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BAISUSIS BIRŽELIS
Taip pavadinę Amerikos lietu

viai kasmet mini lietuvių trėmi
mų i Sibirą metines. Šiemet ta su
kaktis buvo minima kartu su lat
viais ir estais. Didžiausias minė
jimas, kaip paprastai, ir šiemet 
įvyKo Naujorke. Jo programa su
sidėjo iš kalbų, kurias pasakė įžy
mūs Amerikos politikai ir lietu
viai visuomenininkai ir meninės 
dalies. Minėjimas įvyko Carnegie 
Hali didžiojoje salėje, birželio 
16 d.

Tą dieną Naujorko gubernato
rius T. Dewey's paskelbė visoje 
Naujorko valstybėje Baltijo val
stybių laisvės diena ir pakvietė 
valstybės gyventojus tinkamai 
prie tos dienos minėjimo prisidė
ti. Savo akte gubernatorius pažy
mėjo, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija greit bus išvaduotos iš sovie
tinės priespaudos.

LIETUVOS LAISVINIMO 
KONFERENCIJA

„Tremties“ žiniomis, VLIKe ki
lusi mintis sušaukti konferenciją 
politiniams klausimams svarstyti. 
Šioje konferencijoje dalyvaus 
VLIKas, Lietuvos diplomatai, 
Amerikos lietuviškų organizacijų 
atstoviai. Kur tokia konferencim 
turės įvykti, tuo tarpu r.enusista- 
tyta. Esą siūlymų šaukti Ameri
koje ir Europoje.

Manoma, kad šioje konferenci
joje bus bandoma pašalinti iki 
šiol buvusius kai kuriuos neaišku
mus politinio darbo srity, truk
dančius visų pozityvių pajėgų 
apjungimą Lietuvos laisvinimo 
darbui.

Tokias pastangas belieka tik 
sveikinti ir linkėti, kad greičiau 
būtų jos realizuojamos.

EISENHOWER‘IS BAIGĖ 
SUDARINĖTI KARINĘ

VADOVYBĘ
Gen. Eisenhower'is, vyr. Atlan

to santarvės valstybių kariuome
nės vadas vak. Europoje, baigė 
sudarinėti vyriausią vadovybę. 
Pietinės Europos dalies karinių 
pajėgų vadu jis pakvietė Ameri
kos adm. R. Carney. Jo būstinė 
bus Italijoje. Adm. Carney'o ži
nioje sausumos kariuomenei va
dovaus italas gen. M. de Castiglio- 
ni's, o aviacijai — Amerikos gen. 
Schlatter'is.

Adm. Carney's kartu vadovaus 
ir Amerikos karo laivyno 6 eska
drai ir kitiems karo laivyno vie
netams, kurie bus paskirti į pieti
nės Europos vandenis. Tačiau 
Britų Viduržemio jūroj esąs karo 
laivynas jo vadovybei nepriklau
sysiąs.

ATOMO SPROGIMAI
ENIWETOKE

Keli Amerikos Atominės Ener
gijos Komisijos pareigūnai spau
dos atstovus Naujorke painforma
vo apie neseniai atliktus Eniweto- 
ko saloj, Ramiajame vandenyne, 
atominius sprogimus. Ten buvę 
susprogdintos kelios atominės 
bombos, bet daug galingesnės, 
kaip ant Japonijos miestų numes
tosios Tyrimai parodę, kad baimė 
dėl mirtinio radioaktyvinio spin
duliavimo po bombos sprogimo 
jos paliestoje vietoje nesanti to
kia grėsminga, kaip manyta. Pus
valandžiui praėjus po sprogimo, 
mokslininkų būriai buvo prisiar 
tinę prie sprogimo vietos už 850 
metrų ir tokio pavojaus nepatyrė.

Dėl duomenų paskelbimo smar
kiai pasipriešino buvęs Atominės 
Energijos Komisijos pirm. D. Lil- 
lenthal'is. Anot jo. tokių faktų 
skelbimas esąs didelis pavojus, nes 
rusai gali jais pasinaudoti.

Nors ir nepasakyta kokios rū
šies atominiai sprogimai ten bu
vo mėginami, bet iš sprogimų ga
lingumo daroma išvada, kad ten 
buvusi išmėginta vandenilinė 
bomba.

V METAI

S AVA I T Ė S I VYKIA I
PRANCŪZIJOS PARLAMENTO 

RINKIMAI
Birž. 17 d. Prancūzijoj įvyko 

parlamento rinkimai. Svarbiausi 
varžovai buvo: vidurio partijų 
koalicija — buvusi iki šiol val
džioje; gen. de Gaul'io šalininkų 
sąjūdis ir komunistai. Rinkimai 
parodė aiškų gyventojų posūkį 
dešinėn ir komunistinės įtakos 
mažėjimą, nors už komunistų 
kandidatus ir balsavo kas ketvir
tas prancūzas. Iš esamų, bet dar 
negalutinų duomenų aiškėja, kad 
naujajame parlamente, iš 627 vie
tų, turės degolininkai — 112 (se
nojo rinkimuose jie nedalyvavo), 
komunistai — 103 (turėjo — 188), 
vidurio koalicija: socialistai 98 
(buvo 99), MRP — 85 (buvo 145), 
radikalai — 94 (buvo 91), bendrai 
— 277 ir įvairios partijos — 86 
buvo 81).

Kaip aiškėja, degolininkų sąjū
dis, kaip atskira partija, naujaja
me parlamente skyrium paėmus, 
bus stipriausia (pereitame buvo 
komunistai) ir kad šiame parla
mente bus daugiau dešiniųjų; kaip 
kairiųjų.

Nors vidurio koalicija ir neturi 
reikalingos daugumos, bet, atrodo, 
ji tikisi dešiniųjų partijų paramos 
ir dėl to ir toliau liks valdžioje.

DARBOTVARKĖS 
KONFERENCIJA

Keturių didž. valstybių užs. 
reik. min. pavaduotojų konferen-

LITERATŪROS KONKURSAS
VT Lietuvybės Išlaikymo Tar

nyba skelbia konkursą scenos vei
kalui parašyti šiomis sąlygomis:

1. Veikalas skiriamas jaunimo 
teatrui ligi 16 metų amžiaus.

2. Veikalo idėja — žadinti tė
vynės meilę. Turinys gali būti 
paimtas iš Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo, iš kovų meto už ne
priklausomybę, iš paskutinio karo 
meto, ar partizanų žygių, okupa
cijų, iš tremties gyvenimo.

3. Veikalas turi būti kelių 
veiksmų, apytikriai per dvi, o il
giausiai per pustrečios valandos 
suvaidintas, įskaitant ir pertrau
kas.

4. Veikalas turi būti visai ori
ginalus ir niekur dar nespausdin
tas.

5. Konkurso terminas — 1951 
metų gruodžio 31 diena. Ligi tos 
dienos autoriai slapyvardžiais pa
sirašytus veikalus, o uždarytame 
voke nurodę ir savo tikrąją pa
vardę bei adresą, įteikia Ameri
kos Lietuvių Tarnybai, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, ILL. USA.

6. Už du geriausius veikalus Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnyba skiria 
dvi premijas: I — 1200 DM ir II 
800 DM, jei autoriai gyvena Vo
kietijoje, arba 250 dol. ir 150 dol., 
jei autoriai gyvena kitur.

7. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

8. Lietuvybės Išlaikymo Tarny
ba pasilieka sau teisę įsigyti pre
mijuotus veikalus nuosavybėn, 
sumokėdams už juos autoriams 
sutartą honorarą.

9. Dėl informacijų konkurso rei
kalais prašoma kreiptis į Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnybą, adresu: 
Jonas Makauskas, (14) Reutlin
gen, Lederstr. 94, Germany.

NUTRŪKO PASITARIMAI 
DĖL PERSŲ NAFTOS

Teherane pereitą savaitę prasi
dėjusios Persų ir Britų — Anglo— 
Iranian Oil B-vės atstovų derybos 
dėl susidariusios padėties ryšium 
su persų ketinimu nusavinti tęs 
bendrovės įmones Abadane, nu
trūko. Persai ultimatyvine forma 
pareikalavo iš britų 75% visų li
ves pajamų pradedant kovo 20 d., 
kada persai nutąsė naftą suval
stybinti ir davė laiką iki birž. 19 
d. britams atsakyti. Priešingu atve 
ju, t.y. jei Britai nesutiks duoti 
persams patenkinamo atsakymo, 
grąsino užimti bendrovės įmone 
Abadane.

žodžiu, iš pat pradžių persai pa
sirodė labai griežti ir nedraugiški 
Britų atžvilgiu. Tokiomis sąlygo
mis, savaime suprantama, negali
ma buvo derėtis. Tačiau Britai, 
neprarasdami vilties derybomis 
kilusį ginčą išspręsti, pagaliau, 
atsižvelgdami Persų ūkinius sun
kumus, pažadėjo įmokėti 10 milij. 
svarų ir padidinti mėnesinius ben
drovei įmokėjimus iki 3 milij. sv. 
Nežiūrint tai, pasitarimai nutrū
ko. Persai nesutiko su pasiūlytom 
sąlygom.

Padėtis yra tokia, kad Britai 
ėmėsi atatinkamų žygių savo pi
liečių gyvybei ir jų turtui Abada
ne apsaugoti, jei iškiltų toks pa
vojus. Tam tikslui gali būti pa
naudota ir Art. Rytuose esanti 
Britų kariuomenė bei karo laivy
nas. Konfliktui paaštrėjus, numa
toma iš Persų įlankos išgabenti 
laivus cisternas, o iš Abadano — 
naftos įmonių personalą. Bend
rovės tarnautojų britų šeimos iš 
Abadano jau kraustomos. Pirma
sis transportas, oro keliu, jau at
gabentas į Londoną.

Britų ir Amerikos ambasadoriai 
Teherane, kiek galėdami, stengiasi 
susikomplikavusią padėti švelni
nančiai paveikti. Jie matėsi su 
Persų min. pirm. Mossadek'u ir 
Persijos šachu.

• Gen. A. Wedemeyer'is, Ameri- 
Įkos kariuomenės 6 Armijos, esan- 
: čios Kalifornijoje, vadas, buv. 
: gen. Čangkaišeko karinio štabe 
•viršin , Kinijos reikalų žinovas, 
•Amerikos senato komisijai, tyri-
• nėj ančiai gen. MacArthur‘o atlei- 
Įdimą, savo pareiškime iš dalies 
: parėmė gen. MacArthur‘o pažiūrą. 
•Jis pasisakė dėl Amerikos kariuo-
• menės atšaukimo iš Korėjos, nes
• jos laikymas Korėjos fronte nieko 
Igera neduosiąs. Jo nuomone, tuos 
: tikslus, kurių Amerika siekia Tol. 
•Rytuose, galima atsiekti ir Čang- 
•kaišeko pagalba.
• Gen. Wedemeyer'is sukritikavo
• derybas su komunistais dėl karo 
:paliaubų imant pagrindu buvusią 
: Korėjoje ribą — 38 lygiagretę. Jo 
•nuomone, toks žygis psichologiniu 
•atžvilgiu reikštų Vakarų pralai- 
Įmėjimą.
: Gen. Wedemeyer'is pritarė gen. 
•MacArthuro sumanymui bombar- 
; duoti iš oro komunistų bazes 
ĮMandžūrijoj ir blokuoti iš jūros 
j Kinijos pakraščius. Amerikos po- 
Žlitiką pasiųsti savo kariuomenę 
:į Korėją generolas aštriai kritika- 
;vo. Jo nuomone, prieš šiaurės ko- 
•rėjiečius būt pakakę Amerikos
• Aviacijos ir karo laivyno. Rusijos 
Įtiksiąs buvęs išprovokuoti Ameri- 
:ką pasiųsti savo kariuomenę kau
ptis Sovietų parinktu laiku, vietoje 
•ir sąlygose. Amerika Korėjoje
• eikvoja savo geriausius sūnus, — 
įteigė generolas, — tuo tarpu ko- 
imunistai savo žmones gali nepa
rbaigiamai varyti į tą katilą.
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c i ja Paryžiuje, ruošianti darbų 
tvarką būsimai užsienio reikalų 
ministerių konferencijai, vėl atsi
dūrė laukimo būklėje. Trys vaka
rų valstybės: Amerika, D. Brita
nija ir Prancūzija, norėdamos iš
ryškinti Sovietą tikslus ar tikrai 
jie nori, kad susitiktų užsienio rei
kalų ministerial svarstyti dabar
tinio tarptautinio įtempimo prie
žastis, per savo įgaliotinius įteikė 
Sovietams notas. Jose jie nurodė, 
kad pavad. konferencija per 70 
posėdžių nesusitarė dėl darbotvar
kės, pažymėjo, kad tai yra dėl So
vietų atstovo laikysenos, dar kar
tą pasiūlė užsienio reikalų mi- 
r.isterių konferenciją pagal tuos 
darbų projektus, dėl kurių iš da
lies jau susitarta. Pastarosios Va
karų notos visą atsakomybę dėl 
galimo šios konferencijos nepasi
sekimo deda Sovietams.

Šios savaitės pradžioje užs. 
min. pavaduotoj ii buvo susirinkę 
posėdžio, tačiau greit išsiskirstė, 
nes Rusijos atstovas dar nebuvo 
gavęs iš savo vyriausybės instruk
cijų dėl Vak irų valstybių įteiktų
jų notų.

RASTAS „AFFRAY" 
POVANDENINIS LAIVAS

Pereitos savaitės gale, po 8 sa
vaites trukusio intensyvaus ieško
jimo, rastas balandžio 16 d. nus
kendęs Britų povandeninis laivas 
„Affray". Jis dingo, kaip žinoma, 
laike mokomojo plaukimo Laman
šo kanale su 75 žmonių įgula. Lai
vo pasigesta tada, kai jis skirtu 
laiku neiškilo iš vandens.

Dingusio laivo pradžioje ieško
jo daug laivų. Tačiau kada paaiš
kėjo, kad laive esančius žmones 
nėra vilties gyvus išgelbėti, ieško
ti palikta tik dalis laivų, turinčių 
specialius prietaisus. Per tą laiką 
buvo ištirta apie 1000 kv. mylių 
vandens plotas, rasta daugybė se
niai nuskendusių įvairių laivų.
„Affray" rastas apie 37 mylios 

nutolę^ nuo jam skirtos pratybų 
vietos, apie 70 metrų gylio, gulįs 
ant jūros dugno.

Nusileidę narai, kiek sąlygos 
leido, ištyrę laivą pastebėjo, kad 
laivo vairai yra išnėrimo padėty 
ir kad bokštely esąs orui eiti 
vamzdis, pramuštas. Jame paste
bėta apie 15-18 colių dydžio sky
lė. Oro vamzdis, iš visako spėja
ma, nebuvo uždarytas, dėl to pro 
jį labai greit įtekėjęs vanduo už
liejo mašinų skyrių.

Dėl ko orinio vamzdžio anga ne
buvo uždaryta, kai pradėjo van
duo veržtis, tuo tarpu nežinoma.

Šitas vamzdžio sužalojimas ga
lėtų įvykti tik laivui išneriant iš 
vandens susidūrus su kitu laivu. 
Ši aplinkybė dabar tiriama. Kaip 
aiškėja, balandžio 16 d. toje vie
toje, kur „Affray" nugrimzdęs, 
buvo apie 35 laivai, bet nei vie
nas jų nepranešė, kad būt su po
vandeniniu laivu susidūręs.

Oro sąlygoms pagerėjus, „Af
fray" bus tiriamas toliau. Ar bus 
jis keliamas iš vandens paaiškės 
■ik po tolimesnių tyrinėjimų. Ben
drai paėmus, tyrimo darbai to
lioje gilumoje yra labai sunkūs ne 
vien dėl didelio vandens spaudi
ne, bet ir dėl to, kad jūra yra la
bai nerami.

SUGRIUVO DAR VIENA 
BERLYNO BLOKADA

Sovietų mėginimas įvesti vak. 
Berlynui trečią kartą blokadą ne
pasisekė. Rusai, kaip žinoma, rei
kalavo dokumentų iš Berlyno 
eksportuojamom į vak. Vokietiją 
prekėms, iš kokių šaltinių gau
tos žaliavos prekės padarytos.To- 
kie formalumai grėsė pakirsti pra
monę ir sukelti nedarbą. Prieš 
šiuos kėslus vak. Berlyno komen
dantai sovietams įteikė protestą ir 
jau ruošėsi imtis atatinkamų žy
gių. Rusai pabūgo ir tavo mėgini
mo įvesti dar kartą Berlynui blo
kadą atsisakė.

De Valera, vienas įžymiausiųjų 
airių, dėl Arijos laisvės kovotojų, 
kelis kartus buvęs Airijos prezi
dentas ir min. pirmin., 68 metų 
amžiaus. Po 1948 m. parlamento 
rinkimų jo partija buvo opozici
joje. Per neseniai įvykusius rin
kimus, De Valeros vadovaujama 
partija gavo tik 1 atstovą daugiau, 
kaip visos kitos partijos kartu. 
Tačiau mažesnių partijų atsto
vams parėmus, De Valerą pe;eitą 
savaitę parlamentas 74 balsais 
prieš 69 išrinko Airijos ministerių 
pirmininku.

