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Jugoslavija Kominformo Iteplese
Husu kariuomene Koncentruojama Prie Sienos

Tito Guli Skustis Snug ūmo Tūry bu i
Dipl^matiniai sluoksniai Belgrade labai 

rimtai vertina susidariusią padėtį Balka
nuose, sąryšyje su rusų kariuomenes perkė- 
limua rčiau Jugoslavijos. Pranešama, kad 
trys mechanizuotos divizijos buvo nesenai 
perkeltos iš Rumunijos į Vengriją prie Jugo
slavijos sienos. Nors to tikslas ir gali būti

" Pasikėsinimas nuvergti komunistų vy
riausybę buvo likviduotas,” paskelbė 
Prahos vyriausybė. Tai buvę paskutiniai

PERSUOS SIENA STIPRINAMA
Mechanizuoti pėstininkų daliniai, ginkluo

ti ką tik iš Amerikos gautais ginklais, buvo 
pasiųsti į Persijos-Rusijos pasienį, prane
šama iš Teherano. Pasienio zonoje yra 
kasami apkasai ir daromos kitos fortifikaci
jos, kurias saugo kariuomenė apsaugos 
stovy.

Rusijos spaudimas į Persiją nemažėja ir 
jis verčia tą kraštą nuolat budėti. Persija 
įeina į sąrašą valstybių, kurioms JAV teikia 
karinę pagelbą ginklais ir šaudmenimis.

IR ALBANUA PRIEŠ TITO
Jugoslavijos vyriausybe pereita sav< .te- 

paneigė Albanijos kaltinima, kad Tito 
ruošiasi padalinti Albanija tarp Jugosla
vijos ir Graikijos. Albanija pasiuntė 
Jugųslavi jai protesto nota, kaltinant 
Tito vyriausybe uz Albanijos sienos 
pazeidima. Tito pareiškė, kad Albanija 
tyčia norinti išprovokuoti pasienio 
incidentus.

Nacizmas Atgyja Vokietijoje
PRADEDAMI LEIST PRIEŠŽYDIŠKI LAIKRAŠČIAI

Didelio susirūpinimo sukėlė Vakaruose 
žinios ią Vokietijos, kad ten bus pradėti 
leisti nacistiškų pažiūrų laikraščiai, kai bus 
duota vokiečiams spaudos laisvė pagal 
naują okupacinį statutą. Amerikiečių 

Vėliausios Žinios
♦ Pagal pranešimus iš Belgrado penkios 
Rusijos tankų divizijos (50.000 karių ir 500 
tankų), sustiprintos pėstininkais ir orlaiviais, 
yra sukoncentruotos Rumunijoj (prie Timi
soara) ir Vengrijoj prie Jugoslavijos sienos. 
Timisoara yra svarbus strateginis geležinke
lių mazgas. Rusų kariuomenė esanti 
išdėstyta 150 mylių pusiauračio pavidale 
priešais Jugoslaviją ir galinti pasiekti Bel
gradą per vieną dieną.
> Rusija pasiuntė atsakymą į Jugoslavijos 
notą, kurioje Tito kaltino Sovietus dvivei
diškumu, svarstant Korintijos perleidimą 
Jugoslavijai. Naujoji nota yra ypatingai 
aštriai ir nemandagiai parašyta, ką oficialūs 
sluoksniai skaito svarbesniu dalyku už notos

- turinį. Rusija paneigia, kad ji pardavusi 
Korintiją Austrijai už 50 mil. dolerių kom- bendradarbiavimas, 
pensaciją, ir nesitikėjusi, kad Jugoslavijos ” 
vyriausybė taip žemai nupultų ir galvotų, 
kad Sovietų vyriausybė užsimauti tokiu 
nešvariu darbu. ” Kiekvienas Jugoslavijos 
vyriausybės žodis yra melas,” sako nota. 
” Be abejo, kad tik asmenys, kurie atsisakė 
nuo socializmo ir demokratijos ir tapo 
fašistais, gali nesigėdindami sakyti tokius 
blogus dalykus apie Sovietų Sąjungą ir jos 
vyriausybę.” 
■4- Trečiadienį laivu Mauretania į New 
Yorką deryboms su JAV išvyko vyriausi 
Britų delegatai: Finansų Ministeris Sir 
Stafford Cripps ir Užs. Reik. Min. Bevin. 
Prieš išvykdamas Bevin’as pareiškė, kad jie 
išplaukia " vienai iš svarbiausių istorijoj 
misijų.” " Derybos nepasitenkins vien 
finansiniais ir prekybiniais klausimais, bet 
palies visas problemas, surištas su pasaulio 
ateities saugumu.”

suintensyvinti nervų karą prieš Tito vyriau
sybę, Vakaruose abejojama, ar Rusija 
išdrįstų pradėti atvirą karą šiuo metu. 
Galimybė tokiam karui visdelto yra ir to 
negalima ignoruoti. Padėtis yra labai pavo
jinga ir gali greitai prieiti prie krizės. Yra 
taip pat nuomonių, kad Rusijos kariuomenės 

pogrindžio elementai, kuriuos policija jau 
kuris laikas sekusi. Šeši iš jų buvę nuteisti 
mirties bausme, 10 kalėjimu iki gyvos galvos 
ir kiti mažesnėmis bausmėmis. Jie buvo 
kaltinami " priešvalstybinio ginkluoto suki
limo ruošimu, išdavikiškumu ir šnipinėjimu 
Vakarų imperijalistinės valstybės naudai.”

Pasikėsintojai planavę paimti svarbesnius 
punktus visame krašte, pašalinti tam tikrus 
asmenis, paskelbti apsaugos stovį, paleisti 
parlamentą, uždaryti laikraščius ir sugrą
žinti suvalstybintą turtą jų savininkams.

Čekoslovakijos Prezidentas Gottwald 
vienoje kalboje pereitą pirmadienį toliau 
tęsė vyriausybės puolimą prieš Katalikų 
Bažnyčią. Jis tvirtino, kad bažnyčios 
vyriausybės pasipriešinimas komunistų val
džiai yra vedamas dėl politinių, o ne religi
nių motyvų. Jis grąstno, kad vyriausybė 
apsidirbs su bažnyčia, kaip ji apsidirbo su 
kitais priešais.'- ~ - ‘S

RUSIJA TAIKOS ARDYTOJA
Britų Kabineto narys Hector McNeil, 

kuris yra dešinioji Užs. Reik. Ministerio 
Bevino ranka, pereitą savaitgalį nepaprastai 
aštriais žodžiais pasmerkė Stalino kišimąsi į 

karinė valdžia pranešė, kad bus pradėti 
leisti 106 nauji laikraščiai. Iš jų 80 tais 
pačiais vardais, kokiais jie buvo leidžiami 
Hitlerio laikais, ir kai kurie iš jų net bus 
redaguojami buvusių nacių redaktorių.

Max Willmy, kuris Hitlerio laikai* leido 
antisemitišką laikraštį ” Der Stuermer,” 
planuoja naują laikraštį Nuernberge. Dr. 
Ottmar Best, buvęs nacistiško ” Deutsche 
Allgemeine Zeitung ” redaktorius pradėjo 
leisti ” Neuer Kurier.” Vienas iš jo draugų 
pareiškė, kad laikraščio linija bus " paro
dyti, ko Vokietija nustojo Hitledio 
asmenyje.”

Bijoma, kad nauji laikraščiai gali išstumti 
iš rinkos iki šiol ėjusius laikraščius, palan
kius Vakarų valstybėms.

Pereitą savaitę Europos Tarybos darbas 
buvo vedamas komisijose, kurioms buvo 
pavesta svarstyti įvairūs reikalai, kaip 
Europos politinė vienybė, ekonominis 

, žmogaus teisių čarta ir 
Europos teismas. Prancūzijos atstovai rei
kalauja sudaryti Vyriausią Europos Teismą, 
kuris prižiūrėtų, kad žmogaus teisų čartos 
nuostatai yra vykdomi Europos Tarybos 
kraštuose. Prancūzija nesutinka priimti 
Vokietijos į Europos Tarybą, kol toks Teis
mas nebus įsteigtas.

Paul Reynaud, buvęs Prancūzijos Minis
teris Pirmininkas ir Finansų Ministeris 
įspėjo delegatus del pablogėjusios ekono
minės padėties Europoje. Europa turinti 
paskutinį šansą sutvarkyti savo ūkio reika
lus, nes kada pasibaigs Marshall’io Planas, 
daugiau pagelbos iš Amerikos negalima 
tikėtis gauti, ir jei Europa vis gyvens ūkinės 
križes atmosferoje. Sovietų Rusija tuo pasi
naudos. Tada gaili ateiti Europai didžiausias 
pavojus.

Tarp patiektų pasiūlymų buvo vienas, 
kuriame rekomenduojama Europos Tarybos 

perkėlimai turi tikslą išprovokuoti J ugosla- 
viją ir tuo padaryti Tito vyriausybę atsa
kinga už bet kokius kilusius incidentus.

Iš Sofijos pranešama, kad ten šiomis 
dienomis posėdžiauja Kominformo vadai ir 
tariasi del žygių prieš Tito. Bulgarijos 
oficijaliniai slouksniai atsisakė tai paneigti 
ar patvirtinti, bet pažymėjo, kad ” svarbus 
pranešimas ” bus greitai paskelbtas.

Ar Stalinas imsis tiesioginės atviros 
atakos prieš Tito, ar jis pasitenkins suorga
nizavimu revoliucijos Jugoslavijos viduje, 
paremiant partizanais iš satelitų ir MVD, 
paaiškės netolimoj ateityj. Tuo tarpu 
Vakaruose yra rimtai svarstomas klausimas 
apskųsti Rusiją Saugumo Tarybai. Yra 
sakoma, kad Tito asmeniškai gal to ir 
norėtų, bet jis bijo tam nepalankios reakci
jos viduje. Dauguma jo pasekėjų yra labai

TRUMANAS ŽADA PAGALBA BRITAMS
Po paskutiniu laiku pasirodžiusių nepalan

kių atsiliepimų Amerikoje Britanijos adresu 
Trumano kalba pereitą pirmadienį žymiai 
sušvelnino kiek atšalusią atmosferą ir buvo 
labai palankiai Londone priimta. Trumanas 
pažymėjo, kad netrukus prasidedančios 
derybos tarp JAV, Britanijos ir Kanados 

pasitarimai ” tarp draugų ” ir užtikrino

Jugoslavijos vidaus reikalus, pavadindamas 
tai " žaidimu su tarptautiniu dinamitu.” 
" Tas karo kurstymas ir grąsymas Balka
nuose,” kalbėjo McNeil, ” parodo Sovietų 
Vyriausybę kaip taikos ardytoją ir sudaran
čią pavojų mažų tautų nepriklausomybei.” 
Toks elgesys yra nesuderinamas su Sovietų 
Rusijos savinimosi taikos saugotojos rolės ir 
taikos kongresų organizatorės. Tokių taikos 
kongresų jau buvo vienas Paryžiuje, antras 
dabar Maskvoje ir trečias greitai turįs įvykti 
Meksikoje. Nė vienas, stebėdamas Jugo
slavijos įvykius, negali likti abejingas del tų 
kongresų tikrojo tikslo.

