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TEBEPRIEVARTAUJA 
DIPUKUS

Neseniai Britų parlamento ats. 
Snov'as paklausė užs. reik, minis- 
terį ar jam žinoma, kad D. Bri
tanijoj gyveną pabėgėliai yra So
vietų Ambasados tarnautojų ver
čiami grįžti į So v. Rusiją ir ar ne
galėtų ministeris paaiškinti, kokių 
žygių tuo reikalu jis mano imtis? 
Užs. reik. min. Morrison‘as savo 
atsakyme pažymėjo, kad jam toks 
dalykas žinomas. Taip jau žino
ma, kad didėjąs išeivių skaičius 
yra tų, nepageidaujamų pastangų 
vaisius, kurios pasireiškia ne tik 
laiškais su propagandine literatū
ra, oet ir neprašytais sovietinių 
valdininkų atsilankymais. Tas da
lykas akyliai stebimas. Ministeris 
ta proga priminė išeiviams, kad 
jie neturi prievolės tokių pastan
gų paisyti, nekalbant jau apie 
spaudimą. Šiame krašte gyveną 
ateiviai gali būti tikri, kad jie 
naudojasi pilna mūsų teismų ap
sauga, — pabrėžė ministeris, — ir 
jokia užsieninė valdžia negali jų 
vienašališkais veiksmais, prieš jų 
norą priversti juos iš D. Britani
jos išvykti.

Manchester Guardian, liepos 3 
d. num., negrinėdamas šį užs. 
reik. min. Morrison'o pareiškimą, 
priminė komunistinę šnipinėjimo 
sistemą Vakaruose, kuri čia 
dangstosi diplomatine neliečiamy
be, prievartauja iš už geležinės 
uždangos kraštų pabėgusius žmo
nes ten likusiais giminėmis ir ver
čia juos šnipinėti draugus ir teikti 
užsienio valdžioms informacijas. 
Reikia tikėti, — baigia samprota
vimus dienraštis, — p. Morrison*o 
pasakymu, jog tas dalykas akyliai 
stebimas, kad jis yra kompetetin- 
gų asmenų stebimas.

Kokius ateivius D. Britanijoj 
gyvenančius, tas, komunistinis 
spaudimas liečia, tautybė nebuvo 
paminėta. Londone išeinąs jenkų 
dienraštis „Dziennik Polski“ nea
bejoja, kad kalba gili būti tik 
apie ukrainiečius ir Baltijo kraštų 
išeivius.

EUROPA PER MAŽAI 
GINKLUOJASI

Amerikos prezidentas savo raš
te parlamentui dėl karinės pro
gramos pažymėjo, kad karinių da
lykų gamyba vakarų Europoje ne
pakilo tiek, kiek buvo tikėtasi. 
Tačiau dalykų eiga rodo, kad pa
žanga bus padaryta. Jis nurodė, 
kad Atlanto pakto valstybėms 
Amerika, laikotarpiui nuo 1930 m. 
spalio iki 1951 m. kovo mėn. pa
teikė 3.500 tankų ir šarvuočių, 
319 lėktuvų, 1.150 patrankų ir ar
ti 4.000 sunkvežimių.

Gen. Marshall'is, Amerikos 
krašto apsaugos min., aiškinda
mas parlamento užsienio reik, ko
misijai 8.500 milij. dolerių pasky
rimo reikalą sąjunginių valstybių 
karinei pagalbai pasakė, jog su 
pasibiaurėjimu turįs pareikšti, 
kad kai kurios sąjunginės valsty
bės dėl vienų bei kitų priežasčių 
nepadarė tai, ką turėjo padaryti. 
Ne be to, kad tos valstybės turi 
sunkumų, bet ir mes jų turime, 
— nurodė jis. Tačiau Amerika 
daugiau padarė naudingų žygių 
šių laikų pavojui pasipriešinti 
kaip europinės vyriausybės. Jis 
prašė siūlomą sumą patvirtinti ir 
nurodė, kad Amerikos parama 
laisvosioms valstybėms sudaro 
15% bendrų Amerikos išlaidų, 
skiriamų gynybos reikalams.

GEN. EISENHOWER‘IS 
LONDONE

Londone lankėsi gen. Eisenho- 
wer‘is, vakarų Europos kariuome
nės vyr. vadas. Jis dalyvavo lie
pos 4 d. Amerikos nepriklausomy
bės sukakties proga suruoštose iš
kilmėse pagerbti 28.000 Amerikos 
karių, žuvusių ar mirusių Britų 
salose laike paskutiniojo karo. Ta 
pioga šv. Povilo katedros dekanui 
generolas įteikė knygą, kurioj su 
rašyti Britų salose žuvę bei mirę 
Amerikos kariai.

V METAI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
DERYBOS DĖL KORĖJOS 

KARO PALIAUBŲ
Sov. Rosijos atstovo JTO Ma- 

lik'o pasiūly mas derybomis baigti 
Korėjos kar.t sudomino visus, ra
čiau dėtosios pastangos ką nors 
konkrečiau iš jo patirti dėl tok.o 
siūlymo nepavyko

Po 16 valstybių pasitarimo, ku
rių Kariuomenė Korėjoje kovoja, 
buvo kreiptasi į Maskvą ir papra
šyta paaišKinti Malik‘o siūlymą. 
Informaciją tuo reikalų iš Krem
liaus gavo Amerikos ambasa
dorius.

Anot jų, derybas dėl karo veik
smų sustabdymo turi vesti JTO 
kariuomenės vadovybė iš vienos 
pusės, ir šiaurės korėjiečių ir ki
nų — iš kitos. Derybos turi liesti 
išimtinai karinius klausinus, 
aplenkiant politinius bei teritori
nius.

Kuomet tai paaiškėjo, prez. 
Truman'as įgaliojo gen. Ridg- 
way‘ų, kaip JTO kariuomenės 
vyr. vadą Korėjoje, pradėti dery
bas su komunistinės kariuomenės 
vadovybe dėl karo veiksmų sus
tabdymo.

Gen Ridgway'us per radiją 
kreipėsi į komunistinės kariuome
nės vadovybę siūlydamas pradėti 
derybas Jis deryboms vietą pa
skyrė Wonsano uostą, šiaurinės 
Korėjos rytiniame pakrašty, Da
nų ligoninės laive „Jutlandia“. 
100 radijo stočių kinų, korėjiečių 
ir kitomis kalbomis 36 valandas 
kartojo jo šį pasiūlymą. Pagaliau, 
Korėjoj kovojančios komunistinės 
kariuomenės vadovybė atsiliepė 
ir nurodė, kad sutiktų pradėti de
rybas liepos mėn. tarp 10 ir 15 d. 
Kaesongo mieste, esančiame 
į šiaurę nuo Seulo, už dviejų 
mylių į pietus nuo 38 lygiagretės. 
Gen. Ridgway’us su tokiu siūlymu 
sutiko ir pasiūlė abiejų kovojan
čiųjų pusių įgaliotiniams susitikti 
Kaesonge liepos 10 d.

Bendrai paėmus, atrodo, kad 
per pirmąjį įgaliotinių susitikimą 
bus pasikeista tik pasiūlymais 
dėl karo veiksmų sustabdymo ir 
iškelta su tuo dalyku susiję klau
simai. Vakarų sostinėse didelių 
vilčių dėl šių derybų nereiškiama, 
nes progų taikiu būdu Korėjos 
karą baigti jau daug buvo, bet 
jomis komunistiniai agresoriai 
nepasinaudojo.

Besvarstant karo veiksmų sus
tabdymo derybas, iškelta ir klau
simas apie Kremliaus sumetimus, 
dėl ko būtent jis tik dabar pasiūlė 
derėtis dėl karo veiksmų Korėjoje 
sustabdymo? Manoma, kad Krem
lių privertė, be kitų priežasčių, 
ir tai, kad jis pamatė, jog Korėjos 
karas nėjo pagal jo planus ir išsi
plėtė taip, kad gresia ir Rusiją 
įtraukti. O tai jau reikštų tikrą 
karą, kuris tuo tarpu dar neįeina 
į Kremliaus v aldovų planus.

TEBESITĘSIA GINČAS DĖL 
PERSŲ NAFTOS

Anglų ir Persų ginčas dėl nusa
vinamos Persijoje naftos nesu- 
švelnėjo. Persai kvietė anglus 
specialistus, Anglio-Iranian b-vės 
tarnautojus, dirbti persams, bet 
visi jie — 2.800 nesutiko.

Naftos tiekimas į Abadano 
valyklą sumažintas, nes pastaroji 

f savo darbą per pus suma
žino kad prisipildė benzino 
rezervuarai. Tai atsitiko dėl 
to, kad laivai nesutinka jo im
ti tokiom sąlygom, kurias padik
tavo persai. Persai, kaip žinoma, 
reikalauja iš laivų kapitonų, kad 
pastarieji pasirašytų, jog paėmė 
įkurtosios bendrovės benziną. Tais 
pačiais sumetimais persai sustab
dė benzino tiekimą vamzdžiais ir į 
Iraku

Ilgai užtrukęs ginčas dėl naftos 
Persų ūkiui sudaro vis didesnius 
sunkumus. AtroJo, kad ūkinių 
sunkumų ir krašte kylančių nera
mumų persai bus priversti nu
traukti pavojingą žaidimą. Tai ro
do ir Persijos min. pirm, kreipi

masis į prez. Truman'ą pagalbos 
padėti ginčą išspręsti ir atšauki
mas iš parlamento kovai su sabo
tažu įstatymo projekto, kuris vė
liau galėjo būti be atodairos tai
komas naftos pramonėje dirban
tiems užsieniečiams specialistams.

Britų vyritusybė nauja nota dar 
kartą įspėjo Persijos vyriausybę, 
kad už sudarytą padėtį, siekiant 
nusavinti naftos pramonę, ji yra 
atsakinga.

Hagos Tarpt Tribunolas perei
tą šeštadienį buvo susirinkęs 
svarstyti E ritu skundo prieš Per
siją dėl jos pažeidimo tarptauti
nės sutarties nusavinant naftos 
pramonę. Tačiau jis sprendimo iš 
esmės dar neoriėmė.

APIE KAUNA IR KITKĄ
Mūsų bendradarbio(Viena.

Jūsų bendradarbis turėjo progą 
pasikalbėti su keliais, neseniai iš 
Rusijos grąžintais, vokiečių belais
viais. Pora jų ilgesnį laiką gyveno 
Lietuvoje, ypač apie Kauną, dėl 
to būdingesnius jų pareiškimus, 
sutraukęs, ir pateikiu.