KORĖJOS KARAS
Vidurinio fronto ruože, į šiaurę 

už 38 lygiagretės, JTO kariuome
nė, po sunkių kovų, užėmė Pyon- 
gangą, trečiąją komunistų „gele
žinio trikampio" įtvirtintą vie
tovę. Užėmęs šį „trikampį“, JTO 
kariuomenei atsidarė kelias į šiau
rės korėjiečių sostinę — Pyon- 
gyanga.

Šį trikampį komunistai mėgino 
atsiimti stipriais priešpuoliais, bet 
buvo atmušti.

Kitose fronto dalyse didesnių 
nūšių nebuvo Už tat padidėjo 

aviacijos veikla. Komunistų lėktu
vai bombardavo JTO kariuome
nės užfrontę. Birž. 18 d. virš 
šiaurinės Korėjos įvyko didelis 
sprausminių naikintuvų mūšis. 
Ten 33 amerikiečiu „Sabre" tipo 
naikintuvai susitiko su rusiško 
tipo „MG—15“ 40 naikintuvų. Šio
se kautynėse keli komunistų nai
kintuvai buvo numušti.

MONGOLAI VOKIETIJOJE
Paskutiniu metu Thūringijon, 

prie pat Vakarų Vokietijos pasie
nio, būk tai manevrams, atkelta 
apie 7000 mongolų Raudonosios 
armijos daliniai. Tie daliniai mai
tinami maistą rekvizuojant iš 
vietos gyventojų. Thūringiečiai, 
dėl žemių nederlingumo niekada 
neturėję maisto pertekliaus, xda
bar tiesiog badauja. Pagal maisto 
korteles tik maži vaikai .turi teisę 
gauti šiek tiek pieno. Suaugusieji 
tiesiog badauja. Iš viso mongolų 
buvimas vietos gyventojams ke
liąs nerimą. Jie plėšikauja, užpul
dinėja žmones. Tad darbams 
į laukus pavieniui vietos gyvento
jai vengia eiti, kad nebūtų užpulti 
mongolų bandų. Vakare visi užsi
sklendžia duris ir nieko neįsilei
džia, Mongolų daliniai apgyven
dinti Eisenache ir kituose apylin
kėj buvusiuose vokiečių poligo
nuose.

VENGRU KOMUNISTAI RUOŠIA

NAUJA TEISMINI SPEKTAKLI
Vengrijos (komunistinė valdžia 

paskelbė, kad birž. 22 d. prasidė
siąs arkivyskupo Grosz'o ir kitų 
8, daugiausia, kunigų byla. Teis
mas būsiąs toks, koks 1949 m. tei
sė kardinolą Mindszenty, tas pats 
būsiąs teismo pirm, ir tas pats 
prokuroras, kurie „teisė" kardi
nolą.

Visi „kaltinamieji“, pasak Ven
grijos valdžią, „prisipažinę kalti“. 
Jie kaltinami tais pačiais nusikal
timais, kaip ir kardinolas Mind- 
szenty's: sąmokslu nuversti komu
nistinę Vengrijos valdžią ir jos 
vieton pastatyti karalium Habs- 
burg'ą ir kitokiais nebūtais daly
kais.

Arkivysk. Grosz'as. 63 m. am
žiaus, po kard. Mindszenty'o su
ėmimo, ėjo jo pareigas.

Amerikos senatas priėmė re
zoliuciją, kuri užtikrina JAV tau
tos draugingumą Sovietų Rusijos 
tautoms. n

Pasaulinio Banko apyskaitoje 
už 1950 m. pažymėta, kad D. Bri
tanija padidino aukso if kitų ver
tybių atsargas, dėl to jos svaras 
tapo tvirta valiuta.
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BIRŽELIO 23 D. SUKAKTYJE
Birželio 23 dieną sukanka de

šimt metų, kada lietuvių tauta, iš
girdusi ženklą, vieningai pakėiė 
ginklą prieš sovietinį okupantą ir 
jo terorą. Dviejų tūkstančių tylių 
karžygių gyvybę sudėjus, buvo 
pašalintas okupantas, paskelbta 
laikinoji vyriausybė, kraštas per
duotas į jos rankas. Laikinoji vy
riausybė atgaivino svetimos prie
vartos nutrauktą Lietuvos suvere
ninių organų veikimą ir grąžino 
tautines valstybino gyvenimo for
mas.

Laikinosios vyriausybės dienos 
buvo trumpos — nuo birželio 23 
iki rugpiūčio 5. Jos veikimą nu
traukė naujas okupantas. Tačiau 
sukilimo laimėtos dienos Lietuvos 
kovų istorijoje bus ištisas didin
gas ir šviesus liudijimas apie lie
tuvių tautą. Liudijimas nepanei
giamas, nes nuosavų karžygių 
krauju patvirtintas, kuris sugrio
vė sovietų rūpestingai statytą me
lą, kad lietuvių tauta buvusi lais
va valia įsiprašiusi į Sovietų Są
jungos nelaisvę. Tai liudijimas, 
kad laisvė — ir tik laisvė-vedė vy
rus ir moteris mirti kovoje su 
priešu. Ta pati laisvė, kuri šian
dien dešimtis tūkstančių partiza
nų ir visą krašte pasilikusią tau
tą Įkvėpė virsti riteriais be ba;- 
mės. Dėl tos laisvės žuvusiems te
būnie amžina gyvųjų meilė, ir kai 
ateis laikas, tebūnie jų vardai su
rašyti garbės vietose. Nežinomie
ji vardais tebus įjungti į Nežino
mojo Partizano Kovotojo Švento
vę, kuri jaunajai kartai būtų pa
triotizmo ir pasiaukojimo židinys.

Sukilimo dienos buvo lind5’’- 
mas, kad lietuvių tautos gelmės 
yra skaidriai demokratingos, nes 
tik demokratingas kraštas dėl lais

N EGYJANT1 ŽAIZDA
Lietuva mano! priešui ant tavęs 

įnirtus,
Privalai hydra tapti ta, kuriai 

nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton 

tos išdygsta.
Išliksi tik hydra gyvūno 

pavirtus, 
Nors priešas nestygsta.

DR. V. KUDIRKA.

Kiekvienam skaudu, vengiama 
gyjančias žaizdas draskyti, tačiau 
yra žaizdų, kurios kaip tik sau ir 
pasauliui kuo plačiausia reikia at
verti, kad atnaujintas sopulys ne
paliaujamai mus degintų iki lais
vės valandos.. „Kitaip mes, rašo 
MŪSŲ PASTOGĖJ V. Kazokas, 
būsime panašūs į anuos, užaku- 
sius ežerus, nuo kurių pabėgo 
laisvės paukščiai, kuriuose pasili
ko tik varlės ir šliužai.“ Mums to
kia žaizda yra nesibaigiąs, baisu
sis birželis.

SLAPTI SĄJŪDŽIAI RUSIJOJ 
autorius rašo: „Aš klausinėjau 
rusų karių dėl ko jie taip narsiai 
kovėsi prie Stalingrado, nors pa
ties Stalino, it šėtono, nekentė... 
Jaša kovoja, kad vokiečiai jo jau
niausią sesutę prievarta nusiga
beno į kareivines... Kolia, kad jo 
senelį tėvą vokiečiai pakorė... Kos- 
tia buvo baisus ir nesukalbamas, 
net atostogų atsisakęs, kai Kijeve 
pamatė išrengtas žydes šaudomas 
į pakaušį...“ Brolių kraujas, žmo
niškumas juos šaukė ir jie darėsi 
nesukalbami, atsisaką visokio poil
sio, malonumų kovotojai.

Mes šiuo metu, įvairiose vieto
se irgi atveriame burnas pana
šiems, tik dar žiauresniems, kaip tų 
rusų karių pasisakymams, kad da- 
rytumės dar labiau nesukalbame- 
sni be jokių atostogų tremtyje ka
riai. Jaučiam, kaip miesčioniška 
patogumų ir tik savęs paisymo ša
lna skverbiasi kaskart giliau į muš 
daromės užakusių ežerų šliužais 
Nors tėvynėj gaisras ir maras, o 
mūsų žirgai visai neputoti, nede
ganti pavojaus laužų svetimuos 
kraštuos, tėvynei gelbėti neieškom 
draugų, baigiam apsiprasti ir sa
kom - veltui mūs darbas!

Kam čia prievarta įtikinėti, te
gu patys faktai kalba. Ana, K. 
Bruoga-Veržikas, besirausdamas 
Čikagos Universiteto bibliotekoj, 
susitinka iš universiteto profesū
ros ir, įsikalbėjus, pasako, kad jis 
apie Lietuvą ir lietuvius žino iš 
savo draugo, kuris karo metu bu
vo Vokietijoj ir grįžęs paskaitoj 
kabėjo, kad „Lietuviai yra kultu 
ringiausaa tauta, o mene daugelį 
tautų lenkia.“

Vėl kitas, žinomas šio karo ge- 
Bėga 
Krinta dulkės juos amžių kape, 

nerolas, lietuvius pažiro ir pamė lGalbūt — žmonės visai nesikeičia, 
go tik pramogose-lietuviškoj dva-| Gal būt, žvaigždės ir žemė — 
šioj parengimuose. šiandien jis* [taip pat?

vės aukotis yra laisvai pasiryžęs; 
tik jis sugeba nelaimėse nepakrik
ti ir iš savo tarpo išskirti į priekį 
naujus žmones vietoje katastrofos 
nušluotųjų; tik jis susiorganizuo
ja ir susidrausmina iš vidaus, be 
prievartos, ir eina vieningu keliu. 
— Laikinosios vyriausybės žmo
nėms yra tikras pasididžiavimas, 
kad jie yra šios tautos nariai.Jie 
laiko savo gyvenimo laimingąja 
valanda, kad sukilimas jiems bu
vo pavedęs sunkiąją pareigą atsto
vauti krašto suvereninėms galioms 
ir tęsti jų veikimą.

Nors naujas okupantas nutrau
kė laikinosios vyriausybės veiki
mą, bet jos žmonėms buvo ramu 
širdyje, kad ji buvo padariusi vi
sa, kas buvo įmanoma ir kad tau
tos pasipriešinimas toliau nepa
kriko, jos gyvosios jėgos susirado 
naują pavidalą vadovauti kovai 
dėl tos pačios laisvės — Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą. Jis nerėmė kovos vėliavą ir, 
talkinamas nepriklausomos Lietu
vos atstovų, ištikimai budinčių 
jiems patikėtose sargybose, remia
mas senųjų ir naujųjų išeivių or
gan! žarijų, iš užsienio vadovau
ja žygiui į tą mūsų „laimės žibų
jį“ — į suvereninių organų veiki
mo atnaujinimą ir krašto laisvę.

Tikėdami ateitimi, šiandien grįž
tame prie to šviesaus sukilimo ak
to, pagarbiai minėdami žuvusius, 
sveikindami išlikusius jo iniciato
rius, vadus, dalyvius bei talkinin
kus ir kviesdami emigracijoje iš
blaškytus tautiečius įsijungti į pa
garbos pareiškimą birželio 23 die
nos karžygiams ir sutelkti mintis 
į to akto istorinę prasmę bendro
je dar nebaigtoje tautos kovoje 
dėl laisvės. J. Brazaitis

jau vienoj Europos sostinių pa
siuntinys. Nežiūrint tarškės, ar 
netarškės ginklai, o jis jau visur 
stos už lietuvius, kaip Lietuvos 
generolas.

Teko čia pat, Anglijoj, susitikti 
ne eilinį dvasiškį ir jis išsireiškė, 
kad Lietuvoj katalikiškasis veiki
mas buvo jau gerai suorganizuo
tas. Kai pasiteiravau iš kur jis tai 
žinąs, atsakė, kad sprendžiąs iš ge
rai organizuojamų įvairių paren
gimų.

Arba, praeitų metų lapkrity an
glai minėjo žuvusius karius. 
Middlesborough, kur -tik keletas 
lietuvių gyvena, jų tarpe 
ir J. Žemaitis, suorganizuoja, eina 
pas Vytą, pas kitą, surenka gra
žią sumą pinigų, nuperka vainiką 
ir kartu, lapkričio 12 d. uždeda 
ant karių paminklo. Niekas jų ne
sakė, kokia man nauda, pati šir
dis sakė, kad reikia. Jie pataikė į 
anglų širdis. Anglai, visas miestas, 
atsilygino simpatijomis lietuviams

BALTIJA PLAUKIA
VIKINGAI J. KRUMINAS j

Birželio 1 d., netoli Hamburgo, 
Edmundsthal‘io džiovininkų sana
torijoje, mirė ilgą laiką sirgęs ta
lentingas rašytojas — poetas Juo
zas Kruminas.

Jis buvo dar jaunas, pilnas kū
rybinės jėgos žmogus. Jo anksty
va mirtis yra didelis nuostolis mū
sų literatūrai.

J. Kruminas gana anksti pradė
jo reikštis literatūriniame darbe. 
Pirmuosius savo kūrybos bandy
mus spausdino J. Palionio slapy
vardžiu „Karyje“. Vėliau bendra
darbiavo „Kultūroje“, „Prošvais
tėje“, „Naujoje Sodyboje“ ir kt.

Nepriklausomoje Lietuvoje iš
leido pirmąjį savo eilėraščių rin
kinį, kurį kritika palankiai sutiko.

Gyvendamas tremtyje daug kū
rė. Redagavo literatūrinius alma
nachus „Baltija* ir „Gintaras“. 
Išleido baladžių rinkinį „Sugrįži
mo laivas“. Paskutiniu laiku, jau 
gulėdamas mirties patale, jis pa
rašė nemažą spysaką „Naktis vir
šum širdies“, kurią „Gabijos“ lei
dykla Amerikoje išleido.

Baladė „Baltija plaukia vikin
gai“ yra paimta iš knygos „Sugrį
žimo laivas“. Ją dedame pagerb
dami poeto atmintį ir jo kūrybą. 

metų didėdami skaičiai

ir kenčiančiai Lietuvai. Ir tai pa
darė tik keli lietuviai.

Tai, ot patys faktai sako, kad 
mūsų darbas, ne be vertės, kad jis 
neša vaisių, kad yra kas pastebi, 
supranta kas tampa mūsų draugais 
ir generolais, ko mums šiandien 
juo daugiausia reikia. O jų mes 
įsigysime, juos laimėsime tik sa
vo nuoširdumu, darbu, savo tau
tos lobiais.

Vis skaitom ir skaitom apie nau
jus trėmimus, apie steigiamas nau
jas bazes, o su joms ir valymus 
Lietuvoj; vis ir vis nesibaigiąs 
kruvinas birželis. Kad kiti žudi
kai, kad nesibaigia žudymai, ma
tome, kenčiame ir šaukiame, o kad 
patys nutautėdami savižudybę da
rom, maža kas dėlto ima širdin ir 
net visokių pateisinimų atranda, 
ypač kai ne išsyk, o pamažu peilis 
smeigiamas lietuviškon širdin.

Mūsų atramos taškai: šeima, 
kalba, susibūrimai, organizacijos, 
spauda. Tačiau kiek šeimų, kurios 
neruošia tuštiems Lietuvos plo
tams karių, gyvena tik savo ma
lonumui, vadinasi patrijotas ir 
dezertyruoja. O kiek nutolo nuo 
lietuviškos šeimos dvasios? Jau 
tik iš vaikų balso galima spręsti, 
kas per paukščiai tame lizde au
ga. Ir vėl XX amžiaus vidury, 
neva susipratusių lietuvių šeimo
se, kartojasi XIX šimtmečio pra
keikimas, kada Lietuvos pakraš
čiuose surusėjo, sugudėjo, sulen
kėjo ir suvokietėjo apie 2 milijonai 
lietuvių (Prof. K. Pakšto pasaky
mu!) Ir šiandien jie mums sudaro 
naujų rūpesčių, padeda jiems sa
vintis Lietuvos žemes. Ko Jonelis 
neišmoko, Jonas neišmoks!
Susibūrimai, organizacijos, spau

da, tai vis tos gailestingos seselės, 
kurios perrišdamos padilgina žaiz
das, primena pareigas, parenka, 

■laisvei aukų ir tai gydo, o ne ma
rina lietuvišką dvasią.

1949 metų Tautos Šventės pro
ga, vienas septyniolikametis iš 
Dūkšto sveikinime savo broliui ir 
broliams įrašė: „Mylėk kalbą, my
lėk raštą, bet labiausia savo kraš
tą...!“ „Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę“ tūkstančiai iš ten pavyzdžių 
kalba ir šaukte šaukia, net tie, 
Stalingrado kariai rusai. Juo mū
sų mažiau, juo mes turime būti 
narseni! Drąsius laimė lydi! M.N.

Birželio 30 d. 3 vai. Nottingha- 
me, Trent Bridge (Meadow Bous 
Club) salėje įvyksta

KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS

tarp „Nemuno“ — „Vilniaus“— 
„Šarūno“ komandų.

Po rungtynių, 7 vai., toje pačio
je salėje „Nemuno“ metinių pro
ga šokiai su bufetu. Rengėjai

Laikas pagalvoti apie „B. Lie
tuvio“ prenumeratos pratęsimą. 
Kada tamstos prenumeratos lai
kas baigiasi?

Siaučia pušys išlakios ir kietos. 
Tu rymoji ir žiūri naktin.
O prieš amžius, o šioj pačioj vietoj 
čia gyveniman ėjo kiti.

Ir taip pat šviesios žvaigždės 
[žiūrėjo,

Vos naktis užsitemdyti ims — 
Tik lengvesnis pušynuose vėjas, 
Tik svaigiau jis kalbėjo žmonėms.

