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CENTRINES EUROPOS 
EKONOMISTU S-GA

Neseniai Londone įsikūrė bolševikų pavergtų 
tautų ekonomistų sąjunga, vardu Centralinės 
Europos Ekonomistų S-ga. Steigiamajame susi
rinkime dalyvavo lietuvių, estų, latvių, lenkų, 
vengrų, čekų, slovakų, kroatų ir kitų tautų at
stovai. Iniciatoriai, atidarydami susirinkimą pa
informavo, kad sąjungos steigimo mintį davė 
Anglijos ir ypač Amerikos mokslininkai, kurie 
rodo vis didėjantį susidomėjimą bolševikų pa
vergtų kraštų ekonominėmis problemomis. Tad 
tų kraštų ekonomistams atsirado reikalo susi
burti, kad bendromis jėgomis galėtų tirti cen
trinės Europos kraštų faktus ir ekonominę 
struktūrą ir autoritetingai informuoti laisvą pa- 
pasaulį apie tų kraštų tikrąją ekonominę būklę- 
skatinti tampresnio ekonomistų bendravimo rei
kalą ir paruošti planus jaunuomenės mokslini; 
nimui.

Susirinkime dalyvavę atstovai parėmė sąjun
gos steigimo idėją, priėmė įstatus ir išrinko va— 
domuosius organus. Valdybos pirmininku išl 
rinktas Dr. V. Raud'as (estas), sekret rium Dr. 
V. Czerwinski’s (lenkas) ir iždininku F. Senkus 
(lietuvis).

Centrinės Europos Ekonomistų Valdyba pra
šo lietuvius ekonomistus prisijungti prie bendro 
darbo. Prašoma kreiptis DBLS-gos adresu. 
Jiems bus išsiųsti įstatai ir kita medžiaga.

VOKIETIJOJ VERGAI KASA 
URANĄ

Pereitą savaitę Britų įstaigos Berlyne paskelbė 
duomenų apie urano rūdos kasyklas rytų Vokie
tijoje. Paskelbtosios žiniosjtik patikslina seniau 
spaudos paskelbtas žinias.
• Kasyklos yra valdomos milžiniškos rusų ben
drovės, vardu „Vismut”, savo organizacija pa
nėši Rusijoj NKVDjfvergų darbo sistemoms. 
Kasykloje dirba apie 300.000 darbininkų ir 
15.000 valdininkų, šantažo, prievartos, ūkinio 
spaudimo ir kitokiais grasinimais surinktų iš 
rytinės Vokietijos. Kasyklose dirba vyrai ir 
moterys nuo 17 iki 55 metų amžiaus. Darbo ir 
gyvenimo sąlygos vergiškai skurdžios. Kasy
klos yra aklinai izoliuotos nuo išorės ir tvarkosi 
savo nuostatais. Jas saugo milžiniška sargyba, 
kurios tarpe apie 5.000 enkavedistų. Visose 
kasyklose iškasta milijonai tonų rūdos, kurią 
gabena į Rusiją ir ten apdirba. Rytinės 
Vokietijos komunistinė valdžia dar paraginusi 
paspartinti urano rūdos iškasimą. Ryšium su 
tuo žmonių skaičius kasyklose dar padidėsiąs.

KOMUNISTINIO ROJAUS 
KELIAI

Sovietų rašytojas Nikolai Virta „Izvestijose” 
rašo laiškus iš provincijos. Aprašydamas kelią 
tarp Tambovo ir Maskvos, pažymi: netoli So
vieto miesto, Sovietų gatvėje, yra gili skylė 
vidury kelio ir ji tenai būna jau ketveri metai. 
Daug ašių jau sulaužyta toje vietoje. Dauguma 
Tambovo gatvių negrįstos ir gyventojai vasarą 
skęsta dulkių debesyse, o pavasarį ir rudenį — 
purve. Kartais gatvės patvinsta kaip upės. 
Tambovo gatvių išgrindimas svarstomas jau 30 
metų.

Vieškelis nuo Moršansko į Maskvą rudenį 
ir pavasarį tarpais nepravažiuojamas. Sunkve
žimiai paskęsta purve ir reikia ieškotis traktorių 
juos ištraukti.

GALI PABRANGTI 
DRABUŽIAI

Australijos vilnų kainos pašoko net iki 40 
nuoš. Vilnų pabrangimo priežastis — padidėjęs 
jų pareikalavimas. Vilnas Australijoj perka ne 
tik britai, bet vokiečiai ir net rusai per tarpinin
kus. Kadangi D. Britanija savo pramonei 
vilnas perka Australiįo:, dėl to vilnų kainų pa
kilimas paveiks audinių kainas, kurie turės taip 
pat pabrangti.

KAS NEGAUS AMERIKOS 
PAGALBOS

Svarstant papildomus Amerikos kreditus, sie
kiančius 4 milijardų dolerių užsienio valstybių 
karinei pagalbai suteikti, pasisakyta, kad tiems 
kraštams, kurie patys nesistengia savo apsaugą 
stiprinti, nebus duodama Amerikos pagalba. 
Gen. Lemnitzer’is siūlęs, kad ir toms valsty
bėms, kurios linksta į neutralumą, nebūtų duo
dama pagalba.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
KORĖJOS KARAS

Visą savaitę Korėjoje ėjo kietos kovos, kai 
kuriuose frontuose išsiplėsdamos į labai didelius 
mūšius. Šiaurės korėjiečiai beveik be pertraukos 
puola, naudodami dideles mases žmonių, naudo
jančių įvairiausius ginklus. JTO kariuomenė 
puolimus atlaikė dėl to didesnių fronto linijos 
pajudėjimų ir nebuvo.

Šiuo laiku stipriausias šiauriečių spaudimas 
yra link Taegu miesto. Šiam puolimui šiaurie
čiai sutraukė 60.000 žmonių.

Kadangi pradėjo atvykti JTO valstybių ža
dėta kariuomenė Korėjos respublikai ginti, dėl 
to jos gynyba turės palengvėti.

Britų kariuomenės dalinys, susidedąs iš 2.000 
žmonių, jau atvyko į Korėją ir, vos iš laivo išli
pęs, turėjo tuojau į kovas įsitraukti. Kitų val
stybių kariuomenė dar laukiama. Kaip žinoma, 
kariuomenę į Korėją pasiųsti pažadėjo:

Prancūzija — vieną batalioną, kurį dabar iš 
savanorių dar tebeformuoja.

Olandija — vieną batalioną, kurio dar nesu
darė.

Turkija — 4.500 karių dalinį, kuris jau pa
rengtas ir, prireikus, lėktuvais bus nugabentas.

Australija — vieną batalioną, kuris bus pri
jungtas prie Britų dalinio. Pastarasis vėliau 
norima padidinti iki 4.000 karių.

N. Zelandija — vieną dalinį, kurio dydis dar 
nežinomas.

Filipinai — vieną dalinį, apie 1.200 karių, 
kuris netrukus bus pasiųstas, vėliau jį žadama 
padidinti iki 4-5 tūkstančių karių.

Korėjos respublikos vyriausybė paskelbė vy
rų mobilizaciją nuo 17 iki 35 metų, tinkančių 
karinei tarnybai. Šaukiamieji bus panaudoti 
esamoms kariuomenės divizijoms papildyti ir 
naujiems daliniams įkurti, specialiai kovoti su 
partizanais kalnuose.

Šaukiamojo amžiaus vyrų pietinėj Korėjoje 
yra daug. Be vietos gyventojų, ten yra mili
jonai pabėgėlių, jų tarpe labai daug jaunų vy
rų. Kokios didelės pabėgėlių masės pietinėj 
Korėjoj susitelkę, bus aišku iš to, kad vien tik 
Taegu stovyklose jų yra apie pusė milijono.

FORMOZA IR KITKAS
Kinijos komunistinė vyriausybė atsiuntė JTO 

generaliniam sekretoriui skundą, kuriame kal
tina Ameriką, kad ji, imdamasi ginti Formozą, 
pažeidusi Kinijos teritoriją ir sukliudžiusi Kinų 
tautai išvaduoti Formozą ir kitas Kinijos žemes. 
Tokį pat skundą gavo ir Saugumo Tarybai pir
mininkavęs Sovietų atstovas Malik’as. Antra
dienį, per Saugumo Tarybos posėdį jis siūlė 
įtraukti šį skundą į darbų tvarką ir pakviesti 
Kinų liaudies vyriausybės delegaciją suteikti 
Tarybai paaiškinimų. Pirmoji siūlymo dalis 
priimta ir Formozos klausimas į darbų tvarką 
įrašytas.

Sekantis Saugumo Tarybos posėdis bus jau 
naujam pirmininkui pirmininkaujant.

Formozos klausimo pateikimas Saugumo Ta
rybai politinių stebėtojų aiškinamas kaip Mao 
Tsetungo manevras, siekiąs nukreipti dėmesį nuo 
Korėjos ir jo karinių pasiruošimų. Kinų nacio

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Taryba. Primoj eilėj: St. Kuzminskas, F. Neveravičius 
M. Bajorinas (pirmininkas) ir J. Matulionis; antroj: K. Barėnas, L. Trilupaitis ir J. Darnu 
šis (sekretorius).

nalistai iš Formozcs skelbia, kad šiaurės Ko
rėjos pasieny sutelkta didelės I inų kariuomenės 
jėgos, kurios būsiančios panaudotos interven
cijai į Korėją.

VV. CHURCH.LL.O ĮSPĖJIMAS
Britų konservatorių partijos vadas W. C1 u- 

chill’i , pereitą šeštadienį per radiją pasakytoje 
kalboje palietė vakarų Europą, kuriai dėl ne
saugumo gresia laisvės netekimo pavojus, nes 
grūmojančios komunistinės jėgos yra šešis, ar 
aštuonis kartus didesnės. Vak. Europa turėtų pas
kubėti išnaudoti laiką, kuris dar yra likęs atsikvė
pimui, idant atitolintų naujo, didelio karo grės
mę. Jis ragino pasitikrinti tokias pajėgas, 
kurios persvertų Rusijos pajėgas.

Liesdamas D. Britaniją jis kritikavo vyriausy
bę, kam sovietams pardavė sprausminiais vari
kliais naikintuvus, kad parduoda mašinas ir 
kitokius dalykus ir dar britų fabrikuose leidžia 
sovietų inspektorius. Jis reikalavo sustabdyti 
į už Geležinės Uždangos kraštus visų tų dalykų 
eksportą, kurie gali tų kraštų karinį pajėgumą 
sustiprinti.

Vėliau, į šią kalbą atsiliepė Tiekimo Ministe
rijos pareigūnas, kuris pažymėjo, kad tikrai 
keletas britų fabrikų dirba Rusijai mašinas ir 
fabrikams įrengimus. Dalis tų užsakymų yra 
atliekama pagal prekybinį susitarimą su Rusija, 
iš kurios Britanija gauna javų ir kitų dalykų.

Šis pareigūnas pripažino, kad rusų inspekto
riai tikrai gali lankyti dirbtuves, kurios Rusijai 
atlieka užsakymus, esą Rusija perka gaminius, 
tai turi teisę žinoti kaip jie dirbami. Fabriko 
pareiga esanti pasitikrinti, kad Sovietų inspek
toriai nepamatytų dalykų, kurių neprivalo ma
tyti.

Į šį aiškinimą „Daily Telegraphe” atsiliepė 
žinomas publicistas Auberon’as, kuris savo 
laiške iškelia abipusišką inspektorių reikalą. 
Jei rusai savo inspektorius turi britų fabrikuose, 
kurie atlieka rusų užsakymus, tai ir britų inspek
toriai turėtų būti įleisti į Sibiro priverčiamojo 
darbo stovyklas, kurios kerta mišką, siunčiamą 
į D. Britaniją.

VALDINIS GINČAS

Pasaulio dėmesį atkreipė Amerikoje kilęs gin
čas dėl atsakingų pareigūnų pareiškimų, kurie 
nesutampa su Amerikos politikos linija.

Karo laivyno ministeris Matthews, kalbėda
mas Bostone, pasakė, kad taikos turime siekti 
bet kuria kaina, neišskiriant karo, kuris pri
verstų bendradarbiauti taikos reikalui.

Gen. MacArthur’as atsiuntė Čikagoje įvyku
siam Amerikos legionierių (atsargos karių) 
kongresui laišką, kuriame nurodė, kad Alertų 
ir Marianų salų grandinė Ramiajame vandenyne 
sudaro natūralinę JAV gynybos liniją. Iš tų 
salų, aviacijos pagalba, galima pirmauti virš bet 
kupio Azijos uosto, nuo Vladivostoko iki Sin
gapūro. Iš šios grandinės Formozos iškritimas 
reikštų apsauginės grandinės lūžimą pačiam jos 
vidury.

Šitie pareiškimai Vašingtone sukėlė stiprią 
reakciją. Laivyno ministerio nuomonei pasi- 

(Tęsinys 6 puslapy)

Gen. D.D. Eiscnhcwer’is, antrojo pasaulinio 
karo metu buvęs vak. Europoje sąjungininkų 
kariuomenės vadas, šiuo laiku esąs Colun bijos 
universiteto prezidentas, pareiškė, kad jei karo 
grėsme pasaulyje didės, tai pasisiūlysiąs į akty
vią karinę tarnybą priimamas.

ATVYKO PROF. KONČIUS
BALFo pirmin. prof. Končius, grįžtamas 

į Ameriką iš kelionės po Vokietiją ir kiti s kraš
tus, kuriuose dar gyvena lietuviai tremtiniai, 
šį trečiaidienį užsuko j Londoną. Čia jis bus 
iki šeštadienio ir susipažins su šio krašto lietu
vių gyvenimu. Šeštadienį Kan. Končius iš
plaukia į Ameriką.

Londone būdamas prof. Končius turėjo visą 
eilę pasikalbėjimų su BALFo įgaliotiniu D. Bri
tanijai p. Bajorinu ir kitais asmenimis.

Jis aplankė DBLS centrą ir valdžios narius 
painformavo apie lietuvių tremtinių gyvenimą 
Italijoj, Austrijoj ir Vokietijoje, taip jau papa
sakojo ir apie padarytus žygius jų būklei pa- 
•engvinti bei išvykimui pagreitinti.

VOKIETIJOJ RUOŠTA 
SABOTAŽAS

Vak. Vokietijos bendrųjų reikalų ministerija 
pranešė apie susektą komunistų sąmokslą vak. 
Vokietijoj išsprogdinti tiltus, geležinkelių ir ka
syklų įrengimus sugadinti. Tai turėjo atlikti 
„vokiečių laisvojo jaunimo” nariai, kurie jau 
nuo gegužės vidurio iš rytinės Vokietijos yra 
nelegaliai į vak. Vokietiją prasiskverbę. Šitos 
organizacijos nariai prisipažino, kad sabotažo 
veiksmus atlikinėti buvo pamokyti „liaudies 
policijos”. Sabotažas turėjo būti padarytas pla
čiu mastu ir laukta tik įsakymo, kada turėjo 
būti pradėtas.

VAKARU AVIACIJOS 
MANEVRAI

Pereitą savaitę buvo Vakarų Valstybių Sąjun
gos aviacijos oriniai manevrai. Dalyvavo D. 
Britanijos, Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos 
450 lėktuvų. Manevrai apėmė nuo Olandijos 
pakraščio iki Alpių sritį ir turėjo įvairių vietovių, 
jų tarpe ir Paryžiaus, nuo orinių puolimų gyny
bos veiksmingumą parodyti. Manevrams va
dovavo Vakarų Sąjungos aviacijos virš. marš. 
Sir James Robb'as. Manevrams pasibaigus jis 
pareiškė, kad aviacijos personalas ir jo paren
gimas geras, bet priešlėktuvinė apsauga taisy
tina. Reiktų ištiso tinklo prieš'ėktminės ap
saugos punktų.

