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NAUJAS BRITU UŽSIENIO 
REIKALU MINISTERIS

Pereitos savaitės gale įvyko Britų vyriausybės 
pakitėjimas. Užsienio reik. min. E. Bevin’as, 
dėl susilpnėjusios sveikatos iš šių pareigų pa
sitraukė. Jis yra paskirtas Slaptojo Antspaudo 
Lordu, mažiau darbo reikalaujančioms parei
goms, vieton lordo Addison’o, kuris bus Tary
bos pirmininkas vietoj p. Morrison'o.

Užsienio reikalų ministeriu paskirtas Herbertas 
Morrison’as. Darbo Partijos grupei parlamente 
vadovaus p. Chuter Ede, vietoj p. Morrison’o.

Ministeriu pasikeitimą D. Britanijos karalius 
patvirtino. Naujasis užsienio ministeris p. 
Morrison’as pareigas pradėjo eiti kovo 10 d.

P. Bevin’o pasitraukimas, kaip p. Attlee vie
noje kalbų pažymėjo, nereiškia Britų užsienio 
politikos pakeitimą.

P. Bevin’o pasitraukimas iš užsienio ministe- 
rio pareigų plačiai spaudos buvo pažymėtas ir 
įvertintas jo, kaip užsienio reik, ministerio 
atliktas sunkus darbas laike paskutiniųjų šešių 
metų.

MIRĖ J. MAUCLERE’AS
Kovo 11 d. Villimomble’s miestely, netoli 

Paryžiaus, mirė Jean’as Mauclere’as, vienas di
džiausių Lietuvos draugų, sulaukęs senyvo am
žiaus. Jis buvo rašytojas, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą susipažino su Lietuva, susipa
žinęs pamilo ją ir savo meilę jai išreiškė gau
siais ir įvairiais raštais. Jis yra daug raštų pa
rašęs, buvo garsus prancūzų rašytojas. Didelę 
jo kūrybos dalį sudaro raštai apie Lietuvą.

Platėliau apie J. Mauclerė’o kūrybą esame 
rašę 1950 m. „B. Lietuvy” 43 num. Ten buvo 
pateikta ir būdingo jo kūrinio „Geltonplaukė 
Birutė” ištrauka.

J. Mauclere’o asmeny mes netekome didžio 
ir nuoširdaus draugo, didžio rašytojo, paro
džiusio vakarams, per savo kūrybos prizmę, 
mūsų tautos kultūrinius lobius. Už tai visada 
gerbsime jį.

PLEČIAMOS LIETUVIŠKOS 
TRANSLIACIJOS

Nuo kovo 15 d. Amerikos Balso lietuviškos 
transliacijos 4 vai. p.p. D. Britanijos laiku ir 
7 vai. okup. Lietuvos laiku bus šiomis bangomis: 
12, 16, 19, 25, 32, 41, 48, 49 m.

Tuo pačiu laiku šias transliacijas perduos ir 
BBC (Anglijos radijas) 19, 24 ir 30 m. ilgio 
bangomis.

Be minėtų transliacijų, bus dar šios translia
cijos D. Britanijos laiku: 10 vai. 30 min. va
karo — 251 m. banga, 0 vai. 15 min. ryto — 
48 ir 251 m. banga, 0 vai. 30 min. ryto — 48 m., 
3 vai. 45 min. ryto — 48 ir 49 m., 7 vai. ryto — 
41 m., o okup. Lietuvos laiku—3 valandom vėliau.

OKUPANTAI UŽDARE 
VYTAUTO D. UNIVERSITETĄ

Kauno universitetas nuo šių metų pradžios 
okupantų uždarytas. Jo vietoje įsteigta: Medi
cinos Institutas, kurio direktoriumi tapo buvęs 
universiteto rektorius J. Kupčinskas, komu
nistų partijos narys ir Lietuvos aukščiausios 
tarybos deputatas ir Technologijos Institutas, 
kurio direktorium paskirtas buvęs dekanas 
Baršauskas, komunistų partijos narys ir Kauno 
miesto tarybos deputatas. Naujai įsteigtų In
stitutų mokslinis personalas papildytas burlio
kais iš Maskvos ir Leningrado.

KORĖJOS KARAS
Korėjos fronte nei pereitą nei šią savaitę di

desnių mūšių nebuvo. JTO kariuomenė, avia
cijos remiama, visu frontu pasistūmėjo kiek į 
šiaurę. Vidurinėje fronto daly jos pozicijos 
priartėjo prie 38 lygiagretės, vietomis, iki 20 kilom.

Kovo 15 d. pietų Korėjos kariuomenė, be 
didesnių kovų įžengė į Seulą, Korėjos sostinę. 
Miestas, beveik visas sugriautas.

Kinų ir šiaurės korėjiečių kariuomenė ties 38 
lygiagrete įsirengė naujas pozicijas.

D. BRITANIJOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS

Balandžio 8 d. D. Britanijoj bus gyventojų 
surašymas. Jis čia atliekamas kiek kitaip, kaip 
kituose kraštuose. Kiekvienas gyventojas gaus 
tam tikrą klausimų lapą. Parašęs atsakymus, 
lapą turės grąžinti nurodytai įstaigai. Surašinė
jimo duomenų paslaptį saugo atatinkamas įsta
tymas.

SAVAITĖS IVYJKIA I
DARBŲ TVARKOS KONFERENCIJA

Keturių didž. valstybių: Amerikos, D. Brita
nijos, Prancūzijos ir Sov. Rusijos užsienio reikalų 
ministeriu pavaduotojų konferencija Paryžiuje 
dar teberengia būsimai užsienio reikalų 
ministeriu konferencijai svarstytinų klausimų 
tvarką. Kaip žinoma, konferencijos pradžioje 
buvo pasiūlyta du darbų tvarkos projektai. 
Vieną pasiūlė trys vakarų valstybės, antrą — 
Sovietų Rusija.

Savaitę tarėsi ministeriu pavaduotojai dėl 
pasiūlytų projektų, bet negalėjo nuomonių 
skirtumo suderinti.

Buvo jau besusidarąs pasimistinis įspūdis ir 
kyląs klausimas: ar verta tokioj konferencijoj 
laiką gaišinti. Tačiau vakarų valstybių atstovai, 
norėdami konferencijos darbų eigą iš vietos 
pastūmėti, pateikė naują, nuo pirmykščio kiek 
skirtingą darbų tvarkos pasiūlymą. Jie siūlo: 
„ištirti dabartinio tarptautinės būklės įtempimo 
priežastis Europoje taip pat ir būdus, kurie 
patikrintų santykių tarp Sov. Rusijos, Ameri
kos, D. Britanijos ir Prancūzijos pagerėjimą; 
taiposgi būdus: agresijos baimei pašalinti, esamų 
įsipareigojimų vykdymą ištirti, esamo apsiginkla
vimo dydį ir Vokietijos nuginklavimo klau
simus apsvarstyti”.

Sovietų Rusijos delegacija ir su šiuo siūlymu 
nesutiko, esą jis ne tik negeresnis už pirmykštį 
vakarų valstybių pasiūlymą, bet dar žymiai 
blogesnis.

Po šito rusų pareiškimo, viltys dėl konferen
cijos pasisekimo sumažėjo. Kadangi tokie 
sunkumai iškyla su rusais tariantis dėl darbų 
tvarkos, tai ko galima laukti, kai prasidės pačių 
klausimų svarstymas. Ir devintasis konferen
cijos posėdis susitarimo perspektyvų nepagerino.

PERSIJOS VALDŽIOS KRIZĖ

Pereitą savaitę nuo pasikėsintojo kulkų žuvęs 
Persijos min. pirm. gen. Razmara yra politinių 
machinacijų auka. Jis buvo ne tik autoritetin
gas karys, bet ir įžvalgus politikas, dėl to besi
reiškiančius politinius kraštutinumus savo iš
mintim ir taktu sugebėdavo prilaikyti. Jis, be 
kita ko, priešinosi ir naftos versmių suvalsty- 
binimui. Ir vos tik jis buvo palaidotas, Persų 
parlamento speciali komisija tuojau pasiūlė 
parlamentui naftos versmes suvalstybinti.

Naftos versmių suvalstybinimas nėra gyvy
binis Persijos reikalas. Jis gali būti naudingas 
tik kitiems kraštams, kaip galimybių pradžia 
seniai puoselėjamams politiniams tikslams pa
siekti. Ir jei būtų suvalstybinta Persijos naftos 
versmės, tai susidarytų išimtina padėtis su toli 
einančiais padariniais.

Dabar Persų naftos versmes naudoja mišri 
Anglų-Persų bendrovė. Britai iš ten gauna di
džiausią naftos kiekį, o Persai — milžiniškas 
pajamas. Suvalstybinus versmes tokia prasme, 
kaip persų kraštutiniai politikai siekia, britų 
specialistai iš tų įmonių turėtų pasitraukti, 
opasilikę persai nesugebėtų įmones vesti. Naftos 
gamyba kristų. Taip pakrypę įvykiai nupro- 
gresuotų tokia linkme, kad bematant vietoj 
anglų atsirastų rusai. Tuomet Rusijos karinė 
galia milžiniškai sustiprėtų, o jos išėjimas į

Persų įlanką Indijos vandenyno kraštams su
darytų nepaprastą grėsmę.

Po gen. Razmara’os mirties Persijoje prasi
dėjusi valdžios krizė tebesitęsia. Šachas min. 
pirmin. pasiūlė Fahinį, bet parlamentas jo ne
patvirtino. Tuomet šachas šioms pareigoms 
pakvietė Persijos pasiuntinį Vašingtone Husein 
Ala, bet šis sutiko eiti tik tada, jei parlamentas 
sutiks jį patvirtinti.

TIRPSTA KREMLIAUS PENKTOJI 
KOLONA

Antrojo pasaulinio karo metu Sovietai su
gebėjo ne tik iš savo sąjungininkų milžiniškus 
kiekius visokių gėrybių išvilioti, bet f užliūliavę 
jų budrumą, užveisti jų kraštuose didžiausias 
penktąsias kolonas. Karui pasibaigus, pasaulis 
buvo smarkiai paraudonavęs. Tuomet vakarų 
Europos kraštuose, amerikiečių kukliais duome
nimis, komunistų buvo per 4 milijonus.

Visokeriopas skurdas, moralinis susmukimas 
ir nusivylimas šioje žemės daly buvo toks didelis, 
kad komunizmui augti sudarė geriausias są
lygas. Atrodė, kad komunistų skaičius dar 
didės. Tačiau tokia tragedija neįvyko ir komu
nizmas labiau neišsiplėtė.

Laikui bėgant, Kremliaus penktoji kolona 
pradėjo tirpti. Dabar, anot Amerikos užs. reik, 
ministerijos pareigūno H. Byington’o pareiškimo, 
vakarų valstybėse liko tik apie pusantro mili
jono komunistų. Jo žiniomis, D. Britanijoj 
tėra apie 40.000 (o 1946 m. buvo 60.000), Pran
cūzijoj — 600.000 (buvo 850.000), Italijoj — 
1.600.000 (buvo 2.300.000), vak. Vokietijoj 
200.000 (buvo 300.000), Belgijoj 35.000 (buvo 
100.000), Norvegijoj ir Danijoj komunistų skai
čius sumažėjo daugiau, kaip perpus, o Švedijoj — 
arti pusės.

Pateikęs tuos duomenis p. Byington’as pa
žymėjo, kad kasdien mažėja Sov. Rusijai gali
mybės užvaldyti Europą iš vidaus penktosios 
kolonos pagalba. Tuo tarpu po karo tokia 
galimybė buvo tiek didelė, jog rodėsi, kad dau
gelio Europos valstybių valdžią paims vietiniai 
komunistai. Taip neįvyko tik Amerikos ūkinės 
pagalbos dėka. Vakarų Europa ūkiniai ir mo
raliai atkuto. Ji nuosekliai stiprėja ir darosi 
vis pajėgesnė komunistiniam pavojui atsispirti. 
Dėl to Kremlius mūšį penktosios kolonos 
pagalba, vakarų Europą užvaldyti pralaimėjo.

„LA PRENSOS” BLOKADA
Buenos Aires mieste einąs dienraštis „La 

Prensa” laikomas tokiu pat Prietų Amerikoje, 
kaip Naujorko „The Times” Šiaurės Ameri
koje: „La Prensa” yra solidus, geras informa
cijas teikiąs demokratinis laikraštis, turįs arti 
pusės milijono skaitytojų. Neseniai „La Prensai” 
sukako 75 metai. Tačiau dienraštis negalėjo 
nei sukakties paminėti nei toliau eiti. Laikraštis 
dėl savo linkmės labai nepatinka kietai prez. 
Peron’o valdžiai, nes neliaupsina diktatorinių 
rėžimų. Dėl to seniai iš valdinės pusės laikraš
čiui buvo taikomas tam tikras spaudimas. Be 
kita ko, buvo sumažintas popierio kiekis ir 
įpareigota tam tikrus skelbimus skelbti. Laik
raštis visa tai ir cenzūrą kentė, kol, pagaliau, 
susilaukė brutalaus boikoto, sutriukdžiusio leidi
mą. Spaudos platintojų organizacija, suside-

Dalai Lama, vyriausias tibetiečių dvasios va
das, didėjant Kinijos komunistų okupacijos pa
vojui, su būriu dvasiškių iš sostinės Lhasos pasi
traukė į saugesnę vietą. Dabar jis pasiuntė į Pekiną 
dar vieną delegaciją ir pavedęs jai susitarti su Ki
nijos valdžia dėl santykių. Kinija, esą, Tibetui 
tiek musileidusi, kad pasitenkinsianti tik Tibeto 
pasieny savo kariuomenės įgulų laikymu ir Ti
beto užsienio reikalų vedimu.

RUOŠĖ SĄMOKSLUS
Pakistane susektas priešvalstybinis sąmokslas. 

Jo prišaky buvo Pakistano kariuomenės vy
riausiojo štabo viršininkas gen. Akbar Chan’as 
ir 12 kitų aukštų karininkų. Sąmokslininkai 
norėjo jėga nuversti krašto vyriausybę ir įvesti 
komunistinę santvarką. Kartu su kariškiais 
suimtas ir „Pakistan Times” redaktorius Achmed 
Faiz’as, kuris buvo ryšininkas tarp sąmoksli
ninkų ir komunistų partijos.

Ryšium su susektu sąmokslu, imtasi atsargumo 
ir saugumo priemonių. Karačyje, Pakistano 
sostinėje, kariuomenė laikoma parengties būklėje 
kareivinėse. Sostinės gatvės ištuštėję. Krašte 
ramu.

Tuo pat laiku buvo susektas priešvalstybinis 
sąmokslas ir Bangkoke, Sijamo sostinėje. Są
mokslui vadovavo admirolas Kamhiran’as, bu
vęs Sijamo karo laivyno vadas. Su admirolu 
suimta keliasdešimt karo laivyno ir kariuo
menės karininkų, taip pat ir policijos pareigūnų.

BARCELONOJ BUVO 
RIAUŠES

Ne maža staigmena buvo kovo 11d. Barce- 
lonoje kilęs milžiniškas streikas. Staiga sustrei
kavo 300.000 fabrikų darbininkų. Dalis jų 
įšėjo į gatves demonstruoti, reikalaudami atly
ginimą padidinti. Demonstrantai pakeliui vertė 
tramvajus, automobilius, o tam tikri jaunuolių 
būriai išvartė turgavietėje prekes ir daužė langus 
tyčia keldami sąmyšį.

Iš Madrido atsiųstas policijos dalinys padėjo 
vietos policijai mieste tvarką atstatyti. Suimta 
riaušių ruošėjai ir svarbesnieji jų dalyviai — 
per kelis šimtus žmonių.

Šis streikas, kaip aiškėja, buvo gerai suorga
nizuotas ir jam sukelti išleista dideli pinigai.

Herbertas Morrison’as, naujasis D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeris. Šias pareigas pra
dėjo eiti labai sunkiu laiku, kada tarptautinė 
būklė yra nepaprastai įtempta ir įsisiūbavęs ko
munistinis imperializmas gresia dar daugiau 
karo židinių pasauly sukurti.

danti iš Peron’o šalininkų, pareikalavo „La 
Prensa” išimtinų teisių platinti ir 20 nuoš. pa
jamų už skelbimus. Po to, kai laikraštis šitokį 
pareikalavimą atmetė, jo namai buvo minėtos 
organizacijos ginkluotų narių apsupti taip sakant 
piketuoti. Piketuotojai neleidžia niekam į na
mus įeiti. Vienas spaustuvininkų, bandęs į 
spaustuvę įeiti, piketuotojų buvo nušautas. Po
licija jokių žygių nesiima. Vienas teisėjų, iš
tyręs „La Prensos” įvykį, įsakė policijai ati
daryti leidyklos namus, tačiau kitas teisėjas 
leidyklą liepė uždaryti, kol bus vedamas tardy
mas. Jau trečias mėnuo, kaip „La Prensa” 
neišeina.

Šis atsitikimas plačiai nuaidėjo pasaulio spau
doje. Visų demokratinių kraštų spauda mora
liai palaiko „La Prensos” leidėją, o JAV laikraš
čiai smarkiai kritikuoja prez. Peron’ą už jo to
kią taktiką. „La Prensa” leidėjas Dr. A. G. 
Paz’as pareiškė, kad jei leidyklos blokada nebus 
pašalinta, tai „La Prensą” jis pradėsiąs leisti 
Naujorke.

