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Lietuviu savaitraštis
IV METAI

VASARIO 16 LAISVAM 
PASAULY

Turimomis žiniomis šių metų Vasario 16 
visame laisvame pasauly lietuvių buvo plačiai 
ir iškilmingai paminėta. Kai kur šis minėjimas 
buvo itin įspūdingas. Vatikano radijas lietu
viškoje programoje tos dienos reikšmę ypatingai 
pabrėžė. Lietuvos Diplomatų šefas, min. St. 
Lozoraitis savo žodyje pažymėjo, kad Vasario 
16 tebūna mums pasiryžimo ir vilties diena.'; 
Tarptautinių įvykių raida, civilizuoto pasaulio 
moralinių jėgų augimas ir galingų technikinių 
priemonių gamyba įkvepia ne tik viltį, bet ir 
įsitikinimą, kad ardomosios jėgos, pavergusios' 
pusę Europos ir ruošiančios tolimesnes agresijas,' 
bus pašalintos ir tuo būdu teisinga kova bus 
laimėta.

Vasario 16 d. Madrido radijas pažymėjo Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo dieną.

Plačiai vasario 16 sukaktį šiemet minėjo ir* 
Britanijos lietuviai. Kai kuriose vietose, kur 
daugiau lietuvių gyvena ir kur geriau susior
ganizavę minėjimas buvo itin gražus ir įspūdin
gas.

BRITU PARLAMENTO 
RINKIMAI

Rinkiminė kampanija baigėsi trečiadienio va
karą. Jos metu buvo pasakyta apie 10.000 pra
kalbų. Pasak viešosios nuomonės tyrimo įstaigų, 
prakalbos didelės reikšmės neturės balsuotojų 
nuomonei pakitėti. Esamais duomenimis, tiek 
konservatorių, tiek darbiečių partijų galimybės 
rinkimus laimėti lygios. Naujorko „Times” 
skelbia, kad šiuose rinkimuose darbiečių partija 
gausianti 42, konservatoriai — 38, liberalai — 
15 ir visos kitos partijos -— 6 nuošimčius balsų

Rinkimų duomenys pradės aiškėti tik penkta
dienį.

AMERIKA NUTRAUKĖ
SANTYKIUS [SU BULGARIJA

Bulgarų vyriausybė neseniai įteikė JAV notą, 
reikalaudama atšaukti Amerikos pasiuntinį iš 
Bulgarijos. Kadangi reikalavimas buvo įžeidžian
čio pobūdžio ir nieku nepagrįstas, Amerika savo 
ruožtu pareikalavo Bulgarus atsiimti notą ir 
davė 4 savaites laiko tai atlikti. Kadangi minėtu 
laiku Bulgarai savo notos neatsiėmė, JAV jiems 
pranešė apie santykių su Bulgarija nutraukimą. 
Amerikos atstovybės ir konsulato žmonės iš 
Bulgarijos šią savaitę išvyko. Galimas dalykas, 
kad tuo pačiu laiku ir Bulgarų pareigūnai apleis 
JAV.

PRANCŪZIJOJE VĖL 
STREIKAI

Jau trys dienos kaip prasidėjo komunistų 
įsakytas streikas Prancūzijoje. Jis pamažu ple
čiasi ir gręsia suparaližuoti kai kurias viešojo 
gyvenimo sritis. Streikas daugiausia yra poli
tinio pobūdžio, bet turi ir ekonominių pradų, 
kaip uždarbio padidinimas. Ryšium su besiple
čiančiais streikais, vyriausybė nutarė taikyti 
1939 m. įstatymą, kuris numato griežtas bausmes 
už karinės pramonės sabotavimą. Be to sustipri
no uostų ir kitų svarbių įrengimų apsaugą.

Iš Amerikos atgabentas karo reikmenis įsa
kyta iš laivų kariuomenei iškrauti.

RUSAI DAR DAUGIAU
GINKLUOSIS

Rusijos komunistų partija, Aukščiausios Ta
rybos rinkimų proga išleido atsišaukimą, kuriuo 
ragina dar labiau ginkluotis. Anot atsišaukimo, 
„kol bus kapitalistinis pasaulis, tol iš jo grės 
Rusijai pavojus”. Esą tik „sustiprintos sovietų 
karinės pajėgos apsaugosiančios socialistinės tėvy
nės taiką ir jos interesus”.

MASKVA RUOŠIA DIDELI 
TEISMINI SPEKTAKLI

Švedų spaudos žiniomis, Leningrade esą 
suimta per 200 įžymių komunistų vadų, kurie 
ruošė sąmokslą prieš Staliną ir politbiurą. Są
mokslininkų priešaky esąs maršalas Govorovas, 
kuris iki 1946 m. buvo Leningrado įgulos vir
šininkas. Šis faktas rodo, kad Rusijoje vėl 
ruošiamas didelis teisminis spektaklis su būdin
gais kaltinamųjų prisipažinimais, kurio tikslas 
parodyti Rusijos gyventojams, kad dėl visų 
trūkumų, kuriuos jie kenčia, yra kaltas ne Sta
linas ar politbiuras, bet teisiamieji.

PLAKTA U SVARSTOMI KLA USIMAI
KALBĖKIMĖS SU STALINU ! taikos neišvengiamai atves prie dar vieno bandy-

Įvairių sričių mokslininkai sukėlė JAV tikrą 
paniką, piešdami apokalipsinio pasibaisėjimo 
vaizdais vandenilio bombos pavartojimo pada
rinius.

Reikėtų labai ilgo straipsnio tiems gąsdini
mams tik suregistruoti.

Nenuostabu tad, kad pilkasis amerikietis, jau
trus sensacijoms ir jaudinimams, pasiduoda 
panikai ir netiesiogiai veikia diskusijas, vedamas 
aukštose politinio gyvenimo pakopose.

Nekalbant apie daugiau ar mažiau fantasti
nius planus, kaip senat. Mc. Mahono planas 
„nupirkti” už 50 milijardų dolerių Sov. S-gos 
sutikimą atominei kontrolei arba sen. Tydingso, 
švelniai kalbant naivus, pasiūlymas sušaukti 
nusiginklavimo konferenciją, vis daugiau ir 
daugiau balsų Amerikoj ir šiapus vandenyno 
ima šaukti: „Kalbėkimės su Stalinu”.

D. Britanijos konservatorių lyderis, Winston 
Churchillis, kalbėdamas rinkiminės kampanijos 
rėmuose Edinburge, apeliavo griebtis dar vienos 
pastangos tiltui tarp dviejų pasaulių sudaryti. 
Netenka abejoti, jog Churchillio iškeltos suges
tijos turėjo rinkiminius tikslus — prisiderinti 
prie plačiųjų masių taikos troškimo, patenkinti 
jų, kad ir iliuzoriškas, viltis, jog, gal, dar vienas 
„didžiųjų” susitikimas atneš teigiamų vaisių ir 
nustums besiartinančią katastrofą.

Antra vertus, klaidinga būtų manyti, kad to? 
kio masto politikas, kaip W. Churchillis būtų 
iškėlęs panašias sugestijas vien rinkiminiais su
metimais.

Pastaraisiais metais jis ne vieną kartą siūlė 
sprendžiamai kalbėtis su Sov. S-ga kol dar ne
vėlu, vad., kol ši pastaroji neturi atominės bom
bos.x fifeSį kartą savo pareiškime W. Churchillis pa
brėžė tą patį momentą, sakydamas, jog Amerika 
„teturi to pasibaisėtino ginklo persvarą, jeigu 
ne išimtiną monopolį”. Todėl būtų neatsargu 
manyti, jog W. Churchillis pasidarė naujos nuo
laidų Sov. S-gai politikos šalininkas. Atrodo 
priešingai — nauju savo pareiškimu jis siūlo 
galutinai išsiaiškinti su Sov. S-ga, atseit, užbaig
ti „Šaltojo karo” fazę ir ieškoti naujų spren
dimų, jeigu išsiaiškinimas neatneštų pasaulinę 
taiką patikrinančių rezultatų.

Bemaž tuo pačiu laiku prez. Trumanas pa
reiškė, jog „nėra vilties, kad rusai laikytųsi bet- 
kurio susitarimo, kurio JAV verta būtų siekti”.

Tuo būdu, schematiškai suglaudus, eventua
lių pasikalbėjimų Vakarų su Sov.S.-ga galimumo 
atrodo šiaip:

1) Didžiulis JAV visuomenės opinijos ir žy
mių politikų spaudimas į prezidentą ir vyriau
sybę dar kartą bandyti tiesiogiai su Sov. S-ga tar
tis dėl atominės kontrolės bei taikos klausimų 
visumos.

2) W. Churchillio ir žymios dalies D. Brita
nijos viešosios opinijos tiesioginių pasitarimų 
su Sov. S-ga minties palaikymas.

3) Prez. Trumano, JAV ir D. Britanijos vyriau
sybių skeptiškas nusistatymas dėl tiesioginių 
derybų vertės bei aktualumo ir polinkis klausi
mus spręsti veikiau J. Tautų rėmuose.

4) Prileistinas galimumas, jog Sov. S-ga, išnau
dodama esamas Vakaruose nuotaikas, pati 
iškels derybų iniciatyvą, vadovaudamasi ir pro
pagandiniais sumetimais ir noru dar laimėti laiko 
„šaltajam karui” vesti bei kariniai rengtis.

Išeinant iš suminėtų faktų bei paskutiniosios 
prielaidos, atrodo, jog esamos Vakaruose nuo- 

Vasario 16 iškilmių vaizdai. Londono lietuvių choro tautinių šokių grupė šoka „Šustą\ 
West Wells šeimų stovykloje. Chorui diriguoja p. V. Mamaitis; šokių grupei vadovauja p. H. 
Petkus; šokiams akordeonu groja p. A. Pesys.

mo susitarti su Sov. S-ga.
Ar eventualūs pasitarimai būtų vedami aukš

čiausiųjų valstybių vairuotojų — Trumano, 
Stalino ir D. Britanijos ministerio pirmininko, 
ar būtų tai nauja užsienio reik, ministetių kon
ferencija, šiandien neatrodo aišku. Tūnot gal
voje pakartotinus Trumano pareiškimas, jog 
jis sutiksiąs kalbėtis su Stalinu tik Vašingtone, 
iš kitos pusės žinomą Stalino baimę išvykti iš 
Sov. S-gos ribų, tenka labiau skaitytis su gali
ma užs. reik, ministerių arba specialių patikėti
nių konferencija.

Charakteringa ir svarbu, jog bemaž visų 
tarimosi su Sov. S-ga propagatorių pareiški
muose jausti netikėjimo tų pasitarimų teigiamais 
vaisiais gaida.

Vakarų politikai jau yra bent tiek pamokyti, 
jog nebepasitiki popieriniais susitarimais su 
Sov. S-ga. Šaukdami: „Kalbėkimės su Sta
linu!”, jie turi galvoje šį kartą ne popierines 
sutartis, bet realias garantijas. O padėję ranką 
ant širdies, tokių garantijų gauti iš Sov. S-gos 
jie nesitiki.

Pav., Harold Stassenas, kalbėdamas • apie 
reikalą dar bandyti susitarti, pareiškė tiesiog, 
kad projektuojamos konferencijos teigiamų vai
sių šansai būtų minimalūs.

Visu nuogumu jau šiandien iškyla klausimas — 
kas toliau? Ką reikės daryti, jeigu konferencija 
pasibaigs niekais? Kai kas jau receptus siūlo. 
Senat. Connally tvirtina, kad reikia iš anksto 
pareikšti, jog nesusitarus JAV ir toliau gamins 
vandenilio bombas. O jeigu bus išrastos dar 
galingesnės, X bombos, tai JAV ir jas gamins.

H. Stassenas reikalauja, kad nepasisekimo 
atveju Amerika pavartotų visas galimas priemo
nę, kaip strateginius lėktuvus bei balionus, 
...atsišaukimams į Sov. S-gą mėtyti. Girdi, 
kad Sov. S-gos gyventojų masės patirtų ir su
žinotų teisybę.

Tie amerikoniniai projektai rodo tik vieną — 
kad JAV politikai dar nesupranta ar nenori 
suprasti, jog totalitarinio agresoriaus neįmano
ma prigąsdinti defensyvinio pobūdžio priemo
nėmis, kaip vand. bombų nenaudojamos atsar
gos, arba iš dangaus krintą popierėliai. D. Bri
tanija 1939/40 m. visą žiemą mėtė iš lėktuvų 
ties Vokietiją atsišaukimus. Bet Hitlerio galybę 
sugniuždė tik ėmę kitką ant Vokietijos mėtyti.

Sov. S-gos plačiosios masės neabejotinai būtų 
patenkintos, jeigu amerikiečiai tiektų joms ma- 
korkinėms cigaretėms susisukti tinkamo po
pieriaus, kurio Sov. S-goj stinga.

Laikas betgi daro daug. Laikas ir proto 
žmonėms kiek įkvėpia. Jeigu šiandien Vakarų 
politikai nebepasitiki popieriniais susitarimais 
su Sov. S-ga ir supranta sovietų politikos esmę, 
yra pagrindo tikėtis, kad ryt supras, kuriomis 
priemonėmis galima totalistinę pabaisą įveikti. 
Visas klausimas, kad tasai „ryt” neateitų per 
vėlai. G. Pužas

KAUNE IŠNIEKINTOS 
KAPINES IR BAŽNYČIOS

Vokietijon atvykusiųjų žiniomis, Kaune pa
liktos neuždarytos tik trys bažnyčios, tačiau jas 
lankyti reikalingas valdžios leidimas, už kurį 
imama 7 rubliai. Istorinė Vytauto bažnyčia 
grūdų sandėliu paversta, Kauno kapinės suly
gintos, o jose išmūrytas ūsuotai pabaisai pa
minklas.

Nepriklausomos Estijos atstovą Londone 
E. MINISTER! TORMĄ

Estų Tautinių organizacijų vadovybes ir 
visus D. Britanijoje gyvenančius estus, 
Estijos nepriklausomybės šventės proga 
sveikiname ir linkime ištvermės kovose dėl 
savo krašto laisvės. Esame tikri, kad su
tartinai veikdami pasieksime Baltijos kran
tus ir tėvų žemėje iškelsime tautinės laisvės 
vėliavas. D.B.L. Sąjunga

BALTIJO KRAŠTAI RUOŠIA 
MITINGĄ

Vasario 15 d. Londone įvyko Baltijo valsty
bių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) Tarybos po
sėdis, kuriame svarstyta visa eilė aktualių tauti
nių klausimų. Be kita ko Taryba nutarė su
rengti 10 metų Baltijo valstybių okupavimo 
proga minėjimą ir jam suorganizuoti išrinko 
komitetą. Jo pirmininku išrinktas p. Aruja 
(estas), o sekretorium — p. M. Bajorinas.

Ta pro^a numatoma suruošti mitingą Londone, 
vienoje didesnių salių ir sutraukti į jį juo dau
giau anglų publikos. Mitingo tikslas atkreipti 
visuomenės dėmesį į rusų daromas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai skriaudas, žiaurią okupaciją 
ir tautų naikinimą, kalinimą ir trėmimą į Si
birą. Kalbėtojais numatoma kviesti įžymius 
britų visuomenės veikėjus. Mitingą globoti nu
tarta kviesti vieną tarptautinių Britų organiza
cijų.

Greta mitingo numatoma ir koncertinė dalis. 
Jai atlikti nusistatyta kviesti Pabaltijo menines 
jėgas.

TEISMINIS SPEKTAKLIS 
BUDAPEŠTE

Vengrai Budapešte, teisė britą Sandersą ir 
amerikietį Vogelerį kaltindami juos šnipinėjimu. 
Kaltinamieji būdingu rusų teismams būdu pri
sipažino daugiau kalti, net kaip buvo kaltinami. 
Sandersas nuteistas 13, o Vogeleris — 15 metų 
kalėti.

D. Britanijos ir JAV vyriausybės, ryšium su 
jų piliečių nuteisimu Budapešte, pasiuntė notas. 
Britų notoj sakoma, kad Sanderso prisipaži
nimas išgautas „biauriu apklausinėjimo būdu, 
naudojant prievartą”. Nenatūralus jo apkalti
nimas ir žodžių frazeologija rodo, kad jis buvo 
iš anksto „paruoštas”. Kaltinimas špionažu 
neturi pagrindo, nes Sandersas buvo oficialus 
alijantų kontrolės komisijos narys ir jo pareiga 
buvo prižiūrėti paliaubų vykdymą, nes Vengrija 
tada buvo nugalėto priešo būklėje.