PALENGVINTAS SIUNTINIŲ SIUNTIMAS

Nuo rugsėjo 1 d. Britanijoj įsigaliojo naujas 
patvarkymas dėl siuntinių siuntimo į užsienį. 
Buvę suvaržymai žymiai sušvelninti. Bus ga
lima siųsti ir brangesnius siuntinius, iki 10 svarų 
vertės (vietoj ikišiolmių 5 sv.) ir didesnius iki 
22 svarų (vietoj buvusių 7 sv.) Prie maisto siun
tinių leidžiama bus pridėti ir kitus dalykus. 
Tačiau siuntiny negalės būti daugiau, kaip I sv. 
kavos, 2 sv. arbatos ir 1 sv. cukraus. Bet nuo
statas, tik vieną siuntinį per mėnesį galima 
siųsti tam pačiam gavėjui, paliktas.

Berlyno radiofono „Deutschlandsender”, ko
munistų kontroliuojamo, direktorius Bauer’is 
staiga pradingęs. Manoma, kad į Vakąru^ 

1 pabėgęs.
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BROLIAI
Labai džiugu, kad štai jau 

„B.L.” numeriuose keliama 
mintis — padėti Vokietijoj 
lietuviams.

Kad taip reikia daryti, supranta visų mūsų 
atjaučiančios širdys. Juk pirmais, ir kiek vėliau 
po atvykimo metais, kad ir vargais, siuntėme 
siuntinį po siuntinio. Tačiau, laikui bėgant, 
iš atminties ir iš širdies tas reikalas išėjo. Dar 
kai kada jaučiame išmetinėjimą: o gal ir pasiun
tus? Bet čia pat tai užslopina argumentas: 
„Kad dabar jau Vokietijoj nėra taip bloga... 
kad gyvenimo standartas pradeda susilyginti... 
kad jau jie ten visko pertekę — visi tik siunčia 
ir siunčia, ana Balfas net čia pradėjo siųsti... 
Gal dar ir pasiųsčiau, bet džiugiau bėdos, negu 
naudos su tuo siuntimu ir dar, kažin, ar gaus... 
O ir gavę, kažin, ar įvertins, gal tik išbars...? 
„Tokios ir panašios mintys apie juos pagalvojus 
mums ateina ir taip mes „sotūs alkanų nejau
čiam”. •

Tiesa, kad jų dalis nereikalinga paramos. 
Taip pat tiesa, kad yra silpniau remtinų, bet 
didelė dalis reikalinga stiprios paramos.

Balfo direktorius Prof. J. Končius, belanky
damas dabar, kaip ir anuomet, Vokietijos lie
tuvius, pastebi, kad jie dabar blogiau atrodą 
ir labiau suvargę. Visokių yra priežasčių, bet 
tarp jų užtenka tik prisiminti k lių metų sto
vyklinį gy.enimą, nuolatinį kilnojimą, sko
ningų, biaurių gandų ir nužmoginimo pilną. 
Visi judrieji išvyko — nėra kam krykštauti, 
koncertuoti, dainuoti, nuotaiką skaidrinti. Dėl 
skudurų dar labiau riejamasi, nes materialinė 
būklė sunkėja; pačių vokiečių jau milijonai 
bedarbių, gaunamų mėnesiui apie tris svarus 
pinigų, kuriais reikia viską užsimokėti, susi
pirkti, neužtenka; jokia naujiena, jei neturima 
pfenigio pašto ženklui. Nenaujiena tad, kap 
„va gas bujoja, vargas šakoja, vargas varteliuo
se žydi”. Ir dėl to juo garsiau girdisi (Mairo
nio Beturčiams): „Ar broliai leis mirti iš bado?” 
Siūlau:

1. Kompetetingieji PLB ir Anglijos asmenys, 
kurie Caritas reikalais rūpinasi, "ar rūpinsis, 
turėtų sužinoti kiek, kur tokių šelptinųjų yra.

2. Šelptinieji, atsižvelgiant į skaičių ir pajė
gumą, proporcingai turėtų būt paskirstyti jvai- 

MINTYS APIE LAISVĄJĄ LIETUVĄ
Tautos taryba apsvarsto visus ūkio, sociali

nės ir kultūrinės srities įstatymus. Kandidatus 
patiekia profesinės organizacijos. Jie tautos 
renkami ketveriems metams. T. tarybos aps
varstytus įstatymus priima Seimas. Kaikas gali 
nuogąstauti, kad įstatymų leidimas gali tapti 
pernelyg sudėtingas. Tat pareina ne tiek dviejų 
institucijų buvimo, bet įstatymų leidimo or
ganizacijos.

Vyriausybės funkcija viena iš svarbiausių. 
Ne ko kito, bet jos pareina krašto vadovavimas 
ir politika. Valstybės prezidentui pavedus, mi- 
nisteris pirmininkas sudaro vyriausybę. Mini- 
steris pirmininkas yra atsakingas už visuotino 
plano vykdymą ir krašto politiką. Atskiri mi
nisterial atsakingi už savo veiklą ministeriui 
pirmininkui. Tuo būdu pastarasis yra vyk
domosios galios galva. Jis pradėdamas darbą
skaito ne abstrakčias deklaracijas, bet patiekia 
4 metų planą, kuriam seimas pritaria ar nepri
taria. Seimui nepritarus patiektam planui, mi- 
nisteris pirmininkas atsistatydina. Įvykus kri
zei darbo metu, t.y. keturmečio plano dalį įgy
vendinus, naujasis ministeris pirmininkas daro 
pareiškimą dėl plano užbaigimo, padaręs bū
tinas pataisas.

Atskiri ministeriai gali būti individualiai 
atleisti. Viceministeriai mūsų sąlygose nebū
tini.

5. Tautos politinis organizavimas. Tautos 
politinis organizavimas daugelyje valstybių turi 
milžinišką patirtį, bet retai kur ja yra visuotinis 
pasitenkinimas. Politinės organizacijos silpny
bės išplaukia iš žmogaus ir tautos silpnybių. 
Jei tauta nesugeba jų apvaldyti, tai reiškia, kad 
pati tauta neaprėpia save paimti į rankas ir 
palaužti savo negeroves.

Tremtyje dažnai nugirstamas balsas: kuriam 
galui mūsuose tokia gausybė partijų? Jei bū
dami svetur dažnai pasivelijame pernelyg daug 
mitų, dirbtinas konstrukcijas laikyti gyvu or
ganizmu, normaliame gyvenime be politinių 
partijų negalima išsiversti demokratinėje sant
varkoje.

Kas gi yra partija?
Jos yra valstybės piliečių junginys, rikiuojąs 

to paties galvojimo, valios ir nusiteikimo asme
nis, siekiančius tam tikrų visuomeninių tikslų 
įgyvendinimo įstatyminė tvarka valstybėje. Par
tijos sąvoka įvairi, žiūrint kuris jos tikslas yra 
iškeliamas.

Politinės partijos skaidosi savais tikslais. Tas 
susiskaidymas žinomas senovėje.

Jokia politinė partija neturi priemonių iš
spręsti filosofinių priemonių. Tikėjimo klausi
mus reikia palikti asmenims, tikybinėms orga
nizacijoms. Partijos tegali rūpintis tik žemiš
kais, racionaliais reikalais. Iki šio meto buvusi 
tarppartinė kova, liečianti bažnyčią, turėtų 
liautis.

IR SESĖS ŠAUKIASI
keliuose iš eilės rių šalių pasaulio lietuviams. Tada' žinosim, 
ir puoselėjama kad šiais jau niekas, tik mes rūpinamės. Pa- 

esantiems varge geidautina, kad mūsų šelptinieji būt vienos 
vietoj, ar apylinkėj.

3. Įgalotiniai (kas jie bus, ar skyrių valdybos, 
ar specialūs asmenys, ar kas kita — čia nekalbu, 
tik pageidautina, kad but daugiau moterų — 
motinų!) turėtų:

a. susirišti, susipažinti su anais ir ištirti ko 
jiems trūksta;

b. daryti pinigines ir daiktines rinkliavas, 
kartą ar du (pagal reikalą) per metus. Sutar
tinai visoj saloj (geriau, kad ir visam lietuviš
kam pasauly!) nustatytais mėnesiais ir savaitė
mis. Prieš tai išplėtus propagandą, kuri juo
daugiausia pasiektų.

c. daiktinėse rinkliavose pageidauti tik nau- tija nuolat tvirtėtų. Jų atstovaujamųjų skaičius 
dingų ir dar vartotinų dalykų. Kitokius, kad prisivytų ūkininkuos skaičių. Tuo atveju iš 
ir gavus nesiųsti, nes nereikalingas darbas, miestelėnijos išaugtu nemažas skaičius įmoni- 
persiuntimo išlaidos. Geriau tą dalyką nura- ninku, kurie galėtų tarti politinį žodį bet kurioje 
šydinti, nes kai toks dalykas pasieks tikslą, tai priedangoje. Esminis sunkumas partijas ra- 
sukels priešingą efektą ir dėl jo visos daiktinės cionalizuoti glūdi praeities tradicijose. Tos tra- 
aukos bus nuvertinamos. dicijos, sukurtos svetimoje žemėje, kurį metą

4. Žmogus be maisto, be drabužių dar vieną, 
kitą dieną gali išbūti. Materialiniai reikalai iki 
šiol, su mažomis išimtimis, nebuvo tragiški. 
Tačiau be širdies žmogui — mirtis. Lietuviui 
geriau duoneliauti ir maitintis aukomis dou- 
dančių iš širdies, negu prieglaudoj šiltai gyven
ti ir nejusti širdies, o dažnai ir panieką. Kodėl* 
mes gyvenimu nepatenkinti, nors kiti ir geriau 
čia gyvename? Užtat, kad čia nėra širdies,* 
tik kaukės. Lietuvis ir lūšnelėje gimęs turi 
širdį-—sielą, kuri nori meilės. Pasakyta — tu 
privalai mylėti savo artimą, o ne —-tu privalai 
duoti artimui auką. Reikia, tad, be tų aukų 
ir širdžių ryšio -laiškais, kokiais mažniekiais, 
reikia, kad jie nesijaustų aple.sti, užmiršti kar
šinčiai, bet toki pat netoli mūs gyveną broliai. 
Tačiau jie turėtų suprasti ir mus, ypač kad mes 
čia nesėdime prie mėsos puodų, limuzinais 
nevažinėjame, nežarstome aukso.

Sutraukiu ir pabrėžiu: pasidalinti šelpti
nuosius. šelpti organizuotai ir neatmestinai. 
O iki dauguma atkreips dėmesį, kai reikalas 
neatidėliotinas, remti, kaip rėmėm pavieniui 
ir bendrai, nes broliai šaukias. ■ M. N.

Kuria linkme turėtų evoliucijonuoti mūsų 
partijos? Jos turėtų daugiau remtis raciona
liais uždaviniais, nors ir remiantis pasaulėžiūri
nėmis priemonėmis.. Kas tie racionalūs užda
viniai? Jie teapima tik tokias sritis: ūkio, socia
linę, kultūrinę ar tautinio nusiteikimo laipsnį. 
Ateities partijose turėtų daug lemti ūkiniai ir 
socialiniai veiksniai. Mūsų ūkio struktūra, pa
lyginti, nesudėtinga. Dauguma gyventojų ver
čiasi žemės ūkiu. Antra grupė savo gausumu 
yra darbininkai. Trečiajai grupei priklauso mies- 
telėnija ir pagaliau intelektualinės profesijos. 
Esminiais veiksniais kurį metą bus ūkininkija ir 
darbininkija. Jų interesams atstovauti ir ginti 
reikalinga dviejų partijų. Jos sudarytų parti
nio gyvenimo esmę. Poziciją ir opoziciją jos 
sudarytų talkininkaudamos kitas, mažiau gau
sias partijas.
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„DRAUGAI, PRADĖSIM!”
Pasitarimų kambarin iškviestas Teisingumo 

ministeris P. Pakarklis, šiaip jau ramaus ir šal
to būdo žmogus, sukelia triukšmingą „ermide- 
rį". Pro praviras duris girdžiu, kad pokalbis 
eina dėl Pakarklio kalbos teksto dingimo. So
vietų Pasiuntinys Pozdniakovas prašo nesijau
dinti ir laukti iš Maskvos atskrendančio lėktuvo. 
Niunkai įsako susirišti su Ryga ir pasitikrinti: 
ar kartais Pakarklio kalbos tekstas nėra „pri
klydęs" prie. Latvijos L. Seimo atstovo kalbų? 
Atlikęs „patvarkymus”, Pozdniakovas apleidžia 
pasitarimų kambarį ir vyksta Prezidento ložėn. 
Koridoriun išeina Pakarklis. Užklaustas dėl 
posėdžio pradžios, ministeris pareiškia: „Už
truks kiek. Ne viskas tvarkoj. Kaikurių at
stovų kalbos nepatikrintos, kitų nebaigtos ver
sti į lietuvių kalbą”.

Pasigirsta antras skambutis. Iš kambario 
išvirsta posėdžiautojai. Su pundu popieriaus 
lapų, pirmuoju žengia M. Gedvilą. Lyg ir 
išsiblaškęs, vienam — kitam koridoriuje slam- 
pinėjančiam ministeriui ranką kyštelia, ausin 
pašnibžda, prašo neišsiskirstyti.

Sulaikau Gedvilą ir paklausiu dėl posėdžio 
pradžios? -— „Maždaug, brolau, už 5-10 minu
čių”, paaiškina Gedvilą. Skubiai pribėga L. 
Seimo atstovas Ročius. Girdžiu klausimą: 
„Draugas ministeri, aš dar negavau lapo iš 
kurio turėsiu kalbėti”. — „Brolau, skubėk 
į sekretoriatą, čia už scenos, ir iš ten pasiimk”. 
Žmogelis linktelėjo galva ir nulapnojo sekre
toriato ieškoti.

Trumpam Gedvilą sulaiko V. Kontrolierius

Tuo būdu mes prieitume ir prie normalaus 
tautos politinio organizavimo: dviejų partijų 
sistemos. Mes turime siekti negausių, nors poli
tiniai ^įfatingų partijų. Jų esama ir anglo- 
saksusose. Tačiau ten vyrauja dvi partijos. 
Tories — konservatoriai rungtyniavo su whigs — 
liberalais, kurie po ano karo vadovavo D. Bri
tanijos politikai, kai darbiečiai turėjo kelioliką 
atstovų. Po antrojo pasaulinio karo būklė 
pasikeitė. Liberalai prarado parlamente savo 
poziciją. Jų spauda ir nūnai yra įtakinga, ta
čiau įgyvendinti idėjas jie neturi realių priemo- 
mų.

Šis siūlymas tikrovėje ne taip lengvai įgyven
dinamas, nors mes pamiršome galimą ūkio 
struktūros esminį pakitimą. Tas pakitimas yra 
neišvengiamas, nes žemės ūkio sąskaiton augs 
pramonės, amatų, transporto įmonės, kuriose 
darbininkų skaičius nuolat augs. Darbo par- 

vyraus Lietuvoje. Ar ilgai? Tai pareis nuo 
tautos nusiteikimo krašte, bet ne tremtyje esamų 
dirbtinų polėkių ir „pozicijų tvirtinimo”.

6. Krašto valdymo reorganizacija. Krašto 
valdymas yra reikalingas kai kurių priemonių: 
teisinių nuostatų, kurie nustatytų administraci
nių įstaigų galią ■— kompetenciją, personalo or
ganizacijos ir finansų. Krašto valdymas privalo 
būti nuoseklus, moksliniai organizuotas ir racio
nalus.

