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Santiago mieste, Čilėje, posėdžiaujanti JTO 
ūkinių ir socialinių reikalų taryba, po karštų, 
keturias dienas trukusių diskusijų dėl esamos 
Sovietų Rusijoj vergijos, nutarė įsteigti spe
cialų komitetą tam dalykui ištirti,
komiteto įsteigimą balsavo visi tarybos 
tik Sovietai ir jų satelitai priešinosi.

Šis komitetas yra įgaliotas ištirti visus 
liečiančius vergiją Rusijoje, taip jau ir 
nuvykti.
tai, anot Amerikos atstovo Kotschning’o, 
pačiu ji patvirtins savo kaltę.

Per debatus p. Kotschning’as pasakė, 
visi faktai rodo, jog priverčiamojo darbo

į kiekvieną naują Sovietinėn 
kraštą. Priverstinas darbas 
kur tik iškeliama raudona 

pripažinti, kad šiuo atžvilgiu

ĮSTRIGO DARBŲ TVARKOS 
KONFERENCIJA

Už tokio 
nariai,

faktus, 
į vietą 

Jei Rusija nesutiks komiteto įsileisti, 
tuo

kad 
pra

keikimas plečiasi 
orbiton patekusį 
pasireiškia visur, 
vėliava. Tenka
turime esminę problemą.

Kotschning’as nurodė, kad pagal esmus duo
menis, Sovietų Rusijos vergų stovyklose laikoma 
iki 20 milijonų žmonių. Remdamasis įvairiais 
duomenimis, jis nurodė, kad vergų darbas tapo 
sudėtine sovietinio ūkio dalimi.

£ PARYŽIUS VĖL SKĘSTA 
STREIKUOSE

Keturių didž. valstybių užs. reik. min. 
duotojų konferencija Paryžiuje, turinti 
parengti užsienio reikalų ministerių konferen
cijai svarstytinų klausimų tvarką, per dvi savaites 
nepažengė nė iš vietos. Vakarų valstybės buvo 
pateikusios kelius siūlymus, norėdamos kon
ferencijos darbų eigą pagreitinti, bet Sovietai 
juos atmetė. P. Gromyka laikosi savo pasiū
lymo, kuris ribojamas Vokietijos klausimais, 
sako propagandines kalbas prieš vakarų valsty
bes ir įrodinėja Vokietijos nuginklavimo ir 
Potsdamo susitarimų svarbumą. Tuo tarpu ne 
kas kitas, kaip patys rusai vokiečius ginkluoja 
ir pirmieji sulaužė Potsdamo susitarimus. Šiems 
faktams patvirtinti Amerikiečių įstaigos Berlyne 
pateikė daugiau faktų. Jos paskelbė per 50 
vokiečių įmonių ryt. Vokietijoj, kurios dirba 
rusams patrankas, šarvuotus automobilius, 
priešlėktuvines ir prieštankines patrankas, tor
pedas, raketinių sviedinių dalis, optinius įran
kius povandeniniams laivams ir tankus. Dėl 
to visi Sovietų įrodinėjimai dėl Vokietijos nu
ginklavimo yra ne kas kita, kaip noras savo 
kaltę kitiems primesti. Kuomet konferencijoj 
reikalai tokia linkme krypsta, dėl to vis daž
niau spauda iškelia klausimą: ar verta laiką 
gaišinti ir toliau konferenciją tęsti.

pava- 
tikslą

Paryžius be susisiekimo, šviesos ir šilumos 
dėl streiko. Sustreikavo požeminio traukinio 
linijų ir autobusų tarnautojai, dalis taksių auto
mobilių šofeiių, dujų gamyklų ir elektros jė
gainių darbininkai, gatvių valytojai ir dalis 
sunkvežimių šoferių, vežančių produktus Pary
žiaus turgavietėms. Streiką sukurstė komunistų 
apvaldyta profesinė sąjunga, reikalaudama pa
didinti atlyginimą 
nėšiui.

Streikas gresia 
plačiau išsiplėsti,
svarstyti įvyko vyriausybės posėdis, kuriame da
lyvavo ir prezidentas Auriol’is. Kaip aiškėja, 
vidaus reikalų ir darbo ministeriams pavesta 
imtis tam tikrų priemonių streikų sudarytai 
netvarkai pašalinti.

Prez. Auriol’is po šio pasitarimo išvyko į 
JAV, kur jis bus prez. Truman’o svetys. Grįžda
mas iš Amerikos, prez. Auriol’is užsuks dar į 
Kanadą.

6.000 frankų (6 svarais) mė-

persimesti į kitus miestus ir 
Streiko sudarytai būklei

NORI PASKUBINTI RINKIMUS

KORĖJOS KARAS
Praėjusios savaitės pabaigoj ir šios savaitės 

pradžioje didesnių mūšių Korėjos fronte nebuvo. 
Veikė JTO aviacija, kuri per keletą dienų atli
ko apie 7.000 kovos skridimų. Ji be atvangos 
bombardavo visus taikinius priešo pusėje.

JTO kariuomenė visu frontu pasistūmėjo į 
priekį. Vienoje vietoje ji priartėjo prie 38 ly
giagretės apie 14 kilom. Kinų kariuomenė pa
sitraukė už tos lygiagretės ir ten taisosi pozi
cijas.

* | Velykos Lietuvoje buvo pati didžiausia ir 
| gražiausia metinė šventė. Didelio miesto ir 
| mažo bažnytkaimio bažnyčios per Velykas
■ būdavo pilnos žmonių ir skambėdavo iškilmingų
■ giesmių garsais. Tik dabar Lietuvoje gūdu ir 
j nyku. Okupantai uždarė bažnyčias ir uždraudė 
I Velykas švęsti. Bet neilgai Lietuva kęs raudo- 
• nąją vergiją. Netrukus išauš ir mūsų kraštu
■ laisvės rytas!

Britų konservatorių partija nori priartinti j 
parlamento rinkimus. Tai ji siekia išnaudodama g 
savo teises parlamente, kur kaip opozicijos s 
partija, naudoja progas pasitikėjimo vyriau- ! 
sybei klausimą kelti ir dėl mažos pozicijos par- į
tijos persvaros, verčia ministerius ir kitus pa- \'i
reigūnus nuolatos būti parlamento posėdžiuose. 
Pav. kovo 19 d. balsuojant pasiūlymą atidėti 
debatus dėl Anglų Egipto finansinio susitarimo, 
pozicija atsilaikė tik 3 balsų dauguma.

Per radiją kalbėdamas p. Churchill’is pareiškė, 
kad konservatoriai, atsižvelgdami bendro tautos 
labo, siekia, kad parlamento rinkimai būtų juo 
greičiau paskelbti.

Iš to daroma išvada, kad po Velykų, kai 
parlamentas pradės biudžetą svarstyti, opozi
cija savo veiklą dar labiau sustiprins.

PALEISTAS AUSTRALIJOS
PARLAMENTAS
parlamentas paleistas. Naujo 
balandžio 28 d. Parlamentas pa

kari vyriausybė negalėjo dirbti dėl

Australijos 
rinkimai bus 
leistas dėlto, 
stiprios darbiečių opozicijos senate, kuri turėjo 
daugumą ir dėl vienybės stokos koalicinėje vy
riausybėje, 
neatidėliotinas reformas, 
rinkimai labiau išryškins 
pusiausvyrą, kurios dabar

Šitokia būklė kliudė įgyvendinti 
Tkimasi, kad nauji 

politinių partijų jėgų 
trūko.

PER DAUG LIETAUS
šių metų pirmasis ketvirtis Anglijoje yra 

slapiausias, kokio nebuvo per paskutiniuosius 
80 metų. Sausio, vasario ir kovo mėn. iškrito 
tiek daug kritulių, kaip niekad prieš tai.

Iš įvairių Anglijos dalių skundžiasi ūkininkai, 
kad dėl gausaus lietaus patvino pievos, ganyklos 
ir dirvos ir kad dėl tos priežasties, mažiausia 
mėnesiui susivėlino žemės ūkio daebai.
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Ar JTO kariuomenė, priėjusi 38 lygiagretę, 
eis toliau į šiaurę, ar ties lygiagrete susilaikys, 
toks klausimas iki šiol dar nepaaiškėjo. Va
šingtone įvyko JTO narių, pasiuntusių Korė
jai karinę pagalbą pasitarimas, tačiau apie ką 
tarėsi, nepaaiškėjo. Spėjama, kad buvo svarsto
ma ir ta padėtis, kuri gali būti JTO kariuomenei 
pasiekus 38 lygiagretę.

PERSIJOJ KARINĖ BŪKLĖ
Persijoj prasidėjusi valdžios krizė po min. 

pirm. gen. Razmara’os nužudymo dvi savaites 
užtruko ir išsivystė į didelius neramumus. Kraš
tas atsidūrė ūkinės ir politinės krizės grėsmėje. 
Persijos iždas tuščias, dėl to pusantro mėnesio 
nepamokėta valdininkams ir kariuomenei at
lyginimai. Iždas tuščias dėl to, kad parlamentas, 
užuot svarstęs dar buv. min. pirm. įteiktą įsta
tymo projektą finansams taisyti, pasigavo naftos 
pramonės suvalstybinimo klausimą svarstyti. 
Parlamentas ir senatas nutarė tuos turtus su
valstybinti. Įstatymas įsigalios po trijų mė
nesių. Nafta, be abejonės Persų, bet visi įren
gimai ir specialistai — Britų.

Naftos tiekybai yra įkurta mišri Persų—Britų 
bendrovė — Anglo-Iranian Oil Co. Ji Persijos 
iždui moka po 6 šilingus už išsemtą iš žemės 
naftos toną ir dar pasižadėjo pamokėti 60 mili
jonų svarų kaip išlyginamąjį atlyginimą. Su
tartis sudaryta iki 1993 m. Tačiau Persų parla
mentas nepatvirtino vėlyvesnių jos papildymų 
ir kol tai nepadarė, pinigai į Persų iždą neįplaukė.

Persų parlamentas naftos koncecijos papildy
mus netvirtina dėl nesutarimo savo tarpe. Jame 
yra susidariusios pasipelnymo trokštančios gru
pės, kurios savo tikslų siekdamos nesivaržo 
stumti kraštą į sunkumus ir neramumus.

Jei ir įsigaliotų Persų nutarimai naftos pra
monę nusavinti, tai vistiek jie nesugebėtų nei jos 
išnaudoti, nei rinkai pateikti, nes neturi nei 
laivų, nei organizacijos, nei patyrimo.

Valdžios krizei besitęsiant, Persijos politinį 
įtempimą padidino tam tikrų grupių vykdomas 
teroras. Prieš porą dienų iš pasalų buvo nužu
dytas Teherano universiteto rektorius Zangene 
buvęs Razmaros kabinete švietimo ministeris 
kuris, kaip ir gen. Razmara, priešinosi naftos’ 
pramonės suvalstybinimui.

Šachas, gelbėdamas padėtį, krašte paskelbė 
karinę būklę dviejų mėnesių laikui. Tuo pačiu 
laiku, kaip ir karinės būklės įvedimas, paskelbta 
ir nauja vyriausybė. Ją sudarė Husein Ala, 
buvęs Persijos pasiuntinys Vašingtone. Jei 
parlamentas jo sudarytos vyriausybės nepatvir
tins, tai šachui teks parlamentą paleisti ir paskelbti 
naujo rinkimus.

RUSIJOS IR KINIJOS KARIUOMENĖ
Kovo 19 d. D. Britanijos Krašto Apsaugos 

Ministerija paskelbė duomenis apie Sovietinės 
Rusijos ir komunistinės Kinijos karines pajėgas 
Skelbdama juos, ministerija norėjo visuomenei 
pasitarnauti, nes iki šiol apie komunistinę ka
riuomenę plito netiksli nuomonė. Vienu at
veju komunistų karinės pajėgos buvo perverti
namos, kitu — sunereikšminamos.

Rusijos karinės pajėgos, įskaitant raudonąją 
armiją, karo laivyną, aviaciją, MVD (vidaus 
reikalų ministerijos) ir MGB (valstybės saugumo 
ministerijos) kariuomenė viršija 4 milijonus 
žmonių. Ir komunistinės Kinijos kariuomenė 
tokio pat dydžio.

Rusija turi 175 kovos divizijas, arti trijų mi
lijonų žmonių, organizuotas į šaulių ar mecha
nizuotus dalinius. Apie milijoną žmonių yra 
kitų ginklų rūšių daliniuose. Sovietų Sąjungoje 
karinis parengimas pradedamas nuo 15 metų 
amžiaus. Karinė prievolė trunka iki keturių 
metų. Drausmė labai griežta. Už mažiausius 
nusižengimus baudžiama pasiuntimu į drausmės 
batalioną. Kariuomenėje veikia dvi žvalgybos 
organizacijos: viena-komunistų partijos, kita — 
valstybės saugumo ministerijos.

Administracija: maždaug 1 viršininkas 10 
žmonių. Maitinimas, vakarų standarto atžvil
giu, labai prastas. Atlyginimas, lyginant vakarų 
standartą, labai žemas kareiviams ir labai aukštas 
karininkams. Pav. raudonosios armijos gene
rolas majoras, esąs okupuotoje Europos daly, 
algos gauna, skaitant Britų pinigais, 7.000 svarų 
per metus, o tokio pat laipsnio Britų karinin
kas — tik 2.372 svarus. Politinė kontrolė — 
nepaliaujama. Abiejų žvalgybos organizacijų 
gausūs agentai šnipinėja visus ir patys save.

O lietuviui margutis vis lieka 
Tartum simbolis metinių švenčių, 
Ar jis turčius, ar neturi nieko, 
Ar tremties nesmagumą jis kenčia.

KADA BUNA VELYKOS
Kada turi būti švenčiamos Velykos — Kristaus 

prisikėlimo šventė, ilgai buvo ginčytasi. Tik, 
pagaliau, Bažnytinis suvažiavimas Nicėjo 325 
metais išsprendė Velykų šventės datą. Jis nu
tarė, kad Velykos turi būti po pirmosios pilna
ties, kuri būna kovo 21 arba po tos dienos, 
vadinasi, po pavasarinio dienos su naktim su- 
silyginimo, sekmadienį. Dėl to Velykos gali 
būti tik tarp kovo 22 d. ir balandžio 25 d., va
dinasi, laike 35 dienų.

Ankstyvosios ir vėlyvosios Velykos būna 
labai retai ir pasitaiko kartą arba du kartu per 
100 metų. Pav. kovo 22 d. Velykos buvo: 1668, 
1761 ir 1818 metais, o balandžio 25 d. Velykos 
buvo: 1736, 1886 ir 1943. Šių metų Velykos, 
kovo 25 d., pereitais šimtmečiais buvo 3 kartus, 
o dvidešimtajame šimtmety tik vieną kartą.

Velykų datą, kaip matyti, nustato mėnulio 
judėjimas.

Artimiausiais metais Velykos bus tik balan
džio mėn. Pav.: 1952 m. — 13, 1953 m. — 5, 
1954 m. — 18, 1955 m. — 10 d.

PASKELBTAS SCHUMAN’O 
PLANAS

Schuman’o planas, siekiąs Europos anglies 
ir geležies pramonę sujungti, po ilgai trukusių 
diskusijų, pagaliau kovo 19 d. Paryžiuje buvo 
priimtas. Jį priėmė: Prancūzija, Federalinė Vo
kietija, Italija, Olandija, Belgija ir Liuksem
burgas. Tačiau kol planas pradės veikti, dar 
ne mažai laiko truks, nes minėtų kraštų parla
mentai turės jį dar ratifikuoti arba patvirtinti.

Planas turi tris esminius pradus, kurie val
stybių suverenumo sienoje pralaužia kelias 
spragas. Planas numato virš valstybių vyriau
sybių įstaigą, kuri sujungtai pramonei vado
vaus. Jis: 1) laiko geležį ir anglį kaip virš val
stybių esančius dalykus; 2) numato 150 mili
jonų anglies ir geležies vartotojų rinkos suda
rymą ir anglies ir geležies gamybos padidinimą 
ir 3) kartelių ir didelės ūkinės pajėgos sutelkimo 
pašalinimą.

NAUJI EISENHOWERTO PADĖJĖJAI
Gen. Eisenhower’is daugiau paskyrė į savo 

štabą vyresnių pareigūnų. Marš. Montgomery’s 
bus jo, kaip vyriausiojo Atlanto valstybių są
jungos kariuomenės vado padėjėjas. Aviacijos 
viršininku paskirtas marš. Saunders’as (anglas), 
šiaurinės srities ir laivyno vadu — adm. Brind’as 
(anglas), Viduriniosios srities kariuomenės vadu— 
gen. Juin’as (prancūzas).