Amerika sako, kad teismo suklastojimai bus 
greitu laiku atskleisti.

Nei vienam nuteistųjų nebuvo leista pasi
matyti su savo konsulu ir neduota teisė turėti 
advokatą. .

KIAULININKE IMOKSLININKUS
„Tiesa” skelbia būdingą Rusijos sensaciją, kaip 

Radviliškio valsčiuje gyvenanti „Vilniaus” kol
chozo kiaulininke Rimkienė, visą laiką buvusi 
beraštė, mokslininke tapo, o kad žinia pati
kimesnė atrodytų, skelbia jos pareiškimą: „Aš 
esu kiaulininke, bet buvau pakviesta dalyvauti 
mokslinėje konferencijoje, gyvulininkystės klausi
mais drauge su mokslininkais”.

NAUJAS RYTŲ VOKIETIJOS SAUGUMO
MINISTERIS

Rusų įkurtosios rytų Vokietijos valstybės 
saugumo min. paskirtas W. Zeiseris, buvęs 
vokiečių karininkas, Rusijos pilietis, Ispanų 
naminio karo metu vadovavęs raudoniesiems, 
kaip generolas Gomezas.

DAR YRA 580.000 DiPi

IRO žiniomis, šiuo laiku jos globa dar naudo
jasi 588.768 DiPi. Pereitais metais gruodžio 
mėn. DiPi skaičius 20.000 sumažėjo. Dau
giausia jų emigravo į JAV — 9.400, į Austra
liją — 6.000 ir į Kanadą — 2.000.

* Afrikoje, Auksinio Kranto krašte, Dr. 
Nkruma ir 12 jo bendradarbių buvo teisiami 
už kėlimą nerimo. Teisiamieji prisipažino, kad 
jie Afrikoje norėjo įkurti sovietinę respubliką.

* 1 Romą atvyko pėsčia kaimietė atsiimti iš 
valstybinės loterijos laimėjimo, nes neturėjo 
pinigų už kelionę pamokėti. Atėjusi pareiškė, 
kad ji sapnavusi laimėjusi 80 milijonų lirų. 
Sapnas pasirodė teisingas.
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KULTŪROS FONDO UŽDAVINIAI JAU VYKDOMI
Po pirmųjų šauksmų — nugeltęs daigas. Dar 

Vokietijoje bebūnant, kai tik prasidėjo didesnis 
lietuvių judėjimas į kitus kraštus, buvome pra
dėję šaukti, jog mums reikia Kultūros Fondo. 
Prasidėjus judėjimui, tuo pačiu kilo pavojus, 
kad Vokietijoje susiorganizavęs ir kai kuriose 
srityse gražių vaisių davęs kultūrinis gyvenimas, 
turės užgęsti, o kitur, žmonėms išsisklaidant 
ne taip lengva bus ką nors užmegsti, ypač ne
turint nė kiek kapitalo. Tas pavojus buvo rim
tas ir tikras, ir ilgainiui turėjome progos įsi
tikinti, kad iš Vokietijos nebeateina net knygos, 
o kituose kraštuose mėnesiai po mėnesių vis 
tebeprojektuojama (kam nors įgyvendinti vienų 
gražių sumanymų pernelyg maža — reikia dar 
ir pinigų, kurių nėra).

Kultūros Fondą po tų pirmųjų šauksmų ir 
pirmųjų savanoriškų įnašų jam ėmė organi
zuoti Vokietijoje Rašytojų Draugija. Kol buvo 
paruošti jo įstatai, daug lietuvių jau buvo iške
liavę iš Vokietijos, todėl tespėta suorganizuoti 
keli skyriai, kurie vienas po kito ilgainiui likvi
davosi ar likviduojasi. Vėliau įsikūrė apygarda 
Australijoje, centras persikėlė į Ameriką, ir 
prasikalęs daigas nugelto nepradėjęs augti.

Du supratimai. Kas skaitė Kultūros Fondo 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įstatus, 
žino, kad jau iš tų įstatų sprendžiant viešai yra 
deklaruoti du Kultūros Fondo supratimai. 
Pagal Kultūros Fondo įstatus tai yra organiza
cija lietuvių kultūrai ugdyti. Ji gali turėti savo 
skyrius, apygardas ten, kur susiras jos tikslams 
pritariančių lietuvių būreliai, žodžiu, tai nėra

be Kultūros Fondo? Bet šiandien Kultūros 
Fondo organizacija vargu pajėgtų daugiau negu 
mes turime, jei ir turimiesiems, jau vykdomie
siems sumanymams dar vis trūksta lėšų.

Trupinių paramai maža būtų. Kas tvirtina 
kad tie visi vykdomieji darbai yra neprasmingi 
ar kad juos išgelbės tik Kultūros Fondas, tas 
klysta. Įsteikime mes šioje saloje kelis Kult. 
Fondo skyrius, apdekime tų skyrių narius mo
kesčiais ir tegu tie nariai remia visos mūsų ke
liolikos tūkstančių kolonijos kultūrinius reikalus. 
Sakykime, kad įsisteigs skyriai nors Bradforde, 
Coventry, Derby, Londone, per visus skyrius 
susirinks koks 80 narių, apsikraus tie nariai po 
kokį svarą mokesčio metams, taigi susirinks 80 
svarų. Ar iš tų pinigų nupirksime spaustuvę, 
priorganizuosime parodų, pripirksime pianinų 
ir t.t. ir t.t.? Ne, ne, ne! Tai bus tik trupiniai, 
kuriuos dar reikės labiau patrupinti, o nauji 
„steigimai” išbaigs sekinti ir taip nelabai kietą 
mūsų kantrybę.

Pagalbon kvieskime pinigus. Geriau visi 
remkime jau vykdomus sumanymus. Tai bus 
tikriausias kelias. O Kultūros Fondui ateis eilė, 
ir jis tada galės perimti jam tenkančius uždavi
nius. Šiandien tegu vienus kultūrinius uždavi
nius vykdo, kaip užsimojusi, Liet. Sąjunga, 
kitus—privatūs asmenys, o trečius—kooperatyvai 
ar akcinės bendrovės. Svarbu, kad vyktų darbas, 
nors ir sunkiai, lėtai, bet kad vyktų, stiprėtų. 
Tiems darbams reikia pinigų, todėl šaukime, 
kad lietuvių pinigai ateitų į pagalbą. K. Barenas

M. LIETUVOS LIETUVIAI REIKALINGI PAGALBOS
Pasižvalgę po lietuvių tremtinių spaudą, retai 

užtinkame vieną kitą žinutę apie Mažosios Lie
tuvos lietuvių tremtinių gyvenimą, jų rūpesčius, 
vargus ir sveikinimus.

Atrodytų, kad jų gyvenimo sąlygos ir vargai 
visiškai sutampa su Didž. Lietuvos ar bendrai 
tremtinių kryžiaus keliais. Bet iš tikrųjų taip 
nėra.

Šios grupės mūsų brolių tremties našta buvo 
ir yra žymiai sunkesnė kaip mūsų ar kitų trem
tinių.

Po karo veik visi mes naudojomės UNRRos ir 
IRO materialine ir teisine globa ir, svarbiausia, 
žymi dalis mūsų galėjo vienur ar kitur išemi
gruoti. Tuo tarpu ana dalis mūsų tautiečių jokios 
paramos iš minėtų organizacijų negavo ir ne
gauna, ir neturi galimybės kur nors emigruoti. 
Jie jau iš pat pradžios buvo įjungti į vokiečių 
ūkį, kitaip sakant — palikti Dievo valiai.

Iš Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininko p. 
E. Simonaičio „Lietuvio” korespondentui pa
reiškimo matyti, kad Lietuvos tremtiniai lietu
viai yra atsidūrę sunkioje materialinėje būklėje. 
Daugumai jų trūksta maisto, drabužių ir pinigų. 
Vaikus norėtų mokyti iš lietuviškų vadovėlių, — 
bet nėra. Vokietijoje prasidėjęs nedarbas ypa
tingai palietė tą grupę tremtinių. Netekę darbo 
jie neteko bet kokio pajamų šaltinio. E. Simo
naitis šaukiasi į visus lietuvius ir prašo padėti, 
kur kas gali, Mažosios Lietuvos broliams ir 
seserims.

Šį pagalbos šauksmą, manyčiau, turėtume iš-

girsti ir nepraleisti jo tylomis. Juo labiau, kad 
ir mes kurį laiką gyvenome kitų šelpiami, o 
dalis tremtinių Vokietijoje ir kitur dar ir dabar 
tebesinaudoja įvairiomis pašalpomis.

Suprantama, kad mes čia Britanijoj, dar ne- 
sukrovėm turtų ir vargu ar iš viso juos čia su- 
sikrausim. Pagaliau, ne tuo tikslu čia ir atvy
kome. Veik visi gyvename iš paprasto fizinio 
darbo, o be to, dažnas mūsų turime savo arti
mų ir pažįstamų, kurie reikalingi pagalbos. 
Taip, tas viskas yra tiesa. Bet neabejotina, jei 
tik turėsime gerų norų, veik kiekvienas mūsų 
rasime ir šiam reikalui vieną kitą nuliekamą 
šilingą ar dar tinkamą dėvėti drabužį, kurį 
galėtume paaukoti vargstančiam broliui.

Tad ištieskime pagalbos ranką tiems, kurie 
yra verti jos jau vien dėl to, kad būdami ištisus 
šimtmečius atskirti nuo savo tautos kamieno, 
sugebėjo išlaikyti lietuviškumą ir dar šiandieną 
vadina save lietuviais. Parodykime, kad mums 
rūpi ne vien ten lietuviškos žemės, bet ir žmonės.

Nacių laikais jų daugelis vienaip ar kitaip 
nukentėjo vien dėl to, kad laikė save lietuviais. 
Neglaudžia prie širdies jų ir šių dienų vokiečiai, 
nes turi pakankamai pabėgėlių savo tautiečių. J.K.

DBL Sąjungoje jau galima gauti: K. Pelėkio 
„Genocide Lithuania’s Threefold Tragedy” (kny
ga anglų kalba apie paskutines tris Lietuvoj 
okupacijas). Kaina 15 šil., i
„Lietuvių Literatūra” kaina 6 šil., „Aidai”,“ 
mėnesinis kultūros žurnalas 1 Nr išleistas JAV, 
kaina 4 šil.

Pr. Naujokaič’ 
c a

organizacija, kuri galėtų siekti visuotinumo ir ____ ___ ___ ___ ___ . .
apjungti visus lietuvius. Ši organizacija turėtų MASKVA IR BALTIJO VALSTYBIŲ PABĖGĖLIAI 
gyventi gal vien is tų lesų, kūnas sumestų nariai.

kolonija, kur yra bent 
Kult. Fonto skyrius, 
net didžiosiose koloni- 
nėra ko laukti (mato-

visų lietuvių sumokamo 
(15%). Tai jau visdėlto 
Tai būtų maždaug aiškios 
kultūros reikalams, ir jos

Sumestų jie vargu didesnes sumas, o mūsų 
kultūros reikalai be pinigo nepajudinami, tad 
tie smulkūs grašiai tebūtų tik nykštukai, kuriems 
skirta paimti didžiules tvirtoves, nugalėti milži
nus. O kad kiekviena 
keletas lietuvių, turėtų 
sunku tikėti, jei jų nėra 
jose. Tad visuotinumo
mc, kad mūsiškė Liet. Sąjunga, į kurią turėtų 
jungtis visi lietuviai, tik apie pusę jų tėra surin
kusi), dėl to sunku tikėti, kad šie skyriai pajėgtų 
suorganizuoti kiek žymesnes sumas pinigų lie
tuvių kultūros reikalams.

Pasaulio Liet. Bendruomenės statutas numato 
visiškai kitaip lėšas gaunantį Kult. Fondą. Tokį 
Fondą turėtų visa bendruomenė, jis veiktų pagal 
Pas. Liet. Bendr. Seimo priimtą statutą ir gautų 
tam tikrą procentą 
solidarumo mokesčio 
visiškai kitas reikalas, 
ir pastovios pajamos
būtų lygiai paimamos iš visų lietuvių, kurie laikys 
save lietuviais ir mokės solidarumo mokestį.

Man rodos, kad neverta nė svarstyti, kuris 
kelias pasirinktinas. Juo lygiau visiems pilie
čiams paskirstomi mokesčiai, juo lengvesnė tų 
mokesčių našta. Jei šimtas deda po svarą, tai 
tik šimtas tebus, o jei keliems tūkstančiams (ar 
visame pasaulyje kelioms dešimtims tūkstančių) 
tenka apsidėti ir po mažą, rezultatai lengviau 
pasiekiami ir didesni.

Už ką šaukti? Turint galvoje tai, kad Pa
saulio Liet. Bendruomenė jau pradedama orga
nizuoti, šiandien tiems, kurie trokšta Kultūros 
Fondo reikėtų šaukti, kad greičiau susiorgani
zuotų ta Bendruomenė. Jei ji veiks pagal da
bartinį statutą, prie jos turės būti ir Kultūros 
Fondas, taigi institucija, kuri rūpinsis lietuvių 
kultūros reikalais ir kuri lėšas tiems savo uždavi
niams vykdyti gaus iš visų lietuvių solidarumo 
mokesčio dalies.

Šitokio Kultūros Fondo sulauksime dar, 
atrodo, negreit. Ar nevertėtų steigti skyrius 
pagal tuos Kultūros Fondo įstatus, kurie Ra
šytojų Draugijos iniciatyva buvo sudaryti Vo
kietijoje?

Buvo šitąja prasme mėginta mesti meškerę ir 
Didž. Britanijoje, bet nepavyko. Šiandien jau 
mūsų reikalai yra gerokai pasistūmėję kita 
kryptimi, kaip tik tokio Kultūros Fondo, pa
sakyčiau, nenaudai.

O tuos darbus reikia remti. Didž. Britanijos 
Liet. Sąjunga baigė organizacinį laikotarpį, 
pirmuosius žingsnius. Šiandien ji, kad ir sunkiai 
versdamosi, pajėgia, rodos, daugiau kaip 15% 
savo pajamų skirti kultūros reikalams. Ji remia 
mokyklas, meno ansamblius, ji leidžia laikraštį, 
steigia net muziejų lietuvių kultūros kūriniams 
(liaudies meno rinkiniui) saugoti, taigi atlieka 
didžiąją dalį tų darbų, kuriuos yra į savo įsta
tus įsirašęs Kultūros Fondas. Taigi ir mūsų 
šūkiai turėtų būti šiandien greičiau ne „Stei
kime Kultūros Fondą!”, bet „Stiprinkime Liet. 
Sąjungą!” Jei ji kada persiorganizuos į Pasaulio 
Liet. Bendruomenės dalį, kai kuriems dalykams 
bus jau nemaža patyrimo, bus išryškėjusios 
mūsų darbo sritys, mūsų ištekliai ir pareikala
vimai.

Tiesa, šiuo metu Liet. Sąjunga dar negali 
leisti nei knygų, nei žurnalų, ji neturi net spaustu
vės savo laikraščiui spausdinti. Ilgainiui, tikė
kimės, praturtės, o šiandien galime kitur nukreipti 
savo paramą šitokiems reikalams. Lietuvis 
turi spaustuvėlę, ir ten vyksta reikalingas dar
bas. Lietuviai kuria knygų leidyklą ir nesulau
kia pakankamos lietuvių paramos. Ar tai nėra 
Kultūros Fondo uždaviniai, kurie vykdomi ir

Generolas Bedell Smith, buvęs JAV ambasa
dorius Maskvoje po šio karo, savo straipsniuose 
apie Sovietų Sąjungą rašo, kad iš Stalino im
perijos pabėgėliai yra Maskvos susierzinimų 
nuolatinė priežastis. Maskva laiko, kad iš visų 
pabėgėlių jai pavojingiausi yra baltai.

Generolas sutrauktai pateikia faktus, kurie 
gerai žinomi Baltijo valstybių pabėgėliams ir 
tiems kraštams, kurie jiems suteikė prieglobstį.

Didžiausią Maskvos spaudimą kaip tik pa
tyrė baltai pabėgėliai ir gal tie lenkų pabėgėliai, 
kurie buvo Vakarų Sąjungininkų pusėje.

DP stovyklose Vak. Vokietijoje, kur dar 
daug baltų tebegyvena, Sovietai panaudojo 
kiekvieną įmanomą priemonę, kad palenktų 
juos repatrijacijai. Pažymėtina, kad pagal IRO 
oficialų pranešimą, iš visų Vokietijoje esančių 
išvietintų asmenų mažiausią skaičių repatrijacijai 
davė baltai.