Tik didesnę gyvenimo prasmę 
Balkšvoje mėnesienos spalvoj, 
Tiktai girios čia buvo tankesnės 
Ir lietuvis tvirtesnis kovoj.

Tu pažvelk — tyliai žvaigždėmis 
[sninga.

O mėlynė skaidri ir šalta.
Tokią naktį barzdoti vikingai 
Plaukė Baltija mūsų krantan.

Šitai buvo prieš tūkstantį metų — 
Bet matau greitai plaukiančius

[juos: 
štai, jie irklus į vandenį meta 
Nirtulingų bangų sūkuriuos.

. * - »
Veda juos ten Asmundas narsusis. 
Garsaus vordo-vikingo sūnus — 
Žydraakis ir tvirtas kaip uosis, 
Skandinavų uoloms panašus.
Ir girdžiu —■ laivo pryšakiui 

[smingant
Į subyrančias perlais bangas — 
Tai prie vairo stovėjęs vikingas 
Gūdžią dainą užtraukia staiga.
Lengvas vėjas bangas tyliai 

[šiaušia.
Naktis krinta skambi ir šalta. 
Penkios valtys visų galingiausios 
Smarkiai irias lietuvių krantan.
O virš vilčių, virš jūros, virš vėjo,

LIETUVIU SPAUDA
VISŲ LIETUVIŠKŲ PAJĖGŲ 
APJUNGIMO BŪTINUMAS 
„Tremtis“, nagrinėdama Mažo

sios Lietuvos Tarybos ir VLIKo 
susitarimą dėl Maž. Lietuvos at
stovo įsileidimo į vieną VLIKo 
organų — Vykd. Tarybą, pažymi:

„Šį susitarimą, praplečiant Vyk
domąją Tarybą ir jon įjungiant 
Mažosios Lietuvos atstovą, tenka 
tik pasveikinti. Tai yra pirmas 
konkretus žingsnis eiti prie glau
desnio bendradarbiavimo vis pla
tesnėms lietuviškoms pajėgoms.

Be mažlietuvių yra ir daugiau 
išspręstinų klausimų, kurių ati
dėliojimas niekada nestiprins taip 
reikalingų jėgų kovoje dėl Lietu
vos laisvės. Turimi galvoje Lietu
vos diplomtatijos santykiai su 
VLIKu. Tie santykiai tam tikra 
dalimi iki šiol nebuvo normalūs. 
Kas dėl to kaltesnis, kad nebūta 
normalių santykių, čia šį kartą 
nebus analizuojama. Viena yra 
aišku, jog stigę geros valios; ben
dradarbiavimo būtinumą slopinu
sios ambicijos, kurioms, atsižvel
giant į gyvenamą sunkmetį, netu
rėti} būti vietos.

Patiriama, jog kai kurių grupių 
atstovai VLIKe kelia klausimą, 
kad ir santykiuose su Lietuvos di
plomatija užsienyje būtų bando
ma konkrečiomis pastangomis 
pašalinti buvusi trintis. Ir tatai, 
aišku, būtų pasiekta, jei bus vado
vaujamasi gera valia, reikalo bū
tinumo supratimu, į šalį atide
dant kitus išrokavimus, o Lietu
vos laisvinimo darbe jėgų apjun
gimui teikiant pirmumą“.

VIDURIO EUROPOS 
FEDERACIJA

Tokią galimybę nagrinėja „Dar
bininkas“. Jis klausimą kelia išei
damas iš būtinybės, kad Vidurio 
Europoje, esančioje tarp Vokieti
jos ir Rusijos, teritoriniams gin
čams priežasčių netrūko ir net
ruks nė ateity. Mažosios tos žemės 
dalies tautos, vengdamos dide
liems kaimynams patekti, jau da
bar turėtų susirūpinti savo ateiti
mi. Laikraščio nuomone, geriau
sias kelias iš visų .tų painiavų bū
tų stipri Vidurio Europos federa
cija. Prof. K. Pakštas tai idėjai 
propaguoti yra apmetęs ir smul
kesnius planus. Apie tai jau buvo 
kiek lietuvių spaudoje užsiminta, 
o gyvu žodžiu jis neseniai savo 
mintis išdėstė Vidurio Europos 
federalinio klubo susirinkime 
Pittsburge.

Prof. K Pakštas iškelia šias 
būtinybes: a) visoms dabar Rusi
jos pavergtoms tautoms pilna 
laisvė pačioms apsispręsti savo 
ateitį, b) pastoviai taikai ir neme
luoti laisvei užtikrinti turi susi
jungti į vieną galingą federaciją, 
kuri savo visokeriopa galybe įs
tengtų išlaikyti pusiausvyrą tarp 
Rusijos ir Vokietijos c) visos pro
blemos (ypačiai sienų) ir paruo

Virš žmonių — įsisupus naktin — 
Neramioji daina lakiai skrieja 
Ir tarp žvalgždių šakojas platyn:

„Išsiskleiskite, baltosios burės, 
Bangos, džiaukit prieš saulę kasas! 
Kai normanai išplaukia į jūrą — 
Tiktai jūroj gyvena drąsa.

Kas, kaip mes, marių vieškeliais 
[yrės?

Kas nebojo gelmės vandenų?. 
Mūsų valtyje dvidešimt vyrų — 
Mes nebijom gelmės nei žmonių.

Mes apiplaukėm pusę pasaulio, 
Nubučiavom krantų merginas, 
Ir šiaurės — ir pietų linksma saulė 
Spinduliais barstė mūsų dainas.

Ei, jūs žalios Pietų jūrų salos, 
Ei, uoloti jūs Reino krantai! 
Ir Normandijos žemių vasalai 
Prieštaraut mums nedrįsta rimtai.

Kas, kaip mes, marių vieškeliais 
[yrės?

Kas nebojo rustles vandenų? 
Mūsų valtyje — dvidešimt vyrų, 
Mes nebijom audros nei žmonių.

Bet atvyko pirkliai svetimieji 
Ir sukėlė ant kojų visus: ' 
— Ten, kur Baltijos vilnys 

[nuskrieja, 
Yra gintarais krantas garsus.

Kalba jie: — Ten lietuviai tarp 
[girių, 

Ten miškų paslaptingi balsai — 
Drąsesnių nėr pasaulyje vyrų, 
Gražesnių nėr merginų visai.

Išsiskleiskite, plonosios burės, 
Bangos, džirukit prieš saulę kęsas!

šiamieji Vidurio Europos Federa
cijos darbai turi būti atlikti, kiek 
galint pilniau, jau dabar ir čia 
Amerikoje.

Be to, prof. K. Pakštas siūlo su
daryti tarptautinį teismą Vidurio 
Europos valstybių sienoms ir gin
čams spręsti.

Lietuvių tauta yra viduryje 
tarp didžiųjų kaimynų. Jos geo
politinė padėtis yra blogesnė negu 
kitų gretimų valstybių, tai ir pa
vojai jai didesni. Didelis pavojus 
yra, kad nelengva bus nusikratyti 
rusų vergijos ir komunizmui žlu
gus. Vokiečių pretenzijos taip 
pat mums nebus švelnios. Lenkai 
neužmirš savo „istorinių teisių“. 
Visa tai gali mums naudingiau 
išsispręsti, jei susidarytų stipri 
Vidurio Europos federacija. Anot 
prof. K. Pakšto, lietuviai turi būti 
šaukliai — pirmieji šios idėjos 
skleidėjai ir pirmieji Vidurio 
Europos federacijos kūrėjai.

Jau dabar, Amerikoje, reikia 
tam darbui atsidėti. Siūloma im
tis iniciatyvos ir Pittsburgho pa
vyzdžiu kurti klubus didesniuose 
miestuose, kviečiant prisidėti ki
tas tautas. Didesnėse lietuvių ko
lonijose galėtų susiorganizuoti 
grynai lietuviški sambūriai fede- 
ralinei idėjai paremti. Mes turė
tume būti uoliausi jos skleidėjai, 
nes mes juk nieko daugiau ne
trokštame, kaip laisvės ir taikos 
savajai ir kitoms tautoms.

KA REIKTŲ LENKAMS 
PRIMINTI

Tokį klausimą kelia P. Gudas 
„Drauge“,nagrinėdamas faktą kad 
Londono lenkų organizacijom išlai
do į lenkus emigrantus astišauki- 
mą apie Lenkijos atsteigimą su 
Vilniumi ir Lvovu. Autoriaus nuo
mone:

„Lenkams reiktų statyti klau
simą, ar jie laiko save krikščioni- 
mis-katalikais? Jei taip, tai ar jie 
yra girdėję apie 10 Dievo įsaky
mų? Ar jie žino, ką draudžia 
Penktasis, Septintasis ir Dešimta
sis Dievo įsakymai?“

Lietuviškos knygos bičiulių dė
mesiui! PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba išleido žymaus amerikie
čio rašytojo Mark Twain knygą 
lietuvių kalba

PRINCAS IR ELGETA
Dramatiški herojų nuotykiai, 

perpinti dailaus jumoro, neleidžia 
skaitytojui atitrūkti nuo knygos 
kol nebaigia skaityti jos. Knyga 
192 pusi., gražiai įrišta, iliustruo
ta; jos kaina 9 šil. Platintojams— 
nuolaida.

Knyga gaunama: Litauisches 
Zentralkomitee (20a) Hannover, 
Hegelstr. 7, Germany arba Brita
nijos Lietuvių S-goj, 43, Holland 
Park, London, W.ll. Ten pat gali
ma gauti Lietuvių Kalbos Vadovą 
ir kitų knygų.

Kai normanai išplaukia į jūrą — 
Tiktai jūroj gyvena drąsa.

Mums nebaisios bangų mūšos 
[grasios,

Nei apniukęs dangus sutemoj: — 
Tenai kailių brangių šimtus rasim, 
Iš ten gintarą vešim namo!

Ten merginos pajus mūsų valią, 
Vyrai jėgą patirs mūsų ten!
Išsipūskite, burės pabalę, 
Mes vairuojam lietuvių krantan!“

Saulė leidos. Tekėjo. Vėl leidos. 
O vikingai vis plaukė pirmyn. 
Ir nėr Baltiją sklaidėsi aidas — 
Krintant irklams bangų sūkurin.

Keitės naktys ir rytmečiai 
[skaidrūs, 

Vakarai mirkė jūroj sparnus.
Ir Asmundas rymojo prie vairo — 
Didžio vordo-vikingo sūnus.

Pirmą kartą jis plaukė į rytus 
Nėžinion ir keiston paslaptim 
O girdėjo, kad vyrai ten ri: as 
Su lokiais vidur girių tvirtai.

Aušra švietė akim sidabrinėm. 
Jie išlipo lietuvių krante.
Baltą smėlį šaknim apkabinę 
Ošė pušys siūbuodamos ten.

•—o—o—
Ėjo giriom —- gūdžiom ir 

[ūksmingom, 
Susipynusias kirto šakas.
Nesmagu tvirtai pėdai vikingo 
Minti samanas miško take.

Ir neįprastas jam netikrumas 
Neapleidžia vikingo sielos — 
Kai po kojomis trūksta kietumo 
Laivo denio, ar kalno uolos.

2
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GAMTOS MOKSLO RIBOS

buvo 
moks-

dėl to

NAUJOS FIZIKOS DVASIA
Nedaug kas aiškiai supranta 

kur ir kiek galioja gamtos mokslo 
pažinimas. Fizikos eksperimento 
rezultatas dar nėra gamtos moks
lo pažinimas. Eksperimentas nus
tato metematiškai matuojamus 
santykius tarp dviejų fizikos pa
dėčių. Tik šio, matematiškai ma
tuojamo vyksmo aiškinimas yra 
gamtos mokslo pažinimas.

Eksperimentas ir jo aiškinimas
Kadangi eksperimento razultatas 

remiasi matematika, dėlto jis yra 
daugiausia patikimas, kiek žmo
gaus protas pajėgia pasiekti. 
Viena didžiųjų žmogaus rikmių 
buvo manymas, kad fizikos vyks- 
lemiasi matematika, dėlto jis yra 
mo proceso aiškinimas eksperi
mento patikimumu pagrįstas, yra 
lygiai tiek pat patikimas,kaip ma
tematiškai pagrįstas eksperimento 
rezultatas. Taip klydo nfe vien tik 
specialistai. Ištiso šimtmečio spe
cialistai buvo šio rikto aukos. Tai 
buvo tas šimtmetis, kada 
įkurtas materializmas, kaip 
line pasaulėžiūra.

Tačiau būtų neatsargu
pasmerkti mokslą. Kada de Lapla
ce (Laplasas) išrado savo garsųjį 
demoną, tuo pačiu jis sugalvojo 
ir hipotezę. Laplace apdovanojo 
jo surastą demoną tam tikra:” 
pasaulio būsenos momente visais 
matematiškais nuostatais. Pasire
miant priežastingumo dėsniu, šis 
demonas tada būtų galėjęs turi
momis žiniomis apskaičiuoti visą 
būsimą pasaulio eigą.

Priežastingumo dėsnio klaidingas 
aiškinimas

Vadinasi, de Laplace sugalvojo 
hipotezę. Pagal to meto fizikos ty
rinėjimo būklę, ši hipotezė meto
diškumo atžvilgiu buvo neišven
giama. Visi fizikos tyrinėjimo re
zultatai vedė šio, bendrai galio
jančio, priežastingumo dėsnio 
linkme. Gamtos mokslų tyrinė
jimo istorijoje visada būna šie 
didingi momentai, kada pavyksta 
viena apimančia hipoteze išaiš
kinti daug nesuderinamų, šalia 
vienas kito esančių faktų, dauge- 
riopais eksperimentais patirtų. 
Tokios hipotezės geniali savybė 
yra suprastinimas. Dėl tokio su- 
prastinimo tokia mokslinė pažan
ga kiekvieną kartą išsiveržia iš 
specialistų aplinkumos, sukelda
ma pasauly dėmesį ir pagarbą. 
Žinoma, kiekvieną kartą įvyksta 
ta pati nelaimė, būtent, kad hipo
tezė virsta dogma. Tuo tarpu kai 
hipotezė moksle reiškia 
o virtusi viešąja dogma, 
yra kalta už tai, kad 
dvasia krinta į žemesnę

Kaip 1882 m. buvo sukrėsta 
klasikinė fizika

Kas yra hipotezė? Taigi, ne dau
giau ir ne mažiau, kaip tai. ką šis

žodis, atitinkamai savo kilme iš 
graikų kalbos reiškia, būtent, prie
laida (spėjamas dėsnis). Kiekvie
na moksliška hipotezė yra žmo
gaus kūrybinės vaizduotės pada
rinys. Ji aiškina fizikos eksperi
mentų matematiškai patikrintus 
rezultatus. Bet ji pati nėra mate
matiškai 
priėmus, 
funkcija (vyksmas).
hipotezė glaustai aiškina 
eksperimentų rezultatus, taip ga
li būti ir eksperimentas, panaudo
tas dar daugiau hipotezei įrodyti. 
Hipotezė, sugebanti be prieštara
vimų išaiškinti visus žinomus fak
tus, tampa teorija. Tačiau net 
šimtmečiais moksliniais tyrinėji
mais apsaugota teorija pradeda 
svyruoti, jei eksperimentas iškelia 
aikštėn faktus, nesiderinančius su 
teorija.

Niekas mus taip nestebina, kaip 
protinis grakštumas, kada moder
nus tyrinėjimas atsisako kokios 
nors garbingos teorijos ir jos vie
ton iškelia naują hipotezę, kuri 
tik tiek yra pranašesnė už senąją, 
kad suderina senus ir naujus eks
perimentinius rezultatus. Vienin
telis Michelson'o šviesos greičio 
bandymas, padarytas 1882 m., ku
rio rezultatą negalima buvo išaiš
kinti klasikinės fizikos pagalba, 
paskatino Einštein'ą po 25 metų 
svarstymo, specialioje relatyvumo 
teorijoje, atsisakyti saulės, kaip 
visatos centro, panašiai, kaip ka
daise Galilėjus atsisakė 
kaip visatos centro.

patikrinta. Hipotezę 
keičiasi eksperimento 

Taip, kaip 
fizikos

žemės.

tik

nuvai-

pažangą, 
ji visada 
žmogaus 
pakopą.

Kaip budėjo naktim prie jo guolio 
Kaip jį slaugė labiau nei visi — 
Pažiba šeimininko — Danguolė, 
Mergina iš gražiausių graži.

Ir lyg pasaką — bailią, neramią, 
Pakartojo' balsu jis sunkiu: 
Kad jis myli Danguolę kaip žemę, 
Kurioj gimė ir augo vaiku.

Relatyvumo teorija yra 
hipotezė

Kaip žinoma, Galijėjus 
nikavęs žemę, kaip visatos cent-
trą, buvo atiduotas inkvizicijos 
teismui, tuo tarpu Einštei- 
n‘as, atsisakęs saulės, kaip 
visatos centro, gavo Nobelio pre
miją. Ir tai nestebėtina Einštei- 
n‘as mažiau tvirtina kaip Galilė
jus. Galilėjus galvojo, kad tai, ką 
jis susekė ir suglaustai išreiškė, 
tvirtindamas apie žemės sukimąsi 
aplink saulę, esąs galutinis faktas. 
Jis nežinojo, kad jo tvirtinimas 
buvo tik hipotezė. Einštein'as 
kuklesnis. Jis žino, kad relatyvu
mo teorija yra tik hipotezė. Jis 
kiekvienu metu pasiruošęs atsisa
kyti šios hipotezės, jeigu ji nebus 
patvirtinta eksperimento arba jei
gu iškils nauji eksperimentiniai 
faktai, kuriuos relatyvumo teori
ja negalima bus išaiškinti .