Amerikos parlamento narys Flood’as pa
siūlė įsteigti „Laisvės korpą” iš 250.000 žmonių. 
Šis dalinys turėtų priklausyti gen. Eisenhower’iui 
ir turėtų susidėti iš už geležinės uždangos esančių 
kraštų išeivių.

Vienas italų komunistų vadų — L. Longo, 
spaudos atstovams pasigyrė, kad Barcelonoj 
suruoštos riaušės esąs „didelis Ispanijos komu
nistų partijos laimėjimas kovoje su gen. Franko 
rėžimu”.

NAUJA PRANCŪZU 
VYRIAUSYBE

Kovo 13 d. Prancūzų parlamentas patvirtino 
radikalų partijos vado p. Queuille’s sudarytą 
vyriausybę. Jos sudėtis mažai skiriasi nuo p. 
Pleven’o pirmininkautos vyriausybės. Į naująją 
vyriausybę, kaip min. pirm, pavaduotojai įeina 
didžiųjų partijų vadai: Bidault’as, Mollet’as ir 
Pleven’as. Užsienio min. reik ir toliau tebėra 
p. Schuman’as, o krašto apsaugos min. 
p. M och’as.

KIEK PABRANGO ŽALIAVOS
Danijos Pramonės Taryba paskelbė duomenis 

apie tai, kiek svarbiosios pramonės žaliavos nuo 
1949 iki 1950 metų pabrango. Iš pateiktų duo
menų aiškėja, kad kaučukas (guma) metų laike 
pabrango 400 nuoš., vilnoniai dirbiniai — 35 
nuoš., medvilniniai — 40 nuoš., vilna — 244 
nuoš., medvilnė (vata) — 105 nuoš., dirbtinis 
šilkas — 50 nuoš., geležis — 10 nuoš., alavas 
— 56 nuoš., cinkas — 106 nuoš.
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ŽEMES ŪKIS OKUP. LIETUVOJ
Okupuotosios Lietuvos žemės ūkis sukolcho- 

zintas ir įterptas į komunistų partijos organi
zaciją.

Visas kraštas suskirstytas į 4 sritis, kurios 
savo ruožtu dalinamos į rajonus, o paskui į 
apylinkes, neturinčias didelės ūkinės reikšmės: 
Vilniaus sritis (24 raj.), Kauno (23 raj.), Šiaulių 
(24 raj.) ir Klaipėdos (16 raj.).

Pagrindinis krašto administracijos, partijos 
organizacijos ir žemės ūkio santvarkos vienetas 
yra rajonas, maždaug 2 kartu mažesnis už bu
vusiąją apskritį. Jame susitelkia partijos komi
tetas, agitaciniai kursai, javų priėmimo puktas.

Bet dabar visais trimis atžvilgiais ypatingą 
reikšmę įgyja mažiausiasis administracinis, orga
nizacijos ir ūkinis vienetas, kolchozas. Tarp 
kolchozo ir rajono įsiterpia apylinkė, neturinti 
rusiško vardo, nė ypatingos svarbos. Jai vado
vauja apylinkės sovietas.

Šiais metais susirūpinta mažiausiojo vieneto, 
kolchozo, perorganizavimu. Iki šiol jo dydis 
buvo įvairus. Dabar pereinama prie padidin
tojo kolchozo, turinčio nuo 1.000 ligi 2.000 ha, 
vidutiniškai 1.500 ha. Jis apima nuo 100 iki 
250 šeimų. Dydžio svyravimas priklauso, reikia 
manyti, nuo rajono gyventojų tirštumo ir nuo 
aktyvistų bei rajono vadovybės partinio įkarščio: 
didelių kolchozų steigimas yra tarybinio uolumo 
įrodymas. Zarasų rajone padidintieji kolchozai 
turi nuo 1000 iki 1500 ha žemės ir susidaro iš 
100—110 šeimų. Bet Šiaulių rajono „Gegužės 
Pirmoji” kolchozas turi 2.268 ha ir jį sudaro 
128 šeimos.

Šeštajame partijos suvažiavime nutarta pa
greitinti perėjimą į didžiuosius kolchozus. Be
veik visa Lietuva tapo sukolchozinta per vienus 
metus. 1949 m. vasario 10 d. tebuvę Lietuvoj 
sukolchozinta tik 5,8 nuoš. ūkių. 1950 m. gale 
jau daugumas ūkininkų „gyvena laimingą kol
chozinį gyvenimą”. Kai kuriuose rajonuose 
tas daugumas sudaro 95 nuoš., kitur tik 80 
nuoš.

Šalia rajono ir kolchozo, svarbus ūkinis ir 
partinis organas yra Mašinų ir Traktorių Stotis 
(MTS). Jų Lietuvoj esą 113, kurių tarpe 40 
įsteigta tik 1950 metais. Taigi, rajone yra po 
vieną stotį, kartais po dvi. Be mašinų, stotis 
turi savo „agitkolektyvą”: jis aptarnauja kol
chozus ir darbu ir agitacine veikla.

Tokiu būdu, kolchozas, nors labai didelis 
ūkinis vienetas, mažai tegali savarankiškai pa
sireikšti. Jo vaidmuo supartėja. Gamybos 
rūšys ir kiekiai yra jam nurodomi iš anksto, 
pagal planą. Stotis, pagal savo išgales ir darbo 
sėkmingumą, apdirba jo laukus mašinomis, 
nors didelėj Lietuvos daly kolchozininkai dar 
tebeturi senosios ūkio sistemos paliktuosius 
arklius. Iškūlus javus, juos paima javų suėmimo 
punktas.

Ne visi tie žemės ūkiui vadovaują organai 
gerai veikia ir ne visad suderina savo veiklą. 
Pagal planą nustatytieji gamybos kiekiai būna 
per dideli ir tik maža kolchozų dalis juos iš
pildo.

Mašinų stotys irgi veikia pagal planą: kiek
viena mašina turi metines ir dienos normas. 
Tik tos normos irgi ne visada išpildomos. Pa
bradės MTS direktorius Ivanov pasirašęs darbo 
sutartis tik su 8 kolchozais, o tai sudarą 45 
nuoš. normos, bet ir to paties darbo neatliekąs,
nes traktoriai stovi sugadinti. Plane buvo nu
rodyta iki kurio laiko javai turėjo būti iškulti 
ir pristatyti į punktus, bet kūlimo metu paaiš
kėjo, kad Alytaus MTS teveikė 4 mašinos, 
kitos 3 buvo nesutaisytos.

Panašiai atsitinka ir su javų suėmimo punktais, 
kurie dažnai būna neparuošti, nežiūrint iš anksto 
nustatytų pyliavos datų. Druskininkų rajono 
kolchozininkai turėjo pereitą rudenį, dėl tos 
priežasties, vežti javus į Merkinės punktą, pa
darydami bereikalingai kiekvieną kartą 40 km 
kelio.

Kiekvienas kolchozas irgi turi painią admi
nistraciją. Ją sudaro pirmininkas, gyvulinin
kystės vedėja, buhalteris. Kiekvienas kolchozas 
yra padalytas į 4 fermas, kurios yra apdirbamos 
„laukų brigadų” į kurias sutelkti kolchozinin
kai. Brigada turi savo viršininką, „brigadierių”. 
Dabar, griaunant senuosius pastatus ir statant 
kolchozų trobesius, kolchozai dažnai turi ypa
tingą „statybos brigadą”. Moterų darbas irgi 
yra padalytas specialybėmis: kiaulių prižiūrėtoja 
(svarbus asmuo Sovietų Lietuvoje), karvių mel
žėjos.

Bet tas aparatas yra lyg kūnas be sielos, kurią 
sudaro kolchozo parijos grupė; jos vaidmuo 
■kolchozo darbų kontrolėje vis didėja. Svarbes- 
hiaisiais darbų laikotarpiais jai į talką ateina 
rajono „agitkolektyvas”. Šiaulių rajonas, ne- 
išpildęs planą, parodęs, palyginti, pakankamą 
darbingumą, nes javų valymo ir kūlimo metu, 
jame smarkiai veikė 500 agitatorių. Daugely 
rajonų darbas einąs blogai dėl nepakankamo 
agitatorių skaičiaus. Joniškio rajonas teturi 
300 agitatorių, bet planas buvo išpildytas jų 
didelio veiklumo dėka.

Kolchozų gamybos lygis yra žemas, nežiūrint 
painios organizacijos ir stachanovizmo. Jų 
turimas galvijų skaičius yra kelis kartus ma
žesnis, negu Nepriklausomoj Lietuvoj. Zarasų 
rajone yra 32 dideli kolchozai po 100—170 
Šeimų kiekviename. Kolchozas „Tiesa” turi

1.093 ha dirb. žemės, 500 ha pievų ir tik 100 
didelių galvijų. Kolchoze „Pamiat Lenina” 
būklė geresnė: jis turįs 945 ha žemės, 116 arklių 
ir 300 galvijų. Akmenės rajono kolch. „Aušra” 
(padidintas) turi 30 melž. karvių, 9 veislines 
kiaules, 44 darb. arklius, 47 avis. Garsiajame, 
jau minėtame, Šiaulių rajono kolch. „Gegužės 
Pirmoji”, turinčiame daugiau kaip 2.200 ha, 
yra 64 raguočiai, 73 avys, 380 paukščių. Že
maičiuose „Minijos” kolch. prieš savo padi
dinimą turėjęs 400 ha žemės, 5 karves, 3 kiaules, 
1 aviną ir 40 triušių. Palyginimui galima nuro
dyti, kad Lietuvoje visi ūkiai apėmė apie 4 mi
lijonus ha žemės ir turėjo netoli 800.000 karvių: 
vieną karvę 5 ha žemės. „Gegužės Pirmoji” 
kolchozas, pagal tą lygį, turėtų jų turėti bent 
550.

Ne geriau atrodo ir žemės našumas. Zarasų 
rajono „Pergalės” kolch. „brigadierius” Klemas 
Vaitiekūnas tapo pavadintas ypatingu Vyriau
siojo SSSR Prezidiumo ukazu, sovietinio darbo 
didvyriu už išauginimą po 29,3 ctn kviečių iš 
1 ha, 12 ha plote, ir po 29 ctn. rugių bendrame 
28,4 ha plote. Kitas toks pat didvyris, Kostas 
Prunskus, Biržų raj. „Tarybinio Artojo” kol- 
chozininkas, išaugino 29,2 ctn. rugių 13 ha plote. 
Petrauskas Pranas, Jurbarko rajono „Aušros” 
kolchozininkas gavo Lenino ordeną už 23 ctn. 
rugių derlių 13 ha plote. Tą pat ordeną už tokį 
pat derlių gavo taip pat Janeliūnas Stasys, Pasva
lio eaj. „Istros” kolchoznininkas.

Kitų, nors pažangių, kolchozų darbai yra 
mažesni. „Gegužės Pirmosios” kolch. yra 
garsus savo gamybingumu: jis gavo po 5 kg. 
javų, 160 gr. cukraus ir 5 rublius dovanų už 
kiekvieną darbo dieną. Jo derliai iš 1 ha atrodo 
šitaip: rugių 10,5 ctn., bulvių 100 ctn., cukrinių 
runkelių 200 rtn.

Palyginimui galima prisiminti, kad Lietuvoje 
bendras gamybos lygis buvo: iš 1 ha: rugių 
21,6, bulvių 225 ctn. Pažangiuose kraštuose, 
vidutiniškai gaunama iš 1 ha: kviečių 70 ctn., 
rugių 60 ctn., bulvių 600 ctn., cukrinių runkelių 
700 ctn.

Nenuostabu, kad tik maža rajonų dalis teišpildė 
planą. Sovietų Lietuvoje kreipiama ypatingą 
dėmesį į žirnių auginimą. Jais apsėjama toks 
pat plotas, kaip ir rugiais. Bet, nežiūrint visų 
raginimų ir agitatorių veiklos, iki 1950 m. spa
lių 5 d., Šiaulių sritis teišpildė planą 78 nuoš., 
Vilniaus 65,1 nuoš., Kauno 64,7 nuoš., Klaipė
dos 63,5. Šiaulių srity tik 3 rajonai teišpildė 
planą 100 nuoš., Vilniaus 2, Kauno 1 ir Klaipė
dos 1. Kai kurie rajonai nepasiekė nė 50 nuoš.: 
Kybartų 4-1,3 nuoš., Šilalės 34,6 nuoš.

Šio menko gamybingumo akivaizdoje galima 
prisiminti, kad Sovietai sakėsi vasarojum ap
sodinę Lietuvoje 120 tūkst. ha, į juos įdėdami 
100 tūkst. tonų dirbtinių trąšų, taigi po 800 kg. 
vienam ha. Šis trąšų kiekis yra nepaprastai 
didelis, apie 3 kartus didesnis už Vakarų Euro
poje naudojamąjį.

Tokie derliai leidžia susidaryti aiškų vaizdą 
apie žmonių gyvenimo lygį. Atskiri „udarni- 
kai” ir stachanovai gauna, dėl žinomų išskai
čiavimų, didelius atlyginimus gaminiais, ypač 
kiaulšėrės ir karvių melžėjos, gerai išpildžiu- 
sios planą.

___... Į
F. NEVERAVIČIUS .................J

(Tęsinys iš 9 numerio)

Netrukus jis grįžo vedinas moterimi.
Kai po įprastinio mandagaus kvietimo sėstis 

ji atsisėdo stalo šone, Garėnas pažino Gražiną.
Jos veidas buvo patinęs, vienas paakis mėly

nai geltonas, puikūs kaštonų spalvos plaukai 
buvo lygiai sušukuoti, skląstymo šone perskirti.

— Na, dabar papasakokit, piliete Raudoni- 
kaite, kaip Garėnas jus įtraukė į organizaciją?

Gražina prabėgomis pažvelgė į Garėną ir, 
įspyrusi staiga patamsėjusių akių žvilgsnį į tar
dytoją, pasakė:

— Garėnas netraukė manęs į jokią organiza
ciją.

— Ne? — nusijuokė tardytojas.
— Ne.
Jis atsikėlė iš savo vietos, apėjo aplink stalą, 

užsidėjęs rankas užpakalin, ir priėjo glaudžiai 
prie jos. Staigiu rankos mostu jis smogė jai 
laikomu už vamzdžio „Naganu” per šlaunį.

— Na, kaip? — mykė jis.
— Ne!
Naujas smūgis į šlaunį.
— Ne!
Vienas enkaveidstų tyliai, kaip katė, prišoko 

prie jos ir plokščiu delnu ėmė mušti per skruos
tus.

— Ne! Ne! — dabar jau šaukė ji, užsiden
gusi veidą delnais.

Anas griebė ją už plaukų, atkragino jos galvą 
ir nustūmė jos rankas. Kitas prišokęs ėmė vėl 
tvoti jai per skruostus.

— Ne! Ne! Ne! — isteriškas jos šauksmas 
vėrė Garėno ausis, plėšė smagenis.

Jis buvo jau ant ribos. Ne, ne, jis negali 
leisti ją taip kankinti. Turi tuojau, tučtuojau 
prisipažinti. Dabar jis nesamprotavo ir nesi

Daugumos kolchozų padėtis yra tokia sunki, 
kad darbininkai gyvena, kaip išgali, iš avansų. 
Dotnuvos rajono Petro Cvirkos vardo kol
chozas išpildė žirnių planą ir jo darbininkai 
tuojau gavo po 2,5 kg. žirnių avanso už kiekvie
ną darbo dieną. Tame pačiame kolchoze Jono 
Asenavičiaus šeima gavusi 90 pūdų javų ir Bened. 
Paškevičiaus 80 pūdų, „Ąžuolo” kolch., Tau
ragės rajone, vienas iš pirmųjų išpildęs planą. 
Kiekvienas jo darbininkas gavęs avanso po 
1,5 kg. žirnių už darbo dieną. Tokių atsitikimų 
labai daug.

Klausimas kyla, ką tie žmonės, neturėdami 
gyvulių, veikia su tokiais dideliais žirnių kiekiais. 
Vidutiniškai viena šeima išdirba po 4—500 
dienų, taigi blogiausiu atveju, gauna 600 kg. 
žirnių avanso. Turtingesniuose kolchozuose, 
geriau išpildžiusiuose planą, avansai yra di
desni. Viena šeima kartais gauna po 1500 kg. 
žirnių avanso, vadinasi, maždaug tiek, kiek 
kituose kraštuose didelė šeima sunaudoja kvie
čių ar rugių./ Iš to galima spręsti, kad Sovietų 
Lietuvoje žirniai pakeičia duoną.

Sunkiausia yra žmonių būtis plano neišpil- 
džiusiuose kolchozuose, o tokių yra didelė 
dauguma, kaip galima spręsti iš nurodytųjų 
davinių apie žirnių plano išpildymą: visoje 
Lietuvoje jį išpildė tik 7 rajonai. Avansus gauna 
ir iš jų gyvena, nors žirniais misdami, tik planą 
išpildžiusių kolchozų darbininkai.