Švedijoje, kur daugumą baltų pabėgėlių su
daro estai, Sovietų spaudimas į juos taip pat 
buvo didelis, tačiau tik saujelė pabėgėlių susigundė 
Sovietų pažadais ir grįžo namo.

Sovietų ambasada Stockholme turi labai 
didelį baltų repatrijacijai skyrių, kurio vedėjai 
visą laiką keičiasi ir tai tikriausiai dėl to, kad 
jie nesugeba jiems pavesto uždavinio atlikti.

propagandistai prieš komunizmą, bet 
žmonės, kurie neturėtų kelti Maskvai

Pasaulinio karo pabėgėliai iŠ Sovietų

Dėl savo žiauraus bei sauvališko elgesio, dėl 
neteisėtų veiksmų (suaugusių ir net vaikų pagro
bimai) jie daug kartų parodė ne tik baltams, 
bet ir Švedijos visuomenei, kokie jų įtartini bei 
biaurūs metodai; tai yra vienintelis realus to 
reprezentacijos skyriaus atsiekimas.

Kodėl Maskva laiko baltus pabėgėlius pavojin
giausiais? Juk tie pabėgėliai nėra mokyti kovo
tojai ar 
paprasti 
rūpesčių.

Pirmo
įtakos sferų žymiai skiriasi nuo dabartinių pa
bėgėlių, kurie ieško saugumo Vakarų valstybėse. 
Pirmieji buvo aukštesnio socialinio luomo atsto
vai, gi antrieji yra visų socialinių luomų atsto
vai.

Estų pabėgėlių grupė Švedijoje yra lyg atspindys 
Estijos gyventojų socialinės sudėties.

Daugiausiai estų pabėgėlių tarpe rasime žvejų 
ir ūkininkų, kurie gyveno prie jūros ir turėjo 
geresnes galimybes pabėgti. Dabartiniu metu 
Švedijoje yra apie 25.000 estų pabėgėlių. Iš 
to skaičiaus 18.000 yra fizinio darbo darbininkai; 
likusieji: valdininkai, tarnautojai, technikinių 
profesijų žmonės, laisvų profesijų atstovai, in
telektualai, žurnalistai, mokytojai ir t.t. Taip

AR GALIME ŽEMES ŪKYJE KURTIS
ne staiga duoda pelno.

Pelningiau būtų auginti

pelno jei bus įdėta nemažai

bandytume, visos reikalauja

valdžios leidimų čia nieko

Per kiek laiko mes galim tiek 
Įsigijus ūkį, reikia gyvulius, 

pragyvenimui turėti. Taigi

Kyla sumanymai D. Britanijoj lietuviškus 
kaimus kurti. Jei jau kitur tremtiniai tokio 
darbo imasi, tenka ir mums tokias galimybes 
pasvarstyti. Kaip p. K. Kudla „B. Lietuvyje” 
siūlo, svarstant žemės ūkyje kūrimosi galimybes, 
reikia realiau pagalvoti: vien idėjomis, be ka
pitalo negalima bus tokį sumanymą įgyvendinti.

Įsigyti tokius žemės plotus, kad net kaimus 
galima būtų sudaryti, netenka nė svajoti. Nu
pirkti 1.000 akrų žemės, reikia 10 ar daugiau 
tūkstančių svarų. Tik pažiūrėkime, kokios 
aukštos kainos ūkių „Farmer Weekly” laikrašty. 
Šimtai ūkių siūloma parduoti, bet, matyt, mažai 
kam jie įperkami. Pav. 180 akrų ūkis su keliais 
mūriniais trobesiais ir negyvu inventorium kainuo
ja 5.000 svarų, 
pinigų uždirbti? 
mašinas pirkti,
reikia dar apie 1.000 svarų, nes viskas brangu.

Imant didesnį ūkį, būtų geriau, bet iškyla ir 
darbininkų klausimas. Reikia įrengti jiems ir 
dalininkams namus, kad turėtų kur gyventi. 
Dažnas matėm kiek Britanijos ūkiai turi pastatų: 
kelios pašiūrės, nedideli tvartai ir mūriniai 
gyvenamieji dviaukščiai namai. Gyvuliai, paukš
čiai visą laiką lauke, kai kurie tik melžiamas 
karves šeria pastogėje. Visas ūkio šakas iš
plėsti galima būtų tik po keleto metų.

Be to, čia, kaip p. Kudla pažymi, įvairių šakų 
ūkį išplėsti nėra lengva. Grūdų ūkis atpuola, 
nes nepalankios gamtos sąlygos. 1948 metais 
daugumas derliaus sužaliavo nepjautas, 1949 
metais kai kur dėl sausros nespėjo užaugti. 
Nei šiaudų, nei grūdų. Dirbama žemė reikalau
ja daug trąšų. Britai klaidą daro, kad mėšlo 
negamina. Mes ūkininkaudami dirvas treštume 
kitaip ir žinoma jose augtų įvairios kultūros. 
Bet tik ne eksportui, o savo reikalams.

Paukščių ūkis pelningiausias. Bet ir jmtį 
reikia lėšų. Pradžiai, norint, kad jis traupu 
pelno duotų, užtektų apie 500 svarų. Vištoms 
laikyti reikia pirkti tam tikrus gardus, kurie 
25 sv. kainuoja. Jų lesalui ir priežiūrai pir
maisiais metais taip pat tenka nemažai lėšų 
rezervuoti.

Gyvulių ūkis irgi 
Dažnai pašaro stinga, 
jaunus veršiukus ir po dviejų metų parduoti.

Pieno ūkis duos 
lėšų.

Kokią tik šaką 
lėšų.

Kita vertus, be
neparduosi. Tai mums svarbiausia kliūtis, nes 
esame įpratę savo gaminius laisvai realizuoti, 
o čia, ką turi, viską tenka poperizmu nurodyti, 
kur padėjai, kam pardavei ir kiek gavai.

Išgyvenęs tris metus šio krašto žemės ūkyje 
nematau galimybių šioje šakoje įsikurti. Ku
riantis reiktų turėti visą dirbančią šeimą, mažiau
sia 5—6.000 svarų ir gerai mokėti anglų kalbą 
žodžiu ir raštu.

Kurti bendrus ūkius, keliom lietuviškom šei
mom, nebus lengviau. Net rizikinga, nes kokios 
nelaimės ar nepasisekimų atveju toks ūkis greit 
grius. Kuriantis žemės ūky tinkamiausia būtų 
kurtis vienai šeimai nedideliam ūky.

Kanados lietuviai jau senai šį klausimą spren
džia, nes ten yra laisvesnės sąlygos ir ūkiai per 
pusę pigesni. Tačiau ir Kanadoje ne visos šakos 
galimos, nes ūkio gaminių kainos žemos. Tik 
tabako ir daržovių auginimas po metų kitų 
duoda pelną. Taigi, iš to taško žiūrint, realiau 
būtų į ten keltis ir žemės ūkyje kurtis.

Labai nemiela, kad mūsų ūkio žinovai — agro
nomai nekreipia dėmesio ūkininkų įsikūrimo 
galimybėms. Neteko 
klausimais straipsnių, 
kitą agronomą turim, 
būtų labai svarbus.

vadinamų kapitalistų jų tarpe nėra; tik 4,5 
procento Estijos gyventojų gyveno iš kapitalo 
ir tie žmonės jau 1941 metais buvo bolševikų 
išvežti.

Kai rusų imperija sugriuvo Pirmo Pasaulinio 
Karo pasėkoje, visos trys Pabaltijo tautos buvo 
pilnai pribrendusios savoms politinėms nepri
klausomybėms, kurias jos laimėjo kovoje prieš 
komunistinę Rusiją, įtempdamos savo pastangas 
iki aukščiausio laipsnio.

Ir taip Baltijos tautų ilgų metų troškimai 
išsipildė: — jos pasiekė savo valstybinės nepri
klausomybės. Baltai yra priešingi komunizmui, 
kuris jų tautas laiko vergijoje. Tuo tarpu, kai 
artėjant pirmajai bolševikų okupacijai 1940 
metais nedaug baltų apleido savo kraštus, gi 
1944 metais, grįžtant bolševikams, baltai, kurie 
tik galėjo, masiniai bėgo į užsienį. Ir tie baltai, 
kuriems pavyko pasitraukti į Vakarus, jaučia 
pareigą kalbėti už savo tautiečius, kurie liko 
kęsti bolševikų žiaurumus; tuos žiaurumus dar 
teks patirti ir kitiems kraštams, kurie pateko į 
Kremliaus valdžią; šiuo metu ten sovietizacija 
nėra taip toli nuėjusi, kaip kad Baltijo valstybėse.

Kiekvienas baltas iš arti bei savo akimis 
matė bolševikus bei jų metodus. Pasakojant 
apie bolševizmą, jam nereikia leistis į ilgas kalbas, 
bet užtenka tik papasakoti savo pergyvenimų 
istoriją.

Pabėgėliai baltai išnaudoja žodžio laisvę de
mokratiniuose kraštuose, ir jų liudijimai apie 
bolševizmą nenueina niekais. Pavyzdžiui, Šve
dijos komunistų spauda kelis kartus rašė, kad 
dirbą Švedijos fabrikuose baltai buvo priežasti
mi komunistų pašalinimo iš vadovaujančių 
vietų švedų prof, sąjungose, kur tie karo bei 
pokario metu buvo gan įtakingi. Kai kurių 
stebėtojų nuomone, švedų komunistų nepa
sisekimai paskutiniuose rinkimuose iš dalies 
priskirtini baltų įtakai.

Estai (kiek vėliau ir latviai) įsteigė Švedijoje 
savo tautinį informacinį biurą, kurį jie patys 
ir išlaiko. Angliakasiai bei žvejai, miškų kirtikai 
bei fabrikų darbininkai ir tie, kuriems pavyko 
susirasti geriau atlyginamus darbus (švedų val
džia nevaržo pabėgėlių ieškotis bei imtis bet 
kokį darbą) visi jie savanoriškai bei reguliariai 
remia tą fondą pinigais, tvarkomą bei prižiūrimą 
rinktų asmenų. Tas fondas naudojamas knygų 
bei žinių biuletenių leidimui. Tuo jie platina 
pasaulyje savo patyrimus apie bolševizmą. Tas 
fondas taip pat finansuoja estų atstovų keliones 
į įvairius tarptautinius suvažiavimus, kongresus, 
bei remia įvairius kultūrinius parengimus.

Švedijos estų pavyzdys paskatino ir kituose 
kraštuose esančius estus įsteigti panašius fondus. 
Jų tikslas yra ne asmeninių bei grupinių interesų 
rėmimas, bet kova prieš bolševizmo nelabąją 
galybę, kuri laiko vergijos pančiuose baltų 
kraštus ir grąso pavergti likusį pasaulį.

Tad nenuostabu, kai baltai yra lyg erškėčio

spaudoj matyti jų šiais 
O juk ir Britanijoj vieną 
Jų žodis šiuo klausimu 

Bal. Brazdžionis

DĖMESIO. Išleistas naujas V. Petraičio „Ma
žasis lietuviškai Angliškas žodynas” su tartimi 
Kaina 12 šil. Bcto, galima užsisakyti V. Pe
traičio didelio formato žodyną. Kaina 22/6. 
Užsakymai priimami. Pinigus siųsti: Mrs. L. 
Townsend, BK 19 Crookes, Sheffield 10, York
shire.

— Tamstos veidas nerodo, kad būtum grindis 
valiusi ir po sofa.
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MARSO SPROGIMAS
Britas astronomas Sir Harold Spenceris Jones 

FRS anglų periodinėje spaudoje nagrinėja pra
nešimą apie pastebėtą Marse sprogimą. Nors 
šis faktas ir nepatvirtintas, bet tai dar nereiškia, 
kad sprogimo nebuvo.

Prileidžiant galimybę, kad sprogimas Marse 
buvo, mokslininkas bando išaiškinti jo galimybes. 
Jis mano, kad arba sprogimas įvyko iš paties 
Marso arba kam nors iš šalies Marsą palietus.

Jei sprogimas įvyko iš paties Marso, jis galėjo 
kilti dėl natūralių priežasčių arba galėjo būti 
dirbtinai sukeltas.

Didesnio galingumo žemės drebėjimą arba 
vulkaninį išsiveržimą mums įmanomą paste
bėti. Tačiau Marsas yra mažesnė planeta kaip 
žemė ir ten daug šalčiau. Be to jis yra pasiekęs 
statinę būklę ir jo paviršius yra laisvas nuo 
įtampos ir silpnumų, kurie būna žemės drebė
jimų ir vulkaninių išsiveržimų žemėje priežasti
mi. Todėl astronomas atmeta didesnio drebėji
mo ar vulkaninio išsiveržimo Marse galimybę. 
Svarstant dirbtinai sukelto Marse sprogimo 
galimybę, pravartu pažymėti Perceval Lowelio 
teoriją. Pastarasis prieš keletą metų nupiešė 
Marso vaizdą ir prileido, kad jis yra protaujan
čių būtybių gyvenamas ir kad jos ten veda be
viltišką kovą dėl būvio, nes gyvena vis mažėjan- 
r<os drėgmės planetos, sąlygose, Marse nėra
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nei jūrų, ežerų ar upių. Tos būtybės planetoje 
iškasė tūkstančių mylių besitęsiančius kanalus, 
norėdamos vandenį iš poliarinių sričių nuvesti 
į derlingas Marso oazes, kad galėtų sudrėkinti 
žemę ir turėtų derlių.

Šiandieną, kai tiek daug kalbama apie ato
minę bombą ir atominę energiją,, visai pagrįstai 
žmonės daro išvadą, kad jei Marse gyvena 
tokios būtybės, kurios galėjo tokio didelio masto 
inžinierinius darbus įvykdyti, tai jos galėjo ir 
atominę energiją išrasti. Dėlto Sir Harold 
Spenceris Jones ir prileidžia, kad matytasai 
Marse sprogimas galėjo būti atominės kilmės. 
Ir jei tikrai taip būtų, tai marsiečiai vieną dieną 
galėtų paleisti į mus savo atominius ginklus. 
Tačiau tuos prileidimus jis palieka ir svarsto 
jau mums žinomus faktus. Yra įrodyta, kad 
Marsas maža planeta ir jo traukos jėga nepa
kankama oro sklidimą į erdvę sulaikyti.

Labai kruopštūs tyrimai negalėjo Marse su
sekti angliarukšties. Patirta, kad ten esama 
nežymaus kiekio anglies dvideginio ir kiek vandens 
garų. Kitokių dalykų Marso atmosferoje ne
pasisekė susekti, nors prileidžiama, kad ten 
šiek tiek yra salietros.

Marso poliuose balti plotai vasarą dingsta, 
o žiemą vėl atsiranda. Tai yra ne kas kitą, kaip 
kelių centimetrų storio sniego plotai. Ištirpęs 
sniegas negali didesnio kiekio vandens duoti. 
Marse nėra vandens plotų kaip jūros, ežerai ar 
upės. Marsas yra dykuma ir dėlto jo paviršius 
turi dykumoms būdingą rudą spalvą.

Dėl retos Marso atmosferos, temperatūros 
svyravimai ten yra dideli ir staigūs. Pusiaujo 
srityse vidurdieny temperatūra siekia apie 50 
laipsnių F, o saulei leidžiantis nukrinta. Naktys 
būna baisiai šaltos.

Dažnai planetos didelius plotus dengia de
besys. Jie dažniausiai susidaro popietiniu metu, 
o ypač saulei leidžiantis, kuomet oras pradeda 
vėsti.

Mokslininkas netiki, kad esant tokioms sun
kioms sąlygoms galėtų Marse būti kokia nors 
gyvybė. Gyvieji tvariniai gyvybei palaikyti ir 
energijai papildyti turi gauti angliarukšties. An
gliarukšties kiekis Marse yra labai mažas, grei
čiausia jo ten visai nėra, bent tiek, kiek reikia 
gyvybei palaikyti.