Įstaigų vertikalinė ir horizontalinė kompe
tencija yra nepaprastos svarbos.^Centrinės įstai
gos —- ministerijos turi aiškiai apibūdinti savas 
kompetencijas. Nepriklausomoje Lietuvoje to 
kompetencijų išryškinimo neretai pasigedome. 
Ūkio, technikos, socialiniai, sveikatos, švietimo 
klausimai sudarė eilę tarpministerinių ir esmės 
nesusipratimų.

Horizontalinė valdymo organizacija buvo ne
tiksli ir nepilna. Pilietis tapo lyg priemone, 
o įstaiga sau tikslu. Pernelyg didelė centrali
zacija sudarė nereikalingą vargą, laiko gaišinimą 
ir kaštus.

Praktiškai mažiausiu administraciniu vienetu 
buvo valsčius, kuris kartais siekė keliolika tūk
stančių gyventojų. Seniūnijos tebuvo formalinis, 
bet ne administracinis vienetas.

Personalo atranka daryta ne pagal jo pasi
ruošimą pareigoms, bet įvairius santykius: par
tinius, gimynystės ar protekcijos svorį.

Finansų požiūriu nebuvo racionalumo admi
nistracinėse įstaigose, nors dažnai kalbėta apie 
taupumą.

Lietuvos administracija yra sugriauta. Ją 
kuriant būtina pašalinti irracionalius veiksnius, 
kurie anksčiau pastebėti. Gediminas Galva 

(Bus daugiau)

Dar galima gauti knygą: Išlaisvintos Lietuvos 
Ūkis, 214 pusi. Kaina 9 šil. 6 d. Rašyti: Li
thuanian Association (Inž. D-jai), 2, London 
Mews, London St. London, W.2.

TREMTIS, lietuvių tremtinių savaitraštis, lei
džiamas Vokietijoje. Įdomūs straipsniai visais 
tremtinių klausimais. Prenumeratos kaina vie
nam mėnesiui 5 šil. Atstovas Anglijai: J. Ma- 
šanauskas, 58, Newfield Rd., Coventry.

L. Adomauskas. Iš rankoje laikomų dokumen
tų spėju išskaityti L. Seimo posėdžio darbotvar
kę. Ji surašyta lietuvių ir rusų kalbom, ant 
Sovietų Pasiuntinybės raštinės blankų. Pirmuo
ju darbotvarkės punktu eina — L. Seimo 
prezidiumo ir mandatų komisijos sudarymas. 
Skliausteliuose išvardyta prezidiumo ir manda
tų komisijos vardinė sudėtis. Toliau seka — 
pirmosios L. Seimo sesijos darbotvarkės suda
rymas. Spėju įžvelgti šiuos paruoštus „svar
styti” klausimus:

I'. Dėl valstybės santvarkos Lietuvoje (siūlo 
atstovas Grigalavičius).

2. Lietuvos įėjimas į Sovietų S-gos sąstatą 
(siūlo atstovas Sniečkus); kitų „pasiūlytų” 
darbotvarkės punktų nebespėju išskaityti...

L. Seimui skirtas vaidinimas surašytas smul
kiai: rolės suskirstytos, sužymėtos „vaidilų” 
pavardės. Lieka prigesinti šviesas, pakelti už
dangą, scenon išleisti aktorius. Vaidinimo pra
džios ir galo laukia ložėje sėdįs V. G. Dekano" 
zovas, Pasiuntinys Pozdniakovas, Partijos vadai 
ir „publika”.

Suskamba trečias ir paskutinis skambutis. 
Apsuptas L. Vyriausybės ministerių, Paleckis 
garsiai sušunka: -— „Draugai, pradėsim!”

Laikrodis rodo lygiai 12 vai. Salėje prigęsta 
šviesos, nutilsta ūžesys, prasiskleidžia scenos 
uždanga. Scenon įžengia „prezidentas” Pa- 

■leckis, jį paseka L. Vyriausybės ministeriai. 
'' Sužiba įvairiaspalvės iliuminacijos, įjungiami 
prožektoriai, pasigirsta plojimai, staugimas. 
Sprinksi, traška foto-filmo operatorių kameros, 
laksto iš Maskvos atvykę fotografai, blikstelia 
šimtai šviesų.

Paleckiui prisiartinus prie mikrofono, ploji
mai dar labiau sutirštėja, — pasigirsta valiavi
mai ir „ura”. „Prezidentas” dairosi, ima pats 
delnais ploti; L. Vyriausybės ministeriai, lyg

„NUTILDYTI” TREMTINIUS
„Tremtis”,-Vokietijos lietuvių laikraštis, pasi

kliaudamas '• turimomis informacijomis, paskelbė 
tekstą naujo slapto įsakymo sovietų agentams. 
Tame įsakyme ypač daug dėmesio skiriama 
poltiiniams pabėgėliams. Įsakymo dalis, lie- 
čianit tremtinius, taip skamba:

„Labai yra svarbu tarp įvairių pabėgėlių 
tautinių grupių sukelti nesantaiką. Šito tikslo 
siekiant panaudoti ūkinius ir nacionalinius 
nevienodumus. Taip pat aštrinti nesantaiką 
tarp politinių vienos ar kitos tautybės grupių, 
griauti jų kultūrinį gyvenimą. Inscenizuoti skan
dalus, kuriais būtų kenkiama tremtinių vardui. 
Labai yra svarbu sudaryti nepasitikėjimą dva
siniais ir visuomeninio gyvenimo vadovais.

„Visomis galimomis priemonėmis griauti pa
bėgėliais pasitikėjimą ypač tose valstybėse, 
kurios remia jų emigraciją, kaip JAV, Kanada, 
Argentina ir Brazilija. Būtina siekti, kad eko
nomiškai pabėgėliai nusmuktų.

„Komunizmui pavojingus pabėgėlius nutildyti.
„Vietinių gyventojų ir pabėgėlių santykius 

paversti vieša neapykanta”.

NEGALIMA DAUGIAU NUSILEIST
Amerikos lietuvių laikraštis „Sandara” rašy

damas apie prez. Truman’o žygius kilus Korėjos 
karui, pažymi:

„Mums, lietuvių kilmės žmonėms, stovi akyse 
ir mūsų tėvų žemės likimas. Lietuva pirmoji 
buvo iškelta ant kančių kryžiaus, iš kitų tautų 
yra labiau nukentėjusi, baisiau nuskandinta. 
Kai mes galvojame apie vergijoje esančio pasau
lio išsilaisvinimą, akyse iškyla žudomų, tre
miamų brolių — seserų aimanos ir kančios. 
Ir mes, amerikiečiai, pratę gyventi laisvės ti
krais, dideliais idealais, mes karo nemėgstą, 
darbo, iniciatyvos žmonės, sveikiname Prezidento 
ir visų Amerikos žmonių nuosprendį: nusileisti 
daugiau negalima. Diktatoriškai dabartinei Ru
sijos klikai tebūnie tas įspėjimas ne veltui tar
tas”.

Į Šveicariją atvykę turistai tikisi dviejų daly
kų: pamatyti tūkstančius kalnu stirnų ir pri
sirinkti kalnų žibučių (edelveisų). Stirnų yra 
pakankamai, bet žibutes reikia importuoti ir 
kalnuose sodinti, kad turistai jas ten rastų. 
Paveikslėly — kalnų žibutė. i 

išsigandusios stirnos, sustoja scenos pakrašty 
ir nuo akinančių šviesų prisidengia gėdingai 
akis.

Iš Radijo ložės stebiu vyriausiąjį vaidilą Pa
leckį. Jo veidu praslenka šypsenos grimasa, 
akių žvilgsnis užsikabina teatro skliautų, link
si ložėje sėdintiems darbdaviams Dekanozovui 
ir Pozdniakovui, nusišypso scenoje išsirikiavu
siems ministeriams.

Aplodismentai tilsta. Paleckis pasirausia švar
ko kišenėje ir ištraukia vaidinimo prologą — 
L. Seimo atidaromosios kalbos tekstą. Krink- 
štelėjęs, pasukinėjęs siauroje apykaklėje įtvertą 
kaklą, ėmė skaityti kalbą:

„Išvaduotosios Lietuvos liaudies atstovai, Pi
liečiai, pilietės, Draugai, draugės! Pirmosios 
Lietuvos Liaudies Vyriausybės vardu sveiki
nu jus, pirmojo L. Seimo atstovus, tikrus lais
vos Lietuvos darbo liaudies atstovus”.

Pirmieji kalbos sakiniai suskambėjo netikru 
Paleckio balsu. Atrodė, jog norėta prabilti 
iškilmingu tonu, bet pasigirdo įtemptų gerklės 
stygų žviegimas, susijaudinimas, nenatūralumas. 
Tai jautė klausytojai ir pats kalbėtojas. Įvyko 
tai, kas, paprastai, atsitinka su pirmą kartą 
scenoje dainuojančiu jaunu dainininku...

Išskaičiavęs Lietuvos „revoliucijos” etapus, 
atvedusius prie L. Seimo sušaukimo; pagerbęs 
lietuvių aukas, sudėtas Rusijos revoliucijos ir 
pilietinio karo frontuose, Paleckis pakeltu tonu 
sušuko:

„Visos tos kovos ir aukos, sudėtos mūsų 
liaudies laisvės troškimams pasiekti, ilgai buvo 
ir būtų ilgai dar likusios be vaisių, jc ne ta bro
liškoji pagalba, kurios •susilaukėme iš visada 
mums broliškų ir draugiškų didžiosios Sovietų 
S-gos tautų ir kurią mums atnešė tautų išva
duotoja Raudonoji Armija”.

Apžvelgęs padėtį, iš kurios, Paleckio žodžiais, 
— „mes esame išėję” — „kur mes esame” —
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RAUDONOSIOS GURGUOLES 

PURVE MAUDOSI
(MŪSŲ BERLYNO KORESPONDENTO)

Lietuvoje rugiapiūtė baigta. Dabar visas pa
stangas okupantai nukreipė į ru ių kūlimą ir 
grūdų atidavimą „valstybei”. Kuliamosios ma
šinos, baigę darbą vienam kolchoze, spartos- 
tvarka gabenamos į kitus kolchozus ir toliau. 
Darbas varomas „lenktyniavimo tvarka”. Ra
ginama „viršyti planus”.

Geriausius grūdus raginama atiduoti valsty
bei. Grūdams vežti organizuojamos pagarsė
jusios „raudonosios gurguolės” su visomis ce
remonijomis.

Didesnėse grūdų atidavimo vietose didžiau
sias vežimų ir žmonių susigrūdimas, o kartu ir 
vargas dėl azijatiškos tvarkos, organizatorių 
apsileidimo ir bendro skurdo.

Viduklėje yra vienas didesniųjų grūdų suėmi
mo punktų. Ten šiuo laiku kasdien suvažiuoja 
iš kolchozų apie 200 vežimų su grūdais. Belau
kiant eilės, kol grūdus teiksis priimti tenka ilgai 
užtrukti. O žmonėms nėra nei kur . užeiti pa
valgyti, nei nuo lietaus pasislėpti. Grūdus at
vežę ištisas dienas turi lūkuriuoti atviram ..ore. 
Aplink grūdų- suėmimo punktą pasidarė gilus 
purvas, kuriame, kaip liūne, grimsta arkliai, 
vežimai ir žmonės.

Raseinių apskrities kooperatyvų sąjungos pirm. 
Rancev’ui buvo pavesta šiame punkte įtaisyti 
užkandinę ir parduotuvę, bet jis nieko nepadarė.

Panaši būklė ir kituose grūdų suėmimo pun
ktuose.

Nebaigus rugiapiūtes, prasidėjo agitacija dėl 
vasarojaus valymo. Raginama nenutrūkti nuo 
plano, o kad miežiai arba avižos ne visai nuno
kusios, mažai paisonv.

Šį rudenį, kai tik baigsis derliaus nuėmimas, 
okupuotoje Lietuvoje prasidės kolchozų „re
forma”. Šiuo laiku varoma didelė propagan
da „už kolchozų sustambinimą”. Propagandos 
tikslams panaudojama Lietuvos kolchozininkų 
ekskursijos „patyrimai iš kelionės į Uchtomsko” 
rajono kolchozus. Kolchozų sustambinimas da-

Radtjo aparatai ne tik tobulėja, bet ir mažėja. 
Geras radijo priimtuvas dabar sveria tik apie 
200 gramų, o paveikslėly matomas, net 3 gra
mais mažiau. Jo dydis aiškiai matomas paly
ginus greta esančią degtukų dėžutę.

romas re ūkiniais, bet politiniais sumetimais, 
kad didesni s žmonių telkinius galima būtų 
len.viau valdyti ir sekti. J. Bukontą

MALIARIJA TAPO AKTUALI PROBLEMA

Neseniai Zarasuose įvyko, vadinama, konfe
rencija, į kurią buvo suvaryta daugiau, kaip 
300 žmonių, kolchozų, partinių organizacijų ir 
kitokių atstovų. Sanitarijos ir Higienos Insti
tuto pareigūnai skaitė aktualiais klausimais pas
kaitas. Iš aktualiųjų temų dėmesį kreipia medic, 
mokslų kandidato I. Bujak’o paskaita apie 
„Vandens tiekimo perspektyvas kolchozų gy
ventojams” ir tokių pat mokslų kand. A. Jur- 
gelįpnio — apie „Kovą su maliarija kaimo 
vieto.yėsę”..

Paskaitų temos rodo, kad sanitarijos reikalai 
Zarasų apskrity yra liūdnoj būklėj, nes net ma
liarija, negirdėta nepriklausomoj Lietuvoj li
ga, ten dabar virto aktualių klausimu.

„UŽPLANUOTOS EKSPEDICIJOS”

Lietuvos Istorijos Instituto bendradarbių ir 
Vilniaus universiteto studentų etnografų grupė, 
Vilhiaus Etnografijos muzieja s dir. V. Žilėno 
vadovaujama, lankėsi Biržų apskr. „Tarybinio 
artojo’’ kolchoze. Ten jį fonografu užrašinėjo 
dainų melodijas ir fotografavo „materialinės 
buities eksponatus”.

Kita to paties instituto archeologinė grupė, 
Pr. Kulikausko vadovaujama, Laiviuose Kre
tingos apskr. pradėjo kasinėti senkapį, kuris 
rastas imant žvyrą. Vėliau ši grupė ruošiasi 
kasinėti Kurmaičių pilkapį, kur tikisi rasti 
duomenų „etnogenezės problemai”, kurių pa
galba nori „sugriauti buržuazinių archeologų 
antimokslines imigracijos teorijas”. Kitaip 
sakant, nori įrodyti, kad žiloj senovėj tam kraš
te gyveno rusai.

KLAIPĖDOS STATYBA

Okupantų spauda džiūgauja, kad Klaipėda 
kasdien darosi vis gražesnė ir vis labiau sutvar
kyta. Esą ten, kur neseniai buvo griuvėsai, 
dabar stovi nauji namai. Šiemet pastatyta 4 
nauji namai, kuriuose apgyvendinta 26 darbi
ninkai. Naujuose butuose įkurtuves atšventusi: 
Ivanov’a; Kravčenko, Baškariov’as ir kiti sta- 
chanovininkai.

„RAUDONASIS KAMPELIS” IR GRINDYS
Noreikiškių ūkį, netoli Kauno, valdo Lietu

vos1 Žemės Ūkio Akademija. Kad ten nėra 
„Raudonojo kampelio”, okupacinės įstaigos 
tudjau pastebėjo, bet kad to ūkio darbininkai 
gyvena grindų neturinčiose patalpose, negi 
jiems tai svarbu. Tiesa, grindims medžiaga 
esanti atvežta, bet rastais grindys Lietuvoje 
dar nebuvo giindžiamos, dėl to jie ir sto i krū
voje.