Ministeris McNeil pastebėjo, kad Sovietų 
diplomatai jį labai dažnai mokinę del mažų 
valstybių suverenumo, ir kad didžiųjų val
stybių kišimasis į mažesnių valstybių vjdaus 
reikalus sudarąs pavojų taikai. " Aš te
galiu tikėti,” pridėjo McNeil, “ kad Sovietų 
vyriausybė tai būtų užmiršusi šiuo metu.”

ESTIJOS MINISTERIS SUSITIKO SU LOZORAIČIU
Estijos Ministeris A. Rei liepos mėn. buvo 

iš Švedijos nuvykęs į Romą pasimatyti su 
Lietuvos Ministeriu S. Lozoraičiu, ir pasi- 

posėdžiuose palikti simbolines laisvas kėdes 
atstovams iš anapus "Geležinės Uždangos” 
kraštų. Antras pasiūlymas liečia išvietintus 
asmenis. Siūloma apsvarstyti galimybes 
pripažinti išvietintiems asmenims teises 
darbui gauti, naudotis socialiniu draudimu, 
kilnotis iš vienos vietos į kitą ir kitomis 
privilegijomis, kuriomis naudojasi to pat 
krašto piliečiai.

SOVIETU POLICIJA PRIES TITO
Vokietijos Britų zonos laikraštis " Sozial- 

Demokrat ” tvirtina, kad Sovietų zonos 
policijos dalinys, suverbuotas kovai prieš 
Tito, išvažiavo iš Vokietijos. Laikraštis pri
duria. kad tankai ir ginklai irgi buvo 
pakrauti į vagonus ir išsiųsti į Čekoslovakija 
per Zittau ir Saksoniją.

Iš Bavarijos pranešama, kad penki 
ginkluoti vokiečių policininkai perėjo iš 
Sovietų į Amerikiečių zoną, nes norėjo 
išvengti mobilizacijos į komunistinius parti
zanus kariauti Graikijoj. Tą patvirtino 
Amerikos Karinės Valdžios pareigūnas. 

skeptiškai nusiteikę JT Organizacijos atžvil
giu, ir toks Tito žygis būtų nepopuliarus 
pačioje Jugoslavijoje. Vakarai mano, kad 
Stalino-Tito ginčo perdavimas Saugumo 
Tarybai būtu didelis smūgis S. Rusijos pro- 
pogandai, kuri taip įžūliai kartoja, kad 
didžiosios valstybės neturi mažiausios teisės 
kištis į mažesnių valstybių vidaus reikalus. 
Tai būtų iki šiol ryškiausias atmaskavimas 
Sovietų dviveidiškmo. Tačiau, iš kitos 
pusės pripažįstama, kad ginčo perdavimas 
JT Organizacijai dar daugiau patvirtintų 
Rusijos tikinimą, kad Tito vyriausybė yra 
susidėjusi su Vakarų kapitalistais ir duotų 
Kominformui medžiagos suintensyvinti 
nervų karui prieš Jugoslaviją.

Tuo tarpu Londono Radio praneša, kad 
Tito su karinių pajėgų viršininkais dabar 
atostogauja prie Adrijos juros.

britų delegaciją, kad ji ras Amerikoje prie
lankią ir draugišką nuotaiką ir bus nesi
gailėta pastangų, kad padėti Britanijai 
nugalėti finansinius sunkumus.

Pasaulinė prekyba iškrypo iš balanso, iš 
ko kyla problemos, kurios mus visus palie
čia, ir mes visi esame suinteresuoti jų paten
kinamu išsprendimu. Laisvos pasaulio 
tauros,' sakė prezidentas,- turi viską, kas 
reikalinga užtikrinti gerą žmonių gyvenimą, 
ir visiems nuoširdžiai bendrabiaujant,1 
dabartiniai negalavimai gali būti nugalėti. 
Trumanas taip pat pridėjo, kad kiekviena 
valstybė turi teisę tvarkyti savo vidaus 
reikalus, kaip ji nori, ir JAV neturi mažiau
sios teisės diktuoti kitoms valstybėms, 
kokius ekonominius metodus ji turi vartoti. 
Tuo Prezidentas Trumanas atsakė tiems, 
kurie paskutiniu laiku labai smarkiai puolė 
Britaniją už jos socijalistinę politiką.

Vašingtono derybos prasidės rugsėjo m.
7 d.. Manoma kad per derybas bus taip pat* 
paliesti strateginiai klausimai. Tą patvirtina 
ir tas faktas, kad Britų Kabinėto posėdy, 
kada buvo kalbama apie Vašingtono derybas 
dalyvavo visų ginklų rūšių Štabų viršininkai. 
Strateginių punktų išlaikymas Artimuose ir 
Tolimuose Rytuose D. Britanijai yra 
brangus kaip pinigais taip ir darbo jėga. 
Todėl yra galvojama, kad JAV galėtų 
perimti dalį tų pareigų, tuo būdu palengvi
nant Britanijos naštą. Iš kitos pusės, toks 
būdas gali reikšti Britanijos Užs. Reikalų 
politikos perdavimą Amerikai.

tartį del bendrų politinių problemų: Estų 
laikraštis " Eesti Teataja ” ta proga įdėjo 
pasikalbėjimą su Estų Ministeriu, kuriame 
Rei, tarp kitko, pareiškė:

” Romoj turėjau ilgą pasikalbėjimą su 
žinomu Lietuvos politiku Ministeriu 
Lozoraičiu, kuris savo laiku buvo Užsienio 
Reikalų Ministeriu, o prasidedant antrą- 
jam pasauliniam karui—atstovu Italijoje.

Reikia pabrėžti, kad nuo 1940. m. 
birželio mėn. S. Lozoraitis eina Lietuvos 
Diplomatijos Šefo pareigas: mirus Prezi
dentui A. Smetonai, jam atiteko Lietuvos 
valstybinės teisės nuostatais Ministerio 
Pirmininko ir Respublikos Prezidento 
funkcijos.

Pasikeitimas nuomonėmis su šiuo val
stybės vyru, kuriam yra būdingi pažiūrų 
gilumas bei lygsvara, buvo labai naudin
gas ir padėjo išaiškinti daugelį didžios 
svarbos problemų, liečiančių mūsų bendrą 
kovą del mūsų tautų teisių. Aš esu 
laimingas, kad turėjau progos aptarti 
kalbamas problemas su Ministeriu Lozo
raičiu.”

A. Rei yra Estų Tautinės Tarybos pirminin
kas ir socialdemokratų lyderis. Einant 
Estijos konstitucija, jis pavaduoja Estijos 
Respublikos Prezidentą ir Ministerį Pirmi
ninką.
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SPORTO SAJA
Pirmosios DBLS sekcijos — SPORTO 

SĄJOS — steigimo iniciatyva kilo iš pačiu 
sportininkų. Veiklių inicijatorių grupė 
ėmėsi organizacinio darbo ir sudarė laikiną 
vadovybę, o Centro Valdyba paruošė Sąjos 
statutą. Naujoji sekcija rado pritarimo 
sportininkų tarpe, ir greitai pradėjo steigtis 
nauji vienetai.

Sporto Sąjos įsteigimas yra girtinas ir 
sveikintinas. Sporto reikšmę tautos auklė
jime jau gerai suprato net senovės graikai, 
ir būtų perdaug įžūlu šioje vietoje apie tai 
kalbėti. Tai yra dalykas, apie kurį negali 
būti dviejų nuomonių kaip pas pačius 
sportininkus taip ir pas kitus, aktyviai 
sporte nedalyvaujančius. Šia proga mes 
norime bent trumpai paliesti kitą labai 
svarbų mūsų sportininkų uždavinį, kuris 
normaliais laikais yra nustumiamas į antrą 
vietą, bet, atsižvelgiant į lietuvių tautos 
dabartinį būvį, jis šiandien įgauna žymiai 
didesnės svarbos. Turime galvoje propagan
dinį sporto aspektą šiame krašte.

Mažai yra pasaulyje tautų, kurios įdomau- 
tųsi sportri daugiau negu anglai. Juk yra 
sakoma, ir ne be pagrindo, kad anglas ir 
laikraštį tik tam perka, kad sužinotų sporti- 

• nių įvykių rezultatus. Sporte pagarsėję 
asmenys čia yra laikomi didelėje pagarboje, 
o į žymesnius sporto įvykius atsilanko, ne 
tik vyriausybės nariai, bet ir pats karalius, 
kuris dažnai pasisveikina ir pasikalba su 
rungtynių dalyviais. Spauda tokius įvykius 
plačiai aprašo, ir dėlto žymesnieji sportinin
kai yra visiems žinomi, pradedant pradžios 
mokyklos vaiku ir baigiant žilagalviu 
pensininku. Anglai sportą myli kaipo sportą, 
ir dėlto perdaug nesijaudina, jeigu jų 
komanda tarptautinėse rungtynėse ir pra
laimi. Svarbu, kad buvo geras pasigėrėtinas 
žaidimas, o kas laimėjo, yra antraeilis daly
kas. Kitaip sakant, jie moka pralaimėti ir 
nemėgsta tų, kurie lošia tik del valstybinės 
garbės ir vartoja nesportinius metodus 
žaidimui laimėti. Visas anglų gyvenimas 
yra, daugiau ar mažiau, nudažytas sportinė
mis spalvomis, ir sportiniai išsireiškimai yra 
dažnai vartojami kasdieninėje kalboje. 
Pasakymus, kap " tai nėra kriketas," arba 
"jis nežino žaidimo taisyklių," išgirsime 
gatvėje, diplomatų posėdžiuose ir biznio 
įstaigose, kada norima apkaltinti ką nors 
nešvariu elgesiu ar darbu.

