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BRITANIJA PRAŠO JTO IŠTIRTI RUSIJOS VERGU STOVYKLAS
4

Tai

nieksiskiausia

Britanija pereitos savaitės gale iteikė JTO
Ekonominei ir Socialinei Taryba Ženevoje
nepaprastos svarbos dokumentus, kuriuose
nepaneigiamai įrodoma, kad priverstinas
darbas, kuri atlieka virš 10 milijonu žmonių

ŽYDAI STALINO

NEMALONĖJE

deme

2O-to

yra dalis pagrindinio Sovietu Rusijos įstaty
mu kodekso.
Taipgi pasiusta įrodomoji
medžiaga, kad priverstinas darbas yra
tiesioginėje MVD (buv. NKVD) žinioje.
Tarp minėtu dokumentu yra fotostatinis
nuorašas vieno Sovietu Rusijos Kriminalinio
Kodekso skyriaus, pavadinto: “ Sovietu
Rusijos Federalinės Respublikos Pataisomo
jo Darbo Kodeksas,” kuriame nurodama,
kaip priverstini darbai
organizuojami,
vykdomi ir kaip jam verbuojami žmonės.
Britanijos atstovas prie Ekonominės ir
Socialinės Tarybos pareiškė, kad tai yra
“ nieksiskiausia dėmė 20-to amžiaus istori
joje.” Britanija prašo nedelsiant pasiusti
specialia komisja, kuri ištirtu Sov. Rusijos
vergu stovyklas.
Britanijos atstovas pri
dūrė, kad jei Rusijos atstovai panorėtu, jis
visad gali atsiusti savo atstovus ir ištirti

Reuteris praneša iš Vašingtono, kad čia
gautomis žiniomis iš Rusijos, ten šiuo metu
vyksta stambaus masto žydu deportacijos iš
Ukrainos ir Gudijos.
Jau yra išvežta
250.000 žydu i Sibirą.
JAV-biu žydu
organizacijos kreipėsi i JTO sekretorių
Trygve Lie prašydamos padarytį atitinka
mus žygius, kad minėtos deportacijos būtu
sulaikytos.
Apie deportacijas pranešama ir iš Baltijos
valstybių, taipgi ir iš Kaukazo. Nuo Persi
jos pasienio deportuoti visi turkai, persai ir
graikai, sovietu piliečiai, apie 50.000
Po nesėkmingu kai kuriu senatorių
žmonių.
Vašingtono politiniai sluoksniai mano, pastangų sutrukdyti Atlanto Pakto ratifika
kad šios deportacijos turi grynai strategine vimą, Paktas pereita ketvirtadieni buvo
reikšme,—Rusija nori “apvalyti” savo Amerikos Senato ratifikuotas 82 balsais
prieš 13. Jokiu pakeitimu nepadaryta. Šiuo
pasieni nuo nepatikimo jiems elemento.

amžiaus, sako

britu

pareigūnas

darbo sąlygas ir darbininku gyvenimą
Britanijoje.
Pagal minėta kodeksą, priverstini darbai
yra trijų rūšių :
1) darbininko normalėje darbo vietoje,
2) išvežime — “šilką” (carinis terminas),
3) arešto vietoje.
Toliau kodekse smulkiai numatyta už ka
ir kaip asmuo turi atlikti priverstina darba,
tarp kitako, už 20 minučių pavėlavima i
darba darbininkas baudžiamas priverčiamojo
darbo stovykla.
Šia vergijos sistema, rusiškas-komunistinis rėžimas turi keturius svarbiausius tiks
lus: 1) likviduoti komunizmo priešus, 2)
duoda teise pasiusti nepatikimus asmenis i
-priverstino darbo stovyklas be teismo
sprendimo, 3) išnaudoti darbo jėga vergiš
kose sąlygose ir 4) turėti visad parengtyje

JAV RATIFIKAVO ATLANTO PAKTA

LONDONO

UOSTO STREIKAS PASIBAIGĖ-KITUR
PRASIDĖJO

Londono uosto darbininku streikas pasi
baigė pirmadieni. Visi darbininkai grižo prie
darbo. Komunistu agentai, matydami, kad
darbininkai pradeda ju neklausyti ir norė
dami užbėgti įvykiams už akiu, tuojau
pareiškė, kad Kanados jūrininkai (Beaverbrae ir Argumont laivu) nutarė baigti streiką
Britanijoje (Vienas siu jau išplaukė iš Lon
dono uosto i Vokietija, iš kur gabens DP
i Kanada).
Paskelbdamas ta nutarimą
Kanados jūrininku komunistinės profs-gos
pirm. H. Davis ,kuris šiam tikslui buvo ats
kridęs iš Paryžiaus, pareiškė, kad ta “auka”
(baigti streiką) daro šios šalies gerbūviui. . .
'Darbo Ministeris pareiškė, kad esąs ruo
šiamas platus pranešimas, liečiąs Londono
uosto streiką, ir jis būsiąs greit paskelbtas,
kuriame paaiškės streiko organizavimo
užkulisai.
Šis streikas pasibaigė, bet nauja streiku
banga graso kraštui : geležinkeliečiai iteikė

SIŪLOMA SUDARYTI
ATLANTO FEDERACIJA
Dešimt JAV — biu senatorių, po penkis iš
kiekvienos partijos, patiekė Kongresui rezo
liucija, kurioje sakema, kad Amerika turinti
imtis iniciatyvos ištrimui galimumo sudaryti
viena Federaline Unija iš Šiaurės Atlanto
demokratijų. Rezoliucijoje nurodoma, kad
didelės ir komplikuotos problemos, ekono
minėje, karinėje ir politinėje srityje, kurios
dabar sprendžiamos paskiru valstybių vyri
ausybių, būtu kur kas lengviau ir geriau
išspręstos bendros unijos vadovybės.
Senatorius Vandenbergas kreipėsi i Pre
zidentą prašydamas svarstyti jo anksčiau
iteikta rezoliucija, kuria jis siūlė : i) atsisa
kyti nuo veto teisės ir 2) įsteigti tarptautine
kariuomene.

BEVINAS PARYŽIUJE
Prieš pradėdamas atostogas Prancūzijoje,
Bevinas matėsi su Prancūzijos Užs. reik.
Ministeriu Šumanu. Kalbėtasi ekonominiais
bei politiniais klausimais. Buvo paliestas ir
Italijos kolonijų klausimas.

PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos Ministeriu Kabinete iškilo
riuomoniu skirtumas dėl vieno ekonominio
įstatymo, galimas Ministeriu Kabineto
atsistatydinimas.

Darbo Ministeriui ispėjima, kad pradėesia
(kai kur jau pradėjo) “go slow” streiką, jei
ju reikalavimai pakelt algas nebus paten
kinti.
Taipgi anglių kasyklų mašinų prižiuėtojai
padarė Tautinei Kasyklų Tarybai ispėjima,
kad pradės streiką nuo rugp.22., jei nebus
patenkintas ju reikalavimas 35 šilingu mini
mumo už šifta. Tas streikas paliestu apie
300 kasyklų.

metu 9 valstybės Pakta yra ratifikavusios.
Pasirašęs akta, Preizdentas Trumanas
pareiškė, kad tai esąs tik vienas žingsnis
pirmyn i taika ir pasaulio išvadavima nuo
baimės.
*
Prezidentas Trumanas jau pasiuntė Kon
gresui Karinės Pagalbos Europai įstatymo
-^rpjekta,- kuriame Trumanas prašo 362 mil.
svaru Atlanto Pakto valstybių, pirmoje
eilėje Vakaru Europos, apginklavimui. Savo
laiške Kongresui Prezidentas nepaprastai
griežtais žodžiais pasmerkė Sov. Rusija, kuri
laikydama didžiausia pasaulyje kariuomene
po ginklu ir varydama agresyvia politika,
tyčia sudaro baimės ir pavojaus atmosfera.
Ne visos valstybės laikėsi JTO chartos, rašė
Trumanas, kai kurios jau pavartojo jėga ir
gali ja vėl pavartoti. Stipri Vak. Europa
yra būtina Amerikos saugumui, todėl
Prezidentas prašo leidimo teikti karinėms
medžiagoms pagalba laisvam pasauliui.

išdirbta ir veiklia priverstinųjų darbu vado
vavimo organizacija ir vadovybe.
Tai pirmas kartas, kada Vakaru pasaulio
žmonės supažindinami su pasibaisėtina
bolševiku tiranijos vykdoma vergija, apie
kuria iki šiol vis nebuvo drąsos kalbėti.

KAS NAUJO

ČEKOSLOVAKIJOJE ?
Cekoslox akijos kataliku vyskupu aplinkraštjje, kuris buvo slaptai išplatintas,
kunigai įspėjami, kad vyriausybė greit
pradės didesni spaudimą i Kataliku Bažny
čia.
Kunigai įpareigojami laikytis tvirtai.
— jei būtu nubausti, geriau eiti i kalėjimus,
nei mokėti pinigines baudas.
Tame aplinkraštyje sugriaunami vyriau
sybes tvirtinimai, jog daug kunigu prisidėjo
prie “Kataliku Akcijos.” Pažymima, kad
Prahos vyskupijoje reikėjo eksomunikuoti
tik 3 iš 615 kunigu už pritarima vyriausbei.
Iš 33 Prahos kunigu, kurie pradžioje buvo
pasirašė “Kataliku Akcijos” proklamacija.
25 atsiėmė savo parašus. Kitoje vyskupijoje
iš .700 kunigu tik 2 buvo ekskomunikuoti.
Aplinkraštis pasirašytas tik “Už brolius
Kristuje,” bet nėra abejonės, kad tai yra
autentiškas vyskupu raštas, išleistas su arki
vyskupo Berano sutikimu.
Tuo tarpu ministeris pirmininkas savo
kalboje gyrėsi, kad jei mums (atseit čekams)
reikėtų padaryti pasirinkimą : ar Vatikanas
ar Maskva, tai nėra jokios abejonės, kad
čeku tauta pasirinktu Maskva, Stalina ir
komunizmą.
Sovietai uždraudė platinti Vokietijos rytu
zonoje Popiežiaus ekskomunikos akta, saky
dami, kad tam aktui nėra paklausos. . .