Lowellio tvirtinimą apie Marso Kanalus 
mokslininkas laiko neįrodytu dalyku, o jei 
jie tikrai ten būtų, tai dar nereiškia, kad yra 
iškasti. Be to Lowellis tvirtina, kad Marse yra 
žali plotai ir žali dėl augmenijos, kuri metų 
laikotarpiais nekeičia spalvos. Sir Harold Jones 
šito teigimo neginčija, bet klausia kurios rūšies 
augmenija galėtų augti tokiose kraštutinėse 
sąlygose. Patirta, kad žalia šviesa, kuri nuo tos 
augmenijos atsispindi, yra visai kitokia, kaip 
ta, kuri atsispindi nuo augalų, turinčių vandenį 
ir žalios spalvos medžiagas. Marso žalioji šviesa 
panėši tai, kuri atsispindi nuo sąmanų ir panašių 
augalų. Tai nesąs atsitiktinumas, nes samanos 
ir kiti panašūs augalai yra atspariausi tos rūšies 
žemės augalai.

Vadinasi, samanos ar panašūs augalai ir būtų 

toji augmenija, kurią galima būtų tikėtis rasti 
Marse. Tai yra primityviausia augmenija. Iš 
to seka, kad Marse negali būti protingų bū
tybių.

Dėlko Marse sprogimas įvyko? Šį klausimą 
svarstydamas mokslininkas prileidžia kito dan
gaus kūno palietimą. Seniau saulinių planetų 
grandinėj buvo daug meteorų ir bolidų. Mė
nuly išmuštos duobės rodo, kad jis nekartą su 
dangiškais kūnais buvo susidūręs. Daug bolidų 
ir meteorų nukrito ant kitų planetų. Nemaža 
jų dar ir dabar skrieja erdvėje. Daug jų yra kaip 
mažos planetos, kurios aplink saulę įvairiomis 
orbitomis skrieja. Didžiausios jų turi kelių 
šimtų mylių diametrą, bet daugumas apie vienos 
mylios diametro.

Kai kurie šių bolidų turi pailgintas orbitas 
ir laikas nuo laiko vienos jų, palyginti gan arti, 
prie žemės priartėja.

Galimas dalykas, kad kuris tokių bolidų 
gali susidurti ir su žeme. Marsas yra arčiau tų 
sričių, kuriose mažesnės planetos skrieja. To
dėl Marso susidūrimo galimybė su tokia planeta 
yra daug didesnė, kaip žemės. Galimas dalykas, 
kad viena maža planeta, sverianti apie milijoną 
tonų, lėkdama 20 mylių greičiu per sekundę, 
susidūrė su Marsu ir sukėlė gana dideli spro
gimą, savo apimtimi didesni už atominės bombos 
sprogimą, kurį ir galėjo žemės stebėtojai pamatyti.

ŠIS BEI TAS
BŪSIMAS TĖVAS

Dažni kinų lankytojai, be abejonės, matė 
filmų, kuriose vaizduojamas gimdymo ligoninės 
laukiamajame besinervuojąs busimasis tėvas. 
Kaip nekantriai jis laukia rezultatų.

Pasirodo, toks nekantrumas ne vien žmonėms 
būdingas. Paukščių tyrinėtojas Dr. Robert 
Carrick patyrė, kad ir gaidys pradeda rinkti 
ir nešioti maistą viščiukams, kurie dar tebesikala 
kiaušinio lukštuose.

* * *
Amerikietis mokslininkas Wilmon Menard 

susekė basomis kojomis ugnyje vaikščiojimo 
paslaptį. Jis išaiškino, kad tai nėra nei apga
vystė nei „juodoji magija,” o tik pasitikėjimo 
dalykas. Mūsų kūnas turįs ypatingai pajėgią 
aušinimo sistemą ir odos silpnas šilumos lai
dumas suteikiąs pakankamą izoliaciją žygiuo
jant per karštus daiktus. Pats mokslininkas 
perėjęs apie 30 pėdų ilgumo iki raudonumo 
įakitintus akmenis ir nenudegė kojų.

Tačiai, nežiūrint tvirto pasitikėjimo savimi ir 
mokslu, šis mokslininkas neišdrįso paskui „ma- 
giką” nuogu pilvu šliaužti per įkaitintą krosnį.

NEUTRONAI AKIS SUŽALOJO
Nenumatytas atominių spindulių žmogaus 

kūno veikimas apstulbino atomo tyrinėtojus, 
kurie tikėjosi naudoją visas reikalingas apsaugos 
priemones. Mažiausia 12 jaunų amerikiečių 
mokslininkų dirbusių prie ciklotrono (atomams 
skaldyti mašinos), apako, nes jų akių lęšiukai 
susidrumstė. Visiems reikalinga rimta operaci
ja. Lęšiuko susidrumstimas įvyko dėl jo su
žalojimo neutronais, kurie prasiveržė pro sto
rus apsaugos skydus.

DUONA IŠ AKMENŲ
Gyvename laikus, kada didžiausias ir žavin

giausias pažadas dabarčiai ir ateičiai — žmonių 
masei ir paskirpam asmeniui —reiškiamas šiais 
žodžiais: „Kas buvo NIEKAS, tas bus VIS
KUO”. Praeitis susprogdinama vienu užsi
spyrusiu praeities paneigimu. Įrodytas faktas 
vadinamas prietaru, realybė — miražu, o mira
žas — ateitimi. Mes matome, kad mūsų dabartis 
yra tiltas į prasivėrusią pražūties bedugnę. Vis
kas slysta iš po kojų, aklai paneigus faktus ir 
realybes, kurios buvo mūsų gyvenimo nepajudi
nami pagrindai. Šiurpi panika sukrėtė širdis ir 
protus, kai pamatai pradėjo grimsti į kiaurymę. 
Kas šiandien jaudinasi dėl žmogaus, dėl vieno 
žmogaus? Kas mato, kur vingiuoja dabartinės 
civilizacijos akim neužmatomos autostrados. 
Žmogus nebepatenkintas ginklu užmušti žmogų. 
Jis nori ginklo sunaikinti visai masei. Jau ne
sunku įžvelgti Didžiojo Finalo kontūrus, kada 
visa Žemė gulės po didžiojo nevaisingumo pra
keikimu, o šlykštūs, kruvinsnapiai duriančiais 
balsais užspengs visą dangų: KAS BUVO NIE
KAS, TAS BUS VISKUO.

Ir kodėl mes atsidūrėme Šitoje bedugnėje, 
šitame išdžiūvusiame šulinyje, kuris terodo 
mažutį laisvo dangaus skritulėlį ir neduoda 
vilties išsigelbėti. Ar mes esame didžiojo nesu
sipratimo auka? Ar mes tie šventi nekaltieji? 
Deja, mes seniai įpratome versti kaltę ant kitų. 
Mes tebemokome vaikus nemeluoti, neskriausti, 
netinginiauti. Mes rūpinamės jų būdo tobulė
jimu, verčiame juos net poterius kalbėti. O 
mes? Kodėl mūsų kairė nenori žinoti, ką daro 
dešinė? Kodėl mes lenkiame galvas ir sąžinę 
stabams, kuriuos keikiame kitų akivaizdoje. 
Kodėl mes nenorime pasirodyti tokie, kokie 
esame. Jei mūsų dorovės pamatai supuvo, kam 
pagaliais ramstyti besiskiriančias sienas. Vis- 
tiek sugrius. 

♦ ♦ ♦
O kad suprastume, kad NE VIEN DUONA 

ŽMOGUS GYVAS. Bet pasižiūrėk į besikva- 
tojančią indiferentų masę, kurių dievas — pil
vas. Gaila, kad pilvo vienintelė funkcija — 
virškinifnas. Jei galva tuščia, kas mąstys ir 
spręs. O kuo tu savo asmenybę maitinsi? Ar 
duona iš akmenų? Kuo vidinę tuštumą už
pildys!, kuri šaukiasi maisto net kai tavo pilvas 
pilnas. O kuo už praeitį užsimokėsi? Kur gausi 
jėgų pakilti iŠ bedugnės blogio pelkės? Kas 
tave išvaduos iš prakeikimo kalėjimo? DUONA 
IŠ AKMENŲ...

♦ ♦ *
Kad Viešpaties akių šventa šviesa baisią 

sugedimo naktį paverstų saulėta diena! Melski
tės, Broliai ir Sesės! T. Bruno Markaitis, S.J.

PAMALDOS
Norwood Hill lietuviams pamaldos bus vasario 

26 d. 9 vai.

IŠTRAUKA IŠ „SUSITIKIMO” APYSAKOS 
JONAS GAILIUS

Bėga savaitės, eina mėnesiai, praslenka metai, 
bet kelias į Lietuvą vis uždarytas.

Ne, netiesa: kelias atviras ir įvairūs tarptau
tiniai pareigūnai net puikaus maisto kelionei 
žada... Tačiau tremtiniai geriau pasirenka 
merdėjimą stovyklose, nei grįžimą į pavergt ą 
Lietuvą.

Ankšta mediniuose barakuose. Tiktai didesnės 
šeimos turi po atskirą kambarį. Ir maistas, 
ilgoje eilėje bestovint, apkarsta. Tačiau visų 
viduje rusena pačių pikčiausių žodžių nenužu- 
doma mintis: Lietuva bus laisva ir tremtiniai 
iš visų kraštų galės grįžti į savo namus.

Tremtiniai truputį pasiilsi, apsitvarko lindy
nes ir griebiasi darbo.

Kuriamos mokyklos, steigiamos įvairios drau
gijos, statomos koplyčios, leidžiami laikraščiai, 
knygos, rengiami suvažiavimai.

Visi susiranda darbo: ir seneliai, ir jaunimas, 
ir vaikai. Deja, niekas nenuslopina tėvynės 
ilgesio, kuris naktį sapnais kankina, dieną ne
rimu ir gėla drasko.

Išeina ūkininkai į laukus. Susimąstę žiūri į 
plaukiančius javus, į auksinių rugių ir kviečių 
laukus, ir širdį suspaudžia nenuraminamas so
pulys, kuris ašaromis ištrykšta iš akių.

Indrė keli mėnesiai dirba mokykloje. Tiesa, 
nėra knygų, nėra nė popieriaus ar pieštuko, 
tačiau viduje dega troškimas bent kelis šviesos 
spindulius įžiebti mažutėse širdyse, kurios taip 
anksti neteko tėvynės.

Indrė sėdi ant suolelio trobelės palangėje ir 
žiūri į tremties gėles. Nežaliuoja rūtos, nelink- 
čioja bijūnai dideliais kvepiančiais žiedais ir 
neseka rudens pasakos jurginai. Keli gvaizdi
kai, kelios tulpės, ašarėlės, — ir vėl bunda ilge
sys, ir vėl skausmas draskosi.

— Panele mokytoja, — glaudžiasi prie In
drės septynmetė Aušrelė, —•' einam pažaisti!

— Einame sviediniu pasimėtyti! — šaukia 
vikrusis Juozukas.

— Jūs žaiskite, vaikučiai, — atsako Indrė, 
glostydama Aušrelės papurusius plaukus, — aš 
tik žiūrėsiu!

— Ne, ir jūs turite žaisti! — tempia ją už 
rankos Stasytė.

Indrė keliasi ir sustato vaikus rateliu. Pas
kum paskirsto poromis.

— Dabar tu, pelyt, bėk, o katinėlis vysis! —’ 
sako Indrė. — Greitai!

— Ir aš bėgsiu! Ir aš! O aš vysiu! Aš būsiu 
katinėlis! — šaukia vaikai.

Indrė nuramina vaikus ir pati žaidžia; bėga, 
laksto, gaudo vaikus. Jos skruostai parausta 
kaip ir vaikų, akys gyvybe dega, krūtinė giliai 
alsuoja.

Pašaliais stovinėja suaugę ir gėrisi savo vai
kais ir gerąja mokytoja.

Pro vartus įžengia nepažįstamas vyras. Ant 
pečių nešasi krepšį su visa savo manta, rankoje 
laiko žemėlapį.

Jo dėmesį atkreipia klykaują vaikai ir jauna 
mokytoja.

Prieina prie žiūrovų, pasisveikina ir įsižiūri. 
Paskum nusiima kepurę. Jo akys atydžiai 
seka Indrę.

— Kas ta mergaitė? — paklausia kaimyną.
— Ogi mūsų vaikų mokytoja! — juokdamasis 

atsako šis.
— O kaip ji vadinasi ?
— Kaip vadinasi ? Ogi, žinot ką, nė nežinau. 

Vardą- tai žinau...
— O koks?
— Indrė.
— Indrė?!
Nepažįstamasis pradeda pustyti dulkes nuo 

švarko, susišukuoja plaukus, išsikrapšto pana
ges. Jo veidas nudegęs, jaunas, bet truputį pa
vargęs ir neramus. Rūbai dar nesutrinti, nors 
nenauji ir apdulkėję.

Kai Indrė, vydama berniuką, bėga pro pat 
besijuokiančius žiūrovus, nepažįstamasis neiš
tveria ir sušunka.

— Panele Indrė!
Mergaitė, išgirdusi nepažįstamojo balsą, su

stoja ir žvilgteri į sušukusį. Pradžioje ji šypsosi, 
bet po valandėlės surimtėja ir prieina artyn.

— Dieve mano! — sušunka, nekreipdama 
dėmesio nei į vaikus, nei į suaugusius. — Kaip 
jūs čia atsiradote? Iš kur?

— Tai ilga istorija, Indrė! — spausdamas jos 
ranką, šypsodamasis kalba ateivis. — O čia 
sąmoningai išsirengiau. Ir atvirai pasakysiu — 
jūsų jieškodamas.

— Iš kur jūs apie mane sužinojote, Karoli? 
Juk čia toks užkampis.

— Visai atsitiktinai. Laikraštyje skaičiau. Ra
šė apie vaikų mylimą mokytoją Indrę. Po Ka
lėdų vakaro...

— Bet aš ir nemandagi! Jūs pavargęs po ke
lionės, o aš neprašau nė į kambarį užeiti. Vai
kučiai! — staiga atsisukusi šūkteli vaikams. 
— Dabar vieni pažaiskite! Aš turiu brangų 
svečią!

Visi sužiuro į jaunųjų porą ir pradeda kuždėtis.
— Sakiau, tiesą sakiau, — kraipo galvąviena 

moteris. — Su niekuo nesusidėjo, tik su vaikais 
dirbo. O čia ir išlindo yla iš maišo...

— Et, ką čia niekus pliauški! — pertaria pa
gyvenęs vyras. — Gal giminė koks, gal arti
mas...

— Na, na, pradžioje visuomet giminės, pusbro
liai, o paskum — ir prie altoriaus.

Indrė jau negirdi kalbų. Ji, nusitvėrusi Karolio 
rankos, eina siauromis gatvelėmis ir gyvai kal
basi. Nors vienas artimas žmogus, nors vienas 
gyvas tėviškės atminimas!

Stovi prie mažučio barako lango ir susimąs
čiusi žiūri į žaidžiančius vaikus.

— Karoli, — neatsisukusi sako, — o vis 
dėlto pavydžiu vaikams. Jie turi tėvelius, žaidi
mus, jie lengviau susikuria laimės pasaulį. Mes, 
suaugę, — kaip sudužę, persenę laivai. Mes 
per greit pasenome, Karoli!

Pasako ir staigiu judesiu atsisuka.

Karolis nespėja atitraukti savo akių nuo 
Alvydo nuotraukos. Nespėja nė raukšlių kaktoje 
sulyginti. Ir ką nors atsakyti naroja.

Indrė pamažėle, žąsies žingsneliais, prieina 
prie aplūžusios kėdės ir atsisėda. Ir ji nežino, 
ką toliau sakyti. Gerai jaučia, ką mąsto Ka
rolis. Mato tai iš jo akių, iš veido, bet nežino 
ką sakyti.

— Tai jūs išvengėte kariuomenės? — negyvu 
balsu, tartum pradurdama tylą, paklausia.

— Taip, išvengiau, — atsako Karolis, bet, 
matyt, apie kitką galvoja. — Pralindėjau visą 
laiką fabrike. Nervų netekau... Jūs, be abejo, 
žinote, Indrė, kaip sunku tarp svetimųjų. Ir 
vienui vienam... Ištisus vakarus ir naktis... 
Kai lėktuvai drasko tylą, kai bombos ieško 
gyvo taikinio, kai kasnakt požemyje tenka 
lindėti ir laukti savo valandos... Svetimas tarp 
svetimųjų... ir vis vienas, vis apkartęs, vis ka
žin ko laukiąs...

— Vis vienas, vis apkartęs... — monotoniškai 
pakartoja Indrė ir įsižiūri į Karoliaus veidą.

— O nesakiau dar, kad ir kacete pasėdėjau...
— Kacete?! — nustemba Indrė. — Už ką?
— Už nieką, Indrė! Kai ką prasitariau. 

