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STALINAS REIKALĄ UJA NUVERSTI TITO
Sovietų Rusija pereitą savaitę pasiuntė 

ypatingai aštrią ir grąsinančią notą Jugo
slavijos vyriausybei kaipo atsakymą į ank
styvesnę Jugoslavijos notą, kurioje Tito 
vyriausybė atmetė Kremliaus kaltinimą, 
kad Jugoslavija slaptai susitarusi su Vaka
rais dėl Austrijos (Korintijos).

Notoje Rusija įspėja Jugoslaviją, kad 
Sovietų vyriausybė bus " priversta imtis 
efektyvesnių priemonių ” su tikslu apsau
goti savo piliečius, “ nežmoniškai persekio
jamus " Jugoslavijoj, ir “ sutvarkyti aro
gantiškus Jugoslavijos vadus.” Aiškiais 
žodžiais nota duoda įsakymą Jugoslavijos

E.T. PASISKIRSTĖ I KOMISIJAS
Produktyvesniam darbui Europos 

Taryba pasiskirstė i komisijas, kurios 
svarsto įvairius iškeltus klausimus, 
■kaip Europo vienybe, Žmogaus teisiu 
deklaracija ir pan. Vokietijos priėmimas 
i Europos Taryba irgi buvo keltas ir 
siūlyta sušaukti tam reikalui specialia 
sesija sausio m.

Rezoliuęija, kurioje siūloma palikti 
tuscias vietas kaipo “simbolini ženklą” 
toms Europos valstybėms, kurios dabar 
negali būti atstovaujamos, pasirase 38 
atstovai, tarp ju Churchilis su kitais kon
servatoriais ir Pnancuzijos sodialistai. 
Ne vienas britu socialistas nepasirase po 
rezoliucija.

ę NESUSITARIAMA DEL VYRIAUSYBES SUDARYMO
kad jie eidami į koaliciją, neatsisakys nuo 
savo socialistinės ūkinės politikos ir 
reikalaus Finansų Ministerijos. Krikščionys 
Demokratai gi iš savo pusės nutarė neiti į 
koaliciją su socialdemokratais, ir ieškoti 
mažesniųjų partijų paramos. Naują kabinetą 
sudarys 10 ministerių.

Iš Berlyno pranešama, kad JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos vyriausybės svarstan
čios klausimą, ar priimti Berlyną į Federa- 
linę Vokietijos Respubliką. Kiek anksčiau 
vakarinės Berlyno zonos prašėsi tapti 12-ta 
Respublikos valstybė (Land), bet kol tęsėsi 
Berlyno blokada. Vakarai su tuo nesutiko. 
Manoma, kad dabar jie pakeis nuomonę.

Vokietijos partijoms sunkiai sekasi dery
bos del vyriausybės sudarymo. Nė viena 
iš partijų nėra pakankamai stipri, kad galėtų 
viena sudaryti vyriausybę', ir dėlto reikia 
ieškoti koalicijos. Socialdemokratai pareiškė,

ATSISTATYDINO LENKIJOS 
KONSULAI

Jcmnunikuojancio komunistus, 
katalikui yra negalima toliau 
jis pareiškė. Jis paprašė vizos 

Pereita savaite Lenkijos

’Adomas Gubrionovvicz, Lenkijos Uzs. 
Reik. Ministerijos Protokolo sefas, kuris 
dabar randasi Šveicarijoj, pasitraukė is 
savo pareigu del Vatikano dekreto, eks- 

‘ ‘ Kaipo 
dirbti”, 

i JAV.
___ ___ ___ , _ konsulas 

Montrealyje irgi del tu pačiu priežasčių 
atsistatydino.

Vėliausios Žinios
* Naujoje notoje, kuri buvo paskelbta 
trečiadienį, Jugoslavija reikalauja kad 
Rusija nesikištų į krašto vidaus reikalus. 
“ Spaudimas iš šalies neturėjo iki šiol jokios 
įtakos į Jugoslavijos vidaus politiką ir 
neturės ateityje ” —sako nota. Paneigiami 
kaltinimai, kad rusų piliečiai buvo persekio
jami. Tuo pačiu Jugoslavija pareiškia norą 
pasiekti susitarimo dėl visų ginčitinų klau
simų su Rusija ir siūlo išduoti 31 sovietų 
pilietį įsakmiai paminėtą Stalino notoje,” 
jeigu yra tas ko Rusija nori.” Taip pat 
Jugoslavija sutinkanti išleisti visus sovietų 
piliečius kurie norėtu išvažiuoti. Tuo būdu 
Tito atėmė Stalinui pagrindą kištis į Jugo
slavijos vidaus reikalus ir laimėjo pirmąjį 
dvikovos etapą.

* Spaudos, radijo karas tarp Jugoslavijos 
ir Rusijos eina visu smarkumu. Satelitų 
spauda Tito vadina fašistu o Maskvos radijo 
pradėjo smarkią propagandą ir Jugoslavįjos 
radijo trukdymą. Nemažiau aštriai atsikerta 
ir Jugoslavijos spauda.

* Antradienį į Bukareštą atvyko stiprios 
sudėties delegacijos iš Rusijos ir satelitų 
būk tai dalyvauti 5 metų Rumunijos išlais
vinimo iškelmėse. Neabejojama, kad susi
rinkimas yra ryšium su Jugoslavijos ir 
Rusijos kariuomenių judėjimų Vengrijoje ir 
Rumunijoje prie Jugoslavijos sienos. Ten 
didžiausioj paslapty prasidėjo Rusijos 
kariuomenės vasaros pratimai. Rusijos 
delegacijai vadovauja Vorošilovas — polit- 
biuro narys, ir buv. Rusijos ambasadorius 
Belgrade M. Lavrentievas, kuris laikotnas

SOVIETŲ PILIEČIAI PERSEKIOJAMI JUGOSLAVIJOJE 
RUSIJA IMSIS PRIEMONIŲ TAI SUSTABDYTI

komunistams, kurie yra ištikimi Marksui ir 
Leninui, nuversti maršalą Tito ir jo vyriau
sybę. " Tų sveikų pajėgų uždavinys yra 
priversti dabartinę vadovybę viešai ir sąži
ningai pripažinti savo klaidas ir pasitaisyti, 
atsisakant nuo nacionalizmo ir sugrįžtant 
prie internacionalizmo.” Toliau notoje 
sakoma “ jei tačiau vadovybė pasirodytų 
negalinti tai atlikti, tada tų sveikų elementų 
pareiga būtų pakeisti vadovybę nauja.” 
“ Kominformas ” sako nota, " neturi jokios 
abejonės, kad Jugoslavijos komunistų 
partija žinos kaip atlikti šią garbingą 
pareigą.”

Notos tekstą, kuris yra 3000 žodžių 
ilgumo, Maskvos radio transliavo visą, praė
jusį savaitgalį įvairiomis kalbomis. Rusija 
apkaltino Tito vyriausybę neteisėtu Sovietų 
piliečių areštu, ir jų nepakenčiamu kalinimu, 
mušami ir alkinami, buvo privesti prie

K0MINF0RMUI NESISEKA IR SUOMIJOJE
Kominformo užsakytas visuotinas streikas 

Suomijoj, kuris buvo perkeltas iš Londono 
uosto, atrodo bent pradinėj stradijoj turėjo 
didelį fiasko, ir tik dalis darbininkų 
paklausė komunistų ir sustreikavo. Tačiau 
vyriausybė įspėjo kraštą, kad tik pirmas

VAŠINGTONO DERYBOS
Svarbios derybos tarp JAV, Kanados 

ir D. Britanijos prasideda Vašingtone 
fugsejo m. 7 d. Jose dalyvaus diploma
tiniai ir ekonominiai tfu valstybių eks
pertai : J. Snyder (Finansų Ministeris) 
ir D. Acheson (Uzs ~ " 
Amerikos puses, ir 
Reik. Min.) ir 
(Finansų Ministeris) 
puses, o taip pat Kanados Uzs. Reik, 
ir Finansų ministerial.

Pasiruošimai deryboms buvo labai in-, 
tensyvus, ir dalis britu delegacijos i 
JAV tris savaites pries derybų pradžia. 
Nors JA v ir yra kritiškoj nuotaikoj del t vakaruose, ir vėliau atsitraukimą iš Rusijos. 
Britanijos Socialistu vyriausybės Veda- 
mos ekonomines politikos, tuo pačiu 
yra pripažįstama ir anapus Atlanto, kad 
Britanija zut but turi būti gelbstima, 
nes be jos Europos atsistatymas yra 
neimahojnas.

Derybų tikslas — surasti priemonių 
nugalėti artimus ir tolimus dolerio valiu
tos trukumus, padidinant eksportą i 
JAV. Manoma, kad Britanija reikalaus

Reik. Min.) is
1. Bevin (Uzs. 

Sii- Stafford Cripps 
is D. Britanijos

BRITAI
Britų karinė policija pirmadienį Vienoje 

sutrukdė rusų kariams pagrobti Austrijos 
pilietį, dr. Kari Sonderman, kuris, šoferiui 
sustojus pasiklausti kelio, iššoko iš Sovietų 

geriausiu Jugoslavijos vidaus reikalų žinovu. 
* Manšteino advokatas (britas) pareiškė, 
kad negalima tikėti paliudijimais valstybės 
(Rusijos) kuri pati praktikuoja vergiją 
namie. Jis prašysiąs visų kurie pažįsta 
Rusijos vergų stovyklas ateiti ir paliudyti. 

sveikatos stovio, pavojingo jų gyvybei.
Toj pačioj notoj Jugoslavijos vyriausybė 

yra kaltinama, susidėjusi su imperialistinė
mis valstybėmis ir vedusi derybas, Rusijai 
nežinant, su Vakarais del Austrijos. Dėlto, 
Sovietai negalį toliau remti Jugoslavijos 
reikalavimų į Austrijos teritoriją — Korin- 
tiją.

Tito, lygiai tokiam pat aštriam tone, 
tuojau atsakė Rusijai, pavadindamas Rusi
jos notą įžeidžiančia ir neužsitarnaujančia 
atsakymo. Nežiūrint to, Tito papunkčiui 
atsikerta Kremliui, ir kas liečia Austriją, 
visą kaltę suverčia Sovietams. Jugoslavi
jos atsakyme pripažįstama, kad Tito vyriau
sybė vedė derybas su Vakarais 1947 m., bet 
tai buvo padaryta pagal Molotovo parėdy
mą. Rusija pranešė Jugoslavijai, kad nėra 
jokių šansų išsiderėti Korintijos iš Vakarų, 
bet kad tą reikią palikti dienotvarkėje, nes 

puslaikis yra laimėtas, ir kad antras puslan
kis tuojau prasidės. Suomijos premjeras 
Fageholm pareiškė, kad dabartiniai komu
nistų streikai sudaro didžiausią ataką prieš 
krašto demokratinę santvarką.

