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Jau turime savą lietuvišką 
spaustuvę. Turime linotipą, dvi 
plokščias mašinas (didelę ir ma
žą), raides, popierio piaustymo 
mašiną ir kt.—reiškia pilną komp
lektą. Darbą spaustuvėje pradėjo
me visoje pilnumoje ir šios savai
tės „Britanijos Lietuvis“ pirmu 
kartu ten buvo'spausdinamas. Ee 
„B.L.“ spausdiname knygas, bro
šiūras, plakatus, laiškams blankus, 
vizitines korteles ir p. ir tikimės 
netrukus gauti pastovių darbų iš 
kitų tautybių. Kiek jsidirbus, tiki
mės, kad „B. L.“ spausdinimas 
mums žymiai atpigs ir bus nuimta 
sunki finansinė našta nuo DBLS 
pečių.

Savos spaustuvės įsigijimas ati
darė mums platų kelią į mūsų ko
lonijos kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos vystymą. Dabar jau gali
me tik progresuoti, bet jokiu bū
du neiti atgal.

Tai viena medalio pusė. Pasi
žiūrėkime į kitą medalio puse — 
finansus. Spaustuvės Fondo užda
vinys. nustatytas per paskutini 
DBLS suvažiavimą, buvo surinkti 
1.000 svarų. Tiek pinigų mums ir 
reikia, daugiau neprašome, bet 
kol kas surinkome tik £592.2.6. 
Reiškia, dar trūksta lėšų, be ku
rių negalima apsieiti. Kodėl? Fak
tai atrodo taip:

Už linotipą (su lietuviškų šrif
tu) sumokėjome 603 svarus ir už 
plokščią mašiną su piaustoma ma
šina — 450 svarų, viso 1053 sva
rus, gi turime surinkę tik 592.2.6. 
svarus. Matome, kad dar trūko

KONSERVATORIŲ BIUDŽETAS
Pirmas po karo konservatorių 

vyriausybės biudžetas buvo pa
lankiai gyventojų daugumos pri
imtas, vertinant biudžetą visu
moje. Atskiros jo dalys, žinoma, 
susilaukė kritikos iš atitinkamai 
užinteresuotų grupių. Kai kas 
net Inegvai atsikvėpė, kad biudže
tas nebuvo kietesnis, turint galvoj 
ypatingai blogą krašto būklę. 
Klausiama, ar užteks tokio nela
bai kieto biudžeto krašto reika
lams atitaisyti. Tą parodys ateitis

Nėra abejonės, kad konserva
toriai savo biudžetu davė naują 
kelią kraštui. Ar jis bus geresnis 
ar blogesnis už Darbo Partijos iki 
šiol vedamą liniją — dabar atsa
kyti negalima. Kraštas turi du di
delius negalavimus: per maža 
gamyba, reiškia per mažai dirba- 

. ma ir aukso iš dolerių rezervo 
mažėjimas, kas kenkia sterlingo 
valiutos pastovumui. Biudžetas 
užsimoja tuos du dalykus atitai
syti.

Pelno mokesčių modifikacija ir 
maisto subsidijos sumažinimas 
imasi uždavinio paakinti darbi
ninkus daugiau dirbti ir daugiau 
gaminti. Visuomenė atvedama ar
čiau prie realybės. Buvo dažnai 
užmirštama, kad maisto produk
tai buvo pigesni Britanijoje vien 
dėlto, kad vyriausybė primokėda
vo dideles sumas pinigų, kurias 
reikėjo iš žmonių surinkti kitu 
būdu. Žmonės, turėdami dabar 
brangiau mokėti už pragyvenimą, 
bus priversti daugiau dirbti. 
Mokesčių modifikacija gi irgi rei
kia duoti paraginimo daugiau už
dirbti, nes už extra uždarbį, už

viršvalandžius nereikės dabar 
mokėti tokio didelio pajamų mo
kesčio.

Aukso ir dolerių balansui išly
ginti ir sterlingo valiutai susti
printi buvo padidintas banko 
nuošimtis, kuris turi taip pat tik
slą apsaugoti kraštą nuo infliaci
jos (perdaug pinigų ir per mažai 
prekių). Žmonės susilaikys nuo 
paskolų ėmimo įvairiomis inves- 
tacijoms ir tuo sumažės pinigų 
kiekis apyvartoje. Iš kitos pusės 
atsiras daugiau spragų svetimo 
kapitalo investacijai šiame kraš
te, ypač doleriams, tuo labiau, 
kad ir už indėlius bus mokamas 
didesnis procentas. Sterlingo va
liuta, tik biudžetą paskelbus, tuo
jau sustiprėjo pasaulinėj rinkoj.

Iš kitos pusės biudžetas turi 
rimtų trūkumų. Maisto produktų 
pabrangimas skaudžiai palies 
tuos, kurie labai mažai uždirba 
ir kurie pajamų mokesčio nemo
ka. Finansų ministeris tuo reika
lu pastebėjo, kad tokiems asme
nims turėtų būti padidintas atly
ginimas. Ir kitiems vargiai užteks 
sutaupų iš pelno mokesčių ir 
šeimos pašaipu, kad kompensuoti 
pragyvenimo išlaidų pabrangima, 
nes nelabai" tikima ministerio 
paaiškinimu, jog maišto produk
tai pabrangus tik vienu su puse 
šilingo per savaitę vienam asme
niui.

Taipgi banko procento pakėli
mas skaudžiai palies savivaldy
bės bei privačius asmenis, kurie 
nori skolintis pinigų verslo įmo
nėms, namų statybai ar jų pirki
mui, nes statybos bendrovės irgi

atatinkamai pakėlė procentą už 
paskolas. Nemažiau žalos gali 
pridaryti ir benzino kainos pakė
limas, kas palies susisiekimą, že
mės ūkį (mechanizuotą) ir preky
bą. Viršpelnio mokestis, įvestas 
verslo įmonėms, gali atimti norą 
plėsti gamybą ir prekybą. Tačiau 
suprantama, kad vyriausybė tu
rėjo iš kur nors gauti pajamų ir 
kas nors ir kur nors turėjo nu
kentėti. Klausimas tik yra, ar tei
singai vyriausybė numatė išrinkti 
iš žmonių pinigus ir ar teisingai 
ji juos numatė išleisti. Opozicija 
sako, kad biudžetas yra blogas, 
nes jis turtus neišdailna teisin
gai tarp įvairių klasių, bet atima 
iš nepasiturinčių ir atiduoda tur
tingiesiems. Kiti gi tvirtina, kad 
biudžetas atvedė kraštą prie rea
lybės ir rodo kelią į geresnį gy
venimą.

Vertinant biudžetą papunkčiui, 
rasime jame gerų ir bolgų pusių 
pagal tai, kokiai žmonių kategori
jai mes priklausome. Toks biu
džeto vertinimas nebūtų geras. 
Biudžetą reikia imti visumoje ir 
žiūrėti, ar jis visam kraštui bus 
geras ar ne. Nėra abejonės, kad 
jame yra naujų idėjų, duoda nau
jų paskatinimų visuomenei ir kad 
šis, kaip ir kitų metų biudžetai, 
žymiai paveiks krašto ekonominį 
gyvenimą į vieną ar kitą puse. 
Konservatorių biudžetas rodo 
skirtingą kraštui kelią į geresni 
gyvenimą nuo to, kokį rodė so
cialistų vyriausybės biudžetai.

'Tačiau ar konservatorių kelias 
'bus geresnis ar blogesnis už so
cialistų kelią — tik. ateitis galės 
'parodyti.

RUSIJA NORI TRUKDYTI VOKIETIJOSAPSIGINKLAVIMĄ"’ FT
Pereitą savaitę buvo trumpai 

pranešta, kad Rusija įteikė notas 
Amerikai; Prancūzijai ir Britani
jai, siūlydama tuojau sudaryti 
Vokietijos taikos sutartį. Rusija 
siūlo sudaryti sutartį su Vokieti
jos sutikimu, dalyvaujant visos 
Vokietijos vyriausybei ir leidžiant 
Vokietijai limituotą savarankišką 
apsiginklavimą, ši paskutinė nuo
laida yra ankstyvesnio Rusijos 
nusistatymo pakeitimas. Sovietų 
pasiūlymas iš paviršiaus yra vo
kiečiams patrauklus. Rusija jiems 
sako- jūs turėsite šalia savęs neu
tralią Rusiją, nepriklausomybę ir 
visiškai nepriklausomą kariuome
nę ir. kas svarbiausia, suvienytą 
Vokietiją, kas juk yra didžiausias 
vokiečių siekimas. Tam atsiekti 
jūs turite atsisakyti tarnauti va
karams ir duoti jūsų jaunus vy
rus vakarų patrankų maitinimui. 
Tokia prasme sovietai taiko savo 
propagaridą į vokiečius ir, be abe
jo, gali nemažą skaičių jų suklai
dinti.

Mažai reikšmės turės šis Sė- 
vietų pasiūlymas į Amerikos ir 
Britanijos nusistatymą, tačiaii 
Prancūzija id Italija yra geresnė 
dirva tokiai propagandai. Rusijoš 
žygis buvo kaip tik suderintas su 
vakarų pirmaisiais žygiais, Vo
kietijos apginklavimo siekiant, ir 
turi tikslą tą vakary žygį sutruk
dyti, arba bent suvėlinti. Ar So- 
vietiams pasiiseks tas padaryti, pa
reis nuo to, kaip išmintingai va
karai atsakys Rusijai.

Rusijos pasiūlymas, nors iš pa

viršiaus yra ir gana patrauklus 
vokiečiams, turi du didelius mi
nusus. Rusija nięko nesako, kaip 
turės būti sudaryta visos Vokieti
jos vyriausybė. Apie laisvus rin
kimus nieko neužsimena. Aišku, 
kad be politinės laisvės rytų Vo
kietijoj ir be visiškai laisvų rin
kimų, yra negalima sudaryti visos 
Vokietijos vyriausybės, repre
zentuojančios visą kraštą, nes 
dabartinė rytų Vokietijos vyriau
sybė yra tik sovietų paskirti tar
nai. Antras minusas yra Vokie
tijos sienų klausimas, nes pagal 
Rusijos pasiūlymą, Vokietija tu
rės visam laikui atsisakyti nuo vo
kiečių žemių anapus Oderio. Šie 
du dalykai kartu su visų nepasitį- 
kėjemu, kur| užsitarnavo Rusija 
praeity, gali anuliuoti Rusijos pas
tangas vakarų valstybių integraci
jai ir apsigitiklavimui sutrukdyti. 
Vak. Vokietijos kancleris, atsaky
damas Rusijai, pareiškė, kad Rusi
jos pasiūlymas taikos sutarčiai su
daryti rodo progresą, bet jis ne
turi sutrukdyti Europos vienybės 
ir apsiginklavimo. Vokietjos tiks
las yra, pažymėjo dr. Adenaueris, 
„užtikrinti taiką Europoje ir pa
saulyje, suvienyti Vokietiją ir 
įkurti naują tvarką rytų Europo
je". Adenauris paaiškino, jog nau
ją tvarką rytų Europoje jis su
pranta kaip Oderio-Neisso sienų 
peržiūrėjimą ir santykių tarp Vo
kietijos ir Vakarų iš vienos pusės 
ir tarp Vokietijos ir Lenkijos su 
Rusija iš kitos pusės sutvarkymą.

Atrodo, kad ir vakarą valstybės 
panašiai reaguos. Neatmesdamos

£460.17.6 svarų, kuriuos pasisko
linome. Bet skola ne „rona“ ieuž- 
gys. Ją reikia grąžinti ir greitai 
grąžinti — dalį per šešias sa
vaites. . (■ ,

Iš kur galima tuos trūkstamus 
pinigus gauti? Iš L. Namų B-vės? 
Ne! Juk dar tik kelį mėnesiai 
praėjo, kai baigėme grąžinti trum
palaikę paskolą ir prie to tuojau 
prisidėjo pereito rudenio „B.L. 
krizė, šiam reikalui namų b-vė 
yra pridėjusi nemažą pinigų su
mą. Be to, dar bendrovės išlaidos 
žymiai padidėjo, įsigyjant spaus
tuvę. Be aukščiau minėtų maši
nų, reikėjo pirkti švino, atlyginti 
už mašinų pastatymą, pirkti kitus 
spaustuvei būtinus reikmenis ir 
p. O-taip pat reikia užpirkti po
pietį ir reikia mokėti algas tarnau
tojams. O pajamos juk tik galės 
vėliau pradėti plaukti, t.y. kada 
pav. knygos bus atspausdintos ir 
pardavinėjamos, kada spaustuvė 
turės laiko pilnai įsidirbti. Prašau 
tikėti, kad dabar bendrovė neturi 
atliekamų pinigų, kuriais būtų 
galima grąžinti spaustuvės trum
palaikę paskolą.

Nežiūrint kaip gražiai tą dalyką 
išdėstysime, rezultatai bus tie pa
tys: £460.17.6. svarų yra reika
linga surinkti iš D. Britanijos lie
tuvių. Negaliu pasigirti gražby
lystės menu ir nemoku nemalo
nius faktus apvilkti šilkiniais dra
bužiais, ar apgaudinėti žmones 
gražiomis frazėmis ir tuščiais pa
žadais. Iš praktikos žinau, kad to 
ir nereika daryti, nes Britanijos 
lietuviai įvertina atvirumą ir tie
są, nors ji ir nemaloni būtų'.

Užsimojome įvykdyti didelį dar
bą, kas pareikalauja ir didelių 
pastangų. Tai yra ne mano reika
las, bet mūsų visų. Tai yra mūsų 
vis atsakomybė ir visi turime eiti 
į talką. Kartą apsisprendę, kad 
spaustuvė mums yra reikalinga 
turėti ir kad mes ją galime turėti 
ir nutarę ją įsigyti, turime, žūt 
būt, darbą baigti ir nepražudyti 
pradėto drabo ir tų asmenų, ku
rie Jūsų vardu padarė įsiparei
gojimus.

Trumpai — iki gegužės 1 d. 
vėliausiai mums reikalinga su
rinkti iš lietuvių 460 svarų. Kas 
duos Spaustuvės Fondui ne ma
žiau svaro — gaus L. Namų B-vės 
akcija, o kas duos mažiau — bus 
nžskailvta kaip auka. Jei visi lie
tuviai duotų, išeitų kiekvienam 
tik po kelis šilingus. Bet žinome, 
kad mūsų tarne yra dezertyrų, 
kurie sąmoningai ar nesąmonin
gai nuo to šalinsis. Tai žinome iš 
anksto . Todėl tikriems susipratu- 
siems lietuviams teks sunkesnė 
našta ir reikės daugiau duoti. Duo
kime tiek.’kiek kas galime ir kuo 
greičiau Palengvinkime skyrių 
valdybų darba ir nelaukime kol 
tos paragins, nes skvriu valdvbos 
ir tain daug darbo ir nemalonumu 
turi. Kiekvienam skyriui yra pas
kirta suma, pagal narių skaičių.