Kauno miesto susisiekimas. Vei
kia senieji keltai į Linksmakalnį 
ir Žaliąjį tiltą. Linksmakalnio til
tu naudojasi rusų aviatoriai ir ki
ti pareigonys. Kitiems — reikia 
leidimo. Linksmakalny yra ka
rinis ir civilinio susisiekimo aero
dromas.

Mieste yra kelios autobusų lini
jos: išilgai miestą, nuo Rotušės į 
Panemunę; į Žaliąjį kalną, į — Vi
lijampolę, į Kleboniškį (už Kauno 
miesto vandentiekio;seniau — ku
rortinė vieta) ir kitus priemies
čius.

Veikia ir užmiestinė autobusų 
stotis. Visi autobusai rusiško dar
bo — ZIS ir ZIM fabrikų. Yra ir 
didesnių autobusų — iki 46 vietų.

Yra įstaigų ir privačių automo
bilių. Privačius automobilius turi 
aukštieji rusų karininkai, komu
nistų partijos ir visokie enkave
distų pareigūnai.

Amerikoniškos mašinos dingo. 
Jų jau nebematyti kai prasidėjo 
Korėjos karas. Kalbama, kad į 
ten nugabentos.

Rusų kariuomenės Kaune daug. 
Tačiau kareivių mažai gatvėse 
matyti, nes iš kareivinių bei sto
vyklų neišleidžiami. Dėl to plėši
mų ir kitokių piktadarysčių suma
žėjo. Tuo tarpu karininkų, ypač 
vyresniųjų laipsnių, daug švaisto
si. Jie išsipustę ir gana puošniai 
atrodo, ypatingai lakūnai nauja 
uniforma.

Rusų kariuomenė užima ne tik 
buvusias kareivines bet ir kitus 
tinkamus pastatus, šeštą fortą, ne
toliese vokiečių pastatytą belajs- 

• viams stovyklą ir dar tam tyčia

Admirolas R- B. Carney, ameri
kietis, vak. Europos pietinės da
les karinių pajėgų vadas. Jį 
iomis pareigoms neseniai pasky- 
ė gen. Eisenhower'is, vyriausias 
akarų Europos apsauginės ka- 
iuomenės vadas.
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Gerai persiškus įeikalus žiną 
stebėtojai yra nuomonės, kad per
sai savo ginče su britais toli ir ne
tinkamu keliu nuėjo, dėl to dabar 
belieka jiem užimti saikingesnę po 
zicijį. O tai galės įvykti tik Persi
jos vyriausybei pasikeitus. Pasi
keitimą pagreitins naftos pra
monės įmonių sustojimas. Tai ga
lės gana greit įvykti.

Yra ir kitokių nuomonių, kurios 
teigia, kad Persai savo žaidimą 
naftos ginče Britams jau pralai
mėjo. nes praleido progą, kada 
anglai siūlė persų iždui 10 milij. 
svarų, kaip išlyginamąjį įnašą ir 
po 3 milij. svarų kas mėnesį. Atei
ty šitokio pasiūlymo persai neturį 
galimybės susilaukti.

informacija) 
pastatytas stovyklas.

Kaune daug restoranų ir kavi
nių. Veikia seniau buvę žinomi 
restoranai („Metropolis“ ir net 
„Eožegraika“) kavinės ir net ke
liolika naujų. Šios vietos vakarais 
pilnos žmonių, bet jų tarpe mažai 
senųjų lietuvių, daugumas — 
„naujieji“, ne reta geltonais vei
dais ir skersom akim.

Okupantų įstaigos. Jų Kaune 
daug, civilinių, karinių, enkavedis- 
tinių, su pagausėjusiomis, kaip 
per pirmąją rusų okupaciją, žmo
nių kankinime vietomis Sritinė 
komunistų partijos gūžta yra 
Taupomųjų Kasų namuose, prie
šais Valstybinį teatrą.

Gyventąją!, šiuo laiku Kaune 
yra daugiau gyventojų, kaip kada 
nors buvo. Kad jie visi būtų lie
tuviai, žinom a,netenka tokio klau
simo kelti. Tai aišku iš kalbos. 
Vyrauja rusų kalba ir jos azijati- 
niai mišiniai. Gyventojų padaugė
jo dėl natūralaus prieauglio ar 
staiga atsiradusių natūralių gyve
nimo sąlygų, bet dėl politinių 
okupantų sumetimų ir tos priežas
ties, kad galima jų daugiau ap
gyventi „atsilikusios sovietinės 
respublikos“ mieste, taikant „to
liau socializme pažengusių sovie
tinių respublikų“ mastą. Pagal jį, 
buto sąvoka suvesta į vieną kam
barį, žinoma, išskyrus stambiuo
sius sovietinio pastato stulpus. 
Padidėjo gyventojų ir dėl to, kad 
priemiesčiuose pristatyta „koloni
jų“, arba tokių pastogių, kokias 
buvo užsimota statyti pirmosios 
okupacijos laikais, vadinasi, kol
chozinio tipo, kaip Aukš. Šančiuo
se, kur 100 „modernių namų“ bu
vo pastatyta viena išvietė ir na
mai be vandens, nes „vandentie
kio vamzdžiai nebuvo užplanuoti“.

Mieste visi namai nusavinti, iš
skyrus mažuosius. Nenusavinti na
mai turi mokėti įvairius mokes-
čius, be kita ko ir nuomą už skly
pą. po 18 kapeikų už kvadr. metrą 
kasmet.

įmonės. Elektros stotis Petra
šiūnuose veikia ir teikia miestui 
energija.Už kilovatą šviesai reikia 
mokėti 80 kapeikų.

Veikia „Inkaro“ ir Degtukų fa
brikai Vilijampolėje.

Iš kitų pastatų pažymėti verta, 
nebent tiltai. Atstatytas tik Ža
liasis geležinkelio tiltas, o Alekso
to ir Vilijampolės tiltai tebėra lai
kini, mediniai. Abu jie pakelti 
apie porą metrų aukščiau, kaip 
buvo. Panašus yra ir A. Panemu
nės tiltas, bet jis vis dar neuž
baigtas.

Kauno bažnyčios, išskyrus Ka
tedrą ir Įgulos, visos uždarytos. 
Veikiančios bažnyčios apdėtos di
deliais mokesčiais. Dėl to jos bet 
kada gali būti uždarytos „dėl mo
kesčio neužmokėjimo“. Bažnyčias 
lankančiųjų daug. Jas lankyti rei
kalaujama leidimo, už kurį val
džia ima po 3 rublius. Kunigų ne
daug. Iš jų didesne veikla pasižy
mi Zakarauskas, tamsaus veido, 
judrių judesių žmogus ir Kar
čiauskas.

(Tęsinys šeštam puslapy)

Vengrijos archivyskupas J. Gro- 
sz‘as. Jis, kartu su kitais 8 asme
nimis, buvo kaltinamas Vengrijos 
komunistinės valdžios suruoštame 
teisminiam spektakly, Budapešte. 
Šio spektaklio pirmininkas ir pro
kuroras buvo tie patys asmens, 
kurie panašiu būdu teisė kardino
lą Mindszentį. Teisminis spektak- f 
lis ėjo Rusijos komunistų išban- ' 
dytu šablonu, dėl to niekas nesis
tebėjo, kai kaltinamieji prisipaži
no esą kalti tokiais nusikaltimais, 
kurių jie nepadarė ir negalėjo pa
daryti.

Archivyskupas Grosz'as nuteis
tas 15 metų kalėti, o Paulinų 
vienuolyno vyresnysis. — kun. 
Veder'is — mirties bausme, kiti 
— kalėti.

Visus, kurie šį tiesminį spektak
lį ruošė ir kaltinamuosius kalti
no, Popiežius ekskomunikavo.

SUOMIAI RENKA 
PARLAMENTA

Liepos 2 ir 3 d. Suomijoj įvyko 
parlamento rinkimai. Suomija, 
kaip žinoma, yra ypatingas rytų 
Europos kraštas, kuris išvengė vi
siško geležinės uždangos užvoži- 
mo, nors ne mažą dalį Suomijos 
žemių ir atsidūrė už uždangos. 
Suomija or įversti buvo po karo 
atiduoti Rusijai Petsamo sritį, 
per kurią Rusija priėjo prie Nor
vegijos ir Šiaurės Vandenyno; Vy- 
purio miestą su plačiu žemės ruo
žu ir Porkalą, priešais sostinę 
esantį pusiasalį, kuriame rusai 
įsirengė karo laivyno bazę. Tačiau 
Suomija liko laisva, tik sunkia 
kontribucijos našta Sov. Rusijos 
apkrauta. Dėlto ir parlamento rin
kimai buvo laisvi

Dėl 200 parlamente vietų varžė
si ūkininkų partija, liberalų kartu 
su kitomis smulkiomis partijomis 
koalicija; socialdemokratų ir ko
munistų, kartu su kairiųjų socia
listų koalicija. Didžiausias varžo
vas visoms partijoms, be abejonės, 
yra ūkininkų partija, pereitame 
parlamente turėjusi daugiausia, 
kaip paskira partija — 56 atsto-

NEGALIMA GINKLAVIMOSI 
SUMAŽINTI

Amerikos parlamento komisija 
nori sumažinti prez. Truman'o 
prašomų sąjunginių valstybių ka
rinei pagalbai 8.500 milij. dolerių. 
Dėl šios sumos paskyrimo pasisa
kė Amerikos krašto aps. ministe
ris, o liepos 3 d. ir Harriman'as, 
prezidento patarėjas. Pastarasis 
komisiją įspėjo, kad didžiausias 
būtų pavojus šiuo laiku sumažin
ti ginklavimosi pastangas. Tai pri
vestų prie katastrofos. Kremlius 
pripažįsta tik jėgą. Jei mes, pa
žymėjo Harriman'as, — ir mūsų 
sąjungininkai bus užtektinai ga
lingi, tada visiškai kitokią padėtį 
turėsime pasauly. Tada Kremlius 
įsitikins, kad turi pakeisti savo po
litiką.

ČEKOSLOVAKIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO

Tai vis dėl komunistinių refor
mų ir dėl krašto patekimo Sov. 
Rusijos valdžion. Čekoslovakijos 
komunistinė valdžia pluša, leisda
ma visokius „įsakymus“ dėl mais
to kainų ir maisto produktų pas
kirstymo. Ryšium su pasireiškusiu 
maisto trūkumu, sulaikytas žemės 
ūkio griovimo tempas kolchozi- 
nant jį ir sustabdytas komunisti
niam režimui ūkininkų šmeižimas 
vadinant juos „buožėmis“ ir ki
tais „plačiojoj tėvynėj“ užveistais 
komunistiniais keiksmažodžiais.

KORĖJOS KARAS
Didelių mūšių sausumoje nebu

vo. Tačiau visą laiką veikė dide
le jėga JTO aviacija, bombarduo
dama komunistų kariuomenės 

I telkinius, aprūpinimo kelius ir 
transportus.

1



2 .BRITANIJOS LIETUVIS“ 1951 m liepos 6 d.

APIE DEMOKRATIJA
šiandien pakenčiamiausia vals

tybės valdymosi forma yra demo
kratinė respublika, neatsižvel
giant, ar ji turėtu socialistinį ar 
kapitalistinį atspalvį. Čia turima 
galvoje pati aemokratija, kuri 
yra sena, kaip ir Europos kultūra. 
Amžių bėgyje tarpais nuo jos bu
vo nusigręžiama, tarpais ji buvo 
sužlugdoma, tarpais ir vėl buvo 
grįžtama prie jos, čia despotų 
sostams griuvus,, čia jiems pa
tiems pastebėjus, kad ant supan
čiotos tautos netoli tenujosi.

Nors demokratija turi daugiau
siai šalininkų, nors ji yra popu
liariausia valdymosi lorma, ji turi 
ir savo silpnybių, vadinasi, nėra 

-visiškai tobula. Visų pirma, ji ne
gali išvengti opozicijos, tai yra, 
tam tikros visuomenės dalies ne
pasitenkinimo. O kur yra nepasi
tenkinimo, ten nėra tobulumo. 
Dar pusė bėdos, kai opozicijos 
grupė yra nežymi, bet, kai valdan
čioji partija laikosi, teoretiškai 
kalbant, vieno balso dauguma, 
apie didelį demokratijos teisingu
mą netenka kalbėti. Šiaip ar taip, 
su tokia ar panašia menka per
svara valdančioji partija leidžia 
įstatymus, skelbia biudžetą, suda
rinėja sutartis ir vykdo pagrindi-
nes reformas, aiškiai žinodama, 
kad beveik pusė to krašto piliečių 
tiems žygiams nepritaria. Sakoma, 
kad opozicijos kritika yra sveikas 
dalykas. Gal būt. Bet mums žino
mi atvejai, kai opozicija iš kailio 
neriasi bekritikuodama valdan
čiuosius, o pastarieji šypsodamiesi 
vykdo savo programą ir tiek. Ar 
tokiu būdu demokratija pasitar
nauja piliečių solidarumui ar an
tagonizmui, spręskite patys. De
mokratijos teoretikai aiškina, kad 
opozicija, prisibijodama po sekan
čių rinkimų netekti portfelių, lyg 
ir dedasi galvon jos pastabas, bet 
šių dienų pavyzdžiai vienur kitur 
rodo ką kitą. Apskritai, toleranci
ją ir kompromisu dabar jau re
čiau operuojama politinio gyve
nimo arenoje. Taigi, tokiais atve
jais „krašto valia“ dangstymasis 
atrodo neįtikinantis.

Pasitaiko ir taip, kad dvi žymio
sios partijos po rinkimų atsiduria 
pusiausvyroje. Pagal konstituciją 
dažniausiai valstybės galva ar 
prezidentas tokį seimą gali paleis
ti, bet partijos, žinodamos, kad

- „ant šviežių pėdų“ per naujus 
linkimus žymesnio santykių pasi-

- keitimo sunku būtų tikėtis, ieško 
išeities ir pradeda derybas su ne
žymiomis, artimesnėmis „širdžiai“

-grupėmis. Tad, jei bizniukas pa- 
• vyksta, į koaliciją įeina ir lemia
mąjį vaidmenį vaidina nežymi 
partija, keleriems metams nulem- 
dama valstybės reformas pusėti
nai savo naudai. Vadinasi, nežy- 
rnų pasitikėjimą turinti politinė 
grupė tampa krašto vice šeimi- 
r inke, nors ji tam ir neturi pakan
kamų įgaliojimų. Tačiau juk 
svarbu tik išsilaikyti prie valdžios 
ir prastumti savo sumanymus.

Kova dėl valdžios ir dėl savo 
idėjų įgyvendinimo kartais priei
na iki absurdo, ir, kaip tyčia, sun
kiausiais valstybei laikais, nors 
nei visuomenės, nei partijų nega
lima būtų įtarti nedemokratišku
mu. Šiaip taip sulipdyti kabinetai 
po kelių valandų griūva, derybos 
vyksta savaitėmis, kraštas ir po- 

"litikieriai nervinasi, o rezultate — 
vėl valdžia ant molinių kojų. Kur 
tokios krizės dažnai pasireiškia, 
mes visi žinome, bet ar visi tokį 

.opumą ir tokią keblią vyriausybės 
sudarymo procedūrą laikome de
mokratijos stiprybe, tenka paabe
joti. Minusu reikia laikyti ir aklo 
partinio klusnumo reikalavimą, 
kai seimo narys drausmės botagu 
yra verčiamas balsuoti prieš savo 
įsitikinimą tuo momentu ir prieš 
jo rinkikų nuotaikas. Bet tatai 
yra greičiau partinių machinacijų 
dalykas, pažabojantis seimo narį.

Bet kitų demokratijos silpny
bių, ji yra ir pati sau pavojinga, 
nes, būdama atkakli visokių lais
vių saugotoja, ji leidžia laisvai 
veikti ir demokratijos priešams, 
pav., komunistams, kurie, prisiirę 
prie valdžios, palaidoja pačią de- 

-mokratiją. Tokių pavyzdžių mes 
taip pat žinome. 1926 metais dėl 
tokių demokratijos negalavimų 
mes kone praradome nepriklauso
mybę, nors komunistų seime buvo 
tik saujelė.

Savaime suprantama, kad de
mokratija nėra savivaldos idealas, 
kad absoliučiai visų ji nepatenki
ną, bet lig šiol dar niekas nieko 
geresnio nesugalvojo, kaip pak
lusnumą daugumos valiai ir suti

kimą su balsavimo rezultatais. 
Tuo būdu kiekvienas pilietis žino, 
kad buvo jo atsiklausta, kad jis 
buvo laisvas pritarti tai progra
mai, kuri labiausiai atitiko jo 
galvoseną. O jei jo partija pralai 
mėjo rinkimus, jis turi kantriai 
pakelti tai ir gali tikėtis, kad po 
sekančių rinkimų jo partijos žmo
nės, o gal ir jis pats, tvarkys kraš
tą taip, kaip jam atrodo geriau.

Iš viso, sunku pasakyti, ar ka- 
danors kas sugalvos visiems pri
imtiną, visus patenkinančią ir ma
žiausiai visuomenės aistras dirgi
nančią valdymosi formą, sakysim, 
kad ir panašią į tokią „gaspado- 
rišką *, kaip buvo mūsų valsčiaus 
savivaldybė. Lauksime, jei su
lauksime.

Vis dėlto, demokratija garan
tuoja plačias asmens ir visuomeni
nio pasireiškimo laisvės. Bet ne 
visi žmonės juk vienodai galvoja. 
Dėlto ieškoma, blaškomasi; dėlto 
kurstomos revoliucijos, griebia
masi diktatūrų, žudomasi ir skel
biama, kad naujoji valdymosi for
ma bus kaip tik išganingiausia. 
Žinoma, seka nusivylimas. Tad ir 
vėl žmonės pasiilgsta demokrati
jos, lyg kokio atsigavimo po skau
džių ir nepavykusių eksperimen

KONFERENCIJAI AUŠTANT
Visuomeniniai veiksniai, pasiė

mę vadovauti Lietuvos išlaisvini
mui, po poros metų gana sėkmin
go darbo, pamažu atsidūrė mažes
nių bei didesnių nesugebėjimų 
sunkumuose. Nesigilinkime į jų 
priežastis. Jos įvairios ir jų daug.

Minint jas, nėra reiškiamas 
koks nors ir kam nors specialiai 
taikomas papeikimas ar kaltini
mas. Juk žmogus, tad ir jo visos 
organizacijos yra klaidingos. Nes
varbu neklysti, nes tai neįmano
ma. Svarbu klaidas pripažinti, su
prasti ir jas taisyti.

Jeigu gyventumėm ne tremtyje, 
bet savam krašte, Lietuvoje, tada 
bet kuri klaida^ar nesugebėjimas 
būtų lengvai pataisomas. Seimas 
pareikštų nepasitikėjimą vyriau- 
bei. Nesugebanti vyraiusybė turė
tų atsistatydinti ir atsistotų prie 
vairo kita. Pagaliau, ir dėl nesu
gebančio seimo būva kam pasisa
kyti: tautai. Tautos genijus yra 
visur mus kontroliuojantis.

Tremtyje, deja, viso to mums 
stinga — visų pirma tautos. Tad 
tvarkytis turime patys.

Tarptautinių santykių įtampai 
didėjant, visuomeninių veiksnių 
bet kuris nesugebėjimas natūraliai 
darosi kas kart pavojingesnis Lie
tuvos išlaisvinimo bylai.

Džiugu, kad, pagaliau, Maž. Lie
tuvos Taryba tapo Vykd. Tarybos 
nariu. Tai visgi mažytis žingsnis 
pirmyn. Laukime ir tikėkime, kad 
MLT bus priimta ir į VLIKą.

Bet štai jau irgi girdime, kad

I PRINCAS IR ELGETA Į
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Ištrauka iš ką tik PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos išleistos, mi
nėtu vardu, knygos.