Neiškenčiau. Nusijuokiau, mostelėjau ranka ir 
pasakiau: „Greit visi būsime lygūs!” Prižiū
rėtojui pasakiau, už jo žvėriškumą... Už randą... 
Bet neilgai sėdėjau, — už kelių mėnesių atėjo 
amerikiečiai ir ištraukė iš po užtaisytų šautuvų... 
Ištraukė pajuodusius, pusgyvius.

Nusijuokia. Mosteli ranka. Jo veidu perbėga 
tamsus debesis.

— Jūs tebelaukiate... Alvydo? — staiga 
paklausia, žvilgterėjęs į nuotrauką. — Vis dar 
laukiate?

Indrą kaip žaibas užgauna tie žodžiai. Žvil
gteri į klaikų Karolio veidą, pasižiūri į Alvydo 
nuotrauką ir į mažą kryželį ant sienos.

— Jūs kažin ką žinote, Karoli! — sušurika. — 
Sakykite — Alvydas gyvas?

Tačiau tamsus debesis nedingsta nuo Karolio 
veido. Jis valandėlę tyli. Ilgą, sunkų akimirksnį. 
Paskum gūžteli pečiais.

— O jūs tebelaukiate? — pakartoja.
— Jei jūs ką nors žinote, jūsų pareiga visa
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RUSIJOS AVIACIJA
Kaip visas Sov. Rusijos gyvenimas, taip ir 

jos aviacijos pajėgumas dengiamas paslaptimi. 
Nežiūrint tai, rūpestingas tyrinėjimas bei stu
dijavimas įgalina žinovus nustatyti Rusijos 
aviacijos stiprumą, organizaciją bei kovos pa
jėgumą.

Štai britų žvalgybos (intelligence) buvęs vyr. 
pareigūnas Asher Lee pateikia kai kuriuos 
duomenis apie dabartinę rusų aviaciją.

Be abejonės, sako jis, per pastaruosius keturis 
metus vokiečių mokslininkai, technikai bei 
taktikai labai daug pasitarnavo rusų aviacijai. 
Vokiečių įnašas labai didelis rusų lėktuvų grei
čiui bei judrumui padidinti, radaro aparatus 
gaminti bei vartoti ir raketas patobulinti. Visa 
eilė vokiečių lėktuvų, fabrikų bei bandomųjų 
oro stočių pateko į Kremliaus rankas. Visa 
tai paliudijo ir į Vakarus pabėgęs sovietų pulk. 
G. Tokajevas.

Didžiausias rusų aviacijos silpnumas pasku
tinio karo metu buvo neturėjimas operaciniuose 
lėktuvuose bet kokių radaro įrengimų. Tad 
nenuostabu, kad sovietai pasilaikė kaip karo 
grobį tris amerikiečių bombonešius, kurie turėjo 
nusileisti Sibire paskutinio karo pabaigoje. Mat, 
tie bombonešiai turėjo vertingus radaro įrengi
mus.

Britų aviacijos maršalas Arthur Harris pabrė
žia, kad be radaro įrengimų naktinis bombarda
vimas iš lėktuvų yra nepaprastai sunkus. Pasku
tinio karo metu bolševikų bombonešiai neturėjo 
jokių radaro įrengimų, todėl jų veikimas buvo 
visiškai nesėkmingas: trys ketvirtadaliai bombų 
nukrisdavo toli nuo taikinio. Dabar rusų ne
laisvėje esą vokiečių technikai bei lakūnai pa
deda rusams tą didelį trūkumą pašalinti.

Į bolševikų rankas pakliuvo didelis skaičius 
vokiečių skraidančių bombų bei raketų. Tarp 
jų ir Henshal radio pagalba vartojamos bombos, 
kurias vokiečiai naudojo Sąjungininkų laivams 
Atlante bombarduoti.

Vokiečiai paleido į darbą tas bombas per 
skubiai, galutinai neišbaigę. Dabar rusai, vo
kiečių mokslininkų bei technikų padedami, turi 
pakankamai laiko jas patobulinti. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie radaro pagalba vairuoja
mas priešlėktuvines raketas, kurios taip pat 
pateko į rusų rankas. Čia paminėtini Henschal 
V.3. šoviniai. Taigi būsimas sovietų priešas turi 
rimtai skaitytis su faktu, kad visa eilė Luft
waffes ginklų yra rusų rankose.

Atrodo, kad iš šių ginklų rusai labiausiai yra 
patobulinę raketas, o ypač tos rūšies, kurios 
paleidžiamos iš povandeninių laivų. Tos ra
ketos gali nuskristi iki 500 mylių, ir jos turi 
vieną toną sprogstamosios medžiagos.

Paskutinio karo metu rusai turėjo apie 22.000 
lėktuvų, kurie sudarė 650 oro pulkų, kiekviena
me po 30—35 lėktuvų. Šiandien jie turi apie 
15.000 lėktuvų, paskirstytų į 500 oro pulkų. 
Oro pajėgų tarnyba siekia pusės milijono žmo
nių, neskaitant civilių tarnautojų. Tai jokiu 
būdu nereiškia sovietus nusiginkluojant, bet tai 
yra reorganizacija, nes oro pajėgos dabar aprū

pasakyti! — nervingai sako Indrė. — Žinote, 
kad viena likau, kad visko netekau...

— Kaip ir aš... Ar aš žinau? — kalba tartum 
pats sau. — Labai nedaug, o teisingiau — beveik 
nieko. O prisipažinsiu — teiravausi apie jį. 
Kur tik galėjau, kreipiaus. Bet jūs žinote: Ru
sija — tikra bedugnė. Žmogus nespėja nė aiktelti 
ir nugarma kažin kur.

Indrės akys didelės, verdančios. Ji prisitraukia 
prie pat Karolio.

— Ką jūs apie jį žinote? — prašyte prašo.
— Girdėjau, kad buvo mobilizuotas ir pa

siųstas į frontą. Daugiau nieko.
— Daugiau nieko?
— Nieko, Indre!
— O iš ko tai sužinojote?
— Iš vieno belaisvio. Taipgi lietuvio. Susi

tiko su Alvydu žygyje, paskum vėl išsiskyrė. 
Pats perėjo į vokiečių pusę. Neilgai begyveno... 
Sušaudė...

— Ir jūs su juo kalbėjote?
— Kalbėjau. Labai trumpai. Vandens stikli

nę padaviau. Buvo jų keli šimtai — išbadėję, 
peralkę... Paskum visus sušaudė.

pinamos didesniais bei modemiškais lėktuvais.
Karo metu rusų lėktuvų gamyba siekė 2.500— 

3.000 lėktuvų per mėnesį, dabar — 2.000 iki 
2.500 į mėnesį. Tačiau šis mažesnis rusų oro 
laivynas turi didesnę smogiamąją galią bei yra 
geresnė oro gynybos priemonė, kaip paskutinio 
karo metu.

Karo bei pokario metu sovietai padarė didelę 
pažangą. 1941 metais jie turėjo techniškai 
atsilikusius naikintuvus ir blogus bombonešius 
be tinkamo apginklavimo ir be plieno šarvų; 
aklas skridimas buvo labai menkas. O jau 
1944 m. sovietų konstruktoriai (Lavročkin, 
Mikojan, Gurevič, Jakovlev) pradėjo gaminti 
naikintuvus, kurie buvo neblogesni už vokiečių 
Focher Wulf ar Messerschmitt, už anglų Spitfires 
ar Tempests bei už amerikiečių Thunderbaits 
ar Mustangs. Tie rusų naikintuvai buvo aprū
pinti patrankėlėmis, ir jų greitis siekė 375 mylias 
per valandą. 1945 m. jie jau gamino gerus dviejų 
motorų naikintuvus.

1944 m. jie pradėjo masiniai gaminti ameri
kietiško tipo „Dakota” transporto lėktuvus 
bei keturių motorų bombonešius.

Kaip gi atrodo sovietų oro pajėgų organiza
cija bei jos kovos pajėgumas? Du trečdaliai iš 
15.000 lėktuvų yra suorganizuoti į dvyliką oro 
armijų, po 1.000 lėktuvų kiekviena. Tos armijos 
priklauso žemyno kariuomenės vadovybei, kurios 
būstinės yra: Odesoje, Minske, Leningrade, 
Tiflise, Taškente bei Čitoj.

Atskirus organizacinius vienetus sudaro nai
kintuvų bei bombonešių daliniai.

Naikintuvų daliniui, kuris turi apie 1.000 
lėktuvų, vadovauja Stalino sūnus Vasilijus. 
Bombonešių dalinys, turįs iki 1.000 lėktuvų yra 
generolo Galvanovo vadovaujamas. Abu šie 
daliniai priklauso aviacijos viršininkui maršalui 
K. Veršaninui. Be to, jūrų karo laivyno žinioje 
yra apie 2.000 lėktuvų, kurių 10% yra dau- 
giamotoriniai torpedų bombonešiai.

Oro transporto dalinys susideda, dažniausia, 
iš keturių motorų (po 2.500 arklio jėgų kiek
vienas) bombonešių, kurie prilygsta britų Lin- 
colnus bei Lancasterius. Jie turi po aštuonias 
patrankėles, gali paimti 5 tonų bombų krovinį 
ir gali nukeliauti iki 1.000 mylių. Manoma, 
kad greitu laiku visi bombonešiai turės radaro 
įrengimus.

Naikintuvų dalinys dabar aprūpinamas spraus- 
miniais lėktuvais. Prie sprausminių lėktuvų rusai 
priėjo trimis keliais: 1. jau prieš paskutinį karą 
rusų konstruktoriai (Svecovas ir kt.) patys sten
gėsi pagaminti lėktuvus su sprausminiais moto
rais; 2. šio karo pabaigoje jie pagrobė Vokieti
joje didelį kiekį vokiečių sprausminių lėktuvų 
ir 3. 1946 m. jie gavo normaliu keliu iš britų 
50 sprausminių mašinų (Rolls-Royce jet engines). 
Ir rezultate rusai šiandien jau turi 1.500—2.000 
sprausminių lėktuvų — naikintuvų. Tie jų 
naikintuvai yra ginkluoti 30 mm ir 37 mm pa
trankėlėmis. Nors britų naikintuvai yra ap
ginkluoti tik 20 mm patrankėlėmis, bet užtat 
jie žymiai greitesni (pav. britų Meteorai ir Vam- 
pirai).

Krašto gynybos tikslu rusai planuoja pasta
tyti prie savo sienų visą eilę radaro stočių, kurios 
stebės priešo lėktuvų prisiartinimą. Tai yra 
didelis darbas, kuris pareikalaus dar keleto 
metų. Kadangi Rusijos sienos nusitiesia tūk
stančius kilometrų, tat priešo lėktuvai visuomet 
galės surasti spragų ir nepastebimi įsiveržti į 
krašto gilumą.

Puolimo atžvilgiu rusų bombonešiai dar ne
galės jiems skiriamų uždavinių atlikti. Jų bom
bonešiai sugebės bombarduoti priešo taikinius, 
bet tik nakties ar blogo oro metu. Tačiau dienos 
metu jų bombonešiai, nelydimi stiprios naikin-* 
tuvų apsaugos, gali būti lengva auka priešo 
greitesnių sprausminių naikintuvų. Todėl dienos 
metu bombardavimui jie planuoja vartoti ra
ketas.

Būsimo karo metu labai didelę strateginę 
reikšmę turės Arktikos sritis. Rytai ir Vakarai 
į tai yra atkreipę dėmesį. Viena rusų bombo
nešių divizija specializuojasi toj srity. Ji savo 
bazes turi Sibire. Šių bazių tolumas nuo Ameri
kos žemyno bei rusų radaro aparatų netobulu
mas mažina jų operatyvinę reikšmę.

LIETUVIAI SVETUR
i _

Šventųjų metu proga Romoje, Vatikane, 
organizuojama tarptautinė religinio meno pa- 

• rodą. Joje bus ir lietuvių skyrius. Šio sky
riaus reikalais rūpinasi dail. V. Jonynas ir 
dail. P. Kiaulėnas. Parodos proga rengiamas 
leidinys apie Lietuvos meną.

Naujorke, keli vaikų literatūros rašytojai ir 
dail. P. Osmalskis sudarė knygų mažiesiems 
skaitytojams leidimo būrelį ir pradėjo darbą. 
Šiuo metu būrelis jau spausdina pirmąjį leidinį — 
Vytės Nemunėlio eilėraščius „Pietų Vėjelis”. 
Velykoms žadama išspausdinti St. Zobarsko 
apysaką „Doleris iš Pitsburgo”, o vėliau: L. 
Žitkevičiaus, V. Tamulaičio ir kitų rašytojų 
kūrinius.

VI. Sielkarskis, lietuviu filozofas ir klasinių 
kalbų žinovas, profesoriauja Bonos (Vak. Vo
kietijoje) universitete ir rašo vokiečių moksli
niams žurnalams apie Lietuvą ir lietuvių tautos 
kultūrą.

Šiuo metu yra lėktuvų, kurie per keturias 
minutes iškyla į dvylikos kilometrų aukštį. Toks 
rekordas nesenai buvo pasiektas Britų Meteoru — 
naujausio tipo sprausminių (angį. — jet, vok. — 
Dusen) lėktuvu, kuris kildamas beveik statmenai 
į viršų per keturias minutes pasiekė 12.190 m 
aukštį. Prieš metus maždaug tam pačiam aukščiui 
pasiekti buvo reikalingos septynios su puse 
minutės, kas tuomet laikyta dideliu laimėjimu. 
Iš viso didžiausias aukštis, pasiektas britų spraus
miniais lėktuvais, siekia arti 20 kilometrų. Tokie 
žygiai stato didžiulius reikalavimus netik maši
noms, bet ir lakūnams. Jau nekalbant apie 
deguonio aparatus, kurie būtini lakūno kvėpa
vimui, reikia priminti, kad, dėl labai mažo 
atmosferinio slėgimo vandens virimo tempera
tūra tokiam aukštyje yra apie 33 C ir jei lakūnas 
neturėtų specialių drabužių po kuriais dirbtinai 
palaikomas padidintas oro slėgimas, ar šie drar 
bužiai dėl kurios nors priežasties sugestų a- 
pratruktų — lakūno kraujas bematant pradėtų 
virti... Sprausminius lėktuvus, kur varomąją 
jėgą sudaro žibalo ir kompresuojamo (nuolat 
spaudžiamo) oro degąs mišinys, kurie nors 
veikia tuo pačiu ataveiksnio (reakcijos) principu, 
bet kuriuose deganti medžiaga yra kitokia — 
ji turi degimui, tikriau sprogimui būtiną deguonį 
ir dėl to nereikalinga atmosferinio oro. Pirmojo, 
sprausminio tipo lėktuvai gali būti naudojami 
tik atmosferos ir stratosferos (aukštesnio, leng
vesnio oro sluogsnio, esančio virš atmosferos) 
ribose, nes jam reikalingas oro deguonis. Antro
jo — raketinio tipo lėktuvai gali būti panaudoti 
ir beorėje erdvėje, nes visas sprogimams reika
lingas medžiagas jis pasiima su savim. Žmonių 
nuo seno svajojamas tarpplanetinis susisiekimas, 
kaip tik tokio tipo lėktuvais galėtų būti įvykdytas. 
Paveikslėly matyti naujo rekordo siekiąs britų 
naikintuvas, kiląs stačiai į viršų neįsivaizduo
jamu — 182 km per valandą griečiu. R. B.

KAS PRAŠO PASKOLINTI DUONOS, 
duok, nes žmogus alkanas, kas prašo pinigų 
paskolinti, užsitikrink jų grąžinimą, kas prašo 
laikraštį paskolinti — tokį žmogų sugėdink.

Savaime iškyla reikalas palyginti Rusijos ir 
JAV oro pajėgas.

Nors pagal vienos kompetetingos įstaigos 
(Royal Institute of International Affairs) nuomone 
Rusijos pramonė lengviau pasiekiama ameri
kiečių bombonešiams, kaip rusų bombonešiams 
Amerikos, bet iš kitos pusės užsienis nedaug turi 
tiksiu žinių apie Rusijos pramonės vietoves.

