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BALTIJO VALSTYBĖS 
BIS LAISVOS

Neišvengiamai ateis diena, ku
rią Kremliaus valdovai turės atsa
kyti pasauliniam tribunolui už nu
sikaltimus prieš žmoniškumą, — 
pareiškė E O'Connoras, JAV ko
misaras europinių išeivių reikala- 
mas, savo kalboje, pasakytoje 
Naujorke, per „Baltijo valstybių 
Dieną“, minint sovietinius iš tų 
kraštų gyventojų trėmimus. Pami
nėjęs,, kad 1941 m. birželio mėn. 
iš tų kraštų į Sovietų Rusiją buvo 
ištremta 200.000 gyventojų, jis pa
brėžė, kad vergiškas darbas yra 
esminis sovietinio gyvenimo pa
grindas. E. 0‘Connor‘o žiniomis, 
Rusijos vergų stovyklose šiuo lai
ku yra nuo 15 iki 30 milijonų žmo
nių. Vergų darbas savaime yra 
kliūtis pasaulyje taiką įgyvendin
ti, — nurodė jis.
Senatorius Lehman‘as savo 

talboje pabrėžė, kad Baltijo vals- 
ybės atgaus laisvą.

Senatorius Brewster‘is, respub
likonas, pareiškė, jog pageidautų 
tokio Amerikos prezidento, kuris 
ne tik kartotų prez. Roosevelt'o 
pasakytus žodžius dėl Baltijo val
stybių išvadavimo, bet kuris tuos 
žodžius paverstų veiksmais.

KORĖJOS KARAS
Korėjoje padidėjo ir padažnėjo 

tro kautynės. Paskutiniųjų septy
nių dienų laikotarpyje įvyko ke
liolika didesnio masto oro kauty
nių. Jose dalyvavo iš abiejų pusių 
didesni modernaus tipo lėktuvų 
kiekiai.

Pav. birželio 20 d. buvo Susiko
vę apie 100 lėktuvų, šiose kauty
nėse numušta 10 sovietinio tipo 
komunistų lėktuvų.

Padidėjusi komunistinės avia
cijos veikla, spėjama, turi tikslą 
trukdyti JTO aviacijai puldinėti 
komunistinės kariuomenės telkia
mos ir jos parengimą naujam 
didelio masto puolimui.

Sausumos kariuomenės dides
nės kovos buvo vidurinėje fronto 
daly, apie vadinamąjį „geležini 
trikampį“: Charvoną — Kumh’vą 
— Pyongyangą. Tačiau visi ko
munistų kariuomenės puolimai bu 
vo atmušti

Vakarinėje fronto daly JTO ka
riuomenė užėmė Kaesongą, į šiau
rę nuo Seulo, 15 kilom, už 38 ly
giagretes esantį miestą.

Birželio 26 d. Korėjos frontą 
aplankė vyr. JTO kariuomenės 
vadas gen. Ridgway*us. Spaudos 
atstovams jis pareiškė, kad JTO 
kariuomenės būklė gera ir bad 
jo apsilankymas nieko- bendra 
neturi su Sovietų a+stovo pasiūly
mu baigti Korėjos Karą dery
bomis. j.

TAIKOS SUTARTIS SU 
JAPONIJA

Kelios vakarų pasaulio valsty
bės pradėjo sv arstyti Amerikos 
paruoštą taikos sutarties projektą 
su Japonija. Apsvarsčius projektą, 
bus sušaukta su Japonija kariavu
sių valstybių konferencija ir for
maliai pasirašyta taikos sutartis 
su Japonija. Spėjama, kad tai ga
lės įvykti šių metų liepos mėn.

Sovietų vyriausybė, matydama, 
kad jos priešinimasis sudaryti tai
kos sutartį su Japonija nepaiso
mas, neseniai didž. Vakarų 
valstybėms įteikė notą, siūlydama 
taikos sutarties projektą apsvars
tyti tik 4 didž. valstybių atsto
vams, kurių tarpe būtų ir komu
nistinės Kinijos atstovai.

IRO globojamųjų pabėgėlių 
skaičių vak. Europos valstybėse 
gegužės mėn. sumažino 14.589. 
Iš šio skaičiaus 14.433 buvo apgy
vendinta kaip emigrantai įvairiuo
se kraštuose, daugiausia JAV — 
9.546. Tik 156 repatrijavo į kilmės 
kraštus. Laike 47 mėn. IRO vei
kios, 940.933 DiPi įkurdinti įvai
riuose kraštuose ir tik 72.280 su
grįžo į kilimo kraštus

S AVA I T E S ĮVYKIAI
GINČAS DĖL PERSŲ NAFTOS 

AŠTRĖJA
Praėjusią savaitę Eritų ir Per

sų derybos dėl naftos pramonės 
Abadane nusavinimo nutrūko. 
Britų delegacija iš Persijos at
šaukta. Persų vyriausybė, po to, 
išleido paskatinius patvarkymus 
Anglo Iranian Oil bendrovės tur
tui nusavinti ir pareikalavo visas 
b-vei priklausančias pajamas mo
kėti naujajai Persų įkurtai naf
tos b-vei ir panaikino visus Anglo 
Iranian b-vės išleistus potvarkius. 
Tuo pačiu laiku uždarė Anglo Ira
nian b-vės informacijos skyrių.

Persų įkurtosios naftos b-vės 
atstovas pareiškė, kad naujoji 
b-vė darbą tęs ir pakvietė seno
sios bendrovės specialistus dirbti 
naujajai b-vei.

Britai šiuos Persų veiksmus pa
laikė neteisėtais, grėsiančias Bri
tų piliečių gyvybei ir turtui ir 
naftos tiekimo laisvajam pasau
liui nutrūkimu. Dėl to jie kreipėsi 
į Tarptautinį Hagos Tribunolą 
prašydami patvarkyti, kad būtų 
palikta buvusi padėtis iki galuti
nai bus išspręstas dėl naftos kilęs 
ginčas

Britų užs. reik. min. Morriso
n'as, pereitą savaitę aiškindamas 
parlamentui susidariusią būklę po 
nutrūkimo derybų, pažymėjo, kad 
Britų vyriausybė negalės būti pa
syvus stebėtojas tuo metu, kai 
jos piliečių gyvybei grės pavojus. 
Persų vyriausybė yra atsakinga 
už saugumą ir tvarką naftos pra
monės vietovėje. Jei ji tai nepati
krins, tuomet Britų vyriausybė 
laikys savo teise ir pareiga pati
krint: savo piliečiams saugumą.

Įvykiai Persijoje rutuliojasi 
priešbritiška linkme. Minios su
fanatizuotų persų demonstravo, 
ginkluoti kareiviai apsupo Ker- 
manšache esančią naftos valyklą, 
uždraudė iš apsupimo pasišalinti 
įmonės direktoriui anglui, iš laivų 
kapitonų, atplaukusių į Abadaną 
benzino pasiimti, reikalavo rašy
tis, kad jie paėmė benziną iš nau
josios persų bendrovės ir kad ben
zinas yra persų nuosavybė. Ka
dangi tokiom sąlygom laivų kapi
tonai negalėjo krovinio imti, dėl 
to visiems britų laivams — cister
noms buvo įsakyta neplaukti 
į Abadaną.

Anglo Persian b-vės tarnauto
jai atsisakė tiesioginiai klausyti 
naujosios persų bendrovės patvar
kymų. Tuomet persai apkaltino 
vyriausią b-vės direkt. Drake sa
botažu. Jam Anglo Iranian b-vės 
vadovybė įsakė išvykti iš Persijos.

Persų vyriausybė pateikė savo 
parlamentui įstatymą kovai su sa
botažu, kuris numato bausmes 
iki gyvybės atėmimo. Ir jei toks 
įstatymas bus priimtas, tai bus pa
naudotas prieš britiškąjį naftos 
pramonės personalą. Kaip Britų 
užs. reik. min. Morrison'as parla
mente birž. 26 d. pareiškė, šitokį 
įstatymą persai galėtų pritaikyti 
britų personalui net ir tokiais at
sitikimais, kurie naftos pramonėje 
gali kilti ir be blogos valios, dėl 
nepakankamos priežiūros ar nesu
gebėjimo. Pabrėžęs Persų vyriau
sybės atsakingumą už Britų per
sonalo apsaugą, ministeris nurodė, 
kad jei persai nepajėgs britus ap
saugoti, tada Britų vyriausybė 
bus priversta savo piliečių apsau
ga pasirūpinti. Jis nurodė, kad 
visi reikalingi tokiam atvejui 
pasirengimai padaryti ir kad 
kreiseris „Mauritius“ pasiųstas 
į Abadano apylinkę. Tuo pačiu 
laiku p. Morrison'as pabrėžė Bri
tų vyriausybės norą derybų keliu 
su Persais išspręsti persų naftos 
pramonės ateities klausimą.

Tokia yra persų naftos pramo
nės krizė, kuri jau trys mėnesiai 
tęsiasi. Persai nutarė naftos pra
monę nusavinti, bet jos patys ne
gali paimti. Britai pripažįsta Per
sams teisę į naftą, bet ne įrengi
mus, kurie britams priklauso. 

Svarbiausias šiame ginče persų 
. argumentas yra Sov. Rusija. Jei 
Britai panorės savo turtą jėga gin
ti, Sovietai gali į Persija kariuo
menę pasiųsti. Tuomet — karas. 
O britai karo nenori.

Britų svarbiausias argumentas 
ginče su persais — sunki Persijos 
ūkinė būklė. Svarbiausios persų 
pajamos yra Anglo Iranian b-vės 
įnašai. Kilus ginčui, įplau
kos iš šio šaltinio nutrūko. Persų 
iždas ištuštėjo. Valdininkai ir ka
riuomenė seniai jau negauna algų. 
Ūkinė krizė didėja ir gręsia suiru
tė. Jos abi besiginčijančios pusės 
nenori, bet abi laukia, kuri pusė 
pirmoji pasiduos.

BAIGĖSI DARBOTVARKĖS 
KONFERENCIJA

Sov. Rusija atmetė Vakaru vals
tybių pasiūlymą dalyvauti keturių 
didž. valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencijoj pagal 
tuos darbotvarkės projektus, dėl 
kurių keturių užs. reikalų minis
terių pavaduotojai susitarė arba

PRANCŪZU PARLAMENTO RINKIMAI
(Mūsų bendradarbio iš Paryžiaus informacija) 

tiek, kad galėtų perimti valdžią, 
bet pakankamai, kad atsvertų de
šinėje, tai, ką komunistai gali kai
rėje. Gen. de Gaulle's partija su
rinko 21 nuošimtį balsų.

Kraštą valdys vidurio partijos
— socialistai, nepriklausomieji, 
krikščionys demokratai, radikalai
— liberalai ir 1.1. Jiems kiek pa
gelbėjo Susiblokavimai’. Manoma, 
kad demokratinis blokas neiširs 
po rinkimų ir kraštas galės turėti 
pastovią vyriausybę. Tačiau, jei 
gaųlistams pavyktų patraukti sa
vu pusėn dešinįjį vidurio sparną, 
tada galima būtų laukti dažnų 
vyriausybės krizių, konstitucijos 
keitimo ir naujų rinkimų... Par
lamentas susirenka liepos pra
džioje.

Pats gen. De Gaulle savo kandi
datūros nestatė. Į parlamentą iš
rinkti beveik visi jo artimieji 
bendradarbi ii ir brolis, Paryžiaus 
miesto burmistras. Išrinktųjų są
raše yra net aštūoni generolai 
gaulistai ir du generolai kitų par
tijų sąrašuose arba visas desetkas 
generolų. Sakoma, kad jie parla
mentui suteiksią karingos dvasios.

Išrinktųjų tarp? yra ir lietu
viams gerai pažįstamas, didelis 
Lietuvos ir lietuvių draugas gen. 
SchmittleiiTas, prieš karą profe
soriavęs Vytauto Didžiojo Univer
sitete, Kaune, ir po karo daug pa
dėjęs lietuviams Vokietijoje, kur 
jis buvo aukštas okupacinės val
džios pareigūnas. Prof. Schmitt- 
lein'as išrinktas gaulistų sąraše 
Belforto srity. Jis išstūmė per pe
reitus rinkimus tame rajone praė
jusį komunistą.

Pažymėtina, kad nebalsavusiųjų 
-’■*:xl— ’------ nemažas —

galvoje, kad 
visu šimtu 
savo krašto

Prancūzų parlamento rinkimų 
duomenys baigia paaiškėti. Ra
šant šią informaciją jau buvo ži
nomi 614 išrinktieji. Trūko tik 13- 
kos. Vidaus Reikalų Ministerijos 
pateiktoji statistika atrodo taip: 
Komunistai gavo 5.001.618 balsų, 
turės 100 atstovų (80 mažiau, kaip 
senajam parlamente); Socialistai 
—2.744.924 balsų, turės 103 atsto
vus (7 daugiau); Krikšč. demok. 
— 2.225.353 balsu, 81 atstovą (63 
mažiau); Radikalai — liberalai — 
2.194.213 balsų, 92 atstovus (35 
daugiau); Nepriklausomieji ir pa
našūs -— 2.472.016 balsų, 107 at
stovus (15 daugiau); Gauliętai — 
4.039.889 balsų, 115 atstovų (seno
jo parlamento rinkimuose nedaly
vavo); Įvairūs kolonijų sąrašai — 
16 atstovų (2 daugiau).

Labiausia krinta į akis komu
nistų pralaimėjimas. Pirmą kartą 
po karo aiški ii konstatuojama, 
kad jie ne tik nebeina į priekį, 
bet jau traukiasi atgal. Palyginus 
su 1946 metų rinkimais, jie neteko 
10 nuoš. balsų — ir 80 atstovų. 
Vistik dar 25 nuoš. balsavusiųjų 
pasisakė už kompaitiją — atseit 
kas ketvirtas rinkėjas balsavo už 
Juozapą. Tai per daug. Tikima, 
kad išsprendimas opių socialinių 
klausimų ateityje atitrauks darbi
ninkų mases nuo tų, kurie taip 
lengvai žada savo sekėjams rojų 
žemėje -r neša taiką... amžiną 
taiką ir atilsį po velėna... savo 
priešams ir nusivylusiems.

Laimėjo ir gaulistai. Tačiau ne

Gen. Ridgway'us, vyr. JTO ka
riuomenės vadas Korėjoje, krei
pėsi į JTO prašydamas atsiųsti 
daugiau kariuomenės į Korėją. 
Jis nurodė didelį komunistinės 
kinų kariuomenės telkimą ir nepa
liaujamai gresiantį jos 
pavojų. 

puolimo

kuriuos jie svarstė, bet nesusitarė. 
Sovietai sutiko tik tokia sąlyga 
konferencijoje dalyvauti, jei jos 
darbų tvarkon bus įtraukta At
lanto paktas ir Amerikos bazes 
Kuomet tokia Sovietų laikysena 
paaiškėjo, nebuvo prasmės ketu
rių didž. valstybių užs. reik. min. 
pavaduotojų konferenciją tęsti.

Birž. 21 d. įvyko šios konferen
cijos paskutinis posėdis. Jame tri
jų didž. vakarų valstybių: Ameri
kos, Prancūzijos ir D. Britanijos 
vardu Britų vicemin. Davies pa
reiškė, jog nemato praktiškos 
naudos konferenciją tęsti. Jis pa
brėžė, kad jei Sovietų vyriausybė 
savo nusistatymą pakeis, tai galės 
būti diplomatiniu keliu konferen
cija pakviesta. Tai buvo 74 šios 
konferencijos posėdis.

Žinia apie konferencijos nutrū
kimą vakaruose nepadarė įspū
džio. Vakarų valstybių sostinėse 
pažymima, kad tas faktas neužda
ręs durų keturių didž. valstybių 
užs. reik, ministerių konferen
cijai.

skaičius buvo vistik 
per 20 nuoš. Turint 
bolševikai balsuoja 
nuošimčių (kaip iš 
praktikos žinome), tenka manyti, 
kad tie 20 nuošimčių nebalsavu
siųjų buvo ne komunistai, bet pa
syvus elementas. Tat kiek suma
žina komunistų rezultatus visu
moje.

MR? (krikšč. demokratų) par
tija smarkiai sumažėjo netekdama 
per 2 milijonus balsų — ir 63 at
stovų. Tenka manyti, kad didelė 
anksčiau už MRP balsavusiųjų 
rinkikų dalis dabar rinko gaulis- 
tus. 1946 m. De Gaulle savo parti
jos neturėjo ir MRP tada išėjo 
į rinkimus, kaip sakoma, po gen. 
De Gaulle vėliava. Vėliau atsirado 
remažai brūžavimosi tarp gaulis- 
tų ir krikščionių demokratų, ypač 
kai De Gaulle pasisakė urmu prieš 
visas partijas vadindamas jas 
krašto pražūtimi. Tai buvo laikyta 
nedemokratiškumu. Ta anti parti
nė nuotaika privertė vidurio gru
pes užimant antikomunistinę po- 

(Tęsinys šeštam puslapy)

Rykliai — šiltųjų vandenų bai
siausi grobuonys, jie nepraleidžia 
progos ir žmogų užpulti. Ryklys 
labai stiprus gyvis, turįs kelioliką 
eilių aštriausių, kaip skustuvas 
dantų, kuriais nukanda rankos 
storumo plieninį kablį.

Rykliai medžiojami technikos 
reikalams ir vandens apvalymo su
metimais, nes kliudo žvejybai.

