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BRITAI SUVALSTYBINO 
PLIENO PRAMONĘ

Britų parlamento nepaprastoji sesija baigė 
savo darbus plieno pramonės suvalstybinimu. 
Įstatymas šiai pramonei suvalstybinti yra priim
tas pereitais metais, bet jo vykdymas buvo 
atidėtas. Šiuo kartu vyriausybė pateikė parla
mentui nuspręsti baigti šio įstatymo atidėjimo 
laiką.

Opozicija (konservatoriai ir "liberalai) prie
šinosi plieno pramonės suvalstybinimui. Jie 
siūlė dėl įtemptos būklės, ekonominių sume
timų ir karo pavojaus atidėti iki pavasario šio 
įstatymo vykdymą. Vyriausybė siūlymą palaikė. 
Balsuojant buvo už 306 balsai ir prieš — 300. 
Šis balsavimas buvo principinio pobūdžio ir 
reiškė vyriausybei pasitikėjimą. Vadinasi, ji 
pasitikėjimą gavo tik 6 balsų dauguma.

Parlamentas išsiskirstė. Paprastoji jo sesija 
prasidės spalių 17 d.

SIAURINS PREKYBĄ SU RYTU 
EUROPOS KRAŠTAS

Konservatorių partijos narys p. Lyttelton’as 
pasiūlė parlamente, opozicijos vardu, sulaikyti 
iš D. Britanijos išvežti tokius dalykus, kurie 
galėtų užpuoliko karinę galią sustiprinti arba 
kurie pačiai D. Britanijai reikalingi. Užsienio 
prekybos min. Wilson’as, plačiai paaiškinęs 
prekybos su rytų Europos kraštais sąlygas pa
tikino, kad vyriausybė peržiūrės tų dalykų 
sąrašą, kuriems išvežti reikalingi specialūs leidi
mai, taip jau apsvarstys ir tų dalykų išvežimo 
draudimą, kuriuos minėtas atstovas siūlo ne
leisti.

Ta proga tenka paminėti, kad Amerikos 
senatas priėmė įstatymo papildymą dėl Mar- 
shall’io planu teikiamos paramos nutraukimą 
tiems kraštams, kurie ginklus bei kitus dalykus, 
naudingus kariniams tikslams, parduoda už 
geležinės uždangos esantiems kraštams.

PROFESINIU SĄJUNGŲ 
KONGRESAIS

Vyriausias profesinių sąjungų organas Profe
sinių Sąjungų Kongresas (Trade Union Con
gress) pirmą kartą savo istorijoj atmetė Genet 
ralinės Tarybos siūlymą dėl atlyginimų nekėlimo 
ir bendros ekonominės būklės stabilizavimo. 
Priešingai tam siūlymui, nutarta reikalauti pelno 
kontrolės ir panaikinti dabartinius nuostatus dėl 
atlyginimų normavimo. Atlyginimų padidini
mas turi būti pamokamas iš pelno, bet ne iš 
kainų kėlimo. Didele balsų dauguma atmestas 
Tarybos siūlymas tuoj sulyginti vyrų ir moterų 
atlyginimą. Korėjos klausimu kongresas 
6.942.000 balsų prieš 595.000 pritarė Jungtinių 
Tautų laikysenai ir parėmė Britanijos apsigin
klavimo programą. Pasiūlyta sukurti įstaigą 
atlyginimams derinti.

PRADĖJO ABD EL KRIM’AS 
VEIKTI

Abd ei Krim’as, įžymus šiaurės Afrikoj gy
venančių rifų ir kabilų tautelių vadas, pagarsėjęs 
1924 m. kovodamas su prancūzais dėl krašto 
nepriklausomybės, vėl iškilo į viešąją veiklą. 
Šiuo laiku jis yra Amerikoje. Nuvyko į ten 
pabėgęs iš prancūzų internavimo, kur išbuvo 
apie 20 metų. Dabar Abd ei Krim’as įteikė 
Amerikos užs. reik, ministeriui raštą, protestuo
damas prieš Prancūzų valdžią Alžirc, Tunise 
ir Maroke. Abd ei Krim’ą remia Tuniso bėjus, 
Maroko sultonas ir kiti šiaurės Afrikos nacio
nalistai.

EUROPOS KARIUOMENE
Atlanto pakto dvylikos valstybių taryba, sasi- 

dcdanti iš užsienio reikalų ministerių, turėjo 
Naujorke kelis posėdžius. Kaip spėjama, ji 
svarstė Vakarų Europos gynybos klausimus. 
Esą, susitarta visais klausimais, išskyrus vokie
čių divizijų sudarymo klausimą. Siūlyta vo
kiečių dalinius įjungti į kuriamą vak, Europos 
kariuomenę, bet šiam siūlymui labai priešinęsis 
Prancūzijos užs. reik, ministeris.

Konferencija svarsčiusi ir kuriamosios Euro
pos kariuomenės bendros vadovybės klausimą. 
Spėjama, kad yra sutikta su gen. Eisenhower’io 
kandidatūra į vyr. šios kariuomenės vadus.

Vak. Vokietijos vyriausybė nutarė atleisti 
iš valstybinės tarnybos komunistų ir kraštutinių 
dešiniųjų partijų narius. Tokias priemones 

i įvykdyti pasiūlyta ir paskirų kraštų vyriausy
bėms.
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PRASIDĖJO ANTROJI KORĖJOS 
KARO FAZĘ

Amerikos gen. Waiker’is, JTO kariuomenės 
vadas Korėjoje, pereitą antradienį, aplankęs 
frontą, pareiškė, kad priešas nusilpo ir dėl to 
netrukus bus pradėtas jo puolimas. Ketvirta
dienį žadėtas puolimas ir prasidėjo.

Amerikos parašiutininkai buvo iš oro nuleisti 
ties Seulu į Kimpo aerodromą, o tuo pačiu 
laiku laivyno pėstininkai iškėlė desantą Inchone, 
priešais Seulą. Desantai iškelta ir rytiniame 
Korėjos pajūry. Ten keliose vietose pietų Ko
rėjos kariuomenė sudarė prietilčius, be kitų 
vietovių ir Samchoke, priešais Seulą. (Žiūrėk 
žemėlapį „B.L.” 27 nr.) Vadinasi, toli komu
nistų kariuomenės užpakaly buvo sudaryti prie
tilčiai. O priešais Pusano uostą nusistovėjusia
me fronte JTO kariuomenė pradėjo puolimą.

Susidarė nauja, šiauriečiams nepalanki būklė. 
Jie jau neįstengė JTO kariuomenės spaudimo 
atlaikyti ir pradėjo trauktis.

Iki šiol buvęs svarbiausias frontas priešais 
Pusaną virto antraeiliu, nes dėmesys nukrypo 
į ties Seulu atsiradusį frontą. Ten amerikiečiai 
kelia daugiau kariuomenės, gabena karines reik
menis ir sudarytą prietiltį plečia. Jų kariuomenė, 
bekovodama su atkakliai besiginančiais šiaurės 
korėjiečiais, rugsėjo 20 d. pasiekė Seulo prie
miesčius ir užėmė ten esantį geležinkelio mazgą. 
Dėl to pietuose, už šimto mylių esančiai komu
nistų kariuomenei, tiekimas tapo nutrauktas.

Po šito JTO kariuomenės žygio susvyravo visi 
frontai ir, kaip iš įvykių eigos atrodo, prasidėjo 
antroji Korėjos karo fazė. Nelaisvėn paimta 
daug šiaurės korėjiečių ir didelis karo grobis, 
tarp kurio ištisi sandėliai vėliausios gamybos 
rusiškų ginklų.

Šiaurės korėjiečiai savo jėgų, toli į pietus 
nuėjusių, jau nebegalės išgelbėti. Jie stipresnį 
pasipriešinimą gali mėginti suorganizuoti tik 
į šiaurę nuo Seulo. Tačiau ir toks žygis jų bū
klės jau nepataisys. Šiuo laiku svarstoma ne 
šis atvejis, bet tai, kaip bus, kai JTO kariuomenė, 
vydama šiaurės korėjiečius, prieis prie 38 lygia
gretės? Ar ji ten turės sustoti, ar visą Korėją 
užimti? Šiuo klausimu esama įvairių nuomonių.

Jei šiauriečių persekiojimas būtų sustabdytas 
priėjus tą ribą, tai nėra jokios garantijos, kad 
jie, po kurio laiko, susitvarkę ir susiorganizavę, 
nepakartos vėl panašaus žygio į pietinę krašto 
dalį. O tada „muziką” vėl tektų pradėti iš 
pradžios.

Yra nuomonių, kad dabar pradėtu žygiu visa 
Korėja bus užimta, o po to įvykdyti laisvi ir 
demokratiški rinkimai visam krašte, JTO komi
sijoms stebint.

Gali būti ir taip, kad šiaurės korėjiečiai pa
siskelbs sutinką pasitraukti už 38 lygiagretės, 
kaip Saugumo Taryba reikalavo pačioje jų 
žygio pradžioje. Tokiu atvejų susidarytų nauja 
būklė, kuriai esant šiaurinės dalies užėmimas 
galėtų į karą įvelti kinus ir rusus, žinoma, jei 
jie panorės šiaurės korėjiečius remti ir Korėjos 
karą išplėsti. Tačiau 38 lygiagretė dar ne taip 
arti ir kol ji bus pasiekta, reiks laiko ir pastan
gų. O kada ji bus pasiekta, kitaip atrodys ir 
tie neaiškumai, kurie dabar kyla.

SUSIRINKO JTO PILNATIS
Rugsėjo 20 d. Naujorke susirinko JTO pil

natis. Dalyvauja 59, šią organizaciją sudarančių

Gen. W.H. Waiker’is, vyriausias Amerikos 
ir JTO kariuomenės vadas Korėjoje.

valstybių delegacijos. Darbų tvarka labai di
delė ir susideda iš 73 punktų.

Atrodo, kad ši pilnatis turės išspręsti lat'ai 
opius ir sudėtingus klausi nūs, nes ji susirinko 
tikrai neramiu laiku, kuomet Korėjoje išpro
vokuotas karas ėjo, kai Sovietai boikotr.v > šią 
organizaciją stengdamiesi sukliudyti savo vetais 
jos pastangas dėl taikos palaikymo pasauly' ir. 
kai tebegresė naujų ginkluotų užpuoli n) ga'i- 
mybės.

Vos prasidėjo pilnaties posėdžiu kri dar 
nebuvo išrinktas nė jos pienininkas, jr: m- ai
dėjo ta pati akcija dėl komunistinės Kitij<s i 
JTO įvedimo, kurią visą laiką Sovietai 'arė 
Saugumo Taryboje. Tik po ilgesnių išsiaiški.inoų, 
balsavimo tvarka, šis, staiga ir nelaiko iškelt > 
siūlymas, balsų dauguma buvo atmestas. At
mestas jis dėl to, kad komunistinę Kinijos val
džią iki šiol pripažino tik 16 valstybių, tuo tarpu 
nacionalistinę tebepripažįsta 43.

Kaip aiškėja, Amerika šiai pilnačiai pasiūlys 
planą, pagal kurį JTO, naujos agresijos atveju, 
galėtų greit veikti. Jis numato tarptautinės 
pajėgos sudarymą, kuri būtų JTO žinioje ir 
kuri galėtų būti pasiųsta ten, kur bus reikalinga.

Iš kitų klausimų, kurie šioje pilnaty galės 
iškilti, be abejonės, bus atšaukimas diplomatinių 
santykių su Ispanija suvaržymo, Generalinio 
sekretoriaus ir kiti klausimai.

Gen. sekr. Trygve Lie baigia penkių metų 
kadenciją. Dėl naujo kandidato į generalinius 
sekretorius su Sovietais dabar bus sunku susi
tarti.

BAIGTA KARO BŪKLĖ SU VOKIETIJA
Trys didieji: Amerikos, D. Britanijos ir Pran

cūzijos užsienio reikalų ministerial, susitikę 
Naujorke, svarsto visą virtinę svarbių politinių 
problemų. Po kelias dienas trukusių pasi
tarimų, yra išleistas pranešimas, liečiąs Vokie
tiją. Iš jo aiškėja, kad susitarta: 1) baigti karo 
būklę su vak. Vokietija, 2) kad bet koks vak. 
Vokietijos arba vak. Berlyno užpuolimas bus 
laikomas tolygiu kurios nors minėtos valstybės 
užpuolimui, 3) Vokietijai leidžiama įsteigti už
sienio reik, ministerija ir palaikyti diplomatinius 
santykius su užsieniu, 4) panaikinami laivų 
statybos suvaržymai, 5) leidžiama gaminti dau
giau plieno (iki šiol buvo leista iki 11 milijonų 
tonų) ir 6) leidžiama įkurti federalinę policiją.

PISTALETAS SAUGUMO TARYBOJ
Rugsėjo 19 d. buvo susirinkusi Saugumo Ta

ryba. Jos darbų tvarka tolydžio didėja, ir šį 
kartą padaugėjo JTO kariuomenės vyr. vado gen. 
MacArthur’o pranešimu apie Korėjos karą. Pra
nešime pasakyta, kad Rusija šiaurės korėjiečius 
aprūpina ginklais ir šaudmenimis, tarp kurių yra 
1949 ir 1950 metų gamybos. Kaip įrodymas, 
prie pranešimo buvo pridėtas vėliausios sovietų 
gamybos automatinis pistaletas. S. Tarybos na
riai paeiliui apžiūrinėjo, bet kai pestaletas priar
tėjo prie Sovietų atstovo p. Malik’o, šis išėjo.

Gen. MacArthur’o pranešime smulkiai išvar
dinta ne tik Rusijos suteiktoji šiaurės korėjiečiams 
parama, bet ir komunistinės Kinijos. Kinai į Ko
rėją atsiuntė 140.000 korėjiečių kareivių, buvusių 
kinų kariuomenėj. Pranešimo svarstymas ati
dėtas kitam posėdžiui.

PARAŠAI IR AKTYVISTAI

PO EŽERAIS
(MŪSŲ BERLYNO KORESPONDENTO)
Atmetę JTO atominės energijos kontrolės 

siūlymą. Sovietai ryžosi padaryti pasaulinio 
masto blefą prieš atominę bombą. Tuo tikslu 
jų diriguojami užsieny kultūrbolševikai, susi
rinkę Stokholme, priėmė vad. taikos atsišaukimą, 
kuriame pasmerkė atominės bombos naudojimą. 
Po šituo raštu užsienio komunistai ir jų pakali
kai pradėjo rinkti parašus. Netrukus šis mul
kinimas paaiškėjo ir dėl to laisvuosiuose kraš
tuose parašų rinkimo planas žlugo. Žlugimą 
pagreitino komunistų išprovokuotas Korėjoje 
karas. Užtat „parašų medžiojimas” po tuo 
atsišaukimu pilnu tempu eina už geležinės už
dangos.

Nuo Geltonosios jūros iki Elbės krantų „tai
kos kovotojų” pulkai renka parašus prieš ato
minę bombą, o buv. feldmaršalo Rommelio 
adjutantas G. Schudy’s, 5000 enkavedistų pa
dedamas, žiūri, kad į nuo pasaulio spygliuotom 
vielom užtvertas Auės urano kasyklas, kur kasa
ma atominės bombos gamybai pagrindinės 

(Tęsinys 6 puslapy)

IV METAI

Paprastai ant garvežių dūmtraukių būna rai
dės ar skaičiai. Vieninteliai pasaulyje danai ant 
garvežių dūmtraukių deda tautines spalvas: 
raudona-balta-raudona. Paveikslėlyje danų gar
vežys greta laivo, kurių dūmtraukiai nužymėti 
tautinėmis spalvomis.
---------------------------------- ,------- ---------------------

BRITANIJOS STREIKU 
PRIEŽASTIS

Pereitą ketvirtadienį Londone kilo autobusų 
šoferių ir konduktorių streikas. Prasidėjo jis 
iš protesto prieš priimtas dvi moteris kondukto
rių pareigoms ir reikalavimo padidinti vyrams 
konduktoriams atlyginimą l svaru per savaitę 
daugiau, kaip moterims. Nežiūrint šito streiko 
silpno pagrindo, jis greit išsiplėtė. Šeštadienį 
jau apie pusė visų Londono, iš 5.100 autobusų 
streikavo 2.300 autobusų tarnyba ir iš 1.600 
troleybusų — streikavo 330 pastarųjų personalo, 
iš viso sustreikavo 15.000 žmonių.

