
Nr. 15 (192) Londonas 1951 m. balandžio 20 d.

KARŪNAVIMO AKMUO
Iš Westminslerio katedros prieš ’ 

Kalėdas pavogtasis karūnavimo I 
akmuo, atlikęs didelę kelionę j 
Škotiją, praėjusią savaitę buvo 
grąžintas į vietą. Kaip aiškėja, 
daugumas angių šia vagyste buvo 
sudominti tik kaip jvykiu, bet ne 
jos nuostoliu ir reiškė visišką abe
jingumą. kur tas akmuo bebūtų, 
nes jie šio akmens nelaiko simbo
liu, kaip skolai Atrodo, jei tas 
akmuo teisėtu pagrindu būtų ati
duotas škotams, tai tiek anglai, 
tiek škotai būtų patenkinti. Tačiau 
tuo tarpu akmens vagystės byla 
yra policijos teismo žinioje.

KREMLIAUS SPECIALIOJI 
ARMIJA

Prancūzų spaudos žiniomis, gau
tomis iš Tol. Rytų, Mandžūrijoj 
yra sutelkta didelė sovietinė armi
ja, pavadinta „tarptautinės sava
norių armijos“ vardu. Ji susideda 
iš įvairiu ginklo rūšių ir Sov. Ru
sijos pavergtų tautų žmonių. Joje 
esą: rusų, korėjiečių, mongolų, ja
ponų (buv. belaisvių). vengrų, 
čekų, slovakų ir Balti jo tautų. Šios 
armijos vyr. būstinė yra Mukdene. 
Jos vadas yra rusas marš. Kle- 
kov’as ir kiti svarbesni pareigūnai 
esą rusai.

ATPIGO VILNOS
Australijoj staiga krito vilnų 

kainos 10 nuoš. šis re!5kinųs labai 
neigiamai paveikė Australijos ir 
N. Zelandijos avių augintojus. Dėl 
vilnų kainų kritimo jie turi mili
jonus nuostolių. Paskatinti ikišio- 
linio vilnų kainos kilimo, jie pra
plėtė avių ūkį. prisipirko įvairių 
tnašimų Tai jie darė manydami, 
kad ryšium su prasidėjusiu ginkla
vimosi vilnų kaina dar galės 
kilti. Dabar gi ji staiga 
krito, šito reiškinio priežastis 
yda ta. kad Amerikiečiai, 
kurie iki šiol pirko didelius vilnų 
kiekius, susilaikė vilnas pirkę. įdo
mu tai, kad šitą žygį jie padarė at
sižvelgdami JAV patvarkymo.

LIŪČIŲ PADARINIAI
Dėl labai lietingo oro šiemet D. 

Britanijoj susivėlino pavasarinė 
javu sėja ir lauko darbai. Tokio 
šlapio pavasario seniai šiame kraš
te nebuvo. šiemet buvo numatyta 
apsėti pustrečio milijono akrų že
mės, bet dėl liūčių sėjamasis plotas 
sumažėsiąs apie 500 tūkst. akrų.

Dėl liūčių skundžiasi ir avių au
gintojai. nes dėl šalto ir lietingo 
oro daug ėriukų pastipo.

PATOBULINTAS RENTGEN INTS
FOTOGRAFAVIMAS

Rentgeno nuotraukos, dabar pla 
čiai naudojamos gydymo reika
lams, kaip dažnas pastebėjo, yra 
vienos tik juodos spalvos. Tuo tar
pu fotografuojamoji kūno dalis yra 
spalvota. Spalvos fotografuojamo
sios kūno dalies dar labiau padėtų 
gydytojų darbui. Ilgai trukę mėgi
nimai rasti būdą įvesti spalvas į 
rentgeno nuotrauką pasisekė. Ne
seniai anglą-' gydytojas Dr. Deno- 
van'as surado būdą spalvotas rent
geno nuotraukas gauti. Tokia nuo
trauka p įdaroma panaudojus tris 
negatyvus, turinčius pagrindines 
spalvas: raudoną, mėlyną ir gelto
ną. Šiuo būdu nufotografuota kū
no dalis turi tikrąsias spalvas.

MIRĖ PORTUGALIJOS
PREZIDENTAS

Balandžio 18 d. mirė Portugali
jos prez marš. Carmona, sulaukęs 
84 m. amžiaus. Jis prezidentu bu
vo išrinktas 4 kartus ir išpreziden- 
tavo 25 metus.

V METAI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
MIRĖ BEVIN'AS

Balandžio 14 d. Londone staiga, 
nuo širdies smūgio, mirė buv. D. 
Britanijos užs. reik. min. E. Be
vin'as, neseniai, dėl susilpnėjusios 
sveikatos pasitraukęs iš užsienio 
min. pareigų. Jo mirtis buvo neti
kėta, dėl to visur sukėlė pasigai
lėjimą.

E. Bevin'as buvo vienas įžymes
niųjų šių laikų valstybės vyrų. Jo 
gyvenimo kelias buvo labai sunkus. 
7 metų amžiaus jis tapo visiškas 
našlaitis. Dėl to pragyvenimą teko 
pelnytis visai jaunam esant. 11 
metų turėdamas jau dirbo, kaip 
žemės ūkio darbininkas, vėliau — 
kaip indu plovėjas, paskiau — kaip 
vežikas. Sunkiai dirbadmas ir lai
ko stigdamas jis pats rūpinosi ir 
savo mokslinimu. Geros sveikatos 
ir stiprios valios dėka jis įveikė gy
venimiškuosius sunkumus. Anksti 
įsijungęs į darbininkų organizacinį 
gyvenimą, jis tapo didžiausiu dar
bininkų organizatorium, jų teisių 
gynėju, vadovu dėl geresnės jų 
ateities. Jis yra didžiausios D. Bri
tanijoj darbininkų prof, sąjungos 
— Transport and General Workers 
kūrėjas ir ilgametis jos vadovas. 
1940 metais Churchill'is jį pakvietė 
darbo ministeriu. Jis. kaip darbi
ninkų reikalų žinovas, geriausia 
suorganizavo Britų darbo pajėgas 
ir palenkė jas karui laimėti. Jo 
vaidimuo karo metu D. Britanijai 
buvo milžiniškas 1945 m. laimė
jus parlamento rinkimus Darbo 
Partijai. Bevin'as buvo pakviestas 
užsienio reik. min. ir šias pareigas 
ėjo iki šm. kovo 13 d. Bcvin’o 
kaip užsienio reikalų ministerio 
vaidmuo pokariniais laikais buvo 
labai didelis ir dėl to pasauliniams 
santykiams turėjo įtakos.

I-aisvojo pasaulio spauda Be- 
vin'o asmeniui oavaizduoti skvrė 
labai daug vietos, pažymėdama jį 
kaip didelių gabumų, teisingą ir 
stiprios moralės vyrą. ,

GRIZO MAC ARTHUR’AS
Bal. 16 d. gen. Mac Arthur'as iš 

Tokijo išvyko. Jo išlydėti į Ameri
kos ambasadą buvo atvykęs net Ja
ponijos imperatorius. Visas kelias, 
10 milių ilgio, nuo ambasados 
iki aerodromo buvo eilėmis Ameri
kos kariuomenės ir japonų polici
jos apstatytas. Generolo palyde a 
prie kelio susirinko pusė milijono 
japonų. Jie šaukė — „viso labo 
Mae Arthur'e". Aerodrome jis bu
vo sutiktas 19 šūvių patrankos 
-aliutu. Ten buvo ir karinis garbės 
dalinys.

Nepaprasta. iškilmingai buvo 
palydėtas Mac Arthur'as. Iš Japo
nijos jis išvyko į Ameriką lėktuvu. 
J Ameriką jis grjžo po 14 met j ne
buvimo. Jį lydėjo žmona ir 13 melų

Gen. J. van Fleet'as. naujasis Ame
rikos kariuomenės Korėjoje vadas, 
šiose pareigose pakeitęs gen. Ridg- 
way'ų.

sūnus. Pakeliui generolas buvo 
sustojęs Filipinuose. Ten jis buvo 
labai iškilmingai sutiktas. Ameriką 
jis pasiekė bai. 18 d.

Visa Amerika ruošia gen. Mae 
Arthur'o, kun vieno žymiausiu 
savo karinių vadų, sutikimą. J<»rr, 
vadovaujant buvo nugalėta nepa
prasta Japonijos karinė galybė.

Visi Amerikos miestai ir net 
miesteliai ruošiasi generolo grižti- 
mą juo iškilmingiau atžymėti. Di
džiausias iškilmes ruošia Naujorko 
miestas. Jos būsią didesnės, kaip 
gen. Eisenhowei’iui, kuomet 
karą baigęs Europoje, grjžo į Ame- 
■ iką. Tuomet jo garbei suruoštose 
Naujorke iškilmėse dalyvavo per 
4 milij. žmonių.

Gen. Mac Arthur’as iš San Fran- 
cisko lėktuvu išlėkė į Vašingtoną. 
Ten jis bal. 19 d Amerikos kongre
sui (jungtiniams parlamento ir 
senato posėdžiui; pranešė apie sa- 
vo laikyseną Tol. Rytų politikos 
klausimais. Pu pranešimo jis vyks 
į Naujorką, kur jį pagerbti laukia 
milionai žmonių ir puikiai išpuoš
tas miestas.

KORĖJOS KARAS
Korėjos fronte didesni sausumos 

kariuomenės mūšiai buvo tik vidu
rinėje jo daly. Kitose vietose tik 
patrulių susirėmimai. Komunisti
nė kariuomenė traukiasi į šiaurę. 
JTO kariuomenė visur peržengė 38 
lygiagretę, teoretinę sieną, skyru
sią šiaurinę Korėjos dali nuo pie
tinės :r eina j šiaurę.

Aviacijos veikla labai didelė. 
Bal. 13 d. šiaurinėje Korėjos daly, 
ties Jalu upe, įvyko didelės oro 
kautynės. Jose dalyvavo amerikie
čių 32 vir.štvirtovės ir apie 100 
sprausminių, greitųjų naikintuvų. 
Iš priešingos pusės dalyvavo tiek 
pat ir tokio pat tipo ru
siškos gamybos MIG-15 naikin
tuvų. Kovoje dvi amerikie
čių tvirtovės buvo numuštos, o 3 
rpgadintos. Iš priešingos pusės 8 
MIG-15 buvo numušta ir 11 apga
dinta.

Balandžio 18 d. Korėjos pasieny 
16 amerikiečių greitųjų naikintu
vų vėl susirėmė su 25 tokio pat ti
pe sovietiniais naikintuvais. Kova 
buvo trumpa, nes komunistų lėk
tuvai paspruko } Kiniją.

VĖL NERAMU PETRSIJOJ
Praėjusios savaitės gale Persijoj, 

naftos pramonės srity, buvo sukel
tas darbininkų streikas. Streiko 
kurstytojai, būriais vaikščiodami 
lies naftos refinerijomis, neleido 
darbininkams eiti dirbti. Dėl to iš 
12.000 darbininkų, tik ketvirtadalis 
dirbo. Kilus naftos pramonės srity 
neramumams, ten buvo paskelbta 
karinė būklė ir pasiųsta persų ka
riuomenė. Šią savaitę dalis strei
kavusių darbininkų grįžo į darbą, 
bet naftos įmonės dirba nepilnu 
tempu.

Tęsiantis neramumams naftos 
siity, buvo kilę gandai, kad britai, 
savo piliečių gyvybei ir turtui sau
goti, gali iškelti Abadane kariuo
menę. Atrodo, kad tai neturi pa
grindo. nes persai patys pajėgs sa
vo jėgomis tvarką toje srityje pa
laikyti ir suvaldys streiko kursty
tojus.

DARBOTVARKĖS 
KONFERENCIJA

Keturių didžiųjų valstybių užs. 
reik, ministeriu pavaduotojų kon
ferencija Paryžiuje, turinti tikslą 
parengti užsienio reikalų ministe
riu konferencijai darbų tvarką, ne
juda iš vietos. Vakarų valstybių 
atstovai, norėdami jos įstrigimą iš 
vietos išjudinti, pasiūlė kiek pakei
stą darbų tvarkos projektą. Rusi
jos atstovas dėl šio pasiūlymo 
savo nuomonės dar nepareiškė.

PASKIRAS 
NUMERIS 
10 PENU
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NEIŠKILIO PANĖRĘS POV. 
LAIVAS

Britų povandeninis laivas „Af- 
fray”, vienas naujesnių, statytas 
1949 m., 1.600 tonų talpos, turįs 75 
žmonių įgulą, bal. 16 d., Anglų ka
nale, tarp Portsmoutho ir Wight’o 
salos, mokymosi tikslu panėrė į 
vandenį ir turėjo vandeny išbūti 
iki sekančios dienos ryto. Tačiau 
skirtu laiku jis iš vandens nepa
kilo. Tuomet buvo griebtasi jo ieš
koti, nes atrodė, kad galėjo įvykti 
nelaimė. Ieškojimui buvo sutelkta

jis, daug laivų ir lėktuvų. Nežiūrint 
tai, kad „Affray'“ buvo aprūpintas 
moderniais prietaisais ir nelaimės 
atveju galėjo radijo pagalba duoti 
žinią arba Įgulą gelbėti, tai jis ne
padarė. Tik naktį iš antradienio į 
trečiadienį buvo išgirstas iš jo bel
dimas į sienas ir tuo būdu susekta 
laivo buvimo vieta. Pasirodo, 
,,Affray“ y’ra nugrimzdęs ant jūros 
dugno netoli tos vietos, kur jis pa
nėrė, apie 70 m. gylio. Povande
niniam laivui gelbėti sutelkta ir iš 
Škotijos atgabenta narai. „Affray“ 
turėjo deguonio atsargas keletai 
dienų.

VĖL RADO SLAPTĄ GINKLŲ 
SANDELĮ

Italų policija Milane, Pirelli’o 
padangų fabrike rado slaptą gink
lų sandėlį. Jame buvo trys lauko 
patrankos, kulkosvaidžiai ir toks 
didelis sprogstamosios medžiagos 
kiekis, kurio pakaktų visą miestą 
išsprogdinti. Šis sandėlys buvo ko
munistų partijos ir pats didžiau
sias iš iki šiol rastų tokio pobū
džio slaptų sandėlių.

Ryšium su dažnėjančiu tokių 
sandėlių atradimu, Italijos vidaus i 
įeik. min. Scelba kaltina komuni
stų partiją, kuri slaptus ginklų 
sandėlius steigia. Jis, kalbėdamas 
miesto burmistrų suvažiavime, 
perskaitė slaptą komunistų parti- Į 
jos instrukciją miesto tarybos na
riams. Pastarieji yra įpareigojami i 
miesto biudžetus pateikti komuni
stų partijai tvirtinti, tarnautojus 
samdyti tik tuos, kuriuos partija 
pasiūlys ir visus savivaldybei rei
kalingus dalykus pirkti tik iš tų 
firmų, kurias komunistu partija 
nurodys.

Senieji Japonijos gyventojai bu
vę europiečiai ir vadinosi einosai. 
Laikui bėgant, juos azijatai atei- 
iai stūmė vis toliau į nuošalesnes 

vietoves. Kadangi jie inteligenci
jos atžvilgiu buvo žemesnio lygio 
taip ateiviai, todėl pastariesiems 
nepajėgė atsispirti ir geibėjos! nuo 
jų traukdamiesi toliau. Dar ir da
bar einosų yra šiarinėse Japonijos 
salose. Jie ten gyvena labai papras
tai, verčiasi žūkle ir medžiokle. Iš 
eur einosai į Japoniją atėjo, moks- 
iškai neišaiškinta. Kadangi jie kai 
tūriais atžvilgiais panėši austra- 
liečiams ir Sibiro gyventojams, dėl 
to mokslininkai yra linkę manyti, 
tad einosai kadaise atvyko į Japo
nijos salas iš Europos.

Paveikslėly — einosas medžioja 
lokį.

Gen. Ridgway‘us, buvęs JAV 8 
armijos vadas Korėjoje, praeitą 
savaitę perėmė gen MacArthur'o 
pareigas. Dabar jis yra JTO ka
riuomenės Korėjoje vyr. vadas ir 
JAV karinių pajėgų Tol. Rytuose 
vyr. vadas.

Gen. Ridgway'us yra 56 m. am
žiaus, kilęs iš kariškio šeimos, an
trojo pasaulinio karo metu buvo 
pirmojo JAV parašiutininkų dali
nio vadas, iš šiaurės Afrikos su da
liniu buvo išmestas į Siciliją, o są
jungininkų žygio į Europą pradžio
je — į Prancūziją. Didelius admi
nistracinius gabumus jis parodė 
dirbdamas JAV kariuomenės štabo 
planavimo skyriuje ir kaip Filipi
nų gen. gubernatoriaus karinis pa
tarėjas.