LIETUVOS PAJŪRIS PILNAS RUSŲ

Esamomis, žiniomis, rusų jūrininkų ir šiaip 
jau karių esąs pilnas Klaipėdos miestas ir apy
linkės. Visas Lietuvos pajūris paskelbtas ap
saugos sritimi ir Klaipėdos gyventojai jaučią 
daug didesnius suvąržymus, kaip kitų vietovių 
gyventojai. Jie, gyvendami prie jūros ir uosto, 
negali prie jų priartėti.

NA IR MUZIEJUS

Klaipėdoje yra Kraštotyros muziejus. Jo tik
slas — parodyti „socialistinio ūkio ir pramonės 
statybą”. Stenduose, kuriuose „vaizduojama 
socialistinė statyba” yra tik 14 diagramų ir 
keletas javų varpų, o „pramonės pasiekimus 
vaizduojančiuose stenduose” tėra tik diagra
mos. Negi reikia aiškinti, kad tai nėra joks 
muziejus, bet bolševikinio mulkinimo vieta.

ŠIŲ LAIKU KARAS BRANGUS
Brangiai kainuoja kariuomenės išlaikymas ir 

ginklai. Pav. eiliniui JAV kareiviui mokama 
po 95,33 dol. į mėnesį. Seržantas gauna 139.65 
dol. Karinė uniforma kaštuoja apie 250 dole
rių, batai — 6 doleriai. Vieno kario apmo
kymas ir išlaikymas per metus apie 4.000 dol.

ŠAUTUVAI IR TANKAI
Ginklai yra dabar žymiai pabrangę. Šautu

vas kaštuoja 64 dolerius. Bazuka (bombos 
vardas) — 166 doleriai. Dabar įvestas naujo 
tipo „jeep”, kuris kaštuoja 2.670 dol., bet jis 
gali veikti net visai paskendęs ir pagamina elek
tros jėgą trumpų bangų radijo siųstuvui.

Dabar suprojektuota priešlėktuvinė patranka 
kaštuoja 400.000 dolerių.

Tankai, vidutinio dydžio, dabar kaštuoja 
120.000 dol. Pradinis divizijos apginklavimas 
dabar pareikalauja apie 75 milijonus dolerių, 
o šarvuota — motorizuota divizija tegalima 
suorganizuoti išleidus 200 milijonų dolerių 
visokioms kariškoms reikmenims.

LĖKTUVAI
Amerikos aviacija ir laivynas, kaip skelbia 

„U.S. News”, nusistačiusi šiemet išleisti 2,3 
milijardus dolerių lėktuvams. Tegalės nupirkti 
tik 2.373 lėktuvus. Naujieji lėktuvai dabar 
aprūpinami priešsubmariniais šaudmenimis, ra
dijo susisiekimu, radaro priemonėmis, raketo
mis, automatiniu šaudymo kontrolės įtaisu. 
Moderniško raketinio lėktuvo kaina dabar 
siekia iki pusantro šimto tūkstančio dolerių. 
Didžiųjų bombonešių kaina pašokusi net iki 
250.000 dolerių.

LAIVAI
JAV pereito karo metu pastatydino apie 

įvairaus tipo laivų ir tai kaštavo 23 milijardus 
dolerių. Dabar kainos pakilusios. Sakysime, 
lėktuvnešį statyti kaštuoja apie 120 milijonų 
dolerių. Laivas naikintuvas 2.400 tonų talpos 
kaštuoja apie 20 milijonų dolerių. Naujas 
povandeninis laivas — 11 milijonų dolerių.

TORPEDOS IR MINOS
Torpeda dabar kaštuoja 14.000 dol. Mina — 

1.250 dol. Pusės tonos bomba — 160 dol.
Amerikos biudžete krašto apsaugos reikalams 

numatyta 13,7 milijardų dolerių, bet imant 
dėmesin pakilusias ginklų gamybos kainas, tai 
nėra pasakiška suma, ypač, kad grobuoniškoji 
Rusija taip labai ginkluojasi, panaudodama 
vergų darbo jėgą ir grobdama ginklus iš oku- 
puotose šalyse moderniškai įrengtų fabrikų.

Iš kitų Lietuvos vietovių niekas negali nuva
žiuoti į Klaipėdą, be specialaus leidimo niekas 
negalįs iš Klaipėdos išvažiuoti. Naktimis nuolat 
tikrinami dokumentai.

KALBOS SKILTELĖ
-------------  VEDA J, PARAUSVYS - ——

Pamiršau ar užmiršau ?

Pamiršti ar užmiršti abu yra gyvosios kalbos 
žodžiai ir abu galima vartoti bendrinėje kalboje.

Apart to ar be to

Apart yra nereikalinga svetimybė, todėl ne
vartotina. Lietuvių kalboje tesakytina be to: 
be to, dar reikės eiti į miestą; jis, be to, dar turi 
daug reikalų atlikti.

Kuo skirias rūbai, drapanos ir danga?

Rūbai yra skolinys iš gudų rub, žmonių kal
boje paplitęs per bažnyčią. Kai kurios tarmės 
ir dabar tepažįsta tik Kristaus rūbą. Turint 
gana savų žodžių, šio skolinio nė nereikia. Pla
čiausiai vartojami ir bendrinei kalbai teiktini 
drabužiai. Drabužių prasme vienur kitur vartoja 
ir drapanas, bet, rodos, plačiau jos reiškia tik 
skalbinius, ir ne vien dėvimuosius, bet ir stali
nius. Tam pritaria ir išvestinis drapane, ant 
drapanes, drapanine spinta. Dangos pirmoji reikš
mė yra, apskritai, bet kokia dengiamoji prie
monė, apdangalas, uždangalas. Bet kadangi 
dengti gali reikšti ir apdaryti, aprengti, pav. 
neturi kuo nuogio pridengti (—apsidaryti), tai 
ir danga vartojama „Bekleiden, Bekleidung, 
odievanije” reikšme. Pav., man vienai visos 
šeimynos danga (—apdarymas).

Antrašas ar adresas ?

Antrašas, pagal savo kilmę ir pirminę reikšmę, 
yra rus. nadpis, vok. Aufschrift, o adresas yra 
prancūz. adresse, angį, address, vok. Adresse, 
rus. adres. Nors tie žodžiai savo reikšmėmis 
minėtose kalbose kartais yra maišomi, bet mūsų 
bendrinėje kalboje jie yra skiriami: adresas 
yra rašomas tik laiškuose, o antrašas šiaip ko
kių daiktų (pav. stulpo, akmens...) paviršiuje. 
Taip jie gali būti ir toliau vartojami.

MŪSŲ LIETUVIŠKIEJI VARDAI

(Žiūr. „B.L.” Nr. 34)

Ar—: ar, taip pat, irgi!
I. Lie: Arbutas, Argėla, Arvydas, 
Arvystas. Pr.: Ardangas, Arvaidas, 
Arvilas.

Au—: pr. au—, šalin’, plg. aūmoniom, be
nuomonės'.
I. Lie,: Aulauksas, Aumantas, Aurimas. 
Pr.: Audangas, Augraudas, Aujotas, 
Autaras.

Band—: banda, turtai: bandyti
II. Pr.: Nobandas, Perbandas 
TV. Pr.: Bandas, Bandotas.

Bar(t)—: barti
I. Lie.: Bareivis, Bargaila, Barkintas, 
Bartautas, Barvyda, Bartminas.
II. Lie.: Eibaras, Kybaras, Liaubaras, 
Sambaras, Vybaras, Lybartas, Liu
bartas, Žybartas. Pr.: Sambartas.
TV. Lie.: Baras, Bartas, Barčius, 
Barutis, Bartcnis. Pr.: Barintas.

(B. d.)

„ir kur mes einame”, išryškėjo „neatskiriama” 
ir amžina Rusijos tautos draugystė, bendra re
voliucija, sąjunga ir „išsivadavimas”. Ryškiai 
ir pabrėžiamai buvo išskaičiuotos Sovietų Są
jungos „malonės”: tautų apsisprendimo teisė, 
kuria Lietuva pasinaudojusi kurdama savaran
kišką gyvenimą, išplaukusi iš 1917 m. Rusijos 
revoliucijos; pirmosios Soc. Tarybų Lietuvos 
Respublikos „užgimimas” 1918-1920 m., atėjęs 
Sovietų S-gos malonės dėka; daugkartiniai Vil
niaus grąžinimai Lietuvai —- buvę gauti iš So
vietų S-gos „rankų”; Taikos sutarties sudary
mas su SSSR, Lietuvai suteikęs žymios „me
džiaginės” paramos... Bet už visa tai „bur
žuazinės Lietuvos vyriausybės” atsimokėjusios 
juodu nedėkingumu”... ir pasėkas Paleckis 
išreiškė šiais žodžiais:

„Bet budri staliniškos politikos akis paste
bėjo, tvirta ranka sulaikė tuos pragaištingus 
mūsų kraštui ir santykiams su SSSR reiškinius. 
Laisvoje liaudies Lietuvos respublikoje sovietų 
karys yra sveikinamas kaip geras ir nuoširdus 
draugas išvaduotojas ir kultūros skleidėjas” 
(salėje ovacijos).

Toliau sekė Lietuvos vidaus politikos dergi- 
mas.. Paleckis savo kalboj panaudojo gausų 
turgaviečių žodyną... Lietuvos „skurdą ir 
vargą” Paleckis „išrovė” trimis sakiniais.

„Buržuazinė Lietuva buvo dvarininkų, spe
kuliantų ir išnaudotojų rojus, o darbo žmonių 
pragaras. Bet dabar Lietuvos liaudis pasakė: 
„Gana to!” ir to daugiau nebus (salėje plojimas). 
Gana ponų Lietuvos, gana savanaudžių Lie
tuvos, yra atsikėlusi darbo žmonių, liaudies Lie
tuva!”

Klupdamas bei virsdamas, dažnai nubrauk
damas aprosojusią kaktą, Paleckis užšoko ant 
„demokratijos arkliuko”:

„Ar Lietuvoje bent kada buvo tikra liaudies 
demokratija? Ne, jos niekad nebuvo. Nors 

buvo ir trys konstitucijos, bet jos niekad nebuvo 
tikrai vykdomos. Nebuvo nei sąžinės laisvės, 
nebuvo nei spaudos, nei susirinkimų, nei orga
nizacijų laisvės. Seimų rinkimuose darbo liau
dis negalėjo išstatyti savo tikrųjų kandidatų...”

Lyg ir gindamas savąjį-paleckinį rėžimą, 
kurios „laisvės vadeles” laikė NKVD rankos ir 
vardan „demokratijos” tūkstančius lietuvių grū
do kalėjiman, Paleckis pareiškė:

. „Liaudies priešams laisvės negalima duoti, 
nes jie, ta laisve pasinaudoję, pavergia liaudį”.

Niekindamas Lietuvos Respubl. Konstituciją, 
Paleckis garsiai sušuko:

„Tai . buvo instrumentas, nukreiptas prieš 
darbo liaudį. Mes tą patį instrumentą panaudo- 
jame už darbo liaudį, prieš liaudies priešus. 
Liaudis paėmė tą pačią lazdą, tik atsuko ją 
kitu galu (plojimas) galutinai Smetonos smurto 

Težimui sutriuškinti”’.
Po 20 minučių skaitymo, Paleckis suprakaita

vo, įšilo; pradėjo pasimesti teksto eilutėse, 
praleidinėti sakinius, skubėti. Šviesų prožekto
riai įšildė, apakino. Atrodė, kad „prezidentas” 
suklups vietoje, arba šauksis pagalbos... pava
duotojo... Padėtį gelbsti Sveikatos ministeris 
dr. Kogan’as, priartindamas Paleckiui stiklą 
vandens.

Sudrėkinęs lūpas, Paleckis ėmė pasakoti L. 
Seimo rinkimų įstatymo „ištaisymus ir pataisy
mus”, kurie grąžinę aktyvias ir pasyvias rinki
mų teises piliečiams nuo 21 m. amžiaus.

Metu žvilgsnį salėn. Aktyviausiai reiškiasi 
salės aukštai ir paskutiniosios eilės partery: 
iš ten atbanguoja plojimai, „ura” šauksmai, 
valiavimai, replikos, švilpimas, juokas.

Ramiau laikosi L. Seimo atstovai. Vieni 
sėdi delnais smakrus parėmę, kiti akimis braido 
teatro skliautuose, treti „prezidento” kalbos 
klausosi atsilošę arba kaktas kėdžių briaunosna 
įrėmę; dar kiti — pirštu nosin gręžia, iš švarkų 

išsivelka, prakaitu aprasojusias kaktas rankove 
nubraukia. Įmigusius, snauduliui pasinešusius 
prikelia triukšmingi aplodismentai, — dažnai 
Paleckio kalboje linksniuojamas „tėvo — mo
kytojo” vardas...

„Prezidentas” išvysto greitą skaitymo tempą. 
Stenografininkai nebespėja užrašinėti kalbos. 
Paleckis verčia naują puslapį ir piktu žvilgsniu 
peržvelgęs sėdinčius salėje, garsiai sušunka:

„Apie Lietuvos konstitucijos ateitį Liaudies 
Vyriausybės vardu galiu pasakyti, kad daugybės 
darbo žmonių susirinkimuose iškeltasis suma
nymas yra vienintelis ir tikras to klausimo iš
sprendimo kelias. Mes turime turėti aiškią, 
tvirtą, plieninę konstituciją, kuri nepriklausytų, 
jokių atsitiktinių veiksnių. Reikia imti geriau- 
sis pavyzdžius. O tokios konstitucijos pačiu 
geriausiu pavyzdžiu gali būti tiktai Stalino kon
stitucija (ovacijos; atstovai ir publika atsistoja). 
Man šiuos žodžius berašant, lyg koks simbolis 
saulė staiga pasirodė iš už debesų ir viską nuš
vietė. Taip tegul nušviečia mūsų tėvynę Sta
lino konstitucijos saulė”.

Po šių žodžių, publika, atstovai dar kartą 
pasikelia iš vietų ir sukelia ilgai trunkančias 
ovacijas. Paleckis duoda ženklą sustoti scenoje 
sėdintiems ministeriams, — prasideda nauja 
aplodismentų banga. (Bus daugiau)

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui aukojo: DBLS 1-jo Londono 

skyriaus surengtame Dariaus ir Girėno minė
jime £ 6-18-3, J. Gaudzė £ 1, E. Lauraitis 10/-, 
A. Marma 10/-, P. Valys 6/-, A. Gečas 5/-.

Rugsėjo 3d., 16 vai. Lietuvių socialinio klu
bo patalpose, šaukiamas DBLS Manchesterio 
skyriaus narių visuotinas susirinkimas. Daly
vauti svarbu.

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba

ČIA MUSU ŽEMĖ
Auksinės, nulinkusios rugių varpos. Girdime 

žvangant dalgius. Žengia vyras paskui vyrą. 
Juos seka susilenkusios, įraudusios moterys. 
Čiajpat rikiuoja ir stato į gubas sena moteris. 
Jai talkininkauja du nedideli berniukai. Prie 
vienos gubos stovi senas didelis ąsotis. Beke
liaudami išvargome ir ištroškome. Paprašėme, 
kad mus pavaišintų ąsotyje esančiu vandeniu. 
Gubų statytoja atydžiai pasižiūrėjo į mus. Ji 
skarelės kampu nubraukė prakaitą ir, paėmusi 
ąsotį, pratarė:

— Prašau atsigaivinti. Čia tik duoninė gira, 
bet ištroškusiam juk ir vanduo į vyną pavirsta.