Europos gynyba suskirstyta į tris sritis. Šiau
rinei ir vakarinei sritims vadai jau paskirti, o 
pietinei vadas būsiąs paskirtas vėliau, galimas 
dalykas, italas.

Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji. Tas tik 
supras, kad tu jam sveikatą atstoji, kas jau tavęs 
neteko. Pastigęs šiandieną tavo regiu aš grožį 
ir kampą kiekvieną. A. Mickevičius
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PRISIKĖLIMO BELAUKIANT BUKIME IR TOLIAU VIENINGI
„Kas mūsų be priežasties nepyko? 

Kas užsidegęs neįžeidė artimo?... Kas 
melu nesistengė išeiti iš keblios padė
ties?... Tertulijonas

Labai įdomiai Pope „Apie Žmogų” apybrai
žoje pasakė apie žemės karaliūnų:

— Eik, nepaprasta būtybe, kopk mokslo ta
keliais. Matuok žemę, sverk orą, nustatyk 
bangos greitį, pamokyk planetas, kokiose or
bitose turi sukinėtis, taisyk seną laiką ir apvaldyk 
saulę, mokyk Aukščiausiąjį valdymo meno. 
O paskum žvilgterk į save, ir pamatysi koks 
paikas esi.

Sunku šiandien kalbėti apie žmogų. Jis nu
vargo, benarpliodamas atomus ir molekulas; 
jis paklydo, bejieškodamas slėptuvės savo pa
ties pasigamintam mirtingam ginklui; jis susi
painiojo, nemokėdamas įtikti savo duondaviui.

Sunku apie jį kalbėti, nes jis, besisotindamas 
sunkiai uždirbama duona, staiga atsigodoja 
dvasiniai alkstąs, o kai nueina į dievnamį, — 
susiduria su kebliu klausimu: kodėl tik per 
klausyklos langelį turi ateiti ramybė...

Kaip ir prieš 1.000 metų
Įsismaginę moralistai, bekalbėdami apie da

barties žmones, pradeda kalbėti hiperbolėmis, 
tartum tiktai šiandien žmogus išmoko nusi
kalsti. Tačiau žmogus ir šiandien, ir vakar, 
ir prieš tūkstantį metų yra ir buvo toks pats, 
nes, nors jo Žinija platėja, prigimtis vistiek lieka 
ta pati.

V amž. Silvian, rašydamas apie žmonių do
rovinį gyvenimą, tvirtino:

— Neskaitant kelių krikščionių, kurie sten
giasi nenusikalsti, kuo virto krikščionių gimi
nės, jei ne įvairių nusikaltimų ir klaidų daly
viais? Ar daug kam mūsų negalima būtų pri
kišti persivalgymo ir girtuoklystės? Kurio iš 
mūsų negalima aptarti kaip pasileidėlio, vagies, 
žmogžudžio ?

O vis dėlto yra skirtumo
Jei žmogus ir liko toks pats, tai vis dėlto jis 

skiriasi atgailos dvasia.
Pirmaisiais krikščionybės amžiais Bažnyčia už 

didžiąsias nuodėmes nusikaltėlį išskirdavo iš 
visos bendruomenės. Kartais jis net milties 
valandą negalėjo tikėtis išrišimo.

Už mažesniąsias nuodėmes žmogus turėdavo 
atlikti ilgą atgailą. Tačiau ir tuo atveju su iš
rišimu nebūdavo skubama, kad nebūtų manoma, 
jog leidžiama nusidėti.

KRISTUS KĖLĖSI
Pro pavasario saulės šypseną, atbundančios 

gamtos kilimą ir drauge su grįžtančiais pauk
ščiais mūsų mintys skrieja tėvų žemėn, Velykų- 
rytmečio nuotaikos parnešt... Ten pirmieji pum
purai jau keliasi giraitėse, pranešdami visoms 
sodyboms artimą Kristaus prisikėlimą. Auk
sinė žara nudažo visus takus, vieškelius, prike
lia džiugius gyventojus ir akimirksnyje pilni jų 
takai, pilni vieškeliai skubančių šventovėn, ku
rios bokštai, tartum sugeria žaras ir šį rytmetį 
lyg pastebimai kyla aukštyn... Duslūs būgno 
dūžiai taip simboliniai judina žemę, jog jauti 
jos virpesį, lyg tolimos praeities drebėjimą, ku
ris sujudino Jeruzalės pastatus, valdovų akmeni
nes širdis ir minias — ištroškusias kraujo!

Kristaus karstas žėri žvakių šviesoj, skendi 
išdaiginto auksinio grūdo ir lieknų eglaičių ža
lumoj. Monstrancija baltam vualy slepia Eucha
ristinį Dievą ir trys, palinkę kryžiai piešiny vaiz
duoja visuotinį atpirkimą...

Po valandėlės būgnai sujudina šventovės pa
matus, atgimstančiai ir horizontais nuaidi varpų 
gaudesys, sumirga vėliavos, kryžiai, procesija ir 
iš po balto vualiaus keliasi Eucharistinis Dievas... 
Kristus kėlėsi! Aleliuja! — užgimsta galinga 
giesmė virpančiose iš džiaugsmo krūtinėse. 
Kristus kėlėsi ne tik iš po balto vualiaus, kėlėsi 
Jis pirmuose pumpuruose, kėlėsi sodybose, kėlėsi 
trumfališku džiaugsmu žmonių veiduos...

Ak, tai buvo Lietuvoj... Auksinio grūdo 
žemėje... Laisvose sodybose... Laisve alsuojan
čiose šventovėse... Laisvę pamilusiose širdyse.

Svetimuos kraštuose pasklydę mes nejaučiam 
prisikėlimo. Čia taip svetima ir nežmoniškai 
tuščia... Anų buvusių rezurekcijų šiandie tik 
ilgėtis tenka. Tačiau giliam širdies ilgesy mes 
nepalūžtam! Kristaus prisikėlimas mums skel
bia laisvės žygį: kovot, mirt ir pergale prisikelt.

Pariziejai džiūgavo pervėrę Kristaus žmogiš
kąjį kūną, išlašinę Golgotoj gyvybės kraują, 
sunaikinę savo šlykščios demagogijos priešą. 
Sunkus akmuo ant kapo angos, antspaudų 
raiščiai ir žvali sargyba garantavo laimėjimą.

Tačiau atėjo palaimintos žaros rytas, nešąs 
pergalės vėliavą: išlašintas kraujas Golgotoj at
gijo, pervertas kūnas liepsnom sužaibavo ir 
didžiulis akmuo, krisdamas nuo angos, sudre
bino pasaulį... Kristus kėlėsi nutrenkdamas 
sargybos užtvaras ir išėjo iš tamsybių uolos, 
kaip deganti aušra milijonų dvasios prisikėlimui.

Kristus kėlėsi! — Kelsis Lietuva! Jos šir
džių sruvenąs kraujas atgims. Banguojančio pa
vasario šiluma suželdins naujosios gyvybės
pumpurus ir prisikėlimo žara nuvarsuos laisvės leistus koncertus, kurių metu jis lyg nustoda- 
bokštus... Kun. Balys | vęs kvėpuoti, ekstazės pagautas iki skausmo

Šiandien atgaila niekad nebūva vieša. Be to, 
ji neilgai trunka. Tačiau dar ir šiandien tinka 
šv. Pacjono žodžiai: „Kaip tai galėjo atsitikti, 
kad nusidėdami buvote be gėdos, o dabar ro- 
dotės bailūs atgailai ? Nuduodate kuklius, kai 
neraudote nusidėdami; nenorite nuodėmių išpa
žinti jūs, kurie džiaugėtės jas atlikdami”.

„Elkis kaip vyras...”
Kristus, palikdamas simbolinius dangaus rak

tus šv. Petrui, kartu įgaliojo Bažnyčios atstovus 
klausytį išpažinčių ir teikti: išrišimą.

Jau VI amž. šv. Grigalius, kalbėdamas apie 
išpažinti, pabrėžia, jog „kunigai, iš Dievo valios 
tapdami mūsų teisėjais, turi galią atleisti nuo
dėmes”.

Ir modernioji psichologija tvirtina, jog dvasi
niai prislėgtas žmogus geriau jaučiasi, jei kam 
nors atvirai savo sunkumus išpasakoja. Tą 
paslaptį seniai žino Bažnyčia; žino ji ir tai, 
kad, norint kieno nors bylą spręsti (o yra labai 
komplikuotų dvasinių bylų), reikia su jos tu
riniu susipažinti; pagaliau žino dar vieną dalyką, 
kad pati išpažintis tam tikra prasme yra atgaila.

Sunku šiandien kalbėti žmogui apie žmogų, 
kuris savo visa būtybe taip giliai įaugęs į žemę, 
kad tik prisiversdamas žvilgteri į dangų.

Tačiau žmogus eina iš epochos į epochą, iš 
vieno amžiaus į kitą ir visą laiką nešasi su savi
mi tas pačias negalias. Nešasi jis kartu ir ori
ginalų kuklumą, kuris kartais sustabdo jį prie 
pat klausyklos.

Aukų reikalauja Tėvynė, sava tauta, net 
paprasti darbai. Aukų nori ir Kūrėjas Dievas. 
Tokių aukų, kurių kodyliai kiltų lengvu debesė
liu į dangų, kaip prie nuoširdžiai besimeldžian
čio Abeliaus aukuro.

Po dvasinės aukos ateina palengvėjimas.
Ateina Prisikėlimas. J. Kuzmickis

PRISIKĖLIMAS
JUOZAS KRUMINAS

Šiandien ramu. Velykos. Lyja lietus.
Gal ir gerai, kad toks niaurus dangus.
Ir vėl širdis nebesuranda vietos
Ir eina vieškeliais į tėviškės laukus.

O Lietuva, nakties užtiestas krašte, 
Net maldoje Tu raudi ir slepies.
Kas ėjo ten šventos ugnies parnešti 
Didįjį Šeštadienį priešpiet?

Kas margučius — trimis spalvom, kas dažė,
Ir kas nakties budėjo vidury,

. Aplink bažnyčią tris kartus kas nešė 
Baldakimą ir vėliavas šįryt?

Tylėjo būgnai ir varpai tylėjo.
O Lietuva, neprisikėlei tu.
Tik kraujo veliumai nusisupė pavėjui, 
Tik kraujo, bado, šiurpo ir naktų.

Šiandien ramu. Velykos. Kristus kėlės.
Ir svyra maldai nerami galva.
Leisk, Viešpatie, kaip medžiai, ir kaip gėlės, 
Kad prisikeltų mūsų Lietuva.

Laikrodis atskaitė vienuoliktą valandą. Ap
link slogi tyla.

Dalia stumtelėjo langą ir nakties ruduo staug
damas įsiveržė kambarin, sukdamas lengvutes 
užuolaidas. Ji pasilenkė ir žvilgterėjo žemyn. 
Tuščia. Nei vieno žmogaus. Miestas kaip iš
miręs. Jo šešėlius veltui stengėsi blaškyti mė
nulis. Ir jo veidu jau eidinėjo mažyčiai, it šu
nyčiai, debesys, burdamiesi apie sunkią pri
tvinkusią masę, kuri, pagaliau, lėtai užslinko, 
nugramzdindama tamson žemę.

Kažkur nukaukšėjo žingsniai, viltimi supla
kė širdis, laikas stabtelėjo, bet ne, ne jis...

Vėl gūdi tyla.
— Keista, — galvojo traukdamasi nuo lan

go, — meilė vis ta pati, nors tos augančios rū
pesčiu mintys kasdieną labiau turtėja, vis nauji 
įrodymai baimingai kaupiasi. Tas, dievinamas 
prieš . vestuves vyras, rodo tokį naują svetimą 
veidą. Kaukės viena po kitos krenta ir jis net 
nesistengia save valdyti. Jei bent kiek rūpes- 
tingesnis būtų, ji ilgai, meilės apakinta, nieko 
neįtartų, bet viskas prasidėjo tuoj po vestuvių — 
tartum skubėtų laimėti sužieduotinei* sugaištą 
laiką. Jai liko tik saldus, mandagus, be turinio 
žvilgsnis, gal turįs nuslėpti visą buvusį melą, 
kuriuo jis ją taip ilgai supo?

Melą? Argi tai tinkamas žodis, negu iš tik
rųjų sudužusios iliuzijos šešėliuose jau rodo 
iškreiptą tikrovę?

Dalia pridėjo ranką prie įkaitusios kaktos, 
o nerimstančios mintys rausėsi pasąmonėje 
analizuodamos praeitį, ieškodamos klaidos, kuri 
raminančia prošvaiste nuimtų augantį slogutį.

Su šypsena ji atgaivina tuos, drauge pra-

Paskutiniu laiku Amerikos lietuvių spaudoje 
pasirodė eilė atsišaukimų ir raginimų prašančių 
aukoti įvairiems labdaros reikalams: lietuvių 
tremtinių mokykloms šelpti, sanatorijoms, li
goniams, seneliams ir kitiems. Po tokiais atsi
šaukimais pasirašo „Krašto Valdytojai”, Ben
druomenės, Komitetai ir net atskiri žmonės. 
Vienas pasirenka kurią nors mokyklą finansuoti 
ir šelpti, kitas sanatoriją, atskirus ligonius ar 
šiaip grupę tremtinių, kitas prašo visuomenės 
aukoti vienam žmogui po vieną dolerį, tas tuos 
dolerius gavęs, pagal savo nuožiūrą sušelps 
kitus. Vienu žodžiu staiga atsirado grupelės 
žmonių pasinešusių vaduoti šalpos reikalinguo
sius tremtinius Vokietijoje.

Kas gi, pagaliau, tuo norima atsiekti? Pavir
šutiniškai žiūrint atrodytų, kad tai geras ir labai 
reikalingas darbas, vertas visuomenės paramos, 
bet įsigilinus darosi aišku, kad šie individualiai 
„šalpos misionieriai” tikrenybėje skaldo, griaųja 
ir smulkina lietuvių šalpos veiklą Amerikoje ir 
neabejojamai klaidina ir erzina Amerikos lie
tuvių visuomenę. Imkime, pavyzdžiui, moky
klos šelpimą — prisispyrus reikalaujama ir mal
daujama šelpti Diepholzo lietuvių gimnaziją, 
kurioje yra 95 mokiniai ir 10 mokytojų, bet 
tuo tarpu visai pamirštama, kad šiandien Vo-

VELYKINIS OPTIMIZMAS
Kiekvienas pavasaris pažadina džiaugsmą žmo

gaus sieloje. Atgyjanti gamta turi jėgų prabilti 
apie šviesių vilčių kupiną gyvenimą, kuris pra
siveržia iš juodos sustingusios žemės žalumo 
banga, kuris sustirusiose medžių šakose klostosi 
sultingais pumpurais, ir prasiskleidžia visu savo 
puošnumu kvepiančiais žiedais...

Net labiausiai nusivylęs žmogus tame pava
sario dvelkime pajunta užburiantį gyvenimo vi
liojimą. Jei jis kenčia, jei yra sunkaus likimo 
parblokštas tai atgyjanti gamta pažadina jam 
norą gyventi.

Tame gamtos pavasarį mums yra gerai pažį
stama viena diena, kada žmonės užmiršta vargą, 
kada jie visi gyvena vienu galingu džiaugsmu. 
To džiaugsmo apimti, žmonės skambina var
pais, jie pasipila gatvėse eisenomis, procesijomis 
ir gieda Aleliuja... Gali nutildyti varpus, 
gali išvaikyti eisenas ir užrėkti Aleliuja, bet 
nėra jėgos, kuri pajėgtų išplėšti šį džiaugsmą 
iš žmogaus širdies, nes jo pagrindas yra centrinis 
neužginčyjamas pasaulio istorijojį vykis, džiausią 
žmogaus gyvenime pergalė—Kristaus prisikėlimas.

