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ANGLIJOS KATALIKU 
SUKAKTIS

Pereitą savaitę sukako šimtas metų, kai Angli
joje ir Valijoje atkurta R. Katalikų bažnyčios 
santvarka. Tai įvyko po tris šimtus metų 
trukusio katalikų persekiojimo. 1850 m. šv. 
Tėvas Pijus IX savo ganytojiškuoju raštu įsteigė 
Westminsterio arkidieceziją su dvylika sufraganų 
ir paskyrė pirmąjį Westminsterio kardinolą.

Minėtų laiku tikinčiųjų skaičius, dėl ilgai 
trukusio persekiojimo, buvo tik apie 100,000. 
Dabar gi, po 100 metų, jis siekia 4 milijonus. 
Metinis katalikų prieauglis siekia apie 12.000.

Ši sukaktis atžymėta aukštų bažnyčios parei
gūnų kongresu, katalikų manifestacija, pamaldo
mis Wembley stadione ir paroda, pavadinta 
„Katalikiškoji Anglija” Cenil’io galerijoj.

Į iškilmes buvo atvykę iš viso laisvojo pasaulio 
katalikų bažnyčios aukšti dvasiškiai, šeši kardi
nolai iš: Amerikos, Kanados, Prancūzijos, Bel
gijos ir Vokietijos ir keliasdešimt vyskupų. 
Sukakties proga, šv. Tėvas dabartinį Westmin
sterio kardinolą Griffiin’ą paskyrė legatu, arba 
aukščiausiu savo atstovu.

PRANCŪZAI PAKRIKDE 
PARTIZANUS

Prancūzų kariuomenė Indokinijoje, artilerijos 
ir aviacijos gausiai paremta, puolė komunisti
nių sukilėlių, Vietmin’o vadovaujamų, centrą, 
Tai Ngueną, esantį 60 km. į šiaurę nuo Hanojos 
ir po stiprių, kelias paras trukusių kautynių, 
jį užėmė. Minėta vietovė yra netoli Kinijos sie
nos, svarbių kelių mazge. Ją partizanai laikė 
kelis metus ir buvo ten įsirengę savo vyriausią 
būstinę, partizanų mokymo aikštes, ginklų 
sandėlius ir kita.

Šios vietovės paėmimas sustiprino prancūzų 
prestižą Indokinijoje ir pakrikdė komunistinius 
sukilėlius, kurie po smūgio negreit susiorgani
zuos ir pajėgs prancūzų įgulas pulti.

SUSIRŪPINO 5 KOLONA
Prancūzija susirūpino krašte esama penktąja 

kolona. Ji, iš visako matyti, yra gausi, gerai 
organizuota ir ginkluota. Dėl to tam tikrais 
momentais gali didelės bėdos kraštui pridaryti.

Kovai su penktąja kolona prancūzų vyriausybė 
mano padidinti žandarmerijos skaičių ir įkurti 
teritorinę miliciją. Pagal valdžios priimtą pro
jektą, miliciją turės sudaryti nuo karinės prie
volės laisvi asmenys ir turės milicininko pareigas 
atlikti savo gyvenamoje vietovėje. Kaimo mili
cijos daliniai turės veikti kartu su vietos žandar
merija, o miesto —- pagal įgulos viršininko įsa
kymą.

f GELEŽINE UŽDANGA ORE
„Amerikos Balso” ir Britų BBC transliacijas, 

skirtas už geležinės uždangos esantiems radijo 
klausytojams, sovietai smarkiai stelbia. Mano
ma, kad per 1000 rusų radijo stočių yra panaudo
ta erzeliui ir triukšmui kelti, kuris nustelbtų 
užsienio radiją. Triukšmui kelti rusų stotys 
spėjama, yra sujungtos tam tikra tvarka ir taip 
gerai naudojamos, kad vos apie 30% užsienio 
radijo transliacijų gali pro šią „uždangą” pra
siskverbti. Ryšium su tokia būsena, Amerikos 
ir Britų radijo žinovai ieško būdų, kaip įveikti 
rusų radijo stočių stelbimą ir savo transliacijo
mis geriau už geležinės uždangos prasiskverbti.

AMERIKOS TIKSLAI
Amerikos užsienio reikalų ministerija išleido 

brošiūrą apie JAV užsienio politikos tikslus. 
Įžangą jai parašė prez. Trumanas’. Trumpai 
sutraukus, Amerikos užsienio politika siekia 
— pačiai Amerikai išlikti laisvai ir nepriklausomai 
ir padėti kitoms tautoms nepriklausorpybės 
pasiekti ir tenkintis savo laisvės vaisiais. Kaip 
to tikslo siekiama, taip trumpai sunku nusakyti. 
Galima paminėti tik vieną svarbesniųjų veiksnių, 
kad — visose pasaulio dalyse siekiama sudaryti 
būklę, paremtą ginkluota pajėga. Kai tai bus 
padaryta, galima būsią su Sovietais susitarti.

PABRANGO LONDONE SUSISIEKIMAS
Nuo spalio 1 d. Londono mieste keleivinis 

susisiekimas autobusais ir geležinkeliais pabrango. 
Bilietai, kurie kainavo pustrečio pene—pabran
ginti iki 3 penų. Viršaus 3 penų bilietų kainos, 
iki 5 penų, nepakeistos, o per 5 penus padidįptos 
tiek, kad už vieną mylią kelio imama pcųą s : 
ketvirtimi. Darbininkams skirti papiginti tjlietai 
reformuoti ta prasme, kad įvesti pigesni bįlictai 
visiems iki 8 vai. ryto keliaujantiems.

Užėmus JTO kariuome: ei Korėjos sostinę — 
Seulą, komunistinės kariuomenės organizuoti 
veiksmai baigėsi. Pietuose apsuptų, bei į šiaurę 
besitraukiančių dalinių pasipriešinimas buvo ma
žas ir nesuderintas.

Šiuo laiku eina krašto valymas nuo komuni
stinės kariuomenės, kurios labai daug yra ap
supta pietuose. Ji neturi jokio ryšio su savo 
vadovybe ir nedideliais daliniais arba pasiduoda 
į nelaisvę, arba slepia ginklus kalnuose ir traukia 
toliau į pietus. Daug kareivių pakeliui keičia 
drabužius, tikėdamiesi išvengti nelaisvės, apsi
metę civiliais gyventojais.

Šiaurės korėjiečių kariuomenės nuostoliai labai 
dideli. Spėjama, kad tik vienas ketvirtadalis 
teliko tos kariuomenės, kuri prieš tris mėnesius 
peržengė 38 lygiagretę.

JTO kariuomenė visur pasiekė 38 lygiagretę, 
kuri prieš karą skyrė šiaurinę Korėjos (komunis
tinę) dalį nuo pietinės. Tačiau šią ribą peržen
gė tik pietinės Korėjos kariuomenė. Jos dvi 
divizijos eina į šiaurę. Trečioji divizija, eidama 
rytiniu pusiasalio pakraščiu, jau nuėjo už tos 
ribos apie 100 kilom. Jos vadas pareiškė, kad 
„eisime iki Mandžurijos sienos. Žygis gali trukti 
mėnesį ar kitą, bet iki žiemos turime tą vietą 
pasiekti”. Pakeliui ši kariuomenė nesutinka 
didesnio pasipriešinimo. Tačiau į šiaurę už 
38 lygiagretės yra pristatyta dar prieš įsiveržimą 
į pietinę Korėją įtvirtinimų, kur komunistai gali 
bandyti suruošti didesnį pasipriešinimą, jei į tą 
dalį eis JTO kariuomenė. Tačiau kiti jos dali
niai, išskyrus pietų Korėjos kariuomenę, per 
tą ribą neina. O neina dėl to, kad laukiama 
kol paaiškės du dalykai: 1) gen. MacArthur’o 
paraginimas šiaurės korėjiečiams tuojau sus
tabdyti karo veiksmus ir pasiduoti jo kontrolei 
ir 2) kaip išryškės Korėjos ateities klausimas 
JTO organizacijoje.

KORĖJA BUS NEPRIKLAUSOMA 
IR DEMOKRATINĖ

Artėjant JTO kariuomenei Korėjoje prie 38 
lygiagretės, Naujorke, JTO sluksniuose, kilo 
susirūpinimas to krašto ateitimi.

Tuo tikslu grupė valstybių, su D. Britanija 
prišaky, pilnaties susirinkimo politiniam komi
tetui pateikė rezoliuciją, siūlančią patikrinti 
Korėjoje sąlygas įvykdyti demokratiniu rin
kimus JTO prižiūrint, tikslų įkurti demokra
tinę nepriklausomo krašto valdžią; JTO kariuo
menę laikyti Korėjoje tol, kol bus minėti tikslai 
atsiekti ir, patikrinti Korėjai ūkinį atsistatymą.

Šiam siūlymui priešinosi Sovietų delegacija, 
kuri Korėjos ateities reikalu pateikė savo siūly 
mą. Pagal jį, visa svetima kariuomenė išj[Ko- 
rėjos turėjo būti atšaukta ir padaryti rinkimai, 
kuriuos prižiūrėtų JTO komisija ir Korėjos 
kaimynai: Kinija ir Rusija. Kadangi rusų 
siūlymas JTO kariuomenę statė įsibro
vėlių padėtin ir siekė atstatyti Korėjoje prieš 
karo pradžią buvusią būklę, dėl to jis JTO pil
naties buvo atmestas ir balsų dauguma: 47 už, 
7 susilaikius ir Sovietų blokui balsuojant prieš, 
priimtas pirmasis siūlymas.

Po šio JTO žygio, be abejonės, Korėjos fron
tuose pagyvės veikla.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
KORĖJOS KARAS DARBO PARTIJOS KONFERENCIJA

Margate prasidėjo metinė Darbo Partijos 
konferencija. Jos pirmin. Watson’as, įžangos 
žodyje apžvelgė susidariusią būklę ir nurodė, 
kad D. Britanijos karinės pajėgos padidinimas 
būtinai reikalingas, kad galima būtų apsaugoti 
tai, kas per ilgas kovas dėl laisvės pasiekta.

Konferencija priėmė kelias rezoliucijas. Už
sienio politikos klausimu rezoliucijoje pažymi
ma, kad karo kilimo grėsmės akivaizdoje vyriau
sybė turi tuojau sušaukti penkių didž. valsty
bių atstovų konferenciją esamiems nuomonių 
skirtumams išlyginti. Be to siūloma vyriausybei 
dėti pastangas sudaryti draugingus santykius su 
Sov. Rusija, remti JTO atominės bombos už
draudimo, apsiginklavimo sumažinimą ir komu
nistinės Kinijos atstovo į JTO įsileidimą.

Kita rezoliucija liečia kainų kilimą ir darbi
ninkams uždarbio padidinimą. Ji siūlo vyriausy
bei, kartu su profesinių sąjungų centru—TUC 
imtis realių žygių pradėjusiam pragyvenimo 
brangumui kilti ir darbdavių pelnui sumažinti. 
Greta to, konferencija atkreipė vyriausybės 
dėmesį į tas pramonės šakas, kuriose darbi
ninkų uždarbiai dar vis tebėra maži.

Min, pirm. Attlee savo pranešime pažymėjo, 
kad plieno pramonės suvalstybinimas bus vyk
domas planingai. Koalicinės vyriausybės gali
mybę jis paneigė, esą taikos metu negali būti 
nei kalbos apie tai. Liesdamas naujo parlamento 
rinkimus, jis pareiškė, kad laikas nenustatytas 
ir kad rinkimai bus tuomet, kai bus reikalas.

KOMINFORMO MĖGINIMAI AUSTRIJOJE
Naująjį Austrijos valdžios patvarkymą dėl 

kai kuriems dalykams kainų pakėlimo ir atly
ginimo padidinimo, komunistai panaudojo kaip 
priemonę darbininkams kurstyti ir neramu
mams krašte kelti. Penktosios kolonos ir ko
munistų simpatikų pagalba, kai kuriose Aus
trijos vietose, komunistams pavyko streikus 
sukelti. Kuomet paaiškėjo, kad nerimui ir 
nepasitenkinimui kelti yra palankios sąlygos, 
jie užplanavo Austrijoje generalinį streiką, su 
demonstracijomis ir kitais atributais, kurie 
sudaro sąlygas visokiems išsišokimams. Šis 
streikas turėjo įvykti spalių 4 d.

Austrijos valdžia ėmėsi atsargumo priemonių, 
nes turėjo žinių, kad rusų okupuotoje Austrijos 
daly, rusai streikuojančius ginkluoja ir duoda 
susisiekimo priemones. Be to ji kreipėsi į gy
ventojus, kviesdama neklausyti kurstymų ir 
nesileisti provokuojamiems. Šiam valdžios 
kreipimuisi sunereikšminti streiko organizato
riai paskleidė prieš valdžią įvairių gandų, be 
kitų ir tą, kad Austrijos valdžia iš Vienos kraus
tosi į Salzburgą, amerikiečių zonon. Šitas gan
das nemažai vieniečių paveikė, kol jie išsiaiškino.

Generalinis streikas nepavyko, bet suklaidintų 
darbininkų buvo nemaža. Dėl to buvo ir strei
kuojančių įmonių, ypač sovietą zonoje.

Streiko ir neramumų organizavimas yra ko- 
minformo darbas. Ir jei neramumai būtų išsi
plėtę tiek, kad Austrijos policija nebūt pajė
gusi tvarkos atstatyti, be abejonės, vakarų val
stybėms būtų tekę panaudoti okupacinės ka
riuomenės įgulas tvarkai atstayti.

DBLS-gos Centro Valdyba, bebaigianti savo kadenciją. Iš kai ės dešinėn: P. Bulaitis — II 
vicepirm., kun. A. Kazlauskas — I vicepirm., M. Bajorinas — pirmin., J. Darnusis —■ sekreto
rius ir B. Barcevičius — iždininkas.

N. ENTEZAM’AS, ką tik prasidėjusios JTO
pilnaties susirinkimo pirmininkas.

SEULAS SUGRIAUTAS
Rugsėjo 29 d. JTO kariuomenės vyr. vadas 

gen. MacArthur’as oficialiai perdavė Korėjos 
sostinę Seulą, Korėjos prezidentui Syngman’ui 
Rhee. Perdavimo iškilmės įvyko sugriautuose 
parlamento rūmuose. Dalyvavo parlamento ir 
valdžios nariai ir kiti pareigūnai. Generolas 
savo kalboje pažymėjo, kad 53 valstybės atvyko 
Korėjai į pagalbą, kad sulaikytų imperialistinio 
komunizmo žygį, siekiančio kitus kraštus pavergti.

Seulo miestas laike kovų labai apgriautas. 
Manoma, apie pusė miesto sugriauta. Miesto 
gyventojų nuostoliai milžiniški. Kovose žuvo 
apie 30.000 žmonių, apie 20.000 komunistai 
išžudė laike savo viešpatavimo ir per 20.000 
miesto gyventojų, daugiausia inteligentų ir ama
tininkų, jie traukdamiesi į šiaurę išsivarė.

Sugriautame mieste visko trūksta, o ypač 
maisto. Pirmasis JTO siuntinys, 760 tonų ry
žių, jau atgabentas į Seulą.

BERLYNAS — RESPUBLIKA
Spalio 1 d. vak. Berlynas iškilmingai paskel 

btas vak. Vokietijos federacijos dvyliktuoju 
kraštu. Jis nustoja buvęs kaip miestas, bet 
tampa atskira respublika, kaip ir kiti minėtos 
federacijos kraštai, turės konstituciją, savo par
lamentą ir senatą. Nors miestas ir yra perskir
tas į rytinę ir vakarinę dalį, bet Berlyno burmistras 
prof. Reuter’is dėl to yra optimistas. Jis pa
žymėjo, kad miesto perskyrimas ilgai neužtruks.

Tuo pačiu laiku vak. Berlyne atidaryta ir 
pirmoji po karo mugė. Mūgėje savo prekes 
išstatė daugelis vak. Europas kraštų. Mugės 
atidarymo proga, prez. Truman’as ir užs. reik, 
min. p. Bevin’as pasiuntė Berlyno gyventojams 
sveikinimą, pažymėdami, kad ir toliau Ameiika 
ir D. Britanija teiks miestui pagalbą.