Žemės sukimąsis aplink saulę 
yra vienas faktų bet tik klasikinės 
fizikos rėmuose. Galilėjus, galbūt, 
numanė, kad visa klasikinė fizika 
reiškia hipotezę, šiandien mes tai 
žinome. Einštein'ui nereikėtų bi
joti bylos inkvizicijos teisme, jei
gu teisėjai, bent tiek būtų gam
tos moksluose išsilavinę žmonės, 
kaip inkvizicijos tribunolo kardi
nolai. dalyvavę Galilėjaus byloje. 
Pagal relatyvumo teoriją, be ato
dairos galima vėl padaryti žemę 
visatos centru. Skaičiavimai būtų 
šiek tiek sunkūs, bet nereiktų 
jų vargti, nes tai 
atliko.

Ptolomėjus
dėl 
jau

nepaneigtas 
tarp gamtos

Ilgai vordas žiūrėjo išbalęs.
Paskui vyrams — balsu išdidžiu:
— Pasidėkite ginklus į šalį,
— Mes atvykom pilin į svečius.

Vakare, skambant puotai 
[triukšmingai, 

Atspindžiuos tolimosios žaros — 
Jis paprašė pranešt šeimininkui 
Jojo geismą širdies atviros:

— Aš matau, mus lig šiol buvo

Apreiškimas
Prieštaravimas 

mokslų ir apreiškimo yrą keturių 
šimtų metų senumo, bet jis tėra 
tik tariamas. Jis yra tiksliai taip 
senas, kaip klasikinės fizikos klai
da — jos priemonėmis pajėgti 
išaiškinti gamtą.

Tuo tarpu, kada galima sutik
ti, k,ad klasikinė fizika taip ilgai 
nieko negalėjo žinoti apie savo 
klaidą, kol moderni teorinė fizika 
tatai susekė, šitos, taip sakant, 
švelninančios aplinkybės, šiandien

[klysta
— Dėl taurumo šalies šios

[šventos.
— Tad norėčiau išgert už

[draugystę
— Tarp lietuvių ir mano tautos.

— Kad gyventume visad kaip
[broliai,

— Supami vieno jausmo
[švelnaus —

— Aš prašau, kad išleistum s
[Danguolę

— Už Asmundo, už mano sūnaus.
—o—o—

Siaučia pušys išlakios ir kietos. 
Tu nerymai žvaigždėton naktin. 
Čia dabar, iškankintoje vietoj, 
Svetimi aidi žodžiai pikti.

Ir kai sėda lietuvis į valtį,
Kai nuo skausmo jis bėga slaptai— 
Ramiai ošia, kaip ošusi Baltija,

Tik saite anoj pusėj krantai.

daugiau nebegalima pripažinti 
materializmui.

Tai metodų ironija, kad mate
rializmas, kaip tik naudojasi tokia 
priemone, su kuria kaip su turi
niu, jis kovoja būtent su religija. 
Jis laiko tam tikrą gamtos mok
slų pereinamąją stadiją (laikotar
pį) kas žmogaus dvasios istorijo
je yra būtina ir neišvengiama, 
kaip galutinė stadija. Kada jis 
tvirtina mokslo pagalba kovojąs 
su tikėjimu, kaip tik jis daro prie
šingai. Jis padaro hipotezes dog
momis. Jis pats save apgaudinėja 
iliuzija, kad eksperimentinių fak
tų, atseit hipotezių ir teorijų, 
mokslinis aiškinimas lygiai tiek 
pat matematiniai tikras, kaip ma
tematiniai pagrįstas eksperimen
tas. Matematika įrodo eksperi
mentą bet visiškai kitu galiojimo 
laipsniu, kaip eksperimentas..

Šiandien, kovojant su materia
lizmu, nereikia tokių kilnių daly
kų, kaip tikėjimo teisybė. Tai, ką 
materializmas laiko vieninteliai 
įrodančiu dalyku, būtent, gamtos 
mokslu, galima šiandien parodyti, 
kad materializmas, kaip savo prie
laidose, taip ir savo rezultatuose, 
yra, taip sakant, griežtai nemoks
linis.

Modernus gamtos mokslų tyri
nėjimas jau senai išstūmė mate
rializmą. Tai įvyko jau tada, kai 
materializmas pradėjo darytis ma
da. Bet mūsų dvasios gyvenime : 
jis vis dar yra labai stipriai vei
kiąs pradas. Dėl to atrodo, kad 
būtų naudinga dar kartą aiškiai 
parodyti, kad materializmas vien 
tik gamtos mokslų požiūriu yra 
pralenktas ir pasenęs. Tatai ban
dysime išaiškinti kituose straips
niuose. C. E.

SVETUR
PABALTIEČIŲ 

MEMORANDUMAS
Geg. 22 d. kan. J. Končius 

BALFo vardu, Kaarel R. Pusta 
estų globos organizacijos vardu 
ir H. W. Lielnors latvių globos 
organizacijos vardu įteikė V. Vo
kietijos kancleriui ir užsienio rei
kalų ministrui Dr. KA.denauer‘iui 
memorandumą Vokietijoje liekan
čių Pabaltijo kraštų piliečių gy
venimo sąlygų

Šiame rašte 
dar apie 10.000 
estų pabėgėlių 
Vokietijoje. Jų 
noras yra išlaikyti savo kalbą,reli
gines ir mokymo institucijas bei 
nenutraukti ryšio su savo tautinė
mis kultūromis. Seniems žmo
nėms tai yra vienintelė priemonė 
apsisaugoti nuo dvasinės izoliaci
jos, o jaunimui, ypač Vokietijoje 
gimusiems vaikams, tai yra vie
nintelė priemonė pasilikti savo 
tautinių bendruomenių nariais.

Vokietijos vyriausybė todėl 
prašoma atkreipti į ši svarbų rei
kalą savo palankų dėmesį ir leisti 
Vokietijoje liekantiems pabaltie- 
čiams turėti savo _’ autonomines 
religines ir kultūrines organiza
cijas.

Kad pabaltiečiai tų savo grynai 
kultūrinių uždavinių galėtų siekti, 
Vokietijos vyriausybė prašoma jų 
neišblaškyti smulkiomis grupė
mis, bet leisti jiems susitelkti 
į didesnius būrius ir turėti savo 
kultūrinių institucijų centrus.

Lietuvės gavo premijas. Kana
dos rankų darbams remti draugija 
kiekvieną pavasarį rengia savo

reikalu.
primenama, kad 

lietuvių, latvių ir 
turės pasilikti V. 
visų karščiausias

LIETUVIAI MENININKAI
KASIULIO PARODA

Bareiro — Stiebei Galerija, 30, nepaisydami 
rue de Seine, Paryžiuje birželio 6 
ei atidarė Vytauto Kasiulio darbų 
parodą. Tai jau ketvirtas mūsų 
talentingo dailininko pasirodymas 
šiame mieste. Šį kartą visuomenė 
supažindinama su dailininko pie
šiniais. Išstatyti 22 paveikslai at
likti juodu tušu, anglim, pieštuku 
ant balto popieriaus arba balta 
kreida ant juodo popieriaus. Taigi 
dabar žiūrovą džiugina labiau for
mos, nei dailininko, meistriškai 
vartojamos spalvos, matytos 
ankstyvesnėse jo darbų parodose 
toj pat galerijoj, kuomet buvo 
išstatyti V. Kasiulio aliejiniais 
dažais atliktieji paveikslai ir pas
telės.

Tai bus kaip ir grįžimas į išei
ties tašką, į pagrindą, iš kurio su
klestėjo dailininko originali' Pary
žiaus epochos kūryba.

V. Kasiulis myli žmogų ir vaiz
duoja ji savo stiliumi pabrėžda
mas charakteringiausias jo linijas. 
V. Kasiulis parodo, kad ir šioje 
„juodo ir balto“ srityje jis yra 
visiškas meisteris, giliai pažįstąs 
natūrą ir mokąs iškelti iki šiol 
nepažintus žmogaus formų aspek
tus. Dailininkas savitai ir sū di
deliu pasifeekimu išsprendžia gilu
mos problemą operuodamas vie
naspalvėmis plokštumomis visai 
tarp savęs nesijungiančiomis. Me
no mėgėjai su džiaugsmu gali pa
justi Kasiulio kūrybinę jėgą ir 
mesti žvilgsnį į jo minamą sunkų, • 
bet kiek įdomų ir visai naują 
kelią. _

Ši gausiai lankoma paroda 
truks iki birželio 23 d. ir ja bus 
užbaigtas Bareiro — Stiebei Gale
rijos priešatostoginis šių metų 
sezonas.

Beveik visi išstatytieji paveiks
lai jau parduoti. Tetenka sveikinti 
V. Kasiulio pasisekimus Paryžiu
je kur priskaitoma 60 000 užregis-

truotų menininkų. Jei paryžiečiai, 
i ekonominių sunku

mų, perka mūsų menininko dar
bus, kitų komplimentų jam nebe
tenka -pridėti.

Parodos atidarymo dieną atsi
lankė Vyskupas 
Bačkiai ir visa 
šviesuomenė.

ANTANAS 
PARYŽIUJE

Jaunas skulptorius Antanas 
Moneys, Lietuvoje pradėjęs studi
juoti architektūrą, o tremtyje bai
gęs Freiburgo Dailės Institutą, at
vyko į Paryžių pereitų metų ru
denį, kaip Prancūzų valdžios sti
pendininkas studijų gilinti.

Antanas Moneys lanko žinomo 
meno profesoriaus Zadkino studi
ją ir intensyviai dirba savo ateljej 
vakarinėje Paryžiaus dalyje. Šį 
pavasarį jis dalyvavo garsiojoje 
Nepriklausomųjų’ Menininkų Pa
rodoje — Salione. Nors jo kūriniai 
— dvi skulptūros — „Rauda“ ir 
„Fleitininkas“ rizikavo paskęsti 
mariose išstatytų darbų (parodoje 
dalyvavo per 1000 menininkų) —• 
vistik—negausių iškilusiųjų, spau
dos įvertintųjų tarpe mūsų tau
tietis užėmė gerą vietą. Meno sa
vaitraštis „Arts“ atžymėjo Mon- 
čio darbus, kaip atkreipiančius 
dėmesį ir geros laikysenos. Vienas 
jo išstatytųjų darbų parodoje bu
vo nupirktas ir tuo būdu mūsų 
skulptoriaus kūryba paremta ir 
dvasiniai ir materialiniai.

Mončio kūrybą galima priskirti 
prie realistinės, siekiančios išsi
reikšti daugiau kūrybiniu stipru
mu,, pačios gamtos linijomis ir 
dvasia — nei konvencialiomis, 
gamtą kopijuojančiomis, formo
mis.

Skulptoriaus ateljej gausu stam
besnių ir mažesnių darbų, pradė
tų, įpusėtų ir užbaigtų. Šalia iš 
Vokietijos atsivežtos aukštos Eg
les su Žalčiu čia randame Pary

Brizgys, p. 
vietos lietuvių 

J. M.

MONČYS

narių darbų parodą. Jau trečią 
kartą lietuvaites su savo lietuviš
kais tautiniais darbais dalyvauja, 
jų parodoje.

Šiemet paroda įvyko balandžio 
man. Dail. Anastazija, Tamošaitie
nė už kilimą: „Pirmosios Kalėdos 
Kanadoje“ gavo specialią premiją. 
„The Montreal Daily Star“ at
spausdino kilimą ir platų aprašy
mą kilimo kompozicijos ir spalvų. 
Pažymi, kad kilime vaizduota 
Verduno bažnyčia ir lietuviškas 
namelis.

A. Mažeikaitė — Veselkienė už 
išstatytą toje parodoje tautiniam 
kostiumui medžiagą gavo taip pat 
specialią premiją.

Inž. V. Stankevičius neseniai iš 
Anglijos atvyko Kanadon. Jis ap
sigyveno Montrealy ir gavo darbą 
pagal savo specialybę.

Inž. K. Reisonas, buvęs Kauno 
miesto savivaldybės 
skyr. vedėjas, 
lijoje ir gavo 
specialybę.

Prof. Juozas 
Elizabeth, NJ,

• su lietuvių muzikologijos 
vu, intensyvi ii kuria, 
baigia rašyti moterų 
soliste vieno akto operetę „Nelem
tas bučkis“. Prieš kiek laiko para
šytą ir Čiurlionio ansambliui de
dikuotą kūrinį „Lasvės, laisvės 
mūsų kraštui“ — išleidžia „Paš
vaistės“ leidykla. Finansuoja mu
zikos mylėtoja Kotryna Vinciutė.

Jonas Valaitis, BALFo atstovas * 
Europai, perduodamas pareigas 
PLB Vokietijos krašto vald. pirm, 
p. Zundei, kartu su juo buvo nu
vykęs BALFo reikalais į Muen- 
cheno lietuvių DiPi stovyklą. 
Grįžtant, amerikiečių žinioj esan
čių kareivinių rajone įvyko auto
mobilio katastrofa. Valaičiui įs
kelta kakta ir sužalota akis, bet 
regėjimui nėra pavojaus, o Zun
dei — praskeltas tąrpakis.

Katastrofa įvyko, kai lyjant 
įvažiavo į gilų griovį, kuris ameri
kiečių pareigūnų įsakymu buvo 
iškastas skersai kelio, kad niekas 
nevažinėtų. Kadangi nei prie 
griovio, nei kelio pradžioje nebu
vo jokių važiavimą draudžiančių 
ženklų, tai jų mašina į griovį įlė
kė pilnu greičiu.

BALFo įstaiga, per IRO įteikė- 
atitinkamoms įstaigoms skundą 
ir nuostolių atlyginimo ieškinį.

Buvęs Apeliacinių Rūmų proku
roras D. Monstavičius pakviestas 
į Syracuse dėstyti rusų kalbą;

Dr. K. Valiūnas Ir J. Kazickas 
įsteigė New Yorke eksperto-im- 
porto bendrovę.

Kiek Kanadoje lietuvių. „Tė
viškės Žiburių“ duomenimis, šiuo 
laiku senosios emigracijos lietu
vių esą apie 7.000 ir naujosios, at
vykusių iki šių metų pradžios — 
apie 9.000, o iš viso — 16.000.

statybos 
apsigyveno Austra- 
darbą pagal savo

Žilevičius, gyvenąs 
šalia savo darbo 

archy- 
Šiuo metu 
chorui su

žiuje sukurtą Dianą, Ceres, Phry- 
nė, Jievą, Kristaus galvą, Pavasa
rį, Mąstytoją, didelę, pagal speci- 
jalų užsakymą atliktą, iš bronzos 
jau nulietą Dviratininkės kompo
ziciją ir ktk. Skulptoriaus vykdo
mų užsakymų tarpe pažymėtina iš 
akmens nukalta Šv. Juozapo sto
vy 1 a Laon Katedrai Prancūzijo
je, taip pat užsakytas skulptoriui 
nukalti iš akmens jo kūrinys Mąs
tytoja. Šalia skulptūros darbų 
ant sienų kabo spalvoti eskizai — 
mozaikos projektai, didelis, labai 
patrauklus medžio bareljiefas — 
Šv. Jurgis — lietuviško liaudies 
drožinių stiliaus, ir, pagaliau, kera
mikos darbai —- labai vykęs sta
lo servizas, kuris, anot skulpto
riaus, jo leidžiamas į apyvartą su
darymui geresnių sąlygų kitiems, 
daug išlaidų reikalingiems, dar
bams finansuoti. J. M.

PRIEŠ PASIMATYMANUOTYKIS

Dabar tai kas kita.
Svajok sau, kiek tinka, 
Nei bobų, nei vyrų. 
Nė dvasios aplinkui.

Čia sutarė laukti 
Tas plikis panelės. 
Čia jie paflirtuoti 
Nors pusdienį gali.

Jei meilė, tai reikia, 
Kad nieks nečirškėtą. 
Todėl čia ir nervai 
Prasiveržė vieloj.

Tas paukštis, matjtl, 
Buvojęs Korėjoj, 
Nes numetė „bombą“ 
Tik ten, kur norėjo.
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ATVIRAS LAUKAS
Mielas Broli!
Žinau, kaip sunku bus šiems žo

džiams pasiekti tave, jau nekal
bant apie tavo širdį. Aš tikiu, kad 
tu turi gerų bičiulių, kurie mielai 
paskolins tau laikraštį, o tu turė
si pakankamai kantrybės perskai
tyti iki galo. Todėl pradėkite nuo 
pasakos.

Buvo trys broliai... tu pridedi: 
— du protingi ir vienas kvailas. Ir 
jei savo mintimis tu grįši į anuos 
laikus, kai motinos sijono įsikibęs 
irzei: „Mama! Pasek pasaką apie 
Uis blolius...“, galbūt i? prisiminsi 
vieną tų -trijų brolių pasakų, kai 
jie išėjo prikelt; miegančios kara
laitės. Tu ją nepaprastai mėgai. 
Atsimeni?!

Du broliai ant bėrų žirgų, bliz
gančiais šarvais, savo vaizduotė
je lengvai nugalėję viso pasaulio 
slibinus ir laimėję karalaitės ran
ką bei jos karalystės turtus.