Kristaus Prisikėlimas turi mums tapti dabar
timi. Drauge su Dievo malone paties Kristaus 
gyvenimas turi atbusti mumyse. Tik tada mes 
pajėgsime nepalūždami panešti sunkaus gyve
nimo naštą, tik tada galėsime būti ištvermingi 
persekiojimuose ir bandymuose, tik tada sura
sime kelią išeiti iš pasibaisėtinų pasaulio ir žmo
gaus širdies griuvėsių. Nėra kitos vilties ir kito 
optimizmo, kaip tik tas, kuris remiasi Kristaus 
prisikėlimu. Nėra didesnio ir tikresnio džiaugsmo 
už tą, kuris remiasi tikėjimu. Negali būti 
didesnės paguodos už tą, kuri užtikrina, kad po 
nakties tamsybių patekės šviesi saulė, kad kelias 
per tamsų, skausmų ir rūpesčių kapą nuves į 
Velykų džiaugsmą. KVK

spausdavo jos ranką. Jauku buvo jausti tą 
patį džiaugsmą išgyvenantį žmogų, jis darėsi 
jai toks artimas, išalkusi siela glaudėsi suradusi 
giminingą atgarsį, kuris žadėjo tobulą laimę. 
Bet tuoj po vestuvių, tartum, pikti vėjai nupūtė 
pasaką. Pasimiršo kalbos apie meną, litera
tūrą, liko užmiršti koncertai, tango, valsai, liko 
jo numylėta muzika.

Vyras gyveno savimi ir, rodėsi, kiekvieną 
laisvą vakarą buvo pasiryžęs prisiminti savo 
praeities nuotykius, kuriuos smaguriaudamas 
pasakojo, nepastebėdamas pirmųjų šešėlių, kurie 
nedrąsiai pradėjo slankioti jos veide.

Ypač vienas įvykis privertė ją krūptelti.
Kartą, jos vyrui esant organizaciniame komi

tete, rinktinei publikai buvo ruošiama paskaita. 
Nelaimei prelegentas susirgo pasiskubindamas 
apie tai pranešti jos vyrui, kuris, niekam žodžio 
netaręs, laišką užrakino į stalčių, o pats už
sidarė porai dienų — naktų į savo kabinetą 
beveik neišeidamas, tik kartą iškišo galvą pra
šydamas ją išversti porą sakinių į prancūzų 
kalbą, kurią ji gerai mokėjo.

Paskaitos metu, prigūžėjus pilnai salei rinkti
nės visuomenės, tribūnoje pasirodė jos vyras, 
atsiprašydamas susirinkusiuosius, mat per klaidą 
tik šiandien radęs anksčiau prelegento išsiųstą 
laišką, kur pastarasis praneša sergąs. Tačiau, 
kad ir nepasiruošęs, jis pats mėginsiąs čia esan
čius supažindinti su numatyta tema.

Ir svaidydamas dideliais skaičiais, atmintinai 
daugindamas, dalindamas, jis rodė tiek žinių, 
kad klausytojai nustebę gaudė sakinius. Vidu
ryje paskaitos, žaisdamas žodžiais, lyg prisi
minęs, pacitavo savo motinos posakį prancū
ziškai. z

Išgirdusi Dalia visa išraudo, nes tai buvo jos 
pačios vyrui išversti sakiniai, o dėl jo motinos, 
Dalia įtarė ją esant berašte, ir štai dabar net 
prancūziškai!

Pagaliau, visa šita komedija, tas, tariamas 
nepasiruošimas ją tiek sugėdino, kad nedrįso 

kietijoje yra 8 mokyklos su 500 mokinių ir 40 
mokytojų. Amerikos lietuvis nenoromis pri
verstas paklausti: jei šelpti vieną mokyklą, tai 
kodėl nešelpti ir kitas? O kaip su vaikų darže
liais ir su vakariniais kursais? Ar jie neverti 
paramos? Aišku, jeigu viena mokykla verta 
Amerikos lietuvių paramos, tai vertos ir kitos, 
jei šelpiama viena, reikia šelpti ir visas kitas.

Panašiai yra ir su sanatorijomis, ligoniais, 
seneliais ir visais kitais; šalpos darbe negali 
būti jokių išimčių ar privilegijų, jeigu lietuviškos 
įstaigos ir lietuviai tremtiniai Vokietijoje ar 
kitur Europoje reikalingi papildomos paramos 
ir šalpos, ją turi gauti visi be jokio skirtumo, 
o tai galima padaryti tik per vieną visų Ameri
kos lietuvių sukurtą ir veikiančią bei remiamą 
šalpos organizaciją (BALF’ą). Atskirų fondų 
ir fondelių kūrimas ir pavienių asmenų užsi
mojimai remti ir šelpti atskirus žmones ar žmo
nių grupeles yra ne tik klaidinąs, bet labai kenks
mingas organizuotam ir centralizuotam šalpos, 
darbui Amerikoje ir Vokietijoje. Jau dabar 
Amerikos lietuvių visuomenėje girdėti pasi
piktinimas ir nepasitenkinimas nuolatiniais pra
šymais ir maldavimais tai vienam, tai kitam 
tikslui aukoti. Tuo tarpu Bendrasis Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas be išimties rūpinasi ir 
šelpia visus reikalingus pašalpos: mokyklas, sa
natorijose ir ligoninėse esančius ligonius, invalidus, 
senelius ir visus kitus, kuriem pagalba reikalinga. 
Aplamai, ši staigi decentralizuotos „šalpos epi
demija”, atrodo, yra užsimojimas pakirsti to 
medžio šaknis, kurio vaisiaist remtiniai maitinasi.

Galimas daiktas, kad visa tai daroma ne 
blogais norais, bet faktas pasilieka faktu, kad 
toks šalpos darbo smulkinimas ir skaldymas 
gali nešti tik blogus vaisius. Praeitis jau nekartą 
mums visiems parodė, kad tikrai efektingas 
šalpos teikimas gali būti atliktas tik centrali
zuotu ir koordinuotu darbu. Tokiam darbui 
nepakanka gero noro; visų pirma reikia vi
suomenės pasitikėjimo, reikia vietinės valdžios 
pritarimo ir sutikimo, reikalingas atatinkamas 
patyrimas, santykiai ir ryšiai su įvairiomis orga
nizacijomis ir valdžiomis, o visų labiausia, reikia 
turėti galimybę dolerio vertybę padidinti. Do
leris išleistas šalpai per centralizuotą šalpos 
organizaciją dažnai duoda dešimteriopai dau
giau, negu doleris, pasųstas privačiais keliais. 
Federalinė Amerikos valdžia BALF’ą pripa
žįsta, apmoka už BALF siunčiamas į Europą 
siuntas ir dažnai nemokamai duoda didelius 
gerybių kiekius išdalinti tremtiniams Europoje.

Baigdamas noriu priminti, kad Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondas yra surinkęs per 
tris milijonus dolerių pinigais ir gerybėmis ir 
jais sušelpęs tūkstančius žmonių, įstaigų ir in
stitucijų. Be to, Amerikos lietuvių vieningumo 
ir bendradarbiavimo dėka, pavyko į Ameriką 
atgabenti net 50% visų lietuvių tremtinių, taip 
pat aprūpinti juos darbo ir buto garantijomis. 
Visa tai labai gerai žinoma Amerikos lietuviams 
ir tremtiniams. BALF’as tuščiomis rankomis 
pradėjęs darbą, išaugo į vienintelę organizaciją, 
po kurios stogu gali sueiti visi lietuviai, nežiū
rint jų politinių ir kitų įsitikinimų. BALF’o 
šūkis visuomet buvo: šelpti ir gelbėti visus pa
galbos reikalingus lietuvius, tuo šūkiu ir toliau jis 
vadovaujasi. Kan. Prof. J.B. Končius, BALF Pirm.

po paskaitos vyrui į akis pažvelgti, tartum ji 
pati būtų buvus ką nešvankaus padariusi, bet 
jis jutosi toks patenkintas, toks laimingas, visai 
nekreipdamas dėmesio į jos tylėjimą. Priešin
gai, ištisą vakarą bėrė paskaitos sakinius, gy
vendamas jų nuotaika, trindamas iš pasiten
kinimo rankas, nuolat teiraudamasis ar įtakin
gesni žmonės jam ploję, ar atrodę paskaita su
dominti.

Negalėdama susigaudyti Dalia kitą dieną 
nuskubėjo pas savo tėvus, ieškodama kurio iš
ganingo paaiškinimo, bet išnešė dar didesnį 
nykumą. Tėvas, smulkiai ją išklausinėjęs, ilgai 
žvalgėsi su motina, o lūpose klaidžiojo ironingas 
šypsnis.

— Gudrus, toli nueis, — numojo ranka ir, 
lyg vengdamas paaiškinimų, atsiprašęs tuojaus 
išėjo.

Motinos žodžiai irgi buvo blankūs. Ji kal
bėjo apie gerą, patogų gyvenimą, apie realų jo 
supratimą, bet tas viskas Dalios nepasiekė, nes 
žodžiai nuplaukė nebeužgydydami žaizdos. Jei 
viskas daroma dėl patogaus gyveninio, tai gal 
ir vedybos? Gal tik todėl pasipiršo? Toji mintis 
skaudžiausiai plakė. Kam mokėsi, kam krovė 
tą dvasios lobyną, kam kaupė tas skaisčias 
jaunystės svajas, negi tik tam, kad jos brutaliai 
būtų palenktos karjerai, negi jos vertę sudaro 
tik tėvo padėtis ir pinigai!

Dalia atsikėlė ir nerimdama žingsniavo po 
kambarį. Pasąmonėje iškilo abitūros dienų 
draugas Antanas Žilys. Pirmoji vaikiška meilė, 
pirmas pasibučiavimas. Dalia nusišypsojo, o 
mintys užsikabinusios traukė gyvenimo pava
sario. Ne, jis nebuvo turtingas. Tėvai maža
žemiai ūkininkai vos vos pajėgė sūnų mokyti 
ir vargas dažnai žvelgė į akis, bet jaunuolio dva
sia buvo nepalaužiama. Niekam nesilenkė, 
žėrė atgal jos dovanas, nes pats tuo pačiu ne
galėjęs jai atsilyginti. Viduje menininkas ne
sirgo išore ir kartą, kai pasijuokė iš jo drabu-
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MARGI LAIŠKELIAI
APIE ŠOKIUS, ŠOKĖJUS 

IR SMULKŲ PINIGĄ
Šogti mėgstame. Šokame, vieno bičiulio 

žodžiais, — tautiškai ir „tarptautiškai”. Šoka
me, Bradforde, Manchesteryje, Glasgowe, Lon
done, Nottinghame, Coventry, Leicestery, Wol- 
verhamptone ir kitur. Vienur šokame laiką ir 
saiką pasigavę, kitur... et, geriau būtų jei ne
šoktume, (pav. Vasario 16 minėjimuose).

Nukiūtinau kartą į vieną tokį „pasišokimą”. 
Salėje 80 vyrų ir 30 dailiosios lyties atstovių.

Vot ir prasidėjo šokiai: kuris jaunesnis ir 
greitesnis, — čiupo partneres, tvirtai apkabino 
ir pasileido valso bangose maudytis. Kiti liko
me laukti „panelių fokstroto”, (šokiuose būna 
ir tokių juokų!)

Seku šokančių pulkelį. Vieni šoka dailiai, 
pasakyčiau, gražiai, — muzikos takto nusiklausę; 
kiti, lyg girnų akmenys sukasi vietoje, treti 
ranka brūžina šokėjos šoną, tartum „basedlu” 
grotų. Matau ir tokį, kuris be gailesio laužia 
gražios lietuvaitės juosmenį, laužia taip, ro
dos, — dar minutė, — ir mergaitė pusiau bus 
perlaužta.

Užsikabina akis už bufeto kampelio. Vyrai 
verčia konjaką, vyną, likerį ir kitokius dažytus 
gėrimus. Verčia taurelėmis, stiklinėlėmis, tie
siai iš paties buteliuko. Moterys kuklesnės: 
siurbčioja lūpų krašteliais, dažytus pumpurė
lius nosine sausindamos, pasipurtindamos.

Vėl šokis. Daugumos kojos lankstesnės, 
krypavimai greitesni, kalbos garsesnės. Po šo
kio seka „vizitas” bufetui; toliau šokis, vėl 
gerklės praplovimas, kažkas panašu į dainą 
ar sutartinę, mažas slydinėjimas ir gale — šo
kių užbaiga.

Vyrai užplėšia „Eisim, broleliai, namo”... 
kažkas ieško sukeisto palto, šokių rengėjai pas
kelbia anonsą:

„Po dviejų savaičių prašome atsilankyti į nau
jus šokius. Kviečiu atsivesti naujų panelių”.

Taigi, šokti mėgstama. I šokius renkamės 
punktualiai. Renkamės iš toli ir arti. Pinigų 
juose paliekame nemažai. Su vienos dienos
uždarbiu vargu ar išsiverčiame?

Mielieji šokių rengėjai, šokėjai, dažytos ir 
nedažytos, gėrikai, bufetų laikytojai ir visi links-

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ 
ŠVENTŲ VELYKŲ

visiems Didžiosios Britanijos lietuviams- 
evangelikams

LINKI
D. Britanijos Lietuvių-Evangelikų Taryba

Ėdė Jankutė, pirmininkė

Velykų švenčių proga
SVEIKINAME VISUS LIETUVIŲ 

KLUBO NARIUS IR SVEČIUS
Kviečiame šventes praleisti klube. Pirmąją 
dieną šokiams gros orkestras; atidaromas 

naujas baras.
Klubo Valdyba,

43, Holland Park, W.l 1

NUOŠIRDŽIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. VE
LYKŲ PROGA L. Jūr. S-gos nariams.

A. Keblys, L. Jūr. S-gos sk. pirmin. 

mai nusiteikę tautiečiai! Šokiuose nesigailime 
batų, pinigų, dingusios skrybėlės ar palto, bet 
ar pagalvojame, kad turime ir kitokių įsiparei
gojimų bei uždavinių. Iš Lietuvos pasitraukėme 
ne šokti, bet didesnių darbų dirbti.

Į mūsų pasilinksminimus norėčiau įnešti 
mažą pataisą: ar nebūtų galima (prie įėjimo 
į šokius) kiekvienam uždėti po sixpensą, kurie 
eitų Tautos Fondo kason; toliau: prie kiekvie
nos bufete parduodamos taurelės gėrimų, už
dėti po tripensą ar sixpensą, kurie eitų DBLS-gos 
kultūriniams reikalams (knygų leidimui, laikraš
čio gerinimui, propagandai, Lietuvių Namų 
gražinimui).

Be to, šokių, vakarų, koncertų rengėjai turėtų 
metuose kartą imtis iniciatyvos suruošti dides
nio masto „subuvimą”, kurio pelnas ištisai 
būtų paskirtas Sąjungos kultūros ir švietimo 
reikalams.

KĄ PRANEŠIME TĖVYNEI PER 
AMERIKOS BALSO RADIJĄ?

Artinasi skaudžiais ir nelemtais įvykiais pa
ženklintas birželio mėnuo. Skaudžias datas 
minėsime susikaupę, su širdgėla, skausmu. Kal
bėsime sau ir Pasauliui apie mus pačius ir mū
sų tautą ištikusią nelaimę, žudynes, trėmimus, 
žiaurios okupacijos padarinius, aukas, krašte 
pasilikusiųjų brolių kovas.

Gyvendami Vakarų demokratijos kraštuose, 
naudodamiesi laisve ir nežinodami baimės bei 
persekiojimų, mes kaupiame ryžtą nepalūžti 
tremties kelyje, ištverti ir priartinti tėvynėn 
grįžimo valandas. Mūsų pastangos ir žygiai

VELYKŲ
Atgavėjo varpai. Aileliuja! 
Tik ne ten, kur banguoja Nevėžis, 
Kur mongolai po vienkiemius zuja 
Savo aistrai ir savo pagiežai.
Bet krūtinėj savaime pabunda 
Ir viltis, ir troškimai, ir godos. 
Juk pasieks kadanors Dangų skundas, 
Milijonų benamių vienodas. 
Šito krašto gyventojai vėsūs, 
Ju tradicijos rūsčios ir keistos.
Tad nei žmonės, nei didmiesčiai šviesūs 
Tėviškėlės negali pakeisti.
Jie nemėgsta dažyti kiaušinių
Ir Velykų dvasia negyvena. —
Kas gi mums, pagaliau? Tesižino, 
Kas pavasario džiaugsmui per senas.
O lietuviui margutis vis lieka 
Tartum simbolis metinių švenčių, 
Ar jis turčius, ar neturi nieko, 
Ar tremties nesmagumą jis kenčia.
Kas bebūtų, ar gurkšnis, ar žodis, 
Jo mes norim saldaus per Velykas. 
Viens kitam tad mes širdį parodom 
Ir linkėjimus kraunam už dyką.
Tad pradėkim nuo Centro Valdybos, 
Kur užpirko didžiausią margutį.
Jai pasiųsti svariukų daugybę 
Protingiausia, be abejo, būtų. 

yra sekami krašte kovojančių brolių ir Laisvojo 
Pasaulio,

Ką šiais metais iš Vakarų Pasaulio pranešime 
kovojančiai ir kraujuojančiai tautai? Ką pra
nešime apie save, apie mūsų pastangas laisvei 
atgauti, apie mūsų jėgų gretas ? ' Pasakyti, kad 
minėjimuose nubraukėme ašarą, sugiedojome 
himną, pasimeldėme, priėmėme skubias rezo
liucijas ir Tautos Fondui (tūkstantis rankų!) 
sumetė 2 svaru — būtų baisiai mažas praneši
mas ir labai didelė gėda. Toks pranešimas 
įžeistų kovojančios tautos jausmus, būtų išnie
kinimas partizanų kraujo aukos. Žurnalisto 
J. Cicėno žodžiais, — krašte pralieto partizano 
kraują prilygintume stiklo alaus kainai.