Streikai daugiausiai pasisekimo turėjo 
uostuose, kur policija turėjo įsikišti ir per 
susidūrimą su streikininkas vienas asmuo 
buvo užmuštas ir keli sužeisti. Suomijos 
prof-sąjungų vykd. organas streiką pas
merkė/ ir laukiama, kad tas gali iššaukti 
skilimą prof-sąjungose.

Amerikos korespondentai labai rimtai 
vertina streiką ir bijo, kad Rusija, gali 
panaudoti streiką Suomijos okupacijai, 
kaipo atsakymą Vakarams į jų sudarytą 
Atlanto Paktą.

■ GRAIKU KARIUOMENE LAIMI
Pranešama, kad per paskutinę sėkmingą 

ataką prieš sukilėlių stipriausi punktą prie 
Vitsi kalno, apie 7000 sukilėlių buvo elimi
nuoti. Iš jų 2500 užmušti ar paimti į ne
laisvę. Graikijos vyriausybė labai optimis-

Amerikos tarifu pertvarkymo ir garan
tijų, kad Amerika nupirktu tam tikra 
kieki žaliavų is sterlingo kraštu. JAV is 
savo puses kels svaro nuvertinimo klau
sima ir europietiškų prekių kainu 
sumazinima.

TEISIAMAS MANSTEINAS
Antradienį Hamburge prasidėjo pasku

tinis Hitlerio vadų teismas, kuris numatoma 
truks tris mėnesius. Teisiamas vienas iš 
gabiausių nacių karo vadų —■ maršalas 

jManštein, kuris sėkmingai pravedė ofenzyvą

Jį teisia Britų karo teismas ir gina du 
vokiečių ir du britų advokatai. Manšteinas 
kaltinamas nusikaltimais prieš lenkų ir rusų 
civilius asmenis ir belaisvius, o taip pat 
prisidėjimu prie nužudymo nekaltų žmonių 
už būk tai anti-vokišką veiklą. Manšteinas 
yra 61 metų amžiaus ir geram sveikatos 
stovy. Kiti trys karininkai, kurie irgi 
turėjo būti teisiami tuo pačiu laiku, nuo 
teismo atleisti, nes du iš jų, maršalas von 
Runstedt ir gen. Strauss yra nesveiki, o

AUSTRA
karinio automobilio, išdauždamas langą. 
Rusai, kurių vienas buvo pulkininkas, jį 
pasivijo ir apmušė revolverio buože. Tuo 
metu susirinkę austrų civiliai pradėjo rusus 
akmenimis atakuoti, o vienas sunkvežimis 
užtvėrė rusų automobiliui kelią.

Į įvykio vietą tuojau atvyko 20 britų 
policininkų ir išvadavo sunkiai sužeistą 
austrą. Minia, tačiau buvo labai įpykinta, 
ir tik atvykę britų kariai galėjo išgelbėti 
užpultus rusus. Didelį įspūdį padarė austrų 
civilių drąsa, kurie rizikuodami būti nušau
tais, gelbėjo savo tautietį.

tai Rusija panaudos kaip derybų objektą, 
kad gavus patenkinimą Rusijos naudai, 
sprendžiant Vokietijos turto Austrijoje klau
simą. Tuo pačiu, Jugoslavijos nota tvirtina, 
Stalinas pasiuntęs laišką Austrijos Prezi
dentui, pažadėdamas visą Sovietų vyriausy
bės pagelbą, kad Austrijos-Jugoslavijos siena 
nebūtų pakeista. „

KOMUNISTAI RUOŠIASI 
RINKIMAMS

Britanijos Komunistų Partija irgi pas
kelbė savo rinkiminę programą ir pasigyrė 
statysianti 100 kandidatų į parlamentari
nius rinkimus. Programoje sakoma, kad bus 
pakeista užsienių reikalų politika, padarant 
Britaniją nepriklausoma nuo Amerikos 
imperializmo ir suartinant su Sovietų 
Rusija. Pažadama duoti visiems didesnį 
atlyginimą, suvienyti Airija ir suteikti 
škotams ir valams nepriklausomybę.

Komunistų programa pavadinta " Tikras 
Kelias Britanijai.” Partijos centro prane
šimu, komunistų partija turinti dabar 
40.300 įregistruotų narių. Parlamente turi 
du atstovus.

Buda- 
zymiu 

kad jie

SUĖMIMAI VENGRIJOJE
Gaunamomis' žiniomis is 

pesto, ten vyksta tolimesni 
komunistu suėmimai. Sakoma, 
slaptai veike su buv. vid. reik, niinis- 
teriu Laszlo Rajk, kuris buvo suimtas 
ir kaltinamas šnipinėjimu.

Tarp suimtuju yra Zoltan Horvath, 
komunistu laikraščio Nepszava yyr. 
redaktorius, kuris buvo didžiausias 
Vakaru Valstybių kritikas. Pranešama, 
kad Horvath, vengru politines policijos 
viršininkas gen. P. Gabor ir gynybos 
ministerijos politinio departamento direk
torius gen. maj. Palffy buvo suimti 
sovietu slaptos karo milicijos.

tiškai žiūri į visišką sukilėlių nugalėjimą 
artimoje ateityje. Nuo sausio mėn. sukilėlių 
skaičius sumažėjo iš 25.000 iki 10.000, kurių 
pusė yra koncentruota prie Grammos kalnų 
arti Albanijos sienos. Kiti laikosi netoli 
Bulgarijos, iš kur jie gauna paramos.

Jugoslavija jau sustojo rėmusi sukilėlius, 
ir tas žymiai prisidėjo prie Graikijos kariuo
menės pergalės. Oficijaliai pranešama, kad 
tarp Graikijos ir Jugoslavijos tapo užmegsti 
pirmi diplomatiniai ryšia, ir kad galima 
laukti normalių santykių tarp tų dviejų 
valstybių. Tuo būdu Rusijos įtaka Balka
nuose dar sumažėjo, imant domėn ir Albani
jos beveik visišką izoliavimą.

maršalas von Brauchitz mirė pereitais 
metais.

Rusija ir Lenkija, kurios buvo pakveistos 
pasiųsti stebėtojus į teismą, atsisakė tai 
padaryti.

NAUJOJI INDONEZIJA
Antradieni Haagoje Indonezijos nep

riklausomybes kovotojai susitiko su 
Olandijos vyriausybe. Atrodo, bus ilgos 
ir sunkios derybos. Derybų tikslas — 
suverenumo teisiu perėmimas is Olandi
jos ir naujos valstybes steigimas Pietu- 
Rytu Azijoje. Nauja federaline valstybe 
vadinsis Indonezijos Serikat Respublika 
ir turės virs 70 milijonu gyventoju. Jai 
priklausys Javos, Sumatros, Borneo ir 
daug smulkesniu salų.

VĖL STREIKUOJA
Nežiūrint prof-sąjungų priešingo nusista

tymo dauguma angliakasių Yorkshire ir 
Lancashire apylinkėse sustreikavo, reika
laudami didesnio atlyginimo. Jie nesutinka 
ginčo perduoti arbitracijai.

Geležinkeliečiai, kurie aptarnauja dalį 
šiaurės Anglijos, taip pat atnaujino sekma
dienių streiką, protestuodami prieš Geležin
kelių Direkcijos parėdymą, verčiantį gele
žinkeliečius kelias naktis savaitėje praleisti 
ne namie.
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EUROPOS TARYBA
Strasburge posėdžiauja Europos Taryba, 

kurios galutinu tikslu yra virsti visos 
Europos Parlamentu. Tarybą sudaro dvy
likos Vakarų. Europos valstybių atstovai, 
kuriuos išrinko paskirų kraštų parlamentai 
arba paskyrė tų kraštų vyriausybės. Kiek
viena valstybė reprezentuojama maždaug 
pagal gyventojų skaičių. Atstovai Taryboje 
sėdi ne tautinėmis ir ne politinių partijų 
grupėmis, bet pagal alfabetą.

Viename pirmųjų posėdžių Europos 
Taryba diskutavo Europos vienybės klausi
mą. Tąi yra klausimas, kuriuo yra labai 
sunku kalbėti, ypatingai šiuo metu, kada 
geležinė uždanga dalina šį kontinentą 
pusiau. Anapus uždangos gyvena tautos, 
kurios turi nemažesnę teisę vadintis europie
čiais. Bet raudonoji letena yra kietai juos 
prispaudusi ir neleidžia toms tautoms viešai 
pareikšti savo valią. Pavergtųjų tautų 
tarpe esame ir mes, lietuviai.

Lietuva visuomet siekdavo draugiškumo 
su kitomis tautomis. Draugiškumas su 
kaimyninėmis Baltijos tautomis pagaliau 
buvo išsivystęs į Sąjungą, kurios tolimesnis 
tikslas buvo vienybė su Skandinavų kraš
tais. Ir šiandien, susirinkus Europos 

-Tarybai, lietuvių tauta su susidomėjimu 
seka jos darbus, ir todėl Lietuvos Išlais
vinimo veiksniai pasiuntė savo atstovą 
stebėti Tarybos darbus.

Europos vienybes svarbą gerai supranta 
kiekvienas. Daugeliui taip pat yra supran
tama, kad dabartinis Europos padalinimas 
negali ilgai tęstis. Todėl Prancūzijos atsto
vas Andre Philip aiškiai pasakė, kad 
Taryboje turi būti palikta vietos toms Rytų 
Europos valstybėms, kurios vieną dieną bus 
išlaisvintos.

Europos Taryba gyvena pirmąsias dienas. 
Prieš ją stovi begalės darbų. Tarp valstybių, 
susirinkusių Strasburge, iškils bylų, panašių 
į Airijos-Britanijos ginčą. Jas išspręsti 
galėtų tik Europos vyriausybė, kuriai visos 
valstybės turėtų būti klusnios. Teisingai 
pasakė atstovas P. Boothby, kad "kol 
kiekviena valstybė nepripažįsta jokios vald
žios virš saves, ir jokių pareigų išskirus tik 
sau, karai turės tęstis ir mūsų civilizacija 
bus sunaikinta". Betkokia Europos vyria
usybė, kuri gaut it bent mažiausias 
suverenumo teises virš Europos tautų, 
turėtų turėti priemones būsimo Parlamento 
nutarimams įgyvendinti.