Sovietų nustatytieji planai turi, tarp ko kita, 
tikslą didinti gamybą ir gyvulių skaičių kasmet, 
tam tikrais nuošimčiais. Nežiūrint plano ne- 
išpildymo ir neekonomiškos santvarkos ūkio 
ir žmonių pragyvenimo lygis, atrodo, šiek tiek 
kyla. Bet jam kenkia Sovietams įprastas šei
mininkavimo būdas, stengiantis išspausti tiek 
iš žmogaus, tiek iš krašto, kuo didžiausią naudą, 
ne tik atimant iš gamintojo jo darbo vaisius bet 
dažnai ir panaikinant patį darbo galimumą.

E. Mankus

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :

Čekoslovakiška dešra 1 sv. 5/6
Airiška salami 1 sv. 5/-
Daniška salami 1 sv. 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse 12 oz. 2/9
Daniška bekonas ” 12 oz. dėžė 3/-
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė ... 2/6
Austrai, riešutinis sviestas 12 oz. dėž. 2/-
Uogienė 2 sv. 6 oz. dėžė. 3/3
Mėsos paštetas 7 oz. .................... -/9
Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo 

išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vokietiją. 
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY ROAD, 
LONDON, E.2. Telef.: SHOreditch 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.

gilino į baisųjų vyksmą. Tejautė širdimi, kad 
Gražina kenčia dėl jo, kad jį nori išgelbėti, 
apsaugoti. Ir tik vėliau, ilgomis svarstymų 
valandomis jis klausė kodėl ir stebėjosi, iš kur 
toje merginoje buvo tiek drąsos ir užsispyrimo. 
Jau buvo beišsižiojąs ištarti prisipažinimą, kai 
anie liovėsi ją kankinę.

Ji užsikniaubė stalą ir, pasidėjusi galvą ant 
rankų, kukčiojamai verkė. Jos sulysę pečiai, 
pro suknelę išsišovę petikauliai trūkčiojo ir 
mėšlungiškai traukėsi.

— Na, o jūs? — dabar vėl į Garėną kreipėsi 
tardytojas.

Garėnas tylėjo.
— Metas baigti tą komediją, — sumurmėjo 

tardytojas, sėsdamas atgal į savo vietą.
Jis paspaudė mygtuką.
Durys bematant atsidarė ir sargybinis įvedė 

Atkočiūną.
Jo tardytojas nekvietė sėstis. Kreipėsi į jį 

per vertėją:
— Na, pilieti Atkočiūnai, štai juodu neprisi

pažįsta, — tarė, rodydamas pirštu į Gražiną ir 
Garėną. — Papasakokit jiems, kaip visa tai 
buvo.

Tai išgirdusi, Gražina pakėlė galvą ir sužiuro 
į sužadėtinį. Judviejų žvilgsniai akimirksnį su
sitiko ir išsiskyrė.

Jos veidas dabar buvo pasibaisėtinas. Mė
lynas raudonas. Iš nosies varvėjo kraujas, pa
mušta akis atrodė lyg pasityčiojamai primerkta. 
Ji buvo sunkiai beatpažįstama.

Tačiau Atkočiūnas ją pažino.
— Gražina... — prašnibždėjo jis išbalęs.
— Na, pradėkit, — spyrė jį tardytojas. 
Atkočiūnas tik dabar pamatė Garėną. 
Jis valandėlę patylėjo, paskui pratarė:
-— Prisipažinkit, Baly, Gražina... Jie ir šiaip 

viską žino.
— Niekšas! — šovė Garėnas.
Sulig tuo jo išspaustu žodžiu jis buvo par

griautas žemėn. Batuotos kojos jį spardė ir

Anglų filmą negalavimai užklupo daug anks
čiau, kaip kitas pramonės ir prekybos šakas, 
nors filmų gamyba nedaug teturėjo ko bendro 
su socialistiniu planavimu. Pirmasis virto iš 
koto anglų filmo magnatas J. A. Rank, o po jo 
pradėjo silpnėti ir kiti. Vien tik ABP Corpo
ration, amerikiečių kapitalo remiama, ir viena 
kita smulkesnė bendrovė išsilaikė, nors ir jų 
padėtis nepavydėtina. Debesys, taip sakant, 
užslinko saulę ir svetimos valiutos pumpavimo 
viltys prigeso.

Anglų filmo krizės priežasčių yra kelios. 
Visų pirma, jis pradėjo neapsimokėti, o neap
simokėti todėl, kad jį slegia dideli pramogų 
mokesčiai ir, o ypač pokariniais metais, filmų 
gamintojų beatodairiškas švaistymasis pinigais. 
Dabar jiems jau pasidarė aišku, kad tik pigių 
filmų gamyba gali apsimokėti net savo krašte, 
o rizikuoti sukti brangius filmus reikia labai 
atsargiai, nes eksporto perspektyvos nėra džiu
ginančios dėl Amerikos filmo konkurencijos ir 
dėl jos seniau užimtų pozicijų. Anglų filmo 
gamintojai nėra tokie turtingi, kad galėtų rungty
niauti su Holivudo pastatymų prabangiškumu 
ir su Amerikos biznieriais dėl viešpatavimo 
pasaulyje. Jie negali mokėti pasakiškų algų 
pasaulinio garso menininkams, o atrasti savų 
talentų ir daryti originalius kūrybinius eksperi
mentus jie nesugeba. Juos troškina rutina.

Tačiau bene svarbiausia anglų filmo sirgu- 
liavimo priežastis yra jo turinio silpnumas, 
menkumas. Nors ir amerikiečiai išleidžia į 
pasaulį eibes nesąmonių, bet jie yra pajėgesni 
padengti nuostolius, o anglų filmo menkysta 
tuoj muša per kišenę. Tiesą pasakius, anglai 
giriasi, kad jų filmai yra geresni už kitų, bet 
nuostoliai rodo ką kitą. Šiaip ar taip, filmo 
vertės termometras yra pajamos.

Su jų aktoriais yra tas pat, kaip ir su jų pami- 
dorais: jie geriausi pasaulyje. Žinoma, tokią 
Susan Shaw, savo vaidybiniais sugebėjimais vos 
prilygstančią provincijos scenos mėgėją, anglai 
gali vadinti žvaigžde, o tokią, palyginti vidutinio 
lygio aktorę, kaip Margaret Lockwood, pirmąja 
ekrano pažiba, bet, garbindami jas ir į jas pa
našius juos, jie negali įtikinti mūsų, kad jų fil
mas yra pasiekęs pakankamo aukščio.

Mes žinome, kad jų tautinis ambicingumas 
kartais yra aklas, ir tai yra jų reikalas, bet mes 
taip pat žinome, kad šitas, su pasididžiavimu 
puoselėjamas užsispyrimas netinka eksportui į 
užsienį, kur perkamos tik labai grynos prekės. 
Jie savo filmo negali sužavėti nei kultūringo 
europiečio, nei išlepusio amerikiečio, o ypač 
šiais žmonijos tragizmo ir žmogaus desperacijos 
laikais.

Daugumas jų režisierių „neieško”, kaip tai 
yra kalbama menininkų tarpe ir kaip tai yra 
daroma Prancūzijoje, Italijoje ar Vokietijoje, 
bet ima tai, kas pakliūva po ranka ir su kuo 
jie tariasi padarysią didelį biznį. Scenarijus 
dažniausiai rašo jų žmonos, broliai, svainiai 
ar seserys. O jei ju giminaičiai nesuspėja tų 
„šedevrų” kepti, tai jie patys griebiasi plunksnos 
ir kombinuoja, kiekvienu atveju labai bodami, 
kad veikalas neišeitų be „murderio” ar bent 
be vaiduoklių kvailiojimo. Tokia jau tradicija. 
Tačiau patys anglų rašytojai skundžiasi, kad 
jų originalūs veikalai nepriimami, nors ne be 

mindžiojo, kur papuolė. Bato smūgis į veidą, 
į šoną, į pilvą, į tarpukojį. Skaudama pūslė 
neatlaikė, pasileido. Kraujas užplūdo bumą, 
kurioje vartaliojosi keli dantys. Pasibaisėtinas 
skausmas vėrė visą kūną. Jis girdėjo Gražiną 
isteriškai šaukiant. Gana! Viskas nuėjo niekais. 
Prisipažins. Spjovė krauju ir dantimis. Įtraukė 
kvapą šaukti, sakyti, kad prisipažįsta. Išgirdo 
balsą:

— Izdoch by skoriej, sobaka, pošli by s Lien- 
koj paužinat. (Kad greičiau jau nustiptų, šuva, 
eitume su Lena pavakarieniauti).

Dar keli spyriai į šonkaulius, į pilvą. Kvapo 
nebėra. Viskas susisuko ir išnyko nebuity.

Atsipeikėjo lovoj. Pravėręs akis, pamatė 
didoką, tankiai lovų pristatytą patalpą. Visose 
lovose gulėjo žmonės.

Nepakenčiamai skaudėjo galvą. Su kiekvienu 
atsikvėpimu veriamai dūrė šoną. Pilvo apačia 
tvinksėjo, lyg tvinstąs skaudulys.

Garėnas užsimerkė ir paskendo skausmingoj, 
pusiau sąmoningoj būsenoj.

Ir tik vėliau, prižiūrėtojui atnešus putros, jis 
paklausė:

— Kas čia per vieta?
— Lukiškių kalėjimo ligoninė.
Du įlaužti šonkauliai ir sužalotas kelio są

narys gijo ilgai. Pasaulį gaubė gegužės dangus, 
kai Garėnui teko jį pamatyti, besikeliant iš 
ligoninės į kalėjimo bendrą kamerą.

Netrukus jam buvo įteiktas NKVD teismo 
mirties sprendimas. (Bus daugiau)

Kovo 26 d. (antrąją Velykų dieną) 17 vai. 
DBLS Bradford© skyriaus St. Patrick’s Parish 
Hall, Paradise St., Bradforde ruošiamas

VELYKINIS PASILINKSMINIMAS
Šokiams gros modernus džazas. Bufetas — 

alutis. Laukiamas visų tautiečių atsilankymo.
Bradfordo skyriaus valdyba
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to, kad vienam iš tūkstančių ir nusišypso laimė. 
Iš viso, čia temų ir idėjų parinkimas yra perdėm 
apsileidėliškas.

Klaidinga būtų tvirtinti, kad anglai nėra pa
gaminę vertingų filmų, bet juos galima suskaityti 
ant pirštų. Jie turi ir rimtų filmo meno vadovų, 
bet jų yra turbūt mažiau, negu ant vienos rankos 
pirštų.

Visų pirma, pažymėtini klasiški veikalai, kaip, 
„Henrikas V-sis”, „Cezaris ir Kleopatra”, 
„Hamletas”, „Raudonieji Batukai”, „Oliveras 
Tvistas” ir „Hofmano Pasakos”. Iš naujųjų 
tenka paminėti tokius originalius veikalus, kaip 
„Tretysis Žmogus”, „Mėlyna Lempa” ir labai 
aktualų dalyką „Septynios Dienos Iki Vidu
dienio”. Tai tik išimtys. Gal būt, kad vienas 
kitas mūsiškių filmo mėgėjų bus matęs šiaip 
nieko sau, pakenčiamų paveikslų, bet tie paveiks
lai kūrybiniu požiūriu ypatingo dėmesio nesu
kelia.

Anglų filmo kritikų tarpe pasitaiko įvairių 
žmonių. Vieni iš savigarbos paglosto kiekvieną 
naujagimį, lengvai apdovanoja žvaigždės titulu 
kiekvieną naujoką, o kiti, kartais ir labai šiurkš
čiu žodžiu nupliekia filmų gamintojų kėdes 
apsižergusius viešpačius. Štai, po visame pa
saulyje pagarsėjusio ir kelias premijas gavusio 
italų filmo „Dviračių Vagys” pasirodymo, vie
nas kritikas parašė: „Eikite ir pasižiūrėkite visi 
tie, kurie nemokate pagaminti filmo pigiau, 
kaip už 150.000 svarų, kokį filmą ir kaip pa
gamino italas už 9.000 svarų ir be „žvaigždžių!”

Jis dar patvirtino, kad anglų direktoriai nei to 
veikalo būtų pirkę, nei to filmo sukę, nes jiems 
trūksta inteligencijos.

Filmo krizės klausimu buvo pasikeista nuo
monėmis Britų Parlamente ir Lordų Rūmuose. 
Buvo tokių, kurie patvirtino mūsų nuomonę, 
kad anglų filmas yra blogas ir todėl jis neturi 
pasisekimo užsienyje. Kiti kaltino produkto- 
rius, kad jie yra negabūs. Tačiau buvo ir tokių, 
kuriems savi pamidorai geriausi, tik jie nurodė, 
kad valdžia ir kinų savininkai per daug skuta 
sau, klampindami į skolas filmų gamintojus ir 
bendroves. Tiesa, valdžia filmininkams duoda 
paskolas ir pašalpas, bet jos greit sutirpsta o 
vargas nesibaigia. Taip ir nerasta tinkamo 
vaisto, nors nei kritikams, nei gynėjams geros 
valios netrūko.

Dabar anglų filmų pramonė yra suskirstyta į 
tris grupes, kurios turės savo atskiras vadovybes 
ir emblemas. Į grupę A įeis tokie tūzai, kaip 
J. A. Rank, A. Korda ir R. Clark; B grupę 
sudarys visi žymesnieji, savarankiškai dirban
tieji režisieriai, o į C grupę bus suvarytos visos 
smulkiosios žuvelės. .

Ar toks suskirstymas anglų filmui išeis į svei
katą ir kuri grupė pasižymės, parodys ateitis.

S. L-s.

Vasario 16 d. mirė DBLS Centrinio sky
riaus narė

Magdalena RAČKAUSKIENĖ
Jos sūnams Antanui ir Broniui Pačkaus- 

kams, Centrinio skyriaus nariams, liū
desio valandą dėl motulės mirties, reiškia 
užuojautą

DBLS Centrinio skyriaus valdyba ir nariai

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SPAUDOS SKURDĄ RODANTI 

STATISTIKA
„Tėvynės Balsas”, komunistų leidžiamas lais

vajam pasauly gyvenantiems lietuviams mulkinti 
laikraštis, šių metų 1 num. įdėjo suktai raitytą 
straipsnelį, įvardintą „Švietimo ir kul
tūros baruose”. Rašinėlio tikslas — pasigiri- 
mais įtikinti skaitytoją, kad rusų okupuotoje 
Lietuvoje nesugriauta nei kultūra nei švieti
mas. Švietimo ir kultūros pažanga stengia
masi pavaizduoti ne statistikos duomenimis, 
mokslo lygiu ir kitais, kultūringam pasauly 
naudojamais rodikliais, bet bereikšmių žodžių 
trafaretinėmis frazėmis, kurias jau trisdešimt 
metų naudoja Maskvos spauda, dėl to tokie 
„argumentai” tiek teverti, kaip subyrėjusi skalbi
nių saga. Tačiau toji sritis, kurios „aukštu
moms” parodyti panaudota šiokia tokia sta
tistika, verta sugretinimo, kad iš palyginimo 
paaiškėtų, kaip „aukštai” ta linkme yra „pa
kopta”. Statistikos duomenų panaudota tik 
spaudos dydžiui pavaizduoti. Esą, „Pereitais, 
1950 metais, respublikoje ėjo 48 laikraščiai su 
daugiau kaip pusės milijono tiražu ir 8 žurnalai 
su 125.000 tiražu”.

Tai, esąs „negirdėtas laikraščių paplitimas”, 
kokio „nebuvo buržuazinėje Lietuvoje”.

Juk tai joks laimėjimas, bet skandalingas 
spaudos nusmukdymas! Kaip tarybinė spauda 
yra nusmukusi, paaiškės iš nepriklausomos 
Lietuvos spaudos statistikos duomenų. 1940 
m., prieš rusams okupuojant Lietuvą, Lietu
voje ėjo per 250 laikraščių ir žurnalų, kurių 
tiražas, arba išleidžiamasis egzempliorių skaičius, 
siekė per 2.600.000 egzempliorių. Tai dar ne 
viskas. Lyginant spaudos tiražą, reikia paly
ginti ir jos kokybę, meninį ir kultūrinį lygį. 
Taigi, nepriklausomos Lietuvos spauda buvo 
aukšto kultūrinio lygio, gerai iliustruota, įvairi 
ir didelė. Dienraščių numeriai būdavo, vidu
tiniškai 10 puslapių, o dabartiniai, okupantų 
leidžiami — tik 4 puslapių. Nepriklausomos 
Lietuvos žurnalai buvo dideli, ne maža po 100 
ir daugiau puslapių, o dabartinių ... tik du po 
48 puslapius, kiti — 16 puslapiūkščių. O koks 
gi dabartinės okupantų spaudos meninis lygis, 
kokia iliustracija, koks popieris? — Nususimas 
ir skurdas. Popieris duobėtas, pašiurpęs. Jo 
paviršius toks, kad ir velnias basas per jį ne
pereitų. Ar gi tokį popietį kas nepriklausomoj 
Lietuvoj spaudai naudojo? Tada ir uknolius 
žuvų turgavietėj į geresnį popierį vyniodavo, 
kokį dabar „tarybinė spauda” naudoja.