Nežinau kokią š. m. birželio minėjimo pro
gramą ir pavedimus paves įvykdyti Lietuvos 
laisvinimo veiksniai, vienok norėčiau prie jos 
jungti vieną šūkį, — šūkį ir raginimą, skirtą 
D. Britanijoj prisigiaudusiems tautiečiams.

Vasario 16 d. minėjimas Wolverhamptone 
parodė (o kiek dar tokių vietų yra!), kad esama 
gausių rezervų, kurie nėra įsijungę į organizuo
tos bendruomenės gretas, nėra artimai sutapę 
bei pajautę tų uždavinių,^kuriems tremtis, kovo
janti tauta ir šių dienų politinė konjunktūra 
mus visus įpareigoja.

Neatidėliojant privalome visus tuos rezervus 
prikabinti prie garvežio, kurio vardas „vieny
bėje — galybė”. Būtų didelis nusikaltimas, jei 
šito nepadarytume dabar, dar prieš liūdnojo 
birželio minėjimą.

įsidėmėkime, kad vienas ryšio laidas iš Va
karų Pasaulio jau yra nutiestas į Lietuvą. Tas 
laidas yra Amerikos Balso radijo bangos. Tuo 
laidu mes nuolat, kelis kartus per dieną turėsi
me tėvynei pranešti apie savo dvasines ir mate-

MARGUČIAI
STELA

Sveiks, Barėnai, bičiuli darbštusis 
Ir kūrybos margučių mėgėjau! 
Pabučiuoti norėčiau į ūsą, 
Plačią „Pradalgę” kloti pradėjus. 
Prieš save štai rašytojai mato 
Jų margutį ir mažą ir žalią.

- Ketvirtaisiais tekstilėje metais 
Jie ne kuo mus pradžiuginti gali. 
Ir partiniai margučiai silpnoki. 
Gal per maža vadų čia beliko, 
Gal tas biznis čia neapsimoka 
Nei reakcijai, nei cicilikams.
Sporto vyrai aukų, o ne žodžių 
Laukia, esant aiškiam deficitui. 
Sako, geras žmogus tas, kurs duoda, 
O vargšelis, kurs turi prašyti.
Mergužėlių margučiai — gražiausi.
Jos ir pačios — margučiai, tik rinkis. 
Tokio draugo tu niekur negausi, 
Nieks geriau tau svetur nepritinka.
Užsifundyję džino ir šprotų, 
Švenčių vakarą senberniai ūžia. 
Apie meilę jie ima dainuoti, 
Nors margučiai seniai jų sukiužę...
Sveiks, Redaktoriau! Tavo margutis 
Mus kas mielą šeštadienį lanko. 
Rūpesčiai, reikalavimai, kliūtys, 
Bet — laikyk jį tvirtai savo rankoj!

Gerbiamuosius klientus, aprėdytus, berėdo- 
mus ir nusprendusius mūsų patarnavimu 
apsirėdyti

sveikinam Velykų švenčiu proga 
ir linkim viso labo ir sėkmės

Bulaitis Peter and Sons, lietuviška, skoningų 
vyriškų ir moteriškų drabužių siuvykla, 
80 Highbury Park, London, N.5., Tel. CAN.

5164.

Visiems mūsų gerbiamiesiems 150.000 klientų
LINKIME

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU
J. RICHARDS

(Butchers) Ltd.
direktoriai, kontinentinio skyriaus vedėjas 

ir bendradarbiai.

rialines jėgas, išteklius, apie nenutrūkstamą 
mūsų šauksmą, kurie laužia Geležinę uždangą, 
neša viltį, stiprybę ir laisvės rytą.

VIETOJE VELYKINIO ATVIRUKO

Velykos!... Su .margučiais, sūpynėm, išsi
kalusiais karklo pumpurėliais, atkalnių žibuoklė
mis, snieginėm... Ankstyvoji Rezurekcija, vin
giuotas vieškelis į namus... namuose tėvai, 
žmonos, anksti sukilę vaikai... širdingi pasi
bučiavimai ir linkėjimai, velykinis stalas, links
mas Aleliuja!

Visa tai lyg sapne, seniai matytame fil .ie.
Toli gimtieji namai, tėviškė, mielieji arti nųjų 

veidai. Oi, kaip skaudžiai suspaudžia širdį, 
kaip sunkiai ryjamas kąsnis.

Lietuvoj neskamba Velykiniai Varpai, dar 
neskelbia mūsų šaliai Prisikėlimo Šventės. Lie
tuvoj šalta ledinė žiema, kaustyta okupanto 
gretų ir durtuvais. Gimtojoj šaly daug aimanų, 
daug užlaužtų rankų, rymančių veidų ir... dide
lis tikėjimas Prisikėlimu.

Mielas brolau ir sese, kai sėsime prie kuklaus 
tremtinio daliai skirto stalo ir spausime bičiu
lių rankas, atsiminkime tėvynėj pasilikusius ar
timuosius, kurie anksti sukilę išeina į sunkią 
kasdienę okupanto baudžia/ą ir grįžta vargo 
naštos išlenkti, be šypsnio, niekieno nepasvei
kinti. Daug kartų jų žvilgsniai nukryps į Va
karus, ašara nuplaus akis, pasigirs tylus ato
dūsis.

O kaip jie norėtų matyti mus ir,mes juos!
Pagalvokime: ar esame pasiruošę sutikti jų 

ilgesio žvilgsnį, išbučiuoti ašara vagotus veidus, 
nurymotas rankeles.

Velykų šventės liepia mums susimąstyti ir 
ieškoti atsakymo. Didžiai suklystume galvoda
mi, kad artimuosius galėsime pradžiuginti do
vanotu švarku, nunešiotais batais, angliško 
plieno skustuvu, svečioj šaly pasigauta žmona, 
lietuviškai kalbėti užmiršusiais vaikais...

Dovanomis nenuskaidrinsime jų veidų, ne
pradžiuginsime pasakojimais apie svetimas šalis, 
turtus ir svetimą laimę. Mums visiems bus 
pastatytas klausimas: ką veikėme tėvų ir brolių 
kančiai sutrumpinti, ką nudirbome savo šaliai 
laisvinti, kokių dvasinių turtų pamešėme api
plėštai tautai ?

Minėdami šią Didžiąją Atgimimo Šventę, 
susimąstykime ir ieškokime atsakymo! M. Urvikis

žiu, liepdama puspadžius pasikalti, jis įžūliai 
pakišo jai bilietą į koncertą sušukdamas:

— Štai mano puspadžiai!
Ji tada užsigavo, bet dabar kažkodėl jai taip 

šilta prisiminti šį jo žestą. Įdomu, kur jis dabar. 
Telefonas. Krūptelėjusi pakėlė vamzdelį.

— Alio!
Kitame gale atsiliepė gerai pažįstamas Jono 

Drungos balsas.
— Dovanokit, ponia, nebesusivaldžiau pa

matęs praeidamas šviesą jūsų lange...
— Klausykit, — pertraukė pasipiktinusi, — 

tai jau... — rinko tinkamą žodį.
— Jžulu, norit pasakyti, — padėjo balsas 

kitapus.
—- Žinoma...
— Negailėkit, ponia, ir aš žinau, kad ne

tinkamai pasielgiau, skirkit atgailą.
— Apie šį paskambinimą jūs mano vyrui 

pasakykit.
—■ Aš jam viską sakau.
— O ką jis? — nesulaikė smalsumo.
— Juokiasi...
— Labanakt, — šūktelėjo Dalia, išjungdama 

telefoną, tačiau šis įvykis jai kiele pataisė nuo
taiką. Su Drunga pirmą kartą susitiko Trijų 
Milžinų restorane, vos po vestuvių ir nuo to 
laiko jis akių nuo jos nenuleidžia, kiekviena 
proga stengiasi susitikti, bet lig šiol nebuvo 
įkyrus ar dviprasmiškas. Priešingai, rodė tik 
beribę pagarbą, kuri kartais sukeldavo juoką, 
kartais pasigailėjimą, tačiau tas Drungos ne
baidė. Kaip šešėlis aplink sekiojo dažnai ne
turėdamas progos ir žodžio jai mesti, nes, bū
dama greta vyro, pamiršdavo į jį net žvilgterėti.

Žinoma, tarp pažįstamų greit paplito anek
dotai. Mėgstančios pasakoti, sėmėsi sau gausios 
medžiagos, tačiau šiame atsitikime buvo tik 
pavydas, beviltiškas ieškojimas, o ne pikan
tiška pakampiais šnabždama istorija, nes pa
grindiniai didvyriai neturėjo ką slėpti.

Aštrus skambutis nutraukė mintis. Vyras. 
Jo žvilgsnis šį kartą toks senas, mylintis, žingsniai 
tokie tykūs. Tartum bijodamas sudrumsti žmo
nos susikaupimą, atsargiai sėda greta, šnabždė
damas pusbalsiu į ausį.

— Darbas man atima tave, pradedu nebe- 
justi jo palaimos, o mintys kaip paukščiai lekia 
pas manąją Dalią.

Tas balsas šį kartą toks jautrus, šiltas, taip 
seniai begirdėtas, kad ji linkusi viską užmiršti — 
juk taip lengva apsirikti. Gal tik jos laki fanta
zija prikūrusi tiek nesąmonių ir pasitikėdama, 
glaudžiasi arčiau.

— Tu seniai toks bebuvai... ‘
Jis nustebęs į ją žiūri ir krato galvą.
— Aš tik tau gyvenu.
Ji ryžtasi.
— Argi iš tikrųjų tu man gyveni? Jau ilgą 

laiką aš matau vienodą besišypsantį tavo veidą, 
lyg rėmuose fotografiją, bet ryšys, kuris kadaise 
mus taip gyvai jungė, visai išnyko. Mes pradė
jome kiekvienas savo kelią ir rausiamės min
tyse, kurios tolina mus kasdieną; aš esu tikra.

Vyras atidarė burną lyg norėdamas užginčyti, 
bet Dalia, uždėjusi ant jos delną, skubiai tęsė.

— Anksčiau, atrodo, žinojau kiekvieną tavo 
sielos krustelėjimą, tavo vidus lyg gaidos gulėjo 
prieš mane ir vos prisilietus virpėjo tavo atgar
sis, dabar slogi uždanga mus skiria, pro kurią 
nepajėgiu įžvelgti, o tą, ką žinau — toli nuo 
džiugesio.

Jis ima jos ranką ir glaudžia prie lūpų.
— Gal galėtum precizuoti tą posakį „toli 

nuo džiugesio”.
— Man neaiškūs tavo pasielgimai, tu pa

keitei visą savo būdą, skonį, vietomis stebini 
ir gąsdini mane.

Vyras patraukė ją prie savęs.
— Duok konkretų pavyzdį.
Dalia giliai atsikvėpė.
— Paskaitą... prisimeni?
— Na?

— Juk ruošeisi, žinojai... ir prancūziškai... — 
nebaigė, pritrūko drąsos.

Vyras suraukė kaktą ir veidu nuslinko lyg 
liūdesys, lyg nepasitenkinimas. Kurį laiką ty
lėjo glostydamas jos' ranką, paskui pažvelgė 
žmonai į akis.

— Tu esi viso šito kaltininkė.
— Aš?!
Jis atsistojo ir, nekantriai vaikščiodamas, 

bėrė skubiai žodžius, lyg numesdamas sunkią 
naštą.

— Tu teisi, paskaita biauri komedija, bet 
ne tik ji viena, galėtum daug ką man prikišti, 
tuo labiau, kad esu išsiblaškęs, kaip kiekvienas, 
kuris, turėdamas aiškų tikslą, brenda keliu, 
kur reikia įtempti visą valią, visą susikaupimą, 
kad nesustojus pusiaukelyje, pagaliau ištiesti 
ranką į laimikį, o tas laimikis yra man visas 
gyvenimas, nes jis esi — tu.

Jis staiga priėjo prie žmonos.
— Tylėk, Dalia, nerodyk tokį nustebusį 

veidą, nes kunigo surišimas dar nieko nega
rantuoja. Mes patys, kaip tie kalviai, diena 
iš dienos kalame savo ateitį, stumdydamiesi 
tarp kitų kalvių, kurie arba iš mūs nugriebia, 
arba priversti mums savo dalį atiduoti. Ah, 
Dalia, pasakysi smulkmena, bet iš jų susidaro 
gyvenimas. Stanaitienę, žinau, viduje tu ją laikai 
neišauklėta, be skonio, vulgaria žema moterimi 
ir tą patį aš matau, tačiau šiaudadūšiai negali 
atsistebėti jos protu, randa sąmojaus, kur tik 
girtas gali juoktis, randa gilių minčių, kur lė
kščiausi žodžiai pinasi. Nuo tos pataikūnų 
minios ji tik kvailėja dar labiau, bet nekaltink 
ir tų šiaudadūšių, kad jie nėra nuoširdūs, su
prask — Stanačio padėtis, galia juos apakina, 
pasimeta, kaip smulkūs gyvūnėliai prieš galin
gąjį plėšrųjį. Arba Bakaitienė, taip, miela Da
lia, žinai tu jos nuotykius, o stebėk, su kokia, 
pasakyčiau, šventa pagarba bučiuojamos jai 
rankos!’ Tarp visokiausių žengi ir tu į visuome
nę: graži, išlavinta, tiesi, nesudrumsta purvais, 

bet patikėk — tavoji vieta bus viena paskuti
niųjų ir tik dėl mano priežasties, nes negaliu 
tave paremti nei dideliais turtais, nei įtakinga 
vieta.

— Meilė apakina žmogų, meilė klaidina, gal 
ir aš, išmestas iš vėžių, žeidžiu tave savais pa
sielgimais, bet, manoji Dalia, nešu tave kaip 
tą porcelianą tarp besistumdančios minios, 
kurią aš irgi pastumtu, darydamas tau vietą. 
Štai toji kova dėl tavęs!

— Tylėk, Dalia, žinau, ką nori pasakyti, 
kad tu to nereikalauji, kad tai tuščia, negar
binga; sutinku su tavimi, pritariu, bet tai mano 
idėja fix, tai mano silpnybė, kurios nepaten
kinęs — jausiuosi tavęs nevertas.

Bučiavo palinkęs jos ranką, kai Dalia kitą 
nuleido jam ant plaukų. Atslūgęs įtempimas 
pavirto maloniu nuovargiu. Gailesys kute
nančia šiluma suvirpino kūną. Žinoma, jis turi 
silpnybių, kas be jų, bet jis jų nesigina, prie
žastimi ją laikydamas. Koks jis naivus, tartum 
vaikas, tik kaip jam tinkamai neužgaunant 
išaiškinti, kokiu būdu energiją nukreipti į rimtą 
darbą, o ne į miražų gaudymą.

— Gal ir supratau tave, bet ar iš tikrųjų tu 
tiesus? Patikėk, nepavydžiu nei Stanaitienei 
nei Bakaitienei, gailesčio verti ir jų garbintojai, 
—- ir norėdama vyrą prajuokinti, kitu tonu 
įterpė.

— Štai, gali ir tu pasididžiuoti žmona, ir ji, 
kad ir be padėties, turi garbintojų, žinai Drungą...

— Kvailys! — pasipiktinęs sušuko vyras.
— Tai tau, ar kad ne Bakaitienę pasirinko?
Šį kartą vyras šyptelėjo.
— Ne, bet mea culpa, pavydas prabilo, šau

nus vyras jis yra, ko gero ir tu pradėsi į jį žvelgti, 
kaip kitos daro.