Tą visą suminėjome tikslu parodyti, 
kokias dideles galimybes turi mūsų sporti
ninkai Lietuvos vardo garsinimui ir palan
kiai nuteikti šio krašto gyventojus lietuvių 
atžvilgiu. Sportas yra vienas iš gražiausių 
ir efektingiausių propagandos priemonių, ir 
dėlto yra džiugu, kad musų sportininkai 
rimtai sukruto organizaciniam darbui, ir 
mes neabejojame, kad jie 
tinkamai atliks. '

Viena iš didesnių kliūčių, 
viai sportininkai susitiks
garsindami Lietuvos vardą, yra ta, kad 
anglų tautinis žaidimas — kriketas — konti
nento Žmonėms yra nepažistamas, gi lietu
vių tautinis žaidimas-—krepšinis yra ne 
populiarus šioje šalyje. Kaip tą kliūtį nu
galės Sporto Sąja, tai jau yra jos reikalas, ir 
mes nedrįstame rekomenduoti musų sporti
ninkams, mokytis to nuobodaus ir nesu
prantamo kriketo, bet atrodo, būtų galima 
išpopuliarinti krepšinį. Pagaliau dar yra 
futbolas, tenisas, stalo tenisas ir kitos sporto 
šakos, kurios yra abiejų tautų lygiai 
aukštai vertinamos.

Būtų neteisinga laukti kokių nepaprastų 
laimėjimų iš mūsų ką tik besiorganizuojan
čių sportininkų artimoje ateityje. Jie pra
deda darbą sunkiose aplinkybėse, būdami 
išsiskirstę mažais vienetais po visą kraštą, 
neturėdami užtenkamai sporto įrankių bei

savo pareigas

su kuria lietu- 
šiame krašte.

aikščių treniravimuisi, dirbdami sunkų 
darbą fabrikuose, žemės ūkyje ar kitttr ir 
turėdami mažai laisvo laiko. Tačiau, žino
dami jų pasiryžimą ir jų meilę sportui, 
galime būti tikri, kad lietuviai sportininkai, 
giliai atjausdami garbingą sporto paskirtį 
jaunimo auklėjime, pateisins į juos dedamas 
viltis ir, aukštai galvas iškėlę, tvirtu 
žingsniu ir pilni jaunatvės entuziasmo 
žygiuos per Anglijos žemę, garsindami
brangi) Lietuvos vardą ir iškeldami trispalvę 
jos vėliavą.

Tad sėkmės SPORTO SĄJAI!

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS 
MANCHESTERYJE

ruošiamas rugsėjo 11 d., sekmadienį. Rytą 
10.30 vai. Sisters of Notre Dame vienuolyno 
koplyčioje (Bignor St., iš Cheetham Hill 
Road) bus atlaikytos pamaldos. Iškilminga
sis minėjimo aktas pradedamas 12 vai. to 
pat vienuolyno salėje.
Minėjime dalyvaus įvairių tautų atstovai. 

Įėjimas nemokamas.
Po minėjimo Lietuvių Klube bus oficialusis 
dailės dirbinių parodos atidarymas apie 3 
vai. (norintieji apžiūrėti parodą, galės tai 

padaryti jau ir šeštadienį 10-8 vai).

Tautos Šventes paminėjimas Londone 
rengiamas rugsėjo m. 11 d. 5 vai. vak. 
WESTMINSTER CATHEDRAL HALL 
(netoli Victoria gelez. stoties). Londono 
ir apylinkes lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

KELIAS I
Jau devynioliktame amžiuje daugelyje 

valstybių pradėta rūpintis gyventojų socia
liniu aprūpinimu. Socialinio teisingumo 
klausimą, iškėlė eilė vyrų, kurių tarpe 
paminėtimas Britų •socializmo kūrėjas Robert 
Owen.

Pats būdamas medvilnes fabrikantu, jis 
suprato, jog pramonės yda yra ta, kad pra
moninkai norėdami praturtėti galvoja tik 
apie savo pelną ir visai nesirūpina savo 
darbininkų gerbūviu. Todėl jis savo fabrike, 
kurį buvo įsteigęs 1801 metais New Lanark 
prie Clyde upės sudarė darbininkams labai

Kritika Ar

SOCIALINI TEISINGUMĄ
palankias sąlygas. Jis taip pat buvo 
pirmuoju kooperatininku.

Kiek skirtingą kelią į socialinį teisingumą 
nedaug vėliau pasiūlė Vokietijos žydas Kari 
Marksas, kuriuo pasekė kontinento socialis
tai ir kurį savotiškai suprato Rusijos komu
nistai. Kaip žinome, Rusijos kelias į 
socialinį teisingumą yra netik aplaistytas 
kapitalistų krauju, bet ir išgrįstas pačių 
darbininkų kaukuolėmis. Teisingumo dar 
nepasiekta, o aukų yra milijonai?

Tuo pat laiku D. Britanija siekia sociali
nio teisingumo Šaltai ir apgalvotai. D.

Pikta > alia
"Žodis žvirbliu išskrenda—jaučiu 

sugrįžta "
Lietuvių Patarlė

Kalba yra labai svarbi žmonių tarpusavio 
bendravimo priemonė ir visos žmogaus 
■vidinės kultūros išraiška. Koks žmogus — 
tokia ir kalba, koks paukštis — tokia ir 
giesmė. Kaip yra įvairių žmonių, taip yra 
ir įvairių kalbų. Vieni daug kalba, bet 
mažai pasako, kiti gi mėgsta tylėti ir klau
syti kitų nuomonių. Yra žmonių, kurie 
barška, tarška lyg perdžiūvę ratai ir jų 
kalba nei Dievui nei žmogui. “ Nei prie 
tonciaus, nei prie rožančiaus,” — kaip sako 
mūsų kaimas. Jeigu tokių plepių kalba yra 
nekalto pobūdžio, tai dar pusė bėdos, bet 
kada prasideda apkalbinėjimai, šmeižtai, 
pikta valia, tada gaunasi įvairios negerovės, 
nesantaika, ir blogiausiu atveju, pareikalau
ja net žmonių gyvybių. Vienas neatsargiai 
paleistas žodis gali pridaryti neproporcingai 
daug žalos kitiems, o kartais jis grįžta atgal, 
žymiai kitokioj, praplėstoj formoj, ir patį 
liežuvninką pakaria. ” Žmogaus liežuvis 
buvo ir yra bene pats pavojingiausias 
ginklas,” sako vienas prancūzų rašytojas. 
Dabartinis liežuviavimas tarp Rytų ir 
Vakarų yra vadinamas “ Šaltuoju Karu.” 
Piktos kalbos sugriauna atskirų žmonių ir 
šeimų gyvenimą, išardo organizacijas, supy
kina vieną visuomenės dalį prieš kitą ir 
kartais pražudo ištisas tautas.

Liežuvio palaidumo užtenkamai yra ir 
mūsų lietuvių tremtinių tarpe. Nors gyveni
mas mus šokdino ir virkdino, bet mes iš jo 
dar neužtenkamai pasimokėme. Vieni iš j_________ _____r_______ _________
prigimties būdami plepūs, kiti nesusivaldy- dimo ir blogo skonio pažymys.

Turėkime viltį, kad jau persirgę daug 
įvairių ligų per paskutinius keletą metų, 
persirgsime ir liežuvio liga ir paliksime kito. 
asmens tikras ar įsivaizduotas nuodėmes jo 
paties sąžinei. Nepamirškime saulėtos nuo
taikos ir vilties sugrįžti į savo Tėvynę, ir 
rodykime daugiau tarpusavio nuoširdesnio 
sugyvenimo. Būkime kaip tie Paryžiaus 
saulės laikrodžiai, ant kurių kabo užrašai : 
“Mes rodome tik saulėtas valandas.”

Z. Sitsd.

darni ar neturėdami nieko geresnio daryti, 
dar kiti ir iš piktos valios laksto po hostelius. 
butus, skaityklas, ir siuvyklas ir nešioju' 
visokius gandus bei šmeižtus apie artimuo
sius, pažįstamus ir nepažįstamus ir k. 
“ Plėšau širdį gabalais apšmeiždamas, o 
vadinuosi tavo draugu ir broliu,” teisingai 
pažymėjo rašytoja Alė Rūta-Makaitė.

Liežuvavimu užsiima paprastos kūmutės, 
berneliai ir mergelės, na, ne vienas ir inteli-, 
gontas mėgsta tą “ sportą.” Didžiausiais 
kaltininkais yra tačiau žmonės, kurie kuo 
nors kvepia, “ mat, kas kuo kvepia, tuo ir 
kitą tepa,” sako žemaičiai. Tokie pamazgų 
pilstytojai ir intrygų kėlėjai nori nuo savęs 
nukreipti kitų dėmesį, ’ laikydamiesi prin
cipo, kad kuo didesnę peklą privirsi kitiems, 
tuo bus pačiam lengviau išlikti neatideng
tam. Nuo jų daugiausiai -nukenčia visuo
menei žinomi asmenys, kaip kultūrininkai, 
organizacijų vadai, žymesnės asmenybės ir 
kiti veikėjai.

Šitas vienas kito juodinimas, tartum nuo
dingos dujos, paplito mūsų tarpe ir pradeda 
sunaikinti visą mūsų energiją ir gerus norus 
visuomeniniam 1

Visuomenės veikėjai-inteligentaį traukiasi į 
izoliaciją, ir mes pradedam barstytis kaip to 
žydelio bitės. Toks kelias mus veda į tau
tinę savižudybę, ir neperdėsiu sakydamas, 
kad dalis mūsų tautos šiandieninės kančios 
buvo iššaukta liežuvio nevaldančių žmonių, 
kurie buvo naudingi raudoniesiems ir rudie
siems mūsų tautos smaugėjams. Tiems 
patiems ponams dirba, sąmoningai ar nesą
moningai, ir šių dienų įvairūs intriga toriai, 
atvirų skundų rašytojai bei kitoki savo 
tautiečių juodintojai.

Kai kas bando tokį savo juodą darbą 
teisinti pasaulėžiūros ir politinio įsitikinimo 
skirtumais, bet kaip jie pasiteisins prieš 
Tėvynę, kada ateis laikas duoti nuveiktų 
darbų apyskaitą. Lietuva kiekvieną iš mūsų 
paklaus: Ką padarei man, kai aš buvau 
kruvina ir žudoma, o tu, svetur būdamas 
sotus ir saugus, doleriuotas ar svaruotas, 
vien kalbėjai apie pasaulėžiūras ir politinio 
įsitikinimo skirtumus?