PASIBAIGĖ

BALKANŲ

KATILAS

NERAMUS

MAŽOJI BLOKADA

Kaip pasielgs Graikija ?

Šia savaite rusai likvidavo taip vadinama
“
■
mažaja blokada ” Berlynui ir visa eilė
traukiančius
komunistinius
partizanus
i
Jau ir anksčiau buvome rase apie rusu
kariuomenės koncentravimą Rumunijoje bei Albanija, peržengti Albanijos siena, kad sienos perėjimo punktu, kurie nuo 9 d.
Bulgarijoje,’ šiomis dienomis šios žinios dar galutinai likvidavus “ sukilimą.”
liepos buvo uždaryti, vėl pradėjo veikti.
karta buvo patvirtintos užsienio korespon
GRAIKIJOS radijas praneša, kad vyriau Rusu komendantas Berlyne gen. Kotikovas
dentu, kuriu teigimu, šiuo metu ten yra sybė kreipėsi i Vakaru didžiąsias valstybes
apie 250.000 vyru rusiškos kariuomenės. Gi užklausdama, kaip pastarosios reaguotu, jei sukvietė visu keturiu Berlyno komendantu
žinios iš Belgrados, Sofijos ir Atėnų nėra Graikijos kariuomene peržengtu Albanijos posėdi, kuriame vėl pasiūlė nagrinėti Pary
džiuginančios.
Maskvos puolimas prieš siena.
žiaus konferencijos nutarimu igyvendinima.
Tito, kuri kaltina susitarimu su fašistais
graikais (nukreiptu prieš Graikijos sukilė
lius), igauna kas kart vis aštresni pobūdi.
Tito koncentruoja savo geriausias divizijas
Makedonijoje.
Konservatorių partija paskelbė savo rinki būti tikrai atkakli, nes tiek vieni tiek kiti
Šia savaite pradėjo Albanija skelbti per
mine
programa, pavadinta “ Tikrasis kelias grindžia savo programa dideliais priešingu
radija, kad netrukus laukiamas bendras
mais ekonominėje plotmėje.
Jugoslavijos ir Graikijos puolimas ant Britanijai.” Joje pažadama didesne pro
Albanijos. Šie Jugoslavijos puolimai, pana dukcija, sumažinimas gamybos išlaidu,
šiai kaip ir Maskvos atakos Tito adresu, nesumažinant gyvenimo standarto. ChurchilRusijoje Dingsta Žydai
duoda progos spėti, kad čia tėra tik parengi lis savo kalboje išdėstė svarbesnius tos pro
Žydu Penklubas is
mas preteksto, kurio priedanga turėtu būti
gramos punktus : plieno ir geležies pramones New Yorko praneša, kad Rusijoje už
sutvarkytas nepaklusnusis Tito.
Graikijos-Jugoslavijos pasienyje partizani suvalstybinimo įstatymas bus panaikintas ir daryti visi žydu teatrai ir mokyklos bet
nės kovos, ryšium su sienos uždarymu ir bus padarytas galas tolimesniems suvalsty- laikraščiai. Žydu Penklubas kreipėsi i
paramos nebetiekimu, silpnėja. Komunis binimams.
Tauta bus išlaisvinta nuo rusu ambasadorių Vašingtone, užklaus
tiniai partizanai, pasijutę be užnugario,
suvaržymu,
kelias
bus atviras privačiai damas kur dingo žydai rašytojai: Feflikviduoja ši fronto sektorių ir savo jėgas
iniciatyvai.
Daug
dėmesio
bus kreipiama i feras, Markisas, Bergelsonas, Broderpermeta i Graikijos-Bulgarijos pasieni.
Iš ATĖNŲ pranešama, kad Graikijos žemės ūki, gi pajamų mokestis būsiąs sonas ir kiti. Atsakymo nesulaukta.
kariuomenės vadas generolas Pangalos sumažintas.
Churchillis smarkiai puolė
pasiuntė Graikijos vyriausybei pareiškimą, socialistus, pareikšdamas, kad ateinantieji
PLANAS ATGAIVINTI
kuriuo prašo vyriausybės sutikimo leisti
rinkimai
bus
tarp
"
individualios
laisvės
ir
Graikijos kariuomenei, persekiojant besivalstybinės dominacijos.”
Konservatorių JAPONU KARIUOMENE
NYT praneša, kad
partijos tikslas — atstatyti Britanijos didy
Vašingtone svartomas planas atgaivinti
KREMLIAUS ATSAKYMAS
be, kuria socialistai baigia likviduoti.
Japonijos ginkluotas pajėgas, pirmoje
Ministeris Pirmininkas Attlee pavadino
JUGOSLAVIJAI
eileje suorganizuojant 150.000 vyru pro
konservatorių rinkimine programa nesažifesionalines kariuomenes.
Kremlius atsakydamas i
Jugoslavijos protesto nota, kuria Tito ningiausiu dokumentu, koki jis bet kada
skundėsi netekes Rusijos paramos, kiek skaitė. Programoje pažadama visiems visko, NUBAUSTAS HITLERIO
tai liečia pretenzijas i Austrijos teritorija, bet nesakoma iš kur bus gauta lėšų tiems
AMBASADORIUS
pareiškė, kad p. *’. Jugoslavija slaptuose užsimojimams igyvendinti.
Abieju valstybės vyru kalbos yra aštrios,
pasitarimuose su Britanija yra atsisakiusi
Buv. Hitlerio ambasa
teritoriniu pretenzijų Austrijai i r tuo iš to daromos išvados, kad tai pirmieji dorius prie Vichy ^aidžios Otto Abetz
sulaužiusi rusu;jugoslavu susitarimą.
šūviai rinkiminėje kampanijoje, kuri žada nubaustas 20 metu kalėjimo bausme.

RINKIMINE PROPAGANDA

PRASIDEDA
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Lietuvos Modernusis Menus
191S -1949
Rašo—VYTAUTAS KASIULIS
V. KASIULIS, neabejotino talento dailininkas, yra pats
ryškiausias lietuviškojo meno jaunosios kartos atstovas,
jau spėjęs per labai trumpa laikas, atkreipti i save Paryžiaus
meniniu sluogsniu dėmėsi.
Lietuviškai visuomenei straipsnis gali būti idomus, ne
tik kaip kondensuota lietuviškojo meno istorijos apžvalga,
bet kartu ir kaip mūsų jatmosios kartos dailininku pašiūra
i savo mokytojus, kaip kritiškas, tašiau galimai objektyvus,
savo pirmatakūnu vertinimas.
(Red. past.)
Lietuvos modernusis menas gimė revoliuciniu būdu. Tai atsitiko tuojau po pirmojo
didžiojo karo, kai pirmieji lietuviai dailininkai, pateke i Prancūzija, parnešė tautai
nauju gaivinančiu idėjų. Tiktai tada lietuviai ėmė suprasti, kokius didelius meno
turtus Lietuva turi savo liaudies mene. (" Lietuva savo liaudies menu užėmė pirmąją
vieta 1937'metu Paryžiaus parodoje ”—tvirtina garsus prancūzu kritikas W. George).
Visu sroviu lietuviai dailininkai pradėjo naudotis liaudies sukurtomis vertybėmis ir
semtis iš dar niekeno nepajudintu meno turtu aruodu. Meninis gyvenimas išjudėjo ir
per pora dešimtmečiu pasiekė dideliu laimėjimu: Lietuva isisteigč dvi meno aukštąsias
mokyklas. Viena sostinėje Vilniuje, ir antraja Kaune.
Prieš pradedant kalbėti apie kilusias sroves ir grupes lietuviu mene, reikalinga
paminėti M. K. ČIURLIONĮ, kuris beveik visiems lietuviams dailininkams, gyvenu
siems po jo, turėjo didesnės ar mažesnės itakos.
M. K. ČIURLIONIS gimė 1875 m. Varėnoje. Jis buvo mistikas ir simbolistas ir
savo pasaulėžiūra iliejo i savo tapyba ir muzika Klausantis jo muzikos, atrodo, kad jie
galėtu būti išreikšta spalvomis, o žiūrint jo paveikslus, jaučiami muzikos garsai ir
ritmas. Geriausias Ciurlionies muzikos vaikalas pavadintas Jūra, o jo tapybos kūriniai
— sonatomis, preliudais ir fugomis. Visa tai sujungta tokia mistine galia, kad Ciur
lionies galerijoje Kaune žmogus jaučiasi nelyginant išlindęs pro dangaus skliauto langa,
iš kur jam matosi visatos harmoninga ir slėpininga santvarka, kur saulė, mėnulis,
žemės ir vandens elementai.džiaugsmingai pasiduoda valdomi Visatos Viešpačio. Tik
trisdešimt penkis metus tegyvenęs, Čiurlionis paliko tokius didelius meno kūrinius,
kad Lietuva buvo priblokšta savo tautos genijaus drąsumo ir didybės, ir niekas nebe
drįso eiti tuo didžiuoju keliu.
Tuojau po Ciurlionies mirties, prasidėjo realizmo ir tautinio romantizmo laiko
tarpis, kuriame dominuoja Muencheno, Dresdeno ir Petrapilio mokyklų itakos. Tos
itakos vyravo ligi 1920-1925 metu.
Nepaprastai tikslus peizažo, o ypatingai nature morte’o meisteris buvo KULVIE
TIS, rusu mokyklos atstovas. Kulviečio darbuose dažas pranyksta ir tarnauja daikto
iliuzijai pavaizduoti. Tai pačiai krypčiai priklausė ir portretistas JANULIS, kuris
savo pastelėmis sugebėjo užkišti už stiklo gyva žmogų ir kurio portretas buvo tik tiek
idomus, kiek idomus buvo vaizduojamas žmogus. To pat siekė ir skulptorius ZIKARAS,
kuris net paminkliniuose biustuose nerado reikalo ieškoti asmenybės, o tenkinosi vien
paviršutiniu panašumu.
Tautinio romantizmo žymiausi atstovai yra ŽMUIDZINAVIČIUS ir ŠIMONIS.
Žmuidzinavičius galvojo pasitarnausias ir menui ir tautai, jeigu sugebėsiąs duoti
lietuviška peizažą. Tačiau, deja, jis nesuprato nei didžiojo rusu peizažisto LEVITANO,
nesuprato nei CIURLIONIES, kuris tautinius motyvus sugebėjo ijungti i^ paveiksią,
nenustelbdamas nie tapybos nei kompozicijos. Žmuidzinavičius ant meistriškai atlikto
realistinio lietuviško peizažo dangaus tapydavo Lietuvos herbus ir įvairius regėjimus,

TARP KITKO
Marso aguonos.