Pirmosios lietuvių spaustuvės Londone plokščioji spausdinimo mašina. (J. Nerbergo nuotrauka)

VISI Į SPAUSTUVĖS 
KRIKŠTYNAS 1

Pirmoji lietuvių spaustuvė Lon
done jau veikia. Iškilmingos spaus
tuvės krikštynos ruošiamos ko
vo mėn. 29 d. 19 vai. Lietuvių 
Namų patalpose. 43, Holland Park, 
W.11. Visus spausdinto žodžio bi
čiulius maloniai kviečiame šiose 
krikštynose dalyvauti. Veiks lie

tuviškas bufetas.
Lietuvių Klubo Valdyba.

Pasistenkime tą pareigą išpildyti 
ir išlaikyti gerą skyriaus vardą.Ne 
taip jau ir sunku. Kiekvienam na
riui teks sumokėti gana maža su
ma, palyginus su tuo, ką mes iš
leidžiame kitiems daug mažesnės 
svarbos dalykams.

Į talką, į kovą už lietuvišką 
spausdintą žodį, dėl kurio mūsų 
protėviai ne tik pinigus dėjo, bet 
ir savo gyvybes paaukojo. Duoki
me duosniai Spaustuvės Fondui!

M. Bajorinas

EISENHOVERIS LAIMĖJO
Prezidentiniai rinkimai Ameri

koje skiriasi nuo panašių rinkimų 
kitose valstybėse ir yra sunkiai 
pašaliečiams suprantami. Jie pra
sideda vadinamais pirminiais rin
kimais, kada yra išbandoma dirva 
ir kandidatų populiarumas. Tokie 
pirminiai rinkimai įvyko pereitą 
savaitę New Hampshire valstijoj. 
Čia nebuvo varžomasi tarp demo
kratų ir respublikonų, bet varžy
bos ėjo tarp tos pačios partijos 
kandidatų.

New Hampshire rinkimai atnešė 
du netikėtumus: Eisenhoweris lai
mėjo prieš populiarų respublikonų 
kandidatą Taftą, o Trumanas 
skaudžiai pralaimėjo kitam demo
kratų partijos kandidatui Kefau- 
veriui. Eisenhoweris laimėjo vi
siškai rinkimuose pats nedaly
vaudamas ir atiodo būdamas tuo 
visai nasuinteresuotas, tuo tarpu
Taftas ten buvo ir vedė už save 
propagandą. Kefauverio laimėji
mas prieš Trumaną yra tuo labiau 
nuostabus, kad Kefauveris buvo 
labai mažai Amerikoje žinomas iki 
pereitų metų, kada jis išgarsėjo 
kaip senato komisijos pirmininkas

kriminalui Amerikoje ištirti. Ke
fauveris remia Trumano užsienio 
polityką, bet' siekia išvalyti admi
nistraciją nuo korupcijos.

Žinoma, kad šie vienos valstijos 
pirminiai rinkimai dar nepasako, 
kas bus demokratų ir kas respubli
konų kandidatai į prezidentus, o 
tuo labiau nepasako kas bus iš
rinkti per partijų konvencijas, į 
kurias visos valstijos pasiųs dele
gatus. Trumanas pats dar nepra
nešė, ar jis iš viso sutiks kandi
datuoti į prezidentus. Kalbama, 
kad jis nesutiksiąs būti demokra
tų kandidatu, jeigu Eisenhoweris 
bus išrinktas respublikonų kandi
datu. Kaip žinoma, šie du vyrai 
kartu dirbo ir tebedirba Amerikos 
užsienio politikos srityje be nuo 
ruonių skirtumų ir susidarytų ne 
maloni būklė, atsidūrus jiems 
priešingose pusėse, kada reikalin
ga vienas kitą pulti.

Tuo pačiu laiku Eisenhowerio 
draurrai Amerikoje irgi nėra be 
susirūpinimo. Generolas nė negal
voja kol kas atsisakyti iš vyriau
sio karo vado pareigų ir grįžti į 
Ameriką. Kol jis lieka tose parei-

BRITANIJA NEĮSILEIDŽIA 
KOMUNISTŲ

Šeštadienį ir sekmadienį Cam
bridge turi. įvykti taip vadinamos 
Mokslo Darbininkų Pasaulinės Fe
deracijos valdybos posėdis. Vie
nuolika valdybos narių negalės 
posėdyje dalyvauti, nes Britų vi
daus reik, ministerija neleido nė 
vienam užsieniečiui į tą posėdį 
atvykti. Minėtos organizacijos, 
kuri yra JTO-jos pripažinta, pre- 
zidentu yra prancūzų atominės 
energijos mokslininkas prof. 
Joliot-Curie, kuris kartu yra ir ko
munistiškos Pasaulio Taikos Tary
bos prezidentas. Prancūzijos vy
riausybė jį pašalino iš atominės 
energijos komiteto pirmininko pa 
reigų už jo politines pažiūras. Į 
minėtą konferenciją turėjo gi at
važiuoti mokslininkai iš Rusijos, 
Kinijos, Čekoslovakijos ir Prancū-

gose, jis negali kištis i Amerikos 
vidaus politiką, o jo draugams su
sidaro sunki būklė vedant propa
gandą už kandidatą, kurio Ameri
koje nėra.

Rusijos pasiūlymo, jos tačiau tęs 
užsibrėžtą vąk. Europos karinių 
jėgų stiprinimi. Prancūzijos, Bri
tanijos- ir Amerikos komisarai Vo
kietijoj turėjo labai pasėkmingą 
susitikimą su Adenaueriu dėl oku
pacinio statuto pakeitimo. Prane
šama, kad nauja sutartis su Vo
kietija bus pasirašyta balandžio 
mėn. pabaigoje. Europos kariniai 
reikalai taip pat buvo svarstomi 
trečiadienį Paryžiuje, kur įvyko 
Europos Tarybos ministerinio ko
miteto posėdis. Ta proga Britani
jos ir Prancūzijos užs. reik, mi
nisterial Edenas ir Schumanas 
turėjo pasitarimą su Adenaueriu, 
kada Rusijos pasiūlymai buvo ap
tarti. Miuisterinis komitetas taip 
pat svarstė išvietintų asmenų Eu
ropoje klausimą.

Europos Apsaugos Bendruome
nės organizavimas irgi, atrodo, 
dabar bus greičiau vykdomas, pas
kyrus gen. sekretorių Šiaurės 
Atlanto Pakto (NATO). Gen. 
sekretorium buvo paskirtas lordas 
Ismay, dabartinis Britanijos mi 
nisteris Commonwealtho reikalams. 
Lordas Lsmay, kuris kartu bus ir 
NATO Tarybos vicepirmininku, 
pradės savo pareigas kito mėnesio 
pradžioje, kada NATO sekreto
riatas persikels iš Londono į Palais 
de Chaillot Paryžiuje. Europos 
Apsaugos Bendruomenės (Europos 
kariuomenės) sutartis irgi manoma 
bus netrukus paruošta ir bus pasi
rašyta. Jos ratifikacija tačiau turės 
užtrukti gana ilgą laiką, nes ją 
turi’ priimti dalyvaujančių valsty
bių parlamentai. Spėjama, kad tas 
bus padaryta tik šių metų pabai
goje. Kol ta sutartis nėra ratifi
kuota, tol negali būti pradėtas 
Vokietijos karinis apginklavimas, 
nors paruošiamieji darbai ir bus 
pradėti anksčiau.

AUSTRIJOS SUTARTIS
Pereitą savatgalį buvo paskelb

tas sutrumpintos Austrijos sutar
ties tekstas, kuris duotų Austrijai 
pilną nepriklausomybę ir kuris 
buvo įteiktas Rusijai. Sutrumpin
tas tekstas turi tik 8 punktus vie
toj so punktų sutarties, dėl kurios 
per 258 posėdžius nepavyko sus- 
tarti.

Pagal naują tekstą Britanija, 
Amerika ir Prancūzija siūlo Rusi
jai: atstatyti Austriją kaip ne
priklausomą demokratinę valstybę, 
pasižadėti respektuoti Austrijos 
nepriklausomybę ir neleisti jai su
sijungti su Vokietija, nustatyti 
Austrijos sienas, kurios buvo 1038 
m. sausio 1 d., atitraukti okupaci
nes kariuomenes, pažadėti grąžin
ti Austrijai jos sumokėtą valiutą 
okupacijos išlaidoms padengti, ne
reikalauti reparacijų, pažadėti 
atsisakyti nno viso Austrijos turto, 
kuris dabar yra alijantų laikomas 
kaip „vokiečių turtas" ir sudaryti 
sąlygas kitoms valstybėms, karia
vusioms prieš Vokietiją, prisidėti 
prie sutarties.

1
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KILNOJAMAS 
ANTIBOLŠEVIKINIS MUZIEJUS

Tą reikalą judino p. P. Šešta
kauskas „Draugo“ vasario 16 d. 
numery, pabrėždamas antibolše- 
vikinio muziejaus svarbą, kad at
remti komunistų propagandą ir 
supažindinti laisvas tautas su bol
ševikų teroru ir siekimais, auto
rius šiūlo tokį planą muziejaus:
I) Lietuva caristinės Rusijos 
priespaduoje, 2) Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas, 3) pir
mas bolševikinis užplūdimas Lie
tuvoj ir kovos prieš jį, 4) renesan
sinis nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpis, 5) antras 1940 m. birže
lio 15 d. bolševikinis Lietuvos pa
vergimas, 6) teroras Lietuvoje, 7) 
lietuvių tautos kova prieš bolše
vikus, 8) tretysis pavergimas, 9) 
teroras Lietuvoje, 10) lietuvių 
tautos kovos prieš pavergėjus,
II) Amerikos lietuvių ir tremti
nių Lietuvos laisvinimo darbas 
ir 12) caristinės ir bolševikinės 
Rusijos siekiai pavergtoje Lietu
voje.

Baigdamas straipsnį autorius 
linki, „kad lietuviškoji visuomenė 
šį sumanymą nuoširdžiai priimtų 
ir kad, atsiradus lietuviškam an- 
tibolševikiniam muziejaus bran
duoliui, pagal norą galėtų prisi
jungti ir kitų vargstančių už ge
ležinės uždangos tautų ekspona
tai“.

DVI DIPLOMATIJOS
„Draugo“ 41 numery p. Ed. Tu

rauskas užsimoja išryškinti skir
tumą tarp senosios ir naujosios 
diptomatljos. „Senosios diploma
tijos laikotarpis prasidėjo 1815 
m. Vienos Kongrese ir baigėsi 
1919 m. birželio 28 d. Versalyie, 
kur buvo pasirašytas prezidento 
Wilsono atsivežtas Tautų Sąjun
gos paktas".

Abi diplomatijos siekė ir siekia 
to paties tikslo — taikingo sugy
venimo tarp tautų. Tam tikslui 
pasiekti senoji diplomatija varto
jo derybų metodą. Autorius atre
mia užmetimus ant senosios dip
lomatijos, kad ši buvusi slaptumo 
mėgėja. „Jos metodas buvo ne 
tiek slaptas, kiek konfidencialus, 
atseit derybos buvo vedamos 
pasitikėjimo, ramumo ir giedru
mo atmosferoje.“ Tą teigimą au
torius pailiustruoja Vienos Kon
greso dalyvio de Choiseul pasaky
mu: „Diplomatija glūdi tame, kad 
teisybė kartais būtų pasakyta 
tvirtai, tačiau visada švelnia for
ma".

Autorius neslepia savo nusivy
limo naujosios diplomatijos meto
dais, kurie yra vieši — viešos dis
kusijos, vieši nutarimai (rezoliu
cijos). Nors senąjai diplomatijai 
ir nepavyko apsaugoti žmonijos 
nuo vietinių karų ar I-jo pasauli
nio karo, jos metodų nereiktų lai
kyti atgyvenusiais, nes naujoji

TUVIU
Tautų Sąjungos įkūrimui įvestoji 
diplomatija per 20 metų ne tik 
neišvengė vietinių karų, bet pri
vedė žmoniją prie dar baisesnio 
ir žiauresnio antrojo pasaulinio 
karo.

Po karo įvesta didžiųjų valsty
bių veto teisė negali lygintis visų 
valstybių lygiateisiškumu Tautų 
Sąjungoje. „Naujoji diplomatija 
be to dar pasižymi diskusijų gru
bumu, neįtikėtinu aitrumu ir be
veik visišku „gerų manierų“ ne
silaikymu“, pastebi autorius.

Pripažindamas senosios ir nau
josios dip'omatijos nesugebėjimą 
apsaugoti pasaulį nuo karo. p. Tu
rauskas ir tai kaltina ne tiek dip
lomatijos metodus, mašinų amžių, 
kiek patį žmogų, kuris nesivado
vauja gryna sąžine ir gera valia. 
Tai gi „ugdo tiktai krikščionybė, 
prieš kurią, deja, šiandien tiek 
žmonių yra sukilę ir su ja kovoja, 
Ivg su kokiu priešu. Todėl ir atei
tis negali būti šviesi“, baiga 
straipsnį autorius.

MARKSAS IR ŠV. LAURYNAS
Ką bendro turi šventasis Lau

rynas ir materialistiniu Marksu. 
Pasirodo labai daug, kada kalba
ma apie Lauryną ne kaip šven
tąjį. bet kaip Kanados upę. Tą 
įtikinančiai įrodinėja p. Laurynas 
Kemeklis „Ke’eivyje" nr. 8. Mark
sas yra vokiečių mokslininkas ir 
politikas, kurį „pasisavino" Rusi
jos bolševikai ir surusinto mark
sizmo vardu daro visokiais šunv- 
bes. kurios su Marksu neturi nie
ko bendra. ..Marksas mokė", ra
šo p. Kemeklis, „kad ekonominiai 
interesai turi didelės įtakos tu 
grupių galvosenai ir jų „politi
kai". Tie interesai kelia „klasių 
kova“, kuri yra istoriios ir kas
dieninio gvvenimo faktas, o ne 
koks ten piktos vah’os išmislas".