Kol dar tarp atskirų Europos valstybių 
nėra noro paaukoti dalį savo suverenumo 
centrinei vyriausybei, Europos Tarybos 
didžiausias atsiekimas bus, jei ji galės 
išaiškinti savo diskusijose, kiek gerų idėjų 
yra priimtinų visai Tarybai. Mums vienok 
atrodo, kad tikros Europos vienybės, neat
likus skaudesnės operacijos, negalima bus 
atsiekti.

STALINO KANTRYBE ISSISEME

LAIMUTIS SVALKUS

UVUSIAM BENAMIU!
Skambės žingsniai smėlėtam kely, 
vėl kai grįš tremtiniai į namus. 
Tiktai tu atsibust negali, — 
Tavo amžinas miegas ramus.*
Tavo kojos Jos žemės nelies, 
nesusėsim ilsėtis kartu . . . 
O mus sveikins beržai pakelės 
ir kiekvienas jų klaus " O kur tu.’*
Josios uostau suplauks vėl laivai, 
žais žuvėdros po laisvas marias. 
Gimtą žemę nušvies švyturiai, — 
Tiktai niekas tavęs nesuras . . .*
Tu ilsėsies toli taip nuo Jos, 
svetimur tavo kaulai didės. 
Kai Tėvynės laukai vėl žaliuos, 
tau nebus pasiguost jų gėlės . . .

Tu ilgėsies Jos žydro dangaus, — 
Tavo kraujas čia amžiais vaitos, 
nes nebus prie širdies tau prisiglaust 
tėvų žemės dulkelės šventos.*
Nurims žingsniai dulkėtam kely 
ir benamiai sugrįš į namus. 
Tiktai tu atsibust negali, 
nors čia poilsis bus neramus.

Paskutinė Kremliaus nota Jugoslavijai 
mažai skiriasi nuo Hitlerio notų Lenkijai ir 
kitoms valstybėms prieš jų invaziją; ir 
jeigu Stalinas turėtų intenciją pulti Jugo
slaviją, jis, pagal įprastus diktatoriškus 
metodus, galėtų tai daryti be jokių toli
mesnių ceremonijų. Diktatorių metodai yra 
identiški : apkaltink bet kurią valstybė tavo 
piliečių persekiojimu, ir tada gali daryti, ką 
nori su tokia auka su tikslu apsaugoti tavo 
piliečius.

Rusijos-Jugoslavijos ginčas liečia 12.000

“ baltųjų ” rusų emigrantų, kurie pabėgo 
iš S. Rusijos prieš 30 metų ir dabar gyvena 
Jugoslavijoj. Rusija tvirtina, kad 5000 iš 
jų yra dabar ištikimi Sovietams ir kaltina 
Jugoslaviją už jų nežmonišką persekiojimą. 
Kremliaus nota be jokių apdailinmų sako, 
kad Tito turi būti nuverstas ir pakeistas 
internacionalinio nusistatymo vyriausybe, 
draugiška S. Rusijai. Ankstyvesnėjo savo 
notoje Stalinas pavadino dabartinę Jr.go- 
slaviją S. Rusijos priešu. Iki šiol Rusija 
leido kitiems satelitams ir Kominformui

KLAIDINGAS KELIAS I TAIKA4. «
Nuo pat pasaulio pradžios žmonija 
pradėjo ieškoti kelių į taika, bet jų 
iki šiol nesurado. Karai tebevyksta, 
ir nėra daug vilties, kad jų ateityje 
būtų galima išvengti. Kyla klausi
mas, ar pasaulis eina tikru keliu, 
ieškodamas taikingo žmonių sugy
venimo, ir ar nereikia pagrindinio 
Vakartį galvojimo pakeitimo, kad 
atsiekti
Yufang, kinų filosofas ir mąstyto
jas, kuris gyvena Jungtinėse Val
stybėse, šiame straipsnyje duoda 
savo pažiūrą tuo svarbiu klausimu.

to idealo — taikos. Lin

muilą keturiems šimtams milijonų indų, 
visuomet randa entuziastingą pritarimą, 
tačiau dėl pasiūlymo, duoti Indijai laisvę, 
tuojau atsiranda abejojimų, sąlygų statymų, 
racionalizavimo ir kitokių išsisukinėjimų, 
bet tik jau ne entuziastingų sutikimų. 
Tokiose aplinkybėse yra lengva būti pranašu 
ir su Savanarola pasmerkti šio amžiaus 
materializmą. Kiekvienas, turįs kiek sveiko 
proto, tai gali matyti. Tačiau yra 
keista, kad tas sveikas protas yra 
nesveikas, ir ekonomistai mus visus 
gino, kad tylėtume.

Ypatingai dėl vieno dalyko aš 
pasidaryti net sadistu, ir tai yra kiaulit; ir 
pamazgų Ekonomija. Mano vienintelis 
gyvenimo troškimas yra matyti Ekonomistą, 
tą Europos įstatymų davėją, nukarunuotą, 
išjuokintą ir pakartą.

Yra sakoma kad taika yra labai techniš
kas dalykas, kaip pav. sintetinė guma. Ji 
susideda iš tarifų sumažinimo, tarptautinių 
oro kelių ir bazių įsteigimo, kreditų, kapi
talo investacijos garantijų, gyventojų tirštu- 
mo praretinimo, gyvenimo standarto pakė
limo ir pan. Taika yra tik normų kuponų 
išdalinimas pasauliui. Taigi, jeigu mes tik 
surinksime ekspertų kariuomenę tarifams, 
oro bazėms, draudimui, gumai ir 1.1, ir 
suskirstysime juos į departamėntus ir sekci- 
jąs, tada turėsime taiką.

Tokia materializmo forma kaip tik mane 
ir pykina ir veda iš proto. Aš nenoriu būti 
spiritu alistiniu pranašu, bet toks faktų 

Pirmas 
išminties požymis yra tokios beprotystės 
pažinimas, t.y. kad mūsų taikos sąvoka yra 
netinkama.

Taika yra nuolatinė gyvenimo sąlyga, o' 
ne abstraktiškas ilgėjimasis, atsiekiamas tik 
kokioj tolimoj utopijoj. Taika yra normali. 

Mums 
reikia turėti filosofiją, kuriai taika yra pozi
tyvus dalykas, o ne vien negatyvus idealas 
— neturėjimas konfliktų ir karų. Taika kaip 
harmonija yra natūralūs dalykas, nes tai 
yra normalus žmogaus gyvenimo būdas: 
žmogus pasmerkia karą, kaip kad jis intui
tyviai pasmerkia disonansą muzikoje. Gi 
šeimos, tautų ir pasaulio taikos psichologija 
negali būti labai skirtinga — tai yra tik 
socialinių santykių harmonija. 'Tokią har
moniją turį technika, ir žmonijos filosofija 
turėtų išimtinai užsiimti ta socialinės 
harmonijos technika.

Iš “ TAIKA YRA ŠIRDYJE ”

Materializmas yra pagrindas modernaus 
galvojimo, kuris dominuoja visą pokarinį 
planavimą ir užkerta kelią taikos filosofijai.

Muilas yra geras, ir to niekas neginčija. 
Joks kitas dalykas iŠ Amerikos civilizacijos 
manęs taip nestebina, kaip tas faktas, kad 
muilas čia yra geras ir pigus ir visiems 
prieinamas. Amerikos viešbučiuose jis 
kainuoja tiek pat kiek ir tyras oras. Nusi- 
prausimas yra patogus ir malonus. Ameri
kiečiai to beveik visai nepastebi, tačiau 
europiečiams ir Oriento žmonėms, vizituo
jantiems Jungtines Valstybes, tas krinta į 
akį. Muilas nėra liuksusas ir betkokį muilą 
ir betkur nupirkęs, gali būti tikras, kad jis 
yra aukštos kokybės. Trumpai tariant,, 
muilas yra demokratinis, ir tuo būdu bent 
viena problema tapo išrišta. Kita problema 
—rdėmių pašalinimas iš suknelių ir kilimų 
ir brėžių užtušavimas ant poliruotų baldų garbinimas jau nuėjo per toli. 
— irgi tapo patenkinamai išrišta. Tam yra 
tiesiog stebuklingų priemonių.

Technologinis progresas ir industrinis 
tyrinėjimas pasiekė tokio laipsnio, kad jų 
niekas negali sustabdyti. Galima visus 
mokslininkus uždaryti į kalėjimą ir Du Pont 
ir General Electric direktorius pašalinti iš kaip kad sveikata yra normali, 
pareigų, ir visviena materialinis progresas 
eis pirmyn. Likviduok dabartinius išradė
jus, ir į jų vietą ateis nauji iš Arizonos 
dykumos ar kitur, ir jie kokiu nors požemio 
keliu, policijai slaptai pritariant, pasieks 
New Yorką ir Detroitą. Negalima nukaru- 
nuoti mokslo, ir tai yra nereikalinga daryti.

Kad yra gausiai muilo, tai yra pozityvus 
Amerikos Demokratijos atsiekimas. Tačiau 
nuostabiausias dalykas yra tas, kad tuo 
pačiu laiku nėra jokios taikos filosofijos. 
Duoti muilą hutentotams, kada Amerikos 
muilo fabrikai namie iš to pasipelno, toli 
gražu nėra kelias į taiką. Planas, parduoti

ATSIRADO HITLERIS
Senai pries pirma pasaulini kara 

Paryžiaus operoje dainavo p-le Maggie 
Teyte. Ji dabar turi virs 6o metu, bet 
jos dainavimos dar mielai klauso ameri- 
kieciai. Jos naujas pasižymėjimas, tai 
operos Faustas naujas pastatyjnas.

Naujas Faustas yra tiek sutrumpin
tas, kad vaidinimas tęsiasi tik viena 
valanda ir 15 min. Panašios arijos yra 
sujungtos. Bet svarbiausia neaujienybc 
tai Mefistofelio pasirodymas: jis atrodo 
kaip Hitleris.

* * *
SALTA TAIKA . . .