Perėmęs naująsias pareigas gen. 
Ridgway’us pareiškė, kad laikysis 
gen. Mac Arthur’o politinės linijos 
ir esminių jos pasikeitimų nenu- 
matąs.

IŠ VLIKO VEIKLOS
VLIKas pakvietė buv. Lietuvos 

Nep. Pas. ir įgaliotą Ministerį p. 
/Jurgi Savickį, gyvenantį Pietų 
Prancūzijoj, specialiai misijai į 
Skandinamų krarštų sostines Lie
tuvos Išlaisvinimo bylos reikalais. 
Min. J. Savickis, keletą dienų pa- 
bvęs VLIKo būstinėje V. Vokie
tijoje, ba!. 12d. išvyko į Kopenha
gą, Oslo, Stockholmą, kur užtruks 
apie 1 mėnesį laiko

VLIKo delegacija (Brazaitis ir 
Kaminskas) kovo 18 d. per Vokie
tijos užs. reikalų ministeriją įtei
kė Vokietijos Kacleriui Dr. Ade
naueriui memorandumą. Pasikal
bėjime parodyta daug nuoširdumo 
Lietuvos reikalui. O balandžio 9 d. 
iš užsiemių reikalų miniserijos 
gautas atsakymas į memorandumą 
raštu, kuriuo pareiškiama nuošir
daus apgailestavimo del Lietuvą 
nalaimingai ištikusių Ribben+ropo- 
Molotovo sutarimo padarinių ir 
pažadama Vokietijes vyriausybės 
visokeriopa VLIKui parama rūpi
nantis Vokietijoje esančių lietuvių 
reikalais.

DĖL LIETUVIŲ SAVANORIŲ 
SVETIMOSE KARIUOMENĖSE
Tėvynės ilgesys, svetima aplin

ka, noras greičiau pasiekti tėvų na
mus ne vienam jaunuoliui kelia 
klausimą, ar nedaryti pastangų 
;stoti savanoriais į bet kurią ka
riuomenę, kariaujančią su bolše
vikais. Ar tatai būtų naudinga 
Lietuvos interesui, iš atsakingų 
šaltinių teko patirti:

1. Lietuviai yra sudėję ir tebe- 
deda aukas kovai su bolševizmu di
desnes nei bet kurios laisvosios 
tautos.

2. Aukų nebus vengiama ir to
liau, jei bus skelbiama kova už tau- 
’ų, taigi ir Lietuvos, laisvę iš bol- 
ševizrr t priespaudos.

3. Kada tai įvyks, lietuvių atsa
kingi organai praneš. Kol to nėra, 
Lietuvos interesas reikalauja jėgas 
itin taupyti.

4. Kas stoja asvanoriais, stoja 
savo atsakomybe ir savam reikalui. 
Tie turėtų bent išreikalauti, kad 
savanorio lietuvio teisės (atlygi
nimas, šeimos išlaikymas, pensija, 
kompensacija ir kt.) būtų sulygin
tos su to krašto savanorių teisė
mis.

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI
Nežiūrint mūsų pastangų, dar ir 

šį numerį nepavyko įprastu laiku 
išleisti. Dėl to jis iš spaudos išeiti 
kiek pavėlavo. Tikimės, kad jau 
sekantis numeris išeis laiku ir iki 
sekmadienio pasieks visus skaity
tojus. Redakcija
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IDEALIŠKIAUSIA TAUTA specialybę išmokti amatų. Lais
valaikiais skaityti spaudą. Kai 

daroma, kc neretai pasitaiko, tai„Jei nebūtų tos, prakeiktosios 
degtinės ir alaus, tai galėčiau sa
kyti, kad lietuviai, nagai gerą šir
dį, yra ideališkiausia tauta pasau
ly“, taip Lietuvą apibūdino tautų 
tyrinėtojas, buvęs keliskart Lietu
voj, Prof. Dr. A. Doritz‘as. Ideališ
kiausia tauta! Kur čia nonorėsi to
kia būt. Tik ar galima ta sąlyga 
„Jei nebūt degtinės ir alaus“, jei 
negert-iškest negerus! Aiškiai ga
lima. Ekskursuokim Vysk. Valan
čiaus laikų Lietuvon.

Valančius, dar profesoriauda
mas, važinėjo no parapijas, rinko 
„Žemaičių Vyskupystės Istorijai“ 
medžiagą. Tačiau kartu su surink
ta medžiaga įstikino tuo, ką pa
minėtas vokietis profesorius tik no 
76 metų patvirtino. Valančius su
prato, kad lietuviui reikia būti 
blaiviam. Ir jis to visu žemaitišku 
atklaklumu siekė, kietai kovojo, 
vykdė ir jo žodžiai tapo kūnu.

Valančiaus Lietuva tapo blaivi 
ir be kitų gražių pavadinimų gavo 
šventosios vardą. Užsidarė, puvo, 
dilgėmis apaugo pakelių smuk
lės, mažėjo beraščiai, šviesėji 
tauta, augo brolijos, mergelės len
kė visus skaistumu, vyrai augo 
didvyriais, kardais kapojo, kano
pomis mindžiojo, o jie Kražiuos, 
Kęstaičiuos, visoj Lietuvoj, kaip 
akmens siena nieko nebojo. Jų 
kraujas tekėjo Kražantės upe, jų 
kraujo puta pasiekė pasaulio sąži
nę ir jie laimėjo ilgą kruviną, mu- 
ravjovišką kovą. Blaivūs begin
kliai „škapliemikai“ prieš visagalį 
carą! Galima buvo tada, kai mas
koliai katalikus persekiojo, galima 
ir reikią šiandien, kai nauji mu- 
ravjovai su Kaukazo razbaininku 
priškay, visai lietuviui gyvent ne
duoda.

Baisūs jiems buvo anais laikais 
blaivūs škapiierninkai, naikinte 
naikino jų brolijas; nepaimama 
šiandien komunistams blaivioji Šuo 
mija; nepaimamas blaivus, kaip 
su sovietu, taip su dektindariu ko
vojąs lietuvis partizanas. Blaivusis 
Algirdas savo pulkais net kelis
kart drebino Maskvos vartus. Rei
kia, juo labiau šiandien, reikia su
drebinti Kremlių, reikia Geležinio 
Vilko vaikams ano vilko garsu gar
sinti Lietuvą, reikia, kad mumyse 
atgimtu Valančiaus laikų dvasia. 
Tik blaivus lietuvis-tikrasis Lietu
vos ambasadorius, blizgąs riteris 
pavergtos Lietuvos!

Kai Valančių dabar nėra, tai 
jais mes patys būkime.

Reformuojame papročius! Juk į 
valias, ir pigių yra nealkoholinių 
gėrimų. Jei jau pobūviuos neap
sieinant be stiprių, tai kodėl ant 
stalų norintiems nestovi nealkoho-' 
linių! Kam tas, priverstinis „Gerk, 
gerk!“, kai taip visi priĮverstinai 
laka. Ir nestebėtina, kad paskui 
vjenas ant kito loją-rietenos.

Reformuojame parengimus-prą- 
mogas! Čia suvykstama ne girtiems 
kampe patūnoti, skersomis pa
vaikščioti, susimušti, bet vienan 
•lietuviškan židinin sušaukti dva
sias, kartu pabūti, pakelti save 
ateičiai. Pramogas ruošti ne tik be 
stirprių gėrimų-bufeto, bet viską 
parengti taip, kad net dideli mėgė
jai netrokštų išeiti kiton pusėn 
gatvės.

Reformuojame klubus! Lietuviš
kų klubų tikslas, juk kultūrinis- 
kelti, o ne smugdyti lietuvišką 
dvasią. Gėrimas tik kaip pats 
mažiausias priedelis, kaip malum 
necessarium, na ir dar kiti sako, 
pinigų ne svetimiems, o saviems 
atnešimas. Bet viskas virto atvirk
ščiai. Karčiamai, patogiausi ir gra
žiausi kambariai, skaitykla, aukly- 
bos-mokymo salės, jei dar tokios 
yra, tai tik vos surandamoj palė
pėj. Kultūrinių parengimų, savait
galių su programa, paskaitų, mu
zikos, sporto, kaip nėr. Nes tam 
ruošti ir vesti žmonių, įkvėpėjų 
nėra. Tik šinkorius, tai visad yra, 
nes ten pinigas byra. Kartais visas 
klubas tampa karčiama, visuos 
kambariuos bokaluos alus putoja, 
glebekščiuojas, blevyzgoja — tikra 
rusiška kultūra! Gi aplink bėgioja 
mokykliniai ir, ne mokykliniai 
vaikai, patys pavyzdžiais „kultūri
nas“. O mes stebimės, kad jauni
mas blogais keliais eina! Ko čia 
stebėtis: kaip tepama, taip važiuo
jama!

Vieniems toks betikslis klubo 
lankymas nusibodo ir jie bemat at
rėžia: „Ko aš ten eisiu, ar gerian
čių pažiūrėt!“, nes tikrai, jei kas ir 

geriantieji spiegimu ir riksmu vis
ką nustelbia. Klubų nereikia sprog
dinti ir, vargo pinigais pastatytų, 
griauti, o tik reikia reformuoti, 
patvarkyti taip, kam klubai skirti, 
kad jie tarnautų lietuviškai dvasia 
kelti. Klubų valdyboms reikia ne 
tik šinkorių, kurie rinktų pinigus 
ir būtų už darbą nors kiek atlygi
nami, bet ir kultūrininkų, kurie be
lankantiems klubą glėtų ką duoti 
ne tik išimti Žinoma ir kultūri
ninkus klubas, kaip ir šinkorius, 
turėtų šiek tiek atsiminti, nors jie 
ir iš idėjos dirbtų, bet kai klubui 
iš to yra biznis, tai derėtų. Šiuo 
metu į klubus kreiptinas didelis 
dėmesys, nes kai viskas nepastovu, 
kai viskas, visoks veikimas atsibo
dęs, kai jaučiamas nuovargis, tai 
klubai lietuviams turi tapti visa
pusišku šildančiu židiniu!

Reformuojam save! Nebuvo leis
ta iš Nojaus juoktis, negalima 
juoktis, tik reikia užjausti ir pa
dėti iš tos nelaimės išbristi ir ge
riančiajam. Reikia, kad jis turėtų 
gerų nuo nelaimės stumiančių 
draugų, kad senuosius pakeistų, 
kad pinigus pirm negu nuneš ali- 
nėn, kad dalį pasidėtų taupomoj on 
kason. Reikia kuo nors užsiimti,

PRAGARAS BALTIJOS KRAŠTUOSE
Socialistų Unijos konferencijoje, 

įvykusioje Londone, Baltijo kraštų 
atstovai pranešė apie padėtį jų 
kraštuose. Estijos atstovas J. 
Mihkelson'as suteikė žinių apie 
pastaruoju laiku komunistų vyk
domą valymą Estijoje. Visi lig šiol 
buvę vietiniai komunistai pašalin
ti iš-vietų. Vadovaujančiose vieto
se dabar yra keturi rusai, kiti — 
Rusijoj gimę estai. Taline yra 23 
n.inistrai. Kolchozai sustambinti, 
mažiausias turi 1000 ha. Sodybos 
išardytos, kolchozininkai perkelia
mi į vad. agrogorodus, kur kiek
vienas žmogus gali būti geriau se
kamas.

Latvijos atstovė K. Kalninšė nu
rodė, kad Sov. Sąjungos pramonė
je dirba nuo 30-70 nuoš. vaikų. 
Kremliaus budeliai mobilizuoja 
12-18 metų amžiauš vaikus į vad. 
darbo rezervo mokyklas. Vaikai 
atimami iš tėvų, vežami į Rusijos 
gilumą ir apgyvendinami kareivi
nėse. Pastaruoju laiku iš Latvijos 
išvežta į Rusiją 10 tūkst. vaikų. 
Tie vaikai bus laikomi dvejus me
tus „mokykloje“, po to 4 metus 
privalomo darbo pramonėje arba

PAMALDOS
Bal. 28 d. 5-6 vai. vak. Katalikų 

bažn., Curzon Street, Slough, 
Bucks, bus klausoma išpažinčių. 
Prašoma apylinkės .lietuviai šia 
proga pasinaudoti

KILPA
:......... F. NEVERAVICIUS ......... į

(Tęsinys iš 12 num.)
Darbo valandos įstaigoje ėjo į 

galą. Direktorius Mataitis buvo be
baigiąs pasirašinėti sekretoriaus 
jam paduodamus raštus, kai sus
kambėjo . telefonas.

Mataitis pakėlė vamzdelį. Išgir
do visuomet jį erzinusį rusišką:

— Kto u tieliefona? (Kas prie 
telefono?)

Kaip paprastai, jis vienu aki
mirksniu suirzo ir atkirto:

— O ko jums reikia?
— Kas prie telefono? — pri

mygtinai pakartojo balsas..
— O aš klausiu, ko jums reikia?

— vėl atkirto Mataitis ir žvilgte
lėjo į sekretorių.

Tas šyptelėjo ir prašnibždėjo:
— 'Nesiginčykit su jais. Visvien 

neišmokysit.
— A vy tam nie rozsuždaitie 

sliškom. Sprašivaju, kto u tieiiefo
na. i otviečat“! (O jūs ten perdaug 
neporinkit. Klausiu, kas prie tele
fono tai ir atsakykit!) — nuskam
bėjo iš kitapus vielos nuslėptos 
grėsmės pritvinęs balsas.

— Direktorius Mataitis, — pik
tai išspaudė jis.

— Tai ir sakykit. Yra pas jus 
toks tarnautojas, Jurgis Raibys?

— Yra.
— Tarnautojų sąrašas ar pareng- 

tas.kaip buvo sakyta? — klausinė
jo balsas. 

pinigas bus nededamas neišima- 
man bankan-karčiamon, tai bus jo 
pakaktinai ir- spaudai. Reiktų lie
tuviui burtis prie lietuvio, kuo 
daugiausia į tuos pačius namus, 
nes anglai dažnai tiesiog nepaken
čia, jei jų nuomininkas, grįžęs iš 
darbo, ne karčiamoj, o kambary 
sėdi.

Sporto šventės jau buvo kelios, 
dainų šventė taip pat, tik apie 
blaivybę tyla. Jei ir pasigirsta, tai, 
it tyruose šaukiančiojo balsas! Nė
ra kas apie tai kalbėtų, nes visiems 
nepatogu. Vieni bijo, kad mažiau 
sueis bežnyčion, salėn, kitiems, kad 
„skanu“, tai kam kalbėsi, kad nes
kanu, o ir nepatogu, dar farizėjum 
išvadins, tegu kiti! Tyli bažnyčia, 
tyli spauda, tyli mokykla, tyli sa
lė; apie blaivybę gili tyla. Baigiam 
„nusišnapsuoti“, energija mažėja, 
norai aukotis senka, visur sustin
gimas. Jie ten — „Mes dantimis 
įsikandę laikomės tėvų žemės... 
Užmerkiame akis * pilna burna 
šventos žemės, kad kiti ją labiau 
pamiltų!“ (Iš Nežinomo Liet, par
tizano laiško!). O mes su bokalu! 
Jie iš ten ir mus kviečia, šaukia- 
būti „ideališkiausia tauta pasau
lyje!“ Mantrimas 

kasyklose. Po privalomo darbo jų 
laukia karinė prievolė. Jie galės į 
savo kraštą grižti tik po 8-10 metų.

SUNKĖJA APSINAMIMMAS
Apsinaminimo reikalas D. Bri

tanijoj sunkėja. Ypač tiems, ku 
rie nedaug turi savo pinigų. O tai 
dėl to, kad namams paskolas duo
dančiosios bendrovės mažiau turi 
laisvų pinigų. Pav. prieš pora me
tų jos, bendrai paėmus, paskoloms 
turėjo apie 20 nuoš. kapitalo, bet 
dabar — tik apie 15. Mažiau laisvų 
pinigų turėdamos, jos rmažiau gali 
ir skolinti. Dėl tos priežasties na
mų pirkimo galimybės mažėja. 
Tačiau namų kainos, kaip turėtų 
sekti iš natūralios dalykų eigos, dėl 
sumažėjusios jų paklausos, nekrin
ta. Jos laikosi dėl to, kad visų ki
tų dalykų kainos kyla, taip jau ir 
statybos išlaidos.