Šiame paveikslėly matyti žmo
gus ryklio nasruose. Šį kartą ne 
ryklys žmogų sumedžiojo, bet žmo
gus į ryklio nasrus įlindo norėda
mas parodyti, nors fotografijos pa
galba, kiek tas siaubūnas yra di
delis.

KORĖJOS KARUI JAU METAI
Birželio 25 d. sukako metai, kai 

Korėjoje prasidėjo karas. Ši sukak 
tis buvo atžymėta atsakingų vals
tybės veikėjų pareiškimais ir 
spaudos komentarais.

Amerikos užs. reik. mitt. Ache- 
son*as pažymėjo, kad Korėjoje 
Jungt. Tautų Organizacija laimė
jo, nes agresija buvo sėkmingai 
atremta, o komunistai neatsiekė 
savo tikslo. Be to, Korėjos karas 
demaskavo komunistinės propa
gandos klastą dėl taikos. Paaiškė
jo, kad tuo metu, kai komunistai 
kalba apie taiką, jie ruošia karą. 
Laisvasis pasaulis įrodė, kad nesi
duoda tokios propagandos suklai
dinamas.

Gen. Ridgway*us nusistebėjo, 
dėl ko kinų komunistai tęsia karą. 
Šiandien aišku, kad jie nepajėgs 
savo jėgomis įveikti JTO kariuo
menę Korėjoje. Sunku patikėti, 
kad Kinijos komunistai dar tikėtų, 
jog jų sąjungininkas turėjo tikslą 
pateikti jiems tiek ginklų, jog 
Korėjoj pergalę galėtų pasiekti. 
Rusai bijo sukurti stiprią Kinijos 
karinę pajėgą, nes tai galėtų 
grėsti Mandžūrijos netekimu. ’

Malik‘as, Sov. Rusijos atstovas 
JTO, per radiją pasakytoje kal
boje pasiūlė valstybėms, kurių ka
riuomenė kovoja Korėjoje, pradė
ti derybas dėl karo veiksmų Ko
rėjoje sustabdymo ir apie abiejų 
kariaujančių pusių už 38 lygia
gretės pasitraukimą. :

Šis Malik‘o pareiškimas Vaka
ruose atkreipė dėmesį, bet buvo 
sutiktas didele atsargumo dalimi. 
Vašingtone, Londone ir Paryžiuje 
buvo pabrėžtas „noras sustabdyti 
Korėjos karą, bet kartu iškeltas 
klausimas ir dėl paties pasiūlymO: 
ar jis nėra atliktas vien komunis
tinės propagandos sumetimais.

Prez. Truman'as savo kalboje, 
pasakytoje Tennessee, pavežė, kad 
Amerika yra pasirengusi dery
boms taikiu būdu Korėjos kon
fliktą baigti, tačiau susitarimas 
turi būti tikras, kuris padarytų 
galą agresijai ir grąžintų taiką 
tai sričiai, taip jau ir < 
siems Korėjos žmonėms, 
didinti savo ginkluotąsias 
ir tuo pačiu laiku laikyti 
duris taikiu būdu ginčią 
Korėjoje kaip ir likusiame laisva
me pasaulyje, visuomet turime 
būti pasirengę imtis tokių žygių, 
kurie mus gali priartinti prie pa
saulinės taikos, — pabrėžė prezi
dentas.

D. Britanijos užs. reik. min. 
Morrison'as, kalbėdamas parla
mente dėl Malik'o pasiūlymo, pa
reiškė, kad Britų vyriausybė ti
ria galimybes, kokiu būdu tam tai
kos pasiūlymui suteikti eigą. Jis 
pažymėjo faktą, kad JTO įkurto 
gero patarnavimo komiteto žygiai 
taikiu būdu Korėjos karą baigti 
nerado priešingosios pusės prita
rimo. Todėl po nepasisekusių mė
ginimų neatsargu būtų dabar ti
kėtis ir Malik'o pasiūlymų.

Mėginimai susisiekti su Malik'u 
iki birželio 28 d. nepasisekė. Esą 
jis sergąs. Tas pats buvo pareikšta 
ir JTO pilnaties pirmininkui En- 
tezam'ui, kai jis norėjo daugiau 
informacijų iš Malik'o gauti apie 
jo pasiūlymą.

darbštie- 
Turime 
pajėgas 
atviras 
baigti.
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2 .BRITANIJOS LIETUVIS' 1951 m. birželio 29 d.
KODĖL MES SUKILOMSu šiurpu ir negęstančio protesto jausmu širdyje mes, lietuviai, prisimenam ir niekad neužmiršime tai, kaip prieš dešimtį metų sovietinis okupantas mūsų tėvynėje — Lietuvoje griebėsi naikinti lietuvių šviesuomenę:— kaip per 12.000 žmonių, niekuo nenusikaltusių, buv. Lietuvos valstybės vyrų, kilniausių Bažnyčios dignitorių, tautai nusipelniusių visuomenės veikėjų, idealistų- kultūros darbuotojų, mokslo, spaudos ir švietimo darbininkų, nepriklausomybės karo veteranų, patriotinio jaunimo ir t.t. nugrūdo į kalėjimus, ir — kaip šį savo •siautėjimą tas, okupantas, 1941 m. birželio mėn. antroje pusėje apvainikavo pirmuoju masiniu ramių Lietuvos gyventojų puolimu, apie 50.000 žmonių — vyrų ir moterų, jaunų ir žilagalvių senukų ir net vaikų, inteligentų, ūkininkų ir paprastų darbininkų šeimų — išlėšė iš mūsų tautos tarpo, sumetė į galvijams vežti vagonus, juos aklinai užkalė ir, be lašo vandens alpstantiems vaikučiams, išvežė į bolševikinės imperijos tyrus ir kacetus...Iš slaptų sovietiškų dokumentų, 1941 m. birželio 23 d. patekusių į lietuvių sukilėlių rankas, žinome, jog prie suminėto aukščiausio laipsnio nusikalstamojo darbo žmoniškumui ir civilizacijai, Maskvos Vyriausybė pradėjo ruoštis nuo to momento, kai užker- gė Lietuvai 1939 m. spalio 10 d. sutartį su Sov. Rusija, lyg pasityčiojimo sumetimais, pavadindama ją „Draugingumo ir savitarpinės pagalbos“ sutartimi.Deja, ši, ano meto Kremliaus didžioji paslaptis, ryškėjo tik palaipsniui, kai 1940 m. birželio 15 d. Sov. Rusija, sulaužydama visus savo iškilmingai duotus įsipareigojimus nepažeisti Lietuvos suverenumo ir jos teritorijos integralumo, klasta ir jėga paglemžė Lietuvos nepriklausomybę ir ėmė be _ atodairos ir be pasigailėjimo, be saiko ir be galo, vykdyti nekaltų žmonių areštus, ardyti krašto ūkį, išniekinėti mūsų tautos šventoves ’ ir griauti visą mūsų kultūrinį ir socialinį gyvenimą, skubėdama iš- \ plėšti mūsų kraštą ir mūsų tautą iš civilizuotos Vakarų Europos ir mus nustumti į Sov. Social. Respublikų Sąjungos materialinį ir dvasinį skurdą.Joks lietuvių pakantumas susilaikyti nuo pasipriešinimo veiksmų siekiant nesuerzinti sovietinio okupanto nei kiek neprilaikė jo . nuo griovikiškų darbų mūsų kraš- . te ir nuo pikto pasikėsinimo eks- . terminuoti mūsų tautos šviesuomenę bei mūsų kultūrinio gerbū- . vio kūrėjus.Tik po to, kai kalėjimai jau buvo sausakimšai prikimšti nekaltų žmonių, kai paaiškėjo, jog kalinamieji yra verčiami prisiimti nusikaltimus, kurių jie niekad nebuvo padarę, ir kai vis daugiau ėmė pasitvirtinti tai, kad jie yra žiauriausiai kankinami ir sadistiškai žudomi, tada tik visi pradėjo suprasti, kas yra ta, sovietinė santvarka tikrumoje, ir kad ji yra ne kas kita, kaip laukinė, Kremliaus kriminalistų sugalvota ir iš anksto suplanuota, žmonių laisvei ir žmogui naikinti sistema, iš kurios -Jbūtų bergždžia tikėtis nors elementariškų žmogaus teisių atsižvelgimo, arba . laukti paprasto žmogiško pasigailėjimo i-ekaltam žmogui.Tam viskam išryškėjus, o pro kalėjimų langus, kad ir apkaltus ; storomis lentomis, ir egzekucinių • kamerų sienas nuolat, dieną, ir 'naktį girdint širdį aižančius dus- liūs kankinamųjų šauksmus su- ' teikti broliškos pagalbos, savaime pasidarė aišku, jog ten, kur siaučia sovietinis režimas, ten žmogui, mylinčiam savo Tėvynę, prisirišusiam prie vakarų .kultūros, tikinčiam į Dievą ir trokštančiam laisvės, nėra gyvenimo, o tik begalinės kančios; todėl savaime brendo . mintys, kad geriąų būtų mirti f Leisvės Kovotojo mirtimi, negu pasiduoti nevilčiai bei leisti save sovietiniams sadistams žvėriškai _ nužudyti arba deportuoti į Sov. ; Rusijos kacetus, sistemingam nukankinimui, be pėdsako...Štai kodėl ryštįpgesnieji mūsų .tautos sūnūs apsisprendė pavartoti kraštutinę gelbėjimosi priemonę.-Štai kodėl jie slaptai būrėsi į 

bendrą Lietuvių Aktyvistų Fron
tą, nepabūgdami įžūliausių iš bol-

ševikinio priešo pusės persekiojimų ir areštų.štai kodėl jie, nebebrangindami savo gyvybės, griebėsi plikom rankom nuplėšti šautuvą nuo rusų raudonarmiečių pečių, patys apsiginklavo, ir 1941 m. birželio 23 d. įstengė įvykydyti Lietuvių Tautos sukilimą, nesusvyravo stoti prie barikadų prieš rusų Raud. Armijos tankus ir NKVD kulkosvaidžius!Šiuo savo heroiniu žygiu lietuvių tauta davė deramą atsakymą sovietiniam okupantui už mūsų tėvų, brolių ir sesių masinį deportavimą iš savo krašto, o taip pat ir už visus kitus bolševikinius žiaurumus ir griovikiškus darbus Lietuvoje laike pirmosios sovietų okupacijos.Nublokšdama sovietinį jungą nuo savo pečių, atstatydama Lietuvos valstybinę nepriklausomybę ir sudarydama naują tautinę krašto vyriausybę, lietuvių tauta nunuogino prieš visą pasaulį ir istoriją Maskvos melą apie neva Lietuvos laisvą įsijungimą 1940 metais į Sov. Sacial. Respublikų Sąjungą. Iš kitos pusės, tuo savo žygiu ji įspėjo hitlerinę Vokietiją, jog Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė, o savo kraujo aukomis, laike sukilimo sudėtomis, dar kartą parodė visiems, jog nesame jokia vergų tauta, jog branginame vakarų civilizaciją ir demokratines laisves ir kad esame pasiryžę kovoti už savo tautinius idealus.Šitaip užsigrūdinusi kovoje už savo teisę į valstybinę nepriklausomybę ir susicementavusi tautine vienybe, lietuvių tauta taip pat vyriškai, per ištisus trejus metus, priešinosi nacių okupacijai, sudėdama tūkstančius naujų aukų kovoje už savo laisvę ir bendrą su didžiosiomis demokratijomis tikslą. Ne jos kaltė, kad II-jo Pasaulinio karo pasėkoje Lietuva tapo iš naujo bolševikinio okupanto auka, ir kad tas, žiaurusis okupantas, štai jau šeši metai lieka nesudraustas ir gali toliau daryti Lietuvoje savo nusikalstamus darbus prieš žmoniją ir jos civilizaciją, vykdydamas tikrą tautą genocidą mūsų krašte.Priešbolševikinės kovos požiūriu, birželio 23 d. lietuvių sukilimo reikšmė toli siekia už pačios Lietuvos ribų. Tuo mes. lietuviai, galime pasididžiuoti prieš kitas tautas, nes kalbamas mūsų sukilimas teikia visoms tautoms pavyzdį kaip reikia kovoti su bolševikiniu žmonijos priešu ir kad neužtenka balsavimo kortelių, verbalinių notų, gausių konferencijų ir begalinių kalbų Jungtinių Tautų Organizacijoje, Naujorke.Dešimties metų sukakties proga, nuo birželio 23 d. mūsų tautos heroinio akto, tebūna leista man, kaip asmeniui, stovėjusiam Lietu-
I PRINCAS IR ELGETA Į I- - - MARKAS TWAIN'AS --------1Ištrauka iš ką tik PLB Vokietijos Krašto Valdybos išleistos, minėtu vardu, knygos.Markas Twain'as, gimęs 1830 m., plačiai žinomas amerikiečių rašytojas — jumoristas.Būdamas nepastovaus, nuotykius mėgstančio būdo žmogus, jaunystėje bastėsi po visą Ameriką, dirbo įvairius atsitiktinus darbus. Buvo: angliakasys, upės laivų vairininkas, keliaująs korespondentas. Pagaliau, griebėsi literatūros ir greitai Amerikoje pagarsėjo, kaip gabus jumoristinių apysakaičių rašytojas.Pasisekimo paskatintas, M. Twain'as ėmė rašyti ilgesnes apysakas — ir dar labiau pagarsėjo.Jo kūriniai „Tomas Sojeris“ ir „Heklibery Fino nuotykiai“ yra išversti į visas kultūringąsias pasaulio kalbas. Šios knygos yra išverstos ir į lietuvių kalba. Anglosaksų kraštuose M. Twain'as ir dabar yra populiarus. Jo raštai nuolat leidžiami naujomis laidomis. Iš jo gyvenimo filmą susilaukė didelio pasisekimo.M. Twain'as mirė 1910 m. sulaukęs žilos senatvės. Neseniai, Vokietijos PLB Krašto Valdyba išleido jo, taip pat plačiai skaitomą kūrinį „Princas ir elgeta“.—o—

1. PRINCO IR ELGETOS
GIMIMAS - . ■Rudenį, šešioliktojo amžiaus pirmosios pusės pabaigoje, sename Londono mieste, neturtingos Kan- 

vių Aktyvistų Fronto priekyje, kreiptis šiuo žodžiu į mano kovos draugus — aktyvistus, kurių šimtai yra tremtyje, o taip pat ir į lietuvius tremtinius, kaip gyvus ano meto įvykių liudininkus, ir į visą lietuviškąją visuomenę, laisvajame pasaulyje:Nepasiduokime jokiai nevilčiai! Sovietinis okupantas turi būti ir bus pašalintas iš mūsų krašto! Lietuva vėl taps nepriklausoma! Kitaip būti negali!Kad tai greičiau įvyktų, su- glauskime dar daugiau mūsų širdis ir protus ir sutelkime visas mūsų pastangas galingam visų lietuvių protestui visame pasaulyje prieš žmoniją ir jos civilizaciją vykdydamas tikrą tautų genocidą mūsų krašte. Protestuokime be paliovos, kad visi suprastų, kad tai, kas darosi Lietuvoje, gali pasidaryti ir visur kitur: žūtų nebe šimtai tūkstančių nekaltų žmonių, kaip Lietuvoje, bet raudonieji budeliai išžudytų milijonus inteligentijos pasaulyje, jei tik Sov. Rusijos diktatorių svajonė — išplėsti bolševizmą pasaulyje — išsipildytų.Kad mūsų protestas būtų efektingesnis, nevenkime kelti viešumon ir tai, kad mes, kaip tauta, kovojanti prieš bolševizmą, galime pasididžiuoti: pasistenkime, kaip kas gali, per spaudą, paskaitomis, gyvu žodžiu susirinkimuose, per asmenines pažintis, arba netarpiškai per valstybės vyrus tų kraštų, į kur likimas mus nubloškė, kaip ir raštais tarptautinėm organizacijom — nušviesti mūsų tautos birželio 23 sukilimo gilią prasmę, kaip pavyzdį visoms kitoms tautoms priešbolševikinė- je kovoje.Šiuo savo herojiniu žygiu, savo naujomis aukomis ir savo begalinėmis kančiomis pasikartojusioje sovietų okupacijoje lietuvių tauta jau atliko savo uždavinį, kaip vakarų kultūros avan postas šioje Europos dalyje.Todėl mes, lietuviai, turime teisę reikalauti, kad visos valstybės, už kurių laisvės ir civilizacijos apsaugojimą mūsų tauta dabar kenčia, ir tų valstybių atsakingi vyrai surastų priemonių išgelbėti Lietuvą ir lietuvių tautą iš bolševikinio pragaro.Birželio 23 d. reikšmės prieš- bolševikinėje kovoje iškėlimu mes tinkamai atžymėtume to įvykio, jau nuėjusio į garbingus Lietuvos istorijos lapus, dešimtąją sukakti ir atiduotume deramą pagarbą mūsų tautos aukoms, kurias ji iki šiol sudėjo kovoje už savo laisvę.
Kazys Škirpa Vašingtonas, 1951 m. birželio 15 d.