Jungtiniu Tautu Org. gen. sekretorius 
Trygve Lie, kuris dabar važinėja po 
Europa su paskaitomis, pasakė: “Dabar 
mes pergyvename laikotarpi, kuri as 
pavadinčiau saltaja taika’’.

Šią vasarą Kalifornijoje ant 5,000 pėdų 
aukščio Palimoros kalno buvo baigtas 
įrengti didžiulis, naujas teleskopas.

Jo milžiniškas, 17 pėdų diametro, reflek
torius įgalins astronomus pamatyti apie 
vieno milijono šveisos metų tolį — du kartu 
toliau negu kad buvo anksčiau matoma.

Nuo 1609 m. kada Galilėjus nukreipė į 
Dangų savo pirmą primityvų teleskopą, 
astronominiai aparatai buvo pastoviai 
gerinami pasiekiant jų tokį tobulumą kas 
pralenkė žmogaus vaizduotės ribas. Daugelį 
metų teleskopams buvo taikoma vis didesni 
ir didesni padidinamieji stiklai kol atėjo 
naujas sumanymas įdubusius spindulius 
laužiančius lęšius padaryti specialiais veid
rodžiais, stiklą padengiant sidabru, kurių 
tikslas buvo perdirbti pagautą vaizdą nuk
reipiant į kitą mažą veidrodį, kame jį jau 
galėjo stebėti astronomo akys.

Bet nulieti didžiulius diskus sunkumai 
buvo milžiniški.

Kada 1907 m. amerikiečiai parūpino 
kapitalą Vilsono kalne buvusiai observa
torijai naujo gigantiško teleskopo pastaty
mui, Prancūzijos St. Gobaino firma sudarė 
sutartį pagaminti 100 colių dydžio lęšį. Kad 
padarius tobulą liejimą, buvo daug 
bandoma, nes dauguma iš nulietų 
grūdinimo proceso metu trūkdavo.

Pagaliau keturių tonų veidrodis 
atgabentas į Paradena, bet dėl stiklo 
ryje buvusių oro pūslių jis buvo atmestas. 
Galutinai jį apdirbti buvo perduotas did
žiųjų teleskopų garsiam autoritetui prof 
Ritcheriui. Po šešių metų pačio prof, ir jo 
asistentų kruopštaus darbo jis buvo baigtas 
aukšto laipsnio tobulumu. 1917 m. teles
kopas jau buvo tinkamas, naudojimui. Jis 
tuo laiku . buvo didžiausias teleskopas 
pasauly.

Neužilgo įrengus Vilsono kalne nauąjj 
teleskopą amerikiečiai pradėjo kalbėti apie 
dar didesnį — 200 coliu milžiną, kurio

labai 
toks 

įbau-

vesti puolimą prieš Tito. Dabar gi pati 
Sovietų Rusija užangažavo savo prestyžą 
Tito pašalinimui. Satinui beliko mažai 
laiko, ir jis žino, kad turi apsidirbti su Tito 
“ dabar ar niekad.” Tito pozicija vietoj 
kad silpnėjusi, kasdien stiprėja, ir Vakarų 
valstybių ekonominė parama daugiau negu 
kompensavo Kominformo įvestą blokadą. 
Pasitarimai dabar eina su JAV ir Pasauliniu 
Banku dėl paskolos Jugoslavijos industriali
zacijai, prieš ką S. Rusija buvo ypatingai 
nusistačiusi, gi JAV nesenai pasiuntė Jugo
slavijai mašinų, kurios yra kariškos medžia
gos kategorijoj, ir uždraustos siųsti 
satelitams.

Padėtis yra tokia, kad Stalinas dabar yra 
lygiai tiek užsiangažavęs nuversti Tito, kiek 
Vakarai — jį išlaikyti. Dėlto rimčiausias 
iki šiol susidūrimas tarp Vakarų ir Rytų 
yra galimas šioje Balkanų dalyje. Gaunasi 
paradoksiška padėtis, nes eventualaus kon
flikto objektas — J ugoslavija — yra lygiai 
tiek nedraugiška Rusijai, kiek ir Vakarų 
Demokratijoms. Rusijai nepatinka Tito ne
priklausomumas, gi Vakarams — Jugoslavi
jos nedemokratiška-komunistinė sistema, 
kurią Vakarai laiko savo didžiausiu priešu.

Yra mažai abejonės, kad Stalinui yra 
gyvybinis reikalas, kuo greičiau likviduoti 
Tito, kol dar kiti satelitai neapsikrėtė 
Titiška liga, ir kol Vakarų parama tebėra 
užuomazgos stadijoj. Kokių priemonių imsis 
Sovietų Rusija?

Ekonominės sankcijos nedavė norimų 
rezultatų, o nutrauksimas diplomatinių 
santykių praktiškai turėtų mažą efektą, ir 
Rusija nustotų šnipų lizdo pačioje Jugosla
vijoje. Invazija atrodo būtų greičiausias 
kelias, ir kai kurie žygiai rodo pasiruošimus 
ta linkme. Rusijos ambasadorius buvo 
atšauktas iš Belgrado, ir naujas nebuvo 
paskirtas, aštri Kremliaus nota Jugoslavijos 
vyriausybei ir Rumunijos Užs. Reik. Min. 
Onos Pauker išsireiškimas pereitą savaitę, 
kad " ta diena, kada Tito banditai bus 
pašaukti atsiskaityti, yra netoli ” — visa tai 
lyg duoda pagrindą manyti, kad karas tarp 
S. Rusijos ir Jugoslavijos yra galimas arti
moje ateityje.

Iš kitos pusės, S. Rusijos kariuomenės 
dispozicija Europoje tokiam galvojimui 
priešinasi. Sovietai turi tik apie 10 divizijtj 
Įgulą Rytų Europoje, ir net su blogai 
parengta satelitų kariuomene vargiai Krem
lius išdrįstų rizikuoti šiuo metu atvirą kon
fliktą su Jugoslavija, kuri gali dar gauti 
pagelbos ir iš Vakarų.

Dėlto, spėjama, kad Stalinas savo kortas 
sudės ant įprasto " likvidavimo ” metodo, 
ir duos Įsakymą savo šalininkams Jugosla
vijoj apsidirbti su Tito, duodant jiems 
tinkamą paramą iš pašaulies. Toks žygis 
gali privesti Jugoslaviją prie civilinio karo 
ir pasidaryti paraku, kuris ir nenoromis gali 
uždegti kitus. Tuo pačiu laiku. Sovietai 
numatoma imsis represinių priemonių prieš 
Jugoslavus Rusijoj.

Tuo tarpu, Tito laikysena yra daugiau 
negu arogantiška ir jis visu smarkumu 
atsikerta Kremliui. Jo pozicija viduje yra 
stipri, ir kariuomenė gerai paruošta ir-jam 
ištikima, o kraštas duoda idealią poziciją 
gynimuisi.

BESE
AR PAVYKS PAMATYTI PASAULIO

pastatymą sutiko finansuoti Rockefelerio 
firma. Bet nežiūrint to, projekto įgyven
dinimas buvo surištas su dideliais sunkum
ais, St. Gobaino fabrikas karo metu buvo 
sunaikintas. Daugelis jo darbininkų-ekęper- 
tij buvo žuvę.

Galų gale pavyko įtikinti New Yorko 
Kotno stiklo fabriką šį darbą pabandyti. 
Čia buvo pradėta lieti ir grūdinti visa eilė 
gigantiškų stiklo diskų, kaskart vis daugiau 
juos didinant. Pagaliau 1934 m. susirinkus 
įvairiems mokslininkams, inžinieriams ir 
biznieriams buvo pasiruošta tikram 200 
colių lęšio lidimui. Siam reikalui buvo 
panaudotas dideliam karščiui atsparus stik
las. Rūpestingai perdirbtoje sistemoje jo 
svoris iš 40 tonų buvo sumažintas į dvide
šimtį. Jo stambus su 140 branduolių paga
minto kamieno modelis atridė kaip kos 
minitūrinis cirko ringas.

Liejimas buvo pradėtas rytą.
viskas vyko gerai, bet po pietų stebėtojai 
pamatė kažką negero. Milžiniško karščio ir 
spaudimo įtakoje keli branduoliai pasiliuo- 
savo ir išplaukė į paviršių. Jie buvo išimti 
ir, kad išvengus tolimesnės nelaimės, diskai 
buvo perkelti į grūdinimo krosnį, kur 11 
mėnesių laike turėjo iš palengvo atvėsti. 
Bet visi pavojai dar nebuvo praėję. Sekan
čią vasarą iš krantų išsiliejusi šalia fabriko- 
tekanti upė, nutraukė elektros srovę grūdi
nimo krosniai, kartu apsemdama dvi pėdas 
počitis diskus. Tačiau žalos nebuvo pada
ryta. 1936 m. diskai buvo pergabenti į Para
dena.

Čia prasidėjo didelis vienuolika metu 
užtrukęs lęšio apipavidalinimo ir šlifavimo aparatai įrengti 140 pėdų pločio, apimančioj 
darbas, kuris turėjo būti atliktas dviejų 
milijoninių dalių colio tikslumu.

Pagaliau atėjo reikalas veidrodį padengti 
spindinčio metalo sluogsniu. Nesenai tam 
reikalui vartojamo sidabro vietą dėl kaikurių 
paskirčiij užėmė aliuminijus. Sidabras per 
greitai nustodavo spindėjimo taip kad

Pradžioje

kartų 
diskų

buvo 
vidu-

GALA ?------------------------- ■
kelioms savaitėms praėjus jo sluogsnis 
reikėjo atnaujinti. Aliuminijus buvo nu
plaunama gana greit muilu ir vandeniu. Be 
to jo spindėjimas buvo daug aukštesnės 
apimties į reikšmingus spindulius kurie 
turėjo įtakos Į fotografavimo plokšteles — 
violetiniai ir ultro violetiniai šviesai.

Fotografavimas sudaro svarbią dalį astro
nomijai. Užnešanf dangaus kūną ant 
fotografines plokštelės buvo galima stebėti 
bei užfiksuoti jų įvairius esmenius pakiti
mus, kurie paprastai žmogaus akiai gali 
būti visai nepastebimi. O po to gautus 
davinius yra galima lioslaikiu išstudijuoti 
pasiruošiant tolimesniems tyrinėjimams.