Pereitų metų gale D. Britanijoj 
gyvenamų namų buvo per 12 milij., 
tuo tarpu paskutiniojo karo pra
džioj — 11 ir ketvirtis milijono. 
Toks gyv. namų padidėjimas, ben
drai/ paėmus, atatinka gyventojų 
padidėjimą, bet pilnam įsidarbini
mui esant, darbininkai turi dau
giau galimybių namus įsigyti. Ta
čiau dėl padidėjusio ginklavimosi 
namų statymas sumažės.

Nori susirašinėti su pažįstamais: 
J. Šabrinskas, 1411 S. 49 Ct. Cicero 
50, Ill. U.S.A.

— O kas kalba? — vėl šovė Ma
taitis.

— Eto nie važno.. (Tai nesvar
bu.) Tad klausykit, ketvirtai va
landai atsiųskit Raibį su sąrašu į 
N.K.V.D.rūmus. Kambarys Nr. 73

— Raibys šiandien turi laisvą 
popietę ir kažkur išėjęs. Dabar jau 
bemaž trečia. Vargu, ar ligi ketvir
tos, tegu atneša vėliau, tuoj, kai 
tas tą sąrašą jums nunešti? — jau 
aprimęs aiškino Mataitis.

— Ne. Turi atnešti Raibys. Su
pratot? Jeigu jis negrįš ligi ketvir
tos, tegu atneša, vėliau, tuoj, kai 
griš. Nors ir naktį, nesvarbu. Su
pratot? — su paskutiniu žodžiu ra
gelis brakštelėjo į šakutę.

Mataitis klausiami pažvelgė į se
kretorių.

— N.K.V.D. Reikalauja, kad 
Raibys nuneštų jiems tarnautojų 
sąrašą? Būtinai Raibys. Kur jį da
bar sugausi? Ir kodėl būtinai 
Raibys?

Sekretorius pagalvojo, paskui lė
tai atsakė:

— Taip. Keista. Matyti, nori dar 
papildomai jį =>pklau-mėti. Supai
sysi tuos mongolus... Kiekvienu at
veju nenorėčiau būti jo kailyje.

— Tamsta, Raly, nesišvaistyk 
tais mongolais ir kitokiais epite
tais. Kada nors įkliūsi, — paste
bėjo Mataitis.

— Tik jau gal Tamsta manęs 
neįskųsi, — nusijuokė sekretorius.

— Ką žinai. Ne man vienam 1: i 
sakai, tur būt. Pagaliau, šiais lai
kais ir sienos ausis turi.

ektnadienU
RIMČIAI

„AŠ EINU PAS TĖVĄ...”
Dievo ieškojimas yra didžiausias 

rūpestis žmogaus gyvenime. Filoso
fija sako, kad Dievas yra Amžinoji 
Būtis, kad jis yra pirmykštė prie
žastis, iš kurios kyla kitos būtys 
ir visos kitos priežastys. Šalia Die
vo nėra buvimo, nes tik Dievas yra 
buvimo šaltinis; jis yra būties cen
tras ir paslaptis. Daiktai yra tik 
todėl, kad Dievas jiems leidžia da
lyvauti savo buvime. Kalnai yra 
gražūs ir didingi, nes Dievas norė
jo, kad juose atsispindėtų jo pa
ties didybė ir grožis. Galingai ban
guoja platūs vandenynai, nes jiems 
yra skirta vaizduoti Dievo galybę 
ir neribotumą, žmogus su savo to
bulybėmis yra Kūrėjo paveikslas 
ir panašumas. Tiek daug yra sai
tu. jį siejančių su Kūrėju, kad vie
nas Bažnyčios Tėvų išdrįso žmogų 
pavadinti „sukurtuoju Dievu“. Fi
losofija, stebėdamosi žmogaus pa
žinimo galia,, jo savisąmone, jo 
valios laisve ir kitais žmogiškosios 
asmenybės tobulumais, patvirtina, 
kad žmogus yra Dievo kūrinių ap
vainikavimas.

Tačiau visi šie samprotavimai 
apie Dievą, kaip visatos priežastį 
ir buvimo šaltinį, palieka kažkaip 
šalti; jie nepajėgia sušildyti žmo
gaus širdies tol, kol Dievo ieškąs 
žmogus neapsistoja prie to didžio
jo, brangaus atradimo, kad galin
gasis pasaulio Kūrėjas yra jo Tė
vas. Amžinasis Dievas yra žmogaus 
Tėvas, kuris pažįstą jį kaip savo 
vaiką ir šaukia jį vardu. Laimin
gas žmogus, kuris, besigrumdamas 
taip dažnai beviltiškoje gyvenimo 
kovoje, į varginantį gyvenimo 
prasmės klausimą atrado atsaky
mą: Aš einu pas Tėvą. Šie nuosta
būs Kristaus žodžiai yra užrašyti 
Evangelijoj. Koks prasmingas pa
sidarytų žmogaus gyvenimas, jei 
šie žodžiai lydėtų visus jo darbus • 
ii- žingsnius,

„Kur tik akis užmato, kur be- 
nuklysta mintis — visur matau, 
visur pažįstu aš Tavo. Ar diena 
išaušta, atskleisdama kalnus ir ly
gumas, ar žydinčių gėlių kvapas 
nubanguoja per pievas, ar pakštis 
miško glūdumoj suklysta — visur 
matau ir girdžiu Tave.

Kalėjimo rūsy nykstančio žmo 
gaus kaulėtos rankos tiesias į Ta
ve. Kruvinoj kovoj, granatų išrau
stoj duobėj uždususio kario pasku
tinis atodūsis šaukia Tave. Myli
moji prie lango rymanti krūptelia 
ir šaukia Tavo vardą, išgirdusi bai 
šią žinią. Nuo marių iki marių, nuo 
vieno žvaigždžių krašto iki kito 
girdisi Tavo vardas, o Dieve!

Mano širdis dreba, kaip audroje 
siūbuojamas medžio lapas. Neži
nau nei kur pradžia nei kur pabai
ga. Norėtųsi, aprėpti ■ visą žemę, 
visą sutalpinti . į savo širdį! Kad

Sekretorius m mojo ranka
— Ką jie man padarys? Iš tar

nybos pašalins? Ir šiaip mudviejų 
su Tamsta amžius šioj įstaigoj 
neilgas.

— Tai būtų niekis. Stebiuos, kad 
mane čia tebelaiko. Jau trys savai
tės. kai mūsų „geriausieji iš geriau
siųjų“ atgabeno iš Maskvos Stali
no saulę, o manęs vis dar neju
dina, •— kalbėjo susimąstęs Ma
taitis. *

— Pajudins, nebūkštaukit, — pa
juokiamai nuramino jį eskretorius 
ir pridūrė: — Bet dėl to Raibio ir 
sąrašto reikia ką padaryti. Negi sė
dėsim čia per naktį, belaukdami 
Reibio grįštant. Žinot, ką? Gal jis 
yra savo bute. Pasiųsiu ką pa
žiūrėti.

— Taip ir padarykit. Būtų la
bai gerai, — sutiko Mataitis.

Netrukus sekretorius grįžo drau
ge su Raibiu. Šis kuone kariškai 
išsitempė ir pratarė:

— Klausau, pone... drauge di
rektoriau!

Jis buvo pastebimai nugėręs, ta
čiau laikėsi tvirtai.

— Še tau velnias, ne pyragai! 
Ankstyvu popiečiu nusiiašėt... — 
nepatenkintas pastebėjo Mataitis

— Aš nedaug... taip tik biškį... 
— aiškinosi Raibys. — Su tuo rau
donarmiečiu...

— Kas per raudonarmietis? — 
nustebo Mataitis.

— Agi čia toks... iš senų laikų 
pažįstamas... Susitikau kartą, tai 
ir ėmė lankytis... Negi išvarysi?

Skėtis, kaip daugumas žino, 
ypač Anglijoj gyvenančių, yra 
labai naudingas daiktas, nes apsau
go drabužius nuo lietaus. Tačiau 
skėčiai neseniai Europoje naudo
jami, tik apie 400 merų, tuo tarpu 
Rytų kraštuose jie buvo žinomi jau 
prieš 1.000 metų Ten skėčiai tu
rėjo žmones saugoti ne nuo lietaus, 
bet nuo saulės, o skėčius galėjo 
r audoti tik kilmingieji krašto gy
ventojai vadinasi, didikai. Papras
tiems žmonėms skėčiai tavo ne
prieinami ne vien dėl brangumo, 
bet ir dėl draudimo. Vadinasi, ten 
skėtis buvo kaip žmogaus kilmin
gumo ar turimos valdžios simbolis. 
I.alkui bėgant, ir Rytų kraštuose 
skėčio didybė smarkiai krito, nes 
Vakarų valstybių fabrikai labai 
daug skėčių ten paskleidė ir tuo 
būdu mases nekilmingų žmonių 
sukilmino.

Paveikslėly — europinis skėtis.

vardas aidėtų ir aidėtų. Kad galė
čiau ilsėtis kad galėčiau nurimti!

Toks didelis troškimas, toks ga
lingas ir nepasotinamas jausmas 
širdy! O galia mana tokia menkute. 
Kaip skruzdės ant pravažiuojamo 
kelio. Kiekviena praeinanti pėda 
gali sumindyti. Kas būčiau, jei Ta
vo vardas neskambėtų! Kas liktų 
iš manęs, jei nežinočiau, kad turiu 
Tėvą, savo rankoj laikantį mane. 
Jei savo gyslose nejausčiau tos 
ugnies, kuri buvo visos gyvybės, 
viso judėjimo, viso gyvenimo ir 
viso pasaulio pradžia. Mano Dieve! 
Štai esu toks, kokį mane pašaukei. 
Matai, ar vertas aš prašyti leisti ir 
man vykdyti Tavo valią žemėje. 
Šaukti r Tavo vardą, kartoti 
Tavo žodp Be Tavės vis
kas beprasmiška. . Pragaras be 
Tavęs. Ir dreba širdis, Tavo vardą 
šaukdama. Leisk būti arti, leisk 
sušilti išvargusia j am Tavo meilės 
ugny, o Dieve!“ (Jonas Noreika, 
Stutthofo koncentracijos stovyklo
je. 1944. I. 27.). K.V.K.

— Sakė jums draugas sekreto
rius, kas per reikalas? — nutrau
kė jį direktorius.

— Ne... nieko nežinau...
— Skambino iš N.K.V.D., parei

kalavo, Kad numeštumėt jiems mū
sų tarnautojų sąrašą. Į 73 kam
barį.

Kiek apsiblaususiu Raibio veidu 
praslinko šešėlis Jo akys baimin
gai ėmė mirkčioti.

— Ne... pone... drauge direkto
riau, siųskit ką kitą, Aš ne... — 
mikčiojo jis susijaudinęs.

— Taigi. Kad būtinai reikalauja 
jūsų. , (

— Reikalauja.... —- Raibys lyg 
pasipurtė viduje ir tarė:'—Jei taip, 
nieke nepeši.

— Bet, ar galėsit? Truputį gal 
netvirtas jaučiatės? — klausė Ma
taitis.

Raibys vėl išsitempė, jau links
miau pasakė:

— Bus atlikta. Įsispausiu citri
ną į gerklę — lyg neragavęs būsiu.

— Žiūrėkit... — dar pridūrė di
rektorius ir kreipėsi į sekretorių: 
— Duokit jam .tą sąrašą...

* * *

Kai po ilgokų klausinėjimų, 
skambinimų telefonu, po gero pus
valandžio laukimo apačioje, Rai
bys kopė laiptais, laikydamas ran
koje leidimą su pažymėta atėjimo 
valanda bei minutėm, jį vėl buvo 
apsiautęs nesuvokiamas nerimas.

Degtinės sukeltas svaigulys bu
vo išsiblaškęs. Per trumpą kelią
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IŠ SOVIETINIO PRAGARO ATBĖGO LIETUVIS
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 

savo biuleteny balandžio 1 d. patei
kė iš Sovietinio pragaro pabėgusio 
tautiečio pranešimą. Pranešimas 
Lietuvą liečia tik iki 1947 metų, 
kol šis tautietis ten gyveno. Pasa
kojimą jis pradeda:

Iki 1944 m. gyvenau Lietuvoje, 
Marijampolės apskr. 1944 m. rug
sėjo mėnesį mane mobilizavo į rau
donąją armiją Visus mobilizuo
tuosius iš mūsų apskrities surinko 
į Marijampolę. Iš ten sekančią die
na išvežė i Kauną.

Kaune praleidome tik vieną nak
tį. Iš Kauno per Vilnių nugabeno 
į Jarcovą. Mūsų buvo visas trauki
nys, apie 30 vagonų, vien lietuvių. 
Mobilizuojant mums žadėjo, kad 
būsime palikti Lietuvoje. Todėl už 
Vilniaus, kai vyrai suprato, kad 
juos veža į Rusiją, daugelis bandė 
šokti iš vagonų ir bėgti.

Jarcove mus apgyvendino mūsų 
pačių išsikastuose bunkeriuose, 
miške. Aprengė rusiškomis unifor
momis. Mūsų dalinys buvo vadina
mas atsargos puiku. Viso mūsų bu
vo apie 600 vyrų, visi lietuviai. Ka
rininkai daugiausia buvo rusai. 
Stovyklą saugojo rusų sargybiniai. 
Jarcove išbuvome apie du mėnesiu 
ir visą tą laiką nešiojom iš greti
mai esančių sandėlių į stotį, kuri 
buvo apie 7 km nuo mūsų stovy
klos, presuoto šieno plytas.

Iš Jarcovo mus grąžino į Lietu
vą, prie Švenčionėlių, kur išdavė 
mums ginklus ir prasidėjo mūsų 
mokymas, kuris tęsėsi du mėnesiu.

Maža Egipto pelė, vadinama 
džerba, pasižymi nepaprasta savy
be toli nušokti. Ji gyvena smėlio 
cykynėje ir minta augalų šakni
mis. Ji gali tiesiai į viršų pašokti 
iki 5 metrų aukščio. Pavojaus metu 
džerba dažnai šoka puolėjui į akis, 
ir kol tas nuo išgąsčio ar netikėtu
mo įspūdžio prasiblaivo, džerba 
būna jau dingusi iš jo akiračio.

Karininkai buvo rusai, tarp jų keli 
1941 m. į Rusiją pabėgę lietuviai.

Šiek tiek mus pamokę, rusai 
perkėlė mūsų dalinį į Katilovo 
Kaimą, Lenkijoje, netoli Lietuvos 
sienos. Iš ten trys mano draugai 
bandė pabėgti į Lietuvą. Juos visus 
rusai sugavo, du sušaudė, trečias 
buvo atiduotas drausmės kuopon. 
Mes buvome toliau mokomi.

1945 m. vasario mėn. buvome 
išvežti į frontą prie Frankfurto/O. 
Ten mus po kelis vyrus išskirstė po 
rusų dalinius. Aš patekau į vieną 
pėstininkų pulką. Už savaitės pra
sidėjo didysis puolimas per Oderio 
uoę. Mane sužeidė ir mėnesį išgu
lėjau ligoninėje. Kai išėjau iš ligo
ninės, paskyrė prie sovietų komen
dantūros Berlyne. Drauge buvo dar 
keli lietuviai.

Berlyne mūsų užduotis buvo eiti 
sargybą prie štabo, stebėti, ar nesi- 
būriuoja miesto gyventojai, palai
kyti mieste tvarką ir t. t. Kartą, 
stovėdamas sargyboje, girdėjau 
pro šalį žygiuojantį kareivių būrį 
lietuviškai dainuojant, tačiau tų 
lietuvių daugiau nesutikau, Kadan
gi sergu chroniška širdies liga, tai 
po didelių vargų man pavyko išsi
rūpinti gydytyjo pažymėjimą, kad 
aktyviai tarnybai netinku. Tuo pa- 

mdu mane iš kariuomenės pa±ei- 
do 1945 m. gruodžio mėn. Per 
Frankfurt/O. ir per Karaliaučių 
grįžau Lietuvon į savo gimtinę 
Marijampolės apskr.