Žmogui suklysti yra visai natūralu, ir tik 
tas neklysta, kas nieko nedaro. Kiekvienas 
iš mūsų kartais suklumpam ir esam reika
lingi pamokymų, patarimų ir kritikos. Visas 
anglų gyvenimas yra paremtas kritika ir 
reikalo išdiskutavimu. Čia opozicijos vadas 
yra lygiai gerbiamas kaip ir pats ministeris 
prmininkas. Objektyvi, sveika ir taktiška 
kritika su pilnu reikalų išmanymu ir kilniu 
noru pataisyti blogį, bet be niekinimo ir 
piktos valios liežuvavimo, yra sveikintina 
ir net būtina našesniam ir sekmingesniam 
veikimui. Tačiau, nesąžininga kritika, 
šmeižtai ir kiti tos rūšies liežuvio “sportai” 
yra menko susipratimo, politinio nesubren-

Britanija priima visą eilę socialinio aprūpi
nimo įstatymų, kuriais pagerinama šio 
krašto gyventojų gyvenimo sąlygos. Tie 
įstatymai apėmė labai plačią sritį: švietimą, 
namų statybą, sveikatą, nedarbo pašalpos, 
senatvės pensijos, viešą pagalbą, darbo 
sąlygas fabrikuose.

1945 metais priimtas švietimo reformos 
įstatymas, kuriuo privalomas mokslas 
vaikams pratęsiamas iki 15 metų amžiaus, 
tuo būdu įgalinant juos išeiti nemokamai 
vidurinį mokslą. Mokslo šaka parenkama 
pagal vaiko gabumus, o ypatingai gabiems 
jaunuoliams sudaromos sąlygos nemokamam 
mokslui aukštose mokyklose.

Dar toli prieš karo pabaigą buvo pradėta 
ruošti planus miestų atstatymui. Karui 
pasibaigus darbai pradėti ir lig šiol tiek 
pastatyta naujų namų, kiek nei vienas kitas 
kraštas per tą patį laiketarpį nepastatė. 
Tikimasi kelių metų laikotarpyje butų 
problemą išspręsti. Atstačius karo metu 
sugriaustus namus, toliau statyba vyks 
tokiu santykiu, kad naujai pastatytų namų 
skaičius atitiktų vidutiniam vedybų skai
čiui.

Nuo praeitų metų vasaros šiame krašte 
įvestas visuotinas nemokamas gydymas. 
Šiuo gydymu gali naudotis net svetimšaliai, 
laikinai atvykę į D. Britaniją. ,

Valstybinis draudimas buvo pradėtas dar 
1908 metais priėmus senatvės pensijų 
įstatymą. Sis draudimas buvo palaipsniui 
tobulinamas ir dabar jau veikia valstybinis 
draudimas nuo ligos, nedarbo ir senatvės. 
Draudimo mokesčius moka darbininkas, 
darbdavys ir valstybė. Pensijos ir pašalpos 
išmokamos per pašto įstaigas, nedarbo 
pašalpos išmoka Darbo įstaiga.

Visiems dirbantiesiems valdžia nustato 
minimalų atlyginimą. Kiekvienas dirbanty
sis gauna vasaros atostogų.

Valdžia kontroliuoja svarbesnių maisto 
produktų kainas ir primoka iš valstybės. 
iždo, kad produktų kainos būtų prieinamos 
mažiausiai uždirbančiam. Rūbų ir avalynės 
kainos taip pat valdžios yra kontroliuoja
mos.

Mokesčiai, kaip ir mirtis, kiekvienam yra 
privalomi,—pasakė kažkoks išminčius. Bet 
nevisur galime rasti teisingą mokesčio 
paskirstymą. D. Britanijos pajamų mokes
tis mokamas nuo metinių pajamų, algų, 
nuosavybės pelno, kapitalų palūkanų, akcijų 
dividendų ir 1.1. Kiekvienas asmuo moka 
mokesčius pagal pajamų dydį. Kas daugiau 
turi pajamų, tas daugiau moka. Pav. 
darbininkas, kuris uždirba 5 svarus savaitė
je gali mokesčių visai jiepiokėti, o tas, kuris 
uždirba 20.000 svarų metams, sumoka 
mokesčius už visus mažai uždirbančius.

Šių socialinių reformų negalima prirašyti 
vien tik Britanijos socialistams. Daug 
socialinės įstatymdavystės buvo paruošta 
dar prieš Darbo Partijai atėjus valdžion. 
Tai yra ilgo ir kruopštaus darbo vaisius.

J.R.

MOSTELIAI BRANGIAI KAINUOJA
Britu Parlamento komisija, kuri tyri- įvairesnis. Uz geresnes patalpas bus 

nėjo hostelius, priėjo išvados, kad bos- imama brangiau, uz blogesnes—pigiau, 
teliu išlaikymui valstybes iždas perdaug 
išleidžia. Is komisijos pranešimo matosi, 
kad hosteliu kiekis bus mažinamas. Dar
bininkai bus raginami ieškoti privačiu 
butu. Galima taip pat laukti, kad 

bei kultūriniam veikimui, mokestis uz islaikyma hosteliuose bus

Bet visu pirma turės būti pertvarkyta 
tokia padėtis, kad vieni hosteliai yra 
perpildyti (ypatingai EVW šeimomis), 
tuo tarpu kiti stovi apytušti. Mosteliu 
išlaikymas kainuojąs perbrangiai, sako 
komisija, nes ju administracijos per
sonalas yra perdidelis.

-----PESIMISTAS II OPTIMISTAS
SKERSINIS MUSU GYVENIMO PIUVIS

---------------------------------------------------------------------- Rašo__M GOJŲ S---------------------------------------------------------

Pesimistas : Baigta ! Važiuoju iš Anglijos. 
Užteks čia prakaitą lieti, nes nieko gero 
nesulauksi. Gana!

Optimistas: Kokia musė tave šiandien 
įkando? Kas tau pasidarė? Ar duonos 
neužtenka, ar darbo neturi, ar pastogės 
netekai, ar gal pinigus pametei? ,

Pesimistas: Ir duonos užtenka, ir darbą 
turiu, ir iš pastogės nieks nevaro, o pinigai 
banke guli. Bet juk žmogus ne vien 
duona yra gyvas. Evangeliją žinai?

Optimistas: Rodos, žinojau. Bet jeigu 
visa kita yra tvarkoje, tai „ yra ir Lie
tuvių Sąjunga, yra ir laikraščiai ir spauda, 
atvažiuoja lietuvis-kunigas ir pamaldas 
atlaiko, ir dvasiai “ peno ” nestinga.

Pesimistas: Ne ten suki. Tą viską gerai 
žinau. Tavo laikraščius skaitau, knygas 
perku, susirinkimus lankau ir pamaldų 
neapleidžiu, bet vistiek gyvenimas nėra 
. . . Palauk, palauk, nesikarščiuok ir 
duok man pabaigti. Paimk kad ir tą patį 
darbą. Aš jį turiu, ir užmoka palygina
mai neblogai. Bet darbas darbui nelygu. 
Džiaugsmo darbe nėra. Lygybė yra pro
klamuota, bet faktinai lygybės tarp mūsų 
ir čiabuvių nėra.

Optimistas; Ir negali būti lygybės!
Pesimistas: Kodėl negali būti lygybės? 

Pažadėta, pasirašyta ir sutartys sudary

tos. O tikrumoje kaip yra! Jau antri 
metai baigiasi fabrike ir per tą laiką už
tenkamai prisižiūrėjau. Iš pradžių atrodė 
lyg į peklą esu patekęs ir buvo sunku 
susiorientuoti. Bet dabar, dėkui Dievui, 
suprantu viską ir viską matau. Matau, 
kaip mus išnaudoja. Kur tik darbas 
sunkesnis ar nešvaresnis, ten mus ir grūda. 
Nepabaigei vieno, jau tavęs kitas laukia. 
Arba kad ir su tais bonais— dar kol jų 
nebuvo tai atrodė lyg ir geriau, o kai tik 
juos įvedė, tai jau per akis skriaudžia. 
Matai, reikalas yra toks, kad už vienus 
darbus primoka, kiek ten mokėtų, bet 
vistiek primoka, o už kitus ne. Na, o 
tave foreman’as visada paskirs prie tokių 
darbų, už kuriuos bonų nemoka, arba 
moka kuo mažiausiai ir savaitės gale 
gauni svaru, o kartais ir dviem, mažiau 
už čiabuvį. —Palauk, palauk, kantrybės, 
duok man viską pasakyti. Nėra ir pasi
tikėjimo: paskiria tau darbą, o fore
man’as taip ir suka aplink tave, lyg 
vanagas apie vištą. Čiabuviai simuliuoją, 
apgaudinėja, o tu vis ščyrai prakaitą liek. 
Nėra nei lygybės, nei teisybės!

Optimistas: Kalbos nemoki, tai kaip tu 
nori gauti geresnio ar sudėtingesnio darbo. 
O bonai kaip tik ir mokami už sudėtinges
nius, fabrikui svarbesnius darbus. Tave

gi skiria paprastesniems, taigi sunkes
niems, na, jei nori, ir nešvaresniems 
darbams. Pagaliau anglai bendrai nedaro 
skirtumo tarp švarių darbų ir nešvarių, 
garbingų ir negarbingų. Jiems visi darbai 
yra garbingi.

Pesimistas: Tai tik teorija. Pas mums 
fabrike viskas iškreipiama mūsų nenau

dai. Sutinku, kad aš kalbos nemoku ir, 
tur būt, niekad neišmoksiu, bet kiek man 
reikia, aš susikalbu ir suprantu. Supranta 
ir jie mane, žalčiai! Bet štai paimk 
Skersaitį. Jis moka anglų kalbą ir susi
kalbėjo iš pat pradžios, bet vistiek pa
skyrė prie didelio katilo ir dabar prie jo 
tebevargsta ir bonų negauna. Ot, tau ir 
anglų kalbos mokėjimas!

Optimistas: Bet jis turi pastovų darbą ir jį 
dirba jau nuo tada, kada apie tavo bonus 
ir kalbos nebuvo. Kiek girdėjau, vado
vybė yra juo patenkinta.

Pesimistas: Taip, vadovybė juo patenkinta, 
bet ar jis vadovybe patenkintas?