Gira buvo tikrai puiki. Atsigaivinę, dėko 
jome ir klausėme:

— Sakykite, kur čia Simano Daukanto tė- 
viškė-Kalvių sodžius?...

Moteris nusišypso. Pažiūrėjo į mus ir abu 
nustebę berniukai.

— Taigi, ant arklio jojate ir arklio klausiate. 
Čia Daukanto tėviškės laukai ir mūsų sodyba.

Išsikalbame, apgailestaujame, kad mes toki 
blogi talkininkai, pataikę netinkamu laiku. 
Vyrai pasigalando dalgius, ir griuvo šnabždan
čios varpos.

— Visai nesvarbu, paaiškino moteris, — man 
kaip tik metas į namus. Reikia paruošti pie
tus, paukščiai taip pat laukia, tad, jei norite, 
galime keliauti kartu.

Ėjome taku. Priešais matėsi keletas pastatų. 
Iš šeimininkės sužinojome, kad visi namai jau 
naujai perstatyti. Buvęs gaisras sunaikinęs visus 
trobesius. Viskas sudegę iki pamatų. Net ir 
gluosniai buvo nusvilę. Tačiau, kai jų stuobrius 
nukirto, vėl atžėlė. Ant senų pamatų atstatyti 
ir nauji trobesiai. Prie sodybos matėsi ajerais 
apžėlęs tvenkinys. Ten klegėjo žąsys ir kurkė
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r LIETUVIAI fr
Kanadoje prasidėjo tabako nuėmimo darbas. 

Nemaža lietuvių iš miestų išvyko į tabako ūkius 
sezoniniams darbams, nes atlyginimas yra geras. 
Daug Kanados lietuvių turi nuosavus tabako 
ūkius.

Prof. Stasys Yla tvarko ir galutinai spaudai 
paruošia kaceto pergyvenimų aprašymą. Be to, 

ra parašęs Lietuvių Psichologijos Metmenis.
Aktorius A. Škėma, beveik metus išgyvenęs 

Brooklyne, persikėlė gyventi j Čikagą. Trem
tyje gyvendamas, jis parašė dramatinę legendą 
„Živilę”, kuri pirmą kartą buvo suvaidinta 
Montrealy, Kanadoje, o dabar ruošiamasi ą 
vaidinti ir Čikagoj •.

Nauja miški inkų valdyba. Neseniai Čikagoje 
f įsikūrusi Lietuvos Miškininkų organizacija tu

rėjo vadovybės rinkimus. Rinkimuose daly
vavo visam laisvam pasauly gyvenantieji lietu
viai miškininkai. Pasiūlymus atsiuntė iš Aus
tralijos, Brazilijos, Argentinos ir kitų kraštų. 
Valdybon išrinkta: A. Rukuiža — pirmininkas, 
V. Žemaitis — vicepirm., P. Šilas — sekret., 
S. Bakutis — iždin., A. Skėrys — narys. Išrink
ta ir revizijos komisija. t

„Draugo” literatūrinis konkursas. Amerikos 
t, lietuvių katalikų dienraštis ..Draugas” suruošė 

literatūros konkursą. Pirmoji premija 75 dol. 
■ pripažinta N. Jankevičiūtei už „Raganos” apy

saką. antroji, 50 dol. — A. Baronui už „Nulį”, 
trečioji 25 dol. — Nelei Mazalaitei už „Pasa
kojimą apie vargą”. Pirmajai ir antrajai pre
mijai pinigus paskyrė p. J.J. Bačiūnas. trečiajai 
— p. J. Mackevičius.

Čikagoje mirė kun. P. Lapelis, prieš keletą 
metų ten nuvykęs iš tremties. Jis gyveno pas 
Šv. P. Gimimo parapijos kleboną.

Žinomam Amerikos lietuvių visuomenininkui, 
kun. Ignui Albavičiui, Cicero parapijos lietuvių 
klebonui, sukako 60 metų. Sukaktis buvo gra
žiai atžymėta.

V. Adomavičiūte- Vaitonienė. buv. Lietuvos 
baleto šokėja, gyveno netoli Bostono, JAV, 
neseniai staiga mirė.

P.L.B. Vokietijos krašto valdyba deda pastan
gas gauti leidimą lietuvių gimnazijai. Gavus 
leidimą, gimnazija veiktų Britų zonoje.

Kun. St. Yla j JAV atvykęs, dirba kaip kape
lionas Nekalto Prasidėjimo Seserų vienuolyne. 
Vienuolynas yra Putnam, Conn.

Brazilijos lietuviai nori pagaminti apžvalginę 
filmą iš lietuvių gyvenimo ir veiklos Brazilijoje.

Rašytojas Petras Babickas dabar gyvena Rio 
de Janeiro mieste, Brazilijoje.

Lietuvių Teatras Chicagoje persitvarkė ir 
išrinko naują valdybą: Stasį Pilką, Antaną Rūką 
ir Valiuką.

Vladas Jakubėnas, muzikas ir kompozitorius, 
apsigyvenąs Čikagoje, vasaros laisvalaikiu per
dirba savo Trečiąją Simfoniją, kuri pirmą kartą 
buvo atlikta 1944 m. Kaune ir Vilniuje.

Povilas Tautvaiša Detroite, Mich., dalyvavo 
JAV šachmatų pirmenybėse, kuriose neblogai 
pasirodė. Šiose varžybose dalyvauja per 120 
dalyvių. Kaip sakoma, tai pačios geriausios 
JAV šachmatų pirmenybės.

Australijos lietuviai daro žygių išaiškinti gali
mybes, kad Australijoje būtų paskirtas lietuvių 
konsulas, kuris galėtų rūpintis savo tautiečių 
teisine padėtimi.

“BRITANIJOS LIETUVIS“

SVETUR SUNKUS KORKO LIETUVIU GYVENIMAS
Lietuviškasis skyrius ir šiemet, kaip ir pernai, 

bus rengiamas Kanados Tautinėje Parodoje. 
Dail. A. Tamošaitienė išstatys lietuviškus audi
nius. Be jų, dar numatyta skyrių papildyti 
medžio ir kitais dirbiniais.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadoje per
sikėlė į naujas patalpas. Dabartinis jo adresas: 
11 Grenadier Heights, Toronto, Ont. Canada.

IRO centro žiniomis, per paskutiniuosius pus
šeštų metų, mirė jo globojamų Vokietijoj, Austra
lijoj ir Italijoje 90.000 tremtinių.

Kaz. Čibiras (Verax), plačiai pagarsinęs Lie
tuvos vardą Pietų Amerikos kraštuose, šiemet 
švenčia 25 metų spaudos darbo sukaktuves.

Rašytojas kan. Mykolas Vaitkus, gyveno 
mažame Bavarijos miestelyje Kelcheim, Vokie
tijoj ir parašė ištisą eilę veikalų, jų tarpe ir pri
siminimus iš Lietuvos Nepriklausomybės kūri
mosi laikų.

Kazys Gandrimas, Kauno Valstybinio Dra
mos Teatro aktorius ir Kauno Radiofono pra
nešėjas neseniai atvyko į Čikagą. Jis ieško 
darbo ir yra nusistatęs atsidėti teatro reikalams.

Rašytojas Antanas Škėma parašė naują sce
nos veikalą „Paskutinis tardymas”. Veikalas 
vaizduoja bilševikų tardymą ir NKVD prisipa
žint nų paslaptis.

Vincas Ramonas, „Kryžių” romano autorius, 
iš tremties nuvyko Australijon. Ten dirbo miške. 
Atidirbęs sutartimi numatytą laiką ir susitaupęs 
pinigų, atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje.

Edvardas Girdis, kaip radijo pranešėjas, daly
vavo IV Tarptautiniame Futbolo Čempionate, 
kuris įvyko Rio de Janeiro, atstovaudamas Lie
tuvą tarptautiniame sporto korespondentų tarpe.

Grupe buvusių tremtinių, apsigyvenusių Phi- 
ladelphijoje, planuoja įsteigti odos apdirbimo 
įmonę. Jų tarpe yra gerų specialistų ir, reikia 
tikėtis, kad šis planas pavyks.

Teisininkas Martynas Kavolis, žinomas Lie
tuvos teismų aukštas pareigūnas, šiuo metu gy
vena Tuebingene ir dirba IRO įstaigoje Ebingene.

Raš. M. Bavarskas apsigyveno Detroite, JAV 
ir gavo darbo Fordo fabrike.

D. Karvelis drauge su Dr. Valiūnu prancūzų 
zonoje Tuebingene turi prekybos įstaigą „Ves
ta”. Prekyba sekasi neblogai. „Draugas”

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo:

Juoda duona, 4 sv. kepalas............  1/10
Olandiškas sūris (raudonas) ... 1 sv. 3/2
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 3/7
Sūdyti lašiniai................................ 1 sv. 3/3
Rūkyti lašiniai ....................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros ....................... 1 sv. 5/-
Kumpinė dešra............................... 1 sv. 6/-
Raug. kopūstų dėžė ... 20 unc. 1/10 
Riešutinis sviestas, australiškas, dėžė 2/-

L'ž siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki 
14 svarų svorio pridėti 1/6.

J. LIUDŽ1US, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.

Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.

Pereitą rudenį, gruodžio mėn. vidury, Airi
joje buvo sulaikytas iš Švedijos plaukęs j Kana
dą senas laivas „Victory” su 387 benamiais 
žmonėmis. Jis buvo sulaikytas dėl to, kad ne
galėjo Atlanto perplaukti ir kad jo keleiviams 
grėsė pavojus.

Laivo keleiviai, pagal tautybes, taip atrodė: 
estų buvo 272, lenkų — 87, suomių-karelų — 
13, lietuvių — 5, latvių — 4, rusų — 2, jugo
slavų — 1, vengrų — 1, švedų 1 ir žydų — 1.

Iki šiol išemigravo į Kanadą: estų — 245, 
lenkų — 68, suomių-karelų — 13, latvių — 4, 
jugoslavų — 1, vengrų — 1, švedų — 1 ir žydų 
— I. Visus nustebino tas reiškinys, kad komu
nistuoją greit gavo Kanados vizas. Tačiau tie 
pabėgėliai, kurie kovojo partizanų eilėse, ar 
kitaip prieš bolševizmą ar prieš nacizmą ir tie, 
kurie buvo ištrūkę iš bolševikinių koncentracijos 
stovyklų, nuo Murmansko kanalo, Sibiro ar 
NKVD kalėjimų, vizų emigruoti Kanadon 
negavo.

Šiuo laiku „Victory” geldoje yra: estų — 27, 
lenkų — 19, lietuvių — 5 ir rusų — 2. Toji 
gelda stovi kanale, Korko miesto viduryje. 
Kanale plaukioja miesto nešvarumai. Vandens 
spalva kaviniai pilka. Vanduo tiek nešvarus, 
kad galima susiteršti. Vandens pakilimo metu 
dvokimas iš kanalo mažesnis, bet kai nuslūg
sta, tai iš jo kyla smarvė.

Tokiose sąlygose ilsisi seneliai, ten taiso svei
katą plaučiais ir reumatizmu sergą, ten auga 
vaikai, šokinėdami po geldos denį, išblyšku
siais ir sulysusiais veideliais, kvėpuodami dvo
kiančio griovio orą.

„Victory” geldos gy ventojų-benamių mora
linis ir materialinis skurdas yra didžiausias, tie
siog savo baisumu slegia. Žodžiais jo apibudin
ti neįmanoma.

Viengungiui, gavus darbą, galima būtų tą 
geldą ir apleisti, bet su šeimomis, mažais vaikai, 
seneliais ir sergančiaisiais, tiems nėra kitos 
išeities, kaip tik džiaugtis turima prieglauda.

Pirmais mėnesiais, sustojus geldai Airijoje, 
Raudonasis Kryžius tikrai pavyzdingai rūpi
nosi pabėgėlais. Kasdien ir kasnakt budėdavo 
stovykloje po du net tris Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnus. Bet kai tik už tą darbą buvo ap
dovanoti pasižymėjimo medaliais, tai ir dingo. 
Nuo liepos 1 d. laive nebepasirodė nei vienas 
Raudonojo Kryžiaus pareigūnas. Tik laiks nuo 
laiko geldą aplanko vietos detektyvo inspek
torius. O šiaip visi palikti likimo valiai.

Nuo liepos 1 d. gyvybei palaikyti geldos 
gyventojų dalis gauna pašalpą iš „Home Assis
tance”: viengungiai vyrai — po 16 šil. į savaitę, 
moterys —• po 14 šil., o šeimos, susidedančios iš 
dviejų suaugusių su vienu vaiku — po 25 šil.;
šeimos su dviem vaikais — po 28 šil.

Pašalpą gauna: lenkai — visi, iš estų pašal
pos negauna 7, nes laikomi kaip galį sau pra
gyvenimą užsidirbti drožinėdami iš medžio 
žaisliukus ir juos pardavinėdami gatvėje. !§- 
lietuvių grupės pašalpą gauna tik viena senutė. 
O visi kiti negauna, nes jie esą turtingi, kaip 
informavo detektyvas pašalpos įstaigą. O tai
įvyko dėl lietuviško būdo atvirumo. Kada 
buvo klausiami, kas turi kokių giminių, pažįs
tamų, ar organizacijų užsieny ir ar gali iš jų 
kokios paramos tikėtis, lietuviai teisingai at-
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sakė, kad vis šį tą tikisi susilaukti. Detekty
vas pašalpos įstaigą painformavo, kad lietu
viams pašalpos neduotų. Tačiau lietuviai, bū
dami kantrūs, dėl tos skriaudos niekur nesis
kundė. Vieni kiek paramos gauna iš artimųjų, 
kiti ką nors padarę parduoda, dar kiti stengiasi 
sąžiningu darbu duonos kąsnelį pelnyti, bet 
niekas lietuvių nesigriebia sukčiavimų ar kitų 
negražių biznių. Dėl to vietiniai ir sako: „Li
thuanians are good people”.

Lietuvių šeima, esanti geldoje ir susidedanti 
iš 5 asmenų, turi kajutę 94 inchų ilgio, 94 inchų 
pločio ir 77 inchų aukščio. Toje kabinoje yra 
viena siaura vieta gulėti ir dviem asmenim sė
dėti suolelis. Naktį ant to suoliuko miega 6 
metų mergytė, o gulimojoj vietoj, pakaitomis, 
guli vienas suaugusių. Visi kiti eina miegoti 
į bendrą patalpą (luką) ant lentinių narų. Toje 
patalpoje guli visi kartu: moterys, vyrai, vaikai, 
kartu vedę ir viengungiai.

Lietuviai nori patekti į JAV. Visi Amerikos 
Ambasadoje Dubline užpildė blankus, visi laukia 
eilės ir negali sulaukti. Belaukiant jau praėjo 
8 mėnesiai ir galo laukimui nematyti. Ilgas 
laukimas, sunki moralinė ir fizinė gyvenimo 
aplinka, neaiški būklė ir dar neaiškesnis ryto
jus, baisiai nuvargino visus.

Kitų tautybių laive gyveną pabėgėliai yra 
daugiau savo organizacijų bei paskirų asmenų 
šelpiami.

Visų laive likusių noras kuo greičiausiai bet 
kur išemigruoti. Deja, emigracijos reikalais 
niekas nepadeda rūpintis, o patiems, dėl kalbos 
nežinojimo, sunku tvarkytis.

Vieni stengiais patekti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kiti į Australiją, ar Naujojon Ze- 
landijon, dar kiti į Pietų Amerikos kraštus.

Vienas lenkas gavo leidimą laikinai Airijoje 
apsigyventi. Jis gavo darbo automobilių re
monto dirbtuvėje. Daug kas pabėgėlių norėtų 
dirbti, bet negali darbo gauti, nes Korke pačių 
airių yra apie 4000 bedarbių.