TEBESITĘSIA DUJŲ GAMYKLŲ 
STREIKAS

Šiaurinėje Londono daly esančių dujų gamy
klų darbininkų streikas, šį trečiadienį, dar te
besitęsė. Jis prasidėjo prieš pora savaičių dėl 
darbininkų reikalavimo padidinti valandinį atly
ginimą dar pusantro peno. Per tą laiką tik dalis 
streikininkų atkrito, bet daugumas streikuoja ir 
nutarė streiką tęsti. Dėl streiko trūksta dujų 
įmonėms, valgykloms ir namų ūkiui. Kadangi 
tokia būkle negali ilgai tęstis, dėl to nusistatyta 
į dujų gamyklas pasiųsti kareivius ir jūrinirkus 
kurie ir dirbs vietoj streikuojančiųjų, kol pasta
rieji streikuos.

SULAIKĖ MAŠINAS SOVIETINIAMS 
KRAŠTAMS

D. Britanija atšaukė leidimą 17 metalui ap
dirbti mašinų, apie milijoną svarų vertės, kurias 
prieš dvejus metus buvo užsakiusi D. Britani
joje, Sov. Rusija ir Lenkija. Pastaroji sulaikė 
celulozės eksportą D. Britanijon. Dėl šios prie
žasties popierį dirbanti firma celulozę turėjo 
užsakyti Kanadoje.

RUSŲ MINOS TIES KORĖJA
Pastaruoju laiku ties Korėjos krantais paste

bėta daug plaukiojančių minų. Du Amerikos 
karo laivai minų sprogimo buvo kliudyti. 10 
žmonių sužeista ir 5 užmušta. Ištyrus minas 
paaiškėjo, kad jos yra i usiškos ir neseniai ten 
paleistos.
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1/USIBENDRUOMENINIMO
yPo savaitės įvykstąs DBL Sąjungos skyrių at

stovų suvažiavimas turės išspręsti principinį klau
simą — ar jungtis į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, ar ir toliau veikti taip, kaip iki šiol. Jūsų ben
dradarbis, norėdamas patirti nuomonę tų žmonių, 
kurie gerai žino šio krašto gyvenimo sąlygas, krei
pėsi į p. B. Varkalą, dabartinės sąjungos kūrėją, 
klausdamas jo nuomonės, kaip jis žiūri į tokią 
galimybę?

— Kuriant bet kokią organizaciją, — pareiškė 
•j jis, — visų pirma reikia gerai išstudijuoti vietos 

sąlygas, kuriose kuriamoji organizacija turės veik
ti. Žinant D. Britanijos lietuvių kolonijos isto
riją, visuomeninį gyvenimą ir ligšiolinę organiza
cijos veiklą, tenka prieiti išvados, kad suorganizuoti 
šio krašto lietuvių bendruomenę, pagal VLIKo 
paruoštą statutą, neįmanoma. Tiek Škotijoje, 
tiek Anglijoje yra nemaža organizacijų, kurios 
jau veikia 30-40 metų ir kurių nariai turi kitokias 
pažiūras į šios dienos lietuvių tautos problemas 
bei kiekvieno lietuvio pareigas. Jie daugeliu at
žvilgių skiriasi nuo jaunosios emigracijos. Todėl 
sunku įsivaizduoti kaip galima būtų juos padaryti 
lietuviškos bendruomenės nariais. Taip jau stei
giant bendruomenę VLIKo numatyta prasme, tektų 
likviduoti DBL S-gą, kuri savo veikimu ir darbais 
jau yra plačiai žinoma ne vien lietuviams, bet ir 
D. Britanijos valdžios įstaigoms bei visuomenei. 
Toks žygis, be abejonės, pakenktų visų šio krašto 
lietuvių interesams.

— Man atrodo, tęsė p. Varkala, kad geriausia 
būtų suorganizuoti šio krašto lietuvių bendruo
menę iš čia veikiančių organizacijų. Šituo keliu 
einant, ne vien tik kad nebūtų paliesta šio krašto 
lietuviškų organizacijų struktūra, bet taipogi būtų 
įjungti į Bendruomenę visi organizuoti lietuviai. 
Sašaukus visų organizacijų atstovų kongresą 
(organizacijos siųstių atstovus pagal narių skai
čių), būtų galima sudaryti krašto tarybą, kuri 
atstovautų D. Britaniją Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenėje, koordinuotų šio krašto lietuvių vei
kimą ir atliktų visas kitas pareigas. Iniciatyvos 
tokį kongresą sušaukti turėtų imtis DBLS, kuri 
yra gausingiausia ir stipriausia šio krašto lietu
vių .organizacija. Panašiais principais, kaip lie
tuvių. DBLS, yra susiorganizavę ir kitos tautos 
šiame krašte. —

EUROPOS TARYBOS
(Tęsinys iš pereito numerio)

Nenuoširdumas, priešingybės, nenoras pažinti 
dalykų priežastis ir jų pasėkas matyti visoje Tary
bos verkioje bei jos propagandoje. Europos vie
nijimosi šalininkai savo darbui duoda kilnią, pa
siaukojimo reikalaujančią mintį: Vakarų kultū
ros gyvenimas nuo galutinio jos sunaikinimo,o 
jų galvojime kultūra iš viso yra negalima be Vaka- 
karų. Jie vaizduoja Vakarus ir Rusiją kaip dvi 
priešingybes, kaip kultūros židinį ir jo naikintoją.

Europos vienytojai negali prileisti, kad dabarti
nio politinio chaoso priežastis yra tas pats materia
listinis racionalizmas ir iš jo kilęs nacionalizmas, 
besistengiąs savo mistika sušvelninti materializmo 
sausumą. Bet nacionalizmas veda tautą prie au- 
tarkijos, o paskui ją suskaldo iš vidaus. Tikrasis 
būdas suvienyti Europą reikštų materializmo 
atsižadėjimą. Europos vienijmas, Vakarų kultū
ros gyvenimas yra neįmanomas nepanaikinus 
pagrindinio jos elemento. Užuot pašalinus tik
rąsias dabartinės suirutės priežastis, Europos Sąjū
dis stengiasi kovoti tiktai sujos pasėkomis. Euro
pos suvienijime matyti proto pasipriešinimas jaus
miniam nacionalizmui, kurs skaldo tautas bei 
valstybes į vis smulkesnes dalis. Šiuo atžvilgiu 
ir Sąjūdis nori padaryti kompromisų.

Tie patys paradoksai pastebimi net pačioje 
Europos Tautų santvarkoje. Tas organas, tap
damas- viešas, vis labiau netenka savo praktiško 
atspalvio. Jau pati jo svarbiausioji dalis — Minis- 
t ų Taryba — yra tapusi grynai moralinė insti
tucija, nes jos nutarimai neprivalomi. Pataria
moji Taryba, kaip jau jos vardas rodo, teturi dar 
mažiau reikšmės: ji tegali patarti Ministrų Tary
bai, kad ji patartų ją sudarantiems ministrams pa
tarti, savo ruožtu, įvairioms vyriausybėms įgyven
dinti kurį nors nutarimą.

Bet šioje sesijoje buvo galima pastebėti įdomų 
reiškinį: Ministrų Taryba, turėdama maža galios, 
stengėsi susilaikyti nuo bet kurio praktiškų vertę 
turinčio nutarimo. Priešingai, Patariamoji Tary
ba, turinti dar mažiau galios, užsiėmė drąsiomis 
mintimis.

Iš tos priešingybės kilo smarkus nesutarimas 
tarp Ministrų Tarybos ir Patariamosios Tarybos, 
norinčios išsikovoti platesnes teises ir tapti ne
priklausomai veikiančiu organu. Iš jos kyla ir 
kitas reiškinys: atsakingumo jausmo stoka Pata
riamojoje Taryboje, kurios posėdžiai kartais įgau
davo komišką pobūdį. Žinodami, kad vistiek jų 
nutarimai niekad nebus įgyvendinti, tos Tarybos 
nariai galėjo nesivaržydami daryti juo drąsiausius 
siūlymus, greitai savo nuomonių atsižadėdami. 
Apie nuotaikos nepastovumą galima spręsti iš 
paskutinę posėdžių dieną svarstyto ir atmesto pa
ties įdomiausiojo bei svarbiausiojo dalyko — 
Europos Pakto. Jį buvo pasirašę 58 Tarybos na
riai, bet svarstymo dieną tik 12 jų balsavo.

Priešpriešų būdu pasireiškia ir įvairių valsty
bių nusistatymas Europos atžvilgiu. Anglija, 
būdama mažiau tiesioginio Rusijos antpuolio gra
sinama, tepriima tik teoretinę Europos vienybę,

‘‘BRITANIJOS LIETUVIS”

IR ĮSTATU klausimais
Suvažiavimas turės svarstyti naujuosius orga

nizacijos įstatus. Juos dirbo daug žmonių ir 
darbas ilgai truko. Įdomu būtų patirti Tamstos 
nuomonę, kiek siūlomieji įstatai atatinka čia gy
venančios lietuviškos visuomenės dvasią ir gyveni
mo sąlygas?

— Neturėjau progos naujų įstatų projektą aty- 
džiau pastudijuoti, — pradėjo p. Varkala. — Ma
no dėmesį atkreipė du dalykai: nesuprantu kam 
į naujus įstatus įtraukta Lietuvių Charta? Toje 
Chartoje įrašyti principai yra visos lietuvių tautos 
idealai ir jie nepriklauso atskiroms organizaci
joms, bet kiekvienam lietuviui, kur jis bebūtų. Jun
gti tai į organizacijos įstatus nelogiška, nes DBLS 
įstatai yra grynai organizacinio gyvenimo tvar
kos bei veikimo gairės, bet ne politinių idealų 
fiksavimas. Iš antros pusės, DBLS, vykdy
dama savo tikslus, dažnai susiduria su bri
tų įstaigomis ir laiks nuo laiko jos įstatai turi būti 
pateikiami britų įstaigoms. Su Charta prieša
kyje DBLS jau nustoja buvusi socialinė organiza
cija ir tampa politine, o tai, tam tikrose sąlygose, 
galėtų sudaryti didelių sunkumų iš Britų pusės 
ir net gali privesti prie DBLS uždarymo.

Antras dalykas, kuris mano nuomone nėra 
priimtinas, — pažymėjo p. Varkala, — tai įstatų 
projekte numatyta prasme S-gos Taryba. Pirmiau 
šiai ji yra per didelė. Pagal projektą, ji susidėtų 
iš 10-12 asmenų. Tokios didelės sudėties organas, 
paprastai praleidžia daugiau laiko disku
sijoms, kaip konkrečiam darbui. Turėtų pilnai 
pakakti 7 žmonių: 5 suvažiavimo rinktų ir 2 
Centro V-bos narių.Tarybą turėtų sudarytų geriau
si žmonės ir todėl jie turėtų būti visuotino atstovų 
suvažiavimo renkami, bet ne siunčiami iš Apygardų. 
Provincija gali būti atstovaujama įsakmiai renkant 
Tarybos narius tik iš provincijos.

Taipgi, atrodo, netikslu subordinuoti C. V-bą 
S-gos Tarybai. Tai sumažintų C.V. autoritetą, 
slopintų jos iniciatyvą ir sunkintų darbą. C.V. ir 
toliau turėtų būti atsakinga prieš atstovų suva
žiavimą, o Taryba būtų tik patariamasis organas, 
į kurį C.V. galėtų kreiptis visais svarbesniais rei
kalais. Paskutinių S-gos veikimo metų praktika, 
man atrodo, patvirtino, jog tokia tvarka yra prak
tiška, — pažymėjo p. B. Varkala. (-i-)

DVASIA IR DARBAI
pasireiškiančią atskirų vyriausybių funkcijų deri
nimu, niekuo nepažeidžiant tradicinę valstybių 
struktūrą. Tai sotaus vilko ir sveikos avies poli
tika. Juo įdomiau, kad visos anglų partijos yra 
vieningos šiuo atžvilgiu.

Šiai politikai priešinasi Prancūzija, burianti 
apie save žemyno valstybes, reikalaujanti federa
linės Europos. Jos atstovai, ypatingai Reynaud’as 
ir Philip’as vadinamoje Europos avangardo na
riai, smarkiai gynė šią mintį. Bet atrodo, kad ir 
prancūzai kovoja už šią idėją beatodairiu būdutik 
todėl, kad dabartiniu metu nėra jokios vilties ją 
įgyvendinti. Savo kilniomis mintimis Prancū
zija nusipelno kaimymų pagarbą, išvengdama 
kartu tikrovės nemalonumų.

Iš tikrųjų, pati Prancūzija yra visados gyve
nusi autarkijoje. Ji vienijimosi labiausiai ir bijo, 
nors dėl jo kovoja. Šios sesijos metu, ištikimiau
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Liaudies Seimui skirtas vaidinimas vyksta 
pagal Maskvos nustatytą planą ir grafiką. Tri- 
būnon iššaukti „klounai” perskaito kalbas, 
išklauso ovacijų, pagarbina „did. mokytoją” 
ir laukia rankų pakėlimo komandos...

Jų kalbos sukirptos ir susiūtos vieno ir to 
paties Maskvos siuvėjo -— „už įsijungimą į 
laimingų tarybinių tautų šeimą.” Nė vienas 
atstovų nedrįsta prašnekti be rašto rankoje. 
Viskas vyksta pavyzdingoje vienybėje, be ginčų, 
replikų, svyravimų, ar derybų.

Tik baigus kalbėti Liudui Girai, V. Teatro 
scenon išleidžiamas žydelis Latvis-Fridmanas.

Drg. Fridmanas, pirštu gręždamas nosį, kalbą 
pradeda be poezijos:

„Drg. liaud. atstovai! Savo nepriklausomybę 
Lietuva atgavo dėka didžiosios socialistinės 
spalių revoliucijos prieš 20 su viršum metų. 
Prasidėjo tada kurtis laisva tarybų Lietuva. 
Bet buržuazijai pavyko revoliuciją Lietuvoje 
paskandinti kraujuose; pavyko užsienių imperia
listų pagalba, baltosios armijos pagalba. Šian
dien, po 20 metų, liaudies Lietuvai į pagalbą 
atėjo darbo žmonių armija -— armija išlaisvintoja, 
raud, armija.”

„...Liaudžiai gi nėra nepriklausomybės ten, 
kur nėra laisvės! Todėl galingai skamba darbo 
Lietuvos balsas: jungtis į laisvą sovietų tautų 
šeimą.”

„...Mūsų laisvos tarybų Lietuvos sienas saugos 
ne tik liaudies kariuomenė, jas saugos nenu
galima raud. armija, jas saugos viso pasaulio 

si prancūzų rėmėjai pasirodė esą vokiečiai. Kas 
tai būtų galėjęs pamanyti prieš penkerius metus I 
Tikrovėje, žemyno vienybė yra prancūzų — vo
kiečių vienybė. Bet tokioje sąjungoje visa nauda 
tenka vokiečiams ir nepatogumai prancūzams, 
bei kitoms mažesnėms valstybėms. Ši pusiaus
vyros stoka ir buvo tikroji priežastis, dėl kurios 
tapo atmestas Europos Paktas. Taip pat anglų 
atsisakyme įeiti į Europos federaciją ir dalyvauti 
Schuman’o plane, galima matyi ne tik norą išlai
kyti imperijos vienybę, bet ir baime susidėti su 
vokiečiais, negalint atsispirti jų ekomoninei kon
kurencijai. Tie visi reiškiniai sumažina Stras- 
burgo posėdžių svarbą.

3. TARYBOS DARBŲ IŠDAVOS
Pirmininkas Spaak’as, uždarydamas pirmosios 

Tarybos sesijos dalies posėdžius, davė spaudos 
atstovams, rugpiūčio 29 d. paaiškinimą, kurie 
reiškė lyg ir veiklos pateisinimą. Patsai pirmi
ninkas jautė, atrodo, kad Europos tautos iš Tary
bos laukė ko nors daugiau. Tą laukimą patei
sindamas Spaak’as nurodė, kad tarp visų atliktų 
darbų yra reikšmingų laimėjimų: pritarimas Schu- 

man’o planui, teisių konvencijai, Europos socia
linės apsaugos kodeksui.

Minėtieji socialinį ir politinį gyvenimą liečią 
nutarimai nėra be reikšmės. Tarp jų dar galima 
paminėti pastangas tremtinių klausimą išspręs 
ti. Bet visuomenė kaip tik laukė Tarybos praktiš
kų, šiuo laiku Europos ūkį ir jos gyvenimą lie
čiančių priemonių suradimo. Tuo atžvilgiu visų 
laukimas buvo apviltas. Šiuos klausimus Tary
ba tenagrinėjo prabėgomis. Churchill’ilo pasiū
lytas sumanymas sukurti Europos kariuomenę, 
papildytas prancūzų siūlymu paskirti Europos ka
ro ministrą, buvo priimtas, bet jo įgyvendinimas 
nepriklauso Tarybos. Schuman’o planas buvo 
apžvelgtas nuodugniai. Tik anglams vis laikan
tis nuošaliai, Taryba turėjo pasitenkinti paprastu 
pritarimu. Šis, taip svarbus klausimas, jau smar
kiai sukompromituotas, tebestovi vietoje.