(Ištraukos pabaiga)

4. PRASIDEDA PRINCO 
NELAIMĖS

Minia, prisispyrusi, sekė princą 
keletą valandų ir visaip jį erzino. 
Pagaliau jį apleido. Kol jis pyko, 
siuto ir grūmojo valdovo balsu ir 
karališku elgesiu, minia buvo 
linksma, bet kai jis privargęs, iš
kankintas nutilo, nebebuvo įdo
mus savo kankintojams ir šie nuė
jo ieškoti kitų pasilinksminimų. 
Tada princas ėmė dairytis aplin
kui, bet vietos jam buvo visai ne
pažįstamos. Jis žinojo tiktai, kad 
yra pačiam vidury miesto. Ir nuėjo 
sau, kur akys veda, visai be tiks
lo. Truputį paėjus, namų buvo re
čiau ir praeivių susitikdavo vis 
mažiau. Jis įmerkė savo kruvinas 
kojas į čia pat tekėjusį upelį, kur 
debar yra Faringdon Strit, trupu
tį pasilsėjo ir vėl ėjo toliau. Greit 
priėjo didelę aikštę, kurioje buvo 
tik keletas atokiai stovinčių na
mų ir didžiulė bažnyčia. Bažnyčia 
buvo apg’-iozdota pastoliais ir vi
sur šnarėjo darbininkai. Ją taisė 
nuo viršaus ligi apačios. Princas 
išsyk nudžiugo pamanęs, kad jo 
vargams jau atėjo galas. Jis tarė 
sau: „Čia iš senų senovės buvo 
Pilkųjų brolių vieta: karalius, 
mano tėvas, atėmė ją iš vienuolių, 

tų. Vieno asmens, nors ir labai 
garbinamo , valia įgrista iki gyvo 
kaulo, nes kiekvienas žmogus pa
galiau nori būti savo likimo lėmė
ju. Tad diskusijų ir balsavimo 
keliu patvirtintas nutarimas pasi
daro privalomas visiems. Privalo
mas ir priimtinas, kaipo savo va
lios pareiškimo rezultatas. Spau
dos vaidmuo taip pat svarbus.

Taigi, nors demokratija ir turi 
silpnybių, nors ji ir yra ilgo išsi- 
plepėjimo ir partinio užsispyrimo 
principais ramstoma, jos forma 
bus bene priimtiniausia, atstatant 
Nepriklausomą Lietuvą, nes de
mokratijos stiprybė kaip tik ir 
glūdi jos viešume ir visuotinume.

L. Stasiukas.

Mielą choristę p-lę
M. BARONAITYTĘ 

ir
p. A. PETRAUSKĄ 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikiname ir linkime 
laimingos ateities.

Notts. Liet. Meno Sambūrio, 
choro „Rūta“ chorvedys ir 

choristai

„Klajūnas“, iliustruotas žurna
las su „Apuoko“ priedu, gauna

mas Sąjungos centre. Kaina 2/6.

VLIKas ruošiasi kviesti plačią lie
tuvių konferenciją. Nors jos apim
tis, darbų tvarka, tikslai nežinomi, 
tačiau neatsiras lietuvio, kuris 
šiai VLIKo iniciatyvai nepritartų. 
Kiekvienas tik pasakys: jau seniai 
tai reikėjo padaryti. Tiek dėl pa
čios inciatyvos. Kiek liečia pačią 
konferenciją ir jos darbus, belie
ka laukti ir tikėtis, kad jos išda
vos pilnai atatiks krašto išlaisyi- 
nimo reikalavimas.

Ar taip tikrai bus, priklausys 
nuo paruošiamųjų konferencijos 
darbų, konferencijos iniciatorių 
siekiamų tikslų ir konferencijos 
darbų bei sprendimų dvasios.

Ar konferencija bus tik politi
nių partijų susirinkimas, ar joje 
dalyvaus ir šešių metų tremtyje 
pasireiškusios kultūrinės — visuo
meninės, kad ir nepartinės organi
zacijos? Ar joje pirmaus demo
kratinė dvasia, su tolerancija ir 
kompromisu; ar bus svarstomas 
Lietuvos išlaisvinimas ir šio rei
kalo priedanga nebus varžomasi 
dėl siaurų asmeninių bei srovi
nių sumetimų.

Šie klausimai yra vieni pagrin- 
diniausių. Nuo jų tinkamo iš
sprendimo priklausys ar Lietuvos 
laisvinimo darbas bus sustiprintas 
ar susilpnintas. O tai mums ir 
svarbiausia.

Tad, paliekant konferencijos 
iniciatoriams pilną apsisvarstymo 
Ir veikimo laisvę, belieka pas
veikinti iniciatyvą, ir palinkėti 
sėkmės. St. Kuzminskas

pavertė vargšų, pamestų vaikų 
prieglauda ir davė jai kitą — 
„Kristaus vietos“ vardą. Ir jie, be 
abejo, patarnaus sūnus to, kuris 
buvo jiems toks geras, juo labiau, 
kad tas karaliaus sūnus šią valan
dą pats toksai pat vargšas ir tiek 
pat apleistas, kaip ir tie, kuriems 
jie davė arba duos prieglaudą“.

Veikiai jis pasijuto pulke ber
niukų, kurie bėgiojo, šokinėjo, 
žaidė sviediniu įvairius triukš
mingus žaidimus ir linksminos vi
sokiausiais būdais. Visi jie buvo 
vienodai aprengti, kaip apsireng
davo tuo laiku tarnai ir mokslei
viai. Kiekvienam ant viršugalvio 
buvo plokščia, nedidelė, niekam 
tikus juoda kepuraitė. Ji nedengė 
galvos, nes buvo labai maža ir 
nepuošė jos. Iš po kepuraitės į pat 
vidurį kaktos kibojo nudribę plau
kai, be skyrimo Apykaklės jų bu
vo, kaip dvasininkų. Iki kelių ir 
dar ilgesnis mėlynas švarkas, plati 
raudona juosta, šviesiai geltonos 
kojinės, aukščiau kelių užveržtos 
raišteliais ir žemi pusbačiai, pla
čiomis metalinėmis sagtimis, ba?- 
gė apdarą bendrai imant, vis dėl 
to gana biaurų.

Berniukai metė žaidę ir susis
pietė aplink princą. Tas gi prakal
bo į juos įgimta vertybe:

— Gerieji mano berniukai, pa
sakykite savo prižiūrėtojui, kad 
su juo nori kalbėti Eduardas, 
Uelso princas.

Pasigirdo nuostabumo balsų, o 
vienas, visai jau nemandagus 
berniukas tarė: \

— Ką, Jjene tu, elgeta, Jo ma
lonės pasiuntinys?

Prir.co veidas užsidegė pykčiu ir

PO RINKIMU PRAN
Prancūzija iš seno žinoma kaip 

viena iš stipriausių demokratinių 
tvirtovių Europoj. Juk tai iš Pran
cūzijos į pasaulį pasklido frater- 
nitė — egalitė — libertė, ir tai tik
roji, o ne rytietiška, brolybė, ly
gybė ir laisvė, todėl pasaulis su di
deliu dėmesiu ir seka Prancūzi
jos demokratijos kovas dėl prin
cipų, kuriuos ji pati paskelbė po 
Bastilijos griuvimo ir kurie viso 
pasaulio buvo priimti kaip pavyz
dys ir idealas.

Demokratijos kova dėl asmens 
laisvės yra visada kietą, paini ir 
išradinga todėl, kad ne tik atski
ros visuomeninės grupės, bet ne
kartą ir ištisi kolosai — valsty
bės, yra pasiryžusios tą asmens 
laisvę — brangiausią žmogaus 
turtą — suryti.

Ideališkiausio žmogaus laisvės 
surijimo slibino pavyzdžiu eina 
komunizmo skraiste pasidabinęs 
aziatiškai - mongoliškai - rusiškasis 
imperializmas, dėl Amerikos bei 
Anglijos neapdairumo politikos 
jau įsitvirtinęs istorijoj dar negir
dėtu mastu net Europos centre.

Didelėj šio slibino grėmėj yra 
ir Prancūzija, kur komunistų par
tija veikia legaliai ir net iki šiol 
tebeturi nemažą pasisekimą. To
dėl nenuostabu, kad pasaulis, tiek 
Vakarai, tiek, turbūt, ir Rytai su 
dideliu dėmesiu seka tos kovos ei
gą Prancūzijoje.

Demokratijose tos kovos rezul
tatai visada išryškėja laisvuose 
rinkimuose. Iš rinkimų išvadų 
sprendžiama, kurlink krypsta vi
suomenės nuomonė bei simpatijos.

Kaip tik praeitą birželio 17 d. 
Prancūzijoj Įvyko naujo Parla
mento rinkimai. Prancūzija tuo 
atžvilgiu visada buvo labai jautri. 
Žinome, kiek kartų čia jau keitėsi 
vyriausybės. Tas vyriausybių 
keitimasis vyko todėl, kad nė vie
na politinė partija, kaip atskiras 
vienetas, nesudarė parlamente ne 
tik stiprios, bet nei savo viduje 
kaip reikiant disciplinuotos pajė
gos. Vyriausybės būdavo sudaro
mos koalicijos pagrindu. Koali
cinė vyriausybė paprastai, sun
kiausia sudaryti ir leng
viausia nugriauti. Ši nuola
tinė vyriausybių metamorfozė su
darė. Prancūzijos nepastovumo at
spalvį ir kartu kenkė jos, kaip 
Atlanto Pakto narės prestižui. 
Prancūzija, viena pajėgiausių 
šio mete Europos valstybių, kartu 
buvo laikoma ir viena silpniausių 
Atlanto Pakto komponentų, todėl, 
kad vyriausybė nebuvo pastovi, 
o pastovi būti ji negalėjo dėl to, 
kad ją sudaryti vis reikėjo tartis 
keliom partijom ir todėl, kad kaip 
atskiras vienetas parlamente buvo 
stipriausia komunistų partija. Bū
tent, praeitam parlamente vietų 
turėjo: komunistai — 181, Bidault 
partija — 145, socialistai — 99, 
radikalai — 91, nuosaikieji — 81, 

tvėrės už diržo, bet ten nieko ne
rado. Vaikai sukliko juoku ir vie
nas pridūrė:

— Tu matei, jis įsivaizdavo, 
kad kardas kabo pašonėj! žiūrė
kit, kame būta princo!

Tas pasakymas sukėlė dar di
desnį juoką. O vargšas Eduardas 
išdidžiai išsitempė ir tarė:

— Taip, aš princas, ir nepritin
ka jums, mintan tiems mano tėvo 
malonės duona, taip elgtis su ma
nim.

Vaikai ir tą palaikė už juoką ir 
visi kartu sukliko. Berniukas gi, 
kur kalbėjo pirmuoju, sušuko 
draugams:

— Ei, jūs, kiaulės, vergai, Jo 
didybės tėvelio pensionieriai, ką 
gi jūs manote? Greičiau ant kelių 
ir trenkite kaktomis į žemę! Ati
duokite garbę jo karališkajam kū
nui ir ciesoriškiems skarmalams.