Pagaliau, kokiais dažais okupantų spauda 
spausdinama? Jie yra pilki ir biaurūs, tarsi 
būtų dirbami iš to purvo, kurį ant savo kojų 
okupantai „iš toliau pažengusių broliškų re
spublikų” į Lietuvą atnešė.

Negi galima lyginti tarybinės spaudos kultū
rinį lygį ir meninę išvaizdą prie nepriklausomos 
Lietuvos spaudos, kuomet ji tokių dalykų visai 
neturi. Tarybinės spaudos turinys-nususęs. Jo 
būdingoji savybė — ilgiausi straipsniai, nuolat 
bekartojami „tėvui, švogeriui” paliaupsinti, ku
rie per ilga skaitytojui virto tokiu jovalu, kurio 
vienas pamatymas jam jūros ligą sukelia.

Ir tai dar drįstama vadinti spauda, švietimu 
ir kultūra. Juokdariai, Kremliaus bernai. Kas 
gali tokiais jų svaičiojimais tikėti. Žmonės

daiktus pažįsta iš palyginimo. O tokį dalyką, 
kaip spauda, dažnas gali palyginti ir pasidaryti 
išvadas, dėl to jo neapmulkinsi. (ra)

SKUBINA VERGIJOS LIZDUS STATYTI
Tikrąjį Sovietų Rusijos veidą sudaro jos kalė

jimai ir vergų stovyklos, — pasakė kelis metus 
Rusijoje kalintas ispanas Compesino, buvęs 
raudonųjų ispanų generolas. Kalėjimai ir vergų 
stovyklos būdingas sovietinės santvarkos bruo
žas ir Rusijos okupuotuose kraštuose, taip jau 
ir Lietuvoje. Čia į kolchozus suvarytiems ūki
ninkams steigiamos bendrų gyvenviečių vardu 
stovyklos, kad lengviau galima būtų į jas suva
rytus žmones sekti, demoralizuoti ir darbams 
panaudoti. Panašios „gyvenvietės” statomos ir 
pramonės darbininkams prie įmonių. Tokie 
babiloniškos vergijos lizdai jau pastatyti prie: 
Grigiškių popieriaus fabriko, netoli Lentvario; 
Akmenės cemento fabriko; Radviliškio stiklo 
fabriko; Sargėnų plytinės; Kartėnų linų apdir
bimo fabriko ir kitur.

Lietuvos okupantų spauda ragina dar spar
čiau „gyvenvietes darbo žmonėms” statyti.

MTS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Sovietinė propaganda nuolat reklamuoja okup. 

Lietuvoje įrengtų 113 MTS (mašinų traktorių 
stočių). Tikrovėje šios stotys netik nepateisina 
dėtų į jas vilčių, bet dažnai liūdnai atrodo. Iš 
Rusijos atvežti traktoriai netrukus pradėjo 
gesti, o jiems pataisyti atsarginių dalių nėra. 
Trūksta ir nusimanančių mašinas taisyti. Dėl 
to traktorininkai taiso traktorius kaip kas iš
mano: čia pakala, ten pakiša, dažnai traktorių 
išardo iš smalsumo pasižiūrėti, iš kokių dalių 
jis sudėtas. Tokiai būklei esant, Telšių MTS 
neatremontavo nei vieno savo 22 traktorių, 
o ir pernai ji vos atliko pusę skirto jai darbo.

Skapiškio MTS neturi elektros šviesos, todėl 
mašinos taisomos tik tol, kol šviesu. Be to, 
dirbtuvės nešildomos. Traktorininkai, išardę 
traktorius, dalis nešasi bendrabutin. Benešio- 
jant dalis, dar daugiau jų trūksta.

Ignalinos MTS neturi jokios pašiūrės trakto
riams statyti. Jų išardytos dalys mėtosi purve. 
Dirbtuvių patalpos nešildomos, o šaltyje trak
torininkai negali dirbti. Dėl to nė vienas trak
torius dar neatremontuotas. Kaltę dėl tokios 
tvarkos bolševikai verčia savo „agitatoriams”, 
kad jie nesugebėjo MTS darbuotojų bolševi
kiškai „apšviesti” ir įtikinti, kad jie Sibire ge
riau galės traktorius remontuoti.

TRŪKSTA VOKŲ
Lietuvoje be galo sunku gauti vokų. O be 

voko negalima laišką pasiųsti. Norint vokų 
nusipirkti, tenka važiuoti į didesnius miestus: 
Vilnių, Kauną, Šiaulius ar Klaipėdą. Iki šiol 
vokus dirbo „Darbas” artelė, bet dabar jų jau 
nedirba. Esąs pavojus, kad sumažėjus kores
pondencijai, laiškų cenzoriai negalės įvykdyti 
savo „piatiletkos”.

TIE PATYS EKSPONATAI
Šiais metais Maskvoje bus ruošiama „Visai 

sąjunginė žemės ūkio paroda”. Okup. Lietuva, 
ten paskirtas paviljonas iš keturių kambarių. 
Pirmojo kambario eksponatai jau numatyti- 
Jame bus pastatyta: Stalino, Lenino, generolo 
Černiachovskio ir kitų rusų išpuoštos skulp
tūros.

KRYŽIUS — PASAULIO LIKIMAS
Nukryžiuotojo Kristaus paveikslas ne atsi

tiktinai pateko į pasaulį. Jis organiškai susijęs 
su pasaulio likimu. Kryžius yra pasaulio li
kimas. Kančia — žmogaus gyvenimo kelias. 
Niekur nepabėgs pasaulis nuo kryžiaus, nė 
žmogus — nuo kančios.

Nuodėmės apakintam pasauliui nukryžiuoto 
Išg.nytojo žvilgsnis kartais pasidaro nepake
liamas. Kristaus Kryžius nuolat jam primena 
nekaltumą, kurį jis prarado, teisingumą, kurį 
jis pamynė ir meilę, kurią jis paniekino. Ne
galėdamas išsilenkti to priekaištaujančio žvilgsnio, 
pasaulis su įnirtimu puola naikinti kryžių ir 
niekinti kenčiantį Nukryžiuotąjį. Bet ar šiuo 
būdu jis išsivaduoja nuo kryžiaus ir nuo kan
čios?... Kai Išganytojo kryžius jau nešviečia 
bažnyčių bokštuose, kai tylus Rūpintojėlis jau 
nerymo pakelėse, kai Kristus, kryžium nešinas, 
turi pasitraukti iš mokyklų ir viešų įstaigų, 
tada pasaulį pradeda slėgti ir kamuoti pasi
baisėtina nusikaltėlio kryžiaus našta. Kai iš 
žmogaus širdies išplėšiamas išganingosios kan
čios ženklas, tuomet ten likusią tuštumą už
pildo beviltiška pragaro kančia. Yra galimas 
tik vienas pasirinkimas: Išganytojo arba nusi
kaltėlio kryžius; išganymo arba pragaro kančia.

♦ * ♦
Besibaigiant gavėniai, (nuo Kančios Sekma

dienio iki Didžiojo Penktadienio), Bažnyčia 
paslepia kryžių po melsvu atgailos uždangalu. 
Ši simbolika kviečia tikintįjį kančioj ir atgailoj 
ieškoti kenčiančio ir už pasaulį atgailojančio 
Išganytojo. Kai Nukryžiuotojo veidas yra 
paslėptas, žmogus nejučiomis susimąsto, į ką 
pavirstų pasaulis be Išganytojo kryžiaus, ir 
kur jis rastų prasmę savo kančiai, jei jos ne
įprasmintų nukryžiuotasis Dievo Sūnus. Kaip 
nukryžiuotojo Kristaus paveikslą turėdamas prieš 
akis, pasaulis vilties kupinas vis kilo aukštyn, 
taip nusikaltėlio kryžiumi pasiženklinęs, jis 
nesulaikomai grimsta į beviltišką pražūtį. Ne
norėdamas kentėti su Kristumi, žmogus be pa
guodos ir be vilties pasibaisėtinai kankinasi 
savo paties susikurtame privačiame ir valsty
biniame pragare.

Didžiojo Penktadienio apeigose vėl atidengusi 
kryžių, Bažnyčia kalbės: „Ecce lignum crucis, 
in quo salus mundi pependit... — Štai kry
žiaus medis, ant kurio kybojo pasaulio išgelbė
jimas”. Prieš žmogaus akis vėl iškils kryžius — 
vienintelė gyvenimo viltis. Jame suras prasmę 
visų nekaltųjų kančia ir atgailojančių ašaros. 
Jis nulems pasaulio likimą, išves žmogų iš ne
vilties ir bus jo jėga, jo garbė ir pasididžiavimas.

~ K.V.K.

PAMALDOS
Mexboroughe kat. bažnyčioje (Cemetery Rd.) 

velykinė išpažintis apylinkės lietuviams kovo
17 d. 3 v.p.p.

Halifaxe (St. Columba bažn.) pamaldos kovo
18 d., 11,30 v.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Did. Ketvirtadienį — kovo 22 d. pamaldos 

9 vai.

mirę, gulėjo drauge, vienas greta kito. Vos 
bepavilkdami kojas, einam vėl lauk, pjaustom 
ir kapojam parsineštus ant kupros iš girios 
kelmus barakams nors kiek sušildyti.

Mirties pjūtis buvo pasibaisėtina. Šiandien 
nebeatsimenu daugelio pavardžių, ypač lietu
viškų ir estiškų, nes tada neturėjau jėgų teirautis 
kituose barakuose. Mano aplinkoje vieną dieną 
mirė simpatingas, jaunas, visų labai mėgtas 
lietuvis, Podlieskis, o kitą dieną, mažiau pa
žįstamas, Paulauskas. ”

Vakarais, kai išeidavom iš barakų, ties mūsų 
galvomis danguje šviesdavo šiaurės pašvaistė, 
puikioji ir grėsmingoji Aureola Borealis. Ugnies 
stulpai griozdėsi šalčio sukaustytame danguje, 
sakytum, nelaimės reiškėjas.

Lankyti nelaimės draugus ligoninėj — pasi
darė mano-įpročiu. Pasibaisėtinas buvo vaizdas 
tų, mirštančių žmonių, kuriems nebebuvo likę 
jokios vilties. Vieni jų, sergą plaučių uždegimu, 
blaškėsi karštinės apimti, nebeatpažindami nie
ko, kiti, sergą pelagra ir skorbutu, gyvi puvo, 
skleisdami aplinkui baisų trūnijančių lavonų 
dvoką. Kiti vėl, nujausdami besiartinančią 
mirtį, apsimesdami draugiškai besikalbą, atli
kinėjo tylomis išpažintį vienam katalikų kunigui 
lenkui. Pragaro galybių nuvyti nuo savo al
torių, kunigai buvo radę čia daugiau dvasinės 
pagalbos reikalingų. Jie, tie Kristaus ganytojai, 
kurie su tikru pasiaukojimu, pasibaisėtinų baus
mių grąsinami, klausydavosi išpažinčių, teikdavo 
komuniją nelaimingiesiems, vogčiomis laiky
davo Šv. Mišias barakų kertėse. Kai kiti, grįžę 
ištaigos, galėdavo kiek pasilsėti, jiems kaip 
tik prasidėdavo naujas darbas. Ir nevisuomet 
jie įstengdavo savo uždavinį atlikti. Apskritai 
paėmus, mirštantieji lietuviai sugebėjo atlikti 
išpažintį lenkų kalbą, bet estai visiškai nemo
kėjo lenkiškai, tad estus lankė tik du kunigai, 
kurių vienas mokėjo vokiškai, o kitas rusiškai. 
Tie žmonės buvo mums tikroji palaima, nešda
mi pagalbą ligonims ir mirštantiems.

SIBIRE BUVAU <7> 
R. GŽYMALA | SU LIETUVIAIS I

1941 metais šalčiai buvo tokie stiprūs, kad 
barakų sienų rąstai nuo šalčio su trenksmu 
sproginėjo. Gilus sniegas mus labai vargino, 
nes kiekvieną rytą turėdavom bristi-naktį sniego 
užverstu taku keletą, kitą kartą net kelioliką 
kilometrų ligi darbovietės.

Taiga atrodė nepaprastai graži, tarytum pa
sakos gamtovaizdis, bet mes tada gamtos puiky
bėmis nepajėgėme grožėtis. Vargais negalais 
vilkdami kojas, slinkom vienas paskui kitą, 
vienas kitam mindami taką, o atėję į darbovietę 
sukurdavom laužus ir laukdavom dienos iš
auštant. Netrukus pasirodydavo nedrąsi, pa
blyškusi šiaurės saulė ir tada, nakčiai baimingai 
pasitraukus, mes imdavomės kasdieninio darbo: 
vertėm girios milžinus, tempėm nukirstus me
džius į krūvas, kirtom kelią taigoj ir t.t. Judėti 
reikėjo smarkiai, nes negailestingas šaltis skau
džiai kandžiojo mūsų sulysusius kūnus.

Miško darbuose lietuviai vyravo lenkus ir 
estus. Daugelis jų lengvai valdė pjūklą ar kirvį, 
tarytum tai būtų buvę jų įprastiniai kasdienio 
darbo įrankiai. Kai kuriuos betgi, ypač senes
niuosius, lygiai kaip ir kitus, didžiai kankino 
šaltis ir sunkus, neįprastas darbas.

Mūsų darbo diena baigdavosi, kai danguje 
suspindėdavo žvaigždės ir dėl sutemos neįma
noma buvo dirbti.

Grįždavom į barakus, eidami per gūdžią, am
žinai tylinčią taigą, galvodami, kiek bičiulių ra
sime jau nebegyvų ir kiek sugriozdintų kūnų 
pamatysime lagerio lavoninėj.

Pagaliau, iškratyti ir keletą kartų enkavedistų 
suskaičiuoti, pasiekdavom barakus. Kaip pa
prastai, kasdien nerdavom į šaltą, nuo pūvančių 
kūnų dvokiantį orą. Ligonys, nušalusiais, pū
vančiais kūno nariais ir tie, kurie dieną buvo

Vieną dieną susirinkimų aikštėje enkavedistas 
perskaitė mums žinią, kad tarp Sovietų ir Len
kijos vyriausybių sudaryta sutartis, kuria skel
biama „amnestija” visiems lenkams, esantiems 
Sovietų Sąjungoje. Toji amnestija mūsų betgi 
neliečianti, nes mes esą „liaudies priešai”.

Ir vėl, kaip ir kasdien, einam į girią taigos 
kirsti ir vėl žiemos dienos liūdnai slenka viena 
paskui kitą. Tačiau žybtelėjo vilties spindulėlis, 
o gal visdėlto ir mes...

Kartą, grįžus iš įprastinio darbo, į mūsų 
baraką įėjo enkavedistas ir perskaitė ilgą pa
vardžių sąrašą. Perskaitęs pridūrė, kad išvar
dintieji turi kitą rytą, 3 vai. susirinkti prie vartų 
ir laukti paleidžiami. Tai esanti pirmoji partija, 
po kurios eis tolimesnės.

Nuliūdau, pastebėjęs, kad sąraše nebuvo nei 
lietuviškų nei estiškų pavardžių. Vadinasi „am
nestija” buvo teikiama tik mums, o mūsų ne
laimės draugai turės čia pasilikti.

Netrukus atėjo žinia, kad turime - susirinkti 
ketvirtame barake. Ten nuvykęs, radau tokią 
minią žmonių, kad vargais negalais beįstengiau 
prasistumti į priekį. Ten buvo susirinkę visi: 
lenkai, lietuviai, estai. Prasidėjo pamaldos. 
Vienoje barako kertėje lenkas kunigas laikė 
mišias, o kitoje, vienintelis mūsų tarpe buvęs 
rabinas, laikė pamaldas žydams, Lenkijos pi
liečiams. Paskui pamokslas ir bendra malda.

Tik keletas valandų liko miegui, tad tie, ku
rie rytą turėjo būti paleisti, patraukė per barakus 
atsisveikinti su bičiuliais ir pažįstamais. Per 
tuos atsisveikinimus nemaža buvo pralieta ašarų, 
nes, ilgai išbuvus drauge Sibiro katorgoj, susi
darė labai nuoširdūs santykiai.

— Nepamiršk manęs. Parašyk mano šeimai, 
pažįstamiems. Papasakok pasauliui, kaip čia 
su mumis elgiasi. Tegu visi sužino. Neleiskit 
mums žūti be pėdsakų. Rašyk apie mus, apie 
mūsų kančias, apie mūsų bevardžius kapus, 
ant kurių nėra jokio ženklo, rodančio, jog čia 
palaidotas žmogus...

Did. Penktadienį — kovo 23 d. — 9 vai.
Did. Šeštadienį — kovo 24 d. pamaldos pra

sideda 8 vai. Šv. Mišios apie 9.30 vai. Vakare 
8 vai. Kompletai, pamokslas, Graudūs verksmai.

Velykose: Prikėlimo pamaldos 7 vai. ryto; 
Suma 11 vai.; Vakarinių pamaldų nebus.

Išpažinčių klausoma kasdien, Šv. Komunija 
dalinama kasdien, išskyrus Did. Penktadienį.

Nottinghamo Liet. Klubas „Romuva”, Syca
more Rd. patalpose kovo 26 d. (Velykų antrą 
dieną) 6,30 vai. vak.