Sąjungininkų pramoninės žvalgybos nepa
kankamumas buvo jų silpna vieta kovoje prieš 
Vokietiją. Atrodo, kad Vakarų žvalgyba Ru
sijoje bus dar silpnesnė. Tačiau Amerika žymiai 
pirmauja prieš Rusiją kiek tai liečia vairuojamą
sias bombas bei raketas, tolimo skraidymo 
sprausminius bombonešius ir bendrą pramonės 
pajėgumą. Taigi, Rusijos aviacijos smogiamoji 
galia ilgose distancijose yra žymiai silpnesnė už 
Amerikos. Todėl, nežiūrint fakto, kad Rusija 
jau turi atominę bombą, jos koziriai derybose su 
vakarais yra silpnesni. Gal dėlto rusai nedrįs 
pradėti karą. Bet kaip ten bebūtų, baigdamas 
savo straipsnį, rašo Asher Lee, reikia nepamirš
ti, kad sovietų technikai greit mokosi, o jų la
kūnai narsiai kaunasi.

Leis „Mūsų Kelią”. Vokietijoje, Dillingene, 
apie penkerius metus ėjęs „Mūsų Kelias” sa
vaitraštis, ruošiamasi leisti Brooklyne. Jo lei
dėjas D. Penikas ten sudarė bendrovę laikraščiui 
ir knygoms leisti. „Mūsų Kelias” jau turėjo 
pasirodyti pereitų metų gale, bet dėl tūlų prie
žasčių jo išleidimas nusidelsė. Kada laikraštis 
išeis, „Vienybės” korespondentui atsakęs, kp.d 
tai priklausys nuo kai kurių technikinių klausimų 
išsprendimo. ’

Naujorke suruoštos Lietuvių Dailės parodos 
bilietų pirkėjams, buvo numatyta trys dovanos. 
Pastaruoju laiku jos burtų keliu paskirstytos. 
Pirmąją dovaną — televizijos priimtuvą laimėjo 
Nr. 37.745, kurį buvo pirkęs p. Čibas; antrą
ją — 10 dolerių vertės radio aparatą, laimėjo 
Nr. 7.429, pirktas Detroite ir trečiąją — 100 
dol. karo paskolos lakštą, laimėjo Nr. 33.395, 
kurį buvo pirkęs J. Dagys.

Prof. Gediminas Galvanauskas ekonomistas iš 
tremties atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čika
goje.

Jurgis Savickis, buvęs Lietuvos diplomatas, 
rašytojas, gyvena pietų Prancūzijoje. Jis baigia 
rašyti įdomų, dienoraščio forma, romaną, vardu 
„Žemė dega”.

Amerikos lietuvių dienraštis „Draugas” pra
neša apie Vliko persitvarkymus. Tautinį sąjūdį 
Vlike atstovavęs p. Ulėnas dėl emigracijos pa
sitraukė. Dabar ten tą sąjūdį atstovausiąs T. 
Šidiškis, Lietuvoje dirbęs ekonominėse organi
zacijose, o paskutiniais laikais Vokietijoje gydę
sis sanatorijose.

„Draugo” žiniomis, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirm. Dr. D. Jasaitis įteikęs Vlikui pra
šymą atleisti jį iš pareigų. Naujas LRK pirmi
ninkas dar nepaskirtas.

Tremtyje esąs Kauno arkivyskupas metro
politas kun. S. Kublį, S. J. paskyrė delegatu 
Kanadoje, kuris tarpininkaus tarp Lietuvos 
vyskupų ir Kanadoje gyvenančių lietuvių kunigų 
bei pasauliečių.

TAI BENT FABRIKANTAI
Džiugu, kad atvykę į Argentiną lietuvia.i 

stengiasi kuo greičiau pradėti savistoviai gyventi 
ir dirbti sau, bet, kad tuo parodo savo garbė- 
troškiškumą nėra girtinas dalykas.

Kaip seniau atvykusieji, taip ir atvykę po 
antrojo karo jau daugelis turi dirbtuves ir kitaip 
savistoviai dirba. Todėl spaudoje ir asmeniškuose 
pasikalbėjimuose nepamiršta save pavadinti fabri
kantu. Žinoma, kad taip vadinasi tas, kuris 
rikrai turi fabriką su šimtu — kitu darbininkų 
nėra stebėtina, bet kai jau save vadina fabrikantu, 
kuris dirba dviese ar tryse kokius menkniekius, 
tai nenorint tenka nusišypsoti. Nejaugi mes 
sekame propagandistų pėdomis, kurie iš šiaudo 
padaro vežimą?

Pažymėtina, kad labai mėgsta vadintis fabri
kantu tie, kurie garbina raudonąjį „svieto ly
gintoją” ir keikia kapitalistus ir liaudies išnau
dotojus. Tokie fabrikantai savo darbininkus 
stengiasi daugiau išnaudoti, kaip nelietuviai 
fabrikantai.

Įdomu ar jie ir į raudonąjį rojų grįžę vadins 
save fabrikantais, ten, kur visi buvę fabrikantai 
seniai likviduoti.
Buenos Aires Leonoas Kančauskas

— Daugiau nieko negirdėjote?
— Nieko, Indre!
Abu nutyla. Tarp judviejų dvelkteli atsimi

nimų banga. Nugramzdina praeityje.
Karolis žvilgteri į Indrę. Kokia graži ji savo 

sielvarte! Kokios gilios jos akys, koks skaistus 
veidas! O kai kvėpuoja, jauna krūtinė alsuoja 
svaiginančia jaunyste, veržiasi, siūbuoja, blaškosi.

Indrė visai čia pat. Ir tokia prislėgta, taip 
susimąsčiusi. O juk jos jėgos ribotos, gal labai 
silpnos. Gal ji šiandien vos paneša savo siel
vartą...

Karolio akys susiduria su Indrės žvilgsniu. 
Ne, tas žvilgsnis jau visai kitoks, nei paskutinį 
kartą Lietuvoje. Dabar jame tiek švelnumo, 
kūdikiško nuoširdumo ir tylaus skausmo.

Indrė... gal ji ką kita galvoja: gal ji tik per 
silpna, gal ji nori tik atsiremti.

Ir Karolis paima ją už rankos. Paglosto ją. 
Indrė nesipriešina, net nusišypso. Ak, kokia 
švelni jos oda, kokia nuostabi šiluma iš jos 
dvelkia! (Bus daugiau).

KAIP KARTAIS VADOVĖLIS PASITARNAUJA

Čia banditai laukia pono, 
Einančio jų linkui.
Jie juk ne Di Pi, jie „darbą” 
Patys pasirinko.

Štai skaitydamas jis eina...
Va, tai mūsų senis!
Argi doleriai bei svarai 
Būtų jo kišenėj?

Smūgis! Taip „specialistas” 
Kerta — netikėtai.
Saugokitės, gerbiamieji, 
Nuošalesnės vietos!

Ir imtynių vadovėlį 
Tremtyje kiekvienas 
Studijuokite net gatvėj, 
Kaip ir Adomėnas.

4



1950 m. vasario 24 d. BRITANIJOS LIETUVIS“ 5

IS MUSU GYVENIMO
VASARIO 16 MINĖJIMAS LONDONE

Vasario 19 d. Londono lietuviai susirinko 
Westminsterio Katedros salėn Vasario 16 su
kaktį paminėti. Į minėjimą atvyko 400 lietu
vių. Buvo atsilankę Baltijo valstybių minis
terial, tų kraštų organizacijų atstovai ir anglų 
visuomenės.

Minėjimą ruošė ir jo programa rūpinosi Lon
dono Lietuvių Choras.

Minėjimą pradėjo DBLSąjungos pirm. M. Ba- 
jorinas, primindamas Vasario 16 reikšmę. Lie
tuvos ministeris Londone B.K. Balutis, pasakęs 
iškilmei būdingą žodį susirinkusius pakvietė 
tylos valandėle pagerbti dėl Lietuvos laisvės 
kritusius.

Meninė dalis prasidėjo Lietuvos himno gar
sais. Didžiausią jos dalį sudarė choro dainos. 
Chorui dirigavo p. V. Mamaitis. Londono 
Lietuvių Choras, nors skaičiumi ir nedidelis, bet 
jau gerai susidainavęs. Keliais atvejais sudai
navo per 10 įvairių dainų. Meniškai atliktos 
dainos klausytojams sudarė stiprų įspūdį.

Be choro, buvo duetas ir solo dainos. P. Bar- 
cevičienė ir p. Šturmaitytė nuotaikingai padainavo 
Vargdienėlės ir Tėvynės meilės dainą, p. Kali
nauskaitė — Aš bijau pasakyti, o p. Povilavi- 
čius — Oi greičiau, greičiau ir Oi kas.

Nuotaikingos buvo ir deklamacijos: p. Pesio 
— Pavergtai Lietuvai, ir p. Šalkauskaitės — 
Benamių daina.

Labai gražiai pasirodė minėto choro Tauti
nių šokių grupė, p. H. Petkaus vadovaujama. 
Ji sušoko keletą lietuviškų liaudies šokių. Ma
loniai akį masino netik plastiškai atliekami 
šokiai, bet ir dailūs šokėjų drabužiai. Šokiams 
akordeonu grojo p. Pesys.

Minėjimas baigtas Britų himnu. Šios iškil
mės dalyviai skirstėsi skaidria ir pakilusia nuo
taika. R. M.

VASARIO 16 ALSAGERIO STOVYKLOJE
Vasario 16 minėjimas buvo labai kukliai 

suruoštas vasario 15 d. vakarą. Įžengus į mi
nėjimo salę akį patraukė ir širdį suspaudė ant 
stalo juodu kaspinu parišta mūsų vėliavėlė. 
Minėjimą atidarė p. O. Kairiūkštienė ir skaitė 
paskaitą. Po paskaitos, atsistojimu pagerbti 
žuvusieji už tėvynę ir sugiedotas Tautos Himnas. 
Minėjime daugumas vietos lietuvių dalyvavo.

Po iškilmingosios dalies aptarta įvairūs 
stovykos reikalai. Vienas svarbiausių klausimų 
buvo DBLS-gos skyriaus sutvarkymas. Vienbal
siai išrinkta nauja Valdyba ir Revizijos komisija.

Vasario 16 aukštai stiebe plevėsavo lietu
viškoji vėliava. Tai buvo pirmoji tautinė vėliava, 
pasirodžiusi stovyklos stiebe. S.V.

VASARIO 16 WEST WELLSE
Vasario 12 d. West Wells hostelyje įvyko iš

kilmingas Vasario 16 minėjimas. Nors šiame 
hostely yra maža lietuvių, bet jie parodė ką 
gali padaryti ir maža, gerus norus turinčių lie
tuvių saujelė.

12 vai. įvyko pamaldos, kurias laikė kun. 
Kazlauskas. Per pamaldas giedojo Londono 
lietuvių choras.

3 vai. po pietų įvyko iškilmingas aktas. DBLS 
West Wells skyriaus pirmininko p. Z. Kinkos 
prašomas, minėjimą atidarė p. A. Kubilius. 
P. V. Izbickas lietuvių ir anglų kalba pasakė 
įspūdingą žodį apie vasario 16 d. reikšmę. Po 
paskaitos sekė meninė dalis, kurią išpildė Lon
dono lietuviai: choras, taut, šokiai, solo, duetai 
ir t.t. Po minėjimo buvo bendra visiems arba
tėlė.

Nors oras buvo ir blogas, bet apylinkės lietu
viai nepabijojo ir atvyko. Daugelis atvyko 
pavieniai, o iš Bridgend hostelio, Stonehouse ir 
iš Keevil hostelio — ekskursijos, vadovaujant 
p.p. A. Iškauskui ir A. Sutkaičiui.

Tą dieną West Wells stovykla tapo lietuviška. 
Visi minėjime jautėsi kaip namie, visur girdė
josi lietuviška daina, lietuviška kalba.

Didelės padėkos verti: p. V. Izbickas, kuris 
ryžosi atvykti ir tarti žodį, Londono lietuviai 
p. V. Mamaičio vadovaujami, kurie davė puikų 
koncertą, šeimininkės: pp. Ulpinienė, Bacevi
čienė, Rudelienė, Kinkienė ir Repšienė, kurios 
rūpinosi, kad visi būtų sotūs; minėjimo orga
nizatoriai p. Z. Kinka, p. N. Petrauskas ir p. A. 
Kubilius, kurie kiek sąlygos leido minėjimą 
suruošė.

Taip pat didelės padėkos verti visi apylinkės 
lietuviai — svečiai, kurie dalyvavo minėjime ir 
savo kuklia auka parėmė skyriaus pastangas iš
kilmes suruošti. A. K.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Užgavėnių išvakarėse, Leicesterio skyriaus val

dyba suorganizavo „Užgavėnių blynų” vakarą — 
šeimyninį pasilinksminimą, kuriame dalyvavo 
beveik visi šiame mieste gyveną lietuviai: ir se
nieji ir naujai atvykusieji. Nuotaika buvo nuo
širdžiai lietuviška, kas senosios ir naujosios 
emigracijos lietuvius suvedė į gerus santykius 
ir sudarė natūralų ryšį gražiam bendravimui. 
Atsilankę čia gimę senųjų emigrantų vaikai ir 
mišrių šeimų vyrai ar žmonos, gėrėjosi mūsų 
skambiomis sutartinėmis dainomis. Visas va
karas praėjo gražiu pasisekimu. „Užgavėnių 
blynus” organizuojant, daugiausiai darbo ir 
nuoširdumo įdėjo O. Firavičienė, N. Gedrienė, 
A. Černiauskaitė, A. Firavičius ir kiti skyriaus 
nariai. K. B.

SERGA KUN. A. PETRAITIS
Jau kuris laikas, serga plaučių uždegimu kun. 

A. Petraitis. Jis guli privatinėje ligoninėje, nes 
laikomas kaip nedirbąs ir negali pasinaudoti mo
kamu gydymu. Mums, lietuviams, kurių apy
linkėj kunigas veikia, vertėtų atkreipti dėmesį 
ir jį paremti. Reiktų parinkti pinigų, kad • ga
lėtų už gydymą apsimokėti. Atjauskime savo 
dvasios vadovą, nes mūsų gerovei jis tarnauja. 
Jo adresas: Rev. A. Petraitis, 2 Oxford Row., 
Bath, Som. Bal. Brazdžionis

REIKŠMINGAS PASITARIMAS
Nors lietuviai keliauja iš stovyklų į stovyklas, 

bet nori kiek galima būti vienoj bendruomenėje.
Sausio 22 d. Brockworthe DBLSkyriaus ini

ciatyva įvyko susirinkimas kuriame dalyvavo ke-

Mielus bičiulius
Birutę Čiakaitę ir 
Antaną Vilutį

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei-’ 
kiname linkėdami gražios ir laimingos 
ateities.

Halifaxo Taut, šokiu Grupe

lėtas skyrių įgaliotinių ir vietos sk. nariai. Svar
styta vasario 16 d. minėjimo, „Britanijos Lietu
vio” ir Namų Akcijų reikalai. Po trijų valan
dų diskusijų, priimta atatinkami nutarimai.

Namų akcijų pardavimą nutarta tęsti.
■ Bal. Brazdžionis

DAR VIENAS LIETUVIU 
VARDO ŽEMINTOJAS

Vasario -18 d. kai kurie vakariniai Londono 
laikraščiai paskelbė, kad Bronius Staleronka, 
24 m. amžiaus, lietuvis, be pastovios gyvenamo
sios vietos, uždarytas į daboklę, nes laikrodžių 
krautuvėje pavogė du laikrodžiu 70 svarų ver
tės. Pastebėtina, kad jis, kaip lietuvis, niekur 
nebuvo- įsiregistravęs.

„NAMAI PRAGARAI, BE NAMU NEGERAIS
Senas lietuviškas posakis, kuris man dar 

mažam esant buvo tėčio kartojamas. Žinoma 
aš ir užaugęs jo nepamiršau. Manyčiau, kad 
šio posakio sąvoka gana teisingai išreikšta. Jei 
namams neduosi — namų nebus.

Prisiminus gyvenimą tėvynėje, kiekvienas ten 
turėjome vienokius ar kitokius namus ir jais 
didžiavomės. Grįžai į savo namus, galėdavai 
pailsėti, nusiraminti, su saviškiais pasiguosti. 
Buvo gera.

Gyvendami svetimame krašte — negalime 
kiekvienas turėti nuosavų namų, bet visi vienus 
galime turėti. Ryžomės ir mes Londone tokius 
namus įsigyti. Kartą pasiryžome, sakyčiau, tu
rėkime žemaitišką nusistatymą ir greičiau bai
kime. Tokie namai bus lietuviškos kultūros 
židinys. Ypatingai jis bus reikšmingas mums 
gyvenant svetimam krašte. Artimesnieji juos 
galės dažniau lankyti, o toliaus gyveną — rečiau, 
bet visi juose jausis kaip savo namuos, galės ir 
laiką kultūringai sunaudoti, tarp savų pabūti, 
su saviškiais susitikti, susipažinti, pasikalbėti. 
Tai bus toks branduolys, kurio mums seniai 
reikia. Norint branduolį gauti, reikia dar ke
valą pramušti. O kevalas, tai mūsų šykštumas. 
Vyrai ir moterys, norėčiau pasakyti, — pajudin
kime ne žemę, ne pinigines, bet, mūsiškai tariant 
„pančiakas”, kurios jau prikrautos svariukų.