PAMALDOSKEIGHLEY — liepos 8 d.. 12,30 vai.; SILSDEN — 10,30 vai.Laikas pagalvoti apie „B. Lietuvio“ prenumeratos pratęsimą.ti šeimos gimė sūnus, niekieno toje šeimoje nelaukiamas.Tą pačią dieną turtingoje Tiudorų šeimoje gimė kitas vaikas, senai jau visų lauktas ir reikalingas ne tiktai Tiudorų šeimai, bet ir visai Anglijai. Taip, senai jau apie jį svajojo anglai, laukė ir prašė Dievą greičiau atsiųsti, ir dabar, jam gimus, žmonės tiesiog apsvaigo džiaugsmu. Pažįstami, susitikę tą dieną gatvėje, bučiavos apsikabinę ir verkė džiaugsmu. Visi pametė darbą: didikai ir prasti žmonės. Turtingi ir vargšai mylėjosi, dainavo, šoko ir gerokai jau buvo įtraukę. Taip praėjo keletas dienų ir nakčių. Gražu buvo tada dienomis Londone: prie kiekvienų namų linksmai plėvesavo tautinė vėliava, gatvėmis vaikščiojo turtingai papuoštos procesijos. O naktį būdavo dar gražiau: visose gatvėse degė laužai, o aplinkui ūžė džiaugsmingos minios. Visoj Anglijoj tik ir kalbėjo apie gimusį Tiudorų Eduardą, Uelso princą. O šis, papuoštas šydais ir šilkais, nė nesuprato to džiaugsmo, nė nežinojo, kad jį nešioja ir vysto žymiausi lordai ir ledi. Jam tat buvo vistiek ir visai nerūpėjo.Bet niekas neminėjo antrojo vaiko, Tomo Kanti, suvyturiuoto purvinomis skepetomis. Niekas jo neminėjo, išskyrus vargšų šeimą, kuriems jo atsiradimas pasauly teikė tik naujų vargų, naujų rūpesčių.
2. TOMO VAIKYSTĖPažiūrėsim, kas buvo po keleto metų. Tam laikui Londonas jau turėjo penkioliką amžių ir buvo didelis miestas. Jame gyveno šimtas tūkstančių gyventojų, bet tūli

DEL UŽGESUSIO BE SKUNDOLietuviui rašytojui Juozui Kruminui klaikioje tremtyje iškrito iš sustingusios rankos plunksna, iškrito džiovai pasmaugus vieną gabesniųjų mūsų kūrybinio žodžio atstovų, vieną darbštesniųjų literatų, poetą, redaktorių. Nei prakalbos prie duobės, nei gėlės ant kapo, nei artimo asmens rauda, nei straipsniai nebeprikels to, kurs buvo pačiame savo kūrybiniame pajėgume, kurs davė mūsų literatūrai tiek pasigėrėtinų dalykų ir kurs teikė tiek gražių vilčių susilaukti iš jo dar stambesnių ir vertingesnių kūrinių. Vokietijoje likę tautiečiai tremtiniai, dalyvavę laidotuvėse, užbėrė ant jo karsto po tris saujas žemės, maldele prisimindami sau, kad dulke buvęs, dulke turi pavirsti. Taip, mes visi artinamės prie tos rūsčios neišvengiamybės, bet mes linkime viens kitam, prašome Dievą, šaukiamės mokslo, kad tos nešvengia- mybės susilauktume kuo vėl’au, natūraliai, kai pagalbos šaukimasis atrodo beprasmiškas, nes gerai žinome, kad nieko amžino nėra šiame pasaulyje.A. a. Juozas Kruminas nuvyto be laiko, nuvyto lyg nelaistomas augalas, užmirštas užsiplepėjusių politikierių, biznierių, planuotojų, visuomenininkų, gražbylių teoretikų, busimųjų direktorių ir net kolegų. Turbūt jie, užsiplepėję ar ant pirmųjų čekių knygučių saldžiai prisnūdę, užmiršo, kad pakasynos pakasynomis nelygu; kad į vienas einame, linkėdami sau išgyventi velionies amžių, o į kitas einame per daug jau geliančiomis širdimis, žinodami, kad esame liudytojai naujos skaudžios tragedijos, kad esame galbūt net tos tragedijos neigiamieji veikėjai.Šį kartą mes, mintimis, dalyvavome žymaus poeto pakasynose ir, galbūt, vienas kitas slapčiomis nubraukėme ašarą, o gal ir nenubraukėme, nesusivokdami, kokį ten lietuvį prakasė svetimoje žemėje, ar kaip užkietėjėliai, kuriems pritrūko iniciatyvos ir solidarumo mūsų tautos pranašesnio sūnaus gydymui sumesti nors po sidabrinuką. Kągi, sidabrinukai liko pasiturinčiųjų kišenėse, lavonas nebepriekaištaus, bet ir mes nebeturėsime Juozo Krumino, kurs nusigręžęs nuo raudonosios nesąmonės, originaliu stiliumi, savotiškomis kūrybinėmis priemonėmis ir sparnuotu žodžiu guodė mus, įtikinėjo mus, kurstė mus, priminė skriaudas, pasakojo mums apie tėvynės grožį, jos praeitį, jos suklestėjimą, apie musų laimingąsias dienas, apie meilę. Ir pasakojo jis iki pajuto, kad krūtinėje pradėjo trūkti degonies. Bet jis nesiskundė, nevaikščiojo atkišęs kepurę; jis rašė ir rašė, iki amžinoji naktis užslinko virš jo liepsnojančios, bet pavargusios širtaria buvus du kart daugiau. Gatvės buvo siauros, kreivos ir šlapios, o ypač toj daly miesto, kur gyveno Kanti šeima, netoli Londono tilto. Namai ten buvo mediniai, antrasis aukštas buvo platesnis už pirmąjį, tretysis toli nu- sikišdavo nuo antrojo ir taip juo aukštyn-juo platyn.Statė juos kryžiuodami vienas ant kito storus rąstus; tarpus prikimšdavo kietos ■medžiagos ir užtepdavo tinku.Rąstus nutepdavo raudonai, mėlynai ar juodai, žiūrint koks šeimininko skonis, ir tat duodavo jiems daug gyvumo. Namų langai buvo nedideli, mažais kertuotais stiklais ir atidaromi į lauko pusę, kaip nesuveriamos durys.Namas, kur gyveno Tomo tėvai, buvo dvokiančiam užkampy, už Apsėdu eilės, pramintos Išėdų kiemu. Namelis buvo mažutis, per- senęs, sukrypęs ir prisikimšęs beturčių. Kanti šeima turėjo kambarį trečiame aukšte Tėvo ir motinos kertėje dar buvo kaž kas panašu į lovą, bet Tomas, senutė, jo dvi sesers — Beta ir Nana — nė. tiek neturėjo- jiems priderėjo viso kambario asla, ir jie galėjo gulėti kur tinkami. Tiesa, namuose buvo dvi atplėši apklotų ir keletas ryšuliukų aptręšusių šiaudų, bet šis turtas vargiai galima pavadinti patalu, nes kasryt visa tai suversdavo į krūvą, o vakarą pabrinkdavo iš krūvos, kas kam patiko.Beta ir Nana turėjo po penkioliką metų. Jos buvo geros dvynės mergaitės, bet nešvarios. Drabužių vietoje buvo apsikarsčiusios skudurais ir augo be jokio auklėjimo. Jų motina buvo tokia pat. 

dies, iki jis paskutinį kartą užmerkė akis.Taigi, dabar vėl galime pasinerti į savo smulkius reikaliukus, lėkščias intrigėles, į nerūpestingi plepėjimą, į planavimą ir taupy mą, nes vienu aukų lapu pagaliai bus mažiau, bet vargu, ar dėl k mūsų sąžinė bus ramesnė. Vargu nes dar vieno rašytojo džiovininke veikalai visados primins mums kad vis dėlto dėl jo perankstybos mirties mes esame tiesioginiai ar ba netiesioginiai kaltininkai. Kac tai yra taip, jūs, ponai patikėtiniai, organizatoriai, visuomenininko vardo mėgėjai ir pilkųjų darbuotojų kritikai, tik pažvelkite į veidrodį, slapčiomis, nenukreipdami akių, ir jūs įsitikinsite, kad vienas taip vadinamąjį plunksnagraužių sako tiesą. Tur būt. O jei taip tai mums daros dar skaudžiau, prisiminus a. a Juozą Kruminą, tą kuklią, tačiat stambią asmenybę, žiauriai už troškusią idėjinėje kovoje dėl mū- sų laisvės._____________________ S. L-s.

LIETUVIU SPAUDA
ŽODIS IR DVASIATaip įvardintam straipsny „Tėviškės Žiburiuose“ J. Kuzmickis nagrinėja lietuviškosios spaudos reikšmę. Tokį klausimą nagrinėti autorių paskatino toks atsitikimas :— Neperseniai mačiau, kaip,1 pasiturinčiai nuosavuose namuose gyvenąs inteligentas, aukštąjį ^noksią baigęs lietuvis išsisuki-] nėjo, kad nereikėtų užsisakyti lietuviško žurnalo: „Aš skaitau anglišką spaudą...“Man pasirodė, kad šis argumentas visiškai lygus antrosios išeivių kartos lietuviui, kuris svetima kalba sako. „Aš kalbu anglų kalba. Kam man ta lietuviškoji?...“O gaila, kad net tariamai šviesus lietuvis nenori suprasti, jog lietuviškas žodis, tai lietuviškoji dvasia.Tuo tarpu dėl jo, to lietuviško žodžio, lietuvis jau seniai kovojo, o dar ir šiandien tebekovoja. Dėl jo knygnešiai statė gyvybę ir laisvę į pavojų, dėl jo šimtai ir tūkstančiai ėjo į Sibirą, dėl jo liejosi kraujas Kražių bažnyčioje.Blogas būtų kraštutinumas, — pažymi straipsnio autorius, — jei lietuvis, šiaip ar taip įsikūręs svetur, užmirštų savo švenčiausią pareigą — kaip senovės žynys ar vaidilutė kurstyti lietuviškajam žodžiui amžiną ugnį. To lietuviško žodžio misija svetur taipgi didelė.Lietuviškas žodis amžina ugnimi turėtų degti ir svetur susikurtuose namuose.Lietuviškas žodis turi lydėti lietuvį ne tik namų pastogėje, bet kur tik susirenka būrelis lietuvių.Bet tėvas su senute-šeimai buvo nelabieji. Jie prisigerdavo kur tik nutverdami ir mušdavos savitarpy su kuo papuldavo, arba su tuo, kas arčiau pasipainiodavo; keikėsi ii prisiekdinėjo kiekvieną žingsnį girti ir negirti. Jonas Kanti (tė vas) buvo vagis, o jo motina (senutė) elgeta. Jie išmokė vaikus elgetauti, bet nusegebėjo išmo' kyti vogti. Tarpe žmonijos atmatų, kurie nesuseidami į pažintį, taip susikimšo šitam namely, gyveno vienas geras senelis, kunigas altaristas. Jis dažnai slapta atsivesdavo vaikus pas save ir mokė juos gera. Kunigas Andrius išmokė ir Tomą skaityti, rašyti ir truputį lotyniškai. Jis būtų to pat išmokęs ir Tomo sesutes, bet jos bijojo draugių pašiepiamos, kurios nebūtų kentusios taip mokytų panelių.Visas Išėdų kiemas sudarė kažin kokį skurdų lizdą, kaip ir tas namas, kuriame gyveno Kanti. Girtuokliavimas, keiksmai ir peš tynės ten buvo paprasčiausi dalykai, pasikartodavo kasnakt ir tęs- davos ligi išauštant. Pramušta galva čia buvo toks pat paprastas daiktas, kaip ir badas, o vienok mažiukas Tomas nesijautė laimingas. Jis gyveno vargingai bet to nematė, nes taip gyveno ir visi kiti Išėdų kiemo berniukai Todėl ir manė Tomas, kad taip reikia ir taip turi būti. Vakarą, narėjęs namo tuščiomis rankomis, jis žinojo, kad pirmiau iškolios ir apkuls jį tėvas, paskum senelė, tik dar smarkiau- o vėlai vakarą priš- liauš nemačiomis prie jo išalkusi motina ir tylomis įbruks jam i ranką nugraužtą kąsnelį ar plute
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAUNO PRODUKTŲ 

PREKYBOJ IŠEIKVOJIMAI Dir. Medišauskas kaltinamas dalyvavęs „valst. turto grobime“, o Šimanas — jį slėpęs. „Prezidentas“ Matulis piktinasi, kad „partija per maža rūpinosi visuomenės darbu“ — atseit, dar per maža spaudžia kitus, nors jau 3.000 patikimų moterų užima kol. ūkių pirmininkių ar kitų pareigūnių vietas; marksizmo „universitetuose“ išsijuosę dirba 456 „profesoriai“, o partijos istoriją aiškina net 7.510 dėstytojų; tokiam Vilniuj prakaitą varvina 4.000 sta- chancviečių; Kaune veikia 3.000 propagandininkų (50 gyventojų vienam agitatoriui); Penevėžy su 30.000 gyventojų — net 16 propagandos centrų; Šiauliuose — 36 centrai su 350 propagandininkų etc. Vilniaus bibliotekų fondas papildytas 30.000 tomų įvairios propagandinės literatūros: Stalino raštų, rusų kom. veikalų ir kt. Tačiau, nepaisant tai, Matulis skelbia, kad „reikėjo su šaknimis išrauti likučius reakcinės ideologijos, išgyvendinti kabinetinį užsidarymą“ ir visų mokslininkų darbą „priartinti prie komunistinių uždavinių“ Tenka „negailestingai kovoti su nacionalist. pažiūromis ir teorijomis“. Net ir medic, instituto dir. Kupčinskas pasidarė tikras agitatorius, kuris seka kitus dėstytojus, kad tie būtų akli komunistai.
KAIP KEPAMI DIPLOMAIPasigiria „Sovietskaja Litva“ Nr. 31, būtent — „Kauno un-tas 1945—50 m. išleido 1.115 gydytojų, 431 inžinierių ir daug kitų specialistų, kai tuo tarpu per visą buržuazinės Lietuvos laikotarpį išleista tik 1.109 gydytojai“. Tegu suteikia kiekvienam, pradžios mokyklos „absolventui“ gydytojo ar inžinieriaus diplomą, tai tokių „specialistų“ turės dar daugiau. O kaip tokie „specialistai“ dirba, aprašo ta pati „S.L.“ Nr. 37. Būtent — Vilniaus I poliklinikos ligoniai turi ištisomis valandomis laukti direktoriaus dr. Emivo. Direktoriaus kabinetas vis užrąkin- tas ir net rhepėkabiiifas>‘ raištelis, kada priims. Nervų ligų specialistą surasti veik niekad neįmanoma. Tam juk jie ir „specialistai“...

MENAS BOLŠEVIKŲ) VEŽIMUI 
STUMTIViskas bolševikų „mene“ turi tarnauti propagandai. Imkime kad ir Maskvos Tretjakovo galerijoj suruoštą parodą, kurion buvo parinkta ir 20 bolševikams priimtinų liet, dailininkų kūrinių. Po čekistiško tikrinimo ten galiausia buvo leista išstatyti tik Masko- nio brigados Mikalkevičiaus portretą, Janulio — Motinos didvyrės, A. Želalienės portretą, Žmui

dzinavičiaus «— „I nakties gaudymą“ ir ..Nemuno intaką“, V. Dil- kos — „kolchozo steigiamąjį susirinkimą“, grafikų: Galdiko — S. Neries poemos apie Staliną 6 iliustracijas, Tarabildienės — 2 Žemaitės pasakojimų iliustracijas, Žuk- lio — V. Kapsuko biustą, Mikėno — Melnikaitės portretą, Petrulio kompoziciją „Komunistų sušaudymas“.
NAUJI VALYMAIPaskutinėmis žiniomis, po Latvijos su Estija jau ir Lietuvoj vyksta „valymas“ pačioj partijoj ir bolševikų saugumo organuose. Suimta visa eilė valst. tarnautojų, geležinkelininkų ir žemesniųjų saugumo valdininkų. Paslaptingai miręs vienas svarbiausių valytojų prok. pavad. B. Bodekas, faktiškai turėjęs vadovauti visiems valymams, palaidotas valst. lėšomis. Jo automobilį paslaptingai užpuolus pakeliui į Vilnių jis buvo sunkiai sužeistas ir vėliau mirė. Apie jį „draugų grupė“ įdėjo tik nežymų nekrologą „Tiesoj“ Nr. 74. Partijos CK sekretoriai Ozarski ir Stupikov pakeisti S. Pilypavičium ir žydų kilimo Moskvinu, ėjusiais pavaduotojų pareigas.

VILNIUS — KARINĖ SOVIETŲ 
BAZĖLenkų emigrantų spauda pateikė žinių apie Vilnių, kuris yra paverstas sovietinės kariuomenės baze. Pastaruoju metu Vilniuje yra daigiau, kaip dvi raudonosios kariuomenės divizijos. Pėstininkų pulkas ir sibirinės kavalerijos pulkas apgyvendintas mieste, buvusiose kareivinėse, o daugumas kariuomenės Vilniaus apylinkės miškuose. Ten sovietų kareiviai gyvena išsikasę žemėje bunkerius. Visas raudonosios kariuomenės užimtas rajonas yra stropiai saugomas, kareiviai nuo sąlyčio su civiliais stropiai izoliuoti.Pačiam mieste, Ukmergės gatvėje yra dideli požeminiai muni- cijos sandėliai. Netoliese esančios naujai įrengtos tankų remonto dirbtuvės. _ .