Naujasis teleskopas turi instrumentą labai 
panašų Į " elektrinę akį ” kuris atlieką 
žvaigždės šviesumo išmatavimą. Maža iš 
foto kameros per padidinimo tuščius vanir- 
džius bėganti 'srovė veikia radijo aparate 
esančio bangu ryškintojo principu, kuris 
veikia į ruporą. Pasinaudojus 200 colių 
lęšiu žvakės šviesa galį būti lengvai paste
bima toliau negu 5000 mylių atstume.

Antras aparatas išmatuoja kad ir silpniau
sios žvaigždės karštį, kuri paprasta 
žmogaus akimi visai nematoma. Sis apara
tas žvakės karštį suranda 200 mylių 
atstume. Šią visą astronomo svarbią pagal
bą atlieka spektroskopas. Jis suskaldo 
pagautą šviesą į atskirus pluoštus, kame 
kiekvienas pluoštas veikia į atitinkamus 
elementus pav, kaip vandenilį, kalcių arba 
garais paverstą geležį juos įkaitinant iki 
baltumo.

Teleskopas, baterijos ir jo pagalbiniai

observatorijoje, kuri apdengta pusrutuliniu 
kupolu kuris guli ant bėgių, sukinėjamas 
elektrinių motorų. Vien teleskopas sveria 150 
tonų, liet jis juda su nepaprastu švelnumu 
nešdamas kartu patį astronomą, kuris tele
fonu nurodo jo “šioferiui” kuria linkme jis 
pageidauja teleskopą pasukti.
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P. Valinskui. Tačiau

WIDNES PADANGĖJE
Na, kongresas gal ir ne kongresas, bet 

labai gražus subuvimas įvyko Widnes mies
telyje rugp. 7 d. Apie 250 svečių suskrido 
iš įvairių Anglijos vietų : Liverpool, St. 
Helens, Earlstown, Haydeck, Sutton- 
Maiuior, o taip-pat iš Staffs, Valijos ir net 
iš tolimųjų Cumberland ir Coventry apy
linkių. Pobūvį ruošė Widnes lietuviai, 
vadovaujant komiteto nariams, St. Kara
liui, K. Gražuliui ir 
viso veikimo širdis ir siela yra kun. J.

Steponaitis, kuriam čia atvykus, gyveni
mas iš karto atgijo.

Pobūvis pradėtas pamaldomis, per kurias 
giedojo DBLS Lovvton skyriaus vyrų 
choras, vadovaujamas P. Ramonio. Po 
pietų St. Patrick’o salėje įvyko meninė 
dalis, kurią beveik visą išpildė Lowton’o 
lietuviai. St. Lauciaus veikaliukas "Paslap
tingoje Žemėje" buvo labai gerai suvaidin
tas, o viršminėtas vyrų choras taip gražiai 
ir sutartinai dainavo, kad tėvynės ilgesys 
ne vienam suspaudė širdį. Atsirado ir 
"Linksmieji Broliai" (J. Vasiliauskas, J. 
Pilipavičius ir P. Nekrošius), kurie apdain
avo vietinius lietuvius. P. Klezo vykusiai 
apdirbta medžiaga sukėlė gražaus juoko ir 
"demaskavo" ne vieną veikėją. Po stygų 
orkestrėlio pasirodymo, Lowtoniskiai pro
gramą baigė gyvuoju paveikslu. Publika 
gausiu delnų plojimu dėkojo Lovvtono 
vyrams uz kruopštų darbą ir pasišventimą.

Paskutinį programos numerį atliko 
Widnes Šv. Kazimiero mokyklos lietu
vaitės, pašokdamos keletą tautinių šokių, 
iš kurių. "Kepurinė" ir "Kalvelis” buvo 
tikrai grakščiai ir gyvai atlikti. Šokiams ir 
Lietuvių mokyklai vadovauja prityrus’ 
mokytoja A. Merkelienė, kuri savo taktu 
ir sugebėjimu paveikia žmones. Po pro
gramos užkandžiai ir šokiai.

Džiugu matyti, kad yra tiek daug susi
pratusių lietuvių kuriems rupi lietuviški 
reikalai. Widnes lietuviai, nespėję užbaigti 
vieno, pobūvio, jau ruošiasi kitoms iškil
mėms Jubulijatui vysk. Bučiui pagerbti 
rugseėjo m. 4 d. Į tą dieną- numatoma 
atkelti ir Valstybės Šventės minėjimą ir 
neabejojama, kad nemažas skaičius svečių 
prigužės iš visų Anglijos vietų.

O.K.
t i ■

FORT WILLIAM (Škotija). Pereitą sek
madienį ir lietus nustojo lijęs ir visa gamta 
lyg žinojo, kad čia įvyks kas tai nepaprasto. 
Mūšų mažą lietuvių būrelį, jau antrus metus 
vedantį vienišą gyvenimą, aplankė didelis 
skaičius Škotijos gyventojų ir p-lės Serafi-
naitės vedamas choras. Jie praskaidrino 
musų nuobodų gyvenimą ir gražiu daina
vimu nuvedė mus, nors ir trumpam, laikui 
į mylimos Lietuvos padangę. Nuoširdžiai 
dėkojame kun. Groniui, p-lei Serafinaitei, 
choristėms ir choristams, o taip pat visiems

Šiuo teleskopu, mūsų artmiausias " kai
mynas ” — menulis bus galima matyti 30 
milių toly. Tikimasi, kad Palimoro gigantas 
padės išspręsti menulio kraterių paslaptį. 
Taip pat su juo bus galima išaiškinti Jupi
terio nepaprastos atmosferos ir taip pagarsė
jusių " raudonųjų dėmių " paslaptis, kurios 
iki šiol, daug metų klaidino astronomus. 
Be to žvaigždžių spiečiuje bus galima, 
surasti naujų, žvaigždžių, kurios skrieja tarp 
Marso ir Jupiterio. • Tikimasi, kad bus 
galima surasti mažą Vulkano planetą kuri 
randasi Merkurijaus orbitoje, arba dar 
toliau už Pluto orbitos kitas pasislėpusias 
planetas. Ateity bus daug galima išsiaiš
kinti ir apie Paukščių Kelią ir Miglinus kuris 
yra žinomas kaip daugelio milijonų žvaig
ždžių susibūrimas sukantis apie kelius neži
nomus centrus, kartą į kelius šimtus mili
jonų metų į neapsakomai tolimą berybę. 
Visiškai nesenai astronomai tikėjo, kad 
Paukščių Kelias ir Miglinai siekia pati 
" pasaulio galą." Bet dabar yra žinoma, 
kad tokių Miglinu ir Paukščių Kelių yra 
■šimtai tūkstančių, kurie tęsiasi į žmogaus 
protui nesuvokiamą erdvę.

Naujasis teleskopas tikrai išaiškins dau
gelį žmogui įdomių dangaus kūnų paslapčių. 
Per 100 colių teleskopą buvo matoma iki 
500 milijonų šviesos metų, dabartiniu bus 
galima matyti dvigubą distanciją bet vargu 
ar pavyks išaiškinti visas Miglinu paslaptis 
kurie siekia tolimiausias gilumas erdvės, jų 
greitą judėjimą, palyginant su begale erdve, 
kuri prašoka bet kokią žmogaus viziją.

Galutinai atsakyti- šiam klausimui reikia 
dar didesnio teleskopo. Jau dabar Ameri
koje kalbama, apie 300, 400 arba 500 colių 
reflektoriaus veidrodžius. Techniškai jie 
nebūtu sunku pastatyti, bet kiek sunkiau 
su tuo surištom išlaidom, kurios kyla 
staigiau negu veidrodžio dydis: 200 col. 
teleskopas kainuoja per vieną milijoną 
svarų, 300 colių atseitų tris kartus daugiau, 
o 500 galbūt kainuoti} apie dvidešimt mili
jonų svarų. Bet visdelto yra galimas daiktas, 
kad vieną kurią dieną toks teleskopas gali 
būti pastatytas. Bet vargu ar kada žmogui 
pavyks pamatyti patį dangaus erdvės galą.

(iš Everybody’s) Alf. Kirkilionis

BRITANIJOS LIETUVIS “

NAUJŲ KULTŪRINIŲ PAJĖGŲ REIKALU
Pasaulio politiniai įvykiai slenka įprasta 

nesutarimų linkme, tačiau kol kas nerodo 
aiškesnių, mums palankių sprendimų, kurie 
leistų užbaigti šį klajokliškų gyvenimą, ir 
grįžti Lietuvon, kad pradėjus laisvą ir 
kūrybingą atsikūrimo darbą. Todėl tenka 
ruoštis ilgesniam tremties gyvenimui. Čia ir 
prasideda mūsų tragedija — laikas dirba 
mūsų, nenaudai. Tėvynėje okupantas vykdo 
masišką tautiečių, o ypatingai intelektualų, 
naikinimą, o priaugančioms kartoms dauge
lyje sryčių uždaromas kelias mokytis. 
Patiekiama siaura, komunistinėmis dok
trinomis apribota programa. Atkirstas nuo 
Vakarų kultūros, toks intelektualas — kul
tūrininkas, tegalės labai mažai padėti atsi
kuriančioje Lietuvoje.

Kiek kitoks, bet nemažai blogas vaizdas 
gaunasi ir tremtyje. Vyresnio amžiaus dar
buotojai, amžiaus ir kieto gyvenimo 
slegiami, pamažu pavargsta ir pasitraukia 
iš savo pareigų. Į jų vietas ateina jaunieji, 
kurie dabar dar ir užpildo vyresniųjų eiles, 
bet kas bus vėliau.

Padėtį pablogina ir tas faktas, kad dides
nioji mūsų įvairiuose kraštuose dar esančios 
studentijos dalis yra pasirinkusi vad. prak
tiškuosius mokius: mediciną, ekonomiką, 
agronomiją. Savaime aišku, kad tie mok
slai bus taip pat reikalingi atsikūrimo darbe 

škotiečiams, kurie nepatingėjo mus aplan
kyti. Iki kito pasimatymo.

V. Vilnietis.

NORTHAMPTON. DELS skyriaus val
dybos inicijatyva, liepos 30 d., stovyklos 
salėje buvo suruoštas pobūvis, kuriame 
dalyvavo stovyklos direktorius, svečiai 
anglai ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai. 
Šokiams grojo p. Džekčioriaus vadovauja
mas džasas iš Coventry. Vakaras praėjo 
pakilioje ir draugiškoje nuotaikoje. Gaila 
tik, kad yra lietuvių, kurie ne tik kad patys 
neprisideda prie darbo, bet dar stengiasi 
kitus sutrukdyti ir atstumti nuo bendros 
veiklos. Reikėtų baigti ginčus bei nesusi
pratimus ir, padavus vienas kitam brolišką 
ranka, pradėti uoliai ruoštis Rug-ėjo 8-tai.

