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PRISIKĖLIMAS
Daug jau metų su ilgesiu širdy

se įsiklausome į velykinių varpų 
aidus, kurie primena mums Kris
taus Prisikėlimo pergalę, šitame 
varpų skambėjime mes trokšta
me išgirsti pranašystę skubaus vi
same pasaulyje pasikeitimo mūsų 
išvargintame ir kankinamame 
krašte, pasikeitimo mūsų tremti
nių nykiame gyvenime, pasikeiti
mo žmogaus, Mes laukiame įsi
kūnijimo mūsų ilgesio ir visiškos 
pergalės gėrio, teisingumo ir mei
lės.

KRISTAUS
Kristaus Prisikėlimo šventė, 

Jojo dieviškasis stebuklas, šių 
dienų žmogui, išvargintam ir 
įbaugintam, paniekintam ir už
guitam, yra tikrasis paguodos šal
tinis. Jis yra paguoda tautoms, 
kuriose modernusis šėtonas už 
nuodijęs žmonių širdis, sėja ne
viltį, prievartą, žudynes ir mirtį.

Panašią neviltį pasaulis gyve
no ir anomis dienomis,kada Die
viškasis Sūnus buvo teisiamas ir 
niekinamas, kryžiaus keliu varo
mas mirti į Golgotos kainą. Jojo 
kančia ir didžioji auka buvo vai
nikuota Prisikėlimu, kuris per du 
tūkstančius metų yra žiburiu ir 
pavyzdžiu prisikelti kiekvienam 
nupuolusiam ir paklydusiam. Iš 
šito pavyzdžio kiekvienas musų 
semia viltį prisikelti naujam gy
venimui. Šitas pavyzdys stiprina 
ir gaivina mūsų širdis šiame tra
giškame ir sunkiame kelyje. Mes 
tikime, kad po kančios ir perse
kiojimo dienų išauš žmonijai 
prisikėlimo rytas, apgaubtas kil
nia ir prasminga žmogui idėja.

Kai mūsų akivaizdoje žmogaus 
— šėtono pyktis, neapykanta ir 
prievarta buvo ir tebėra toleruo
jama. kai mes nešėme Vakarų 
pasauliui perspėjimo vėliavas — 
mes buvome laikomi raupsuotai
siais. šiandien pasaulis pradeda 
atsipeikėti nuo pikto žmogaus 
nuodu ir tas pasaulis mato, kad 
yra tik vienas kelias — grįžimo 
kelias, kelias toks, kurį yra nuro
dęs prieš daugelį amžių Dieviš
kasis Sūnus. Tai yra meilės, pa
siaukojimo ir pasišventimo ke
lias, apimąs visus žmones ir vie
nijąs visas tautas.

Šių dienų pasaulis, pralobęs 
techniškaisiais stebuklais, pakibo 
ties baisia bedugne, nes jis nukly
do nuo tikrojo kelio, pametęs 
morališkosios vienybės jausmą. 
Savo trumparegiškumu ir egoisti
niam patogumui pratęsti — vaka
rų žmogus sviedė milijonus brolių 
smakui, tikėdamasis, kad tol, kol 
jis anuos suėsiąs, jis, vakarietis, 
galįs gyventi mirštančių brolių 
sąskaiton. Ir šitoji padėtis tęsis 
tol, kol laisvasis pasaulis — lais
vasis žmogus išgirs ir supras vely-

KALTINIMAS 
kinių varpų skambėjimą, žadi
nantį jį naujam Prisikėlimui.

Mums, benamiams, Dievo Sū
naus Prisikėlimo pergalė prieš 
pragaro piktąsias jėgas, įkvėpia 
naujo pasiryžimo didvyriškai tęsti 
tuos darbus ir tuos uždavinius, 
kuriems, anuomet, palikdami sa
vo gimtojo krašto slenkstį, esame 
pasižadėję ir prisiekę.

Tegu šių Velykų Rytą kiekvie
nas mūsų išgirsta varpų skam
bėjimą ir tegu kiekvieno mūsų 
širdyje aidi žodžiai, anuomet pri
kėlė Tautą: KELKITE. KELKITE. 
KELKITE!.. D.
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SPAUSTUVĖS FONDO RĖMĖJAI 
RAŠO:

..Siunčiu Bedfordo skyr. narių 
suaukuotus pinigus viso penkis 
svarus lietuviškos snaustu vės 
skolai sumažinti ir kartu linkiu, 
kad ioie būtu spausdinami lietu
viški žodžiai, stinrina mus trem
ties kelvie ir skatiną kovai už 
tėvynės laisve.“

V. Byla. Bedfordo skyr. 
Pirmininkas.

PASAULIO LIETUVIU
Prieš kurį laiką Dr. Karvelis, 

VLIKo politinės Komisijos Pir
mininkas, Londone, pareiškę, kad 
šiais metais numatoma sušaukti 
Pasaulio Lietuvių Seimą. Nuo to 
pareiškimo praėjo daug laiko, ta
čiau iki šiol tuo reikalu nei 
VLlKas, nei pasaulio lietuvių 
spauda plačiau nepasisakė. O, vis 
dėlto, netektų abejoti, kad toks 
seimas mums yra būtinai reikalin
gas ir jo sušaukimas turėtų nepa
prastos reikšmės ne tik lietuviško
je visuomenėje, kenčiančioje tė
vynėje, bet taip pat šis įvykis 
duotų progos naujai iškelti Lie
tuvos bylą tarptautinėje arenoje.

Vilniaus seimas, įvykęs too; m. 
gruodžio 5 d., nustatė gaires mū
sų tautos siekimanls ir svaiIriau
siems uždaviniams. Nuo to seimo 
lietuvių tauta be jokių rezeivų 
ėmė vieningai reikalauti laisvai 
išspręsti savo likimą., pasirinkti 
valdymo būdą ir pagal savo norą 
nustatyti santykius su kaimyninė
mis valstybėmis. Tai buvo vienin
gas mūsų tautos norų ir siekimų 
pareiškimas. To didžiojo seimo 
įkvėpta tauta žengė pirmyn prie 
savo tikslo ir jau per antrąjį sei
mą ■— Lietuvių Konferenciją Vil
niuje, įvykusią lųiy m. rugsėjo 
18-22 d., pareiškę pasauliui savo 
galutinį norą atkurti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.

Šie du seimai vyko sunkiose są
lygose, okupantų priežiūroje, ta

EUROPA NORI GARANTIJOS
Europos Apsaugos Bendruome

nės sutartis jau yra beveik pa
ruošta. Kaip žinoma, D. Britani
ja prie to tiesioginiai neprisideda, 
tačiau Europos Apsaugos Ben
druomenės (EDC — European De
fence Community) nariai norėtų, 
kad Britanija garantuotų EDC 
saugumą. Tas reikštų, kad tuo 
atveju, kada vienas ar keli EDC 
nariai būtų užpulti, Britanija au
tomatiškai dteitų į pagalbą.

Britanija ta prasme jau yra įsi
pareigojusi Prancūzijai, Olandi
jai, Belgijai ir Liuksemburgui pa
gal 1048 m. Briuselio sutartį. To
dėl jai reikėtų tą garantiją duoti 
tik Vokietijai ir Italijai, kurios 
kartu su viršminėtomis valstybė
mis sudaro Europos Apsaugos 
Bendruomenę. Tokios garantijos iš 
Britanijos pusės davimas užtikrin
tų Europos ir Amerikos visuome
nę, kad Britanijos neprisidėjimas 
prie EDC nereiškia Britanijos no
ro izoliuotis nuo Europos. Tas 
taip gi palengvintų EDC sutar 
ties ratifikavimo kelią, ypač tose 
valstybėse (Prancūzijoj ir Olan
dijoj). kurios nenori dėtis į EDC 
be Britanijos.

Šiame atsitikime, kaip ir kituo
se Europos gynybos reikaluose,

AR BUS RYTŲ EUROPOS 
MUENCHENAS

Pereito sekmadienio „The Ob
server“, komentuodamas dėl 
Attlee Amerikoje pasakytos kal
bos, daro įdomias iš to išvadas. 
,,Mr. Attlee turi būdą daryti svar
bius pareiškimus taip tyliai, kad 
tų pareiškimų prasmė yra beveik 
nepastebima“, pradeda „The Ob
server“. Attlee pasakė, kad „se
kantieji keli metai nuspręs ar ry
tų Europos tautos — lenkai, vo
kiečiai, čekai, vengrai, rumunai ir 
bulgarai — bus paimti į Rusijos 
komunistų imperiją ar jos atgaus 
laisvę. Jis pridėjo: „Aš manau, 
kad būtų didelis nuostolis Euro
pai, jei tos tautos būtų paglemž
tos į Sovietų imperiją“.

„Čia ir yra svarbiausias šaltojo 
karo scenos akstinas“, rašo toliau 
laikraštis. „Esame kovos už Eu
ropą viduryje. — visos Europos, 
o ne vien jos vakarinės dalies. Ir 
net šiuo momentu, nors niekas 
dar daug nekalba apie rytų Euro
pą, tų kraštų likimas vėl iškyla į 
viešumą“.

Kol kas dar nežinoma, ar Rusi
jos pasiūlymas sudaryti nepri
klausomą Vokietiją yra nuoširdus. 
Jei taip, „tas reiktštų susitarimą, „BRITANIJOS LIETUVIO“ REDAKCIJA IR LIETUVIŲ NAMŲ B-VES SPAUSTUVĖ NIDA 

prisikėlimo Šven
tės PROGA SVEIKINA 
gerbiamus skaity
tojus IRJSPAUSTUVĖS RĖMĖJUS

čiau savo reikšme jie visados pa
siliks kelrodžiu mūsų tautos isto
rijoje. Dabartinė tautos padėtis 
yra tragiškesnė, nes ten net ir 
mintis apie seimą yra baudžiama 
Sibiru. Tačiau mes, esantieji už 
Lietuvos sienų, turime šventą pa
reigą pavergtos tautos vardu kal
bėti.

Kol daugumas gyvenome Vokie
tijoje, kol mūsų vadovaujantieji 
veiksniai rodė tam tikrą vienin
gumą tiek mūsų vidaus gyveni
me, tiek tarptautinėje veikloje, gal 
ir nebuvo reikalo sušaukti Lietu
vių Seimo. Tačiau per paskutinius 
porą metų mes buvome išblašky
ti po visus pasaulio kampus, nu
stojome ryšių ir kontaktų, parde- 
jome tarpusavyje bartis ir nukly
dome nuo vieningo kelio. Mūsų 
veiksniai dėl tų pačių priežasčių 
nustojo geriausių jėgų, nutolo 
nuo visuomenės ir pradėjo tarpu- 
savius ginčus, dar daugiau ardan
čius mūsų vienybę. Šimtai straips 
nių, spausdinamų mūsų emigra
cinėje spaudoje, veiksnių laiks 
nuo laiko skelbiami komunikatai 
ir tūkstančiai pasikalbėjimų, ku
rie kasdien vyksta tarp pasauly
je išblaškytų lietuvių rodo, kad 
nėra taip, kaip turėtų būti. Kas 
gi, pagaliau, gali sustabdyti šią. 
taip žalingą-mūsų tautai linkmę? 
Ar keliolika laiks nuo laiko susi
renkančių vyrų daugumoje netu
rinčių tautos ar visuomenes duoto 
mandato, ar emigracijoje esančios

Vokietija sudaro didžiausią gal
vosūkį, nes ji viena įš visu EDC 
valstybių nepriklauso NATO (At
lanto Pakto) organui ir dėlto 
NATO valstybės kaip Amerika, 
Kanada ir Skandinavija nėra įpa
reigotos eiti Vokietijos ginti už
puolimo atveju. Praktiškai gi šis 
reikalas nėra toks svarbus, nes 
kol Amerika ir Britanija laikys 
kariuomenę Vokietijoje, tol jos 
pasipriešins bet kokiai agresijai 
vak. Vokietijoje.

Tačiau garantija iš Britanijos 
pusės patikrintų, kad ir tuo atve
ju, jei okupacinės kariuomenės 
būtų atitrauktos iš Vokietijos,''Bri
tanija kartu su EDC nariais eitų 
Vokietijos ginti.

Atrodo, kad Britanija sutiks to
kią garantiją duoti. Užš. reik- 
min. Edenas per radio pasakyto
je kalboje pažadėjo daryti kas ga
lima, kad garantuoti Europos 
Bendruomenės saugumą Atlanto 
Pakto ribose. Ta pačia proga Ede
nas pridėjo, kad Britanija vis 
dėlto niekuomet nesutiks dėtis į 
išimtinai Europos Federaciją, nors 
ji rems tokius užsimojimus, kaip 
Schumano Planą ir Europos Gyny
bos Bendruomenę.

nustatantį Atlanto Bendruomenės 
sienas prie Reino ir patvirtinantį 
visų žemių Oderio ir Neiso ryti
nėje pusėje paglemžimą į Rusi
jos imperiją. Priimti tokį susita
rimą, reikštų parduoti rytų Euro
pą visam laikui. Tai būtų milži
niško maštabo super-Muenchenas. 
Gi mes neturėtume jokios garan
tijos, kad taip negarbingai už ki
tų laisvę nupirkta taika galėtų 
išsilaikyti ilgiau negu Muencheno 
taika“.

„Taip pat mes negalime būti 
tikri, kad Rusija lauks iki Euro
pos pajėgų balansas visiškai pasi
keis jos nenaudai ir ji bus pri
versta priimti nugalėjimą Euro
poje. Rusijos iniciatyva Vokieti
jos reikalu ir Stalino kvietimas 
keturių didžiųjų susitikimui dabar 
gali reikšti, kad Rusija nori su
daryti „susitarimo ar prasilauži
mo“ būklę dar šiais metais, kada 
ji dar tebėra stipresnė už Vakarus. 
Galimas dalykas, kad mes lėtai 
slenkame prie kritiškos būklės 
antroje šių metų pusėje. Reikės 
stiprių nervų ir aiškaus nusista
tymo kad nepasiduoti viliojimui, 
priimti laikinos taikos, negarbin
gomis sąlygomis, pasiūlymą, pa
remtą karo grąsinimu“.

SEIMAS!
mūsų tautos atstovai. Be abejo
nės, jeigu mes tikime demokrati
niais principais, jeigu mums yra 
svarbu visos tautos vienybė, jeigu 
mes nenorime apvilti vergijos jun
gą velkančius mūsų brolius, vi
suomenė per savo atstovus turi 
pareikšti savo valią ir nustatyti 
gaires mūsų ateities veikimui. 
Kaip ir pirmieji du seimai savo 
nutarimais privedė prie nepriklau
somos Lietuvfos atstatymo, taip 
šis trečiasis šeimas turėtų sukon- 
soliduoti visas mūsų jėgas, vie
ningai eiti Lietuvos vadavimo 
keliu.