„Victory” įgulos jau nieko nėra — visi iše
migravo, o kapitonas grįžo į Švediją. Minėtas 
laivas buvo nupirktas estų laivininkystės akcinės 
bendrovės „Kalev”, Goeteborge, Švedijoj. Dau
gelis „Kalev” bendrovės akcininkų keliavo lai
vu. Eiliniai keleiviai buvo sumokėję tik už 
kelionę iš Švedijos iki Kanados po 800 švediškų 
kronų kiekvienas.

Koks bus laivo likimas, neaišku. -Ss-

Prašau atsiliepti Dargelį Jonas ir Dumašių 
Martyną šiuo adresu: Jonas Naujokas, 155, 
Nunts Lane, Coventry.

Lietuvių šeima išnuomoja kambarius su mai
stu ir patarnavimu laikiniams ir nuolatiniams 
gyventojams. Maistas tris kartus per dieną. 
Savaitei 2 svarai. V. Grigaitis, 99, Devonshire 
Rd., Forest Hill, S.E. 23. Pasiekiama iš Vic- 
torijos stoties tram.: 58. ir autobusais: 12 ir 78. 
Važiuoti iki Dulwich Library.

Noriu susirasti savo draugus, gyvenančius 
D. Britanijoj: Gluosnį Antaną ir Martynaifį 
Albiną. Ieško: A. Buivydas, Cannock Miners 
Hostel, Walsall Rd. Cannock, Staffs.

antys. Kieme žalią veją krimto puikus jteč- 
bėris.

Kambaryje, šalia kryžiaus ir šventųjų paveik
slų, kabojo ir Simano Daukanto portretas. 
Pasiteiravome, ar nėra užsilikusių Simano Dau
kanto raštų ir jo išleistų knygų.

— Turėjome senų knygų. Jos bestovėdamos 
sudulkėjo, supelėjo. Atėjo kartą mokytojas ir 
susirinko, kas dar buvo verta ir tinkama...

Gera šeimininkė pasirūpino vaišėmis. Ant 
stalo padėjo skilandį, duoną, sūrį su sviestu ir 
saldžios grietinėlės gomuriui suvilginti. Val
gėme, kaip senaisiais Daukanto laikais: juodą 
rūgščią duoną su gerai užteptu sviestu ir sūriu. 
Kelis kartus pasižiūrėjome į Simano Daukanto 
portretą. Atsiminėme jo praeitį, jo vaizdingus 
raštus. Ir vėl mūsų vaizduotėje atgijo didžiosios 
galingos girios. Siautė viesulai, tratėjo medžiai, 
kaukė vilkai ir, kai dangus giedrėjo, dainavo 
paukščiai. Praslinko pro akis šaunūs Žemaičių 
raiteliai, kariai, kurie geležim apkaustytus rite
rius įveikdavo. Mums jauniems tie vaizdai 
greit kūrėsi ir blėso. Pro langą matėsi tiktai 
laukuose išsisklaidę vieniši medžiai. Vis dėlto 
mums čia geriau buvo suprantama, kaip po 
gimtuoju dangum brendo didžiąją praeitį mylinti 
siela.

Po valandėlės vėl ėjome laukų taku. Atsi
gręždami, vis žiūrėjome į sodybą, apaugusią 
žaliais medžiais. Nuo sodybos kilo lengvi, 
melsvi dūmų debesėliai. Rodos, jie kilo, lyg 
nuo aukuro. Juk taip paprastai ir lietuviškas 
kraujas neišsenka ir, kaip miela, kad namų 
židinio ugnis amžinai negęsta.

L Po valandėlės jau buvome Linkimų bažnyt
kaimyje. Čia 1793 metais tapo pakrikštytas 
Simanas Daukantas. Bažnyčia nedidelė, mūri-

I nė. Jos šventoriuje palaidota Simano Dau- 
I kanto motina ir kiti jo artimieji. Ant jos kapo 
I ir dabar guli didelė paminklinė rudo granito 

lenta. Viena senutė pasakojo, kad šį gražų 
antkapį Simanas Daukantas parūpinęs Var
šuvoje. Ant paminklinės lentos įrašas taip pat 
esąs paties Daukanto. Ji visa tai gerai žinanti, 
nes esanti Daukanto giminaitė. Ten, kiek pri
simenu, taip rašoma:

„Mūsų geroji motina yra daug vargo išken
tusi. Jos vyras su penkiais dieverais (švogeriais) 
žuvo netoli Rygos, gindami savo tėvynę. Ji 
rūpestingai išauklėjo savo sūnus ir dukteris. 
Amžinai užmerkė akis jau gilioje senatvėje.

Sūnus ir dukterys”.
* * *

Po menesio aplankėm ir Simano Daukanto 
kapą Papilėje. Jis palaidotas parapijos kapinėse. 
Šios kapinės yra ant seno piliakalnio. Piliakal
nio šlaitai dar statūs. Čia auga medžiai, krū

PAMOKA PONUI ADOMĖNUI

Čiulba, ulba paukštužėlis
Ant šakelės: „Čyru, 
Mesk cigarą, Adomėnai:
Oras čia toks tyras”. 

Bet botanikos dalykais 
Domisi tas plikis, 
Kaip tai Dievas viską žmogui 

Žemėje paliko...

mai ir visas miškas kryžių. Simano Daukanto 
kapas netoli šlaito. Ant kapo pastatytas ak
meninis kryžius. Jis atrodo: lyg išaugęs medis 
iš trijų šakų su nukirstomis viršūnėmis. Šį pa
minklą pastatė Daukanto globėjas kun. Vaišvila. 
Paminklo apačioje yra įrašas, kad čia ilsisi vargo 
pelė rašytojas Simanas Daukantas.

Ir kokia nuostabi likimo ranka. Daukantas 
visą amžių garbino senąją Lietuvos praeitį. Jis 
visuomet sielojosi savo Tėvynės vargais. Už
merkęs akis buvo palaidotas seną jame Lietuvos 
piliakalnyje. Tur būt, geresnės poilsio vietos 
ir pats nesitikėjo ir netroško.

Miestelio pakrašty radome senutę. Jai buvo 
jau visas šimtas metų su kaupų. Ji sakėsi, kad 
gerai prisimenanti Simaną Daukantą. Esą tada 
kaip tik tarnavusi pas kleboną Vaišvilą. Dau

— Agi ir malonų kvapą 
Kartais turi gėlės.
Reikia būtinai pasiųsti 
Poniai Petronėlei. 

kantas tada buvęs senas, senas žmogus. Eidavo 
susilenkęs, pasiremdamas lazda. Klebonijoje 
■m<5kęs vaikus rašyti ir katekizmo. Jis kartu 
su klebonu ir valgydavęs prie vieno stalo. Kai 
miręs, jau buvęs šaltas ir vėlyvas ruduo. Dau
kantą palaidoję su didelėmis iškilmėmis. Jam 
prie kapo pasakė graudų pamokslą. Verkė tada 
žmonės, verkė ir pamokslininkas. Tuomet me
tai pasitaikę labai sunkūs. Daug vyrų dar 
nebuvo grįžę iš miškų. Rusai juos gaudė ir 
vežė į Sibirą. Daug nukautų sukilėlių palaidota 
pamiškėse. Žmonės jiems slaptai statė kryžius- 
kryželius ir dėjo ant kapų eglėšakių vainikus...

Papilės turgaus aikštėje 1924 metais mokyto
jai Daukantui pastatė puikų paminklą. Pamink
las apvestas geležine tvorele ir apsodintas gė
lėmis. Visuose keturiuose kampuose pastaty-

Žiedas pagamina medų, 
O bitutė renka.
Ir, sutrukdžiusiam ta raidą, 
Štai koks gumbas tenka!
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IS MUSU GYVENIMO
RUOŠIAMA DIDELĖ TAUTOS ŠVENTĖS 

IŠKILMĖ LEICESTERY
Coventrio apygardos lietuviai šiemet Tautos 

Šventę švenčia organizuotai, visi drauge. Visai 
Apygardai didelės Tautos Šventės iškilmės ruo
šiamos Leicestery. Jos įvyks rugsėjo 9 d., 
šeštadienį. Šventės programa: 15.30 vai. — pa
maldos Holy Cross bažnyči je; 17 vai. -— iškil
mingas aktas, kurio metu, be kitų, kalbas pasa
kys Lietuvos Ministeris B.K. Balutis ir DBLS 
Centro Valdybos pirmininkas M. Bajorinas.

Akto metu bus iškilmingai pagerbti Lietuvos 
laisxes kovotojai ir transliuojamos Lietuvos 
valstybės vėliavos nuleidimo apeigos, kurios 
Nepriklausomybės laikais būdavo Kaune, Karo 
Muziejuj.

Po iškilmių, dalyviai pagerbs žuvusius D. Bri
tanijos karius ir prie Karo Paminklo Viktorijos 
parke padės vainiką.

Iškilmių metu koncertuos Coventrio lietuvių 
choras ir tautinių šokių grupė, o taip pat dainuos 
specialiai šiai dienai į Leicester} iš Cardiffo at
vykusi artistė p. J. Liustikaitė.

Dar kartą pažymime, kad surinktos žinios bus 
laikomos paslaptyje: nęi adresas, nei kiti duo
menys nebus duodami asmenims, nei jokiems 
įstaigoms be to asmens sutikimo, kurį pasitei
ravimas liestų.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Londone

Mūsų Tautos Šventė Londone bus rugsėjo 
10 d., sekmadienį, 4,30 vai. po piet, Westmin- 
sterio Katedros salėj (Victoria).

Meninę dalį išpildys Londono Meno Sambūris.
Kviečiame visus atsilankyti.

DBLS Centrinis skyrius

Nottinghame
Rugsėjo 16 d. 18 vai. Nottinghamo lietuvių 

„Romuva” klube (Sycamore Rd. Schools, Not
tingham) įvyksta

rugsėjo 8 d. minėjimas
Paskaitą skaitys p. Laucius. Meninę dalį 

išpildys „Rūta” choras ir tautinių šokių grupė.
Po programos — šokiai. Pelnas skiriamas 

Tautos Fondui. Maloniai kviečiame visus at-

«wį.»amwi'

Programa baigiama bendru pasilinksminimu — silankyti. Rengėjai
šokiais, gros jazz bandas. ., Rugsėjo 8-sios minėjimas Manchesteryje ruo-

l Leicester} Tautos Šventės iškilmėms Co- šiamas rugsėjo 9 d. 5 vai. 30 min. p.p., šeštadienį, 
ventry apygardos skyriai ruošia specialias eks- Churnet St. Public Hali. Važiuoti iš Cannon 
kursijas. Atvyks lietuviai iš Coventrio, Lea- St. autobusais: 17, 17x, 63 už 2 penus (vienas 
mingtono, Birminghamo, Wolverhamptono, Cor- sustojimas už senojo liet, klubo).
by, Nottinghamo, Ketteringo ir kt. vietovių. Momentui pritaikytą paskaitą skaitys p. V. 
Kviečiami atsilankyti ir paskirai ar mažomis Izbickas. Dainuos Nottinghamo choras „Rūta”.

Vaidila, Londono lietuvių vaidybos grupė pradėjusi lietuviško teatro sezoną R. Spalio 
„Batais”, pereitą savaitę Londone turėjo klasikinės F. Schiller’io dr mos „Klastos ir Meilės” 
premjerą. Šiame paveiksle „Klastos ir Meilės” vaidilos. Iš kairės į dešinę (sėdi): S. Kaulėnienė 
(Lady Milford’e), B. Šturmaitis (prezidentas), G. Barcevičienė (Luiza); stovi — V. Šalčiūnas 
(kamerdineris), A. Pesys (hofmaršalas), L. Adomaitytė (Sofija), P. Adomaitis (policininkas), 
P. Mašalaitis (smuikininkas), A. Mašalaitienė (smuikininko žmona), J. Čemis (prezidento se
kretorius) ir A. Kaulėnas (prezidento sūnus). Neiberkos nuotrauka

grupėmis gyveną tautiečiai Rugby, Hinckley, 
Lubenhame, Harborough ir kt.

Programos į iškilmes gaunamos Coventrio 
apygardos skyriuose arba įeinant į salę (YMCA 
rūmai, 113, Granby St., įeiti iš East St., rūmai 
yra netoli geležinkelio stoties LMS; neorgani
zuotai atvykstą iškilmių vietą pasiekia visais 
Leicesterio miesto autobusais, einančiais pro 
geležinkelio stotį LMS).

Šventės visas pelnas skiriamas Lietuvos išva
davimo reikalams — Tautos Fondui. J.S.

COVENTRIO APYGARDOS 
SKYRIŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 2d. 4 vai. p.p. Coventry, Brook
lands Hostelio patalpose (autobusas Nr. 5) 
šaukiamas Coventrio Apygardos skyrių me
tinis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvauja 
Apygardos skyrių Valdybos pilno sąstato.

Suvažiavimo darbų tvarka: 1) Suvažiavimo 
atidarymas ir Prezidiumo rinkimai; 2) Apy
gardos Valdybos Pirmininko ir kasininko pra
nešimas ; 3) Revizijos Komisijos pranešimai; 
4) Diskusijos; 5) Skyrių pranešimai apie veiklą; 
6) Dėl ateities veiklos; 7) Apygardos Valdybos 
ir Revizijos Komisijos rinkimai ir 8) Einamieji 
reikalai ir suvažiavimo uždarymas.

DBLS Coventrio Apygardos Valdyba

SURAŠYMAS PRATĘSIAMAS
Atsižvelgiant daugelio lietuvių pageidavimo, 

lietuvių surašymas D. Britanijoj pratęsiamas iki 
1 ipkričio 1 d.

Prašoma S-gos skyrių valdybas ir visus lietu
vius dėti pastangas, kad neliktų nei vieno neuž
siregistravusio lietuvio. Kas nenori gali neatsa
kyti į visus lapelio klausimus. Tepraneša bent 
vardą, pavardę ir adresą.

Taut, šokius šoks Nottinghamo ir Manchesterio 
taut, šokių grupės ir t.t.

Po programos šokiai. Įėjimas 2/6. Kviečiame 
gausiai dalyvauti.

Manchesterio Apygardos Valdyba

KLASTA IR MEILĖ
LONDONO LIETUVIŲ TEATRE

Londono Lietuvių Meno Sambūrio Valdybos 
grupė „Vaidila” savo repertuarą praturtino labai 
vertingu kuriniu. Ji rugpiūčio 26 d. Londono 
lietuviams pirmą kartą suvaidino F. Shiiler’io 
populiarią dramą „Klastą ir Meilę”.

Šis veikalas yra klasikinis, rašytas įžymaus 
vokiečių poeto ir dramaturgo F. Schiller’io, yra 
vaidinamas pasaulio teatrų scenose. Daug kar
tų jis buvo vaidintas ir Kauno Teatre, kur dėl 
romantikos ir kovos dėl teisybės stiprių pradų 
publikos buvo labai mėgiamas.

Pilnutėlė žiūrovų salė buvo ir per šį vaidinimą.
„Klasta ir Meilė” vaizduoja 18-to šimtmečio 

gyvenimą, atskleisdama visuomeninių santykių 
raidą, tuomet dar stipriai luomų skirtumų su
varžytą, suktą valdovų rūmų aplinkos gyvenimą, 
valdančiųjų santykius tarpusavy ir su visuomene.

Veikalo vedamoji mintis — meilė ir taurūs 
tuometinio jaunimo idealai laužo žmonių rū
šiavimo luomais varžtus. Jaunimas, siekdamas 
laisvės ir lygybės, sutinka kietą ir naivų seno
sios kartos pasipriešinimą.