Antram lygiai svarbiam klausimui, turinčiam 
praktišką reikšmę — Europos Paktui ■—■ išna
grinėti ir atmesti užteko paskutinio posėdžio. 
Šį projektą kuriant buvo nepaprastų vilčių, 
kalbėta apie jo revoliucinę svarbą, Europos 
vienybei ginti parodyta energijos, sugalvojant 
antrosios Strasburgo priesaikos išsireiškimą. Vi
sa tai užsibaigė paprasčiau: Paktas buvo at
mestas, kaip minėta, pačių jį pasirašiusių at
stovų.

Bevin’as seniai yra pavadinęs Strasburgo 
Tarybą kalbų dėžute. Šį kartą anglai iš tikrųjų 
daug yra padarę šiam pavadinimui pateisinti.

Bet Patariamosios Tarybos darbas gal būt 
nėra bereikšmis. Jo svarba iš dalies glūdi 
tose neatsakingose jos kalbose. Ministrų Tary
bos, JTO ar keturių didžiųjų posėdžiai irgi pasibai
gia kalbomis, bet jas sudarančios oficialiosios asme
nybės, jausdamos ant savo pečių valstybės svorį, 
žiūri į savo pareigas rimtai, protingai, negalė
damos laisvai išsireikšti nė darbais nė žodžiais. 
Pirmosios šios sesijos metu Patariamoji Taryba 
bus pasiūliusi bent keletą naujų minčių, kurios 
gal su laiku subręs. Europos federacija vis 
tebeatrodo tolimas, neįgyvendinamas reiškinys. 
Bet Tarybos posėdžiai liečia, tarp ko kita, ir 
Lietuvos dabartį: jų metu, kalbant apie uždangi- 
nių tautų atstovų teises, turėjo progą ir baltai 
savo nuomonę pasakyti bei savo gyvavimą 
visiems didiesiems priminti. B. Kūgys 

proletariatas, kaip dalį visos darbo žmonijos 
tėvynės.”

„...Tegyvuoja praplėsta ir besiplečianti SSSR.”
Gedvilą: „Žodis priklauso atstovui Mikalinai 

Meškauskienei.”
Tribūnon išeina didelė, ilgų kojų, trumpai 

kirptų plaukų meteriškė. Drg. Mikasė kalbą 
pradeda vyriško balso tembru:

„Drg. L. Seimo atstovai! Kas tik nuengė 
Lietuvos darbo žmogaus. Kas neplėšė varganą 
Lietuvos liaudį. Kas tik nedraskė kruvinu 
darbo valstiečio prakaitu aplaistytos Lietuvos 
žemės. Kokių tik kančių, pasityčiojimų, pa
žeminimų neišgyveno Lietuvos darbo liaudis.”

„...O darbo moters kokia buvo būklė? Nors 
moteris sudaro pusę krašto gyventojų, bet ji 
gyveno vergės gyvenimu. Ji buvo darbo vergė, 
ji — virtuvės vergė, ji buvo bažnyčios, prietarų 
ir tamsumo vergė, ji buvo vyro vergė.”

„...Mūsų tiek daug kentusi darbo liaudis 
nori naujo tikrai laisvo gyvenimo, o toks gyve
nimas yra galimas tik įsijungus į Sovietų Soc. 
Resp. S-gą. Toks yra mūsų rinkikų noras ir 
šis noras turi būti įgyvendintas.”

Salėje trumpi plojimai. Meškauskienė brūk
štelėjo pasišiaušusių plaukų kuokštą, linktelėjo 
galva ir nubaksnojo scenos užkulisin. Buvo 
keista, kad drg. Mikasė kalbą baigė be „pagar
binimų” armijai, partijai ir mokytojui...

Gedvilą: „Žodis priklauso atstovui Tamule
vičiui Tomui.”

Drg. Tamulevičiaus kalba poros sakinių:
„Drg. Seimo atstovai! Lietuvos fašistai smau

gė visą tautą, bet daugiausia nukentėjo vals
tiečiai, kuriems beveik nebuvo prieinami laik
raščiai ir knygos. Lietuvos valstiečių tarpe buvo 
skiepijama tiktai samogonas ir chuliganizmas.

Tik Sovietų S-goje Lietuva, Lietuvos valstie
čiai galės kurti laimingą ir šviesų rytojų.” (Ova
cijos)

Drg. Tamulevičiui duotas „žodis” nelaukia
mai greit baigėsi: iš didelio popieriaus lapo
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IŠ MOKSLO SRITIES
KIEK SPALVŲ VAIVORYKŠTĖJE

Ar kas žino kitą atsakymą kaip septynios spal
vos? Kas taip mano, kartoja vieną labiausia 
paplitusių klaidų. Jei gerai stebėtume saulės 
šviesos spektrą, tai negalėtume septynių spalvų 
rasti. Žvilgsnį užmetus, matyti tik trys spalvų 
juostos: raudonai oranžinė, geltonai žalia ir 
mėlynai violetinė. O jeigu norėtume susekti pa
grindines spalvas, tai rastume tik penkias: raudo
ną, geltoną, žalią, mėlyną ir violetinę. Šios pa
grindinės spalvos, savaime suprantama, neturi 
aiškių ribų, dėl to jų kraštai įeina į gretimos spal
vos ruožų. Todėl galima surasti dar šias tarpines 
spalvas: oranžinę, geltonai-žalią, žaliai-mėlyną 
ir tamsiai mėlyną.

Jeigu apsiribosime pagrindinėmis spalvomis, 
tai šviesos yra penkios spalvos ir jei priskirsime 
svarbiausias tarpines spalvas, tai bus devynios. 
Bet iš kur atsirado septynios spalvos?

Šito dalyko pradžia siekia 300 metų. Jų auto
rius buvo — I. Newton’as. Kai 1666 metais jis 
paskelbė savo „Optiką”, tai ir jis nerado daugiau, 
kaip penkias spalvas, nes rašė: „Spektro spalvos: 
raudona viename ir violetinė kitame krašte, o tarp 
jų: geltona, žalia ir mėlyna”.

Bet vėliau ir Newton’as pasistengė spektro spal
vas suderinti su muzikos gamos septyniais tonais. 
Šventasis skaičius-septymi vaidino didelį vaidme
nį viduramžių astrologams ir alchemikams (septy
nios planetos, septyni pagrindiniai metalai); ir 
Newton’as nebuvo nuo šios įtakos laisvas. Dėl 
tos priežasties dar ir šiandieną mes manome, kad 
„vaivorykštė turi septynias spalvas”, nors gerai 
įsižiūrėję matome jos tik tris spalvas: raudoją, 
žalią ir violetinę, prie kurių beveik visuomet pri
sideda geltona, kai kada su baitu plačiu ruožu.

DĖL KO GIRDIME DIDESNĖSE 
KRIAUKKLĖSE OŠIMĄ

Kriauklė sudaro vadinamą akustinį rezona
torių. Ji priima aplinkos šlamesį ir keleriopai 
jį padidina. Pridėję kriaukles prie ausies girdime 
ir tyliausius garsus, kuriuos paprasta ausimi neįma
noma pagauti. Ir didžiausiai tylai esant, kriau
klėje girdėti ūžimas bei ošimas, primenąs jūros 
lūžtančių bangų garsus. Seniau šiš reiškinys 
sudarė progą įvairiausioms legendoms.

R R & G A
Naujos amerikoniškos, vilnonės 
(worsted) kelnės, khaki spalvos 
visų dydžių ..............................
Marškiniai, geriausio itališko 
poplino, su atsargine apykakle 
ir rankpgaliais, baltos, žydrios 

“ir kremo spalvos .....................
Darbiniai marškiniai, khaki 
spalvos, labai stiprūs ............
Gražios moteriškos palaidinė
ms, gryno šilko, baltos............
Mot. kelnaitės, dirbt, šilko, 
šviesios, tik didelių dydžių ... 
Plaukams tinkleliai vyr.

50 šil.

39 Šil. “

17 šil. 9 p.

22 šil. 6. p.

5 šil. 9 p.
6 šil.

Siunčiama paštu
Už persiuntimą nereikia mokėti.

FREGATA <MER(HAHTS) ITD.
11, GREEK SREET, LONDON, W. L 

išskaityta vos 4 sakiniai. Toliau tuštuma ir 
tyla. Tamulevičius ima dairytis, trepsėti koja, 
vartyti lapą... o jame tik tiek žodžių, kiek Mask
vos „rašytojai” teikėsi įrašyti...

Padėtį gelbsti atstovas iš vietos: salėje pakilsta 
apšepęs žmogelis ir iš popieriaus lapo perskaito:

„Draugai, iš visų čia pasakytų kalbų paaiškėjo, 
kad atstovai pritaria atstovo Pakarklio prane
šimui. Tad gal reikėtų pasiūlyti baigti dis
kusijas ir duoti atstovui Pakarkliui baigiamąjį 
žodį, o po to eiti prie balsavimo.”

„Pasiūlymas” priimamas vienbalsiai. Scenon 
kviečiamas Pakarklis.

„Nebesant daugiau kalbėtojų, tenka laikyti 
klausimą esant aiškų. Kalbėtojai pasisakė vie
ningai: Lietuva turi tapti Sovietų Soc. Respu
blikų S-gos nariu (Ovacijos). Todėl siūlau pri
imti tokią deklaraciją:

„Lietuvos įstojimo į Sovietų Soc. Respublikų 
S-gos sąstatą deklaracija.

„Negailestingai eksploatatorių prislėgta, api
plėšta ir išprievartauta, pasmerkta skursti ir 
išnykti Lietuvos liaudis įsteigė naują valstybės 
santvarką, santvarką, kurioje pilnateisis šalies 
šeimininkas yra pati liaudis...”

„...Pardavikiški smetoniniai valdovai ugdė 
Lietuvoje užsieninį kapitalą, kuris besotiškai 
plėšė, grobuoniškais nagais draskė ir kankino 
Lietuvos liaudies kūną...”

„...Dabar liaudis, galingosios Raud. armijos 
padedama, nuvertė smetoniškųjų pavergėjų jun
gą ir įsteigė savo valstybėje tarybų valdžią”.

Pakarklio balsas plaukia vienoda tonacija. 
Atrodo, kad sukasi tuščios malūno girnos.

Pakarklis iškeikęs eksploatatorius, fabrikan
tus, dvarininkus, bankininkus; keliais sakiniais 
nupasakojęs tarybinių respublikų bendradarbia
vimą, tarybinę santvarką, kultūrinį ir ekono
minį „suklestėjimą”, skaitymą privedė prie 
baigos:

„Lietuvos L. Seimas yra įsitikinęs, kad tik 
įstojimas į Sovietų Soc. Respublikų S-gos sąs-
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LIETUVIAI SVETUR
KULTŪRINIS PARENGIMAS

TREMTINIŲ NAUDAI
Paskutiniu laiku, kada Vokietijoje ir kitose 

Europos šalyse esą tremtiniai pateko į nepa
prastai sunkią būklę, vis dažniau pasiekia Ar
gentinos lietuvius jų pagalbos šauksmai. Ar
gentinos lietuviai, nebūdami per toli nutolę nuo 
lietuviškumo ir artimo meilės, tuos pagalbos 
šauksmus nepraleidžia pro ausis: jie mielai 
tiesia pagalbos rankas, jiems bet... nėra kas jų 
aukas surinktų ir pasiųstų ten, kur reikia. Dau
gelį teko girdėti nusiskundžiant, kad nėra gali
mybių drabužius ar avalynę paaukoti Europoje 
esantiems tremtiniams. Argentinoje nesant 
BALFo skyriaus, šis svarbus reikalas stovi 
vietoje. Prieš kurį laiką tremtinys Vyt. Jusaitis, 
nesulaukdamas kas imsis organizuoti rinkti 
aukas tremtiniams, pradėjo rinkti pats ir gana 
daug surinko. Jo siuntiniai pasiekė Italijos ir 
Vokietijos tremtinius, iš kurių gavo nuoširdžių 
dėkojimų glėbius.

Kaip kitos organizacijos, taip ir Lietuvai 
Išlaisvinti Centras rūpinasi tremtiniais ir laukia 
kas pradės organizuoti jų šelpimą ir aukų rin
kimą. Sv. Cecilijos choras pirmas organizacinis 
vienetas, atėjęs į tremtinių šelpimo darbą po 
V. Jusaičio. Jis neseniai surengė meno ir dainos 
vakarą, kurio visą pelną paskyrė lietuviams 
tremtiniams šelpti. Programą išpildė choras, 
solistai ir vaidintojų būrelis, suvaidinęs trage
diją „Sibiro miške”. Lietuvių visuomenė šio 
vakaro reikšmę suprato ir gausiai atsilankė. 
Jei tuo pavyzdžiu pasektų visos organizacijos, 
rengiančios dažnai savo vakarus, tai Europoje 
esą tremtiniai pajustų didelę Argentinos lietuvių 
paramą. L. Kančauskas

* * *
Kiek dar liko lietuvių Vokietijoj. Vėliausiomis 

žiniomis, vakarų Vokietijoj, visose trijose zonose, 
rugsėjo mėn. dar buvo 11.125 lietuviai. Iš 
jų Britų zonoje 6.559, Amerikos zonoje — 4.014 
ir Prancūzų zonoje — 542. Daugiau žinių pa
teikta apie Britų zonos lietuvius. Pav. stovy
klose gyveno — 3.380 lietuvių, o privačiai — 
3.189. Jų tarpe: vyrų — 2.117, moterų — 2.299

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS 

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo:

Juoda duona, 4 sv. kepalas ... ... 1/10
Olandiškas sūris (raudonas) ... 1 sv. 3/2
Lietuviška dešra ..................... 1 sv. 5/3
Sūdyti lašiniai.............................. 1 sv. 3/6
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros ..................... 1 sv. 5/-
Lenkiška kiauliena ............ 12 unc. 4/-
Raug. kopūstų dėžė ... 20 unc. 1/10
Riešutinis sviestas, australiškas, dėžė 2/-

Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki 
14 svarų svorio pridėti 1/6.

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

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

ir vaikų ligi 18 m. — 2.153. Didžiausios lie-
tuvių stovyklos Britų zonoje yra: Wehnen (759 
lietuviai), Diepholz (392 lietuviai), Luebeck- 
Artillerie (333), Neustadt (303), Augustdorf 
(143), Spakenberg (174), Rendsburg (107), Pinne
berg (114), Varel (109), Hamburg-Zoo (104). 
Kitose Britų zonos stovyklose yra mažiau kaip 
šimtas lietuvių. Privačiai gyvenančių lietuvių 
Britų zonoje pasirodo yra daugiausiai šiose 
vietose: Luebeck III (357), Lebenstedt (330), 
Krempc (150), Rabcl (153) ir Schlesen (122).

Amerikos zonoje daugiausia lietuvių yra 
Heilbronn (505). Toliau seka : Schweinfurt (450), 
Muenchcn (395), Augsburgh-Hochfeld (277), 
Bamberg (195), Dillingen (170), Schwabisch- 
Gmuend I ir II (235) ir t.t. Įdomu, kad Hanau, 
kur buvo didžiausia lietuvių stovykla, dabar 
tėra vos 92 lietuviai.

Prancūzų zonoje daugiausia lietuvių yra Kaiser
slautern — 187 lietuviai, Muensingen — 73, 
kitose vietovėse mažiau. Tuebingene ir Reutlin- 
gene abiejose vietose yra vos 90 lietuvių.

Ontario provincijoj, Kanadoje, tabako der
liaus nuėmimo darbuose dirbo per 10.000 dar
bininkų, kurių tarpe nemažai ir lietuvių. Kai 
kurie ūkininkai mokėjo net po 15 dol. už darbo 
dieną.

Dr. Eug. Noakas, buv. PLB Vokietijos krašto 
vyr. valdybos narys, šiuo metu gyvena Ingol- 
stadte ir, kaip advokatas, verčiasi teismo prak
tika. Jis turi teisę ginti kaltinamuosius visuose 
amerikiečių ir vokiečių teismuose.