RUOŠIA PASILINKSMINIMĄ
Kviečiame visus atsilankyti. Vietovė pasie

kiama iš centro 31 autobusu. Klubo valdyba

Mgr. W. Swiderska atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo ir kitas. 
16,St.Gabriels Rd., London,N.W.2, tel.GLA 8776.

Tokie prašymai skambėjo iš visų. Estai, 
kurie visai nemokėjo lenkiškai, sakė tai vokiškai 
ar rusiškai.

Ir kai atsivėrė prieš mus laisvės vartai, atsi- 
minėm tai ir nepamiršom. Pasakojom visur ir 
visiems, kas ten yra pasilikęs toj, Sibiro ka
torgoj, kas kenčia ten ir miršta.

Vienas gražiausių mūsų bendrų kančių pėdsakų 
yra pasigrožėtinas jaunojo Varšuvos poeto, 
Zdzislavo Bronelio eilėraštis, pavadintas „Bro
liams Lietuviams”, kuris buvo spausdintas pe
riodinėj lenkų emigracinėj spaudoj ir poezijos 
antologijoj — „Uralo Sonatos” cikle.

Norėčiau, kad tie mano kuklūs, nepreten
zingi reportažai būtų irgi vienas bandymų pa
pasakoti pasauliui apie mūsų draugų lietuvių 
kančias sovietinėse vergų stovyklose, kad būtų 
irgi pagrindas protestuoti prieš rusiškųjų ka
torgų baisenybes.

Tebūnie šie papasakojimai gėlių puokštė, 
padėta lenko rankomis ant bevardžių lietu
viškų kapų tolimajame Sibire. (Pabaiga)

3



BRITANIJOS LIETUVIS 1951 m. kovo 16 d.

KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI 
\ •

PASIKALBĖJIMAS SU COVENTRIO 
LIETUVIŠKĄJĄ VALDŽIA 
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

„Jūs turite lietuvišką mokyklą. Ar ji patei
sina savo buvimą ir vardą?”

„Ji yra ne tam, kad tik būtų, bet kad dirbtų. 
Ji ir dirba. O kiekvienas darbas duoda vaisių. 
Vieni yra didesni, kiti mažesni. Mūsų mokyklos 
vaisiai galėtų būti didesni, jei turėtumėm ge
resnes sąlygas. Pirmiausia, turime labai mažai 
vaikų — 8, ir tie įvairaus amžiaus (5—12 metų). 
Taigi, beveik kiekvienam vaikui reiktų atskiro 
kurso. Tai yra neįmanoma mūsų mokytojoms, 
kurios ir taip daug aukojasi. Sunku ir vaikams, 
nes jie ilgas valandas turi išsėdėti angliškose 
mokyklose. O tiems vaikams, kurie dar mokosi 
specialių dalykų (anglų kalba, muzika ir p.) 
tiesiog sunku paruošti pamokas. Žinoma, vaikus 
dar labiau paspaudus, galima būtų gauti ge
resnių vaisių.

„Esu nuomonės, kad švietimo reikalai turėtų 
būti tvarkomi tam tikros institucijos prie C. 
Valdybos. Ji sudarytų lietuvišką mokslo progra
mą, kuri turėtų būti išeinama lietuviškose mo
kyklose, ar kuriuo nors kitu būdu, sakysim, už 
akių dėstymo būdu. Ji turėtų būti tokia, kad 
pridėjus dalykus, išeitus anglų mokyklose, mo
kinys pasiektų bent lietuviškos vidurinės mo
kyklos išsilavinimo lygį. Ši institucija turėtų 
parūpinti mokslo vadovėlius ir atitinkamai 
paskirstyti mokytojus, kurie bent simboliškai 
turėtų būti atlyginami. Lėšos šiam reikalui tu
rėtų būti organizuojamos visuotinu būdu Švie
timo Fondo pavidalu. Tam tikra šio fondo 
dalis turėtų būti panaudota augančios kartos 
inteligentijai ruošti. Atminkime, kad dabartinė 
inteligentų karta išmirs. Kas atsitiks tada? 
Mūsų vaikai bus išauklėti svetimoj mokykloj 
ir svetimoj dvasioj, jei išviso jie bus kiek išauk
lėti geriau. Jei neparuošime naujų lietuviškų 
inteligentų kadrų, su mūsų priaugančia karta 
atsitiks tai, kas atsitiko su Amerikos lietuvių ir 
šio krašto jaunosiomis kartomis. Amerikos ir 
Anglijos lietuvių jaunimas, kilęs iš senųjų emi
grantų, žuvo lietuvių tautai. Dėlto mūsų vaikų 
išauklėjimas lietuviškoj dvasioj ir išmokslinimas 
yra visuotina problema, kuri turėtų būti spren
džiama visuotinu būdu. Prie jos sprendimo 
turi prisidėti ne tik vaikų tėvai, bet ir viengungiai, 
bevaikės šeimos ir visi kiti, labiau pasiturį tau
tiečiai. Vieni tėvai, gana sunkioms gyvenimo 
sąlygoms esant, negalės nieko padaryti. Žodžiu, 
šie reikalai yra bendri tautiniai reikalai ir verti 
visų tautiečių ypatingo dėmesio.

„Mes šiandien negalime pasikliauti didžiai
siais pasaulio įvykiais. Jie mus apvilia visą 
dešimtmetį ir apvylė ištisus šimtmečius. Mūsų 
ginklas ir dvasinė stiprybė slypi lietuviškam 
mąstyme ir kūryboj. Dėl to mąstančių bei ku
riančių žmonių paruošimas yra tautos egzisten
cijos klausimas. Jei, pagaliau Dangaus bus 
leista ir greičiau sugrįžti į savo tėvynę, tai mūsų 
šia prasme sudėtos pastangos vistiek bus toly
gaus vertingumo, nes ir namie reikės kuriančių 
pajėgų.

„Esant tremty, į ką reiktų lietuviams kieipti 
daugiau dėmesio ?
* „Trys pagrindiniai dalykai turi ypatingos 
reikšmės tremtinių gyvenime: 1) nepaliaujama 
kova dėl krašto išlaisvinimo, 2) išsaugojimas ir 
taupymas gyvosios dvasinės ir fizinės jėgos savo 
krašto atstatymui ir 3) sėmimasis išminties iš 
kitų tautų patirties ir gyvenimo būdo.

„Mūsų kovos frontas daugiausia yra dvasinis. 
Dėl to ir kovos priemonės tuo tarpu slypi tik 
mūsų tautinėje ir kultūrinėj veikloje: propa
gandoje, kuri kiekvieno tautiečio gali būti iš- 
reiškamia kilnia laikysena, darbštumu, tau
tiniu menu ir papročiais, skelbimu žiaurios ne
teisybės, ištikusios mūsų tautą ir 1.1. Vienin
gumas, susiklausymas, sugyvenimas yra viena 
sėkmingiausių mūsų kovos priemonių. Žodžiu, 
mūsų pastangų turi būti pilna danguje ir žemėj, 
jei mes norime būti pastebėti, išgirsti ir suprasti.

„Apie mūsų jėgų taupymą krašto atstatymui 
daug buvo kalbėta spaudoje ir aš čia nieko ne
turiu pridėti.

„Norėčiau pastebėti dėl svetimų tautų gyve
nimo santvarkos pažinimo. Visuose kraštuose 
yra daug dalykų, iš kurių galime pasimokyti, 
ir įgytas žinias perkelti į savo tėvynę. Kiekviena 
darbo sritis turi mus dominti. Okio darbininkas 
gali susipažinti su žemės ūkio mechanizacija, 
kelių tiesėjas — su kelių statybos technika, me
talo darbininkas — su metalo apdirbimo būdais 
ir priemonėmis ir 1.1. Mes viską turime stebėti 
ir dėtis į savo galvą, nes viskas bus reikalinga 
ne tik savo krašto atstatymui, bet ir daugelio 
dalykų patobulinimui. Be šitų dalykų būtų 
labai svarbu parsivežti pačių gamybos priemo
nių: traktorių, transporto priemonių, mašinų 
ir k. Didelis būtų apsileidimas neišmokti to 
krašto kalbos, kuriame gyvenama.

„Savo individualiniame gyvenime turime laiky
tis savų lietuviškų papročių, nepamiršti savo 
kalbą ir ypač mokyti jos savo vaikus. Reikia 
didelį dėmesį kreipti savo organizacijoms ir 
spaudai. Turim remti medžiaginiai ir moraliai 
mūsų rezistencines ir kultūrines institucijas bei 
visuomenės veikėjus, nes jie yra tie tautos ži
diniai, kuriuose dejja mūsų tautos šventoji ugnis, 

savo liepsnomis svilinanti ir mūsų kiekvieno 
širdis”.

„Ar prasimuša lietuviai darbininkai prie ge
resnių darbų?”

„Žinau daug atsitikimų, kad lietuviai šiuo 
metu turi daug geresnius darbus, kaip pradžioje. 
Mat įmonių vadovybė įsitikino, kad mūsų tau
tiečiai yra geresni darbininkai, kaip vietiniai. 
Dėl to jiems mieliau patiki ir atsakingesnius 
darbus. Apskritai, jei ne vietinių darbininkų 
pasipriešinimas, fabrikų vadovybė mūsų žmo
nes dar labiau pakeltų”.

„Ar daug mūsiškių nuklydo į šunkelius?”
„Nedaug, bet ir jie mums labai nemalonūs ir 

žalingi mūsų veiklai. Ką dešimtys dorų pilie
čių sukuria per eilę metų, vienas niekadėjas 
blogu elgesiu per 5 minutes nutrina. Kaip ži
note, Coventry siautė, spaudoje pagarsėjęs Pu- 
ciata. Jis apgaudinėjo anglų įstaigas, kol poli
cija į deportavo į Vokietiją. Vienas kitas pateko 
į anglų spaudą, nes girtas būdamas blogai elgėsi. 
Garsusis Vaičkus buvo deportuotas į Vokietiją, 
nes atsisakė dirbti. Tai ir yra tie šunkeliai, į 
kuriuos pateko keletas mūsiškių.

„Dėlko ne visi lietuviai DBLS priklauso?”
„Nerasčiau rimtos priežasties! Dažniausia 

tautinės sąmonės stokos ir organizacijos reikšmės 
supratimo. Juk ne kartą teko išgirsti: „O kam 
man reikia tos jūsų sąjungos?”..., arba „O ką 
ji man duos?”..., arba „Tai dar pažiūrėsiu, ar 
užsimokės grįžti į tą Lietuvą”... Kiti neina į 
organizaciją, kad jiems nepatinka kai kurie 
veidai, atsieit boikotuoja. Treti — gailisi 6 
penų. Dar kiti — paprasti tinginiai ir be jokio 
atsakomybės jausmo žmonės. Pastarųjų pasi
taiko net ir inteligentų tarpe.

„Kaip pas jus „ponų” ir „liaudies” klausi
mas?” -

„Šitas klausimas buvo aštresnis tremtinių 
stovyklose Vokietijoje. Anais laikais tokiam 
klausimui kilti buvo ir tam tikras pagrindas, 
nes ten būdavo tam tikrų pareigų, kurias ga
lėdavo atlikti tik inteligentai. O didesnioji vi
suomenės dalis, būdama šalia tų pareigų, jausda
vosi esanti žemiau, tarsi „nuskriausta”. Dėl 
to inteligentus ir pavadino „ponais”, o save 
„liaudimi” arba „juodąja mase”. Šitas skirsty
mas į luomus buvo būdingas tiems žmonėms, 
kurie pretendavo į „valdžią”. Šiandien šito 
klausimo nėra, nes ir inteligentai ir darbininkai 
ir ūkininkai ir įvairūs amatininkai tuose pačiuose 
fabrikuose dirba tuos pačius darbus ir už tą 
patį atlyginimą”.

„Ne be to, kad kartais atsiranda vienas kitas 
liguistos vaizduotės žmogus, kuris iš visiškai 
nekaltų reiškinių, kaip bendravimas, svečiavi
masis ir pan. daro išvadą, kad coventriečiai yra 
susiskirstę į luomus. Šios išvados, dažniausia, 
kyla tų žmonių sąmonėje, kurie atstumiančiai 
veikia savo kaimynus: šykštumas, plepalai ir 
pan. Bet tai išimtys.

„Būdingesnės lietuvių dėmės?”
„Tiek gerosios tiek ir blogosios pusės pa

liestos beveik kiekviename klausime ir atsakyme. 
Tačiau, kai kuriuos dalykus apibendrindamas, 
norėčiau pabrėžti ir priminti: 1) atsakomybės 
jausmo stoka pavergtai tėvynei, 2) tūlų tau
tiečių tautinės sąmonės gesimas — „tai ką mes 
toj Lietuvoj gera rasime...”, 3) nedalyvavimas 
lietuviškoj veikloj apskritai — „tegul dirba kam 
patinka, o kam man?...”, 4) išsijungimas iš 
tautinės veiklos dėl asmeniškumų — „jei chore 
dainuos Petras ar Ona, tai aš nedainuosiu ar
ba — „jei Juozas bus pirmininkas, tai aš nebū
siu Sąjungos nariu ir nemokėsiu jokių mokes
čių...”, 5) lietuvio vardo žeminimas svetimtau
čių akyse. Šitos dėmės būdingos mažam as
menų skaičiui, bet tautiniu atžvilgiu jos žalin
gos.

„Vieną tačiau dėmę norėčiau atskirai pabrėžti. 
Ji nėra coventriečiuose visuotina, bet jos pada
riniai veikia plačiai. Tai plepalai. Mūsiškai 
suprantami pletkai nėra iš esmės baisūs, nesjie, 
dažnai, kyla ne iš blogos valios, o noro kartu 
su kitais „apsvarstyti” pastebėtus reiškinius arba 
tiesiog iš noro ką nors paplepėti. Bet blogos 
valios žmonių sufabrikuoti plepalai, siekiant ką 
nors „įkąsti”, yra biaurūs. Biaurūs tokių plet- 
kų kūrėjai, lygiai kaip ir jų pagražintojai ir

ADOIVIĖNAS VIS RANDA IŠEITĮ

Išsitempęs kuiną Joti, nepajosi, Koks jo sumanumas! Gali keturkojis
Tokį liesą, liesą, Kaulai subirėtų. Smegenos jo kokios! Kelti kvailą streiką,
Giriasi, į turgų Ir nenori senis Oxforde, girdėjom, Bet parduos jį senis,
Jį parduoti vesiąs. / Juokinti šio svieto. Jis jaunystėj mokės. Kai svariukų reikia.

MIKAS I 
PAVAŽA S

platintojai: Šitokiais plepalais dažnai sunieki
nami ne tik paskiri asmenys, bet nuo jų nuken
čia ir visuomenė. Tuo būdu apšmeižti asmenys 
pasitraukia iš visuomeninio darbo, kuriame jie 
kartais yra ir labai svarbūs. Čia nepaliečiau 
pletkininkų veidmainių, kurie nori būti visiems 
geri ir kartu visus apkalbėti.

„Gaila, bet mūsų tarpe yra visko po truputį”.
„Kokie coventiiečių lietuvių ateities planai?” 
„Kiekvieno coventriečio širdyje liepsnoja tė

vynėn grįžimo liepsna. Retas kuris galvoja ki
taip. Šiame taške ir slypi mūsų visų ir kiekvieno 
paskirai ateities planai. Tik vieni yra šiuo atž
vilgiu jautresni, kiti — ne tiek. Taigi, suinten- 
syvinimas tautinės veiklos ir praturtinimas jos 
priemonių yra mūsų organizuotos visuomenės 
ateities planų pagrindas. Kaip mums pasiseks, 
ateitis parodys. Neabejoju, kad jei susiburs 
visos jėgos, ir nepagailės daugiau pastangų ir 
laiko, mes įvykdysime visus planus.

„Šia proga norėčiau pastebėti, kad mūsų vei
klos priemonių bazė ateity siaurės. Iš paskirų 
pasikalbėjimų su anglais ir iš jų spaudos tenka 
patirti, kad jų visuomenė svetimšalių organiza
cijomis ir jų gyvenimo savitumu nepatenkinta. 
Ji norėtų juos matyti įsijungusius į anglų vi
suomeninį gyvenimą. Kai kurie net reikalauja 
valstybinės intervencijos šiam klausimui išspręs
ti. Iš to seka išvada, kad ateity mūsų vieši pa
sirodymai anglų visuomenėj gali būti visai ne
pageidaujami. Tad ir mums gali tekti šia pras
me bazuotis tik partizanine veikla. Atsieit, 
kiekvienas tautietis turės individualiai garsinti 
savo tėvynės vardą. O be to ir .savo vidiniam 
gyvenime teks labiau susiburti, kad galima būtų 
atsispirti prieš tokią grėsmę. Šia prasme esame 
šiek tiek jau ir pasiekę, bandydami suburti di
desnį lietuvių skaičių po savo tautine vėliava.

„Pabaigai norėčiau pastebėti pora dalykų. 
Atsakinėdamas į jūsų klausimus, medžiagą savo 
išvadoms ir teigimams ėmiau iš coventriečių 
lietuvių gyvenimo, bet nė vieno jų asmeniškai, 
kaip pavyzdžio neėmiau. Jei ką plakiau ir kuo 
gėrėjausi, tai tik bendrai.