Darbo ministeris, kalbėdamas parlamente apie 
streikus, įspėjo visuomenę ir parlamentą, nurody
damas, s reikai yra komunistų darbas. Komunis
tai, viliodami darbininkus visokiais pažadais, 
streikais stengiasi trukdyti krašto gyvenimą. Tai 
daroma tuo metu, pažymėjo ministeris, kuomet 
Britų kareiviai Korėjoje yra pavojuje ir reikaling i 
paramos. Kreipdamasis į darbininkus, minisetris 
įspėjo juos, kad būtų budrūs ir akylesni prieš vi
sokius mėginimus įtraukti į kovą, kuri gali būti 
žalinga visuomenei ir patiems darbininkams.

Be abejonės, Darbo ministerio įspėjimo ir ži
nių apie vyriausybės svarstomus būdus kovai su 
panašiu būdu iškylančiais streikais paveikti, Lon
dono transporto darbininkai šį pirmadienį baigė 
streiką. Vos pasibaigė Londono transporto dar
bininkų streikas, kaip netikėtai jis pasireiškė dujų 
gamyklose, kur sustreikavo apie 1000 darbi
ninkų. Šito streiko priežastis — nepasitenkinimas 
atlyginimo padidinimu. Pereitą savaitę visų D. 
Britanijos dujų gamyklų darbininkams atlygini
mas buvo padidintas pusantro peno per valandą.
Tačiau sustreikavę nori gauti dar pusantro peno 

daugiau.

EUROPA AMERIKOS 
GYNYBAI SVARBENE

Gen. MarshaU’io paskyrimas Amerikos krašto 
apsaugos ministerių susilaukė plačiausio prita
rimo ne tik Amerikoje, bet ir vakarų Europoje. 
Spauda plačiai šį įvykį komentuoja ir pažymi, 
kad prez. Truman’as pakvietė Amerikos kari
nėmis pajėgomis rūpintis populiarų ir atsakingą 
asmenįšio asmens vardas yra susietas ne tik su 
Vokietijos nugalėjimu, bet ir su Amerikos 
pastangomis po karo ekonominiai sustiprinti 
Europą. Toks Amerikos žygis siekia sustiprinti 
Europos pasitikėjimą Amerika, kad pastaroji 
Europą laiko svarbiausia žemės dalimi kovoje 
su Sovietais.

Manoma, kad gen. Marshall’is sudarysiąs 
ir antrą planą vakarų Europos karinėms pajė
goms sukurti, kuris šio krašto gynyboj suvai
dinsiąs ne mažesnį vaidmenį, kaip suvaidini- 
jo pirmasis planas ekonominėj srity.

NAUJA GRAIKŲ VYRIAUSYBĖ
Naująją Graikijos vyriausybę sudarė liberalų 

partijos vadas Venizelos’as. Vyriausybė yra 
koalicinė. Ji sudaryta iš trijų didžiųjų partijų: 
liberalų, populistų ir socialdemokratų. Pasta
rųjų partijų vadai: populistų — Tsaldaris ir 
socialdemokratų — Papandreou’s naujoje vy
riausybėje yra vicepremjerai.
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^DAUGIAU PROTO IR RIMTIES
Savaime suprantama, kad šiuo metu pasauly 

vykstą įvykiai savo reikšme yra didžiausi. Visi 
kreipia savo žvilgsnius į Korėjos karą. Vieni 
jaudinasi, kad amrekiečiai pralaimi, antri-prie- 

• ■ ■šingai; .treti skaičiuoja: savaites, o gal ir dienas, 
laukdami trečiojo pasaulinio karo; ketvirti- 
diskutuoja klausimą, o gal jau būtų laikas vykti 

• į Korėją savanoriais ir iš ten pradėti Lietuvos 
; . laisvinimą; pagaliau penkti,' labiau neryingi ir 

karšti, jau velkasi karines uniformas ir kovoja 
Tautų Sąjungos kariuomenės eilėse. Amerikos 

' lietuvių laikraščiai pranešė, kad du buv. Dipu- 
’kai ‘jau atsižymėjo -i r-gavo medalius.

Visa tai yra žmoniška ir todėl suprantama. 
O visgi iš suminėtų pavyzdžių įvairumo vienas 
klausimas lyg savaime prašosi: o kas gi iš ti-
krųjų, reikia daryti? Kokia turėtų būti lietuvio 
laikysena šiuo metu ?

Atsakymas galėtų būti trumpas: laikytis šal
tai it* labai rimtai.

Visų pirma konkretus atsakymas tiems, kurie 
■ • ruošiasi vykti Korėjon. Šie turi dvi galimybes: 
. -'.arba būti užmušti karo lauke Korėjos žemėje, 

>’ arba patekti komunistams į nelaisvę ir būti čia 
pat „likviduoti” arba išvežti į Sibirą prievartos 
darbams. Jokios trečios galimybės -kaip ka
riui prasilaužti per frontą, pakeliui nugalėti Krem
lių ir’ pasiekti Vilnių.

Priimant dėTnesin pirmas dvi, labai realias, 
■galimybes, kyla klausimas: ar yra toks būtinas 
reikalas vykti į Korėją tik tam, kad vėliau atsi- 

. .durtum Sibiro vergų stovyklose? Argi dėl to 
reikėjo pirmavykti Anglijon, kuomet iš Lietuvos 

. Sibiras keliais šimtais mylių yra arčiau kaip iš 
Londono? Pagalvokime tik vieną sekundę ir 
pamatysime, koks tragiškas ir beprasmiškas 

. ' butui šitoks žygis.
Ne mažiau beprasmiška būtų žūti Korėjos 

laukuose. Lietuvio kraujas ten būtų vertas tiek 
kiek sutraiškytos mušės po dramblio letena. Ten 
grumiasi pasaulio milžinai—Rusija, Kinija, Jungt. 
Amerikos Valstybės ir D. Britamijos Imperiją. 
Jie rungiasi irgi ne dėl Korėjos, bet dėl savo inte
resų Ram. Vandenyne ir Azijoj.

-•■•■• o kokiūs interesus mes, lietuviai, turime Ko
rėjoj?/ -Jękių.

Tiesa, Graikija, kuri irgi be jokių interesų Ko
rėjoj, pasiskelbė ruošianti kuopą ar dvi Korėjos 

. •'karui. Bet-Graikija tai daro visųpirma simbo
lišku-karių skaičiumi, o antra, ji tai daro kaip ir 

" ..-atsidėkodama amerikiečiams ir anglams už jų 
pagalbą kovose su komunistais jos žemėje.

O-Lietuva nei amerikiečiai, nei anglai nei pran
cūzai. nei kiti ikišiol konkrečiai nesirūpino ir 

’-‘■•nesirūpina. Priešingai, labai dažnai tenka skai
tyti spaudoje ir išgirsti per radiją įspėjimus visom 
tautoms už geležinės uždangos, kad niekas nekels 

U karo: dėl jų išlaisvinimo. - Atseit, kiekvienas turi 
rūpintis savimi.* Atseit, ir mes lietuviai rūpinsimės 
tik savim tik Lietuva.

• •• Žinoma, šios nuotaikos pasikeis, kuomet karas 
‘persimes Europon ir kils pasaulinis karas euro- 

• pietiška -prasme. Tuomet atsiras tam tikra 
prasme europietiškas solidarumas, tuomet kiek
vienas kariaus „vienas už vieną ir visi už vieną” 
priešą. Net ir tokiu atveju nesusinervuokime ir 
nepraraskime proto rimties. Ir tuomet nebūtų 
prasmės mirti ties Berlinu ar Varšuva, paliekant 
Vilniaus ar Klaipėdos išlaisvinimą vokiečiams ar 
lenkams.

Europa, visų pirma, ir JA Valstybės daro ir darys 
viską, kad išvengtų didesnės apimties karo, nes 
jos, ypač Vakarų Europos valstybės, nėra pasi
ruošusios karui. Tai matome, kad ir iš karo Ko
rėjoj. Todėl pasaulinio karo galimybė gali atei
ti tik iš Kremliaus. Štai čia ir yra mįslė—ar 
Kremlius apsispręs pasinaudoti pigia Europos ne
pasiruošimo proga? . Jeigu taip—:reiškia pasauli
nis karas Europoje turėtų būti čia/pat.

Bet yra dar vienas kelias, kurį Kremlius gali 
noriai pasirinkti, ar jau pasirinko. Kremlius 
turi daug galimybių trukdyti Amerikai ir Europai 
greitą pasiruošimą. Tuo būdu karą • Europoje 
gali užvilkinti be didelio pavojaus sau ir iki pato
giausio momento (iki pilnos paruošties). Tokiu 
atveju karo persimetinas Europon kiek užtruktų.

MINTYS APIE LAISVĄJĄ LIETUVĄ
(Tęsinys iš

Administracinių institucijų kompetencijos turi 
būti aiškiai nustatytos. Jų organizacijose neturi 
būti spragų ir paralelizmo. Centrinių įstaigų — 
ministerijų organizacijoje būtų racionalu įnešti 
kai kurias pataisas. Ūkio ministerija turėtų 
apimti žemės ūkį, pramonę, amatus, prekybą 
ir statistiką. Finansų ministerijai liktų finansai 
ir kreditas. Technikos ir susisiekimo ministerija 
apimtų krašto planavimą, statybą, geologinius 
tyrimus ir susisiekimo įvairias sritis. Naujos 
ministerijos įkurdintinos: darbo, sveikatos, kul
tūros. Švietimo ministerija turėtų perimti kitų 
ministerijų įkurdintas ir išlaikytas mokyklas.

Ministerijų padaliniai turi būti racionaliai 
paskirstyti krašte, kad nebūtų bergždžio para
lelizmo.

Tcritorijalinė administracijos reforma yra bū
tina, kad sudarius valdymo sistemą nuo centro 
iki apačios. Perdėta centralizacija, savivaldybių 
nusmelkimas, rusiškos santvarkos likučių ram- 
stymas pasenusiais teisynais turi būti perorga
nizuota. Vietos administraciją reikia pritapdin- 
ti lietuviškai tikrovei. Praktikoje iškyla centri
nių įstaigų veiklos derinimas, savivaldybių kon
strukcija ir jų kompetencijos išplėtimas. Ap
skrities valdybos ir viršininko funkcijos išryš
kintos. Už administraciją turi būti atsakinga 
vadovybė. Valsčių funkcijos ypač būtinos išplė
timo: ūkio, socialinėje ir kultūros srityse. Se
niūnijos turi tapti realiu administraciniu vienetu, 
o ne valdinės korespondencijos paskirstytoaj.is

Valsčiaus viršaičių rinkimo ar skyrimo klausi
mas yra šalutinis. Esminiu klausimu yra pa
rinkimas tinkamų asmenų su išsimokslinimu, 
patirtimi ir moralinėmis savybėmis.

Personalo parinkimas yra vienas svarbiausių 
klausimų. Gali būti puikiai sudaryta krašto 
valdymo schema, išryškintos kompetencijos, ta
čiau be tinkamo personalo bus negyvais griau
čiais. Iš personalo daug reikalaujama: sveika
tos, išsimokslinimmo, patirties, stebėjimo ga
bumų, tvarkingumo, disciplinos, mokėjimo ad
ministruoti, objektyvumo, moralinių savybių: 
padorumo, lojalumo ir nemažo pasišventimo.

Valstybės kontrolė turi apimti ne vien forma
linę, bet ir esmės sritį. Toji kontrolė turi rasti

Kurį šių dviejų kėlių Kremlius bepasirinktų, 
visvien gyvensime nuolatiniame karo pavojuje.
O jeigu taip, tai ir mūsų pareigos šiuo metu,kad ir 
atatinkamai ribotos, bet labai aiškios: būti to
kioj paruošty, kuri įgalintų mus, sąlygoms susi
darius, kiekvienu metu būti Lietuvos išlaisvinimo 
kovų dalyviais. Tokia paruoštis reikalauja tam 
tikro laiko. Todėl svarbu šiai reikalingai pareng
čiai derintis, neatidėliojant šį darbą tolimesnei 
ateičiai. Būtų labai graudu, jeigu įvykiai už
tiktų mus, kaip išblaškytas aveles; būtų,dar grau
džiau, jeigu laikui atėjus, mes nežinotumėm nei 
kas ką daro, . nė kaip kur turi būti padaryta. 
Džiugu, kad mūsų tarpe yra lietuvių, kurie tai 
supranta ir kurie, nepaisydami viso šio darbo 
sunkumų, šios paruošties imasi. Tik niekam 
čia nereikia jaudintis ar karščiuotis. Viskas bus 
žymiai geriau padaryta proto rimtimi ir pasiti
kėjimu kitais ir savimi. St. Kuzminskas.
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vietą rikiuojamo plano krašte, nes jos uždavinys 
daboti, kad rikiuojamas planas neliktų teoreti
niu kūriniu.

7. Rikiuojamas ūkis. Gyvename pilnutinės 
suirutės laikotarpyje. Jame iškyla gausybė 
klausimų, tačiau vieną pirmaujančių vietų užima 
ūkiškieji. Jie dažnai suplakami su politiniais, 
todėl sukuriama dar didesnė maišatis. Fašistai 
kaltina demokratiją esant glaudžiame saite su 
komunizmu. Pagal juos kiekviena demokra
tinė santvarka veda į bolševizmą. Komunistai 
tvirtina: demokratija ir fašizmas yra tas pats, 
nes abi santvarkos remiasi privatiniu kapitalu, 
kuris išnaudoja darbininkų klasę. Demokratai 
minėtoms santvarkoms primeta turint daug 
ką bendro — kiekvienu atveju abi totalitarinės, 
kurios užgniaužia asmens laisvę.

Šie tarpusaviai ginčai atidengia dalį tiesos. 
Tačiau ji leidžia mums susivokti tik horizonta
linėje plotmėje. Ūkiškos problemos mus gula 
visu svoriu. Libcralistinis kapitalizmas Europoje 
pamažu užleidžia vietą naujoms tendencijoms. 
Jos yra socialinės, kurios ieško kompromiso 
su laisvu ūkiu. Socialistinės mokyklos ūkiškų 
klausimų sprendimui nemažai yra davusios, 
tačiau daug įnešusios irocionalaus ortodoksiš
kumo, kuris ir nūnai randa plačias skiltis vesti 
diskusijoms.

Vienas tokių klausimų yra rikiuojamas ar 
planingas ūkis. Laisvas ūkis nūnai, yra sąvoka, 
kuri vargu tikrovėje ar begalės įgyti pilnutinį 
turinį.

DBLS Great Hortono skyriaus valdyba šaukia 
visuotinį narių susirinkimą rugsėjo 23 d. 3 vai. 
St. Patricks Parish Hall, Paradise St. of West 
Gate, Bradford. Skyriaus narių dalyvavimas 
būtinas. Kviečiami ir svečiai. Skyriaus valdyba

* * *

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) 16,30 vai. šaukia
mas DBLS Manchesterio skyr. narių susirinki
mas. Susirinkime bus DBLS Centro Valdybos 
atstovo pranešimas. Susirinkimas įvyksta Man
chesterio Lietuvių socialinio klubo patalpose.

DBLS Manchesterio sk. valdyba

Rikiuojamas ūkis nors panaudoja kai kuriuos 
planingo ūkio metodus, tačiau turi visai skir-j 
tingą apimtį. Jis pripažįsta laisvos iniciatyvos, 
— privatinį sektorių, kuris sudaro gamybinio ir 
vartojamo ūkio esmę. Šalia jo užima savo ko-j 
operatinio ir valstybinio ūkio padaliniai. Ri
kiuojamas ūkis siekia žadinti privačią iniciatyvą; 
kuri veikia tam tikra linkme. Pagal jį visas 
tautos ūkis turi sudaryti darnią visumą, kurioje* 
gyvendinama visuotinė ■ tautos gerovė. Tai 
gerovei įgyvendinti valstybė turi aiškiai formu
luoti pagrindinius tautos tikslus/ Tiems tikslams 
įgyvendinti yra paruošiamas rikiuojamas, planas, 
kuris įgyvendinamas tam tikrame laikotarpyje.