Dalia kietai pažiūrėjo jam į akis.
— Kol tave gerbsiu, Ignai, — niekad, niekad, 

supratai ?
Sėdėjo greta be žodžių jungiami tylos, kuri inty

miai artino, tirpindama kartumus Dalios sieloje,
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VELYKŲ MARGUČIAI
BRITANIJOS LIETUVIS 1951 m. kovo 23 d.

LIETUVIAI SVETUR
Vęlykos Lietuvoje buvo pati didžiausia ir 

gražiausia šventė. Su atbundančiu pavasariu 
atgyja gamta, išsiveržia iš savo vagų putojančios 
upės ir šniokšdamos nešasi į jūras — marias. 
Laukai, kalnai ir slėniai numeta sunkų žiemos 
apsiaustą. Sprogsta medžiai, čiulba paukščiai 
ir žmogus, lyg pabudęs iš amžino miego džiau
giasi su visa atgimstančia gamta. Velykos ir 
yra ta džiaugsmo — Prisikėlimo šventė. Jau 
gilioje senovėje ir kitos tautos švęsdavo pava
sario šventę ir per ją dažydavo bei margindavo 
margučius.

Lietuviai buvo ypatingai šį gražų margučių 
’dažymo paprotį pamėgę ir išugdę į savitą liau
dies meno šaką. Mūsų Velykos — tikra mar
gučių šventė. Jau gavėnios pabaigoje moterys 
ir jaunimas susirūpina kuo margučius dažyti. 
Svogūnų lukštai, medžių žievės, pumpurai ir 
spurgai, laukų, pievų, miškų žolės bei sama
nos — tai vis dažomosios medžiagos. Kiek
viena jų kitaip dažo, kitą toną ir spalvą mar
gučiui teikia.

Didįjį .Penktadienį, vienam iš vyresniųjų va- 
dovaujant, jaunimas spiečiasi apie židinį — 
pradeda virti ir dažyti margučius. Puode ver
dami kiaušiniai, bliūdeliuose prirengti dažai, o 
šukėse tirpdomas vaškas ir lajus.

Velykų kiaušiniai marginami dviem būdais, 
rašytiniu ir skutinėjimo. Rašytiniam tirpdomas 
vaškas arba lajus ir smailiu pagaliuku ar plo
nutėlės skardos trumpu vamzdeliu, pamirkytu 
karštam vaške ar lajuje, vedžiojami raštai iš
virto nedažyto kiaušinio lukšte. Karštas vaškas 
prilimpa prie kiaušinio lukšto ir suaušta. Vė
liau dedama į bet kokios spalvos dažus, kurie 
nukanda visą margutį, išskiranti vašku išmar
gintus raštus. Dažams nudžiuvus, margučiai 
dedami į karštą krosnį arba truputį pakaitina
mi pavožus po puodu, kad vaškas, nutirptų. 
Viena spalva numarginus dar galima keletą 
kartų tepti raštus vašku ant dažyto dugno ir 
vėl kitom spalvom dažyti. ‘ Visų raštų ir spalvų 
vaškas nutirpdomas tik tada, kai margutis jau 
užbaigtas.
< Skutinėtiems margučiams reikia pirma viena 
spalva kiaušinį lygiai nudažyti, o vėliau aštraus 
peiliuko geležtės smaigaliu skutinėti kiaušinio 
lukšte norimus raštus.

Senovėje bendras margučių dažymas baig
davosi Dįdįjj Šeštadienį pavakare, kai suskamba 
būgnai, sugaudžia bažnyčių varpai, kviesdami 
tikinčiuosius vakarinėms pamaldoms.

Margučiai — įdomi, svarbi ir savita lietuvių 
tautodailės šaka, pamėgta kiekvienoje parapi
joje, kiekviename sodžiuje ir visose grįčiose. 
Jįe. vertingi savo spalvingumu su šimtais at
spalvių tonų ir niuansų. Augaliniais dažais 
marginti velykaičiai yra švelnių ir malonių 
spalvų. Kiek kruopštumo ir sumanumo reikė
davo, kad sutaisius naujas įvairias spalvas su 
daūgybe atspalvių.

Pats kiaušinių marginimas — išrašymas ir 
skutinėjimas atliekamas su nepaprastu atsidėjimu 
ir pasirengimu. Čia margintojams nereikia 
jokių pavyzdžių, jokių piešinių. Tas menas 
plaukia iš dailės pamėgimo, pajautimo, savos 
fantazijos, iš patyrimo, iš senųjų pamokymo ar 
iš matytų margučių. Lietuvių margučiai tuo 
įdomūs, kad jų raštuose nerasime natūralių

gamtos formų, daiktų ar gamtos vaizdų. Jų 
marginiai sudaromi iš linijų, brūkšnių, taškų 
ir dėmių. Visa tai įdomiai ir savitai suderinama 
bei sukomponuojama kaip ir kiti dailės kūri
niai. Kiekvieno margučio raštas sudaro gražią 
visumą, panašią į tamsios nakties dangaus 
skliautus -su „paukščių keliais”, „sietynais” ir 
kitais žvaigždynais.

Margučių dailėje slypi didelis estetiškumas ir 
gili lietuvių sodiečių dvasinė kultūra. Jie nėra 
paprasti, pamarginti daikteliai, bet maži dailės 
kūrinėliai, kuriuose sukaupta lietuvių buitis. 
Mūsų' krašte kasmet per Velykas būdavo išmar
ginama šimtai tūkstančių margučių, ir visi jie 
kitokį, vienas į antrą nepanašūs, bet visų jų 
stilius, charakteris, menas — bendras. Jie — 
tikroji lietuvių liaudies kūryba. Margučių dai
lėje sukaupta ir sukondensuota jų kūrėjų este
tiniai jausmai. Keliolikoje jų linijų, brūkšnelių 
ir taškų, kukliuose raštuose, įprasminta mūsų 
simbolika ir įkūnyta mūsų tautos dvasinė kul
tūra. Iš estetinės pusės lietuvių margučiais galima 
nemažiau gėrėtis, kaip kitų meno šakų kūriniais.

Lietuvių margučių menas, amžiais augęs ir 
ir bujojęs, XIX šimtmečio viduryje pasiekė 
aukščiausią žydėjimo laipsnį, o vėliau, keičiantis 
Lietuvos gyvenimo sąlygoms pradėjo nykti, 
kaip ir visa mūsų liaudies kūryba.

Nepriklusomybės laikais kai kurias praktiš
kąsias tautodailės sritis, kaip audinius, medžio, 
keramikos dirbinius perėmė mūsų menininkai, 
kad, remiantis dailės mokslu ir pažanga, tęstų 
jų ugdymą, palaikymą ir gamybą bendram lie
tuvių kultūros labui. Margučių marginimas pa
liktas natūraliai egzistencijai.

Daugelis mūsų esame patys marginę arba 
matę ir turėję gražiųjų margučių. Neabejotina, 
kad daug galėtume prisidėti prie Velykų švenčių 
lietuviškumo ir savųjų tradicijų palaikymo, jeigu 
ir dabartinėse sąlygose mokytume ir telktume 
jaunimą Velykų margučius marginti. Velykos 
yra vienintelė proga metuose, kada mes galime 
užsiimti su jaunimu margučių menu, duoti juos 
vieni antriems dovanoms, ir jais papuošti lie
tuvišką Velykų stalą. Ant. Tamošaitis

VAI E Ė KITE ISHXOS
Kūną stipriname maistu, dvasią — kultūri

nėmis vertybėmis. Žmogaus vidinis pasaulis, 
jo dvasinė būsena, yra tampriai susieta su išo
re — kūnu. Ir tie du veiksniai turi išlaikyti 
pusiausvyrą ir vienodai gauti peno savo tobulė
jimui. Jei sena romėnų patarlė sako, kad tik 
sveikame kūne sveika siela, tai lygiai taip pat 
tiktų pasakymas: menka paguoda sveiku kūnu, 
jei žmogaus dvasia apsnūdusi ar nesveika.

Viena priemonių dvasinei jėgai ugdyti, palai
kyti jos rutūliojimąsi, teikti žmogui paguodos 
ir vilties — buvo ir yra daina.

Lietuvis nuo seniausių laikų daina išdainuoda
vo savo vargus, vargelius, daina išreikšdavo savo 
garbės žygių džiaugsmą, ateinančioms kartoms 
perdavė garbingus istorijos įvykius ir mokė 
lietuvį mylėti tai, už ką proseneliai tiek amžių 
kariavo.

Kokie bebuvo ar yra sunkūs laikai, kai, ly
giai taip, kaip senovėje, taip ir dabar, daina

Lietuvių rašytojų šventė rengiama Čikagoje, 
balandžio 15 dieną. Tos šventės metu bus įtei
kta premija už geriausią praėjusiais metais iš
leistą knygą. Šventėje dalyvaus tremties metais 
laimėję premijas rašytojai: Bernardas Brazdžio
nis, Faustas Kirša ir Jurgis Jankus. Čikagoje 
iškilmes ruošia vietinis rašytojų klubas.

Prancūzų zonoj, Vokietijoje dar liko apie 300 
lietuvių, kurių didžioji dalis dėl sveikatos nebe
galės išemigruoti. Paskutiniu metu išvažiuojan
čių į Ameriką pradėjo labai griežtai tikrinti svei
katą. Pasitaiko stovyklų, kur per 50 nuoš. 
atvažiavusių vien tik dėl sveikatos iškrinta. 
Visi tokie iškritėliai perduodami į vokiečių ūkio 
žinią ir jų gyvenimo sąlygos labai sunkios, nes 
darbo gauti beveik neįmanoma.

Venecueloj gyveną lietuviai savo vaikų tauti
niam auklėjimui bei švietimui yra suorganizavę 
keturias šeštadienines mokyklas. Tos mokyklos 
veikia Caracaso, Maracayo, Valencijos ir Bar- 
quisanto miestuose. Kiekvienoj mokykloj dirba 
po 3-4 mokytojus.

Karaliaus Mindaugo sukaktis. Amerikoje gy
veną dailininkai piešia paveikslus Lietuvos ka
ralius Mindaugo 700 metų vainikavimo sukak
tuvėms paminėti. Dail. A. Varnas piešia pa
veikslą - — i Mindaugo vainikavimas; dailin. 
P. Kiaulėnas — Popiežius Inocentas IV pasirašo 
Mindaugui laišką; dail. K. Varnelis — Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimas; o Dr. Z. 
Ivinskis Romoje renka istorinę medžiagą lei
diniui apie karaliaus Mindaugo krikštą ir vaini
kavimą.

A. Merkelis, rašytojas, gyvenąs Nebraskoje, 
atsikėlė į Cicero, Čikagos priemiestį.

Vincas Ramonas, „Kryžių” romano autorius, 
gyvenąs Čikagoje, susitarė su Lietuviškos Kny
gos Klubu dėl jo romano „Dulkės raudonam 
saulėleidy”. Rankraštis jau atiduotas spaustu
vei. Literatūros ki įtikai, kurie, leidyklos pa
kviesti turėjo progos susipažinti su rankraščiu, 
pareiškė, kas ir tai yra didelės vertės veikalas. 
Jis vaizduoja 1940-1941 metų bolševikų okupa
ciją Lietuvoje.

lietuvio neapleido — jį stiprina ir gaivina. Dva
sinio peno niekad nebuvo perdaug, o ką jau 
bekalbėti apie šiuos sunkius laikus.

Iš spaudos girdėjome gražiai besireiškiant čia 
vienur, čia kitur pasišventėlių, mėgėjų chorus 
šioje saloje. Buvo net gimusi mintis surengti 
didesnę dainų šventę, bet deja, įvairios priežas
tys neleidžia tokį sumanymą įgyvendinti.

Jei ir nepavyko surengti didesnio pasirodymo 
visų, anksčiau buvusių Anglijoj chorų, tai gi
musi mintis neliko palaidota. Kovo 31 d. Not- 
tinghame ruošiama pirmoji platesnio masto 
dainos šventė. Šventėje, tiesa, dalyvauja tik du 
chorai: Londono ir Nottinghamo, bet, kaip 
pirmuoju bandymu, ja reikia džiaugtis.

Dainos mylėtojams bus graži proga pasi
klausyti jungtinio choro dainų, o dainininkams — 
pirmas jų kantraus darbo ir pasišventimo egza
minas. V. Mamaitis

Dail. Kulvietis, lietuviškų kryžių dirbėjas, 
iš Vokietijos nuvyko Kolumbijon. Neseniai jis 
su savo žmona kolumbiete atidarė Bogotoje 
viešbutį.

Kanados lietuvių tarpe paskutiniuoju laiku 
pasitaiko didesnių susirgimų, kaip tai skrandžio 
plaučių ar net protinių negalavimų. Manoma, 
kad to priežastimi yra netolimoje praeityje lie
tuvių iškentėti tremtyje medžiaginiai ir dvasiniai 
vargai. '

Vokietijoje mirė Lietuvos .kariuomenės pul
kininkas A. Uspenskis, keliuose laikraščiuose 
daug rašęs atsiminimų iš Lietuvos nepriklauso
mybės laikų.

Prof. Mykolas Biržiška yra parašęs knygą 
„Tremtinio galvojimai apie savo tautą”.

Čikagoje dirbą lietuviai gydytojai turi savo 
draugiją. Šiuo metu jai pirmininkauja Dr. A. 
Yuška, gydytojo darbą pradėjęs 1911 metais.

Daugiausia lietuvių miškininkų yra įsikūrę 
Čikagoje ir jos apylinkėse. Čia jų priskaitoma 
net 30 asmenų.

Dail. T. Valius pakviestas dalyvauti Kanados 
apžvalginėje meno parodoje, kuri įvyks kovo- 
balandžio mėn.

Alg. Kačanauskas, aktyviai reiškęsis visuome
niniame ir muzikos darbe Vokietijoje, atvyko 
į JAV ir apsigyveno New Yorke.

Rašytojas J. Neverdauskas, gyvenęs Kanadoje, 
parašė romaną „Generolas Kosciuška”. Auto
rius jieško leidėjo.

Kompoz. A. Vanagaičio antkapis Čikagos Šv. 
Kazimiero kapinėse bus atidengtas gegužės 20 
dieną. Tą dieną įvyks ir jo kūrinių koncertas. 
Antkapis statomas visuomenės sudėtomis lėšomis.

Operos solistė E. Kardelienė dabar gyvenanti 
Kanadoje, mini 20 metų savo profesinio darbo 
sukaktį. Balandžio 1 d. Montrealy įvyks jos 
dainų koncertas. J—

Lietuvių profesorių draugijos valdyba, po įvy
kusio suvažiavimo Cicero, III., tokia išrinkta: 
A. Gylys — pirm., K. Zaikauskas — vicepirm., 
J. Jonikas — sekt., V. Viliamas — iždin., D. 
Krivickas — narys.

Dr. J. Yčas, istoriko J. Yčo sūnus, iš Anglijos 
atvyko į Kanadą ir apsigyveno Toronte.

Kan. F. Kapočius, neseniai iš Vokietijos at
vykęs į JAV, nuolatos apsistosiąs Marianopolio 
kolegijoje.

V. Ignaitis, prieš porą metų atvykęs Kanadon, 
kaip čiuožėjas atkreipė kanadiečių dėmesį. Pas
tarieji jį neseniai pakvietė dailaus čiuožimo in
struktoriumi. V. Ignaitis instruktoriauja Brent- 
forde, Ontario provincijoje.

Vyskupas V. Podolskis pakviestas Romos lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijos rektorium. Prel. 
L. Tulaba bus vicerektorius. Vysk. Podolskis 
iki šiol gyveno vak. Vokietijoje. '

Gimtoji Šalis, Belgijos lietuvių dvisavaitinis 
rotatorium spausdintas laikraštukas nuo kovo 
15 d. redaguoti ir leisti perduotas kun. Jonui 
Dėdinui, 23, rue Frederic Lints, Louvain, Belgie. 
Numatoma „Gimtoji Šalis” iliustruoti ir di
dinti. Užsieny jos kaina pusei metų 1 dol.

Liežo apylinkės lietuviai per Velykas Tillery 
rengia bendrą Velykų stalą.

Belgijos lietuviai Motinos dieną rengia per 
Sekmines Liežo apylinkėje.

Ignas vėl prabilo.
-— Prieš savaitę tikėjausi pasakyti tau nau

jieną, kad pasiekiau savo tikslą ir grįžtu pas 
tave, bet kliūtis atsirado.

— Paaiškink, mielas...
— Bartušis serga. Kiekvieną dieną gali 

išeiti į pensiją, tikėjausi aš jo vieton. Departa
mento direktoriaus vardas tinkamai tave puoštų, 
mano ambicija būtų patenkinta, drąsiai tau -į 
akis žiūrėčiau.