Tėviškėje netrukus suėjau į są
lytį su partizanais. Buvau paskir
tas partizanų ryšininku. Man nepa
žįstama mergaitė atnešdavo laiks 
nuo laiko laiškų ir siuntinlių, ku
riuos turėjau išnešioti į tris vietas. 
Tuo metu partizanai buvo susior
ganizavę ir veikė nedidelėmis gru
pėms. Ju tarpe buvo nemaža kari
ninkų. Susidūrimų su rusų kariuo
mene, ar didesniais policijos dali- 
i iais vengdavo. Jų tikslas buvo 
kovoti prieš Lietuvos komunistini- 
mą. Tačiau pasitaikydavo ir gin
kluotų susirėmimų. 1947 m. kovo 
mėn.. partizanai, nuvykę į viename 
dvare prie Liudvinavo įrengtą 
kolchozą, pasiėmė daug maisto. Ve
žimą su maistu paleidę į miškus, 
partizmai įsitaisė už dvaro esan
čioje Kalvėje ir pasiuntė vieną 
žmogų į Liudvinavą pranešti 
NKVDistui Žemaičiui, kuris žiau
riai engė apylinkės lietuvius, kad 
partizanai kolchoze Istrebiteliams 
su Žemaičiu važiuojant partizanų 
gaudyti į dvarą, pasislėpusių kal
vėje partizanų visi buvo iššaudyti. 
Žuvo ir vienas partizanas.

Vietos komunistėliai partizanų 
buvo labai įbauginti. Perdaug ak
tyvūs komunistų veikėja j buvo 
likviduojami. Į kalėjimą pakliu
vusius bendradarbius partizanai 
šelpdavo maistu. Taipogi remdavo 
ir vargan pakliuvusius žuvusių 

partizanų šeimos narius Man te
ko taip pat matyti ir skaityti par
tizanų leidžiamą šapirografuotą 
laikraštėlį „Laisvės žvalgas”.

Lietuvoje plačiai paplitusios 
partizanų dainos. Jų visų ištisai 
neprisimenu, žinau tik kai kurį 
posmą:

Neverkit sesės savo brolių, 
Nors jų akis mirtis palies, 
Ir" neparneš jie jums karolių 
Jš šaltos Sibiro šalies.
Iš tos šalies, kur vysta gėlės, 
Kur dreba žemė alkana, 
Kur ašarų prigėrę slėniai, 
Negrįšiu, brangi mamyte, ne. 
Negrįšiu, brangi mamyte, 
Bet mūs tėvynė bus laisva... 
Ar kaltas aš kad pamylėjau 
Lankas ir slėnius Lietuvos, 
Kad man patinka pietų vėjai 
Karpytuos lapuose klevuos. 
Už ką, už ką man tie retežiai, 
Už ką ant durų užraktai... 
Išniekintas sodžius gimtinis, 
Sibiran tėvai išvežti, 
O man tik šautuvas — brolis 

palikęs, 
Ateitis Laisvoj Lietuvoj....
Oi, lėk lėk, sakalėli, 
Į mano gimtuosius namus, 
Pasakyk tėveliui ir motinėlei, 
Kad nebegrįš daugiau sūnus. 
Aktyviai partizanai pasireiškė 

agituodami sabotuoti rinkimus į 
Aukščiausiąją SSSR Tarybą. Buvo

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LĖKTUVAIS MĖŠLĄ VEŽA

Okupantų leidžiamame laisvam 
pasauly esantiems lietuviams mul
kinti laikrašty „Tėvynės Balse“, š. 
m. 1 num. yra įdėta naujametinė 
telegrama: Žeimiuose buvo atlieka
mi pirmieji bandymai patręšti lau
kus iš lėktuvų. Šiandien patvirtin
tas metins ž. ū. aviacijos planas — 
patręšime iš oro dvidešimts kartų 
didesnį plotą, negu 1950 metais...“ 
Taigi, tik žiūrėkite ir stebėkitės, 
visas pasauli, kokių stebuklų ko
munistai Lietuvoj pridarė: vilnie
čiais pavadinti maskoliai vien tik 
šampano per Naujus Metus išgėrė 
10.000 bonkų, gi neapdirbtus lau
kus pradėjo net iš lėktuvų tręšti... 
Nesvarbu, kad 1950 metais toks 
„tręšimas“ buvo įvykdytas tik vie
nu skridimu, o šiemet lakūnas „su 
tiąšomis“ perskris penkis ar dvi
dešimts kartų daugiau, svarbu, 
kad apie tai bus parašyta ir nufil
muota, su „nekaltais paaiškini
mais“, kad Lietuvoje laukai pa
tręšti jau net iš lėktuvų... nes, kaip 
kitame straipsnyje rašo vyr. agr. 
A. Skirka, „kolūkinė santvarka su
daro visas sąlygas pasiekti nematy
ti laimėjimų kaime... jei 1948 me
tų pradžioj tebuvo vos 20 kolūkių,

platinami ir viešai klijuojami at
sišaukimai, kaip pav., „Lietuvi, ge
riau sau dešinę nukirsk, negu už 
išgamą balsuok“. Apie 70 nuoš. 
apylinkės gyventojų balsuoti nėjo. 
Balsavimo komisijos važinėjo po 
kaimus. Žmonės visaip slapstėsi 
ir išsisukinėdavo. Komisija, atva
žiavus pas mano močiutę, apie 30 
metų amžiaus, ragino ją balsuoti, 
ji atsakė „Vaikeli, jau aš balsuo
siu geriau kapinėse.. “ ir nebalsavo.

1947 m. seniūnas Šakelė aš ir dar 
keli vyrai buvome NKVD suimti. 
Nors jokių įrodymų prieš mane 
NKVD neturėjo, buvau pasmerk
tas dešimčiai metų priverčiamųjų 
darbų ir nugabentas į koncentra
cijos stovyklą, netoli Murmansko. 
Rugsėjo mėn. man su dar vienu lie
tuviu pasisekė iš ten pabėgti. Ben
drakeleivis pakeliui žuvo. Man po 
didelių vargų pavyko 1950 m. pa
siekti vakarų Vokietiją.

Ir Jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto ga
rantijas. Jas parūpina ir kitus 
su imigracija susijusius reika

lus sutvarko
Jonas J. Juškaitis 

Teisinės-Kalbinės Pagalbos 
Įstaiga

907 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario, Canada.

tai šiandien jau apie 90% visų 
valstiečių susibūrė (taigi, susibū
rė) į kolūkius. 43 tarybiniuose 
ūkiuose jau įrengtas automatinis 
gyvulių girdymas, 26 ūkiuose 
— automatinis karvių melžimas... 
iki 1953 metų bus elektrifikuotos 
visos mašinų — traktorių stotys ir 
centrinės tarybinių ūkių sodybos. 
Jau vien 1951 metais bus pastatyta 
apie 500 radio stočių ryšiui su bri
gadomis palaikyti... „Taigi visur 
tik automatai ir automatai — ir 
visi žmonės daromi tik automatais. 
Gal toliau automatai ir kiaušinius 
vietoj vištų pradės dėti... tada bū
tų nereikėję ne „vien tik 1948-50 
m. paruošti 1.987 kalūkių pirminin
kų, 2.364 sąskaitininkų, 1.300 gyv. 
fermų vedėjų ir daugiau kaip 5.000 
gyvulininkystės bei laukininkys
tės darbuotojų”. Tokie ten ir dar
buotojai: tai agitatoriai, kurie bai
gę vadų ir šnipų kursus, šnipinės 
žmones, bet ne ž. ū. rūpinsis, nes 
apie jį nieko neišmano. Bet bolše
vikams tai nesvarbu—jiems tik rū
pi kad ir badu mirdami žmonės 
„džiaugtųsį iš laimės”. O seniau 
piemenys ir be lėktuvų sugebėdavo 
geriau „patręšti laukus“, nei dabar 
bolševikai stachanoviečiai sugebės 
juos tręšti lėktuvais ir mašinomis.

BAIGIASI MAISTO
KORTELIŲ LAIKOTARPIS 

(perijodas)
Naująsias reikės iš naujo per
registruoti.

Mes mielai įregistruosime 
jūsų naująsias korteles. Toliau 
nuo mūsų parduotuvės gyve
nantiems maistas galės būti 
atgabentas į namus.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2. Telef.:

SHOreditch 8734.
Galima gauti Įvairių maisto da
lykų Reikalaukite kainaraščių 
arba nurodykite dalykus, kurių | 
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Balandžio 21 d. Bradforde, 
St. Patrick’s Church Hall, 1 
Paradise St., antrą kartą stato
ma S. Čiurlionienės 4-rių veiks
mų drama

Aušros sūnūs
Pradžia 16 vai. Po vaidinimo 

šokiai. Vietinius ir apylinkės 
tautiečius kviečiame pasinau
doti šia paskutine proga.

DBLS Bradford© Apygardos 
Valdyba

SOVIETINIS JUMORAS
STALINIZMAS BEPROTNAMY
Sovietu Rusijoj vieno beprotna

mio direktorius, laukdamas draugo 
Sveikatos ministerio vizito, šiaip 
taip išdresiravo bepročius, kad jie 
pagal ženklą visi šauktų „ura 
Stalin”. Belankydamas beprotnamį, 
ministeris pastebėjo, kad vienas 
kampe esąs atletas nešaukia kartu 
su kitais. Ministeris staiga prie jo 
priėjęs, grąsinančiu tonu ir klausia:

— O tu dėl ko nešaukei Stalino 
garbei?

Klausiamasis: — Aš ne beprotis; 
aš jų prižiūrėtojas.

JEI NE AMERIKOS 
BEDARBIS, TAI

Lenkijos žydas, sutikęs seniai 
nematytą draugą, pasakoja:

— Turiu keturis vaikus Visi jie 
komunistinėj Lenkijoj turi geras 
vietas: Abromas — inžinieris, Sara 
— gydytoja, Chaimas - bugalteris. 
Tik vienas Jankelis vargsta. Jis 
sėdi be darbo Amerikoje ir siunčia 
mums maisto siuntinius. Badu 
išmirtume, jei jis tai nedarytų.

VYKSTANTIEMS KANADON 
vietas parūpins laivuose, plau
kiojančiuose linija: Southamp- 

tonas — Halifaxas.
BURROWS & ALLEN’s 

TRAVEL BUREAU.
177, Sloane Street, London, 
S.W 1. Tel.: SLO 8221. Kelionės 

kaina — nuo 50 svarų.

Baigėsi pirmasis metų ketvirtis.
Kas „B. Lietuvį” buvo išsirašęs 
metų ketvirčiui, prašomas neatidė
liojant išsirašymo laiką pratęsti.

nuo įstaigos ligi čia Raibys buvo 
išrūkęs du papirosu. Tačiau dabar 
jis nepakenčiamai užsigeidė rūkyti. 
Jis mechaniškai kyštelėjo ranką į 
kišenių, bet čia pat prisiminė, kad 
buvo išrūkęs paskutinįjį ir dėžu
tę numetęs.

Rūmai skendėjo tylumoje. Tik 
retkarčiais, jam praeinant pro ku
rias duris, buvo girdėti sausas ra
šomųjų mašinėlių stuksenimas.

Jis sisikaupė, apsidairė, vogčio
mis persižegnojo ir energingai pa
barbeno į 73 — jį kambarį. Išgir
do duslų balsą ir kažką sakant, 
pastūmėjo duris.

Už didelio rašomojo stalo sėdėjo 
su kepure ant galvos N.K.V.D. tar
nybos kapitonas. Parėmęs palangę, 
susikišęs rankas į kišenius, stovė
jo civiliai apsitaisęs vyras, įsikan
dęs papirosą.

— Sėskit, — mostelėjo galva ka
pitonas.

Raibys priėjo prie stalo ir atsi
sėdo į nurodytą kėdę. Kapitonas 
įsikniaubė į kažkokius raštus. Pi
lietis prie lango nusigręžė ir ėmė 
žiūrėti į gatvę. Raibys pasekė jį 
žvilgsniu, tačiau tematė liepų vir
šūnes ir šv. Jokūbo bažnyčios 
bokštą.

Kurį laiką truko tyla.-
— Sąrašas? — staiga paklausė 

kaoitonas, atsitraukdamas nuo 
raštų.

Raibys, netaręs žodžio, padėjo 
voką ant stalo.

Kapitonas jį atplėšė, išsitraukė 
raštą ir, į jį nė nepažvelgęs, pa
klausė:

— O ką jūs galit pasakyti apie 
Bistricką?

Raibys nustebęs pažvelgė į klau
siantįjį.

— Ką gi aš galiu pasakyti? Ne
suprantu.

— Nesuprantat, — šyptelėjo 
anas. — Suprasit... Koks jo nusis
tatymas įvykusių čia pasikeitimų 
atžvilgiu? Ką jis galvoja apie ta
rybinę valdžią?

— Iš kurgi aš galiu tai žinoti?
Kapitonas atsikėlė, priėjo prie 

lango, pažvelgė pro jį ir staiga at
sigręžęs, tarė, primygtinai pabrėž
damas žodžius:

— Jūs turite viską apie jūsų 
įstaigos tarnautojus žinoti. .

— Bet... iš kurgi?... Kaip... — 
bandė sakyti Raibys.

— Ir man apie viską pranešinė
ti: — pridūrė kapitonas, čia pat vėl 
klausdamas: — Jūs vedęs, turit 
dvylikos metų sūnų?

— Taip.
— Jūsų žmona ir vaikas gyvena 

Kaune.
— Taip.
— Kodėl ne kartu su jumis čia?
— Žadėjau juodu atkelti... bet., 

užėjus neramiem ; laikams... — aiš
kinosi Raibys, jausdamas, kad sako 
ne tai, kas reiktų sakyti.

— Kas per neramūs laikai? Da
bar čia bus ramiausi laikai. Kur 
tarybinė valdžia, ten visuomet tai
ka ir ramybė. Laimingi jūs esat, 
patekę į didžiulę Tarybų Sąjun
gos šeimą. Pasaulyje siautėja im
perialistinis karas. Jūs, maža tau
ta, patektumėt į karo sukurį ir 

būtumėt nušluoti nuo žemės pavir
šiaus, jeigu ne Tarybų Sąjungos 
jums ištiesta pagalbos ranka. Da
bar, didžiojo Stalino globojami, ga
lėsit ramiai gyventi bei keiti savo 
ekonominį ir kultūrinį lygį. Tačiau 
Tarybų Sąjunga turi daug priešų. 
Jų yra ir jūsų, lietuvių, tarpe. Visi 
sąmoningi piliečiai, visi dori žmo
nės turi padėti mums liaudies ir 
Tarybų Sąpungos priešus deši
fruoti, izoliuoti, kad jie netrukdy
tų tarybinei valdžiai dirbti liaudies 
gerovei. Tokios pagalbos mes lau
kiame ir iš jūsų, drauge Raiby, —
staiga atsigręžęs nuo lango, pasakė 
ten stovįs vyras ir įsmeigė į Raibio 
veidą šviesių, blankių akių 
žvilgsnį.

Raibį nupurtė vidujis šiurpas. 
Kiekvienas :no sakomas žodis
smigo i galvą ir pančiojo jo valią.

— Iš jūsų, drauge Raiby, mes 
laukiame uolaus bendradarbiavi
mo, dešifruojant liaudies priešus,— 
nekartojo vėl anas, nenuleisdamas 
žvilgsnio nuo Raibo veido.

Tas bandė spirtis, tačiau jo min
tys pynėsi ir jis negalėjo rasti tin
kamų žodžių.

— Bet... bet, drauge... aš neži
nau, kas tie liaudies priešai... kaip 
juos atskirti . — mykčiojo nesusi
gaudydamas.

— Kiekvienas, kurs kenkia arba 
dėl savo kilmės, turėtų turtų, tu- 
’■ėtos buržuaziniais laikais aukštos 
tarnybos ar stačiai dėl savo galvo
senos galėtų kada nors kenkti ta
rybinei valdžiai, tas yra liaudies 
priešas ir turi būti izoliouotas ar

ba sunaikintas. Aišku? — dėstė 
vyj as

— Nevisai, — atsakė Raibys.
— Klausykit, drauge Raiby, ne- 

vaidinkit neišmanėlio. Jūs esat ap
sišvietęs žmogus. Kokį mokslą esat 
išėjęs?

— Tris klases viduriniosios mo
kyklos.

— Na, matot. Esat pamokytas, 
raštingas. Tarybų Sąjungoje to
kiems kelias atviras kad ir į aukš
čiausias vietas. Tik reikia sugebė
jimo, energijos ir geros valios. Ką 
gi jus turėjot buržuaziniais lai
kais? Ko pasiekėt? Esat sargas, pa
siuntinys, įstaigos pastumdėlis. Da
bar kas kita. Jei sugebėsit nusipel
nyti, kažin... gal netrukus būsit tos 
pačios įstaigos sekretorius. O su 
laiku ir dar aukščiau... Ir pilietinę 
pareigą atliksit, — dėstė vyras, da- 
dar apžergęs kėdę, pasidėjęs ran
kas ant atkaltės ir nenutraukia
mai sužiuręs į Raibį.