To’iau išvedžiotam a. kad ekono
miniai interesai Markso mokymo 
šviesoje turi daug ką bendra su 
šventuoju Laurynu, kurio vardu 
yra pakrikštyta upė Kanadoie. 
Reikalas yra tame, kad Kanada 
nutarė kasti šv. Lauryno kanalą, 
kuris sujungs giliu vandens ke
lių Didžiuosius Ežerus su Atlanto 
vandenynu ir įgalins laivus pa
siekti didžiuosius Kanados ir A- 
merikos miestus, toli esančius nuo 
vandenyno Bet čia ir prasideda 
vargas. Jungt. Amerikos Valsty
bės negali apsispręsti, ar prie ka
nalo kasimo prisidėti ar ne. No
rėtų prisidėti, bet grupių ekono
miniai interesai trukdo. Geležin
kelių kompanija bijo, kad kana
las atims joms daug darbo. Ang
lių kasyklų kampanijos bijo, kad 
sumažėjus darbui geležinkeliuose, 
sumažės anglių vartojimas. Ka
nalo nenori ir anglių kasyklų 
profsąjungos, nes, sumažėjus ang
lių suvartojimui, gali atsirasti 
bedarbystė. Prieš kanalo kasimą

SPAUDA
pasisako uostai, bijodami nustoti 
darbo "dalies, elektros bendrovės 
ir t.t.

Taigi esmėję pasisakymai už ir 
prieš šv. Lauryną (upę) susiveda 
prie klausimo: ar man bus iš to 
pelno ar nuostolio. Autorius bai
gia straipsnį, sakydamas, kad „šv. 
Lauryno priešininkai išduoda 
Marksui liudijimą, kad jis ne taip 
jau klydo kada kalbėjo apie eko
nominių interesų įtaką žmonių 
galvosenai ir jų politikai“.

VAIKU IŠPAIŠYMAS
Apie vaikų tatuiravimą (išpai- 

šymą visokių ženklų ant žmogaus 
kūno specialiais dažais) Sovie
tuose rašo „Keleivis“ nr. 8. Sovie
tinėj Vengrijoj tas dabar yra pla
čiai praktikuojama tarp komunis
tų ir nękomunistų. Deportacijoms 
vykstant, tėvai yra atskiriami nuo 
vaikų. Tėvai žino, kad jie savo 
vaikų niekuomet nematys, kol 
vyks sovietų okupacija. Bet iie 
tain pat tiki, kad ta ok’maciia 
amžinai nesites ir vieną dieną jie 
ga'ės sųs'rasti vaikus. 4°i»u tik 
jun- ga’ės atpažinti. Kad savo 
vaikus gaištu atoa’inti. tėvai 
vaikai išsitatuiruota panašiais 
ženklais Ta daro ir komunistai, 
nes ir jie sovietams nepas't'ki.

LIETUVOS SIENOS
P. Gediminas Galva „Tėviškės 

Žiburiu“ 8 nr. nusiskundžia oer 
mažu mūsų susidomėjimu ir dar
bu LietllVO' sienų klausimu Ta 
sritis vra tik nrinmnintai mūsų 
veiksnių aptariama. Netikslu yra 
sakyti, kad mes tegalime kovo+i 
tik dėl tarptautinėmis sutartimis 
pripažintų sienų. „Tarntautinės 
sutartys“, tvirtina autorius, „yra 
tik tam tikro meto galvbiu žodž:o 
išraiška ir nereikia išleisti iš akiu 
didžiųiu galybių istorijos raida 
ir Lietuvos geopolitine padėti". 
Sienų klausimo negalima spms+i 
ir tautų apsisprendimų.

P. Galva apgailestauja, kad ne
žiūrint privačių asmenų pastangų, 
mes vis dar neturime išsamios 
studiios ir geros oolitinės organi
zacijos. kuri tai panaudotu nro- 
nagandai Lietuvos sienų reikalui 
yra reikalinga turėti „visuotiną 
informaciją, kuri turėtų būti nuo
lat papildoma ir centrinį organa, 
priklausantį vyriausiam politi
niam veiksniui“. Tokio organo 
uždavinys būtų ne vien atlikti 
studijas, pritaikintas laiko reika
lavimams, bet ir pateikti tinkamus 
propagandinius leidinius svetimo
mis kalbomis. „Lietuvos sienų 
klausimas yra pernelyg svarbus, 
kad jį atidėliojus ar laukus iki jį 
išspręs kiti“.

KANADOS TABAKO 
AUGINTOJAI

Tabako augintojų vargus Kana
doje aprašo J. Pr. Barsėnas „Ne

priklausomoj Lietuvoj“ nr. 8. Ta
bako augintojai yra labai nusivy
lę ir nepatenkinti gautomis kaino
mis už praeitų metų tabako < er- 
lių. Nežiūrint to kad auginimo 
išlaidos pakilo 10-20 procentų, ta
bako kaina pakilo tik 1 proc. ir 
tai tik iš formalios pusės.

Senieji tabako augintojai že
mas kainas aiškina tuo, kad į ta
bako auginimo biznį metėsi labai 
daug ateivių, kurie yra įpratę 
dirbti nenormuotą darbo valandų 
skaičių (16-20 vai. į parą) tuo 
sukaldami labai daug pinigo, nors 
už valandą išeina tik 25-30 centų. 
Jie,, pasidarę turtingais, noriai 
parduoda farmas už aukštas kai
nas, patys už tai sumokėję mažai. 
Kompanijos gi aiškina, kad jos 
negalėjo aukštų kainų mokėti, 
nes ūkininkai priaugino perdaug 
tabako. Tai yra juokingas argu
mentas, sako autorius.

Tabako „Marketing Board“, 
kuriame ir kompanijos turi savo 
atstovus, nepakankamai rūpinasi 
tabako augintojais. Nėra kitų 
organų, kurie tais reikalais geriau 
pasirūpintų. Dėl to, tabako au
gintojai ieško kelių, kad sutverus 
grynai ūkininkų organizaciją. To 
naujo organo organizacinis komi
tetas pakvietė kitų tautybių taba
ko augintojus. I komitetą jau įei
na angiai, vokiečiai, belgai, ven
grai ir lietuviai.

Lietuviu tabako augintojų at
stovai nutapė minėtą organizacija 
remti ir tam reikalui sudarytas 
laikinis komitetas.

Pagrindinius naujos organizaci
jos uždavinius p. Earsėnas nusa
ko tain: „išsirūpinti, kad tabakui 
kainos vidurkis būtų nustatytas 
ne tabako derlių nuėmus, bet iš 
pavasario, dar prieš sodinant“. O> 
taipgi rūpintis kitais dalykais.

Autorius ragina lietuvius akty
viau įsijungti ir daugiau pasi
reikšti šios naujoj organizacijos 
kūrime, pasimokant iš nepriklau
somos Lietuvos ūkiškų organiza
cijų, kaip Pienocentro. Lietūkio, 
Kooperacijos Banko, Lino ir t.t.

[STATYMAI IR ŽMONIŠKUMAS
„Darbininkas“ Nr. 11 trumpai 

paliečia įstatymų dvasią vakaruo
se ir rytuose. Žiaurūs įstatymai 
nepadeda žmonėms geriau tvar
kytis, bet juos prislegia ir juos 
plaka kaip botagu gyvulius. „Dik
tatūriniuose kraštuose įstatymai 
leidžiami ne tam, kad žmonėms^ 
gyventi palengvėtų, bet kad leng
viau būtų diktatoriams valdžioje 
išsilaikyti“. Nežiūrint to, diktato
riai neva pripažįsta tarptautinius 
įstatymus, kurie jų neužkabina ar 
kurie net gali būti jiems naudin
gi, o taip žmoniškus įstatymus, 
kurių jie patys sau netaiko, o kį> 
tus spausti jau gali.

Prieš kurį laiką „B L.“ buvo 
pastebėta, kad del emigracijos 
Europos lietuviai lieka bejėgais 
išlaikyti lietuviška spaudą ir pa
vojus gresia vieninteliam savait
raščiui „Br. Lietuviui“. Man at
rodo, kad emigracijos blogybė ši
čia nesibaigia: šitokia masinė e- 
migracija kenkia taip pat ir vi
sai mūsų kovai už Lietuvos iš
laisvinimą svarbiuose Europos 
politikos centruose. Kiekvienam 
suprantama, kad su maža lietu
vių saujele negalima išvystyti 
pakankamo ir reikiamo aktyvu
mo ir efektingai ginti mūsų rei
kalų. O Europa, ypač D. Britani
ja, juk ir yra vieni svarbesniųjų 
mūsų bylos gynimo centrai. Ten, 
už jūrių marių ir taip daug lie
tuvių yra. Išvažiuoją iš Anglijos 
ten jau nepadarys didelio įnašo, 
tuo tarrpu jie čia yra labai, ir la
bai reikalingi.

Todėl tuos, kurie emigruoja iš 
Anglijos ir jie patys mato, kaip 
jie čia yra būtinai reikalingi, ga
lima laikyti tam tikros rūšies di- 
zertyras, kuriems doleris yra di
desnis dievas už darbus, kuriems 
jie yra pašaukti. Mane stebina, 
kad DBLS-ga, užuot priminti kai 
kuriems būtinai reikalingiems 
lietuviams,' kad jie čia pasiliktų, 
užuot daugiau rūpindamasi čia 
pasiliekančiais, ypačiai maloniai, 
(net išleistuvės ruošia!) su įvai
riais patarimais bei patarnavi
mais palydi savo sąjungos narius, 
žinodama, kad šitokių asmenų 
išvykimas yra tikrai labai žalin
gas.

NEPAJUOK SAVO!
— Ar tamsta susikalbi su už

sieniečiais? — paklausė fabriko 
vedėjas, priimdamas vieną lietuvį.

— Žinoma, — paklaustasis pasi
sakė susikalbąs net septyniomis 
kalbomis. Išsilavinęs anglas, mo
kąs dvi kalbas, retai tris, nustem
ba, girdėdamas tokį atsakymą. 
Sites kalbos anglui yra svetimos, 
kurias lietuviai ir kiti atvykę iš 
Europos naudoja. Jam nesvarbu 
kaip jis jas moka, jis tik girdi kad 
kalba, nieko nesuprasdamas.

Mes, lietuviai, perdaug patai
kaujame svetimoms kalboms: ką 
sutikę, tuojau ir kalbiname jo 
kalba, nors tos kalbos temokame 
vos keletą žodžių. Juk būtų daug 
gražiau, jei su kitataučiais susi 
tikę, tinkamai nemokėdami kal
bos, vartotume anglų kalbą, nors 
ir menkai ją mokėdami, užuot 
derintis prie ausį rėžiančio žar
gono.

Latviai supranta lygiai lietuviš
kai, kaip dažnas mūsų latviškai, 
bet pokalbiuose jie lietuviui atsako 
latviškai. Mes gi jam atsakome 
latvišku žargonu. Kodėl ? Kodėl 
mes negalime atsakyti gražiai lie
tuviškai. Tas pats su vilniečiais 
lenkais; Jų tarpe yra tokių, kurie 
yra lanką lietuvių kalbos kursus 
Vilniuje. Bet jie nekalba lietu
viškai, o kalba tik lenkiškai, 
girdi, ,,aš lenkas“.

MOTERIS IR RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ

Prieš kelis metus, atvažiavę į 
šį kraštą, buvome suvaržyti kietų 
potvarkių, draudžiančių keisti 
darbą. Laikui bėgant šie potvar
kiai kiek švelnėjo, tačiau tik mik
roskopinė mūsų tautiečių dalis 
ir po šių varžtų atleidimo pakeiti 
savo darbovietės. Kodėl? Atsaky
mas paprastutis — nepakeitė, ka
dangi jokio amato nemokėjo. Juk, 
rodos, toks paprastas' dalykas, 
kaip rašymas mašinėlė, reikalau
jąs vos kelių mėnesių po dvi tris 
valandas mokymosi, bet ir šito, 
taip paprasto, mūsų jaunesnio 
amžiaus moterys nesiryžo iki šio
lei išmokti. Mergaitės, ar jaunes
nio amžiaus moterys, nors jos 
kalbos gerai ir nemokėtų, galėtų 
gauti darbo biuruose, užuot sun
kiai plukusios fabrikuose.

Imkime konkretų pavyzdėlį: 
naske'bkime šiandien „Br. Lietu
vyje“, kad reikalinga lietuvaitė, 
mokanti gerai rašyti mašinėle. 
Vargu ar atsiras daugiau, kaip 
vienas pasiūlymas, o gal ir nė 
vieno. Kodėl? Atsakymas irgi pa
prastas — nėra mokančių.

Pagaliau ir tos, kurios ruošiasi 
išemigruoti, turi atsiminti, kad ir, 
pvz.. Kanadoje, getai mokanti 
rašyti mašinėle visada gaus šio
je srityje darbo ir, kaip patyrimas 
rodo, atlyginimas už toki darbą, 
dažnais atvejais nėra mažesnis 
už sunkų fizinį darbą fabrikuose, 
ar ūkiuose. Todėl šiek tiek prasi
lavinusios jaunesnio amžiaus mo
terys įr mergaitės nepraleiskite 
progų išmokti gerai rašvti rašo
mąja mašinėlė, o išmoktas nors 
ir toks amatas niekad nes’ėgs pe
čių.

Jeronimas

Skvriaus narį
Stasį GRIŠKAUSKĄ 

ir
p. Stasę JANUŠYTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kinam linkėdami laimingo gyve
nimo.

Buxtono skyr. valdyba ir nariai

JONAS GAILIUS

JUODVIRŠIENĖ nukelia puodo 
dangtį, pabado mediniu šaukštu 
neskustas bulves ir pro garus pik
tu žvilgsniu žiūri į savo vyrą.

Jis gi, parsinešęs kažin J'.okį 
laikraštį, užsideda naminiais siū
lais suraišiotus akinius, numeta 
pypkę ant stalo ir, dešinės rankos 
smiliumi vadžiodamas atskiras 
eilutes, susilenkęs skaito.

— Dievulėliau tu mano! — pa
galiau prapliumpa moteris, stuk- 
teldama šaukštu puodą. — Juk 
tu akurat kaip nebylys, — nei lie
žuvio neapverti! Spoksai per va
karą Į tas velnių išperas kaip 
besliepyčia, ir net su savo prysie- 
ga nepašneki. Ar biesas jau tave 
apsėdo!

Juodviršis, nepajudindamas gal
vos, mažutėmis akimis žvilgteri 
pro akinių viršų į strapaliojančią 
žmoną ir pro pageltusius ūsus nu
sišypso.

— Taigi, matai, valdžios įsako
mą laikau: šviečiuosi, laiko dykai 
neleidžiu!

— Valdžios įsakymą laikau!... 
— pastorinusi balsą, pamėgdžioja 
moteris. — įsidėk savo valdžią va 
kur! — ir, atsukusi į jį nugarą, 
tekšteli delnu per užpakalį. — Ar 
dar nematai, kad tie komunistai 
baigia visus kryžius nuo laukų 
nurinkti? Nevidonai tie! Judo- 
šiai! ... Man regis, ir tu, seni, su 
velniu dėl savo dūšios turgavoji. 
Dievaž, iš lovos išstumsiu!