Pasaulio politika keičiasi nepa
prastu greitumu, pasaulis ruošia
mas didžiuliams įvykiams, kurie, 
gal būt, pakeis pasaulio veidą 
ateities šimtmečiams. Tam visos 
tautos intensyviai ruošiasi. Mūsų 
gi tarpe, užuot pozityvaus ir 
veiksmingo pasiruošimo įvykiams 
sutikti, jėgos eikvojamos tarpu- 
saviams ginčams. Jeigu mes esa
me verti tos laisvės, kurios mes 
trokštame, jeigu Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės atstatymas 
yra pagrindinis mūsų tikslas, tada 
parodykime pasauliui, kad mes 
demokratiškai ir valstybiškai mo
kame galvoti ir veikti: sušaukime 
seimą, išrinkime atstovus, ver
tingai apsvarstykime mūsų reika
lus ir paskirkime geriausius žmo
nes mūsų vardu kalbėti ir veikti.

P. Girinis

EKONOMINĖ MASKVOS 
KONFERENCIJA

Tęsdami savo šaltąjį karą 
prieš vakarus, Sovietai sukvietė 
taip vadinamą pasaulio ekonominę 
konferenciją Maskvoje. Ji prasi
dėjo pereitą ketvirtadienį ir joje 
dalyvauja be kominformo kraštų, 
taip pat privatūs asmenys iš dau
gelio valstybių šioje geležinės už
dangos pusėje. Britanijos delega
cijai vadovavo socialistų parla
mento narvs S. Silverman. Dele
gacija, kuri susideda iš 4 parla
mento narių ir kelių biznierių, 
konferencijos proga turėjo atski
rus pasitarimus su Kinijos ir ki
tų satelitinių valstybių delegaci
jomis dėl prekybos su tais kraš
tais praplėtimo.

Pažymėtina, kad kaip užs. reik, 
min. Edenas, taip ir oficialūs so
cialistų partijos ir profsąjungų 
vadai pasmerkė tą konferenciją ir 
pavadino ją komunistų propagan
dos įrankiu. Jeigu Sovietai tikrai 
norėtų prekybos praplėtimo tarp 
vakarų ir rytų, tada JTO-jos eko
nominė komisija tam yra geriau
sia priemonė. Tuo tarpu Sovietai 
tos komisijos darbą visą laiką 
trukdo.

Delegatai praneša, kad jie bu
vo Maskvoje labai iškilmingai 
priimti ir gyvenę veltui geriau
siam viešbuty, kur gali valgyti 
ko tik nori ir baliavoti visą naktį.

Maskva giriasi, kad vyriausybė 
visai nesikiša į tos konferencijos 
darbus ir duoda visiems laisvę 
atvykti į konferenciją ir su vi
sais „draugiškai“ bendrauti, kad 
paakintų tarptautinį sugyvenimą 
tarp žmonių. Tačiau keista, kad 
nė vienas laikraščio koresponden
tas iš vakarų valstybių nebuvo 
įsileistas į Rusiją ta proga.

TUNISAS SAUGUMO 
TARYBOJE

Vienuolika arabų iš Azijos val
stybių apskundė Prancūziją Sau
gumo Tarybai dėl jos žygių Tu
nise. Prancūzija neseniai areštavo 
Tuniso premjerą su trimis vyriau
sybės nariais. Tuniso Bey (kara
lius) po pasikalbėjimų su Pran
cūzijos atstovais premjeru pasky
rė kitą asmenį, palankų Prancūzi
jai.

Minėtam skunde Prancūzija kal
tinama ne vien vyriausybės narių 
areštavimu, bet taip pat tuo, kad 
Tuniso Bey naują premjerą pa
skyręs, Prancūzijos priverstas. 
Prancūzijos atstovas Saugumo Ta
ryboje tai paneigė ir pareiškė, kad 
minėtas skundas jau yra pavėla
vęs. nes būklė Tunise jau yra nor
mali ir kraštas turi teisėtą vyriau
sybę.

Saugumo Taryba, išklausiusi 
delegatų kalbų, Išsiskirstė, nepa
dariusi jokio nutarimo, ar tą klau
simą svarstyti ar ne. Britanijos 
ir Amerikos atstovai pareiškė, kad 
jie yra priešingi to skundo svars
tymui.

DIDELIS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMUOSE
Pereitą savaitę visame krašte 

vyko rinkimai į savivaldybes. 
Darbo partija laimėjo daug vietų 
iš konservatorių ir nepriklauso
mų. Pereitą ketvirtadienį įvyko 
svarbiausi rinkimai Londone, nes 
buvo rankama centrinė Londono 
savivaldybė (LCC — London 
County Council), kuri tvarko Lon
dono gyventojų reikalus) švieti
mą, ligonines, kanalizaciją, namų 
statybą ir t.t.) Socialistai čia tu
rėjo didelį laimėjimą konservato
rių sąskaiton ir gavo 55 atstovus 
daugiau, negu konservatoriai. Jie 
pravedė 92 atstovus vietoj iki šiol 
turimų 63, gi konservatoriai pra
vedė tik 37 vietoj 62. Po pralai
mėjimo konservatorių vadas sa
vivaldybėje Brooke pareiškė: 
„Mūsų oponentai išnaudojo visus 
sunkumus su kuriais vyriausybė 
dabar kovoja ir dėl kurių jie pa
tys (atseit socialistai) yra kalti". 
Socialistų vadas Hayward gi pa
sidžiaugė, kad jie dabar turi pa
kankamą atstovų daugumą, rei
kalingą gerai savivaldybei.

Ir provincijose savivaldybėse 
socialistai gavo daugiau vietų ne
gu kad jie iki šiol turėjo. Socialis
tų laimėjimai buvo padarytį kon
servatorių ir daugiausia nepri
klausomų sąskaiton.

Atrodo, kad konservatorių pra
laimėjimas daugiausia įvyko dėl 
pragyvenimo išlaidų pabrangimo 
(ypač maisto) ir dėl jų rinkimi
nių pažadų neišpildymo. Kokie 
būtų buvę savivaldybių rinkimų 
rezultatai, jei darbiečiai būtų likę 
vyriausybėje ir būtų turėję imtis 
panašių nepopuliarių priemonių 
krašto ūkinei būklei pataisyti — 
apie tai galima tik spėlioti.

DOLERIU BALANSAS 
PAGERĖJO

Finansų min. Butleris pereitą 
savaitgalį davė džiuginančių ži
nių apie Britanijos ūkinę būklę. 
Dėl vyriausybės įvestų žygių do
lerių ir aukso rezervas per perei
tus tris mėnesius žvmiai pagerė
jo. Aukso ir dolerių deficitas kovo 
mėn. buvo tik 71 mil. dolerių, tnd 
tarpu vasario mėn. iis buvo 266 
mil. ir sausio mėn. 209 mil. do
lerių. Aukso rezervas ian pradėjo 
didėti. Pagerėjusios būklės prie
žastis "yra neseniai paskelbtas 
biudžetą ir banko nuošimčio pa
kėlimas.

Svaro valiuta žvmiai sustinrėio 
ir svaro pareikalavimas užsieny 
yra gerokai padidėjęs.

„RADIO FKRANAI“
Didesnieji Čekijos miestai yra 

apsupami specialiais „radio ekra 
nais“, kuriais čekų komunistai ti
kisi sutrukdysią gvventoiams 
klausytis radio transliariių iš lais- 
voio nasaulio Vienas čekų radio 
technikas, prieš kur! laiką pabė
gės į Austriią. pasakoia. ka<i dar 
šiais metais bus knmnnisrinėie 
Čekiioie užbaigti milžiniški „radio 
ekranų“ statybos darbai, kuriais 
norima nuslopinti galingos ame
rikiečiu radiio stoties veikimas. 
Šiuo metu ši amerikiečių stotis 
yra labai girdima visoie čekiioie 
ir gyventojai mielai jos klauso. 
Šitoksai reiškinys ne tik čekų ko
munistams. bet ir Maskvai suke
lia daug rūpesčio ir tokioms trans- 
liaciioms sutrukdyti dedamos vi
sos pastangos.

Kai kuriuose sovietų miestuose 
ir daugelyje satelitinių kraštų 
miestuose elektros energija gy
ventojams yra nutraukiama tomis 
valandomis, kad veikia amerikie
čių radio sfotvs. Platus sovieti
nių radio stočių tinklas, trukdan
tis laisvojo pasaulio stočių veiki
mą. reikalaująs nepaprastai daug 
elektros iėgos. Suprantama, kad 
komunistinės vvriausvbės be 
skrupulų tokiomis valandomis nu
traukia gyventojams srove, kad 
tik iie negalėtų išgirsti laisvojo 
žodžio.

* Lordas Tsmay. buvęs Britani
jos Commonwealtho reikalams 
min., pereitą penktadieni formaliai 
nerėmė pareigas kaip šiaurės At
lanto Pakto Organizaciios genera
linis sekretorius. NATO štabas iš 
Londono šį mėnesį keliasi J Pa
ryžių.

* Pereitą savaitgalį D. Britani
jos min. pirmininkas Churchillis 
nas save buvo pakvietęs opozici
jos vadą C. Attlee su ponia pie
tums. Pietuose taip pat dalyvavo 
parlamento žemųjų rūmų speake- 
ris W. S. Morrisonas.

1



2 BRITANIJOS LIETUVIS Nr. 15 (243)

J. K U Z M I C K I S

VELYKOS MUSU POEZIJOJE
Vaikšto Jėzus ir tavęs neranda, 
neša kryžių dideli ir sunkų —■

Bern. Brazdžionis

Nežinau pasaulio menininkų kū
ryboje skausmingesnio Nukryžiuo
tojo atvaizdo, kaip Mathias von 
Aschaffenburg - Grunewald (1528) 
„Nukryžiavimo“ didžiuliame pa
veiksle. Visas kūnas žaizdomis, 
tarsi raupsais, nusėtas; galva 
skausmingai nulenkta, lūpos ago
niškai pračiauptos; rankų pirštai 
konvulsiškai išsukinėti. . .

Visai kitoks Kristus to paties 
Griinewald'o „Prisikėlimo“ kom
pozicijoje: jo veidas skaistus, 
spindintis; visas kūnas skaidrus, 
kaip pavasaris; rankos iškeltos 
tartum palaiminimui.

Tos pačios nuotaikos yra Rem- 
brandt'o, El Greco bei kitų pa
saulinio masto dailininkų Kristaus 
kančios ir Prisikėlimo paveikslai. 
Prisikėlimas nurenka visas žaiz
das, slogų skausmą, net mirties 
dvelkimą ir apgaubia nuostabaus 
džiaugsmo spindėjimu.

Kristaus kančia, mirtis ir didin
gas Prisikėlimas viliojo ir tebe- 
vilioja ne tik spalvų menininkus: 
it žodžio kūrėjai rinko ir teberen- 
ka spalvingiausius žodžius šitos 
metamorfozės atkūrimui, kartu by
lodami pranašų Jeremijo ar Izai- 
jąus sugestijos jėga visų laikų 
skaitytojams. Lygia greta su kitų 
tautų poetais tuo kūrybos keliu 
eina ir mūsų poetai.

I. VELYKINIAI VARPAI
W. Goethe's Faustas, neberas

damas gyvenimo prasmės, jau 
kelia prie lūpų nuodų taurę, bet 
jj sulaiko Velykinių varpų gaus
mas. Kyla saldūs jaunystės prisi
minimai, kada tikėjimas gaivino 
jo jėgas ir nešė džiaugsmo', — ir 
Faustas nutaria gyventi.

Tai, ką minties ir žodžio maes
tras pasakė problematiškoje „Fau
sto“ dramoje, mūsų gilus mąstyto
jas poetas Jurgis Baltru
šaitis sutalpino neilgame „Ve
lykinių Varpų“ eilėraštyje:

Varpas sugaudė — Velykos — 
ir sušvito sielos nykios!

Kodėl jos sušvito? Žemė yra 
tamsa apsigaubusi. Žmogus kelei
vis ne kartą pasiklysta ir įieško, 
kaip žydai kelyje i Pažadėtą že
mę, ugninio stulpo — „Dievo 
ugnių“ kąip sako poetas. Šitoji 
„Dievo žiežiba“ išklaido žemiškų 
klystkelių klaikį ir priverčia žino 
gu atsiklaupti susimąstymo mal
doje: ,

Vaikai sapno, susikaupkit, 
pulkit žemėn, atsiklaupkit!

Deja, žmoguje nuolat glūdi kal
biškasis „netarnausiu“. Ypačiai 
šiais atominio amžiaus laikais, 
kada griovimas yra gaivališkesnis 
nei kūryba, žmogus dar karta, su
kyla prieš Dievą ir norėtų jj pa
kartotinai nužudyti:

. . . vieni Jj garbino, kiti 
[akmenim apmėtė, 

♦m’i Tf vė’ nO’-ė'O nužudyt.
’ xrn- Pr,

1 lis .Prisikėlimo“ eilėr., 
pats finale nusimena: prisikėlęs 
Kristus praėjo „nė nepažvelgęs į 

mane...“; praėjo „lyg rytme
čio dvelkimas, pro dideles ir ne
ramias minias“.

Poetas, tur būt, norėjo daugiau 
ką pasakyti: gal būt, jis norėjo 
konstatuoti nemalonų faktą, kad 
Kristus pasilieka šalia žmonių gv 
veninio, jaučiamai neįsibrauda
mas i jų kasdienybės sūkurius : 
gal jis norėjo pabrėžti, kaip labai 
nutolęs šio laiko žmogus nuo jam 
nepažįstamo Kristaus, kuris, tar
tum rytmečio dvelkimas, nejučiom 
prasklendena pro pat jo šalį.

Bet šio laiko žmogus ilgisi Kris
taus, tik jis pats jaučiasi nuto
lęs nuo Jo. Jam tebėsivaidena, 
kaip Jonas Aistis sako 
„Antai tenai“ eilėr., Kristaus ran
kos, kojos, atvertas šonas; erškė
čiuoti smilkiniai „ir, rodos, klau
sia: — Ar mane pažįsti?“

Ne, nevisai pažįsta Kristų ir Jo 
Linksma. Naujieną, užantšpaud- 
duotą, miitimi ir Prisikėlimu, da
barties žmogus. Jis nepajudina 
dulkėmis apneštos Evangelijos, 
nesijaučia liečiamas kiekvieno ten 
parašyto žodžio, pamiršo guo
džiantį — „štai, esu su jumis iki 
pasaulio pabaigos", ir maldauja 
dar vieno pasirodymo:

Dėl ko gi mus, o Viešpatie 
[apleidai ?