> •>< r.i.4 Ci.Jš ’
TIK PRIEVARTA GALf ’ 

ŠLAMŠTĄ ĮBRUKTISovietinė literatūra niekur negirdėtu žiaurumu „platinama“. Tai aiškėja iš to fakto, kad Marijampolėje esąs tokios literatūros , knygynas turi 360 aktivistų platintojų. Jie pernai, belandydami po dirbtuves ir kolchozus, žmonėms įbruko už 122.000 rublių šito šlamšto, nes nepanaudojus prievartos ir grąsinimų, niekas tokių spaudinių gera valia nenori imti. Pav. net komjaunuoliai, kurių sąrašas seniai esąs įteiktas Kaišiadorių knygynui, neateina atsiimti Stalino biografijų.

DAUGINA ŠLAMŠTABalandžio mėn. iš spaudos išėjo 15 „poetų eilėraščių rinkinys“, skirtas Korėjai. Eilėraščiai buvo bolševikų užsakyti ir turėjo kunkuliuoti neapykanta imperialistams. į tą darbą įtrauka: Tilvytis, V. Valsiūnienė, Vi. Mozūriūnas, Alb. Žukauskas, V. Gira, V. Reimeris, Churginas, V. Šulcaitė, Br. Mackevičius, J. Andriuškevičius, J. Žibąs ir kt. Rinkinys bolševikų kritikuojamas, o rašytojų sąjunga kaltinama, kad rinkinio tinkamai neišcenzūi avo. Churgino eilėraštyje jaučiama prislėgta, beviltiška, verkšlenanti nuotaika ir neišreikštas įsitikinimas, kad Amerikos „grobikai“ bus Korėjoje nugalėti. Daug slegiančių vaizdų esą ir Mackevičiaus eilėrašty- ] j e. Bolševikai randa ir Stalino premijos laureato Tilvyčio eilėraštį prastą, nes esanti tokia eilutė: „iš kur ir narsas imasi tavasis, jei tu tik taikų darbą težinai“. Mozūriūno eilėraštis — Šalin iš Korėjos žudikai — nepasakąs kokie žudikai turi būti iš ten išpo- šolvoninti._________________________________
„KLAJŪNAS“, naujas D. Britanijos lietuviams 'iliustruotas žurnalas su „Apuoko“ priedu. Daug įdomaus pasiskaitymo. Kaina 2/6. Platintojams nuolaida. Išsiunčiamas tuojau. 38, Melville Rd., Coventry.

LAISVIEJI ŽURNALISTAI PRANCŪZIJOJEtūra turi pasisekimo. Joje dalyvauja visų pavergtų kraštų žurnalistai ir jos leidžiamą žinių biuletenį yra užsiprenumeravę didieji Prancūzijos laikraščiai.Per šį susirinkimą Unija išsirinko naują Valdybą, į kurią įeina visų tautinių grupių atstovai.'"Unijos pirmininku išrinktas vengras p. Szilagi, vicepirmininku-lietuvis  pulk. Lanskoronskis, sekretorium — panelė Saukas -■— estė. Tuo bu- du pabaltiečiai užėmė unijoje ne paskutines vietas. Dar galima pridurti, kad pulk. Lanskoronskis pirmininkavo metiniam susirinkimui, tai irgi mielas lietuviams faktas. J. M.

Po sunkia, našta keliauja 
Vyras pro šaltinį.
Nori jis pasiekti sauja 
Versmę krikštolinę.

Nori lūpas jis pavilgyt, 
Žygį įpusėjęs.
Keltas priešaky dar ilgas, 
Nepalankūs vėjai.

Bet šaltinis greit nusenka,
Svetimą pažinęs, 
Ir žegnotis kelia ranką 
Vyras be tėvynės.

Po nesenai įvykusių Laisvųjų Žurnalistų Federacijos Tarybos Posėdžių Paryžiuje, tos Federacijos sritinė, Prancūzijos, Unija buvo sušaukusi birželio 3 d. savo metinį susirinkimą. Peržvelgta pereitų metų veikla, kuri, nepaisant sunkių tremtinių žurnalistų darbo sąlygų, atsiektais rezultatais buvo gana vaisinga.Kelioms Centrinės Europos ir Balkanų tautų žurnalistų grupėms pavyko išsirūpinti Prancūzijos Radijo transliacijas savo kalbomis. Tai yra milžiniškas žingsnis pirmyn ir džiaugiamasi, kad kai kuriais atžvilgiais Paryžiaus Radi j o- fonui pavyksta suredaguoti priimtinesnes pavergtiems kraštams, nei iš užjūrių siunčiamas programas. Paryžius vistik yra labai geroje geografinėje padėtyje ir, gal būt, psichologiniai iš čia pavyksta geriau prieiti prie pavergtųjų Europos kraštų tautiečių galvojimo būdo. Yra vilties ir lietuviams gauti, nors trumpus „pusvalandžius“ lietuvių kalba, šiuo reikalu Pabaltijo žurnalistai jau yra įteikę prašymą Prancūzijos Informacijos Ministerijai.Prancūzijos Laisvųjų Žurnalistų Unijos nariai įsteigė Paryžiuje spaudos agentūrą, tikslu-teikti suinteresuotiesiems daugiau informacijų apie tikrąją padėtį okupuotuosiuose kraštuose. Ta agen

SEKMADIENIO RIMČIAI
BRANGIAUSIAS TURTASTikėjimas yra vienas svarbiausių mūsų gyvenimo veiksnių. Visas žmogaus gyvenimas yra pagrįstas tikėjimu. Nuo kūdikio lopšelio iki paskutinio atodūsio mes tikime ir reikalaujame iš kitų tikėjimo. Jei nebūtų tikėjimo, pranyktų visas mokslas, visokia meno kūryba, visi amatai, būtų uždarytis kelias kiekvienai pažangai. Nes jei kiekvienas norėtų viską ištirti savo protu ir savo jėgomis, tektų išsižadėti visų mokslo laimėjimų. „Tikėjimas yra visų dalykų pradžia — sakė šv. Teofilius Antiochietis jau II šm. — Argi gali ūkininkas pjauti, pirma nepatikėjęs žemei sėklos?Ar gali kas keliauti jūra, nepasitikėdamas laivu ir vairininku? Ar gali pagyti ligonis, kuris nepasitiki gydytoju? Kas gali tapti menininku ar pasiekti mokslo, jei jis prieš tai nepatikės mokytoju? Bet jei žemdirbys pasitiki žeme, keleivis — laivu, ligonis — gydytoju, argi tu nepasilikėsi Dievu, iš kurio patyrei tiek daug ir tokių didelių garantijų?“Bet už tai tikėjimas yra viena brangiausių brangenybių ir dovanų. Gi visa, ką tik mes turime brangesnio ar vertingesnio, sten

giamės apsaugoti nuo sunykimo bei pražuvimo. Lygiai šių dienų pasaulis ir jo vaikai visomis jėgomis ir priemonėmis stengiasi atimti iš mūsų tą brangenybę — tikėjimą į Dievą. Kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais, taip lygiai ir šiandie kruviniausiais persekiojimais ir baisiausiomis priemonėmis bedievybės tarnai ir tikėjimo priešai kiekviename žingsnyje tykoja atimti iš mūsų tą, tikėjimo brangenybę, jėga, smurtu, pažadais, pajuoka, grąsinimais, deportacijomis, bažnyčių uždarymu, o ypatingai per spaudą ir organizacijas. Mūsų tikėjimui šiandien gresia dideliausi bandymai. Th— čiau mes žinome savo pareigas ir savo tikėjimo brangumą. Tai vienintelis turtas, likęs mūsų širdžiai ir sielai. Jo netekę liktume nelaimingiausi čia, žemėje ir amžinybėje. Tą tiesą suprato visų šalių ir visų laikų krikščionys. Milijonai kankinių rodo mums kelią! Vyrai ir moterys, žilagalviai seneliai ir net maži vaikeliai norėjo geriau mirti, kaip išsižadėti tikėjimo. Aišku, tai yra labai skaudi tiesa, bet „Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo an-gėlų akivaizdoje“ (Lk 12,8). Tai labai aiškus reikalavimas.Reikia daug drąsos ir jėgos bei stiprybės, kad žmogus galėtų nematomus dalykus labiau vertinti už apčiuopiamą tikrovę, reikia didelės Dievo malonės, kad galėtų net kančias iškentėti dėl tikėjimo. „Palaiminti, kurie kenčia dėl teisybės, nes jų bus dangaus karalystė“. Palaiminti, kurie kenčia ir jų vargus Dievas tikrai nepaliks 
be atpildo. Skaitymas iš apaštalo Petre 1 laiško 3 skyriaus gražiai nurodo visas pareigas galutiniam laimėjimui pasiekti.„Mylimiausieji. Būkite visi vienos minties maldoje, užjaučiu, mylėkite brolius, būkite gailestingi, romūs, nuolankūs; neatsilyginkite piktu už piktą, ne keiksmu už— keiksmus, bet, priešingai, laiminkite, nes tam estate pašaukti, kad paveldėtumėte palaiminimą. Nes kas nori mylėti gyvenimą ir gerų dienų matyti, tegul sulaiko savo liežuvį nuo pikto, ir tegul jo lūpos nekalba vyliaus; tegul jis nusigręžia nuo pikto ir tegul daro gera, teieško ramybės ir tegul ją sėja; nes Viešpaties veidas prieš darančius piktą. Ir kas yra, kurs jums kenktų, jei uoliai stengsitės daryti gera? Bet jei ir turėtumėte ką kentėti dėl teisybės, jus esate palaiminti! Nebijokite jų gąsdinimo ir nenustok kite ramybės. Laikykite Viešpati Kristų šventą savo širdyse!“

M. K. R.lę dirsėtos duonos, sutaupytą jai pačiai badaujant ir nebijant, kad vyras dažnai ją taip darant sugaudavo ir skaudžiai primušdavo.Ne, Tomas, iš tikrųjų, neblogai gyveno, ypač vasarą. Jis išmaldavo tam, kad išliktų nemuštas, nes išmaldauti buvo draudžiama įstatais ir bausmės už tai buvo nemažos. Didžiąją dali laiko berniukas leisdavo besiklausydamas kunigo Andriaus puikių senovės legendų apie milžinus ir nykštukus, apie burtininkus ir laumes, apie užburtas pilis, aukse paskendusius karalius ir princus. Jo galva buvo pilna šitų nuostabių pasakų ir ne sykį naktį gulėdamas patamsy ant kietų ir supuvusių šiaudų, nuvargęs, alkanas, primuštas — apsvaigdavo nuo pasakiškų vaizdų ir veikiai užmiršdavo skausmus ir skriaudas, įsivaizdavęs kokį įstabų princo gyvenimą karaliaus rūmuose Dieną ir naktį kankino jį tiktai vienas noras: savo akimis pamatyti tikrąjį princą. Tatai jis kartą pasisakė Išėdų kiemo draugams, bet šie jį išjuokė, ėmė tyčiotis, ir praminė princu. O Tomas nuo to laiko jau slėpė savo svajones.Ne sykį jis skaitė senas kunigo knygas ir prašė paaiškinimų ir išvadų. Tas skaitymas ir svajonės vis dėl to pamažėl perdirbo protą. Jo vaizduotės didvyrai buvo tokie puikūs, kad jis ėmė biaurėtis savo skarmalais ir aplinkinio gyvenimo purvais. Ir panoro jis būti švarus ir geriau apsitaisęs. Jis žaisdavo purvuose, kaip ir pirma, ir tatai buvo jam malonu. Bet visdėlto maloniau buvo Temzėje maudytis, kaip taškytis bežaidžiant purvais, 

nes tiktai maudydamasis tegalėdavo nusiplauti.Tomas visuomet rasdavo ką pasižiūrėti Čipsaide ar turguje.Be to laikas nuo laiko, kaip ir visiems londoniečiams, tekdavo matyti kariuomenės paradų, kada kurį nors nelaimingą didiką lydėjo į Touero kalėjimą sausuma ar vandeniu. Taigi, bendrai imant, Tomo gyvenimas buvo gana įvairus ir malonus. Skaitymai ir svajonės apie rūmų gyvenimą, pagaliau taip susuko Tomui galvą, kad jis iš tikrųjų ėmė įsivaizduoti save princu. Ir tada jis kalbėjo ne paprasta, bet karaliaus rūmų kalba ir rūmiškai elgėsi. Tomo įtaka draugams kas dieną augo ir pamažėl! ėmė jį gerbti, aukštesniu už save laikyti. Jis tiek daug žinojo, tiek mokėjo nepįprastų dalykų ir taip gražiai kalbėjo, kad iš tikrųjų atrodė mokytas ir protingas! Kiekvieną Tomo pastabą ir pasielgimą vaikai pasakodavo vyresniesiems, kad net ir šie jau ėmė vadinti Tomą Kantį nepaprastu nuostabiu vaikinu. Saugę žmonės sunkiais atsitikimais kreipdavosi į Tomą ir dažnai stebėjos jo protu ir protingu painių klausimų išsprendimu. Jis buvo didvyris visiems, kas tik jį pažino, išskyrus savąją šeimą, — tiktai savieji nematė jame nieko nepaprasta.Nedaug tepraėjo laiko ir susidarė Tomas sau tikrus karaliaus rūmus Jis buvo princas, artimiausieji dragai buvo jo asmens sargyba, kamergerai. ^ligeladiutantai ir statdamės. Kas dieną jie nra- simanėlį princą sutikdavo iškilmingai, skolintomis iš skaitytųjų 

i omanų ir Tomo sugalvotomis apeigomis; kas dieną svarbūs įeikalai jo beždžioniškosios karalijos buvo svarstomi karališkoje taryboje; kas dieną jo didybė išleisdavo įsakymus įsivaizduota- jai armijai, laivynui ir vice karaliams. O paskum jis, taip pat apsiskarmalavęs, eidavo kalėdoti; vakarą krimto sudžiūvusią duonos plutelę, gaudavo įprastą duoklę niuksų, barnių ir guldavo ant dvokiančių šiaudų, kad vėl galėtų gyventi išsvajotąja didybe. O noras, nors kartą, savo gyvenime pamatyti tikrąjį gyvą princą augo jame kas dieną, kas savaitę taip didžiai, kad užtemdė visus kitus jo norus ir liko jo gyvenime vienintelė svajonė.Vieną kartą, sausio mėnesį, kalėdodamas, nuliūdęs Tomas slankiojo gatvėmis keletą valandų paeiliui. Basas, sušalęs jis dairėsi j langus valgyklų ir cukrainių ir rijo seilę, matydamas languose didžiausių ragaišių, kiaulienų ir kitų gyvulių kūnų valgius. Visa tat jam atrodė rojaus skanėstais, kupiuos gali valgyti tiktai angelai, sprendžiant bent iš kvapo, nes dar neteko jam ragauti tų skanumynu. Dulkė smulkus šaltas lietutis, diena buvo ūkanota, nuobodi. Pavakary parėjo Tomas namo taip sušalęs, sušlapęs, suvargęs ir išalkęs, net senelė ir tėvas negalėjo nepastebėti jo skurdžios išvaizdos ir savotiškai susijaudino: paskubomis keletą kartų jį niuktelėjo ir nuvarė gulti. Skausmai visam kūne ir barniai aplinkui ilgai nedavė jam užmigti, bet pagaliau jo mintys nuskrido i tolimas puikiąsias šalis, ir jis užmi

go svajodamas esąs tarpe auksuotų ir išpuoštų karalaičių, kurie gyveno karaliaus rūmuose, kur minios tarnų juos sveikindami lenkėsi lyg žemės, arba, vos ištarus žodį, galvotrūkčiais puolė vykdyti jų jsakymus. O paskui, kaip ir turėjo būti, jis sapnavo ir pats tapęs princu. Visą naktį jis gėrėjos blizgučiais, aplinkinėmis brangenybėmis, buvo tarpe žymių ponių ir didikų, maudės šviesos srovėse, alsavo puikiausiais kvapais, gėrėjos gražiausia muzika ir atsakinėjo į garbingus nusižeminimus išsipuošusios minios ar šyptelėjimu ar karališku galvos linktelėjimu.O rytą, kai nubudo ir pamatė aplinkui purvą ir skurdą, viskas išrodė šimtą kartų klaikiau ir biauriau, kaip pirma. Jam taip suskaudo širdį, taip pasidarė geriaudu, kad neiškentė vargšas ir apsipylė ašaromis.3. TOMAS SUTINKA PRINCĄTomas alkanas atsikėlė, alkanas ir iš namų išėjo. Bet visos jo mintys buvo paskendusios praeitos nakties kliedėto miražo puikybėse. Dabar jis slankiojo po miestą, beveik nematydamas, kur eina ir kas darosi aplinkui. Jį stumdė, kartais koliojo bjauriais žodžiais, bet vaikas taip įsisvajojo, kad niekas jam nebedarė jokio įspūdžio Pagaliau jis atsidūrė prie Templio sienos, — taip toli toj pusėj miesto, kur jis dar visai nebuvo buvęs. Valandėlę sustojęs jis kažin ką mąstė; paskum vėl užsisvajoto ir pats nepastebėio. kaio atsidarė už Londono sienų.Tomas greitai priėjo Giringų 

kaimą ir atsisėdo pailsėti po gražiu kryžium, kurį pastatė vienas, anų laikų, nugalėtas karalius. Paskum sutingęs nudūlino tuščiu vingiuotu keliu pro didžiulį vyskupo namą į dar puikesnį ir didesnį Vestminsterių rūmą. Išsižiojęs Tomas stebėjosi į šį milžiną akmenį plačiai išskleistais prienamiais, į aukštus bokštus, į didžiausius akmens vartus, paauksuotais metaliniais žiograis, eile didžiulių liūtų ir kitais anglų karaliaus ženklais. Argi bus žadėta jo svajonei įvykti? Juk čia karaliaus rūmai. Argi negali atsitikti, kad jis ir princą pamatytų (tikrąjį), gyvą princą, jeigu tiktai to panorėtų Dievas.Abipus paauksuotų vartų stovėjo aukštos, gyvos, bet nejudančios žmonių stovylos, — taip išsitempę, kaip stygos, sargybiniai nuo galvos iki kojų apkaustyti žvilgančiu plienu. Kiemo tolumoj matyti būriai valstiečių ir miestiečių, troškusių nors viena akimi pamatyti ką nors iš karaliaus rūmų. Brangios karietos, prisėdu- sios šilkais pasipuošusių ponių ir ponų ir taip pat gražiai apsitaisiusių tarnų ant minkštų sėdynių, važiavo pro keletą rūmų vartų i kiemą ir atgal.Priėjo ir vargšas mažiukas Tomas, ir palengva, su baime prašliaužė pro sargybinius arčiau užtvaros. Širdis jo smarkiai plakė, o sieloj vis augo viltis. Ir staiga jis, p.-o paauksuotu žiogrų vielas, narnate tokį reginį, kad vos nesisuko iš džiaugsmo. Už tvoros stovėjo gražus smulkveidis berni”- kas. truputį apdegęs saule nva dažni! žaidimų ir lavinimosi tyra—
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MASTYMAI APIE ATOMELI

Bet ne- tokio milžiniško pavėlavi- vistiek nespėsi nuo jų pa- Juo arčiau žemės sprogtų — juo jie būtų pavojin-

ATOMBOMBe sprogsta ir 
KAS TOLIAU (Žiūr. „B. Lietuvio“ 23 num.) 