— Išstumsi, — pas jaunesnę 
nueisiu! — įbedęs pirštą į stam
biomis raidėmis atspausdintą ant
raštę, atšauna Juodviršis. — Juk 
dabar valna! Pati valdžia taip 
sako.

— Vėl tu su ta savo prakeikta 
valdžia, seni! — šoka moteris. — 
Tur būt, jau neatsivogrini, kad ta 
velnio valdžia tavo vaika užmūči- 
jo. Ė, ne be reikalo Adasienė aną
syk man itvotinb: girdi, tavo die
das iš proto kraustosi: ir nušneka 
kaip varijotas, girdi, ir per dažnai 

su tuo burlioku seiliojas . ..
— Adasienė ir, matyt, poterių 

nekalba, kad kaišioja liežuvį į 
sparas. Tepasisaugo senė, — 
grybštels koks šuva ir nukąs..

— Dieve tu mano! — plekšteli 
delnais per įkūnius šonus Juod- 
viršienė. — Tu tikras belzebubas: 
pačią geriausią viso kaimo moterį 
į šunis sudirbi! O ar nepameni, 
ką amžinatilsį džiakonėlis iš sa
kyklos sakė? Kas negerbia, sako, 
tėvų ir artimųjų, sako, tas nesu
lauks Dievo pagalbos, sako, — 
kaip piktžolė sunyks.

— Sako — sako — sako !. . . pa
kartoja Juodviršis šypsodamasis. 
— Ot, ir tu jai pasakyk: tegu bo
ba laiko liežuvį už dantų. O ir 
pati tai atsimink! Nelakstyk, kaip 
katė su pūsle, ir netriūbyk kaip 
patriubičius! Nors ... — Juodvir- 

* šis pastuksena pirštu į stalą, — 
nors ... apie mane ir toliau senas 
paskalas riesk! Juo tu man ilges
nę belzebubo uodegą prisiuvi ir 
raudonu muilu išmuilini, juo man 
geriau! Tik tau pačiai gali tai 
liūdnai baigtis.

— Aha, tau geriau! Tau tų ko
munistų apkrėstam! — stukteli 
šaukštu į stalą moteris. — Na, ži- 

. noma! Tik aš, nelaiminga, turiu 
dėl tavęs kentėti ir tarp kitų akis 
svilti. Sarmata jau ir sodžiuje pa
sirodyti. Ana, buvusio seniūno 
žmona kaip akmeniu man širdį 
uždavė. Girdi, tavo vyras — ko 
munistų bernas, girdi — Dievo 
koronė ir tave ištiksianti.. .

Staiga tyliai prasiveria pirkios 
durys ir įslenka visa užkaitus ko
kių devynioilkos metų Juodvir- 
šių duktė Ona. Pamačiusi ašaro
tas motinos akis ir su laikraščiu 
sėdintį tėvą, valandėlę lyg suabe
joja, o paskum, priėjusi prie mo
tinos, klausia:

— Kodėl verki, mamytę? Ar 
vėl kas sodžiuje atsitiko?

Tačiau, kol motina suroja ka 
nors atsakyti, pats Juodviršis, 

grumdamas į pypkę titūną, šiurk
ščiu balsu pertraukia:

— Bimbalai nutyla, kai jautis 
uodega pasišvaisto! O kur tu kiau
rą dienelę, kaip sparvos įgelta, 
zyliojai? Ar tik nesusilakstysi bė
dą? Žiūrėk man, ba kaip musę su- 
trinsiu! — ir pliaukšteli pirštais.

— Nutilk jau, nutilk, seni! — 
užsigauna motina. — Juk pats ką 
tik sakei, kad dabar viskas val
na, nes tavo valdžia!

Ligi šiol sėdėjęs, Juodviršis 
griežtu judesiu pastumia laikraš
tį, atsistoja, prieina prie savo 
žmonos ir, laikydamas dešinėje 
rankoje pypkę, sako:

— Ką mudu kalbava, bobut, 
vailtas neturi žinoti! Ji dar sus
pės prisisriaubti to purvo. O už 
Oną tu atsakysi! Ir ne kam kitam 
o man. Seniai norėjau tai pasaky
ti. Jei neturi ko veikti, tegu namie 
verpia ar pančiakas mezga.. O tu, 
— atsisuka į dukterį, — veizėk 
man: į jokias rujas nesidėk! Ir 
daugiau nė žodžio, — baigta! Ren- 
kit vakarienę!

Juodviršienė žybteli akimis, 
nori kažin ką atsakyti, bet vyras 
trenkia kumščiu į stalą:

— Baigta, sakiau! Čia ne kom
partijos susirinkimas ir ne savi
kritika. Užtenka tų blevyzgų!

Ona prašančiomis akimis žiūri 
į motiną, kad ši tiktai neerzintų 
tėvo. Į tėvą bijo akis pakelti.

— Na, ko spoksai? — jau ra 
mesniu balsu sako Juodviršis. ■ 
Padėk motinai bulves nusunkti’ 
Po vakarienės turiu valandai iš
eiti . . .

Moteris su dukterimi sukrunta. 
Greitai ant stalo padeda garuo
jančių bulvių dubenį ir rūgusio 
pieno.

Visi tylėdami sėda už sta'o- 
Juodviršis susimąstęs lupinėja 
bulves ir dideliais kąsniais ryja, 
kad net jo įdubę žandai išsic 
čia. Žmona palengvėle renkasi 
puresnes ir, rodos, vos vos laikosi: 
padilbom žvilgteri į vyrą, paskum 
į dukterį.

— Dieve, Dieve! — pagaliau 
neiškenčia. — Pas mano tėvus 
bernas geriau pavalgydavo!

— ■ Kol aš laikiau berną, ir jis 
geriau valgydavo, — ramiu balsu 
atsiliepia Juodvirršis. — Dabar 

aš pats bernas, kaip įr visi ūki
ninkai. O bernas juk meitėlių 
nešeria.. • Bet dar ir taip gerai, 
vaikai! — atsidūsta.

— Toks čia gerumas, tėvai! 
Ašaros — ne valgis ... nuolaides
nių balsu nuniekina moteris.

— Na, na! — rydamas karšt” 
bulvę, pasako Juodviršis. — Kad 
aš taip ligi mirties turėčiau.

Ir tuoj, tartum vengdamas pra
dėtos kalbos, atsisuka į dukterį, 
permeta ją aštriu žvilgsniu ir 
klausia:

— Tai kur, Ona, užtrukai? Juk 
ligi šiol nė nežioptelėjai. Lyg žu
vis.

— O ką ji tau sakys, — j- 
sai švelniu balsu skuba pertrauk
ti motina, — juk kerti kaip bo
tagu.

Tačiau Juodviršis mosteli į ją 
ranka ir pašiurkštė jusiu balsu 
pakartoja:

— Tai ko tyli, jei klausiu? To 
dos, tėvo.

Ona nukaista, padeda ant stalo 
aplaižytą šaukštą ir, knibinėdama 
megztuko kraštą,1 tyliu balsu sa
ko:

— Pas Levose buvau ... Mama 
siuntė .. . diržo dar negalėjai pa
miršti!

— Ir baimingai žvilgteri į mo
tiną.

— O daug tokių tinginių ma
mos ten atsiuntė?

— Ką tu čia, tėvai, vaiką pri
stojai? — skubą įsiterpti motina.
— Gi aš pati ją siunčiau. Tegu, 
sakau, nors subatvakariais pasi- 
žmonėja. Juk ištisas dienas <
ni namuose kaip kokia senė. Pa
meni gi — ir mes jauni buvo 
me . ..

— Bet tada ir kitokie laikai 
buvo, vaikai! — Jau kiek atlyžta 
Juodviršis. — Dabar gi žinote — 
laisvė: galvok ką nori, o šnekėk 
kaip reikia! Tai visuomet atsimin
kite! — ir aplaižęs šaukštą, kelia
si nuo stalo.

Atsistoja ir Ona.
— Neskubėk, niekur nebėgsi'

— sustabdo ją Juodviršis. — Abi 
su motina namuose būkite. Nebi
jokit: ši naktis bus rami. Galėsite 
ramiai miegoti. O aš grįšiu už po
ros valandų.

Kai Juodviršis velkasi sermėgą, 
jo žmona neiškentusi klausta;

— O kur tave biesas tokią tam
sią naktį neša? Nors pasakytum! 
Ramiau būtų!

Juodviršis nusijuokia ir numo
ja ranka.

— Geriau tau nežinoti, bobut! 
Dabar toks čėsas. O visokiomis 
boboms ir toliau malk, kad pas 
burlioką.

Ir išeidamas užtrenkia duris.
Ona ramiau atsidūsta. Jai nuo 

krūtinės tartum slogutis nuslenka.
— Tai matai, dukrele! — .-’ako 

jai motina. — Tas tėvas tyli tyli, 
kaip mėmė, o kai prabyla, tai lyg 
perkūnas trenkia. E augu net ora- 
sižioti.

— Žinai ką, mama? — skubiai 
baigdama rūgusį pieną, čiauška 
jau visai pasikeitusi Ona. — Mūs 
tėvelis, man rodos, viena kalba, 
antra daro, o trečia galvoja. Jie 
visi taip nutarė.

Motina atneša iš kamarėlės 
kąsnelį skilandžio, pakiša jį duk
teriai ir priėjusi pataiso langa- 
dengtes.

— Pasistiprink, Onute! Juk nu- 
silakstei šiandien. O visą laiką 
buvau nerami ir tiek poterių su
kalbėjau. Sakau, kad tik Dievas 
tau padėtų.

— Ė, juk žinai: tokios kelionė-, 
man — vieni juokai! Bet valgyti 
tai tikrai išalkau . . .

Motina atsisėda šalia dukters, 
dešine ranka pataiso jos gelsva; 
kasas ir beveik pakuždom klau
sia:

— O ka., suradai?
— Ir dar klausi! Žinoma, suta- 

dau.
— O ką jie sako? Greitai veš?
Ona apsidairo, žvilgteri į langą 

ir šnibždėdama sako:
— Tėtis įspėjo: ši naktis bus 

rami. Ir gal dar kelios. O toliau, 
priklausys nuo ūkininkų susirin
kimo. Jei niekas nesipriešins ir 
vienbalsiai nubalsuos stoti į kol
chozus, — kuriam laikui bus ra
mu. Juk jau ir taip neturi ką gau
dyti: visi aršesnieji ūkininkai miš
ke. Ką suspėjo, sudorojo^

— O ką jie, vaikei, apie tėvą 
kalba?

— Visaip. Vieni norėtų mums 
ant durų įspėjimą, o gal net pik
tą spręndimą priklijupti. Ir žinai 

už ką? Ogi už burlioką. Jis esąs 
enkavedistų padlaižys — tikras 
seklys. Tačiau Stepas — o jis, 
žinai, didelę valdžią turi — tik 
mosteli ranka ir kaip kirviu ker
ta: „Už Juodviršį, girdi, aš atsa
kau! Jei nežinot, tylėkit!“

— Gal Dievas ir neatėmė jam 
proto, vaikeli! — džiūgauja moti
na. — Jįs visada toks: mažai kal
ba, su nieku nesusideda, tai atro
do kaip pabaisa koks. Tik tas 
burliokas, kad jis kur nusprogtų! 
Matei, ir šįvakar pas jį išsivil
ko ...

— O gal ir ne pas burlioką, — 
suabejoja Ona.

— Tai kur kitur, jei ne pas jį? 
Aš ir pati nežinau, ką begalvoti.

— Ir negalvok, mama! Mūsų 
tėtukas turi galvą. Aš gerai ma
tau. Girdėjai, kaip manimi rūpi 
naši: tik nelakstyk, tik nezyliok... 
Jis, matyt, žino, kur eina.

— Beje, — atsimena moti”n,
— taigi, girdėjai: jei kas su tavim 
atsitiktų, tėvas ne tik tau, bet ir 
man skūrą luptų. Ir tikrai žinau,
— taip luptų, kad nė atsisėst ne- 
galėtuva. O tu, kiek žinau, Vinco 
nepeiki. Jis visuomet tau gudriau
sias. Mano dukra, — net apsika
binusi porina motina, — miško 
gyvenimas ir geriausią. žmogų 
žvėrimi paverrčia. O jis ten jau 
tiek laiko. Kiek sakei, rodžias, 
jau treji metai?

— Taip, treji? Na, tai kas? — 
pastato akutes Ona.

— Aš, vaikeli, tau tik gero no
riu ir tik gera velydama prašau: 
būk atsargi, tegu Dievas tave my
li! Nesizulyk nulėkdama pas juos 
apie krūmus, nesičvieryk!

Ona nukarina apatinę lūputę, 
lyg užsigavusi, jos šviesus veidas 
nukaista ir nepatenkintu balsu 
sako:

— Jei taip kalbi, mamyte, — 
tu nieko apie juos nežinai. Jeigu 
jįe apie krūmus zulintųsi, — se
niai būtų stribių į bučių suvaryti

(Ištrauka iš naujai išėjusios 
J. Gailiaus knygos „Kartuvės“)

2



Nr. 12 (240)

KAS BUS KŪMU SPAUSTUVĖS 
KRIKŠTYNOSE?

Pirmosios Londone lietuvių 
spaustuvės krikštynos įvyks kovo 
29 d. Teko nugirsti, kad krikšto 
tėvo pareigoms bus kviečiamas 
lietuvis, paaukavęs stambiausią 
Spaustuvės Fondui sumą,

KRIKŠTYNŲ GARBĖS SVETYS
Ministeris B. K. Balutis sutiko 

būti lietuvių spaustuvės krikštynų 
garbės svečių.

Dr. K. VALTERIS LONDONE
Šią savaitę Lietuvių Namuose 

kelias dienas viešėjo Birminghamo 
skyriaus pirmininkas Dr. K. Val
teris. Antradienio ryte Dr. Valteris 
lankėsi naujoj spaustuvėj, kur 
susipažino su jos įrengimais ir 
darbais. Ta pačia proga Dr. Val- 
teriui buvo parodyti Barboros 
laiškų archyvai ir pažadėta asme
niškai su Barbora jį supažindinti 
per spa jstuvės krikštynas.

Išvykdamas iš spaustuvės Dr. 
Valteris pareiškė: — Darba, dir
bate vyrišką, bet kad rūkote, tai 
menki esate vyrai . . .