Dėl ko gi Tu mūs vėl
, [neatlankai ?

Ateik, o atlantyk, pirma nei
[teisi . . •

Tačiau ir į pakartotiną klausi
mą — „sakyk, o Viešpatie, ar Tu 
ateisi ?“ — Jis nieko neatsako, 
tik . . .

Apsiverkė Kristus — tyliai, 
[tyliai . . .

Gal lietuvis nesprendžia didelių 
vidaus problemų, gal jis nėra 
faustiškos prigimties, kad jam kur 
kas mielesnis Rpintojėlis, rymąs 
kelių kryžkelėje. Ir jo malda nėra 
vidaus painių ir konfliktų iššauk
ta, bet giliaus tikėjimo padiktuo
ta, kaip Fausto Kiršos 
„Smuikelyje“:

Jei stebuklus rodai, aš tavęs
[maldauju: 

gelbėk nekaltuosius, bausk, 
[kurie kerštauja.

Lietuvis ir Rūpintojėlis — įkū
nyta krikščioniškoji dvasia ir ty
lus skausmas dėl triumfuojančios 
netiesos. O vis dėlto šitas Nemu
no ir Neries sūnus, - tas gamtos 
vaikas jaučia, kad gyvas Dievas 
yra ne knygose, ne teorijose, bet 
tikrame kovos gyvenime ir jo 
vyksme:

O, mano Viešpatie,
Tavieji mostai platūs,
ir jų negali sutalpint didžiausi

[puslapiai — 
tvirtina mūsiškis Vladas 
Šlaitas „Nublukusių pusla
pių eilėraštyje.

Ir jis', tur būt, teisus: gal tik 
lietuvis visa .širdimi jaučia, kad 
ten ..anapus puslapių prasideda 
-tmrr-s ir ramios sodų juostos“...

II, PRISIKĖLIMO VILTYS
Jeigu Jonas Aistis at

kakliai klausia — „dėl ko gi mus, 

o Viešpatie, apleidai ?“, matyt, jis 
turi tam priežasčių. Norėdamas 
pamatyti Mesiją, jis visų pirma 
prabėžia egocentrinį motyvą:

Mane čionai nusnigo ir nulijo, 
aš nuvargau pasauly , ir

[giesmėj.

Tačiau yra ne tik šis asmeni
nis, motyvas. Yra ir antras, dar 
svarbesnis, apie kurį poetas šiais 
žodžiais kalba:

Paklydome, surizgo mūs
[keliai . . .

Tokiu būdu Velykinė poezija 
prasimuša pro grynosios poezijos 
formas ir pakyla iki apmąstymo, 
iki tylios maldos. Net nuostabu, 
kaip toje maldos poezijoje pinasi 
anie du jau minėti — egocentrinis 
ir visuotinis — motyvai. Žmogus 
pradžioje jaučia savo naštą, pas
kum jis atsimena ir visos tautos 
sunkų kryžių.

Velykiniai pavasario varpai 
Bern. Brazdžioniui vi
sų pirma primena paskirą žmogų, 
tačiau visai priešingame mąsty
mo lauke, nei sugestijonuojanti 
prisikėlimo mintis:

Maža žolelė iš kietos velėnos
[kalas, 

ir tu, žmogau, kaip mirusi
[žolė tapai, 

ir jus kada, pražuvę moters iš 
[Magdalos, 

pakvies pavasario varpai — 
pavasario varpai.

(„Pavarsario varpai“)

Taigi, Prisikėlimo varpai net 
mirtį primena. Bet ne tik mirtį, — 
ir gvvą stebuklą, liečiantį žmones 
ir tautas, ir tas stebuklas „amži
nai keliaus pro mus pro šąli“.

Amžinuoju stebuklu tiki Bern. 
Brazdžionis, atsiminus ir „blaško
mus sodybų pelenus“ Lietuvoje. 
Jis jaučia, kad po žiemos ledu ne
miega upės, kad „pumpurai" po 
šiaurinio šalčio luoba ledine vėl 
pabus“, kad apsnigti varpinių 
varpai suaidės, kad „žydės parti
zanų, tulpėm papuošti, kapai“. 
Skambės tada linksmas „Aleliu
ja!“ ir

( namus
iš pasaulio vieškelių visų 

grįš visi
ėję Viešpaties valia ištikimi, 

kam širdy,
kai aplinkui buvo juoda ir 

tartum saulė [tamsu,
švietė Tėviškės Namai.

(„Prisikėlimas“)

Tolygią viziją turi ir kitas poe
tas mąstytojas Alfonsas 
Nyka-Niliūnas eilėraš
tyje. Poetas sako, kad kai kada 
„į žemės ringą grįžta Kristus“ ir 
pasirodo „arenose žudynių amži
nų. Kartais Jis sėdi liūdesiu už
dengęs veidą estradoje, tartum 
Karalius, tarp minios, atėjusios 
pergalės giesme „pasidalint su 
nelaimingu Nugalėtoju“.

Bet Jį pamatęs Nugalėtoias
[steiga sulaužo ietį 

ir krinta su riksmu: „šiandien 
[man saulė nusileido. 

Tu iš tamsybės amžinos
[išvesk mane!“

Ne tik Jonas Aistis. Bern. 
Brazdžionis ar Alf. Nyka jaučia, 
kur yra tautinio prisikėlimo gali
mybė. Tai jaučia visa tauta, gy 
venanti krikščionybės dvasios 
sultimis. Gal dėl to ir Kotry
na Grigaitytė visai at
virai — sakytume, moteriškai- 
kreipiasi į Kristų:

Palaimink, o Karaliau Tu, 
Kurs gėrei tulžį su vynu, 
tėvynės mūsų troškulį

[ugningą !. . .

Tik dėl to ir J u o z a s Ylų— 
v is (St. Yla) kacete piešė paky
lantį baltą Vytį, kurs nubloškia 
mirties kaukę. O tada atgyja vi
sa —■ ir daubos, ir kloniai —

ir plaukia, renkas žmonės 
klausytis amžių varpo

(„Prisikėlimas“)

Laukdamas Prisikėlimo ryto, 
ilsėjausi 1933 metų pavasarį vie
name Dzūkijos sodžiuje. Vos sau
lei pradėjus švisti, mane pažadi
no švelnūs jaunimo dainos garsai. 
Jie dainavo Velykinę dainą apie 
mergaitę:

Vai, išeik, išeik, 
jaunoji mergele! 
Vynelis vyno 
žaliasis !. . .

Jaunimas tol dainavo, kol nepa
kilo mergaitė, neatidarė lango ir 
nepadalijo margučių. Paskum vi
si nukeliavo į kaimyninius na
mus.

Poetai dainuoja apie Prisikėli
mą, skaitytojai ne tik skaito, bet 
ir gyvena jų sugestijomis. O jie 
dainuos, kaip tas dzūkų jaunimas, 
tol, kol Prisikėlusis nepadalys pa
vergtoms tautoms laisvės dovanų.

Tik ar ne permažai mūsų poe
zijoje prisikėlimo motyvų . . .

1952. IV. 2.

VELYKŲ LALAUMNKAI DZŪKUOSE
Velykų pirmos dienos vakare 

susirenka būrys bernų ir naktį 
eina lalauti. Gali dalyvauti ir ve
dę, bet jie nelabai yra pageidau
jami maišytis jaunimo tarpe, be 
to, dar ir. patys lankomieji nela
bai būna patenkinti, jei lalauja 
vedę vyrai, tad daugiausia lalauti 
eina nevedę bernai. Dažnai su 
šiuo būriu vaikšto smuikininkas 
ir armoškininkas. Būrio skaičius 
nenustatytas, dažniausiai esti nuo 
8 iki 14 asmenų, iš vieno ir to pa
ties kaimo. Pačioje pradžioje pa
siskirta vieną iš savo tarpo kiau- 
šinamas nešioti. Pradeda lalauti 
iš vakaro ir nuo svetimųjų kaimų, 
o pabaigoje, jau antrosios Velykų 
dienos rytą, sugrįžta ir baigia sa
vo kaime: mat, savam kaime ne 
taip svarbu gerai pasirodyti su 
giesmėmis, be to, ir kiaušinių ne
reikia toli nešioti.

Vienas asmuo būna paskirtas 
prašytis prie langų, kad leistų pa
giedoti, „palinksminti ■ namelius“. 
Priėjės prie lango tas prašytojas 
pirmiausia sako: „Garbė Jėzui 
Kristui“ ir pabeldes į langa šau
kia: „Tėveli, tėveli, pavelyk pa
linksminti namelius!“ Jei kartais 
namų gyventojai tokių linksmin
tojų nenori, tai visai neatsišaukia 
arba atsako tiesiog, kad neturi

Stella

SEZONINIAI DALYKAI
Mažiau margučių Anglijoj šįmet, 
Nes emigruoti smarkiau vis ima. 
Spaudžia viengungiai, skuba ir vedę, 
įprastos laisvės čionai neradę.

Nesiteirauja, ar mauti verta. 
Liesos dešrelės, matyt, apkarto. 
Ir prieš Kalėdas ir prieš Velykas 
Visur mes girdim: „Na, vyrai, ikil“

Tačiau margučiai ir čia įvairūs.
Matom nemaža veikimo gairių. 
Vienos į kovą, kitos į taiką 
Veda lietuvį per visą laiką.

Kaip ten bebūtų, štai ir Velykos! 
Išlenks po šmičkį Anglijoj likę; 
Išgers bokalą kartaus alučio, 
Švelniam balandžio vėjui papūtus.

0 laikas eina prieš mūsų norą.
Senberniai skuba subėgi į poras.
Kas tebešoka dar lenciugelį, 
O kas jau koją į karstą kelia ...

Gyventi reikia, sakom kiekvienas. 
Svetur vienodos naktys ir dienos. 
Širdims daug mielo ko pasigendam, 
Gaudom kiekvieną palankų gandą.

„Karas po nosiai I“, „Karo nelaukit!“ 
Taip anglosaksai padėtį jaukia.
O mes už VLIKą, o mes prieš VLIKą 
Erzelį keliam net per Velykas.

Mums prieš viens kitą stojant čia piestu, 
Verkia po rusais kaimai ir miestai, 
Verkia trispalvę Jie prisiminę, 
Varpų gaudimą ir Linksmą žinią.

Pamokos baisiai mums nusibodo, 
Todėl nelaukit plakančio žodžio. 
Lai meilės žodžiai eina iš lūpų, 
Tremties margutį sau nusilupus!

kiaušinių. Didėle gėda būna tiems 
namams, kurie neduoda"lalaunin- 
kams giedoti, ypač'jei dar tuose 
namuose yra merginų. Kai namų 
šeimininkas leidžia lalauninkams 
giedoti, tai pirmiausa esti gieda
mos Velykinės giesmės: „Kristus 
Dievas mūsų“ arba „Linksmą die
ną apturėjom“. Po tokių šventų 
giesmių, išmoktų iš kantičkų, esti 
sakoma oracija, pvz.:

„Anksti nedėlios rytelį Sauliutė 
tekėjo, Panelė švenčiausia po 
dangų vaikščiojo, savo sūnelį už 
rankos vedžiojo. Davedė in mė
lynas marias. Pas tas marias trys 
grabai, pas tuos grabus žydi trys 
lelijos. Iš tų lelijų išlėkė paukšte
lis, — tai ne paukštelis, o Dievo 
Sūnelis. Aleliuja, aleliuja, amen“.

Jei namų šeimininkė duoda 
mažai kiaušinių, pvz., viena ar du, 
tai tuos kiaušinius čia pat sumuša 
į duris. Jeigu visai neduoda, tai 
padaro kokį pokštą, pvz.: nu
griauna malkų rietuves, vartus 
išverčia, duris užriša arba šulinį 
primeta akmenų ir taip palikę 
nueina. Be to, dar ir su šeiminin
ke barasi, pvz., sako: „Kad tu, 
gaspadine, nesulauktai nei vieno 
kiaušinio, kad tavo vištos akme
nis, o ne kiaušinius dėtų“. Arba 
dar kitaip: „Kad tavo visos vištos 

po pečiuj ištintų, kaip kupetos 
šieno, kad tu jų su arkliu neiš
trauktai, o traukdama — kad tu 
pečių sugriautai. Ir kad kai tu 
apleisi vištą, tai kad ne viščiukai, 
o vanagėliai išeitų“. Jei duoda 
kokius 6—8 kiaušinius, tai tada 
gražiai padėkoja.

Kur esti merginų, tai ten dar 
giedama vadinamoji „lalinka“ 
(nuo žodžio „laluoti“). Už tokią 
dainą mergina turi duoti kiauši
nių atskirai.

(Iš Dr. J. Balio knygos 
„Lietuvių Tautosakos 

Skaitymai“)
* * ♦ ♦

Pastaba: Spausdindami čia la- 
launinkų Dzūkuose aprašymą, 
prašytume savo skaitytojus nepa
tingėti parašyti mums, kaip jų 
apylinkėje būdavo švenčiamos Ve
lykos, kokių papročių buvo, prade
dant Didžiąja savaite. Tokius ap
rašymus siųsti „Brit. Lietuvio“ 
Redakcijai — Kultūriniam pusla
piui. Jie bus panaudoti spaudoje 
ar persiųsti Dr. J. Baliui į Ameri
ką. Redakcija iš anksto dėkinga 
tiems, kurie nepatingės. Tik reikia 
pažymėti, kurioife Lietuvos vietoje 
ir kada šitaip ar kitaip būdavo 
daroma.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

L SKYRIUS

Mr. Jones, Manor Farm savininkas, ruošė vištidės nakčiai, ta
čiau buvo tiek girtas, kad pamiršo užsklęsti dureles. Jo, laikomo ži
binto šviesos ratui švaistantis į šalis, jis nusvirduliavo skersai kiemą, 
nusispyrė ties užpakalinėmis durimis batus, išmaukė paskutinį stiklą 
alaus iš statinaitės šeimyninėj ir įsirioglino lovon, kur jau knarkė 
Mrs. Jones.