3. RADIOAKTYVUMAS.
B. NeutronaiNeutronai, kaip atomų skaldytojai bei atomų skilimo produktai, mums jau pažįstami iš anksčiau. Atombombės kevalui sprogus — jie lėkit visomis kryptimis nepaprastu greičiu. Jei niekas jiems nesimaišytų po kojų, tai 2000 pėdų atstumą jie nulėktų greičiau negu per vieną tūkstantąją sekundės dalį. Bet lėkdami jie sutinka eibę kliūčių (dulkės, oro dalelės), į kurias netvarkingai trankosi, kaip bilijardo sviedinukai ir dėl to, žinoma, keičia lėkimo kryptį, jų energija silpnėja ir todėl žymiai sugaišta: minėtą atstumą lekia apie vieną sekundę! žiūrint mo — bėgti... bomba gesni, nes, be tiesioginio jų veikimo į mūsų kūną, jie, įsmigę į įvairių medžiagų atomus dulkėse ir žemėje — padarytų juos radioaktyviais, t.y. spinduliuojančius gamma spindulius ir beta daleles. Todėl žemai sprogus bombai -— neutronai būtų apie 10 kartų žalingesni už gamma spindulius!Neutronai pasižymi baisia prasiskverbimo galia. Bet 2400 pėdų atstu nuo sprogimo, 18 colių storumo bunkeris jau būtų pakankama apsauga. Bet čia saugu būtų tik tuo atveju, jei tokia danga būtų iš visų pusių vienoda. Mat, kaip žinom, neutronai, „besistumdydami“ ore, būna išmušami iš tiesaus kelio ir, kaip „paklydėliai“, gali įsiveržti į bunkerį ar namą pro esančias jame angas.Visa laimė, kad neutronai labai amžius ir kad jie nežūsta karščio bei smūgio Ypatinga neutronų būtų tik tuo atveju, jei išrastas specialus ginklas, 

trumpai „gyvena“ (jų skaičiuojamas sekundėmis) jie nepajėgia toli nulėkti; plinta toliau zonos, kurioj žmonės nuo padarinių.grėsmė būt šaudąs neutronais...
C. Beta dalelės !Kai kas jas vadina beta spinduliais. Tikrenybėj tai yra neigiama elektra apkrautos medžiagos dalelės (elektronai). Jas galima vaizduotis kaip šratus, „iššautus“ iš radioaktyvios medžiagos atomų. Kiekvienas toks „šratas“, nors ir iš tos pat medžiagos „iššautas“ — gali turėti skirtingą energiją: taip, pav. viena beta dadelė bus pilnai sulaikyta 0,06 cm. aliumini j aus plokštelės, •> kita galėtų prasi- veržti ir pro 1 cm. storio! Beta dalelės savo greičiu prilygsta beveik šviesos greičiui.Radioaktyvios dulkės, nusėdusios ant odos, „šaudytų“ beta da-

leles, kurios pajėgtų įsiveržti odon iki 3,5 milimetro ir pridarytų daug žalos. Bet baisiausi padariniai būtų tokias radioaktyvias dulkes įkvėpus i plaučius ar prary- jus su maistu bei vandeniu!Šia proga tenka priminti, kad kai kurios, dirbtinai pagamintos radioaktyvios medžiagos, irdamos išskiria ne neigiama elektra apkrautus elektronus (beta dadeles), bet teigiama elektra apkrautas daleles — pozitronus, kurių veikimas į organizmą panašus. Pozitronai turi didelį ,,patraukimą“ prie elektronų ir susiriša su jais. Po šių „jungtuvių“ įvyksta nuostabus reiškinys: „jaunavedžiai“ pranyksta ir jų vietoj atsiranda tik du gamma spinduliai... Tai puikiausias medžiagos virtimo energija pavyzdys!
D. Alfa dalelėsTai, kaip žinom, yra heliumo atomo branduoliai. Išoriniai jų veikimas yra bereikšmis, nes jie gana nepaslankūs (lekia „tik“ apie i 0-18,000 mylių per sekundę!), nulekia tik apie 2 metrų atstumą ir turi visai silpną prasiveržimo galią: juos sulaiko popieriaus lapas, paprasti drabužiai ir net paviršutinis (raginis) odos sluoksnis. Bet alfa dalelės, išskiriančios radioaktyvias dulkes, patekusios į kūno vidų — pridarytų čia baisios žalos!

Atombombei 
sprogstant radioaktyvioms dulkėms irs- susiduriama dar su eile da-

E.bei tant, lėlių, k.a.: protonai, mezonai, me- zotronai, neutrino, bet kadangi jų savybės dar mažai ištirtos ir atominio karo atveju jie yra nereikšmingi, tai čia apie juos nekalbėsiu, nes nenoriu nereikalingai džiovinti skaitytojų ir savo smegenis.Daugelis buvo susirūpinę ar, sprogdinant didesnį skaičių atom- bombių, nepasidarys radioaktyvi visa mūsų Mokslininxai kol kasra, nes žemei suradioaktyvinti reikėtų visam pasauly išsprogdinti apie milijoną atombombių!. Žinoma, priešas gali bandyti suradioaktyvinti atskiras, strategiškai svarbias, sritis, vietoves, bet pasauliniu mastu tokius krėsti būtų per

žemelė maitintoja? tikina mus, kad tokio pavojaus nė-

„šposus“ brangu.Taip, nors trumpai , susipažinę su radioaktyvumu ir jo savybėmis — ateity galėsim geriau suprasti jo žalingą veikimą į mūsų organizmą. K. Valteris.

Baigiasi antrasis šių metų pus
metis. Kartu baigiasi ir pusmetinės prenumeratos laikas. Pusmečiui išsirašiusius „B. Lietuvį“ prašytume išsirašymą laiku pratęsti.

Naktis prieš egzaminus automobilį vairuoti manančiojo.
GERIAUSIAS MAISTAS IS
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖSSeniausia Londono lietuvių parduotuvė siūlo:

Daniškas bekonas dėž. 3/- 
Airiška salami 1 sv. 5/-
Daniška salami Isv. 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. 5/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Sūdyti laišiniai 1 sv. 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/- 
Raugintų agurkų dėžė 2/6Jei 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.

Prašoma, kaip galimai greičiau pranešti savo adresus: p. Domas Vizbaras, kilęs iš Rokiškio apskr. ir p. V. Piščikas (buv. stalo teniso meisteris). Yra svarbūs dokumentai. Rašant prašoma paminėti kurį nors pažįstamą, gyv. Kanadoje ir nurodyti pastarojo adresą. Rašyti: KLB-LO K-tas, 2 IĮ Sixth Ts., Welland, Ontario, Canada.
Prašau atsiliepti Olę Ritelytę. Rašyti: Ona Fidlerįenę, 81 West i) Street, Bayone, N. j., USA.

Modernaus restoranto svečių priėmėjas: — Stalą dviems!

LIETUVIAI SVETUR
Menininkai. New Yorke buvo suruošta dail. M. Dobužinskio darbų paroda. Jis dabar dirba Metropolitan operoj dekoracijas. Detroite taip pat su pasisekimu suruošė savo darbų parodą Antanas ir Glorija Melnikai. Abu yra baigę Romos meno akademiją. Dail. A. Tamošaitis mini 20 metų sukakti nuo jo redaguoto „Sodžiaus meno“ Nr. 1 ir 25 m. nuo 1-sios ekspedicijos į kraštą liaudies meno rinkti Dail. VI. Kulvietis su žmona atidarė viešbutį. Dail. Puzinas, prasimušęs Los Angeles, dalyvavo net 4 parodose. Kanados grafikų s-gos ir Ontario menininkų s-gos apžvalgos parodoj taip pat dalyvavo T. Valius su 4 paveikslais ir E. Zeblauskaitė su skulptūra „Madona su kūdikiu“. Brazilų spauda žavisi dail. A. Navicko atliktais Piracaia bažnyčios, tikro meno šedevro, išpuošimais. Jos rektorius yra poetas kun Arminas — Ve- nancijus Ališas. Brazilijoj gyveną liet, dailininkai ruošia meno parodą, kurią globos kons. Polišaitis ir Meno Klubas. Šiemet 25 m. sukaktį mini nuo 1-jo liet, koncerto Romoj seniau plačiai visam pasauly garsinusi liet, dainos meną V. Jonuškaitė. Taip pat 20 m. kūrybinio darbo sukaktį mini. A. Kut- kus ir V. Grigaitienė, turį dainavimo studiją Brooklyne, o komp. V. K. Banaitis — muzikos studiją. Komp. V. Bacevičius suruošė koncertą meno šventovėje Carnegie Hall, Apie jo koncertus spauda atsiliepia labai palankiai Muz. V. Dapšys sėkmingai dirba Venecue- los simf. orkestre, taip pat sostinės radiofone.
Lietuviai veterinarijos dak

tarai. Šveicarijoje šiuo metu gyvena trys veterinarijos gydytojai: dr. med. vet Petras Radvila, dr. med. vet. Vacys Dargužas ir vet. gyd. Alfonsas Kušlys. Dr. Radvila Berno universitetą baigė 1932 m. ir dabar dirba Šveicarijos serumų ir skiepų institute, kur gamina humaniškus ir veterinarijos skiepus. Dr. Dargužas baigė Berno universitetą 1948 m. Po studijų mokslo pagilinimo tikslais pusę metų išbuvo Anglijoje. Sugrįžęs į Šveicariją;: Dr.:'Dargužas ėmėsi veterinarijos praktikos Thune. Pusę laiko jis betgi pašvenčia mokslo darbui, atlikinėdamas vyliausiai kraujo tyrinejimus(krau- jo pasikeitimas įvairiose aukštumose) . Šioje srityje dirbo su Zū- licho universiteto prof. Hesse, Nobelio premijos laureatu. Du darbus Dr. Dargužas yra paskelbęs apie kobalto veikimą krauju- je, o kit is tris darbus parašė apie kraujo pasikeitimą pas sergančius snukio ir nagų liga gyvulius. Šie darbai, pasirodę Achweiz. Archiv fūr Tierarzte ir Acya Hematolo- gica, vėliau buvo atspausdinti atskiru leidiniu. Vet. gyd. A. Kušlys,

baigęs Berno universitetą 1950 m., dabar dirba kaipo asistentas to pat universiteto vet. bakteriologijos institute ir ruošia daktaratą.
DaiL P. Puzinas jau anksčiau kviestas į dailininkų bei žymius visuomeninius klubus parodyti savo tapymo techniką, (nupiešti paveikslą susirinkusių akivaizdoje) balandžio 25 d. buvo pakviestas į Hollywoodo televizijos stotį.Programos vadėjos buvo paklaustas, iš kokio krašto yra atvykęs, kur studijavęs, ką dabar dirbąs. Dail. P. Puzinas atsakė, kad yra tremtinis iš Lietuvos. Klausiamas, kodėl jo paveiksluose vyrauja tremtinės moters motyvas, jis atsakė — kadangi kraštuose už geležinės uždangos moteris — motina dabar daugiausia kenčianti. Po pasikalbėjimo dailininkas, pozuojant pačiai programos vedėjai J. Gray, per kokias 10 minučių aliejiniais dažais nutapė paveikslą. Po to buvo parodyta keletas jo tapytų portretų.
Dail. A. Tamošaitienė baigė austi ir išsiuntė kun. P. M. Jurui kilimą Mindaugo krikštui atžymėti. Kilime vaizduojama karalienės Mortos, Mindaugo žmonos, krikštas. Krikštas vyksta karaliaus pilyje ir jį seka Mindaugas iš savo sosto ir dvaro didikų pora. Pro dešinę arką matyti didinga karaliaus pilis su žydinčiu sodu, o pro kairiąją arką — Lietuvos kaimo vaizdas su ano meto koplytstulpiais.
Didžiausios Brazilijos lietuvių 

kolonijos yra Sao Paulo priemiesčiuose Vila Zelina ir Vila Belą. Ten lietuviai turi nuosavą bažnyčią ir mokyklą. Nemažai lietuvių gyvena Via Anastacio, Casa Verde ir k. Imigracijos pradžioje, beveik visi lietuviai apsigyvendavo Bom Retiro ir kitose tirštai gyventose vietose, kur sunku buvo rasti butas ir daugelis pradžioje gyveno namų rūsiuose. Po kiek laiko lietuviai pradėjo ieškoti patogesnių gyvenimui vietų ir tokiu būdu susikūrė minėtos lietuvių kolonijos. Bom Retire lietuvių jau nedaug liko. . x
.... Pianistas Andrius Kuprevičius neseniai' vedė “ klasikinio baleto artistę Mariją Pavlovą. Liudininkais buvo Č. Buivydas ir rusų laikraščio „Naša Strana“ redaktorius. Po civilinių jungtuvių dar buvo atliktas sutuoktuvių aktas pravoslavų San Salvador cerkvėje. Iškilmingai vestuviniai pietūs įvyko rusų klube.

Naujorke įsteigia Lietuvių Gydytojų draugija, kurios valdybą sudaro: prof. V Kanauka, Dr. Pa- prockis, Dr. Tercijonas, Dr. H. Brazaitis ir Dr. Milukaitė. Draugija rūpinsis savo narių profesiniais įeikalais, šelps sunkion būklėn patekusius gydytojus bei studentus medikus.me ore. Jis buvo apsitaisęs gražiausių spalvų šilkais ir šydais, išmargintais brangiausiais akmenimis Pašonėj kabėjo nedidelis kardas ir kinžalas, apibertas briliantais. Apsiavęs buvo gražiais raudonais kalniais pusbačiukais, o ant galvos turėjo rausvą kepuraitę nusvirusiomis ant pečių plunksnomis, prisegtomis didžiulėmis žėrinčiomis sagtimis. Netoliese stovėjo keletas puikiai apsitaisiusių ponų, be abejo, jo tarnų. O, čia jau be jokios abejonės buvo tikrasis, gyvas princas, čia negalėjo būti nei šešėlio abejonės: mažo elgetos malda buvo išklausyta.Iš susijaudinimo Tomui užėmė dvasią. Jo plačiai išplėstos akys blizgėjo nuostaba ir džiaugsmu. Tą valandėlę visa jo siela buvo pilna vieno noro: prieiti arčiau prie princo ir lig soties juo atsižiūrėti. Prieš pagalvojęs, kas daryti, kaip musė prie cukraus, Tomas prilipio veidu prie žiogrų. 
Bet tuojaus vienas kareivis žiauriai jį atitraukė ir sviedė į minią 
Londono ir kaimo žioplių taip smarkiai, kad berniukas apsisuko 
ore, kaip vaikų paleistas vilkelis.