Pirmajame tarpsnyje mes privalome dėti 
visas pastangas kuo daugiau pasigaminti gery
bių savo- tautos ūkiui.. Visos turimos gėrybės 
skiriamos išvežimui, turi būti perdirbtos iki 
galutino laipsnio. Tuo tikslu mes turime žy-į 
miai suintensyvinti žemės ūkį, atstatyti buvusias*; 
pramonės įmones ir sukurti eilę naujų, kurios* 
kraštui duotų darbo, o jas pardavus gautum 
aukštesnes kainas ir daugiau kapitalo.

Bent pradžioje, kurį metą, žemės ūkis lik 
svarbiausiu verslu. Jei jis neš. l%-2%, Lietuva į 
galės tik vegetuoti. Tuo atveju turėsime petį 
silpnus pagrindus,, kad galėtume būti kūrybing | 
kultūrinėje srityje. Tautai neužtenka turėti užsi
dariusią šviesuomenę. Pastaroji turi būti glau
džiame saite su ūkiškai pajėgia ir kultūringai 
nusiteikusia tauta.

Ten, kur privati iniciatyva 'yra nepajėgi, jai 
turi talkininkauti kooperacija ir valstybinis —j 
savivaldybinis sektorius. Kiekvienas padalinys 
turi skirtingus uždavinius, kurie rikiuojama 
plano ūkyje sudaro visumą.

Rikiuojamas planas turi išplaukti iš tikrovės, 
bet nesusietos jokiomis pasaulėžiūrinėmis pro
pagandomis. Jo pagrindinis tikslas — tauto*! 
ūkyje sukurti gerbūvį. Ta linkme turi eiti nq 
vien valstybė, bet ji privalo rikiuoti privatinę! 
iniciatyvą ir kooperatinį sektorių. O tas rikia- j 
vimas susiejamas su numatymu, derinimu ii|j 
kontrole. Jis turi būti išbandomas mažarnit 
maste, kad vėliau įgyvendinus krašte.
(Galas) Gediminas Galuj
——------ ----------------—------------- - ------—----- -------

Didieji Amerikos keleiviniai lėktuvai tui į 
atskiras krovinių kabinas, pritvirtinamas pri 
lėktuvo liemens. Tokias kabinas galima pat 
krauti prieš lėktuvui atskrendant, greit pakeisti 
patogiai į sandėlius nugabenti. Paveikslėli 
matyt viena tokia, laivelio formos, kabina k 
tik nukabinta nuo lėktuvo.

Mes, lietuviai, esame maža tauta ir be to nuo 
1940 metų nuolatos naikinama. Būdami maži 
privalome pasistatyti sau uždavinius pagal pajė
gumą,-nes įsikinkę į bet kurious, mūsų jėgas virši- 
jančius, įsipareigojimus, susinaikinsime be pėd- 

i sakų. Todėl kariauti lietuviui yra būtina ir pra
sminga tik dėl savo Tėvynės ir savoj Tėvynėje— 

. Baltijos pamary, ant Dubysos. Nemuno ir Neries 
krantų, dėl ■ Karaliaučiaus, Tilžės, Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus.

Kada ateis tas laikas? Labai sunku išprana- 
».šauti. Vaizdžiai kalbant, trečiasis pasaulinis ka

ras gali kilti už valandos, o gal ryt. Visa Vakarų

„MAZUJU KARU” PAVOJUS
Nėra abejonės, kad Korėjos karas įvarė kylį 

į Amerikos pasiruošimą karui. Kodėl ? Dėl 
to, kad Jungtinės Valstybės gana metodingai 
rengėsi prie didelio karo, kuris, kaip daug kas 
spėliojo, turėjo įvykti po kelerių metų. Buvo 
rengiamasi „atominiam karui”. Tokio karo 
atveju būtų naudojami atominiai ginklai.

Tačiau, Kremlius „prigavo” Ameriką. Jis 
pradėjo „mažąjį karą” Korėjoj ir užklupo Ame
riką ir kitas demokratijas netikėtai. Tokios 
rūšies kare nėra progos atominę bombą panau
doti. Ten ko kito reikia.

Sovietų Rusija, pasirodo, yra pavojinga pa
sauliui, nes ji turi visus galimumus pradėti „ma
žuosius” karus ir kitose vietose. Galima 
nurodyti visą eilę aplink Sovietų Rusiją esančių 
tautų, kur Kremliui susidaro progų tokius karus 
pradėti. Tokie pavojai yra pradedant Suomija, 
baigiant Formoza, ’ arba: Norvegija, Švedija, 
Danija. .Vakarų Vokietija. Italija, Jugoslavija, 
Gęąikija ir Turkija — jos visos gali būti bolše
vikų agresijos aukomis. Nereikia užmiršti, kad 
Iranas, Indo-Kįnija, Burma, Malajai, Filipinai 
gali būti panašiai užpulti, kaip Korėja. Matot, 
kiek progų rusai turi „mažuosius” karus pra
dėti. „Draugas”
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LIETUVA „GAUNA” NAUJĄ POLITINĘ 
SANTVARKĄ...

Visais teatro kampais nuaidėjo trečiojo skam
bučio aidas. Pertrauka baigėsi. Palikdami 
kaboti tirštų dūmų skaras, iš kambariukų iš
vyksta Seimo atstovai, ministerial, prezidiumo 
nariai. Salėje prigesta šviesos, scenoje rikiuo
jasi prezidiumas.

Iš lėto prasiskleidžia scenos uždanga, ram
poje užsižiebia šimtai šviesų. Salėje plojimas. 
Iš užustalės pakyla ilga Seimo prezidiumo pir
mininko Adomausko barzda ir iš jos pasigirsta 
neaiškiai tariami žodžiai:

„Eisime prie dienotvarkės klausimų svarsty
mo. Pirmas dienotvarkės punktas — dėl vals
tybės santvarkos Lietuvoje. Kas norėtų išsi
tarti dėl 1 punkto? Žodi gauna atstovas Ged
vilas”.

Salėje aplodismentai. Gedvilą laukia, varto 
kalbos lapus, apžvelgia salės kampus. Iš po 
prezidiumo stalo išlenda „laisvės saugotojo”
— NKVD sargybinio slepiama koja... Gedvilą 
patempia akinių ienas, atsikosti ir pradeda 
skaityti kalbą. »

Lyg kiškis vejamas skalikų, kalbėtojas šoki
nėja iš vieno Lietuvos istorijos etapo į kitą,
— mėto pėdas, falsifikuoja istorijos faktus, 
baudžiavomis ir priespaudomis „graudina” klau
sytojus, keikia praeitį, caro rėžimą...

Ilgiau staptelėjęs ties Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpiu, kuris esąs Lietuvos partijų 
siautėjimais paženklintas; nupasakojęs pasek
mes, išplaukusias iš 1926 m. perversmo, kel
damas į neįžiūrimas aukštybes „liaudies kovas”, 
liaudies, kuri pati panorusi gyventi Sovietų 
tautų pavyzdžiu, Gedvilą sušuko:

„...Bet tarptautiniai politiniai įvykiai vystėsi 
taip, kad ponams tautininkams prieš jų norą 
teko skaitytis su Sovietų S-ga...”

„...Jautininkai žaidė su ugnimi ir statė ant 
kortos Lietuvos likimą. Sovietų S-ga, stovė
dama darbo žmonių reikalų sargyboj, padarė 
sau reikiamų išvadų. Šių išvadų išdavas mes 
matom šiandien Lietuvoj” (plojimas).

Pripažinęs Lietuvos okupavimo faktą, Ged
vilą pareiškė:

„...Ponai tautininkai ir įvairių rūšių demo
kratai mėgino prigąsdinti Lietuvos liaudį, kad 
Raud. armijos atėjimas reiškia okupaciją. Bet 
Lietuvos darbo liaudis suprato, kad Raud. 
armijos atėjimas reiškia jai išlaisvinimą iš bur
žuazijos priespaudos”. (Plojimas).

Toliau Gedvilą ėmė giedoti ditirambus so
vietų santvarkai, tarybiniam žmogui. Štai ke
letas eilučių iš Gedvilo giesmės:

„...Esama dar vienos demokratijos rūšies, 
kuri yra priimtina liaudžiai, jai brangi —tai 
proletarinė demokratija, eksploatuojamos dau
gumos demokratija”.

„...Darbo klasė įsitikina, kad Sovietų S-goj 
valdžia tikrai priklauso liaudžiai, kuri valdo 
pati, be kapitalistų ir dvarininkų”.

„...Sovietų S-goj žmogus neeksploatuoja žmo
gaus. Stalino konstitucija kiekvienam darbo 
žmogui duoda teisę dirbti, ilsėtis, mokytis bū
ti sociališkai aprūpintam senatvėj”. (Plojimas).

Išskaičiavęs visokias „gerybes”, kurių susi
laukia tarybinis darbo žmogus, rieškutėmis 
pabėręs melagingiausių sovietų santvarkos pa
vyzdžių, Gedvilą kalbą užbaigė tokiais saki
niais:

„Ar gali liaudis dar dvejoti, rinkdama sau 
naują politinę santvarką, naują valstybės val
džią? Lietuvos liaudies dauguma trokšta ir 
reikalauja tokios pat santvarkos, kaip ir Sovie
tų S-goje (plojimas). Mes norim 2 radikalių 

permainų mūsų gyvenime. Mes norime gėrės 
nio gyvenimo”!

„Mes reikalaujam įvesti Lietuvoj Tarybi 
santvarką, mes trokštam jau ryt pradėti nauja 
gyventi. (Ovacijos) L. Seimo rinkimai praėji 
šiais obalsiais. Lietuva turi būti paskelbta so! 
cialistine tarybų respublika (ovacijos). Tai yri 
viso mūsų politinio gyvenimo raidos išvadai 
Kiekvienas doras lietuvis patrijotas turi suprasti 
kad kito kelio nėra ir kad tiktai tas gali patari 
nauti Lietuvos liaudies labui. Tegyvuoja laisj 
va nepriklausoma Lietuvos liaudis ovacijos! 
Tegyvuoja Lietuvoje tarybų valdžia”. (Aud 
ringos ovacijos).

Paskutinieji sakiniai buvo rėkte išrėkti. Kalb; 
baigta. Aptilus plojimui, Adomauskas praneša 

„Yra pareiškusių norą kalbėti dėl valstybinė 
santvarkos. Žodį gauna atstovas Ročius”.

Įvyksta mažas kurjozas: atstovui Ročiti 
vykstant į kalbėtojų tribūną, Seimo prezidiume 
pirmininkas ištraukia iš bylos nesulankstytą lap: 
ir paduoda „atstovui” Ročiui perskaityti.

Sunkiai slibizuodamas Sovietų Pasiuntinybėj 
parašytą „kalbą”, Ročius iš jos išskaitė:

„Galiu tiek pasakyti, kad mums darbininį 
karus, pakeičiant santvarką ta prasme, kai 
įsijungiame į galingą viso pasaulio darbo žmc 
nių tėvynę — Sovietų S-gą, nuimami amžiam 
pančiai, kurie mus- kaustė .visa laiką, o ypa 
smetonininkų rėžimui viešpataujant. Mūsų su 
sijungimas su Sovietų S-ga duos mums graž 
kultūrinį ekonominį gyvenimą”.

„...Visa mūsų jėga geresniam darbo žmc 
nių Lietuvoje gyvenimui ir bendra kumštis 4 
Sovietų S-gos priešams, kurie norėtų trukdy) 
įkurti socialistinį gyvenimą Lietuvoje — taryb 
respubliką!” (Plojimas).

Pagarbinęs „mokytoją” ir vadą, atstovė 
Ročius žemai nusilenkė ir .kalbos tekstą gr. 
žino prezidiumui.

Adomauskas: „Žodį gauna atstovas Vaine 
kienė”.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LTSR MINISTRŲ TARYBA

Tai yra vykdomasis valdžios organas, kuris 
turi vykdyti visus komunistų partijos sekretorių, 
jų pavaduotojų ir padėjėjų nurodymus. Jos 
priešakyje pastatytas Mečys Aleksandrovič Ged
vilas, kaip ministrų tarybos pirmininkas, drauge 
jis yra LTSR aukščiausios tarybos ir TSRS 
aukšč. tarybos narys. Taryboje jau vadovauja 
iš Kremliaus atsiųstas „pirmininko pavaduo
tojas” draugas Vassily Iljič Pisariov, 51 metų 
amžiaus. LTSR ir TSRS tautybių tarybos narys, 
atstovaująs ten lietuviam. Greta jo veikia ir 
draugai Aleksandr Petrovič Sokolov, Dimitry 
Aleksejevič Mamajev. Naujoji saugumo mili
cijos — MGB galva. Maskvos MGB Vilniaus 
skyriaus vedėjas yra Piotr Michailovič Ka
pralov. Jis taip pat yra LTSR aukšč. tarybos 
ir TSRS aukšč. tautybių tarybos narys. Pas
kutinių dvejų metų būvyje MGB buvo kai kas 
pakeista. Taip Dimitry Ardalionovič Jefimov 
pašalintas iš pareigų nepasisekus jam užgniaužti 
pogrindžio veiklos. Viešosios apsaugos ministerijai 
vadovauja generolo majoro uniformą nešiojąs 
Juozas Bartašiūnas -—- vidaus reikalų ministeris. 
Jo pirmtakūnas Guzevičius išėjo į „rašytojus” 
ir šiuo metu rašo noveles. Nepasisekus bolše
vikam 1919 m. paimti Lietuvos, jis pabėgo su 
jais į Rusiją ir ten išėjo NKVD akademiją. Jis 
nei kalba lietuviškai, nei šios kalbos mokosi. 
Kazys Francevič „Liaudis” valdo žemės ūkio 
ministeriją. Rusai šneka, kad jis esąs 49 metų, 
kilęs nuo Baisogalos, prieš I-jįpasaulinį karą 
iš Lietuvos išvykęs į Rusiją drauge su savo tė
vais, kur tarnavęs raudonoje armijoje 1917-24 m. 
laikotarpyje ir vėliau iškilęs kaip komunistas. 
Jam padeda du pavaduotojai — Matvejev ir 
Dubin. Neseniai ministeriu paskirtas ir rusas 
Piotr Locov.

Drg. Piotr Šeremetjev yra „naujas lietuvis”,

įmaišius . slyvą smulkias geležies piuvenas, 
mišinys būna drumzlinas, bet skystas. Ijungas 
magnetą, geležies piuvenos susikimba ir mišinys 
tampa kietas. Magneto veikimą pašalinus, mi
šinys vėl pasidavė skystas.
I Qai kurios Amerikos firmos ši išradimą nau
doja automobilių sankaboms. Sukietėjęs mi
šinys sujungia motorą su ratais, o suskystintas 
I— išjungia.

paskirtas statybos ministeriu. Statybinių me
džiagų pramonei vadovauja Nikolaj Andrejevič 
Zjubimcev, miškų ministerijai — Andrei Serge- 
jevič Zasypkin (ankščiau žuvų ministeris). Vie
tinės pramonės ministeriu yra drg. Kalugin.

Po to, kaip drg. Niunka atliko Lietuvos mo
kytojų valymą, Švietimo ministerija buvo pa
vesta Albertui Knyvai (1949 m. birželio mėn.).

Drg. Bacharovas yra vyriausias LTSR pro
kuroras. Prekybos ministeris — drg. Adolfas 
Adolfovič Ivaškevičius. Drg. Puškov tvarkė 
kinematografijos ministeriją, gi neseniai buvo 
pakeistas Stasiu Varlofomejevič Brasiškiu. Fi
nansų ministerijoj — Vladimir Rodionov vado
vauja ministeriui Aleksandrui Antonovič Drob
niui. Valstybės kontrolierius Zigmas Don.ini- 
kovič Tverkus buvo neseniai pakeistas draugu 
A. Jefremov. Motiejus Osipovič Šumauskas 
yra Valstybinės Planavimo Komisijos vedėjas.