O trečiasis — kuprotu ožiu ve
dinas ir juodą katiną užantin įsi
brukęs. Jis gal ir nesuvokė gerai 
kur eina, bet ėjo dėlto, kad visi 
ėjo, kad jo broliai ėjo. Ir eidamas 
jis nesvajojo apie karalaitės gro
žį, nei apie jos karalystės turtus, 
bet nuoširdžiai norėjo daryti gera. 
Jo vienintelis šarvas buvo taurus 
idealas.

Ir kai jo broliai karčiamoje lė
bavo, dar slibino nenugalabiję 
rengė planus, kaip nusikratyti sa- 
5 o varžovais ir vienas kitu, tre
tysis ramiai gaudė peles senam 
malūne... Jis norėjo daryti gera... 
. Metai bėgė kaip vanduo Nemu
nu. Iš vaikų išaugome vyrai, mo
terys, pradedame senti... Užmir
šome pasakas, užmiršai ir tu, gal, 
kaip anuomet visa širdimi buvai 
su kvailučiu ir nekentei gudriųjų 
brolių už jų materializmą ir klas
tą. Užaugę nepastebime, kad ano
ji pasaka yra mūsų nūdienio gy
venimo reali nuotrauka. Kad mes 
visi tapsme žygin iškilusiais bro
liais, tik vieni pasirinkome gu
driųjų kelią, o kiti kvailučio.

Pasaka gyvena ir ten, tėvynėje, 
ir č’’a — tremtyje Tėvynėje „gu
drieji“ eina su srove ir klasta šar
voti smaugia vienas kitą, kad iš
liktų patys.

„Kvailučiai“ pasirinko miškų 
glūdumą nes jie siekia gėrio. Jie 
neturi išskaičiavimų ir netrokšta 
atpildo. Jų buitis — kova su 
blogiu.

Tremtyje „gudrieji“ pasikliauja 
savimi ir savo gudrumu ir gyvena 
momentui ir „sau“.

„Kvailiukai “steigia sąjungas, 
perka namus, rengia parodas, mi
nėjimus, šoka tautinius šokius, 
dainuoja... Gudriųjų išmone — jie 
gaudo „peles“.

O miegančioji karalaitė laukia 
mūsų visų. Mūsų ir jūsų.

Mes ir jūs...
Aną dieną grįžęs iš Londono su

sitikau bičiulį.

Taip jie aplenkė pelkių brūzgynus, 
Upelius taip nubrido kelis.
Ir pamatė — ant kalno tankynėj 
Tvirtų ląstų stovėjo pilis.

Švietė sienos žydėjimu dagio, 
Aplink, grioviuos, mirgėjo vilnis. 
O ant boįcštų plazdėdama degė 
Šaukdama vyrus kovai ugnis.

Ir vikingai linksmiau atsiduso, 
Ir suskambo jų juokas kimus, 
Kai pasakė Asmundas narsusis, 
Didžio v □rdo-vikingo sūnus:

— Matot laužą, ana ten, tankynėj?
— Neilgai ugnis bokštuos jo degs.
— Pažiūrėsim, kaip meškos jį gina,
— Paskaičiuosim, ar grobio užteks.

— Greit pajusim, kaip vyrai ten
[kaujas,

— Kaip merginos mums puola
[glėbin.

— Jau seniai kovoj virė mūs'
•' [kraujas

— Ir ranka pasidarė lepi!

— Tad greičiau pasiruoškite
[mūšiui!

— Aš tikiuosi, neilgas jis bus.
Ta i o kalbėjo Asmundas narsusis, 
Didžio vordo-vikingo sūnus.

Saulė krypo. Tirštėjo šešėliai.
Jr giria aplink ošė rami. .
Ir pakriko vikingai, lyg vėlės. 
Degė žvilgsniai kovos ugnimi.

Tankiu nusračiu p’li jie'juosė — 
Per- brūzgynus ir ’pelkes aplink, 
miir c+aiga medžiu lapuos žaliuose 
Sužaibavo vilyčia eikli.

Ir suriko pirmasis vikingas,

NUOŠALIAI STOVIN
ČIAM BROLIUI

— Na, kas gero? -— įclausia. Ką 
jūs ten nupostringavote? Kada 
mes grįšime namo?

Nustebau. Mano bičiulis iš „gu
driųjų“. Kad prašai paremti Tau
tos Fondą jis atsako:

— Ką jūs ten kvailiai tuos pi
nigus kišale. Bene tai mačys, 
ar ką?...

Prašai prisidėti prie namų pir
kimo, o jis:

— Kad jūs norite - tai pirkite. 
Mes apseisime ir be jų....

Kvieti įsirašyti į Sąjungą, jis ir 
ir vėl: Mes ir Jūs. Suprask, „gu
drieji“ ir „kvailučiai“. Tačiau kai 
kalba apie grįžimą jis vartoja tik 
mes. Ir grįžęs, be abejonės, vartos 
tik mes. Mes — steigėme sąjun
gas, pirkome namus, propagavo
me mūsų kraštą. Mes... atseit ir 
jis kartu...

Inteligentai---- tautos žiedas...
Kalbinu Joną stoti į sąjungą. 

Jonas paprastas pilietis. Lietuvoj 
buvęs lentpjūvės darbininkas. Jo
nas pasakoja:

— Pakalbink pirma p. inžinie
rių I., ana p. karininką K. irgi ne 
narys, o mokytojas M. kodėl nes
toja?

— -Ima juos paibelis, — sakau. 
Bet tu Jonai.

— Ne! aiškina jis man. Jie sa
kosi esą tautos žiedas — inteli
gentai, suprask. O aš vertinu tuos 
augalus, kurie gražiai žydi arba 
iš kurių žiedu išauga vaisius.

Taigi, vertina pagal žiedą. Kaip 
manai, brolau, ar nevertėtų „žie
dam“ prisiminti, kad jie peržydi 
ir nuvysta arba nuskinami ir iš
metami, o augalas auga ir augina 
naujus žiedus. Kai žiedas nepuo
šia ir neveda vaisiaus, jis nieko 
nevertas Ir tauta nuskins juos ir 
išmes į šiukšlyną. Ar nemanai, 
broliau, kad „žiedai“ turi dvejo
pą pareigą: pareigą sau ir pareigą 
kitierit, nes kam daugiau duota iš 
to daugiau ir reikalaujama.

Toliau nosies nemato...
— Prašau mane išbraukti iš 

skyriaus sąrašų. Kol Petras bus 
valdyboje, aš nebūsiu nariu, arba 
— arba... Pakeltu balsu išbildina 
susirinkime Kazys ir užraudęs 
demonstratyviai išeina iš salės...

Prieš savaitę jie buvo draugai. 
Bet Petrienė pasakė... Kazienė nu
girdo •• Ir Kazys su Petru nebe 
draugai...

Ar nemanai, mielas brolau, kad 
mūsų bendras reikalas yra svar
besnis negu bobų pletkai ir kad 
jis yra aukščiau kaip kieno nors 
nosis?

Tik ne čia...
— Čia ponas mes rengime Va

sario 16 minėjimą, gal ponas kaip 
inteligentas mums paskaitą sutik
tumėte... Ar šiaip padėti? — kal
bina kaip išmanydami vyrai vieną 
stovyklos „žiedų“.

— Matote aš čia administraci-

Ir parkrito po aukštu medžiu. 
Ir giria staiga vėtrom sutrinko 
Nuo švilpimo ir buožių kurčių.

Tai išėjo čia kelią pastoti — 
Už ramybę savųjų namų — 
Su ragotinėm vyrai barzdoti 
Ir jaunuoliai — seni taiklumu.

Kad kaip vyšnios žydėtų mergaitės, 
Savo vardo būt vertas karys, 
Ir kad priešai pilin neįęitų — 
Juos sustabdė lietuvių būrys.

Saulė leidos. O mūšis dar virė. 
Švilpė ietys pro skroblu lapus. 
Ir į samanas gulėsi vyrai — 
Nepakils jau daugiau, nepabus.

Degės žvaigždės virš girių 
[didingos,

I skliautus įsisupę melsvus.
Jau pusiaunakčiu leidos vikingai 
Padrikai į savuosius laivus.

Bures pūtė išgąsdintas vėjas, 
Tingiai žaidęs paviršium tyliu. 
O nuo kranto dar juos palydėjo 
Daugel iečių ir daugel strėlių.

Naktis dangstė sušalusias kojas, 
Susimąsčiusi žvaigždžių rimty. 
Toli jūroj vikingai sustojo 
Pasitart ir aukas suskaityt.

Žuvo trisdešimt vyrų per mūši. 
Liko girioj tarp alksnių jaunų. 
O su jais ir Asmundas narsusis, 
Didžio vordo-vikingo sūnus.

Sndęiavo tada vaistys visos — 
Tai-si nušvs audroj ėmė gaust:
— Ka mes vordui dįdžiiam 

[pasakysim,

joje. Aš turiu būti nešališkas 
(kam?)... Ne, ne!... Tik ne čia!

Ir „žiedas“ išlaiko „nešališku
mą“, kol nutaiko tiesiai į pirmi
ninkus...

Ar nemanai, brolau, kad šian
dien asmeninės ambicijos yra 
tuščias muilo burbulas?

Dar yra laiko...
— Na Juozai. Rašai pareiš

kimą?...
Juozas pasikrapsto pakaušį' ir—
— Tai-i-i pažiūrėsma. Dar yra 

laiko...
Jau trys metai, kai jis man at

sako tą patį, kai tik pasiūlau ra
šyti pareiškimą. ,

Ar nemanai, brolau, kad toks 
neapsisprendimas ir delsimas yra 
vaikiškumo pažymys?

Iš praeities... - -
— Kaip manai, Benediktai, ar 

ne laikas būtų ir pačiam įsirašyti 
į sąjungą?

— Tai kad jie mus apgaudinėjo.
— Kas? Kada? — nustebau.
— Taigi, sakė, kad rusai neateis 

į Lietuvą, o atėjo, sakė Vietinė 
Rinktinė liks Lietuvoje, o vokie
čiai išvežė, sakė amerikonai neleis 
rusų į Berlyną, o įleido, sakė nėra 
rūbų R. K sandėlyje, o buvo, sa
kė... Ir taip litanija ilgesnė už visų 
šventųjų.

Įsikalbu ir sužinau, kad ir Bene
diktas daug ką „pranašavo“ ir 
neįspėjo Ir Hitleris, girdi, neįspė-
jęs, kad karą pralaimės. Tačiau 
visa tai jis užmiršo, o atsimena tik 
tai-, kas jam patogu. Kaip sietas 
praleidžii grūdas ir sulaiko pelus, 
c pelais apsikrovęs visam pasauly 
tik pelus ir temato.

Gilumoje širdies ir jis tiki grį
žimu ir ilgisi jo, bet iš praeities jo 
širdyje tiek pelą prisirinko, kad 
reikia gero grėblio jiems nuvaly
ti Ar nemanai, mielas dro!5u, kad 
tuo grėbliu turėtų būti vietiniai 
skyriai ir artimieji jo draugai?

Tad štai tie faktai — fakteliai, 
priežastys — priežastėlės. Ne nuo 
gembės nukabintos ir ne iš pasa
kos paimtos, be.t iš paties gyveni
mo pasemtos, nors kaip pasaka 
keistos ir įvairios.

O aš tikiu, brolau, (manau, kad 
ir tu) kad:

a) miegančioji karalaitė — mū
sų krašto laisvinimo darbas rei
kalingas ne mūsų ar jūsų, bet vi
sų mūsų bendrų pastangų. Taigi 
■i- mūsų ir jūsų,

b) bendra kalba ir tautinė kil
mė yra visiems lygiai uždėjusi 
neišdildomą savo antspaudą ir jo
kio skirstymosi’ nežino,

c) laisvinimo darbo sėkmingu
mas priklausys mūsų visų pastan
gų vieningumo ir individualių įna
šu gausumo. Viena pasaulio lietu
vių organizacija su 80.000 narių 
rikiuojanti savo veiklą viena 
kryptimi yra rimtesnis veiksnys, 
negu 100 sritinių organizacijų po 
800 narių, einančių kiekviena sa
vo kryptimi,

— Kaip pranešim, kad nėra
[sūnaus?

Tada daugelis grįžti pasiūlė 
Ir iš naujo ten kovą pradėt. 
Blankiai švietė išblyškęs mėnulis, 
Pasiilgęs aušrinės žvaigždės.

Bet vyriausias pilkai pažiūrėjo — 
Ir pabiro kalba jo staigi:
—Jeigu pirmąkart bėgti .turėjom-—
— Antrą kartą netenka mėgint.

— Grįžkim savo uolynų pavėsin,
— Pasisemsim jėgų ten- naujų.
— Didį vordą, gal būt, prikalbėsim
— Sūnaus mirtį nuplauti krauju!

—o—o—
— Giria buvo perdaug paslaptinga,
— O, be to, jiems padėjo naktis. 
Taip kalbėjo vyriausias vikingas 
Didžiam vordui į rūsčias akis.

Kai pasąkęs tai, galvą nuleido 
Prie sukruvinto savo peties — 
Anei vienas šešėlis ant veido 
Didžiam vordui netemdė rimties.

Tik pakilo didus ir išbalęs -
Tam uolų, Ivg skliautų keturių:
— Jūs ne vyrai, bet purvinos kalės,
— Aš tik tiek pasakyti turiu!

— Gal pamiršote posakį viešą,
— Gal iškrito jis jums iš galvos:
— Jei norm anas nenugali priešo—
— Jis negrįžta bailiu iš kovos.

Leidos saulė ir mariosna niro 
Valti-m d’de1e ir ucnine.
Klausėm, tvl’ai. Ive akmenys, vyrai, 
Lyg uoloj iškaltoji minia?’ ,

alęvc ž*?žėl’t’os sustingę, 
Veidai ba?o kaip marių puta.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP LIETUVOS KOMUNISTAI 
APSIDRAUDĖ NUO VALYMO
„NY Pošt“ gėg. 29 d. įsidėjo U. 

Press iš lietuvių gautą ne tiesio
giniai iš Pabaltijy veikiančio po
grindžio, bet per partijos sferas 
pranešimą, apie rimtus nesutari
mus Lietuvos kompartijoj ir ry
šium su vykdomais valymais nu
žudymą LTSR prokuroro pavad. 
B. Bodeko, kuris, kaip svarbiau
sias „valytojas“ žuvo nuo pačių 
komunistų rankų o jo portfelis, 
kur buvo sukrauti labai slapti 
apie pačius komunistų vadus do
kumentai, per užpuolimą dingo. 
Tą pačią naktį, kai Bodekas mi
rė, buvo sušauktas KP spec, mi
tingas, o slaptoji policija pradėjo 
intensyviai raustis po partijos ar
chyvus ir tardyti partijos narius, 
ypač Kaune ir Vilniuje.Tiek ’svar
biausių duomenų skelbia tas 
trumpas pranešimas. Pavarčius 
„Tiesos“ Nr. 74 (2443), kuriame 
buvo pranešta apie Bodeko mirtį, 
ištikto ten randamas gana skur
dus Bodeko nekrologas, pasirašy
tas „grupės draugų“ (matyti to
kių pat sovietinių žvalgybininkų, 
kaip ir jis) ir oficiali trumpa užuo
jauta šeimai,, pareikšta „LTSR 
prkuratūros vadovybės, part, biu- 
io, viet. komiteto ir darbuotojų 
kolektyvo“. Juose konstatuojama,

d) pasaulio įvykių raida yra ly
giai taip pat nepastovi, kaip ir 
angliškas klimatas. Įsivaizduok 
brolau, jei ryt tektų deklaruoti’lie- 
tuvių laisvės aspiracijas, kas bū
tų įgaliotas kalbėti tavo vardu? 
Ar suspėtum tą įgaliojimą suteik
ti? Ir ar nemanai kad skaičius 
šiuo atžvilgiu turėtų nepaprastai 
didelės reikšmės? Juk yra pagrin
dinis skirtumas skaitant laikrašty
je žinią: 3000 lietuvių reikalauja 
laisvės. Ar ne?

e) štai dėl ko DBLS kviečia ta
ve i savo eiles. Būdama nepartinė, 
ir nesrovinė organizacija ji negali 
ir nemano tau daryti bet kokios 
indeologinės įtakos. Ji trokšta tik, 
kad'’atėjus reikalui kalbėti lietu
vių vardu, ji galėtų atstovauti ir 
tave,

f) tavo individuali sąžinė yra 
geriausias teisėjas brolau. - Pasi
klausk jos ir ji tau pasakys ar tei
singai supranti savo pareigas ir ar 
tinkamai jas atlieki. Daryk taip 
kaip sąžinė sako.

O dabar pagalvok. Jei bet kuri 
iš minėtų priežasčių sulaiko tave 
nuo stojimo — spiauk. Jos visos 
yra menkavertės.' Tai mažesnės 
kliūtys, negu slenkstis tavo vai
kystėje. Ženk per jj ir įtapk lietu
vių tremtinių šeimos nariu.

O gal tu turi kokių nors kitų, 
rimtesnių priežasčių, kurios tave 
sulaiko nuo stojimo? Kodėl slėpti 
tada. Rašyk į „B. Lietuvį“. Ir aš 
noriu sužinoti apie jas.

Tave mylįs brolis Leonas 

Taip stovėjo narsieji vilingai 
Priešais vordą uolotam krante.

Jis nei žodžio daugiau nepasakęs 
Apsisukęs nuėjo rūstus.
Palydėjo jį rūškanos akys, 
Tarsi žvaigždės rugsėjo skliautų.