— Kitą syk tu būk mandages
nis, elgetuke!, Minia prapliupo juoku, bet mažasis princas staiga prišoko prie vartų ir rūsčiai sušuko:‘ — Kaip tu drįsti taip elgtis su vargšu berniuku, kaip drįsti skausti vargingiausią j į mano tėvo karaliaus pilietį! Atkelkite vartus ir įleiskite jį!Kad būtumėt matę, kaip staiga pasikeitė minios ūpas, kaip urnai visi nusiėmė kepures ir kaip jie 

visi garsiai sušuko: „Tegyvuoja Uelso princas!“Kareiviai savo kirviais atidavė princui pagalbą, atkėlė vartus ir vėl atidavė pagarbą, kai pro juos oraėjo mažasis nuplyšėlis ir pasisveikino už rankos su anglų sosto įpėdiniu.— Tu, matau, pavargai ir išalkai, — tarė Eduardas Tiudoras, — tave nuskaudė, — eik su manim!Pustuzinis tarnų didžiūnų puolė pirmyn — jau nežinau kam, — turbūt tiktai tam. kad trukdytų. Bet princas pašalino juos tikrai karališku rankos mostelėjimu, ir šie tuojau nutirpo vietoje, kaip stovyios. Eduardas atsivedė Tomą į puikiai papuoštą rūmų kambarį, kurį pavadino savo kabinetu. Jo įsakymu buvo atnešta svečiui pa

Vlską pamatyti 
Nori mūsų senis — 
Parodas, muzėjus. 
Praeitį ir meną. 

mylėti. Tokių valgių Tomas savo gyvenime nebuvo valgęs, o tiktai skaitęs savo knygose. Eduardas, tinkamu princui mandagumu ir išauklėjimu, išsiuntė tarnus, kad nevaržytų nedrąsaus draugo ramybės savo žvilgsniais; o pats atsistojo greta ir tuo laiku, kai Tomas valgė, jį klausinėjo.— Kuo tu, berniuk, vardu?— Tomas Kanti, Tavo pavelijimu, sere.— Keistas vardas. Kame tu gyveni?— Mieste, drįstu pranešti Tavo malonei, Išėdų kieme, už Apsėdu eilės.— Išėdų kiemas! Koks keistas pavadinimas. Turi tėvus?— Tėvai yrą, yra ir senutė, tiktai nelabai aš juos myliu. Atleisk, valdove, gal ir negerai taip kal
ĮŽYMYBĖ PAGERBIA SAVE

Įžymiausi žmonės 
Kaip gyvi atrodo, 
Tik betrūksta tarti
Įspūdingą žodį.

Rezervuotos vietos
Amžiaus favoritams.
Kur garsesnį plikį
Besurasit kitą?

Gaila, Adomėnas
Adamson'u virto.
Tad galės tik anglai
Nuopelnais jo girtis—

bėti... turiu aš ir dvi seseris — Naną ir Betą.— Tu? būt, tavo senutė tau ne labai gera?— Pranešiu Tamstos malonei, kad niekam ji nėra gera. Ji turi blogą širdį. Ji kasdieną ką nors nuskaudžia.— Ji su tavim blogai elgiasi?— Kai miega arba girta, kai nė iš vietos negali pasijudinti, tuokart nieko neliečia. Bet kai tiktai galvoje prasiblaivys, tai kitąsyk ir smarkiai prikulia.Akys mažiuko princo rūsčiai sužvilgo.— Kaip? ji tave muša?— Ir dar kaip, Tavo malone!— Muša! tave, tokį mažą, silpną! Klausykis! Dar ligi ateis naktis, karalius, mano tėvas, ją suriš ir įmes į Touerą...

— Tu užmiršti, sere, kad ji žemos kilmės. Toueras — kalėjimas tiktai aukštos kilmės žmonėms.— Tiesa! Aš apie tai nepamaniau. Reikia sugalvoti, kaip ją ! nubaudus. O tėvas tau geras?— Negeresnis už senutę, sere.— Na, tėvai, rodos, visų vienodi. Manojo būdas taip pat ne iš- ji gerųjų ir ranka sunkoka, tiktai i manęs jis neliečia, nors kitą syk subara ir smarkokai, — tai jau ■ reikia tiesą pasakyti. O kaip tavo motina?— Ji gera, sere, ir niekuomet manęs neskaudžia. Ir sesutės tuo ’ atžvilgiu taip pat geros.— O kiek joms metų?— Po penkiolika, Tavo malone.— Ledi Elzbietai, mano nese- riai,keturiolika, o ledi Džemą Grei mano seserėčia, vienmetė su ma-
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IS MUSU GYVENIMO
TRĖMIMU MINĖJIMAS 

NOTT1NGHAME
Nottinghamo Apygardos Valdy

bos, drauge su latviais ir estais 
ruoštas birželio 16 d. baisiųjų trė
mimų minėjimas puikiai pasisekė. 
Jau prieš skirtą minėjimui valan
dą visos sėdimos vietos salėje bu
vo užimtos Apie 100 žmonių teko 
stovėti. Viso minėjime buvo per 
400 žmonių.

Minėjimą atidarė Dr. St. Kuz
minskas, pakviesdamas į prezidiu
mą estų, latvių ir lietuvių atsto- 
\us. Turiningą paskaitą angių kal
ba skaitė latvis Rozitis. Po to, 
kiekvienos tautos atstovas pasakė 
momentui pritaikintas kalbas. Po 
kalbų sugiedoti visų trijų tautų 
himnai.

Lietuvius atstovavo ir turiningą 
ir gražią kalbą pasakė Nottingha
mo Apygardos p-kas K. Kudla.

Priėmus rezoliuciją prieš Balti- 
jo tautų genocidą, oficialioji mi
nėjimo programos dalis buvo 
baigta.

Meninėje dalyje geriausiai pa
sirodė p. V. Untulio vadovauja
mas „Rūtos“ choras. Jis padainavo 
keletą, tokiam momentui tinkamų 
dainų.

Gerai pasirodė ir latvių choras. 
Estai padeklamavo keletą eilė
raščių. K.K.

KUN. J.KUZMICKIO SUKAKTIS
Birželio 24 d. Bradfordo ir apy

linkių lietuviai paminėjo savo 
kapeliono, kun. J. Kuzmickio, 15- 
kos metų kunigavimo sukaktį.

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis šv. Onos bažnyčioje. Mišias 
atlaikė sukaktuvininkas, o mo
mentui pritaikintą pamokslą pa
sakė bažnyčios klebonas J. O'Sul- 
livan'as. Pamaldų metu giedojo 
Bradfordo lietuvių choras T. Bu
roko diriguojamas ir viešnia sol. 
J. Liustikaitė.

Tą pačią dieną šv. Patriko baž
nyčios salėje įvyko pobūvis su
kaktuvininko garbei. Pobūvio me
tu susirinkusieji buvo supažindinti 
su sukaktuvininko biografija ir jo 
literatūrine veikla.

Kun. Kuzmickį sveikino visa 
eilė vietos ir apylinkių organizaci
jų atstovų. Gauta eilė sveikinimų 
raštu. Taip pat įteikta keletas 
simbolinių dovanėlių.

Pobūvį paįvairino tautiniai šokiai 
ir sol. Liustikaitė. Taip pat bu
vo paskaityta pora ištraukų iš jo 
apysakų, padeklamuota jo eilėraš
čių ir inscenizuota jo „Partizano 
atsisveikinimas“.

Dėkodamas už sveikinimus, do
vanas ir surengtą minėjimą, kun. 
Kuzmickis, kaip jo įprasta, pabėrė 
susirinkusiems visą virtinę nuo
širdžių ir jautrių minčių. (L. Tr.)

MANCHESTERIO 
NAUJIENOS

— Trėmimai paminėti birželio 

nūn. — Jos abi gražios ir malo
nios, bet mano kita sesuo, ledi 
Marė, savo surūgusiu veidu ir... 
Sakyk, tavo sesutės draudžia tavo 
tarnaitėms juoktis, kad dūšios 
nepražudytų?

— Mano sesutės? Tu manai 
jos turi tarnaičių?

Mažiukas princas valandėlę 
rimtai žiūrėjo į elgetą, paskum 
paklausė:

— O kodėl ne. sakyk susimilda
mas? Kas gi padeda joms vakarą 
nusirengti? Kas gi jas rytą apren
gia?

— Niekas, sere. Ką gi, Tu nori, 
kad jos nakčiai nusivilktų savo 
sukneles ir miegotų plikos, kaip 
gyvuliai?

— Savo sukneles? Argi jos te
turi po vieną suknelę?

— Ai, Tavo malone, ir kam 
joms daugiau reikia? Argi jos turi 
po du kūnu.

— Kokia keista mintis!
— Tu atleisk, aš nesijuokiu 

tavimi. Tavo geroms sesutėms, 
Nanai ir Betai bus suknelių ir 
tarnų pakankami ir labai greitai: 
apie tai pasirūpins mano iždinin
kas. Ne, nedėkok man, — tai 
menkniekai. Tu gerai kalbi, leng
vai ir dailiai. Tu mokytas!

— Tiesą pasakius, nežinau, se
re. Ten pas mus yra kunigas An
drius, tai jis per savo gerumą 
mokė mane iš savo knygų.

— O tu lotyniškai moki?
— Bijau ir sakyti, blogai, sere.
— Išmok, berniuk, — tai iš 

pradžių tik sunku. Graikiškai sun
kiau, bet, rodos, nė viena kalba 
nesunki ledi Elzbietai ir mano se
serėčiai. O kad tu girdėtum, kaip 
tos mergaitės gražiai lotyniškai 
šneka! Na, papasakok man apie 

17 d. St. Mary's salėje. Minėjimą 
rengė Apygardos Valdyba. Paskai
tą skaitė Fel. Prekeris. Po minėji
mo Tautos Fondui Skyriaus Val
dyba rinko aukas.

— Birž. 15 d. Eccles staigiai mi
rė 24 metų Petras Abukevičius, 
panevėžietis. Laidotuvėms pasirū 
pino, kaip paprastai, jautri Sky
riaus Valdyba.

— Smarkiai registruojąs bū- 
simon skautų stovyklon skautai. 
Jau iki šiol užsiregistravo 10. 
Skautų stovyklon vyksta ir ~Vyr. 
Sktn. F. Prekeris.

— Sekmadienio Mokyklos ve
dėju ir mokytoju vėl bus ilgame
tis mokytojas Augustinas Zubric- 
kas. „Kai jaunesni negali, tai aš 
turiu galėti — mane lietuviška 
sąžinė įpareigoja“, sako jis.

— Knygyno ir skaityklos vedė
ju yra Ant. Jakimavičius. Biblio
tekos lankytojų, palyginus su že
miau esančiu kambariu, kur skam 
ba stiklai, yra tik 5%.

— Gyvėja KOVIEČIU veikla ir 
kovingumu ir skaičiumi. Juos re
mia vietinės organizacijos, ypač iš 
Middlesborough atvykęs' Juozas 
Žemaitis. .

— Jaunosios šeimos pasigėrėti
nai gražiai atlieka pareigą Tėvy
nei — veik kiekvienoj šeimoj nau
jagimis. „Tauta, kuri nenori mir
ti — nežus!“

— Susižiedavo Milda Prekerytė 
ir Apygardos K.R. Vedėjas Petras 
Klezas. (Ss)

AMERIKON IŠVYKO VYT. 
IZBICKAS

Šią savaitę į JAV išvyko inž. 
Vyt. Izbickas. Jis Anglijon atvyko 
iš vak. Vokietijos, kaip DiPi, prieš 
ketverius metus. Anglijoj gyven
damas beveik visą laiką dirbo 
savo specialybės darbą, kaip uosto 
inžinierius Cardiffe. Šiais metais 
jis buvo priimtas į Britų inžinie
rių institutą nariu.

Buvc energingas ir veiklus žmo
gus, visą laiką aktingai dalyvavo 
DBLS, eidamas įvairias pareigas. 
Pernai, visuotino sąj. atstovų su
važiavimo jis buvo išrinktas 
į DBLS Tarybą.

Įsikūrus lietuvių inžinierių or
ganizacijai, buvo ir jos veiklus 
pareigūnas, pastaruoju laiku šios 
organizacijos D. Britanijoj pada
linio pirmininkas.

Amerikon išvyko kartu su bro
liu. Artimesnieji ir pažįstami, išly
dėdami Vyt. Izbicką, linkėjo jam 
sėkmės naujoj vietoj ir greičiau 
įsijungti į lietuviškos kultūros 
darbą. (s)

ŽUVO LIETUVIS
Birželio 16 d. vakare, Corbyje, 

automobilis sužeidė Antaną Eino
rį. Sužeidimas buvo sunkus, nes 
sekančią dieną sužeistasis mirė 
Oxford Ratclif ligoninėje.

Tai buvo jaunas ir pilnas ener- 

tavo Išėdų kiemą. Ar tau ten 
linksma?

— Tiesą pasakius, linksma, se
re, kuomet ne alkanas. Pas mus 
ateina kamedninkų su beždžionė
mis — o, kokie jie juokdariai ir 
kaip juokingai apsitaisę! Jie rodo 
komedijas; žaidžia, šaukia, pešas, 
paskum visi apsimeta negyvi. 
Taip įdomu žiūrėti ir moka iš vi
so tiktai fartingas, — tiktai kitą 
syk ir tas fartingas taip sunku 
išgauti! Mes, Išėdų kiemo berniu
kai, kartais nušamės tarp savęs 
lazdomis, kaip gizeliai.

Princo sužvilgo akys.
— Nuo to ir aš nebėgu. Dar 

pasakok.
— Mes einam lenktynių.
— Tai ir aš mėgstu. Daugiau!
— Vasarą, sere, mes slankio

jam perkasais, maudomės upėj, 
nardome, kits kitą taškome; na, 
čia kitą syk toks sumišimas pasi
daro, kad dešimtį kartų pervirsi 
kūlio ir...

— Aš atiduočiau visą savo tė
vo karalystę, kad tiktai nors vie
ną syki taip gaučiau pažaisti. 
Susimildamas, papasakok dar!

— Mes dainuojam ir žaidžiam 
Čipsaide apie gegužės virptį; 
žaidžiam smiltyse ir tada kiekvie
nas stengias kitą apkasti; lipdom 
iš purvo pyragaičius, — o malo
nus purvyti! visame pasaulyje 
nėra nieko puikesnio už purvą! 
Mes tiesiog jame voliojamės — 
prašau nepykti, Tavo malonė!

— O, meldžiamasis, neatsipra- 
šinėk! Taip geriau! Kad aš tik ga
lėčiau apsirengti tokiais drabu
žiais kaip tavo, nusiauti kurpes 
ir pažaisti purve, nors kartelį, vie
ną tiktai kartelį, bet kad tiktai 
niekas manęs nedraustų ir netruk

— Ką jūs? Aš nesiskundžiu, kad 
tinkas nuo luoų krinta; sakau, gal 
nepatiks tiems, ant kurių galvos 
aš gyvenu.

gijos žmogus, gimęs 1918 m. ir 
kilęs iš Biržų aps. Laidoti atvež
tas į Corbį. Laidotuvėmis rūpino
si vietinis DBLS skyrius, kurio 
narys velionis buvo.

Velionis paliko kiek turto. Bū
tų gera, kad giminės atsilieptų. 
Esamomis žiniomis, jo sesuo ir ki
ti giminės gyvena Amerikoje.

(P.N.)

„INTELIGENTAI” LONDONO LIETUVIU SCENOJE
Londono Lietuvių Meno Sam

būrio Vaidybos Grupė birž. 23 d. 
Londone, lietuvių parapijos salėje, 
suvaidino naują, 4 veiksmų kome
diją „Inteligentai“. Režisierius ir 
dailininkas — A. J. Kaulėnas.

Vaidinimo pasižiūrėti prisirinko 
pilnutėlė salė senesniosios ir vėly- 
vesniosios emigracijos lietuvių. 
Komedija buvo kupina intrigų ir 
netikėtų situacijų, dėl to žiūrovus 
ji domino, kėlė juoką ir žadino 
smalsumą.

Komedijos siužetas pagrįstas 
pretenzijomis į „aukštesnį luo
mą“. Jos veikėjų dalis, maskuoda
mi savo žemą kilmę, tariasi esą 
aukštesniojo luomo žmonės, pagal 
tai derina elgesius ir ieško prie
monių „atsiriboti nuo prasčiokų“. 
Viso Šito sąjūdžio centras buvo 
pirklio Titnago šeima, o svarbiau
sia veikėja Kristina Titnagienė, 
pirklio žmona (A. Mašalaitienė). 
Ji didžiuojasi savo aukšta kilme 
ir išdidumą stengiasi įdiegti ir 
dukterims- Emilijai, ištekėjusiai 
dukteriai (Zdanavičienė) ir Anta
ninai, dar netekėjusiai (Apanavi- 
čienė).

Kai atvyko jos žento Ažubalio 
(J. Pečkaitis) tėvai ūkininkai Jo
nas (A. Virkutis) ir Katrė (A. 
Sprindžiukaitė) stengiasi įkalbėti 
dukteriai Emilijai, kad jiems ne
pataikautų, kad greičiau jais nu
sikratytų, kad nepaisytų vyro 
prieštaravimų ir savo galią reikš
dama taip toli eitų, kad nevengtų 
grasinimo išsiskirti. Duktė moti- 

dytų, — aš gi, rodos, atsisakyčiau 
už tai ir vainiko.

— O kad aš nors kartą galėčiau 
apsitaisyti taip, kaip tu, Tavo ma
lonė, tiktai kartą, tiktai vieną 
kartelį...

— O-o, štai ko tu nori! Tebūnie 
kaip nori! Numesk savo skudurus, 
berniuk, ir apsivilk štai šitais ma
no rezginiais. Nors trumpa bus 
tau ta laimė, bet vis dėlto laimė! 
Pažaisime, kol galima, o paskui 
vėl persirengsime, kol dar čia nie
ko nėra.