— Leisk tave už ausies paimti, vis savo ne
nuorama, mano jausmas nepasidarytų tau sti
presnis, jei ir prezidentas būtum...

-— Nes dar kūdikis esi, tau pastebiu nerūpi 
mano reikalai, neklausi, kas atsitiko.

— Nes instiktyviai ginu tave nuo to, kas 
man atrodo mus skiria, bet tęsk toliau.

—- Tariausi esu vienas kandidatas, neseniai 
sužinojau, kad klystu, atsirado kitas, baigęs 
aukštuosius mokslus ir dar dvejus metus už
sienyje tobulinosi, girdėjau daktaratą ruošia.

— Gerbiu jo studijas, bet tavoji praktika tu
rėtų atsverti.

— Taip sveikas protas diktuoja, bet mano 
konkurentas ne tik mokytas, bet ir diplomatas, 
nenorių vartoti žodžio karjeristas. Pažįsti Gar
mutę?

— Gimnazijoje kartu mokėmės, tik ji buvo 
žemesnėje klasėje. Graži mergaitė, tik liguistiškai 
ambicinga.

— Matau pažįsti. Tikrai liguistiškai ambi
cinga, bet mano konkurentas į tai nežiūri, mat 
ji ministerio giminaitė. Jei pirma mūsų abiejų 
šansai buvo lygūs, tai tas dabar gali nusverti. 
Koks bebūtų šventas ministras, bet ii šešėlis šį 
kartą svarbus.

— Suprantu. Pakalbėk, su mano tėvu.
.— Kalbėjau, bejėgis.

Kas tas konkurentas?
— Antanas Žilys.
Dalia išplėtė akis.
— Tu neklysti?

— Pažįsti jį?
— Spėjai.
— Tavo gimnazijos laikų meilė?
— Iš kur žinai?
— Tavo dienoraštį skaičiau.
Žmona, negalėdama atsigauti, kraipė galvą.
— Žilys, suaugęs, baigęs mokslus. Sunku 

patikėti. Fukse būdama paskutinį > kartą jį ma
čiau, vėliau pasimetėm. Kiti fakultetai, nauji 
draugai. Paskui tave sutikau.

— Jūs vienmečiai?
— Oi ne, jis beveik penkiais metais už mane 

vyresnis.
Vyras susimąstė lyg pats sau sakydamas.
— Dvidešimt devyneri metai, beveik gali 

būti direktoriumi.
— Tau malonumą padariau jį primindamas, —

TAI BUVO ANAIS LAIKAIS

Ak, tai buvo laikai!
Buvo cezariai, puotos,
Troško kraujo ir žaismo minia.
Tad galėjai gražuolę
Nusipirkti, parduoti
Užį monetas kelias auksines. 

taip nuoširdžiai ištarė vyras, kad Dalia, ne
suabejojusi jo gera intencija, pritarė.

— Tikrai, tai puikus, atviras žmogus ir pri
sipažįstu, jo karjerizmas mane neįtikina. Arba 
tave blogai painformavo, arba jis yra nuošir
džiai įsimylėjęs.

— Galiu aš, betjr^tu’gali klysti. Nebe vaikas, 
vyras yra. Užsienis ^nebūtinai gali teigiamą 
įtaką padaryti, kartais pagadina.

— įdomu, norėčiau jįjpamatyti.
— Aš turiu jo adresą. Pakviesk pas mus, 

jei nori. Kad ir rytoj.
— Nustebs Žilys. Patikėk, mieliau norėčiau 

tave matyti departamento direktoriaus vietoje, 
bet jei likimas jo pusėn nusvers šias pareigas, 
man atrodo, turėsi dorą viršininką, o tas yra 
svarbiausia.

Plovė kojas vergai, 
Tepė kūną aliejais, 
Pilstė vyną ir kepė paukštieną. 
Krito rožių lietus, 
Lyrų stygos virpėjo, 
Glamonėjantis ponams romėnams,

O kokie karvedžiai!
Jei kur movė, tai movė,
Tai ne taip, va, kaip nūdien Korėjoj.
Ir lėktuvai, laivai,
Ir ginklais apsikrovę,
O ant vietos kada tupinėja...

— Pamatysime, girdėjau Žilys pas draugą 
apsistojęs, nemanau, kad patogiai įsitaisęs. Ga
lėtum bent pietauti pas mus kviesti, vis geriau 
negu valgykloje.

— Tu puikus žmogus, Ignai.
— Tavo draugas, be to reikia įtikti būsimam 

viršininkui, — nusijuokė vyras. — Papasakok, 
Dalia, smulkiau apie jį. Charakteris, pomėgiai...

(Bus daugiau)

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

Garsenybių seniai 
Kaulai dulkėm pavirto. 
Vien istorijoj pėdsakai liko. 
Gi šio amžiaus žmogus 
Gali tik pasigirti. 
Kad jis atsparią turi dar plikę

4



1951 m. kovo 23 d. “BRITANIJOS LIETUVIS 5

IŠ MUSU
G YVJEJVIMO

CO VENIR IEČIŲ IŠKILMĖS
Kovo mėn. 10 ir 11 d. Parapijos Komiteto 

pastangomis buvo suruošta rekolekcijos. Jų 
vadovo kun. A. Kazlausko nuoširdus žodis 
giliai palietė daugelio širdis ir privedė prie Dievo 
stalo. Retai kada Coventrio bažnyčių sienos 
matė tiek lietuvių, kaip per rekolekcijas.

Rekolekcijos baigtos Šv. Kazimiero minėjimu, 
St. Osburgs parapijos salėje. Minėjimo pro
grama susidėjo iš paskaitos, kurią skaitė p. Ma
tulionis, tema — Kristus ir turtai, ir meninės 
dalies. Paskaita ilgoka, bet minčių gilumu ir 
stiliumi — žavėtina.

Po oficialiosios dalies Komitetas nuoširdžiai 
pasveikino p. J. Matulionį Šv. Tėvo ordeno 
apdovanojimo proga ir įteikė gėlių. Ordenas 
yra pats aukščiausias — juo atžymimi krikščio
niškai pasaulėžiūrai nusipelnę žmonės. Savo 
žodyje p. Matulionis nurodė, kad jis džiaugiasi 

, Švento Tėvo dėmesiu Lietuvių Tautai, tačiau 
asmeniškai jis nesijaučiąs esąs tiek nusipelnęs, 
kad būtų vertas jo dėmesio.

Meninėj daly p. Valterienė pagiedojo dvi 
giesmes ir padainavo tris daineles. P. Januška 
paskaitė p. A. Gurevičiaus legendą apie Šv. 
Kazimierą. Pirmą kartą coventriečių scenoje 
pasirodė p. Šulcas, nuoširdžiai padeklamavęs 
Brazdžionio „Tremtinio Malda”.

O vis dėl to, darbu, pasišventimu ir energija 
daug galima padaryti. Buvęs

LIETUVIAI ASTUONIŲ TAUTŲ 
FESTIVALYJE

Kovo 7 d. Londone, Chelsea Town Hall, The 
Joint Committee of Women Refugee Organisa
tion suruošė už geležinės uždangos patekusių tautų 
tautinės muzikos, dainų ir šokių festivalį.

Nors šis įvykis ir mažai buvo garsintas, bet 
žmonių prigužėjo pilna didžiulė salė. Didelė 
dalis žiūrovų buvo anglai.

Salė buvo papuošta vėliavomis ir marguliavo 
įvairiausių tautų drabužiais.

Vykusiai sudarytoje programoje dalyvavo as
tuonios tautos: latviai, čekoslovakai, estai, bul
garai, jugoslavai, lietuviai, rumunai ir lenkai.

Lietuviai, laukdami saviškių pasirodant, ne
žiūrint kad ir visa programa buvo įdomi, kal
bėjo — „mūsieji viską nuneš”.

Londono Meno Sambūrio choras, gausiais 
aplodismentais buvo scenoje sutiktas ir išlydė
tas. Jis gerą įspūdį publikai padarė netik pui
kiu dainų išpildymu, bet ir rimtu laikymosi, 
moterų taut, drabužiais bei vyrų vienodu apsi
rengimu. Daugiausia iš visos programos katu
čių laimėjo Meno Sambūrio tautinių šokių 
grupė už „Lenciūgėlį”.

Džiugu ir malonų, kad mes tokiais pasiro
dymais pasaulio sostinėje įstengiame garsinti 
savo tautos vardą ir įpinti jos laisvės vainikan 
nors mažą gėlelę. Žiūrovas

POLITIKOS DALYKAI
Kovo 16 d. Nottingham© lietuvių „Romu

vos” klubo salėje Dr. S. Kuzminskas skaitė 
paskaitą tema „Šių dienų politiniai įvykiai ir 
Lietuva”. Po paskaitos įvyko diskusijos, o pre
legentas atsakinėjo į klausimus. Paskaitos ir 
diskusijų metu buvo stengiamasi išsiaiškinti tei
sinio Lietuvos atstovavimo tarptautinėje plot
mėje organų ir asmenų galią. Prieita išvados, 
kad klausimas yra platus, aktualus ir vertas 
susidomėjimo. Todėl ir paskaitų panašiomis 
temomis buvo pasižadėta surengti daugiau.

Klausytojų buvo apie 50. (p.k.)

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Už 6 sv. S. Karpinas, už 3 sv. K. Jurka, 

B. Sagurskas, už 2 sv. A. Norvaišas, J. Tamu- 
laitis, V. Mauza, A. Skvireckas, už 1 sv. V. 
Ivanauskas, J. Baltrūnas, J. Palys, S. Jackūnas, 
J. Zikaras, P. Rimkūnas, P. Iškauskas, M. 
Kugrėnas, S. Vaicekauskienė, P. Žvirblis, Z. 
Kučinskas.

Namams aukojo: DBLS Mansfieldo skyr.
5 sv. 10 šil., J. Staugas 2 sv.

Dar reikia surinkti 570 sv.

KNYGOS, SPAUDINIAI
GENOVAITĖS ŽIDONYTĖS MŪLAŠIUS Bet Milašius yra kartu ir prancūzų poetas. Jo

Ši Genovaitės Židonytės knyga yra naujausia 
ir ilgiausia studija apie Milašių. Tai disertacija 
daktaro laipsniui gauti, apginta, su dideliu pasi
sekimu, prieš porą metų Paryžiaus Sorbonoje.

Knygą sudaro penkios dalys. Pirmoji pava
dinta tiesiog „Lietuva”, išaiškinta poeto kilmė, 
jo vaikystė šalia keisto tėvo: „įgudęs visų rūšių 
sporte ir fizinėse pratybose, jis (pagal Renė de 
Prat) mėgo gamtą savaip, draudė kirsti savo 
miškus, jaukino laukinius žvėris”. Tose tėvo 
savybėse bus įžvelgti kai kurie poeto būdo 
bruožai. Prie jų prisidės, iš motinos pusės, 
žydų rasei būdingas misticizmas ir intelektualiz
mas. Vaikystė, praleista senoj lietuviškoj pily, 
nulems visą jo gyvenimą. Iš tų prisiminimų 
kilo poetinis įkvėpimas: „Milašius mėgo draugų 
tarpe priminti savo gimtąjį kraštą, kur rudens 
yra ilgi, miškų miglos apgaubti, kuri Igos šaltos 
žiemos naktys nuaidi dažnai išalkusio vilko 
kauksmu...”

Antra dalis (jaunystė Prancūzijoj) apima mo
kyklos metus Paryžiuje ir pirmus,’ ten išleistus 
eilėraščių rinkinius: Žlugimo poemą, Septynias 
vienatvės. Poetui auklėti, šalia iš Lietuvos at
sineštų prisiminimų, prasideda bendra intelek
tinė laiko dvasia ir kai kurių autorių įtaka.

Po to prasideda trečias Milašiaus gyvenimo ir 
kūrybos laikotarpis: kelionės (Kelionių metai). 
Poetas tampa kosmopolitas. Jis verčia anglų 
vokiečių poeziją, paskęsta gamtoj. Iš čia naujas 
rinkinys: Elementai. Kelionė po Italiją jam 
davė Supažindinimą su meile, Ispanija įkvėpė 
Miguel Manara. Vėliau Milašius pasineria bi
blijos tyrinėjime ir tuo būdu parašo Mephi- 
boseth.

Ketvirtojoj dalyj (Subrendusio žmogaus metai) 
parodoma Milašiaus veikimas ir kūryba pra
dedant Didžiuoju Karu, baigiant mirtimi. Mi
lašius atsiduoda diplomatinei kovai už Lietuvos 
laisvę. Jį stipriai veikia tėviškės pasilgimas. To 
jausmo įtakoje parašo Simfonijas. Bet kartu 
poetas vis labiau myli misticizmą, filosofiją ir 
bibliją. Toje nuotaikoje parašo Lemuelio iš
pažintį ir Paskutines poemas. Tam pačiam laiko
tarpiui priklauso filosofiniai darbai: Ars Magna, 
Arkanos. Milašius taip pat domisi istoriniais, 
filosofiniais, folkloriniais tyrinėjimais ir išdėsto 
savo pažiūras įvairiuose veikaluose: Iberinė žydų 
tautos kilmė; Lietuvių tautos kilmė; Senosios 
lietuvių liaudies dainos; Mano motinos Oye pa
sakos; Senosios Lietuvos pasakos ir apsakymai.

ANGLU DEMOKRATIJA LIETUVIU NAMUOSE

— Tu vis dar čia? Rimas pirmas į darbą 
išėjo, Algis — kiek pasivėlino, Vytas — taip; 
vargšelis, skubėdamas tik vieną batą apsiavė. 
O tu vis drypsai, lyg negyvas.

Britų Tarybos Pabėgėliams Remti gen. se
kretorius pulk. Agnew kovo 14 d. Lietuvių Na
muose skaitė paskaitą, tema „Demokratinė 
vyriausybė D. Britanijoj, jos istorija, dabartinė 
forma ir galimos išsirutuliojimo formos ateityje”.

Prelegentas apžvelgė parlamentų ir vyriausybių 
atsiradimo priežastis. Kol gyvenimas buvo 
primityvus, tol jokia valdžia nebuvo reikalinga. 
Tačiau juo sudėtingesnis darėsi žmonių gyveni
mas, juo kilo didesnis reikalas turėti kokios 
nors formos vadovybę, kuri tvarkytų žmonių 
tarpusavio, o vėliau ir valstybių santykius, pa
laikytų tvarką, surinktų mokesčius ir aprūpintų 
kraštą normaliam gyvenimui reikalingais daly
kais (susisiekimas, paštas ir pan.).

Anglijoje tas pareigas pradžioje atliko kara
liai, vėliau įsileisdami į valdžią didikus, dvari
ninkus ir aukštąją dvasiškiją.

Kiek plačiau kalbėtojas palietė liaudies kovas 
gauti daugiau teisių ir sumažinti karalių ir di
dikų teises. Toji kova buvo nelengva, nes ne 
vienas karalius mėgino ją užgniaužti. Šioje ko
voje bene stipriausias žmonių ginklas buvo 
mokesčiai. Karalius buvo įspėtas, kad jeigu jis 
nepripažins žmonių atstovavimo krašto valdyme, 
žmonės nemokės mokesčių.

Tokio spaudimo verčiamas karalius Edward’as 
1925 m. įsteigė pirmąjį dviejų rūmų parlamentą. 
Tai ir buvo dabartinio parlamento pradžia, to 
parlamento, kuris mažai pakitėjęs jau išsilaikė 
650 metų. Iš jo išsirutuliojo ir dabartinė valdymo 
forma — vyriausybė. Tada buvo išleistas ir 
Teisių Įstatymas (Bill of Rights), vienintelė ra
šyta konstitucija, jei iš viso tą įstatymą galima 
konstitucija vadinti. Jis nustatė santykius tarp 
karaliaus ir parlamento ir tarp aukštųjų ir že
mųjų parlamento rūmų.

Pradžioje žemieji rūmai turėjo labai mažai 
teisių, bet jos nuolat didėjo, ir šiandien žemieji 
rūmai yra vyriausias tautos valdžios atstovas.

Karaliui buvo palikta didelės teisės ir jas jis 
tebeturi, bet faktiškai jų jis panaudoti negali, 
nes jis veikia per ministerius, kurie yra atsakingi 
parlamentui.

Parlamento nariai yra neliečiami, negali būti 
suimti už civilius nusikaltimus, bet ne krimina
linius.