IŠVYKO AUSTRALIJON
WoiveihamptonietiS Juozas Kai

rys. ’’iešėjęs kelias dienas Lietu
vių Namuose, kovo 20 d. su žmo
na ir keturiu metu dukrele, išvyko 
Australijon, kur jau nuo anksčiau 
gvvena io uošviai.

LEONAS ALEKNA 
ilgesnį laiką talkininkavęs Lietu
vių Namų patalpų dažyno ir kitų 
remontų darbe, šiomis dienomis 
cu šeima išvyksta Kanadon.

JONAS MATULIONIS
Anglijos lietuvių koloonijai ge 

rai žinomas visuomenės reikėjas, 
Tonas Matulionis, išvykęs perei 
tais metais Kanadon, nuo š.m. 
kovo mėn. gavo 1 d. gavo leidimą 
atidaryti Hamiltone namų pirkimo- 
nardavimo kontorą.

ŠOKIŲ IR DAINŲ ŠVENTĖ
Gegužės 25 d, sekmadienį, 

Royal Albert Hall salėje įvyks 
tarptautininė šokių ir dainų 
šventė.

Yrą vilčių, kad šitame pasirody
me dalyvaus ir Londone lietuvių 
šokėjų grupė.

Londono lietuviams bilietai į 
šią šventę bus specialiai rezer
vuoti ir jų kainos normalios. Kon
certo pelnas eis National Playing 
Field Association, kurios pirmi
ninku yra Edenburgho kunikaikš- 
tis. Šios šventės rengėjai mano, 
kad lietuviai nepraleisią progos 
pasirodyti su savo gražiais tauti
niais šokiais ir taip pat susipažinti 
su šio vakaro garbingais svečiais.

Apie šį vakarą vėliau bus pla
tesnių informacijų.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
l ietuvių Klube, 43 Holland Park, 
namų yitėjas .atsilankiusius sve
čius nemokamai vaišins gerai pa
ruoštais žirniais (gavėnios proga), 
o administratorius nauja alaus 
rūšimi. Praršome nepraleisti pro
gos

VALTERIO SUSITIKIMAS 
SU BARBORA

Yra gandų, kad per lietuvių 
spaustuvės krikštynas, kurios 
ivyks kovo 29 d. Lietuvių Namuo
se, turės viešas diskusiias Valte
ris su Barbora. Todėl valterininin- 
kų ir barborininkų šalininkai tu
rės progos pasiginčyti partijų ak
tualiais klausimais.

—o—
„BRITANIJOS LIETUVIO“ 

ATSTOVAMS UŽSIENY
Šio numerio yra siunčiama at

stovams daugiau egzempliorių, 
kuriuos prašome išdalinti nemo
kamai lietuviams susipažinimui. 
Jeigu reikėtų daugiau egzemplio
rių, prašoma mums pranešti.

Atstovai yra prašomi pranešti 
administracijai naujų prenumera
torių navardes kain galima grei
čiau, kad nesusitrukdytų laikra
ščio išsiuntimas.

—o—
Padėka

Mūsų brangiam sūneliui 41- 
vvdui-Pranciškui Besasnariui ni- 
rus, nuoširdžiausią nadėką reiškia
me gerb. kun. J. Kuzmicki ū. 
lankiusiam velionį ligoninėje bei 
namuose, palydėjusiam jį į amži
nąja poilsio vietą ir tarusiam pas
kutinį atsisveikinimo žodi. Taipei 
dėkojame giminėms. DBLS Hali- 
faxo skyriaus valdybai ir nariams, 
draugams bei pažįstamiems ir 
visiems lietuviams, pareiškusiems 
užuojauta šiose skausmingose mū
sų gyvenimo dienose, pagerbu
siems mirusįjį gausiais vainikais 
ir gėlėmis, dalyvavusiems pasku
tinėje io kelionėje šioje žemėje ir 
ištiesusiems mums materialinės 
pagalbos ranką. Šiuo maloniai 
prašome priimti musų padėką.

Nuliūdę Tėvai

,,BRITANIJOS LIETUVIO“ 
ATSTOVAI PASAULYJE 

(pas kuriuos galima užsiprenume
ruoti „B. Lietuvį“)

Europoje:
Vokietija — p. A. Mažeika, 

PLB leidyklos administratorius, 
(20a) Hannover-Kleefeld, Hege str. 
6, Germany.

Prancūzija — Pulk. J. Lansko- 
ronskis, L.Š.D-jos Žurnalistų 
Sekc. pirmininkas, 7 Bd, Julien 
Potin, Neuilly s/Seine, France.

Danija — p. č. šliašinskas, 
Schweizerdalsvej 81, Kobenhavn, 
Vanlose, Danmark.

Italija — Kun. V. Kazlauskas, 
Liet, radio transl. redakcija, Via 
Casalmonferrato 20, Roma, Italy.

Belgija — p. Br. Poškevičius, 
87, Vertbois, Montegnee lez Lie
ge, Belgique.

Užjūry:
Jung:. Amerikos Val.tybės — p.

V. Izbickas, 144, Williams St.. 
Jamaica Plain, Mass . U.S.A.

Kanada — p. J. Matulionis, 107, 
Cannon St. E., Hamilton, Ontario, 
Canada.

p. J. Stonkus, 56, Fast Ave., 
N. Hamilton, Ontario, Canada.

Australija — p. J. Glušauskas, 
35, Cator St., West Hindmarsh, 
Adelaide, S. Australia.

1 L. Baltrūnas. 29s. Hoddle St., 
Abbotsford N.q, Victoria, Austra
lia.

Prenumeratos kaina:
Metams 5 U.S.A, doleriai, atski

ras numeris 10 U.S.A, centų. Oro 
paštu siunčiant (kur yra) dvi
gubai.

NEI VIENO LIETUVIO 
BE LIETUVIŠKOS KNYGOS
Tegul nebūna nei vienos lietu

viškos pastogės, kurioje nebūtų 
lietuviškos knygos. Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga siūlo 
šiuos naujausius lietuviškas ’.eili
nius :

1. A. Maceina, DIDYSIS 1K- 
VIZITORFUS, laisvės ir laimės 
priešginvbės bei Dievo ir velnio 
įtova žmogaus širdy, 221 psl., 
kaina 8 šil.

2. A. Maceina, JOBO DRAMA, 
žmogiškos būties apmąstymas Kan
čios situacijose, 240 psl., kaina 
10 sil.

3. Dr. P. Gaidamavičius, IŠ- 
BLOKsTASIS ŽMOGUS, benainv- 
bės problemos, 280 psl., kaina 
12 šil.

4. A. Sabaliauskas, NUO IM
SRĖS IKI ORI NOKO (PER 
FAKIRŲ ŽEMĘ), kelionių n o- 
tykiai ir atsiminimai iš lietuvio 
misijonieriaus veiklos tolimuose 
kraštuose, 225 psl., kaina 15 šil

5. A. Vaičiulaitis, VALENTINA, 
tomanas antroji pataisyta ir pa
pildyta laida, 144 psl., kaina 10 šil

6. Al. Baronas, ŽVAIGŽDĖS IR 
VĖJAI, novelės, 240 psl., Kaina 
to šit.

7. V. Jonikas, SIELVARTO 
RAUDOS, poema, 60 psl., kaina 
6 šil.

8. V. Jonikas, BRANGMENS. 
eilėraščiai, 60 psl., kaina 6 šil.

Leidiniai gaunami tokiu adresu. 
Lith. Association in Gt. Britam. 
43, Holland Park, London, W-ii

PADĖKA
P. A. J. Kaulėnui, pasitraukus 

iš Londono „Vaidilos“ režisoriaus 
pareigų, už jo taip didelį įnašą 
vaidybos grupei ir pasišventusį 
dviejų metų darbą, nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Sambūrio Valdyba

„B. LIETUVIO“
SKAITYTOJAMS UŽSIENY
Siunčiame Jums šį numerį su

sipažinimui ir tikime, kad Jūs 
tapsite reguliariu „Britanijos Lie
tuvio skaitytoju. Pradėję laikraštį 
spausdinti savoj spaustuvėj, turi
me galimumus jį ateity pagerinti 
ir padidinti. Darysime viską, kad 
mūsų skaitytojų užsieny neap
vilti.

„Britanijos Lietuvį“ galima už
sisakyti pas mūsų atstovus, ku
rių adresai yra paduoti kitoje šio 
laikraščio vietoje. Kur nėra atsto
vų, prašome rašyti tiesiai „B. Lie
tuviui“.

Prenumeratos kaina metams yra 
5 U.S.A, doleriai (pavertus juos į 
savo krašto valiutą). Vieno nume
rio kaina 10 USA centų. Reiškia, 
norint užsisakyti 1 mėnesiui, su
mokame už 4 ar 5 numerius, trims 
mėnesiams — už 12 ar 13 nume
riu. šešiems mėnesiams — už 25 
ar 26 numerius ir t.t.. atsižvel
giant į tai. kiek savaičių tas ar 
kitas mėnuo turi. Oro paštu siun
čiant i užjūri — prenumeratos 
kaina yra dviguba.

Nauius savo skaitytoius nuošir
džiai sveikina

„BRITANIJOS LIETUVIUS“ 
(vienintelis lietuvių 
savaitraštis Europoje)

LITHUANIAN HOUSE.
43. Holland Park, 

London. W. 11.
Gt. Britain.

BRITANIJOS LIETUVIS

NAUJAS ŽINGSNIS
Šis „Britanijos Lietuvio“ nu

meris jau spausdinamas savoje 
spaustuvėje. Savas laikraštis, sa
vos mašinos, savi lietuviai darbi
ninkai. Faktas tikrai turi būti 
malonus visiems lietuviams, nes 
tik vienybė, susiklausymas ir ma
ža auka veda į greitesnę pažangą, 
o čia tų visų dalykų esama.

Kelerių metų kelias, kurį praė
jo „Br. Lietuvis“, yra nepaprastai 
įdomus ir, pasakytume, iškalbin
gas. Rotatorinis biuletenis, švie 
soraštiniu būdu gaminamas kuk
lus laikraštėlis, o vėliau iš spaus
tuvės į spaustuvę, kur tik svaru 
pigiau, kur tik šiek tiek įmano- 
miau, ir vis dėlto praeitais metais, 
kai padidėjo lietuvių emigracija 
iš šios salos, laikraštis nebepajė- 
ge išsiversti, pradėjo duoti nuosto
lius, kuriuos teko apmokėti iš su
renkamųjų nario mokesčių. Tre
čios išeities nebebuvo, tik tos dvi: 
arba Didž. Britanijos lietuviams 
likviduoti savo laikraštį ir gy
venti patamsyje, arba įsigyti savą 
spaustuve ir tuo būdu užtikrinti 
laikraščiui ateitį.

Paskutinysis Lietuvių Sąjungos 
visuotinis suvažiavimas, supran-

Linotypas, kuriuo renkamas

tama, pasisakė už antrąją išeitį ir 
tuo būdu išreiškė savo atstovau
jamųjų norą ir valią. Šio krašto 
lietuviai negali likti be laikraščio, 
jei be lietuviško laikraščio neišsi- 
vertė Kudirkos, Basanavičiaus, 
Vaižganto pirmųjų veiklos metų 
lietuviai, kurie skaitė užsidangstę 
langus, kurie už skaitymą ar pla
tinimą buvo baudžiami. Lietuviui, 
kuris nori likti gyvas savo tautai, 
kas ne kas. o lietuviškas laikraš
tis būtinas.

Per keletą mėnesių šitoji suva
žiavimo ir šio krašto lietuvių dau
gumos valia įgyvendinta. Tech
nišku atžvilgiu laikraštis tvirtai

SPAUSTUVES FONDUI 
AUKOJO:

J. Kernazickas 1 sv., J. Tarulis 
10 šil., A. Miliūnas 1 sv. S. Ne
nortas 1 sv., St. Šalkauskas 1 sv. 
J. Dividzinskas 1 sv. P. Mickevi
čius 1 sv. A. Vitkūnas 1 sv. S. Če- 
reškevičius 2 sv. J. Remeškevičius 
1 sv. S. Puodžiukas 4/- J. Daugi
nis 15 šil. M. Mikalauskas 10 šil. 
Galgauskas 1 sv. J.U. 1 sv. Lea
mington skyr. 4 sv. Kettering 
skyr 1 sv. M. Sokolovas 1 sv. A. 
Toločka 1 sv. J. Gerutis 8 šil J. 
Lažauninkas 8 šil. J. Daugėla 17/6.

GERB. KRIKŠTYNŲ SVEČIAMS
Atvykstantieji iš toliau į spaus

tuvės krikštynas ir norį nakvoti 
Lietuvių Namuose, maloniai pra
šomi iki kovo 26 d. apie tai pra
nešti namų administratoriui. 
Tiems, kuriems nakvynei vietų 
Lietuvių Namuose pritrūkti). 
Klubo Valdvba parūpins kambarį 
viešbutyje, jei gerb. svečiai apie 
tai praneš iki kovo 28 d.

Lietuvių Klubo Valdyba.

SPAUSTUVĖS FONDO 
RĖMĖJAMS

„Br. Lietuvio“ Redakcija ir 
Lietuviu Klubo Valdyba pasiuntė 
specialius kvietimus, spaustuvės 
krlĮcštynoms. kurios ivyks kovo 
29 d 

atsistoja ant kojų, tą tvirtumą 
jam laiduoja sava spaustuvė, kuri 
įsigyta ne be tautiečių materiali
nės paramos (šita parama vis dar 
praverstų), ne be jų aukos, {ro
džiusios ir vieningumą ir susi
klausymą.

Mūsų bendruomenės gyvenime 
šitas faktas — įsigijimas savos 
spaustuvės — yra dar vienas di
delis žingsnis į priekį. Kai kitokie 
kultūrinio gyvenimo pasireiški
mai dėl emigracijos ir dėl kitokių 
priežasčių, šiaip ar taip, turi ten
dencijos blėsti įr gesti, spausdin
tasis žodis yra ir bus viena vy
riausių priemonių palaikyti tau
tinei gyvybei, stiprinti aplinkos 
nuolat skalaujamai dvasiai, kad 
ji, jei jau ne didžiu lietuviško en
tuziazmo žiburiu suliepsnotų, tai 
bent sveikai apkalkėtų lietuviška 
ir šviesi, nesiduotų baigiama iš
plauti. O savoje spaustuvėje bus 
gimdomas nę tik laikraštis, bet ir 
visa kita, kas reikalinga tebegy
vam lietuviui.

Spaustuvės įsigijimo faktas la
bai džiugus. Malonus jis ir kita 
prasme: .„Br. Lietuviui“ nebeteks 
kampininkauti, o kampininkavi-

„Britanijos Lietuvis“
(J. Nerbergo nuotrauka) 

mas ypač sunkus, kai kišenėje 
nedaug skambančiųjų, kai prenu
meratorių dalis išskraidė baltes
nės duonos ir šviesesnių progų 
ieškotis, o dalis jau nebemato rei
kalo skaityti lietuvišką laikraštį. 