„Viską suglausdamas matau, kad coventrie
čiai, išskyrus vieną kitą, tautiniu atžvilgiu labai 
gerai reprezentuojasi. Jie savo pozityvumu ir 
veikla dažnai prašoka ne vieną lietuvių koloniją 
Anglijoje. Manau jų įnašas į Lietuvos Laisvės 
Fondus gali būti drąsiai pavadintas dideliu žy
giu. Duok Dieve, kad visi lietuviai tremtiniai 
eitų šiuo keliu. Tada mūsų Tėvynės vardas, 
jos kultūra ir menas nuskambėtų ne vieno sve
timšalio lūpomis...”

Balandžio 1 d. Bradforde, St. Mary’s 
Parish Church Hall, East Parade, DBLS 
Bradfordo Apygardos valdyba stato S. 
Čiurlionienės 4-rių veiksmų dramą

AUŠROS SŪNŪS
Spektaklio pradžia 17 vai. Maloniai kvie

čiame visus lietuvius atsilankyti.
Bradfordo Apyg. valdyba

Lietuviškos tautodailės paroda. Nuo kovo 
28 iki 30 d. nuo 3 iki 9 vai. p.p. Nottinghame, 
Cottesmore Schools, Derby Rd., Lenton Boule
vard, Notts. Apygardos Valdybos pastangomis, 
anglų parodoje ruošiama ir lietuviškų rank
darbių bei drožinių paroda. Vietinius ir apy
linkės lietuvius kviečiame atsilankyti.

Notts. Apygardos valdyba

Pirmoji Dainų Šventė Anglijoj. Kovo 31 d. 
6 vai. 30 min. p.p. Nottinghame, Sycamore Rd. 
Schools (Lietuvių Klube „Romuva” salėje), bus 
dainų šventė. Programoje: jungtinis ir atskiri 
Londono ir Nottingham© chorai. Po progra
mos —- šokiai. Visus kolonijos ir plačiosios 
apylinkės lietuvius kviečiame atsilankyti. Vieta 
iš miesto centro pasiekiama 31 autobu. Rengėjai

Reikalingas: vyras, sugebąs daržininkauti, pri
žiūrėti paukščius ir karvę pamilžti, su žmona, 
kuri padėtų namų ruošos darbus dirbti. Gyven
ti gautų atskirą namelį. Daržas apie 3 akrus, 
yra netoli Oxfordo, labai gražioje vietoje. Dėl 
sąlygų teirautis: „B. Lietuvis” Nr. 3.

LIETUVIAI 
SVETUR

Čiurlionio ansamblis neseniai minėjo savo 
veiklos dešimtmetį. Ta proga Clevelande, kur 
ansamblio narių daugumas gyvena, buvo su
ruoštas sukaktuvinis koncertas ir tai progai 
pabrėžti išleistas leidinys.

Šiuo metu ansamblio vadovybę sudaro an
samblio vadovas Alf. Mikulskis, šokių vadovai: 
Vyt. Aukštuolis ir P. Maželis, kanklių orkestro 
vadovė O. Mikulskienė, režisierius P. Maželis, 
režisieriaus padėjėjas Ant.. Kavaliūnas, an
samblio pirmininkas J. Stempužis, vicepirm. K. 
P. Šukys, sekr. J. P. Nasvytis, ižd. A. Liutkus.

Dabar ansamblis turi 62 nariu. Vokietijoje 
būdamas, ansamblis suruošė keliasdešimt žymių 
koncertų. Populiarindamas lietuvius, jis su 
lietuviška daina ir muzika aplankė visas vaka
rinės Vokietijos zonas.

„Nepriklausoma Lietuva”, Kanados lietuvių 
savaitraštis, persikėlė į nuosavus namus. Da
bartinis laikraščio adresas: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32, P.Q., Canada.

Pavasarinė dainų šventė ruošiama Naujorke, 
gegužės 6 d. Dalyvaus didelis jungtinis choras, 
didžiulė grupė tautinių šokėjų, įžymieji lietuviai 
dainininkai ir muzikai. Šventės ruošimui va
dovauja dainininkas A. Vasiliauskas.

Dailininkai Antanas ir Anastazija Tamošai
čiai iš Montrealio (Kanadoje) persikėlė į jų 
steigiamą lietuvišką sodžių (R.R.l. Kingston, 
Ontario). Į ten jie perkėlė ir savo turtingą biblio
teką. Šiuo metu dail. A. Tamošaitis mini 20 
metų sukaktį, nuo jo redaguoto pirmojo nume
rio „Sodžiaus Meno” pasirodymo, 25 metų 
sukaktį nuo jo pirmosios ekspedicijos į lietu
višką sodžių liaudies menui rinkti ir 45 metų 
amžiaus sukaktį.

Sektinas pavyzdys. Kanados lietuvių A. 
Tautkevičiaus ir V. Račinskaitės vestuvių proga 
svečiai ir jaunieji surinko 46 dolerių Diepholzo 
lietuvių gimnazijai paremti.

Br. Kviklys, žurnalistas, neseniai atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Čikagoje.

Lietuvos vaizdai. Žinomas fotogr. A. Augus
tinas, šiuo laiku gyvenąs Naujorke, per daugelį 
metų fotografavo Lietuvos būdingesnius gyve
nimo momentus ir vietovaizdžius. Daugelį 
nuotraukų jis atsivežė į Ameriką. Dabar jis 
ruošiasi tuos vaizdus atskiru leidiniu išleisti.

„Vienybės” sukaktis. Vasario 4 d. „Vienybė” 
lietuvių savaitraštis, einąs Brooklyne, minėjo 
65 metų sukaktį. Tai progai atžymėti buvo 
suruoštas koncertas, kuriame dalyvavo žymes
niosios lietuvių meno jėgos. Dabartinis „Vie
nybės” redaktorius ir leidėjas yra žinomas 
poetas J. Tysliava.

N. Zelandijos lietuviai. Į N. Zelandiją nuvyko 
nedaug DP iš Europos kraštų. Nuvykusiųjų 
tarpe yra ir lietuvių, bet kiek, tikrai dar ne
žinoma. Iš tų žinių, kurios pasirodo pasaulio 
lietuvių spaudoje, galima spėti, kad bus keli 
šimtai. Kaip jie ten gyvena ir jaučiasi, aiškėja 
iš p. V. Procutos laiško, įdėto Australijos lietu
vių laikrašty „Mūsų Pastogė”. P. Procuta pa
žymėjęs, kad naujieji ateiviai gavo paprasčiausią 
ir pigiai apmokamą atlyginimą darbą, rašo: 
„Pradžioje mes čia jautėmės gana jaukiai, nes 
darbas ir uždarbis kiekvienam nuslopindavo 
kitus troškimus. Dabar gi jau pradedame jausti 
aštrų vienišumo jausmą ir norime burtis su sa
vaisiais. Ypač pasigendame lietuvio dvasininko. 
Norėjome parsigabenti lietuvį kunigą iš Vokie
tijos, tačiau šis planas nepavyko. Daugumas 
mūsų tautiečių priklauso N. Zelandijos Lietu
vių Draugijai. Jos pirmininku yra Dr. A. But
kus. Turime net savo žinių biuletenį, kurio iki šiol 
išleistas 3 numeriai. Jis vadinasi,, N. Z. Lietuvis”.

K. Šlapelis, Argentinos lietuvis, buvęs vario 
kasyklų savininkas, dabar kelių statybos rango
vas, dovanojęs savo lėktuvą aviacijos klubui, 
nuspirko naują ir dabar jį naudoja savo su
sisiekimo reikalams.

Rūta, neseniai Kanadoje įsikūrusi lietuviškoms 
knygoms leisti leidykla, ruošiasi išleisti seriją 
lietuviškų knygų „Prošvaisčių” vardu. Pirmasis 
šios serijos leidinys būsiąs V. Tamulaičio apysaka 
„Raguvos malūnininkas”, vaizduojanti 1863 
metų sukilimą.

4
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO NAMAI-ANT TVIRTO PAMATO
GLASGOVO LIETUVIŲ IŠKILMĖS

Kovo 4 d., Glasgovo lietuvių „Blaivybės” 
salėje įvyko vasario 16 minėjimas. Atidarė 
Škotijos lietuvių klebonas kun. Gutauskas, savo 
kalboje pabrėžęs lietuvių tautos tvirtą pasi
ryžimą atgauti laisvę.

Kun. Dr. Gronis, reikšdamas padėką lietu
vėms motinoms, kurios sukdamos ratelį, lyg 
tuos siūlus, įsukė ir tėvynės meilę savo vaikams, 
vėliau užauginusios sūnus, jau pamilusius tė
vynę, išleido juos laisvę ginti ir už ją mirti. Ir 
lietuvės išeivės, nors ir būdamos ilgai atskirtos 
nuo tėvynės, neužmiršo gerbti savo kraštą. 
Didžiausią įnašą už laisvę įnešė motina. Kun. 
Dr. Gronis baigė linkėdamas motinoms ir da
bar tą meilę savo vaikams įdiegti.

Paskaitą skaitė „Aušros” pirmininkas Jova
ras. Jis priminė mūsų pareigą susirinkti ir pa
minėti tai, ko mūsų broliai tėvynėje jau 11 metų 
negali. Mes, kaip išeiviai, galime ir privalome 
dirbti Lietuvai. Prelegentas priminė būdin
guosius Lietuvos istorijos laikotarpius, kada 
Lietuva kilo. Prelegentas baigė ragindamas 
dirbti lietuviškos kultūros darbą.

Meninėj daly buvo gyvasis paveikslas, Jovaro 
parašytas ir pastatytas. Jis vaizdavo atsisveiki
nimą su gimtąja žeme. Vieni, pasiėmę gimto
sios žemės saują, prisiekė grįžti, o kiti — pasi
ryžę mirti liko tėvynėje ir kaip partizanai krito 
nuo priešo kulkų.

Apleidžiančius tėvynę vaidino: Jovaras, Anelė 
ir Olga Juškevičiūtės. Vytas Adomonis vaidino 
pasiliekantį Lietuvoj Vytą.

Antroje pasveikslo daly buvo dviejų parti
zanų (Vyto Adomonio ir Br. Stončiaus) pasi
kalbėjimas.

Pirmojo ir antro paveikslo pradžioje dekla
mavo Zosė Vaidvidaitė, K. Savoniakas ir J. 
Venskūnas.

Antrąją dalį išpildė choras ir tautinių šokių 
šokėjai. Šokėjai, naujo vadovo Mikalausko 
vadovaujami (pirmas vadovas B. Poškus-Poš- 
kevičius išvyko Kanadon) gražiai pasirodė, 
sušokę „Kepurinę”, „Rugelius”, „Malūną” ir 
kitus šokius. Vyt. Vilnietis

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ BRADFORDE
Kovo 3 ir 4 d. Bradforde buvo surengtos re

kolekcijos, kurias vedė kun. B. Pacevičius. 
Abiejų dienų metu St. Ann’s bažnyčioje rinkosi 
gražus būrelis lietuvių iš plačių apylinkių — 
Leeds, Halifax, Keighley ir k. Išpažinčių klausyti 
talkininkavo lenkų kapelionas kan. B. Marty
nėlis ir latvių kapel. kun. R. Mutulis.

Kovo 4 d. St. Patrick’s salėje įvyko turininga 
akademija, paskirta Šv. Kazimiero garbei. Ati
darymo žodyje kun. J. Kuzmickis pabrėžė, jog 
mūsų šv. Kazimieras yra tikrai modemus šven
tasis, kuris gali būti pavyzdžiu, kaip išsilaikyti 
tautiškumui ir katalikiškumui nepalankiose są
lygose. Po gražaus eilėraščio „Šv. Kazimiero 
Vardas” Bradfordo ir Halifaxo jungtinis cho
ras, VI. Čižiko, diriguojamas, sugiedojo gies
mes — Alyvų daržely ir Petro Laivas.

Labai turiningą ir išsamią paskaitą skaitė 
pik. L. Valkūnas. Prelegentas iškėlė tikslo 
reikalą ir žmogaus gyvenimo prasmę — atlikti 
Aukščiausiojo pavestą uždavinį.

B. Šukytė perskaitė Šv. Tėvo Pijaus XII aktą 
apie Šv. Kazimiero paskyrimą ypatingu Lietuvos 
jaunimo globėju.

Antroje minėjimo dalyje, kun. B. Pacevičiui 
akompanuojant, B. Enzelytė puikiai sugiedojo 
dvi giesmes — Tėve mūsų ir Maldą. Gražus 
balsas, vykęs giesmių išpildymas, ir simpatinga 
solistės laikysena scenoje visiems padarė gražaus 
įspūdžio. Po to sesutės Živilė ir Romutė Duo
baitės jautriai sudainavo duetą — Kaipgi ne
mylėti. Vėl pasirodė B. Enzelytė su dviem solo 
dainom — Ko vėjai pučia ir Vai, gražu, gražu. 
Meninę dalį pabaigė jungtinis choras, sudaina
vęs dainas: Ant tėvelio dvaro, Oi, kas sodai, 
Saulelė raudona ir Leiskit į Tėvynę.

Akademijos rengėjams, programos dalyviams 
ir svečiams padėkojo Bradfordo bažn. komiteto 
pirm. J. Juška ir kun. J. Kuzmickis. (is)
■inaa ■UMaaua»aaa»BaaMMaai»a»MaaaaiaaBiiBiMKBBaii

LIETUVIŠKOJI TREMTIES MOKYKLA 
VOKIETIJOJE TIESIA RANKAS I TAVE, 

TAUTIETI. PADĖK JAI.

— Kol nepamokėsi sąskaitos už pereitą ma
sažą — nepaleisiu.

MIRTIS RETINA LIETUVIŲ 
JŪRININKŲ EILES

Ne motina akis užmerkė, prie kapo neverėk 
sesuo. (Iš liaudies dainos).

Po ilgos ir sunkios ligos, vasario 21 d. Keley 
džiovininkų sanatorijoje mirė vienas jaunesnių jū
rininkų, Mykolas Paužolis. Jis buvo dar jau
nuolis, tik 25 metų amžiaus. Atrodo, kad visas 
jo gyvenimas, visi siekimai buvo prieš akis. 
Tačiau baisioji liga pakirto gyvenimo siūlą 
ir neleido sulaukti patekant gimtajai žemei auš
ros. Teko paguldyti kaulus ant molėto jūros 
kranto, Sheringhamo R. K. kapinėse. Mes, 
lietuviai jūrininkai, liūdim netekę pavyzdingo 
draugo ir susipratusio lietuvio. Tebūna jam 
lengva svečioji žemelė. A. Keblys

LIETUVĖS UŽDAVINIAI TREMTY
Vasario 21 d. Lietuvių Namuose p. Senkuvienė 

skaitė paskaitą apie lietuvės uždavinius tremtyje. 
Lietuvės uždavinius prelegentė apžvelgė įvairiais 
mūsų tautos laikotarpiais.

Tremty moters gyvenimas ne lengvas. Ji 
velka, kartu su vyru, sunkią ekonominę naštą, 
dirba fabrike ar kitokioj darbovietėj. Vyras, 
grįžęs namo iš darbo tuoj gali ilsėtis, tuo tarpu 
moters laukia visa eilė darbų. Dėl to jos darbo 
diena nusitęsia iki 15 ir net daugiau valandų.

Ne lengviau yra ir tai moteriai, kuri turi būti 
namie, vaikus prižiūrėti ir išbalansuoti vyro 
uždarbį, kad jo užtektų iki sekančio pamokė- 
jimo. Niūri gyvenimo aplinka, darbas ir atei
ties neaiškumas labai slegia dvasią.

Dažnai pasigirsta balsų dėl mūsų išsilaikymo 
ir nepalūžimo tremtyje. Keliant uždavinius ryš
kinamos ir moters pareigos. Pareigų mes netu
rėtume vengti. Anglijoj ne maža mergaičių, 
bet ar daug kur jos pasireiškia. Keletas šokių 
grupių ir chorų, atrodo, visos jų paraiškos sritys. 
Ar daug jų pagalvojo išsilavinimo spragas už
pildyti, kokią profesiją ar amatą įsigyti? Ar 
daugelis jų pasinaudojo pigiais ir visiems priei
namais savivaldybių organizuotais kursais? Dau
gelis išmoko moderniškus šokius šokti ir pasi
naudoti gausybe kosmetinių priemonių, anot 
prelegentės, pasigražinti ir greit išeiti „į damas”.

Turime tremty ir išsilavinusių, gyvenimui pa
siruošusių moterų, mokytojų ir kitokių specia
lisčių. Ar daug jų matome organizacijos eilėse? 
Vos kelios. Visos kitos kratosi bet kokių pa
reigų. Ar ne laikas griebtis konkretaus darbo, 
eiti į senąją išeiviją ir užmegsti' su ja artimes
nius ryšius.

Šiuo metu lietuvės vaidmuo tautiniuose rei
kaluose dar yra liūdnoj padėty. Kadaise mo
terys kovojo už lygias teises. Ar ne laikas būtų 
dabar pakovoti už lygias pareigas ir prisiimti 
moteriai priklausančią atsakomybės dalį sun
kioje kovoje už mūsų tautos buitį. (—)

Ir Jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina ir kitus su imigracija susijusius 

reikalus sutvarko
Jonas J. Juškaitis

Teisinės-Kalbinės Pagalbos Įstaiga 
907 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario, Canada.