Kun. Pranas Radžiūnas, baigdamas savo am
žiaus 70 metus, mirė Vokietijoje. Velionis 
priklausė Vilkaviškio diecezijai. Tremtyje pa
tarnavo tautiečiams, dirbdamas pastoracinį dar
bą Rebdorfo, Dillingeno ir Kempteno stovyklose.

Kun. A. Sabas Portugalijoj, yra vadinamas 
Lietuvos užsienio ministeriu, nes jam tenka 
pasirūpinti misijonierių ir kitų keliaujančių do
kumentais.

Šimkūnas prieš metus Rio apylinkėje, Bra
zilijoj, įsigijo vištų ūkį, kuriame dabar turi apie 
5.000 vištų.

Kun. Claudius Kazys Girtautas Vokietijoje 
išleido vokiečių kalba knygą Benamio Portre-
tas. Knyga sukėlusi didelį dėmesį. C. K. Gir
tautas yra Erlangeno universiteto ir Bambergo 
filosofijos-teologijos aukštosios mokyklos pro
fesorius. Ten jis dėsto pedagoginius mokslus.

Kanadoje gyveną lietuviai rašytojai pasiryžo 
išleisti savo kūrybos almanachą. Almanachui 
medžiagą rinks iki lapkričio mėn. 1 dienos. 
Redaguos Vyt. Tamulaitis.

Kazys Škirpa esąs parašęs knygą apie Mykolą 
Sleževičių, kurią norima išleisti vienuoliktųjų 
nuo jo mirties metinių proga. M. Sleževičius 
mirė 1939 m. lapkričio 11d.

Operos solistė E. Kardelienė, gyvenanti Mon- 
trealyje, pradėjo duoti dainavimo, fortepijono 
ir muzikos teorijos pamokas.

Redaktorių pasikeitimai: Australijoje einančio 
Užuovėjos laikraščio redaktorius V. Kazokas 
iš pareigų pasitraukė. Užuovėją redaguos M. 
Apinys. Taip pat pasitraukė iš pareigų ir Mūsų 
Pastogės redaktorius Juozas Žukauskas. Jo vie
toje dabar yra J. Veteikis.

Dr. J. Pajaujis, buv. Vilniaus universiteto 
prof, pasirašė su Fairbankso, Aliaskoje, univer

sitetu sutartį dėl darbo universitete. Jis ten 
dėstys ekonominę geografiją ir rusų kalbą.

Kun. J. Prunskis, „Draugo” redaktorius, 
neseniai lankėsi Aliaskoje. Pasirodo, ir tame 
krašte esama lietuvių. Laike savo kelionės jis 
keletą sutiko.

A. Škėma, žinomas aktorius, parašė scenos 
kūrinį vardu „Paskutinis tardymas”. Šį veikalą 
Čikagos lietuvių teatras ruošiasi vaidinti.

A. Kvedaravičius, arti dvejų metų plaučius 
gydė Aitkeno (Ramsbottomo) sanatorijoje, be
veik pasigydė. Pilnam išgydymui reiktų dar 
išbūti 3-6 mėnesius poilsio namuose. Darbo 
ministerija turi sunkumų surasti jam tinkamą 
vietą.

Amerikos lietuviai Londone. Pakeliui į Romą, 
šiomis dienomis Londone lankėsi p. Albina 
Adžgauskaitė su sesute. P. Adžgauskaitė buvo 
apie 20 metų Lietuvos' pasiuntinybių Londone 
ir Vašingtone bendradarbė. Londone ji atlankė 
savo seną viršininką, p. B. K. Balutį.

Amerikos teatro trupė, kuri dabar vaidina 
Blackpoolyje, savo tarpe turi ir vieną Amerikos 
lietuvį p. Viktorą Benderį. Nuo spalio 16 d. 
ši trupė Londono Palladium teatre vaidins apie 
6 ar 8 savaites.

Pereito mėnesio gale Romoje, paminėta Lie
tuvos pasiuntinio prie Vatikano, Stasio Gird
vainio, 60 metų sukaktis. Ministeris Girdvainis 
gimė 1890 m. rugpiūčio 28 d. Jo tarnyba Lie
tuvai prasidėjo Lietuvos Generaliniame Štabe 
1920 m. vasario mėn. Iš ten po kelių mėnesių 
jis perėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
tarnybon. Dirbo užs. reikalų ministerijoj ir 
įvairiose Lietuvos pasiuntinybėse. Buvo mūsų 
pasiuntinybių Berlyne, Paryžiuje ir Vatikane 
sekretorium ir ilgus metus Protokolo Šefu už
sienio reikalų ministerijoj. Prieš pat karą buvo 
paskirtas Lietuvos Įgaliotu Ministeriu prie Šv. 
Sosto.

Australijos lietuvių organizacijos pageidauja 
Lietuvos konsulato tam krašte. Ligi šiol ten 
jau atvyko apie 7.000 naujų lietuvių ir kon
sulatas būtų labai reikalingas. Jo įsteigimas, 
dėl politinių ir finansinių sąlygų, susiduria su 
nenugalimomis kliūtimis. Australijos lietuvių 
reikalais ligi šiol rūpinasi mūsų pasiuntinybė 
Londone.

BALFo parama Prancūzijos lietuviams. Rug
pjūčio mėn. BALFas prisiuntė Prancūzijos lie
tuviams maisto, drabužių, batų, muilo. BALFo 
įgaliotinis Dr. S. Bačkis perdavė Lietuvių Šal
pos D-jai Prancūzijoje paskirstyti šiuos dalykus: 
kiaušinių miltelių — 5.000 svarų, pieno milte
lių — 5.000 svarų, drabužių — 2.058 svarus, 
vyr. batų — 195 poras, moter. batų — 80 porų, 
tualet. muilo — 685 svarų, skalbimo muilo — 
601 svarą. Lietuvių Šalpos D-ja du trečdaliu 
šių dalykų persiuntė provincijoje gyvenantiems 
lietuviams, o trečdalį išdalins Paryžiuje ir jo 
apylinkėse esantiems lietuviams, kur daugiausia 
yra lietuvių, jų tarpe daug senelių ligonių ir 
invalidų.________________________________________

Ir jums yra galimas 
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ

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

Jonas Juškaitis, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

Naujausias ir giliausias Naujorko tunelis, 
esąs po Rytų upe, jungia Brooklyną su miesto 
centru. Jis yra dvilypis, 3 klm. ilgio. Po upe 
tunelis yra 40 m. gylio. Tunelio statyba atsiėjo 
80 mil. dolerių. Šio tunelio ventiliacijai kas 
minutė įpučiama 108.000 kubinių metrų gryno 
oro. Paveikslėly matyti tunelio anga iš miesto 
centro.

Dėmesio — įdomu! Spalio mėn. pradžioje 
baigiamas spausdinti Akiratis 40 didelių pusla
pių rotatorinis leidinys.

Šiame numeryje duodama aktualios ir įdo
mios medžiagos, pasaulinės spaudos reportažų 
ir straipsnių apie bolševikų suktybes Vokietijoje, 
gyvenimą Lenkijoje, amerikiečio pergyvenimą, 
neramius numirėlius, pasakojimas iš eskimų 
gyvenimo ir dar kitokios medžiagos.

Yra ir lietuviškos medžiagos: rugsėjo simbo
lika, mes ir jūs, trejetas eilėraščių ir kt.

Šio leidinio kaina tik 2/6 šil. Platintojams 
gera nuolaida. Spausdinamas nedidelis kiekis, 
tad užteks gal tik greitesniems. Nusipirkę ne
turėtų gailėtis. Tolimesni numeriai žada būti 
ne mažiau įdomūs, nemažesni už šį, o ilgainiui 
gal didesni ir kaštuos po 2/6 šil. Užsisakyti ir 
pinigus siųsti (nevardiniais pašto orderiais): 
St. Lauruvėnas, Scotia South Miners Hostel, 
Lowton, Nr. Warrington.

Didelis literatūros vakaras Manchesteryje įvyks 
spalio 7 d. Blackley Instituto patalpose. (Va
žiuoti autobusais: iš Cannon St. 17, 17x, 63).

Kūrinius skaityti pakviesti: F. Neveravičius, 
S. Laucius, S. Prapuolenytė, kun. J. Kuzmickis, 
Pr. Imsrys, R. Spalis, VI. Šlaitas, K. Barėnas, 
P. Klezas.

Vakaro metu veiks gausi ir įdomi loterija. 
Vietoje bus baras ir užkandinė. Pradžia 6,30 
vai. Įėjimas 2/6. Po programos — šokiai. -

Kviečiame visus gausiai apsilankyti. Rengėjai

Nottinghamo lietuvių klubas „Romuva”, spalio
7 d. 6 vai. p.p. (klubo patalpose, Sycamore Rd. 
mokykloje)

ruošia sukaktuvinį vakarą — metines.
Programą išpildys klubo meninės jėgos. Ma

loniai kviečiame Nottinghamo ir plačios apy
linkės lietuvius apsilankyti į mūsų metinę šventę. 
Klubas pasiekiamas iš miesto 31 autobusu.

Klubo valdyba

Ukrainietis, 48 m. amžiaus nori susirašinėti 
su lietuvaite, nuo 35 iki 48 m. amžiaus. Pagei
dauju, kad ji mokėtų lenkiškai arba rusiškai. 
P. Kononenko 1, Cook Street, Rochdale, Lancs.

tatą patikrins tikrą Lietuvos valstybės suvere- V. 
numą, tikrą pramonės ir žemės ūkio 
tikrą tautinės kultūros pražydimą, visišką me
džiaginių ir dvasinių jėgų išsivystymą.

„Klausydamas valios liaudies, nuvertusios se
nąjį priespaudos ir neteisės rėžimą, žmogaus 
eksploatacijos rėžimą, L. Seimas nutarė:

„Prašyti Sovietų Soc. Respublikų S-gos Aukš
čiausiąjį Sovietą priimti Lietuvos Soc. Tarybų 
Respubliką į Sovietų Soc. Respublikų S-gos 
sąstatą sąjungine respublika tais pačiais pagrin
dais, kuriais įeina į SSSR Ukrainos, Gudijos 
ir kitos sąjunginės respublikos”.

Deklaracija skaityti baigta. Salėje milžiniškos, 
ovacijos ir šūkiai.

Gedvilą: „Atstovo Pakarklio pasiūlyta de
klaracija balsuojama. Kas už tą deklaraciją, 
prašau pakelti rankas”.

Salėje ir balkonuose iškyla šimtai rankų: 
„balsuoja” publika ir Seimo atstovai; rankas 
pakelia ir salėje sėdį raudonarmiečiai. „Balsus” 
skaičiuoti nieks nė negalvoja, — Gedvilą sku
biai skelbia rezultatą: —■ „Priimta!”

Salėje dar kartą pasigirsta ovacijos ir šūkiai. 
Žydelis Adomas — Meskupas rusiškai surinka: 
„Da zdravstvujet velikij Sovietskij Sojuz. Da 
zdravstvujet Ruskaja semja narodov. Da zdrav
stvujet Socialističeskaja Sovietskaja Respublika”.

Gedvilą: „Liaudies atstovai. Šiandien yra 
priimti du svarbūs nutarimai. Pirmas — Lie
tuvą paskelbti Tarybų Respublika, o antras — 
nutarti prašyti Aukščiausįjį sovietą, kad Lie
tuva būtų priimta į Sovietų S-gą. Siūlau sovietų 
vyriausybės atstovą drg. Dekanozovą ir Sovietų 
atstovą Pozdniakovą pagerbti”.

Iš vietų pakilsta prezidiumas, atstovai, publi
ka. Visų veidai atsigręžia R. Prezidento ložės 
link. Prasideda ilgas delnų plakimas. Pozd- 
niakovas (iš užrašų knygutės) „lietuviškai” 
perskaito: „Lci gy-vuo-ja Lie-tūvos socia-lys- 
tynie Respublika. Pir-myn į nau-jes per-galės”.

Teatre suskamba Internacionalas. Vieni 
pakilimą, gieda rusiškai, kiti lietuviškai, treti žydiškai.

Gedvilą: „Kitas Seimo posėdis įvyks ryt 10 
vai. Šios dienos posėdis baigiamas”.

Liepos 21 d. posėdis baigtas. Iš salės, balkonų 
pasipila skruzdėlynas žydų, raudonarmiečių, su
vargusių lietuvių bolševikėlių būrelis.

Lauke lyja. Prie Teatro durų eilės limuzinų. 
Greit sulenda ministeriai, prezidiumo nariai, 
Seimo atstovai.

* * *

Rašant atsiminimus apie I-jį L. Seimo posėdį, 
ilgiau teko sustoti jo užkulisiuose. Iš jų stebė
jome bolševikinio vaidinimo ruošą, graborių 
nuotaikas, jų pašnekesius, Seime pasakytas 
kalbas.

Kas įvyksta Seimo posėdžiui pasibaigus?
18 vai. Radiofone susirinko Komunistų Par

tijos „propagandos rabinatas”. Svarstomas vie
nas klausimas: pranešti radijo klausytojams 
Seimo nutarimus, ar laukti rytdienos?

Pasigirsta būgštaujančių balsų: nutarimų pa
skelbimas galįs krašte sukelti nepageidautinas 
nuotaikas, išsišokimus, kovas su milicija... nak
tis, lietingas oras — palankios fašistams siausti 
sąlygos...

Partinis vieningumas skyla pusiau. Drg. Zi
manas šaukiasi Centro sekretoriaus Adomo- 
Meskupo nuomonės. Atsakymas griežtas: 
plokštelėse įrašytas Seimo narių kalbas trans
liuoti draudžiama!

Iš Metropolio viešbučio iškviečiamas Radio
fono direktorius J. Banaitis. Prasideda nauji 
pasitarimai. Antrukart telefonu iššauktas Ado
mas — Meskupas duoda trumpą atsakymą : 
„Apie L. Seimo nutarimus neduoti jokių infor
macijų, išskyrus tas, kurios bus gautos iš Eltos”.

Radiofonan iškviečiamas Eltos direktorius 
K. Korsakas. Po ilgesnio pasitarimo, K. Kor
sakas priverčiamas kalbėti per radiją. Į Radio

foną atvyksta Vid. Reikalų ministeris M. Ged
vilą.

Lygiai 19 vai. mikrofonas atidaromas infor
macijai iš L. Seimo posėdžio.

Po K. Korsako perskaitytos trumpos kores
pondencijos, prie mikrofono sodinamas M. 
Gedvilą. Atpylęs kalbą, kuri buvo pasakyta 
Seime „referuojant” įvesti ta ybinę santvarką, 
Gedvilą skubiai išvyksta.

Deklaraciją (Lietuvos „įstojimo” į Sovietų 
Soc. Respublikų S-gos sąstatą) perskaito K. 
Korsakas.

Pranešimai baigti. Norėta duoti Lietuvos 
himnas, bet Radiofono redaktorius J. B-is pa
reiškia griežtą veto. Neturint Internacionalo 
plokštelės, radijo pranešėjas paleidžia Žemai
čių vestuvines melodijas.

Plokštelei besisukant, telefonais ima atsi
šaukti klausytojai. Iš kiekvieno telefono ragelio 
pasigirsta: — „Jau pardavėt Lietuvą?!” — „Už
mušt žydbernį Gedvilą”, — „Įsikiškit sovietų 
Lietuvą į r...”, — „Duokit giesmę — Lietuviais 
esame mes gimę”, — „Kur dingo sovietų pros
titutė Pakarklis?” ir t.t ir t.t.

Po poros valandų klausytojų nervingumas 
aprimsta. Per radiją skamba sovietinės dainos, 
skaitoma „Tiesos” straipsniai; rašytojėlis D.P.- 
tis pasakoja entuziastingus Seimo posėdžio 
„paveikslus”, piešia atstovų charakteristikas, liau
dies džiaugsmą...

22.33 vai. mikrofonas perduodamas Šausui 
i; Zimanui: L. Seimo „priimtos” deklaracijos 
perskaitomos žydų kalba.

Lygiai 23 vai. radijo pranešėjas klausytojams 
pasako „Labanakt” ir Kauno Radiofonas jun
giasi į Maskvos radijo programą. Per Lietuvos 
radiją pasigirsta Kremliaus bokšto kurantai ir 
Internacionalas.

Radiofone vėl suskamba telefonai: vėl nauji 
klausytojų keiksmai, velnių krūvos, pikčiausios 
replikos. (Bus daugiau).