DBLS būstinė, kai dėl vietos, tai geroj
vietoj būtu, neš atvykus i Londoną, vis tiek
iš kurios pusės beatvyktum, bet kuria susi
siekimo priemone
lengvai pasiekiama.
Tačiau tai dar ne viskas. Pasiekus vieta,
kur turėtu būti mūsų centro organizacijos
būstinė, stop: jos dar reikia paieškoti. Dėl
to, kad ta gatvė, kur būstinė yra, nėra jokia
gatvė, bet kiemas, panašus i siaura ilga
maiša( i kuri veda tik siauri vartai iš Lon
dono gatvės). Būstinė — neišvaizdinguose
namuose, bet ant vaisiu sandėlio, antrame
aukšte, i kur veda siauri ir krivi laipteliai.
Užlipus — nekoks ispūdis : du maži, žemį ir

šykščiai dienos žviesa apšviesti kambarėliai.
Tai daugiau negu kuklu, greičiau-skurdoka.
Kad daugiau erdvės ir daugiau švieso’
reikia, kiekvienas, ypač pirma karta atsilankės mato. S-gos vadovybė tikėjosi, kad
toks bustas bus tik trumpam laikui, kol
pavyks nupirkti nuosavi namai, kuriu pirkima nutarė pernai ivykes visuotinas atstovu
suvažiavimas. Tačiau laikas bėga, greit bus
metai, artėja ir sekantis atstovu suvažiavimas, o namas dar nenupirktas. Namu fonde
yra tik pusė reikalingos namams pirkti
sumos, kuri kukliais skaičiavimais, buvo
tikėtasi surinkti.
Vadinasi ir kukliausi
skaičiavimai nepasitvirtino. Dėlko? Visokiu yra aiškinimu, bet dažniausias — nepakankamas organizacijos aktyvumas.
Kokias gi tenka daryti išvados? Namai
reikalingi, ir dėl to niekas klausimo nekelia.
Už tat belieka pasvarstyti būdus, kaip
sustiprinti namu fondui pinigu organizavima
Tiek darbo ir triūso idėjus, negi sustoti
pusiaukely? Reikėtų dar truputi pasitempti
visur ir visiems, kad sekantis S-gos atstovu
suvažiavima tikrai galėtu įvykti nuosavuose
namuose arba bent jais pasidžiaugti. Kajūs dėl to manote?
BRCKLYS.

(2)
Silvijai paaiškina, kad būdamas Belgijos
piliečiu jis privalėtu atlikti karine prievole,
bet to dabar nenorįs ir teke pakeisti pavarde
bei ilgėliau užtrukti su išgavimu dokumentu
vizai. Mat jis, nerasdamas kito kelio, nusi
pirkęs padirbta Kanados paša už 3.500
doleriu. Dar daugiau — jis pakeitęs ir pro
fesija. Jo projektui, tapti specialu kores
pondentu, neišsipildžius, dabar jis atvykęs
kaip vieno Europos prekybininko žaliavų
užpirkėjas. Tos žaliavos esančios Meksikoje
ir todėl jis ilgiau nepasiliksias New Yorke,
— išvykstas i Meksika.
Silvija yra nepatenkinta tokiu greitu jo
išvykimu, tačiau jo pasakojime neimato
jokio itarimo.
Tais metais spaliu mėnesi J aksonas jau
Meksikoje. Apsistoja Meksikos mieste ir
tuojau parašo Silvijai, laiške nusiskusdamas
vienatve, ilgesiu ir prašo, jei tik sąlygos leis,
atvykti pas ji.
Tuo metu pasaulinėje spaudoje labai daug
buvo rašoma apie Leona Trocki, kuris
gyveno kaip tik netoli Meksikos miesto.
Komunistu
vadai,
primesdami
jam
įvairiausius kaltinimus, reikalauja ji ištremti
iš Meksikos. Tačiau ju pastangos neduoda
jokiu rezultatu. Trockis ir toliau lieka
gyventi Meksikoje.
Pas Trocki, kaip sekretorė, dirbo Silvijos
sesuo. Silvija, be savo sesers, turėjo daug

artimesniu draugu iš Trocki aplinkos. Ji ir
anksčiau jau buvo buvusi Trockio namuose
ir paties Trockio ir jo žmonos buvo
mėgiama.
Trockis, pralaimėjęs kova prieš Stalina,
po Lenino mirties, laimingai paspruko iš
Rusijos. Jausdamas nuolatini komunistu
čekos persekiojimą, Trockis per Turkija,
Prancūzija ir Norvegija atbėgo i Meksikos
valstybe ir apsigyveno netoli Meksikos
miesto. Jis nesiliovė energingai kovojęs
prieš Stalina, todėl visai suprantamos buvo
milžiniškos Stalino pastangos kaip nors
Trocki likviduoti. Ruoštieji atentatai prieš
Trockio gyvybe buvo nesėkmingi, gi propa
gandinės priemonės šioje valstybėje jo
negalėjo pasiekti. Meksika nesidavė įbaugi
nama Rusijos, nebijojo j u pykčio ir nesi
ruošė ji ištremti.
Sekančiais, 1940, metais sausio mėnesi
Silvija, palikusi tarnyba, trims mėnesiams
atvyksta i Meksika. Čia ji susitinka su
Jaksonu ir supažindina ji su daugeliu savo
ir kartu Trockio draugu. Praleidusi atosto
gas, Silvija grižta i Brooklina. Jaksonas
pasilieka Meksikoje ir palaiko glaudžius
santykius su naujais pažistamais, ypatingai
su Rosmersu pora, prancūzais, Trockio
svečiais. Jaksonas sužinojęs, kad Rosmersai
gegužės mėnesi grižta i Prancūzija ir kad
Trockienė yra numačiusi juos palydėti iki
uosto, pasisiūlo šoferiauti.
Pasiūlymas

Kur buna tiesa. Ka jus del to.

Maskvos astronomas paskelbė nepaprasta
atradima, kad jis, prof. G. Tichovas, po 40
metu trukusio žiūrėjimo i Marso planeta,
pastebėjęs ten augančius augmenis, šiomis
dienomis jis savo pranešima papildė ir kon
kretizavo augmenis. Jis tvirtina, kad tam
tikrais metu laikotarpiais didžiausi Marso
plotai parausta, nes tada ten pražysta
augalai, panašūs i žemiškas aguonas.
Yra dėl to kokios žinovu nuomonės?
Kaipgi:
1) Utrechto universiteto astronomas dr.
Strabismus nepatvirtina Maskvos kolegos
atradimo ir sako, kad Marso augalai tebėra
didelio klausimo ženkle. Ir jis stebi seniai
Marša ir stebėjimams naudoja prietaisus,
kurie dar nežinomi jo kolegai Tichovui,
būtent —• didinamasis infra fioletinis elek
troninis besirotojasis telemotorfotoskopas.
Mano pranešimas, sako dr. Strabismus, dėl
Marso augalu ruošiamas ir galėtu būti
užbaigtas kartu su prof. Tichovu, jei tik
jam Kremliaus valdovais leis atvykti. Marso
raudoni plotai tebėra didelis klausimas ir
dėl to tokiems dalykams, kaip ir tru-lia-lia,
mokslas neteikia reikšmės.
2) L. Kaganovičius, Politburio narys.
Niū ! Marso aguonos? Jei ten auga tokie
dideli aguonu plotai, kad galima matyti
kitose planetose, tai tas rodo, kad tiek daug
j u gali auginti tik ten, kur yra ūkio planavi
mas. O tokio masto ūkio planavimas gali
būti tik ten, kur yra pilnutinis komunizmas.
Ciort poderi! Marsiečiai pralenkė mus.
Draugai! Iššaukime Marša soclenktyniu,
kaslink elektrifikacijos.

Tiesa būna per viduri ir ji išryškėja
bediskutuojant, iš nuomonių skirtingumo.
Tačiau beginant tezes, nuomonių skirtingu
mai, kartais, taip susmailėja, kad oponentą
pradeda durti, kaip aštri yla. Nestebėtina,
kad tokiu metu to ar kito oponento padidėja
jautrumas ir pasipučia ambicija. O kada
panašai atsitinka, besiginant griebiamasi
dar smailesnio badiklio. Argumentai su
prastėja ir disputas virsta ne kuo kitu, kaip
ieškojimu tamsiu tašku kito skalbiniuose.
Dažnai toks momentas išvelkamas aikštėn
ir nieku dėta visuomenė priversta būna susi
domėti siaurais, asmeniškais besiginčijan
čiųjų dalykais. Ir kas belieka nesuin'eresuotam žmogui, kaip tik pasipiktinti, kad
subrendę, dažnai, visuomenei plačiai žinomi
žmonės netinkamu būdu sprendžia asmeniš
kus dalykus. Toks ginčo sprendimo būdas
yra netinkamas ir vis tiek kiek laiko jis
betruktu, jokio pozityvaus sprendimo ne
duos. O kada taip yra, tai ar ne geriau