Angliškai lietuviškas ir Lietuviškai angliškas 
žodynas, Pewtress, H.H. ir Gėrikas T., 333 pusi. 
8 į- x 5 į colių dydžio, kaina 10/6, gaunamas 
angliškų ir užsieninių knygų knygyne: Bailey 
Bros. & Swinfen Ltd. Dept. A. 26/27 Hatton 
Garden, London, E.C.l.

PASIRŪPINKIT IŠ ANKSTO VELYKŲ VALGIAIS 
SPECIALUS PASIŪLYMAS

Šventinė dešra (tinka virimui ir kepimui) ............................................... ............ 1 sv. 6/-
Kiaulienos dešra .................................................................................................... ...... 1 SV. 6/6
Palendvicinė dešra.................................................................................................... ............ 1 sv. 7/6
Lašiniai dėžutėse 2 sv. gryno svorio (turime nedidelį kiekį) dėžutė ... 19/6
Lenkiška kiauliena 29 unc. gryno svorio dėžė ....................................... 9/-
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė ................................................................. ..................... 4/6
Tikros frankfurtinės dešrelės 10 1/2 unc. dėžė .......................................

LENKIŠKOS UOGIENĖS
..................... 4/6

Vyšnių 2 sv. 6 unc. gryno svorio dėžė ........................................................ 3/6
Braškės, avietės arba slyvos apie 2 sv. 6 unc. dėžė .......... ................... ............ ... 3/6
Vyšnios sunkoje 2 sv. dėžė .......................................................................... ..................... 3/6
Renklodai (slyvos) sunkoje 2 sv. 1 unc. dėžė .......................................

MĖSOS GAMINIAI
..................... 2/6

Belgiška salami.............................. 1 sv. 7/6 Rūkyti lašiniai ............ ............ 1 sv. 4/6
Lietuviška dešra.............................. 1 sv. 6/- Lašiniai (1 1/2 col. storio) ... 1 sv. 4/-
Krokuvinė plona dešra ............ 1 sv. 6/- Paprasti lašiniai ............ 1 sv. 3/6
Šviežia, rūkyta dešra ............ 1 sv. 5/- Lašiniai (virimui, gab.) ............ 1 sv. 3/-
Čekiška (lunch) mėsa..................... 1 sv. 3/6 Grikiai (košei)............ ............ 1 sv. 1/9
Braziliškas paštetas ..................... 6 unc. 1 /- Sora (košei) ............ ............ 1 sv. 1/9
Švieži lenkiški krienai ............ 1 sv. 2/6 Žydriosios aguonos ...

RAUGINTI KOPŪSTAI „HART”
25 litrų (apie 56 sv.) gryno svorio su prisiuntimu .....................
Raug. agurkai 10 litrų dėžė su prisiuntimu.......................................
Raug. agurkai 5 litrų dėžė su prisiuntimu ..............................

............ 1 sv.

............ 38/6
............ 15/-
............ 9/6

2/6

Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, siunčiami mūsų kaštu; mažesnės vertės užsakymams 
reikia pridėti 1/6 įpakavimo ir persiuntimo išlaidoms.

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

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

Jau pačioje Namų Vajaus pradžioje buvo 
įsakmiai pažymėta, kad Lietuvių Namai, tarnau
dami mūsų tautiniams reikalams, turi būti pas
tatyti ant tvirtų ekonominių pagrindų. Tai yra 
sveikas ir išmintingas planas, ir tik toks gali 
turėti pagrįstų vilčių pasisekti. Šimtmečių prak
tika parodė, kad ir geriausia kariuomenė negali 
ilgai kariauti tuščiu pilvu. Negalima pakeisti 
žmogiškų ypatybių ir negalima laukti, kad ir 
patriotiškiausi lietuviai sutiktų nuolatinius nuo
stolius dengti.

Dėl to ir buvo planuojama ir pat pradžių, 
kad Lietuvių Namai būtų pastatyti ant tvirto 
ekonominio pagrindo. Visi sutiko, kad taip 
tvarkomi jie geriau patarnaus mums ir bus 
naudingesni mūsų kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą.

Tais sumetimais buvo pirktas namas ir iš
nuomoti kambariai, kad duotų namui nuolati
nių pajamų. Buvo atidarytas baras, šokių salė 
ir valgykla, kurie, duodami namui taip reika
lingų pajamų, tarnauja lietuvių reikalams ir 
ugdo tarpusavį santykiavimą. Kultūriniai pa
rengimai pajamų neduoda ir iš jų niekas pajamų 
nesitikėjo. Tai mūsų dvasios penas.

Kaip gi tie visi planai pasisekė praktiškai 
įvykdyti? Apytikri apyskaita kovo 1 d. duoda 
pagrindo optimizmui ir gerai rekomenduoja 
tuos, kurių rankose yra Namų valdymas ir ad
ministravimas.

Apyskaita rodo, kad pajamos už išnuomuotus 
kambarius dengs visas namų išlaidas ir dar liks 
kiek pinigų skolos pamokėjimui. Virtuvė davė 
apie 50 sv. pelno per du mėnesius, o baras apie 
apie 15-20 sv. pelno per savaitę. Tuo būdu nėra 
abejonės, kad Namai, turėdami normalias išlai
das, ne tik pajėgs jas dengti, bet turės ir pelno,

LIETUVIU NAMU AKCINĖ BENDROVĖ
1950 m. liepos 8 d. Bendrovių Registre, Lon

done, įregistruota Lietuvių Namų Akc. B-vė. 
Jos tikslas — pirkti, nuomoti, ar kitu būdu 
įsigyti ir valdyti betkokį nekilnojamą turtą, 
žemę ar namus. Bendrovė gali statyti ar pri
taikyti turimus namus klubui ir klubą laikyti. 
Klube gali būti įrengta skaitykla, gali būti ga
minami ir parduodami valgiai, gėrimai ir rū
kalai; gali būti rengiami pasilinksminimai ir 
pramogos. Bendrovė gali leisti knygas ir laik- 
kraščius. Bendrovės akcinis kapitalas 10 tūkst. 
svarų, susidedąs iš 10.000 akcijų po 1 svarą.

Bendrovė veikia pagal D. Britanijos Bendro
vių Įstatymą iš 1948 metų ir B-vės įstatus. Kiek
vienas B-vės narys gauna pažymėjimą, kiek 
jis akcijų turi. Balsavimo teisę turi tik tie na
riai, kurie gali įrodyti, kad jų gyvenamoji vieta 
yra D. Britanijoje.

B-vės direktoriams sutinkant, narys gali savo 
akcijas perduoti kitam asmeniui. Akcijos gali 
būti paliktos kitam asmeniui pagal testamentą.

Pirmas visuotinas akcininkų susirinkimas turi 
būti sušauktas 1951 metais ir nevėliau, kaip 
po 18 mėnesių bendrovę įregistravus. Tolimesni 
visuotini susirinkimai įvyksta nerečiau kaip 
kartą per metus. Įstatai kaip pat numato ne
paprastus susirinkimus, kurie šaukiami pagal 
reikalą. Apie susirinkimą iš anksto pranešama 
visiems akcininkams, nurodoma susirinkimo dar
bų tvarka, vieta ir laikas. Susirinkimas bus 
teisėtas, jei jame dalyvaus bent penki nariai. 
Metiniame susirinkime pirmininkauja vyr. B-vės 
direktorius, o jam atsisakius pirmininkauti, 
nariai renka susirinkimo pirmininką.

Kiekvienas narys susirinkime turi tiek balsų, 
kiek turi akcijų. Negalį atvykti į susirinkimą 

kurio panaudojimą nuspręs akcininkų susirin
kimas (dividendams ar p.). Kol kas tačiau Na
mai turi ypatingų išlaidų, kurios buvo padary
tos įsikuriant namuose, tai įvairūs pataisymai, 
baro įrengimas, baldai (pirkti jau po Naujų 
Metų ir p.). Dar reikės pirkti kiek kėdžių salei 
ir kitų mažesnių dalykų. Tokių nepaprastų 
kartinių išlaidų bus dar apie 500 sv. Truks dar 
kokie 5-6 mėnesiai, kol tos išlaidos bus padeng
tos iš namų eksploatacijos pelno. Dėl to turi 
būti visiems aišku, kad jokiu būdu negalima 
pamokėti 1000 sv. skolą šiais metais iš namų 
eksploatacijos pelno. Kiekvienas turėtų tat 
įsidėmėti, nes tai yra ypatingai rimtas dalykas. 
Nors namai yra, juose gyvena žmones, jie skai
tosi mūsų, tačiau jeigu nerasime 1000 sv. iki 
lapkričio m., turėsime iš namų išsikraustyti. 
Čia dviejų kebų nėra.

Namų Direkcija padarė visa, kad namai sto
vėtų ant tvirto pagrindo ir būtų sąžiningai ir 
sveikai administruojami. Yra tiksli ir smulki 
knygvedyba, o administravimas atskirtas nuo 
knygvedybos, siekiant didesnės ir tobulesnės kon
trolės. Visi gali būti tikri, kad jų indėliai yra 
gerose rankose ir sveikai naudojami. Išnaudo
jimui bei nesąžiningumui nėra vietos. Bet tai 
ir viskas, ką Namų Direkcija gali padaryti. 
1000 svarų skolą šiais metais ji jokiu būdu ne
gali atmokėti iš namų, ir tik lietuviai gali tai 
padaryti. Liko dar surinkti vos keli šimtai 
svarų ir neatrodo, kad jie galėtų sudaryti neį
veikiama kliūtį. Negalima tikėti, kad dėl tų 
kelių šimtų svarų mes turėtume netekti mūsų 
taip gražiai įtaisyto židinio — Lietuvių Namų. 
Šeši šimtai svarų keliems tūkstančiams lietuvių 
negali sudaryti didelio sunkumo. Visi į talką 
Namams — pirkime akcijas!

gali įgalioti kitą asmenį, kuris turės tiek balsų, 
kiek įgaliotojas turi akcijų. Įgaliojimas turi 
būti parašytas raštu ir patvirtintas. Įgaliojimo 
forma nurodyta B-vės įstatuose.

B-vės direktorių turi būti ne mažiau kaip 
du ir nedaugiau kaip septyni. Direktorius negali 
būti vyresnis, kaip 75 metų amžiaus ir turi tu
rėti bent vieną akciją. Direktorius gali būti 
atlyginamas.

B-vės pinigai turi būti laikomi einamoje są
skaitoje Banke. Čekiai turi būti pasirašomi bent 
dviejų direktorių.

Visuotiniame susirinkime kasmet renkami nauji 
direktoriai, vieton pasitraukiančių vieno trečda
lio direktorių. Pasitraukią direktoriai gali būti 
naujai išrinkti. Pagal nepaprastą nutarimą di
rektorius gali būti nušalintas iš pareigų.

Iš B-vės pelno akcininkams gali būti mokami 
dividendai. Mokėti turi būti gautas visuotino 
susirinkimo pritarimas. Atskaitomybei veda
mos knygos. Direktoriams sutikus, knygos 
gali būti parodomos kiekvienam nariui. Bent 
kartą per metus B-vės atskaitomybė turi būti 
patikrinta valdžios patvirtintų revizorių. Revi
zijos duomenys turi būti patiekti visuotiniam 
akcininkų susirinkimui.

Visuotinam akcininkų susirinkimui nutarus, 
bendrovė gali būti likviduota. Jos turtas gali 
būti padalintas akcininkams, jei nebus nutarta 
kitaip pasielgti. Įregistruoti bendrovės steigėjai 
yra: M. Bajorinas, kun. A. Kazlauskas, P. Bu
laitis, J. Damušis, B. Barcevičius, E. Senkus ir 
S. Nenortas. Bendrovės įgytas nekilnojamas 
turtas yra Lietuvių Namai Londone, 43, Holland 
Park, W.ll.

Norį įsigyti B-vės akcijų, kreipiasi į B-vės
valdybą. Parduodant akcijas, pirmenybė teikia
mą tiems lietuviams, kurie akcijų dar visai ne
turi. Į akcijas įdėti pinigai netrukus pradės 
duoti akcininkams pelną. J.V.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Už 8 sv. — J. Vadoklis; už 2 sv. — P.L., 

J. Jakavonienė, P.P., Č. Širvidas, J. Simanavi
čius; už 1 s v. — K. Kėvalaitis, K. Plukas, S. 
Keminis, J. Kaminskas, J. Budrevičius, J. Gau- 
dzė, V. Naruševičius, V. Janonis, M. Janonis.

M. Laupinaitis. aukojo 10 šil.
Dar reikia surinkti 608 sv. 10 šil.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ

—- Palauk, neklusnus tarne: be parašo bankas 
neduos pinigų.
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TRUMPOS
* Kremliaus užsakytas Čekoslovakijos valdžios 

valymas vis dar plečiasi. Jis palietė ir kariuomenę. 
Suimta trys generolai: Zdanek Novak’as — 
Moravijos apygardos vadas, gen. Reicin’as ir 
gen. Kopold’as — iš vyriausiojo štabo ir dau
gybė žemesnio laipsnio kariškių.

Čekoslovakijos diplomatinių pasiuntinybių va
lymas nepasisekė, nes iš 6 pakviestų pasiunti
nių „pasitarimui į Pragą”, atvyko tik Maskvoj 
ir Londone rezidavę pasiuntiniai, o kiti-pasi- 
rinko laisvę.

Pragos arkivyskupas Beran’as, pusantrų metų 
laikytas kurijos namuose nuo pasaulio izo
liuotas, išvežtas iš miesto ir uždarytas į kaž 
kokį kalėjimą.

* Per 100.000 vedusių žmonių D. Britanijoj gy
vena nuolatinio išsiskyrimo būklėje. Jie negali 
sudaryti naujos santuokos dėl kurio nors su
tuoktinių atsisakymo skirtis, ar dėl kitų prie
žasčių. Tai yra nenormali būklė, kuriai paša
linti grupė parlamento narių, susidedanti iš visų 
partijų, pateikė parlamentui atitinkamą įsta
tymo projektą. Antru skaitymu jis jau priimtas. 
Šis projektas numato, kad bet kuris sutuoktinių, 
išgyvenęs atskirai ne mažiau, kaip 7 metus, 
turi teisę prašyti ištuokiamas. Toliau įstsatymo 
sumanymas numato sąlygas, kurių turės atsi
žvelgti teismas, spręsdamas tokias ištuokos 
bylas.

* Pereitą savaitę gen. MacArthur’o pareiškimas 
dėl Korėjos karo, kad jis galėtų būti nulemtas 
tik tuo atveju, jei JTO atsiųs daugiau kariuome
nės arba nuspręs išplėsti karo veiksmus prieš 
Kiniją, paakino Sankcijų Komitetą susirinkti. 
Tačiau jis dar nieko konkretaus nenutarė ir 
tebelaukia Gero patarnavimo komiteto pasiū
lymų. Tuo tarpu pastarasis, negavęs iš Kinijos 
vyriausybės atsakymo į ankstyvesnįjį siūlymą 
taikiu būdu išspręsti Kinijos įsivėlimą į Korėjos 
karą, pasiuntė Kinijai naują siūlymą.

* Oro susisiekimo reikšmė tolydžio didėja. 
Pav. laike praėjusiojo pusmečio iš Amerikos oro 
keliu į Korėją buvo nugabenta 57.000 žmonių 
ir apie 30.000 tonų karinių reikmenų.

* Maskva, savo planuose, numatė Bulgariją, 
kaip žemės ūkio produktus gaminantį kraštą, 
dėl to uždraudė bulgarams kurti pramonę, — 
rašo Tito organas „Borba”. Dabar Bulgarijoje 
skubiai kolchozinamas, Rusijos pavyzdžiu, že
mės ūkis.

* Fordo automobilių fabrikams Amerikos
kariuomenė užsakė pastatyti tankų už 195 mili
jonus dolerių. *

* Kovo gale D. Britanijoj pabrangs šokola
das apie 4 penus svarui.

* Maisto trūkumas Vengrijoj ir prasidėjęs 
žemės ūkio kolchozinimas, paskatino ūkininkus 
gyvulius skersti. Komunistinė Vengrijos val
džia, norėdama gyvulių skerdimą sulaikyti, 
griebėsi žiaurių priemonių prieš ūkininkus.

* Netoli pietų Afrikos krantų vandenyne 
pradėjo veržtis ugniakalnis. Iš vandens ky
lančios sieros dujos veikia Swakopmund’o vieto
vę. Sietinių dujų veikiami pajuodo namų dažai 
ir šviesios metalinės dalys. Bangos į krantą 
išmeta daugybę negyvų žuvų.

* Per paskutiniuosius 20 metų Šveicarai pa
dirbo 300 milijonų laikrodžių arba tiek, kad 
kiekvienam šeštam pasaulio gyventojui tektų po 
laikrodį.

* Prez. Truman'as patvirtino Amerikos karo 
laivyno padidinimo programą. Tam tikslui nu
matoma išleisti didžiausia ne karo metais pinigų 
suma — 2.250 milij. dolerių.