ANGLIAKASIO <>
BR. DAUBARAS j IŠPAŽINTIS

Ištrauka iš tuo pat vardu leidžiamos knygos.
♦ ♦ *

Aprūkusio N. miesto angliakasys Dapkus, 
(Dabar jis vadinosi Mr. Dopp,) nuo neatme
namų laikų gyveno vienui vienas su šuneliu 
Diki. Kaip ir įprasta šitame krašte, niekas 
nesidomėjo kada, iš kur ir kodėl šis žmogus 
atsirado, kokie jo rūpesčiai, sielvartas ir ko
kia jo praeitis. Artimieji kaimynai, jo gatve
lės maisto krautuvininkas ir kampinės alu
dės savininkas žinojo, kad jis, Mr. Dopp, ge
ras angliakasys, visada sąžiningai apmokąs 
už prekes ir alų ir be šunelio Diki nieko ar
timesnio neturi. Visiems šito ir užteko. Tik 
jo gatvės kaimynų vaikai, murzini ir alkani, 
grįžę į namus, pasakodavo, kad Mr. Dopp, 
eidamas su Diki iš „pabo”, dažnai kalba keis
ta ir nesuprantama kalba. Tačiau, aišku, 
vaikų plepalai negalėjo būti priežastimi, kad 
kas nors imtųsi domėtis Mr. Dapkaus sve
timų kalbų mokėjimu, ar klaustų kuria kalba 
jis kalbina savo keturkojį draugą.

Tą rytą, kaip ir per daugelį metų, Dapkus 
atsikėlė penkiomis. Tačiau jo kojos buvo 
netvirtos, krūtinėje diegė ir galvoje ūžė, tarsi 
ten būtų kas įtaisęs anglių klodams trupinti 
grąžtus. Jis užsikaitė vandenį ir, semdamas 
arbatžoles, galvojo: — reikia paimti stikliuką 
romo — gal išsisklaidys tas, įkyrus ūžesys. Juk 
daugelį kartų jau taip buvo. Jis nuo seniai 
jau buvo įsikalbėjęs, kad vienintelis vaistas 
visiems negalavimams pašalinti — stiklas alko
holio. Tokio recepto jis griebdavosi visada, kai 
tik jo sveikata sušlubuodavo. Jis užsuko šnypš
čiantį virtuvėje gazą ir prisipylė romo. Išgėręs 
nukrėtė į aslą lašus ir užvožė tuščiu stiklu bute-
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MASTYMAI APIE ATOMA TEN, KUR DŽENTELMENAI KEIKIASI
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

Tokios radioaktyvios medžiagos, kaip torijus, 
radiumas, ackiniumas išskiria savotiškas radio
aktyvias dujas (radiumo emanaciją), kurios, 
nusėdusios ant kitų medžiagų, daro jas radio
aktyviomis. Taigi, kiekvieną medžiagą galima 
paversti radioaktyvia.

Uraniumo vardą jau esam minėję kelis kartus. 
Tai „magiškas” šių laikų žodis, dėl kurio braška 
karališki sostai ir tempiasi tarptautiniai santy
kiai! O juk dar taip neseniai nežinojo ką su 
juo daryti ir urano rudą naudota stiklo pramo
nėj kaip dažomoji medžiaga.

Uraniumas yra toks radioaktyvus elementas, 
esąs daugiau negu šimte Įvairių mineralų. Dau
giausia jo yra tamsiai rudoj ar net juodoj rūdoj 
— uranijaus okside, kurio randama Vokietijoj, 
Afrikoj — Belgų Kongo, Kanadoj. Dar ura
niumo nemažai randama camotine (šviesiai 
geltoni ruožai smiltakmeny), kuris užtinkamas 
U.S.A.: Utoj, Arizonoj, Kolorade. Tai visiems 
žinomos uraniumo kasyklos. Bet kalbama, 
kad yra surasta ir daugiau šaltinių, bet apie 
tai tylima... Juk uraniumas ir yra ta medžiaga, 
kurios atomo branduolį pirmiausiai pavyko 
suskaldyti. Na, o kai pavyko suskaldyti ir 
pamatyti kokia milžiniška energija galima gauti 
iš šio „žaidimo”, tai „žmogiškasis” žmogus 
stvėrėsi gaminti ne ką kitą, o atominę bom
bą!

ATOMINĖ BOMBA
Atominė bomba „gimė” 1945 metais, bet jos 

„vystymasis”, vokiečių mokslininkų smegenyse, 
prasidėjo jau 1939 m. sausio mėnesį Berlyne. 
Jie susekė, kad neutronais „bombarduojant” 
uraniumą — dalis jo atomų skyla į dvi dalis. 
Bet, laimei, jie tuo metu neįvertino šio „šposo” 
milžiniškos vertės. Bet du vokiečių pabėgėliai 
Danijoj: Dr. Frisch'as ir Dr. Meitner’is, žymaus 
danų mokslininko prof. Nils B o h r’ o, globo
jami patikrino anuos berlyniečių eksperimen
tus ir suprato kokią milžiniška energiją galima 
tuo būdu „išsunkti” iš atomo! Prof. Bohr’as 
bematant atsidūrė Amerikoj ir svarstė šį klausi
mą su Einšteinu ir kitais žymiais Amerikos 
mokslininkais.

Jau karo su Vokietija pradžioje Britų mok
slininkas Prof. Chadwick’as (kuris 1932 m. 
atidengė neutronų buvimą) įtikinėjo Britų Vy
riausybę bandyti sukonstruoti dar negirdėtos 
naikinančios jėgos bombą, panaudojant jai 

.atominę energiją. Reikėjo skubiai griebtis darbo, 
nes slaptoji žvalgyba buvo patyrusi, kad naciai 
jau dirba šia linkme. Buvo aišku, kad kas 
pirmasis pagamins atominę bomba — tas lai
mės karą! Mūsų laimei, šias lenktynes laimėjo 
anglų ir amerikiečių smegenys, na, ir gal ka
pitalas.

Speciali atominėms bomboms gaminti labo
ratorija pastatyta 1944 metų pabaigoj Los Ala
mos, Nauj. Meksikoj.

Pirmasis atominės bombos bandymas buvo 
ten pat atliktas 1945 m. liepos 16 d. Tai buvo 
„generalinė repeticija”, kuri, matyt, pavyko 
neblogai, nes po trejeto savaičių, rugpiūčio 6 
d. buvo „premjera” — Japonijos miesto H i- 
r o s h i m o s sutriuškinimas. Ir po pakartoto 

„vaidinimo” virš Nagasakio — Japonija 
kapituliavo!

Paprastas uraniumas (U 238) turi apie 0,75 % 
lengvesnio uraniumo (U 235), kuris ir suskaldo
mas neutronų „bombardavimais”. U 238 nebijo 
tokio „bombardavimo”, bet „gaudo” į jį smin
gančius neutronus ir virsta nauju, normaliai 
gamtoj nesančiu metalu — Plutonium u. 
Plutoniumo atomus neutronai lengvai skaldo 
ir jis tinka atominių bombų gamybai.

Paprasto, nevalyto uraniumo (U 238) svaras 
kaštuoja apie pustrečio svaro. Iš 140 svarų 
U238 gaunama tik vienas svaras tinkančio ato
minės bombos gamybai U 235 ir jo minimalė 
kaina yra apie 350 svarų. O kiek gi reikia 
šio uraniumo atominei bombelei? Tiksliai į šį 
klausimą galėtų atsakyti tik tie, kurie tas bom
beles dirba, bet jie, kol kas, tyli... Žinoma tik, 
kad šis „gabaliukas” nėra jau taip mažas.

Matematikai yra apskaičiavę, kad bet kokios 
medžiagos skrituliui didėjant — jo tūris didėja 
greičiau kaip paviršius. Taigi, juo didesnis 
medžiagos tūris — juo daugiau skylant ato
mams atsipalaiduos neutronų, kurie skaldys 
kaimyninius atomus ir tt. Bet jei skritulio tūris 
bus mažas, jo paviršius proporcingai bus di
delis ir iš to bus dviguba blogybė: mažiau neu
tronų, atsipalaiduos, o ir tų pačių dalis „pa
bėgs” per didelį ir arti esantį paviršių — neat
likę savo uždavinio (nesuskaldę atomų). Matyt, 
ir neutronai vengia sunkaus darbo ir yra linkę 
simuliuoti.

Iš to seka, kad tik tam tikro dydžio U 235 ar 
plutoniumo skritulys galės sprogti. Mažiausias 
sprogstamos medžiagos dydis, kuris gali sprogti 
— vadinamas „kritišku dydžiu”. Taigi 
mažesnis už ši „kritišką dydį” — nesprogs, 
o didesnis jau sprogs kaip reikiant!

Skelbiama, kad atominės bombos užtai
sas turi sverti mažiausia 50 kilogramų. Kitų 
nuomone — reikia 75 ir net 100 kilogramų, 
o dar kiti sako, kad užtenka kelių svarų... Ir 
susigaudyk žmogus šioj atominėj painiavoj!

Esminė atominės bombos dalis yra jos 
užtaisas (Uraniumo 235 ar Plutoniumo 239). 
Du (o gal ir daugiau?!) užtaiso gabalai (kurių 
kiekvienas nesiekia „kritiško dydžio”, bet juos 
sudėjus kartu — sudaro gabalą, žymiai didesnį 
už „kritiškąjį dydį”) įmontuojami stipraus ir 
storo plieno vamzdyje atitinkamu atstu. Dabar 
visas menas yra reikiamu greičiu juos suglausti! 
Pataikysi tai atlikti — prasidės „grandininė 
reakcija”: neįsivaizduojamu greičiu (milijoninė 
sekundės dalis!) neutronai suskaldys atomus, 
atsipalaiduos pasakiškai didelis energijos kiekis, 
kuris pasireikš milžinišku sprogimu, akinančia 
šviesa, neaprašomu (milijonų laipsnių) karščiu 
ir mirtingų radioaktyvinių dalelių sklidimu! 
O priešingu atveju — gali nebūti nė šnipš.

Atominės bombos konstrukcijos smulkmenos, 
dėl suprantamų priežasčių, neskelbiamos. Bet 
šiuo klausimu besidomį, remdamiesi čia ameri
kiečių oficialiais pranešimais apie prmąjį ato
minės bombos bandymą, čia nugirstais „plet- 
kais”, čia savo vaizduote — yra padarę bombos 
brėžinį, kuris atrodo gana paprastas.

Ar ji iš tikrųjų tokia yra — ne mums „mir
tingiesiems” žinoti! K. Valteris

Skatinamas: „jeigu nori dainių pažinti, turi 
nukeliauti į dainiaus šalį”, rugsėjo 16 d. taip 
smarkiai 800 jardų čiūžtelėjau į Golbome an
glies kasyklas, kad, rodos, plaučius kažkas 
ištraukė ir antausiu ausis užkimšo.

Aprūpintas leidimais, drabužiais, šalmu, lem
pa, išlipęs iš kelto, pasijutau, lyg požeminio 
traukinio stotelėj. Šen ir ten vaikščiojo elek
triniai traukinėliai, veždami ne išsidažiusias gra
žuoles, bet suodinas anglis, paišinus akmenis ir 
kitokias gėrybes. Nors dabar esą visur labiau 
mechanizuota, tačiau Anglijoj dar yra kasyklų, 
kur tuos vagonėlius vežioja maži arkliukai, 
vadinami „ponys — poniukai”.

Girdėjau „peklą” esant skradžiai žemėje- 
O čia, linkjos, dar kelias mylias reikėjo į kalną 
kriokti. Gerai, kad tyčia, ar netyčia atsiradęs 
panašus į kėdę, traukinėlis užnešė prie anglies. 
Cypdamas sakuotas lynas traukė barškantį 
,,expresą”; akmens dulkės, lyg akmens slėgė 
plaučius; vadovai, dar vis man priekurčiam, 
rodė tunelio šonuose esančias landas:

— Tai vienintelis išsigelbėjimas, trūkus šiam 
lynui. Pilni ir tušti vagonėliai tada baisiu trenks
mu, kūliais verčiasi žemyn. Laimingas, kas 
spėja landon įsmukti. Anądien čia vienas mū
siškių taip išnešė sveiką kudašių. Bet ir lėkė 
kad būt arklį pralenkęs.

Šiam per akmenis prie anglies tuneliui pra
kirsti, reikia ne tik mašinų, raumenų, kalorijų, 
bet stažo ir apsukrumo. Visko pasitaiko čia 
gudriems, o „apkiautusiems” — tiesiai karstas. 
Kasykloj, kaip fronte — nežinai kokioj vietoj 
pavojus. Užtat be trijų savaičių mokymo ne
leidžiama kasykloje dirbti. Kas nori prie pel
ningesnių darbų prasimušti, turi išeiti maždaug 
90 dienų, taip vadinamą, treniruotės mokyklą. 
Įdomu, kad po šios mokyklos retai kas toj pa
čioj kasykloj gauna geresnį ir pelningesnį darbą. 
To siekią ieško darbo kitoj. O Anglijoj kasyk
lų pilna, po laukais, kalnais, miestais, upėmis, 
jūra. Lietuvių, tokių žemės vabalų, sutiksi 
visur, daugiausia bene Lancashire, apie ,,Scotia 
South” angliakasių stovyklą.

Naujokams tenka pasitenkinti paprastesniais 
darbais, kurie irgi įvairūs, kartais ne tik keisto
ki, bet ir įpykina. Ana vienam mūsiškiui iš olos, 
kurion pats vos įlenda, reikėjo maišu išnešti 
dulkes. Tai biauriau, kaip po palaidus pūkus 
voliotis ir semti juos.

Didžiajame tunely, be minėtų landų, matyti 
sveikų ir užgriuvusių anglies kelių. Jais dar 
kaž kur įvairia medžiaga krauti bėga vagonė
liai, bet dažniausia jau tik ant savo keteros 
nešdami iškasamąją medžiagą, slenka diržai.

—Šiuose keliuose irgi daug pelningo, nors ir 
pavojingo darbo. Čia visur nerašytas įspėjimas 
— Nežiopsok! Kitaip — perpjaus, priplos ir 
suplos, sutrins, dujoms nunuodys, apdraskys. 
Susižeidimai, nusimušimai čia paprasta kasdie
nybė. Kas kita, kai užgriūva. Štai ir šios dienos 
B.L. rašo, kaip Škotijoj, po dviejų parų, išgel- 
ėjo tik 115 angliakasių, o 13 visai nerado. Kar
tais taip „įkeseliuotiems” reikia laukti savaitę 
ir daugiau: be maisto, be šviesos, biauriam ore, 
baisioj nežinioj, žudančiam laukime. Pasitaiko, 
kad išima, bet, tuoj visus ligoninėn gabena. 
O dažniausia-žiauri, ilga mirtis. Apylinkės

dienraščiai kasdien mirga įvairioms angliakasių 
nelaimėms. Senosios išeivijos šimet jau du 
žmones užmušė.

Šiandien, kaip nedarbo diena, sako mažiau 
dirbančių, mažiau sprogdinimų, triukšmo. Bet 
man jau ir taip, rodos, lyg 1944 m. vasarą prie 
Vilkaviškio: tik rūksta, braška, poška, akmuo 
akmenį griūdamas veja. Nejauku. Vadai iš 
priekio ir iš paskos saugo, perspėja, veda tolyn 
ir aiškina:

— Mažiau darbininkų, mažiau šiandien ir 
keikiasi, ypač kai pirmasis įspėja, kad čia lan
kosi toks ir toks. Tokia taisyklė, kad lankyto
jams girdint nesikeikia. Šiaip, be keiksmažo
džių čia nesusikalbama. Juokai, pikta, skauda, 
smagu, direktorius, ar darbinkas-visi keikiasi. 
Čia didžiausi džentelmenai nukonkuruoja visus 
mūsų rytų ir pietų kaimynus. Lipa keltan ir 
keikias, liaunasi tik viršun pakilę.

Pasieniais angliakasių įrankiai: dalbos, kūjai, 
kastuvai, oro kaltai, grąžtai ir kitokį. Vienur, 
kitur su sviestainiais blėkinė dėželė. Be jos, jei 
ir ant vielos pakabintum, pelės, taip čia išniku
sios, kad, bemat, sutaršytų. Sako, kaikur jų 
nėr. Matyti ir vandens indelių. Gerti čia noris 
labiau, kaip Sacharoj. Čia šilta, trošku, tvanku, 
vanduo matyt sūrus garuoja, aitrios dulkės 
gerklę tiesiai degina. Norisi gerti apačioj, bet 
troškulys kamuoja ir viršuj. Prekybininkai 
orientuojąs ir užtat prie kasyklų plačiai atvertos 
„karčiamų” durys.