tuo pasitarnaudamas tik lietuviškam patriotizmui ir negalėdamas išeiti už savo tautos
ribų. Tuo pat keliu dar toliau nuėjo tapytojas ŠIMONIS ir skulptorius RIMŠA, kurie
savo peizažus ir žmones apipindavo tautiniu motyvu raštais. Jie sukūrė savita stilių,
bet nedave nauju ir stiprui meno formų.
Dresdeno ir Muencheno mokyklų atstovas KALPOKAS savo stipriu piešiniu ir
spalviniais kontrastais pakreipė lietuviu tapyba, nauja kryptimi.. Nepaprastai stiprus
piešėjas ir koloristas, Kalpokas buvo vienintelis senosios kartos atstovas, kurio realis
tinės figuralinės kompozicijos ir portretai buvo sukurti virtuoziniais teptuko pabrauki
mais ir didele spalvų itampa.
ŠILEIKA taip pat jau kratosi realizmo ir kartais savo portretuose, kurie turi
truputi tendencijos krypti i ekspresionizmą, sugeba duoti labai stipru ir savita šiltu ir
šaltu spalvų kontrasta. Šileikai geriausiai pavyko portretai, kurie buvo piešti saulėtoje
gamtoje, kur šalto kolorito apšvietimas davė didele itampa, sueidamas i kontaktą su
šiltomis šešėlio spalvomis. Taip pat ir VARNAS sugebėjo duoti savo peizažuose stipru
dažu sąskambi lietuviško peizažo fone. Ypatingai sekusi Varnui perduoti tipinga
Lietuvos žiemos peizažą, kur dažai, nenustodami .savo vertės, sugebėjo giliai išreikšti
žiemos nuotaikas.
Ta stipru rytu ir vakaru itaku žiedą, susprogdino griže iš Paryžiaus lietuviai
dailininkai.
ŠKLERYS-ŠKLERIUS yra pirmasis lietuviu akvarelistas, kuris impresionizmo
itakoje davė ligi šiol dar nepasiekta Lietuvoje tarptautini lygi. Jo akvarelės turį didele
menine kultūra spalvos, kompozicijoje ir piešinyje, o taip pat ir meistriška akvareline
technika. Geriausiai jam pasisykė atvazduoti Italijos miestu ir Lietuvos peizažo nuo
taikas. Tačiau ir portreto srityje jis neturėjo sau lygu Lietuvos meno pasaulyje.
Vienas iš gaivalingiausiu Prancūzu tradicijos skelbėju Lietuvoje yra Adomas
GALDIKAS. Galdikas pergyveno savo darbuose visas Prancūzu meno sroves nuo
impresionizmo ligi kubizmo. Stipriausi jo darbai yra lietuviški peizažai, atlikti jau
čiamoje Bonnard’o ir Soutine’o itakoje. Geriausiai pavyko Galdikui atvaizduoti
lietuviškos kapinės ir tempera atlikti rudens ir pavasario peizažai.
.
Gal būt stipriausiu koloristiniu sąskambiu Lietuvoje pasiekė VIENOŽINSKIS.
Jo ekspresionistiniai peizažai buvo atlikti poprastėmis priemonėmis ir su tokia pilkai
melsvu, rausvu ir oranžiniu spalvų kontrastu nepaprasta jėga ir harmonija.
Prancūzu ekspresionizmo itakoje VIZGIRDA sukūrė savita lietuviška peizažą, kur
nepaprastai pajėgi ir- tik Vizgirdai tepasiekta žaliu ir mėlynu spalvų gama yra dar
labiau sustiprinama raudonu ir oranžiniu spalvų kontrastu.
VALEŠKA taip pat artimas savo kryptimi Vizgirdai, tik neturi tokio plataus ir
drąsaus teptuko ir dirba daugiau portreto srityje.
Labai drąsus ir ekspresyvus GUDAITIS norėjo duoti savita ir stipru Lietuvos
kaimiečiu ir darbininku tipą, bet jo daug žadanti kompozicinė ir spalvinė jėga dar nėra
pasiekusi kulminacinio punkto, bet jau ir dabar ji yra jaudinančiai stipri.
Po šių ryškiausiu lietuviu tautos tayptoju, kurie dar turėjo pergyventi įvairias
pašalines rusu ir vokiečiu meno sroviu itakas, augp nauja karta.
Naujoji karta, pajėgi ir lygia greta žygiuojanti su Europos moderniuoju menu,
kurio centras yra Paryžiuje, kuri supranta kilnu tarnavimo menui kelia, o taip pat
Ciurlionies lietuviškam menininkui parodyta kelia, kad kūryboje stipriausi meno syvai
glūdi liaudies kūryboje ir toje žemeje, kurioje žmogus yra gimęs. Ta gimtosios žemės
baisa reikia tik mokėti išgirsti, suprasti ir panaudoti, neatsižadant paties meno. Lie
tuvos žemė yra sultinga ir gyva. Lietuvos žemė pagimdė Milosz-Milašiu, Soutine’a,
Čiurlionį, tai teikia paskatinimo naujajai kartai dirbti ir tikėtis.

būtu panašiu dalyku sprendimą atiduoti
trečiųjų teismui, sudarytam tik tam atvejui
arba tiesiai DBLS Garbės teismui, nepai
sant, kad kuri, besiginčijančioji pusė šiai
organizacijai ir nepriklauso. Svetimijoj ir
dar tokiais sunkiais laikais gyvenant, tarpu
savis susidrausminimas labai reikalingas.
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Pr. Imsrys

T£N TOLI . . .
Ten toli prie Nemunėlio,
Prie Dubysos, prie Neries.
Skundžias broliai artojėliai
Apgaubti tamsios nakties.
Teka Nemunas pro Kauna,
Skėsta Baltijoj mieloj,
Ašarėlės veidus plauna
Tėviškėlėj Lietuvoj.

Ten svajonės m ūsu skaisčios,
Ten nauju dienu viltis.
Žeme ten krauju nulaistėm.
Kad laisva ji būtu vis.
Ten toli prie Nemunėlio,
Paliai Baltija, Trakus . .
Prie lopšelio motinėlė
Mokė gimto žodžio mus. ■

priimamas. Kelionė buvo numatyta gegužės
28 d., tačiau gegužės 24 d. ryta, tarp 3 ir 4
valandos, apie 30 vyru, Meksikos policijos
uniformuose, vedami asmens apsirengusio
Meksikos kariuomenės pulkininko uniforma,
nuginkluoja ir suriša apie Trockio narna
išstatyta policijos sargyba. Trockio asmens
sargybini Roberta Seldona Harte jie pasiima
i viena iš savo automobiliu.
Užpuolikai iš kulkosvaidžio, pastatyto
kieme, paleidžia kulku lietu i langus ir
duris. Trockiai išsirita iš lovos ir prisiploja
pre grindų. Jie girdi, kai kažkas ieina i
aptemdyta
kambarį.
įsibrovėlis aklai
paleidžia keletą šuviu ir lova ir greičiausia
būdamas isitikines, kad nei gyvos dvasios
po tokiu uraganiniu serijų jau nebegalėjo
likti, ramiai apleidžia kambarį. Tuojau po
to mašinos išvažiuoja.
Trockiai lieka
nesužeisti.
Kelioms
savaitėms praėjus,
Trockio
asmens sargybinio kūnas buvo rastas duo
bėje užpiltas kalkėmis. Sis paslaptingas
užpuolimas ir jo vykdytojai niekad nebuvo
išaiškinti.
Po keliu dienu, kaip buvo sutarta,
Jaksonas atvyksta pas Trocki paimti Ros
mersu ir Trockienės. Jis randa juos pusry
čiaujant. Trockiai pakviečia Jaksona prie
stalo puodukui kavos. Čia pirma karta
Jaksonas susitinka akis i aki su Trockiu.
Nuo tos dienos Jaksonas lieka artimiausiu
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” BRITANIJOS LIETUVIS ”