GERBŪVIU PERTEKES KRAŠTAS
LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS

Nepilnamečiui Belgijos princui Boduenui po 
didelio triukšmo krašte, teko perimti tėvo karališ
ką karūną tada, kai sukako 15 metų nuo jo mo
tinos, karalienės Astridos, tragiškos mirties.

Rugpiūčio 29 d. lygiai prieš 15 metų karalienė 
Astrida žuvo automobilio katastrofoj, pačiame 
savo amžiaus žydėjime, turėdama vos 29 metus, 
palikdama tris nepilnamečius vaikus. Dabarti
niam princui Boduenui tada buvo vos keturi me
tai. Aplinkybės, kuriomis automobilis, paties 
karaliaus Leopoldo varuojamas, apsivertė ir įkri
to į ežerą, nėra labai aiškios. Ar tai buvo kaltas 
jaunos mylinčios žmonos bučkis laike jų greito 
važiavimo, ar jos ne laiku susidomėjimas žemėla
piu, žodžiu, automobilis pakrypo visu savo grei
čiu į šoną ir nusirito nuo kalno, stačiai į ežerą, 
pakeliui suduodamas į medį, dėl ko ir įvyko kara
lienės mirtis.

Katastrofos vietoje dabar stovi mūrinė koply
tėlė. Šiandieną joje ant grindų guli dvi didelės 
puokštės baltų gėlių, belgų trispalve perrištos. 
Ant vieno kaspino užrašytas Leopoldo vardas, 
ant antro Žozefinos — Karietos, Bodueno ir Kar
lo. Yra ir kitų gėlių, matyt, belgų vietinės kolo
nijos atneštų, prie koplyčios, beveik be persto
gės, sustoja tuo keliu važiuoją automobiliai. Ke
liautojai užeina pagerbti atmintį žuvusios ir ap
žiūrėti nelaimės vietą.

Pašlaitėj, kur automobilis ritosi į ežerą, prie
šais koplytėlę, stovi žemas, storas iš granito 
nutašytas kryžius su karalienės vardu.

Ta tragedija, įvyko prie mažo miestelio Kuess- 
nachto.

Kuessnachtas, rudais, lyg iš pipirnikų pada
rytais nameliais ir mažais langeliais, atrodo, 
lyg pasakos lėlių, bet ne žmonių būtų gyvenamas. 
Kiekvienas namelių yra mažiausia, poros šimtų 
metų senumo ir, kaip Lietuvoj, apsuptas gėlių 
darželiu su nasturkom, astrom ir geltonais 
gvazdikais. Prie namų trusiančios mergaitės 
neatrodo modernios, jos greičiau primena 
Goethes Margaritą, su ilgom, šviesiom ant 
pečių paleistom ar originaliai, kaip diademos, 
ant galvų sudėtom, kasom.

Jos dėvi priejuostes ir namie austus sijonus. 
Dideliam mieste gal jos atrodytų keistai, bet čia 
jos visai atitinka aplinkai, net atvirkščiai, atva
žiavusios turistės — prancūzės su trumpais 
šortais ar ligi blauzdų užlenkto.n kelnėm, sudaro 
gan griežtą kontrastą, nes čia apie tokias nauje
nybės, niekas negalvoja; šveicarės net lūpų ne
dažo ir be kojinių į gatvę neišeina.

Viename tų numargintų namų, dabar Goe
thes vardu pavadintame, savo laiku buvo ir pats 
didysis poetas sustojęs. Turbūt gurkšnodamas 
iš aukšto, medinio bokalo alų, sentimentaliai 
sekė besileidžiančią už kalnų saulę, mąstė ir 
minty kūrė vieną savo genialių eilėraščių. Mies
tely beveik viskas yra taip kaip Goethes laikais, 
todėl turbūt ne labai nustebtum, jeigu pama
tytum jį patį išeinantį iš gasthauso „Eugel” 
pasivaikščioti su žabotu ir lazdele rankoj.

Visas gyvenimas Kuessnachte ir panašiuose 
miesteliuose ant keturių Kantonų ežero kranto 
lyg atsiliko nuo mūsų laikų: gyvenimo tempu, 
papročiais, madų atžvilgiu. Jei neimti dėmesin 
naujoviškų autobusų ir automobilių, kas minutę 
praeinančių per miestelį, viskas yra kaip seniau 
buvę. Gatvėse matyti moterys juodom skry
bėlėm, savotiškai uždėtom ant galvų, ilgais, 
juodais skėčiais, ne retai pirštiniuotose rankose 
nežiūrint šilto oro, senos mados drabužiais. 
Vyrai gatvėse skrybėlėti, dažniausiai tamsiai 
apsirėdę. Visi atrodo rimti ir solidūs. Aplinkui 
jaučiasi tvarka, švara, ramumas ir kas svarbiau
sia, gerbūvis; net darbminkai dirba gerai apsi
rėdę; vargšų visai nematyti.

Šveicarija, Dievo palaimintas, žavėtinas kam
pelis, kuriame gyvenimas eina, lyg sulėtintu 
tempu, kur niekas neskuba, bet viskas atliekama 
laiku. Vienintelis, turbūt kraštas, kuriame 
nejaučiama kieno partija valdo ir bendrai kas 
kraštą valdo, o visgi gyvenimas sukasi, lyg geras 
šveicariškas laikrodis.

Mažuose miesteliuose ligi šiol dar vienas 
antrą sveikina: „Gruess Gott!” (garbinkim 
Dievą), viens su kitu gatvėje kalbasi, lyg geri 
pažįstami, vienas kitam padeda, už kiekvieną 
mažmožį dėkoja, viens kitu pasitiki. Apie va
gystes, juo labiau apie gangsterius, net negir
dėti; viskas paliekama neužrakinta. Mums, 
atvykusiems iš Italijos, net keista ir neįprasta,
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Kai linksta debesys — už josios kryžiaus kliūva,
Kai šviečia saulė — šviečia ji ant jo.
Ramybės ir pasitikėjimo ženklu mums buvo 
Ji Žalio Kalno sodų žalumoj.

Ir kai į Kauną iš kokių pasviečių
Keliausi tu, ir būsi netoli —
Matysi — ryto saulėj rusvas bokštas šviečia 
Ir dega kryžius saulės spinduly.

Ir dar arčiau — langų juoduoja eilės, 
Juodų langų dar negyvom akim.
Dar daug reikėjo čia įpūsti meilės, 
Dar daug kalbėt, rašyti ir sakyt--------

Kad čia skambėt pradėtų Dievo žodis 
Ir Mišioms varpas imtų žmones šaukt. 
O! Kanauninkas Feliksas Kapočius 
Dar su ja rūpesčių turėjęs būtų daug!

O mums jinai kaip pasaka jau buvo, 
Ir mūs fantazijoj, ir mūs širdy gyva, 
O. debesys, už kryžiaus jos užkliuvę, 
O, tolima šventoji Lietuva!

kad pav. dviratį galima palikti gatvėje, o pa
čiam nueiti ir valandomis atlikinėti savo reikalus.

Šveicarijoj visur jaučiama aukšto laipsnio 
civilizacija; visur pritaikyti paskutinių laikų 
išradimai. Kaimuose, kaip ir aukštuose kai
muose, visur rasit elektrą, vandentiekį, puikiau
sius kelius, moderniškiausias susisiekimo prie
mones, švarų kambarį, gerą patarnavimą, svei
ką ir gardų valgį. Žodžiu, rojų žemėje, aišku, 
tik už pinigus.

Bet, kaip sakoma, ir saulė turi dėmių, o ro
juje žmonėms turėtų būti nuobodu, dėl to ir 
šveicarai kai kam atrodo nuobodūs; ilgai pa
gyvenę ten žmonės ieško įvairumo, nors ir net
varkos sąskaiton. Taip viena panelė, atvažia
vusi iš Šveicarijos į Italiją apsidžiaugė, kada jai 
pliaže pavogė rankšluostį. Jaunikaitis, būdamas 
Šveicarijoj, būtinai norėjo mesti banano žievę 
ant šaligatvio, kad suerzintų tvarkingus šveica
rus, kurie net cigarečių nuorūkas meta į tam 
tikras pintinaites, gatvėse įrengtas. Šveicarai, 
kaip nedalyvavę paskutiniuose karuose (jų kraš
tas liko nepaliestas, namai nesudeginti, šeimos 
nesugriautos) sunkiai supranta psichologiją žmo
nių, pergyvenusių karus ir negali atjausti be 
tėvynės likusių. Kiek jie yra mandagūs ir malo
nūs su turistais, atvažiavusiais su pinigais į jų 
kraštą, tiek yra kietaširdžiai vargšams pabė
gėliams, kurie norėtų laikinai pas juos prisi
glausti, kol galės grįžti į savo namus.

Iš to išvada gali būti, deja, tokia, kad mes 
be karų apsieiti negalim, nes žmonės, pergyvenę 
karą, iš vienos pusės kad ir degeneruojasi, bet 
iš kitos darosi sumanesni, humaniškesni, atsi
palaiduoja nuo nereikalingo seno raugo ir to
dėl yra įdomesni kaip tie, kurie gyvena am
žinam patogume ir ramume.

Vincenta Lozora'tienė
Keturių Kantonų ežeras 1950.8.29.

Vaineikienė: „Liaudies atstovai, aš galiu tik 
pareikšti mus išrinkusios liaudies vienintelę 
valią — už įsijungimą į galingos Sovietų S-gos 
tautų šeimą”. (Plojimas).

Vaineikienės „kalba” trumpiausia iš visų 
atstovų — „už įsijungimą”. Adomauskas pa
tikrinęs sąrašuose kalbėtojų eilę, tribunon kvie
čia sekantį vaidinimo statistą — atstovą Že- 
benką.

Žebenka: „...Jei tie buvusieji ponai svajojo, 
kad ginklo pagalba galės išnaudoti darbo liaudį 
per visą amžių, tai skaudžiai apsiriko. Jie už
miršo, kad darbo liaudis turi galingą draugą — 
Sovietų S-gą. Pačiu kritiškiausiu momentu 
Raud. armija ištiesė mums pagalbos ranką ir 
padėjo mums nusikratyti tuo jungu visam lai
kui”.

„...turime persitvarkyti į Socialistinę Sovietų 
respubliką”. (Plojimas).

Adomauskas: „Žodį gauna atstovas Abduls- 
kaitė”.

Abdulskaitė: „...Darbo moterų kultūrinis ly
gis buvo žemiau nuliaus. Darbininkai ir vals
tietei nebuvo prieinami laikraščiai, knygos, 
ji nematė teatrų, dauguma jų nevažinėjo trau
kiniu nei automobiliu, nes toliau kaip ligi baž
nyčios neturėjo galimybės nueiti”.

.....Sovietų S-goj motinai nerūpi, kaip išmai
tinti vaikus. Jos ir jos vaikų dabartis ir ateitis 
užtikrinta.

„Taigi, matome, kad išsivadavimui kelias yra 
vienas. Moterys gali pilnai laisvomis tapti 
ir užtikrinti sau puikią ateitį tiktai per socia
listinę tarybų Lietuvą, įsijungiant į Sovietų 
S-gą”. (Ovacijos).

Adomauskas: „Daugiau užsirašiusių kalbė
tojų nėra. Diskusijos baigtos. Baigiamąjį 

. žodį tars atstovas Gedvilą”.
Gedvilą: „Kalbėjo visa eilė liaudies atstovų. 

| Visi jie vieningai pritarė mano pranešimui ir 
išreiškė, kad vienintelis Lietuvai kelias tai yra 
paskelbti Lietuvą Socialistine Tarybų respu

blika. Tad aš neapsiriksiu, jeigu pasiūlysiu 
L. Seimui priimti tokio turinio deklaraciją”.

Gedvilą atsikrenkštė ir tuoj pasigirdo pir
mieji Lietuvos nepriklausomybės pakasynų sa
kiniai :

„Deklaracija apie valstybės santvarką”.
Salėje mirtina tyla. Gedvilą kiekvieną žodį 

taria aiškiai, pilnu sarkazmo tonu. Seku Lietu
vos nepriklausomybės laidotuvių liudininkus: 
„Atstovų” veidai patysę, akyse nuovargis, apa
tija. Vaizdas panašus į teismo bylos rolę.

Teatro artistas ir Seimo atstovas H. K-as 
niekaip negali ramiai sėdėti: delnu ir pirštu 
bando paremti smakrą, o jis slysta lyg nuo 
briaunos. Operos solistė A. Staškevičiūtė, anks
čiau taip mėgusi gražius tualetus, šiandien vai
dina kuklų Seimo atstovės ir kantrios klausy
tojos vaidmenį. Rašytojo L. D-no galva, kaip 
ir įprasta buvo matyti plunksnos žmonių suėji
muose, su mažu pasukimu pakelta į viršų; at
rodo, kad Gedvilos žodžiai pirma patenka į 
jo akį, o tik vėliau ausin. Daktaro A. G-aus 
veidas žymiai pailgėjęs, akys įbestos į vieną 
tašką. Rankos dažnai prilimpa švarko atlapų, 
nusvyra ant kelių ir taip pasikartoja daug kartų. 
Liudas Gira, rodos, skruzdėlyne sėdėtų: krap
štosi po kišenes, sklaido sutrintos knygutės 
lapelius, galva linksi ir visada vėlinąs! ploji
mams. Režisierius R. Juknevičius laikosi ra
miai, rodos, premjeros spektakli sektų.

Kiti atstovai pilki, kaip ir jų apdaras. Dai
rosi į kaimynus, mandato bilietus varto, — la
biau aplinka domisi, negu Gedvilos skaitoma 
deklaracija.

Du trečdaliai skaitomos „deklaracijos” skirta 
buv. Respublikos Prezidentui A. Smetonai 
iškoneveikti, Nepriklausomybės laikotarpiui iš
dergti. Daug sacharino pilama Sovietų S-gai, 
bolševikinėms laisvėms, tarybiniam žmogui iš
kelti. Atrodo, kad tarybiniam žmogui ir mirti 
lengviau...

„Deklaracija” užbaigiama skaityti galingu i 
balsu:

„Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lie
tuvos laisvos darbo liaudies valią, skelbia, kad 
Lietuvoje įvedama tarybų santvarka”.

Toliau Gedvilai nebeleidžiama žodis ištarti: 
teatro aukštuose, balkonuose, parteryje suūžia 
šūkavimų, plojimų audra. Pirmame aukšte 
įvyksta beprotiškos scenos: jaunikliai žydeliai 
vienas kitą į glėbius griebia, susikabina ranko
mis, bučiuojasi, rėkia, kelia kumščius ir vėl 
staugia.

Staugimas pritilsta, Gedvilą toliau tęsia:
„Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Res

publika. Nuo šios dienos visa valdžia Lietu
vos Socialistinėje Tarybų Respublikoje priklauso 
miesto ir kaimo darbo žmonėms, kurie tarybose 
atstovaujami savo atstovų. L. Seimas tvirtai 
įsitikinęs, kad visi Lietuvos gyventojai susiburs 
apie tarybų valdžią, kad užtikrintų gerovę, 
ūkio ir kultūros klestėjimą, kad suteiktų mūsų 
liaudžiai laisvę ir laimę, kad privestų kraštą 
ligi galutinio liaudies laimėjimo”.

Stalino pagarbinimu Gedvilą užbaigė skai
tyti deklaraciją. Ovacijoms galo nėra...

Adomauskas: „Statau balsavimui. Kas už 
tą deklaraciją, prašau pakelti rankas...” — 
Salė pasišiaušia iškeltų rankų mišku: rankas 
kelia „atstovai”, kelia publika, sėdintieji par
terio gale net abi rankas iškelia.

Po mažos pertraukėlės Adomauskas paklausė: 
„Kas prieš?” — Salėje isteriškas juokas, ploji
mas.

Ar buvo „deklaracija” priimta — Prezidiumo 
pirmininkas nepaskelbė. Tik šalia stovįs Ged
vilą greit suvokė, kad užbaigai trūksta „būgno”... 
Gedvilą skubiai metasi scenos vidurin ir pra
bilsią tokiais žodžiais:

„L. Seimo prezidiumo vardu sveikinu visus 
liaudies atstovus su nauja politine santvarka, 
Lietuvos Soc. Tarybų Respublika”.