P.

KEMPSTON HARDWICK. Tarp kitų 
tautybių yra ir keletą desėtkų lietuvių. Prieš 
pusantrų metu, energingo ir pasišventųsio 
tautiečio A. Ragausko inicijatyva, čia 
įsisteigė DBLS skyrius ir visą laiką gražiai 

.veikė, pritraukdamas vis daugiau narių. A. 
Ragauskas skyriui pasekmingai vadovavo 
iki jo išvažiavimo į Londoną. Visi nariai 
jam linki geros kloties naujoj gyvenimo 
vietovėj. 

J. Skorka.

ŽEMĖS KLIMATAS
RAŠO — VYT

Keisti dalykai dedasi netik vaiduose 
paskendusioj žmonijoj, bet ir ant musu 
mielos Žemes. Geologai ir kitu sričių 
mokslininkai ir vėl ruošia eksedicijąs, 
sarvuojasi įrankiais, kad prasiskverbtu 
pro paslaptis dengiančius Žemes polius. 
Būtent, per Keliolika paskutiniu metu 
švedu profesorius Hans Ahlman rink
damas duomenis pastebėjo, kad Arkties 
regijono (siaurės poliaus sritys) kli
matas žymiai pagerėjo — pasidarė šil
tesnis. Pasikeitimas vyksta vos paste
bimai, tačiau tikrai nustatyta kad 
Siaurės juroje ledo kalnu kiekis ir dydis 
sumažėjo. Pav., Vakaru Spitzbergeno 
sritys yra prieinamos laivyninkystei 
dabar septynis menesius per metus 
vietoje anksčiau buvusiu trijų. Taip pat 
nuolat isalusios žemes riba tiek Sibire 
tiek Siaurinėje Skandinavijoje pasitrau
kė i šiaure. Suomijos ir Švedijos šiaurė
je miškininkystes ir žemes ukie sąlygos 
žymiai pagerėjo. Juroje pastebėta, kad 
tam tikros zuvu rūsys šiandien sutinka
mos žymiai toliau i šiaure negu kelias
dešimt metu atgal. Menke šiandien yra 
svatjbiausias maisto sritinis Grenlandi
jos gyventojui, gi prieš penkiasdešimt 
metu menke buvo retenybe tuose van
denyse. Šie reiškiniai verčia tikėti, kad 
siaurės poliaus regijone klimatas kei
čiasi— eina siltyn. Jei tas pats butu ir 
pietų poliaus regijone — Antarktyje, 
butu galima padaryti išvada, kad visos 
žemes klimatas eina siltyn.

Trumpai pries kara vokiečiu ekspedi
cija parvykusi is antarkties parvežė 
idomiu nuotrauka — rodančiu, kad šiam 
milzinisk tm ledynais padengtam kon
tinente yra oazių be ledo. Ta gįiti paste
bėjo ir amerikietis admirolas Byrd savo 
garsioje ekspedicijoje. Naujai ruošia
moji ekspedicija, organizuojama norve
gu, britu švedu poliariniu institutu pas
tangomis vadovaujant norvegui profl. 
Harold Svedrup ir ryžtasi pirmoje eileje

bei tremties gyvenime, bet negalime už
miršti ir literatūros, filosofijos, pedagogi
kos, teologijos, meno, lituanistikos sričių. 
Tose srityse kaip tik ir jaučiamas didžiau
sias naujų jėgų trūkumas.

Visi puikiai suprantam, jog, atsižvelgiant 
į tėvynėje esančią padėtį, mums yra uždė
ta ta didžioji pareiga, paruošti naujuosius 
tėvynės, ir kartu, tremties darbuotojus. 
Bet kaip tai pasiekti, kada gyvenimas taip 
mus išblaškė ir baigia palaužti mūsų pas
kutines jėgas. Finansiniai sunkumai ir 
neįmanomos gyvenimo sąlygos verčia mesti 
studijas ir eiti į įvairių kraštų fabrikus, 
kasyklas, ūkius ir sunkiu fiziniu darbu susi
daryti bent minimalines gyvenimo sąlygas, 
nebepaliekant laiko nei galimybių tęsti 
pradėtojo darbo.

Čia į pagalbą žadėjo ateiti Kultūros Fon
das, kuris tačiau, pats liko popieriniu 
kūdikiu. Tenka ieškoti kitų kelių ir spręsti 
šią problemą kiekviename krašte savo 
ribose, prisitaikant prie gyvenimo.

Kaip šis reikalas stovi Anglijoje. Su ap
gailestavimu tenka pasakyti kad Anglijos 
lietuviai, jei neskaityti Australijos, stovi
me blogiausioje padėtyje. Iš buvusių 
Vokietijoje intelektualinių jėgų pats'ma
žiausias skaičius teatvyko į čia. O ir norin
tiems čia tęsti studijas tai yra beveik neį
manoma jau vien dėl reikalingų didelių 
lėšų.

Kaip iš viso to išbristi.
Nepretenduojant į galutinį žodį, man 

atrodo, jog tėra tik ši išeitis — lietuviškas 
liaudies universitetas, panaudojant p. Kir- 
kilionio mūsų mažiukų švietimui pasiųly- 
tą būdą — neakivaizdinio švietimo sistemą. 
Tektų sudaryti dėstytojų kadrą, kurie 
parengtų konspektus, ir tam tikrais laiko
tarpiais paegzaminuotų besimokančiuosius'. 
Žinoma, tai susidurs su daugeliu sunkumų, 
bet reikalo svarbumas reikalauja nedelsti 
ir pradėti dirbti. Laikas dirba mūsų nenau
dai..

V. STEPONAVIČIUS

STALINO ĮPĖDINIS?
Susidomėjimą šukele intensyvus Sta

lino sūnaus, Vassily, reklamavimas 
Sovietu spaudoje. Sis 30 metu amžiaus 
aviacijos karininkas yra padaromas tau
tos didvyriu ir jo fotografijos per daug 
dažnai pradeda rodysis spaudoje. Žinant 
Spvietu propogandos metodus, galima

. 1ZBICKAS

ištikti ta klausima. J u tikslas pasiekti 
sunkiai prieinama Karalienes Maud 
Žeme Antarktyje. Tada ten pasiliktu 
keturiolikos asmenų ekspedicija vado
vaujama norvegu kapitono John 
Giaėver iki 1952 m. pavasario ir surink
tu reikiamus duomenis. Is Antarkties 
bazes šiai ekspedicijai dar teks keliauti 
apie 700-800 kilonįdtrių, kad pasiekti 
pastebėtąsias be ledo oazes, kur dar 
žmogus nėra zenges žingsnio. Salia 
klimatiniu tyrimu si ekspedicija kreips 
de mesi ir i žemes turtus. Urano pakol- 
kas Antarktyje dar neuztikta.

Kokios gi žemes klimato keitimosi 
perspektyvos žiūrint is geologiško pož
vilgio. Apskritai, yra nustatyta, kad 
žemes klimatas visa laika yra buvęs 
daug šiltesnis negu dabar. Tačiau lai
kas nuo laiko dalis žemes paviršiaus yra 
padengiama ledynais. Priežastys šian
diena dar nėra nustatytos, yra įvairiu 
teorijų, kaip pav., žemes asies keiti
masis, atmosferos chemines sudėties 
pakitėjimas ir 1.1. Tačiau sios teorijoj 
neatlaiko kritikos. Tvirčiausiai stovinti 
teorija yra, kad saulėje įvyksta tam tik
ri pasikeitimai, didesniu mastu negu 
mums pastebimos saules demes. Ta nuo- 
one yra paremta faktu, kad ir Žemes 
viduje kas 200 milijonu metu vyksta vadi
nami orogeniniai (kalnus gimdantys) 
ciklai. Saules vidujiniu pakitėjimu is- 
Idavoje kjnta Isspjndtlti įjojamos šilimos 
kiekis nuo ko ir priklauso žemes 
klimatas.

Kaip jau minėta, žemes klimatas 
apskritai yra žymiai šiltesnis negu 
dabar ir salti laikotarpiai yra išimtini 
žemes istorijoje. Tokiu laikotarpiu 
galim laikyti paskutini milijoną metu. 
Siam laikotarpy yra buvę keturios 
ledynu gadynes, kurias seke maždaug 
73.000—300.000 metu ilgumo šiltesni 
tarpai. Paskutine ledynu gadyne buvo 
labai nesenai — vos 25.000 metu atgal

1949. rugpiūčio 26.

Kat. Bažnyčia pakėlė pirštinę, kurią jai 
numetė komunizmas, ir pradėjo kovą su šia 
doktrina.

Šv. -Tėvas Pijus XI DIV1NI REDEMP- 
TORIS enciklikoje pavaizdavo tai, kas ir 
šiandien, tik dar didesniu įnirtimu daroma:

—Savo įniršime komunistai nepasitenkino 
nužudę vien daugelį vyskupų, kunigų, 
vienuolių — vyrų bei moterų, — puldami 
ypač tuos, kurie su didžiausiu atsidėjimu 
rūpinosi darbininkais ir vargdieniais, bet 
atėmė gyvybę ir iš.dar didesnio skaičiaus 
visų sluogsnių pasauliečių. Jie ir ligi Šiol 
būriais tebežudomi dėl to, kad yra krikš
čionys ar bent priešingi bedieviškajam 
komunizmui. Ir tas siaubingasis žudymas 
atliekamas su tokia neapykanta, su tokia 
didele barbarybe, jog atrodo visai neįtikė
tina mūsų laikais.

Tačiau Šv. Tėvas nesmerkia tautų, kurios, 
kaip ir Lietuva, ne savo noru atsidūrė 
komunizmo retežiuose:

— Bet Mes anaiptol nenorime smerkti 
bendrai Tarybų Sąjungos tautų. Joms jau
čiame Mes karštą tėvišką meilę. Mes žinome, 
kad dauguma jų dejuoja po kietu jungu, 
kurį joms uždėjo tikriesiems šalies reikalams 
svetimi asmens; kitos gi buvo apgautos 
klastingais pažadais. Mes smerkiame pačią 
sistemą ir jos kūrėjus bei vykdytojus, kurie 
pasirinko Rusija, kaip tinkamiausia kfžišta 
išmėginti praktikoje jau seniai sugalvotai 
teorijai ir kurie iš ten skleidžia ją visame 
pasaulyje.