Kai dėl „Br. Lietuvio“, tai jo 
idealas — vis stengtis eiti tobu
lėjimo keliu, ypač turint savą 
spaustuvę. Žinia, tobulėjimui nėra 
galo, bet šita šviesia — spaustu
vės įsigijimo — proga leidėjai 
dar kartą pareiškia, kad nuo šian
dien bus stengiamasi didžiąją rū
pesčių dalį permesti laikraščio 
turiniui gerinti. Tegu tik mūsų 
pastangas lydi šviesi laimė!

Padėka
Gerb. p. A. J. Kaulėnui už turi

ningą paskaitą, p-lei Liustikaitei 
už gražias solo dainas ir tautinių 
šokių grupei už pašoktus šokius 
Vasario t6 miėjime Manchesterv- 
je, reiškiame nuoširdžią padėką. 
DBLS Manchester!© skyr. valdyba

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Gailius, SUSITIKIMAS. 

Viršelį piešė dail. VI. Vijeikis. 
New York, 1911 m., 155 psl.

Jonas Gailius, KARTUVĖS. 
Viršelį piešė Ž. Duobaitė. Išleido 
RŪTA. Rodney, 1951 m., 104 psl.

Abi knygas galima gauti pri- 
siuntus 10 šil. adr.: A. Jurevičius, 
20, Shakespeare Str., off Barker
end Rd., Bradford.

Poezijos antalogiją „žemė“ ir 
„Lietuvio Dienų“ magaziną Angli
joje galima įsigyti šios 2 vietose:

DBL.S-gos Centre — Londone.
J. Mockevičius — White Hart. 

Holmfirth. Huddersfield, Yorks.
A. Gerdžiūnas — 6. Beechev St. 

Oldham. Lancs.
P Dragūnas — 01. Jakman Rd.. 

Cannon Hill, Birmingham.

INFORMACIJŲ. AGENTŪRA 
Duodami patarimai ir informacijos 
Įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D. 
Britanijoje. I XV.Indijoj ir Afrikoj. 
Kreiptis raštu ar žodžiu: Enquiries 
Incorporated, Continental Section, 
23.Stanley Gardens, London, W it.

Tel.: BAY 8138.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
Kaip viliojami tremtiniai. Nors 

iš tremtinių niekas nenori grįžtį 
į bolševikų pavergtą tėvynę, tačiau 
okupantai, ir tai daugiausia pačių 
lietuvių rankomis, vis nesiliauja 
leidę įvairius propagandinius leidi
nius jiems vilioti ir gyvenimui 
prie okupantų pavaizduoti visai 
kitokiomis spalvomis, nagu iš tikro 
yra. Neseniai Sovietų ryšio ka
rininkas rusas, dirbąs Sovietų 
repatriacinėj misijoj, net vienam 
mūsų žinomam politikos darbuo
tojui siūlė paaiškinimų apie re
patriaciją, suprask — mandagiai... 
Panašiu būdu jie vilioja ir savo 
leidiniu „Po gimtuoju dangum“, 
kur nesigėdijo pirmame puslapy 
pavaizduoti Gedimino pilies bokštą 
su raudona bolševikine vėliava 
vietoj mūsų trispalvės.

Jame buv. Stutthofo kalinys ir 
URM tarnautojas Brėdikis mini 
save ir B. Sruogą, bet nieko 
neužsimena apie buv. kitus mini
mosios nacių kone. stov. kalinius, 
kad ir vėliau bolševikų nukankin
tą Noreiką. Pov. Lašas rašo, kaip 
su Petru Bardausku, nė „neužsukę 
j liet, fašistų komitetą Salzburge“, 
perėjo į sovietinę zoną ir vėliau 
buvo mobilizuotas; A. Prialgaus- 
kienė giriasi, kad „ką buvo pa
siėmusi iš Kufsteino, tą ir parsi
vežė“, „viską tą pat rado doc. 
Verbickio kabinete“, „matosi prie 
kavutės su arch. Jokimu, inž- 
Kavecku, inž. Greičiūnu su žmo
na, buv. .,Kapitelis“ dabar vadi
namas „Kanklėmis“, „Forumas“
— „Laisve“. „Gloria“ — „Balti
ja“, Konrado kavinė (kaip „prū
siška“) pakrikštyta Tulpe, „Ver
salis“ į „Gintarą“, o „Metropoly“
— „puiki virtuvė, didelis patei- 
kalų pasirinkimas, geras džazas“. 
Tik ji neprisimena tų tautiečių, 
kuris, užuot ten šokę, kaip ji, iki 
vėlyvos nakties, paskutinį atodūsį

ELEKTRA ĮVESTA, BET 
ŠVIESOS NĖRA

Pagal planą bolševikinėje pro
pagandoje Lietuvoje daug pasiek
ta. Paprastai stengiamasi planus 
įvykdyti iki kokių švenčių, bet ar 
užplanuoti darbai duos rezultatų 
praktikoje, nesvarbu. Taip, pav. 
pereitais metais Kaune iki ge
gužės pirmos žūtbūt norėta nu
kasti kalną praplėsti Putvinskio- 
Ožeškienės gatvės kampą. Nu
kasti nukasė, gatvę piaplatino, 
bet nukasto kalno nespėjo ar ne
sugebėjo sutvirtinti, o po gegužės 
pirmos palijo, visas kalnas nu
važiavo į gatvę.

Kitas pavyzdys elektros Dūkšto 
miestely įvedimas. Žūtbūt pasiža
dėta įvesti elektrą 1951 m. spalio 
revoliucijos šventei. įvedė, pagrin
dinėje gatvėje tą „iškilmingą“ 
dieną sužibo elektros šviesa. Su
žibo ji ir kompartijos pareigūnų 
būstuose. Bet nuo to laiko praėjo 
ko ne pusė metų, o pasirodė, kad 
šviesos vis dar nėra vidurinėje 
mokykloje, kurioje dirbama net 
dviem pamainom •— tad ir vaka
rais, nėra šviesos miestelio švie 
tiruo skyriuje, vietos laikraščio 
redakcijoje, įmonėse, ir šalutinėse

LIETUVIAI SVETUR
Amerikos Lietuvių Taryba Vaj 

sario 16 proga išleido atsišauki
mą, kreipiantis į lietuvišką visuo
menę atkreipti dėmesį į vięningu- 
mą, Tautos Fondo rėmimą, rei
kalavimą, kad vyriausybė duotų 
paramos lietuvių tautos kovai ir 
genocido konvencijos patvirtini
mą.

Vysk V. Brizgys grįžo į Čikagą 
iš kelionės po pietų Ameriką.

Clevelande gyvena virš 20 lie
tuvių gydytojų, iš kurių 5 turi 
savus kabinetus.

Luebeeko (Vokietijoj) teismas 
už sąmoningą žvejų kuterio „Mė
mei“ nuskandinimą Baltijos jūro
je kapitoną M. Gižą nubaudė 21 
mėn., o jo sandarbininką vairuo
toją Grubę — 13 mėn. kalėjimo.

Vasario 13 d. atvykę į Naujorką 
trys Klaipėdos žvejai — L. Kub- 
lickis, E. Paulauskas ir J. Gris- 
manauskas tą pačią dieną kalbėjo 
per „AB.“ siųstuvą į Lietuvą, 
žvejai Amerikoje apvažinės lietu
viškas kolonijas ir papasakos 
apie Lietuvos gyvenimą bolševikų 
vergijoj, iš kurios jie neseniai pa 
bėgo.

Vasario 15 d. prezidentas Tru- 
manas priėmė ALT delegaciją, 
kuri prezidentui įteikė memoran
dumą Lietuvos išlaisvinimo ir 
genocido sulaikymo reikalu. Tru- 
manas pareiškė delegacijai viltį, 
kad Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos neužilgo atgaus laisvę.

Delegacija taip pat lankėsi Val
stybės Departamente, kur gavo 
užtikrinimą. kad pabaltiečių 
transliacijos per Laisvos Europos 
(Free Europe) siųstuvą neįvestos 
tik dėl techniškų, bet ne politiškų 
kliūčių.

Kaip Lietuvos padėką už „Ame
rikos Balso“ transliacijas, LAIC 
direktorė Kižytė įteikė preziden
tui dovanėlę — Lietuvos pogrin
džio ALTui prisiųstą gintarinį lai
velio modelį.

Belgijos Krašto valdybon 1952 
m. išrinkti: pirm. Pr. Sekmokas, 
sekr. — kun. J. Dėdinas, kult, 
reik. —■ kun. J. Lukošiūnas ir ižd. 
— V. Banevičius. 

leidžia Sibiro vergų stovyklose.
Iš Bebdorfo grįžęs J. Geležiūnas 

pasakoja niekus, kad „Lietuvoje 
dabar gana retai mirštama džio
va“ (galėjo pasakyti: ir „visai 
nemirštama“...).Girdi, „Lapenų ir 
Glemžų pas mus nėra, bet bekono, 
(ašinių, sviesto ir kt. gėrybių — 
kiek tik nori“. Susitraukęs V. 
Oškinis pavaizduotas nuotrauka 
„taryb. rašytojų tarpe“. Buv. 
„Lietuvos Ūkininko“ redaktorius 
epie senuosius ir naujuosius laikus, 
dabar jau kaip sovietinio meno 
žurnalo redakcijos narys, taip by
loja: „Nūdieninė Lietuva—laisva 
nuo siurbėlių dvarininkų, nuo 
kapitalistų, negailestingai plėšiu
sių darbo žmogų... Šiandien Lie
tuva laisva ir alsuooja anųjų gy
venimu, didžiais kūrybiniais dar
bais... Anuo metu laikraštį (taigi 
•— ir jo redaguotą „L. U.“ E.) 
Valde kapitalistas, akcininkas, jis 
diktavo laikraščiui kryptį, jis 
kaustyte kaustė kiekvieną laisvą 
laikraštininko minties poreiškį...“. 
Dabar Oškinis taip rašo jau „me
keno nekaustomas“... Buv. Kauno 
VIII gimnazijos mokyt. M. Vime- 
rytė pavaizduoja, kaip ji, grįžusi 
iš Eisenacho, gavo įsakymą 
„priimti istorijos, filologijos fa
kulteto V. Europos literatūros ka
tedros vokiečių literatūros vyr. 
dėstytojos vietą“, baigė rašyti 
„Lietuvių ir slavų pasakų bendru
mus“. Repatriacijos sekcijos prie 
Kauno miesto vvkd. komiteto 
vedėjas tauškia niekus, kad šian
dien „tik Kaune dirba 400 gydyto
jų“ etc. Jis suranda tokius į Lie
tuvą rėpatriavusių skaičius, kurie 
yra nebent tik jo vieno galvoje ir 
tokius pareiškimus jo vardu dikta
vusio enkavedisto nagane. Bet ir 
tai visur minimi tik senieji repa
triantai — grįžę prieš dvejus ar 
penkerius metus. E.

gatvėse. Nėra jos ir tikrų darbi
ninkų butuose. Ir įvestti, nors ir 
norint negalima, pasirodė, kad 
vise Dūkšto rajono krautuvėse ne- 
gab gauti elektros laidų įr kitų 
elektrai įvesti reikalingų reikme
nų. Gi iš anksto jų nebuvo pasi
rūpinta. Tad elektra sovietinėje 
Lietuvoje ne visiems reiškia 
šviesą.

KLAIPĖDOJE AREŠTUOTAS 
ANGLAS

Kovo mėn. 5 d. Tarybinis Teis 
mas Klaipėdoje nubaudė anglą C 
Brenen kalėti 6 mėn. už chuliga 
nizmą.

Britų Ambasados Maskvoje kal
bėtojas pareiškė, kad žinia gauta 
iš rusų užsienių reikalų ministeri
jos.

Brenenas buvo areštuotas vasa
rio mėn. 18 d. Jis buvo kaltina
mas išspyręs restorane stiklines 
duris ir sušeręsį veidą tarybinei 
moteriai.

Rusų užsienių reikalų ministe
rija dar nėra leidusi Britų amba
sados pareigūnui sueiti į sąlytį su 
nubaustuoju.

Brenenas priklausė suomių laivo 
„Aura“ (1912 tonų) įgulai.

ANGLIAKASIAI PASMERKĖ 
BIUDŽETĄ *

Pereitą savaitgalį speciali anglia
kasių profsąjungos delegatų kon
ferencija Londone nutarė pirma 
pasitaikiusia proga reikalauti atly
ginimo padidinimo, kad kompen- 
suotis už biudžeto padarytą gyve
nimo standarto sumažinimą. Rezo
liucijoj sakoma, kad „maisto sub
sidijų sumažinimas reiškia algų 
sumažinimą“. Šeimos pašalpų, 
pensijų ir pajamų mokesčių pa- 
garinirno r.eužtezs kompensuoti 
už padidinimą pragyvenimo išlai
dų, kurios kartu su banko procento 
pakėlimu iš 2J iki 4 prives kraštą 
prie didesnės bedarbystės, padidė
jusių namų statybos išlaidų ir tu
rės rimtai paliesti darbininkus“.

Per konferenciją nebuvo nutarta, 
kada reikalauti atlyginimo padidi
nimo, bet vienas, iš angliakasių 
vadų pažymėjo, kad tas bus pada
ryta pirma proga, kai bus pajus
tas gyvenimo standarto pablogė
jimas. Paskutinį atlyginimo pakė
limą angliakasiai gavo pereitą 
lapkričio mėn., kada atlyginimo 
minimumas buvo nustatytas: dir
bantiems po žemė — £7.0.6 ir virš 
žemės — .£6.1.6.

Per tą pačią konferenciją anglia
kasių atstovai nutarė pratęsti su
sitarimą su National Coal Board 
dirbti šeštadieniais, išskyrus vasa
ros mėnesius nuo gegužės iki rug
sėjo mėn. Kasyklos, kurios nori, 
gali ir tais mėnesiais dirbti šešta
dieniais. Šis konferencijos nutari
mas pratęsti susitarimą, kuris pa
sibaigia balandžio 30 d., bus pa
siųstas angliakasių ložėms balsa
vimui.

Konferencija taip pat nutarė 
rekomenduoti angliakasiams dirbti 
normaliai ir nesiimti streikų ar p. 
politiniams tikslams pasiekti. Tą 
rezoliuciją turėjo pasiūlyti sąjun
gos gen. sekr. Horner, kuris prieš 
kurį laiką, kalbėdamas kaip komu
nistas, ragino angliakasius nedirb
ti ir streikuoti, protestuojant prieš 
vyriausybės biudžetą.