Visą naktį vikingai-' išlaukė. 
Plaukė rytas per kalnus melsvus. 
Bet saulėteky rūsčiai jau plaukė 
Vordo žodžiai: „Paruoškit laivus!“

Lyg griaustinis kad, nerplėšęs 
[tylą .— 

Nuskambėjo balsų gaudesys.
Ir plazdėdamos burės pakilo,- 
Ir laivuosin sulipo visi.

Ant bangų gaivia vėsuma lijo. 
•Aušra budo šilkiniuos rūkuos.
Vėl i rytus pasuko eldijos, 
Kur lietuviai gyveno miškuos.

Keitės naktys ir rytmečiai 
[skaidrūs, 

/Vakarai mirkė jūroj snarnus. 
Žvelgė tolin pats vordas prie vairo, 
Kur narsiausias jo žuvo sūnus.

Ir kai toly išsitiesė kloniai 
Prieš akis, lyg žalumo giesmė — 
Tarė; vordas: „Na, šitą kelionę 
Tie lietuviai ilgai paminės!“

Ir rūstus jis į krantą išlipo, 
Ir tylus jis pasuko miškan — 
Suieškoti lietuvių sodybų 
Ir ugnim jas paleisti vaiskia.

Ir trys šimtai su juo vyrų tyliai— 
Per brūzgynus' — pramintais 

[takais — 
Ir ant kalno pamatė jie pilį

kad minimasis „LTSR prokuroro 
pavaduotojas ir III klasės justici
jos patarėjas“ mirė „po sunkios* 
neilgos ligos“ (buvo užpultas kot- 
vo 23 d., o mirė kovo.28 d.). Nors 
gimęs Vonzgeliškių kaime (Uk
mergės apskr.), bet jau 1915 m- 
dalyvavo su kitais Putilovo fabri
kų bolševikiniame sąjūdyje ir vė
liau bolševikų revoliucijoj, pasi
žymėjęs „beribiu atsidavimu bol
ševikų partijai“.

MOTERIS REMIA ORDINAIS
Nuo 1944 iki 1950 m. spalio 1 d- 

17.175 moterys buvo apdovanotos 
Lietuvoje „motinystės“ ordinais ir 
medaliais, o 681 „mot. didvyrės“ 
vardu, paskelbė „Sovietskaja Lit- 
va“ Nr. 39 lygiai vasario 16 d„ 
kartodama Lenino žodžius, kad 
„per 2 metus sovietinė valdžia 
moterų išlaisvinimo reikalu dau
giau padarė, nei per 130 m. visos 
pažangios, šviesios „demokrati
nės“ respublikos visame pasauly
je“. Dabar Lietuvoj — veik pusė 
stachanoviečių Vienos materys. Gi 
kokia iš tikro moterų ten padėtis, 
parodo ta pati „S.L.“ Nr. 27, kur 
aprašoma, kad galežinkelių val
dybos darbininkės daug kartų 
prašė įsteigti vaikų darželį, bet 
nors yra tam reikalui ir patalpos, 
į tą prašymą niekas nekreipia dė
mesio. Taigi jau „išvaduotos...“

RUOŠIA SANITARUS
Nuo pereitų metų Lietuvos 

gyventojai okupantų mokomi sa
nitarinės gynybos. Keliasdešimts 
Lietuvos gydytojų buvo nuvežta 
į Maskvą ir Leningradą. Ten jie 
specialiuose kursuose buvo ren
giami. Grįžę jie Lietuvoje organi
zuoja kursus ir skaito paskaitas 
apie sanitarinę gynybą. Gyvento
jai, išklausę paskaitų ir išlaikę 
egzaminus yra verčiami įsigyti 
PSG (pasiruošęs sanitarinei gy
nybai) arba BPGS.(būk pasiruo
šęs sanitarinei gynybai) ženkliu
kus. PSG ženklininkų Lietuvoje 
jau paruošta yra 97 tūkstančiai. 
BPGS ženklininkų 50 tūkstančių.

PLĖŠIA IR LIEPIA DŽIAUGTIS
Rusijos ministerių taryba išlei

do 30 milijardų rublių paskolą 
Kuibyševo, Stalingrado hidro
elektrinių prie Volgos upės, Ka- 
chovkos hidroelektrinės prie Dnie
pro, Šiaurės Krymo kanalo staty
bai įvykdyti. Lietuvai skirtoji 
paskolos dalis paskirstyta darbi
ninkams ir kolchozininkams ir 
liepta „su džiaugsmu“ išpirktu

Kas norėtų pakeisti gyvenamą 
vietą bei darbą, ypač gyvenan
tieji provincijoj, žemės ūkio dar
bininkų hosteliuose, gali gauti 
butą su maistu arba be. Adresas: 
J. Liobė. 14, Peak Hill Gardens, 
Sydenham, London, S.E.26.

Aukštais bokštais ir grioviais 
[pilkais.

Vėl pusiauračiu jie išsisklaidė.
Tyla buvo grasi ir sunki.
Braižė pyktis kiekvieno jų veidą. 
Aklas jnirštis drumstė akis.

Didis vordas ten. ėjo pirmasis, 
Spausdamas sunkųjį kardą delne. 
Bailiai biro alksnynuose rasos 
Ir žolė aimanavo švelni.

Staiga rytmetį pramušė garsas: 
Gaude ragas prie vartų pilies. 
Skendo gaidos jo, brandžios ir

i [skalsios,
Ramume šitos girių šalies.

♦
Vordas staiga sustojo nustebęs, 
Širdy kraujas pašoko keistai: 
Ši gaida — ir sidabro šis ragas — 
Jo sūnus tiktai pūsdavo taip.

Ir nustebo trys šimtai ten vyrų, 
Rage gaidą pažinę staiga: 
O gal jis — gal nežuvo šioj

[girioj —
Gal išliko—gal gyvas—o gal-------

Ir per mišką jie bėga uždusę 
Lig pilies nėr pelkynus klampius: 
Ten stovėjo Asmundas narsusis. 
Didžio vordo-vikingo sūnus.

Įlydėjo pilin jis vikingus,
Tėvą rhenėn jie kvietė tylus, 
Kur bajoras, pilies šeimininkas. 
Liepė puotai uždengti stalus.

Ilgai vendą sūnaus vordas tyrė, 
Kai tas pasakot ėmė tenai — 
Kaip surado jį sužeistą girioj. 
Jam kovojant, parkritus ūmai.
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EKITE, DANGUS GRIŪVA

L. Breikšo

Austrą 
dainas.

Kru-

BRITANIJOS LIETUVIS“

: hep

ei vaikų darželio lankytojams 
ytume kad ir savo moder- 

jų dailininkų pieštus paveiks- 
ir saldainių popierėlius, jiems 
paveikslai, esu tikras, nepada- 
ų įspūdžio, o saldainių popie- 
iais žaistų gal ir ne vieną dieną, 
rtais šitokį vaikų skonį ir mes. 
lugę, imame rodyti, kai kalba- 
• apie meną ir literatūrą.
tforo įpiršti menui tokią labai 

«• -ią estetiką rodo ir M.N., pasi- 
rydamas „Brit. Lietuvyje“ dėl 
radalgės“ išleistosios J. Stein- 
cko knygos „Tarp pelių ir vy- 

Pats Steinbeckas yra vyras 
skoniu. Ką jo skaičiau, niekur 

radau tendencijos. Gyvenimas 
kas, niūrus ir sunkus, ir Stein- 
ekas šitose pilkumose ieško 
ogaus. Žmogus jam viskas. Jis 
paskutiniame pasturlake moka 
rasti žmogų, didelę širdį. Savo 
annery Row", taip pat puikios, 
ne puikesnės net už „Tarp pe- 

Iir vyrų“, knygos (ją dabar tu- 
garbę versti į lietuvių kalbą) 

Tangoje (o knyga vaizduoja ma- 
Ltį žuvies konservavimo mieste- 

Jūkštį Kalifornijoje, kuriame 
r.ibžda visokių pasturlakų)Stein- 
leckas rašo šitaip- „Jo gyvento- 
us, kaip kartą išsireiškė vienas 
mogus, sudaro „paleistuvės, są- 
adautojai, lošikai ir kalės vai
si“, ir tuo jis apibūdino visus, 
ei žmogus būtų pažiūrėjęs pro 
itą vamzdžio skylutę, jis galėjo 
įasakyti: „Šventieji ir angelai, ir 
ankiniai, ir šventi žmonės“, ir jis 
lūtų pasakęs tą patį dalyką. Ka- 
ališkai p įsakyta ir dar karališ- 

tdau toliau pavaizduoti tie, kurie 
vieniems atrodo kalės vaikai, o ki
tiems šventieji, o iš tikrųjų yra ir 
kalės vaikai- ir šventieji tuose pa
čiuose asmenyse. Ak, šiandien, 
kada pakankami daug nežmoniš
kumo, šalia savęs surasti žmogų, 
o ne žiaurią ir žmogų žudančią 
bet kokios spalvos generalinę lini
ją, labai daug reiškia!

Buvo laikas, kada mane švietė 
kun. J. Dobilas-Lindė, didelės kul
tūros ir didžiai šviesus žmogus. 
Jis, remdamasis įvairiais meno 
filosofais, savo mokiniams kalte 
kalė galvon, kad menas šventųjų 
nepripažįsta savo herojais, nes 
ten, kur prasideda tiesus kelias, 
be jokių nukrypimų, nebėra ir ne
begali būti meno. J. Dobilas buvo 
teisingas, ir aš jam visą gyvenimą 
būsiu dėkingas už tai, kad jis 
man, tuomet jaunam vaikezui, 
įdiegė tikrą meno supratimą ir 
meilę menui.

Negalima 
bekas yra 
knygų ir 
Steinbeckas 
ir puikus žmogaus 
Jį pripažįsta ir 
eilėje anglosaksiškasis 
o taip pat ir kitos tautos. Anglų 
rimta Pengvinų leidykla (patys 
anglai labai didžiuojasi ta leidyk
la: ji už pigią kainą duoda tik ver
tingus dalykus; žinoma, anglai tai 
ne mes: kiekviena dora kultūrinė 
pastanga juos džiugina), jo „Tarp 
pelių ir vyrų“ leidžia laidą po lai
dos, ir tai didžiuliais tiražais. Ko
lei mes visą laiką turime misti 
den tik moralais, nedrįsdami 
avęs palyginti su kitų tautų Mi
nėjimais, man ir liks, tur būt, 
seaišku.
Eutanazija? Kodėl būtinai euta- 

lazija? Kodėl nekalbėti apie dide- 
ę draugystę, apie žmogų, o būti
mi apie tai, ką mes norėtume 
žiūrėti? Drebančia ranka nužudė 
mogus žmogų, bet negalima rei- 
:alauti iš autoriaus, kad jis tuo- 
au pat pristatytų policiją ir su
uostų teismą. Šito „laimingos pa
siges“ moralo, šito nusibodusio 
ablono autorius, tiesa, neparodė,

bet dideli rašytojai nebūtų dideli, 
jei jie lipdytų pagal nusistovėjusį 
šabloną.

Jeigu M.N. estetika remčiausi, 
tuomet drįsčiau kelti klausimą, ar 
iš viso nereikėtų uždrausti rašyto
jams savo veikaluose vaizduoti 
bet kokius nužudymus. Gaila, kad 
toks draudimas nepraeitų, nebent 
lietuvių literatūroje, kuri vis no
rima rikiuoti pagal davatkėlės ir 
darželį lankančio vaikelio estetiką 
ar pagal tūlą generalinę liniją.

Žinoma, Vilius Telis, Kainas, 
Orleano Mergelė, Konradas Va
lenrodas karališki dalykai, bet jie 
jau išversti ir daugelio skaityti. 
Ir juose esama nužudymų... Net 
toks Graham Green-, vienas stam
biausių Anglijos katalikų rašyto
jų, nepajėgia parašyti knygos, 
nepavaizdavęs kriminalų. Saky
sim, tokie dalykai, kaip „The 
Third Man“ ar Brighton Rock"— 
tai juk kriminalinės istorijos, 
svarbiausi veikėjai kriminalistai, 
žudikai. Tiesa, ten vargu surasime 
net mažiausią eutanazijos mintelę, 
ten žudikai yra šaltakraujai, bet 
ii- šitos eutanazijos nereikia visur 
taip pigiai ieškoti, nes ne eutana
zija, o tragiški dalykai tiek Gra
ham Greenui, tiek John Stein- 

tiek bet kuriam kitam

nitu 
m ui 
imu

Langų valytojas darbo patirtimi
naudojasi ir futbolo rungtynėse.

GERIAUSIAS MAISTAS IS

tvirtinti, kad Stein- 
niekai. Mums reikia 

apie žmones, ir 
yra didelis rašytojas 

vaizduotojas, 
vertina pirmoje 

pasaulis,

n
B,

R

Mikutis. Mokslas ne šuniu- 
as — nepabėgs.' Iki sūdnos die- 
os dar daug laiko.
Romukas: — Gerai tu sakai. Ei

le į „Trijų katinų“ karčiamą au- 
imatais palošti.
Mikutis: — Aš turiu 6 penus ir 

elnių sagą. O tu?

beckui, 
autoriui leidžia ryškiau parodyti 
žmogų, 
žmogaus,
O jei skaitytojas darytų taip, kaip 
Graham Greeno ar kurio kito ra
šytojo veikėjai, tai jis susilauktų 
taip pat teismo ir bausmės, gal 
net didesnės, negu Steinbecko 
Jurgis, kurio nusikaltimas, kaip 
knygą skaitęs jau žino, galėjo ir 
neišaiškintas likti, nes nužudyta
sis galėjo būti palaikytas ginkluo
tu užpuoliku Juk susirinkę vyrai 
šitaip ir aiškina reikalą, juk nužu
dytasis ir bėgo nuo bausmės už 
nužudymą.

Neseniai šiame krašte pasirodė 
Nobelio premijos 
liam Faulknerio

LIETUVIŠKOS KRAUTUVES
Seniausia Londono lietuvių 

siūlo: 
dėž. 

1 sv. 
Isv. 
1 
1 
1 
1

sv.
sv.
sv.
sv.

3/- 
5/- 
7/- 
5/6
4/3 
4/- 
3/2

nes šventajame nebėra 
, jis jau tik šventasis.

parduotuvė 
Daniškas bekonas 
Airiška salami 
Daniška salami 
Kiaulienos dešros 
Rūkyti lašiniai 
Sūdyti laišiniai 
Olandiškas sūris
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/- 
Raugintų agurkų dėžė 2/6

•Jei užsakymas viršija 60 šil., 
persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietiją.

J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2. Telef.: 

SHOreditch 8734.

IS MUSU GYVENIMO
BALTIJO TAUTOS PAMINĖJO TRĖMIMUS

LONDONE
Birželio 14 d. Chelsea salėje 

Baltų Taryba, atstovaujanti lie
tuvius, latvius ir estus, surengė 10 
metų sukakties nuo pirmųjų ma
sinių Baltijo valstybių gyventojų 
trėmimų minėjimą.

Minėjimui pirmininkavo kuni
gaikštienė Athol'ė. Kalbėjo: Chi- 
chester'io Dekonas A. S. Duncan 
Jones (anglikonų bažnyčios) ir ka
talikų žurnalo „The Tablett“ re
daktorius Douglas Woodruff'as. 
Pritaikintą meninę dalį atliko 
Londono lietuvių choras ir pia
nistė D. Kokker'ė (estė).

Kalbėtojai pabrėžė, kad 
nežmoniški žiaurumai, kuriuos 
Pabaltijo valstybės patyrė pirmo
sios, už geležinės uždangos galėjo 
įvykti tik Vakarams silpniems ir 
neorganizuotiems esant. Pabaltijo 
valstybės tapo komunistų grobiu 
kaip tik tuo metu, kai Prancūzi
ja krito prieš nacionalistinę Vo
kietiją. Ir taip laisvė buvo pa
grobta šimtui milijonų žmonių. Jų 
gyvenimo kasdienybė — žudynės, 
kalinimai, trėmimai — iki šiol is
torijoj negirdėti žiaurumai. Ypa
tingai Mr. Woodruff'as apgailesta
vo, kad šitie klausimai taip maža 
vietos randa anglų spaudoje ir 

Vakarams susimo- 
žiaurios skriaudos 
neturi būti ilgiau

Abu kalbėtojai pabrėžė: visos 
turi būti kaip 
šeimos, 
dain. 

dvi < 
Edwins

tie.

laureato Wil- 
nauja knyga, 

„Knight's Gambit" — šešios me
niškai parašytos kriminalinės no
velės. Dėl jos skaičiau daugelio 
autorių recenzijas, bet nė vienoje 
neužtikau, kad būtų prikišama, 
jog Faulkneris blogas, nes jo vei
kėjai glogi. Visos pripažino, jog 
knyga gera, meniškai parašyta. 
Jei dėl veikėjų nusikaltimų pra
dėsime kaltinti ir smerkti rašyto
jus ir jų knygas, tai į draudžia
mąjį sąrašą turėsime įtraukti vi
sus geriausius pasaulio rašytojus, 
ir mums liks tik vidutiniškieji ar 
menkiausieji. Baisiai malonu pa
gyventi su didžiaisiais, ne su 
žvirbliais, su menininkų piešia
mais žmonėmis, o ne su rašeivų 
ir moralistų, nes erelis, kad ir 
plėšrus, vis dėlto įspūdingesnis už 
mėšlyne besikapstantį žvirblį. 
Didelis rašytojas net ir mėšlyne 
pajėgia surasti žmogų, o mažiukas 
nepajėgia išsikapstyti ir idealiau
sioje medžiagoje.