Tas tylėjo.
— Nemanau, kad esu tinkamas 

tokiam darbui, — pagaliau įstengė 
pasakyti.

— O kodėl ne? Čia kaži ko ne
reikia. Smulkesnėm instrukcijom 
;us aprūpins draugas Jožikov'as, 
— šyptelėjo vyras, rodydamas į ka
pitoną

— Nemanau, kad tiksiu tokiam 
darbui, — pakartojo Raibys.

Kapitonas pasirausė raštuose ir, 
išsitraukęs vieną, pasakė-

— Patarčiau draugui Raibiui 
prisiminti šiuos savo gyvenimo 
momęntus: 1919 metais Raudono

sios Armijos kovotojas, tais pa
čiais metais dezertyravęs ir įstojęs 
į buržuazinės Lietuvos kariuome
nės Panevėžio batalioną, vėliau 4 
p. pulką. 1920-21 m. vyresnysis pus
karininkis 9 p. pulke. Išėjęs 1922 
m. iš kariuomenės, įstojo į Šaulių 
Sąjungą, kur išbuvo aktyviu Kau
no Būrio nariu ligi tos Sąjungos 
panaikinimo. Apdovanotas Nepri
klausomybės Dešimtmečio ir Šau
lių Sąjungos medaliais.

Civiliais drabužiais vyras girgž- 
džiamai nusijuokė ir pridūrė:

— Viso to per akis pakanka 
draugui Raibiui kvalifikuoti liau
dies priešu. Tada... vargu ar jo by
la pasibaigtų izoliavimu.

— Nepamirškit, Raiby, taipgi ir 
to, kad Kaune, Lelijų gatvėje, 14 
nr. gyvena i ūsų žmona ir sūnus, — 
pasakė dar kapitonas.

Raibys, panarinęs galvą, tylėjo. 
Tvinstančiom ir atslūgstančiom 
bangom kraujas plakė jo sma- 
genis.

— Bet galėtų būti ir kitaip. Ne
manau, kad truktų ilgai, kol drau
gas Raibys pasiektų sekretoriaus 
vietą įstaigoj, kurioj dabar jis tar
nauja, — po valandėlės vėl atsilie
pė vyras.

Jis atsikėlė, susikišo rankas į 
kišenius ir priėjęs prie lango, su
žiuro vėl pro jį, tyliai švilpauda
mas.

Kapitonas vėl pasirausė raštuo
se, išsitraukė vieną, pakišo jį Rai
biui ir tarė:

— Pasirašykit .
(Bus daugiau)
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TELE VIZIJA
Televizija yra būdas perte.kti į 

atsumą vaizdą, panašiai, kaip yra 
perteikiamas garsas, vadinamas ra
dijo transliacijomis. Garso perda
vimas į atstumą paplito po pirmo
jo pasaulinio karo ir per pastaruo
sius 30 metų taip išplito pasauly, 
kad šiandien jis yra dažno žmo
gaus kasdienė būtinybė. Tuo tarpu 
televizija, jei imti jos raidai pa
vaizduoti žmogaus amžių, dar vos 
kepurniojasi iš vystyklų. Nežiū
rint tai, ji pradeda vaidinti didelį 
vaidmenį žmogaus gyvenime. 
Imant pavyzdžiu mūsų gyvenamą 
D. Britaniją, čia televizija daro di
desnę įtaką, Kaip radijas. Pastebė
ta, kad per televiziją skaitytosios 
paskaitos įvairiom diagramom, 
vaizdais, paveikslais ir kitais ati
tinkamais argumentais visuomenei 
padarė didelį ir gilų įspūdį. Tokia 
paskaita veikia televizijos mėgėjo 
ne tik klausą, bet ir matymą, dėl to 
kuria pilnesnę ir stipresnę vaizduo
tę, kaip pav. vien tik žodžiai per 
paprastą radiją.

Be paskaitų, vaidinimų per tele
viziją galima matyti ir girdėti ki
tų įvykių vaizdus ir garsus, pav. 
įvairias rungtynes, teismo bylas ir 
kitus viešus, įvykius, kurious šiaip 
natūraliose sąlygose, gali matyti 
tik nedidelis žmonių skaičius, bet 
per televiziją — jau neaprėžtas, o 
žiūrint įvyko svarbumo bei įdomu
mo — netgi milžiniškas.

TELEVIZIJOS PLĖTRA
Tik keturios valstybės šiandien 

turi televizijos programas. JAV, D. 
Britanija, Prancūzija ir Sov. Ru
sija. Labiausia išplėtota televizi
ja yra JAValstybėse Ten yra 107 
televizijos stotys arba visu šimtu 
stočių daugiau, kaip visam pasauly 
ir per 4 milijonus televizijos apa
ratų. Ir dar vis televizijos tinklas 
skubiu tempu plečiamas, nes apie 
2.000 televizijos stočių dar stato
ma. Dėl to netrukus nebus Ameri
koje namų be televizijos aparato.

D. Britanija — antras po JAV 
kraštas, televizijos išsiplėtimo atž
vilgiu. Čia televizijos priimtuvų 
yra 250.000, o televizijos progra
mas sekančių žmonių skaičius 
siekia apie 2 milijonus.

Prancūzija ir Sov. Rusija televi
zijos plėtroje nevaidina didesni* 
vaidmens, nes Rusija turi dvi te
levizijos stotis ir apie 50.000 tele
vizijos priimtuvų Tai yra mikros
kopinis skaičius per 200 milijonų 
gyventojų turinčiam kraštui. Be to 
Rusijoje televizijos aparatai priei
nami tik labai privilegijuotiems 
žmonėms: aukštesniems partijos, 
valdžios pareigūnams ir enkavėdė 
budeliams. Pagaliau, kultūrinės 
reikšmės atžvilgiu sovietinė televi
zija yra nulinė, nes ir per televi
ziją perduodama apkoktusi komu
nistinė programa, kuri žiūrovo ne
kultūrina, bet tik mulkina ir 
smukdo žemyn, į primityvą.

Prancūzija turi dvi televizijos 
stotis ir 25.000 televizijos aparatų. 
Jos aparatai, technikiniu atžvilgiu 
esą geresni, kaip kitų kraštu, nes 
perduoda ryškesnį vaizdą, bet, ne
žiūrint tai, Prancūzija neturi tele
vizijos žiūrovų masės.

TELEVIZIJOS ĮTAKA
Labiausia Amerikoje žinoma te

levizijos programa yra JAO posė
džių transliacijos. Šios trnasliaci- 
jos dėka, amerikiečiai pagrindinai 
susipažino su šia, tarptautine or
ganizacija ir svarbiausiais jos atsto
vais. Višinski'o, Malik'o komunis
tinės Kinijos atstovo gen. Vu ir 
Lenkijos — Suchy-Katzo kalbos ir 
fizionomijos, ilgai kabojusios 
priimtuvo langely padarė tai, kad 
paskubino komunistinės neapykan- 
tos sustiprėjimą tame krašte. Tai 
rodo, kad televizija daro didesnę 
įtaką visuomenei, kaip spauda ar
ba radijas.

Kita, nepaprasti amerikiečių pa
mėgta televizijos programa yra 
transliacija Senato komisijos nu
sikaltimams tirti posėdžių. Šios 
komisijos posėdžiai žmones tiek su
domino, kad kai kuriose vietose te
ko nutraukti fabrikuose darbą, kad 
darbininkai galėtų tele vizuojamus 
posėdžius sekti. Spėjama, kad per 
30 milionų žmonių sekė minėtos 
komisijos posėdžius. Šis faktas 
stipriai paveiks Amerikos nusikal
tėliškuosius klodus, bet, kita ver
tus, kai ką ir paskatins į nusikal
timus.

Dėl televizijos miįžinškos įtakos 
neabejojama, bet kyla klausimas

t.k dėl jos linkmės pobūdžio, bū
va it: ar jos įtakos teigiamoji pusė 
atsvers neigiamąją? Tai yra labai 
sudėtingas klausimas, kuris tuo 
tar pu nebaigtas nagrinėti specia
listų. Šito klausimo net prabėgomis 
aiškinimas ilgai užtruktų ir pasi
darytų nuobodus skaityti, dėl to 
pakaks paminėti tik vieną kitą 
būdingesnį faktą

Televizijos šaiininkia nori, kad 
visi gyvenino svarbesnieji įvykiai 
būtų tele vizuojami, įskaitant par
lamento posėdžius ir kitus susirin
kimus. Šitokia galimybė leistų gy
ventojams sekti atstovus, kaip jie 
atstovauja ir gina jų reikalus, kaip 
teisme, laike bylos, laikosi liudinin
kai ir ar bešališkas yra teisėjas. 
Tuo būdu, pav. parlamento nariai, 
atsidūrę nuolatinėje visuomenės 
kontrolėje, turės kalbėti ne parla
mentui, bet tiems, kurie juos rinko 
ir kad tokia laikysena parlamento 
darbus neigiamai veiks, abejoti 
netenka.

Televizijos vaidmens reikšmę 
studijavo grupė įžymių Amerikos 
teisininkų, bet dėl jos teigiamų ir 
neigiamų pusių galutinai nesutarė. 
Vienas tik pažvelgimas į televizijos 
vaidmens teigiamos ir neigiamos 
reikšmės dalykų sąrašą rodo, kad 
neigiamųjų skaičius yra dvigubai 
didesnis už teigiamųjų.

TEIGIAMOSIOS IR 
NEIGIAMOSIOS PUSĖS

1. Kiekvienas pilietis turi teisę 
dalyvauti parlamento ar teismo po
sėdy. Tačiau be televizijos pagal
bos šia teise jis negali pasinaudoti 
dėi atstumo bei kitų priežasčių, 
dažnai ir dėl salės mažumo, nes tik 
nedidelė svečių dalis į ją gali būti 
įleista. Tačiau televizijos aparatas 
įgalina pilietį, nežiūrint kur jis 
begyventų, ta teise pasinaudoti ir 
sekti parlamento, teismo posėdį ar 
kitokį viešą įvykį. Tuo būdu jis 
geriau susipažįsta sų valstybės 
santvarka ir jos įstaigomis.

2. Televizija yra nauja informa
cijos tiekimo forma, dėl to turi tu
rėti tą pačią teisę į visus viešus vi
suomeninio pobūdžio posėdžius 
kaip spauda ir radijas. Televizijos 
neįsileidimas į tas įstaigas bei pa
rengimus būtu informacijos teiki
mo laisvės varžymas.

3. Televizija verčia teismo bei 
komisijos pirmininką būti nešališ
kam ir vengti svarstomajam daly
kui įtakos. Tuo būdu visuomenė 
nematomu savo dalyvavimu, kon
troliuoja teisingumo panaudojimą 
teismo sprendimams ir parlamento 
darbams. Į tai ji, be abejonės, turi 
teisę.

4. Televizija nemažina garbės 
komisijos tardomiems asmenims. 
Jei tardomasis nepajėgia paneigti 
jam patiekto kaltinimo, tai dar ne
reiškia, kad tai yra dėl televizijos 
aparato kaltės.

Iš neigiamųjų televizijos pusių 
paminėtinos šios:

1. Milijoninės žmonių masės da
lyvavimas bylos nagrinėjimo metu, 
bylą paverčia vaidybos dalyku. 
Pav. Senato komisijos nusikalti
mams tirti posėdžiuose žiūrovai sa
vo aparato langely matė visuome
nės padugnių {žymenybes, gaujų 
vadus, baltųjų vergių pirklius ir 
kitus, vadinamus tokiais vardais, 
kurie rimtą įvykį susieja su krimi
naline apysaka.. Tokie reginiai gali 
būti įdomūs, bet pedagoginiu atžvil
giu jie daro neigiamą įtaką.

2. Pav. gangsterių meilužių vaiz
dai, pasipuošusių brangiausiais 
drabužiais ir apsisagsčiusių bran-

NEMODERNUS TARPININKAS

Kupidonas mato. 
Kupidonas žino, 
Ką labiausiai mėgsta 
Senstančios merginos.
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Televizijos siunčiamosios stotys 
reikalingos labai aukštų bokštų. 
Dėl to, kad paveikslams į atstumą 
perteikti naudojamos kitokio po
būdžio bangos, kaip garsui. Tele
vizijos bangos juda tiesiomis lini
jomis, kaip šviesos bangos. Jei 
tarp televizijos stoties ir priimtuvo 
pasitaikys kokia aukšta klūtis: kal
nas, ar trobesys, tai jis dalį bangų 
sulaikys. Dėl to televizoriaus lan
gely bus dalis vaizdo neryški. To
kiems trūkumams išvengti ir reika
lingi aukšti televizijos stoties bok
štai. Juo stoties bokštai yra auk
štesni, juo mažiau būna neryšku
mų priimtuvo ekrane. Tačiau auk
što bokšto pastatymas yra gana 
sunkus ir brangiai kaštuojąs daly
kas. Nestebėtina, kad amerikie
čiai televizijos bokštui ryžosi pa
naudoti aukščiausią Naujorko <ir 
viso pasaulio) trobesį Empire Sta
te Building'ą 102 aukštų, 417 metrų 
aukščio. Jie mano ant šio 
trobesio pastatyti geležinės kons
trukcijos 490 metrų aukščio bok
štą. Tai bus aukščiausias televizi
jos bokštas pasauly. Iki šiol aukš
čiausias televizijos bokštas buvo 
Atlantos miesto apylinkėje ir turė
jo 360 metrų aukščio.

Šiame paveikslėlyje vienos Ang
lijos televizijos stočių Sutton Cold- 
fielde bokštas, 250 metrų aukščio. 
Aplink šį bokštą tik 90 km. spin
duliu esančių televizijos aparatų 
gali būti gerai vaizdai priimami.

gakmeniais, bešvaistančius dešim
timi tūkstančių dolerių gali sugun
dyti daugelį mergaičių tokios kar
jeros siekti.

3. Televizija teismo bylas gali 
paversti propagandas arena.

4. Televizija reikalauja daugiau 
jas. Spaudą galima skaityti bet ka- 
dėmesio, kaip pav. spauda ar radi- 
da, bet televizija turi būti žiūrima 
tuomet, kai programa tiekiama, o 
jos metu negalima nuo aparato 
langelio atsitraukti.. Tai yra laiko 
gaišinimas ir nuostolių darymas. 
Jau ir dabar, kai Amerikos Senato

Bet šį kartą klaidą 
Pienburnis padarė. 
Nes ne meilė senį 
Jaudina, o karas.

LIE TU VI Al
Konsulo F. Daužvardžio pareiš

kimu, šiuo metu Lietuvos piliečių 
Amerikoj yra apie 25.000, o visame 
laisvajame pasaulyje — per 50.000. 

a Lietuviai iš Filipinų, ten atbėgę 
I komunistams užėmus Kiniją, BAL- 

Fo pastangomis visi gavo doku
mentus į JAV ir netrukus ten at
vyks. Yra lietuvių, žuvusių tiek 

j Korėjos fronte, tiek Indokinijoj.
Liet. Kultūros Rėmėjų pastango- 

| mis bal. 3d. JAV ruošiamas visuo- 
| meninis lietuvio teismas, kuriame 
j dalyvaus visa eilė pasižymėjusių 
j JAV liet, visuomenininkų.

Lietuvos ūk.s sugriautas ir bai
giamas terioti, tačiau sovietai ir 
toliau tebekiieda visokias nesąmo
nes apie ..naujus laimėjimus“. No
rėdama tam užkirsti kelią, Liet. 
Agronomų Sąjungos Valdyba Čika
goje įteikė Lietuvos konsului me
morandumą. kuriame išsamiai fak
tais įrodo, kaip okupantai naikina 
Lietuvos ukminkiją, ž.ū. specialis
tus ir grauna žemės ūkį. Lietuvos 
pasiuntinybė Vašingtone memo
randumą išvertė į anglų k. ir 
įteiks kam reikia.

Memorandume nurodoma, kokią 
pažangu I 'etuvos ūkis buvo pada
ręs nepriklausomybės metais, ko
kie specialistai su buv.. Resp. Pre
zidentu agr. Stulginskiu, ministeriu 
J. Tonkūnu, rektoriumi prof. Vil
kaičiu ir kt. buvo išvežti į Sibirą, 

kaip buvo suregistruota išvežtinų 
kandidatų 700.000 žmonių, kaip 
kolchozinimas baigia galutinai 
smaugti Lietuvos ūkį.