Tik užgesus šviesai miegamajame, visuose sodybos trobesiuose 
kilo judėjimas ir sąmyšis. Dienos metu buvo pasklidusi žinia, kad 
senajam Majorui, Middle White rasės premijuotam kuiliui, pereitą 
naktį buvo prisisapnavęs keistas sapnas, ir jis nori jį išdėstyti ki
tiems gyvuliams. Buvo sutarta, kad visi jie susirinks didžiojoj 
daržinėj tuoj, kai tik bus saugu, Mr. Jones'ui pasitraukus iš kelio. 
Senasis Majoras (taip jis visuomet buvo vadinamas, nors tikrasis 
jo vardas, kuriuo jis buvo išstatytas parodoje, buvo Willingdon'o 
Gražuolis) buvo tiek didžiai gerbiamas ūkyje, jok visi buvo mielai 
pasitenge prarasti valanda, miego, kad tik galėtų išgirsti, ką jis 
ketina pasakyti.

Viename didžiosios daržinės gale, ant tam tikro pakilimo, po 
kabančiu ant sijos žibintu, jau buvo savo šiaudų guolyje įsitaisęs 
Majoras- Jis buvo dvylikos metų amžiaus ir pastaruoju laiku ge
rokai nusipenėjęs, bet visgi jis buvo didingos išvaizdos kiaulė, 
atrodanti išmintinga ir geraširdiška, nors jo iltys ir nebuvo nupjau
tos. Netrukus ėmė rinktis-ir kiti gyvuliai ir patogiai taisytis, kiek
vienas pagal savo skiitingą būdą. Pirmieji atkiūtino trys šunes, 
Bluebell'is, Jessie ir Pincher'is, o paskui kiaulės, kurios negaišda
mos įsitaisė šiauduose priešais pakilimą Vištos sutūpė ant pa
langių. karveliai suskrido ant gegnių, avys ir karvės sugulė už
pakalyje kiaulių ir ėmė atrajoti bei gromuluoti. Du darbiniai 
arkliai, Boksininkas ir Dobile, atėjo ,drauge, žingsniuodami pa 
mažėli ir statydami savo didžiules, apžėlusias kanopas didžiausiu 
atsargumu, nes šiauduose galėjo slypėti kokie mažieji gyvuliai. Do
bile buvo storulė, motiniška kumelė, motiniška kumelė, pasiekusi 
pusės jai skirto amžiaus, po ketvirtojo kumeliuko nebeatgavųsi jau 
lieknumo Boksininkas buvo didžiulis gyvulys, bemaž aštuonioli
kos delnų augščid ir dvieju paprastų arklių pajėgumo. Dėl balto 
dryžio išilgai nosį jis buvo apykvailės išvaizdos ; ir iš tikrųjų jis 
nebuvo pirmaeilės inteligencijos, tačiau jis buvo visų gerbiamas 
dėl ramaus būdo ir už milžinišką jėgą darbe. Paskui arklius atėjo 
Muriel'is, baltas ožys, ir Benjaminas, asilas. Benjaminas buvo pats 
seniausias ir visame ūkyje blogiausio būdo gyvulys. Jis retai te
prabildavo, jei ką tardavo, tai būdavo ciniškos pastabos; pavyz
džiui, jis sakydavo, kad Dievas jam davęs uodegą apsiginti nuo 
musių, bet jis veikliau norėtų neturėti nei uodegos nei musių. Jis 

vienas vienintelis iš visų ūkio gyvulių niekad nenusijuokdavo. 
Paklaustas kodėl, jis atsakydavo, jog nematąs nieko juokingo. Bet 
vis dėlto, nors atvirai ir neprisipažindamas, jis buvo prisirišęs 
prie Boksininko; juodu paprastai praleisdavo sekmadienius drauge 
mažoj užtvaroj už sodo, besiganydami greta vienas kito, tačiau nie
kad nesikalbėdami.

Abu arkliai iau buvo atsigulę, kai motinos netekusių ančiukų 
bū-elis įsirito virtine į daržinę ir, gailiai cypsėdamas, blaškėsi is 
šalies į šalį, jieškodamas saugios vietos, kur nebūtų pavojaus, kad 
kas juos sutryps. Dobile padarė kažką panašaus i užtvarą, apka
binusi juos savo didžiule priekine koja, ir ančiukai ten įsitaisė, 
kaip lizde, ir beregint sumigo. Paskutiniuoju momentu, grakščiai 
smulkindama žingsnius, čiulpdama gabaliuką cukraus, įėjo gražu
tė. kvailutė, baltoji kumelė Mollie, Mr. Jones'o kinkomoji į dviratį 
vežimėlį. Ji užėmė vietą netoli priekio ir ėmė koketuoti baltais kar
čiais, tikėdamasi atkreipti kitų dėmesį j raudoną, karčiuosna įpintą 
kaspiną Visų paskutinioji įsėlino katė; kaip paprastai, apsidai
riusi aplinkui šilčiausios vietos, ji pagaliau įsispraudė tarp Boksi
ninko ir Dobilės ; ten ji patenkinta pramurkė visą Majoro prakalbą, 
nesiklausydama nė žodelyčio iš to. ką jis sakė.

Dabar jau visi gyvuliai buvo akivaizdoje, išskyrus Mozę, pri
jaukintą varną, kuris miegojo ant laktos už užpakalinių durų. Pa
matęs, kad visi jie patogiai įsitaisė ir atidžiai laukia, Majoras 
atsikrenkštė ir pradėjo:

— Draugai., jūs jau esate girdėję apie keistą sapną, kuris man 
buvo prisisapnavęs pereitą naktį. Tačiau prie to sapno aš prieisiu 
vėliau Pirmiausia turiu jums pasakyti kitką. , Aš nemanau, drau
gai. kad man teks išgyventi su jumis dar ilgus mėnesius, ir laikau 
savo paieiga prieš mirdamas perduoti jums tą išmintį, kurios esu 
pasiekęs. Mano gyvenimas buvo ilgas, aš turėjau daug laiko, be
gulėdamas savo tvarte, galvoti, ir manau, jog galiu pasakyti, kad 
suprantu gyvenimo šioje žemėje prigimtį tiek pat, kiek ir kiek
vienas kitas tebegyvenantis gyvulys. štai apie ką aš noriu 
jums pasakyti.

Dabar — draugai, kas yra to mūsų gyvenimo prigimtis? Paž
velkime į jį: mūsų gyvenimas yra vargingas, darbštus ir trum
pas. Mes gimstam, gaunam tik tiek maisto, kad išlaikytume kvapą 
savo kūnuose, ir tie iš mūsų, kurie esame tam pajėgus, esame ver 
čiami dirbti ligi paskutiniojo mūsų jėgų atomo; ir po labai trumpo 
tarpo, kai mūsų naudingumas baigiasi, mes paskerdžiami su pasi- 
beisėtinu žiaurumu. Nė vienas gyvulys Anglijoje,baigęs vienerins 
metus amžiaus, nežino, kas yra laimė ir poilsis. Nė vienas gy
vulys Anglijoje nėra laisvas. Gyvulio gyvenimas -— tai vien var
gas ir vergija; štai tikroji teisybė.

Bet ar tai paprastas gamtos įstatymas? Ar taip yra todėl, kad 
šis mūsų kraštas yra toks skurdus, iog negali savo gyventojams 
suteikti padoraus gyvenimo? Ne, draugai, tūkstantį kartų ne! 
Anglijos žemė derlinga, jos klimatas geras, ji yra pajėgi suteikti 
maisto nepalyginti didesniam gyvulių skaičiui, negu tas, kuris da
bar joje gyvena, Vien tik šis mūsų ūkis galėtų išlaikyti tuziną 
arklių, dvidešimt karvių, šimtus avių — ir visiems jiems gyvenant 
tokiuose patogumuose bei ištaigoje, kokie dabar net netelpa mūsų 

vaizduotėje. Tad kodėl mes gyvename tokiose vargingose sąly
gose? Todėl, kad bemaž visus mūsų darbo, vaisius vagia žmonės. 
Čia, draugai, glūdi atsakymas į visas mūsų problemas. Jis suve
damas į vieną žodį — Žmogus. Žmogus yra vienintelis mūsų 
priešas. Nustumkim Žmogų nuo scenos, ir pagrindinė bado bei 
persidirbimo priežastis bus visiems laikams pašalinta.

Žmogus yra vienintelė būtybė, kuri naudojasi negamindama. 
Jis neduoda pieno, jis nededa kiaušinių, jis yra persilpnas plūgui 
traukti, iis nevali pakankamai greitai bėgioti triušiui pagauti? Iki 
traukti, jis negali pakankamai greitai bėgioti triušiui pagauti. 
Iki šiol, bėgti, jis yra visų gyvulių viešpats. Jis skiria juos 
darbams, duodamas jiems už tai tik tiek, kad nepastiptų badu, o 
visą likusį pasilaiko sau Mūsų darbu apdirbama žemė, mūsų mėšlu 
ii tręšiama, ir ligi šiol nė vienas mūsų neturi, nieko nuosavo, išsky- 
rius tik savo kailį. Jūs, karvės kurias matau priešais save, kiek 
tūkstančių galionų pieno estate davt sios per pereitus metus? Ir kas 
atsitiki su tuo pienu, kuriuo turėjo būti girdomi veršiukai, kad 
augtų ir stiprėtų? Visas, ligi paskutiniojo lašo jis supiltas į mūsų 
priešų gerkles. O iūs. vištos, kiek kiaušinių sudėjot pereitais me
tais, ir kiek iš tų kiaušinių išperėjot viščiukų? Visi likusieji buvo 
išvežti į turgų, kad atneštų pinigų Jones'ui ir jo žmonėms. O tu, 
Dobile, kur yra tie keturi tavo pagimdyti kumeliukai, turėję būti 
tavo parama ir džiaugsmas senatvėje? Kiekvienas jų, sulaukęs 
metų amžiaus, buvo parduotas — tu jų niekad nebepamatysi. Ir ką 
gi tu esi kada gavusi, neskaitant menkos porcijos ir vietos arkli
dėje, už keturius savo gimdymus ir visą darbą laukuose?

Ir net tam vargingam mūsų gyvenimui nėra leista apskrieti 
gamtos nustatyto rato. Kiek dėl manęs, nesiskundžiu, nes esu vie 
nas iš laimingųjų. Esu dvylikos metų amžiaus ir turėjau per ke
turis šimtus vaikų. Tai yra natūralus kiaulės gyvenimas. Tačiau 
galų gale nė vienas gyvulys neišvengs žiauraus peilio. Jūs jau
nos kiaulaitės, kur sėdit priešais mane, kiekviena iš jūsų metų bū
vyje išžviegs savo gyvybę ant bloko. Visi mes turėsime išgyventi 
tą siaubą — karvės, kiaulės, vištos, avys — visi. Net arklių ir 
šunų negeresnis likimas. Tu, Boksininke, kai vieną gražią dieną 
tie tavo galingieji raumenys neteks savo jėgos, būsi Jones'o par
duotas kailialupiui, kuris perplaus tau gerklę ir išvirs tave me
džiokliniams šunims maitinti. O kiek dėl šunų, tai, kai jie pasens 
ir neteks dantų, Jones priraišios jiems plytas po kaklais ir sumes 
juos į artimiausią tvenkinį

Argi, tad, ne aiškių, aiškiausia, draugai, kad visas šio mūsų 
gyvenimo blogis kyla iš žmonių tironijos? Tik išsivaduokim nuo 
žmogaus, ir mūsų darbo vaisiai bus mūsų nuosavybė. Kuone per 
vieną naktį mes galėtume pasidaryti turtingi ir laisvi. Tad ką gi 
mes turime daryti ? dieną ir naktį, kūnu ir dvasia darbuotis žmo
nių veislei nuversti! Štai mano pavedimas jums, draugai: Sukili
mas 1 Aš nežinau, kada išmuš to Sukilimo valanda, tai gali įvykti 
po savaitės ar po šimto metų, tačiau žinau taip tikrai, kaip kad 
matau šiaudus po savo kojų, jog anksčiau ar vėliau teisingumas 
bus įvykdytas. Įsižiūrėkit j tai, draugai, per trumpą jūsų gyveni
mo likutį 1 O visų svarbiausia, perduokit šį mano pavedimą tiems, 
kurie ateis po jūsų, taip, kad ateities kartos vestų kovą ligi lai
mėjimo. (b.d.)
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* Šiomis dienomis Vakarų Ang
lijoje buvo iškilmingai atidaryta 
nauja vandentiekio stotis, kuri bu 
vo įrengta pagal inž. Vilčinsko 
projektą.

Stotis aprūpina vandeniu vieną 
miestelį ir kelis aplinkinius kai
mus ir veikia automatiškai.

— o —
* Vieton išvykusio į Kanadą p. 

. F. Senkaus, Tautos Fondo Vai
dvba paskyrė trečiuoju T. F, 
Atstovybės D. Britanijoje nariu — 
p. V. Turūtą.

— o —
DBLS TARYBOS POSĖDIS

Š.m. balandžio 5 dieną, Londo 
ne, įvyko DBI..S Tarybos posėdis, 
kuriame buvo svarstyta ir pasisa 
kyta dėl pastovesnės lietuvių po
litinės konferencijos sušaukimo 
reikalo. Tuo reikalu yra paruoš
tas pareiškimas, kuris bus pasiųs
tas mūsų vadovaujantiems veiks
niams ir paskelbtas spaudoje.

Taryba išklausė V-bos pirmi 
ninko p. Bajorino pranešimo dėl 
Lietuvių Namų Akc. B-vės ir 
S-gos veiklos. Diskusijose, kurio
se dalyvavo visi Tarybos nariai, 
buvo plačiau paliesti Spaustuvės 
reikalai. Taryba priėjo išvados, 
kad akcinio kapitalo padidinimui 
yra būtina pravesti vajų, apie ku
rį jau pranešta S-gos skyriams. 
,,Br. Lietuvio“ leidimo sąlygos 
palengvės tik tada, kada spaustu
vė pradės spausdinti svetimus už
sakymus. Norint gi gauti užsaky
mu, reikia investuoti į įmonę dau
giau pinigų, kurių dabar nei ben-. 
drove, nei sąjunga neturi.

„Br. Lietuvis“ dabar turi 1016 
prenumeratorių D. Britanijoje ir 
112 užjūryje. Sąjunga turi 44 sky
rius su t6oo narių. Narių skai
čius nuolat mažėja, emigruojant 
lietuviams į kitus kraštus.

Svarstant S-gos veiklos pagyvi
nimo klausimą prieita išvados, kad 
lietuviai turėtų būti paraginti 
koncentruotis gyventi didesniuose 
centruose, kur yra geresnės vei
kimo galimybės. Pirmoje eilėje tie 
lietuviai, kurie gyvena pavieniai 
provincijoje turėtų bandyti persi
kelti į tokius centrus kaip Londo
nas ar Manchesteris. S-gos skyriai 
turi paaiškinti nariams kSkios ga
limybės yra gauti butą ir darbą 
tuose miestuose. Dėl Londono 
'paaiškinimų duos S-gos centras.