(Bus daugiau)

i MOTERIS AR TIGRAS
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Skirtoji diena atėjo. Iš toli ir arti suplaukė 
žmonių jūra, užliedama didžiąsias arenos gale
rijas; ten netilpusios minios tvenkėsi prie išo
rinių arenos sienų. Karalius ir jo dvariškiai 
buvo savo vietose priešais dvynukes duris — tas 
likimines duris, tokias klastingas savo pana
šumu.

Viskas buvo paruošta. Davė ženklą. Ir apa
čioj po karališkiais durys prasivėrė ir princesės 
mylimasis įžengė arenon. Aukštas, gražus, 
žavus; jo išorę žiūrovai sutiko susižavėjimo ir 
išgąstavimo pustyliu aiktelėjimu. Pusė susi
rinkusiųjų nežinojo, kad toks didis jaunas vyras 
gyveno jų tarpe. Jokia staigmena, kad kara
laitė jį mylėjo. Koks baisus dalykas jam ten 
būti.

Gražuolis, žengtelėjęs pirmyn į areną, atsi
grįžo pagal veikiantį paprotį karaliui nusilenkti: 
tačiau jis anaiptol negalvojo apie karaliaus 
asmenį; jis įsmeigė akis į karalaitę, kuri sėdėjo 
savo tėvo dešinėj. Jei jos prigimtis būtų netu
rėjusi savo barbariškos pusės, tai, galimas daik
tas, ši moteris būtų ten nedalyvavusi, bet jos 
veržli ir jautulinga siela būtų vis dėl to jai ne
leidusi neateiti į tokį įvykį, kurį .ji taip baisiai 
ėmė į galvą. Nuo tos valandos, kai įsakas 
nustatė, jog įsimylėjėlis išspręs savo likimą 
karaliaus arenoj, ji dieną ir naktį nieko daugiau 
negalvojo, kaip tiktai apie tą didį įvykį ir visus 
su juo susijusius klausimus. Turėdama dau
giau galios, įtakos ir charakterio jėgos, negu 
bet kas kitas bet kada įpuolęs į panašią didžią 
bėdą, ji padarė tai, ko niekas negalėjo atsiekti: 
ji patyrė durų paslaptį. Ji žinojo katrame kam
baryje stovėjo prie durų atidaru pryšakiu tigro 
narvas ir kuriame kambaryje laukė moteris. 
Pro šias storas, sandariai iš vidaus odomis ap
trauktas, negalėjo joks garsas ar sugestija pa-

3



“BRITANIJOS LIETUVIS” 1950 m. rugsėjo 22 d.

MASTYMAI APIE ATOMA LIETUVIAI SVETUR
Deja, praėjo romantiškieji Viduramžių laikai, 

kada ritieriškumas, garbė ir meilė buvo visų 
dėmesio centre. Būnant Vokietijos stovyklose, 
mūsų kalbos sukėsi apie kalorijas, o dabar — 
apie Korėją, atomą, o ypač atominę bombą. 
Ir ne stebėtina, nes juk gyvename atominiame 
amžiuje!

Išmokimas naudotis ugnimi, urvinį žmogų 
atvedė iki dabartinio civilizacijos aukščio, o 
išmokimas naudotis suskaldyto atomo energiją — 
atidarys naują erą mūsų planetoj — Žemėj. 
Tinkamas išnaudojimas atomuose slypinčios ener
gijos inžinerijai, medicinai, žemdirbystei ir ki
tiems mokslams, o tuo pačiu ir visai žmonijai, 
žada žavingą rytojų.

Radiumą, kurhio sėkmingai gydoma vėžio 
liga, atrado prancūzų mokslininkas Curie su 
savo žmona, prieš 50 metų; su dideliu vargu 
jo gauta ligi šiol tik apie du svarus visam pa
sauly ir todėl jo kaina visą laiką buvo pasakiškai 
aukšta. Gi Pacifike išsprogdintos atominės 
bombos sukeltuose garuose, manoma, buvo 
apie 100.000 svarų radiumui panašios radio- 
aktyvinės medžiagos. Kiek tūkstančių ir mili
jonų žmonių gyvybių būtų galima išgelbėti 
panaudojus tik dalį šių medžiagų diagnosti
kos ir gydymo tikslams?! Vienos atominės 
bombos sprogimo metu atpalaiduotos energijos 
užtektų varyti visas JAV elektros jėgaines keletą 
mėnesių!

Arba vėl; sena buvo alchemikų svajonė pasi
gaminti aukso iš paprastų ir pigių metalų. To 
laiko mokslininkai išjuokė tuos svajotojus kaip 
tik mokėjo. Bet dabar, jei anie alchemikai 
galėtų atsikelti iš grabo, tai tuos „išminčius” 
ne tik išjuoktų, bet ir pirštais užbadytų. Ati
tinkamai rikiuojant atomus, dabar jau galima 
pasigaminti aukso bei kitokių gėrybių. Tiesa, 
toks „atominis” aukso gaminimas, kol kas, yra 
žymiai brangesnis už senovišku būdu gaunamą 
auksą, bet ateity — kas žino? Gal greit ši ga
myba bus taip suprastinta ir pigi, kad visi galė
sim palikti „bačkas” ir apsigyventi auksiniuose 
rūmuose! Žodžiu, atrodo, kad artinasi rojaus — 
tikrojo rojaus — amžius. O gal? O gal čia 
artėja tikroji pasaulio pabaiga? Tai priklausys 
ar žmogus sugebės įrodyti, kad jis tikrai yra 
protingiausias padaras žemėj.

Nesenai spaudoj pasirodė knygutė „ATOMIC 
WARFARE” (kaina 2 šilingai), skirta anglų 
visuomenei supažindinti su atominio karo ti
krove ir apsaugos priemonėmis. Ta proga 
visų pirma, pakalbėsim apie tą, taip dabar po
puliarų atomų, o po to smulkiau susipažinsim 
su minėtoj knygutėj išdėstytomis mintimis.

MOLEKULĖ IR ATOMAS
Molekulė yra mažiausia savaranki medžiagos 

dalelė, sudaryta iš įvairaus skaičiaus atomų. 
Jei medžiagą vaizduosimės kaip miestą, tai jos 
molekulės bus namai, o atomai — kambariai. 
„Namai” — molekulės gali būti įvairaus dy
džio ir turėti įvairų skaičių „kambarių” . — 
atomų. Pavyzdžiui krakmolo molekulė yra 
sudaryta iš daugelio tūkstančių atomų, bet jos 
vistiek negali pamatyti net ir pro stipriai di
dinantį mikroskopą. Vandens molekulė yra 
daug kartų mažesnė. Bet jei vandens molekulę

ir žmogų didintume tiek pat kartų, tai mole
kulei pasiekus žmogaus dydį — žmogus būtų 
jau toks didelis, kad lengvai pasiektų saulę, 
kuri yra „tik” 93 milijonai mylių atstu nuo 
žemės!

Molekulės yra didelės nenuoramos: jos visą 
laiką juda, kruta ir... nepavargsta! Jų judėji
mas yra juo greitesnis — juo aukštesnė tempe
ratūra: pav., karštų garų molekulės juda daug 
greičiau kaip šaltų. Nors kai kurios molekulės 
gali judėti ir didesniu, kaip 1000 mylių per va
landą greičiu (greičiau už sprausminius lėktu
vus) bet jomis važinėti nepatartina, nes šis ma
lonumas gali baigtis liūdnai... Mat, en nėra 
jokių judėjimo taisyklių ir jos lekia kaip pašė
lusios visomis kryptimis ir, žinoma, nuolatos 
trankosi viena į kitą nė neatsiprašydamos).

Žodis atomas graikiškai reiškia „nepiaustomas”; 
šiuo žodžiu buvo pavadinta mažiausia medžia
gos dalelė, kurios kaip manyta daugiau nebe
galima susmulkinti. Matom, kad graikai klydo, 
nes dabar tą „nebesmulkinamą” dalelę mes 
smulkinant — skaldom ir dar kokiu triukšmu!... 
Atomo vardas „iš papratimo” paliktas, nors 
jį dabar vaizduojamės kitaip, negu senieji grai
kai. Taigi, atomo klausimas nėra naujas. Grai
kų mokslininkai dėl jo ginčijosi kelis šimtme
čius prieš Kristų. Gi anų laikų Indijos mok
slininkai buvo apskaičiavę net atomo dydį, 
kuris mažai tesiskiria nuo dabartinio! Dėl 
atomo ne mažai sielojosi ir viduramžių moksli
ninkai, o dabartiniais laikais ne tik mokslininkai, 
bet ir valstybių vyrai.

Nors mes save laikom gana dideliais ir iš 
aukšto žiūrim į tokius mažytėlaičius padarus 
kaip atomas, bet jis jaučiasi esąs gana didelis! 
Ir, iš tikrųjų, atomas -—■ tai atskiras pasaulis, 
panašus į mūsų saulės sistemą: jo vidury yra 
teigiama elektra apkrautas labai sunkus bran
duolys, a aplink jį ratu ar keliais ratais skrieja 
neigiama elektra krautos lengvutės dalelės — 
elektronai. Mūsų saulės sistemoj saulę atsto
tų atomo branduolys, o žemė, Marsą ir kitas 
planetas — jo elektronai. Tarpas tarp bran
duolio ir elektronų yra proporcingai didelis: 
pav., jei heliumo atomo brandulys būtų žirnio 
didumo, tai jo elektronas (mažesnio žirnio dy
džio) būtų ketvirtį mylios atstu! Taigi, daik
tai, kurie mūsų „griešnomis” akimis žiūrint 
atrodo labai kieti ir vienalyčiai, kaip pav., sku
timosi peiliukas, tai „atomo” akimis jis yra 
labiau skylėtas kaip vielų tinklo tvora!...

Branduolio skersmuo sudaro tik viena de- 
šimttūkstantąją dalį viso atomo skarsmens. Kgi 
atomai jungiasi, tai tik jų elektronai savotiškai 
susikabina, o branduoliai lieka nepakitę. Jei 
tautinių šokių šokėjus vaizduosimės kaip ato
mus, tai jų kūnai bus branduoliai, o rankos — 
elektronai. Atitinkamai susikibę rankomis — 
elektronais ir judėdami jie gali sudaryti įvairias 
figūras, k.a. „Kalvelį” „Malūną” ir tt., bet 
juk nuo to šokėjų kūnai nepasikeičia ir lieka 
kaip buvę. K. Valteris

(Bus daugiau)

Pigiai parduodu gerą, 120 bosų, akordeoną. 
J- Gudmantas, LAEC Hostel, Ingham Cliff, 
Nr. Lincoln, Lincs.

DVIGUBAS MINĖJIMAS
Rugsėjo 10 d. Buenos Aires lietuvių parapijos 

salėje įvyko dvigubas minėjimas. Buvo minima 
lietuvių tautos šventė — rugsėjo 8 diena ir Liet. 
Išl. Centro dešimties metų darbo ir veiklos 
sukaktis. Ta proga atatinkamas kalbas pasakė 
A. Petravičius ir K. Čibiras. Protestą prieš 
dabartinę Lietuvos būklę skaitė lietuvių radio 
valandėlės vedėjas Z. Juknevičius. Protestas 
labai jaudino brangios Tėvynės išsiilgusius Ar
gentinos lietuvius ir jų širdyse sukėlė liūdesį 
ir užuojautą Lietuvoje vargstantiems artimie
siems.

Meninėje dalyje puikiai pasirodė dvidešimt
metį atšventęs šv. Cecilijos choras, sudainuo
damas kelias lietuvio širdžiai mielas dainas. 
Ypatingai daug pasigėrėjimo sukėlė publ'kai 
Tautinio Ansamblio tautinių šokių grupės pasi
rodymas. Skambėjo lietuviška daina, muzika 
ir vikriai sukosi puošniais rūbais apsirengę 
šokėjai, o žiūrovai stebėdami juos, jautėsi esą 
Lietuvos padangėje. Deja, už lango šlamėjo 
palmės, o padangėje spindėjo Pietų Kryžius, 
kas iš salės išėjusiam lietuviui lyg sakyte sakė: 
„Brolau, sese. Čia ne tavo žemė, čia tau viskas 
nemiela...”

Minint Liet. Išl. Centr. Argentinoje (L1CA) 
dešimties metų sukaktį, pažvelgta nuveiktus 
Lietuvai išlaisvinti darbus bei šios patriotinės 
organizacijos atsiradimas Argentinos Lietuvių 
kolonijoje. Tas įvyko 1940 metais, kada rusai 
okupavo Lietuvą. Ši okupacija daugelyje lie
tuvių sukėlė liūdesį ir sužadino kovos jausmus 
dėl Lietuvos laisvės. Buvo pradėta rūpintis 
steigimu tokios organizacijos, kuri imtųsi kovoti 
už Lietuvos laisvę. Tam sumanymui mielai 
pritarė Lietuvos min. Dr. K. Graužinis. Tais 
metais rugpjūčio mėn. ir gimė LICA. Nuo to 
laiko visų tautinių švenčių minėjimų rengimas 
perėjo į LICA priežiūrą.

Nuo LICA įsisteigimo iki šiol, šios organiza
cijos rūpesčiu buvo du kartu įteiktos peticijos 
Argentinos prezidentui, prašant paramos ko
voje už Lietuvos laisvę. 1941 m. birželio 4 d. 
pasiųsta į Lietuvą, o vėliau į kitas šalis aukų 
besimokančiam Lietuvos jaunimui ir lietuviams 
tremtiniams. 1946 m. įsteigtas Lietuvių Imigra
cinis Komitetas, kuris rūpino leidimus trem
tiniams atvykti į Argentiną. Šiais metais, mi
nint Argentinos Išlaisvintojo gen. San Mar
tino 100 metų mirties sukaktį, visur ir visuo
met parodė argentiniečiams, kad ir šioj šalyje 
radę ramų gyvenimą lietuviai solidariai mini 
šią garbingą sukaktį.

LICA, norėdama supažindinti visus su Lie
tuvos ir lietuvių kančiomis, išleido penkis pro
pagandinius leidinius ir šeštą baigia spausdinti.

Ji savo darbą yra numačiusi tik tada baigti, 
kada Lietuva bus išlaisvinta nuo bet kokių jos 
okupantų.

LICA’i pirmininkauja tyros lietuviškos sie
los lietuvis Ig. Padvalskis, o jam talkininkauja 
Lietuvos pasiuntinybė, Tėvai Marijonai, lietu
viškos organizacijos bei paskiri veikėjai. 
Buenos Aires, 50.9.12. L. Kančiauskas

RUGSĖJO 8-TOJI VOKIETIJOJE
Rugsėjo 8-tąją Vokietijoje lietuviai tremtiniai 

| visur, kur galėjo, organizuotai paminėjo. Vo

kiečių laikraštis „Nordvvest Zeitung” 211 num. 
apie šiuos minėjimus taip atsiliepė:

„Lietuviai mini savo tautos šventę. Visose 
užsieniečių stovyklose Vakarų srityje, į kur 
lietuvius likimas atbloškė kaip DP, buvo iš* 
kilmingai švenčiama lietuvių tautos šventė. 
Wehnen stovykloje, kuri yra didžiausia Vakarų 
sričių „kolonija”, į turtingai paruoštas iškilmes 
buvo pakviesti ir vokiečių svečiai. DP reika
lams referentas čia ypatingai atstovavo Žemuti
nės Saksonijos valdymo srities prezidentą. Iš
kilmių kertinį tašką sudarė direktorės Peterso
nienės paskaita apie šios dienos prasmę.