* Kovo 1—2 d. Paryžiuje įvyko Liberalų 
Internacionalo vykdomojo komiteto posėdis. 
Tremties liberalus atstovavo Egzilų Liberalų 
komiteto sekretorius prof. S. Žymantas, p. Biega 
(Lenkų grupė) ir p. Valera (Ispanų grupė), 
egzilinės ispanų vyriausybės vice-pirmininkas. 
Posėdy svarstyta darbų tvarka ir rezoliucijų 
projektai būsimos metinės Liberalų Internacio
nalo konferencijos, įvyksiančios Švedijoje, rug
pjūčio 6—11 d.

* Belgijos teismas nubaudė nacinės Vokietijos 
gen. Falkenhausen’ą 12 metų kalėti už jo nu
sikaltimus laike gubernatoriavimo šiaurinėj Bel
gijos daly.

* Vak. Vokietijos prekybos laivynas šiuo 
laiku turi 559 laivų bendros 683.583 tonų talpos. 
319 laivų yra tolimoms kelionėms. Laivyno 
įgula siekia apie 11.000 žmonių.

* Lenkijos laivas „Batory”, plaukiojęs tarp 
Gdynės ir Naujorko ir pagarsėjęs komunistų 
šmugeliu, kaip nepageidaujamas, nuo balandžio 
mėn. nebus įsileidžiamas į Naujorko uostą.

* Negera būtų, jei Vakarų valstybės leistų 
Rusijai šiuo laiku kelti Triesto klausimą. Tiek 
Jugoslavijos tiek ir Italijos labas reikalauja šio 
klausimo sprendimą atidėti vėlesniam laikui, — 
pareiškė marš. Titas.

* Prancūzijoje pabrango popieris. Dėl to 
Paryžiaus laikraščiai pakėlė kainas. Vietoj 
10 fr. jie kainuos 12 fr.

* Vak. Vokietijoj trūksta popierio. Dėl tos 
priežasties dienraščiai išeina tik keturis kartus 
per savaitę.

* Amerikietis pulk. J. Drexee-Biddle paskirtas 
gen. Eisenhower’io štabo viršininko padėjėju. 
Jo uždavinys bus ryšio palaikymas tarp vy
riausios sąjungininkų kariuomenės vadovybės ir 
paskirų sąjungos valstybių vyriausybių.

NAUJIENOS
* Federalinės Vokietijos kancleris Dr. Ade- 

nauer’is bus ir steigiamosios užsienio reikalų 
ministerijos šefas. Jo pavaduotoju paskirtas 
prof. Hallstein’as.

* Gripo epidemija pasiekė Vieną. Ten iš 
1.700.000 gyventojų gripu apsirgo 100.000.

* Kanada nori šiemet parsigabenti 120.000 
emigrantų. Emigranto atgabenimo išlaidas pa
mokės valdžia, bet jas reiks laike dviejų metų 
grąžinti. Daugiausia emigrantų tikimasi atsi
gabenti iš Vokietijos. Į ten išvyko specialės 
verbavimo komisijos.

* Nuo kovo 25 d. D. Britanijoj sūrio savaitinė 
norma bus 1 unc. sumažinta ir sieks tik 2 unc.

* Jugoslavija atskira knyga išleido doku
mentus, rodančius Rusijos spaudimą į Jugo
slaviją ir satelitams ginklų tiekimą Tito val
džiai nuversti. Dokumentai žymi laikotarpį 
nuo 1948 m. iki 1950 metų. Šis leidinys yra 
įteiktas JAV vyriausybei, o be to jis bus pateiktas 
ir JTO siekiant parodyti Sov. Rusijos kėslus 
prieš Jugoslaviją.

* Kilęs ginčas dėl šiaurės Atlanto srities 
vyriausios vadovybės, kaip aiškėja, baigtas. 
Vyriausiuoju visų sąjungininkų karo laivyno 
vadu bus Amerikos admirolas Fechteler’is, 
Šiaurės jūros ir kelių į rytus srities gynyba pri
klausys Britų admirolui, o Biskajos įlankos gy
nyba — prancūzams.

* Kovo 11 d. į Londoną atvyko Italijos min. 
pirm, de Gasperi’s ir užs. reik. min. Sforza. 
Tai pirmas po karo Italijos vyriausybės vizitas 
Londone. Čia jie turėjo pasitarimą su Britų 
valdžios asmenimis ir aiškinosi aktualius Italijai 
klausimus, kaip Triesto grąžinimas, buv. Italijos 
kolonijų klausimas ir kita.

* Kovo 10 d. į Londoną atvyko Jugo
slavijos parlamento delegacija, Mouša Pijade’s, 
parlamento vicepirmin. vadovaujama. Ją pa
kvietė Britų parlamentas.

PALENGINTA EMIGRACIJA 
KANADON

Neseniai Kanados vyriausybė dar labiau pa
lengvino emigraciją į Kanadą. Svarbiausias 
palengvinimas yra tas, kad tam tikrų specia
lybių emigrantams ji pamoka" kelionės išlaidas 
ir tą sumą laiko kaip paskolą. Tokia sąlyga 
kelionė pamokama tokio emigranto, kuris pa
sirašo sutartį metų laikui. Kelionės išlaidas 
teks grąžinti laike dviejų metų.

Jei emigt antas turi šeimą, tai už nedarbingų 
jos narių kelionę turės pats pamokėti.

Emigrantas, kurio kelionės išlaidoms pamokėti 
skolina Kanados valdžia, turės išdirbti metus 
laiko tos specialybės darbą, kuriam jis užsirašė 
ir kuris jam pripažintas. Kiekvienas, šiomis 
sąlygomis emigruojąs, turi turėti pinigų ne 
mažiau, kaip 30 dolerių, arba apie 12 svarų.

Kelionės lengvatos taikoma šių specialybių 
emigrantams: žemės ūkio darbininkams, lėktu
vų statytojams, automechanikams, akmenskal
džiams ir akmens apdirbėjams, kepėjams, kal
viams, dailidėms, vaistininkams, namų ruošos 
darbininkams, braižytojams, elektrotechnikams, 
inžinieriams, mechanikams, geležies liejikams, 
šaltkalviams, papr. darbininkams, modelininkams, 
gailestingoms seserims, odininkams, medžio skap
tuotojams, kurpiams, tekstilės darbininkams, 
tinkuotojams, kasyklų darbininkams, mašinis
tams, įrankių gamintojams ir keleto kitų specia
lybių darbininkams.

Norįs Kanadon emigiuoti, turi įteikti Kanda- 
dos emigracijos įstaigai prašymą ir laukti, kol 
bus pakviestas. Kanados emigracijos įstaigos 
šiame krašte yra: Londone, Liverpooly ir Glas- 
gove.

PADĖKA
Londono Lietuvių Meno Sambūrio Vaidybos 

Grupei „Vaidilai”, už pasišventimą atvykti į 
Nottinghamą su „Klasta ir Meile” ir už taip 
gražų veikalo atlikimą nuoširdžiai dėkojame. 
„Rūtos” chorvedys, taut, šokiųvadovas ir valdyba

Prakiurę dantys sudaro daugleio ligų židinius. Skaitymas ugdo ir brandina mūsų dvasią. Kas 
Dėl to dantisto darbas turi būti atliktas pirmiau- neskaito, to dvasios gyvenimas skursta.
šia prieš gydant kitas ligas. m. Pačkauskaitė
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Eifelio bokštas, ilgą laiką buvęs Paryžiaus gar
senybė, dabar jau baigiamas užmiršti. Tuo tar
pu tais laikais, kada buvo statomas, jis jaudino 
visus savo nepaprastumu.

Bokštą suprojektavo ir statė inž. Gustavas 
Eifel’is. Bokštas yra geležinių straipų konstruk
cijos, turi dvi dideles aikštes, bendrai yra 984- 
pėdų aukščio. Jis buvo pastatytas 1887 metais 
pasaulinei Paryžiaus parodai. Jo pastatymas at
siėjo 7.800.000 frankų. Bestatant bokštą kilo 
didžiausia pasipriešinimo audra, siekusi jo sta
tymą sustabdyti. Tuomet 30 įžymiųjų pran
cūzų menininkų ir mokslininkų, jų tarpe kompo
zitorius Gounod’as, A. Diuma, jaunasis ir kiti 
paskelbė protestą prieš tokio griozdo statymą. 
O Guy de Maupassant’as, žinomas rašytojas, 
protestuodamas prieš Paryžiaus suniekinimą to
kiu griozdu, pats išsitrėmė. Ekonomistai įrodi
nėjo, kad bokšto statybai išleistos milžiniškos 
lėšos bus kaip į balą išmesti pinigai. Tačiau nei 
vienas tokių gąsdinimų nepasitvirtino. Per dve
jus metus bokštui statyti pinigus grąžino jo lan
kytojai, o pats bokštas ilgą laiką turėjo aukščiau
sio pasauly pastato pirmenybę ir buvo Pary
žiaus pasididžiavimas. Ir dabar jis dar turistų 
dėmesį kreipia.

Paveikslėly — inž. G. Eifel’is (kairėje) su savo 
padėjėju vienoje bokšto aikštelių.

KAIP ADRESUOTI LAISKA
Tokia antraštė šiam rašiniui ne atsitiktinai 

parinkta, bet kaip išvada iš tų asmenų darbo, 
kurie daugiau gauna iš šiame krašte gyvenančių 
svetimšalių laiškų. Pasirodo, daugelis laiškų 
siuntėjų gali būti paklaustas: „ar moki uža- 
dresuoti laišką”, nes ne vienas, adresuodamas 
laišką, nekreipia dėmesio adresui, rašo skubė
damas, o parašęs — neperskaito, tarsi tiek 
maža laiko turėtų, kad po kelių minučių jau 
reiks į Juozapato pakalnę keliauti. Dėl to ir 
nestebėtina, kad tūkstančiai laiškų, netiksliai, 
nepilnai ar neaiškiai užadresuotų, ekskursuoja 
po miestus, kaip dvasios be vietos, ieškodamos 
adresato, kol pagaliau, suplaukia į „nežinomų 
adresatų skyrių” ir ten baigia „žemišką kelionę” 
krosny.

Dėl tokio laiškus rašančiųjų neapdairumo 
įvyksta daug bėdų, pasidaro nuostoliai ir net 
kai kieno gyvenimas „kitais bėgiais” nurieda. 
Visa tai galima būtų lengvai išvengti aiškiai ir 
tiksliai parašius laiško adresą, o kad laiškas 
nenuklystų šunkeliais, adresato neradęs, būti
nai reikia parašyti ir siuntėjo adresą.

Adresas turi būti trumpas, bet labai aiškiai 
parašytas. Ranka rašant adresą, rašyti jį di
džiosiomis spausdintomis raidėmis. Ypatingai 
dėmesį kreipti skaitmenims, o ypač kad 4 ne
būtų panašūs į 7 ar atvirkščiai.

Adreso pavyzdys:
Pirmoji laiško pusė:

BRITANIJOS LIETUVIS 
43, HOLLAND PARK, 
LONDON, W.ll.

Atvirkščioj i pusė:
Sender: M. TIRLIKAS

96, BEAR ROAD,
CLINTON, OHIO, U.S.A.

PRANEŠIMAI
STALO TENISININKAMS

Lietuviai stalo tenisininkai, norį dalyvauti 
1951 m. Didž. Britanijos lietuvių stalo teniso 
pirmenybėse, kurios įvyks balandžio 7 d. 13— 
18 vai. Halifaxe, YMCA patalpose, Crossley St., 
registruojasi iki balandžio 1 d. pas St. Navicką, 
4, Green Mount Terrace, Hanson Lane, Halifax, 
Yorks. DBLS Sporto Sąja

ĮVAIRENYBĖS
VISAIP GARSI LIETUVIAI

Neseniai pasaulio spaudoje numirgėjo žinia 
paryškinta gražios ponios paveikslu, kad Bar
bora Hutton’ė, Woolworth’o milijoninių turtų 
įpėdinė, nori su savo vyru, lietuviu kunigaikščiu 
Igoriu Trubeckojum išsiskirti, bet negali net 
Meksikos teisme išsiskirti. Meksikos teismai, 
kurie, paprastai, amerikiečių ištuokos bylas 
lengvai sprendžia, šios ponios prašymą atmetė. 
Dėl ko jai nepasisekė, aiškėja iš jos vyro pareiš
kimo. Kunigaikštis Trubeckojus spaudos žinių 
agentūrai pareiškė, kad kunigaikštienė jokiame 
Meksikos teisme^nebus ištuokta. Maža to, jis 
pats jai Naujorke bylą iškelsiąs.

Žodžiu, tipinga amerikietiška skyrybų byla. 
Ne vienam mūsiškių, skaičiusiam apie ją pask
leistą žinią, galėjo abejonių kilti, ypač kiek tai 
liečia tokio aukšto titulo lietuvį. Tačiau ji ir 
šia prasme neperdėta, nes Trubeckojai tikrai 
yra Lietuvos piliečiai. Bendrai paėmus, tai 
sena didikų šeima. Tiek jų, kaip ir iš viso ti
tulai nepriklausomoj Lietuvoj nebuvo pripa-- 
žįstami. Vienas Trubeckojus prieš antrąjį pa
saulinį karą gyveno Kaune ir dirbo Spaudos 
Fonde, kaip valdininkas. Jis gerai kalbėjo lie
tuviškai ir daugeliu kitų kalbų. Galimas da
lykas, kad Barboros vyras yra arba ano Tru- 
beckojaus brolis arba artimas giminė.

PO POROS METŲ — Į MĖNULĮ
Susisiekimo galimybės su kitomis planetomis 

ne vieną domina. Kadangi mėnulis yra arčiausia 
žemės planeta, dėl to „kelionės organizatorių” 
dėmesys į jį ir nukreiptas. Kelionė į mėnulį — 
tėra tik lėšų klausimas, — pareiškė danas Bude 
Andersen’as, tarpplanetinio susisiekimo žinovas. 
Jo nuomone, po poros metų jau galės į mėnulį 
iškeliauti pirmoji raketa. Bet jei tokia kelionė 
bus naudinga kariniais sumetimais, tai įvyks ir 
anksčiau. Atatinkamos raketos pastatymas tėra 
tik lėšų klausimas, o didesnėmis lėšomis gali 
disponuoti tik kariniai sluoksniai.

SPORTAS
IŠ SPORTINĖS PADANGĖS

Paskutiniu laiku kiek apmiręs mūsų sportinis 
gyvenimas, vėl pradeda rodyti gyvybės ženklus. 
Šiuo metu Manchesteryje vyksta Anglijos lie
tuvių šachmatų pirmenybių finalinės žaidynės, 
kurios duos mums šių metų Anglijos lietuvių 
šachmatų meisterį.

Kovo 31 d. Nottinghame D.B.L. Sporto Saja 
turės krepšinio žaibo turnyrą. Dalyvaus penkios 
k-dos: 2 Nottinghamo „Nemuno”, Bradfordo 
„Šarūnas”, Halifaxo „Vilnius” ir Manchesterio 
„Kovas”. Kalbant apie Manchesterio „Kovą”, 
reikia paminėti, kad paskutinių poros mėnesių 
laike, „Kovas” buvo likvidavimosi padėtyje, 
bet dabar, gavęs finansinės ir moralinės para
mos iš Manchesterio lietuvių kolonijos, atrodo, 
darbą įstengs tęsti toliau. Kovo 4 d. įvykusiame 
„Kovo” narių visuotiname susirinkime, pa
reiškus nepasitikėjimą p. Klimo vadovaujamai 
klubo valdybai, išrinktas naujas klubo vado
vas p. V. Steponavičius. Reikia tikėtis, kad tiek 
„Kovo” nariai tiek Manchesterio lietuvių kolo
nija įsisąmonins klubo darbo vertę, kurią taip 
puikiai pabrėžė klubui atsiųstuose raštuose 
Birkenhead’o miesto burmistras ir švietimo 
valdyba, po „Kovo” sužaistų rungtynių ir 
išlaikys klubą tinkamoje aukštumoje, ypatingai, 
prisimenant, kad gegužės mėnesyje „Kovas” 
švęs savo darbo trejų metų sukaktuves. Bendrai 
paėmus, trumpas laikas, bet pažvelgus giliau į 
mūsų visuomeninį ir kultūrinį darbą čia Angli
joje, tikiuosi, neapsiriksiu pasakęs, kad (išsky
rus, aišku, D.B.L.S.-gą) nė vienas mūsų kultū- 
rinio-visuomeninio darbo vienetas nėra taip 
ilgai gyvavęs, arba pasiekęs trijų metų ribą. 
Nenoriu būti apkaltintas kišimuosi ne į savo 
reikalus, bet būtų labai gražu, jei lietuviškoji 
visuomenė nepamirštų šių sukaktuvių ir atliktų 
savo priedermę. V. Steponavičius

Nėr tėvynės be liežuvio, 
Kiekviens šitą gal suprasti: 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir nesti.

S. Gimžauskas

Parana, apie 20 centim. ilgio žuvis, gyvenanti 
pietinės Amerikos vandenyse, yra pavojingiau
sias žmogaus priešas vandenyje. Užpuolusi 
žmogų vandeny, graužia jo raumenis nepapras
tai stipriais ir aštriais dantimis. Dažniausia 
šios žuvys savo auką puola būriais, dėl to už
pultajam labai sunku apsiginti.
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