Visi vaikai triukšmingu juoku 
puolė ant kelių, siųsdami savo 
aukai pašaipos pagarbą.

Princas spyrė artimajam koja 
ir balsiai sušuko-

— Štai tau, kol kas ant rankos! 
O ryt ištempsiu tave kartuvėse.

A-a-a, čia jau nebe juokai! 
Klyksmas nutilo, linksmumas pa
virto pykčiu. Ir išsyk sušuko de
šimts balsų:

— Imkit jį, vaikai, ir tempkit 
pas kūdrą! pas kūdrą! Kur šunės? 
Liūte, Pilke, čionai! čiupkit!

Ir prasidėjo scena, kokios dar 
nebuvo mačias! Anglija: šventas 
sosto įpėdinio asmuo pakliuvo 
žiauriai plebėjų pašaipai. Tie mu
šė jį kumščiais ir piudė šunimis.

Pavakary atsidūrė princas už
mestame ir tirštai apgyventame 

kitos partijos — 30 ir degaulistai
— 23.

Nenorėdamos Prancūzijos šei
mininke pareigų pavesti stipriau
siai parlamento partijai — komu
nistams, nes visiems aišku, kuria 
linkme komunistai pasistengtų 
Prancūziją .ųaušeirnininkauti'', tos 
vises kitos partijos visokiais bū
dais turėjo tartis ir lipdyti koali
cines vyriausybes, šiam reikalui 
judriausios ir buvo vadinamosios 
vidurio partijos — Bidault partija 
(MRP) — respublikonai, socialis
tai ir radikalai.

Ši partrijų (vidurio) kombina
cija, ateity norėdama užkirsti ke
lią komunistų bei degaulistų lai
mėjimams, praeitam parlamente 
pravedė rinkimų įstatymo pakei
timą, kuris susijungusias partijas 
įgalino gauti daugiau atstovų, 
neleisdamas nutrupėti balsams, 
nes buvo aišku, kad jos nesijungs 
su dviem kraštutinėm komunis
tų ir degaulistų partijom ir kad 
juo labiau nesijungs tos abi 
kraštutinės partijos. Tuos būdu 
jos abi — komunistai su degaulis- 
tais, į rinkimus eidamos atskirai, 
turėjo mažiau šansų pravesti di
desni savo atstovų skaičių. Dėl 
šio eksperimento ir buvo su di
deliu dėmesiu laukiama rinkimų 
rezultatų.

Ir rezultatai tikrai pasirodė 
nuostabūs, nors daugeliui ir ne
laukti. Būtent, dvi didžiausios 
partijos (parlamente) — komu
nistai ir Bidault partija, kaip at
skiri vienetai, smarkiai pralaimė
jo, vis i 50% netekdamos anksčiau 
turėtu vietų. Nuosaikieji, socialis
tai ir radikalai maždaug išsilaikė 
savose pozicijose, o smarkiai lai
mėjo degaulistai. Generolo de 
Gaull partija netikėtai atžygiavo 
su penkis kart didesniu laimė 
jimu.

Būtent, porinkiminiai rezulta
tai :degaulistai — 116, anksčiau — 
23; nuosaikieji — 103, anksčiau — 
81; socialistai — 101, anksčiau — 
99; komunistai — 100, anksčiau— 
181; radikalai — 87, anksčiau — 
91; Bidault partija — 78, anksčiau 
145; kitos partijos — 26, anksčiau
— 30.

Rezultatai dar nėra galutiniai, 
bet abejojama, kad likusieji 16 
mandatų būklę daug bepakeistų, 
nebent visas 16 atitektų vienai 
kraštutiniųjų partijų — degaulis- 
tams ar komunistams, bet ir tai 
tebūtų tik staigmena.

Dabar kyla du klausimai, bū
tent: a) ar daug pakitėjo Prancū
zijos būklė po rinkimų, ir b) kuria 
linkme ji pakitėjo?

Atsakant pirmąjį klausimą, 
atrodo, jog, iš esmės būklė nedaug 
tepakitėjo, nes trys ligšiolinės 
vidurio partijos: Bidault partija, 
socialistai ir radikalai, norėdamos 
ir naujajame parlamente turėti 
daugumą, turi ieškoti dar ir nuo- 

prierniestyje. Visas jo kūnas bu
vo mėlynas, rankos kruvinos, 
skarmalai aptaškyti purvais. Da
bar jis slankiojo gatvėmis vis ma
žiau ir mažiau benuvokdamas ka- • 
me besąs, pavargęs ir silpnas, vos 
bepavilkdamas kojas. Jau nustojo 
klausinėjęs praeivių, nes jie, užuot 
atsakinėję, tiktai jį žeidė ir tyliai 
šnabždėjo:

— „Išėdų kiemas“! Gerai atsi
menu tą pavadinimą. Jeigu tik už
teksiu jėgų ten nusivilkti ligi ne- 
park.'itęs — būsiu išgelbėtas. Jo 
giminės mane nuves į rūmus, iš
rūdys, jog aš tikrasis princas, o 
ne jų sūnus, ir vėl būsiu tuo, kuo 
buvęs.

Laikas nuo laiko jis prisiminda
vo, kaip, jį nuskriaudė „Kristaus 
vietos“ vaikai ir kalbėjo sau:

— Kai aš tapsiu karalium, jie 
turės ne tiktai valgį ir pastogę,bet 
ir mokslą, nes mažai vertas sotus 
pilvas, kuomet alksta jo siela ir 
protas. Reikia gerai tat įsidėmėti, 
kad mano pamoka neprapultų vel
tui ir per tai nenukentėtų mano 
žmonės: žinios minkština širdį, au
gina ramybe ir geraširdybę.

Lempų liepsnelės ėmė mirgėti, 
lijo lietus, pakilo vėjas, prasidėjo 
šalta, tamsi naktis. O benamis 
princas, be prieglaudos, Anglijos 
soto įpėdinis, vis ėjo tolyn ir to
lyn, slinkdamas purvinųjų gatvių 
gilumon, kur, kaip kuždantis 
skruzdynas, kentėjo susikimšes 
vargas ir skurdas. Staiga kažin 
koks girtas aukštas vyras nutvėrė 
jį už anykaklės:

— Tu vėl valkiojies ligi vėliau
sios nakties, o namo, turbūt, ne
parneši ne vieno fartingo? Na žiū
rėk, jei taip, aš tau visus šonkau-
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CUZ1JOJE rinkimų metu garbingai spiovė 
į veidą misterio Thorezo partijai, 
tuo pačiu apsėdėdama ir ūsoriaus 

, j maskvišk io veidovietę. 
Garbė prancūzams! (nors kartu ir

saikiųjų paramos. Tuo budu jos Juozapo 
turėtų užtikrintus 369 mandatus, c 1 _________ „___________ _
kai pereitame parlamente į ir. be gaila, kad jie tik dabar tai tepada- 
tos nuosaikiųjų paramos jos ture- - -
jo aiškią 335 daugumą.

Taigi, ir vėl ta pati košeliena? 
Taip — ta pati, tik su blogesniu 
prieskoniu, nes daugumai sudaryti 
dabar reikalinga dar ir ketvirtas 
pirmųjų trijų koalicijos kompo
nentas — nuosaikieji.

O kas atsitiks, jei kritišku mo
mentu prieš vyriausybę balsuos 
ir degaulistai, ir komunistai, ir 
nuosaikieji? — Vyriausybė grius, 
nes šis, antrasis, triumviratas su
daro 319 mandatų iš 627, taigi 
penkiais mandatais daugiau kaip 
pusė.

Ir tuo būdu mano atsakymas 
į pirmąjį klausimą yra pašėlusiai 
aiškus: ponai, aš sakau, kad po 
rinkimų daugmi Ii joninės, kultūrin
gos ir civilizuotos Prancūzijos 
likimas baisiai pasikeitė — jos 
likimas dabar kabo ant penkių 
mandatų plauko. Ir tai tik dėl to, 
kad taip smarkiai pralaimėjo 
respublikonai.

Tačiau aišku, kad ši mano iste
riką neturi nieko blokšti panikon, 
nes reikia manyti, kad degaulistai 
niekada nesusiblokuos su komu
nistais, taigi, faktiškai — Prancū
zijos būklė po šių rinkimų negali 
būti radikaliai pakitėjusi, ir, kaip 
„Daily Mail“ Paryžiaus korespon
dentas Gordon Young sako (19.6. 
51 „Daily Mail“) ir po šių rinkimų 
Prancūzija žiūri ir į dešinę (de
gaulistai) ir į centrą (ligšiolinė 
koalicija) ir į kairę (komunistai). 
Todėl, bent artimoj ateity, tenka 
manyti, Prancūzija dar nebus 
pajėgi Atlanto Pakto ribose nusi
kratyti to įspūdžio, kurį ji sudaro 
kaip — nepastovumą.

O mums, kurie norėtumėm ma
tyti visus Atlanto Pakto narius 
lygiai pastoviai stiprius ir be sa
vitarpio trynimosi bei nepasitikė
jimo, porinkiminė Prancūzija irgi 
neteikia daug vilčių.

Tačiau atsakant mano antrąjj 
klausimą — kuria linkme Prancū
zijos porinkiminė būklė pakitėjo 
— nuotaika darosi giedresnė. Ji 
giedrėja tt dėl, jog atrodo, kad 
prancūzų tauta palengva pradeda 
atrasti pati save, palengva bręsta 
būti protinga tauta Šį brendimą 
ir savęs atradimą ji parodo savo 
nuotaikomis, atiduodama balsus 
prie rinkimo urnų. Toks nuosta
biai didelės, pirmiau triumfavu
sios komunistų partijos pralaimė
jimas ir toks nuostabiai didelis 
pirmiau nežymaus gen. De Gaull 
judėjimo laimėjimas be didelių 
spekuliavimų parodo, kuria link
me eina tautos simpatijos. Atrodo, 
jog tauta per tuos, pastaruosius, 
metus pamatė, kas yra didžiausias 

trobelių meikeris“ pasaulyje ir 
nuo jo nusisuko — drįstu sakyti, 
jog garbinga Prancūzų tauta šių

rė). Tai yra vienas džiugus daly
kas porinkiminėj Prancūzijoj.