„Stovyklos komiteto pirm, kompoz. Strolia 
sveikinimo kalboje priminė tūkstančius į Sibirą 
ištremtųjų lietuvių. Prisiminė ir tuos savo tau
tiečius, kurie galėjo išemigruoti į užjūrius ir 
dėkojo vokiečių administracijai, kad ji remia 
lietuvių mokyklas ir kultūrinį gyvenimą. An
troj iškilmių programos dalyje pasirodė įspū
dingos gimnazijos mokinių deklamacijos, muzi
kos numeriai ir tautiniai šokiai. Kompozitorius 
Strolia per trumpą laiką sukūrė chorą, kuris 
savo skambesio pilnumu ir moduliaciniu lanks
tumu parodė labai aukštą meno lygį, labiausiai 
savo jautriai ritmiškose liaudies dainose”.

* * *
Kun. Dr. Pr. Gaida, iki šiol gyvenęs Belgijoje 

ir redagavęs ten „Gimtąją šalį”, atvyko Kana- 
don. Jis yra pakviestas profesoriauti Mont 
Laurier’io, P.Q., kunigų seminarijom Ten jis 
ir apsigyveno.

Eilėraščių konkursas. Čikagoje išeinąs lietu
vių katalikų dienraštis „Draugas” paskelbė 
eilėraščių konkursą. Premijuos du eilėraščius: 
I — 50 dolerių, II — 30 dolerių. Eiliuoto kūri
nio tema paliekama pasirinkti autoriams. Pa
geidaujama, kad eilėraštis nebūtų ilgesnis kaip 
du ar trys puslapiai. Konkursui eilėraščiai bus 
priimami iki lapkričio 1 d. Ant voko pažymėti 
kad siunčiama konkursui. Adr. Draugas, 2334 
S. Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

Lietuvių kalbos vadovas, didelė, kietais vir
šeliais, 606 puslapių knyga, jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Daugumas D. Britanijoj 
gyvenančių prenumeratorių „Lietuvių kalbos 
vadovą” jau gavo.

Muz. Stepas Sodeika iš tremties atvykęs apsi
gyveno pas brolį Ciceroje, netoli Čikagos. Vo
kietijoje muz. S. Sodeika vadovavo Tautiniam 
ansambliui, o paskutiniu metu — Dainavos 
ansambliui Hanau ir Kempteno stovyklose.

Pianisto A. Mrozinsko Brooklyne suorgani
zuotame kvartete dainuoja Bražėnas, Mali
nauskas, Ališauskas ir Skaceika.

Kolumbijoj pradėtas leisti lietuviškas laikraštis 
Kolumbijos Lietuvis. Redaguoja kun. M. Ta
mošiūnas.

Vokietijoje liekantieji lietuviai deda pastan
gas pasistatyti namus savo organizaciniams rei
kalams. Pirmiausia tokius namus norima pasi
statyti anglų zonoje. • Ten jau gautas ir vokie
čių valdžios leidimas tokiems namams statyti.

Australijos Lietuvių Draugijoje įvyko pasikei
timų. Iš valdybos pasitraukė Pulgis Andriušis 
ir Bogužas. Jų vietas užėmė kandidatai: Simas 
Narušis ir Juozas Kapočius.

siekti žmogaus, besiartinančio patraukti vieną 
kurį užrakto stūmą. Tačiau auksas ir moteris 
galios valia suteikė princesei paslaptį.

Ne tiktai ji žinojo katrame kambaryje sto
vėjo moteris, pasiruošusi pasirodyti visa raus- 
venanti ir spinduliuojanti, jei jos durys atsida
rytų, bet ji žinojo ir kas ta moteris. Tai buvo 
gražiausių ir žavingiausių karaliaus dvaro mo
terų, išrinkta kaip dovana kaltinamajam, jei 
jis įrodys savo nekaltumą dėl nusižengimo 
siekti taip aukštai viršum jo savo kilme esančios. 
lr ji jos neapkentė. Juk ji dažnai matė arba 
įsivaizdavo, kad matė, šią žavingą būtybę, beįs- 
meigiančią susižavėjimo žvilgsnius į jos myli
mąjį ir kartais ji galvojo, jog jis juos pagaudavo 
ir net jis savo svetimoteriaujantį žvilgsnį (ver
davo į jos akis. Tada ir dabar ji matė juodu 
kartu besišnekučiuojančius, bet tai būdavo 
labai trumpas pašnekesys; deja, juk ir mažu
lėliu tarpu gali kartais daug pasakyti. Galimas 
daiktas, jiedu kalbėjosi visai nereikšmingomis 
temomis, bet ar ji tuo galėjo būti tikra?

Mergelė buvo tyčia graži, bet ji šelmė išdrįso 
pakelti akis į princesės mylimąjį; ir ėmė jos 
paveldėtas iš tolimųjų sentėvių, tų pirmykščių 
barbarų, kaukinis kraujas kaisti ir su visu savo 
įniršimu neapkęsti už tylių durų raustančios 
ir drebančios moters. Kai jos mylimasis atsi
grįžo į ją ir jų akys susitiko, o ji ten sėdėjo iš
blyškusi ir pabalusi labiau negu bet kuri kita 
žmogysta, baltuojanti žiūrovų išgąstingų veidų 
jūrose, jis pamatė, dėka savo greito susivokimo, 
kurį teturi tik sielos į vieną asmenybę susinėju
sios, kad ji žinojo už kurių durų trypė tigras 
ir už katrų stovėjo moteris. Jis vylėsi, kad ji 
tai žinos. Jis perprato jos įgimtį ir jis savo 
sielos visybe buvo tikras, jog ji niekad nebenu- 
rims, kol nepatirs ano dalyko, nežinomo vi
siems kitiems žiūrovams ir net pačiam karaliui. 
Vienintelė šio vyro viltis, iš kurios sklido bet 
kuris aiškumas, buvo pagrįsta karalaitės pasi
sekimu atskleisti misteriją; ir ta akimirka, kai 

jis žvilgterėjo į ją, jis suprato, jog jai tai pavyko, 
kaip ir jo siela jam sakė, jog tatai jai pasiseks.

Tada ir buvo tas jo greitas ir rūpesčio kupi
nas žvilgsnis raiškiai klausiantis: „Katros?” 
Ji tą klausimą visiškai suprato, lyg jis būt jį 
balsu šūktelėjęs iš vietos, kur jis stovėjo. Ne
galima buvo nė akimirkos delsti. Klausimas 
buvo aiškus kaip diena. Į jį reikėjo atsakyti.

Ji buvo padėjusi dešinę ranką prieš save ant 
minkštos atramos. Ji kilstelėjo tą ranką ir ma
žutėliu, greitu judesiu ją kryptelėjo dešinėn. 
Niekas kitas, tiktai jos mylimasis ją matė. Visų 
akys, išskyrus jo, buvo įsmeigtos į vyra arenoje.

Jis atsigrįžo ir tvirtu greitu žingsniu perėjo 
tuščią plotą. Visų širdys sustojo plakusios, 
visiems užėmė žadą, visų akys nejudomai įsmi
go I jį. Ir jis be mažiausio svyravimo priėjo 
prie dešiniųjų durų ir jas atida ė.

Dabar šioj vietoj kyla šis klausimas: tigras 
ar moteris išėjo p o tas duris?

Nors ruduo, o enis, 
Lyg visai pakvaišęs. 
Prie kažkokio prūdo 
Kiaurą dieną gaišta.

Kuo daugiau mąstome šiuo klausimu, juo 
sunkiau į jį atsakyti. Tai verčia mus išspręsti 
žmogaus širdies mįslingumą, tai veda mus per 
susiraizgiusi aistrų labirintą, iš kurio mums 
išeiti yra sunku rasti kelią. Galvokie apie tai, 
teisingasis skaitytojau, taip, lyg šio klausimo 
išsprendimas nepriklausytų nuo tavęs paties, 
bet nuo pusbarbarės princesės, nuo jos sielvarto 
ir pavydo liepsnų baltai įkaitintos sielos. Ji 
jo neteko, bet kas jį turės?

Labai dažnai ją budinčią ar sapne ištikdavo 
šiurpus siaubas ir, kai ji pagalvodavo apie savo 
mylimąjį, atidaranti duris, už kurių švytėjo 
tigro iltys, ji stverto stverdavosi rankomis ap- 
kniaubti savo veidą.

Tačiau daug dažniau ji matydavo jį prie kitų 
durų. O, kaip ji grieždavo dantimis ir rovėsi 
plaukus, kai jį neramių svajonių vaizduose 
išvysdavo, jam pravėrus moters duris, jo beri
bio žavesio prasiveržimą. Ogi kaip, tiesiog

VEIKALAS BE ŽODŽIŲ 

Vakare jis žuvį 
Keps ant margarino, 
Ir kvapu gardžiuosis 
Tinginiai kaimynai.

Kam čia sukti filmą, 
Kam tie aparatai: 
Laikraštyje savo 
Aiškiai viską matom.

neapsakomai, degė jos siela agonijoj: — kai 
ji tarėsi reginti jį, beskubantį sutikti tą, išrau
dusiais skruostais ir pergalės žiežirbomis blyks- 
čiojančių akių moterį; kai ji matydavo jį, jam 
benusivedant ją, visą degantį sugrįžusio gyve
nimo džiaugsmu; kai ji girdėdavo garsius mi
nios šauksmus ir laimės varpų gaudimą; kai 
matydavo kunigą su linksmais palydovais einan
tį poros link ir jos pačios akivaizdoj jiems tei
kiantį vyro ir žmonos vardą; kai ji regėdavo 
juodu gėlių taku ir džiūgaujančios minios šauk
smo audroj kartu nueinančius, ir pagaliau, kai 
tas minios žavesio viesulas nunešdavo iš jos 
širdies išsirovusį beviltišką ir vienišą aiktelėjimą.

Ar ne geriau jam būtų ūmai numirti ir eiti 
į pusbarbariškos ateities palaimos dausas jos 
laukti?

Juk čia, dar tas biaurusis tigras, tas vaito
jimas, tasai kraujas.

Jos sprendimas viena akimirka buvo pareik-

Štai drama be žodžių 
Su keliais veikėjais. 
Spręskit, kas prakišo, 
Na, ir kas liamėjo.
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO?
LOWTONIEČIŲ VEIKLA Tautos šventės minėjimo programos vykdy- skyr.

Rugsėjo 3 d. Lovvtono skyrius turėjo metinį 
visuotiną susirinkimą. Iš metinės veiklos ap
žvalgos pasirodė, kad metų būvyje suruošta 
aštuoni didesni ir mažesni minėjimai ir koncer
tėliai. Būdinga tai, kad visi tie parengimai 
buvo ne „namie”. Lowtone nėra nei sąlygų, 
nei patalpų tokioms progoms. Teko kraustytis 
į vieną ar kitą senosios lietuvių išeivijos kolo
niją, kurių šioje apylinkėje yra keletas.

Gražaus bendradarbiavimo dėka su Widnes 
lietuvių kolonija, pasisekė sudaryti mišrią Wid- 
nes-Lowtono taut, šokių grupę, kuri keletą 
kartų gražiai pasirodė.

Senieji išeiviai noriai ir net pasididžiuodami 
leidžia savo dukroms bendrai koncertuoti su 
mūsiškiais.

Vaidybos grupelė, bandžiusi kelis kartus 
stipriau susiorganizuoti išsisklaidė, nes nepajėgė 
sudaryti stipresnį vienetą.

Norinčių vaidybos grupę remti yra, bet trūk
sta patyrusio vadovo. —

Kalbant dėl spaudos, tenka pažymėti, kad 
laikraštis ne kiekvieno skaitomas, o knyga ne 
lengvai įperšama.

Metinis — visuotinas susirinkimas pasižadėjo 
pastarajam reikalui ateityje kreipti didesnį dė
mesį ir pertvarkyti ateinančių metų „biudžetą” 
šiam reikalui.

Nors sk. turi 90 narių, bet aktyviai reiškias’ 
organizaciniame gyvenime maždaug pusė.

Talkos ar aukų atžvilgiu sunkiai sukalbami 
už stovyklos ribų gyveną, kurie sudaro treč
dalį bendro narių skaičiaus.

Visuotinas susirinkimas išrinko valdybą: P. 
Klezas — pirmin., St. Lauruvėnas — sekr., 
K. Jankus — iždininkas ir S. Ūsas — valdybos 
narys kultūriniams reikalams.

Reikia tikėtis, kad sk. valdybos ir narių ben
dradarbiavimo dėka, bus galima įgyvendinti 
visuotino susirinkimo patikėti darbai. Ks.

PASIRODYS TAUTODAILĖS DALYKŲ
Londono senieji lietuviai, pasirodo, turi ir 

labai specialių įmonių, reikalaujančių darbi
ninkų aukštų kvalifikacijų. Iš tokių verslamo- 
nių paminėtina Wilmor and Sons Ltd. įmonė. 
Jos specialybė: metalo graviravimas, modelia
vimas, formų rengimas, misingio ir gipso lie- 
diniai. Šią įmonę įsteigė 1947 metais p. Zyg- 
mantas, kaunietis, graviravimo meno mokęsis 
Karo Invalidų graviravimo įmonėje ir p. JFrou- 
min’as, kurio tėvai yra iš Lietuvos kilę, specia
lizavęsis Londone.

Šiuo laiku įmonėje dirba 8 žmonės. Jos darbų 
didžiąją dalį sudaro formų rengimas įvairiems 
žaislams, kurių reikalauja vietos rinka. Bū
na ir graviravimo darbų. Bendrai paėmus, 
šios įmonės dirbiniai yra dailūs ir aukštos me
ninės kokybės.

Įmonės vadovybė ketina išleisti lietuviškų 
tautodailės dalykų. Tuo tikslu ji tariasi su skul
ptoriais ir tiria gamybos ir gaminių išplatinimo 
sąlygas. Vyčių, įžymiųjų žmonių bareljefų ir 
kitokių dalykų, atrodo, ji galėtų puikių padirb
dinti. o.

štas, tačiau jam suformuoti reikėjo bekraščių 
dienų ir naktų sielvartingų svarstymų. Ji ži
nojo, kad į ją kreipsis su klausimu ir todėl ji 
buvo apsisprendusi, ką į tai atsakyti. Taip 
ji visai nesvyruodama mosterėjo ranka dešinėn.

Tasai jos apsisprendimo klausimas negali 
būti paviršutiniškai svarstomas, ir nedera man 
pagalvoti, jog aš esu tas žmogus, kuris suge
bėtų į jį atsakyti. Taigi aš ir palieku jums 
visiems išspręsti: katras išėjo pro atidarytas 
duris — moteris ar tigras?

Iš anglų kalbos vertė — J. Žmuidzinas

„Tėviškės Žiburiai”, didelis 8 pusi, savaitinis 
Kanados lietuvių laikraštis. D. Britanijoj me
tams kainuoja 32 šil., pusm. 17 šil., ats. nr. 9 
penai. Prenumerata laikoma nuo užsakymo 
dienos. Rašyti ir pinigus siųsti: B. Balys, 24, 
Reginald St. Marchfields, Bradford, Yorks.

Iškilmės Alsagerio stovykloje.
DBLS Alsagerio skyrius Tautos, šventę minėjo 

rugsėjo 8 d. Stovyklos koplyčioje pamaldas 
atlaikė kun. B. Pacevičius. Po pamaldų buvo 
iškilmės minėjimas. Momentui pritaikytą paskai
tą skaitė p. Vyskupaitis.

Gražiai suvaidino mokyklos mokiniai, p. Jace
vičienės režisuotą, kun. J. Kuzmickio, vieno veik
smo vaizdelį „Leiskit į Tėvynę”.

Malonų įspūdį padarė ir tautiniai šokiai jau
nimo ir mokinių atlikti, kurious paruošė p. Siniū
tė. Šokėjams drabužius sutvarkė p. Kairiūk
štienė. Šokėjams grojo p. Dikaitis.

Per šią šventę pirmą kartą pasirodė moterų 
oktetas, padainavęs keletą kainų. Meninė dalis 
baigta vaikų choro dainomis. Muzikinę progra
mos dalį tvarkė p. A. Pužauskas.

Stovykloje veikia lietuviška pradžios mokykla. 
Jos ketvirtą skyrių šiemet baigė ir egzaminus 
išlaikė: V. Bilitavičius, R. Drevinskas, I. Naujo
kaitė, R. Sinius ir M. Siniūtė. Pažymėjimus 
jiems per Tautos šventės minėjimą įteikė skyr. 
pirm. O. Kairiūkštienė. — IK —

LB O S S KILTE
PARAUSVYS ———' ' --  VEDA J.