Man labai nemalonu, kad esu 
ne tik bėdos vertėjas, kuriam pa
tiko didelis Steinbecko žmoniš
kumas ir sugebėjimas pavaizduoti 
žmogų, bet ir „Pradalgės“ valdy
bos narys ir vienas jos organiza
torių, šaukusių bernelius ir mer
geles suorganizuoti leidyklėlę. Ne
malonu ne todėl, kad būčiau tuo 
kokį nors kriminalą padaręs, bet 
dėl to, kad M.N. savo moralais 
mėgina taikyti į tų bernelių ir 
mergelių širdis. Taikydamas jis 
turi savo intencijas, ir man jos 
aiškios. Jei aš būčiau išvertęs ir 
išleidęs į pasaulį Graham 
ar Evelyn Waugh, nors ir 
tuose vyktų nužudymai, 
čiau buvęs ne tik 
stytas, bet ir 
vo berneliams 
kaip atlikęs pozityvų darbą. Šitaip 
nepadariau, nors nesu priešingas, 
jei kas nors išleistų G. Greeną 
ar kurį kitą panašų autorių. Man 
generalinės linijos svetimos, ant 
jų nemėginu varstyti meno, todėl 
noriu manyti, kad ir „Pradalgės" 
nariai greičiau bus link" no Šlaito 

| ir Spalio gnygų paskaityti Stein- 
rbecką, o ne kurį nors autorių, 
'rašiusį pagal liniją ar be nužydu- 
mų. Juo labiau, kad Steinbeckas 

I vis dėlto nėra A. Christie ar. P.

DBLS-gos Nottinghamo sky
riaus yra sudaryta
BUTŲ IR DARBO KOMISIJA

Norintieji atvykti į Nottingha- 
mą apsigyventi, kreipkitės į ko
misijos p-ką J. Strumskį, 11, Flo
rence Terr., Simkin St., Not
tingham. (Atsakymui prašome 
pridėti pašto ženklą).

Prašoma, kaip galimai greičiau 
pranešti savo adresus: p. Domas 
Vizbaras, kilęs iš Rokiškio apskr. 
ir p. V. Piščikas (buv. stalo teniso 
meisteris). Yra svarbūs dokumen
tai. Rašant prašoma paminėti 
kurį nors pažįstamą, gyv. Kana
doje ir nurodyti pastarojo adresą. 
Rašyti: KLB-LO K-tas, 21 į Sixth 
Ts., Welland, Ontario, Canada.

Reikalingi vyrai, darbininkai 
geležies rūdai kasti Northampton- 
shirėje. Gyventi galės hostelyje. 
Dėl atlyginimo, darbo sąlygų ir 
kt. rašyti: Mines Manager, South 
Durham Steel & Iron Co. Ltd,, 
Irchester Ironstone Co's Office, 
Little Irchester, Near Wellingbo
rough.

Lietuviai vyrai, išgyvenę Anglį 
joje 3 metus, gali gauti darbo deg
tukų fabrike, netoli Londono. 
Dėl sąlygų rašyti „B.L.“ Nr. 10.

Greeną 
jų raš- 
gal bū- 

paglo- 
pristatytas sa-
ir mergelėms,

Cheyney. Steinbeckas — šių laikų 
literatūrinio pasaulio stambi figū
ra. Nepripažindami figūrų, tegalė
tume laikyti save smulkios para
pijos moterėlėmis, kurios bijo did
miesčio, idant kas nors nesuvaži
nėtų. Ne tik bijo, bet dar mėgina 
ir kituose paniką sukelti: bėkite, 
berneliai ir mergelės, dangus 
griūva, ..Pradalgė“ išleido „Tarp 
pelių ir vyrų', kur vienas žmogus 
nušauna nusenusį šunį, antras 
moteriškei nusuka sprandą, o trer 
čias (žiūrėkite, ar tik ne eutanazi
ja!) nužudo antrąjį. Kainas nužu
dė Abelį, Konradas Valenrodas ! 
kovėsi su vokiečiais,Vilius Telis ir 
Orleano mergelė sukilo prieš prie
šus — jie herojai, jie laisvės kovo
tojai, bet tik ne Kainas, ne šitas 
pavyduolis. O Jurgis nužudė Lenį, 
tą savo svajonių vargšą, šių dienų 
tamsoje. Kuo jis blogesnis už Kai
ną. Ar dėl to, kad jo istoriją išlei
do „Pradalgė“? Ar dėl 
Baironas yra klasikas, 
liečiamas, ar dėl to 
beckas nėra Graham

pabrėžė, kad 
bilizavus, tos 
žmoniškumui 
pakenčiamos.

Baltų Tarybos vardu p. Bajorū
nas padėkojo minėjimo pirminin
kui ir kalbėtojams už 
jas mums ir ypač už 
čius žodžius.

Buvo priimta eilė 
kurios iškelia tragišku 
gyventojų būklę.

*
Liūdnoji Lietuvių golgotos de

šimtmečio sukaktis buvo įspūdin
gai Londono lietuvių birž. 17 d. 
Londono lietuvių parapijos salėje. 
Į minėjimą susirinko apie pusan- 
tio šimto senosios ir naujosios 
e migracijos lietuvių.

Scena buvo atitinkamai tam mo
mentui dekoruota. Priešais krau- 
jingam fone skęstančią Laisvės 
statulą smilko aukuras.

P. Mašalaitis, pradėdamas liūd
nųjų sukaktuvių minėjimą pasa
kė įžanginį žodį, pažymėdams, 
kad pastarasis lietuvių tautos gol
gotos kelias prasidėjo ne dabar, 
bet seniai, su pirmąja rusų okupa
cija. Jis 
laikais, o paskutiųjų 
okupaciją lietuvių tautos golgota 
padidėjo žiaurumu iki tautos nai
kinimo siekiančio dydžio mastu.

Prof. Žymantas savo žodyje pa
teikė vaizdą apie lietuvių tremti
nių gyvenimo sąlygas Vakaruose 
ir Sibire. Apie ištremtų į Sibirą 
lietuvių gyveninio sąlygas jo pa
teikti autentiški faktai sugraudi
no susirinkusiuosius ir daugelį jų 
pravirkdė.

Meninė dalis buvo momentui 
pritaikyta. Ji susidėjo iš solistų ir 
choro dainų bei deklamacijų.

Tremtinio maldą, p. Mamaičio 
’komponuotą ir Leiskit į kapą ra
mybės, Bethoveno muzika, pa
giedojo p. Povilavičius, labai įspū
dingai perteikdamas kilnią nuo
taiką. P. Sprindžiukaitė meniškai 
padeklamavo B. Brazdžionio „Be 
motinos tėvynės“ ir nuotaikingai 
—p. Pesys — „Tremtinius“.

„Tykiai Nemunėlis teka“ 
„Karvelėliai“ — padainavo 
Černis.

Solistams akomponavo p. Ma- 
maitis. Jo diriguojamas choras, 
tautiniais drabužiais pasirėdęs, pa
giedojo Maldą už žuvusius ir pa
dainavo kelias, momentui parink
tas dainas. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu, kurį giedojo choras, 
kartu su visais dalyviais. (B).

jų simpati- 
padrąsinan-

rezolucijų, 
Pabaltijo

pažiaurėjo Muravjovo 
laikų rusų

ir
P-

to, kad 
taigi nebe- 
kad Stein- 

Greenas?

Barėnas

Prašau atsiųsti man lietuvių kalba bendraraštį ir į Kanadą 
plaukiančių laivų tvarkaraštį.

Pavardė Adresas

Įrašę savo adresą, iškirpkft ir siųkite:
Mr. L. Vare, Fregata Travel Ltd., 122 Wjardour St., London,W.l.

EDINBURGHE
Birželio 17 d. trys Baltijo tau

tos: lietuviai, latviai ir estai, bend
romis pajėgomis, suruošė bendrą 
minėjimą Edinburghe.

Minėjimą atidarė latvių bend
ruomenė Škotijoj, kurios atstovas, 
prabildamas angliškai, trumpai 
priminė susirinkimo reikšmę ir 
dabartinių tremtinių pareigas lais
vame pasauly. Taip pat perdavė 
p. Stewart'o — Scottish League 
for Eeuropean Freedom pirminin
ko nuoširdžiausius sveikinimus.

Škotijos lietuvių klebonas kun. 
Butauskas angliškai ir lietuviškai 
pabrėžė raudonojo imperializmo 
kėslus, siekiančius tiek fiziškai, 
tiek dvasiškai mažas tautas sunai
kinti.

trys Baltijo tautos 
. trys seserys vienos

Meninėj daly 
. Azuols padainavo 

Latvių tenoras — 
minš išpildė penkias dainas.

Olga Bunzenė deklamavo A 
Riekstės kūrybą „Mūsų stiprybė' 
o Žanis Neimanis — 
„Nežinomiems kapams

Latvių vyrų choras pasirodė su 
dviem J. Vitols dainom.

Lietuvių choras, atvykęs iš 
Glasgovo, p. J. Serafinaitės diri
guojamas, išpildė keturias dainas. 
Lietuvių choras buvo minėjimo 
papuošalas. Dainininkai, o taip 
pat ir dirigentė gražiais tautiniais 
drabužiais atkreipė visų dėmesį.

Pati choro dirigentė padainavo 
dvi S. Šimkaus dainas: „Kur ba
kūžė samanota“ ir „Kas?“

P. Jakutienė padeklamavo VI- 
Šlaito kūrybą: „Nepakeliamą bau
smę“. Gilios VI. šalito mintys 
šiam minėjimui labai tiko.

P. Elena Vilimaitienė, kuri Da
nijoje buvo 
višką teatrą 
žisavusi, šį 
Brazdžionio 
ir kitų autorių kūrinius.

Bendrai paėmus, lietuviai gra
žiai pasirodė.

Minėjimas baigtas visų tautų 
himnais ir „God save the King". 
Kadangi estų mažai buvo, tai jų 
tautietė savo himną pianinu pas
kambino. Vyt. Vilnietis

suorganizavusi lietu- 
ir keletą veikalų ne
kartą deklamavo B. 
„leškojau tėviškės“

ŽUVO LIETUVIS
51 m. amžiaus, 

iš Neikiu k., Mažeikių aps., 
birželio 4 d. suvažinėtas ke-

buvo DBLS-gos narys, darb-

Jonas Kęstys, 
kilęs 
mirė 
lyje.

Jis
štus ir tvarkingas lietuvis, gyveno 
Ind. Hostel, Kempston Hardwick'e, 
Beds.

Laidotuvėse dalyvavo kun. A. 
Kazlauskas, vietos lietuviai, Hos- 
telio direktorius, London Brick Co. 
ir kitų tautybių atstovai.

Pamokslą pasakė kun. A. Kaz
lauskas, atsisveikinimo žodį tarė 
DBLS Kempston Hardwick'o sky
riaus pirm. J. Krivickas.

Ant naujai supilto kapo vaini
kus uždėjo DBLS Kempston Hard
wick'o skyrius, Hostelio vadovybė 
ir London Brick Co.

■J

MO KINIAI MELDŽIASI UŽ 
LIETUVĄ

La Sagesse vienuolyno, Londo
ne, mokyklos antrosios klasės mo
kinės, anglės, viso 31, apie 11 me
tų amžiaus, atsiuntė auką Lietu
sių Bažnyčiai prašydamos atlai
kyti šv. Mišias ir pasižadėdamos 
melstis už Lietuvą, kaip kardino
las Griffiu'as savo ganytojiškam, 
laiške pageidavo. Joms buvo pa
siusta padėka ir raštų apie Lie
tuvą.

MINI SAVO KAPELIONO 
SUKAKTĮ

Bradfordo lietuviai ruošiasi bir
želio 24 d. paminėti savo kapelio
no, kun. J. Kuzmickio 15 metų ku
nigavimo sukaktį. Atatinkamą pa
minėjimą ruošia Bradfordo lietu
vių bažnytinis komitetas. Ta pro
ga birž. 24 d. bus pamaldos St. 
Ann's bažnyčioje. Giedos p. Lius- 
tikaitė ir Bradfordo lietuvių cho
ras. 4 vai. St. Patrick's salėje bus 
pobūvis ir meninė dalis.

Lietuvaite, jei nori surasti ge
rą gyvenimo draugą ir apsivedus 
laimingai gyventi, tai prašau ra
šyti laišką ir pridėti fotografiją, 
30 metų lietuviui: 4257, Miners 
Hostel, Šharo St. Walkden, Lancs.

— Nepyk Rudi. Aš nekaltas. 
Mama nesutinka, kad tu man pa
dėtum lėkštes plauti.

5
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Federalinės Vokietijos kanc

leris Adenauer'is lankėsi Italijoje, 
kaip oficialus asmuo. Ten jis vie
šėjo 5 d. ir išvykdamas pareiškė, 
kad vak. Vokietijoj tarp atgyjan
čio nacizmo ir komunistinio judė
jimo yra tam tikro bendrumo, 
nes abu sąjūdžiai yra pinigiškai 
remiami iš to paties šaltinio. Ta
čiau nei vienas tų sąjūdžių neturi 
realaus pagrindo augti. Vokiečiai 
gerai pažįsta nacizmą ir komu
nizmą.

* Vatikano žiniomis, Rumunijoj 
suimtieji vyskupai atgabenti Sta
lino kanalo kasti. Tas kanalas tu
rėsiąs jungti Dunojų su Juodąją 
jūra. Jį kasa enkavedistų sugau
dyti žmonės.

* Monika Felton‘ė, Britų Darbo 
partijos narė, Stevenage's vieto
vės planavimo organizacijos pir
mininkė, gaunanti 1.500 svarų 
metinio atlyginimo, aplankiusi 
šiaurės Korėją, pradėjo varyti 
propagandą apie tariamuosius 
amerikiečių ir anglų kareivių 
žiaurumus Korėjoje, panašiai kal
tindama juos, kaip komunistinė 
propaganda per kominformo ra
diją. Toks p. Felton‘es žygis papik
tino net santūriuosius anglus. Be 
to jos žygiu piktinasi ne tik spau
da, bet kalba parlamentas ir net 
valstybės prokuroras prabilo.

* Federalinė Vokietija savo 
generalinius konsulus Londone, 
Paryžiuje ir Naujorke pakėlė į pa
siuntinių rangą. Tuo būdu ji laips
niškai kuria diplomatines atsto
vybes

* D. Britanijos anglių kasyklų 
vadovybė paskelbė apyskaitą už 
1950 m. Iš jos aiškėja, kad pernai 
kasyklos turėjo per 8 milij. svarų 
pelno arba pusantro milijono ma
žiau, kaip užpernai. Pelnas paskir
tas skolai dengti, kuri padaryta 
pirmaisiais po kasyklų suvalsty- 
binimo metais, kasyklų įrengi
mams gerinti ir kuri siekė 23 mi
lij. Skola kasmet buvo mažinama 
gautuoju pelnu. Skolos 1951 me
tams dar lieka 4 milij. svarų.

* Gen. Smuts'ui, neseniai miru
siam įžymiam Pietų Afrikos vei
kėjui, Britų parlamentas pasiūlė 
pastatyti šalia Westminsterio sta
tulą.

* D. Britanijoj įkurta Medžia
gų ministerija. Jai vadovaus p- 
Stokes.

* Amerika, D. Britanija ir 
Prancūzija nutarė patenkinti Ju
goslavijos prašymą suteikti jai 
ūkinę pagalbą 50 milijonų svarų 
dydžio.

* Argentinos parlamento spe
ciali komisija siūlo pastatyti gen. 
Peron'ui, dabartiniam Argenti
nos prezidentui, paminklą.

* Romoje, Popiežiaus pageida
vimu, įkurta tarptautinė katalikų 
organizacija emigracijos reika
lams. Ji susideda iš 11 valstybių 
atstovų. Organizacijos centras 
bus Romoje, o skyriai ■— įvairiuo
se kraštuose.

* Masinis gyventojų trėmimas 
iš miestų Lenkijoj ir Vengrijoj 
yra naujas raudonojo diktatoriaus 
nusikaltimas žmoniškumui, — 
pareiškė gen. L. Clay'us, buvęs 
Amerikos gubernatorius Vokie
tijoj.

* Prancūzijos prezidentas Au- 
riol'is leido marš. Petain'ą, 95 m. 
amžiaus, kalinamą d'Yeu salos 
tvirtovėje, perkelti į karinę ligo
ninę Prancūzijon. Tačiau marša
las tiek silpnas yra, kad, anot jo 
advokato Isorm'o, jis tik karste 
galės d'Yeu salą apleisti.

* Turkija pasiuntė į Korėją 
1.800 kareivių ten kovojančiai 
turkų brigadai papildyti.

* Kitų valstybių pavyzdžiu ir 
Švedija, pagaliau, ryžosi priimti 
100 DiPi ligonių, esančių IRO sto
vyklose Vokietijoj ir Austrijoj.

* Du Amerikos sprausminiai 
lėktuvai — naikintuvai, nesugrįžę 
į savo aerodromą Bavarijoje, pa
sirodo, nusileido Čekoslovakijoj, 
Pragos aerodrome. Kaip tai įvyko, 
tiriama.

* Norvegai suėmė E. Daniel- 
sen'ą, Narvegijos karo laivyno 
vado, adm. Danielson'o sūnų vž 
išdavimą Sovietams svarbių pas
lapčių.