Keletą minučių praleidus, ma
žiukas Uelso princas apsivilko 
Tomo skudurais, o šis puikiausiais 
karališkais drabužiais. Abudu 
priėjo ir sustojo greta prieš vei
drodį ir, o stebuklai! rodėsi, jie 
nė nesikeitė drabužiais! Jie įsižiū
rėjo viens kitą, paskum į veidro
dį, paskum vėl viens kitą. Paga
liau nustebęs karalaitis tarė:

— Kaip tau rodos?
— Ai, Tavo malonė, nereika

lauki iš manęs atsakymo. Žmogui 
mano kilmės nepritinka tokį žodį 
tarti.

— Tai aš jį ištarsiu. Tavo tokie 
pat plaukai ir akys, toks pat bal
sas ir gestai, kaip ir mano; toks 
pat ūgis ir kūno sudėjimas, toks 
pat veidas ir jo ryškumas, kaip 
mano. Jeigu išeitume mes nuogi, 
niekas nepasakytų kuris mūsų 
Uelso princas, kuris elgeta To
mas. Dabar, kai aš kaip tu apsitai
sęs, manau, kad man geriau, kaip 
tau, kai tas žiaurus kareivis... 
Klausyk! Juk čia tau ant rankos 
mėlynė?

— Taip, bet tai niekis, Tavo 
malonė! Juk žinai, kad vargšas 
sargybinis...

KALBOS
Dėl pasakymo — prieina išvados 

Pasiremdamas priežastingumo 
dėsniu, žmogaus protas prieina 
išvados, kad turi būti kokia 
nors labai tobula būtybė... Stebė
damas gi tikslingumą neprotingo
je gamtoje, jis prieina išva
dos, kad turi būti koks aukščiau
sias protas... Pasakymų „prieina 
išvados“ galima sutikti mūsų 
spaudoje, galima išgirsti iš mūsų 
kalbėtojų ir 1.1. Tūlas yra taip 
įtikėjęs šio pasakymo gerumu, 
kad jam nė į galvą neateina, jog 
reikėtų kaip kitaip čia pasakyti. 
O iš tikrųjų pasakymo „prieina 
išvados, priėjo išvados ir t.t.“ ne
reikėtų vartoti, ir štai dėl ko.

Gyvojoje kalboje su veiksma
žodžiu prieiti paprastai tėra 
sakomas galininkas: priėjo liepto 
galą, ėjo, ėjo ir priėjo upę 
arba kilmininkas su prielinksniu 
prie: priėjo p f i e sienos, 
priėjo prie šulinio ir t.t. Kaip 
čia galas, upė, siena ir 
šulinys yra konkretūs daik
tai, kuriuos ar prie kurių- 
galime prieiti, taip išvada 
yra abstraktus (atitrauktas, pro
tavimo keliu prieitas) daiktas.

nos klauso ir per tai sukelia visą 
eilę painiavų.

Patyrusi, kad ir kita jos duktė, 
Antanina, ketina tekėti už antrojo 
Titnago tarnautojo Baltaragio 
(V. Šalčiūnas), taip pat nekilmin
go, draudžia jai ir pataria pasi
rinkti vieną trijų „inteligentų“: 
Jovaišą (P. Mąšaląitis), Ragaišį 
(J. Černis), Bedarbį (A. Pesys) 
kaip aukštos kilmės žmones, dide
lius šeimininkės gerbėjus, jos su
manymų rėmėjus, bajorų draugi
jos organizatorius. Laike Titnagie- 
nės paruoštų vaišių įvyksta dide
lis konfūzas, nes paaiškėja, kad 
jos liaupsinami aukštos kilmės 
jaunikaičiai yra- vienas jos tarnai
tės Mariutės (S. Kaulėnienė) bro
lis, kitas — nuskuręs miesčionis, 
o tretysis — vežiko (Žaliauskas) 
sūnus.

Neaukštesnės kilmės pasirodo ir 
pati Titnagienė. Netikėtai atvykęs 
jos brolis, vyžuotas kaimietis 
Ežys (L. Apanavičius) verčia vir
šun kojom visus jos planus. Nepa
lankią padėtį šeimininkė mėgina 
gelbėti paslėpdama brolį sode 
namely, bet kai vyras, Titnagas 
(A. Pūkštys) įveda Ežį į kambarį, 
Kristina apalpsta, o atsipeikėjusi 
visą kaltę dėl susidariusios būklės 
suverčia savo šeimai ir vėl dedasi 
esanti pirmaujanti.

Vaidyba buvo gera. Nelengvą 
Kristinos vaidmenį puikiai atliko 
p. Mašalaitienė. Žiūrovų nuotaika 
buvo pakili. Dažnas žiūrovas, pa
gautas scenoje vykstančios intri
gos ir nesėkmės, juokėsi iki ašarų.

— Tylėk, tai buvo žiauru ir be
gėdiška! — sušuko mažiukas prin
cas, sutrypęs koja. — Jeigu kara
lius... Nesijudink iš vietos, kol aš 
sugrįšiu! Aš taip įsakau!

Vienu akies mirksniu jis pa
griebė ir paslėpė ant stalo gulėju
sį kaž kokį karališkos vertės daik
tą ir, iššokęs pro duris išdūmė 
rūmų kambariais švituriuodamas 
Tomo skurliais, su rūsčiu veidu ir 
žėrinčiomis akimis Pribėgęs di
džiuosius vartus, jis nusitvėrė žio- 
grų virbų ir. mėgindamas juos 
purtyti, suriko:

— Atkelk vartus’
Kareivis, nuskaudęs Tomą, grei

tai sutiko ir vos tiktai iššoko prin
cas už vartų, palydėjo jį tokiu 
niuksu, tasai net riedėte nuriedė
jo keliu.

— Še tau, elgetų panti, už tai, 
kas man kliuvo nuo Jo didybės!

Minia subliovė ir suklego. Prin
cas pakilo purtydamasis purvus, 
ir rūsčiai prišoko prie sargybinio, 
šaukdamas:

— Aš Uelso princas! Mano as
muo šventas, ir tave už tai pa
kars, kad drįsai mane paliesti sa
vo ranka.

Kareivis jam atidavė pagarbą 
kirviu ir pašiepdamas tarė:

— Sveikinu Tave, karališkoji 
didybė! — paskum rūsčiai nudū
rė: — Ei tu, pusprotėli, šalin! Mat 
dar kabinsis biaurybė!

Juokdamosi minia susitelkė ap
linkui nelaimingąjį mažiuką prin
cą ir nusivijo jį keliu juokdamosi 
ir šaukdama:

Duokite kelią Jo karališkajai 
didybei, kelią Ūelso princui!

(Sekančiame num. bus dar ga
balėlis apie princo nelaimių pra
džią).

Kokio esminio skirtumo tarp jų 
pasiekimo nėra. Todėl ir antruoju 
atveju taip pat reikia sakyti: jis 
prieina išvadą arba jis prieina 
prie išvados.

(Iš Dr. P. Skardžiaus ir S. 
Barzduko redaguojamo „Dauge“ 
skyriaus — Mūsų kalba)._______

SKAITYTOJU LAIŠKAI
ABADANO ŽIBALAS

„Brit. Lietuvio“ Nr. 23 (200) 
straipsnyje „Sabalų kailiniai“ p. 
S. Kuzminskas, pavaizduodamas 
Abadano žibalo versmių reikšmę 
ir sovietų mėginimus daryti įtaką 
persams, truputį nukrypo nuo 
tikrovės. stengdamasis įtikinti 
skaitytoją, kokios bėdos ištiktų 
laisvąjį pasaulį, jei britai netektų 
Abadano versmių.

Tiesa, kad sovietai persus tie
siog kursto griebtis ginklo ir iš
vyti britus, šitokias žinias patei
kia „Manchester Guardian“ ben
dradarbis birželio 21 d. numeryje, 
atpasakodamas eilę tokių ragini
mų, jo girdėtų per Maskvos ir 
Baku radiją.

Bet jei britams ir jų sąjunginin
kams tektų kariauti prieš sovie
tus dėl Abadano versmių Persijo
je, tai esmėje būtų kova ne vien 
dėl ten trykštančio žibalo. Įsilesti 
sovietus į Iraną (Persiją) reikštų 
netrukus atiduoti jiems ir Iraką, 
ir Arabiją, ir Egyptą, ir kitus gre
timus kraštus. Sovietai juk visada 
laikosi ežio politikos.

O kai dėl paties Abadano žibalo, 
tai jis britams nėra toks reikšmin
gas, kaip rodytų p. S. Kuzminsko 
duomenys. Jau anksčiau yra tekę 
skaityti, kiek britai žibalo įsiveža 
iš Persijos. Birželio 21 d. to paties 
„Manch. Guardian“ finansinio 
skyriaus bendradarbių pranešimu, 
Persijoje apdirbto žibalo importas 
Britanijai tesudaro ne 60, bet tik 
6 procentus, nerafinuotas žibalas 
•— 25 procentus. Prancūzija, įsi- 
vežanti kasmet apie 15.000.000 to
nų žibalo, iš Persijos jo tegauna 
1.500.000 tonų. Netekus Abadano 
versmių, britams, žinoma, būtų 
galvosūkio, gal laikinai tektų vėl 
įvesti korteles, nes reikėtų saloje 
pastatyti daugiau rafinavimo 
įmonių, o šitam reikia laiko. Tek
tų dirbdintis daugiau tanklaivių 
žibalui gabenti iš Irako ir Vene- 
zuelos, tektų aprūpinti žibalu tuos 
kraštus, kurie daugiau ar mažiau 
priklausė nuo Persijos versmių, 
bet padėtis nebūtų perdaug tra
giška.

Taip pat specialistai tvirtina, 
kad sovietai, užėmę Abadaną ar 
vietoje britų pastatę ten savo 
personalą, vargu ar patys greit 
galėtu pasinaudoti tuo žibalu. 
Jiems tektų per kalnus vesti vamz
džius, statyti siurbiamąsias stotis, 
c tai ilgas ir labai daug išlaidų 
reikalaująs darbas. K. Barėnas

PADĖKA
Antanui Kėblini, DBLS Corbio 

skyriaus steigėjui ir ilgamečiam 
jos pirmininkui, gabiam organiza
toriui ir uoliam lietuviškos kultū
ros darbo judintojui, išvykusiam 
gyventi į Kanadą, už jo triūsą 
vadovaujant skyriui, reiškiame 
nuoširdžią padėką ir linkime sėk
mės įsikurti naujoje vietoje ir 
uoliai, nemažesne energija dirbti 
lietuviškos kultūros darbą.

DBLS Corbio skyriaus valdyba 
ir nariai

šv. Patriko didžiojoj mokyklos 
salėje, liepos 8 d.

tVTDNES LIETUVIU ŠVENTĖ
14 vai. — eitynės miesto gatvė

mis; 17 vai. — programa, šokiai, 
bufetas, Liet. Kunig. E. Sapiegos 
žmonos — Marijos, čia prieš 127 
m. palaidotos, paminklo lanky
mas. Bilietai — 2/6, prie įėjimo.

Rengėjai
Įdomu, ar ji pastebės?

5
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Amerika laiko parengus ato

minius bombonešius, — pareiškė 
gen. E. O'DonnelTis, buvęs Ame
rikos bombonešių dalinio vadas 
Korėjoje Senato komisijai, tirian
čiai gen. MacArthur'o atleidimo 
aplinkybes. — Priešo užpuolimo 
atveju, atominiai bombonešiai ga
lės būti tuojau t paleisti, — pažy
mėjo generolas. ■— Amerikos 
aviacija yra taip suorganizuota, 
kad trumpiausiu laiku gali pradė
ti veikti.

* C. Wilson'as, Amerikos ūki
nės mobilizacijos vadovas pareiš
kė, kad net ir tuo atveju, jei Ko
rėjos karas baigtųsi, Amerika ne
galės sulėtinti savo apsaugos or
ganizacijos veikimo tempo.

* Indijoj turimomis žiniomis, 
Dalai Lama, vyriausias Tibetiečių 
dvasiškis, negrįšiąs tol į Lhasą, 
kol sugrįš iš Pekino delegacija,

-pasirašiusi sutartį su komunisti
nės Kinijos valdžia. Prileidžiama, 
kad Dalai Lama nepatvirtins pa
sirašytosios sutarties, nes Tibeto 
delegacija neturėjo įgaliojimų pa
sirašyti tokią sutartį, kuri Tibetą 
atiduoda Kinijos valdžion.

* Birželio 30 d. Frankfurte,vak. 
Vokietijoj, įvyks Tarptautinis So
cialistų organizacijų kongresas.

* Egipto karalius Faruk'as, su 
savo žmona, povestuvinės kelio
nės tvarka, dabar važinėja Itali
joj. Viename Neapolio restorane 
karalius padainavo keletą daine
lių. Jam akomponavo vietos mu
zikantai mandolinomis ir gitaro
mis. Restorano svečiai gausiai pa
plojo už karališkas dainas, o jau
noji Egipto karalienė, beklausyda
ma karaliaus dainininkiškų suge
bėjimų, tik šypsojosi.

* Netrukus šiaurės jūroj ir La
manšo kanale įvyks 7 Atlanto pak
ito .valstybių karo laivyno ma
nevrai. Dalyvaus 85 karo laivai.

* Į Ameriką iš Vokietijos atvy
ko P. Welsdorf‘ė, seniausia dipuke, 
turinti 106 metus amžiaus. Ji yra 
kilusi iš Lenkijos.

* Amerikos senato komisija, ty
rinėjusi gen. MacArthur'o atleidi
mo aplinkybes, laikinai darbą nu
traukė. Ji, kaip žinoma, apklausė 
visą eilę Amerikos valdžios parei
gūnų. Jų pareiškimai surašyti ir 
siekia 8.000 puslapių.

* Britai stiprina Sueco kanalo 
įgulas. Neseniai Port Saide iš- 
laipdinta arti 1000 karių.

* James upėj esančiose laivų 
statyklose, Virginia valstybėj. 
JAV, nuleistas vienas didžiausių 
ir greičiausių Amerikoj pastatytų 
keleivinių laivų „Launching“. Jis 
yra 51.500 tonų talpos. Karo me
tu jis galės tikti kariuomenei 
transportuoti.

* T. Devey, Naujorko valstybės 
gubernatorius, įžymus Amerikos 
politikas, Respublikonų partijos 
narys, sekančią savaitę ruošiasi 
kelionėn į Tolim. Rytus. Jis ap
lankys Japoniją ir Nauj. Zelandi
ją. Jo kelionė yra privatinio po
būdžio.

* Pasklydę gandai nepasitvir
tino, kad Argentinos atominis spe
cialistas R. Richter'is, prez. Pe- 
ron'o įsakymu suimtas už pastaro
jo klaidinimą atominėmis sensaci
jomis. Richter'is vėl pasigyrė ato
mo energijos sensacijomis, kurios 
paaiškėsi ą, kai tik bus pastatytas 
naujasis reaktorius. O tai būsią 
po kokių 8 mėnesių.

* Amerikos Aukštasis komisa
ras Vokietijai McCloy'us, atsaky
damas grupei karių dėl jų nepasi
tenkinimo, kad žūklės ir medžiok
lės reikalais reikia jiems taikintis 
vokiečių potvarkiams, pažymėjo, 
jog „mūsų santykiai vokiečių at
žvilgiu jau nėra kaip nugalėjusių
jų link nugalėaųjų. bet grei
čiau kaip gynėjų. Dėl to ten
ka pakeisti ir okupacinius 
nuostatus ir atsižvelgti vokiečių 
reikalus“.

* Gen. O. Bradley'o, Amerikos 
karinių štabų viršininko, tarnybos 
laikas baigiasi šių metų rugsėjo 
mėn. Tačiau jis sutiko dar dvejus 
metus pasilikti karinėje tarnybo
je, dėl to jį prez. Truman'as, kaip 
Amerikos spauda praneša, patvir
tinsiąs esamose pareigose.

* Tarptautinis Bankas sutiko 
duoti Islandijai 875.000svarų pas
kolą 22 metų laikui, elektros tin
klui krašte išplėsti.

gyvenantiems D.Britanijoje, idant 
jie būtų akylus tokių žmonių at
žvilgiu, kurie gali kreiptis į juos 
žinių tiems kraštams. Pastebėjus 
tokius reiškinius — tuojau pra
nešti policijai.

* Amerikoje sumažintas laikraš
čiams popierio kieks 16%. Su
mažinta iš dalies dėl karinės pra
monės plėtimo iš dahes dėl suma
žėjusio popieriaus įvežimo iš Ka
nados. šį sumažinimą, kaip paste
bi „Draugas“, netrukus pajus visi 
lietuviškieji laikraščiai.

* Gen. McArthur'as Amerikos 
senato komisijai, tiriančiai jo 
atleidimo priežastis, pareiškė, kad 
nesiruošia antrą kartą komisijai 
teikti paaiškinimų, nes nemano, 
kad tai būtų naudinga viešajam 
reikalui.

* Lamaše paskendęs Britų nar
domasis laivas „Affray" vargu ar 
bus šiemet keliamas iš vandens 
dėl palankaus oro stokos. Iškėlimo 
darbai ilgai užtruktų, dėl to ra
maus oro laikotarpio šiemet jau 
neužtektų, o rudens vėjai ir au
dros labai trukdytų darbą.

* Amerika pirks 10 milij. svarų 
mėsos užsieny, nes savo ūkininkai 
pasiūlė per 10 milij. svarų arba 
pusę reikalingo kiekio. Mėsa bus 
pirkta Argentinoje ir Uragvajuje.

* Amerika paskyrė 20 milij. 
dolerių kaip karinę pagalbą na
cionalistinei Kinijos valdžiai For- 
mozoje.