Padieniam, ne akortiniam darbe, jei tik pri
žiūrėtojai nesilanko, tas 7 -į- vai. dirba ne sun
kiai. Lietuviai mažiau simuliuoja, bet nori, 
nenori, reikia derintis prie šeimininkų.

Visokia ugnis, taigi ir rūkymas kasykloj griež
tai draudžiama. Leidžiama tabaką kramtyti, 
tačiau, ypač bedančiams, baisiai neestetiška. 
Lietuviai nepraktikuoja. Pertraukų metų: skaito 
laikraščius, kalbasi apie alų, atostogas, sportą, 
lošimus, moteris, ypač seniai, giria savas, peikia 
svetimas. Mūsiškiai prie to nepripratę, išsigal
voja ką kita: ant diržų miegančius pavėžina 
į vagonėlius, dulkėse, ar vandeniu išmaudo. 
Peštis, kai mažas neatsargumas apmokamas gy
vybe, draudžiama. Sąskaitas suvedinėti leidžia
ma viršuj.

Klausyti reikia. Kiekvienas drausmės pažei
dimas — £.5 svarai pabaudos. O pinigo ne ma
rios. Ne akordiniai dirbą gauna apie £. 5. sva
rus. Iš jų reikia viską apsimokėti ir pragyventi. 
Yra, kurie uždirba daugiau. Nors gerų ir pel
ningų darbų sunkiau gauti, bet daug lietuvių, 
yra sukombinavę. Kontinento vyrai, viršininkų 
pasisakymais, darbštesni ir pajėgesni, jei ne
būt varžymo, turėtų geriausius darbus. Vir
šininkai nevaržytų, jiems bet tik pelnas, tik unija 
rėkia ir streikuoja, nori išmest lauk. O kur 
eisim, kad net savieji į mus, kaip į vilkus žiūri.

Lenkiuosi, akomulatoriaus diržas vidurius tie
siai piauja, ropoju, o nugara vistiek lubas lyginu. 
Sienoj anglys. Liepia ranka remtis sienos ir jei 
pajusiu, kad anglis juda, šūvio greičiu bėgti, 
nes tuoj anglis iš sienos šaus ir sudiev gyvenimėli. 
Galvoju, kur aš pabėgsiu, kad vos paropoju, 
akys aprūkę, batai pilni aštrios anglies ir akme
nukų. Visas juodas, žiba tik dantys, akys ir 
anglis.

lio kamštį. Išgertas skystis maloniai užkaitino, 
tačiau ūžesys galvoje dar sustiprėjo ir jis stai
ga dar daugiau jautėsi sunegalavęs. — Turė
tų praeiti -— galvoja Dabkus ir netvirtu žings
niu nusverdėjo į miegamąjį.

Diki, negavęs savo įprastos pusryčių da
lies, tingiai nusekė šeimininką ir, užšokęs ant 
išsitrynusio, kaip ir jo šonai, minkštasuolio, 
susirangė kaip riestainis. Retkarčiais viena akimi 
iš pasalų sekdamas šeimininko judesius.

— Tai velniava, — kalba Dapkus, šluosty
damas aprasojusią kaktą. Taip bloga dar nėra 
buvę, kai jis čia gyvena. Ir romo stikliukas 
nebegelbsti ?!

Kai po drumzlinus lango stiklus nedrąsiai 
prasiskverbė keli vasaros saulės spinduliai, 
Dapkus vėl bandė keltis. Tačiau šį kartą jis 
beįstengė kojomis paliesti suveltą ant grindų 
skudurą ir sunkiai kvėpuodamas vėl įlindo 
į nespėjusį atvėsti guolį. Dabar jis įsitikino, 
kad šiandien kasyklų nebepasieks ir kažin, ar 
vakare galėsiąs nueiti išgerti alaus. Alų pri
siminęs, jis pajuto dar didesnį troškulį ir, žiū
rėdamas į susirangiusį šunelį, tarė:

— Kaip bloga Diki, kad tu ne tik išvirti ar
batos, bet ir stiklo vandens paduoti neįvei
ki. Mes esame šitame name ir visame šita
me krašte vieni du, ir jei aš kelias dienas neį
stengsiu atsikelti — nutrokšime abu... Ak, 
Diki, kodėl tu ne žmogus?!

Išgirdęs savo vardą, šunelis nučiuožė nuo 
minkštasuolio ir, prisiartinęs prie lovos, užkė
lė prišakines letenas ant lovadengtės. Senis 
glostė gauruota ranka ir toliau kalbėjo:

— Taip, taip, Diki, tu ne žmogus, bet tu 
ištikimiausias man draugas. Tai kas, kad tu 
nemoki išvirti arbatos negali man atnešti van
dens... Aš greit kelsiu ir mes vėl gyvensime 
po senovei...

Ilgai angliakasys glostė šuns galvą ir su juo 
kalbėjosi. Nė nepajuto, kai karščio kankina
moje galvoje ėmė raizgytis tolimi, laiko dul

kėmis užpustyti, praeities vaizdai. Jis dar te
bekalbėjo nereikšmingus žodžius savo ketur
kojui draugui, o jo mintys bėgo toli, toli, per 
marias ir miestus, per lygumas ir miškus į jo 
gimtąjį sodžių, kurį jis paliko anuomet, kai 
jam buvo dvidešimt keleri metai. Kartu su 
gimtojo sodžiaus vaizdais, iškilo tas, nelem
tas vakaras, kada jis turėjo skubiai bėgti iš 
namų ir svetimame krašte pasidaryti žmogum- 
atsiskyrėliu.

Dabar jis visiškai užsimerkęs ir jo ranka 
nurimo glamonėjusi šunį. Daugybės raukšlių 
išraizgytame veide atsispindi kaž koks vidi
nis skausmas, kaž koks skaudžiai žmogaus 
sąžinę ėdąs kirminas. Ir nuo to angliakasio 
kaktoje išdygsta kelios melsvos aptvarinės gys
los. Jis giliai atsidūsta ir iš jo lūpų išsprūsta 
tylūs žodžiai:

— Jule!... Jule!... Juk visa tai buvo vien 

Trejetas plaukelių 
Baisiai nusibodo. 
Pobūviuose ponios 
Jau net pirštais rodo.

Ponas Adomėnas 
Visiškai pakitęs. 
Flirto perspektyvos 
Jau atrodo kitos.

Reikalui prispyrus, 
Atsiranda planas.
Tai nustebs visokios 
Juzės ir Johanos.

tik dėl tavęs... Ir, tarsi,nusigandęs tų išsprū
dusių žodžių, jis skaudžiai prikanda lūpas ir 
vėl tyliai nugrimsta praeities vaizduose. Jis 
sunkiai alsuoja ir retkarčiais, iš pravertos bur
nos, išsiveržia šūkavimai ir vardai, kurių nie
kad anksčiau Diki negirdėjo. Pagaliau jis vi
sai nurimsta ir ilgai miega. Daugelį kartų šu
nelis prieina prie lovos, palaižo nukarusią ranką, 
apuosto čia pat gulinčias išklipusias šliures, 
tačiau jo šeimininkas garsiai knarkia, lyg ne
nujausdamas, kad dabar jau vakaras ir pats 
laikas nueiti jiems į aludę, kur jis, Diki, ga
lėtų surasti plutelę baltos duonos, ar kitą skanėstą.

Kambario kampuose jau buvo tirštas die
nos ir vakaro mišinys, kai senasis Dapkus pra
plėšė akis. Jo pagalvė šlapia, o marškiniai 
prilipę, lyg jis būtų ilgai stovėjęs po lašais. Grąž
tų muzika galvoje aprimo, bet troškulys dar 
smarkiau kankino.

ADOMĖNAS KEIČIA IŠVAIZDĄ

— Reikia keltis, — sako Dapkus ir, nuleidęs 
kojas, sėdomis ieško šliurių. Pamatęs tokį 
savo šeimininko žygį, šunelis pagyvėja ir pri
bėgęs prie jo linksmai unkščia. Bet ūmai jis 
pastato nukarusias ausytes, akimirką pasiklauso 
ir piktai lodamas bėga prie durų. Dabar ir 
Dapkus nugirsta aiškų durų rankenos taukšte
lėjimą.

— Pienininkas, — mano jis. Ne, bet juk šian
dien ne penktadienis ir jau vakaras, — persvars
to savo spėliojimą.

— Bet kas tai būtų? Juk per metų metus 
niekas pas jį nebuvo atėjęs! Ir dar tokiu lai
ku! — Spėlioja Dapkus, vilkdamasis apsiaustą. 
Tauškėjimas kartojasi ir jis, tildydamas Di- 
kį, sunkiai slenka prie durų.

— Aš norėčiau matyti Mr. Dopp, — sako jam 
nepažįstama mergina, kai jis atidaro duris.

Per daugelį metų jo buto slenksčio nėra per-

Sumanumas 
Gerbiamieji 
Nors ir du 
Bus iš viso

— auksai, 
plikiai, 
plaukeliai 
likę.
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Pasiekiam net dvi vietas, kur kasama anglis. 

Vienur dar dalbomis kertama, kitur kertamo
mis mašinomis. Anglis, metama ant diržo, 
slenka į vagonėlius, šie į viršų, kur anglis atren
kama, rūšiuojama ir siunčiama tolyn.

Vadovai prie anglies veido, jaučiasi, lyg salio- 
ne. Geroj nuotaikoj, lyg norėdami mane pa
gąsdinti, apipilta įvairiais angliakasių nuotykiais: 
čia prasimušę dujos angliakasius amžiams su- 
migdė, ten per 10 min. visą kasyklą vanduo 
užpylė, kitur užgriuvusius, ne vien sudraskytais 
drabužiais, per skylę ant lynų ištraukė, netoli 
nuo čia keltas trūko, ir iš žmonių tik šlapia 
vieta liko. Tačiau vienas jų, kaip ant dyvų, 
likęs ir šiandien sveikas vaikščioja, bet prie 
kasyklos jo už jokius pinigus nepriprašysi.

Sėdi jie juodi, pliki, kaip kipšiukai ir riečia 
istorijas. Už kelių metrų smarkiai griūva. Pra- 
blaivinimui pradėjo iš kito lapo:

■—■ Angliakasiai moka lankytojus „pakrik
štyti”: paleidžia suspausto oro čiaupus, pasi
daro „Sodoma-Gomora”, švilpia, kaukia, vis
kas maišosi, velniai kazoką šoka, rodos, žemė 
griūva; dulkių, akmens trupinių atsiranda ten, 
net kur nesitikėta; mano kad jau atėjo pasku
tinioji. Kartais „netyčia” lankytojus numargina 
drėkinąs tunelius vanduo, kartais dėl lankytojų 
patogumo sustabdo diržus ir jais leidžia eiti 
svečiams. Tik žiūrėk, kuris nors „nežinodamas 
įsakymo” ima ir paleidžia diržą, pasigirsta 
klyksmas ir puola, kaip nuo devinto aukšto. 
Prasimano ir dar kitokių dalykų, tik žinoma, 
viskas „netyčia” džentelmeniškai su atsiprašy
mais. Kartą iš Londono aukšto rango parei
gūnė buvo nusileidusi vabalų pažiūrėti. Pasi
teiravo, ar sunku dirbti. Vietiniai dailino, o 
dypukas, matęs visokių ponių: „Še, ponia, 
kastuvas, pamėginkit ir žinosi!” Vietinių akys 
išsprogo, ponios ir pro suodžius veidai paraudo, 
o dypukai ir šiandien juokiasi.

Be nelaimingų atsitikimų, angliakasius, ypač 
kasančius anglį vandenyje, vargina reumatas, 
yra ir lietuvių, sergančių džiova; kankina odos, 
akių ligos, slenka plaukai.

Leidžiamės atgal. Didžiuliai motorai traukią 
lynus, valo orą. Pasakoja, kad šiandien, kaip 
nedarbo diena, oras pakenčiamas. O mane 
jis tiesiai vargina.

„Ponys”, po kelių, ar keliolikos mėnesių 
viršun iškelti, nežino, kaip džiaugtis, šokinėti 
dažnai apanka. Pasitaiko, kad iš džiaugsmo 
krinta negyvi. Ir žmones viršus veikia. Išsi
kėlus jauti ypatingą malonumą. Pirmiausia visi 
stverias rūkalų, dažnai turi po cigaretę, kur 
nors siūlėj pasislėpę. Paskui gerkles ir kūną 
plaujas. Ne visos kasyklos turi maudykles, 
dažnai toki, kaip aitvarai, traukia į namus. 
Lietuviai šios tradicijos nesilaiko. Išsiprausia, 
išsiskuta, gerai apsirengia, nors valandėlę nori, 
kaip žmonės pagyventi.

Dauguma lietuvių profesinei sąj. priklausė. 
Sakoma taip geriau. Buvo ir nepriklausančių, 
ypač kai unija komunistuojanti. Tačiau dabar 
jau keli mėnesiai nori, nenori (kiti net nežino) 
visi turi priklausyti. Nario mokestį tiesiai iš 
uždarbio atsiskaito.

Nesvetimi man ir ankščiau buvo angliakasiai, 
dabar juos mačiau jų darbovietėj. Tačiau dar 
ne viskas. Norint viską pasakyti, pažinti, tek
tų pasinaudoti anai poniai jų pasiūlytu receptu: 
„Šia kastuvas; pamėgink ir žinosi!”. Ss.

žengusi jokia moteris. Todėl šis, taip nelauk
tas vizitas jį pritrenkia ir jis valandėlę, tyli, 
tarsi, bijodamas prisipažinti esąs tas, kurio 
atvykusioj! ieško. Ir, užuot atsakęs, jis ima 
vėl barti tebelojantį šunelį.

— Labai atsiprašau, — pakartotinai kreipiasi:
-— Ar Mr. Dopp čia gyvena?
— Taip, — atsako šį kartą angliakasys į mer

ginos klausimą ir porą žingsnių atatupstas 
traukiasi koridoriaus gilumon.

Mergina peržengia nekviečiama slenkstį ir 
atsargiai užstumia paskui save duris. Korido- 
ryje bliksteli elektros lemputė ir Dapkus at
sisuka į nepažįstamąją.

— Aš esu lietuvaitė ir angliškai silpnai kalbu, 
vos keletą sakinių, todėl kalbėkime lietuviš
kai. Juk tamsta dar nepamiršote mūsų kal
bos? — pastebi mergina, tebestovėdama siau
rame koridoryje.

Lietuviško žodžio garsų jis jau ilgus metus 
negirdėjo. Jis puikiai supranta merginos iš
tartų žodžių prasmę, bet jis nenori atsakinė
ti, o tik klausytis tų, taip seniai, taip išsiilgtų 
garsų skambėjimo. Ūmai jam pasidaro taip 
graudu, taip kaž koks nežinomas jausmas ver
žia gerklę. Tą akimirką jis prisimena ir su
pranta, kodėl jo Diki, girdėdamas per radiją 
smuiko muziką negali susilaikyti nekaukęs... 
Dabar jis staiga žengia prie merginos, savo 
didelėmis rankomis ima jos ranką ir tylėda
mas ilgai ir stipriai ją krato, tarsi dėkodamas 
jai už didelę paslaugą. Tebelaikydamas rieš
kučiose jos ranką, jis pagaliau sako:

-—Aš labai laikinu lietuvišką kalbą... Daug 
metų aš jos negirdėjau, bet aš suprantu, su
prantu ką kalbate. Ir patenkintas savo at
mintimi ir savo ištartu lietuvišku žodžiu, links
mai šypsosi.

— Prašom čia, į sitingrumą, — kviečia at- 
vykusiąją ir pastumia praviras kambario du - 
ris. Ir, lyg norėdamas pateisinti kambario ir 
savo išvaidos netvarkingumą, priduria:

IŠ MŪSŲ GYVENIMO
KELI ŽODŽIAI APIE ALSAGERĮ

Prie Stoke-on-Trent anglies kasyklų, geležies 
bei porcelano pramonės vietovės yra prisiglaudęs 
Alsagerio kaimas. Jo gale stovykla. Seniau 
joje būta jūros kadetų mokyklos — dabar šei
mų stovykla.