Dabartinis Šv. Tėvas Pijus XII teisingai 
pasakė:

—Valstybės didybė gali tik tiek išsilaikyti, 
kiek ji saugoja pagrindus, kuriais remiasi 
lygiai ir žmogaus asmenybė ir valstybė ir 
viešoji valdžia . . .

Be abejo, jei kuri valstybė nesiskaito su 
pagrindiniais prigimties principais, ji pamažu 
suįra, kaip kadaise sugriuvo Romos 
Imperija.

prileisti, kad kas tai tokio greitai turi 
įvykti. Iki karo pradžios apie Vassily 
mažai kas ir girdėjo. Jo motina buvo 
pirmoji Stalino žmona, kuri nusižudė. 
Nors karo metu Vassily Stalin ir pasižy
mėjo kaipo pilotas, jis turėjo palinkima 
i linksma gyveninio, būda, o ne i poli
tika, ir jis dar ir po šiai dienai nėra 
Komunistu Partijos nariu.

Paskutiniu laiku tačiau jaunasis Sta
linas tapo tėvo artimiausiu neoflicijaliu. 
patarėju, ir net ekspertu kariniuose
dalykuose, ypač oro strategijoj.’ Vieša* 
jis visuomet kalba apie savo tęva kaipo 
“Didiji Stalina’’, ir nestebetina, jei par
tijos tūzai pradeda nerimauti, galvoda
mi, ar lik paveldėjimo sistema vėl nebus 
ivesta Sovietu Rusijoj.

STRASBURGO MĮSLE
Europos Tarybos atstovu tarpe yra 

dažnai kartojama si karti misle: Kuri 
valstybe yra didžiausia pasaulyje? Atsa
kymas : Lenkija, nes jos Ministeps 
Pirmininkas yra Vašingtone, jos kariuo- 
mene-Anglijoje^ jos vyriausybe — Mask
voje ir jos gyventojai — Sibire.

MARKSAS — NAUJAS 
“ŠVENTASIS’

Pries pora savaičių viename Anglijos 
miestelyje parapijos pastorius buvo 
parapijiečiu priverstas atsistatydinti, 
nes jis priklauso komunistu partijai. Po 
atsistatydinimo komunistas - pastorius 
padare toki “gilios išminties’’ pareiš
kimą: “Po daug metu intensyvia 
studijų priėjau išvados, kad krikscionis- 
kos visuomenes idealai yra realizuojami 
Markso ir Lenino moksliniame socia
lizme”. '

Įdomu, ar tėvelis Stalinas neužpyks 
ant pastoriauSj kad jo pavardes nėra 
nauju “šventųjų” tarpe.

ir Žemes poliu ledynai yra kaip tik tos 
gadynes liekanos—rodančios, kad mes 
dar tebegyvename pereinamajam laiko
tarpy. Po pastarojo gali sekti ar ta* 
nauja ledynu gadyne ar šiltesnis laiko
tarpis. Pastaruoju atveju ledynu gady
nes nasibaigtu ir Žeme sugrįžtu prie 
savo normalaus klimato. Tai reikšti* 
žemes paviršiuje esančio ledo ir sniego 
ištirpimą, kuriuo atveju juru ir okeanu 
lygis pakiltu apie 30 metru ir apsemti* 
dali kontinentu. Pnanyktu tacįa New- 
Yorkas, Londonas, Olandija ir daugelis 
kitu kraštu. Atrodo, kad tikrai Žeme* 
klimato raida gales nustatyti tik dabar
ties ir ateities amžių stebėjimai.
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Graikų karo teismas nuteisė

pratimai su tikslu pasiruošti 
kurią pasaulio vietą, ., karui

ATĖNAI.
53 asmenis mirties bausme, ir kitus 20 kalė
jimu už sabotažą ir šnipinėjimą sukilėlių 
naudai.

rjfcWvfjr
PASAULYJE

NEW YORKAS. Amerikos gigantiški 
Strato-bombonešiai, B-50, padarė masinį 
skridimą iš Arizonos į Angliją. Pranešama, 
kad tai yra 
skristi į bet 
ištikus.

DUNKIRK. 10 ugniagesių iš Kento 
(Anglijoj) išvyko į Bordeaux padėti kovoti 
su miškų gaisrais.

LONDONAS. Admirolas Sir Philip Vian 
paskirtas Britų namų laivyno vyriausiu 
vadu.

KHSS
1949, rugpjūčio 26.

ŽEME PAMAŽU JUDA
Iš p. M. Silkaičio gavau žinių, kad Angli

joje Lietuvos istoriją užsisakė 24t) lietuvių, 
o Lietuvių kalbos vadovą 80. Atrodo, kad 
dar ne visi užsisakė tuos kapitalinius vei
kalus, kurie norėjo užsisakyti: jie tuo tar
pu pinigų neturėjo, ar jiems po kojomis 
nepasimaišė toks žmogus, kuris būtų 
paėmęs pinigus ir išsiuntęs.

Kai dėl Liet. Istorijos, nežinau, kiek šis

Rašo—K. B A R E N A S

ir taip jau gražus skaičius bepadidės, o 
Liet. k. vadovo prenumeratorių, dar bus. 
Baisiai gaila, kad ne kiekviename skyriuje 
yra žmogus, kurio uždavinys būtų priimti 
tokius užsakymus ir iš viso skinti knygai 
kelią tarp savųjų.

Nors visos leidyklos, dirbusios Vokieti
joje, beveik baigė savo dienas, bet vis 
labiau ima judėti pati Anglija, jos lietuviš
koji kolonija, Ir tas judėjimas kaip tik 
reiškiasi spausdinto žodžio srityje.

Lietuvius sudomino Apuokas. Jo išėjo tik 
trys numeriai, vienas spausdintas rotato
riumi, o do fotostatiniu būdu. Dabar šio 
laikraštėlio redaktorius, Senis Apuokas, 
jau įsigijo spaustuvėlę. Spaustuvėlė turės

; lietuviškus spaudmenis. Joje bus spausdina- 
■ mas Apuokas ir Ilgainiui daugiau įvairių 

leidinių. Šiandien spaustuvėlės savininkas 
• yra patekęs į piniginius sunkumus, todėl 
’ pasiryžęs pradžioje priimti visokius smul- 
; kius užsakymus — vizitines korteles, 

blankus, vokus su užrašais, laiškams popie
rių su užsakytojų adresais, tuo 
mėgindamas išsilaisvinti iš piniginių 
kūmų.

RAŠO K. VALTERIS

VIRUSINES LIGOS sun-

Rugpiucio men. 23. d. Coventry 
mire a.a. mokytoja

A. VENCKIENE 
Likusiam sunui ir giminėms reiš
kia nuosirdzios užuojautos.

DBLS Coventry Skyrius

: KROMKA |

Primename, kad visi asmenys, kurie mano 
jog jiems bus reikalinga tolimesnė IRO 
pagalba turi registruotis INTERNATIO
NAL REFUGEE ORGANIZATION, 31, 
Dunraven St., London, W. 1., nevėliau 31 
rugpiūčio, 1949. Užtenka pasiųsti savo 
pavardę ir trumpą pareiškimą, pav : I wish 
to register with IRO for further assistance 
and protection. Neužsiregistravę asmenys 
dėl paramos ateityje negalės kreiptis į IRO.

Coventry rugpiucio men. 23 d. mirė 
trumpai pasirgusi mokytoja A. 
Venckiene. Velione buvo aukštai susi
pratusi, aktyviai dalyvavo S-gos gyve- 

’ nimė, uoli buvo Bažnytinio Komi teto 
nare. Paliko sunu.

♦’ + + +
S.m. rugpiucip m. 19 d. Staffordshire 

. .General Infirmary mire Gediminas 
Valadkevicius. Velionis dirbo Howard 
Hall stovyklos virtuvėje. Palaidotas
rugpiucio m. 23 d.

> + >
Sąryšyje su spaudoje einančiomis dis

kusijomis del Rusijos vergu darbo 
stovyklų, Londono dienraštis “Daily 
Telegraph” trečiadieni patalpino M. 
Bajorino S-gos vardu parašyta laiska, 

’kuriame imant Lietuva pavyzdžiu patai
somi kaikurie spaudoje iškelti netiks
lumai.

S.m. rugpiucio men. 28 d. 12 vai. 
30 min. Katedros saleje, Nottingham’e, 
saukiamas- visu sios apygardos ribose 
gyvenančiu lietuviu sportininku suvazia- 

>vimaSj kuriame bus steigiamas Sajos 
sporto klubas, ir aptarti sportiniai 
reikalai.

DBLS Vid. Anglijos n-sios 
Apygardos Valdyba.

ATITAISYMAS
Atsiprašome, kad del korektūros klaidos 

pereitos savaitės “ B.L.” numery vedybi
niame sveikinime p. Jono Zakso pavardė 

. buvo neteisingai įrašyta.
Redakcija.

SMLLKUS SKELBIMAI
D.B. Baltgudžių S-gos Londono skyrius 

MAPELSBURY HALL,
., Willesden Lane, London, N.W.6.

š.m. rugsėjo 3 d. j.30 v.v. rengia 
ŠOKIU VAKARĄ 

Programoje tautinės dainos ir kita. 
Užkandžiai ir baras.

įėjimas 4 šil.
(art. pož. stotys: KILBURN ir WIL
LESDEN GREEN, arba autobusais Nr.

Nr. 1 ar 8)

Esu 30 m. lietuvis, noriu susirasineti su 
rimta lietuvaite vedybų tikslu, nejau- 

-*nesne 26 m. Atsakysiu i rimtus laiškus. 
Rašyti : A. Kaupas Wood Lane Hostel, 
Brierley Hill, Staffs.
*Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka -ivai- 
riusmedicini.škus analizus kraujo (Waser- 
irianno ir Kahno metodais) šlapnumo (ir 

‘nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir 
*t.t. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2. 
GLA 8776. Taipgi ir paštu.

Printed by the Dragon Press, 
49-51, John Street, Luton.

KARPOS
Dar nesenai tenustatyta, kad karpos yra 

užkrečiamos ir lead jų priežastimi yra tam 
tikras virus. Žinoma, tai nėra rimta liga 
dėl kurios reikėtų labai nuogąstauti. Tai 
yra daugiau kosmetinė liga: ypač jaunos 
merginos vengia rodyti karpuotas rankas . . 
Bet yra žinomi atsitikimai kada iš karpų 
išauga auglys ir net vėžys!