UNESCO personalo biuras, krei
pėsi į Liet. Profesorių Draugiją 
JAV-ėse, prašydamas adresų tų

komisijos nusikaltimams tirti posė
džiai buvo transliuojami, daugelio 
fabrikų gamyba dėl darbo petrau- 
kos nukentėjo, mokyklos buvo 
uždarytos, o namų šeimininkės ne
pagamino valgio, nes žiūrėjo į tele
vizijos priimtuvo langelį ir, intri
gos paveiktos, negalėjo nuo jo at
sitraukti.

Kaip matyti, televizija gali su
teikti visuomenei didelės naudos, 
net ir nemaža žalos pridaryti. Dėl 
to prieš suteikiant televizijai pi
lietines teises įeiti į visas visuome
ninio gyvenimo sritis, teks dar visu 
platumu išnagrinėti klausimą: kas“ 
gali būti ir kas negali būti tele- 
vizuojama.

TLEVIZIJOS APARATAI
Šiuo laiku D. Britanijoj daugelio 

krautuvių, pardavinėjančių televi- 
izijos aparatus languose yra pla
katėliai, raginą tuojau televizorius 
pirkti. Pardavėjai aiškina, kad 
ateity, dėl ginklavimosi priežasties, 
televizijos gamyba sumažės, dėl to 
dabar geriausia tokius aparatus 
įsigyti. Tuo tarpu pirkėjų tokie 
raginimai neveikia. Daugelis jų 
mano, kad vėliau televizijos apa
ratai bus geresni ir pigesni. Kokia 
prasmė būtų statyti televizijos sto
tis, jei televizorių gamyba būtų su-
mažinta — ne vienas samprotauja. 
Ir negalima neigti, kad toks sam
protavimas neturėtų pagrindo. 
Pav. priųš metus kas mėnuo D. 
Britanijoj buvo pagaminama 40.000 
televizorių, o dabar — apie 60.000. 
O kuomet yra didesnio kurio nors 
dalyko gamyba, tai tuo pačiu turi 
reikšti mažesnes gamybos išlaidas 
ir pigesnes gaminio kainas. De
ja, taip su televizoriais nėra. Dėl 
pakilusių medžiagos kainų jie neat- 
pigo. Todėl šiuo laiku televizorių 
kaina mažmenų prekyboje yra nuo 
60 ki 136 svarų.

Klasiškus veikėjus, 
Klasiškai jis pliekia. 
Kad atomo amžiuj 
Nedarytų niekų.
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asmenų, ypač specialistų ekonomi
niais, socialiniais ir pedagoginiais 
K.ausimais, kurie galėtu būti nuo 
6 mėn iki 2 metų ekspertais auk
lėjimo ii- mokslinio tyrimo reika
lams.

Romas Veselauskas, baigęs Dailės 
Akademiją Freiburge ir, kaip 
Pranzūzijos vyriausybės stipendi
ninkas studijavęs Dailės Mokyklo
je, yra pasižymėjęs kaip gabus 
dailininkas. Jau studijuodamas 
Paryžiuje, jis dalyvavo dailės pa
rodose. Grįžęs po studijų į Vokie
tiją, jis suruošė savo darbų pa
rodą Freiburge. Tai buvo jo grafi
kos darbų paroda. Dabar R. 
Veselauskas jau keliasi į JAV.

Lietuvis italų filmoje. Jau kuris 
laikas italų spauda akreipė dėme
sį į lietuvį Jokūbą Šerną, kaip gabų 
filmų artistą. Italų spauda pažymi, 
kad jis esąs kilęs iš Lietuvos pran
cūzų šeimos.

Sielovados tvarkytojo Tėvo Ber- 
natonio rūpesčiu, buvo gautas prie 
Frankfurto sklypas lietuviškoms 
statyboms statyti ir pradėti paruo
šiamieji darbai statybai. Tačiau 
šiomis dienomis pranešta, kad skly
pas rekvizuotas kariuomenės reika
lams. Dedama pastangų rasti naują 
vietą statyboms.

Pelėda. Šiuo vardu netrukus Či
kagoje pasirodys jumoro laikraštis. 
Jį redaguos Alb. Valentinas, ’eis 
„Nemuno” knygynas.

DIPUKAI BLOKAVO BALDO
(Reportažas iš Kanados)

Balandžio 7-8 d. Massey Hall, 
oronte įvyko tarptautini* komu

nistų suvažiavimas, “taikos kon
greso“ vardu pridengtas. Kaip ko
munistai savo skelbimuose rašė, į 
„taikos kongresą“ turėjo savažiuo- 
ti iš 80 kraštų 2064 delegatai, tik
riau tariant, Stalino raudonieji pa
siuntiniai. Kongreso tikslas buvo 
nuteikti visuomenę prieš trečiąjį 
pasaulinį karą, Kad liktų daugiau 
vilties pasaulį paskandinti rudė
tajame dumble ir žmonijai užtrau
kti bolševikinės vergijos jungą.

Gerai žinoma, kad raudonasis 
internacionalas, pasipuošęs nekal
tomis“ taikos balandėlio“, plunks
nelėmis, agpavystės būdu, nepaisy
damas stambių išlaidų išnaudoja 
visas progas apdumti „taikos“ 
propaganda mažiau besiorientuo- 
čią visuomenę ir tuo būdu, susida
ryti palankesnes sąlygas smerkti
niems tikslams vykdyti.

Su bolševizmu kovojančios tauti
nės grupės, susiorganizavusios į 
ABN organizaciją, šį komunistinį 
suvažiavimą sutiko didelio masto 
protestu. Per trumpą laiką ABN 
komitetas, susidedąs iš tautinių de- 
legatūrų: lietuvių, latvių, ukrainie
čių, rumunų, vengrų, bulgarų, ka
zokų, kroatų, gudų ir slovakų su
šaukė posėdį aptarti būdams kaip 
reaguoti įvyksiantį komunistų kon
gresą. Nustatyta programa vienin
gai buvo priimta ir vykdoma. Tuo
jau buvo pradėtas skubus organi
zavimas kongreso pikietavimo ir 
atsišaukimų platinimo miesto vi
suomenei. Lietuvių pasipriešinimo 
grupes organizavo ABN lietuvių 
tautinė delegatūra, kuri daugiau
sia aktyvumo ir parodė.

Manchesterio ir apylinkės lietu
vius Sekminių eisenai, gegužės 18 
d. kviečiame registruotis pas VI. 
Kupstį. Turintieji — su tautiniais 
kostiumais! Rengėjai

7\r’ok nekriokęs, vaike, 
Adomėnui — nulis.
Moterys jo širdį
Jau seniai sukūlė...
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IŠ MUSU GYVENIMO
{STEIGTAS MENO SAMBŪRIS
Balandžio 15 d. įvyko Notting- 

hamo lietuvių choro „Rūtos“ meti
nis susirinkimas. Buvo apžvelgta 
praėjusių metų veiklą, pateikta pi
niginė apyskaita ir nukaišytos 
gaires ateičiai. Ta proga, kad vei
kimas būtų platesnis, įvairesnis ir 
sklandesnis, nutarta įsteigti meno 
sambūrį, kurs vadinsis Nottingha- 
no Lietuvių Meno Sambūris. Jo 
koncertinį branduolį sudarys cho
ras „Rūta *, p. V. Untulio vadovy
bėje, tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. B. Strumskio ir vaidy
bos sekcija, kuriai vadovauti pak
viestas rašyt S. Laucius. Vaidybos 
sekcija sunkesnių scenos veikalų 
nestatys, bet apsiribos įvairesne 
programa — šiupiniais, linksma- 
vakariais ir montažais.

„Rūtos“ choro valdyba vien
balsiai perrinkta ta pati, kuri nuo 
šiol vadovaus visam .meno sambū- 
liui. Ją sudaro pirm. S. Eimutis ir 
nariai — V. Melnikas, M. Burba, 
Bliudžius ir Jankaitis. Sambūris 
iau turi eilę pakvietimų pasirodyti 
lietuvių kolonijose ir anglų visuo
menei. Jis veikia, kaipo DBLS-gos 
N'ottinghamo skyriaus meno viene
tas.

Sprendžiant iš to, kokį platų dai
ros meno barą išvarė choras „Rū
ta“, reikia tikėtis, kad, iš jo išau
gusio Meno Sambūrio veikla, bus 
car našesnė.

\OSIOS TAIKOS KONGRESĄ
Balandžio 7 d. Lietuvos Atgimi

mo Sąjūdžio Toronto skyriaus 
nariai bendradarbiaudami su kitų 
tautų AEN delegatūromis, užplūdo 
visas Toronto centrines gatves ir 
pradėjo dalint visuomenei atsišau
kimus, nukreiptus prieš bolševiz
me agresiją ir jų organizuojamą 
.taikos“ kongresą. Atsiškaukimų 
platinimas buvo pavojingas, nes 
bolševikai, pajutę, įvyksiantį pasi
priešinimą, suorganizavo gaujas 
persekiotoju norėdami pakenkti 
atsišaukimu platinimui. Pavojin
giausias atsišaukimų platinimas bu
vo prie Massey Hall, kur turėjo 
įvykti kongresas. Prie Massey 
Hall, be einančių į salę raudonųjų 
si jų garbintojų, aplink atsišauki
mų platintojus slankiojo komunis
tų organizuoti „sargai“. Nežiūrini 
tai, vistik atsišaukimai buvo sklei- 
ožiami ir visi su malnumu priim
davo ir perskaitydavo. Atsišau
kimai buvo paskleisti valgyklose, 
kavinėse, krautuvėse, kinuose, 
tramvajuose. Vienam lietuviui, 
platinusiam atsišaukimus,. teko 
susiremti su komunistų agentais, 
kurie smurtu bandė iš jo ištraukti 
atsišaukimus. Viso atsišaukimų 
buvo paskleista per pusė milijono.

Balandžio 8 d. vakare, lietuvių 
piketininkų grupės masiniai pradė
jo rinktis į nurodytą vietą'. Iš ten 
jos ėjo į „taikos kongreso“ vietą. 
Lietuvių grupės paruošė 9 plaka
tus su šūkiais: „Vienintelis pasau
lio agresorius — Rusija“, „Šalin 
Raudonoji armija iš Korėjos ir 
Lietuvos“ ir t. t.

Demonstrantų frontą sudarė 
apie 300 energingų žmonių, o per 
8.000 žmonių minia, užblokavusi 
savo spūstimi gatves, rėmė demon
strantus šūkiais ir rankų plojimais. 
K minios girdėjosi šauksmai: „Ša
lin klastingosios taikos skelbėjai— 
karas turi būti“ ir pan. Per šim
tą policininkų prakaituodami dirbo 
su pikietuotojais, saugodami, kad 
jie neįsiveržtų į sialę. Kelis kartus 
bandyta išplėšti stipriai policijos 
saugomas salės duris ir įsiveržti į 
salę, bet gausi policija juos atstum
davo.

I salę patekę žmonės komunistų 
buvo net apstumdyti,, papasa
kojo, kad kongresininkų nuotaika 
buvo prislėgta. Komunistai sėdėjo 
lyg musę kandę. Demonstrantų Šu
kiai, šalin Stalin'as, šalin komunis
tų šnipai, šalin „taikos kongresas“ 
salėje buvo labai stipriai girdimi. 
Dėl tos priežasties komunistai ne
galėjo vesti savo kongreso. Po tri
jų valandų apgulos visi demon- 
starantai tvarkingai išsiskirstė.

Šią demonstraciją apraše visi 
Toronto laikraščiai, vadindami ją 
pavergtų tautų antikomunistine 
'demonstracija. Pavergtų tautų 
ūningumas ir patriotiškumas dar 
kartą įrodė Kremliaus viešpačiams, 
kad laisvės sąjūdžiai budi.

Vacius Venckus

Tegul skamba musu dainos 
po šalis plačiausias!

Londono lietuvių choras ir me
nininkai Bradforde

DBLS Bradfordo skyrius ba
landžio 28 d. 17 vai. St. Pat
rick's Parish Hail, Paradise St.

off West Gate, Bradforde

Rengia didžiulį koncertą, 
kurį išpildys Londono lietuvių 
choras, solistai, tautinių šokių 
šokėjai ir kt. Po programos 
šokiai. Gros modernus džazas 
ir veiks alaus bufetas. Pra
šome gerb. tautiečius nepra
leisti šios retos progos gausiai 

atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba

Sėkmės vykdant darbą ir sklei
džiant mūsų dainą, ritmą ir dai
lųjį žodį tremtyje! (p.k.)

DAINŲ KONCERTAS LONDONE
Balandžio 15 d. Londono Lietu

viu Meno Sambūris Parapijos sa- 
jėje suruošė dainavimo kiasės mo
kinių ir jų mokytojo dainų koncer
tą.

Programoje dalyvavo pats daina
vimo mokytojas, buvęs Rygos Ope
ros solistas, baritonas p. Kru- 
minš’as ir 3 jo mokiniai: L. Ado
mavičiūtė, L. Šturmaitytė ir B. Po- 
vilavičius.

Solistas Kruminš'as italų kalba 
padainavo prologą iš Leoncavallo 
operos „Pajacai“, lietuviškai St. 
Šimkaus dainą „Jau žirgeliai pa
balnoti“ ir susirinkusiems prašant, 
priedui, ariją itališkai iš Mozarto 
operos „Figaro vestuvės“. Tai di
delio balso ir puikios technikos dai- 
r.inikas, pasirinktus dalykus dai
navo su menišku įsijautimu.

P. L. Adomavičiūtė, altas, daina
vo tris daineles: St. Šimkaus — 
„Kur bakūžė samanota“, Fr. Schu- 
berto — „An die Muzik“ ir Rande
lio — „Largo“. P. L. Šturmaitytė 
— Gounod’o — „Avė Maria“, Sas
nausko — ,Karvelėlis“ ir ariją iš 
Puccini operos „Tosca“. Abi daini
ninkės, kaip pirmą kartą viešai pa
sirodančios, gana vykusiai padai
navo ir gausiai koncertan susirin
kusių klausytojų buvo šiltai sutik
tos.

Dėmesio centre buvo jau ne kar
tą Londone, per įvarius lietuviškus 
meninius parengimus pasirodęs, 
daininkas p. B. Povilavičius. Šį 
kartą jis skambiu dramatiniu ba
ritonu padainavo tris lietuvių kom
pozitorių dainas ir ariją iš Borodi
no operos „Princas Igoris“ ir Me- 
fisto serenadą iš Gounod'o operos 
„Faustas“.

Prisimenant, kad koncerte pasi
rodę dainininkai yra mėgėjai- 
mokiniai, kurie grįžę po sunkaus 
darbo dienos, nesigailėdami nei 
savo uždarbio, atspėjamu laiku, 
vakarais mokosi dainavimo, šiame 
pasirodyme gerai save reprezen
tavo. Ypač ryški pažanga jaučia
ma p. Povilavičiaus balse. Jei jis 
ir toliau tokiu uolumu ir entuziaz
mu dirbs, jo asmenyje teks susi
laukti tikrai gero dainininko.

Viena norėtųsi pastebėti, kad 
mūsų naujieji dainininkai nesku
bėtų su operų arijų dainavimu. 
Arijų išpildymas reikalauja iš vie
šai koncertuojančio kad ir mėgėjo- 
dainininko didesnio pasiruošimo. 
O gražiai padainuoti,, kad ir leng
vesni dalykai, debiutuojančiam 
dainininkui yra didesnė atestaci’s

Koncerto pabaigoje klausytojai

— Jonai! Kelkis. Nuniauk tuos 
stulpus. Negaliu miegoti. Rodosi, 
kad seniai mirę giminės susirinko 
mane mušti.

KAIPGI IŠ TIKRŲJŲ SU SKOLOMIS YRA
Galima tik pasigirti ir pasi

džiaugti, kaip gyvai lieutuviai rea
guoja ir kaip rimtai žiūri į atsa
komybę.

Daug skyrių atsiliepė ir pąsiža 
dėjo namų skolos pamokėjimu 
uždėtą kvotą išpildyti, o kai kurie 
jau spėjo atsiųsti pinigus net si 
pertekliumi. Tai Ettington Parko 
skyrius. Neatsiliko ir paskiri as
mens. Štai p. J. Bajoriūnas iš 
RoundwooTo, jau anksčiau yra 
pirkęs akcijų už 3 svarus, siųsda 
mas kitus du svarus, prideda ir kri
tiškų pastabų, kurias visu nuošir 
durnu priimame. Jis pastebi, kai 
„sumokėjus 400 svarų nenumatytų 
išlaidų, gali vėliau „tų paslaptįn 
gų skolų“ ir daugiau atsirasti ir 
kada bus galas. Jeigu kas tvir 
tintų, kad taip nebus, tai „kažin ar 
kas patikės“. Argi nebuvo rašyta 
nupirkus namus, „reikia surinkt 
800 sv. ir viskas bus tvarkoj“. Kaip

Ponia: — Matai, kad vaikas ci
garą čiulpia.