Kortų vardai.
Šio daiktavardžio išvestinis veiksmažodis yra 

kortuoti;., bendrinėje kalboje paprastai sakoma 
kortomis lošti. Kas kortuoja arba labai mėgsta 
kortomis lošti, tas — kortininkas. Tam tikras 
kortų skaičius, pav. 32 ar 52, kurį rusai vadina 
koloda, lietuviškai vadinamas malka, -os.

Spalvų vardai. Dažnai mūsų tarpe girdimi 
trefai gyvajai kalbai svetimi ir jų vietoje teikti
nos gilės, ių, nes šis vardas plačiausiai vartoja
mas vakarų Lietuvoje. Prancūziškasis karo lie
tuvių dažnai vadinamas skoliniais zvonkai, 
dzvonkos, bulkai, būgnai ir kt. Visuotinei varto
senai tinkamiausi būgnai, nes ši lytis labiausiai 
aplietuvėjusi ir pažįstama beveik visame lietuvių 
kalbos plote. Prancūzų pique (-ietis) mums pla
čiausiai žinoma vardu vynai (lenkybė). Teik
tini žemaičiams pažįstami lapai. Paskutinei 
spalvai, Lietuvoje žinomais rusiškojo kilimo 
vardu cinai, čirvos, čirviai, vartotinos širdys, 
-džių. Taigi vartokime šiuos keturis spalvų 
vardus: gilės, būgnai, lapai ir širdys.

Žmonių skiriama poninės ir akinės kortos. 
Kortų figūrų vardai geriausiai tinka šie: tūzas, 
karalius, damos vietoje aukštys arba gatvinis, 
valeto pakaitu žemys arba kojinis, o angliškosios 
darybos džokerio vietoje vartotinas juokys, juo- 
kio. Akinėms figūroms, be jau minėto tūzo, 
teiktina: dešimtakė, devynakė, aštuonakė, sep- 
tynakė, šešiakė, penkakė, keturakė, triakė, dviakė.

Atšviestą ar pasirinktą vyriausiąją kortų spal
vą daugumas vadina koziriais (lenkybė) ar triu- 
pais, trupais (vokietybė). Tai daroma be jokio 
reikalo, nes turime savą lietuvišką vardą: švietys, 
(švietį, šviečiai).

Be to, štai daugumai žinomieji lošimo ter
minai: maišyti, kelti (sumaišius), dalyti (kortas 

Tikra lietuviška kiaulienos mėsos dešra iš Prancūzijos 1 sv. 5/6; Sausa, kaimiška dešra 
1 sv. 5/-; Rauginti kopūstai: 30 unc. dėžė 1/11, 16 unc. dėžė 1/2; Rauginti kopūstai („Hart”) 
olandiški, statinė 25 litrų (apie 50 sv.) 38/6.

SIŪLOME
Raugintus agurkus: 30 unc. dėžė 2/3; 15 unc. dėžė 1/6.
Švediška kiauliena 30 ” .................. .. 6/6 Krokuvinė, plona dešra 1 sv. ... 5/6
Itališka 30 ” .................. .. 4/6 Šviežia, rūkyta dešra 1 sv. ... 4/6
Lenkiška 30 ” .................. .. 7/6 Rūkyti lašiniai 1 sv. ... 4/-

♦ » » » 12 ” .................. • • 4/- Paprasti lašiniai 1 sv. ... 2/6
Medžioklinė dešra 1 svaras ... .. 6/- Rinktiniai lašiniai 1 sv. ... 3/6

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 (BOTCHERS) LTD.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

Alsagerio šeimų stovykloje. Paskutinėj 
P. Vyskupaitis, V. Dikaitis, R. Siniūtė, 

Pacevičius, A. Pužauskas, Miss Hughes ir 
pirm. O. Kairiūkštienė. ?

NAUJA PIRMOSIOS APYGARDOS 
VADOVYBĖ

Rugsėjo 3 d. Coventry įvyko DBLS Vidurio 
Anglijos 1-sios Apygardos skyrių valdybų suva
žiavimas. Dalyvavo 22 atstovai Coventrio, 
Birminghamo, Leamingtono, Leicesterio ir Nort
hampton© skyrių.

Apygardos valdybos pirm. J. Matulionis 
apibūdino pirmųjų Apygardos metų veiklą. 
Apygardos Revizijos komisija patiekė finansinės 
būklės aktą. Skyrių atstovai pranešė apie sky
rių veiklą. Suvažiavime plačiai svarstytas di
desnių lietuviškos visuomenės centrų organiza
vimo klausimas, lietuvių savišalpos ir kiti reikalai.

Naųjon Apygardos valdybon išrinkta: pirm. 
J. Matulionis, Coventry sk., vicepirm. J. Senkus, 
Leicesterio sk., iždin. N. Mockus, Leamingtono 
sk., sekretorius J. Barzevičius, Coventry sk., 
narys A. Putcė, Birminghamo sk., ir Revizijos 
komisija: pirm. — J. Kazlauskas, Coventry sk., 
sekr. K. Dargis, Birminghamo sk., narys —- P. 
Kuzmickas, Northampton© sk. Brs.

lošikams), eiti arba šaukti (pradedant lošti ar 
nukirtus), primesti (prie spalvos), dengti (už
versti pašviestą kortą, kad iš malkos daugiau 
nebeimtų). Gal paminėtinas plačiau Užnemu
nėje priimtas, terminas pagerbti. Jis turi keletą 
reikšmių. Vienur pagerbti reiškia kirsti šviečiu, 
proferancą lošiant, tūzą ar karalių, kai neturima 
šių pastarųjų spalvos kortos; kitur šiuo terminu 
vadinamas tam tikro iškilmingumo aktas, pav., 
jei tas, kuris paskelbė sakysime septynias giles, 
gauna žymiai mažiau kirčių, tai kiti trys lošikai 
džiaugsmo apimti „pagerbia” sėdintįjį atsisto
dami ir sušukdami tiek kartų valio, kiek trūksta 
iki septynių...

Mūsų lietuviškieji vardai
(Žiūr. „B.L.” Nr. 34)

By.: bijoti, plg. bities, bijotis’
I. Lie.: Bygaila, Byvilas. Pr.: Bygirdas, 
Bykantas, Bymantas.

Bil.:- bilus, šnekus’: (pra) bilti: byla.
I. Lie.: Bilginas, Biliminas.
TV. Lie.: Bylius. Pr.: Bilesnis, Bylotas.

But-: butas: būti
L Lie.: Butgeidas, Butginas, Butvydas.
II. Lie.: Arbutas, Eibutas, Jobutas- 
Kaibutas, Kaributas, Kybutas, Kinti- 
butas, Kirbutas, Minbutas, Svibutas, 
Tanbutas, Taubutas, Vaibutas, Virbutas, 
Vainibutas. Pr.: Atsibūtas, Dargibutas, 
Geidbutas, Kobutas, Nobutas.
TV. Lie.: Butas, Bute.

Dang-: pr. podingai, patiktų” (pig. man ding) 
arba danga: dengti: dingti.
H. Ardangas, Audangas, Sandagas.

(B. d.)

SKAITYTOJU LAIŠKAI
ABEJONES KELIĄS SUMANYMAS

DBLS centrinio sk. valdyba rugsėjo 8 d. 
išsiuntinėjo savo nariams biuletenį be Nr. ir 
datos, kuriame išdėsto ir atstovų į visuotinį 
sąjungos suvažiavimą rinkimų tvarką. ■

Prie to biuletenio pridurtas kandidatų, sąrašas 
su 8 pavardėm.

Išeidama iš fakto, kad Centrinio skyriaus 
visuotinio narių susirinkimo praktiškai įvykdyti 
negalima, nes į susirinkimą teatvyksta apie 10% 
narių, skyriaus valdyba rado, kad atstovų rin
kimai tokiomis sąlygomis negali būti tikslūs 
ir demokratiški ir nusprendė juos atlikti kores- 
pondcnciniu keliu.

Su tokiu centr. skyriaus nusistatymu galima 
sutikti ir pritarti. Negalima, betgi, sutikti su 
to sprendimo vykdymu. Ir iš visuomeninio ir 
iš teisinio taško žiūrint. Štai kodėl: 1) kandi
datų sąrašas sudarytas centr. skyriaus valdybos. 
Tai kraštutiniai nedemokratiškas kelias. Tur 
būt, visi centr. skyr. vald. pasiūlytieji asmens 
yra tinkami būti atstovais į visuot. suvažiavimą, 
bet čia ne asmeny, o principo klausimas.

Tiesa, centr. skyr. valdyba paliko nedidelę 
teisinę „skylutę” ir leidžia skyriaus nariams, 
nesutinkantiems su valdybos parinktais kan
didatais, sąrašą papildyti, tačiau kita ranka 
tą „skylutę” užkemša, nes galutinę kandida
tams pasiūlyti datą nustato rugsėjo 10 d., o 
biuletenį išsiuntinėja taip, kad nariai jį gavo 
kas rugsėjo 9, o kas 10 d.

Tuo būdu centr. skyr. nariams, bent dauge
liui jų, užkertamas kelias patinkamus kandidatus 
į sąrašą įtraukti.

2) Balsavimo rezultatų tikrinimas. Biulete
nyje pasakyta: „Balsų skaitymas bus vykdomas 
skyriaus valdybos, sąjungos centre, dalyvaujant 
centro valdybos nariui ar įgaliotiniui”. Čia 
tai jau tikras „demokratiškumo” šedevras. 
Atleiskit, Pone Redaktoriaus, bet tokio „cūdo” 
dar neteko girdėti, kad tie patys asmenys kan
didatus skirtų ir tie patys balsus skaičiuotų.

Balsus skaičiuoti tegali tam reikalui pačių 
balsuotojų įgalioti — asmens — paprastai man
datų ar balsų skaičiavimo komisija. Kraštu
tiniu atveju — kuris nors visiškai nesuinteresuotas 
organas. Šiuo atveju centro valdyba in corpora 
ar kurio kito skyriaus valdyba. Tokiu atveju 
ji turėtų būti pakviesta ne centr. skyr. valdybos, 
bet centro valdybos.

Pačiai skyr. valdybai parinkti kandidatus ir 
pačiai, kad ir kokiam atstovui dalyvaujant, 
balsavimo rezultatus tikrinti — visuomeniniu 
atžvilgiu mažų mažiausia didelis netaktas, o 
teisiniu vargu ar leistina.

Dėl abiejuose punktuose paminėtų netikslumų 
gali kilti nesusipratimų su mandatų komisija 
visuotiniame suvažiavime. Tai gali net atves
ti prie centrinio skyr. atstovų teisėtumo nepri
pažinimo.

Todėl šiuo savo laišku noriu, kol dar nevėlu, 
atkreipti centrinio skyr. valdybos, o taipgi ir 
centro valdybos dėmesį į tokio rinkimų vyk
dymo netinkamumą.

Receptas tam viskam pataisyti galėtų būti 
toks: 1) atšaukti biuletenyje be datos ir Nr. 
paskelbtas taisykles; 2) nesant galimybės kan
didatų sąrašo sudaryti korespondenciniu keliu, 
jį sudaryti, sušaukus centr. skyr. narių susirin
kimą. Vis dailiau, jei kandidatus pasiūlys 10% 
visų narių, negu juos paskirs valdyba; 3) na
riams, susirinkime nedalyvavusiems, duoti bent 
3-4 dienas laiko savo kandidatams pasiūlyti; 
4) centrinio skyr. valdybai atsisakyti sumanymo 
pačiai balsus skaičiuoti ir, negalint tam tikros 
komisijos išrinkti, prašyti tai atlikti centro 
valdybą in corpora. J. Dr.

Londono Lietuvių Savišalpos Draugija kviečia 
visus Londono ir apylinkės lietuvius spalių 1 d., 
sekmadienį, 4,30 vai. į Lietuvių Klubą, 347 
Victoria Park Rd., E.9. Bus draugijos susirin
kimas. Susipažinsite su įstatais, teikiama pa
rama, ir gal panorėsite būti nariais.

Mūsų draugijos narių skaičius pastaruoju 
laiku žymiai sumažėjo. Tik nedaugelis jaunimo, 
grįžusio iš kariuomenės, vėl įstojo į draugiją, 
o naujai atvykusiems trūksta informacijų apie 
šią organizaciją.

Nuolankiai kviečiame visus juo gausiau at
vykti. Draugijos Valdyba

Paieškomas Vytautas Lapskas, gyv. Anglijoj- 
Jis pats arba apie jį žiną, prašomi pranešti DBLS- 
gos Centrui.
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TRUMPOS
* Švedai pareikalavo atšaukti du Sovietų 

ambasados tarnautojus, kurie nepaisydami drau
dimo, buvo įvažiavę j uždraustą zoną.

, * Italų policija Turine rado slaptą ginklų 
ir municijos sandėlį. Kam jis priklausė, dar 

' neišaiškinta.
* Rytinėje Vokietijoje, Hemingdorfe, sprogo 

didelė plieno liejykla. Žuvo 19 žmonių. Įvykį
-tiria vokiečių liaudies policija ir rusų enkave
distai. Pastarieji ieško sabotažininkų.

* Folgare. Vengrijoje, esančiam raudonosios 
kariuomenės daliny kilo riaušės. Pėstininkų 
būrys užpuolęs nužudė savo vadą Įeit. Kovaliov’ą 
ir dar du karininkus, atbėgusius jam į pagalbą. 
Vėliau atvykęs rusų žandarmerijos dalinys nu
šovė 23 sukilusio būrio kareivius, kitiems su
rišo viela rankas ir sunkvežimiais išvežė.

* Manchestery transporto darbininkai atsi
sakė pervežimui priimti komunistinį dienraštį 
„Daily Worker’.”. Transporto darbininkų 
sąjungos sekretorius p. Deakin’as pareiškė, 
kad jei tokį sprendimą padarys ir kitų vietovių 
transporto darbininkai, tai prieš jį sąjunga 
nedarys jokių žygių.

* Vokietijoj,' Reino srity, šiemet rekordinis 
vynuogių derlius. Tačiau vynuogės, dėl saulėtų 
dienų stokos, rūgštokos.

* N. Zelandijoj sustreikavo uosto darbinin
kai, reikalaudami padidinti atlyginimą. Strei
kas plečiasi.1 Jei nepavyks greit su darbininkais 
susitarti, streikas gali pakenkti laivininkystei.

Luksemburgo kunigaikštija ruošiasi pasiųsti 
į Korėją karinį dalinį, susidedantį iš 50 žmonių.

* Kitą savaitę Paryžiuje prasidės tarptautinis 
psičhiatrų kongresas. Dalyvaus apie 2000 psi
chiatrų' iš 46 kraštų; bus ir iš už geležinės už
dangos.

* Egipto karalius Farukas dar tebevieši Pran
cūzijoje, kur leidžia laiką dažnai azartinių lo
šimų vietose. Šiuo laiku jis atvyko į Monte 
Karlo, kur yra pagarsėjusios ruletės, kuriomis 
ne vienas yra pagrindinai prasilošęs.

* Nuo liepos 1 d. iki šiol Britų kariuomenėn 
iš atsargos pašaukta 6.990 kareivių ir per 200 
karininkų, — pareiškė parlamente D. Britanijos 
karo ministeris.

* Dideli partizanų daliniai iš Kinijos už
puolė Indokinijos pasieny prancūzų įgulą. Po 
dviejų dienų kovų, komunistiniai partizanai 
įsiveržė į Indokiniją ir užėmė įgulos būstinės 
vietovę Dongkhe.

* 1949 metais D. Britanijoj į kalėjimą buvo 
padėta 3.365 vyrų, nenorėjusių moterims ali
mentus' mokėti.' Tuo tarpu 1939 metais už tuos 
dalykus tokios bausmės susilaukė 1.958 vytai.

* Pereitą savaitę Amerikos saugumas Vokie
tijoje suėmė 17 Sovietų šnipų, atsiųstų stebėti 
Amerikos, D. Britanijos ir Prancūzijos kariuome
nės manevrus Vokietijoje. 14 šnipų suimta 
Nuremberg© srity, kur turėjo būti svarbiausias 
Amerikos kariuomenės telkinys.