Sportininkai, Sukruskime !
-.į

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIU
SĄJUNGĄ skatindama ir palaikydama
lietuviškosios minties ir dvasios galias,
LIETUVOS DIDVYRIŲ
negali pamiršti ir kitu faktorių, kurie veiks
mingai prisideda prie pilnutinio žmogaus,
MINĖJIMAS LONDONE
kaip asmenybės, išugymo,
todėl
DBLS Londono I-ojo skyriaus inciatyva,
D.B.L.S. Centro Valdyba,
Londono Lietuviu Klubo salėje buvo orga
nizuotas Dariaus ir Girėno paminėjimas.
Minėjimas atidarė senas Londono lietuviu
veikėjas P. Bulaitis, kurs, po trumpo žodžio,
pakvietė “ BL ” redaktorių A. J. Kaulėna
paskaitai.
Po paskaitos sekė vaidinimas.
Buvo
Tremties gyvenimo atblokšti i ši krašta,
suvaidinta S. Lauciaus scenos vaizdelis
“ PASLAPTINGOJE ZONOJE.” Veikalėlis įsijungė i įvairius darbus, pasijutome išrauti
vaizduoja partizaninės kovos fragmenta iš Lietuvoje ir Vokietijos stovyklose gražiai
jprieš raudonaji priešą. Vaidinima reikia klestėjusio sportinio gyvenimo.
Pamažu
pripratus
naujose
sąlygose,
skaityti nusisekusiu, — sunku buvo bepa
žinti seniau matytus aktoriu-mėgėju veiks vienur bei kitur pradedant steigtis sporto
mus. Pažanga aiški vaidybinėje technikoje, klubams bei reiškiantis pavieniems sporti
lygiai maloniai nuteikė ir tai, kad nesimatė ninkams, atsirado reikalas turėti visus
ir nesijautė suflerio itakos ir net jo egzisten
cijos. Tai nuopelnai, neabejotinai, režisieriausp. J. Laumakio.
Gražiai pavyko
sukurti
Puidokienei
senelės-ubagės tipą.
Aktorė turi gražiu
■daviniu, pageidautina tik išlyginti tarsena.
Natūralūs, nuoširdus ir gyvenimiškas buvo
Religija nėra privatus reikalas, nes ji
Pr. Puidokas, partizanu vado rolėje. Visiš rūpinasi visu žmonių žemišku ir pomirtiniu
kai geras ir charakteringas buvo A. Pesys, gyvenimu. Tiktai religija išgelbės žmogų,
partizano Petro-nusivylusio ir zirzlaus tipo tačiau religija gyva, sąmoningą, ne iškraipy
rolėje.
Kai kuriose vietose buvo labai ta, palenkta kokios nors klaidingos doktrinos
įspūdinga A. Sprindžiukaitė. Aktorė neabe tarnybai.
jotinai turi geru daviniu, tektų tik išlyginti
Marksistinės pasaulėžiūros žmonės tvir
jos vaidyba ir turėsime rimta scenine tina, jog religija, kuri yra ne kas kita, kaip
pajėga.
Raudonojo šnipo rolėje Cernis gamtiniu ir socialiniu jėgų, viešpataujančiu
pasirodė be priekaištu. įsigyvenimas i role žmonių gyvenime, fantastinis atvaizdas,
ir vaidyba visiškai gera. Kili aktoriai atliko esanti priešinga mokslui.
Stalinas net
pakankamai gerai savo roles, tik buvo justi pabrėžė, kad religija esanti mokslo neigimas
ju nepilnas įsigyvenimas i vaidmenį, kas ir dėl to turinti būti naikinama.
atsižvelgiant i negausu išstojimą i scena,
Tačiau labai gražiai pasakė Sv. Tėvas
pilnai suprantama jaunam aktoriui. Reikia Pijus XII:
linkėti, kad Londono scenos mėgėjai padare
— Ne mes esame gamtos kūrėjai ir y e mes
gražia pradžia nenuleistu ranku, juoba, kad kuriame tiesa; jos nepakeis mūsų abejonės
šiuo metu Londonas turi pajėgu režisieriu, ir nuomonė, mūsų abejingumas ir mūsų
"kuris padirbėjęs su aktoriais-mėgėjais gali paneigimas. Ne mes esame tiesos saiku
išugdyti visai darnu scenini vienetą. O to pasaulyje . . . Kai protas nenori pasiduoti
senai Londonui reikėjo. Gražiausios sėkmės aiškiai tiesai ir kai yra kurčias gamtos
jaunam kolektyvui !
šauksmui, — pats pasiklysta apgaulingose
ŽIŪROVAS.
svajonės ir pasimeta vaikydamasis tuštumos
kuri atrodo tikrove.
Žmogus savo prigimtimi yra socialinė
būtybė. Dėl to tiktai kaip visuomenes dalis
i
*
gali atlikti savo uždavinį ir pareiga. Iš
Baltgudžiu
savaitraštis
“BACKAUŠCYNA,” tęsdamas savo priešlietuviškus religijos taipgi negalima išskirti socialinio
kurstymus, geg. 4. laidoje įsidėjo B. Skarnyč veiksnio. Dieva pažinti. Ji garbinti turi ne
tik atskiras žmogus, bet ir visa visuomenė.
straipsni “Litauskaja Plyn.”
Straipsnyje
Apie Dieva galvoti. Ji atsiminti turi žmogus
rašoma, būk 1812 m. buvo atkurta nepri ne tik vienas būdamas, bet ir tada, kai
klausoma “baltgudiška valstybė” — Didž.
reiškiasi kaip visuomenės atstovas.
Lietuvos Kunigaikštija, su sostine Vilniuje.
Tokios svarbios ir viešos institucijos kaip
Toliau rašoma : “Žemaitija ir Aukštaitija, moterystė, šeima, mokykla negali būti
kurios dabar nuo 1918 m. sudaro LETUVA, išimtos iš religijos itakos. Juk negali žmo
nepriklausė šiai LITVAI : jos priklausė gus save laikyti kataliku ir kartu praktikoje
Napoleono sukurtai Kuršo hercogijai. Betgi nepripažinti
moterystės
nesuardomumo.
baltgudžiai reikalavo, kad Napoleonas jas Negali katalikai tėvai nesiinteresuoti, ko ju
prijungtu prie ju valstybės.^ Memorandumą, vaikai mokyklose mokomi; negali neprotes
kuri Napoleonui sudėjo kunigaikšstis Michal tuoti, kai j u vaikai mokomi klaidingo
Aginskij (Mykolas Kleofas Aginskis), kuris tikėjimo tiesu (o čia tai ne retai pasitaiko).
stovėjo baltgudiškos vyriausbės priešaky,
Negali žmogus tarnauti dviem valdovam ;
pareiškė, kad nors Žemaitijoje ir Aukštaiti Dievui ir mamonai, kuri ikūnija materializ
joje gyventojai “nėra lietuviai ir nekalba mą. Viešpats yra vienas ir žmogaus siela
lietuviškai (u Zamojci i Aukštoty naselnictva yra viena. Štai dėl ko Šv. Tėvas taip
nia lituoskaje i nie havoryc palituousku), griežtai pasmerkė visus tuos katalikus, kuri
betgi jie turi būti prijungti “da Litvy,” tarnauja materializmui.
kadangi jie visuomet Litvai priklausė ir pap
PAMALDOS
ročiai ten tokie pat, kaip pas mus.”
HALIFAX, St. Mary’s bažnyčioje, pamal
Tai tokiorpis pasakomis minta gudu
dos rugpiūčio 6 d., 11 vai.
veikėjo Abramčyko pasekėjai. . . (LAIC).
BRADFORD,
St. Ann’s bažnyčioje —
rugpiūčio 7 d., 12 vai.

Gediminas Glatkauskas — Pirmininkas,
pilnai įvertindama Manchesterio lietuviu
sportininku inciatyva, NUTARĖ įsteigti Juozas Bendorius — I-mas Vicepirmininkas,
prie D.B. Lietuviu Sąjungos sporto sekcija,
Leonas Puzinas — H-as Vicepirmininkas,
Valerijonas Steponavičius — Sekretorius,
kuriai nustatė sekanti pavadinimai DIDZ.
BRITANIJOS LIETUVIU SPORTO SAJA
Petras Kakeranas — Iždininkas.
(sutrumpintai — SPORTO SAJA) ir patvir
DBLS CENTRO VALDYBA.
tino pirmąją organizacine SPORTO SAJOS
VADOVYBE Šios sudėties:

Į Anglijos Lietuvius Sportininkus!

Yra ir toki^ Keistuoliu
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DBLS Bradfordo Skyriaus Narius
VAIŠNORA BOLESLOVĄ su
DOMCIUTE JOANA
ir RATKEVIČIŲ MYKOLĄ su
DUMS ALIDE,
sukūrusius šeimos židinius, nuoširdžiai
sveikiname linkėdami laimingo gyvenimo.
VALDYBA ir NARIAI
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PARYŽIAUS KRONIKA
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4 LIETUVIAI DARBININKAI IR
TARNAUTOJAI BURIASI I
♦
PROEESINE SĄJUNGĄ
4
Birželio menesio gale prie Prancūzijos
4
t Krikščioniu
Darbininku
Konfederacijos
J (CFTC) susikūrė Paryžiuje tautinis lietuviu
I sky4-4444-4444444 444 44 44444 444 4 444- darbininku ir tarnautoju skyriaus.
riauls valdyba išrinkai: J. Kuznecovas —
reikalu vedėjas, P. Einingis — iždininkas,
E. Vaiciekauskas — narys ir J. Masiulis
Trockiui svečiu ir dažnai lankosi ju — sekretorius. Lietuviu profesine sąjungą
yra pasiryžusi išvystyti plačia akcija ir
namuose.
Po nepavykusio atentato Trockio namas susikviesti pas save visus lietuvius darbi
paverčiamas tikra tvirtove. Įstatomos dvi ninkus— daugelis ju gyvena Prancūzijoje
gubos metalinės ir elektriškai kontroliuo jau 20-30 metu — ir tuo būdu palaikyti
jamos durys, pritaisomos storos metalinės juose lietuviškąją dvasia, kartu ginant lie
langinės, bomboms atsparios lubos ir grin tuviu darbininku profesinius interesus.
Lietuviams darbininkams susiorganizuoti
dys. Namas apsupamas spygliuotu vielų
tvoromis, įrengiami stebėjimo bokštai. Bet patarimu ir moralinės paramos suteikė
Jaksonas gali ieiti kada tik nori. Sargybai aktyviai Paryžiuje veikias “ Šviesos” sam
ir sekretoriams jis buvo žinomas, kaip būris. Naujai lietuviu darbininku organi
zacijai galima tiktai linkėti sėkmingos
artimas Trockio draugas.
Kai Silvija vėl atsvyksta rugpūčio mėnesi veiklos.
praleisti atostogas i Meksika, ji randa
PRANCŪZIJOS PROTESTANTU
Jaksona labai pasikeitusi. Jis jai pasirodė
BAŽNYČIA UŽJAUČIA BALTU
ligotu, psichiniai pakrikusiu žmogumi.
TAUTU NELAIMES
Rugpiūčio 10 diena jie abu pakviečiami
Paryžiaus protestantu teologijos fakulteto
pas Trockį arbatai. Arbatėlės metu Jak biuletenis savo birželio mėn. numeryje idėjo
sonas pirma karta įsijungia i politinius dideli to fakulteto profesoriaus J. H. Hoff
ginčus, keldamas minti, kad Trockis turis man straipsni apie tragiška baltu tautu
imtis dar didesniu propagandiniu priemonių likimą, pavadinta " Laisves kaina.” Strai
prieš Stalina. Trockis sutinka su jo minti psnyje autoriui puikiai pažįstama visa Baltu
mis.
Jaksonas pasisiūlo parašyti dideli valstybių problematika, ir jis nesigaili šilto
straipsni, apginanti Trockio veikla ir linija. žodžio lietuviu persekiojamai tautai ir
(bus daugiau )
kovojančiai už bendrus idealus katalikybei.
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Anglijos lietuvius sportininkus jungiančia
organizacija, kuri eidama bendruoju pasau
lio sportininku keliu, neleistu užgesti lietu
viško sporto degčlui ir padėtu savo nariams
pasiekti aukščiausiu
fizinio
lavinimosi
viršūnių.
Kenčiančiai Tėvynei aukodami pasiektus

laimėjimus, rengsimės Jos PRISIKĖLIMUI!
D.B. LIETUVIU SPORTO SAJOS
'
ORGANIZACINE VADOVYBE.