Kitas tokios pat reikšmės įvykis 
yra degaulistų judėjimas, kitaip 
sakant, didelis jų laimėjimas pa
starųjų rinkimų metu. Gen. De 
Gaull turi daug šansų būti tautos 
vadovu, nes už jos laisvę jis kovo
jo ir pastarojo 
tu. Todėl ir 
pasaulinių 
tik negiedrėja.

karo 
dabar,

įvykių padangė 
bet

me- 
kai
ne 

vis grės
mingiau niaukiasi, tauta palengva 
vėl rikiuojasi žūtbūtinei kovai už 
išbandyto karo vado pečių, nes ji 
pradeda suprasti, kad ne komite
tas ant komiteto, komisija ant 
komisijos ir šimtai visokių subko- 
misijų, bet tik vienas drąsus, ryž 
tingas ir nedvejojąs vadovas ko
vos metu gali duoti išganingus 
sprendimus.

Negaliu atsigėrėti kažkada ir 
kažkur skaitytu neva gen. Franco 
pasakymu, kad Europoj tėra tik 
du karo vadai, kurie aiškiai žino, 
ko jie nori, būtent: marš. Stali
nas Jr gen. Franko. „Stalinas aiš
kiai nori užkariauti pasaulį, o aš 
aiškiai noriu jam to neleisti. Visi 
kiti tik murdosi nežinios norų 
baloj.“

Prie šios aiškianorės dvejukės, 
dabar taip prašosi pririkiuojamas 
Prancūzijos generolas De Gaull, 
nes ir jis turi aiškių tikslą — iš
valyti ir apsaugoti Prancūziją nuo 
raudonojo maro, tuo pačiu ir Eu
ropą iš-zaduoti nuo baimės ir 
teroro. Al. Dičpetris

TO MES NIEKAD NEUŽMIRŠIM
Taip įvardintu straipsniu „Dir

va“ prim.ma birželio mėn. įvykius. 
Laikraštis pažymi:

„Pasaulis lig šiol tebeprisimena 
aną naktį, kada Judėjos karalius 
Erodas išsiuntė savo budelius pir
magimių žudyti. Neužmiršo pa
saulis ir kruvinosios Baltramie
jaus nakties Paryžiuje. Kas gi ga
li užmiršti tą naktį, kurią ne ke
lios dešimtys, ne keli šimtai, o ke
lios dešimtys tūkstančių budelių 
buvo išsiųsti išplėšti iš gimtųjų 
namų dešimčių tūkstančių šeimų 
nui ištiso Baltijos kranto.

Ir kaip galima ją užmiršti, kada 
ji buvo tik pirmoji tokia tenai, 
bet, deja, ne paskutinė, kada ji 
dar didesniu mastu vis ir vis kar
tojama kone kas metai, kada ma
žesniu mastu ji kartojasi kiekvie
ną kartą saulei nusileidus".

liūs sumalsiu, niekam tikęs vaik
palaiki, nebūsiu aš Jonas Kanti, 
jei nelaikysiu žodžio!

Bet princas ištrūko ir, nejučio
mis kasydamas suspaustąjį petį, 
skubiai prabilo:

— O, tu jo tėvas! Kokia laimė, 
jeigu tai tiesa! Tu parveši mane 
namo ir pasiimsi savąjį! .

— Jo tėvas? Aš nesuprantu, ką 
tu kalbi. Aš žinau, kad aš tavo tė
vas... Ir tu greitai tuo įsitikinsi...

— O, nejuokauk ir negudrauk 
su manim ir, prašau vardan Die
vo, negaišk! Aš pavargau, sužeis
tas ir nebepaeinu. Nuvesk mane 
pas mano tėvą, karalių, ir aš ap
dovanosiu tave tokiais turtais, ko
kių dar tu ir sapne nesapnavai. 
Tikėk manimi, tikėk, aš neapgau
dinėju tavęs, aš kalbu tiktai tie
są! Ištiesk man ranką ir išgelbėk 
mane! Patikrinu tau, kad aš Uelso 
princas

Girtuoklis sužiuro nustebęs į 
vaiką ir mosuodamas galva niur
nėjo:

— Pamišo, visai pamišo! Visai 
nustojo proto! Paskum vėl sugrie
bė jį už apykaklės ir, biauriai nu
sikeikęs, nusikvatojo:

— Na, ar tu pamišai, ar ką? 
Mes su senute kai imsime tave tai
syti, tai pažinsi — nebebūčiau aš 
Jonas Kanti, jei to nepadaryčiau!

Ir nusitempė Jonas Kanti pas
kui save apkvaišusį, besispirianti 
princą ir dingo kartu viename 
kieme, klykiant ir juokiantis žmo
nijos atmatoms, kurie tuo tarpu 
gėrėjosi ta rcena._________

Kas pasakė teisybę dėl J>. Stein- 
becko knygos „Tarp pelių ir cy- 

- ni“? Pa aiksės tik perskaičius kny
gą. Pasirodo, dar galima ją gauti.

DĖL GENOCIDO
— LIŪDNIAUSIA PABALTIJO 

PADĖTIS
Ir amerikiečiams vis daugiau 

atsiveria akys, ko siekia bolševi
kai. Tiek jų žymių asmenų, tiek 
spaudoj vis gausėja pasisakymų 
prieš bolševizmą ir jo grėsmę vi
sam pasauliui. Nuolat cituojamas 
buv. prezid. Hooveris, kuris savo 
pareiškimais tvirtina, kad „šian-
dien pasaulyje tėra vienas agresi
jos cent .•as, būtent komunistų kon- 
troliuojamoj Europoj ir Azijos že
myne 800 mil.žmonių masė“ ir kad 
„bolševikų glostymai slepia savy 
daugiau pavojų nei visokie Dun- 
gerųuesai ir kad mes nenorime 
daugiau jokių Teheranu ir Jaltų“, 
ypač, kad „per tą dešimtį metų 
komunizmas iš 200 mil. vergiją 
išskleidė jau tarp 800 mil.“ Juo 
seka kiti žymūs valstybininkai, vis 
daugiau išryškindami tikrąjį bol
ševizmo veidą. Valst. sekretoriaus 
pavad. J. E. McFalTis, sekr. Ache- 
sono navedimu, atsakydamas 
senat McMahonui, pažymėjo, kad 
„nėra jokio logiško ryšio tarp 
Kremliaus žodžiu apie taiką ir 
neapykantos padituotų jo veiks
mų, ... pvz., kad ir jėga bei išda

mu pavergiant mažesniąsias Ry- 
Europos tautas“ (turima galvo- 
baltai).

W. B. Courtney „The Elks 
izine“ žurnale konstatavo.

Ma- 
kad 

„dvylika Europos tautų yra už
skleistos geležine uždanga nuo Va
karų. Liūdniausia ir daugiausia 
beviltiška padėtis yra Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos“, nes išorinis pa
saulis jau seniai užmiršo, kaip jos 
buvo įsiurbtos į Sov. Sąjungą, kai 
1940 m. Vakarai buvo užsiėmę na
ciu nuollmu.

Mons. Sheen „Catholic Review“ 
žurnale pažymi, kad Bažnyčios 
puolimas Kinijoj vykdomas „jau 
seniai išbandytais metodais Len
kijoj, Lietuvoj, Čekoslovakijoj ir 
kt. kraštuose už geležinės užilan-

KNYGOS, SPAUDINIAI
LIETUVIŠKAI — VOKIŠKAS 

ŽODYNAS
Neseniai išėjo iš spaudos lietu

vių rašomosios kalbos žodyno sep
tynioliktasis sąsiuvinis, kuris bai
giasi žodžiu „pasižinimas“. Žody
ną leidžia Carl Winter'io leidykla 
Heidelberge, o jį sudaro prof. Max 
Niedermannas, Neuchatelio Švei
carijoje universiteto garbės pro
fesorius, A. Sennas, Pensilvanijos 
universiteto profesorius ir A. Sa
lys, to pat universiteto profeso
rius. Žodyną pradėjo redaguoti 
trys šveicarų kalbininkai, jų tar
pe buvo Kauno universiteto prof. 
F. Brenderis. Pastarajam mirus, 
į žodyno redakciją neseniai buvo 
priimtas lietuvis kalbininkas 
Salys.

Žodyno sumanytojas ir siela yra 
prof. Niedermannas, kurį daugelis 
Šveicarijos lietuvių pažįsta asme
niškai. Tai didelio masto moksli
ninkas, ypač pamėgęs lietuviu kal
bą, kurios studijoms yra pašven
tęs daugelį savo ilgo gyvenimo 
metų. Prof. Niedermannas lankėsi 
Lietuvoje, kur tyrė lietuviškas 
tarmes. Yra parašęs visą eilę raš
tų apie lietuvių kalbą, be to, daug 
rašė ir šiaip apie Lietuvą ir lietu
vių tautą, tuo būdu garsindamas 
Lietuvos vardą šveicarų spaudoje.

Karo metu, 1943 m., žodyno lei
dimą ištiko skaudi nelaimė: per 
bombardavimą Vokietijoje sude
gė visas penkioliktas sąsiuvinis. 
Truko ištisi šeši metai, kol vėl ga
lima buvo išleisti žuvusįjį sąsiu
vinį. Po to sekė du nauji sąsiuvi
ni ii. šiemet tikrai dar išeis aštuo-

gos“. Londono „Institute of World 
Affaires“ išleido iš „World Affai
res“ atspausdintą K. M. Smogo- 
rzewskio brošiūrą „Pabaltijo val
stybių rusinimas“, kur taip pat 
baltų pavyzdžiais duodama aps
čiai medžiagos tikrajam bolševiz
mo veidui pažinti.

AMERIKIEČIU 
VALSTYBININKAI APIE 

LIETUVĄ
Lietuvos pasiuntinybė Vašingto

ne išleido savo informacinio lei
dinio „Current News on the 
Lithuanian Situation“ Nr. 5 (105), 
kuriame sudėti 6 JAV gubernato
rių atsišaukimai dėl vasario 16 d. 
minėjimo, Baltimorės ir Los An
geles burmistrų proklamacijos, 
Marylando parlamento rezoliucija 
ir ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės 33 sukaktimi ta proga 
JAV parlamente (senate ir atsto
vų rūmuose) 4 senatorių ir 25 
atstovų rūmų narių pasakytos 
apie Lietuvą kalbos, visos įregis
truotos oficialiuose „Congressio
nal Record“ leidiniuose. Jose pla
čiai nušviesta dabartinė Lietuvos 
padėtis ir visa lietuvių tautos 
Golgota. Ypač gerai dokumentuo
ta sen. H. Cabot Lodge jr. kalba, 
kuria JAV vyriausybė prašoma 
daryti daugiau nei tenkintis vie-
riu aneksijos nepripažinimu.