Pagaliau Taryba turėjos apsvar
styti visiems rūpimą klausimą, ar 
suėjus penkiems metams, kai nau
jieji ateiviai gyvena D. Britanijo
je, paduoti pilietybės įsigijimo pa
reiškimą Tarybos nuomone, Britų 
pilietybės įsigijimas kai kuriais 
atvejais gali būti naudingas mūsų 
tautiečiams.

WOLVERHAMPTON'AS
Prieš kurį laiką daugelyje vil

nos ir medvilnės fabrikai sumaži
no gamybą ir dėl tos priežasties 
tūkstančiai darbininkų liko be 
darbo. Šiomis dienomis Wolver- 
hamptono dirbtino šilko Cour- 
tauldo fabrikas neribotam laikui 
sustabdė 130 verpimo mašinų. 
450 darbininkų ir darbininkių at
leista. Atleistų tarp yra 250 EVW 
darbininkai. Didžiąją atleistųjų 
dalį sudaro ukrainiečiai, lietuviai, 
latviai ir jugoslaviai.

Darbo ministerijos atstovas pa
reiškė, kad darbo netekusiems 
nebus didelio rūpesčio gauti dar
bą kitose pramonės šakose.

SUSIRŪPINIMAS TEKSTILĖS 
PRAMONE

Pereitą penktadienį Ekonominiu. 
Reikalų min. Sir Arthur Salter 
priėmė tekstilės pramonės fabrikų 
savininkų ir darbininkų delegaci
ją, kuri išdėstė ministeriui tos 
pramonės sunkumus ir prašė vy
riausybės paramos. Lancashire 
medvilnės pramonė pareikalavo, 
kad vvriausvbė visiškai nuimtų 
pirkimo mokestį (purchase tax) 
nuo tos pramonės gaminių. Vy
riausybė tačiau su tuo sutikti ne
galėjo ir ji nemano, kad pirkimo 
mokesčio nuėmimas padidintų pa
reikalavimą tekstilės gaminiams. 
Priežastys yra bendras pareikala
vimo sumažėjimas pasaulinėje rin
koje.

Vyriausybė yra tačiau labai su
sirūpinusi pasireiškusią bedar
byste ir ieško būdų duoti daugiau 
darbo apsiginklavimo įmonėse.

Tekstilės pramonės reikalais 
buvo nemažai paklausimų parla
mente.

Balandžio ig d. 18.30 vai. Cheet- 
ham Town Ffall (prie ukrainiečių 
klubo) DBLS Manchesterio sky
riaus valdyba rengia smagius 
ŠOKIUS — MARGUČIŲ BALIŲ

Gražiausias margutis bus pre- 
mijūojamas. Gros geras orkestras 
Veiks puikus bufetas. Gerbiamus 
tautiečius ir svečius maloniai kvie
čiame atvykti. Vieta iš Cannon 
Str. pasiekiama autob Nr. 4, 59, 
60, 62.

VELYKINIS MARGUTIS
Lietuvių Namuose, 43, Holland 

Park W.11. Velykų pirmąją dieną,
18 vai. ruošiama velykinio mar
gučio šventė. Už gražiausi mar
gutį yra skiriama dovana. Nuo
19 vai. šokiai, grojant geram 
akordeonistui. Skanūs užkan
džiai. Iš toliau atvykusieji galės 
praleisti Velykų šventes Lietuvių 
Namuose.

Lietuvių Klubo Valdyba

ATITAISYMAS
„B. Lietuvio“ Nr. 13 buvo at

spausdinta žinutė iš Ketterįngo, 
jog vietinis skyrius per kovo 8 d. 
įvykusį susirinkimą išrinko naują 
valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė... (seka pavardės).

Ši žinutė neatitinka tikrenybei, 
nes kovo 8 d. įvyko ne visuotinis 
skyriaus narių susirinkimas, bet 
tik skyriaus vaidybos posėdis, 
kuriame buvo papildytas Valdy
bos sąstatas, pakviečiant kandida
tą vieton pasitraukusio nario ir 
naujasis valdybos sąstatas pasi
skirstė pareigomis.

Keli skyriaus nariai teiravosi, 
kodėl jie nebuvo kviečiami susi
rinkimam Skyriaus narių pasipik
tinimas yra visiškai suprantamas, 
kadangi korespondentas, rašąs 
žinutę, neatskiria skyriaus valdy
bos pasėdžio, nuo vįsuot. sky
riaus narių susirinkimo.

Skyriaus sekretorius

KAS ŽINOTINA LIETUVIAMS 
STUDENTAMS, NORINTIEMS

GAUTI STIPENDIJAS IŠ 
„COLLEGE DE L'EUROPE 

LIBRE“
Keletas lietuvių studentų krei

pėsi į Dr. S. Bačkį, e. Lietuvos 
atstovo p. Prancūzijoje, prašyda
mi informacijų apie tai, kokie fa
kultetai ir kokia specialūs insti
tutai yra Strasburge, kad jie ga
lėtų susiorientuoti, kokias mokslo 
šakas galima pasirinkti bei ko
kiose srityse galima specializuo
tis Strasburgo Universitete, ga
vus stipendijas iš „College de 
1‘Europe Libre“. Gavusi atitinka
mos informacinės medžiagos iš 
Dr. S. Bačkio, ELTA skuba pra
nešti šias žinias apie mokslo ša
kas Strasburgo Universitete:

I. Strasburgo Universitete yra 
šie fakultetai su šiais institutais:

1. Katalikų Teologijos Fakulte
tas.

2. Protestantų Teologijos Fa
kultetas.

3. Teisių Fakultetas.
4. Medicinos Fakultetas.
5. Gamtos-Matematikos Fakul

tetas.
6. Humanitarinių mokslų Fa

kultetas (Facultė dės Lettres).
7. Farmacijos Fakultetas.
8. Keletas specialiųjų autonomi

nių mokyklų-institutų.
Pastabos: Mokslas Strasburgo 

Universitete yra labai aukštai 
pastatytas. Apskritai laikoma, kad 
tai bene geriausias universitetas 
Prancūzijoje po Paryžiaus un
to.

įsirašant į bet kurį Fakultetą, 
reikia pristatyti šiuos dokumen
tus: gimimo pažymėjimą, jei ma
žametis — tėvų sutikimą, svetim-, 
šaliams-leidimą gyventi, brandos 
atestatą ar jo ekvivalentą, dvi 
fotografijas. Galima įsirašyti nuo 
spalio 25 d. ligi- lapkričio 15 d. 
pirman semestrui ir nuo kovo 1 
ligi 15 d. — antram semestrui.

Strasburgo Universiteto biblio
teka, spėjama, turi apie tris mili
jonus knygų — įvairių veikalų bet 
pagal registracijos knygas — te
turi įrašytų knygų — 767.300 vei
kalų ir virš 30.000 įvairių kolek
cijų.

(Duomenys yra paimti iš „Liv- 
ret de 1‘Etudiant de 1‘Universitė 
de Strasbourg).

— o —

Gerbiamieji „Britanijos 
Lieuvio“ Redaktoriai,

Dėkoju Jums ir autoriui p. A. 
Kalniui už tūpusį „B.L.“ tokį 
išsamų, lietuvių tautai gyvybiniu 
reikalu, straipsnį: — „Gelbėk 
Viešpatie — žūstame“.

Prašau priimti mano aukštos 
pagarbos pareiškimą.

Juozas Sauliūnas
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas 

Savanoris ir Lietuvos laisvos ko
vų dalyvis.

— o —

Gerb. Redakcija,
Prašau pradėtą spausdinti „Nay- 

lono adytoja“ užbaigti, nes kiek
vienam skaitytojui įdomų sužino-

i noveles pabaigą.
A. Kasikauskas, Bradford.

BRITANIJOS LIETUVIS

TARP AUKŠTYBIŲ IR BEDUGNES
Kiekvienai verslo įmonei besi- 

kuriant ir pradedant veikti, yra 
būtinai reikalingi trys dalykai: 
1) kapitalas, 2) specialistai ir dar
bininkai ir 3) rinka.

Kapitalas yra reikalingas įmo
nės įrankiams ir žaliavai įsigyti, 
pradinėms išlaidoms apmokėti ir 
atlyginti darbininkams iki to lai
ko, kada įmonė pradės gauti paja
mas iš gamybos.Tos pajamos gali 
pradėti plaukti greičiau, jei turi
ma galvoje pav. valgyklą ar krau
tuvę ir žymiai lėčiau, jei steigia
ma spaustuvė. Tais atvejais, kada 
kapitalo neužtenka visiems tiems 
dalykams apmokėti, nors ir labai 
gera įmonė būtų, ji turi bankru
tuoti.

Be specialistų ir darbininkų jo
kia įmonė negali verstis, ir juo 
geresni asmenys ją tvarko, tuo, 
aiškų, jos pasisekimas yra geres
nis ir klijentūra didesnė. Prieš 
steigiant bet kokią įmonę, yra bū
tinai reikalinga žinoti, ar yra rin
ka (paklausa) tokiai įmonei ir ar 
jos prekės bei patarnavimas bus 
kam nors reikalingi.

Tai, atrodo, yra principiniai rei
kalavimai kiekvienai naujai besi
steigiančiai įmonei. Jeigu tų rei- 
kajavimų negalima patenkinti, 
tada jokia įmonė negali išsilaiky
ti. Lygiai tie patys reikalavimai 
yra pritaikomi ir lietuvių spaustu
vei „Nidai“, kaip naujai įsisteigu
siai verslo įmonei. Tad kiek mū
sų spaustuvė patenkina tuos tris 
būtiniausius reikalavimus, būtent 
turėti 1) kapitalą, 2) darbininkus 
ir 3) rinką.

Pradėkime nuo paskutiniojo — 
rinkos. „B. Lietuvio“ spausdini
mas yra pirmoji ir svarbiausia 
rinka, bet, žinoma, to neužtektų, 
kad spaustuvė mums apsimokė
tų. Reikia daugiau darbų. Jų gi 
yra daugiau, negu spaustuvė šiuo 
metu gali atlikti. Spausdinamos 
knygos ir įvairūs mažesni užsaky
mai. Pirmieji savoj spaustuvėj 
atspausdinti ,,BL“ numerai pada
rė „Nidai“ gerą propagandą, ko 
pasėkoje latviai pasisiūlė pas mus 
spausdinti savo laikraštį. Ar mes 
jį galėsime priimti ar ne, pareis 
nuo aplinkybių, kurios bus že
miau išdėstytos. Nuo tų pačių ap
linkybių pareis įr ar mes galėsime 
priimti spausdinti dvi dideles 
knygas: anglų ir latvių kalbose. 
Pasiteiravimų dėl spausdinimo 
yra ir daugiau. Dėl to, galima 
drąsiai tvirtinti, kad rinka yra ir 
ji yra pakankama.

Specialistų — darbininkų klau
simas yra sunkesnis, bet nugali
mas. Pirmo „BL“ numerio spaus
dinimas Jbulvo labai1 sunkus ir 
dėlto jis suvėlavo. Antras nume
ris jau išėjo lengviau ir progre
sas sparčiai tęsiamas. Turint gal
voje, kad mes, neturėdami paty-

NAUJI LEIDINIAI
R. Spalio „Didžiosios Atgai

los“ 25 šil., R. Spalio „Trylika 
nelaimių“ 6 šil., žurnalas „Gabi
ja“ 4 šil., J. Kėkšto '„Ramybė 
man“ 3.6 šil., L. Pelėdos „Motu
lė paviliojo“ 3 šil., J. Steinbecko 
„Tarp pelių ir vyrų“ 6 šil., Hil- 
tono „Sudie, pone Čipse“ 3.6 šil. 
Paskeliui yra V. Alanto „Pragaro 
Pošvaistės 35 ši}. ir J. Šeiniaus 
..Kuprelis“ 18 ši). Laukiama iš 
Amerikos „Terros“ leidinių: B. 
Si uogos „Kazimieras Sapiega“ r, 
šil., A. Munthe „San Michele 
knyga“ 11 šil., K. Borutos „Bal- 
taragio malūnas“ 11 šil. „Trem
ties“ ir „Terros“ leidiniai gau
nami pagal specialų susitarimą 
Didž. Britanijos lietuviams ypač 
papigintomis kainomis; tad pra
šom pasinaudoti proga. Adresas: 
K. Barauskas, 12, Mayfield Rd., 
Eccles, Manchester.

Skyriaus narį dailininką
p. Antaną PETRIKONĮ 

ir
p-lę Liuciją LAUCIUTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos ži
dinį, sveikiname ir linkime sau
lėto gyvenimo.

Manchesterio skyriaus valdyba 
ir nariai

Skyriaus narę
p-lę Eleną ŠNELIUTŲ 

ir
p. Antaną BLIŪDŽIU 

sukūrusius lietuvišką šeimos ži
dinį, sveikiname ir linkime gra
žaus gyvenimo.

Manchesterio skyriaus valdyba 
ir nariai

PADĖKA
Bradfordo lietuvių mokyklos 

mokytojams, mokiniams ir tėvams, 
Vaidybos studijos „Atžalynas“ va
dovybei ir nariams už suruoštą 
mums išleistuvių pobūvį tariame 
nuoširdų ačiū 1

V. Taseckas, O. Taseckienė, 
E. Jurevičiūtė. S. Juozapa 
vičius, J. Pauliukaitis.

DIRVOS atstovybė
Amerikoj išeinančio tautiškos 

minties savaitraščio DIRVA rei
kalais visi malonūs skaitytojai, 
gyveną D. Britanijoje, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Dainora 
Daunoraitė, 49, Thorton Avenue, 
Turnham Green, London, W.4. 
Telef. CHI 2107. 

rimo ir neturėdami prityrusių to 
darbo specialistų sugebėjome 
atspausdinti „BL“ ir liuksusinės 
išvaizdos knygą, duoda mums pa
grįstų vilčių tikėti, kad mūsų 
žmonės sugebės spaustuvės darbą 
atlikti ne tik taip gerai kaip kiti, 
bet ir geriau. Lietuviškas genijus 
be patyrusių asmenų atstatė Ne
priklausomą Lietuvą, jis pasiro
dys neblogesnis ir emigracijoj.