Netrukus visiems Sąjungos skyriams bus!
išsiuntinėtas Sporto Sajos statutas, kvie
čiant, kur tik sąlygos leis, steigti SPORTO*
SAJOS vienetus.
1

PER VARGUS I GARBE IR TURTĄ
,
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Walteris Disney, Mickey Mouse Kūrėjas Suka
,, Lobiu Sala “
Walteris Disney, trumpa laika pabuvęs
Paryžiuje, kur jam buvo iškilmingai iteikta
aukščiausia prancūziškųjų filmu premija,
Louvre esančios “Pergalės” kopija, atvyko
i Anglija ir pradėjo sukti garsaus anglu
rašytojo Stevensono nuotykiu apysaka
“ Lobiu sala.” Šiame Filme mes matysime
gyvus žmones, veikiančius pieštu dekoracijų
fone. “ Aš nepraradau tikėjimo piešiniu,”
sako Disney, “ bet aš nenoriu būti per daug
varžomas technikos. Realus gyvenimas ir
fantazija dažnai susipina, ir tokia istorija,
kaip “ Lobiu sala,” reikalauja gyvo žmo
gaus.”
Disney parduoda savo filmus visam
plačiajam pasauliui, išskyrus, aišku, Sovietu
Rusija. Visa mūsų žemė juokiasi, džiaugiasi
ir seka pirštinuotos, trumpomis kelnaitėmis
pelytės nuotykius. Jos kūrėjas visur skina
gausius laurus, bet pasisekimas Disney ne
jaudina. Anglu rašytojo Aldous Huxley
paklaustas,. ko jis siekias, autorius pasisakė
noris prablaivyti publika, o tolimenes
problemas paliekąs profesorių svarstymams.
Vos atvykęs i Londoną, jis pareiškė labai
gerbiąs kritikus, tačiau, kadangi skoniai

SIS BEI

1 AS

GERA SIRDIS
Du draugai, seniai nesimatė, susitinka
netikėtai vienoje Paryžiaus gatvėje. Vienas
ju suvargęs, kiaurom alkūnėm ir nuleista
galva, kitas givisas švyti laime ir gerbūviu.
— Tau, atrodo, neblogai sekasi, — sako
gyvenimo nuskriaustasis savo draugui, — ar
juodojoj rinkoj kapitaliuka susikrovei, ar
prie valdžios pyrago prisitaikei, ka ?
— Neblogai, kaip matai, neblogai, —
atsako laimingasis. Gyvenu, taip sakant iš
kapitalo ir iš savo geros širdies. —Okupa
cijos metu pagailo man mano kaimyno,
vargšo žydelio, ir priglaudžiau ji pas save.
Tupi žmogus rūsyje ir kasdien dėkoja man
už gyvybės išgelbėjimą, na, žinoma, priedo
ir viena kita brangenybe išlaikymui man
pakišdamas. — Visas mano gudramas, tai
tik dėl to, kad nutyliu jam, jog penki
metai, kaip čia naciu nebėra . . .

GENEROLAS STALINAS GARBINA
MARSALA STALINA
Pas mus, europiečius, priimta, tiesa, kad
sūnus tėvą mylėtu ir gerbtu, tačiau nepri
imta, kad sūnus tėvui viešai himnus gie
dotu. Rusijoj, atrodo, kitoki papročiai.
Štai, didžiojo Stalino sūnus, aviacijos
generolas Stalinas š.m. liepos mėn. 10 d.
suteikė interview, transliuota per Maskvos
radija, apie sovietinės aviacijos pažanga ir
galybe. Ypač reikšmingi ir sūniškos meilės
pilni paskutiniai jo žodžiai:
“ Mes neturime nei vieno lėktuvo, — sakė
gen. Stalinas, — kuriame daugiau ar mažiau
nebūtu pritaikintos draugo Stalino instruk
cijos.
“ Aviatoriai ir parašiutistai parodys, kai
ateis laikas ,savo puiku moderniškos oro
technikos pažinimą, jie parodys drauge ir
savo tėvynes meile ir savo dėkingumą visu
pergaliu įkvėpėjui ir organizatoriui, sovietu
lakūnu geriausiam draugui, išmintingam
vadui ir genialiam karvedžiui. Didžia jam
Stalinui” — baigė savo kalba mažasis
Stalinas.
STIPRUS PAUKŠTIS
Nesenai Amerikoje atlikti nusisekė bandy
mai bombonešio, kuris gali pakelti 26 tonas
krovinio.

i
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įvairus: vieni mėgsta kiaušiniene su lašiniais,
o kiti ikrus, tai jis j u nuomone negalis pasi
kliauti. “ Aš mėginau kurti meno veikalus,”
sako Disney, “ tai reiškė nepasisekimą man, »
bet paskatinima mano bendradarbiams.” •
Kas gi tas Walteris Disney? Jis atrodą
lyg nedrąsus, geraširdis hidalgo. GimęsČikagoje, jis pergyveno kiekvieno ameri
koniško boy’aus vaikyste: lankė mokykla,
laisvomis valandomis pardavinėjo laikraš
čius ir kakauetes. Tiktai jis buvo laimin-’
gesnis už daugeli: tėvui nusipirkus ūki,"
mažasis Walteris susidraugavo su visais1
naminiais gyvuliais, didelėmis, nuostabos,
pilnomis akimis stebėdamas ir artimiausiojo
miško gyventojus. Nuo tada jis ir pradėjo
marginti namu sienas įvairiu gyviu piešiniais,
ir namiškiu portretais. Deja, darbo prislėgti"
tėvai retai gali numatyti garsia savo vaiku’
ateiti, taigi ir už pirmuosius savo bandymus*
Walteriui tekdavo gana smarkiai nukentėti.
Bet kaip mes visi, taip ir jis veržėsi per
skausmus i garbe ... Po kukliu studijų,
Kansas City miesto meno mokykloje, Disney;
gauna piešėjo vieta reklamų agentūroje. Vos
devyniolikos metu jis susiduria su gyvu,
piešiniu, bet nesijaučia menininku. Pagal
ji, menininkai yra žmones ilgais plaukais if
atlapais marškiniais. Jam darbovietė jau
ankšta.
Jis stengiasi išsikovoti daugiau’
laisvės ir savam piešiniui duoda naujos
išraiškos ir ypatingo gyvumo.
Amerikoje visa yra leistina ir niekas neste
bina, taigi ir Walteris su keturiais doleriais
kišenėje steigia gamybine bendrove, kurios
studija įsikuria apleistame garaže. Čia jis
ir sutinka pirma karta pelyte, kuri ateina
pas ji ir užlipa ant jo stalo vienatvės valan-.
domis pasidalyti. Ji pakrikštijama Morti-,
mer, bet vardas, dėl jo per kilnaus skam-besio, sutrumpinamas ir pakeičiamas į
Mickey. Disney nesiseka. Bendrovei su-,
bankrutavus, jis persikelia i Los Angeles pas.
savo broli Roy. Jie sutaria dirbti kartu ir
iki šiandien gyvena drauge. Pasisamdė dvi*
jaunas piešėjas, kuriu viena šiandien yra;
ponia Lilian Disney, jie griebiasi darbo, j
Nauja ekipa paruošia trumpo metražo filmas
“Alice,” “ Oswaldas ir kralikas.” Pasi
sekimas, deja, neskuba. Disney apvaikštoHollywoodo, New Yorko ir Los Angelesleidėjus, ir produktorius, ir duris visur randai
uždaras. Toje neviltyje ir gimsta linksmasis;
visu mūsų draugas Mickey Mouse, populia-j
riausias šių dienu ekrano personažas.
;
Iš pradžių jis lieka nepastebėtas, tačiausu garsine filmą Mickey iškyla iš naujo. Jiišgelbėjo jo balsas, Disney balsas, tas pats,
kuri mes dar ir dabar tebegirdime. Šimtaipersonažu, Walterio vaizduotės sukurtu,
užplūdo ekrana ir užkariavo visuotini pasau
lio dėmėsi.
“ Tai originaliausias Jungt. >
Valstybių inašas i pasauline kultūra,”,
paskelbė Jungtiniu Tautu Organizacija.
Lygiai toki pati pasisekimą, kaip Mickey, ;
išsikariavo Donaldas, Pluto, Trys maži
paršiukai ir Pinocchio.
Walteris Disney nestato savo filmoms nei,
socialiniu, nei kultūriniu tikslu. Jis links- f
mina pasauli ir vien tuo pasitenkina.
į
Dabar jis gyvena netoliese Hollywoodo, ■
visai prie savo studijų, kurios vertos 3 milijonus doleriu, augina tris dukteris ir džiau-.
giasi šventadieniais ramiu šeimos gyvenimu.,
Kai vienas jo jaunystės ir vargo draugas ji paklausė, kaip jis jaučiasi būdamas turtin- ,
gas, Disney pasijuto užkluptas ir atsakė
nieko apie tai nežinąs. Tačiau kai kitos
Hollywoodo garsenybės važinėja puikiuose
savo automobiliuose, Disney važiuoja i
savo biurą senu nusibaigiusiu fordu. Ten .
jam gimsta naujos mintys, naujos idėjos, *
jis jas patiki diktofonui ir tik vėliau
apsvarsto jas su bendradarbiais.
Disney filmai atgaivino visokio amžiaus ir ;
ivairiu kraštu žiūrovo fantazija. Jie nieko i
neirodo, nemoralizuoja, bet jie tikrai liudija, 1
kad pasaulis dar nėra pasenės.
K. Jasutytė.
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ATOMINIO FABRIKO PATOGUMAI
BERLYNAS.
Ruso okupuotoje Vo
kietijoje vyksta masiniai valymai bolše
viku armijoje. Visi žydai ar žydiškos
kilmes asmenys tuojau turi būti išskirti
is armijos ir pasiusti i Rusija. 30 aukš
tesniu karininku žydiškos kilmes buvo
suimti.
Valymas paliete ir bolševiku
remiama Vokiečiu spauda. Is laikraščiu
redakcijų pasalinti visi žydai.
ROMA.
Italijos Parlamentas ratifi
kavo Atlanto Pakta.
PRAHA. Čekoslovakijos vyriausybes
atstovas, issikvietes pas save 80 kunigu
bei vienuoliu, griežtai ispejo juos, kad
pradėjus taikyti ekskomunikos akta,
vyriausybe neliks kurčia ir griebsis
aštriausiu
priemonių
pries
paskirus
kunigus ir katalikiškas institucijas.
VARŠUVA. Lenkijos valdžia vis dar
nieko neskelbia apie Popiežiaus pas
kelbta kojnunistu ekskomunika.
MASKVA. Rusu telegramų agentūra
Tassas skelbia, kad Jugoslavijos valdžia
davė sutikima Graikijos kariuomenei,
persekiojant sukibus, jei bus reikalas
peržengti Jugoslavijos siena.
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Sąjungos Centro
Valdyba
nustatė
metiniam-visuotinam Sąjungos atstovu
Suvažiavimui data — 1949. spalio men.
15-16 d.d. Suvažiavimas įvyks Londono
Lietuviu Klubo saleje.
*
*
*
Liet.Zurn. S-gos Brit.Skyrriaus Val
dyba nutarė paraginti narius atkreipti
dėmėsi i savo profesini lavinimąsi bei
tobulinimasi. Tam tikslui siekti Sk.V-ba
nurodė prieinamus budus.
*
*
*
Lietuviu Jurnalistu S-gos Brit. Sky
riaus Valdybos būstine yra jos sek
retoriate. Visais Zurn. S-gos reikalais
kreiptis šiuo adresu: F. NeveraHcius,
40, Fosse Road, Central Leicester.
*
*
*
Nuo sios savaites Vokietijoje leidžiami
laikraščiai MINTIS ir MUSU KELIAS
sujungiami- Naujas savaitrastis iseis du
įtartus savaitėje ir vadinsis LIETUVIS.
Tuo budu Vokietijoje teliko tik du lietu
viški laikraščiai: savaitrastis ŽIBURIAI
ir du kaztu i savaite iseinas LIETUVIS.
*
*
*
Rugpiucio. 20 d. is JAV-biu i Anglija
atvyksta vyskupas P. Bucys.
ĮNAŠAI NAMU FONDUI
Po £5.0.0 — DBLS Sleaford sk., DBLS
Tadcaster sk., A. Baliukonis, DBLS Penrith
Sk. (auka); Po £4.0.0 — S. Starka, P. ir A.
Mašalaičiai; Po £3.0.0 — DBLS Northamp
ton Sk. (auka), DBLS Silsden Sk. (auka),
P. Gabrilavičius, J. Yčas; Po £2.0.0—M.
Vereika, J. Radzevičius, M. Butėniene, S.
Karpinas, V. Laurinaitis, K. Mikalauskas,
P. Miklovas, S. Valiukėnas, P. Kubilius,
T. Burk.šaitiene, P. Valys, S. Reimanaite;
Po £1.0.0 — A. Varaškevičius, A. Žukaus
kas, J. Lazdauskas, J. Sarpalius, J. Paužolis, B. Mardosas, P. Izbutavičius, L.
Markelis, V. Bendoraitis, J. Gervelis, A.
Tamašauskas, P. Skučas, V. ' Butkus, J.
Šilimas, B. Lyba, E. Buividas, J. Žickus,
J. Benetis, A. Benetiene, J. Valiulis, S.
Kiršinąs, V. Čia kas, S. Rožys, V. Slėnys,
P. Besasparis, J. Bajorūnas (auka), J.
■Jakštys (auka), J. Kaminskas (auka), A.
Petrauskas, V. Bavickas, V. Stirbys, S.
Katavičius, B. Motiejūnas, V. Hakelbergis,
J. Strumskis, J. Podrickas, K. Sčegauskas,
A. Matikas, M. Vaičekauskas, O. Girulyte,
J: Vaičiulis, J. Zabulionis, A. Daučianskas,
S Telšinskas, J. Matulionis, J. Kazlauskas,
V. Jarutis, J. Gudavičius, P. Rumšą, V.
Mikuckis, F. Siukšteris, O. ir J. Juodikiai,
P. Bražiūnas, E. Černiauskas, K. Lučinskas,
P. Bradulskis, V. Dumbliauskas, E. Lengnikiene, V. Matukaitis, J. Strumskis, O.
Strumskiene, B. Strumskis, S. Nutautas, B.
Uždravis, J. Trečiokas, V. Skvireckas, J.
Benderius, O. Gratkauskiene, D. Paulaus
kaite, M. Demskyte, J. Povilaitis, E. Povilaitiene, J. Vilkauskas, M. Miglinaite, M.
Kuzmickiene, V. Paliulionis, V. Čepaitis,
K. Grudzinskas, J. Starkevičius, K. Vitkus,
A Pranskūnas, K. Dusevičius, K. Daknys,
P. Balčikonis, V. Cekys, P. Gaučas, J.
Klypas, J. Zikaras, K. Vileišis, K. Garbauskiene, E. Cigleris, L. Valkūnas, A.
Valkūniene, M. Kugrėnas, O. Grynaite, V.
_______________ (bus daugiau)
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. SVARI IR PATOGI NAKVYNE
prie pat juros. Geras ir skoningas
maistas pilnai dienai 12/6.
PUIKUS MIESTAS ATOSTOGOMS!
RaSyti Šiuo adresu:
Mr. Leonardus ZIVATKAUSKAS,
62, Holmfield Rd., BLACKPOOL.
Printed by the Dragon Press,
49-51, John Street, Luton.