Lietuvos konsulatas Čikagoje 
sudarė sąrašą anglų k. leidinių 
apie Lietuvą ir lietuvius. Jame 
yra per 80 pačių lietuvių ir jų 
draugų amerikiečių ar kitų tauty
bių žmonių parašytų leidinių apie 
Lietuvą.

Vis gausėją kongreso rekorduo
se, JAV spaudoje ir per radiją pa
sisakymai apie Lietuvą rodo, kad 
Lietuvos reikalas vis imamas 
daugiau vertinti, nekalbant jau 
apie pačių įstatymų leidėjų ski
riamą Lietuvai dėmesį. Po pasku
tinio ALT vizito Valst. Departa
mente buvo konstatuota, jog šiuo 
metu JAV vyriausybės sferose iš 
viso Lietuvai rodoma daugiau 
simpatijų nei seniau. Ypač teigia
mai vertinamas lietuvių organi-

nioliktasis, o gal ir sekamas sąsiu
vinis, kuriuo būtų užbaigtas an
trasis tomas.

Profesorių Niedermanno, Senno 
ir Salio redaguojamas žodynas 
yra svarbus jnašas į lietuvių kal
bos mokslą. Nuoširdžiai linkime, 
kad gerb. prof. Niedermannas su
lauktų tos dienos, kada išeis tre
čias ir paskutinis šio veikalo 
tomas.

Prof. Niedermannas gyvena 
Neuchatelyje, kurio universitete 
jis, be kitų dalykų, taip pat dėstė 
lietuvių kalbą. Susilaukęs moko
majam personalui nustatyto am
žiaus, profesorius 
pensijon, tačiau 
mokslui buvo paliktas 
tete kaipo garbės 
(Šveicarijos Lietuvių Žinios)

ŽVAIGŽDŽIŲ IEŠKOJIMAS
Šitokiu pavadinimu neseniai 

Vokietijoje išspausdinta Petro 
Pilkos lyrikos knyga. Knygos 100 
puslapių, o išspausdinta tik 100 
egzempliorių! Ir neparduodama. 
Džiaugsmas visiems, kurie ne
mėgsta knygos! šitos niekas neat
neš ir nepasiūlys, ir niekam ne
teks vargti atsikalbinėjant, kad 
knygoms pirkti nėra pinigų, šiuo 
metu, kai knygos reikalas pamažu 
eina į galą, šitoks reiškinys: 
tik 100 egz. naujos kny
gos — tikrai verčia džiaug
tis ... Niekam nereikia platinti, nie
kam vargti atkalbinėjant...

O aš džiaugiuos, kad man pasi
sekė gauti P. Pilkos žvaigždžių 
ieškojimą! Puiki knyga.

Autorius Lietuvoje yra išleidęs 
keturis lyrikos rinkinius, o dviejų 
skaudai paruoštų rinkinių rank
raščius paliko nespausdintus. Į šį 
rinkinį sudėta 70 eilėraščių. Tai 
poeto kūrybos vaisius, užaugintas 
jau tremties dienomis, tarp 1944 
m. liepos mėn. ir 1949 m. gegužės 
mėn.

Persiskyrimas su savo gimtuoju 
kraštu, dažnas prisiminimas jo, 
svetimi kraštai, ieškojimas juose 
savęs, lietuvio ir žmogaus, tremti
nio dalia, ne kartą piktas žodis 
Lietuvos pavergėju, adresu — tai 
P. Pilkos kūrybos motyvai, išsa
kyti be jokių Įmantrumų, nuošir
džiai ir originaliai. Ne kartą Pil
kos kūrybinis žodis yra 
kas atskambis lietuvių 
kūrybos.

Petro Pilkos stiprybė 
niuose eilėraščiuose, o tuose, kur 
jis apdainuoja gamtą ir žmogų. 
Kur jo kūrybinis žvilgsnis nu
krypsta į gamtą — ten jis išradin
gas ir originalus vaizdais, o kur į 
šiandieninį žmogų — ten jam ne
trūksta draminės jėgos. Štai 
jelė vaizdų:
Lynoja.
Viešpatie, ar Tu verki? (96

pasitraukė 
už nuopelnus 

universi- 
profesorius.

meistriš-
liaudies

ne politi-

sau-

psl.)

Pakelėj ant ramunės lieknos 
Vėl užges žiburėlis dienosi 

(65 
Ateina pasaka per lanką, 
Barstydama žvaigždes rudens.

(55 psl.)

psl.)

Kai su pūko debesėliu 
Saulė sėda už kalnų. 
Koks tylumas. Dievulėliau, 
Ant piliakalnių senų! (50 psl.>

O naktis, iš paukščių kelio 
Prisirinkusi perlų, 
Išbarstytų mūsų kelią
Ligi Baltijos krantų. (28 psl.)

Paprastai išsitenkąs lygiose ei
lutėse, skamous, rimuojąs ketu- 
teiiius ar dvieilius, Pilka ir dra
matiškus dalykus apdainuodamas 
stengiasi suvaldyti savo žodį. Tik. 
labai išimtinais atsitikimais tas 
dramatiškumas prasiveržia į pla
tumas:

Aš neparduodu savo žemės! savo
[vardo! sąžinės!

Aš neparduodu tėvo motinos! ir 
[Dievo! ir draugų! 

Einu per gėdą Grone, Hamburge, 
[Marsely, Genujoj į nežinią! 

Per šimtą uostų ir šimtus kraštų!
(95 psL>

Kas pavargsta nuo blankumo ar 
perdėto įmantrumo, tam Petro 
Pilkos knyga graži naujiena — 
tiek joje įvairių motyvų, tiek nuo
širdumo, tiek artumo tremtiniui 
žmogui ir lietuviui, tiek formos 
įvairumo. K. Abr.

Pelėda, juokdarybos susivieniji
mo mėnesinis organas Nr. 2, Či
kaga, 1951 m. geg. mėnuo. Reda
guoja Alb. Valentinas, leidžia — 
„Nemuno“ knygynas. Žurnalo pa
vidalo, 16 puslapių, iliustruotas, 
metams 4 dol.

Ir šis numeris gana įvairus ir 
nuotaikingas. Iš trumpesniųjų da
lykų prašosi pastebimi:

Nauji veiksniai. Būdami Vokie
tijoje pažinojome tik vienus veiks
nius — būtent rikiuojančius 
veiksnius. Amerikoje susilaukėme 
dar kitų veiksnių — tai verkian
čiųjų. Kitaip jie dar vadinasi — 
Lietuvių Rašytojų Draugija.
„Saulutė*. Kaune surengta meno 

paroda; išstatyta daug Stalino pa
veikslų. Ir, štai, ties vienu di
džiausiu atsistojo visai nuogas ti
pelis ir kraiposi. Guidas, pastebė
jęs nepaprastą svečią, varo jį lauk. 
Šis teisinasi: — Ponuli, ko nori, 
juk tai mūsų brangi saulutė, no
riu biskį pasikaitinti“.

Mičiurino mokslas. — Ką duos 
sukryžiavimas skruzdės su asilu? 
— Stachanovietį!

— O ką duos sukergimas ežio 
su soliteriu? — O gi, spygliuotą 
vielą!

— O ką duos sukryžiavimas 
kriaušės su Šv. Jono vabalėliu? — 
Aišku — elektros lemputę!

Lietuva bus monarchinė valsty
bė. Amerikos Lietuvių Taryba Či
kagoje Lietuvių Dieną renka Lie
tuvos Karalienę, kuri amerikoniš
kai vadinsis „Miss Lithuania“.

Kaip žinoma, ALT svarbiausiu 
uždaviniu yra užsibrėžusi rūpin
tis Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymu. Bet, matomai, kol Lie
tuvos nepriklausomybė bus atsta
tyta, ALT laiko svarbiausiu daly
ku išrinkti Lietuvai karalienę. O 
mes, kaip kokie Joneliai, iki šiolei 
vis manėme, kad busimoji Lietu
va bus demokratinė respublika! _

TRYS SONETAI
A. TYRUOLIS 

MANOJI ŽEME
Manoji žeme: girios ir arimai 
Ir tavo upės alma, spindi saulėj, 
Pripildė mano ausį mielo rimo 
Toli nuo trenksmu dundančio 

[pasaulio.

Ir tavo mėlynas dangus skaidrusis 
Ir debesėliai, auksu atsiūlėti, 
Atrodė amžinai skirti man būsią 
Be rudenio ir audroties žėrėti.

Su rudeniu išklydau nūn, kur upės 
Vis drumzlinos ir tamsios girios 

[dunkso.
Kalnai dienas kaip mūro sienos 

[supa.

Dabar tu giedi man, kalnų upeli, 
Ir nori maro vienumą paguosti, 
O aš, atėjęs čia iš ilgo kelio,

Kai tu labai skubi, tyliai atsargiai 
Tavin, iš įpratimo lyg. lenkiuosi. 
Ir tik girdžiu, kaip mano žemė 

[verkia.

NE SAULĖS ATĖJAI ČIA 
PARSINEŠTI

Ne saulės atėjai čia parsinešti 
Ir ne ugniakuro ugnies šventosios. 
Kur, šioj pakalnėj metęs žygio 

[naštą, 
Tareis tik trumpai valandai 

[sustosiąs.
zuotumas ir nenoras skaldyti sa
vo jėgų.

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

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.

Tik spindi dar giliam širdies 
[šaltiny, 

Kurio negali joks ruduo sudrumsti. 
Man vasara, šviesos upe ištvinus.

TYLUS SAULĖLEIDI
Tylus saulėleidi: girdžiu, kaip 

[žvanga
Kova griausminga aršiai užsikurę 
Tavyj, lyg kraujuj, skęstančiosios 

[bangos
Auksiniam, rimtį plakusiam 

[pajūry.

Užgęsta man gintaras. Lino žiedas 
Labiau vis slepia savo mėlynumą. 
Kas ėjo samanom — čia kelias 

[kietas.
Ką saulė globė — gedi tos 

[švelnumo.

Kančia tau kaip gazelei spendžia
[kilpą, 

Nors kaip uoliai nuo jos tu pėdas 
[mėtai.

Pro kalno angą skaudūs vėjai 
[švilpia.