Tačiau ir turint rinką ir specia
listus,, įmonė neišsilaikys be ka
pitalo. Ir tuo būdu prieiname 
prie sunkiausio mūsų uždavinio 
— duoti spaustuvei pakankamai 
pinigų, kad ji galėtų ne tik įran
kius nusipirkti, bet ir veikti, iki 
pajamos pradės grįžti už atliktus 
darbus. Mes gi ir įrankius (maši
nas) įsigijome dalinai į skolą, o 
ką jau kalbėti apie pradines iš
laidas ir darbininkų atlyginimąs. 
Pinigai pirmiausa yra rekalngi 
skolai už mašinas atlyginti. Bet 
ir tai dar ne viskas. Neturint pi
nigų, negalima įmonės veikimo 
plėsti. Štai gi, nežinome, ar galėsi
me imtis spausdinti latvių laik
raščio, nes neturime kelių dešim
čių svarų latviškų raidžių matri
coms nupirkti. Tie išleisti pinigai 
mums per kelis mėnesius kelerio
pai grįžtų, bet šiandien jų netu
rime ir negalime imtis spausdinti 
dviejų didelių knygų, nes reikėtų 
užpirkti popierį ir pasamdyti dar

SOCIALIZMO ATEITIS
“Laisvosios Tribūnos skiltyse 

kelių mėnesių laikotarpyje buvo 
atspausdinta keletas įdomių 
straipsnių. Bene įdomiausias iš jų 
bus P. Rapolo Gaurio, tūpęs praei
tos savaitės numeryje. Klausimas, 
tačiau, yra labai platus, jį išnagri
nėti Tribūnos skiltyse neįmano
ma. Bet jeigu būtų platesnis susi
domėjimas, tektų prašyti redak
ciją, kad įdėtų keletą išsamesnių 
straipsnių tuo klausimu.

Technikos pažanga palengvina 
žmogaus darbą. Išradimai atpigi
na gamybą. Privatūs įmonių sa
vininkai mažai kuo prisideda 
prie išradimų, bet pirmieji pra
deda naudotis išradimų vaisiais. 
Jie sumažina gaminių kainas tik 
tiek, kad nukonkuravus gaminto
jus. Būdami savanaudžiai, jie vi
suomet stengiasi didinti savo pel
ną. Retai susipranta pagerinti dar
bininko darbo sąlygas.

Nauji energijos šaltiniai ir nau
jos mašinos paliuosuoja milijonus 
darbo rankų. Kapitalistinėje san
tvarkoje tas reiškia nedarbą (dar
bo krizę), socialistinėje-darbinin- 
kui darbo valandų sumažinimą, 
mokant tą patį atlyginimą. Moks
las padįdina žmonijos gėrybes, o 
socializmas užtikrina racionalų tų 
gėrybių panaudojimą ir jų teisin
gą paskirstymą.

Kad socializmo teorija nėra 
utopija rodo pavyzdžiai keliose 
Europos valstybėse, pirmoje ei
lėje Skandinavijoj, kur socialistai 
turėjo progos būti prie valdžios 
vairo per eilę metų, ir Anglijoje. 
Šiandien Švedija yra pažangiau
sias kraštas pasaulyje. Darbo 
žmogus tame krašte yra geriau
siai aprūpintas. Geras maistas ir 
rūbai, puikus butas, socialinis ap
rūpinimas, trijų savaičių apmoka
mos atostogos. Netoli atsilieka 
Anglijos darbininkas su penkių 
dienų darbo savaite, nemokamu 
gydymu, senatvės pensija ir ap
mokamomis atostogomis.

Pagaliau, nėra svarbu ar kraš
to valdžioje yra socialistai ar kita 
demokratinė partija. Šiais laikais 
socialines reformas praveda visi 
pažangūs kraštai. Net labiausiai 
kapitalistinė Amerika eina ta 
kryptimi, kada krašto interesai 
to reikalauja.

Socialistai pasisako už planingą 
ūkį. Kapitalistai sako, kad toks 
planavimas varžo piliečio laisves, 
ir todėl jie propaguoją laisvą ūkį. 
Bet patys kapitalistai gerai su
pranta, kad moderniame pasauly
je planavimo išvengti negalima. 
Tai rodo, pav., toks amerikiečių 
Maršalio planas, įvairių pagelbų 
planai, apsiginklavimo programos 
ir pan. Nuo planavimo neatsilieka 
ir Britų konservatoriai: dabarti
nio min. pirmininko pirmas užda
vinys buvo paskirti planuotoją ir 
apgyvendinti jį greta savo būsti
nės. Tai gi tuo atžvilgiu skirtu
mas tarp socialistų ir kapi
talistų yra tas, kad vieni atvirai 
pasisako už planingą ūkį, o kiti — 
prieš, bet ir vieni ir kiti be jo 
neapsieina.

Pagrindinis socialistų tikslas yra 
kelti darbo žmonių gerbūvį. Moks
lininkai, Ekonomistai, kurie na
grinėja tą klausimą, nurodė ke
lius, kuriais reikia eiti tam tikslui 
atsiekti. Daug tų teorijų jau yra 
pasenusios, kaip technikoje yra 
pasenusių mašinų, medicinoje 
yra pasenusių receptų. Socialistai 
žengia su gyvenimu. Senomis te

vieną linotipininką. Ir tam netu
rime pinigų. O daugiau darbų 
spaustuvei būtinai reikalinga, 
jei norime, kad ji mums apsimo
kėtų ir kad „BL“ spausdinimas 
atpigtų.

Visam' tam reikalinga pinigų 
ir vėl pinigų. Nėra kitos išeities 
— juos reikia mums sudėti. Atlik
sime didelį darbą duodami Spaust 
tuvės Fondui svarą, kitą, bet jei 
to pagailėsime, tada ne tik kad 
mūsų viltys neišsipildys, bet pra
žudysime ir tai, ką jau iki šiol 
sukūrėme. Tai yra pasakyta sta
čiokiškai, atvirai, kad niekam 
nebūtų jokių abejonių. Nuo mū
sų priklausys ar mes iškilsime į 
viršūnes ar nugrimsime į bedug
nę ir tapsime kitų . pajuokos 
objektu. Vienas kitas svaras — 
tai ir yra viskas kas nusvers 
svarstykles tarp viršūnių ir be
dugnės.

Besidžiaugdami Velykų šventė
mis ir bevaišindami vienas kitą, 
atidėkime svariuką, kitą ir spaus
tuvės pavaišinimui. Už tai spaus
tuvė mums ištikimai tarnaus ne 
tik per Velykų šventes, bet iki 
mes grįšime i savo numylėtą tėvų 
žemę. O gal ir spaustuvė su mu
mis kartu važious ir toliau mums 
tarnaus nepriklausomoj Lietuvoj. 
Šiųskim svarus Spaustuvės Fon
dui, siųskime kiek kas galime, 
siųskime kuo greičiau.

orijomis jie remiasi tiek, kiek jas 
galima pritaikyti modernioms są
lygoms. ■

P. Gaurys sako, kad Skandina
vijos socialdemokratai yra nutolę 
nuo marksizmo... Į tą reikia atsa
kyti, kad nėra socialisto pasauly
je, kuris skaitytų Markso teoriją 
šventuoju raštu. Kiek žinoma, tik 
Rusijos komunistai skaito, kad kas 
nukrypsta nuo marksiamo, tas 
yra aretikas, ir tas turi 
būtį sunaikintas. Mums, pa
vyzdžiui žinoma, kad Anglijos so
cialistai, ddrbiečiai, visai nėra 
marksistai, bet jie niękeno nėra 
skaitomi blogesniais socialistais 
už kitus. Socialistu yra kiekvie
nas žmogus, kuris pasisako prieš 
kito žmogaus išnaudojimą.

Nepriklausomoje Lietuvoje stam
bias ūkio reformas pravedė ne- 
socialistinės vyriausybės — že
mės reformą ir didelių kooperaty
vų steigimą — „Pienocentrą“, 
„Lietūkį“ ir kt. Šiomis reformoms 
pilnai pritartų socialistai. Taip 
pat tokių pusiau valstybinių 
bendrovių steigimu, kaip „Mais
tas“, „Lietuvos Cukrus“ negalėtų 
perdaug pasidžiaugti kapitalistai. 
Bet darbo žmogaus gerbūvio pa
kėlimas liko būsimoms socialde
mokratų vyriausybėms.

P. Gaurys klysta sakydamas, 
kad socialistai siekia viską su
valstybinti. Liet. soc. d'emokratų 
partijos programoje kaip tik at
virkščiai, sakoma, kad išlaisvin
toje Lietuvoje ūkininkams turi 
būti grąžinta žemė, darbininkams 
turi būti sudarytos sąlygos įsigyti 
nuosavus, namus, amatininkams 
įrengti dirbtuves. Bet socialistai, 
aišku, pasipriešintų parduoti 
„Pienocentrą“ ar „Maistą“ priva
čiam savininkui.

Man atrodo, p. Gaurys gerokai 
pasiskubino tvirtindamas, kad 
socializmas jau atgyveno. Man at
rodo, kad pasaulio ateities san
tvarka kaip tik turės būti — so
cializmas. Atominiame amžiuje 
žmonija galės laimingai gyventi 
tik tada, jei tvarkysis socialisti
niais, tautų solidarumo ir žmonių 
brolybės pagrindais.

Kalbant apie Lietuvos socialde
mokratus, reikia pasakyti, kad 
prieš juos stovi dideli uždaviniai. 
Išlaisvintoje Lietuvoje, kur ko
munistų valdymas be abejo bus 
palikęs savo antspaudą žmonių 
sieloje, o ypatingai priaugančioje 
kartoje, — socialinis teisingumo, 
laisvės ir brolybės šūkis bus arti
miausias daugumai tautiečių.

J. Rudakis

VARDO PAKEITIMAS
Patariu laikraščio vardą pakeisti 

todėl, kad dabartinis laikraščio 
pavadinimas yra britiškas Žodis 
— Britanijos yra susijęs su įvai
riomis politinėmis karikatūromis, 
kurių dažnais atvejais dalyvė yra 
moteris, vadinama „Britania“. 
Tūlam svetimtaučiui ar anglui ši
toksai laikraščio pavadinimas gali 
luoti progos pagalvoti, kad mes 

esame pasirinkę „Britania“ savo 
globėja ir kad nesugebame savo 
laikrašti pavadinti lietuviškais 
vardais.

Nėra nei Britanijos lietuvio, nei 
Europos lietuvio, nei Afrikos lie
tuvio. Lietuvis kur jis bebūtų jis 
yra tik lietuvis, todėl ir „Britani
jos Lietuvio“ vardą siūlau keisti 
„Tremties lietuvio“ ar „Laisvo 
lietuvio“ vardu.

Lietuvos lietuvis

LIETUVIAI UŽJŪRY
V LIKO narys ir Politinės Komi

sijos pirmininkas dr. P. Karvelis 
šį mėnesį emigruoja į JAV.

Teis. J. žmuidžinas Monrealy
je pradėjo dirbti savo specialy
bėje.

Prof. A. Senn, didelis lietuvių 
bičiulis, ilgesniam laikui palieka 
Philadelphiją ir išvyksta Euro
pon. Jo pareigas (katedros vedė
jo) Pensylvanijos unięersitete per
ima prof. A. Salys.

Teis. Z. Orvidas, nuvykęs iš 
Anglijos į Kanadą gavo darbą 
Hamiltono miesto ligoninėje.

Izabelė Motiekaitienė, buv. 
Kauno operos solistė ir dabar gy
venanti Čikagoje, švenčia savo 
sceninio darbo dešimtmetį. 1942 
m. ji pirmą kartą su dideliu pasi
sekimu dainavo Aidą Kauno ope
roje?’ Solistė yra dažnai girdima 
Čikagos lietuvių kultūriniuose pa
rengimuose.

DBL Sporto Sąjos Vadovybė pa
ieško p. V. Piščiką, 1951 m. Ang
lijos lietuvių stalo teniso mieste 
rį, anksčiau gyvenusį 24, Princes 
St., Bp. Auckland, Co. Durham. 
Jis pats, arba žiną jo dabartinę 
gyv. vietą, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: 87, Brompton St., Old
ham, Lancs.

— o —
Ieškomas Juzoas Grinkevičius 

iš Rusių. Jis pats, ar jį žinantieji 
prašomi pranešti: S. Banakas, 38, 
Foster St., South Geelong, Vic
toria, Australia.

KELIONĖ PAS BARBORĄ IR 
APSIVYLIMAS

Dėl to aš tiesiog kaltinu „B. 
Lietuvio“' administraciją, kuri 
kaip tyčia pereitą šeštadienį laiku 
atsiuntė laikraštį. (Žinoma, dar vis 
bargan). Traukiny, r norėdamas 
pasirodyti, kad be anglų dar vie
ną ir svetimą kalbą moku, demon
stratyviai išsitraukiu ką tik gau
tą „B.. Lietuvį“ ir vartau. Tik žiū
riu, broliuk, sensacija. Karas I Nei 
Barbora vėl į visuomenę išėjo I Ir 
didžiausiu straipsniu: „Vyrai ne
purkštaukite“, ji nori »šiųrkščiąją 
ir nezgrebnąją lytį su dangum, 
atsiprašau su žeme sumaišyti. Žo
džiu gyvą užkasti: kad daugiau 
Liet. Namuos ir bendrai visur jie 
garsiai kopūstų nesrėbtų ir pra
bangos dalykų, atseit šakučių, ra
kinsiant dantis, nelaužytų. Per
skaičius aukšto lygio Barboros 
straipsnį, mano meilė jai staiga 
atvėso, išgaravo. Mat, Barborytė 
dar kartą prašovė pro šalį ir pati 
pasipasakojo, kad nors*kaip anks
čiau minėjo baisiai norinti ište
kėti (dėl to ir pasidažanti) visai 
neturinti pasisekimo ir net gerų 
mišrių kompanijų.

Logiškai galvojant, jei visus 
Anglijoj esančius lietuvius vyrus 
padalintum visoms Barborytėms, 
tai išeitų kiekvienai po penkioli- 
ką, kurių tarpe būtų ir tokių, ku
rie nelabai srebia, moka truputį 
elgtis anot Barboros, viešoje vie
toje ir net visiškai neima „ant 
drąsos". Iš to peršasi išvadas kad 
panelė Barbutė yra tik vien „ap
kiautėlių“ kompanijose (atseit ne
kreipia jokio dėmesio) be to tu
rinti su jais kažkokių argumentų, 
priekaištų ir net senų sąskaitą, dėl 
kurių, norint išvengti skandalo, 
ji turinti nenoromis skubėti į na
mus. Be to, jos visi lankomi pa
silinksminimai dažniausiai baigia
si su triukšmu ir incidentais, ku
riuos sukelia, neva, mūsų vyrai!