* Pastarąsias keturias savaites 
Indokinijoje komunistinė Vietmi- 
no kariuomenė puldinėjo prancū
zų kariuomenę'stengdamosi užim
ti Tenkino upės intako sritį. Ta
čiau prancūzai visus komunistų 
puolimus atrėmė. Per tas kovas, 
kaip pareiškė prancūzų kariuome
nės vadas gen. De Lattre, komu
nistai neteko apie 10.000 kareivių.

* Italija leido amerikiečiams 
įrengti Livorno uoste bazę. Ji 
tarnaus Amerikos kariuomenei, 
esančiai Vokietioje ir Austrijoje 
aprūpinti.

PRANCŪZŲ PARLAMENTO 
RINKIMAI

(Tęsinys iš pirmojo puslapio) 
ziciją, pasisakyti ir prieš De Gaul
le, kaipo demokratijai pavojingą 
asmenį. Pats De Gaullė save laiko 
respublikos šalininku, nes, jei bū
tu norėjęs, būtų galėjęs Ketvirto
sios Respublikos po karo neat
kurti. Tačiau jis atstatė visas res
publikines institucijas ir iš val
džios pasitraukė. Dabar jis į val
džią grįžta su savo partija ir pro
grama, demokratišku keliu. Jei jis 
ir myli demokratiją, jis ją nori 
padaryti tvirtesnę ir siūlo visą 
eilę politinių ir socialinių refor
mų, k.a.: tvirtą prezidentą, USA 
pavyzdžiu darbo ir kapitalo aso
ciaciją, Mokyklų Laisvę, mokslo 
priedą šeimoms ir t.t.

Kalbant apie krikščionis demo
kratus galima pridurti, kad jie 
neatstovauja visų Prancūzijos ka
talikų. Tai yra artima katalikams 
partija, bet joks ganytojiškas laiš
kas Prancūzijos katalikams nelie
pė balsuoti už MRP ar kitą kurią 
partiją. Prancūzijos katalikai, 
kaip įprasta, ir šį kartą buvo kan- 
didatii visose partijose (išskiriant 
komunistus ir iš dalies socialistus) 
ir balsavo už tuos kandidatus, 
kurie pasisakė už pozityvias so
cialines reformas ir už mokyklų 
laisvę. Tai bene jautriausias 
punktas šio krašto katalikams. 
Prieš rinkimus katalikų iniciatyva 
visi kandidatii buvo kviesti pasi
sakyti aiškiai savo nusistatymą 
mokyklų laisvės klausimu ir raš
tiškai pasižadėti ginti laisvąją 
mokyklą parlamente. Didesnė pu
sė kandidatų raštiškus pasižadė
jimus davė. Dėl to bus įdomu sek
ti šio reikalo rutuliojimąsi toliau. 
Kaip žinoma, šiandien laisvosios 
mokyklos Prancūzijoje negauna 
jokios valdžios paramos ir baigia 
užtrokšti apkrautos aukštais mo
kesčiais. Katilikai siekia, kad val
džia iš visų imamais mokesčiais 
remtų visas mokyklas ir tuo būdu 
duotų galimybę ir laisvę tėvams 
pasirinkti tokį vaikams auklėjimą, 
koks jiems patinka, pagal religi
nes ir kitas pažiūras. Tai kaip tik 
atitiktu šiandieną dar čia neįgy
vendintai Jungtinių Tautų priim
tai Žmogaus Teisių Deklaracijai, 
par. 26. M.

Amerikoje yra išrastos tam tik
ros mašinos geležinkelio balas
tui valyti. Jos nuima nuo geležin
kelio žvyrą bei akmens skaldą, 
atsijoja žemę ir kitokias smulkias 
deleles, apvalytą balastą vėl nu
beria tarp pabėgių. Išvalytas ba
lastas gerai nuleidžia vandenį, ma
žina žolei augti galimybę ir geri
na sąlygas traukinio ėjimui, ma
žindamas „nelygumus“.

Sąjungos Centre galima gauti 
šių knygų: Popiežių Enciklikos' — 
17/6; A. Maceina „Jobo Drama“
— 10/-; A. Maceina „Didysis Ink
vizitorius“ — 8/-; J. Krunamas 
„Naktis viršum širdies“ — 8-/; 
Landsbergis-Mekai-Lėtas „Proza“
— 7/-; J. Steinbeck „Tarp pelių 
ir vyrų — 6/-; R. Spalis „Trylika 
nelaimių“ — 6/-; _V. Pietaris „La
pės Pasaka“ — 6/-; M. Twain 
„Princas ir Elgeta“ — 9/.

Reikalingi vyrai, darbininkai 
geležies rūdai kasti Northampton
shire je. Gyventi galės hostelyj e. 
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;_____________________________

„Tėviškės Žiburiai“, labai popu
liarus lietuvių savaitraštis, išeina 
Kanadoje. Metams 32 šil. Užsipre- 
numeravimo ir prenumeratos pra
tęsimo reikalais kreiptis adresu: 
J. Mockevičius, . White Hart, 
Holmfirth, nr. Huddersfield.

Moterys, išgyvenusios 3 metus, 
Anglijoj, gali gauti darbo Londo
ne kaip baltinių siuvėjos — maši- 
nuotojos. Geros darbo sąlygos ir 
geras atlyginimas. Dirbama 5 die
nas Savaitėj. Fabrike yra valgyk
la. Priimamos ir norinčios moky- 
tis siūti. Rašyti: „B.L.“ Nr, 12.

LIETUVIU NAMAI
43, Holland Park, London, W.ll.

SMAGŪS ŠOKIAI 
šeštadienį, birželio 30 d. 8 vai. vak. 
Gros orkestras. Visi kviečiami at- 
silankyti. Įėjimas nemokamas.

Ieškoma Zofija Juknevičienė — 
Stundžienė. Ieško: Bronė Lukmi- 
nienė, 3 St. Thomas Place, Man
chester 8.

KELIONIŲ BIURAS 
HICKIE. BORMAN, 

GRANT & CO.,
24, Charles II St. London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į 
DBLS Centrą).

-— Kai tik užeina koks žmogus, 
aš jam pakišu, va šitą dalyką ir 
klausiu: ar gali skaityti? Kiekvie
nas atsako, kad ne. Tada aš ir sa
kau, kad reikia akinių.

SPORTAS
LIETUVIAI SOVIETINĖJE 
KREPŠINIO KOMANDOJE

Neperseniausia Paryžiuje įvyko 
Europos krepšinio turnyras — 
čempijonatis. Mūsų sporto kores
pondentai neatkreipė į tą turnyrą 
reikalingo dėmesio.

Turnyras įvyko gegužės pra
džioje. Dalyvavo 17 valstybių: 
14 iš šiapus ir 3 iš „anapus“ gele
žinės uždangos. Galime pastebėti, 
kad totalitariniai kraštai pasirodė 
visai gerai ir išsikovojo pirmą, 
antrą ir ketvirtą vietą.

Pirmoji vieta teko Sovietų Są
jungai, galėtume pasakyti rusams, 
bet tikrumoje rusų toje reprezen
tacinėje komandoje beveik nebu
vo. Rusai žaidė tik pakaitalais. 
Mums, aišku, rūpi lietuviai. Nors 
ir šiaip ir taip apie jų dalyvavimą 
SSSR komandoje galime kalbėti, 
visaip apie juos galvoti, bet... vis- 
tik, lietuvių pasirodymas tarptau
tinėje arenoje, šį kartą tikroje 
arenoje — aikštėje, kutena mūsų 
tautinės savymilos gyslelę. Ir juo 
labiau, kad lietuviai pasirodė vi
sai gražiai. Oficialinėse programo
se buvo surašytos visų žaidėjų 
gimimo vietos ir datos. Mūsiškiai 
buvo du: Butautas ir Lagunevi- 
čius, abu iš Kauno, vienas 26 m., 
kitas — 25.

Butautas iš pirmos dienos 
pripažintas turnyro žvaigžde, 
sovietų komandos puolimo cen
tras ir geriausias, būdin
giausias metikas. Jo stilius, 
grakštumas, vikrumas ir puiki 
atletiška išvaizda tikrai susilaukė 
visuotinos simpatijos ir Butauto 
pavardę dažnai šaukė tūkstantinė 
Sporto Rūmų minia. Jo karikatū
ros ir fotografijos tilpo kiekvieną 
dieną sporto spaudoje ir tikrai jo 
pavardė pirmavo reportažuose ir 
žiūrovų vertinimuose. Ir pagrįstai 
— Butautas, pasibaigus turnyrui, 
žaidikų klasifikacijoje pirmą vie
tą, kaip geriausias metikas: uždir
bo savo komandai 123 taškus per 
9 rungtynes, antroje vietoje—gru
zinas Korkidja, įmetęs 118 taškų, 
trečioje vietoje suomis — Suvi- 
ranta — 110 taškų, ketvirtoje — 
prancūzas Dessemme — 103 taš
kai ir toliau seka čekoslovakąs 
Mrazek----102 taškai.

Po karštų susirėmimų galutinė 
komandų klasifikacija buvo tokia: 
Rusija — 1 vieta, Čekoslovakija— 
2, Prancūzija — 3, Bulgarija — 4, 
Italija — 5, Turkija — 6, Belgija— 
7, Graikija — 8, Suomija — 9, 
Olandija — 10, Austrija — 11, Vo
kietija — 12, Šveicarija — 13, 
Danija — 14, Portugalija -— 15, 
Škotija — 16, Luksemburgas—17.

Rusai su mūsų Butautu (puoli
me) ir Lagunevičium (gynime), 
su estais Kuliam ir Lissov, ir su 
gruzinu Korkidja pagrindiniame 
penketuke nešė visus, be pasigai
lėjimo, pradėdami rekordiniu lai
mėjimu prieš Danija 109 : 13. Jie 
nugalėjo ir kitus varžovus be rim
tesnio pasipriešinimo su mini
mum 20 taškų skirtumu. Tik per 
finalines rungtynes vos neįvyko 
sensacijos. Per visą turnyrą 
aiškiai progresavę čekai pašėlusiai 
pasispaudę pačioje pabaigoje 
rungtynių su SSSR ir išnaudoda
mi Lagunevičiaus išėjimą ir ska
tinami bei remiami labai gyvais 
publikos plojimais ir šauksmais 
vos nebaigė finalinio susikirtimo 
lygiomis, bet prieš pat galą, pas
kutinėje sekundėje estas Kuliam 
metė baudą ir laimėjo pergalės 
tašką, kuris buvo užginčytas Ku
liam peržengus baudos metimo 
liniją. Po ilgų ginčų arbitrai vistik 
tą punktą rusams pripažino ir 
finalinės SSSR — Čekoslovakijos 
rungtynės pasibaigė 45 : 44. Tre
čią ir ketvirtą vietą pasidalijo 
Prancūzija ir Bulgarija 55 : 52.

Nors amerikiečių TIME pažy
mėjo, kad vidutiniška USA ko
manda lengvai rusus nuneštų, 
reiki:-, pripažinti, kad Sovietų ko
manda, palyginti su kitomis, pa
rodė tikrai nepaprašą susižaidima, 
veržlumą ir mokėjimą realizuoti, 
ypač iš po krepšio, nors Butautas 
kelis krepšius įšveitė ir iš aikštės 
vidurio didžiausiam publikos nus
tebimui ir džiaugsmui.

Kaip sportinė Paryžiaus spauda 
rašo, Butautas yra ne tik puikus 
krepšininkas, pingpongininkas, 
bet taip pat ir aukštos klasės 
šachmatininkas, Butautas šiemet

ĮVAIRENYBEI
JIS, JI IR PYKTIS

Stebint amerikiečių universite
to studentus, patirta, kad studen
tas maždaug šešis kartus per sa
vaitę būna įniršęs, tuo tarpu kai 
studentė per tą patį laiką dau- 
giausja tris kartus nesuvaldo savo 
temperamento.

Mokslininkai taip pat tyrė pyk
čio priežastis ir surado žymų skir
tumą tarp vyrų ir moterų. Tuo 
tarpu kai moterys, dažniausiai, 
įniršta dėl kitų asmenų, vyrai 
dažnai netenka kantrybės dėl ne
gyvų daiktų, pav., jeigu jie neran
da tam tikro daikto, jeigu jie tam
soje ant ko nors suklumpa arba 
pavėluoja į traukinį ar autobusą. 
Moterys, daugiausia pyksta, jei 
jaučia, kad jas įžeidžia arba ne
gerbia.

Ar yra tam tikras dienos laikas, 
kada greičiausia įnirštamą? Du 
Naujorko Columbijos universiteto 
profesoriai, pasiremdami savo ty
rinėjimais, aiškina, kad įniršimo 
priepuoliai dažniausiai įvyksta 
prieš pat valgius. Maždaug ’50% 
visų įniršimų būna prieš pat pie
tus arba valandą prieš vakarienę. 
Du trečdaliai bandomųjų asmenų 
pranešė, kad po pykčio išsiverži
mo jie yra suerzinti ir nuvargę ir 
tik 15% pareiškė, kad po to jie 
žymiai geriau būna nusiteikę. 
Fiziologinės pasekmės priklauso 
to, ar kas nors savo pyktį išreiškia 
ar jį, taip sakant, „praryja“. Gy
dytojai išaiškino, kad nuolat slo
pinamas pyktis gali rimtai ir vi
sam laikui pakenkti sveikatai. 
Dr. Irving Harries, darydamas 
pranešimą amerikiečių psichiatrų 
sąjungai, pažymėjo, kad slopina
mas pyktis gali sukelti įtempimą, 
kuris kenkia širdžiai ir visai krau
jo apytakai. Dr. George Stratton 
iš Kalifornijos valstybinio univer
siteto, apklausęs ' daugiau kaip 
1000 bandomųjų asmenų, susekė 
įdomų reiškinį. Jis atrado, kad 
asmenys, kada nors rimtai sirgę, 
greičiau įniršta ir smarkiau rea
guoja į provokacijas kaip kiti.

APIE VĖŽĮ
Kai medicina su įnirtimu jieško 

vėžio ligos sukėlėjų, švedas biolo
gas paskelbė naują teoriją, kuri 
susilaukė plataus susidomėjimo. 
Jis mano, kad vėžio ligos priežas
tys glūdi netinkamame maiste. 
„Žmogus yra vienintelis gyvis, ku
ris pats susigadina sau maistą“ 
sako Are Waerlandas. Jo tvriti- 
nimus paremia ir statistika, nes 
keliaują ir viešbučiuose begyve
ną asmenys sudaro labai didėlį 
vėžio liga sergančiųjų procentą. 
Virimu ir netinkamais priesko
niais nužydytas maistas kuria ne
gyvas ląsteles, tuo būdu paruoš
damas dirvą šiai ligai, kuri tuojau 
pat atsiranda, negyvoms ląstelėms 
pradedant nuodyti gyvąsias. 
Mokslininkai sutinka, kad vėžio 
liga atsiranda tik tuomet, kada 
kūne pastebimos negyvos ląstelės.

Vėžio problema yra nepaprastai 
aktuali, nes, pvz., Vokietijoje kiek
vienas penktas asmuo miršta nuo 
šios ligos. Tiek daug aukų dar nė
ra pareikalavęs nei vienas karas.

JAU PASIBAI G Ė 
pirmojo pusmečio prenumerata

baigs Kūno Kultūros Rūmus Kau
ne ir įgvs sporto profesoriaus titu
lą. Galima pridurti, kad Butautas 
yra lieknas, 1 m. 82 im. vyras. Ir 
Lagunevičius nė ką jam užsilei
džia. Daugiau?

Daugiau lieka paslaptimi, nes 
SSSR komandos nariai buvo nuo
lat apsupti „angelų sargų“ ir po 
Paryžių pasisvečiuoti, su publika 
pašnekučiuoti, pasižvalgyti nega
vo. Į rungtynes juos atveždavo' iš 
Ambasados namų, kur jie buvo 
apgyvendinti, didelis autobusas ir 
tuoj po rungtynių, apsupti būrelio 
„instruktorių“, jie būdavo paly
dimi atgil... Kaip ten prie jų pri- 
lysi...

Taigi praktiškai sovietų sporti
ninkai ir Paryžiuje buvo „už ge
ležinės uždangos“. Prancūzai tai 
matė, stebėjo ir komentavo... juo
kėsi iš jų baimės. Niekas čia jų ne
būtų suvalgęs. Apie bulgarų ko
mandą pasakojama, kad tie vyrai 
buvo labai apdairūs ir, matyt, ge
rai savo propagandistų painfor-

• muoti, atsivežė, be kitų daiktų ir 
porą maišų miltų Sutikusieji juos 
stotyje prancūzai klausia, kam gi 
čia tie miltai... „Tai mūsų mais
tas“, atšovė jų vadovas, kaip ir 
pabrėždamas, kad jie ne iš kokio 
badaujančio krašto atvažiavo, bet 
iš ten, kur visko yra ir dar trupu
tis. M.

* Iš D. Britanijos bus ištremta 
13 lenkų, kaip pavojingų visuo
menės santvarkai. Vidaus reikalų
ministeris, atsakydamas parla
mente į paklausimą dėl tremia
mųjų, pažymėjo, kad šis atsitiki
mas tegu būna įspėjimas lenkams 
ir kitų kraštų, atsidūrusių bol
ševikų valdžioje žmonėms, dabar
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