Auklė: — Vis geriau, kaip pirštą.

žinoma, tada buvo surinkta virš 
tūkstanties“, rašo p. Bajoriūnas, 
„ir tas reikalo matyt nė kiek ne
pagerino“. Dabar gi sakoma, kad 
reikia pamokėti 500 skolą gegužės 
1 d. ir tai bus viskas. „O kur dar 
500 sv. skola lapkričio m., kur dar 
keletas tūkstančiu“. Toliau jis išrei
škia susirūpinimą, kad jeigu kada 
reiks apleisti namus, nukentės ak
cininkai, o ypač didieji akcininkai, 
pirkę po kelias dešimtis, ar šimtą 
akcijų

Tokią kritiką galima tik sveikin
ti, nes ji išplaukia iš autoriaus at- 

Isakomybės pajautimo ir susirūpini
mo Lietuvių Namais. Tai patvirti
na jo atsiųsti pinigai ir laiško 
baigiamieji žondžiai: „L.inkiu, kad 
skolas išmokėtumėte ir viskas išei
tų į gerą“.

Galimas dalykas, kad panašiai 
Igalvojančių yra daugiau, ir dėl to 
j bus pravartu į tas pastabas atsa- 

girdėjo pirmą kartą Londone pasi
rodžiusį vyrų balsų chorą, kuris, p. 
V. Ma.naičio diriguojamas, šauniai 
padainavo kelias lietuviškas dai
neles. M. K.

LONDONO LIETUVIŲ MENINIsI 
PASIRODYMAS

Balandžio 14d. Londono Lietuviui! 
choras, p. V. Mamaičio diriguo
jamas, dalyvavo Charlton’o (Lon
don, S. E. 7) Anglų R. Katalikų 
Jaunimo ruoštam pobūvy. Gerai 
padainuotos skambios lietuviškos 
dainos, tautiniai šokiai ir gražūs 
mergaičių drabužiai padarė šio po
būvio dalyviams tikrai gilų ir ne
užmirštamą įspūdį. • Vietos klebo
nas, Kun. Waltar-Robinson‘as, dė
kodamas chorui ir jo vadovui p. V. 
Mamaičiui, pasakė: „Dėkoju jums 
širdingai už jūsų malonų atsilan
kymą. Pasižadu prisiminti jus vi
suomet savo maldose, bei padėti 
jums visais man galimais būdais. 
Te laimina Dievas jūsų gražų dar
bą ir te suteikia jūsų tėvynei laisvę 
ir lai.mę...“

Klubo sekretorius p. R. Per
kins, atsisveiki idamas kvietė 
chorą atsilankyti netrukos ruošia ( 
mam metiniam koncerte ir tuo bū
du suteikti progą didesniam sve
čių būriui pasigėrėti lietuviško
mis dainomis ir tautiniais šokiais.

J. P-ris

LENKIŠKOS
o

Vyšnių 2 sv, 6 unc.
svorio dėžė ... 3/6

Braškės, avietės arba slyvos 
apie 2 sv. 6 unc. dėžė ... 3/6

MĖSOS GAMINIAI
Kiaulienos dešra 1 sv. 6/6 
Palendvicinė dešra 1 sv. 7/6 
Lietuviška dešra 1 sv. 6/- 
Krokuvinė plona dešra 1 sv. 6/- 
Šviežia, rūkyta dešra 1 sv. 5/- 
Lenkiška kiauliena 29 unc.

dėžė ... 8/6 
Lenkiška kiauliena 12 unc. .

dėžė ... 4/6 
Tikros frankfurtinės

dešrelės 10 unc. dėžė ... 4/6
Rauginti agurkai
Raug. agurkai 5 litrų dėžė, su 
svarų dėžė kainuoja 16 svarų ir 

Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, siunčiami mūsų kaš
tu: mažesnės vertės užsakymą ms reikia pridėti 1/6 įpakavimo 

ir persiuntimo išlaidoms.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93. CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

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

kyti. Pradėkime iš pradžios. Kada 
buvo užsimota pirkti namus, nu
matyta minimalė suma 5.000 
svarų. Per pakartotinus vajus su
rinkta tik 3.000 svarų. Tada kilo 
klausimas: ar atsisakyti visai namų 
ar rizikuoti pirkti ir tikėtis su
rinkti daugiau pinigų, namus nu
pirkus. Buvo pasirinktas paskuti
nis kelias, kuriam daugumas pri
tarė. Dėl to neteko nusivilti.

Nupirkus namus, centras galėjo 
lengvai apsidrausti nuo bet kokių 
eventualumų, pasakydamas, kad 
dar reikia poros tūkstančių svarų. 
Tuo pačiu reikia neužmiršti ir tos 
atsakomybės, kuri teko centre 
esantiems asmenims: iš vienos pu
sės atsakomybė turėti užtektinai 
pinigų išlaidoms, iš kitos, kaip tuos 
pinigus surinkti. Prašant per daug, 
galima nieko negauti. Dėl to, cen
tras atvirai pasakė visiems, kokia 
yra namų būklė,pasidalino turimo
mis žiniomis su visais lietuviais, 
tikėdamas, kad toks kelias yra ge
riausias. Tada svarbiausias dalvkas 
buvo remontas ir baldai, be ko 
namų eksploatavimas būtų buvęs 
neįmanomas. Būtų buvę lengva nu
eiti į krautuvę ir sužinoti kiek bal
dai kainuos visam namui, ir staty
bininkas mums būtų pasakęs re
monto išlaidas. Ta suma būtų sie
kusi iki 3.000 svarų. Netenka aiš
kinti, kad tiek pinigų nebuvo ga
lima surinkti. Žinodamas sunkią 
visų lietuvių būklę,. centras darė 
viską, kad apsieitų su mažiausia 
pinigų. Dėl to remontas buvo, dau 
giausia, atliktas pačių jėgomis ir 
didesnė baldų dalis nutarta pirkti 
vartotų. Jeigu kas sakytų, kad ga
li tiksliai, iš anksto apskaičiuoti, 
kiek tai gali kainuoti, tai jis galė
tų save laikyti genijumi. Centras 
genijaus neturėjo ir apytikriai 
apskaičiavo, kad tai gali kainuoji 
mažiausiai 80u sv. Už tokią sumą 
ir buvo nupirkti patys reikalin
giausi baldai ir padarytas būti
niausias remontas. Kadangi pinigų 
buvo surinkta kiek daugiau, įsigy
ta radiograma, didesnė virtuvės 
krosnis ir k , be kurių, dideliu var
gu būtų galima apsieiti.

Niekuomet nebuvo sakoma, kad 
tie 809 sv. yra viskas, kas mums 
reikalinga surinkti. Sakyta, kad 
tokia suma reikalinga su
rinkti baldamas iki Nau-

UOGIENĖS
Vyšnios sunkoje 2 sv. dėžė 3/> 

Renklodai (slyvos) sunkoje

2 sv. 1 unc. dėžė ... 2/6

Rūkyti lašiniai ... 1 sv. 4/6
ašiniai (1 col. storio) 1 sv. ’/-

Paprasti lašiniai 1 sv. 3/6
Lašiniai (virimui, gab.) 3/- 
Braziliškas paštetas 6 unc. 1/- 
Švieži lenkiški krienai 1 sv. 2/6 
Grikiai (košei) ... 1 sv. 1/9 
Žydriosios aguonos 1 sv. 2/6 
Čekiška (lunch) mėsa 1 sv. 3/6 

10 litrų dėžė, su prisiuntimu 15/- 
prisiuntimu 9/6. Lašiniai, 110 
19 šil. su prisiuntimu.

j u Metų (siekiant nelaikyti per 
ilgai tuščių namų, bet * nebuvo 
skelbiama, kad tai jau viskas. Po 
Naujų Metų atliktas skaičiavimas, 
priimta demėsin surinkti pinigai 
ir turimi įsipareigojimai. Tada ti
arai buvo pasakyta, kad tai yra 
paskutinė suma, kurios centras 
prašo iš lietuvių. Ta suma ir lieka 
nepakitusi ir daugiau neprašoma, 
nežiūrint tai, kad buvo nenumatytų 
išlaidų (vienintelės nenumatytos 
išlaidos) .Viską, ko centras nori, tai 
kad los sumos įmokėjimas būtų 
pagreitintas, t.y. kad likusieji 
500 sv. būtų atsiųsti į centrą dar šį 
mėnesį. Tai ir yra viskas.

Ne vienas, tur būt, paklaus, o 
kaip su likusia paskola. Pradžioje 
metų manėme, kad reikės visą 
trumpailaikę paskc-lą (1.000) sv.) 
pamokėti iš parduotų akcijų. Šian- 
aien būklė pasikeitė ta prasme,kad 
Namai geriau verčiasi, negu tikė
tasi, ir dėl to pagrįstai skaičiuoja
me, kad lapkričio Id. rata (525 sv. 
bus galima grąžinti iš namų eksplo
atacijos. Ilgalaikės paskolos nuo
šimčiai per mėnesį siekia 23 sv., 
tiek namai pajėgs pamokėti, o pa
čią ilgalaikę paskolą galime pra
dėti mokėti, kada norime. Svarbu, 
kad iki pasibaigs 20 metų, ji būtų 
grąžinta. Todė> jos mokėjimą-gali
me pradėti jau po to, kai bus grą
žinta trumpalaikė paskola.

Pagaliau, visi abejoją galės pa
tys įsitikinti, kada bus patiekta 
tiksli namų apyskaita per akcinin
kų susirinkimą, gegužės 19 d. Akci
ninkai, remdamiesi ja, galės priimti 
reikalingus nutarimus. Centras ta
čiau jau dabar gali pasakyti, kad 
akcininkų pagalba namams bus ne
reikalinga, kada bus grąžinta pir
moji paskolos rata, ir akcininkai 
gali būti tikri, kad jų indėliai ne
žus. Bet tą ratą galima giąžinti tik 
iš lietuvių per šį mėnesį surinktų 
pinigų. Sprendžiant iš atsiliepimų, 
netenka abejoti, kad tas bus įvyk
dyta.

Ponas S. Paplauskas iš Swansea, 
siųsdamas vieną svarą, pažada 
kiekvieną savaitgali atsiųsti po 1 
sv. iki gegužės 1 d. Jis sako su
prantąs, kad reikalas yra rimtas 
ir svarbus ir kviečia visus Brita
nijos lietuvius netidėliojant siųsti 
paramą Lietuvių Namams. Jis pri
deda, kad būtų mums ne tik ne
garbė ir nuostolis, bet ir didelė gė
da, jei šeši tūkstantiai Britanijos 
lietuvių nesugebėtų vienų narnų 
išlaikyti. P. Paplauskas savo laišką 
baigia: „Vyrai, nors ir neturtingi 
esame, bet nepasiduokime. Ir ne 
ryt ar poryt, bet šiandieną siųskinle 
bent po vieną svarą savo šventovės 
išlaikymui. Linkiu tvirtybės Lietu
vių Namams!“

Dėkui p. Paplauskui, p. Bajoriū- 
nui ir visiems eitiems, kurie jau 
prisidėjo ar prisidės prie Lietuvių 
Namų išlaikymo. Laukiame visus 
atsiliepiant. (b.)

NAMŲ AKCIJAS PIRKO ....
Už 6 sv. A. Petrauskas, už 3 sv.

O. ir Ažuolinskai, ®K. S., už 2 sv. 
M. Kvietkutė, J. Bajoriūnas, S. Pa
plauskas, Z Bindokas, P. Petrėnas, 
A. Margelis, P. Girdvainis, R. Gu
stainis, už 1 sv. D. Adamavičius, 
A. P., K. Kriaučiūnas, M. Juodis,
P. Milašius, B. Antanaitienė, E. Š„ 
J. Gaudze, L. Veršelienė, L. ir iK. 
Barčiauskai, I. Tamašauskas, S. 
Žulpa, P. Sušinskas, P. Kavaliaus
kas, J. Valiukonis.

L. Namams aukojo: Leamington 
Spa sk 10 sv., Moota sk. 9 sv.

Dar reikia surinkti 480 sv. 15 šil.

Pirkėjas: — Gera;, aš peikti š 
skustuvą. .

Pardavėjas: — Suvynioti, ar tuo
jau skusitės?
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TRUMPOS NAUJIENOS ........ >■'
* D. Britanijos maitinimo min. 

Webb‘as. pareiškė, kad šiemet nor
muojamojo maisto ir to, kurio 
kainos yra kontroliuojamos, labiau 
nepabrangs, xaip apie 8 penus vie
nam asmeniui.

KNYGOS, SPAUDINIAI

Tuo tarpu kitų dalykų kainos jau 
pakilo arba numatoma, kad pakils. 
Pabrangs kai kurių „Utility“ daly
kų kainos, taip jau ir autobusų bi
lietai. Anglis pabrngo apie 2 šil. 
tonai.

* Italų policija Genujoj, Ansaldo 
laivų statyklose vėl rado komunis
tų slaptą ginklų sandėlį.

* JTO generalinis sekr. Trygve 
Lie aplankė Jugoslaviją ir Graiki
ją. Iš Balkanų p. Lie išvyko į Art. 
Rytų kraštus.

* Indijos vyriausybė atleido vie
nos srities karaliuką, maharadžą 
Borodą, atšaukė jam teiktas privi
legijas ir iš iždo kasmet pamokė
tus 200.000 svarų. Nauju maha
radža paskyrė Boroda'os sūnų.

* Argentinos parlamentas ir se
natas nutarė nusavinti “La Pren- 
sa“ dienraštį Jis yra seniausias Ar
gentinos dienraštis ir nepriklauso
mas. Vietoj jo bus leidžiamas nau
ju vardu: „La Prensa Argentina“ 
piez. Peron‘o rėžimui palankios
sakmės dienraštis.

* Pirmasis Sov. Rusijos ambasa
dorius Burmai Saveljev‘as atvyko į 
Rangūną.. Jis atsigabeno 16 valdi
ninkų.

* Berlyno spaudos žiniomis, šiuo 
metu ryt. Vokietijos, vadin.. liau
dies policijos 200 karininkų moko- 
ni Raudonosios Armijos akademi
joj Laratove. Jie ten būsią šešis 
mėnesius.

* W. ChurchilTis gegužės mėn. 
pradžioje aplankys JAV.

* D. Britanijai trūksta kai kurių 
žaliavų. Zpač jaučiamas sieros trū
kumas. Jei nebus gauta didesni jos 
Kiekiai, gali nukenteti metalo ir 
medvilnės pramonė.

* šešių vak. Europos valstybių: 
Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos, Luksemburgo ir talijos 
užsienio reika’ų min. konferencija 
Paryžiuje, susirinkusi svarstyti 
Schumanb planą dėl anglies ir 
geležies pramonės sunjungimc. į 
vieną vadovybę, priėmė ii ir pasi
rašė atatinkamą susitarimą.

* Tam tikra Britų komisija, iš
tyrusi lošimų klausimą, išleido 
pranešimą, iš kurio aiškėja, kad ji 
atmeta valstybinės loterijos suma
nymą ir siūlo įvesti kontrolę loši
mų įstaigoms.

* Londone buvo teisiami 7 as- 
męns, kaltinami kurstę uosto dar
bininkus nelegaliam streikui. Apie 
9.000 Londono uosto darbininkų 
bylos nagrinėjimo metu streikavo 
protestuodami dėl tų žmonių teisi
mo. Teisiamieji pripažinti kalti 
kurstę darbininkus nelegaliam 
streikui.

* Šveicarijoj bus įsteigtas tarp
tautinis spaudos institutas. Jo tiks
las — remti spaudos laisvę ir leng
vinti spaudos darbą. Instituto rei
kalams iš Ford'o fondo paskirta 
150.000 dolerių ir tiek pat iš Rock- 
feler'io fondo. Institutas įsteigtas 
trejų metų laikui kaip mėginama
jam laikotarpiui. Jo metinis biu
džetas bus 100.000 dolerių.