Priartėjus prie iėjimo angu-duru, nereikia, antraji pedala ir patalpa prisipildo sauso
kaip paprastai, paspausti rankenos, kad jas ir krašto oro srove, kuri labai greit nudžio
atidarius, — jos pačios atsiveria.
Duris vina šlapia kūną.
darinėja speciali elektrinė foto kamera, kuri
Kosmetika, rūkalai, saldainiai, kramto
atlieka sargo ir durininko pareigas.
moji guma vartoti čia griežtai draudžiama,
Kiekvieniems trims darbo kambariams yra nes per juos galima užsikrėsti radioaktyvio
įrengtas puikus maudymosi kambarys. Bet mis medžiagomis.
čia nerasite paprastu vandens čiaupu,
Prieš apleidžiant kambari, abi rankos turi
kuriuos reikėtų atsukti ranka. Ne, čia j u būti įkištos i specialu aparata, kuris pati
nėra. Jei norėsite vandens, teks koja pa krina, ar nėra ant ranku užsilikusio radio
spausti specialu pedala, įmontuota grindyse. aktyvumo.
Nusimaudžius čia nenaudojami rankšluos
Atsakomngiausia, o kartu ir pavojingiau
čiai nusišluostymui. Užtenka tik paspausti sia darba dirba atomo skaldymo skyriuose,

Rašo—Dr.

K. VALTERIS

(tasa iŠ pereitu Nr.)

BAKTER1OFAGAI
MOKSLO PASAULYJE
Nepermaldaujama kova už būvi vyksta
kaip matomame taip ir nematomame pasau
lyje.
Kiekviena gyva būtybė stengiasi
palaikyti savo gimine ir tam naudoja visas
jai prieinamas priemones. Ir mikroskopinės
būtybės — bakterijos, kuriu dauguma yra
mūsų pabaisos, taip pat turi gyvu priešu :
jos kartais kovoja tarpusavy dėl maisto bei
dėl " valdžios,” o be to, jas užpuldinėja ir
žudo mums jau šiek tiek pažistami ultramikroskopiniai padarai — virusai. Jau
yra žinoma visa eilė virusu, kurie “ susirgdina ” bakterijas ir jas nugalabyja. Kaip
matom ne visi virusai yra mūsų priešai;
dalis ju kovoja mūsų pusėje su bakterijomis:
jie yra mūsų draugai — “sąjungininkai.”
Taigi pravartu susipažinti su šiais mūsų
“ sąjungininkais,” ju gyvenimu, elgesiu,
vargais bei džiaugsmais . . .
Jau 1917 metais mokslininkas d’Herelle
pastebėjo idomu fakta, kad dizenterija
(“ kruvinąją ”) sergančio išmatų skystis ne
tik sulaiko dizenterijos bacilų augima —
dauginimąsi, bet net jas nužudo — ištirpdo.
d’Herelle spėjo, kad tai yra tam tikru virusu
darbas ir pavadino juos bakteriofagais (kas reiškia: bakterijų ryjikai;
vardas buvo parinktas nevykęs, nes virusai
yra per maži, kad galėtu praryti toki milžiną
kaip bakterija ! . . .), kuriuos čia dėl pato
gumo vadinsime sutnumpintai f a g a i s
Pradėjus fagais domėtis — ju buvo rasta
visa eilė žemėj, vandeny, žmonių ir gyvuliu
žarnų turiny ir 1.1!.
įdomesniosios fagu savybės. Čia neminė
sim bendru virusams savybių, su kuriomis
esame jau susipažinę, o pakalbėsim tik apie
fagu ypatybes.
1. Elektroninio mikroskopo (padidinan
čia iki 100.000 kartu) pagalba nustatyta,
kad fagai panašūs i buožgalvius (kūjagal
vius). Ju dydis yra: “galva”—apie 70
milimikronu (mikronas yra 1/1000 dalis
milimetro, o milimikronas yra 1/1000 dalis
mikrono !) skersmens, o ‘ ‘ uodega ’ ’ yra 120
milimikronu ilgio ir 20 milimikronu storio.
<2. Fagai bijo aukštos temperatūros,
ivairiu spinduliu ir nuodu. Ju įtakoj jie
pasidaro
neveiklūs — netenka
veisimos!
pajėgumo.
3. Fagai prikimba prie bakterijų, jas
nužudo, jose veisiasi ir jas ištirpdo. Tik
tam tikri fagai prikimba prie tam tikru
bakterijų.
Bet yra žinoma ir keletas
“ agresingu ” fagu, kurie " užpuldinėja ”
net kelias bakterijų rūšis. Taip pat žinoma
kad keli giminingi fagai, “ susitarė” kartu