Arba, žiūrėk, mūsų Šulas -—jau dveji 
metai, o pastovaus darbo dar neturi. 
Kiekvieną dieną vis kas naujo, ir kokius 
darbus jis gauna! Štai padirbo pora 
savaičių prie kokios tai košelės, ir jau 
dabar trečia savaitė, kai negali išsigydyti

2
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PASKUTINĖ MENO PUOTA FREIBURGE
---------------------------------- Rašo—VYTAUTAS B R AZ IU LIS-----------------------------------

VIDURIO ANGLIJOS II APYGARDOS 
KRONIKA

Apygardos V-bos nariai, gyvendami 
ne vienoje ir vietoje tolokai nuo vienas 
kito, dauguma netiek svarbiu reikalu 
sprendžia susirasinejimo budri. Ateitis 
parodys, kiek sis būdas pateisins save.
♦ Atgaivintas Castle Donington sky
rius. Apygardos V-bos Pirmininkes pas
katinti, Castle Donington skyriaus 
nariai 7.8.9 » turėjo visuotina nariu 
susirinkimą, perrinko Valdyba. Pries 
kiek laiko “B.L.” skelbtas, kaip likvi- 
davesis, skyrius vėl pradėjo savo veikla. 
Tai pavyzdys dar tebemerdintiems ir 
nepilnai veikliems skyriams.
* Nottingham skyrius 21.8.49 turėjo 
vis. nariu susirinkimą, kuriame buvo 
diskutuojami meno - vaidybos trupes, 
sporto vieneo steigimo ir kiti reikalai, 
tarpe kuriu ir klubo Nottingham© stei
gimo klausimas Ben'e ^opiausia kliūtis 
yra tinkamu patalpų suradimas. Valdy
ba įgaliota parinkti asmenis, kurie 
rūpintųsi surasti patalpas. Džiugu maty
ti pagyvejusia veikla šio sparčiai augan
čio skyriaus.

AG A S

‘SCOTIA SOUTH” SKYRIUS
“SCOTIA SOUTH’’ (Lovvton) skyrius 
Siu metu rugpiucio 14 d. įvyko metinis 
skvriaus nariu susirinkimas.

Patiekus metine darbu-veiklos apy
skaita paaiškėjo, kad skyrius per vienus 
metus gerokai pasidarbavo kultūriniame 
bare.

Buvo surengta 2 literatūros vakarai 
fManchesteryye). Gautas pelnas buvo 
paskirstytas: pirmojo- VI. Šlaito poezi
jos knygai išleisti, antrojo Kultūros 
Fondui. Iškilmingas vasario 16 d. minė
jimas ir keletas pobūviu Widnes ir kitur 
tarp senosios lietuviu išeivijos, kurios 
šioje apylinkėje yra gana apstu. Su 
senąją išeivija skyriaus nariai palaiko 
glaudžius rysius.

Tenka apgaislestauti, • kad 
parengimams daug sunkumu daro vieti
nes stovyklos administracija neduodama 
patalpų, net ir uz atlyginimą.

Skyrius, kultūriniams ir labdaros 
reikalams, per metus is auku ir paren
gimu yra isleides .£245.5.1 į, paėmus 
vidudki kiekvienam nariui išeitu po 
Z4-i4-3i-

Savišalpos komisija yra išmokėjusi 
sergantiems nariams 38 pašalpas sumoje 
£57. 10. o. Skyrių lanko: “BL’’ 23 
egz'., “Lietuvio’’ 11, “Neprikl. Liet’’ 
8, “Žiburiu“ 4, ir “Iseiv. Draugo” 3 
egz-

Kiekvieno menesio antra sekamdieni 
Lowtono kat. koplyčioje laikomos Kun. 
J. Steponaicios pamaldos.

Skyriaus darbščiu nariu dėka visi 
nesusipratimai yra greitai pasalinami. 
Valdyba tikisi, kad ir per sekančius 
veiklos metus, bus pradėtas darbas bus 
tęsiamas su nemažesne energija.

Sk. Valdyba.

visiems Killinghall

gautos egzemos. Ne, brolyti, tai tikras 
išnaudojimas!

Optimistas-. Nėra jau taip blogai, kaip tu 
nupieši. Tik du metus čia dar tepabu- 
vom. Jie turi mus pažinti, ištirti, išban
dyti. Juk mes esam jiems svetimi, 
atvažiavę iš kaž kur tai ir negalim net 
kaip reikia susišnekėti. Čia laikas eina 
pamažu ir žmonės neskuba. Metai čia 
turi mažai reikšmės. Bandomasis laikas 
praeis, jie mus pažins’, gausim geresnius ir 
atsakomingesnius darbus, dirbsim, kur 
norėsim, net ir savo profesijose.

Pesimistas: Tikrai tu komedijantas. Taip 
ir aš galvojau, į čia atvažiuodamas, bet 
dabar jau esu įsitikinęs, kad mano amžius 
yra per trumpas, kad galėčiau sulaukti tų 
laikų, apie kuriuos tu šneki. Jie yra 
didžiausi šovinistai, tik jie apie tai ne
kalba, bet praktikoj tai gyvendina. Jie 
tave išnaudoja iki paskutinio ir nieko 
geresnio už tai neduoda.

Optimistas: Kad jie yra savo krašto patri- 
jotai, tai tas, mano nuomone, kaip tik 
ir yra jų geriausia atestacija ir pavyzdys 
kaip be žodžių mylėti savo šalį. Ne 
smerkti, bet iš to pasimokyti reikia. Ši 
tauta yra didžiai kultūringa, ilgus šimt
mečius kovojusi už savo teises ir iškovo
jusi plačiausią laisvę savo piliečiams. Kad 
ir mes—čia atvažiavom jiems svetimi, o 
naudojamės visomis jų laisvėmis : renka
mės, kada norim, galim steigti kokias 
norim organizacijas, draugijas, sąjungas, 
leisti laikraščius ir knygas.

Pesimistas: Užteks! Laisvę, visur rasim, ir

Dar nesenai mes, prancūzų zonos DP- 
iečiai, rimtai sielojomės, esu. lyg paženklinti 
“ neliečiamumo ženklais.” ’ Kai kitose 
zonose emigracija pajudėjo iš mirties taško 
ir benamiai tremtiniai pasinešė į visas 
plataus pasaulio kraštus, net nebodami, kas 
ir kur juos veža, — pas mus buvo ramu ir 
tylu, tarytum “ išsivietinimo iš. vokiečių 
žemės ” problemos iš viso nebūtų. Ne be 
pagrindo mes buvom bepradedą manyti, jog 
prancūzų zonos DPiečiai bus palikti kaip 
“ eksponatas ’’ ateičiai, parodyti būsimoms 
kartoms, kad po Antrojo Pasaulinio Karo 
vokiečių žemėje gyveno tokia sutvėrimų 
giminė.

Tačiau vieną gražią dieną emigracijos 
vartai atsivėrė ir prancūzų zonos tremti
niams. Staiga pasisuko kombinuotos emi
gracinės mašinos ratas, ir net nespėjom 
apsidairyti, kaip jis “ sumalė ” musų tau
tinių bendruomenių daugumą. Keliais rato 
pasisukimais tapo sunaikintas didžiausias 
zonos lietuvių sambūris — Ravensburgo lie
tuvių bendruomenė, — sutirpo Reutlingeno 
“ aristokratinis elitas,” sumažėjo Freiburgo 
meno ir tautinės vaizbijos centras ir sunyko 
ramusis Biberachas. Greitai dings ir pasku
tiniai mūsų bendruomenių likučiai, išskyrus 
tik tuos, kurių plaučiuose nebeužsilaiko 
oras, arba kuriū “ sukūdę ” kaulai nepa
tinka jokiai raumenų atrankos biržai.

Tos emigracijos nuotaikoj praėjo ir pasku
tinė lietuviškojo meno puota Freiburge. 
Pagarsėjusi Meno ir Dailiųjų Amatų Moky
kla liepos 27 d. baigė mokslo metus su 
visomis tradicinėmis, tai dienai pritaikinto
mis, iškilmėmis ir studijozų dailės darbų 
paroda. Nors šitas gajus musų tremties 
dienų dailės židinys ilgą laiką nepasidavė

BRADFORDIECIU DĖMESIUI !
D. B. L.S. Bradfordo skyrius, rugsėjo 

men. 3 d. 6.30 v.v. ruošia
ŠOKIU V A KARA

Green Lane School, Green Lane, 
(Bradford), rugsėjo 4 d. 2 v.p.p. saukia 

VISUOTINA SUSIRINKIMĄ,
St. Ann’s (parapijos mokykloje) Ed
ward Street. Rugsėjo 10 d. 6 v.v. rengia.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMĄ 
School, Leeds Road, 
(Bradford).

Malonisi kviečiami visus lietuvius atsi
lankyti.

Valdyba.

MANCHESTER1ECIU MENO 
KOLEKTYVO KONCERTAS

Dailės dirbinių parodos atidarymą susieję su 
Tautos Šventės minėjimu, savo šventinę ir 
propogandinę savaitę manchesteriečiai bai
gia Meno Kolektyvo koncertu, įvykstančiu 
rugsėjo 17 d., šeštadienį, parodos uždarymo 
išvakarėse.

Koncerto programą atliks Meno Kolekty
vo choras ir tautinių šokių grupė. Tai bus 
vienas rimčiausių šio Kolektyvo pa-irodymų, 
lyg ir egzaminas prieš visuomenę.

Koncertas ruošiamas Blackley Institute 
salėjo, Rochdale Rd., Pradžia 6.30 vai.

Įėjimas 2/6.
Po koncerto šokiai. Bus taip pat bufetas. 
Iš Cannon St. pasiekiama autobusu 17, 17x. 

Amerikoj, ir Kanadoj. Važiuoju ten, kur 
tempas yra greitesnis ir kur prievartos 
mažiau. Sakyk, kiek ilgai mes čia turė
sim būti toj vadinamoj Darbo Ministeri
jos priežiūroj Nežinai Žinoma, kad 
nežinai, ir žinoti negali, nes jie patys to 
nežino. O kaip su profesinėmis sąjungo
mis? Jei tik bedarbė prasidės, taip mes 
pirmieji ir lėksim iš vietų. Ir ką tu tada 
darysi su tomis laisvėmis?

Ne, negaliu pakęsti tos nelygybės, tos 
prievartos ir to pažeminimo.

Optimistas: Nelygybę rasi visur. Svetim
šaliai, ir dar tokie kaip tu, netekę savo 
valdžios, lygybės niekus neras. Bet neuž
miršk, kad čia tave -saugo įstatymai, 
sutartys ir budri visuomenės opinija, kuri 
nepakenčia išnaudojimo ir vergijos. O ką 
atrasi kitur? Turėsi laisvą pasirinkimą, 
bet neturėsi darbo, turėsi lygybę su . . . 
darbo vergais, tu neturėsi prievartos iš 
Darbo Ministerijos, bet tavimi niekas ir 
nesirūpins. Šitame krašte, tiesa, milijonų 
nesusikrausi, bet ir, blogiausiu atveju, iš 
bado nemirsi ar ligoj patvory negulėsi. 
Čia sunku, bet pakeliama, ir nors nėra 
visiškos ly ybės, taipgi nėra absoliutaus 
išnaudojimo, jei nėra laisvės darbą pasi-. 
rinkti, bet darbu esi aprūpintas.