Nesu labai svietavas. Be malū
no ir kalvės dar lankiausi po ke
letu kartų didžiosiose Anglijos 
lietuvių kolonijose ir jų rengia
muose pasilinksminimuose, bet de
ja, man tokių „cūdų“, kaip kad 
pasakoja Barbutė, matyti neteko. 
Nors per laikraštį apie tai negie- 
dojom, bet nemažai pramogų tu
rėjome ir mano „gimtajam mies
te“ Northamptone, kur irgi nieko 
panašaus neatsitiko. Taip pat, be
rods, ir Liet. Namuose yra be
veik kas savaitę rengiami pasi
linksminimai. bet kad nuo „ant 
drąsos“ paėmusių langai išbyrė
tų, to irgi niekas nepastebėjo.

Tiesa, mūs vyrai pasyvūs šo
kiuose ir kartais nemažai paima 
„ant drąsos“, bet tuo pačiu ir 
Barboriukės, pagal lietuvišką vai
šingumą, nėra pamirštamos. O 
Barborytės irgi nepraleidžia pro
gos paimti „ant drąsos“, kai ku
rios net ir labai „liubija“. Ir kas 
čia tokio? Išsidažiusiai ir su ciga
rete barborininkei tinka ir vyno 
stiklelis. Jei nauioviška, tai viskas 
naujoviška. Ir tai nėra jokia nuo
dėmė.

Be to, norėtųsi paklausti, kiek 
yra tokių dailiosios lyties atsto
vių, kurios neatrodo, kad vakar 
butų atitrūkę nuo bandos ir ne 
kiek daugiau tenusimano už tą 
„apkiautėlį" vyrą. „Apkiautęs“ 
jaunuolis dažniausiai laikosi re
zervuotai ir šaltai, o labai dažnai 
tokios pat rūšies Barborytė vaiz
duoja beveik princesę ir nežino 
kokiais judesiais ir išdidumu per
eiti per salę. Northamptonlškls

Mielos lietuvaitės, atsiliepkite 
vedybų tikslu dviems lietuviams, 
gyvenantiems Kanadoje. Mums 
atrodo, kad ir jums užteko vargti 
vienoms. Ne vyresnės kaip 30 m. 
amžiaus prašomos rašyti pridedant 
nuotrauką susipažinimui šiuo 
adresu: Jonas Jonaitis, Povilas 
Jurgutis, 210 Minto Str. Sudbury,. 
Ontario, Canada.
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iOftOPOJffi
VIENŲ MOKSLO METŲ 
APYSKAITA VASARIO 

16 GIMNAZIJOJE
1052 mt. kovo mėn. 28 d. Lie

tuvių Vasatio 16 Gimnazija baigė 
pirmuosius mokslo metus. Tą 
dieną iš ryto katalikų ir evange
likų koplyčiose buvo atlaikytos 
mokiniams iškilmingos pamaldos, 
o po to — baigiamosios klasės ak
tas, įteikimas pirmųjų brandos 
atestatų ir trumpa meninę dalis.

Iškilmėse apsilankė visa eilė 
garbingų svečių, kurie šiltais ir 
reikšmingais žodžiais sveikino Va
sario 16 Gimnaziją: VLIKo vardu 
— Dr J. Grinius, PLB Vok. Kraš
to V-bos — Pr. Zundė, Mažosios 
Lietuvos Tarybos — E. Simonai
tis, Švietimo Inspektorius A. 
Venclauskas Liet. Evangelikų Ta
rybos senjoras A. Keleris ir mū
sų visų mylimas Tautos Gaivin
tojas Dr. Vydūnas, kuris prieš ke
letą dienų atšventė 84 metų am
žiaus jubiliejų. Be to. čia atsilan
kė viena iš nuoširdžiausių gimna
zijos rėmėjų Vokietijoje, Anglijos 
skaučių atstovė Miss Hesketh. Iš 
toliau, patys negalėdami atvykti, 
sveikino raštu Liet. Tremtinių 
Sielovados Tvarkytojas tėvas Alf. 
Bernatonis, kun. V. Šarka, Weh- 
neno lietuvių kolonijos pirm-kas 
V. Narbutas ir kt.

Gimnazijos direktorius A. Gie
draitis pateikė susirinkusiems vi
sų metų gimnazijos darbų apžval
gą, kuri, kiek sutrumpinta, čia že
miau ir paduodama skyrium. Iš 
tos apžvalgos gimnazijos rėmėjai 
ir kiti pasaulio lietuviai galės su
sidaryti pilnesnį vaizdą apie per
gyventus sunkumus ir laimėjimus.

EMIGRACINIŲ VĖJŲ 
BLAŠKOMI

Mokslo metus pradėjom 1951 m. 
balandžio 5 d., baigėm 1952 m. 
kovo 28 d. Pradėjom anksti, kaip 
tie pjovikai, galima sakyti, vos 
rasai nukritus. Tačiau mūsų dar
bas nebuvo per ištisus metus la
bai našus. Ne dėl to, kad būtume 
nenorė’e dirbti- buvo dienų, kad 
ir norėjom ir negalėjom. Emigra
cija mus vargino. Per ištisus me
tus po tjįenas kito traukė ji iš 
mokinių suolo jaunimą ir svaidė 
i visas nasaulio šalis. Po kiekvie
no jaunuolio ar jaunuolės atsisvei
kinimo likusieji susimąstę žiūrė
jo J nežinomą tolį, kur pradingo 
suolo draugas ar draugė, ir dairės 
J mažėjarfčią klasę, kur didesnia
me būryje būtų smagesnis ir na
šesnis darbas.

Tačiau buvo ir dar didesnių 
nuostolių Per tuos metus pasi
keitė daug mokytojų, ir dėl to la 
bai susitrukdė mokymo ir auklė
jimo darbas. Kad normaliai gim
nazija galėtų dirbti, jai reikia 15 
mokytojų Pradžioje 1951 metų ru
dens tebuvo Jų likę 7. Taigi nor
malaus darbo tada negalėjo būti. 
Bet ta krizė neilgai truko.

KA SAKO APIE DARBĄ 
SKAIČIAI

Mokinių per visus mokslo me
tus J visas klases buvo įstoję 122, 
o išstojo 56. Mokslo metus bei- 
gėm su 66 mokiniais. Iš jų 36 ber
niukų ir 30 mergaičių.

' Išstojo mokinių daugiausia dėl 
emigracijos, būtent: 37, dėl li
gos 1, dėl nepažangumo 1, dėl ki
tų ptiežasčių 17.

Iš viso gimnazija dirbo 230 die
nų. Mokytojų krizės laikais ne
maža pamokų buvo praleista.

Visų mokslo metų pažanga atro
do šiaip: visą gimnazijos kursą 
baigusių 3, perkeltų J aukštesnes 
klases 62, paliktų pakartoti kur
so 1.

Prie gimnazijos veikia pradžios 
mokykla, kuri mokslo metus bai
gė su 45 mokiniais. Pradžios mo
kykla ruošia mokinius į gimnazi
ją. Dabar paruošė jų 14 , kurie 
stoja į gimnazijos pirmąją klasę.

KIEK GIMNAZIJA SU 
BENDRABUČIU ATSIĖJO 

PINIGAIS
Iš viso gimnazijos ir bendrabu

čio reikalams per visus mokslo 
metus gauta 67 012,75 DM., iš
leista 62.792,50 DM., liko 4.220,25 
DM. (maisto produktais ir inven
torium). Pajamose ir išlaidose 
įskaityti ir maisto produktai, pa
versti pinigais.

Taip kalba skaičiai.

O PABAIGAI DAR KELI 
ŽODŽIAI

Ši gimnazija pavadinta Vasa
rio 16 Gimnazija. Tai didelis ir 
reikšmingas vardas. Tas vienas 
įau vardas įpareigoja visus, — 
mokytojus ir mokinius ir jos glo
bėją PLB Vokietijos Krašto Val
dybą, o ypač mokytojus ir moki
nius, — rūpintis ir stengtis, kad 
gimnazija tą vardą garbingai iš
neštų.

Mes tikimės ir ryžtamės ir ne
svyruodami žengiam mums nužen 
klintu keliu. Tik mūsų kelias eina 
per svetimas žemes ir neįprastai 
šiurkščiais laikais. Mes reikalingi 
savo tautiečių paramos. O iki šiol 
ir esam remiami. Kol tą paramą

jausim, nelengvas mūsų kelias ne
bus mums persunkus, ir savo žy
gio į tikslą nenutrauksim.

JŲ‘NEDAUG: TIK TRYS
Šiandien ypatingą dėmesį krei

ptam į kelis jaunus vyrus, kuriuos 
pripažinom baigusius Vasario 16 
Gimnaziją. Jie pirmutiniai tuo var
du išeina. Jų nedaug: tik trys. 
Tik trys iš buvusio prieš kurį lai
ką dideshio skaičiaus. Dėl to mū
sų dėmesys jiems juo didesnis. Ir 
mes tikėsimės, kad jie, vadinami 
šiandien pirmutiniai, bus ypatin
gai, gerai įsisąmoninę Vasario 
16-sios tikslus ir pasiryžę visada 
ii visur tuos tikslus vykdyti, o 
pirmiausia dar daugiau mokytis 
ir baigti aukštuosius mokslus.

* Prancūzų Komitetas už Lais
vąją Europą jau pradeda savo 
veiklą. Viešos spaudos konferen
cijos ta proga laikyti buvo pak
viestas Paul Reynaud. Į konfe
rencija buvo pakviesta visa eilė 
žymių veikėjų, atstovų visų svar
biausių politinių ir rezistencinių 
grupių, kurios nuoširdžiai mini
mąjį sąjūdį remia. Komitetą su
daro išimtinai asmens, kurie vo
kiečių okupacijos metu buvo ak
tyvūs rezistencijos organizatoriai- 
vadai. I spaudos konferenciją iš 
lietuvių buvo pakviesti p.p. Bal
trušaičiai. J. Lanskoronskis, E. 
Turauskas ir liet, žurnalistų sekci
jos sekretorius J. Masiulis,

Šiuo metu į Eurorpą emigraci
niais ir šalpos reikalais yra at
vykęs EALFo pirmininkas prof. 
J.B. Končius. Iš Prancūzijos vyk
damas į Vokietiją, pakeliui užsu
ko į VLIKo būstinę ir jo vadovy
bę supažindino su savo veiklos 
Europoje planais.

BALFo pirmininkas yra jau 
užmezgęs reikalingą kontaktą su 
PICME, kurią remia 23 valstybės 
ir kuri šiemet numačiusi išga
benti iš Europos 115.000 žmonių. 
Ji apmoka kelionę į užjūrį, pir
moj eilėj gabens vad. vokiečių 
kilmės asmenis ir tremtinius. Ta
čiau jj kaip reikiant nepradėjo 
veikti dar nė kovo mėnesį. Dabar 
į USA gali važiuoti tik našlaičiai 
ir tremtiniai puse tremtinių kvo
tų iki 1945 m. Kokiu būdu trem
tiniai bus gabenami ir ar leis 
vykti priv. laivais, gal tarsis su 
savanorėmis šalpos organizacijo
mis konkrečiai paaiškės vėliau.

BALFo pirmininkas suėjo į są
lytį ir su UNO pabėgėlių centru, 
teikiančiu jiems politinę ir juri
dinę globą. Prieš išvykdamas lie
tuvių, taip pat estų ir latvių, ku
rie jam suteikė reikalingus įgal- 
liojimus, emigraciniais, globos bei 
šalpos reikalais tarėsi su atsakin
gais pareigūnais Valst. Dep-te, 
tarp jų ir su Mr. Warrenu. Vienas 
iš svarbesnių uždavinių — išsirū
pinti iš vokiečių vyriausybės, kad 
visas siuntų išvežiojimas ir išda
lijimas būtų atliktas nemokamai. 
Tuo reikalu jau susisiekė su cen
trais ir vyks į Bonną. Ar teks 
jungtis su jų Raud. Kryžium, ar 
sn Caritas etc., paaiškės vėliau. 
Yra numatęs sutelkti ir dar dau
giau koordinuoti visų šalpos org. 
bendradarbiavimą tremtiniams

remti ir globoti. Užmegzti santy
kiai ir su karinėmis vyriausybė
mis. Tuo reikalu jau tartasi su jų 
patarėjų komisija (Advisory 
Board) JAV-se ir ypač direkt. 
Ringlandu. Kad būtų tremtiniams 
teikiama lengvatų, užtarimas ir 
kiek galint daugiau globos iš ka
rinės valdžios, McCloy yra taip 
pat pasiuntęs tuo reikalu palan
kią nuųmonę. Tačiau ar tik ne 
svarbiausiu savo uždaviniu BAL
Fo pirmininkas laiko pastangas 
visus baltus, o jei tat būtų neį
manoma, tai bent lietuvius, susi
tarus su vokiečių centrine ir kraš
tų vyriausybėmis, -sutelkti į vie
nų kurią nors provinciją. Dabar 
tam tikslui renkamos reikalingos 
žinios ir ruošiamas memorandu
mas. Tokiu atveju būtų įmanoma 
geriau rūpintis jų kultūriniais, 
taip pat dvasiniais — religiniais, 
pagaliau ir pats šalpos pristaty
mas bei paskirtsymas pigiau at
sieitų.

Kaip vienas iš Care organiza
torių ir direktorių, taip pat paty
rinės ir Care veiklą. Care Pary
žiuje veikia gerai. Jos centras 
Vokietijoje yra prie Bonnos. Ka
dangi vidutiniškai visų aukų ir 
dovanų 70 proc. BALFas gauna iš 
svetimtaučių ir valdžios, o tik 
apie 30 proc. surenka iš savo tau
tiečių, tai ir toliau stengiamasi su 
svetimaisiais palaikyti geri ir 
nuoširdūs santykiai, juos taip 
pat informuojant apie šelpiamuo
sius ir globojamuosius. Kadangi 
estai su latviais tokios organiza
cijos, kaip mūsų BALFas, neturi, 
tai ir jie prašosi ta proga, kad 
būtų kur reikiant užtariami ir su 
lietuviais atstovaujami.

TUVIŲ SĄJUNGOS CENTRO

VALDYBA, ŠV. VELYKŲ PRO

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIE-

GA, SVEIKINA SKYRIŲ VAL

DYBAS IR VISUS SĄJUNGOS 

NARIUS, LINKĖDAMA IŠTVER

MĖS SUNKIAME TREMTIES

GYVENIME.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ELTOS KRONIKA
* VLIKo pirmininkas, tarpi

ninkaujant JAV konsulatui, šio
mis dienomis Stuttgarto radiofo
ne įkalbėjo numatytą AB progra
moj transliuoti į kraštą velykinę 
kalbą.