Anksčiau valdymo organų uždaviniai buvo 
gana siauri: išrinkti mokesčius, patikrinti sau
gumą ir tvarką viduje, leisti įstatymus ir pri
žiūrėti jų vykdymą ir p. Paskutiniui du karai 
valdžios pareigas žymiai pakeitė ir ne tik už
dėjo jai daugiau pareigų, bet ir davė daugiau 
teisių. Valdžia šiandien turi daugiau kontrolės. 
Ji kontroliuoja gyventojų maitinimą ir žaliavų 

poetinėms priemonėms ir jo menui nagrinėti 
yra skirta penktoji knygos dalis (Milašius 
prancūzų poetas).

Kaip matyti iš pačios sandaros, ši knyga 
yra tipiška Sorbonoje paruošta disertacija, ku
rios siužetas yra žmogaus ir jo kūrybos tyri
nėjimas, pagal deterministinį, galutinai Sainte- 
Beuve supavidalintą metodą: pagal jį, gyvenimo 
pažinimas išaiškina jo kūrybą ir kūrybos paži
nimas padeda suprasti autorių. Vadinasi, re
miamasi tiesioginiu autoriaus santykiu su savo 
kūryba.

Iš tikrųjų, tas santykis yra ne visada tiesio
ginis. Jis net retai tėra tiesioginis: žmogus daž
niau kalba ne apie tai, ką jis turi, bet apie tai, 
ko jam trūksta, o jam trūkstančių dalykų yra 
begalybė.

Autorė, atrodo, perdaug rimtai žiūrėjo į savo 
pirmtakūnų nuomones bei liudijimus apie Mi
lašių ir jo tėvą. Prancūzų akyse jie abu yra slavų 
didikai, kaip visi estai, lenkai, rusai, taigi linkę 
turėti visas keistenybes, matytas Dostojevskio 
romanų veikėjuose ar kai kuriuose 19-jo šimtme
čio išeiviuose. Jie tų keistenybių ieškojo ir ten, 
kur jų nebuvo.

Prancūzų publikai, pripratintai prie determi- 
nistinio — istorinio metodo, ši knyga tikriau
siai padarys gerą įspūdį. Juo labiau, kad dabar 
vis daugiau domimasi Milašium.

Tai bus ir labai graži propaganda Lietuvos 
vardui. Pereitais metais išleistoje knygoje pran
cūzų kritikas Ruosselot’as Milašiaus poetinį 
įkvėpimą buvo išaiškinęs Lietuvoje praleistos 
vaikystės prisiminimu. Šios disertacijos autorė 
savo aiškinimo taip nesuprastina. Bet ją irgi, 
kaip minėtąjį kritiką, pats metodas verčia poeto 
kilmei, jo vaikystės išgyvenimams Cerėjos pilyje, 
lietuviškoje gamtoje, paskirti ypatingą vaidme
nį visoje kūryboje. Jei vėliau ir prisidėjo, poeto 
skoniui išlavinti, prancūziškas auklėjimas, jis, 
pagal autorę, labiau pasireiškė eilėdaroje, negu 
pačioje Milašiaus poezijos esmėje. Apie tai ir 
tekalbama plačiau tik paskutinėje knygos da
lyje. Autorė leidžia susidaryti nuomonę, dar 
tiksliau, negu Rousselot’o studijoje, kad Mi
lašiaus poezija kyla iš lietuviškos sielos ir yra 
išreikšta prancūzų kalba. Taigi domintis poetu, 
negalima nesidomėti jo gimtuoju kraštu.

(Geneviėve — Irene Židonis, O. V. de L. 
Milosz, sa vie son oeuvre, son rayonnement, 
Olivier Perrin leid., Paryžius, b. d., in-16, 293 p.).

L. Kvietinstas

paskirstymą ir rūpinasi krašto socialiniais rei
kalais.

Ar valdžia dabar turi perdaug teisių, ir jei 
taip, tai nuosekliai einanti raida kur link kraštą 
gali nuvesti, — pulkininkas nedrįso pranašauti. 
Tačiau viena aišku, kad gyventojai turi tokią 
vyriausybę, kokios jie nori ir principas, kad 
kraštas žmonių valdomas, yra išlaikytas. Gali
mas dalykas, jumoristiniai pažymėjo prelegentas, 
kad esame naujos valdymo formos išvakarė
se: kakokratijos, t.y. vyriausybė žmonių rinkta, 
bet susidedant iš blogiausių asmenų.

Per diskusijas iškelta daug klausimų, kurie 
tačiau liko be aiškaus atsakymo. Ar ne perdaug 
biurokratijos yra dabar Anglijoj ? Klausimas, 
ar dabar okupuotiems kraštams reikės 650 
metų, kol bus galima įvesti britų pavyzdžio 
demokratiją, buvo atsakytas kito kalbėtojo, 
kad kai kuriais atžvilgiais kontinento valstybėse 
buvo daugiau demokratijos, negu Anglijoj. 
Kokia yra geresnė sistema: daugpartinė, ar dvi- 
partinė, kaip Anglijoj? Ar demokratinė sant
varka galės atsilaikyti prieš totalitarines sant
varkas? Kas geriau, ar rašyta konstitucija, 
kaip yra Amerikoj, ar laisva, lanksti, tradici
jomis ir precedentais pagrįsta valdymo sistema, 
kaip Anglijoj? Ar Ameriką iš viso galima lai
kyti demokratija, nes ten Prezidentas turi dau
giau teisių, negu bet koks diktatorius. Atsaky
mas gal yra tas, kad JAV prezidentas, naudo
damas savo teises, viena akimi turi žiūrėti į 
ateinančius prezidento rinkimus.

Buvo paliesta ir Jaltos konferencijos pražū
tingi nutarimai ir teritoriniai užleidimai rusams 
po karo Vokietijoj. Pulk. Agnew į tai atsakė 
tik priežodžiu, kad kiekvienas gudrus po įvy
kių. Šiandien kyla klausimas, ar nebūtų buvę 
geriau priimti Hitlerio pasiūlymą paskelbti karą 
Rusijai. Kas būtų atsitikę, jei taip būtų buvę 
padaryta, galima įvairiai spėlioti.

Tobulos valdymo santvarkos beieškant, vienas 
dalyvių paminėjo Peru, kur jėzuitai kurį laiką 
valdė kraštą visų pasitenkinimui. Ta santvarka 
yra žinoma teokratijos vardu. Šis pavyzdys 
paakino prelegentą pažymėti, kad Dievo įsa
kymų ir jo valios pildymas gal ir yra atsakymas 
visoms mūsų šių laikų negerovėms.

Pasibaigus diskusijoms, pulk. Agnew pra
nešė, kad balandžio 4 d., 1 vai. p.p. tuojau po 
žinių biuletenio jis kalbės per radio (BBC) ape
liuodamas į klausytojus paremti likusių Vokie
tijoj pabėgėlių atvežimą į Angliją.

Sekanti paskaita anglų kalba Lietuvių Na
muose bus balandžio 4 d. 7,30 vai. vak. P. Car- 
thy, iš T.U.C. centro įstaigos, kalbės apie Britų 
profesinės sąjungas. (b)

MAŽIAU STIKLIKIU
DAUGIAU AKCIJŲ

Pasitraukę iš tėvynės, pradėjom skirtingą gy
venimą. Ir ne vien dėl to, kad mes tapome be
namiai, be tėvynės, be draugų ir giminių, kad 
turėjome vargti ir imtis neįprasto darbo, kad 
išsivežėme iš tėvynės naujas pareigas. Nesmagu 
per dažnai kartoti tas pareigas, bet žmonių 
atmintis trumpa ir nemažai kas mūsų reika
lingas nuolatinio priminimo.

Čia mes jau šiaip taip įsikūrėme, apsipratome. 
Ne vienas yra linkęs manyti, kad visos jo pa
reigos sumokėti šio krašto reikalaujamus 
valstybinius mokesčius. Ar taip galvojome 
bėgdami iš Lietuvos? Ar pabėgome į saugius 
kraštus tik tam, kad išsaugotume savo gyvybę, 
patys apsirūpintume geresniu gyvenimu ir visą 
darbą ir triūsą atiduotume svetimų kraštų gerbū
vio pakėlimui. O gal žadėjome išgarsinti Lie
tuvos vardą svetimiesiems, juos supažindinti su 
mūsų tėvynei padaryta skriauda, užtarti namie 
likusius mūsų tautiečius, ginti jų teises. O gal 
prisiekėme ir mes patys išlikti vieningi, aukoti 
visą mūsų nuo būtino darbo atlikusią energiją 
tautiniams, visuomeniniams reikalams, savo su- 
taupomis remti bendrus lietuviškus darbus, 
kaip dėta geriems susipratusiems lietuviams. 
Kaip tat mums pavyko atlikti?

Velykos gera proga pakratyti savo sąžinę ir 
duoti sau praėjusio laiko apyskaitą. Per Ve
lykas bus proga ir pailsėti nuo įtempto darbo. 
O mums dar reikės daug energijos ir įtempto 
darbo, kol pasieksime gražiosios Baltijos pajūrį.

Per Velykas ne vienas norės getiau pavalgyti 
ir išsigerti. Ir tat gerai, jei su saiku. Ne mūsų 
dalykas, kiek kas suvalgo ar išgeria, bet tik 
pagalvokit, kiek pinigų per tokias šventes iš
leidžiama? Svaras kitas tam reikalui — laiko
ma maža suma. Yra atsitikimų, kur po 5 ar 
net daugiau svarų nuo asmens išleidžiama gėri
mams per šventes. Nesudarytų didelių sunku
mų, jeigu atsisakytume dalies gėrimams skirtų 
pinigų ir juos atiduotume tautiniams reikalams. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad už tuos pinigus, 
kurie per Velykas bus išleisti gėrimams, mes 
ne tik namų skolas pamokėtume, bet ir kitą 
namą galėtume įsigyti. Bet tai jau idealas, kurio 
negalime ir norėti. Tačiau būtų praktiškas da
lykas išgerti vieną kitą stiklą mažiau ir nupirkti 
vieną kitą akciją daugiau.

Usėkimės per šventes ir vaišinkimės, bet ne
užmirškime ir Lietuvių Namų. Jie yra skoloje 
ir reikalingi jūsų pagalbos.

Linksmų Velykų visiems! (b)

VELYKŲ PAMALDOS
Bradforde, St. Ann’s kovo 25 d., 12,30 vai.
Huddersfielde, St. Joseph (Commercial Str.), 

kovo 26 d., 11 vai.
Keighley, St. Ann’s, kovo 27 d., 11 vai.

P. G. BRAKAITĘ 
ir

p. Br. ZINKEVIČIŲ 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveiki

nam ir linkim laimingo gyvenimo
Jūsų Vladas ir Jonas

DBLS-gos Derby skyriaus valdybos narę 
p. G. BRAKAITĘ 

ir skyriaus narį 
p. Br. ZINKEVIČIŲ

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, sveiki
na ir linki laimingo gyvenimo.

 Sk. valdyba ir nariai

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU 
visiems mūsų gerbiamiesiems, buvusiems, 

esamiems ir būsimiems klientams 
LINKI

J. Liudžiaus, seniausia Londono lietuvių 
maisto produktų parduotuvė: 421, Hackney 
Road, London, E. 2. Telef.: SHOreditch 

8734.

— Netrukus Mikutis tau bus tikras užvadas: 
pašluos takelį kieme, nuplaus lėkštes, atneš 
batus ir paduos nukritusius degtukus. Tada 
nesiskųsi, kad gyventi sunku, nes nereiks žemai 
lankstytis.
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NAUJIENOS
* Narvik© uoste, Norvegijoj, laike 1940 metų 

mūšio paskandinta 21 laivas, tam skaičiuje keli 
kariniai laivai. Norvegai ruošiasi tuos laivus 
iškelti. Du galima būsią pataisyti, o kiti — 
bus parduoti kaip geležies laužas.

* Susinormavus Graikijos Jugoslavijos san
tykiams, atgaivintas tiesioginis traukinių susisie
kimas Paryžius — Atėnai. Praėjusią savaitę 
pirmą kartą į Atėnus atėjo Simplono Orienti- 
nis ekspresas, po 11 metų pertraukos.

* Sovietų satelitinės rytinės Vokietijos val
džios premjeras Grotewohl’is atmetė Federa
linės Vokietijos kanclerio pasiūlytas sąlygas dėl 
visos Vokietijos sujungimo. Labiausia jam ne
patiko laisvi rinkimai. Tokia proga, anot Gro- 
tewohl’io, reiktų amerikiečių kariuomenę į ry
tinę Vokietiją įsileisti ir tai jau reikštų karą.

* Kanados karo laivyno viršin. adm. Grant’as 
patvirtino žinias apie sovietinių povandeninių 
laivų pasirodymą Kanados pakrašty.

* Trim sovietiniam atominės fizikos specia
listams: Skobelcin’ui, Dobrotin’ui ir Zacepin’ui 
paskirta pirmojo laipsnio Stalino premija už, 
anot sovietinės spaudos, praktišką kosminių 
spindulių tyrinėjimų pritaikymą atominės ener
gijos reikalams.

* D. Britanijoj pabrango „Utility” katego
rijos skalbiniai, o gegužės vidury pabrangsianti 
ir arbata.

* D. Britanijos min. pirm. Attlee išvyko į 
ligoninę sveikatos patikrinti. Min. pirmininką, 
laike jo gydymosi, pavaduos užs. reik. min. 
Morrison’as.

* Neapolio uoste sprogo italų tanklaivis. 
6 žmonės žuvo, daug sužeista.

* Paskutiniuoju laiku padažnėjo Italijoj slaptų 
sandėlių su ginklais atradimai. Įvairiose krašto 
dalyse, daugiausia ten, kur yra daug komunistų, 
policija rado jau šešis slaptus ginklų sandėlius.

* Trijų vakarų valstybių įgaliotiniai pranešė 
Federalinės Vokietijos vyriausybei, kad šiemet 
okupacinės kaiiuomenės išlaidos sieks 6 mili
jardus markių arba pusę milijardo markių dau
giau, kaip pereitais metais. Ši suma vak. Vo
kietijos biudžete sudarys apie 6 nuoš. arba 
mažesnį nuošimtį kaip bet kurio vak. Europos 
didžiojo krašto apsaugos reikalams išlaidos.

* Tuo laiku, kai Anglijoj beveik kasdien lyja, 
šiaurinėj Brazilijoj jau pusė metų, kai iš dan
gaus nenukrito vandens lašelis. Dviejose pro
vincijose sausros padariniai tokie, kad tūkstan
čiai išbadėjusių žmonių apleidžia gyvenamąsias 
vietas ir traukia į pietus.

* Po Velykų bus paleisti D. Britanijoj visi 
tie traukiniai, kurie kuro taupumo sumetimais 
buvo sustabdyti.

* Berlyne turima žinių, kad Sovietų Rusijos 
kontrolinė komisija patvarkiusi tam tikras ry
tinės Vokietijos geležinkelių linijas praplatinti 
pagal Rusijos geležinkelių plotį, pritaikyti til
tus sunkiam municijos transportui ir stočių 
platformas sunkiųjų ginklų iškrovimui.

* Pakistane būsiančios Amerikos kalinės ba
zės. Dėl jų dabar kaip tik ir tariamasi.

* Britų festivaliui ir 400 metų sukakčiai nuo 
pirmosios monetos Crown’os (kronos) nuka
limo pažymėti, netrukus Britų karališkoji pi
nigų kalykla nukals 5 šilingų monetas — Crown’as.

* D. Britanijoj atpigo kiaušiniai.
* Oranžinės upės (Pietų Afrikoj) pakrantėje 

rastas labai didelis lį x 1 x į colio dydžio, 
160 karatų svorio, puikaus spindesio deimantas, 
apie 80.000 svarų vertės.

* Čilės respublika pasiryžo pastatyti tvirtovę 
Magelano sąsiauriui ginti. Reikalingas lėšas ji 
tikisi gauti iš Amerikos. Šis sąsiauris yra pa
čiam pietinės Amerikos smaigaly.

* Amerikos ambasadorius Jugoslavijai Al- 
len'as, kalbėdamas Amerikoj per televiziją pa
reiškė, kad Rusijos satelitų kariuomenė stovi 
Jugoslavijos pasieny parengties būklėje. Patran
kos nutaikytos, parengtas parakas. Kyla klau
simas tik dėl to, kada Kremliaus valdovai iš
leis įsakymą „šauti”.

* Šiemet švedai pašauks 125.000 atsarginių 
karo pratyboms.

* Amerikos kariuomenės šovinių ir artilerijos 
sviedinių gilzėms bus naudojama plienas, vietoj 
iki šiol naudoto misingio.