Hercogo valdomos valstybės prezidento (mū
siškai — min. pirmininko) von Valterio sūnus 
Ferdinandas myli miestietę, muzikanto dukterį 
Luizą Mileraitę. Luizos tėvas nepatenkintas 
dukters meile. Jo praktiškas protas jam sako, 
kad iš šitos meilės nieko gera neišeis, nes vie

nas bajoras, kitas —- paprastas. Dalykai kom- 
likuojasi. Luizai peršasi ir prezidento sekre

torius Vurmas, labai sukta asmenybė. Jis pa- 
ydo ir savanaudiškų sumetimų vedinas praneša 

prezidentui apie jo sūnaus meilę su Luiza. Pre
zidentas mažai paiso sūnaus meilę. Jis, norė
damas savo poziciją sustiprinti, nori sūnų ap
vesdinti su herzogo meiluže, įtakinga moterimi, 
lady Milford. Tačiau sūnus pasipriešina tėvo 
ketinimams. Vurmas pasiūlo klastingą planą 
jaunuolių meilei išardyti. Grąsinimais ir apgaule 
sumanymas pavyksta. Luiza, gelbėdama nuo 
kartuvių tėvą, parašo Vurmo diktuotą meilės 
laišką trečiajam asmeniui — hofmaršalui. Laiš
kas numetamas taip, kad Ferdinandas jį rastų. 
Planuotojai tikėjosi, kad Ferdinandas, iš laiško 
sužinojęs apie mylimosius neištikimybę, mes ją 
ir lengvai pasiduos tėvo planams. Tačiau Fer
dinandas ne taip reagavo. Tariama Luizos 
neištikimybė pasireiškė jo įtūžimu ant hofmar- 
šalo ir Luizos. Lemtingu momentu Luiza negali 
paaiškinti tikrosios dalykų būklės, nes Vurmas, 
padiktavęs jai laišką, ar prisaikdino, kad nie
kam nė žodžio nepasakytų, kad laiškas prie
varta išgautas. Ji laikosi priesaikos, kenčia 
ir tyli. Ferdinandas, manydamas, kad yra 
žiauriai suvedžiotas, nunuodija ją ir save. Tik 
mirdama Luiza pasako, kad laišką parašiusi 
per prievartą. Tačiau jau buvo vėlu. Atvykęs 
prezidentas sūnų randa jau bemirštantį. Ap
maudo ir pyk io kankinamas, jis prakeikia se
kretorių Vurmą. Tačiau šis psipriešina ir 
ryžtasi išduoti prezidento juoduosius darbus. 
Abu veikėjai pasiduoda poli.ijai.

Veikalo intriga stipri ir žiūrovą pagaunanti; 
scenos nuoseklios ir gyvenimiškai realios. Vei
kėjų charakteriai ryškūs ir natūralūs. Dėl to

tas kombinatorius ir klastingų planų-ruošėjas, 
gerai pavaizdavo ir Adomaitytė favoritės tar
naitę, p. Mašalaitis būdingu vaidmeniu atrodė 
tikras smuikininkas; įdomi savo vaidmenyje 
buvo ir smuikininko žmona — p. Mašalaitienė. 
Sunkią Luizos rolę atliko be priekaištų p. Bar
cevičienė, būdingas buvo kamerdinieris p. Šal
čiūnas ir policininkas p. Adomaitis.

Visi roles atliko gerai, tiek sukurdami tin
kamus tipus pagal veikalą, tiek santykiaudami 
kits su kitu.

Gaila, kad maža salė negali sutalpinti dides
nio žiūrovų skaičiaus, kurie, kaip paaiškėjo, 
yra labai išsilgę teatrinio meno. Būdinga tai, 
kad per pirmąjį šio veikalo vaidinimą žiūrovai 
buvo beveik visi neseniai į šį kraštą atvykę; 
senesniųjų buvo tik vienas kitas.

Kadangi šios dramos visa butaforija pritai
kyta mažos scenos sąlygoms, dėl to „Klasta ir 
Meilė” gali būti suvaidinta ir artimesnėse nuo 
Londono lietuvių kolonijose. Vien tik Londono 
lietuviams pastatymas tokio veikalo, atrodo, 
būtų didelis liu susas ir nepateisintų įdėto 
darbo. K. O.

PAMALDOS
KATALIKAMS

BRADFORDE, ryšium su Šv. Tėvo diena< 
išpažintis rugsėjo 2 d. 6 v.; Mišios — 3d. 12,15 
vai. ’

KEIGHLEY, St. Anne bažnyčioje, rugsėjo 
10 d. 12,30 vai.

EVANGELIKAMS
Senjoras kun. Keleris atvyko vienam menes 

siui į Angliją ir rugpiūčio mėn. 27 d. laikė lie-
žiūrovų dėmesys visą laiką buvo pavergtas ir tuviams evangelikams pamaldas Londone. To

tos graikiškos vazos. Jose žydėjo raudonos, 
kaip kraujo lašai, gėlės. Pats Simanas Daukan
tas stovi ant aukso pjedestalo. Jis atrodo iš
didus, truputį palinkęs, su atversta knyga. Čia 
jis atrodo jau nebe vargo pelė... kaip koks karys, 
laimėjęs sunkų mūšį. Nuleista ranka rodo 
į žemę. Papėdėje iškalti jo paties ranka parašyti 
mums reikšmingi žodžiai:

„Čia musų žemė...”

Simanas Daukantas, istorikas, didis Lietuvos 
praeities mylėtojas, gimė 1793 m. Kalvių kaime, 
Lenkimų parapijoje, mirė 1864 m. Papilėje. 
Jis parašė 28 veikalus.

„TODĖL NESIBIJOSIME, KAD IR 
ŽEMĖ DREBĖTŲ”.

Plazda vėliavos. Jos baltos, violetinės, ža
lios, raudonos. Draikosi nutysę balti, auksi
niai kaspinai ir kutai. Spindi ir žiba altorėlių 
ir vėliavų kryžiai. Procesija iš lėto slenka dul
kėtu vieškeliu. Ji praeina pro žaliuosius lau
kus, miškus, sodybas. Minia marga ir pavar
gusi. Ji jau yra keliavusi keletą žemaitiškų 
mylių. Daug kartų procesiją sutiko ir paly
dėjo bažnyčių varpai. Minia meldžiasi ir gie
da. Laukais, miškais skardena garsūs giesmės 
posmo aidai:

„Todėl nesibijosime, kad ir žemė drebėtų
Ir kalnai virstų į jūrų gilumas...”

Tik saulei leidžiatis procesija atslenka į Že
maičių Kalvarijos klonius. Čia vėl pasitinka
skambą varpai, kryžiai ir vėliavos. Dar galin
giau suskamba tie patys didingi giesmės garsai:

„Todėl nesibijosim, kad ir žemė drebėtų”
Visų veiduose matosi gilus tikėjimas. Jie 

tiki, kad Dangus išgirs jų maldas ir saugos nuo 
visų nelaimių. Laukuose bręs, derės brandūs 
rugiai ir vasarojai. Visa Žemaičių Kalvarija 
jau juda, kaip skruzdėlynas. Jau septynios pa
rapijos su procesijomis susirinko... O kiek

čia atvyko pėsčiųjų, atidardėjo vežimų. Jau 
ir saulė seniai už girių nusileido, mėnulis ap
švietė klonius, tačiau ratai vis dar darda ir žmo
nės keliauja. Naktį ir Kryžiaus Kelių lanky
mas įspūdingesnis. Procesijos išeina į kalnus 
ne tik su kryžiais ir vėliavomis, bet su uždeg
tais žibintais ir žvakėmis. Ten aukštai mirga 
žvaigždės, o čia žemėje iš kalvos į kalvą slenka, 
teka liepsnojančių žiburių upė.

Žemaičių Kalvarijos Keliai įsteigti 17 šimt
metyje. Tuo daugiausiai rūpinosi Žemaičių vys
kupas. Jis pats buvo Šventojoje Žemėje. Kris
taus Kančios Kelius buvo pėsčias išvaikščiojęs. 
Grįžęs, jis viską sutvarkė taip ir Žemaičių Kal
varijoje. Kalvose pastatė 19 koplyčių. Tekąs 
upelis buvo pavadintas Cedronu. Kalvos taip 
pat pavadintos šventais vardais, pradedant 
Alyvų Daržu, ir baigiant Golgotos Kalnu. 
Esą pats vyskupas žingsniais išskaičiavęs kop
lyčių atstumus. Visas kelias buvęs išbarsty
tas Šventosios Žemės dulkėmis.

Prie bažnyčios buvo apgyvendinti vienuoliai. 
Jie ir rūpinosi Kryžiaus Kelių garbe. Gausūs 
maldininkai kasmet plaukė į Žemaičių Kalva
riją. Kai vienuoliai pradėjo statyti puikią ir 
gražią bažnyčią, jie nepagailėjo gausių aukų. 
Ši bažnyčia buvo užbaigta paskutiniaisiais Lie
tuvos Respublikos metais. Ji ir dabar laikoma 
senosios Nepriklausomos Lietuvos paskutiniu 
paminklu. Šventovė puošia Žemaičių žemę. 
Apsigyvenę vienuoliai vėl pradėjo rūpintis mal
dininkais ir šventovės papuošimu.

įjaudintas. Tam tikros scenos tiek buvo natū
ralios ir stiprios, kad ne vienam žiūrovui gailes
čio ašarą išspaudė.

Didžiulis veikalas sutrauktas į 8 paveikslus ir 
labai vykusiai pritaikytas vietos teatro sąly
goms. Jo vaidinimas truko beveik tris valandas.

Režisierius, p. Kaulėnas, statydamas šį veikalą, 
išsprendė daugelį sudėtingų klausimų. Jo darbo 
dekoracijos yra puikios, o svarbiausia, pritaiky
tos nedidelei scenai. Jų pakeitimas taip gerai 
buvo sutvarkytas, kas neužtrukdavo ilgiau, 
kaip penkias minutes.

Nors vaidintojai visi yra mėgėjai ir vaidinimui 
ruošėsi tik nuliekamu nuo darbo metu, bet 
vaidmenis yra gerai įsisavinę ir juos atliko ge
riau, kaip mėgėjai artistai. P. B. Šturmaitis 
sukūrė būdingą prezidento tipą, p. Kaulėnas 
gyvai atvaizdavo Ferdinandą, gražiai pasirodė 
p. Pesys hofmaršalo vaidmeny, tipingą anų 
laikų favoritės tipą parodė p. Kaulėnienė, p. 
Černis — Vurmo asmeny, atrodo, buvo įkūny-

šiau rugsėjo mėnesyje pamaldos bus laikomo
siose vietose.

Corshame, Family Hostel, rugsėjo mėn. 2 
dieną, Bristoly — 3 d., Family Hostel, Excali- 
bur, Alsager (Stafls) — 8 d., Wolverhamptone 
— 9 d., Nottinghame — 10 d., Carlisle (Cum
berland) — 16 d. ir Bradforde (Yorks.) — 17 
dieną.

Pamaldos laikomos visur su Šv. Vakariene. 
Pamaldų laikas ir vietos bus vėliau pranešta. 
Kunigo Kelerio nuolatinis adresas Anglijoje: 
Rev. A. Keleris c/o Mr. J. Kelertas, 26, Howard 
Street, Little Horton Lane, Bradford (Yorks.).

Bristolyje lietuviams evangelikams pamaldos 
bus rugsėjo 3 d. 15 vai. St. Agnes Church. Nuo 
Temple Meads geležinkelio stoties važiuojama 
autobusu Nr. 3 ligi Sussex place.

Pagalys Kazys, s. Jurgio, pats arba žiną da
bartinį jo adresą prašomi pranešti DBLS-gos 
Centrui.

III<11 ES IO: Importuotųjų lašinių kaina pabrango. Dėl to turėjome pakelti
kainą: RŪKYTŲ LAŠINIŲ — iki 4/- svarą, RINKTINIŲ LAŠINIŲ — iki 3/6 svarą, 

ir PAPRASTŲ LAŠINIŲ — iki 2/6 svarą.
SIŪLOME

Medžiokline dešra .................... 1 sv. 6/-
Krokuvinč, plona dešra........... 1 sv. 5/6
Lenkiška kiauliena 29 unc. dėžė ... 7/6 
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė ... 4/-

ATSARGAI:
Lašiniai I rūš............................... 1 sv. 3/-
Lašiniai II rūš............................... 1 sv. 2/-
Itališka kiauliena 29 unc. dėžė ... 4/6

Po pusiaunakčio čia viskas aptyla. Tik, kai 
sužėruoja žaros, pateka saulė, vėl skamba var
pai. Tada vėjas blaško baltas, raudonas vė
liavas. Galingos giesmės posmai vėl pripildo 
žemę, ir aidu kyla į melsvą padangę.

„Todėl nesibijosim, kad ir žemė drebėtų...”
Iš ką tik Amerikoje išleistos A. Vilainio kny

gos — Čia mūsų žemė.

KITI DALYKAI — PAGAL KAINARAŠČIUS.
Už įpakavimą ir siuntinių persiuntimą iki 60 šilingų vertės, reikia pridėti 1 šil. 6 penus. 

Siuntiniai per 60 šil. vertės siunčiami firmos kaštu. Reikalaukite lietuvių kalba kainaraščių.

J. RICHARDS (BUTCHERS) ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.I.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
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* Kanadoje sustreikavo geležinkelininkai. Dėl 
streiko kilo ūkiniai sunkumai. Parlamentas ren
kasi nepaprasto posėdžio streiko klausimui 
svarstyti.
i -* Vienoje turimomis žiniomis, Rumunijoje esą 
suimta apie 2000 socialistų. Netrukus keliems 
jų veikėjams Bukarešte būsiąs suruoštas teis Tu
nis spektaklis.

* Amerikos parlamentas priėmė įstatymą dėl 
suteikimo Ispanijai paskolos. Numatyta Ispa- 
mjaijsutgįkti 62 su puse milij. dolerių. Tačiau

paskolos davimui yra priešingas prez. Tru- 
majŲas ir ufs. reik, ministeris Acheson'as. įsta- 
^rną dar svarstys senatas.

* Ryšium su projektuotu Amerikos geležin
kelininkų streiku, prez. Truman’as įsakė karinei 
vadovybei perimti savo žinion geležinkelius. 
Geležinkelininkų sąjunga ruoštąjį streiką at
šaukė. Geležinkelių perėmimas, atrodo, dau
giau simbolinis, nes tam reikalui sudarytas tik 
50 karių štabas.

* Indijoje buvo labai didelis žemės drebėji
mas, kuris smarkiai palietė tarp Gango ir Bra- 
maputros upių sritį. Toje vietoje dėl žemės 
drebėjimo kelios upės pakeitė savo vagas ir 
užtvindė didelius plotus. Mancma, kad penki 
milijonai žmonių neteko pa rogės.

•* Nuo rugsėjo 12 d. D. Britanijoj pabrangs 
kava, nuo 6 iki 8 penų svaras. Manoma, kad 
turėsi pabrangti ir arbata, nes ir ji, kaip kava, 
užsienyje yra pabrangusi.

. * Suomių darbininkų profesinė sąjunga reika
lauja padidinti darbininkams atlyginimą 15 %. 
Priešingai ji grasina visuotiniu streiku. Suo
mės, prisibijodamos, kad dėl streiko neliktų be 
maisto, pradėjo sudarinėti maisto atsargas.

* 25.000 prancūzų pareiškė norą vykti į Ko
rėją padėti pietų korėjiečiams kovoti. 10.000 
pareiškė norą dalyvauti prancūzų ekspediciniam 
daliny, 15.000 kreipėsi į pietinės Korėjos at
stovybę Paryžiuje.