J. A. V-bių Lietuvių darbininkų 
savaitraštį „Keleivis“ galima už
sisakyti per A. Zamžicka, 28 De- 
vonport Rd . London, W. 12. Kaina 
metams 26 šil. 6 penai.
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MILIONINIAME MIESTE 
SUVARGUSIŲ LIETUVIŲ 

BŪRELIS
Didžiausios Vokietijos uosta

miestis vakarais vėl žiba milijo
nais šviesų. Jo gatvėmis rieda be 
pertraukos elegantiškų automobi
lių virtinės. Žmonės skuba gatvė
mis. Milžiniškose langų vitrinose 
išstatyti brangiausi kailiai, puoš
niausi rubai ir tualetai, prašmat
niausi rūbai ir tualetai, prašmat- 
liantai ir gražiausios gėlės. Per 
trumpą laiką miestas atsigavo ir 
baigia užgydyti savo karo žaiz
das. Baisių bombardavimų griu
vėsiai svarbiausiose miesto daly
se pašalinti. Jų vietoje auga dau- 
giaukščiai namai su vėl praturtė
jusių prekybos ir pramonės fir
mų ištaigingomis kontoromis.

Šito žėrinčio, vilčių pilno did
miesčio Hamburgo pakraščiuose 
gyvena keturiose vietose po kelio
lika lietuviškų šeimų, neturin
čių jokių vilčių į geresnį gyveni
mą ir vargo galą. Kai aplinkui 
dar matėsi karo nelaimių aukos, 
kai' gatvėse beveik kiekvienas 
buvo paženklintas bado ir skur
do žymėmis, lietuviams dar nebu
vo taip sunku nešti vargo našta. 
Bet dabar, kai languose žiba puo
šniausia prabanga, kai pro di
džiules restoranu duris liejasi 
šviesos, muzikos ir kvapsniu sro
vė, o beveik kiekvienas gatve 
skubantis žmogus yra sotus ir 
gražiai apsirengęs, likimo nus
kriaustiems lietuviams ju sunki 
dalia darosi karti ir nepakeb'ama

Altonoje kelios šeimos su anie 
35 mūsų tautiečiu gvvena sociali
nės globos ar bedarbiu pa šalno
mis. Fišbeke 30 lietuvių beveik

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Netoli Oldenburgo, Vokietijoje, 
prie pat jūros prieš 3 metus IRO 
Jste’cč DP senelių prieglaudą. 
Dabartiniu metu joje apgyvendin
ta arti 1000 senukų, bei ligonių. 
Lietuvių senukų gyvenimas visą 
laiką buvo apmiręs, bet šiais me
tais sukruto ir pradėjo reikštis, 
čia, vasario 17 d., buvo suruoštas 
34 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Pamaldas laikė ir 
šventės proga specialų pamokslą 
pasakė Wehnen liet, stovyklos kel- 
bonas kun. A. Steigvila. Iškilmin
game posėdyje dalyvavo stovyklos 
vadovas Pleus, Varei evang. kleb. 
Maas, laikraščio „Die Gemeinnus- 
sige“ redaktorius Knonf. tautinių

Iškilmių dalyviai senelių prieglaudoje.

komitetų pirmininkai ir daugelis 
svečių.

Nepriklausomybės šventės pro
ga apie 40 senelių savanoriškai 
pasižadėjo mokėte iš labai kuklių 
gaunamų kišenpinigių po 50 pf. 
kas mėnesį tautinio solidarumo

„Mr. PRESIDENT“
7 7

(Mūsų korespondento Vašingtone)

Šią savaitę Amerikos knygynuo
se pasirodė nepaprasta knyga, 
pavadinta — „Mr. President, ku
lią paruošė MBC radiofono ko
respondentas, asmeniškas JAV 
prezidento Trumano bičiulis — 
W. Hillmanas.

Knygoje dienoraščio forma ir 
asmeniškais laikaiškais JAV pre
zidentas Trumanas supažindina 
save su plačiąja visuomene. Savo 
dienoraštyje Trumanas keliose 
vietose mini ir mūsų nelaimingąją 
tėvynę Lietuvą.

1945 m., gegužės mėn., savo 
dienoraštyje Trumanas rašo:

„Vakar turėjau ilgesnį pasi
kalbėjimą su Joe Davies), (bu
vęs ambasadorius Maskvoje), 
kuris siūlė man pasiusti telegra
mą Stalinui su pageidavimu susi
tikti su juo Aleksoje ar Sibire, ar
ba kuriame nors karo laive, šitų 
kraštų apylinkėje.

Daviesui pareiškiau, kad siun
čiu Harry Hopkinsą pas Staliną 
su instrukcijomis išdėstyti jam 
mano pažiūras ir pranešti, kad 
man būtų džiugu su juo susitikti... 

visi ligoniai ar invalidai. Gyvena 
senuose mediniuose barakuose, 
kur iš apipuvusių, įlūžusių grin
dų skverbiasi šaltis, drėgmė ir 
vėjas. Radrennbahn stovykloje iš 
karo meto atsilikusiose „bačkose“, 
pusrutuliu paskubomis iš cemen
to ir skardinių lapų į žemę įs
meigtuose pastatuose, tebegyvena 
23 lietuviai. Surūdijusios skardos 
sunėrimai taip išklebę, kad pro 
plyšius galima iškišti visą ranka. 
Sienos aptrauktos drėgmės, šal
čių metu apledėjusios, atšilus la
šais varvančios. Lietui lyjant išė
jus pro duris jau pirmas žingsnis 
klimpsta į purvą ir balą. Funk- 
turmo barakuose 29 lietuviai, ir 
vėl beveik visi ligoniai. Viena 
Kriauzų šeima, penki žmnoės, vi
sa serga džiova. Vienas suaugės 
sūnus buvo išėjęs tarnauti dali
niuose, bet ir ten ii pasiekė šios 
klastingos nagai. Taigi ir penkta
sis grižo i ta natj lizdą, kurio visi 
įnamiai kenčia ir šaltį ir alki.

Rytui išaušus, iiems vislaus 
diena nežada n'ekn wo Nėra 
rūpestis kain ir 1r"n ta diena pra
misti. žmonės vaikšto sulinkę, nu
leidę galvas, neskubėdami, nes 
džiaugsmo prošvaiščių beveik nė
ra.

Lietuvoje mūsų žmonės prisi
mena savo fiirfingvosiuF brolius 
ir seses užjūriuose, snslioia ar 
ris*’ tie no—n «*nnmsil1e ’nirmirša. 
a- daro Iro ’-'o—q ’-laisvinti iš vo-~ 
vo'ms. Goie-inė -tona slrfria Inos 
nuo saviriu toks šird’es
žmogus negali items t”o ta-mi pa
dėti. Bet nolaiminrrpin j lietuviu 
Vokietiioie neskiria -r>klr> niiPno 
užtvara .Tuos ’r ee-ps žotĮis ir au
ka lengvai gali pasiekti. ■

Alf. Dusė
SENELIŲ PRIEGLAUDOJE

mokesčio, nors jie visi, gyveną 
prieglaudoje, yra atleidžiami nuo 
solidarumo mokesčio.

Vasario 16 d. minėjimas pasisekė 
todėl, kad visi seneliai, pagal savo 
išgales vieningai prie to prisidėjo. 
Svetimieji, atvykę šventėn, buvo 
šitokiu ryžtingumu nustebinti ir 
jie suprato, kad lietuvių tauta 
nemirs, jei ir šitokioje būklėje 
esantieji seneliai ir ligonys taip 
rūpinasi savo tautos likimu.

Gaila tik, kad Vokietijos Krašto 
Valdyba, pažadėjusi talka šiai 
šventei ruošti, ne tik kad neatsiun
tė savo nario, bet ir nesiteikė apie . 
tai pranešti. Laimei, kad atvykęs 

kun. A. Steigvila ir Narbutas tal
kininkavo seneliams ir buvo ver
tėjais.

Atvykusiems svečiams buvo 
įteikta per 30 minėjimo nuotrau
kų, su atitinkamai įrašais ir Lie
tuvos trispalvėmis juostomis.

Hopkinsui pasakiau, ką turiu gal
voje. Jis pasisakė suprantąs mano 
padėtį ir išaiškinsiąs tėveliui Joe 
Stalinui, ko aš trokštu ir ko ti
kiuosi pasiekti:— taikos pasauliui 
bent 90 metams. Taip pat išaiškin
ti, kad neturime teritorialiniu am
bicijų ar nuslėptų motyvų, kas 
liečia Lenkijos, Rumunijos, Bul
garijos, Čekijos, Austrijos, Lie
tuvos, Estijos ir kitur, kad mūsų 
vieninteliai interesai liečia tik pa
saulinę taiką.

Bet 1946 m. sausio 5 d. prezi
dentas Trumanas šitaip rašo Byr- 
nesui, kai šis grįžta iš Maskvos 
po „trijų didžiųjų konferencijos“:

„Manau, kad privalome su di 
džiausiu ryžtingumu protestuoti 
prieš rusų programą Persijoje. 
Šiai programai nėra jokio pateisi
nimo. Tai yra lygiai tas pats, ką 
Rusija padarė Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

„Potsdame buvome pastatyti 
prieš įvykusį faktą ir buvome pri
versti sutikti su Rusijos įvykdyta 
okupacija rytinės Lenkijos ir da
lies Vokietijos į rytus nuo Oderio,

BRITAN ĮJOS LIETUVIS

KNUTAS HAMSUNAS
Po antrojo didžiojo karo pasau

lis neteko daugelio garsių tarp
tautinio masto rašytojų, pradė
jusių literatūrinį darbą dar devy
nioliktame šimtmetyje. Vienas po 
kito mirė tokie literatūros milžinai 
kaip H. G. Wells, Andre Gide, 
Sinclair Lewis, G. B. Shaw. Ir 
štai visą pasaulį pasiekė žinia, kad 
šių metų vasario 19 d. Norvegi
joje, savo ūkyje, sulaukęs 92 metų 
amžiaus, mirė dar viena literatū
ros {žymenybė — Knutas Ham
sunas.

Knutas Hamsunas, kurio tikroji 
pavarde Pedersenas, gimė 1859 m. 
Norvegijoje, neturtingų ūkininkų 
šeimoje. Jaunystės dienos busima
sis rašytojas pergyveno daug var 
go ir kieto, sunkaus darbo. Būda
mas nepastovaus klajokliško būdo 
žmogus, bastėsi po visą Nor
vegiją, dirbdamas įvairius pripuo
lamus darbus: krautuvės parda
vėjas, batsiuvis, miško kirtėjas, 
kelių statybos darbininkas, galiau
sia keliaujantis mokytojas.

1882 metais Hamsunas iškeliavo 
Amerikon, kur taip pat daug 
bastėsi dirbdamas įvairiuose 
ūkiuose. Kurį laiką buvo Čikagoje 
tiamvajus konduktoriumi. Visas 
šis bastymasis tiek savo tėvynėje, 
tiek Amerikoje, Hamsunui apart 
skurdo, ligų ir bado nieko ge
resnio nedavė. Bet užtat benatnis 
klajojimas jam suteikė progos 
grožėtis gamta, stebėti įvairaus 
luomo ir išsiauklėjimo žmones, 
kuriuos jis vėliau taip vykusiai 
savo knygose aprašė. Anksti pa
jutęs rašytojo pašaukimą. Ham
sunas atliekamu nuo darbo laiku, 
naktimis, griebėsi literatūros, ėmė 
rašinėti. 1888 metais Hamsunas 
grįžo iš Amerikos, kur parsivežė 
pirmąjį savo stambesnį kūrinį — 
romaną „Badas“, rašytoją išgar
sinusį visame pasaulyje ir paska
tinusį toliau imtis kūrybos darbo 
Romane autorius vykusiai ir ori
ginaliai aprašo jauno rašytojo 
skurdų benamį gyvenimą ir jo 
nuotykius. Šis veikalas Hamsuną 
ne tik išgarsino, bet ir praturtino, 
kas leido jam toliau atsidėti kūry
bai. Naujos knygos — „Panas“. 
„Viktorija“, „Klajūnai“ jį pastatė 
greta didžiųjų pasaulio rašytojų. 
Jis apkeliavo daugelį kraštų, buvo 
visur mielai sutinkamas, matėsi 
su garsiaisiais menininkais.

1017 m. Hamsunas parašė savo 
geriausią veikalą ..Žemės palai
ma“. kuriame su didele meile ir 
menišku įsijautimu aprašė prisi
rišusius prie žemės žmones, dide
liu entuziazmu ir kietu darbu tyru
lius pavertusius derlingais laukais. 
Už ši kūrinį 1020 metais jam buvo 
suteikta Nobelio literatūros pre
mija. Sulaukęs 70 metų amžiaus 
Hamsunas iau mažai berašė, nusi
pirko didelį ūkį, kuriame ramiai 
ūkininkavo.

K. Hamsunas buvo tikras gam
tos žmogus. Gyveno ir kūrė vie- 
> umoie, atsiskyręs nuo aplinku
mos. Kūrybos metu nats sau valgi 
gamino, skalbėsi baltinius. Rašė 
daugiausia nakties metu. Savo 
rašomam veikalui paprastai netu- 
rė'o sugalvoto platesnio plano ir 
nežinojo iš anksto kaip atrodys jo 
kūrinių personažai.

K. Hamsunas literatūros žinovu 
laikomas didžiausiu impresionisti
nio žanro kūrėju. To veikalai ture 
io stipria įtaką visai eilei įvairių 
tautų rašytojų. Ir mūsų kai ku
riems rašvtoiatns Hamsuno kūryba 
darė didele įtaką.

K. Hamsunui mirus, Norvegijos’ 
snauda nieko apie jį plačiau nera
šė. pasitenkindama paminėti tiktai 
pati mirties faktą. Tai įvyko todėl, 
kad 1040 m. vokiečiams užėmus 
Norvegiją, iis išleido atsišaukimą, 
kad norvegai nesipriešintų, o eitų 
išvien su vokiečiais. Karo metu 
Vienoie nacių sušauktame žurna
listų kongrese, Hamsunas pasakė 
kalbą, kurioje sveikino Hitlerio

Buvo tai besąlyginis prievartavi
mas.

„Tuo laiku troškome, kad Rusi
ja įsiveltų i. karą su Japonija, 
nors, suprantama, kaip vėliau 
paaiškėjo, kad ten mums visiškai 
Rusija buvo nereikalinga. Ir. 
mūsų nelaimei, nuo to laiko Rusi 
ja visada mums suteikdavo galvos 
skaudėjimą“.