P. Šablinskas

KNYGOS, RAŠTĄI
Pirmasis Kanados lietuviu kalendorius \1950 

metams, Montreal. Išleido Kanados Lietuyjų 
Centro Taryba. Didelio formato, 80 pusi.

Atvykus Kanadon tūkstančiams lietuvių, dau
giausia jaunų, energingų ir veiklių patriotų, 
pagyvėjo Kanados lietuvių visuomeninis ir kul
tūrinis darbas. Jau eina du savaitraščiai, pa
sirodė viena eilėraščių knyga ir pradedamas kelti 
lietuviško dienraščio klausimas. Pagyvėjusio kul
tūrinio darbo vaisius yra šis kalendorius.

Be kalendorinės dalies, yra ne mažai įvairios 
informacijos, įstaigų ir laikraščių adresų. Ne 
maža ir lietuvių verslininkų skelbimų. Kalen
dorius išspausdintas nuosavoje leidėjų spaustu
vėje, kur ir „Nepriklausoma Lietuva” spausdi
nama. Ši spaustuvė yra įgyta akcininkų kapi
talu, kuris dabar didinamas, tikslu spaustuvę 
praplėsti ir pagerinti. Geros lietuviškos spaus
tuvės turėjimas įgalins dar labiau pagyvinti 
lietuvišką kultūros darbą išleidžiant reikalingas 
knygas bei kitus spaudinius.

„Manchesterio Apygardos Žinios” Nr. 1 
Manchesteris, 1950 m. sausio 28 d. Keturių 
rotatorium spausdintų puslapių dydžio, paskiro 
numerio kaina 3 penai. Leidžia DBLS Man
chesterio Apygarda, redaktorius K. Barėnas.

Leidinys leidžiamas tikslu visiems apygardoje 
gyvenantiems tautiečiams geriau išaiškinti apy
gardos darbo uždavinius, kelti dėmesio vertus 
vietinius faktus ir informuoti apie vykdomųjų 
organų veiklą. Ar leidžiamasis biuletenis eis 
periodiniai, kaip valdybos buvo planuota, kas 
dvi savaites, tuo tarpu nežinia.

Šis numeris paliečia bei aptaria tik minėtai 
apygardai būdingus įvykius bei svarsto ją lie
čiančius klausimus. Žiūrint leidinio dydžio, jis 
yra ir turiningas ir įdomus.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
RICHARDS (BUTCHERS) LTD.

91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

Visų mūsų 26 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl. 
DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 

gyvenantiems lutašaliams patarnauti.
PARENGĖM GAVĖNIŠKŲ SIUNTINIŲ

GAVĖNINIS SIUNTINYS A — šeimyniniams, turintiems sąlygas virti.
GAVĖNINIS SIUNTINYS B — pavieniams, neturintiems sąlygų virti.

Kiekvienas siuntinys, kartu su prisiuntimu £ 1.0.0.

LIETUVIU KELIONE I ROMA
Anglijos lietuvių ekskursija į Romą bus ge

gužės 7-22 d. Keliaują turi ne vėliau kaip kovo 
1 d. įsiregistruoti ir įmokėti 4 svarus. Iki ko
vo 24 d. reikia atsiųsti likusius 42 svarus. Už 
nakvynę ir valgį Romoje kiekvienas keliaująs 
mokės atskirai. Tai kainuos apie 7 svarai. 
Jei kas neturi Lietuvos užsienio arba Britanijos 
paso, prašoma pranešti, kad galima būtų laiku 
parūpinti travel document (Certificate of Iden
tity). Jam gauti reikia dviejų paso formato 
fotografijų ir be to 2 fotografijų Italų vizai gauti.

Teirautis ir pinigus siųsti: Rev. J. Sakevičius, 
21, The Oval, London, E. 2.

J.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
SILKĖS,

dėžė

stiklas 
pokeliai 
pokelis

SIUNTINYS A
32 unc. bismarkinių silkių
16 ” marinuotų
16 ” pamidoruotų ”
12 ” britiškų kiperių
2 ” sardinių alyvoj

30 ” raugintų kopūstų
8 ” šokoladinio kremo

16 ” australiško medaus
1 ” džiovintų grybų
2 ” ” daržovių

1 dėžė
2 ”
1 ”

2 ”
1 ”
1 ”
1 stiklas

SIUNTINYS B
32 unc. bismarkinių silkių
16 ” marinuotų
16 ” pamidoruotų ”
12 ” britiškų kiperių
2 ” sardinių alyvoj

30 ” raugintų kopūstų
8 ” šokoladinio kremo

16 ” australiško medaus

PADĖKA
Atsilankiusiems į Nepriklausomybės Šventės 

Vasario 16-sios sukakties minėjimą, C. V-bos 
p-kui M. Bajorinui, Dvasios Vadovui kun. 
Just. Steponaičiui, Lowtono ir Widnes meninėms 
trupėms, jų vadovams, p. A. Merkelienei, p. 
J. Vasiliauskui bei p. F. Ramoniui savo turi
ninga programa grąžinusiems mimtimis tą dieną 
mus toli palikton tėvynėn, Mootos ir apylinkės 
lietuvių vardu tariame nuoširdų lietuvišką ačiū.

Mootos Skyriaus Valdyba

Mootos lietuviams, už tikrai malonų priėmi
mą, švenčiant Vasario 16 šventę iš namų siun
čiame nuoširdžiausią padėką.

Lowtono ir Widnes lietuviai

KONTINENTO SPECIA-SPECIALIU MŪSŲ UŽSAKYMU, YRA
LĮSTŲ PARUOŠTOS TAIP, KAIP JŪSŲ KRAŠTE.

ŠIĄ SAVAITĘ GALIME PASIŪLYTI:
VIRTOS ITALIŠKOS KIAULIENOS DĖŽĘ, 1 Kg SVORIO 5/6

' ‘ Grikinė košė (viso grūdo) 1 svaras 2/- Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir
•< 
-

■ - „ „ (miltai) 1 „ 1/3 aiškiai savo adresą, išvardinkit užsakomus 4

': Palendvicinė dešra 1 „ 7/6 dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatin « »

' ’ Lietuviška 1 ” 6/- kamos sumos pašto orderį. 4 ►

" ■ Krokuvinė 1 ” 6/6 Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažes 4 -

; ■ Vengriška ” 1 ” 6/- nė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti per 4 ’

;; Sausa, kaimiška dešra 1 ” 5/6 siuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra t -

; ‘ Prancūziška 1 ” 5/6 didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo iš - ►

’* Belgiška 1 ” 4/- laidas firma pamoka. ’ - 
4 *

■ ■ Kiaulienos mėsos ” 1 ” 3/6 Rašykite: angliškai, vokiškai, lenkiškai 4 • 
4 ►

;; Lašiniai paprik. I rūš. 1 ” 3/6 arba rusiškai. Reikalaukite kainaraščių. - * 
4 ►

• - Lašiniai paprik. II rūš. 1 ” 2/6 « «• 
« ►

■ ■ Paštetinė, rūkyta dešra 1 ” 1/5 - *

-■ Kruopinė ” 1 ” 1/4 SIUNTINIŲ Į UŽSIENĮ ■ *

■ ■ Kiaulių kojos, nevirtos 1 ” 10 d. nesiunCiama. - ► 
- ►

4 NATŪRALIAI RAUGINTI KOPŪSTAI, 45 Kg (100 svarų) statinė, su persiuntimu£ 3.0.0. - - 
4 ►

KALTE YRA, O KALTININKO NĖRA
Teisėjas: — Sakai nekaltas, bet katastrofos 

metu, kas gi automobilį valdė?
Neišsipagiriojęs važiuotojas: — Kai katastrofa 

įvyko, aš buvau užpakalinėje sėdynėje. Ir poli
cininkas pasakys, nes ilgai mane purtė, kol 
pažadino.

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

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

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

Sav. A. Tiškevičius

Vilnietis laikrodininkas taiso laikrodžius pi
giai, greit ir gerai. Priima nuo 10 iki 7,30 vai. 
vak., išskyrus trečiadienius ir sekmadienius. 
Provincijon sutaisytus laikrodžius siunčia paštu.

Mr. J. LALKO, 73, Eardley Crescent, Earls 
Court, London S.W.5.

NEAUGINKIM KULTŪRINIO 
PARAZITIZMO

Dėl spaudos reikšmės ir vaidmens netenka 
kalbėti, nes tie dalykai mums tiek aiškūs, kad 
bet koks jų aiškinimas ar spaudos reikalingumo 
įrodinėjimas būtų negerbimas aukų, kurios dėl 
lietuviškosios spaudos mūsų senelių, mūsų tėvų 
ir mūsų brolių bei sesių sudėtos. Ir jei kartais 
apie savo spaudą keliame balsą, tai tik dėl to, 
kaip ją pagerinti bei padidinti. Šitie dalykai, 
kaip žinoma, yra susieti su skaitytojų gausumu. 
Daugiau skaitytojų turįs laikraštis, daugiau ga
limybių turi tobulėti, didėti ir būti pigus. Mes 
šiame krašte dėl negausumo negalime tokių 
galimybių laikraščiui sudaryti, bet ar sudarome 
savo spaudai nors minimales sąlygas, sakysime, 
ar išsirašome ją tokiu santykiu, kaip mūsų 
kaimynai? Ne, manyčiau. Atrodo, mūsų tarpe 
yra ne maža tokių reiškinių, kurių kitaip, kaip 
viešąja gėda negalima pavadinti. Žinau sto
vyklų, kur kultūrinis parazitizmas yra itin aki
brokštus. Pav. vienoj stovykloj gyvena 17 tau
tiečių, bet „B. Lietuvį” išsirašo tik du, kitoj, iš 
20 išsirašo tik trys.

Atrodytų, kad „B. Lietuvį” tik tiek ir skaito, 
kiek išsirašo. Pasirodo, kad skaito visi, skolinda
miesi vienas nuo kito. Ne retai tokie skolininkai 
„pasiskolina” laikraštį anksčiau ir tam, kuris 
jį išsirašo, tenka paskutiniam skaityti.

Tokią praktiką negaliu kitaip pavadinti, kaip 
viešu skandalu, nes ji kultūrinį parazitizmą 
augina. Su tuo sutinka ir tie, kurie ir laikraštį 
„skolina” ir iš viso niekas jos nepateisina.- Ta
čiau ši praktika tebesitęsia. Paklausti tie, kurie 
savo laikraščius leidžia „skolinti”, dažniausia 
teisinasi, esą nepatogu kaimynui neskolinti, 
kada jis taip gražiai prašo, arba, kad jis jau 
taip priprato ir kelinti metai iš eilės taip daro.

Duonos ar kito daikto skolinimas, kuris gali 
būti grąžintas, suprantamas dalykas, bet kaip 
aiškinti nuolatinį laikraščio skolinimą ir ypač 
tokiam žmogui, kuris tokiose pat sąlygose gy
vena ir tiek pat uždirba? Jokios pateisinamos 
priežasties. Tas, kuris laikraštį išsirašo, yra 
kultūringas žmogus, dėl to jis negali toleruoti, 
kad tokia praktika kultūrinius parazitus augintų. 
Išskyrus šeimos narių, niekam negalima lai
kraštį skolinti. Jei gėdos nesupranta laikraštį 
besiskolinąs, ją turi suprasti tas, kuris skolina.

Antanas Mikužis

DĖL KORESPONDENCIJOS „VEIKĖJAS”
Gaila, kad žinutės, įdėtos „B.L.” 6 num. 

apie buvusį banko direktorių ir jo pastangas 
kurti socialistines draugijas, maža žinių pa
teikta. Reiktų skaitytojus plačiau painformuo
ti, nurodyti pavardę, vardą, amžių, gyvenamą 
vietą ir pataikaujant tariamo veikėjo skoniui, 
pasekti angliškus laikraščius ir įdėti jo nuotrau
ką. Galbūt, plačioji lietuvių visuomenė ga
lėtų atpažinti vieną „banko direktorių”, kurio 
pagrindinis kapitalas, bei instrukcijų šaltinis 
buvo ar yra Maskvoje.

Šitoks būdas iš anksto užkirstų, galbūt, in
filtruotiems į mūsų visuomenę Maskvos ber
nams kelią dezorganizuoti lietuvių bendruomenę. 
O kad tokių asmenų yra, manau abejoti ne
tenka. P.D.

Adolfai Zube, atsiųsk savo adresą broliui 
Antanui: N. S. Hostel, Stanbridge Rd., Leigton- 
Buzzard, Beds.
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“NAUJIENOS
1 • Pereitą savaitę Ląndone buvo susirinkę
į p. | Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos 
> ir Liuksemburgo valstybių štabų viršininkai po- 

į! šėdžip. Svarstė Vak. Europos gynimo planus.
* Prancūzų mokslininkai panaudos Sacharos 

dykynę, kaip poligoną raketiniams sviediniams 
mėginti.

* Italijoje, netoli Perugio rasta urano rudos.
* Amerikos angliakasiai nepaklausė valdžios 

kvietimo baigti streiką, o klausimą spręsti tre
čiųjų teismo tvarka, ir toliau streikuoja. Dėl 
to pradėjo reikštis anglies trūkumas.

* Londone pabrango autobusų bilietai nuo 
6 iki 12 nuoš. Naują kainaraštį už naudojimąsį 
autobusais parengė tam tikra sostinės trans
porto komisija.

* Lenkijoje įvesta tokia pat tvarka dirbantie
siems, kaip Rusijoje. Darbininkai negalės patys 
nei darbo pasirinkti, nei iš darbo atsisakyti, 
priešingu atveju gręsia ištrėmimas į Sibirą.

* Australija numato Europoje pirkti didesnį 
kiekį fabrikiniu būdu padirbtų namų.

* Belgijoje sumažėjo nedarbas, bet vis dar 
yra apie 300.000 bedarbių.

* Jenoje, rusų zona, vokietis taip uoliai pa- 
garbavo, kad bepagarbuodamas suvarė rankos 
nykštį į akį.

* IRO vyr. direktorius D. Kinsley pareiškė, 
kad šiai organizacijai baigus savo veiklą Europoje 
liks apie pusė milijono DiPi. Pabėgėlių klausi
mas nebus išspręstas tol, kol neišnyks totali
tariniai režimai.

* Lenkai oficialiai paskelbė, kad JAV karo 
atašė be specialaus leidimo negalės iš Varšuvos 
išvykti.

* Neraliuotą žygį atliko vienas jautis Prancū
zijoje. Jis buvo vežamas į St. Omero mūgę. 
Kelionės metu, jis ragais išardė vagoną, išbėgęs 
užpuolė garvežį, paskiau ant ragų pamovė sto
ties viršininką.

* Netrukus JAV senatas svarstys įstatymo 
projektą dėl priverstino komunistų partijos narių 
registravimosi. Esamomis žiniomis, šiuo metu 
JAV yra 54.000 komunistų, neskaitant tų, kurie 
simpatizuoja jiems.

* Nicoje, laike traukimo iš jūros aną savaitę 
komunistų sumestų dėžių su radaro įrengimais, 
uostą saugojo dvi afrikiečių kuopos, 400 poli
cininkų ir tankų daliniai.

* Vak. Vokietijoje pastarojo pusmečio laike 
pavogta iš 30 amerikiečių aukštų karininkų 
butų slapti dokumentai. Manoma, kad tai 
padarė svetimos valstybės žvalgyba.

* Pereitą savaitę Britanijoje kelias uienas 
siautė smarki audra. Dėl audros jūroje nu
kentėjo ne mažai laivų. Suomių laivas „Kar- 
hula” audros buvo perpus perlaužtas. 10 žmo
nių įgulos nuskendo, 16 — išgelbėta.

* Šveicarijoje, netoli Lugano, suimtas ugnia
gesių komandos vadas už trobesių padeginėjimą. 
Jis padegdavo trobas, o paskui mokydavo ugnia
gesius, kaip gaisrą gesinti.