Pesimistas : Moki gerai nušnekėti ir turi 
daug racijos, bet mano dūšia vistiek pro
testuoja. Negaliu pakęsti tos visos atmos
feros. Ar žinai senų žmonių posakį: “Jei 
nebus aršiau, tai nedalaikysiu.” Tai gili 
filosofinė, paradoksalė, iš gyvenimo gel
mių ištraukta išmintis. Noriu permainos,

emigracinių jėgų veikimui, paskutinė emi
gracijos banga negalėjo praeiti ir jo nepalie
tusi. Emigracinės nuotaikos praskambėjo 
iškilmių metu pasakytose kalbose, ir buvo 
pastebimos susirinkusiųjų veiduose. Ne 
vienas jau galvojo “ kur aš rytoj nukeliau
siu ir kur nakvynėlę gausiu ? ”, ir ne vienas 
čia jau radosi paskutinį kartą.

Ir vis delt©, nežiūrint susirūpinimo. Meno 
ir Dailių Amatų Moklklos mokslo metų 
baigimo tradicinė šventė praėjo pakilioj 
nuotaikoj, ir į gražiai studijozų dailės dar
bais ir gėlėmis papuoštą salę prigužėjo daug 
svečių. Ypatingo orumo šventei suteikė 
prancūzų civilinės ir karinės valdžios aukš
tųjų pareigūnų atsilankymas. Lietuvišką 
išraišką šventei atvežė VLIKO narys prof. 
S. Kaminskas ir Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas p. C. Sidzikauskas.

Pagal tradiciją iškilmingą aktą pradėjo 
mokyklos direktorius prof. Vytautas K. 
Jonynas, iš kurio kalbos paaiškėjo, kad 
mokyklą baigė 7 jauni menininkai su laisvo 
menininko diplomais. Prancūzijos Respub
likos Komisaras Badeno sričiai atidarė 
parodą ir pasakė labai gražią kalbą, kurioje 
apgailestavo, kad mokykla del kietos 
gyvenimo ralybės turi užsidaryti. Jis pati
kino visus, kad Prancūzija su dideliu malo
numu visus priglaustų, kaip ji priglaudė 
profesorius Galdiką ir Kasiulį, “ tdčiau,” 
pridėjo baigdamas savo kalbą komisaras, 
“ mano tėvynė, būdama nepajėgi išvietintų 
asmenų problemoms išspręsti viena savo 
jėgomis, tegalėjo būti tik laikina Jūsų 
globėja Vokietijoje.” Mokyklos vadovybė 
ir studijozai, atsidėkodami komisarui už 
mokyklai parodytą prielankumą, įteikė jam 
ir jo poniai menišką adresą — lietuviškais 
raštais išmargintą juostą. Po iškilmingo 
akto sekė parodos apžiūrėjimas ir .vaišės. 
Paroda turėjo didelį pasisekimą ir visiems 
paliko gilų įspūdį. Tos pat dienos vakare 
mokyklos salėje įvyko bendras mokyklos 
vadovybės, pedagogų, studijozų ir kviestinių 
svečių subuvimas, kurio metu buvo pasa
kyta gražių kalbų ir palinkėta jauniesiems’ 
menininkams sėkmės savarankiškam kūry
bos darbe.

Visų iškilmių centre tačiau buvo studijozų 
dailės darbų paroda, kuri buvo įdomi tiek 
eksponatų gausumu, tiek ir jų meniniu 
įvairumu. Ji įtikino žiūrovus, jog peda
gogų ir studentų buvo stropiai pasidarbuota 
ir padaryta žymi, pažanga technikiniam 
medžiagos apvaldyme ir meniškam bran
dume. Žiūrovų dėmėsi atkreipė jaunūjų 
diplomantų darbai grafikos, tapybos, skulp
tūros ir kitose srityse. Jaunieji menininkai, 
dar būdami stiprioj savo mokytojų įtakoj, 
parodė gražią- savo darbų pažangą ir 
menišką brandumą, kurie yra būtini priva
lumai, žengiant į savarankišką kūrybos 
kelią. Svečių prancūzų tarpe ypatingo susi
domėjimo susilaukė keramikos, o ypač 
audinių, skyriai. Visa tai jiems buvo nauja 
imnepaprasta. Kaip labai prancūzai domisi 
lietuviško stiliaus audiniais,’ parodo ir tas 
faktas, kad Prancūzijos Respublikos Komi
saro Badeno sričiai ponia į mokyklos 
iškilmes atėjo, apsirengusi suknele, pasiųta 
iš lietuviškų tautinių drabužių medžiagos, 
išaustos pačių studenčių rankomis. Lietu
viškas liaudies menas patsai už save byloja 
svetimtaučiams.

Ir štai. Meno ir Dailiųjų Amatų Mokykla 
Freiburge, tas lietuviškos dailės kultūros 
židinys, užverčia paskutinį savo įdomios 
istorijos lapą, neišvengiamos emigracijos 
priversta. Jos vardas ir laimėjimai bus 
gražiausiomis raidėmis įrašydinti musų 
tremties kultūros istorijos lapuose.

šviežio oro. Supranti? Kartais aš vos 
vos susilaikau, nerėžęs foreman’ui ar 
manager’iui į snukį !

Optimistas: Juk jie tau nieko blogo 
nepadarė ?

Pesimistas: Taip—nieko blogo. Ir nykštį 
iškelia, ir nepraeina pro šalį, kreivo žando 
nepadarę ar akies neprimerkę, o aš vistiek 
jų nekenčiu. Nekenčiu kaip šuns, kuris 
brolau, kasdieną. Kanda net ir gera 
neloja, bet kanda. O kanda jie mane, 
darydami. Man skaudu, kada jie atneša 
pyragaitį ar tą savo prakeiktą " cup of 
tea.” Ar aš ubagas? Ar aš tik pasigailė
jimo vertas? Man nereikia to visko, man 
viskas nusibodo. Nusibodo fabrikas,
nusibodo darbas, smirda jų dūmai, o tas 
prakeiktas hostelis—Dieve, tu, mano! 
Nusibodo visas šis miestas su vienodomis 
gatvėmis ir vienodais namais, nusibodo 
man šitie mandagūs, tylūs ir, amžinai tik 
šnibždą, žmonės. Aš noriu išvažiuoti.

Optimistas: Tvarkoj. Važiuok! Turi dabar 
atostogas ir išnaudok. Važiuok per 
miestus, nuvažiuok į pajūrį ir pamatysi 
kitą šito krašto veidą, kitus žmones. 
Nemanyk, kad mūsų miestas tai jau yrtr 
Anglija, Anglija turi seną istoriją, didelę 
praeitį ir ją verte pamatyti, pastudijuoti. 
Pamatysi didžiulius uostus su milžinais- 
laivais, o okeane išsimaudęs, nusiplausi 
visas pesimizmo dulkes, ir kai sugrįši, 
tada mudu vėl tęfim šitą analyzą.

Pesimistas: Gerai sakai. Važiuosai pasi
švaistyti po salą. Bet nemanyk, kad aš 
pasidarysiu optimistu ! SUDIE !

Kai jaunimo pora pirmą kartą artinasi 
prie altoriaus, prisiekdama ištikimybę, ir 
sudarydama moterystę, dažnai nepagalvoja 
apie tas atsakingas pareigas, kurios ateityje 
laukia.

Seimą nėra sudaroma vidiniai atbaigtų 
žmonių. Būt teisingiau, jei pasakysime, jog 
šeima padeda pasiekti kai kurių vidinių 
vertybių, kurios būtinos šeiminiame ir 
visuomeniniame gyvenime.

Labai gražiai apie tai Sv. Tėvas Pijus XJ 
parašė CASTI CONNUBII enciklikoje:

— Tikrai, Kristus apgaubė savo Bažnyčią 
neišmatuojama meile, žiūrėdamas ne savo 
naudos, bet vien gavo sužadėtinės gerovės. 
Taigi čia turima galvoje meilė, kuri yra 
paremta ne vienu kūnišku, greit nykstančiu 
patrauklumu, ne vienais maloniais žodžiais, 
bet kuri remiasi giliu sielos palinkimu ir yra 
patvirtinta darbais, nes meilės išmėginimas 
— darbai. Šie gi šeimos židinyje atliekam? 
darbai apima ne tik tarpusavio pagalbą. Jie 
turi eiti taip toli, jog sutuoktiniai padėtų 
vienas kitam, ir tai pirmoj eilėj — vis labiau 
išvystyti ir atbaigti vidinį žmogų. Tokiu 
būdu savo bendravimu vienas su antru jie 
turi vis toliau žengti dorybėse, ypač gi jie* 
turi ugdyti savyje tikrąją Dievo ir artimo? 
meilę, kuria galiausiai remiasi visas įstaty
mas ir pranašai. i

Toliau toje enciklikoje skaitome:
— Šis vedusiųjų vienas antro vidinis for

mavimas, šios nuolatinio savęs tobulinimo- 
pastangos tam tikra prasme, kaip moko* 
Romos Katekizmas, gali būti pavadintos- 
pirmaeiliu moterystės tikslu ir jos įprasmi-- 
nimu; suprantama, jei moterystė imama ne- 
siauresne prasme, kaip institucija vaikams 
gimdyti ir auklėti, bet platesne, būtent — 
kaip viso santuokinio gyvenimo židinys.

PAMALDOS f
HALIFAX — St. Mary's, rugsėjo 3 d., 11' 

vai. BRADFORD— St. Ann's, rugsėjo 4 
d., 11 vai. MANCHESTER — rugsėjo 11 
d., 10,30 v. Notre Dame bažnyčioje.