Karpas sukeliąs virus nėra atsparus: prie 
50 C temp, jis išgyvena tik 30 minučių. 
Inkubacijos periodas, nustatytas eksperi
mentiniu būdu, yra nuo l iki 20 mėnesių.

Apsikrečiama kirpyklose, maudyklose, pas 
chiropodistus, laike šokių ir šiaip intymesnio 
kontakto metu.

Žinomos įvairios karpų rūšys. Jos 
įvairuoja taip savo išvaizda, taip dydžiu 
bei lokalizacija. Skiriam paprastas “ pirš
tuotas,” jaunuoliškas, “ siūlelines,” lytinių 
organų karpos pasirodo kaip atskiros, ova
linės pilkšvos, sausos išaugos ant rankų. 
Jaunuolių karpos yra mažos, plokščios 
išaugos, pasirodančios veido odoj. “Pirš
tuotos” karpos yra išvagotos — raukšlėtos 
išaugos, augančios veido ir galvos odoj. 
Laibutės—“ siūlinės ” karpos išauga akių 
vokų ir kaklo bei pažastų odoj. Išorinių 
lytinių organų karpos būna pilkšvos ir 
šiurkščiu pa viršumi. Gerklų papilomis

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Bažnytinio aptarnavimo reikalu prašome 
visus lietuvius evangelikus, gyvenančius 
Anglijoj*? ,dar nepranešus savo antrašo, 
pranešti ji sekančiu adresu: Kunigas 
A. Keleris, (23) Wehnen, Post Ofen 
uber Oldenburg i., Oldbg., Germany.

Lietuviu Evangeliku Liuteronu 
Vyriausioji Bažnyčios Taryba.

SVARI IR PATOGI NAKVYNE 
prie pat jūros. Geras ir skoningas 
maistas pilnai dienai 12/6.

PUIKUS MIESTAS ATOSTOGOMS!
_ Rašyti šiuo adresu :

Mr. Leonardus ZIVATKAUSKAS. 
62, Holmfield Rd., BLACKPOOL.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIESBUTYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-. 
Pietūs 3/-.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road.
West Kensington, 

London, W.14
T«lf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

FOTOGRAFIJOS PAMOKOS.
Vakarinėmis valandomis. Tęsiasi 8 
savaites. Prasideda 1 rugsėjo. įstoja
masis mokestis 5 svarai. Po to savaiti
nis mokestis 1 svaras. Teoretinis ir 
praktinis paruosimas. Instruktorius 
moka slavu ir vokiečiu kalbas. Kreiptis: 
MARVAY CO. LTD., 51, Hollywood 
Road, London, S.W.10.

Naujos amerikoniškos antklodes po 27/-, 
(210 x 170 cm)

Parašiutai: silkine balta iskarp’a '(I 
rusies) 4/9, Nylon balta 5/3, mėlyna 

ruzava, oranžine 7/-.
Užsakymo persiuntimas 1/6, apdėtu 
mokesčiu pers. 2/-. Užsakymus siuskite: 
FREGATA LTD., Section “O”, ir, 

Greek Street, London, W.i.

Esu 26 m. lietuvis noriu susirasineti su 
lietuvaite vedybų tikslu. Rašyti: B. J. 
Wood Lane Hostel, Brierley Hill, 
Staffs.

būna čia plokščios, čia iškilios, čia kaba ant 
kojytės; jos sukelia nemalonius reiškinius 
k.a. balso užkimimą, kosulį ir 1.1, ir jas 
tenka šalinti operaciniu būdu. Iš šių papi
lomų paimtų virusų galima užkrėsti eksperi
mentinius gyvuliukus.

Sūnų ir galvijų karpos žmonėms nėra 
limpamos.

GYDYMAS. Lietuviai kaimiečiai karpas 
gydydavo degindami sieros rūkstimi (vitrio- 
liu), parišdami siūlu ir . . . užkalbėdami. 
Ir modernioji medicina ne ką gudresnio 
tegali pasiūlyti . . . Dažniausiai karpos 
pranyksta savaime; žmogus netikėtai 
pastebi, kad jo karpos jau pranykusios . . . 
Jei tas sutampa su užkalbėjimu, tai, žino
ma, garbė tenka “ geram užkalbėtojui ” 
. . . Kartą persirgus karpomis, antrą kartą 
susergama retai.

INFORMACIJOIS
D.B.L.S. Sporto Sajos Organizacines Vadovybės

PRANEŠIMAS
Visų DBLS-gos skyrių sporto vadovai prašomi savo skyriuose, kur dar nėra, įsteig

ti sporto klubus, pavedant klubo valdybai sudaryti narių sąrašą, pažymint:
1. Pavardė, vardas, >T
2. Gimimo data, .
3. Kultivuojama sporto šaka,
4. Pasiekti žymesni laimėjimai.
Jei jau turima klubas, prašome pranešti kokie vienetai turimi (pav. futbolo 

krepšinio, stalo teniso, šachmatų k-dos), bei jų pasiekti laimėjimai.
Prisiunčiant sportininkų sąrašus pažymėti klubo vardą ir valdybos sudėtį.
Nesant pakankamai sportininkų klubo su darymui, registruojamas! arčiausiai esan 

čiame klube, arba tiesiog Sajos vadovybė je.
Steigiant klubą vadovaujamasi prisiųstuoju Sajos statutu.
Žinios nedelsiant'siunčiamos Sajos vadovybės sekretoriui: V. Steponavičius, 45 

Manchester St., Oldham, Lancs.
DBL Sporto Sajos

Organizacinė Vadovybė.

ISSIKIRKP IR PASILAIKYK ! Jei jis tau nereikalingas, pasiusk ši skelbimą 
draugui, kuris tau bus dėkingas.

ANGLŲ KALBOS STUDIJOS
yra lengvos, jei naudosi modemiškus vadovėlius specialiai paruoštus žinomu 
mokytoju užsieniečiams. *.

C. E. Eckersley :
ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS, Book 1 — 3/6, Book II 

— 3/6, Book III — 4/-, Book IV — 5/-. Persiuntimas 4d. už. knyga.
AN EVERYDAY ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (vadovėlis 

pradedantiems). Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
A MODERN ENGLISH. COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (pažengusiųjų 

kursas, tiems, kurie jau turi pradžia). Kaina 3/9. Persiuntimas 4d.
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR FOR FOREIGN STUDENTS. Kaina 3/6. 

Persiuntimas 4d.
BRIGHTER ENGLISH (trumpos apysakos, poemos ir eil). Visiškam kalbos 

naudojimui. Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
ENGLAND AND THE ENGLISH (vadovėlis pažengusiems mokiniams). Kaina 

5/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and W. Kaufmann:

A COMMERCIAL COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (ištaigos tvarka, 
komerciniai metodai ir papročiai, saskaityba, prekybos organizacija ir anglu 
komercinė korespondencija). Kaina 7/6. Persiuntimas 6d.

C. E. Eckersley and L. C. B. Seaman:
PATTERN OF ENGLAND (naujausias vadovėlis pažengusiems mokiniams). 

Book I — 6/-, Book II — 6/-. Persiuntimas kiekvienos po. 6d.
J. T. Fitikides; COMMON MISTAKES IN ENGLISH (nurodo, kaip išvengti 

klaidu kalbant ir rašant angliškai). Kaina 2/9. Persiuntimas 4d.
A. J. Worral: . .

ENGLISH IDIOMS FOR FOREIGN STUDENTS (Išsireiškimu paaiškinimas ir 
nurodymai kaip juos naudoti pasikalbėjimuose). Kaina 2/6. Persiuntimas 4d.

W. Stannard Allen: LIVING ENGLISH STRUCTURE (Svarbus vadovėlis pamo
kantis anglu kalbos sakiniu konstrukcijos). Kaina 6/6. Persiuntimas 6d.

C. Miller: A GRAMMAR of MODERN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS.
Kaina 5 /-. Persiuntimas-4d. . *

Brian Kelly: AN ADVANCED ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STU
DENTS (vadovėlis žymiai pažengusiems mokiniams). Kaina 8/-. Pers. 6d.

Max Bellows: ENGLISH-GERMAN DICTIONARY (moderniškas vokiškai- 
angliškas ir angliškai-vokiškas žodynas, irištas drobėje). Kaina 12/6. Pers. 9d.
TIEMS. KURIE NAUDOJA LENKU KALBA REKOMENDUOJAME:

C. E. Eckersley and. M. Corbridge-Parkaniowska : ESSENTIAL ENGLISH FOR 
POLISH STUDENTS (įvedamasis kursas pradedantiems, su lenkiškas 
paaiškinimais ir pastabomis). Kaina 2/-. Persiuntimas 4d.

Persiuntimo mokestis sumažėja pusiau, jei užsisakoma penkios ar daugiau knygų. 
Jei norima, kad knygos būtu siųstos registruotu paštu papildomai pridėkite 4 
penus. Visos šios knygos yra siunčiamos ir i Vokietija, Prancūzija ir kitus 
kraštus ir tuo atveju persiuntimo mokestis padidėja 4 penais.

UŽSAKYMUS, kartu su mokesčiu už knygas ir persiuntimą, siuskite:

THE VISTULA PRESS LIMITED
449, Oxford Street, London, W. 1

Savo ruožtu Manchesteryje mėginama 
realizuoti kita idėja. Čia steigiama leidy
kla, į kurią panorėję galės įstoti ne tik 
manchesteriečiai, bet ir kitų vietų lietu
viai, kuriems geros knygos reikalas arti 
širdies. Leidykla žada būti draugijinio 
pobūdžio, tam tikra knygos bičiulių drau
gija. veikianti pagal pačių narių suvažia
vimo patvirtintus įstatus, turinti savo val
domuosius organus. Leidyklos planą tva
tintų suvažiavimas. Leidyklos tikslas ' ūtų 
duoti skaitytojams gerų knygų. Na j.ms 
numatomas vienkartinis mokestis 5 svarai 
(įmokamas dalimis.)

Jei šis sumanymas būtų realizuotas, pir
muoju leidiniu, kaip tikimasi, galėtų pasi
rodyti R. Spalio feljetonai Trylika 
Nelaimių. Leidykla būtų lyg ir- perorgani
zuotas tęsinys Pradalges, išleidusios VI. 
Šlaito Žmogiškosios Psalmės.
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