* VLIKo spec, komisija iš J. 
Norkaičio, Dr. J. Griniaus ir M. 
Brako buvo pasiųsta nuodugniai 
susipažinti su lietuviškosios Va
sario 16 d. gimnazijos veikla. Šie
met minimoji gimnazija išleidžia 
pirmąją abiturientų laidą. Moks
lo metų pabaiga ir jų iškilmingos 
išleistuves suruoštos kovo 28 d.

* Kovo 29-31 d. Aachene buvo 
sukviestas tarptautinis Europos 
Federalistų Sąjungos kongresas, 
kuriame Lietuvai atstovauti buvo 
pakviesti E. Turauskas ir prof. 
J. Ealtrušaitis.

* ES Tautinės Lietuvių Tary
bos branduolys sudaromas iš Pa
ryžiuje gyvenančių veikėjų: Dr. 
S. Bačkio prof. J. Baltrušaičio ir 
p. J. Masiulio.

* Prie vokiečių Stuttgarto ra
diofono ruošiamose Rytų proble
momis diskusijose kovo 24 d. re
feratą „Ar yra įmanoma Rytų- 
Vidurio ir Rytų Europoj antvals- 
tybinė organizacija“ skaitė VT 
narys M. Brakas, koreferentas 
buvo vokiečių viso krašto parla
mento socialdemokratų frakcijos 
narys Ernst Paul, pats kilęs iš 
Čekijos. Referatas sukėlė gyvų 
diskusijų. Diskusijose dalyvavo 
visa eilė tremties politikų, pvz., 
rumunų gen. Georgiu, žurnalistų 
s-gos vienas iš vadovų Domitres- 
cu, latvių min. Liepinš, estų pulk. 
Jakobson, ukrainiečių atstovas 
Kotorovič, pats radiofono inten- 
dentas Dr. Eberhardt, LE ameri
kietis direktorius Sempleny ir kt. 
Minimaisiais klausimais M. Bra
ko ir E. Paulio pasikalbėjimas nu
matytas balandžio 16 d. taip pat 
transliuoti per Stuttgarto radiofo
ną. Šitos Rytų problemomis dis
kusijos bus tęsiamos toliau; nu
matyta skaityti referatus apie 
kiekvieną kraštą atskirai, ypač 
iškeliant, kiek minimieji kraštai 
yra iki šiol subolševįkinti. Kelia
momis problemomis taip pat do
misi vokiečių užs. reik, ministeri
ja ir Bonnos vyriausybė.

* Kovai su sovietiniu genocidu 
egzilų atstovų sutarta Vidurio ir 
Rytų Europos Sąjūdžio rėmuose 
sudaryti spec, komitetą Paryžiuje, 
antibolševikinei kovai suaktyvin
ti — New Yorke informacijų ko
misiją, taip pat sudaryti konkre
tų planą, kaip praktiškai tremti
niai turėtų bendradarbiauti su 
Vidurio ir Rytu Europos kraštų 
amerikiečiais. Taip pat antibolše- 
vikinė veikla bus sustiprinta ir 
Europoje. Muenchene numatvta 
sudaryti nauja AB centrą. Su šiais 
saiūdžiais glaudžiai bendradar
biauja ir mūsų veiksniai.

* Laisvo- Euronos muzikinis 
skvrius kurio vedėias vra čekas 
Nelhvhel orcanizunia lietuvišku 
dainų ir lietuviškos muzikos 
plokšteliu skvrių. Nors šiuo metu 
atskiros lietuviškos transhaciios 
per LE siųstuvą ir nedaromos 
bet muzikos skyriaus vedėjas yra 
nusistatęs plačiu mastu suorga
nizuoti bent liet, dainų ir muzi
kos transliavimą.

Šoninis altorius Londono Lietuvių Bažnyčioje 
(Klišė iš leidinio „Auksinis Jubiliejus)

ANGLIJOS LIETUVIŲ BALSAS
Po tokia antrašte „Dirva“ kovo 

27 d. beveik ištisai persispausdi
no „Britanijos Lietuvio“ veda
mąjį „Laikas pagaliau susitarti“. 
„Dirva“ pastebi, kad tai yra bene 
didžiausios mūsų apolitinės lie
tuviškos organizacijos užsieny 
nuomonė (DBLS centro valdybą 
sudaro visų pakraipų ir neutra
lūs lietuviai).

MUS GIRIA
Bal. Brazdžionis „Draugo“ 49 

nr. duoda daug gražių kompli
mentu D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungai. Jis džiaugiasi ir Lietu
viu Namais, nors ir norėtų vietoj 
baro įsteigti knygyną ar skaityklą 
(dabar jau turime ir barą ir kny- 
gyną-skaityklą. Red.), džiaugiasi 
spaustuve. „Lietuviškoji visuo

menė giliai suprato Liet. Sąjun
gos tikslą ir ją remia, džiaugiasi, 
kad toje organizacijoje galima 
sutartinai visiems dirbti ir veikti“. 
Jis tačiau pyksta ant bendro dar
bo ardytojų ir sielvartauja, kad 
„BL" nebespaūsdina s-gos narių 
straipsnių (visų straipsnių jokia 
redakcija negali išspausdinti, 
Red.). „Galima spręsti, — tęsia 
toliau p. Brazdžionis. ..kad Lietu
vių s-goj, jos centre ir kolonijose 
jau skaldymosi manija užplūdo“. 
(Užtikriname p. Brazdžionį, kad 
centras tebėra visiškai vieningas.
Red.)

Išvardinęs S-gos, jos skyrių ir 
narių nuopelnus ginant Lietuvos 
bylą ir remiant savas institucijas, 
autorius baigia: „Tai yra gražu 
ir todėl toliau Britanijos lietuviai 
turi dirbti bendroj šeimoj, vienin
gai ir solidariai“.

DIDĖJANTIS LIETUVOS 
PARTIZANŲ AKTYVUMAS

Frankfurter Rundschau kovo 
mėn. 1 d. rašo apie padidėjusį 
Lietuvos partizanų aktyvumą, ne
numalšinamą jokiomis karinėmis 
priemonėmis. Sovietų vadovybė 
imasi drakoniškų priemonių kovai 
su partizanais ir gyventojų atbai
dymui pakaria sugautus partiza
nus miestelių aikštėse ir palieka 
dviem-trim dienom kabėti.

Kadangi visi gyventojai parti
zanams pritaria, tai jie yra nuolat 
aprūpinami maistu, o saugumas 
kaimuose yra toks menkas, kad 
bolševikų pareigūnai sutemus ne
bedrįsta pasirodyti lauke.

RELIGIJOS PERSEKIOJIMAS 
LIETUVOJE

Centrinės Europos Krikščionių 
Demokratų Sąjungos vasario mėn. 
biuletenis duoda žinių apie komu
nistų kovą su religija Lietuvoje. 
Jau yra komunistų organizuoja
mas specialus kongresas, kurio 
tikslas įkurti „Tautinę Lietuvos 
Bažnyčią“. Tuo, žinoma, bus sie
kiama atskirti Lietuvos katalikus 
nuo Vatikano, ir dėlto propagan
da prieš Vatikaną ir bendrai prieš 
religiją buvo labai sustiprinta. 
Visai neleidžiama švęsti religinių 
švenčių, įskaitant Kalėdas ir Ve
lykas.

Minėtas biuletenis taip pat duo
da papildomų žinių apie Telšių 
vyskupo V. Borisevičiaus nužudy
mą, apie ką. buvo rašyta „B.L.“.

NAUJI ŠNIPŲ TINKLAI
Lietuvos komnnistų partijos 

centrinis komitetas pristeigė Lie
tuvoje daug naujų taip vadinamų 
spaudos hiuių. Jų vadu paskir
tas rusų MGB narys Zuravkovas 
Spaudos biurų pareiga yra prižiū
rėti visų laikiaščių politinį turinį, 
kontroliuoti privatų laikraščių 
tarnautojų gyvenimą ir bendrai 
tyrinėti ir prižiūrėti tarnautojų 
veiklą. Tas uždavinys yra paves-

tas Rusijoj treniruotiems agen
tams.

Taip pat yra suorganizuoti spe
cialūs kursai vietų koresponden
tams. Tokie kursai veikia Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
Kursus išėję korespondentai -yra 
įpareigojami šnipinėti ir prane
šinėti bet kokią įtartiną veiklą.

Sausio 1 d. Zuravkovo spaudos 
biuras pradėjo leisti naujų laikraš
tį „Raudonąją Žvaigždę“, kuri 
išeina rusų, lenkų ir lietuvių kal
bomis.

LIETUVOS — LENKIJOS 
KARAS

Š.m. kovo 14 d. Oberhessische 
Presse, Marburg, deda savo ben- 
dradaibio straipsnį bendromis tai
kos temomis. Straipsnio įvade ap
rašomi Lietuvos — Lenkijos san
tykiai, kai kuriose vietose visai 
neteisingai nusakant įvykių eigą. 
Rašoma taip:

„Po pirmojo pasaulinio karo 
įvyko tarptautinis kurjozas. Abi 
naujai iškeptos respublikos, Len
kija ir Lietuva, turėjo ginčą dėl 
Kauno miesto, kuris buvo išspręs
tas stipresniojo, Lenkijos, naudai- 
Giliai įžeista Lietuva atsitvėrę 
nuo savo pietų kaimyno spigliuo- 
ta tvora bei nutraukė diplomati
nius, prekybinius ir kitus santy
kius. Tais laikais dar taip buvo 
įprasta karus baigti taikingais 
tarpusavio santykiais, kad Lietu
vos poelgis atrodė be galo keistas, 
beveik komiškas, kurį geriausiu 
atveju galima buvo pateisinti ma
žos pabaltijo tautos diplomatinių 
papročių napažinojimu“.

Nors iš paties straipsnio nema
tyti laikraščio noro Lietuvą įžeisti, 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba į 
jį reagavo, pateikdama laikraš
čiui to ginčo autentišką medžiagą 
ir pabrėždama, kad tokią formą 
ginčas įgavo ne dėl diplomatinių 
papročių nepažinojimo, bet at
virkščiai, kaip tik dėl aktyvios lie
tuvių diplomatinės veiklos ir 
tai plautinės teisės dėsnių pažino
jimo bei jų panaudojimo.

* Pietų Afrikoje spalvoti gy
ventojai ruošiami organizuotai 
pasipriešinti vyriausybės „apart
heid“ (atskyrimo) politikai ir pra
dėti pasyvaus pasipriešinimo kom
paniją.

JEI NORI SKANAUS K O NTIN E NTIŠKO MAISTO 
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže, 
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Maisto pakavimas — Im portas — Urmo' prekyba
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7.

Telefonas: BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
Telegramos: „Goodfare, Manchester 7.“

KAIP ATPRASTI RŪKYTI
„Draugo“ 59 nr. J. Venckus, S.J. 

nurodo, kad moderninio žmogaus 
rūkymo klausimo yra ne tik įpro
čio, bet taip pat ir mados klausi
mas Rūkoma, nes taip visi namie 
daro, taip daro filmų artistai, 
rūkantis geriau tinka prie kom
panijos, na, rūkoma ir dėl nervų, 
ir dėl poilsio ir kad turėti progą 
darbą pertraukti. Kiti gi, susitikę 
su žmonėms, nežino kaip pradėti 
kalbėti be cigaretės. Tačiau nors 
daugelis pripažįsta, kad « turėtų 
nerūkyti ar mažiau rūkyti, vis 
dėlto jie nuo to įpročio neatsisako, 
nežiūrint išlaidų ir sveikatos.

Rūkymą automs vadina prastu 
lengvu įpročiu, dėl kurio nereikia 
ilgai galvoti ir morališkai sunkiai 
nusigalėti. Rūkoriai nemėgsta 
matematikos, kad nežinotų, kiek 
daug pinigų jie išleidžia, jie yra 
savymeilūs ir dažnai nemandagūs 
žmonės — pribarsto pelenų kur 
reikia ir kur nereikia, sudegina 
kilimus ir kartais patys save už
migę su degančia cigarete.

Autorius duoda patarimų kaip 
nuo rūkymo nuprasti. Pasirinkti 
dienoje bet kokį laiką, kuris at
rodo pats lenvįausias (pav. prieš 
piet., tarp 10—12 vai.) ir per tas 
dvi valandas nerūkyti. Taip dary
ti savaitę laiko. Įsitikinus, kad 
per tas dvi valandas galima ap
sieiti be cigaretės, tada susilaiky
mo laiką pratęsti dar dviem vai. 
po pietų (pav. nuo 4 — 6 vai.). 
Kitu laiku rūkyti kaip ir papras
tai. Tokiu būdu po dviejų savai
čių bus pasiekta, kad jau dienoje 
4 valandas apsieinama be rūky
mo. Dabar jau galima mėginti 
apsieiti be rūkymo ir tas valan
das, kurios yra kiek sunkesnės 
(pav. po pusryčių, po pietų ir t.t.) 
Šį metodą autorius laiko tuo ge
ru, kad žmogus per jį gauna pasi
tikėjimą savimi. Pasidaro taip 
pat įdomu, nes žmogus pradeda 
mėginti ir tirti savo valios išgales. 
Kiti dar panaudoja savo valios 
sustiprinimui „liudininkų“ siste
mą, t.y. pasisako draugams, kad 
jis nerūko.

Jeigu kas ir nenori visiškai nuo 
rūkymo atprasti, tai jis šiuo me
todu bent įpras savo rūkymo 
įpročius valdyti pagal savo valią 
ir nebus cigaretės vergu.

PAMALDOS
CORBY — Our Lady bažn., ba

landžio 27 d., 12 vai.
BRADFORD — St. Ann's, gegu

žės 4 d., 12,30 v.

Antrąją šv. Velykų dieną 7 vai. 
p.p. Nott. Liet. Meno Sambūris, 
Lietuvių klubo salėje, Sycamore 
Schools, ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ 
į kurį kviečiame visus atsilankyti.

Valdyba

KUR GYVENTI?
Londone, gražiame rajone, lietu
vių šeimoje išnuomojamas erdvus, 
gerais baldais kambarys. Vien
gungiams arba vedusiai porai.

Teirautis Telf. CHI 2107.

INFORMACIJŲ AGENTŪRA 
Duodami patarimai ir iniormacljos 
įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D. 
Britanijoje,JAV, Indijoj ir Afrikoj. 
Kreiptis raštu ar žodžiu: Enquaries 
Incorporated, Continental Section, 
23, Stanley Gardens, London, W.ll.

Tel.: BAY 8138.

Dėmesio! Linksmai atostogas 
praleisti atvažiuokite į Blackpoolį, 
pas senus ir naujus pažįstamus. 
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holm- 
field Road, Blackpool, N.S.

Printed by Lithuanian House, Ltd, 
43, Holland Park, London, W.n.

Tel.: PARk 9689
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