puola ta pačia bakterija. Dar nėra aišku ar
fagai prikimba prie ju bijančiu bakterijų ar
jiems jautrios bakterijos juos pritraukia (gal
kaip magnetas?) prie- saves.
Jau yra
nustatyta, kad skirtingi fagai susiriša su
skirtingomis bakterijų medžiagomis ir gal
net skirtingu būdu. Fagai susiriša ir su
negyvomis bakterijomis bei ju dalelėmis —trupinėliais, bet tada jie netenka savo
veiklumo ir negali veistis.
Kai jau fagas prikimba prie gyvos bak
terijos, tai tolimesnis reikalas pareina nuo :
bakterijos prigimties, fago savibiu ir aplin
kiniu sąlygų. Paprastai bakterija žūva,
fagai veisiasi jos lavone ir ji ištirpdo: iš jo
pasipila spiečius nauju fagu, kurie puola
naujas gyvas bakterijas; tas kartojasi tol,
kol būna nugalabyta paskutinioji bakterija.
Fagai dauginasi labai greit: per 13 minučių
j u skaičius padaugėja 300 kartu !
Ale ne pėsčios ir bakterijos! Iš ju tarpo
karts nuo karto atsiranda tokiu, kurios visai
nebijo tu fagu, nuo kuriu milijardai ju
“tautiečiu” krenta kaip musės” . . .
Tokiu " narsuoliu ” atsiranda tik kėli iš
keliasdešimt bilijonu bakterijų ir šias savo
atsparumo ypatybes gali perduoti savo
ainiams.
O kas bus jei du ar daugia fagu užpuls
viena bakterija?
Čia gali būti kelios
galimybės. Kartais tik vienas ve.isiasi, o
kitas nugaišta. Kitais atvejais, jei fagai
yra “ giminės,” gali abu veistis.
Kuris
fagas veisis o kuris bus “ išskryninguotas,”
pareis nuo: 1) fago stiprumo, 2) laiko tarp
pirmojo ir antrojo fago prikibimo prie bak-
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terijos ir 3) atsitiktinumo. Paprastai jei
vienas fagas “ okupuoja ” bakterija ir čia
“ isitvirtina,” tai kitu nebeįsileidžia . . r
(Taigi fagai elgiasi panašiai kaip ir žmonės
. . .). Bet jei fagai yra tarp saves g mi
ning!, tai “ okupuoja ” bakterija kariu
neaišku ar pasiskirsto zonomis ir ar irengia
oro tilta? . . .)
Atrodo, kad fagai yra suinteresuoti savo
giminės išlaikymu ir čia parodo pasigėrėtinu
pasiaukojimo pavydžiu ! Pavyzdžiui, ultra
violetiniu spinduliu pagalba galim faga
sužaloti ir padaryti ji neveikliu; toks fagas
dar yra pajėgus prikibti prie jam “ patinka
mos ” bakterijos ir ja nugalabyti, bet
nebeistengia joje veistis. Bet jei du tokie
“ invalidai ” prikimba prie vienos bakteri
jos, tai jos lavone prisiveisia būrys fagu ir
ji ištirpina. Manoma, kad ultravioletiniu
spinduliu '' pagadinamos ’ ’ tik tam tikros
fagu “ aparato ” dalys ir šiuo atveju vienas
iš fagu vardan aukštesniu tikslu — t.y. savo
“ garbingos ” giminės išlaikymo — “ paskom
ima ” savo “ tautiečiui ” savo veikiančias
dalis ir šis jau save " susiremontuoja ” ir
gali veistis. Tik jei abieju fagu tos pačios
dalys bus sugadintos — mirs abu . . .
(bus daugiau)

SMULKŪS SKELBIMAI—
TAUPYK TABOKA! Papirosinės gilzės. CARO, pasikalbėjimo vadovas, anglu,
vokiečiu, prancūzu, rusu, latviu,
1 dėžutė 500 št. kainuoja 5 šil. Mašinėlė
lenku kalbomis. 203 pusi. Kaina ... 6/kontinentinio tipo — 2/6, toki pat angliško
tipo— 1/-. Persiuntimas paštu iki 4 dėžu PEWTRESS ir GERICO, Lietuviškaiangliškas ir angliškai-lietuviškas
čių — 1/ 6. P-B SUPPLY CENTRE LTD.
žodynas. Kaina ................................. 10/6
2, Albert Gate, London, S.W.l.
BESFIELDO, Anglu kalbos grama
tika, 1948. m. leidinys. Kaina ... 10/6
DĖMESIO bradfordieciąms! Bradford©
PITMANS,
Mašinraščio bloknotas
ir apylinkes lietuviai kviečiami i Brad(laišku rašymas, ištarimai anglišku
forda Latviu Sporto Kuopos ,,TRIMDA”
pavardžių ir 1.1.). Kaina ............ 4/rengiama šokiu vakara, kuris ivyks rug PREKYBINIU laišku rašymas. Kaina 2/piucio 6 d. 5 vai. 30 min. v. adresu— ECKERSLEY, Komercinis kursas už
Green Lane School, Gros koneliusa
sieniečiams. Kaina ......................... 7/6
Kiekvienos knygos persiuntimas 9 penai.
kapela.
Bradfordo Latviu Sporto Kuopa KNATCHBULL-HUGESSEN (buvęs
Pasiuntinys Lietuvai) Diplomatas
„TRIMDA.”
taikoje ir kare. Kaina .................... 18/persiuntimas 1/6.
JEI atsirastu kas is lietuviu kolonijos
UŽSAKANT knygas rašykite angliškai,
turis
scenos
veikalą
,, AMERIKA vokiškai ar lietuviškai, pridedant 2-į peno
PIRTY,“ maloniai prašomas pranešti,
atsakymui, šiuo adresu:
kokiomis sąlygomis sutiktu ji parduoti
MODERN BOOK DISTRIBUTION
2$fja, Fulham Road, London, S.W.3.
ar paskolinti. Rašyti: 2, London Mews,
London Street, London, W.2.
(Dra
mos sekei jai.
ALGIRDAS JARASUNAS, Full Sutton

INFORMACIJA
LONDONIECIU DĖMESIUI!
Visiems lietuviams ir lietuvaitėms, mylin
tiems scenos mena ir gyvenantiems Londone
bei jo artimesnėse apylinkėse, pranešama j u
maloniam dėmesiui, kad STEIGIAMĄ
pastovi scenos meno VAIDYBOS SEKCIJA
prie DBLS Centrinio skyriaus. Kas jaučia
tam turis gabumu ir nuoširdų norą savo
dalyvavimu paremti ši lietuviška kultūrini Manchesteryje, liepos 23 d. Literatūros
darba, KVIEČIAMAS atvykti i pirmąjį vakaro metu buvusioje loterijoje asmenys
steigiamąjį susirinkimą liepos 23 d. kuris turi bilietus Nr. Nr. 0011, 0071, 0103,
ivyks Centro Valdybos patalpose 7 vai. vak. 0350, 0381, 0710 laimėjimus prašomi
Jeigu ta diena kas ir negalėtu asmeniškai atsiimti
pas
F. Kizlauska,
,,Scotia
atvykti dėl tarnybiniu kliūčių, bet norėtu South ’’ Miners Hostel, Newton Road,
sekcijoje dalyvauti, prašomas pranešti raštu Lowton, Nr. Warrington. Kreipiantis
(Centro Valdybos-Dramos sekcijai). Jeigu laišku prašoma pridėti bilietą.
kas turėtu kokiu nors sceniniu veikalu,
maloniai prašoma su savimi atsinešti. Kiauliena dešra dideliais kiekiais ir
Pradėjus darba, visos kelionės išlaidos, detaliai (nemažiau, kaip 6 svarai). Is
kurias dalyviai padarys važinėdami i repe
ticijas, bus atlygintos. VISUS MALONIAI anksto susitarkite del norimo kiekio
pristatymo. ENOCH & Co. (Genl Mer
KVIEČIA
chants') LTD., 9, Lenthall Place, LON
VADOVAS MENO REIKALAMS prie
DON, S.W.7. Telefonas FRO 4888.
DBLS Centrinio Skyriaus.
Rašykite angliškai, vokiškai ar itališkai.
Maloniai praleisite atostogas pigiame
DBLS
CENTRINIO
SKYRIAUS
VIESBUTYJE-PENSIJONE Londone.
NARIU ŽINIAI. Galimai artimiausiu
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su
lovom nuo 12/-.
Pusryčiai 2/-.
laiku, bet nevėliau rugpiucio 10 d.
Pietūs 3/-.
maloniai prašomi VISI NARIAI pra
nešti
savo dabartini adresa (Sąjungos
CEDAR MANSION HOTEL
Centro adresu).
20 Gunterstone Road,
West Kensington,
Paieškomas
London, W.14
Povilas GERMANAS , atsiliepti ar
Susikalbama angliškai, vokieškai ir
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir
BARONS COURT.

kur skiriamas platonijus nuo uranijaus. Cia
kiekvienas darbininkas yra atskirtas nuo
medžiagos 15 cm. storio švinine siena,
naudojami sudėtingiausi mechanizmai, kuriu
pagalba valdomi urnijaus blokai (uranijas
talpina savyje pavojingiausia radioaktyvine
medžiaga).
Darbo laikas yra griežtai
nustatytas ir ilgiau būti darbo kambaryje
draudžiama. Kambariai turi laikrodžius su
viena rodykle, kurie varomi radioatyvo
spinduliais, sklindančiais nuo čia vartojamo
platonijaus. Darbo laikui pasibaigus pasi
girsta skambučiai. Patalpas darbininkams
apleidus, speciali " magiška akis ” uždaro
jas plieninėmis durimis ir taip jie sandariai
atkiriami nuo likusio pasaulio iki sekančios
pamainos.
Šie visi “ malonumai ir patogumai ”
drengti ne darbo jėgos ar laiko taupumui,
bet tik apsaugai nuo galimo radioaktyviniu
medžiagų išnešimo už fabriko sienų, kuris
galėtu daug žalos padaryti ne vien tam,
kuris ji išnešė, bet ir kiekvienam su kuo
susitinka ir bendrauja atominio fabriko
darbininkas.
(Pagal DM) Alf Kirkilionis.

Hostel, Nr. York (England) ieško broli
ANTANA JARASUNA, kilusi is Pas
valio.
Paieskomasis, arba žinantieji apie jo
likimą, prašomi atsiliepti minėtu adresu.
Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka ivairiusmediciniškus analizus kraujo (Wasermanno ir Kalino metodais) šlapumo (ir
nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir
1.1. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2.
GLA 8776. Taipgi ir paštu.
Du vyrai — 24 ir 25 m. nori susipažinti su
lietuvaitėmis. Rašyti: H. O. arba M. G.
Treliske, E.V.W. Hostel, nr. Truro, Corn
wall.

Generolo Anderso politiniai atsimini
mai: “AN ARMY IN EXILE.’’ Greitas
pristatymas pastų. Kaina 1 sv. 1 sil. ir
persiuntimas 6 penai.
To Gryf Publications, Ltd., 59/61,
Hatton Garden, London, E.C. 1, Please
send to my address............................................

pranešti.
Lithuanian Association,
2, London Mews,
London Street,
London, W.2.

1 copy of an “AN ARMY IN EXILE.
Enclosed cheque, PO, MO

(signature)