* L ndono dienraščio ..Daily Telegraph” ka
rinis korespondentas R. Churchill’is, W. Chur- 

•chilTio sūnus, sužeistas Korėjos fronte.
* Egipto karalius Farukas, šiuo laiku esąs 

Prancūzijoje, pagarsėjo kaip stambus lošikas, 
kuris lošimo klūbuose lošia milijonais frankų 
ir praleidžia bekortuodamas ištisas naktis.
. * Birželio gale Norvegijoj buvo užregistruota 
^.800 bedarbių. Tačiau tuo laiku darbo įstai
gose buvo pareikalauta per 10.000 įvairių darbi
ninkų.

* Briusely organizuotos tarptautinės lengvo
sios atletikos rungtynės baigėsi. Pirmąsias 8 
vietas laimėjo nglai.

* San Francisko įlankoje. JAV, nuskendo 
laivas ligoninė ..Benevolence” susidūręs su pre
kiniu lai u. Išgelbėta 489 žmonės, žuvo — 18.

* Sovietai nuteisė 3 mėn. kalėjimo Britų 
laivo „Tintem Abbey” jūrininką Barnes'ą, esą 
už tai, kad laike laivo krovimo jis kumštimi 
sudavęs vienam rusui darbininkui.

* Rugp. 27 d. Valijoj, netoli Penmaenmvvavvro 
susidūrė greitasis traukinys su manevriniu gar
vežiu. 6 keleiviai žuvo, o 35 sužeisti.

* Iš Amerikos netrukus prasidės Atlanto 
pakto valstybėms tankų gabenimas. Bus tei
kiama vidutinio dydžio Sherman'o tipo tankai, 
ginkluoti 76 milim. patranka.
■ * Indijos ir Pakistano ginčas dėl Kašmiro 
krašto, kuriam šių valstybių jis turi priklausyti, 
nepavyk išspręsti. Dėl to JTO tarpininkas 
Owen Dixon’as grįžo į Ameriką. Abu kraštai, 
derybų keliu, turės Kašmiro klausimą išspręsti.

* Netoli Liežo, buvo pasikęsinimas prieš 
antrą žy.nų belgų komunistų veikėją p. Rask in’ą. 
Aplinkybės rodo, kad tarp pasikėsinimo prieš 
belgų komunistų vadą Lahaut'ą ir šio, esama 
ryšio.

* D. Britanijoj sviesto norma bus 1 uncija 
sumažinta.

* Amerikos parlamentui pateiktas įstatymo 
projektas, kuris numato ištremti tuos ateivius, 
kurie atsisakys Amerikos kariuomenėj tarnauti 
teisindamiesi, kad jie nėra to krašto piliečiai.

* Naujorko uosto darbininkai atsisakė krauti 
prekes į laivus, plaukiančius į už Geležinės 
Uždangos esančius kraštus. Pereitą savaitę į 
Gdynę plaukiančiam laivui „Mormac Surf” 
pakrovė tik paštą, bet paraginimo krauti ir 
prekes nepaklausė.

“BRITANIJOS LIETUVIS”NAUJIENOS
Paryžiuje įvyko D. Britanijos ir Prancūzijos 

krašto apsaugos ministerių pasitarimas dėl ben
dradarbiavimo vykdant trijų metų ginklavimosi 
planą, išplaukiantį iš Atlanto pakto. Per pasi
tarimus prancūzai supažindino Britus su pran
cūzų memorandumu JAV. Spėjama, kad tas 
memorandumas siūląs sudaryti federalinę Euro
pos kariuomenę, Amerikos ginklais ginkluotą.

* Amerikos įgaliotinis Vokietijai p. Cloy’us 
išvyko Amerikon. Jis dalyvaus darbų tvarkos 
paruošimo darbuose sekantį mėnesį Naujorke 
įvykstančiai vakarų valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencijai.

* Pietų Afrikoje, buvusioje Vokietijos kolo
nijoje, kurią mandato teise iki šiol valdė Pietų 
Afrikos valstybių sąjungos vyriausybė, įvyko 
rinkimai. Šiuo žygiu norima tą sritį įjungti į 
minėtą sąjungą, nors Tarptautinis Hagos teis
mas ir pasakė, kad mandato, arba valdymo 
teisę Pietų Afrikos sąjungos vyriausybė negali 
vienašališkai pakeisti.

* Birminghame įvyko Britų Mokslinės Pa
žangos Sąjungos susirinkimas. Svarstyta ener
gijos panaudojimas žmogaus tarnybai.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš 1 puslapio)

priešino prezidentas Truman’as ir užsienio rei
kalų ministerija. Pastaroji pranešė, kad laivyno 
ministerio kalba neatatinka Amerikos politiką.

Už šią kalbą laivyno ministerį puola ir spauda. 
..New York Times” pažymi, kad tokie pareiški
mai gali išgąsdinti Amerikos sąjungininkus ir 
suteikti naujo pašaro komunistinei propagandai.

Anuomet Wallace už skelbimą Amerikos po
litiką neatatinkančios nuomonės, turėjo iš mi
nisterio pareigų pasitraukti. Ar taip bus ir su 
p. Matthews's, neaišku.

Gen. MacArthur'o nuomonė mažiau peikia
ma. Prezidentas Truman’as patarė jam at
šaukti Legionierit^ jroęigijsstji į pasiųstą laišką 
ir ta proga paaišl 
siūlymu, kad K 
Saugumo Tarybtį

patarė jam 
į pasiųstą 

i’erįka sutinka su 
mūs būtų JTO

jeigu turite darbo ir buto 
parūpina teisininkai ir ka 
javę Amerikos/ iri Et
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ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.

Pietų Amerikos Lietuvių 
gyvenimą pažinsite skaitydami 

„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSĄ” 
Eina trečias dešimtmetis: 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina. 
Metams 3 doleriai.

„LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI”
Tik ką išėjęs iš spaudos Lietuvos miškų de

partamento 30 metų nuo įsikūrimo sukakčiai 
paminėti leidinys. Redagavo K. Sčesnulcvičius. 
Išleido Lietuvos Miškininkų Sąjunga, Čikaga, 
JAV — 1950 m. Kaina 8 šilingai. Anglijoje 
knygą galima gauti pas Miškininkų Sąjungos 
atstovą: P. Janušaitį, 39 Commercial St. Hud
dersfield, Yorks.

Gražus leidinys, vertinga knyga, nušviečianti 
Lietuvos miškus nepriklausomybės, vokiečių ir 
rusų okupacijos laikais. Turi 118 puslapių, 
knygoje įdėti straipsniai: K. Sčesnulevičiaus, 
A. Rukuižos, J. Kuprionio, M. Jameikio, J. 
Raukčio ir P. Malvico. Knyga iliustruota ir 
gražiai išleista.

Visi mylintieji Lietuvos miškus, kaip tvirto
vę šiuo laiku Lietuvos kovai už laisvę, prašoma 
siųsti užsakymus, kartu su pinigais, minėtai 

• knygai įsigyti. Pnigus galima siųsti pašte pašto 
Į orderiais kartu su užsakymu. P. Janušaitis

PRANEŠIMAI
•i DBL SPORTO SĄJOS ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS
s Suvažiavimas įvyks rugsėjo 17 d. 13 vai. p.p.
/ Manchestcrio Lietuvių klubo patalpose.

DBL Sporto Sąįos vadovybe

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London St., London, VV.2. 
REDAKCIJA raštus taiso l>ei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 

’PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
J Piuiurf by: M. Caplin & Co. Press Ltd. 15 Dunbeved Road Norlh Thornton Heath Surrey. Tel. THO 2727

ĮVAIRENYBĖS
KODĖL VABZDŽIAI LEKIA I ŠVIESĄ

Daug vabzdžių vartoja šviesą kompaso vie
toje. Jie juda taip, kad šviesos spinduliai ap
šviestų vieną jų kūno pusę vienodu kampu. Tai 
galima aiškiai pastebėti uždengus puoduku tam 
tikra linkme judančią skruzdę ir palaikius ją 
nelaisvėje valandą. Per tą laiką saulė nueis tam 
tikrą kelią ir jau švies iš kitos pusės. Išlaisvinta 
skruzdė bėgs jau kita linkme ir tiek skirtinga, 
kiek pasikeitė saulės spindulių kryptis. Kadan
gi skruzdės bendrai neturi reikalo su puodukais 
nuo kavos, o vabzdžiai su žvakės šviesa, dėl 
to jie savo instinktu dažni usia teisingai vado
vaujasi. Mūsų dirbtinai šviesai veikiant, kai 
kurie skraidą vabzdžiai atrodo tiesiog pamišę. 
Jie vis mažėjančiomis spiralėmis skrenda aplink 
žmogaus sukurtas mažytes saules, kol, paga
liau „nusvyla sparnus”, krenta žemyn. Tai 
nesunku paaiškinti. Lygiagrečiuose saulės pin- 
liuose vabzdžiai be jokių sunkumų gali judėti 
pageidaujama kryptimi, visą laiką laikydami 
kūną vienoda kryptim ir vienodu kampu link 
spindulių. Tuo tarpu kai žvakė skleidžia į 
visas puses spindulių pluoštą. Pirmasis spin
dulys apšviečia judantį uodą arba musę tam 
tikru kampu, bet sekantis juos paliečia jau daug 
didesniu iš užpakalio. Musė turi pasukti kai
rėn, kad jos kūnas vėl sudarytų prieš tai buvusį 
kampą su spinduliu. Ir taip apgautas vabzdys 
juda spirale vis artėdamas prie šviesos ir tuo 
pačiu prie pražūties.

PETELIŠKIŲ DRESIRUOTOJAS

Carl Anderson’as Texase, domisi peteliškėmis. 
Šį pavasarį jis išperino 700 oranžinių ir rudų 
peteliškių, vad. Monarchais ir jų sparnus tam 
tikru būdu paženklino numeriais. Paleidęs į 
laisvę jis tikisi gauti pranešimu iš visų J.A.V. 
gamtos mėgėjų. Tuo būdu jis mano susekti 
šių peteliškių judėjimo savybes, kurios mokslui 
tebėra paslaptis. Jis tik žino, kad jos skrenda 
apie 25 mylių greičiu per valandą ir juda tiesia 
linija.

TOKS TOKį PAŽINO...
Nusigyvenęs anglų aktorius užėjo papietauti 

į baisiai nešvarią, bet pigią valgyklą Naujorke. 
Jis baisiai nustebo kai jo padavėju prisistatė jo 
kolega su kuriuo jis seniau kartu vaidino Lon
done.

— Vaje tu mano, — sušuko aktorius, — tu 
padavėjas tokioj vietoj I

— Taip, — paniekinančiai šypsodamasis at
sakė padavėjas, — bet aš čia niekad nevalgau -

Jis: — Gal... taip... eitume kartu per gyve
nimą ?

Ji: — Eitume? Juk sakei, kad turi auto
mobilį.

Jūsų žentas toks malonus vyrukas, tik
riausiai galėsit laimingai gyventi kartu.

1950 m. rugsėjo 1 d.

SPOIl TAS
BAIGIAMOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Rugpiūčio 19 d. Halifaxe antrą kartą susitiko 

Manchesterio „Kovas” su savo didžiausiu var
žovu Halifax© „Vilnium”.

„Kovas” laimėjo rezultatu 39:30 (12:10) ir 
tuo galutinai užsitikrino sau meisterio vardą.

Rugsėjo 9 d. Halifaxe įvyks paskutinės šių 
pirmenybių rungtynės tarp Manchesterio „Ko
vo” ir Bradfordo „Lithuanicos”. Po rungtynių 
įvyks pareinamosios taurės ir dovanų įteikimas. 
Kviečiama lietuvių visuomenė gausiai dalyvauti 
šiame pirmajame Anglijos lietuvių sportinio 
gyvenimo įvykyje. Pradžia 3,30 vai. p.p.

V. Steponavičius

SKAITYTOJU LAIŠKAI
SVEIKINAM ŠIRDIMIS IR LŪPOMIS

Praėjusios savaitės „B.L.” yra paskelbta žinia, 
kad per kun. J. Gutauską Škotijoj, iš senesniųjų 
ateivių, mūsų kraujo brolių ir seserų, Lietuvių 
Namų akcijas pirko šie, garbingi Škotijos lie- 
tuviai-ės: už 5 svarus Blaivybės D-ja, Dr. A. 
Bancevičius, Mrs. J. Coia, už 4 svarus — kun. 
J. Gutauskas, už 3 svarus kun. L. Gronis, J. 
Serapinaitė, už 2 svarus Giedraitis, Steponavi
čius ir visa eilė Škotijos lietuvių po 1 svarą.

Mieli broliai ir sesės, senesnieji Škotijos lie- 
tuviai-ateiviai! Jūs mums brangūs kaip kraujas, 
kaip širdis. Sveikinam širdimis ir lūpomis. Pri
kelkime Lietuvą mūsų. „Petys į petį, na, vyrai, 
kas galit, sustokim į darbą už mylimą šalį.

Z. Silsdenaitis

PAAIŠKINIMAS
Del pašto Taup. Kasoje laikomų pinigų, kad 

jie, jų laikytojo mirties atveju tektų giminėms, 
pasirodo, yra trumpesnis pervedimo formalu
mas, kaip testamentas. Sąskaitos laikytojas turi 
parašyti: Post Office Savings Department, Blythe 
Road, London, W. 14 laišką ir paprašyti atsių
sti Nomination form (blanką). Tai bus didelis 
blankas, kurį reikia užpildyti vieno liudininko 
akivaizdoje ir, tai atlikus, pasiųsti tai pačiai 
įstaigai įregistruoti. Šis palikimo aktas galioja 
tik Pašto Taup. kasoje laikomiems pinigams. 
Bet kuriuo metu jis gali būti atšauktas arba 
pakeistas.

GALVOSŪKIAI
UŽDAVINYS NR. 17 (1 TAŠKAS) 

ŠARADA
Žinai mane ištremtą iš rojaus 
Ir tuo vardu dažnai vadini artoją, 
Bet jeigu pakeisi antrą raidę iš pradžios, 
Visas pasaulis manęs bijos.
Gi kai nutrinsi raidę pirmutinę, 
Žinosi, kaip knygą vadina.
Dar jeigu raidę trint panorėsi
Elektros varžą matuot galėsi.

E. Hermanas

GALVOSŪKIO NR. 9 SPRENDIMAS
Vytautas, Iškasenos, Liškiava, Nevėžis, Ieva, 

Užtvanka, Simonaitytė. Iš pirmųjų raidžių — 
Vilnius, iš brūkšniais pažymėtų —- Tautos Šven
tė.

Teisingai išsprendė ir taškų gauna — 2 tašku: 
VI. Janušauskas; po 1 tašką: K. Valteris, Vikt. 
Zdanavičius, V. Stundys, J. Milašauskas. Už 
galvosūkį Nr. 8 1 t. K. Valteris.

GALVOSŪKIO NR. 11 SPRENDIMAS
Gasparas, Roma, Irena, Notaras, Iro, Ugnia

gesiai, Slavikai. Iš pirmųjų raidžių — Grinius, 
iš trečiųjų — Smetona.

Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. Vikt. 
Vyt., po 1 t. K. Mereckis, A. Bijūnas, J. Mi
lašauskas, V. Janušauskas, E. Hermanas, K. 
Valteris.

Už galvosūkį Nr. 10 1 t. V. Stundys.

GALVOSŪKIO NR. 12 SPRENDIMAS
Aruodas, uodas, puodas, juodas, kuodas, oda.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. E. 

Hermanas; po 1 t. K. Valteris, V. Janušauskas, 
Vikt. Zdanavičius, V. Stundys, S. Martinonis, 
J. Milašauskas.

ŠACHMATA 1
UŽDAVINYS NP. 10
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