* Čekoslovakijos komunistinė valdžia uždarė 
visas, iki šiol veikusias organizacijas, pradedant 
masonais ir baigiant šachmatininkų rateliais. 
Iš viso paskutinieji įvykiai rodo, kad Čekoslo
vakijoj viskas daroma pagal tokias pat Krem
liaus instrukcijas, pagal kurias Pabaltijo kraštų 
pavergimas buvo vykdomas.

* Atleistas satelitinės Lenkijos užs. reik, 
minist. Modzelewski’s, nes nenorėjo aklai pa
klusti Kremliaus marš. Rokosowski’ui, fakti- 
najam Lenkijos valdytojui.

* Neseniai išrinktojo pietų Afrikoje Auksinio 
Kranto parlamento atidarymas bus kovo 31 d. 
Atidarymo iškilmėse dalyvaus ir Britų parla
mento delegacija.

* Praėjusią savaitę šiaurės vakarinėje Europos 
daly buvo žemės drebėjimas. Jis buvo jaučia
mas ..vak. Vokietijoj, Olandijoj, Belgijoj ir 
šiaurinėje Prancūzijoje.

* Anądien D. Britanijos tiekimo min. Straus- 
s’as pareiškė, kad Britai žino atominės bombos 
pasidarymo paslaptis. Vėliau anglų spauda pra
dėjo kelti reikalą, kad ir Britai turėtų dirbdintis 
atomines bombas.

Lašišos visada grįžta į kilimo vietą, vadinasi, 
kur jos po naršto atsirado. Šis faktas žuvininkų 
plačiai išnaudojamas, ypač Japonijoje. Jau
nos lašišos iš tvenkinių paleidžiamos į jūrą, 
o kai užauga, tai neršėti grįžta į tas pačias vie
tas. Tuomet lašišas ir žvejoti nereikia, nes jos, 
paprastai, tam tikrais samčiais semiamos.

Šiame vaizdely matyti Kanados žuvininkys
tės specialistai, bebandą kanalą, vedantį iš žuvų 
tvenkinio į jūrą.

SKAITYTOJU PASISAKYMAS
Prieš Kalėdas, kartu su laikraščiu, skaityto

tams pasiuntėme anketą, prašydami juos pasi
sakyti dėl laikraščio turinio ir pareikšti dėl jo 
savo pageidavimus. Iki šiol jau apie pusė skaity
tojų grąžino anketas su atsakymais.

Dėl laikraščio gavimo dienos, daugumas pa
sisakė norį laikraštį gauti šeštadieniais, kaip 
iki šiol. Kai kurių vietų skaitytojai prieš šventes 
laikraštį gavo vėliau, kaip įprasta ir dėl to prašo 
ateity jo nevėlinti. Deja, šis pavėlavimas įvyko 
ne dėl mūsų kaltės, nes mes laikraštį laiku, kaip 
visuomet išsiuntėm, bet dėl pagausėjusios ko
respondencijos pašte prieš šventes, jis kai ku
riuos skaitytojus vėliau pasiekė. Savaime su
prantama, kad pasibaigus šventinės korespon
dencijos antplūdžiui, reikalas grįžo į normalią 
tvarką.

Bendrai paėmus, daugumas skaitytojų laikraš
čiu patenkinti, kai kurie prašo, kiek sąlygos 
leidžia, jo turinį gerinti ir didinti. Kai kurie 
skaitytojai pageidauja dažniau leisti ir žada 
dėl to padidėjusias išlaidas pamokėti.

Kiek tai liečia turinio gerinimo reikalą, nebus 
gailimą pastangų. Tačiau konkrečiau ta prasme 
įsipareigoti negalima, nes tai yra susiję su bendra
darbių darbu, su skaitytojais ir popierio gavimo 
galimybėmis.

Laikraštis leidžiamas šio krašto lietuviams, 
o jų skaičius, dėl padidėjusios emigracijos į 
kitus kraštus, kasdien mažėja. Keliasi kitur 
gyventi ne tik skaitytojai, bet ir bendradarbiai. 
Vadinasi, laikraščio rėmėjų šeima smarkiai ma
žėja. Sunku dabar pasakyti, kokia būklė susi
darys po pusmečio, jei emigracija tokiu tempu 
eis, kaip dabar Tačiau nesiduodame pe
simistinei nuotaikai veikti ir vis tiek planuo
jame laikraštį kiek padidinti, panaudodami 
truputį didesnį popieriaus formatą, kad pusla
pis būtų viena skiltimi didesnis, ir vietoj 4 
skilčių būtų penkios. Toks padidinimas laikraš
čio turinį padidintų pusantro puslapio ir suda
rytų ikišiolinio dydžio pusaštunto puslapio.

Kai kuriems skaitytojams nepatiko klausimas 
ar skaitytojas dar skaito kitus laikraščius ir 
dėl to pora jų parašė žiaurius pamokymus ne
vengdami net aštrių žodžių. Atrodo šis nepa
sitenkinimas nepagrįstas, nes kam toks klausi
mas nepatinka, arba kas nenori, gali į tą klau
simą ir neatsakyti. Mes, įrašę į anketą tą klau
simą, norėjome patirti ar daug skaitytojų ten
kinasi vienu „B. Lietuviu”. Mums tai svarbu 
žinoti taikant laikraščio turinį skaitytojams. 
Ir, beveik, tai paaiškėjo. Iš atsiųstų atsa
kymų matyti, kad labai daug skaitytojų skaito 
tik vieną „B. Lietuvį” ir dėl to jų pageidavimas 
duoti daugiau žinių ir pasiskaitymo — visai 
pagrįstas.

Ši anketa yra geriausia skaitytojų interesams 
patirti priemonė, dėl to visiems atsiuntusiems 
atsakymus, esame dėkingi. Redakcija

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

DAINA IR SPORTAS NOTTINGHAME
PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ ANGLIJOJ

Kovo 31 d. 6 vai. 30 min. p.p. Notting
hame, Sycamore Rd. Schools (Lietuvių Klubo 
„Romuvos” salėj) bus dainų šventė. Progra
moje: jungtinis ir atskiri Londono ir Notting
ham© chorai. Po programos — šokiai. Visus 
kolonijos ir plačiosios apylinkės lietuvius kvie
čiame atsilankyti. Vieta iš miesto centro pa
siekiama 31 autobusu.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.11. REDAKCIJA — 
raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei 
nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 
šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, do
leriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. 

REDAKC. IR ADMIN. TELEF. PARk 9699.
Pvinted by: M. Caplin <4 Co. Pre»s Ltd. 15, Dunheved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel. THO 2727

Iš senų skudurų arba sudėvėtų drabužių 
padarytos ir dirvoje pastatytos baidyklės pauk
ščių jau negąsdina. Dėl to jie pasėtus javus 
kapsto nesivaržydami, o pakelėse, lyg pasity
čiodami, dar nutupia ant baidyklės pasilsėti ir 
čiulbterėti. Toks paukščių akiplėšiškumas, ži
noma, nepatinka ūkininkams ir bendrai žemės 
ūkio specialistams. Dėl to seniai jie rūpinasi 
tokią baidyklę išrasti, kurios paukščiai iš ti
krųjų bijotų. Viena anglų įmonė pradėjo dirbti 
baidykles paukščiams nuo pasėlių nubaidyti. 
Jos baido paukščiuuus ne išvaizda, bet triukšmu. 
Kaip atrodo šitos baidyklės, matyti paveikslėly. 
Jos kelia triukšmą pariodiniais sprogimais. 
Kas 45 minutės bumpteria sprogimas. Kiek
vieno sprogimo metu metalinė dalis nutrūksta, 
triukšmą keldama kyla į viršų, o kai nukrenta, 
tai dar labiau bumpteria. Šitokios baidyklės 
paukščiai paniškai bijo. Kartą bei kitą išgąs
dinti, ilgai bijo ton vieton grįžti.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO., 

24, Charles II St., London, S.W.l.
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su

tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 

specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš

kus adresuoti į DBLS Centrą).

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.

Latvių Katalikų Bendruomenės Bradfordo 
skyrius 1951 m. kovo 31 d. 16 vai. 30 min. St. 
Mary’s Parish Hall, East Parade, Bradforde 

RENGIA DAINŲ, GIESMIŲ IR 
MUZIKOS KONCERTĄ

Programoj dalyvauja: solistė Lidija Misbacha 
Arnoldo Korneliuso saloninis orkestras ir pia
nistas Laimonis Albats. Po programos — šokiai. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti. 
Bilietai bus parduodami prie įėjimo.

ĮDOMI PASKAITA VISIEMS
Lietuvių Namuose, trečiadienį, balandžio 4 d. 

7,30 vai. vak. bus visus įdomaujančiu klausimu 
paskaita. P. Carthy, T.U.C. tarptautinio sky
riaus pareigūnas; kalbės apie Britų Profesines 
Sąjungas. Po paskaitos seks paklausimai ir dis
kusijos. Bus proga išsiaiškinti visus rūpimus 
klausimus, liečiančins profesinę sąjungą.

Lietuviškos tautodailės paroda. Nuo kovo 
28 iki 31 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 rankdar
bių bei drožinių paroda. Vietinius ir apylinkės 
lietuvius kviečiame atsilankyti. Apygardos Valdyba

Naujas „Kario” numeris, kaina 2/3, gauna
mas: V. Zdanavičius, 35, Fashion St., London, E.l.

Kovo 31 d. ir balandžio 1 d. DBLS Sporto 
Sąja, Nottinghame, Meadow Boys Club, Trent 
Bridge salėje, rengia D. Britanijos lietuvių 

PAVASARIO KREPŠINIO TURNYRĄ 
Turnyro pradžia šeštadienį, 12 vai. ii fina

linės rungtynės sekmadienį 11 vai. Vieta iš 
miesto centro pasiekiama 43, 45, 46, 48 
autobusu, iki Trent Bridge.

Rengėjai

SPORTAS
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
Žinomosios sporto šakos, kaip krepšinis ir 

stalo tenisas, Anglijoje yra jau įgijusios, taip 
sakant, pilietines teises. Šių šakų lietuviai spor
tininkai yra gerai susiorganizavę ir sėkmingai 
veikia. Tik šachmatai iki šiol buvo kaip ir pa
miršti. O šachmatininkų čia taip pat yra. Prie 
kiekvieno sporto klubo, galima sakyti, yra pri- 
siglaudusios šachmatų sekcijos. Bet tik viena 
kita jų, kaip teko iš spaudos patirti, šiek tiek 
veikė ir rengė vietinio pobūdžio tumyrėlius. 
Platesnio masto šachmatinės veiklos nebuvo. 
Tik praeitų metų pabaigoj šachmatininkus pa
siekė gera naujiena. Sporto Sąjos vadovybė 
visoms šachamtų sekcijoms pranešė nutarusi 
surengti šachmatų pirmenybes.

Šachmatininkai sujudo. Kiekviena sekcija 
turėjo vietinį turnyrėlį nustatydama savo ge
riausius žaidėjus, nes pagal S. Sąjos nutarimą, 
tik du žaidėjai iš kiekvienos sekcijos galėjo da
lyvauti pirmenybių finale, kuris įvyko Man- 7 
chesterio lietuvių social, klube, vasario 24— 
25 ir kovo 10—11 d.

Į šių pirmųjų D. Brit. lietuvių šachmatų pir
menybių finalą atvyko 7 geriausi šachmatinin
kai: iš Manchesterio sporto klubo „Kovo” — 
J. Šiaučiulis ir A. Mylė, iš Halifax© „Vilniaus” 
klubo — A. Vilutis ir S. Ramanauskas, iš Brad
fordo „Šarūno” klubo — P. Mončiunskas ir 
A. Bučys ir iš Nottinghamo „Nemuno” klubo — 
V. Fidleris. Žadėjęs dalyvauti iš Londono Mo 
tiejūnas, neatvyko.

Pirmenybes atidarydamas S. Sąjos vadovas 
p. A. Vilutis, kuris buvo šių pirmenybių inicia
torius, palinkėjo kietos ir gražios kovos, kad 
pateisintų įdėtas pastangas ir išlaidas. Šias 
pirmenybes organizuojant S. Sąja, laikydama 
šachmatininkus lygiomis su kitomis sporto ša
komis, paskyrė atitinkamą sumą pinigų, nu
pirko 4 kontrolinius laikrodžius ir 3 dovanas 
pirmųjų 3 vietų laimėtojams. Numatytas ir mo
ralinis paskatinimas — surinkusiems 50 proc. 
taškų, suteikiamas A klasės šachmatininko 
vardas.

Ir prasidėjo jaukioje klubo patalpoje 4 die
nas trukusi tyli, bet įtempta kova. Kiekvienas 
su kiekvienu turėjo sulošti po 1 partiją ir per 
2 vai. atlikti 40 ėjimų.

Anglijoje nėra nė vieno meisterių klasės lie
tuvio šachmatininko ir tik 3 A klasės šachma
tininkai, kurie tą vardą yra įsigiję dar Lietuvoj 
ir čia dabar dalyvavo tai: P. Mončiunskas, 
A. Vilutis ir A. Bučys. Šie trys dalyviai ir plėšė 
tašką po taško iš kitų partnerių. Labiausia į- 
tempta kova buvo laukiama tarp šių trijų, sie
kiančių pirmųjų vietų. Dramatiška partijos pa
baiga buvo A. Bučio su P. Mončiunsku. Bučys, 
turėdamas lygią partiją, pritrūko laiko ir jam, 
atliekant 37 ėjimą, nukrito laikrodžio rodyklė 
ir pralošė.

Šio pralaimėjimo paveiktas jis neryžtingai 
sulošė ir su A. Vilučių, aiškiai netiksliai paėjęs 
prarado žirgą ir pasidavė. Ilgiausią ir sunkiausią 
partiją turėjo Mončiunskas su Vilučių ir beveik 
lygią partiją po 80 ėjimų vis dėl to laimėjo. Iš 
kitų dalyvių stipriausiai pasirodė J. Šiaučiulis. 
Jis sukirto visus 3 jaunuosius partnerius. Trys 
likusieji apkapojo vienas kitą. Ramanauskas 
išlošė prieš Filerį, Fidleris prieš Mylę ir Mylė 
prieš Ramanauską.

Ir taip P. Mončiunskas laimėjo 1 vietą su
rinkęs iš 6 partijų 6 taškus. Nugalėtojo titulas 
teko pelnytai. Tai prityręs šachmatų „genero
las”, vadovaująs per 20 metų šachmatų lentoje 
ir gausiai dalyvavęs įvairiuose turnyruose ir 
pirmenybėse. Čia jis pasiėmė visišką 100 nuoš. 
laimėjimą, išsaugojęs savo karaliaus šventovę 
visiškai nepaliestą. Jis tapo D. Brit. lietuvių 
šachmatų meisteriu.

2 vietą laimėjo A. Vilutis su 5 taškais, 3 vie
tą — A. Bučys su 4 taškais ir J. Šiaučiulis — 
4 vietą su 3 taškais. Ramanauskas, Fidleris 
ir Mylė gavo tik po 1 tašką ir pasidalino V— 
VII vietomis.

P. V. Stabačinskas S. Sąjos vardu turnyrą 
uždarė ir įteikė dovanas.

Nugalėtojui kontrolinį šachmatų laikrodį, II 
vietos laimėtojui šachmatus ir III vietos laimė
tojui šachmatų knygą. IV vietos laimėtojas J. 
Šiaučiulis, surinkęs 50 nuoš. taškų, gavo A 
klasės šachmatininko vardą. Tuo būdu dabar 
yra 4 A klasės šachmatininkai, kurie pagal 
šachm. nuostatus be konkurencijos turės teisę 
dalyvauti sekančių pirmenybių panašiame finale.

Malonią staigmeną padarė pirmenybių daly
viams p. Klimas sporto klubo „Kovo” vardu, 
įteikęs kviekvienam po knygą „Trylika Ne
laimių” su statinkamu įrašu, pirmenybėms pri
siminti.

Čia tenka visų šachmatininkų vardu išreikšti 
padėką šias pirmenybes įvykdyti daugiausia 
pastangų įdėjusiam S. Sąjos vadovui p. A. Vi- 
lučiui, Manchesterio klubo sekretoriui p. Ben- 
doriui už malonią globą parūpinant šiltą maistą 
ir nakvynę ir p. Klimui už gražų prisiminimą.

Kad neapviltų įdėtų pastangų, šachmatininkai 
pasižada ir toliau sėkmingai tęsti ir plėsti pra
dėtą darbą. A. Bučys

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ
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