* Per debatus Britų parlamente, svarstant 
gynybos klausimus paaiškėjo, kad šiais metais

; numatoma suorganizuoti tris naujas kariuo
menės divizijas ir kad nesiruošiama šiemet 
mokesčius padidinti.

* Amerikos senatas priėmė įstatymo pro
jektą, kuris numato karo ar revoliucijos atveju 
Amerikoje masinį komunistų uždarymą sto
vyklose.

* Švedijoje buvo mobilizacijos mėginimas. 
' Tūkstančiai švedų, gavę šaukimus, turėjo vykti 
A į skirtas vietas.

* Jugoslavijoje katalikų kunigų persekiojimas 
nesumažėjo. Šiuo laiku Jugoslavijos kalėjimuose 
laikomą apie 300 kunigų. O tiems kunigams, 
kurie yra dar nesuimti, kliudoma atlikti gany
tojiškas pareigas.

* Likvidavus partizaninį karą Graikijoje, dau
gelis partizanų buvo perkelta į įvairius Sovietų 
satelininius kraštus. Ne mažai jų atsidūrė ir 
Lenkijoje. Apie 20.000 jų apgyvendinta Žem. 
Silezijos kolchozuose, netoli Čekoslovakijos ir 
Vokietijos sienos.

NAUJIENOS PARAŠAI IR AKTIVISTAI PO EŽERAIS
* Kinų generolas Hsiao Činkvang’as, kartu 

su rusų karininkų būriu, laike šiaurės korėjiečių 
fronto inspekcijos, pateko į Amerikos aviacijos 
ugnį ir žuvo.

* Šią savaitę laike prasidėjusių veiksmų 
Korėjoje, sužeisti keturi didžiųjų Amerikos ir 
D. Britanijos laikraščių korespondentai.

VAIDILA, Londono Lietuvių Meno Sam
būrio Grupė, publikai pageidaujant, rugsėjo 
30 d. (šeštadienį), Lietuvių klube, Londone, 
vaidins trečią kartą

„KLASTĄ IR MEILĘ”
Bilietai gaunami prie .ėjimo. , Pradžia

6 vai. p.p. į: .

KNYGOS
The Tragedy of Baltic States. Baltų Tarybos 

D. Britanijoje leidinys, 8 puslapių dydžio.
Ši brošiūra išleista deportacijų iš Baltijo vai-I 

stybių 10 metų sukakties minėjimo proga. Trum
pai apžvelgta Baltijo valstybių istorija, nepri
klausomybės atgavimas, santykiai su Rusija, 
Sovietų ir Nacių okupacijos, žmonių deporta
vimas; paliesti ateities klausimai ir uždaviniai.

Leidinio tikslas — supažindinti anglų visuo
menę su Baltijo valstybių likimu ir jos kova 
dėl nepriklausomybės. Tai naudingas propa
gandinis leidinys. Gaunama DBL S-gos centre. 
Kaina 1 šil. už 10 brošiūrų.

PADĖKA
DBL S-gos Apygardos pirmininkui p. Vait

kevičiui ir Valdybai už piniginę pašalpą tariame 
sportišką ačiū.

Nottinghamo krepš. k-dos „Nemuno” žaidėjai.

Rugsėjo 30 d. 14 vai. Bradforde, St. Marys 
Parish Church Hall, East Parade, šaukiamas 
Bradfordo skyriaus narių ir Bradfordo apylinkės 
visų lietuvių susirinkimas. Pranešimą apie būklę 
padarys DBLS Centro Valdybos atstovas. Po 
susirinkimo ten pat 18 vai. įvyks šokių vakaras. 
Prašome visus lietuvius atsilankyti.

Bradfordo skyr. valdyba

(Tęsinys iš 1 puslapio) 
medžiagos, policija neįsileistų „kapitalistų pasam
dytų šdipų ir sabotažininkų”. Ten 300.000 vergų 
yra sargybinių varomi į kasyklas. Jei kuris susvy
ruoja, to abejones pašalina šautuvo buožė ir rusiš
kas „sabotažnik!” Kasykloje atvykusį „savanorį” 
laukia aktyvistas, kuris išmoko kaip dešimte
riopai normas sukarti. Ir vargas, jei aktyvistą 
karšligė pagauna. —Pirmyn, tolyn, gilyn! Tai 
nieko, jei „Madė in USSR” grąžtas po trijų 
valandų darbo perkaista ir užspringsta: už to
kius ir panašius ;,sabotažus” atsakoma prieš 
Maskvos gynybos ir vidaus reikalų-ministerijos 
įsakymus, kurie vieninteliai už spygliuotų, vielų 
galioja.

„Savanoris” aktyvistą perspėja, kad viršuj 
plūduriuojąs ežeras gali įtūžti.’

— O kam, vyruti, gaišini laiką statydamas 
atramas? Čia mokama už produktyvų darbą. 
Na, iš kur, pagaliau, žinai, kad vanduo ims ir 
pradės kliokti mūsų pamainos metu?

Bet ežero vanduo, nepažįstąs jokių soclen- 
ktynių, šniokšdamas šiūstelia į kasyklas. Kaž
kas mėgina galvos tvertis, kažkas plaukti, bet 
kur išsigelbėsi, jei prieš tave, atplaukiantį, jau 
sumesta užtvanka, kad neapsemtų kitų kasy
klų. „Negrįžusių” eiles papildys rusų zonos 
„vyriausybė”, profesinių sąjungų ir komjaunimo 
padedama, naujais „savanoriais”. Jei vylio- 
jimai nepadės, tai galima įmonėms įsakyti at
leisti iš darbo politiškai nepatikimų asmenų 
dalį. Jiems darbo įstaigose pašalpų prašant, 
švelniai pasiūloma: Auės kasyklos arba kalė
jimas. O į kasyklas, jei tik nėra netekę 50% 
darbingumo, tinka abi lytys nuo 17 iki 60 metų. 
Tokiais metodais rusų zonos kai kurios įstaigos 
pasiunčia „savanoriais” 40% savo darbininkų 
ir tarnautojų į Auės kasyklas. Zonos „vyriausy
bei” palikta „teisė” už kasyklų eksploatavimą 
mokėti rusų akc. „Wismut” b-vei 17 milij. 
markių į dieną. Žinovai tvirtina, kad į dieną 
rusai laimi ketvirtį miligramo radiumo.

VERGŲ „LAISVALAIKIS”
Spalių 1 d., tuoj po pamaldų, Bradforde, 

St. Anns mokyklos salėje, šaukiamas visuotinas 
Bradfordo skyriaus narių susirinkimas. Bus 
renkami atstovai į DBLSąjungos visuotiną 
suvažiavimą Londone.

Bradfordo skyr. valdyba
Nottinghamo lietuvių klube, rugsėjo 16 d., 

per neapsižiūrėjimą paėmiau ne savo lietpaltį. 
Norėčiau atsikeisti. P. Dubosas, Forest Town 
Hostel, Mansfield, Nolts.- _ ..»r. »• ■ ■________

Ir jums yya galimas
IŠVAŽIAVIMAS į KANADĄ

jeigu turite darbo it buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir Į kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas Jų š k a it i s,
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

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.

Išlipusius iš kasyklų darbininkus sutinka rusų 
sargybiniai, kurie net drabužių siūles iškrapšto 
ieškodami urano, o vėliau — valstybinės smuk
lės, kurių iškabose dvi didelės raidės: H O 
(išradingesnieji Handels-Organisation pavertė 
Hungrige Ostzone). Sriūbtelėjus vieną ir antrą 
svaigalų stiklą, atlyžta radioaktyviųjų spindulių 
pasekmėj kilusių uždegimų ir vočių skausmai, 
dingsta tolydžio didėją skrandies ir plaučių 
skausmai. Pagaliau, jei būtum dar ir sveikas, 
už pinigą nieko negautum, o HO 31,5 markes 
už butelį atsiskaito iš atlyginimo. Geriama daug 
ir dažnai. Kaip praeity vienas mūsų kaimynas

nešvankiais sumetimais rūpinosi, kad Lietuvoj 
nepristigtų tautos sveikatą ardančio eterio, tais 
pačiais sumetimais urano eksploatatorius rū
pestingai tiekia iš melaso gamintus svaigalus. 
Kai ore sušvilpia buteliai ir bokalai, „1. poli
cija”, enkavedistai ir šnipai pasitraukia. Subi
rus paskutinei elektros lemputei, triokštelėjus 
langų stiklams, besipinančios kojos negi pajėgs 
tris valandas į barakus keverzoti žmonės griū
va pakelėse. Urano kasėjų viena pakaita būna 
kasykloje, kitos dalis smuklėse, o trečioji miega 
pakeliui arba barake.

Ir nenuostabu, kad darbininkų tarpe nepa
prastai yra paplitę — lytinės ligos. Ypač mote
rys kenčia nuo rusų sargybinių prievartavimo. 
Jų didelė dalis nėščios. Prieš gimdymą gauna 
6 savaites atostogų, paskui kūdikis į prieglaudą, 
o motina — į kasyklas. Ir vėl: „davai, davai...”

____________ (V.)

I VAIRENYBĖS
DVIRAČIU PER VAK. EUROPĄ

Kas nori ir turi ryžtą keliauti ir svetimus 
kraštus aplankyti, tas suranda būdus ir priemo
nes nors ir labai sunkiose sąlygose gyventų. 
Tokią išvadą tenka padaryti pasikalbėjus su 
V. Fidleriu, ką tik apsukusiu įvairius vak. Eu
ropos kraštus. Jaunas, energingas ir sumanus 
vyrukas, dirbdamas Oldhamo tekstilės fabrike, 
pereitą rudenį sumanė šią vasarą aplankyti kai 
kuriuos Europos kraštus. Taupiai gyvendamas 
ruošėsi kelionei. Įsigijo kelionei tinkamą dvi
ratį, susitaupė truputį pinigų, išsirūpino leidimus 
ir prieš porą mėnesių pasileido kelionėn. Keliavo 
vienas, nes tautiečių bendrakeleivių neatsirado.

Privažiavęs Lamanšo kanalą, persikėlė laivu 
ir toliau važiavo dviračiu. Pervažiavo Prancū
ziją, aplankė Paryžių ir kitas žymesnes Pran
cūzijos vietas. Toliau važiuodamas pietiniu 
Italijos pajūriu nuvyko Romon, ten stabtelėjęs 
pasileido į šiaurę. Pervažiavo Šveicariją, Vokie
tiją ir Belgiją. Iš ten, persikėlęs laivu per ka
nalą, vėl atsidūrė D. Britanijoje.

Keliaudamas nakvodavo arba palapinėje, ku
rią vežėsi, arba jaunimo organizacijų viešbučiuo
se. Iš viso jis sukorė apie 6.000 mylių , kelią 
aplankė įvairias vietoves, daug matė krašto ir 
gamtos įžymenybių bei žmonių. Kelione, nors 
ji atrodo ir nelengva buvo, labai patenkintas. 
Mokslo ir akiračio praplatinimo atžvilgiu ji 
jam daug yra suteikusi.

Kelias dienas stabtelėjęs Londone, į savo 
gyvenamąją vietą kelionę baigė dviračiu.

Kitais metąis jis taip pat galvoja panašiu 
būdu keliauti. Norėtų pamatyti dar Pirenėjų 
pusiasalio kraštus. -o-

ŠACHMATAI
UŽDAVINYS NR. 12

MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS 
18, Talbot Square, London, W.2.

Telef.: PADdington 2855
puikiai mebliuotas, daug kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Paddington stoties ir S-gos įstaigos). 
Susikalbama prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai.
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

Sav. A. Tiškevičius

GALVOSUKIAI
(SĄLYGAS ŽIŪR. „B.L.” NR. 21)

GALVOSŪKIS NR. 18 (1 t.)

1 + 24-3+4 + 5-1-6-1-7 — Karaliaus 
vardas

1+7 — Paukštis
4 + 5+7 — Kraujo

davėjas
4 + 7 — Geras žmogus
5+7 “ — Geidimas
6 + 7 — Vokietijos

sritis
V. Vyt.

Matas per du ėjimus

UŽDAVINIO NR. 7 SPRENDIMAS
B. 1'4...
Teisingai išsprendė: St. Ramanauskas, L.

Į Vaitkevičius.

SPORTAS
NOTTINGHAMO „NEMUNAS”
— LEAMINGTONO „BRIEDIS”

Rugsėjo 16 d. Nottinghame įvyko draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp „Nemuno” ir „Brei- 
džio”. Jos pasibaigė „Nemuno” laimėjimu 
23:11 (6:5).

Neįprasta ir maža salė buvo didelė kliūtis 
švelnesniam žaidimui, o žemos lubos — toli-

* Kilus Korėjos karui, belgai labiau kaip 
bet kurio krašto gyventojai, pradėjo sudarinėti 
įvairių dalykų atsargas. Be kita ko, jie išpirko 
visus degtukus, kurių ten didžiausias trūkumas. 
Penki milijonai dėžučių degtukų bus pasiųsta 
iš D. Britanijos į Belgiją.

* Maskvos radijas jau kuris laikas kaip skel
bia visokias nesąmones ant sovietinio išradimų 
ir- atradimų pagrindo. Dabar jis liaupsina Ka
zachstano kolchozininkus, kurie išauginę ru
gius, 10 colių ilgumo varpom.

* Iš Čekoslovakijos atbėgę čekai pabėgėliai 
į Bavariją pranešė, kad neseniai Čekoslovaki
joje įsteigtuose koncentracijos vienuolynuose 
jau esą uždaryta 1000 kunigų.

* Prancūzų laivas „Laplace” išvykęs į Brc- 
tanijos pakraščius meteorologiniams tyrinėji
mams, užpluakė ant minos ir nuskendo. Iš 
laive buvusių 93 žmonių, žuvo 51.

* Nuo 1945 metų iki šio laiko ryt. Vokieti
joje rusų įsteigtose koncentracijos stovyklose 
buvo laikoma 200.000 vokiečių. Iš jų 96.000 
žuvo,' o 37.000 išvežta į Sibirą.

* Italų spaudos žiniomis, šiuo laikų už gele
žinės, uždangos prasidėjusi arši kampanija prieš 
tikinčiuosius. Jos tikslas, kaip spėjama, suda
ryti pateisinimą naujiems gyventojų suėmi
mams ■ ir trėmimams į vergų stovyklas.

mesniems metimams. E. M.

—• Taip ir žinok :J testamentas bus pakeistas. — Mano žmona šiandien turi laisvą dieną.
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PRANEŠIMAI
Lenkų kariniuose daliniuose tarnavę lietuviai 

gali išvažiuoti į Ameriką. Neturintiems darbo 
ir buto garantijų, BALF’as mielai sutiko jas 
parūpinti. Garantijų norį prašomi skubiai ra
šyti DBL S-gos centro valdybai ir nurodyti: 
1. vardą, pavardę, 2. adresą, 3. jei vedęs, šeimos 
narių vardus. 4. visų amžių. 5. profesiją, 6. ko
kį darbą sugeba dirbti. DBLS centro valdyba

NORINTIEMS STUDIJUOTI
Prie DBL S-gos yra susidariusi iniciatorių 

grupė Lietuvių Studentų Draugijai D. Britanijoj 
įkurti. Draugijos uždavinys būtų tyrinėti ga
limybes ir iškovoti sąlygas lietuviams studijuoti. 
Yra pagrindo manyti, kad ateity pavyks gauti 
stipendijų iš įvairių įstaigų. Dėl to visus stu
dijavusius ir baigusius aukštesnįjį mokslą, kurie 
nori studijuoti ir dar nesuteikė apie save žinių, 
prašome, skubiai pranešti DBLS Centro Valdy
bos adresu šias žinias: pavardę, vardą, gimimo 
datą, adresą, kur ir kada baigė aukštesnįjį mok
slą, ar turi dokumentus apie išeitą mokslą, ar 
dabar studijuoja, ką dirba, ar moka anglų kalbą, 
kokia šeimos būklė.
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