* Londono uoste kilęs laivų iš
krovimo tvarkytojų streikas pe
reitos savaitės gale baigėsi po to, 
kai streikuotojams buvo patikrin
ta, kad naujų tarnautojų priėmi
mas negresia jiems iš darbo atlei
dimu.

* Dingusių Britų diplomatų 
McLean'o ir Burgess'o ieškojimas 
let^tęsiamas. Tačiau iki šiol nieko

konkretaus apie juos nepatirta. 
Tuo tarpu visų kraštų spauda pil
na įvairiausių apie juos prielaidų 
ir gandų, kad tai šen, tai ten jie 
esą buvę.

Britų vyriausybė ruošia pat- 
kuris leis prekybiriin-varkymą, 

kams pardavinėti prekes ir žemes
nėmis kainomis kaip nustatytos. 
Šio patvarkymo esmė bus ta, kad 
prekės negalės būti pardavinėja
mos aukštesnėmis kainomis, kaip 
tos, kurios leista.

* Iš Budapešto ir kitų Vengri
jos miestų masinis gyventojų trė
mimas tebesitęsia. Tremiami visi 
tie, kurie komunistinei valdžiai 
nepjatikimi arba aaerį&udingi. Tai 
daroma — butų parūpinimo ko
munistams nusipelniusiems asme
nims sumetimais ir ruošiantis ka
ro atvejui, kad miestuose juo ma
žiau liktų komunistiniam rėžimui 
priešingo gaivalo. Iš miestų iš
tremtieji paliekami savo likimui. 
Daugumai neleista pasiimti net 
būtiniausi vartoti daiktai.

* Nuo birželio 25 d. Britų išve
žamom į Kiniją prekėms bus rei
kalingi specialūs leidimai

* Pereitą savaitę Paryžiun buvo 
atvykęs Amerikos aviacijos štabo 
viršininkas gen. Vandenberg'as. 
Jis tarėsi su D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Kanados aviacijos ir- 
šininkais. Po pasitarimo spaudos 
atstovams pareiškė, kad vak. Eu
ropos apsauga nėra tokia stipri, 
kokia turėtų būti. Spaudos atsto
vų paklaustas, ar generolas yra ša
lininkas dėl Ispanijos ir Turkijos 
priėmimo į Atlanto valstybių san
tarvę, atsakė: „Juo daugiau val
stybių kovos mūsų pusėje, juo bus 
geriau“.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Iki šiol krepšinio pirmenybių 

susitikimuose laimėjo visos na
muose žaidusios komandos. Pir
mas namuose pralaimėjimas už
klupo Nottinghamo „Nemuną“, 
kuris birželio 9 d. pralaimėjo 
prieš „Kovą“ 35 : 53 (24 : 27).

Birželio 16 d. Halifaxe įvyko 
„Šarūno“ ir „Vilniaus“ rungty
nės, kurias laimėjo „Vilnius“ pa
siekdamas šiose pirmenybėse re
kordinį krepšių skaičių 105 
(51 : 14).

Tuo tarpu be pralaimjimų 
tik „Vilnius“ ir „Kovas“.
„Vilnius“ pirmauja didesniu krep
šių santykiu.

: 33

eina

RŽLPT 
6 2 2-4 
622-4 
6 3 12 2 
6 3-3-

Halifaxo „Vilnius“
Manchesterio „Kovas" 
Bradfordo „Šarūnas“ 
Nottinghamo „Nemunas“

Paaiškinimai: R — rungtynes 
reikia sužaisti, Ž — žaista, L — 
laimėta, P — pralaimėta, T — 
taškai.

Dideliu susidomėjimu laukiama 
„Vilniaus“ ir „Kovo“ rungtynių, 
kurios įvyks birželio 23 d. 15 vai. 
Halifaxe. J.B.

VAIKŲ STOVYKLA
Primename, kad iki liepos 1 

reikia DBLS Centro valdyboje už
registruoti vaikus, norinčius da
lyvauti vasaros stovykloje. Už
registruojant reikia atsiųsti 30 ši
lingų už stovyklavimą.

Stovykla prasidės liepos 28 d. ir 
truks 9 dienas. Ji bus Derby apy
linkėje; tiksli vieta bus pranešta 
vėliau.

Supažindinimas su Lietuvos is
torija, kalba ir papročiais, atgai
vinimas .tėvynės meilės įspūdžių 
ir praleidimas laiko toje dvasioje 
— pagrindinis stovyklos uždavi
nys. Tyras laukų oras ir geras 
maistas sustiprins stovyklaujan
čių kūnus.

Tėvai, nepagailėkite palyginti 
mažų išlaidų savo vaikučių atei
čiai. Teiraukitės dėl smulkesnių 
informacijų. Centro valdyba

d.

Baigiasi antrasis šių metų pus
metis. Kartu baigiasi ir pusmeti
nės prenumeratos laikas. Pusme
čiui išsirašiusius „B. Lietuvį“ pra
šytume išsirašymą laiku pratęsti.

KNYGOS, SPAUDINI
MŪSŲ SPAUSDINTAS ŽODIS
Kuriems brangi knyga 

raštis, gali pasidžiaugti. Nors ir 
nelabai, bet visdėlto šiemet lei
džiama daugiau. Štai trumpas pa
lyginimas:

ir laik-

1-2,
Bendrybės 
Filosofija 
Tikyba 
Socialin. mokslai 
Kalbotyra 
Griežtieji mokslai 
Taikomieji mokslai 
Menas 
Liter., beletristika 
Istorija, geografija

Išleista veikalų:
1950

3-4;
17 !

1
2
4
2

9
1

1951 
1-2, 3-4 

11

1
3

11
2
4
1

2
3
2
1

1
5
3 2

4

7
3

Viso 34 21 18 32

Senovėje proto ligos buvo lai
komos pragariškos kilmės dalyku, 

tokia liga sergąs žmogus — „vel
nio apsėstuoju“ arba tokiu žmo
gumi, „kuriame velnias apsigyve
no“. Dėl to tokie žmonės buvo en- 
kavedistiniu žiaurumu žudomi.

Lunatizmas, kaip viena proto 
ligos formų, yra atvaizduota net 
žymių dailininkų paveiksluose. 
Pav. šis paveikslas, pieštas prieš 
500 metų, vaizduoja lunatiką mo
terį miego metu užkopusią ant na
mų stogo kraigo. Šauksmais ir 
triukšmu pažadinta, ji nukrito nuo 
stogo, kur apačioje susirinkusi mi
nia ją papiovė piautuvu ir užbadė 
šakėmis. Žudant tokius žmones 
tais laikais manyta, kad kartu su 
žmogumi nužudoma ir „piktoji 
dvasia“, kuri „jame apsigyve
nusi“.

Šiais laikais lunatikai gydomi ir 
jiems yra įsteigtos, pav. Anglijo
je, atskiros sanatorijos.

43, Holland Park, London, W.ll. 
šeštadienį, birželio 23 d.

JONINIŲ ŠOKIAI
Pradžia 8 vai. vakare. Gros orkes
tras. Atvyks svečių iš Nottingha
mo. Prašoma visus atsilankyti.

Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 
mediciniškas kraujo analizes (Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
mą, ir 1.1. 16, St. Gabriels Rd., Lon
don, N.W.2, tel. GLA 8776.

Marytė Gatovčikaitė, gyvenusi 
Danijoje, prašoma atsiliepti adre
su V. Urniežius, Mendo Camp, 
P-208 Camp, Robinson, Ontario, 
Canada.

Antaną Jankauską, kilusį iš 
Lenartuvos, prašo atsiliepti Vin
cas Butrimas, 179, Crawford St., 
Toronto, Ontario, Canada.

— Jei tu mane numesi ir aš, 
bekrisdams užsimušiu, tai taip ir 
žinok; užlipęs tau galvą nusuksiu.

Tikrai būtų daugiau 
suregistruota, jei lietuvių 
zacijos nesilaikyt senos mados nes 
kelbti savo leidinių spaudoje. Da
bartinė bibliografija rūpinasi re
gistruoti visus leidinius, turinčius 
kultūrinę reikšmę. Tuo reikalu 
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
yra parašiusi laiškus visų kraštų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
komitetams ir 
iš Australijos 
sakymą...

Bendrybės, 
kalendoriai: 
Balso, Di-vos : 
„Darbininkas“, laikraštis, susijun
gė su „Amerika“ ir „Lietuvių Ži
niomis“. „Gimtoji Šalis“ Belgijo
je, „Jaunimo Ratelis“ Vokietijoje 
ir „Skautų Aidas“ Kanadoje pa-, 
keitė redaktorius. „Mūsų Pasto
gė“ Australijoje leidžiama drauge 
su prijungta prie jos „Užuovėja“. 
Nauji laikraščiai pasirodė: Vokie
tijoje — „P.L.B. Vokietijos Kraš
to Valdybos Informacijos“ bei 
„Informationsblatt dės Litaui- 
schen Zeųtralkomitees in Deutsch
land"; JAV-se — „Lux Christi" 
(biuletenis kunigams) ir „Techni
kos Žodis“; Kanadoje — „Eccle- 
sia“ (lietuvių R.K. parapijos biu
letenis). Net 2 knygos išleista vai
kams. Ir tai po visų metų pertrau
kos. „Gabija“ parūpino Vinco 
Pietario „Lapės pasaką“, o Illinois 
Liet. Tremt. Bendruomenės mo
kytojų sekcija — Vlado Vijeikio 
rašytą įr iliustruotą „Lithuanica“, 
kaip bandymą bent kiek atsispirti 
„comac'ų“ žiauriai 
revolverio galybės propagandai.

Filosofija, etika.
„Ventos“ leidykla išleido <prel. 
Pr. M. Juro lėšomis) Antano Ma
ceinos „Jobo dramą“. JAV-se 
išėjo J. K. Tautmylos išverstos 
Adomo Mickevičiaus „The books 
of our pilgrimage".

Tikyba. Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugija išleido JAV 
kan. Dr. P. Aleksos „Marijos žodį 
Fatimoje“, o Lietuvių Evangelikų 
Liuteronių Vyriausioji Bažnyčios 
Taryba — kun. D. Jukaičio pa
mokslus „Kentėjimo gavėnos lai
ku“, „Velykų, šventei 1951 m.“ ir 
„Viešpaties Jėzaus mirties šven
čia! 1951 m.''

Socialiniai mokslai. Tiktai viena 
brošiūra išspausdinta 
„Etnic Germans from

Taikomieji mokslai.
„Amerikos Lietuvių 
ir Architektų Draugijos 
Yorke metraštis“, inž. K. Kruliko 
redaguotas ir prel. Pr. M. Juro 
išleista Halinos Mačiui ytės-Dau- 
girdienės „Taupioji virėja“. Ale
xander Company išleido brošiū
ras: „Paragvajų arbata (Yerba 
Mate)“ ir ,įMedikališkų šaknų, 
žolių, žievių ir sėklų“ katalogus.

Literatūra, beletristika. Prancū
zijoje Olivier Perrin leidykla 
išleido Dr. G.I. Židonytės studiją 
„O.V. de L. Milosz, sa vie, son 
ouevre, son rayonement“ su A. 
Galdiko pieštu 
šiauš portretu. 
Krašto Valdyba 
pirmą J leidinį 
(tikra autoriaus 
L. Clemens) 
D. Britanijoj 
la išleido 
„Tarp pelių ir vyrų' 
verstą, su J. Dagio viršeliu. „Ga
bija“ 
„Naktį viršum širdies“, P. Osmol-

valdyboms, bet t’k 
gavo palankų at-

Pasirodė 3 nauji 
Argentinos Lietuvių 
ir Tėviškės Žiburių.

1951 M. KOVO—BALAND. ..__
skio iliustruotą; pasirodė ir b 
landinė „Kultuvė“, J. Petrėno re
daguota. Kanados „Rūtos“ leidyk
la sumanė leisti nedidelio forma
to 4 lankų „Prošvaisčių skaity
mus“. Sulaukėme pirmųjų 2 nu
merių: Vyt. Tamulaičio „Raguvos 
malūnininko“, Zyg. Žilinsko iliu
struotą ir Balio Gražulio „Išdavi
mą“, P. Augiaus iliustruotą.

Geografija, biografija, istorija. 
Brazilijoj P. Babickas išleido 
„Brazilija“ (vaizdus, žmones, nuo
tykius). Meksikoje išspausdinta 
Lithuanian Books (Chicago, ILL, 
JAV) M. Gudelio 1905-6 m. kovų 
vaizdai „Lietuviai gynė savo miš
kus“. Pagaliau New Yorke (JAV) 
Appleton-Cerytury-Crofits leidykla 
išleido latvių pogrindinio sąjūdžio 
veikėjo Alberto Kalme's- knygą 
„Totai Terror. An Expose' of Ge-leidinių 

organi- nocide in the Baltics". Iš 8 šalti
nių, nurodytų knygos pradžioje, 4 
lietuviški (K. Pakšto — „Lithua
nia and World War II“, K. Pelė- 
kio — „Genocide Lithuania's 
Threefold Tragedy". „Lithua
nian Bulletin" ir lietuvių pogrin
džio spauda (1941-1944 m.).

Grįžtant prie leidinių registra
vimo norėtųsi priminti, kad 
Neprikl. Lietuvoje buvo atsi
žvelgta į didžiųjų valtsybių biblio
grafijas. Ten buvo skelbiami visi 
leidiniai, kurie turi kad ir mažiau
sią kultūrinę reikšmę. Štai ir šian
dien atgimusios Vokietijos „Bi
bliographic d. Deutschen Biblio- 
thek“, leidžiamoje Frankfurto- 
a/M. (Vakarų Vokietijoj) rasime 
smulkesnių miestų ir miestelių 
„Amtsblatt'us“ visų tikybų para
pinius laikraščius ir laikraštėlius, 
studentų ir jaunuomenės laikraš
čius, nekalbant jau apie organiza
cijų statutus.

Visus leidinius registruoja ir 
skelbia biuletenyje „Knygų Len
tyna“ Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba (Lithuanian Bibliography 
Service, 602 Harvey Street, Dan
ville, Illinois, U.S.A.), kuri per
duos juos Pensylvanijos Uinversi- 
teto Bibliotekai. Ten jais galės pa
sinaudoti Baltų Studijų 
ir studentai.

Lietuviškus leidinius 
įstaigų sąrašas ilgokas, 
įstaigos, gero® valios pasiryžėlių 
— lietuvių kultūros mylėtojų ir 
gerbėjų vedamos. Ir kartais ten
ka paabejoti, ar turės jie laiko- 
•tinkamai sutvarkyti gaunamus 
leidinius? Gal būt tais sumetimais 
gudai renka rūpestingiausiai po 
12 egz. kiekvieno gudiško leidinio, 
palieka 2 egz. savo bibliogr. įstai
gose, o likusius 10 paskirsto di
džiosioms pasaulio bibliotekoms 
Europoje, Amerikoje, Azijoje, 
Australijoje ir Afrikoje Jie tiki
si, kad profesionalai biblioteki
ninkai neblogiau .tvarkys gudiš
kus leidinius, kaip savieji, o pas
tovumas didžiųjų „bibliotekų yra 
žymiai didesnis, negu tremtinių 
įstaigėlių.

Atrodo, kad ir mūsų kultūros 
reikalus norį tvarkyti turėtų nu
statyti leidinių rinkimo ir saugo
jimo tvarką, kad jie tikrai išsilai
kytų būsimoms kartoms.

A. J. Ružancovas

profesūra

renkančių 
Ir tai’vis-

kumščio ir

Vokietijoje

Vokietijoje:
Lithuania".
JAV išėjo
Inžinierių

New

O. Liubič-Mila- 
Vokietijoje PLB 
išspausdino savo 
Marko Twain'o 
pavardė Samuel 

„Princas ir elgeta“. 
„Pradalgės“ leidyk- 

John'o Steinbeck'o 
K. Barėno

išleido Juozo Krumino
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SKAUTIŠKUOJU KELIU
Skautų vadų suvažiavimas

Suvažiavimas įvyks Nottingha
me birželio 30 d. ir liepos 1 d. Va
dai suvažiuoja birželio 30 d. iki 5 
vai. vakaro. Renkasi Lilac Str. 
Schools (lietuvių klubo patalpo
se). Važiuoti iš centro autobusu 
Nr. 31 iki Manning Str. Nakvynė 
ii maistas bus parūpinta vietoje.

30 d. 6 
(lietuvių 

įžodžio

Įžodžio šventė
Nottinghame, birželio 

vai. Lilac. Str. Schools 
klubo patalpose) įvyks 
šventė ir skautiškas laužas. Visi,
Sesės. ir Broliai, kviečiami, šioje 
šventėje dalyvauti. Iš toliau at- 
vykusiems, kurie negalėtų tą pat 
dieną išvažiuoti, bus , parūpinta 
nakvynė, bet šiuo atveju iš anksto 
apie tai- laišku reikia pranešti 
psktn. Trečiokui, 6, Simons Ter
race, Westminster Str., Notts.

Stovykla
Primenu, kad registracija ! 

skautų-čių stovyklą, kuri įvyks 
nuo liepos 28 d. iki rugpiūčio 5 d., 
baigiasi lieoos 15 d. Registruojan
tis prisiunčiama 10 šil., kaip mo
kesčio dalis už maistą ir palapi
nes, stovyklavimo metu.

Sktn. K. Vaitkevičius, 
21, Cobden St. Derby.
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