„Neturiu abejonių, kad Rusija 
ruošiasi invazijai Turkijon. Jeigu 
Rusija nesusidarus su geležine 
kumštimi ir tvirti kalba, tai nau
jas pasaulinis karas neišvengia
mas. Jie supranta tik vieną kalbą: 
—. „Kiek turite divizijų“.

„Nemanau, kad turėtume ilgiau 
tęsti kompromisą. Privalome at
sisakyti pripažinimo Rumunijos 
ir Bulgarijos tol, kol neįvykdys 
mūsų sąlygų, privalome nedvip
rasmiškai proklamuoti mūsų pa
dėtį Persijoje; privalome pasilai
kyti visišką Japonijos kontrolę, 
atstatyti Kiniją ir ten sudaryti 
stiprią centralinę vyriausybę. Ta 
;>atį turime padaryti Korėjoje. 
Vėliau turime reikalauti iš Rusi 
ios grąžinti mūsų laivų ir sutvar
kyti duotą jai paskolą pagal Lend 
Lease.

„Pavargau nuo sovietų slaugi- 
mo“. 

žygius ir pastangas kovoje už 
..naująją Europą“. Jis entuzias
tingai pritarė steigiamam norvegų 
.SS legionui, priversdamas ir savo 
sūnų Aristidą tapti to legijono 
nariu.

Norvegų tauta šito jo vokie 
ėiams pataikavimo neapkentė ir 
rašytoją laikė savo tautos išdaviku. 
Karui pasibaigus. Hamsunas buvo 
teisiamas kaip nacių bendradar
bis, tačiau teismo buvo pripažin

SMUIKININKĖ E. KUPREVICIUTĖ PARYŽIUJE

Paryžiaus konservatorijos salė
je, kovo 6 d., koncertavo smuiki
ninkė Elena Kuprevičiutė. Šis jos 
pirmas pasirodymas, šiame žy
miųjų artistų - meninkų centre, 
yra labai reikšmingas E. Kuprevi- 
čiutės kaipo artistės ateičiai.

Programoje figūruojančius sun
kius muzikos kurinius kaip: so- 
nate en si bėmol majeur, U. A. 
Mozart'o; sonate en rė mineur 
Brahms‘0; Bela-Eartok‘o šešis ru
munų šokius; Gershwin-Heifetz 
tris preliudus, etc. E. Kuprevi
čiutė išpildė meistrišku laisvumu 
ir lengvumu. Jos talentas jaučia
mas nevien tik techniškų sunku
mų neturėjime, bet ir pačios mu
zikos jautriame pergyvenime, ku
rinių dvasios tiksliame pajutime.

Reikia tikėtis, kad muzikos kri
tikai Paryžiuje nepraeis nepami
nėję solistės Kuprevičiutės vei- 
tir.gas savybes.

Tokiam smu.kininkės—so istė; 
Lygiui pasiekti E.K., kaip ir dau
gelis talentų, yra perėjusi savas 
„kalvarijas". Smuiko mokyklą 
pradėjo jau Lietuvoje. Vokiečių 
okupacijos metu okupantams už
darius Kauno konservatoriją ji 
persikėlė į Pragą. Čekoslovaki- 
joje komunistams užgrobus val
džią turėjo apleisti ir Pragos kon
servatoriją. Nežiūrint to, E K. at
vykus į Vokietiją gilino smuiko 
studijas .pas žymų muziką prof. 
Hindemit Miunchene. 1947 m. yra 
davusi rečitalius Nurnberge, 
Frankfurte, Miuncene, etc. Štai 
vienas iš daugelio kritikos atgarsių 
vokiečių spaudoje; „ . • . Smuiki
ninkė E.K. reprezentuoja tą talen
to tipą, kuris yra ypatingai jautrus 
tono muzikalumui. E.K. turi ste
bėtiną technikos pažinimą. Pui
kus kairiosios rankos valdymas 
įsijungia į vienodą, ir išlaikytą 
virpesį pozicijų keitime be sunku
mų ir jokių sustojimų, ir aiškų 
tikslumą visų muzikalinių verty
bių.

Dešinioji ranka dominuoja vi
sus smuikavimo būdus; jinai at
sitraukia su didžiausiu švelnumu 
įr laisvumu ..." (Nuernberger 
Nachrichten“).

Imigravusi į Argentiną E. Ku
previčiutė tobulinosi Buenos-Ai- 
res, pas garsų ispanų komp. — 
smuikininką Manuel Perediaz. 
Buenos-,Aires yra davusi jau tris 
rečitalius. Vietos spaudoje muzi
kos kritikai pastebėjo: „ ... Smui
kininkė E.K. išpildo su muzikali- 
niu pajutimu, skoniu ir daug iš
raiškos. .. “ („La Pręnsa"), ir 
„ . . . Gerai paruoštos programos 
interpretavime, E.K. įrodė drą
sias muzikalir.es vertybes, įvai
rias ir pilnas išraiškos frazes ir 
aiškų išpildymą . . . “ („La Na
tion).

Jos šiuometinis lankymasis Eu
ropoje nėra atsitiktinas, bet sun
kiai iškovotas ir ne be pasiaukoji
mo. Argentinos vyriausybė sutiko 

išleisti Ę.K. Įsoncęrtųpti Ąmstęr-

tas dėl senatvės napilnapročiu ir 
kalėjiman nepateko, o turėjo su
mokėti 65.000 kronų baudą. Be 
to, jam buvo uždrausta visam lai
kui apleisti savo gyvenamąją 
vietą.

Lietuvių kalbcn yra išversta visa 
eilė geriausių jo veikalų: „Ba
das“, „Panas“, „Viktorija“, „Po 
rudens dangumi“, „Benomi“ ir 
eilė smulkesnių jo dramos kūri
nių bei novelių. M. Kojelis

dame (šm. vasario 17 d.), Pary
žiuje ir Romoje (rečitalis ;vyks 
balandžio 1 d.) su sąlyga, kad ji 
prisiimtų Argentinos pilietybę. 
Ateinantį sezoną E. Kuprevičiutė 
numato koncertuoti Ispanijoj, 
Londone ir Afrikoje.

Tenka palinkėti mūsų smuiki
ninkei geriausios sėkmės visuose 
kontinentuose ir viltis, kad atei
tyje pakeitimas ..Recital de ’a vio- 
loniste Argentine“ i ..Recital de 
la vio’on’ste Lituanienne“ nesu
tiks kliūčių.

Algis

EGIPTO VYRIAUSYBĖ 
ĮSPĖJO VAFDISTUS

Egipte prasidėjo atvira kova 
tarp vyriausubės ir didžiausios 
krašte vafdistų parti'os. Premjeras 
Hilaly Pasha per radio pasakytoje 
kalboje davė suprasti, kad jis pa
vartos visas priemones vafdistų 
partijos sunaikinimui. „Vafdistai 
reikalauja nuimti karo būklę, ku 
rią jie patys įvedė prieš būdami 
išmesti iš vyriausybės. O dabar 
jie patys užsiima žmonių kursty
mu, ragindami studentus prie net 
varkos ir chaoso O kas svarbiau-
sia, Wafd partija nori išvengti 
atsakomybės už netolimos praei
ties įvykius“. Hilaly Pasha pri
dėjo, kad tie, kurie sąmokslauja 
prieš valstybę, bus teisiami ir bau
džiami.

Porą dienų prieš tai, vafdistų 
partija pereiškė, kad iį pasipriešins 
r.auiai vyriausybei. Tas nutarimas 
tačiau nebuvo vienbalsiai visos 
partijos priimtas. Wafd partija 
taip pat įspėjo, kad tauta turi sau
gotis to, kas yra ruošiama karinės 
būklės tamsoje. Vyriausybė iš
naudojanti būklę nekaltų žmonių 
areštui.

Kaire dabar yra teisiami sausio 
mėn. riaušių kaltininkai, iš kurių 
iau daug buvo nuteisti kalėjimu. 
Karalius Farukas gi pašalino ge
neralinio štabo viršininką gen. 
Mahdi Pasha, ir jo vietom paskyrė 
maj.-gen. Husein Farid Bey, kuris 
esąs labai populiarus kariuo
menėje.

Vyriausybė yra nusistačiusi 
atstatyti visišką tvarką krašte. 
Tam tikslui vyriausybė numato pa
laikyti karinę būklę, paleisti par
lamentą visiškai (dabar yra sus
penduotas vienam mėnesiui) ir 
paskelbti naujus rinkimus, pirma 
modifikuojant rinkimų įstatymą. 
Taipgi Hilaly Pasha numato grei- 
taipradėti derybas su Britanijos 
ambasadorium Sir Ralph Steven- 
sonu ir grąžinti į Londoną Egipto 
ambasadorių Amr Pasha, kuris 
buvo vafdistų vyriausybės at
šauktas.

Lietuvaite, jei esi vieniša ir gal
voji apie šeimyninį gyvenimą, 
tuojau rašyk: P. Pakalnis, Helen 
Mine, Wąwa, Ontario, Cąnądą,
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KRATINYS
Londone netrukus iš varžytinių 

bus parduodamas, didingas Frago- 
nardo piešinys, kurį grafas Potoc- 
kis atsigabeno iš Lenkijos. Pa
veikslo kaina 10.000 svarų.

Grafas Potockis, kuris dabar 
yra 60 metų nevedęs, vokiečių 
okupacijos metu pasižymėjo kaip 
atkaklus rezistencininkas ir varg
šų globėjas. Kasdieną iš jo rūmų 
valgį gaudavo 500 pavergėlių ir 
pašalpo; reikalingų. Tačiau šia
me krašte jis labiausiai yra prisi
menamas ryšium su vaišėmis, ku
rias iis iškėlė Kento kunigaik
ščiui. kai šis lankėsi Lancute 1937 
m. Stotyje kunigaikštį pasitiko 
pilies orkestras. Pilies tarnautojų 
skaičius siekė 200 žmonių. Kiek
vienas svečias gavo no specialu 
asmenišką patarnautoja. Baliai 
’urvo rengiami vienu laiku ketu
riolikoje salių.

— o —
Amerikiečių teismas Vienoje 

nubaudė kalėti Salzburgo nakti
nio k ubo savininką Heinz von 
c 'o' Oi už šnipinėjimą čekų nau
dai. Te'.smo metu paaiškėjo, kad 
4is sugebėto ne tik šnipinėti, bet 
ir apgaudinėti. Jis gavo iš Čeki
jos 5000 do'erių už visai bevertę 
informaciją, nvz., už aprašymą 
manevrų, kurie tikrenybėje visai 
nebuvo vykdomi.

—o—
Mil j Hill apylinkės, gyventojai 

Londone, praėjusią savaitę buvo 
ge.okai nustebinti, kai pradėjo 
gauti paštą, kuris buvo išsiųstas 
jiems prieš septynetą savaičių- 
Kai kurie laiškai buvo registruoti 
ir terminuoti, todėl adresatai jų 
laukė jau seniai ir netikėjo su
laukti. Pasirodė, kad tie keli šim
tai laiškų buvo pamiršti rūšiavi
mo įstaigos stalčiuje.

— o —
Vasario mėn Anglijoje buvo 

393500 bedarbių. Tai sudarė 1,9% 
viso dirbančiųjų skaičiaus. 216000 
žmonių dirbo nepilną laiką ir 
1158000 viršvalandžius. Iš viso 
dirbančiųjų Anglijoje vasario 
mėn. buvo 23454000. Armijoje 
tuo metu buvo 859000 žmonių.

— o —
Ryšium su nauju biudžetu Ang

luos komunistai ėmėsi kurstyti 
darbininkus streikuoti. Pirmoje 
eilėje jie atkreipė demesį į kasyk
lų ir plieno pramonės darbinin
kus.

Glappwell kasyk’oje sušaukta
me tuo reikalu mitinge dalyvavo 
♦ik 350 darbininkų. Viso tose ka- 
s' k'ose dirba 3.000.

,',.1. — o —

Brooklyno Ery Basin yra viena 
JAV karo laivyno bazių. Praėju
sią savaitę profesinių sąjungų pa
reigūnas norėjo patikrinti saugu
mą toje bazėje. Jis visa dieną 
vaikščijo apžiūrinėdamas laivus 
ir rinkdamas duomenis apie juos 
ir niekas neatkreipė į jį dėmesio. 
— Mūsų bazės ”'a atviros mūsų 
priešams — pasakė jis išeidamas 

.1 — o —
Įsileis dar 300’000 pabėgėlių iš 

Europos? šio mėnesio vidury lie
tuvių emigracijos ir šalpos sąlygų 
ištirti į Europą atvyksta Balfo pir
mininkas ' prof. J. B. Končius. 
Kovo 19 d. jis bus Paryžiuj, kovo 
26 d. — Mūnchene etc. Būdinga, 
jog nesutampa nuomonės, kiek 
pagal DP bilių įvažiavo į JAV 
žmonių.: Valst. Dep-to duomenims 
312.000, o DP Komisijos — 
335.000. Galimas dalykas, jog 
išduotomis vizomis nepasinaudos 
5.000 asmenų. E.

BRITŲ TANKAI GERESNI UŽ 
AMERIKONŲ TANKUS

Pik. Sir William Guy Lowther, 
buvęs tankų pulko vadu Korėjoje, 
papasakojo Leeds tankų fabriko 
darbininkams, kad britų tankai 
Centurijonas yra dvigubai getej- 
nis už amerikiečių Patono tanką 
Centurijonas yra greitesnis, ge
riau nugali kliūtis ir juo lengviau 
manevruoti. Nepatogiame terene 
Centurijonas sugeba atlikti užda
vinį ir greičiau pasitraukia negu 
amerikiečiai spėja atvykti. Kartą 
penkiasdešimt du tankai pusė bri
tų ir pusė amerikonų įvažiavo j 
minų lauką. Britų tankai pajėgi 
pasitraukti savo jėgomis, o ameri
konai turėjo būti išvilkti.

BRITAI PASIGAMINO
70 TONŲ TANKĄ

Atsakydami į rusų super sun
kiųjų tankų gamybą britai susi 
konstruavo naują 70 tonų tanką 
kuris sėkmingai atliko pirmuosiu: 
bandymus. Dabar svarstoma ai 
prasminga vykdyti šio tanko masi 
nę gamybą Centurijonų sąskaiton 
70 tonų tanko neatlaikys daugeli: 
tiltų ir jie negalės važiuoti siauro 
mis miestų gatvėmis. Kartu yrt 
tęsiami konstrukciniai darbai si 
visiškai naujo tipo tanku, kuriami 
plačiai bus oritaikomos plastinė 
medžiagos. 50 tonų šio tipo tankai 
turėtų puolamąją galią 60 tom 
tanko.
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