* Kurį laiką sovietinės valdžios 
Viršūnė, vadinama Politbiuru, vei
kė ne pilnos sudėties, nes vietoje 14 
politbiuro narių, buvo minimi tik 
9 Tačiu dabar Maskvos radijas, 
Stalino atsilankymo į Rusijos 
aukščiausios tarybos posėdį proga 
išvardino politbiurą. Paaiškėjo, 
kad jis vėl yra pilnos sudėties. Jį 
sudaro šie asmens: Stalin'as, Molo- 
tov'as, Malenkov'as, Beria, Voroši- 
lov’as, Bulganin'as, Kaganovič'ius, 
Chruščov'as, Suslov‘as, Ponomaren- 
ka, Skiriatov'as Mikojan‘as, Kosy- 
gin'as, švernik‘as.

* Vėliausiais gyventojų surašy
mo duomenimis, 20 Pietų Ameri
kos valstybių gyventojų skaičius 
siekia 152 milij. 800 tūkst. Per pas
kutiniuosius 10 metų labiausia pa
daugėjo Brazilijos gyventojų skai
čius. 1940 m. ten buvo per 41 milij. 
gyventojų, o dabar yra per 52 mi
lijonus.

* Kaip aiškėja iš vak. Vokietijos 
parlamento debatų, iš vak. Vokie
tijos eina didelė kontrabanda į 
rytinę jos dalį strateginės reikšmės 
daiktų ir medžiagų. . Esą apie 40 
nuoš. prekybos tarp vak. ir ryt. 
Vokietijos neina per valdžios kon
trolę.

* Balandžio 14 d. Naujorko, 
Buenos Aires ir Punos (Indijoje) 
seismografai užregistravo staigų 
ir stiprų žemės drebėjimą. Jo 
centras turėjo būti kaž kur Pieti
nės Amerikos daly.

* Komunistinių gaujų sabotažo 
ir teroro veiksmai Malajuose ne
mažėja. Pereitą savaitę teroristai 
sudegino dvi geležinkelio stotis, 
nuvertė nuo bėgių traukinį, suga
dino telefono liniją, sudegino kelis 
autobusus ir padeginėjo kaučuko 
medžius. Tuo laiku apie 60 teroris
tų buvo užmušti bei į nelaisvę 
paimti

* Norvegija, nors ir labai daug 
popieriaus eksportuoja, bet savo 
gyventojus ragina popierių taupy
ti. Šeimininkėms pataria krauti į 
maišelius neįvyniotus į popierį 
produktus.

S K A U T I Š K
SKAUTŲ GLOBĖJAS ŠV. JURGIS

Gražiausią pavasario laiką, ka
da atgyja ir žiedais pradeda puoš
tis visa gamta, niekas taip giliai 
neišgyvena, kaip skautai — gam
tos draugai. Jie savo jaunuoliška 
siela ir skautiška dvasia labiau at
jaučia gamtos atgimimą. Pavasa
ris sieloje — pavasaris gamtoje. 
Dėl to pavasaris, kuris sutampa 
kartu su skautų globėjo šv. Jur
gio švente, skautams yra sielos 
šventė.

Nuo to laiko, kai lietuviai pra
dėjo pažinti šventuosius, kai ku
rie jų pasirodė lietuviui patrauk
lus, jaudino jo širdį ir vaizduotę.

Gerai žinome, kad mūsų tėvynė
je prie upelių įsikūrė šventasis Jo
nas, šv. Florijonas atsistojo ant 
aukšto stiebo budėti, kad gaisrai 
nenusiaubtų jo globojamųjų, o Rū
pintojėlis parimo prie kelio 
paguosti tų, kurie eina sulinkę nuo 
sunkios naštos, jei ne ant pečių, tai 
širdyje nešamos. Šv. Izidorius įsi 
kurdino ties artojo dirvomis.

Lietuvis pamilo Rūpintojėlį ir jį 
globojančius oei užtariančius šven
tuosius, bet labiausiai jo širdį pa
traukė šventasis Jurgis — karžy- 
gis. Jis ant risto žirgo su šviesiais 
šarvais ir ginklais atjojo prie 
vieškelio kryžkeles nukauti iš tam
sių urvų išropojusio biaraus sli
bino, kuris buvo visokio blogio įsi
kūnijimas.

Nors šiandien piktos slibino ran
kos naikina šv. Jurgio statulas, 
mūsų senolių bei tėvelių pastaty
tas globoti mūsų šalį ir gaivinti 
mūsų sielas sunkioje kovoje su pik
tu likimu, bet už medžio ar ak-

Knygų leidykla „Rūta” Kanac’r 
leidžia seriją mažesnių knygų 
„Prošvaisčių” vardu. Pirmuoju 
„Prošvaisčių” leidiniu išėjo V. 
Tamulaičio „Raguvos Malūninin
kas”. Kaina 1/6. Platintojams 10 
nuoš. nuolaida. „Rūtos” atstovas 
Anglijoje K. Vaitkevičius, 55 By
ron St. Derby. »

Ieškomas Adomaitis Juozas, 
seniau gyvenęs Anglijoje. Jis pats 
ai- jį žiną prašomi painformuoti 
Pr. Paukštaitį, 920 Ball Avenue, 
Montreal, Canada.

— Tai tau dabar. Vynioju ir 
žiūriu, kad siūlai nemažėja. Pasi
rodo, tavo megztinį kaklaraištį su- 
•ukau.
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mens statulas tvirtesnis šv. Jurgio 
paminklas yra mūsų širdyse, pas
tatytas nesuskaitomų mūsų tautos 
kartų iš tauriausio gėrio, kilnių 
žygių ir karštos meilės. Ir kai mes, 
jaunieji Lietuvos sūnus, žinome, 
kad šv Jurgis kitados mūsų tėvus 
viltimi gaivino ir narsumo įkvėp
davo išeiti prieš blogio slibinus, ke
liame rankas saliutui, prašydami 
Jo pagalbos. Mes žinome, kad Jo 
žygdarbius pamilusiai širdžiai ma
lonu, jog budilne Dievo, tėvynės 
ir artimo tarnyboje. Tad mes saliu- 
tuojam Jam, mūsų Globėjui ir Va
dovui, ir tvirtai sušunkame — Vis 
budžiu!

Mes, kaip ir mūsų tėvai kitados, 
esame ištikimi Jo idealams, kadan
gi mes esame lietuviai, ištikimi sa
vo tautos tradicijoms. Mes žino
me — kaip kitados, slibinai vėl iš 
juodų slėpynių išropojo, ištroškę 
žmonių kraujo ir ašarų, bet mes bu 
dime — grumsimės, dėl Dievo gar
bės, šviesių tėvynės dienų ir arti
mo meiles po šv. Jurgio vėliava 
ligi pergalės. Būkime visuomet 
taurios širdies ir narsios sielos, ta
da tikrai mes sušuksime savo Glo
bėjui šv. Jurgiui — Vis budžiu! 
Panemunės šile, ar Palangos pu
šyne. S. K. Lapinas

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo.
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs; 
Nes kryžius gyvatą žadėjo.

Maironis
# # #

Esmi Lietuvos pilietis ir jai, Lie
tuvai, o ne kam kitam tenoriu lai
mės ir gėrybės. Galima mane 
peikti ar girti už mano orientaciją, 
gerai ar negerai suprantama ta 
gėrybė, už krypimą šen'ar ten, tik 
negalima primesti man blogų norų. 
Negali atimti iš manęs teisės tai 
viešai pareikšti. Vaižgantas

LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ namų bendrovės

AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Bus gegužės ne 17 d., kaip buvo 

praeitame „B.L.” num. nurodyta, 
bet geg. 19 d. (šeštadienį) 3 vai. 
popiet, Londone, Lietuvių Na
muose.

Patark draugui ar kaimynui, 
kuris dar „B. Lietuvio” neskaito, 
išsirašyti jį ir paaiškink, dėl ko 
reikia dabar paskubėti jį išsirašyti.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE. BORMAN, 

GRANT & CO.,
24, Charles II St. London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus. 
■ Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į 
DBLS Centrą).

„The Baltic States“ — Estonia, 
Latvia, Lithuania. Prepared by the 
Information Department of the 
Royal Institute of International 
Affairs, 1938 m. 194 pusi.

Ši knyga — -kruopščiai paruošta 
mokslinė studija apie Pabaltijo 
kraštus. Ją išleidusio Instituto au
toritetas yra panaudotos medžia
gos nešališkumo laidas Tai y r i 
puikus vadovėlis apie Pabaltijį, 
pradedant jo istorija ir baigiant 
statistiniais duomenimis apie tų 
kraštų ūki, finansus, preitybą ir i.t

Deja, ir šioje knygoje, kaip ir 
kituose informaciniuose leidiniuo
se, Lietuvai tenk.- kukliausia vie
ta Pabaltijo trijulėje. Jau pačioje 
knygos įžangoje pasakoma, kad 
Latvija ir Estija yra padariusios 
daug didesnę pažangą politikos, 
.kultūros ir pramonės srityse, negu 
Lietuva. Ir kai čia pat imi lapas po 
lapo versti patiektus duomenis, 
r egali turėti drąsos pakaltinti au
torius esant vienašališkus. Lietu
vos atsilikimo nriežastys (nežiū
rint jos padarytą milžinišką pažan
gą), kaip ir kaitą jau minėtoje B. 
Newman‘o knygoje, nurodomos: ki
virčai su kaimynais, gyventojų per
teklius, pramonės stoka, neturėji
mas laivyno ..

Lietuvos istorijos apybraižoje 
pripažįstama, kad Žalgirio mūšio 
pergalės garbė teuKa Vytautui. 
Nors daugelis kitų anglų autorių 
ją priskiria Jogailai. Įdomiai 
aprašyta Nepriklausomybės atga
vimas, laisvės kovos ir pirmosios 
laisvos Lietuvos dienos. Visur mi
nimi veikėjų vardai ir vietoves. 
Ne maža vietos skiriama Lietuvos 
seimo darbu aprašymui. Minimas 
1926 m. perversmas, Voldemaro 
„diktatūra”, partijų kovos, Smeto
nos — Tūbelio laikai. Tikrai įdomi, 
vietomis net intriguojanti medžia
ga netolimos Lietuvos praeities 
politiniam gyvenimui prisiminti.

Anglams įprastu tradicijų gerbi
mu, knygoje nurodoma, kad Lat
vija ir Estija turėjusi gerai žino
mus Rygos ir Tartu universitetus. 
Tuo tarpu Lietuva, netekusi Vil
niaus ir jo istorinio universiteto, 
turėjo savo švietimą pradėti kurti 
iš naujo. Kauno V. D. Universite
tas niekur net ir nebandomas pri
lyginti pav. Tartu universitetui. Ir 
štai, man rodosi, kur yra tikrosios 
priežastys, kad mūsų dantistai ar 
kitų sričių specialistai sunkiau 
gauna praktikos teisę, negu lat 
viai ar estai. Tarp kitko nurodo
ma, kad 1929 m. Lietuvos universi
tete iš 3812 studentų, 1070 buvę 
žydai... Vėliau tas santykis žymiai 
pakitėjo lietuvių naudai.

Besidomintiems Lietuvos ekono
miniu gyvenimu, knyga patiekia 
labai daug vertingos medžiagos. 
Didelė jos dalis lietuviškuose šal 
tiniuose tremtyje, atrodo, yra vi
sai neprieinama. Tačiau tos me
džiagos nagrinėjimas šioje vieto
je užimtų per daug vietos ir ne vi
siems būtų įdomus. Pažymėtina 
gal, kad ūkiškuose santykiuose su 
I>. Britanija visos trys Baltijos 
valstybės kartu prilygo Danijai.
Todėl ne.:ostabu, kad šiandien stip-

/Įa//

Papūga: — Latras, latras...
Šeimininkas: — Jei nesugalvosi 

geresnio žodžio, liepsiu tarnaitei, 
iškepti su burokėliais. 

riai jaučiama toji ūkiška spraga, 
kurią anuomet užpildė prekiavi
mas su Pabaltijo valstybėmis, iš 
visų trijų valstybių į prekyba su 
Anglija labiausia buvo pasinešusi 
Lietuva. Taip„ pav. Lietuvos eks
portas į Angliją sudarė 1930 m. — 
19,5 nuoš., 1932 m. — 41,4 nuoš, o 
1936 m. — 48,4 nuoš.

Visa, kas čia minėta apie Lietu
vą, tokiu pat būdu patiekiama 
apie Latviją ir Estiją. Tuo būdu 
visada turima po ranka palygina
moji medžiaga su kaimynais.

Atsižvelgiant knygoje patiekia
mų duomenų gausumą ir vertę, ją 
oravartu įsigyti kiekvienam pajė
giančiam šia knyga pasinaudoti. 
Ypačiai rekomenduotina išvyks- 
tantiem į užjūrius, nes juo toliau 
nuo savo krašto keliausime, juo 
mažiau apie jį žinių vietoje gau
sime. JL.

Lietuvių Tautosakos Lobynas. 
Tuo vardu Dr. J. Balys, dabar gy
venąs JAV, ruošiasi išleisti tauto
sakos dalykus, surinktus Lietuvoje 
ir iš Amerikoje gyvenančių lietu
vių. Lobyno bus dvi knygos: 1) 
Dvasios ir žmonės ir 2) Liaudies 
Magija ir Medicina. Kiekviena 
knyga turės apie 100 puslapių. Abi 
knygos kainuos 2 dol. ir išeis laike 
metų. Jos bus platinamos prenu
meratos, t.y. iš anksto užsisakymo 
tvarka. Užsakymus ir pinigus 
siusti: Dr. J. Balys, Indiana Univer
sity, Bloomington, Ind., USA.

ĮVAIRENYBES
KONTRABANDININKŲ 

LANKSTUMAS
Galvoti netinginčiam iš karto 

paaiškėja, kad pajūry visada bus 
žvejų, o pasieny — kontrabandi
ninkų. Muitinė yra tam tikras koš
tuvas, pro kurį turi viskas iš vienos 
pusės į kitą sienos pusę eiti. Toks 
koštuvas kaip muitinė, tarnauja ne 
tik kontrolės reikalui, bet ir kaip 
pajamų šaltinis, nes už daugelį 
daiktų reikia mokėti mokestį, vi
soj žmonijos istorijoj pagarsėjusį 
muitą.

Kas bando muitinę aplenkti, tas 
yra jos konkurentas ir vadinamas 
kontrabandininku. Neliečiant šito 
kėslo teisinės ir moralinės pusės, 
pravers pora žodžių pasakyti apie 
kontrabandininkų išradingumą, ku
ris pasižymi nepaprastu lankstu
mu ir formų įvairumu, siekiančiu 
apgauti muitininkus. Dėl to muiti
ninko darbas ne tik atsakingas, bei 
ir daug buklumo iš jo reikalaująs 
nes kiekvienas muitininko neapsi 
žiūrėjimas mažina muitinės paja 
mas ir nepatarnauja jos autorite
tui. Kokių sunkumų muitininkam; 
pasitaiko, paaiškės iš šių, poros at
sitikimų.

Neseniai Hongkongo muitinė su
laikė pulką žąsų ir siunti 
riešutų. Tuos daiktus gabe
nę, kaip ir dera sąžinin
giems žmonėms, labai įsižeidė 
Pasirodo, žąsys buvo prilesinto: 
auksinėmis monetomis, o riešutą: 
pripildyti aukso grūdeliais.

Ar tai buvo pirmas atsitikimas, 
klausimas, žinoma nekilo.

ATOMAS STUMS LĖKTUVĄ
Amerikos Atominės Energijo: 

Komisija pranešė, kad teoretinia 
pasirengimai panaudoti atomim 
energiją lėktuvams, jau baigti. Da
bar prasidės automine energij; 
varomų lėktuvų statymas. Praktiš
kai šį uždavinį įvykdyti pavest; 
General Electric Company. Gen 
H. Vandenberg’as, Amerikos avia
cijos štabo viršininkas pareiškė 
kad atomine energija varomas lėk 
tuvas galės būti greičiau pastaty 
kas, kaip kad daug kas yra manęs

PATRAUKLUS SKELBIMAS
Laikraščio skelbimas: „Išnuomo

jamas gražus kambarys, tinka vie 
nam arba ir keliems gyventi. Pu: 
kus reginys į kiemą, kuriame su 
krauta pusmilijonis benzino sta 
tinių. Gaisro pavojus negresia, ne 
statinės tuščios. Įdomi ir rami vie 
ta, nes gatvėj tik sandėliai ir grit 
vešiai. Romantiškos gyvenimo si 
lygos: visi patogumai' ir vandu 
kieme. Kūrenimo klausimas ii 
spręstas; krosnis užmūryta.

Pageidaujama poetas, rašytoją 
a? kitoks visuomeninis veikėja 
Nuoma mokama iš kalno už pus 
metų“.
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