Apylinkė graži, kalnuota, išmarginta kasyklų 
bei fabrikų dūmtraukiais. Dabartiniai stovyk
los gyventojai pagal tautybes, mišrūs — dau
giausia baltiečiai, toliau ukrainiečiai, jugoslavai 
ir kt. Moterys su vaikais apgyvendinta stovyk
loje, vyrai, daugiausia, kaime. Dalis gyven
tojų dirba stovyklos viduj, kiti — surado sau 
darbo apylinkės fabrikuose.

Butai gana erdvūs, maistas pusėtinai geras.
Mokyklinio amžiaus vaikai lanko anglų mo

kyklą ir taip pat lietuvių, kuriai vadovauja 
mokyt. Jasevičienė. Šiemet jau išleista pirmoji 
pr. mokyklos laida. Mokytoja Jasevičienė, 
nežiūrint savo tiesioginio darbo, skiria kas 
vakarą dvi valandas laiko mūsų priaugančios 
kartos švietimui.

Gyvenančių stovykloje lietuvių gerbūviu rūpi
nasi'p. Kairiūkštienė. Ji yra stovyklos Welfare 
Officer padėjėja.

Yra įsisteigęs ir DBLS skyrius. Nepamirštama 
ir meno reikalai. Suorganizuotas choras—p. A. 
Pužausko diriguojamas, tautinių šokių grupė, 
kuriai R. Siniūtė vadovauja.

Nepamiršti ir sporto reikalai: veikia 
Sporto Internacionalinė grupė. Gaila, kad žymus 
krepšinio šulas p. A. Pužauskas tuo tarpu, 
aplinkybėms susidėjus, negali aktyviai pasireik
šti Anglijos lietuvių krepšininkų tarpe.

Išvykdamas iš šio nedidelio lietuviško kam
pelio, išsivežiau puikiausius įspūdžius. B.B.

D. BRITANIJOS LIETUVIAI SUŠELPĖ 
AIRIJOS LIETUVIUS

Rugsėjo 21 d. DBLS-ga pasiuntė keturis siun
tinius drabužių, apie 40 svarų į didelį skurdą 
Airijoje patekusiems lietuviams. Po savaitės 
siuntinys juos pasiekė.

Airijoj esančių lietuvių grupės vardu padė
kojo p. J. Salys. Savo laiške pažymėjo, kad 
kiekvienam benamiui, esančiam šiais laikais 
tremtinio sąlygose ir neturinčiam aiškesnio ryto
jaus, labai miela išgirsti iš toliau esančių tautie
čių užuojautos žodį ir juo labiau pajusti mate
rialinę paramą. Airijos lietuviai yra labai dė
kingi visiems tautiečiams, kad nepamiršta šios 
salos kamputy esančių lietuvių.

MANCHESTERIO NAUJIENOS
Manchesterio apygardos suvažiavimas buvo 

sukviestas rugsėjo 24 d. Lietuvių Klube. Su
važiavimą sveikino Centro Valdybos narys 
P. Bulaitis ir Liet. Klubo valdybos narys J. 
Muraška. Su apyg. valdybos pusmečio veikla 
supažindino Valdybos pirmininkas D. Damaus
kas.

Kaip sveikintojų, taip ir Apyg. Vald. pirmi
ninko pranešime ir vėliau diskusijų dalyvių buvo 
pabrėžtas vienybės reikalas ir gana griežtai 
pasisakyta prieš tuos asmenis, kurie nepagrįs
tais šmeižtais mėgina išjungti iš visuomenės 
darbo ne savo pažiūrų lietuvius ir tuo būdu 
ardyti Lietuvių Sąjungos eiles. Prieš tokį jėgų

— Šiandiena sergu. Visą dieną gulėjau lo
voje... Darban nebuvau nuėjęs... Tik dabar 
atsikėliau...

— Tada aš labai atsiprašau. Gal kitą kar
tą užeisiu, — nutraukė atvykusioj!.

— Ne, ne! Aš dar ne toks silpnas, kad ne
galėčiau pasikalbėti, ypač dar su lietuve. Pra
šau palūkėti. — Tai pasakęs, jis nuslinko 
į galutinį kambarį, palikdamas merginą vieną.

(Bus daugiau)

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

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

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

i Blackpool, N.S.

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS 
KARTAIS NEPASIBAIGĖ ?

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 56 sv.) 38/6, su pristatymu. Rauginti agurkai, dėžė 8/6, 
su prisiuntimu.

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.

•>. ItH II AIHIS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

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

DBLS Manchesterio skyriaus narius 
p. Bronių KURĄ 

ir 
plę Akseniją SAVICKAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir linki laimingo gyvenimo

DBLS Manchesterio skyrius

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI SEKANČIAM KETVIRČIUI— 
ATLIK TAI DAR ŠIĄ SAVAITĘ.

skaldymą pasisakiusiųjų kalbos buvo atstovų 
palydėtos plojimu.

Suvažiavimas pasisakė taip pat dėl „Brit. 
Lietuvio”. Siūlyta intensyviau platinti jį, o 
taip pat reikšti savo pageidavimus dėl jo. Gyvai 
pasisakyta ir dėl Tautos Fondo. Pasisakęs dar 
įvairiais vietiniais reikalais, suvažiavimas išrinko 
šitokios sudėties naują Apyg. Valdybą: J. Šta
ras — pirmin., A. Norvaišas — vicepirm., A. 
Kuzmickas — sekr., P. Klezas — narys kultū
riniams reikalams ir D. Steponavičius — iždin., 
ir Revizijos Komisiją: J. Bendorius, Banaitis 
ir V. Pužauskas.

Suvažiavimas pasiuntė sveikinimą Lietuvos 
Ministeriui B.K. Balučiui.

Padėkota buvusios Valdybos darbščiam se
kretoriui Br. Liškauskui, išvažiuojančiam į 
Kanadą.

Parodėlė išvirto į parodą. Prieš kurį laiką 
K. Steponavičiaus iniciatyva suorganizuotoji 
dailės dirbinių parodėlė rugsėjo 24 d. talkos 
būdu buvo jau išvirtusi į ištisą parodą. Pra
džioje eksponatai sutilpdavo kambario kam
putyje, o dabar jais užimtas visas didžiulis kam
barys.

Tautodailės dirbinių kursai moterims, suorga
nizuoti to paties K. Steponavičiaus, jau veikia. 
Lankytojų pirmai pradžiai ne kažin kiek — 12. 
Numatyta kursams skirti iš viso 100 valandų. 
Darbui vadovauja L. Brazdienė.

Naujas leidinys, duosiąs visiems įdomios skai
tomosios medžiagos, spalio mėn. pradžioje 
pasirodo Manchesterio kaimynystėje Lowtone 
Jo vardas — „Akiratis”. Spaudžiamas rota
torium. Jei techniškai įstengs, žada rodytis 
periodiškai — kas mėnuo. Kartu su redakcine 
kolegija redaguoja P. Klezas.

Centro Valdybos atstovas P. Bulaitis lankėsi 
Manchesteryje ir rugsėjo 23 d. supažindino 
lietuvius su Lietuvių Sąjungos veikla. (k.b.)

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui aukojo. E. Petrikienė £ 1, 

P. Petrikas £ 1, V. Kavaliauskas 11/-, V. Bra- 
niška 11/-, J. Gylys 10/-, P. Šumauskas 10/-, 
J. Knezėnas 8/-, Vazbutas 2/6.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
IŠRADIMO AUTORIAI NEBEŽINOMI

Lietuvių Sąjungos Centro Valdybos pirmi
ninkas M. Bajorinas, „B. Lietuvio” Nr. 37, 
rašydamas apie rugsėjo aštuntosios iškilmes 
Leicesteryje, be kita ko pažymėjo, kad idėja 
apygardos kelių skyrių lietuvius žymesnėms 
iškilmėms sutraukti į vieną vietą? esąs Covcntrio 
išradimas.

Su p. M. Bajorino noru išduoti šio išradimo 
patentą nenoriu ir net negaliu sutikti.

Dar mes, vadinami naujieji ateiviai,. Lietuvoje 
tebevalgėme duonelę, o šioje saloje gyvenusieji 
lietuviai jau organizuotai važinėdavo vieni pas 
kitus, nugalėdami didelius atstumus. Jei ki
tokių švenčių nebūdavo, tai šitokios vienų pas 
kitus kelionės jau būdavo didelės šventės, ir 
senieji jų ilgus metus neužmiršta.

Ar naujiesiems ateiviams naujiena iškilminges
niais atvejais iš artimesnių apylinkių (skyrių) 
susivažiuoti į vieną vietą? Ta natūrali „idėja” 
ne tik Coventryje, bet ir kitur jau vykdoma nuo 
1947 m. galo, tik niekas nebandė užpatentuoti 
kaip savo išradimą.

Kiek panašios istorijos būta ir su apygardų 
steigimų ir to steigimo idėjos patentu. Prak
tiškai įsteigė Manchesteris, o bene po pusmečio, 
rodos, idėjos patentą gavo bene tas pats Co- 
ventris. K. Barėnas

KNYGOS, RAŠTAI
„IŠ LIETUVOS LIŪDNAS GRĮŽAU...”
Bernard Newman „Baltic Background” — 

280 pusi. 1948 m.
Šioje knygoje B. Newman’as nuostabiu sti

liaus lengvumu sprendžia devynių į Baltiją dau
giau ar mažiau atsirėmusių valstybių geopoli
tines problemas. Neįmanoma keliais sakiniais 
visą knygą atpasakoti ir įvertinti. Sustosim tik 
prie trijų Baltijo valstybių skyriaus, kuriame 
aprašyta ir Lietuva.

Knygos vedamoji linija yra Atlanto Chartos 
dvasia, pagal kurią kiekviena tauta turi teisę 
pasirinkti savo valdžią. Autorius nebijo pasa
kyti teisybę, bet yra priverstas sutikti su eilinio 
anglo nuomone, kuris sako: —- Gaila mums 
Baltijo valstybių. Vienintelė jų kaltė, kad ma
žos. Bet argi galime mes dėl jų pradėti karą...

Laike karo sovietų anglų kalba leidžiamos 
„Soviet War News” papunkčiui bandė įrody- 
nėti, kad Suomija ir Baltijo valstybės buvo 
nacių Vokietijos draugai, tuo būdu sudarė pa
vojų Sovietų S-gos saugumui, ir pastaroji buvo 
priversta įsikišti. Autorius tuos punktus cituoja, 
aiškina ir perduoda objektyvių faktų šviesoje. 
Niekur iki šiol nesu matęs puikesnės argumenta
cijos sovietų „faktams” atremti. Autorius sako, 
j ik pavojus praėjo, Vokietija perblokšta, o Pa- 
baltijis vis dar okupuotas „saugumo” sumeti
mais. Pabaltijis sovietams, kas Belgija ir Olan
dija anglams. Kas būtų, jei pastarieji taikos 
metų okupuotų tuos du kraštus savo salos sau
gumo labui!

Daug gražių žodžių prikalbėjas apie Baltijo 
valstybes autorius, betgi randa, kad Lietuva buvo 
silpniausias narys toje devynių grandinėje. Ji 
labiausia atsilikusi, ypač ekonominėje srityje. 
Lietuvos gyvenimo lygis, beveik žemiausias Euro
poj (tik Albanija stovi žemiau). Autorius ne
priskiria Lietuvos į tą pačią ūkinę grupę, į kurią 
patenka Estija ir Latvija. Jis rašo: „Lietuvoj 
buvau du kartu ir abu grįžau liūdnas”. Pripa
žįsta milžinišką pokarinę pažangą, giria lietuvių 
darbštumą, gyvenimo būdą, bet, gaila, randa la
biausia suvargusią. To suvargimo priežastys 
buvusios: gyventojų perteklius ir nenormalūs 
santykiai su kaimynais (Vilnius, Klaipėda) Gyven
tojų perteklių ūkininkų valstybėje autorius, 
tiesiog vadina, prakeikimu. Lietuvoj viename 
kv. km. jis rado’45 gyventojus. Tuo tarpu 
Latvijoj 30, Estijoj — 25. Jie beveik visi tu
rėjo verstis iš žemės, kurios, deja, visiems neuž
teko. Užsienis nenoriai investavęs kapitalą į 
Lietuvos ūkį, nes daugelį atbaidę blogi santykiai 
su kaimynais. Autorius nesmerkia „švelnios 
diktatūros”kuri buvusi visose Pabaltijo valsty
bėse kaip gausių partijų nesantaikos išdava.

Trumpai nupasakoja Lietuvos istoriją, nors, 
atrodo, medžiagą iš lenkiškų šaltinių imasi (Žal
girio mūšį laimi tik lenkai!) Nagrinėjamos Vil
niaus ir Klaipėdos problemos. Aprašomas žmo
nių gyvenimo būdas, taut, drabužiai, tikyba, pap
ročiai, kuriuose jis randa net pagonystės liekanų... 
Kaune labiausia patikę apeigos Karo Muziejaus 
sodely. „Daug esu matęs apeigų įvairiose Euro
pos vietose, bet nei vienos jų taip neveikė savo 
paprastumu ir nuoširdumu” — sako autorius.

Sovietų įgulos, ultimatumas, okupacija, liau
dies seimas su nuostabiu tikrumu slenka pro akis 
kaip gyvų prisiminimų filmą. Lietuvos liaudies 
seimo rinkimai Londone buvo paskelbti vieną 
dieną prieš rinkimų pabaigą. Balsavę 99,19%. 
Autorius siūlo šį procentą palyginti su 12.000 Lie
tuvoj žuvusių ir sužeistų aktyvistų, su tūkstan
čiais „nepatikimų” ištremtųjų į Sibirą ir su daugy
be atsisakiusių grįžti DP.

Toliau karas su Vokietija, lietuvių pogrindžio 
kovos, Laikinoji Vyriausybė. VLIKo veikla, vo
kiečių komisariatai ir... vėl Gedvilos ministerial. 
Šiam laikotarpiui Pabaltijy pavaizduoti autorius 
daugiausia naudojasi medžiaga iš Lietuvos.

Išvadose autorius (kaip ne vienas šiais laikais) 
norėtų, kad įvyktų tai, kuo ir pats vargiai tiki. 
Esą abiem pusėm būtų geriau, jei. tautos galėtų 
laisvai apsispręsti. Sovietų konstitucija pripa
žįstanti laisvą tautų išsijungimą. Tik esą reikia 
geros valios. Taip geros valios... O prieš tai 
autorius cituoja Krėvę-Mickevičių, kuriam Mo
lotovas pasakęs, kad bolševikai pasiryžę įvykdyti 
seną carų svajonę — laisvą priėjimą prie Baltijos, 
nors ir trijų tautų laisvės kaina. J.L.

— O aš maniau, kad filmą rodė džiunglių 
gyvenimą.
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TRUMPOS
* Naujasis Amerikos ambasadorius D. Brita

nijai p. W. Gifford’as yra Amerikos telefono ben
drovės pirmininkas, niekad diplomatinėj tarny
boj nebuvęs. Kadangi jis yra žymus Respubliko
nų partijos veikėjas, d»l to prez. Truman’as, skir
damas jį į tokią atsakingą vietą, norėjo sustiprin
ti viršpartinį pradą Amerikos užsienio politikoje.

* Kristaus Karsto vietoje, Jeruzalėje, esanti ba
zilika yra sunykusi. Vatikanas siūlo jos vie
toje pastatyti naują baziliką, kurioje būtų vietos 
septynių tikėjimų bažnyčioms : katalikų, pravo
slavų, armėnų, anglikonų, koptų, siriečių irabi- 
siniečių.

* Švedijoj dirbama naujo tipo priešlėktuvinės 
patrankos, kurios šaudo 12 cm. storio šoviniais, 
per minutę gali iššauti 70 sviedinių iki 10 km. 
aukščio.

* Dėl didelės sausros Jugoslavijoje sunyko 
laukuose derlius. Kai kurių vietovių gyvento
jams gresia badas. Valdžia uždraudė kukurūzus 
išvežti.

* Amerikai negresia pavojus iš Azijos pusės, 
nes ten Rusijai išmuš dantis laike jos užkaria
vimų sutinkamas augančio tautinio susipratimo 
pasipriešinimas, ypač Kinijoj, kurią negalės 
Kremlius valdyti per savo statytinius, — dažnai 
girdima Amerikoj nuomonė. — Didžiausias Ame
rikai pavojus gali grėsti iš Europos pusės, kur So
vietai gali tęsti laisvų kraštų užėmimus. Dėl to 
į ten ir kreipiamas Amerikos dėmesys.

* Amerikoje vyrauja nuomonė, kad naujai 
kuriamosios Europos kariuomenės vadu būsiąs 
gen. Eisenhower’is, o jos štabo viršininku — 
gen. Bradley’s, dabartinis Amerikos karinių 
štabų komiteto pirmininkas.