Manchesterio Lietuviu Taryba, minėdama-
Tautos šventę, ruošia ’

DAILĖS DIRBINIU PARODĄ '
Paroda ruošiama Manchesterio Lietuvių 
Klubo patalpose (.121, Middleton Road, 

Crumpsail), 
pradedant rugsėjo 10d., '
ir baigiant rugsėjo 18 d. - 7

Paroda atdara kasdien 10-20 vai. .
Įėjimas: suaugusiems 1 šil., vaikams 6 
penai; mokyklų ekskursijoms po 1 peną 

asmeniui. •
Eksponatų per 300. -*

PADĖKA
Su nuoširdumu ir meile prisidejusiems * 
prie mano motinos A. A. A. Venckienes’’ 
palaidojimo: D.B.L.S. Coventry sk.-' 
Valdybos pirmininkui p. J. Matulioniui, 
p. Kazlauskui, p. Kostkeviciui, p. 
Gudavičiui ir visai Coventry lietuviu t 
bendruomenei nuoširdžiai dėkoja. !

sūnūs K. Venckus 
ir veliones gimines. į

S/S BEI TAS |
— Stovėjau Glasgovo uoste ir gailiai 

verkiau kai laivas tolinosi nuo krantinės. 
Tai nebuvo mano tėvas nei motina, brolis 
nei sesuo . . . Nebuvo nei mano tolima 
giminė, tai buvo laivas . . . pakrautas su 
eksportuojama į JAV-bes škotų wiskey— ■ 
pasakoja BBC programoje “ Šiaurės Koko.”

“ Šiaurės Koko ” yra šiuo metu žymiau
sias klounas D. Britanijoje, bet prieš 25 
metus jis juokino daugelį iš mūsų Kaune, 
Vytauto Parko vasaros teatre. Jis yra kilęs 
iš Daugpilio ir anuo metu Lietuvoje buvo 
žinomas varda Ko-Ko.

SUŽYDĖJO VISA LIETUVA
Rugsėjo mėn. pabaigoje vienas Londono 

kinas rodys Sovietų propogandinę filmą 
“ Baltijos Deputatas.”

STALINAS — MOKSLO S A U GOTO JAS
Fizikos profesorius Bernai, anglas, kuris 

dalyvavo taip vadinamoje “ Sovietų Taikos 
Partizanų ” konferencijoj, Maskvoj, vienoje 
savo kalboje pareiškė, kad mokslas kapi
talistiniuose kraštuose yra rankose žmonių, 
kurie nekenčia taikos ir nori karo. Stalinas 
yra “ didysis vadas ir taikos saugotojas.”

“Ne bombardavimas nugalėjo Vokietiją,” 
šaukė profesorius, “ bet didvyriška Raudo
noji Armija. Ne atomo bomba nugalėjo. 
Japoniją, bet neišmatuojama Sovietų 
Sąjungos galybė.”
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ANKARA. Amerikiečių ekspedicija, kuri 
gavo iš Turkijos vyriausybės leidimą ištirti 
16.000 pėdų aukščio Ararato kalną, jau 
pradėjo lipti į kalną, bet buvo miglos 
sutrukdyti. Ekspedicija nori surasti Nojaus 
Arkos liekanas.

LONDONAS. Transj orda ni jos karalius 
Abdulah, kurį laiką viešėjęs Anglijoje, 
išvyko į Ispaniją, kur jis susitiks su gen. 
Franco.

BELGRADAS. Jugoslavija oficijaliai 
paprašė Amerikos 6 mil. svarų paskolos, 
anglių kasyklų įrengimams pirktis.

LONDONAS. Del padidėjusio mėsos im
porto, kalbama, kad mėsos norma gali būti 
pakelta 2 penais.

ROMA. Nuo 200 pėdų aukščio šv. Petro 
bazilikoje nušoko vienas vyrukas ir mirtinai 
užsimušė pamaldininkų akyvaizdoje. Bazi
lika buvo uždaryta iki buvo atliktos perš- 
ventinimo apeigos.

PRAHA. Čekų Teisių Ministeris Cepicka 
apkaltino ark. Beran ir kitus vyskupus 
organizavimu sabotažo ir špionažo tinklo 
prieš vyriausybę. Jis grasino nubausti 
betkurį vyskupą ar kunigą, kuris mėgins 
vykdyti tos svetimos jėgos, Vatikano, 
parėdymus.

BUDAPEŠTAS. Vengrija pasiuntė Bri
tanijai atsakymą, kuriame atsisako sutikti 
paskirti komisiją, kad ištirti, ar žmogaus 
teišes yra laužomos Vengrijoj. Vengrija 
tvirtina išpildžiusi Taikos Sutarties nuosta
tus ir liepia Britanijai nesikišti į Vengrijos 
vidaus reikalus.

į KRONIKA į
Rugpiucio 28 d. Marijonu vienolyno 

namuose Londono lietuviškoji visuomene 
iškilmingai pagerbė jubiliata vysk. Buci, 
dalyvaujant Londono chorui. J. E. 
Ministeris B. K. Balutis pasakė progai 
pritaikinta kalba.

ĮNAŠAI NAMU FONDUI

Po £2: DBLS Hardwick Sk. (auka), V. 
Kamaitis, A. Neverauskas, A. Ramanaus
kas, J. Kvietkauskas, P. Nekrošius. Po £1 : 
J. Kiaurinas, V. Miškinis, A. Rimeikis, V. 
Brilvicas, B. Rimeikis, A. Petronis, P. 
Gudonis, S. Skvarčius, J. Dunauskas, V. 
Saročka, A. Mačiulis, B. Pakalniškis, P. 
Putna, A. Ruzgą, J. Naujokas, J. Šeržin- 
tienė (auka), J. Seržintas (auka), P. Šeržin- 
tas (auka), J. Krasauskas, V. Meškelevičius, 
J. Dagilis, "B. Griškonis, D. Velička, J. 
Kiršinąs, J. Martišius, V. Jaščemskas, A. 
Jesinskas, K. Dargis, S. Lukošeyičiutė, A. 
Pipiras, E. Kalasauskas, M. Petraitytė.
E. Laučiene, L. Lauciute, G. Lauciute, V. 
Barcevičiute, J. Krikščionaitis, A. Partikas, 
V. Petkevičius, J. Šėma, Z. Šalkauskas, 
V. Vasaitis, V. Timošenko, P. Pucevičius.

Skaudžioje nelaimėje atsidūrusį, dar 
nepilnametį, dabar ir našlaitį

KAZIMIERĄ VENSKU
1949. m. rugpiūčio mėn. 23 d. mirus 
jo brangiai mamytei, mokytojai Anelei 
Venskienei, nesulaukusiai laimingos 
dienos — padėti sugrįžti vieninteliam 
sūnui į laisvą tėvynę, giliai užjaučiame 
ir liūdime.

Dėdė Milavickas su šeima, 
teta Jane Juzaitienė su šeima, 
Juozas Jusys su šeima, Jadvy- 

' ga Viršiliene
M. Simonienė su šeima.

LIETUVIŠKO KIŠENINIO 1950 m.
KALENDORELIAUS 

PRENUMERATA
72 psl., 18 psl. informacinio teksto, 

3x4 coliu dydžio, kietu viršeliu, gero 
popieriaus kišeninis lietuviškas kalen- 
dorelis.

Kaina 4 šilingai ir persiuntimui 2 
peną.i Platintojams ir užsakantiems 10 
ir daugiau egz.— 10% nuolaidos. 
Užsakyti galipia tik ligi s/m. spaliu 
men. 1 dienos šiuo adresu: F. Nevera- 
vicius, 40, Fosse Road, Central, 
LEICESTER.

Prenumeratoriams kalendorelis bus 
issiuntinetas s/m. lapkričio men.

Kalendoreliu bus leidyklos atsiusta 
tik aprėžtas kiekis — uzsiprenuemavu- 
siems, todeS norintieji užsisakyti pra
šomi tai padaryti galimai is anksto, kad 
nebutu sutrukdytas užsakymas ’eidyklo-

1949, rugsėjo 2.

SPOltTAS-
TADCASTERIO “VYTIS” — BRADFORD “TRIMDA” 34 : 30

S.m. rugpiūčio 20 d. Tadca'šteryje viešėjo 
Bradford latvių krepšinio komanda TRIM
DA, su kuria buvo sužaista draugiškos 
rungtynės, kokių iki šiol •čia neteko matyti 
savo technika bei kitomis ,,plonybėmis.” 
TRIMDA pereitais metais buvo laimėjusi 
Wetherby taurę, kurią šį pavasarį taškų 
skirtumu turėjo perleisti tai pačiai Wetherby 
latvių komandai. Žinoma, Tadcasteris 
pralaimėdavęs.

Kadangi ir viena ir kita komanda buvo 
sustiprinę komandas keletu stipresnių 
žaidėjų, buvo laukta smarkios kovos. Jau 
pačioje pradžioje latviai dėka savo aukšto 
ūgio ir sufcižaidimo veda 4:0. Visgi VYTIS 
nepasiduoda ir kurį laiką ieško priešo 
silpnesnių vietų, nors gana sunkiai bet 
keliais prasiveržimais pro latvių gynimą ne 
tik rezultatą švelnina, bet po 15 žaidimo 
minučių veda 16:8. Nežiūrint į tai, visgi 
VYTIES žaidėjai vysto dar didesnę spartą, 
bet daug metimų netikslių. Atrodo, kad 
latvio teisėjo neteisingi sprendimai lietu
viams kenkia vispusisškai, tiek baudas 
išnaudojant tiek žiauriai žaidžiant. Latviai 
dažnai keičiasi, o VYTIS beveik neturi kuo 
pasikeisti. Nors daug kas žaidėjus nervuoja, 
bet puslaikis baigiamas VYTIES naudai 
24 : 13.

Antro puslaikio pradžioje abi pusės veda 
žaidimą gana šaltai bei apgalvotai, bet 
VYTIS pagal įpratimą didina savo spartą, 
žinoma, latviai irgi neatsilieka. Latviai 
pradeda rezultatą švelninti. Tuoj čia 
VYTĮ ištinka nelaimė, kaip tik vienas geras 
žaidėjas del baudų turi apleisti aikštę. 
Tenka pastebėti, kad paskutiniu laiku mažai 
daryta treniruočių, dėlko vyko blogas svie
dinio perdavimas arba ne laiku padavimas 
kas priešui suteikdavo progos atsigriebti ir 
į galą žaidimo latviai išlygina 28:28. Čia 
ir publiko iš abieju pusių smarkiai neri
mauja ir saviškius palaiko ir čia kiekvienai 
komandai tikslas vienas žūt būt laimėti. 
Užverda aštriausia kova, galima sakyti, pati 
įdomiausia. Jėgų įtempimas iki galimumo. 
Latviai dar išlygina 30 :30, bet vytis keliais 
žaibiškais praėjimais kelia rezultatą ligi 
34 :30, bet už kelių sekundžių teisėjų švilpu
kas skelbia rungtynių pabaigą ir taip

10 metu

sudaryti su naciais 
kurio tikslas buvo

rugpiucio 19 diena

S.m. rugpiucio 23 diena sukako lygiai 
10 metu nuo Sovietu — Naciu nepuolimo 
pakto, kuris davė pradžia antram pasau
liniam karui, pasirašymo. Demokratiniu 
valstybių spauda ir radijas, minėdami 
to gėdingo akto dešimtmeti, atidengia 
užkulisius, kurijose aiškiai nusviecima 
sovietu iniciatyva 
nepuolimo pakta 
atvirkscias.