* Amerikos žydų pagalba Čekoslovakijos 
žydams suvalstybinta. Joint organizacijos pir
mininkas, išvykdamas iš Čekoslovakijos, paliko 
liaudies bankui 400.000 dolerių, iš kurių 20.000 
dolerių bus kas mėnuo mokama žydų bendruo
menėms. Šiuo laiku Čekoslovakijoj dar yra 
apie 15.000 žydų.

* Sąjungininkų komisija vak. Vokietijai paskel
bė, kad visi DP, neišemigravę iki š.m. liepos 
mėn., bus pavesti vokiečiams globoti. Tik vy
riausią DP kontrolės priežiūrą sąjungininkai pa
silieka.

* Italų inžinieriai pasiruošė iškelti prieš 2.000 
metų paskendusį graikų laivą netoli Genujos. 
Spėjama, kad tas laivas turėjo ^graikiško porce
liano, kuris dabar esąs dar nesugedęs.

* Amerikos dvimotorinis bombonešis, pakilęs 
Floridoje, be nusileidimo nulėkė į San Francisko, 
laimėdamas ilgo išsilaikymo ore rekordą. Ore 
jis išbuvo 25 vai. 59 min.

* Britanijos karčiamininkai prašo valdžią su
mažinti svaiginamųjų gėrimų mokesčius, esą 
dideli alaus, whiskes ir vyno mokesčiai mažina 
gėralų prekybą.

Siekiant išvengti Vokietijos tabako pramonėj 
nedarbo, cigarų kaina sumažinta iki 4 penų. 
Cigaras kainuos dvigubai tiek kiek kainuoja 
viena cigaretė.

Indija atmetė Saugumo Tarybos paskirtos 
taikinimo komisijos planą Kašmiro ginčui iš
spręsti tarp Indijos ir Pakistano.

Ryšium su nusistatymu dirbdinti vandenilinę 
bombą, Vatikano laikraštis „Osservatorc Ro
mano” pažymi, kad „pasaulis, kiek liečia mo
ralės dėsnius, nužengė 2.000 metų atgal”.

Yorko anglikonu bažnyčios arkivyskupas pa
sakė, kad vandenilinės bombos gaminimas rodąs 
ginklavimosi lenktynes, kurios gali baigtis arba 
bombos panaudojimu, arba susitarimu iš viso 
tokias bombas naudoti.

Specialus japonu policijos daliniai Tokijo 
mieste suruošė valkatų medžioklę. Šimtai ja
ponų buvo atvežta į tam tikras vietas, apkirpta, 
apskusta, išmaudyta ir tik po tokio valymo 
paleista.

* Didelės rusų kariuomenės jėgos iš rytinės 
Vokietijos pasiųsta į Ukrainą su partizanais 
kovoti.

* Svarbiausias Musolinio nuvertimo organi- 
torius D. Grandį, iki šiol gyvenęs Portugalijoje, 
įžta į Italiją.

S'■' ' ’ . ' ' ■ 1 ■ ■■ : 1""

NUPIRKĘ DAR PO AKCIJĄ JAU TURĖTUME NAMUS

Migdolams malti mašinėle puikiai tinka mor
koms ir bulvėms tarkuoti. Bulviniu blynų mė
gėjams šis įrankis itin naudingas.

ĮVAIRENYBĖS
PUSIAU SKUSTĄ I BAČNYČIĄ 

NUDANGINO
Neapolio gyventojas Vincento Sgambati, pripš 

vykdamas jungtuvėms, sumanė pasigražinti ir 
nuėjo i skutyklą. Ilgai jis lauke eilės, pagaliau 
sulaukė. Skutėjas išmulino storai veidą ir pradė- 
skusti. Tačiau tuo metu, kai puse veido buvo 
nuskusta, i skutyklą įsiveržė trys vyrai, jėga 
ištraukė iš kėdės skutamą jauniki, istume i auto
mobili, kaip kokie enkavedistai, ir visu greičiu 
pradėjo važiuoti. Vežamasis protestavo ir mur- 
dėsi, bet buvo stipriai laikomas ir vežamąs. 
Pakeliui jaunikiui galvon briovesi visokios blo
gos mintys. Jis galvojo, kad tokia kelione nieko 
gera negali žadėti. Pagaliau automobilis sustojo 
prie bažnyčios. Sgambatis buvo jėga iš auto
mobilio išvilktas ir ivestas i bažnyčią. Ten 
neapsakomai nustebęs pamatė jaunąją, jos pa
lydus ir kunigą. Prie jaunosios buvo privestas 
ir tuojau sujungtas. Kai po jungtuvių, šluo
stydamas nuo veido muilą, pasiteiravo, kaip 
visa tai turi suprasti, jaunosios brolis paaiškino, 
kad visa tai jis padarė, nes prisibijojo, kad ka- 
naljo Sgambati, perjilgaij būdamas skaitykloje, 
nesugalvotu nuo vedybų neišsisukinėti.

PAŽANGA
Neseniai rusu inžinieris, būdamas vienoj u-E 

ropos sostinėj, pasakojo apie nepaprastą sovietu 
technikos pažangą. „Tuo tarpu, aš jau dabat 
automobiliu i darbą važiuoju, už dvieju metu 
turėsiu nuosavą lėktuvą...” „Kuriems galams 
gi tamstai lėktuvas.” — pasiteiravo vienas 
klausytoju. „Labai parastai, — atsakė jis — 
Pav. isivaizduotimet, kad aš gyvenu Maskvoj 
ir patiriu, kad Kijeve degtukus parduoda. Per 
20 minučių galiu savo lėktuvu Kijevą pasiekti, 
ir busiu vienas pirmųjų degtuku laukiančiųjų 
eilėje.

Keistus reiškinius galima pastebėti Maskvos 
krautuvių languose. Pav. vaistinė, kurios lan
guose išstatyta daugybė Stalino ir Berijos portre
tu, greta ju parašas: „Šviežios dėlės”.

„UŽKERĖTA” SIMFONIJA
Po to, kai Stokholmo simfoninis orkestras 

pranešė, kad per koncertą bus grojama Čai
kovskio simfonija „Pathetique”, Švedijos lai
kraščiai pakėlė triukšmą ir primine tą faktą, 
kad Nottinghamo orkestras tą simfoniją esąs 
visai išbraukęs iš savo repertuaro. Tai padaryta 
del to, kad per du koncertus, kada „Pathetique” 
buvo grojama, staigiai mirė du orkestro daly
viai. Legenda sako, kad Čaikovskis pats toj 
simfonijoj išpranašavęs savo mirti.

Nežiūrint tai, Stokholmo orkestras išpildė 
„Pathetique” simfoniją ir nieko neatsitiko. 
Tačiau tik pradėjus orkestrui groti sekanti da
lyką, vienas orkestro dalyviu staiga nuvirto nuo 
kėdės. Atskubėję gydytojai patyrė kad Ludvikas 
Waršewskis mirė širdies liga.

BOLŠEVIKIŠKA TIESA
Maskvos miesto partijos komiteto sekretorius 

skaito paskaitą apie Maskvos atstatymo pa
žangą. Paskaitą paremia iš „Pravdos” prane
šimu, kad X Maskvos priemiestyje y gatvė jau 
turi ištisą dvieju namu bloku eilę. Po paskaitos, 
vienas partietis klausia: „Draugas sekretoriau” 
— sako jis — „atsitiktinai aš kaip tik ta gatve

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi .r ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. B uani-
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI:. Spaudos eilute arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.

Printed by: M. Caplin Press Jk Co. Ltd. 15, Dunheved Road North. Thornton Heath. Surrey. Tel.: THO 2727

„BRITANIJOS LIETUVIS 1950 m. vasario 24 d.

JAU PAJUDĖJO 
NAMU REIKALAS

Centro valdyba turi numačiusi kelis tinka- 
mesnius namus ir dabar tiria įsigijimo sąlygas. 
Į vajaus galą padidėjo ir namų akcijų pirkimas. 
Daugiau akcijų perka tuose skyriuose, kur 
išsiaiškinta, kad namų akcija nėra kokia auka 
namams, bet pinigo paskolinimas geram, kul
tūringam tikslui ir didesniu procentu, kokį gali 
bet kuris bankas mokėti.

NAMU FONDO VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: už 5 sv. — P. 

Kasperavičius, už 2 sv. — V. Civinskas, A. 
Gliaubičius, J. Balnius, M. Vereika, K. Ma
karas, L. Tilindis, J. Gutauskas, A. Sutkaitis, 
A. Miliūnas, P. Žilaitis ir DBLS Silsden Skyrius, 
už 1 sv. — L. Vaitkevičius, A. Špatkauskas, K. 
Mažylis, R. Gaižauskiene, V. Lažauskas, S. 
Lažauskiene, A. Paukštys, A. Černiauskaite, A. 
Firavičius, S. Pučinskiene, V. Kvietkauskas, R. 
Kvietkauskiene, O. Reinyte, J. Butkus, A. Ka- 
ziūnas, B. Motiejūnas, M." Varanauskas, P. 
Lazdauskas, S. Griškauskas, J. Šturmas ir A. 
Sketeris. DBLS Nottinghamo sk. išplatino 
akcijų už 15 sv. 10 šil.

ėjau, bet niekur nemačiau nei vieno namo.” 
įniršęs sekretorius užpuola: „Nesitrankyk gat
vėmis, geriau skaityk „Pravdą”.

VENDETTA SICILIJOJ DAR TEBEVEIKIA
Neseniai Sicilijoj buvo užpultas V. Aranginas, 

75 metu amžiaus ir jo sūnūs Antonelis, 25 metu 
ir nužudytas. Nužudytas tradicinio keršto 
papročiu už tai, kad jo prosenolis kadaise vieną 
kaimyną buvo ižeidęs.

SKYLĖTAS KIAUŠINIS
Kiaušinių tyrinėtojas Aleksis Romanoff pa

tyrė, kad vidutinio vištos kiaušinio lukštas turi 
per 7.500 mažyčių angelių, pro kurias patenka 
oras perinamam viščiukui ir taip pat pro jas 
gali patekti bakterijos ir pelėsių grybeliai, dėl 
kurių kiaušiniai genda. Anties kiaušinis dar 
labiau skylėtas ir dėl to dar greičiau genda, 
kaip vištos.

Klausimas. Kur yra geresne demokratija — 
JAV ar Sovietu Sąjungoje?

Atsakymas. Aišku, Sovietu Sąjungoj. JA- 
Valstybėse jus galit atsistoti priešais Baltuosius 
Rumus ir smarkiausiai pulti Amerikos užsienio 
politiką. Mr. Trumanas su jumis nesutiks. 
Antra vertus — Sovietu Sąjungoje jus galite, 
atsistoję Raudonoje Aikštėje priešais Kremlių, 
aršiausiai pulti Amerikos užsienio politiką ir 
tėvelis Stalinas su jumis sutiks.

MANDAGU IR SAUGU

Pusę pasaulio automobiliu laimingai apvažia
vęs vyras žinoviškai pataria pradedantiems auto
mobili valdyti: — Automobili valdančiai moteriai 
visą kelią reikia užleisti ne tiek iš mandagumo, 
kiek dėl saugumo.

NE TĄ DAIKTĄ LAIKE

Teisėjas:— Ponia, Tamsta, bevaldydama auto
mobili tiek žalos pridarei, lyg butum rankose 
laikiusi ne vairą, o kaž ką kita.

Ponia: — Tikra tiesa. Kai aš sąmonę atgavau, 
tai pastebėjau, kad rankose laikau savo koją,

KRITIŠKAS VYRU AMŽIUS

Kritiškas vyru amžius buna tuomet, kai jie 
pradeda gailėtis dėl nuodėmių, kuriu nepapildė.

— Tu klausi kaip vaikas laikosi? Gali pa
siklausyti.

Šiuo laiku ne mažai laivų banginius medžioja 
pietinio poliaus vandenyse. Šiai medžioklei 
reikia keliu tipu laivu: mažesniu — banginiams 
medžioti ir dideliu — banginiams sudoroti. 
Banginis — vienas didžiausiu žemes gyviu, dėl 
to medžioklė — ne bet koks darbas. Medžio
jamojo laivo užmuštas banginis, paprastai tem
piamas, kaip koks laivas, i didįjį laivą, kuris 
yra įrengtas, kaip modemiška dirbtuve bangi
niams sudoroti. Šitie laivai per valandą sudoroja 
didžiausią bangini: nuo 15—16 tonu svorio. 
Svarbiausias banginio produktas taukai, kurie 
machaniniu budu taukinami tiesiai i statines, 
o mėsa, tinkama maistui — atsiduria šaldytu
vuose. Kaulai, ūsai ir kitokie banginio likučiai, 
niekas nedingsta, bet atitinkamai apdoroti ke
liauja i įvairiu kraštu pramonės imones. Pa
veikslėly matyti sumedžiotas banginis velkamas 
i laivą — dirbtuvę.

VASARIO MENESIO PROGA
Netrūksta žmonių, kurie nemėgsta vieno ku

rio skaičiaus ar kurios savaitės dienos. Taip 
vieni vengs pradėti kelionę ar atostogas pirma
dienį, kiti nieku būdu negyvens namuose ar 
kambary, paženklintam 13 num. Sako, esą 
dienų ar skaičių, laimingų arba maloniai reikš
mingų.

Klausant tokių pareiškimų kartais atrodo nai
vu ir primityviška.

Gal ir yra kas rimta, nors tai, kartais, net 
pašaipą sukelia, bet tikra ir tai, kad nesugebama 
tais nujautimais tiksliai naudotis, nei jų aiškiai 
apibūdinti.

Nežiūrint visų kultūros laimėjimų, nesugeba
me tais nujautimais, kaip ir daugeliu prietarų 
nusikratyti.

Gal nevertėtų per daug tai pašiepti. Nau
jieji, ypač technikos, atradimai parodė, kad 
net drąsiausios Jules Vemes svajonės, kurios 
rimtų žmonių buvo laikomos kaip per daug 
išbujojusios vaizduotės padarinys, mokslo jau 
seniai pralenktos.

Tai, kad derlingi ir nederlingi laikotarpiai 
kas septynerius metus kartojasi, žinome iš Juo
zapo išaiškinto sapno apie septynias riebias 
ir tiek pat liesų karvių. Dabar jau moksliškai 
išaiškinta, kad kas 11 metų esti labai šaltos 
žiemos.

Žinoma, gal tai tik sutapimas, bet atrodo* 
kad vasario mėnuo lietuvių tautai yra pats 
reikšmingiausias, nes jam priklauso trys svar
biausi mūsų tautos įvykiai:

I. Lietuvos krikštas;
II. Baudžiavos panaikinimas;
III. Nepriklausomybės paskelbimas.
Įdomu, kad tai atsitiko kelių dienų tarpe taip: 

1386 vasario 15 d. Jogaila pasikrikštijo; 1918 
vasario 16 d. nepriklausomybė paskelbta; 1938 
vasario 17 d. oficialiaf pradėta Lietuvą krikštyti; 
1386 vasario 18 d. Jogaila vedė Jadvygą ir tuo 
būdu išvengė negarbingo iš Lietuvos sosto paša
linimo, o Lietuvą išgelbėjo nuo skaudaus nami
nio karo; 1867 vasario 21 d. baudžiavos pa
naikinimas; 1387 vasario 22 d. privilegijos su
teikimas, kuria katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų 
teisės apibudinamos.

Šitame sąraše tik dvi dienos laisvos: vasario 
19 ir 20d. Nors iki šiol senosios Lietuvos kon
stitucijos pagrindu buvo laikoma Jogailos 1387 m. 
vasario 20 d. „duotoji” privilegija, kuri pasi
rodė gryniausias vieno lenkų vienuolio falsifi
katas, surašytas 16-jo amžiaus antroje pusėje.

Būtų įdomu, kad lietuviai pradėtų stebėti, 
gal dar kurių vertingų įvykių šiame mėnesyje 
buvo.

Lygiai atrodo, kad birželio mėnuo visais lai
kais lietuviams buvo skaudus. J. Deveike

Red pastaba. Straipsnelis dėmesio vertas tik 
dėl vieno fakto iškėlimo, būtent privilegijos 
sufalsifikavimo. Visa kita neišlaiko kritikos. 
Autorė sumini septynias datas, kurių viena 
savaime atkrinta ir sako, kad tam sąraše tik 
dvi dienos laisvos: 19 ir 20, lyg vasaris turėtų
tik 8 dienas. Toliau ji siūlo stebėti ar neįvyko 
šiame mėnesy dar kokių vertingų įvykių, bet 
napasako kokio masto reiktų laikytis tokius 
įvykius klasifikuojant: valstybinio, visuomeninio 
ar kitokio.
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