* Pereitą savaitę Kanados miškuose kilusius 
milžiniškus gaisrus (kurių dūmų debesys dideliam 
plotui buvo saulę uždengę), užgesino liūtys 
ir gausus sniegas. Buvo 100 labai didelių miško 
gaisrų.

* Tiuringijos krašto, rusų zonoj, maitinimo 
min. O. Kamps’as atbėgo į vak. Berlyną ir 
paprašė prieglaudos.

* Sovietai, per užsienio kultūrbolševikus, sten
giasi įvairiuose kraštuose ruošti vadinamus 
taikos kongresus ir jų nutarimais, neva sie
kiančiais taikos, mulkinti žmones ir maskuoti 
grobuoniškus Sovietų tikslus. Toks kongresas 
buvo ruošiamas ir Sheffielde, lapkričio 14 d. 
Bet vargu ar įvyks, nes Britai nesutiko duoti 
vizų įvažiuoti keletai Sovietų propagandistų.

* Čekoslovakijos komunistinė valdžia įsteigusi 
kunigams koncentracijos stovyklas, pavadintas 
koncentracijos vienuolynais, ruošiasi apiplėšti 
bažnyčias, paimdama visas jų menines vertybes ir 
kitus turtus, vadinamos valstybės naudai, pana
šiai, kaip anuomet Rusija.

* Ateinančiais metais kovo mėn. IRO turės 
baigti savo veiklą. Tačiau organizacijos gene
ralinis sekr. Kingsley’s abejoja, ar iki to laiko 
pavyks iš Vokietijos 175.000 DiPi į kitus kraštus 
išvežti, nes emigracija einanti labai lėtai.

* Pereitą savaitę Leicestery papildomus rinki
mus į parlamentą laimėjo Darbo Partijos atsto
vas. Dėl to ji parlamente dabar turės 9 atstovų 
daugumą.

* Esamomis žiniomis, komunistai šį rudenį 
bandys vak Europos uostuese sukelti didelius 
streikus. Toks patvarkymas išėjęs iš NKVD 
centralės Maskvoje ir kominformo III biuro.

* Pereitą savaitę, po įvykusių Britų zonoj 
(Vokietitoj) karinių manevrų. Britų gen. Keight- 
ley’s pareiškė, kad ateities karuose sausumos 
kautynėms bus vadovaujama televizijos pagalba.

* Viduržemio jūroj, netoli Sardinijos buvo 
bendri Amerikos, D. Britanijos, Prancūzijos ir 
Italijos karo laivyno manevrai, tikslu išaiškinti 
Viduržemio jūros ginimo galimybes.

* Kanada ruošiasi padidinti savo dolerio 
vertę 10% ir sulyginti jį su Amerikos doleriu. 
Tuo pačiu laiku bus atšaukti ir visi valiutiniai 
suvaržymai.

* Jau penkta savaitė kaip Suomijoje streikuo
ja metalo pramonės darbininkai. Dėl streiko 
vėluojama pateikti Sov. Rusijai reparacijas. 
Ryšium su streiko nebaigimu, atsistatydino vi
daus ir pramonės ministerial.

* Spalio 5 d. D. Britanijoje įvyko trijų val
stybių: Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos avia
cijos manevrai. Jie turėjo išaiškinti D. Brita
nijos priešlėktuvinės gynybos veikimą.

* Taragoncs provincijoje, Ispanijoje, įvesta 
bausmė tėvams, kurie neleis vaikų į mokyklą. 
Tėvai bus baudžiami savaite daboklės.

* Amerikiečiai turi įsirengę „oro tiltą” į 
tolimuosius rytus. Jis veikia panašiai tam, 
kuris veikė tarp vakarų ir Berlyno, laike pasta
rojo blokados. Šituo tiltu per paskutiniuosius 
tris mėnesius iš Amerikos į tol. rytus buvo per
kelta per 34 tūkst. kareivių. Kas valandą ir 
ketvirtį šito tilto keturmotoris lėktuvas pakyla 
su kareiviais į tol. rytus.
, * Čekoslovakijoje spartinamas žemės ūkio 
griovimas ir kolchozų steigimas. Jau septintoji 
dalis dirbamos žemės sukolchozinta.

* Iš Mr. Page-Blair’o namų nežinomi vagys 
pavogė vertingų paveikslų, tarp jų vieną Rem- 
brandto, bendrai apie 10.000 svarų vertės.

* Britų aukso ir svetimos valiutos fondas 
per paskutiniuosius tris mėn. smarkiai padidėjo. 
Ryšium su tuo faktu kilo kalbos, kad svaro 
kursas bus padidintas, let, kaip aiškėja, toks
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NAUJIENOS
* Vėl pasklydo gandai apie Stalin’o ketini

mus susitikti su Truman’u. Stalin’as siūląs 
susitikti Aliaskoje.

* D. Britanija ir Kuba sutarė savo atstovy
bes Londone ir Havanoje pakelti į ambasadų 
rangą.

* D. Britanijoj pabrango ryžiai. Dabar 
svaras kainuos 10 penų.

* Šios savaitės pradžia D. Britanijoj buvo 
gana vėsi, bet Naujorke tuo metu buvo vidur- 
vasariški karščiai, kurie truko ištisą savaitę.

* Amerikos valdžios įsteigtoji įstaiga gyny
bos gamyba rūpintis — National Produktion Ad
ministration paskatino pramonės įmones, kad 
jos savo dėmesį atkreiptų karinių dalykų gamy
bai.

* Sovietai atmetė Amerikos, D. Britanijos 
ir Prancūzijos notas, įteiktas liepos mėn., ku
riose buvo prašoma leisti tarptautinei komisijai 
ištirti vokiečių karo belaisvių Rusijoje dingimo 
klausimą. Vak. Vokietijos įstaigų žiniomis, 
Rusijoje turi būti dar apie pusantro milijono 
vokiečių karo belaisvių. Tačiau ir šį kartą ru
sai paneigė vokiečių buvimą Rusijoje.

* Čekoslovakai pareikalavo Britų vicekon
sulą Bratislavoje per 48 vai. apleisti kraštą. 
Šis reikalavimas grindžiamas tuo, kad vicekonsulo 
vardas buvęs paminėtas vienoje byloje dėl šni
pinėjimo.

* Ryt. Berlyne ir sovietinėje Vokietijos zonos 
paštuose įvesta cenzūra. Ją vykdys Sov. Rusijos 
pavyzdžiu, saugumo policija. Svarbiausias 
dėmesys kreipiamas siunčiamiesiems laiškams į 
vak. Berlyną ir vak. Vokietiją.

* Graikija ir Turkija tariasi dėl savitarpinės 
pagalbos sutarties sudarymo.

* Britų elektros energijos vadovybė įspėjo 
gyventojus, kad rytais nuo 8 iki 12,30 vai. ne
vartotų elektros.

* D. Britanijos užs. reik. min. Bevin’as grįžo 
iš Amerikos, kur dalyvavo JTO pilnaties susi
rinkime. Grįžęs atsilankė Darbo Partijos me
tiniame suvažiavime Margate.

* Austrijos vidaus reik, ministeris pareiškė, 
kad dėl sovietų spaudimo, Austrija ateity 
negalės teikti prieglaudą iš rytų kraštų pabė
gusiems žmonėms.

* Naujorke bokso rungtynes, buv. pasaulinio 
bokso čempiono Joe Louis’o ir negro Ezzard 
Charles’o, laimėjo pastarasis, nugalėdamas Louisą 
punktais.

* Scarboroughe įvyko D. Britanijos Liberalų 
partijos metinė konferencija. Jos metu pareikšta, 
kad partija veiks nepriklausomai ir per būsi
mus parlamento rinkimus nedarys koalicijos su 
konservatoriais.

* Iš Čekoslovakijos dideliu keleiviniu lėktuvu 
vėl pabėgo sėsi lakūnai; c'u jų su šeimomis.

* Pereitą sekmadienį vak. Vokietijoje turėjo 
įvykti didžiausios demonstracijos. Jas ruošė 
ryt. Vokietijoje esanti komunistų centralė. Tuo 
tikslu iš ryt. Vokietijos į vakarinę buvo pasiųs
ta keliasdešimt tūkstančių komunistų.

Vak. Vokietijos vyriausybė iš anksto ėmėsi 
atsargumo priemonių. Daugelis slaptai atvy
kusių komunistų pakeliui buvo suimta, o mi
tingai uždrausti.

Šių priemonių dėka, jokių neramumų vak. 
Vokietijoj neįvyko.

Šis ryt. Vokietijos komunistų žygis yra jų 
mėginimas išaiškinti vak. Vokietijos užvaldymo 
galimybes.

Ieškomas Alfa Trinskis, gyvenęs Rosington, 
Nr. Doncaster. Jis pats arba žiną jo adresą 
prašomi pranešti: A. Šiuipys, 262, High St., 
Dunedin, Otago, New Zealand; arba: A. Šuo- 
pys, 53, Sneinton Dale, Nottingham, Gt. Bri
tain.

— Jei tikrai tiek daug formalumų reikia — Geriau paleisk šitą žuvį, o tai dar j jūrą 
pištalietui pirkti, tai geriau jau skyrybų byla. įkrisim.
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Šis gyvulys vadinamas „liugris”. Jo tėvas 
liūtas, o motina — tigrė. Galva ir pirmos kojos 
panėši į liūto, o kita kūno dalis — tigro. Liūtai 
ir tigrai, paprastai vieni kitų nekenčia, bet, 
kartais, visaip atsitinka.
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Sav. A. Tiškevičius

ĮVAIRENYBĖS
AR ŠVARŪS JŪSŲ INDAI

Nežinau dėl ko šeimininkės turi įproti val
giui skirtus indus šluostyti iki blizgėjimo! Ma
tyt, jos bus iki liguistumo įsitikinę, kad indai 
tik tada švarūs ir tinkami dėti ant stalo, k; i 
blizga! Net ir kaimo meterėlė, sulaukusi retes
nio svečio, nešdama lėkštę ar dubenį į stalą, 
pasižiūri prieš šviesą ir, jei, neduok sviete, pa
stebi išdžiūvusio vandens dėmelę — tuoj grie
bia savo sijonpadalkį ir trina tol, kol indas 
žvilga!... Jos manymu, tokį indą negėda padėti 
ir garbingiausiam svečiui!

Ir taip, daugelį daugelį metų viešpatavo ir 
taika ir tvarka: ir šeimininkės ir svečiai buvo 
patenkinti! Ši harmonija būtų trukusi dar eilę 
metų, jei į šiuos „bobiškus” reikalus nebūtų 
įkišę savo snapo medikai! Ot jie, tenkindami 
savo smalsumą, įsimanė suskaičiuoti kiek yra 
bakterijų: 1) indų praustuvuose, 2) indų išplauta
me vandeny, ir 3) ant išplautų indų. Ir ką gi? 
Skaičiavimo duomenys, toli gražu, nedžiugina, 
būtent: praustuvuose bakterijų kibždėte kibždė- 
jo, vandeny — nesuskaitoma daugybė, o ant 
„išplautų” indų — tūkstančiai. Vadinasi, čia 
aiškai nešvarus reikalas!

Bet pikčiausia, kad ant nušluostytų 
indų bakterijų buvo žymiai daugiau kaip ant 
nešluostytų!... Jei prisiminsim, kad tūles 
šeimininkės tyčia indams šluostyti vartoja mar
gas ar tamsias skepetas („kad nereikėtų dažnai 
plauti!”), kurias praplauna tik prieš didžiąsias 
šventes, tai įdomu kokį įvairų ir turtingą zoolo
gijos sodą jose rastų medikai?

Praeitais metais užregistruota per 6000 maistu 
apsinuodijimo atsitikimų. Dažniausiai apsikre- 
čia ir suserga valgą restoranuose ir bendrose 
valgyklose, kur virėjai, padavėjai ir masės val- 
gančiųjų suneša įvairiausių „veislių” bakterijas, 
kurios, indus plaunant, sumaišomos ir ...gyvos 
ir neracionuotos patiekiamos naujiems valgy
tojams! Čia nereikia daug aiškinti kaip svarbu 
griežtai tikrinti virtuvių personalo sveikatą ir 
švarą!

Kas daryti? Iš pasakyto aišku, kad reikia 
arba: 1) nešluostyti išplautų indų, jei neįmano
ma kiekvienam kartui panaudoti išplautos, 
išvirintos ir išlaidytos skepetos arba — 2) nuga
labyti bakterijas.

Tyrimai parodė, kad į indų plaunamą vandenį 
įdėjus tam tikrų indus valančių ir bakterijas 
naikinančių chemikalų — vos kelios bakterijos 
terandamos vandeny, o ant indų, jei nešluostoma, 
— nė vienos. Tik visa bėda, kad šiame chemika
le (pav. „Stergene”) esąs hypochloritas sudėmė- 
ja-išblukina drabužius ir kenkia prastesnės 
rūšies peiliams ir šakutėms. Todėl šeiminin
kėms siūlomas saugesnis būdas: plauti 
indus vandeny, į kurį įdėta sodos ar specialių 
chemikalų kaip „Quix” ir kt„ o po to perplauti 
karštu (70-80° C.) vandeniu ir leisti išdžiūti. 
Tokie „rakandai” kad ir neblizgės, bet bus 
pakankamai švarūs! Juk „ne viskas auksas — 
kas blizga”... K. Valteris

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VEIKALAS 
VAIKAMS

Daug mūsų tarpe visose pasaulio šalyse yra 
literatų, muzikų ir poetų, bet maža jų dalis 
savo kūryboje prisimena priaugančią lietuvių 
kartą — vaikus. Ypač muzikai.

Gal vienintelis iš visų tremtyje ir išeivijoje 
esančių muzikų, bus Argentinoje įsikūręs trem
tinys kompozitorius Vyt. Kerbelis, rimtai į šį 
reikalą pažiūrėjęs, ėmėsi kurti vaikams. Nors 
nelengvos sąlygos, bet pasiaukojimas jam viską 
nugalėjo. Atliekamu nuo darbo laiku jis pa
rašė „Lietuvių liaudies dainas jauniesiems pia
nistams”. Į šį veikalą kompozitorius surinko, 
suharmonizavo ir pritaikė 32 liaudies dainas. 
Atsirado lietuvis pramonininkas L. Deveikis- 
Pipiras, kuris suprato šio veikalo reikšmę ne 
tik savo vaikams, bet ir visai lietuvių tautai, 
ir sutiko išleisti jį. Šiomis dienomis leidinys 
pasirodė visame savo grožyje. Už šį muzikos 
veikalą kompozitoriui ir leidėjui bus dėkingi 
ne tik Argentinos lietuviai, bet ir visų šalių, 
į kurias pateks šis veikalas, nes jis skirtas visų 
lietuvių vaikams. Kas nori girdėti savo vaikus 
skambinančius ir dainuojančius lietuviškas dai
nas, turėtų pasiskubinti šį veikalą įsigyti tiesiog 
iš kompozitoriaus arba per Argentinos laikraš
čių redakcijas.

Kalbant apie šio veikalo reikšmę,įverta pa- | 
minėti kompozitoriaus Vyt. Kerbelio asmenį.

Jis gimė 1921 m. gegužės 1 d. Kaune. Baigęs 
gimnaziją studijavo Kauno konservatorijoje kom
poziciją pas prof. J. Gruodį. 1944 m. kartu . 
su visais tautiečiais lietuviais pasitraukė į va- ; 
karus, kur pergyveno visus benamio sunkumus. 
Po karo pateko į Italiją, kur tęsė studijas „San
ta Cecilija” konservatorijoje, Romoje. Vėliau 
studijavo privačiai pas garsų italą prof. Ga- 
roflo. 1948 m. atvyko į Argentiną, kur sukūrė Į 
šeimos židinį su Kauno valst. teatro aktore i 
Beatriče Kleizaitė. Kaip jis, taip ir žmona, 
kiek sąlygos leidžia, uoliai dirba kultūrinį darbą į 
Buenos Aires lietuvių kolonijoje. Pirmuosius j 
jo kūrinius visuomenė išgirdo 1939 m. Šiandie
ną jo kūrybos muzika skamba lietuvių paren- j 
gimuose ir radio bangomis. Linkėtina, kad 
šis talentingas kompozitorius niekad nepamirštų 
lietuviško jaunimo ir ateityje jiems kurtų.

t KnnčauskaS Jį
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