Kada 1939 m.
Molotovas iteike Schulenburgui to pak
to projektą, jame buvo toks prierašas: 
“Si sutartis įsigalios tik tada, jei tuo 
pat laiku bus pasirasytas atskiras pro
tokolas, apibrėžtas klausimus, kuriais 
susitariančios salys yra suinteresuotos 
užsienio politikos srityje, ir sudarąs 
neatskiriama sios sutarties dali”.

Siame slaptame protokole sovietai ir 
naciai sutarė pasidalinti plėšikišku gro
biu: Suomija, Estija, Latvija—Rusijai, 
Lietuva, pradžioje Vokietijai, Lenkija 
iki Vislos ir Besarabija — Rusijai. 
Vėliau, antru slaptu protokolu is 1939 
m. rugsėjo 28 dienos uz sienos perstū
mima Lenkijoje — vokiečiai sutiko Lie
tuva perleisti sovietams.

Sovietu — naciu nepuolimo paktas 
apibrėžiamas kaip sąmokslas pries demo
kratijas. Ji pasirasius, po savaites Hit

Akordionistui K. VENCKUI, jo myli
mai motinai mirus, reiškia giliausią

UŽUOJAUTĄ

ir drauge liūdi
C. L. T. Šokių Šokėjai

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE-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 02S2

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

daugiau latviai negauna progos lyginti. TRIMDAI: Zauers—12, Lasums—5, Sku-
Taskų pelnė VYČIAI: Aleknavičius—12, jins—7, Bremans—2, Vilks—4, Klavins—0, 

Balys—4, Dambrauskas—10, Nartutas—8, Garjans__ 0.
Sakalas—0, Sledziauskas—0. Ab.

RAŠO K. VALTERIS

VIRUSINES LIGOS
LYMPHOTPAHiA venereum arba 

KETVIRTOJI VENERINE LIGA

Del savo skirtingu pasireiškimu si 
liga ilga laika buvo medikams misle ir 
sudarė daug rūpesčiu. Įvairus tyrinėto
jai vis kitaip ja pavadindavo ir mane, 
kad tai vis yra skirtingos ligos su skir
tingomis priežastimis .... Ir taip si 
liga buvo “pakrikštyta” net dvylika 
keisčiausiu ir skirtingiausiu vardu, is 
kuriu labiausiai linkės prigyti lympho- 
pathia venereum (venerine limfopatija).

Visiems plačiai žinomos lytines ligos 
yra sifilis ir gonorėja (triperis). Jau 
daug mažiau pažįstama trecioji venerine 
liga — minkstasis sankeris, o venerine 
limfopatija, manau, retai kam yra 
girdėta.

Vienu kartu apsikresti sifiliu ir tri
periu— nėra naujiena. Jau tris is karto 
gauti — žymiai rečiau “pasiseka”, o 
visas keturias vienu ypu sugriebti gali 
tik retas “laimingasis” ....

Paprastai šia liga apsikreciama lytinio 
kontakto keliu. Bet galimas apsikreti- 
mas ir nelytiniu budu: yra aprašyti atsi
tikimai kai medicinos personalas ap- 
sikrecai nuo ligoniu slaugymo metu ir 
pirminiai ligos reiškiniai stebėti ranku 
odoj, akiu gleivinėj ir kitur.

leris pradėjo karo veiksmus pries Len
kija. Sovietu Rusija užgrobė rytines 
Lenkijos dali ir tuoj pat pakvietė Lietu
vos uzs. reik, ministeri i Maskva. Turė
damas slapta sutarti su Vokietija del 
Lietuvos likimo, Molotovas begėdiškai 
tariasi ir 1939 m. spaliu to diena 
pasiraso savitarpio pagalbos sutarti su 
Lietuva ir “gražina Vilnių”. Kaip 
dabar matome, ta “Stalino dovana” 
buvo padaryta norint laimėti lietuviu 
simpatijų. Tu simpatijų vienok nelaimėjo, 
ir susidarius patogiai politiniai konjunk
tūrai (Magino linijos pralauzmas ir 
vokiefciu įsiveržimas i Prancūzija), 
Sovietu kariuomene 1940 m. birželio 15 
diena okupuoja Lietuva ir visa Pabaltijį. 
Tuo momentu Vakaru fronte buvo tokia 
padėtis, kad jokios paramos is vakaru 
negalima buvo tikėtis.

Tiek naciu tiek komunistu užmačios 
buvo dominuoti pasaulyje. Ju susitari
mas nenuoširdus ir tas isryskejo 1941 
m. birželio 22 d., kada Hitleris pradėjo 
žygi pries Sovietu Sąjungą. Bet nerei
kia galvoti, kad Sovietai buvo paten
kinti' 1939-1940 metu grobiu. Is ju pasi
ruošimu Lietuvoje laike pirmos okupaci
jos aiškiai matėsi, ir is ju politiniu 
vadovu galima buvo girdėti, kad kada 
naciai nugalės Vakarus (su sovietu 
materialine parama) ir patys naciai bus 
issiseme, tada Raudonoji Armija be sun
kumu “išvaduos” visus Vakarus.

Karo eiga taip pakreipė reikalus, kad 
vieni “išvaduotojai” tapo Nurnberge 
pakarti, a antrieji laukia savo eiles.

fi J R

SMLLKUS SKELBIMAI
Dantų Gydytoja

S. ŠOKOLOVSKA
atidarė kabineta-laboratorija ir atlieka 
tokius darbus: gamina dantims karūnė
lės ir tiltelius tiek is aukso tiek ir is 
farforo, kauciukinius ir plastikos pro
tezus.

2, Chester Street, 
London, S.W.i.

(Hyde Park Corner).

Reikalingas prityręs moliniu puodu 
skuejas. Rašykite šiuo adresu : J. 
Ziliukas, 35, Main St., Albert Village, 
Church Gresley, Burton-on-Trent.

Įdomu, kad si liga neissivysto kai 
isvirksciam virusus i kraujai

Sukėlėjas yra virus, kurio skersmuo 
yra apie 400 milimikronu. Prie 370 C. 
virus pasilieka aktyvus 2-4 dienas, o 
prie 56° C. netenka uzkrecjamos galios 
po 10 minuciu. Ultravioletiniai spinduliai 
inaktyvuoja po 30 minuciu. Sušaldytam 
stovy (-300 iki -70° C.) siuos virusus 
galima išlaikyti gyvus net metus ir 
ilgiau.

Šiuo virusu galima apkrėsti daugeli 
gyvuliu k.a. beždžiones, kates, sunis, 
avis, triūsius, žiurkes, voveres, juros 
kiaulytes; tas labai palengvina stos 
ligos tyrinėjimus.

Ligos p a s i r e i s k i m a s . 
Pradžioj atsiranda gelsva pūslele, kuri 
greit sprogsta ir jos vietoj atsiveria 
lygiais kraštais opa (limfomatozinis san
keris), apsupta paraudusios odos. Pap
rastai si opa yra neskausminga ir gali 
likti ligonio net nepastebėta ir išgyja 
nepalikdama žymiu. P.o 7-14 dienu nuo 
pirmu ligos reiškiniu pasirodymo atsi
randa skausmingas kaimyniniu (pap
rastai kirkšnio) limfmazgiu patinimas 
— uždegimas. Musu klimate sis patini
mas paprastai buna tik vienos puses, o 
tropiniuose kraštuose — abipusis. Limf
mazgiu uždegimas dažnai lydimas visos 
eiles nemaloniu reiškiniu, k.a. tempera-

slapumo 
lytiniu 

to prisideda antrinis 
puliavima sukelian- 

bakterijomis, o tas jau veda i

turos pakilimo, šalčio krėtimu ir pra
kaitavimu, svorio kritimo, nusilpimo, 
nenoro valgyti, blogumo ir vėmimo, 
galvos skausmu, skausmu krūtinėj ir 
raumenyse, kraujo bėgimo is nosies, 
odos išbėrimo ir tt. i

Limfmazgiu uždegimas kartais praei
na savaime be ypatingu pasekmių, bet 
apie 40-60% visu atsitikimu gaunasi ju 
supuliavimas.

Buna ir dar rimtesniu sios ligos kom
plikacijų, milziniskas istinimas išoriniu 
lyties organu (del limfos nutekėjimo 
sutrikimu — limfmazgiams ir limfta- 
kiams susirgus), audiniu apie išveda
mąja žarna ir lyties organus randėjimas 
su sekančiu siu angų užspaudimu bei 
sudarkymu. Be to, galimas 
pūsles prakiurimas žarnų bei 
taku link; prie 
pūsles užkrėtimas 
etomis 
kraujo uzkretima ir mirti . . .

Liga pažinti nėra lengva, nes jos reiš
kiniai yra labai ivairus ir tuo panėši i 
daugeli skirtingu ligų. Kartais tik 
patyręs specialistas, panaudojęs visas 
žinomas moderniško tyrimo metodus te
gali nustatyti diagnoze.

Išplitimas. Tai gana plačiai 
pasauly paplitusi liga. Ji vyrauja tropi
kuose, Viduržemio, pietų ir rytu kraš
tuose, kai kuriuose U.S.A, štatuose ir 
kitur. Pasitaiko dažniau blogose sociali
nėse sąlygose gyvenančiu, ypač spalvuo
tu žmonių tarpe.

G y d y m a s. Geriausiu 
davė gydymas sulfonamidais 
phathiazoliu (atitinkami 
žinomi vokiskT preparatai yra 
tosil” ir “Cibasol”). Penicillinas 
pasirodė neveiklus.

rezultatu 
ir sul- 

mums labiau 
“Pron- 

cįa

POLONIA RESTAURANT, 29, Gros
venor Gardens, Victoria, London, 
S.W.i. Netoli VICTORIA gelez. sto
ties. Geras maistas. Kontinentaline 
virtuve.

Paieškoma VAITKAITYTE, kilusi is 
Mitniunu vienkemio, Krekenavos vals
čiaus. 1 Anglija atvyko pries 15 metu. 
Pranešti ar atsiliepti: adresu: J. Tubis, 
C.O.D. Camp 6, Bicester, Oxon.

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