Eini-regi-krauju čia pažymėta.

Ir atgalios ranka tyliai pamojęs, 
Eini pirmyn, kietai suspaudęs 

[lūpas.
Žinai, už ką eini: — ten mylimoji.

Kuri duos pergalės jėgas galingas. 
Kuri už tavo kraujo kančią klūpo, 
Kad grįžtume!, tvanu jėgom 

[įblngus.
Iš spaudai paruošto sonetų rink. 

„Mano Žemė“
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NUOSTABAUS PASAULIO ŠVIESOS PLUOŠTAI LIETU VI Al SVETUR
Pagalvokite, kas yra stebuklas 

ir pabandykite surasti šio žodžio 
tikslią sąvoką. Tai yra uždavinys, 
atrodąs toks paprastas, o tačiau 
patenkinamas sprendimas vos su
randamas.

Vištų augintojas, matydamas iš 
kiaušinio, laikomo tam tikrą die
nų skaičių pastovioje temperatū
roje, išriedant gyvą būtybę, viš
čiuką, laiko šį reiškinį ne stebuk
lu, o paprastu, kasdieniniu dalyku. 
Jeigu jis tą pati kiaušinį mestų 
į orą ir jis tenai paliktų bekybąs,ta
da .tai būtų jam jau stebuklas. Ko
dėl? Nes jam žinomas gamtos 
dėsnis — šiuo atveju svorio jėgos 
— būtų sulaužytas. Tuo tarpu 
kiaušinio pasikeitimas į gyvą bū
tybę, žiūrint iš esmės, yra nuosta
besnis dalykas, kaip masių trau
kos panaikinimas. Tik tai, kas 
yra anapus mūsų patyrimo, mums 
yra stebuklas. Bet patyrimo ribos 
neaiškios ir nuolat besikeičia. Ko 
šiandien žmogaus jėgos ir dvasia 
nepasiekė, gali pasiekti rytoj ir 
tat pereina į kasdieninio patyrimo 
sritį ir netenka stebuklo garbės. 
Arba visiškai gal niekuomet nepa
sieks. Fav., televizijos reiškinys 
gali būti suprantamai išaiškintas 
visose savo raidos ir konstrukci
jos fazėse, gali būti išspręstas 
formulėmis, gali būti sumažintas 
net iki visiems žinomos tiesos: 
smulkmena, paskutiniosios prie
žasties klausimas liks nuostabus, 
panašiai, kaip ir tas reiškinys, kad 
kiaušinio ląstelė, šilimai veikiant, 
pasigauna gyvybės akstiną.

Senovės žmonės su gilia pagar
ba ir nuostaba žiūrėjo i Septynis 
Pasaulio Stebuklus: žmogaus kū
rybinės jėgos didingus kūrinius. 
Mes irgi stebimės šiais kūriniais, 
kaip Artemės šventykla Efeze, 
Rodoso kolosas ir kitais, bet jau 
nebelaikome šiandien jų stebuk
lais, nes žinome, kaip jie atsirado.

Gustavas Būscher'is savo dide
liame veikale „Stebuklų knyga“ 
(Buch der Wunder) surinko labai 
daug atskirų reiškinių, kurių čia 
keletą patiekiame. Knygos pava
dinimas yra daugiau patrauklus, 
kaip atitinkąs, bet Gustavas Bū
scher'is kalba apie labai įdomius 
ir nuostabius dalykus. Ar tai yra 
stebuklai, paliekame jums spręsti.

Nuostabių gabumų vaikai. Bee- 
thovenas, būdamas 10 metų, para
šė savo pirmąją sonatą, Sir Tho
mas Beecham'as, vos 10 metų, 
valdė dirigento lazdelę.Septynerių 
metų Mozartas jau išėjo į sceną 
kaip pianino virtuozas, ir kompa- 
navo. Williamas Crotch'as buvo 
vadinamas fenomenaliu vaiku, ku
ris galėjo groti vargonais vos 
dviejų metų ir 9 mėnesių. Jis pa
jėgė beveik tobulai atlikti „God 
save the King“ ir „Let ambition 
fire the mind“.

Pilipas Baratier'as jau antrais 
savo amžiaus metais pradėjo stu
dijuoti kalbas; būdamas 12 metų 
mokėjo daug Europos ir Orient© 
kalbų, nusimanė matematikoje ir 
filosofijoj parašė savo pirmąją 
knygą, polemikos raštą, o kai bu
vo 14 metų, Halės profesorių ragi

namas, tapo magistru. 19 mėtų 
mirė kaulų smegenų uždegimu.

Cheopso piramidė. Cheopso pi
ramidės karaliaus kambaryje ras
ta iš asmens iškirsta buožė, lygiai 
vieno colio aukščio ir 5 colių 
skersmens. Manoma, kad ji tyčia 
buvo palikta, kaip standartinis 
mastas, nes neturėjo jokių pagra
žinimų. Jeigu padauginsime pira
midės aukštį coliais iš vieno mi- 
liono , tai gausime, pavertus mūsų 
mastu, 148.208.000 km. = saulės 
atstumui nuo žemės (149.000.000 
km.)

Milžinai ir nykštukai. Aukščiau
sias mums žinomas žmogus yra 
persas Šia Khad'as, 327 cm. .auk
ščio — mažiausias, tai Egipto 
nykštukė, Hilang'a Aegypte. kuri 
būdama 60 metų, turėjo lygiai 
38 cm.

Tumo. Tibeto lamų (vienuolių) 
auklėtiniai po ilgų, autosugestinių 
pratimų įgyja „tumo“ — švelnų, 
šiltą dievų apsiaustą“. Kas 
pasiekia . „tumo“, tampa ne
jautrus šalčiui. Daugiausia tokių 
asmenų būna mėgiamos audringos 
naktys, kurių Tibete ilgai laukti 
netenka. „Tumo“ mokiniai visiš
kai nuogi atsisėda sukryžiuotomis 
kojomis žemėje. Skaros paneria- 
mos į šaltą, kaip ledas, vandenį, 
tenai sušaldomos ir po to sustiru
sios ištraukiamos. Mokiniai apsi- 
vynioja jomis ir turi jas ant savo 
kūno ištirpyti ir išdžiovinti. Kai 
tai jwksta, skara vėl paneriama 
į vandeni, veiksmas prasideda iš 
pradžių ir tęsiamas iki rytui pra-

švintant. Kas daugiausia skarų 
ant savo kūno išdžiovina, tas 
laikomas rungtynių laimėtoju. 
Kai kurie jų sugeba per naktį_ iš
džiovinti skarą ant savo kūno 
net 40 kartų.

Pinigai. Jeigu Kristaus gimimo 
metu būtume padėję vieną fenigį 
4 banką nuošimčiams priaugti są
lyga, kad galėtume kapitalą išimti 
'•950 metais, tai banko sąskaita 
būtų sekstilioninė (skaičius su 36 
nuliais). Visų žemėj esančių bank
notų ir monetų nepakaktų sąskai
tos savininkui priklausančią su
mą pamokėti.

Milžiniškos žvaigždės. Mūsų 
saulė yra .tik nykštukas, palyginus 
ją su kitais Paukščių Tako siste
mos milžinais. Pav., prie jų pri
klauso milžiniška saulė Beteigeu- 
ze, esanti „Orione“. Jos skersmuo 
siekia 500 milijonų km., apimtis
— lygiai 1600 milijonų km., paly
ginus su žemės apimtimi lygiai 
42.000 km. Greitasis lėktuvas 
500 milijonų km. atstumą nuskris
tų tik per 15 metų, prileidžiant, 
kad vidutiniškai skris 2000 km. 
per valandą. 25 milijonai kamuo
lių, mūsų žemės dydžio, sudarys 
šią milžinišką saulę Beteigeuze. 
Kita milžiniška žvaigždė yra Omi
kron Zeti, dar didesnė, kaip Betei- 
geuzė, apimanti 30 milijonų sau
lės erdvių. Tačiau spėjama, kad 
šios žvaigždės yra išsipūtusios, vi
duje esančios labai karštos me
džiagos. Dėl to šios žvaigždės nė
ra sunkesnės, kaip mūsų saulė.

Greitis. 1947 m. Cobb‘as savo 
automobiliu pasiekė beveik 634 
km. greitį per valandą. Mes gali
me įsivaizduoti koks tai yra nepa
prastas greitis, jeigu paskaičiuo
tumėme, kad nuo Hamburgo iki 
Romos atstumą tiesia linija, 
Cobb‘as nuvažiuotų ■ šiek tiek 
daugiau, kaip per 2 valandas.

Naujorko -■— Los Angeles dyze
linis traukinys, vidutiniškai va
žiuoja 165 km. per valandą. Tokiu 
būdu jis yra pagal tvarkaraštį 
einąs greičiausias pasaulio kelei
vinis traukinys.

Skaičiai. Registravimo mašina, 
per sekundę išleidžianti per savo 
angą vieną milijoną atomų, turėtų 
dirbti 20 milijonų metų, kol sure
gistruotų kiek yra atomų viename 
vandenilio kilograme.

Gėlių stebuklai. Brazilijoj, žmo
gaus neliestame miške, yra grybų
— gėlių, vadinamu „Damų su 
baltu šydu“. Atydžiau stebėdami 
šį augalą, galėtume matyti, kaip 
iš balsvo, kiaušinio formos kūno, 
smailėjančio ir sprogstančio, tie
siai iššauna stiebas su žaliu gaub
tuvėliu. Stiebas ilgėja kas minutę 
penkiais milimetrais. Taigi, gali
ma jo augimą matyti.

Sumanūs rožių augintojai suge
bėjo išauginti šiltnamiuose juodas 
rožes. 1900 m. rusų carienei lan
kantis Liuksemburge, buvo įteik
ta juodų rožių puokštė. Žymiai 
vėliau vėl pavyko jas išauginti 
Saugerhauseno gėlyne, po to, kai 
per dešimtmečius nė vienam rožių 
augintojui nepavyko šie ban
dymai. ,

Brangiausia orchidėja, ir iš viso 
brangiausia gėlė, buvo Vienuolės 
galvos orchidėja, George Taylor'o 
išauginta ir parduota už 600.000 
markių.

Tam tikrų bananų rūšių į odą 
panašūs lapai būna šešių metrų 
ilgio ir vieno metro pločio.

Didžiausias šaltis. Tuo tarpu 
kai karščio temperatūra atrodo 
neribota, mokslas-, įrodė, kad tam 
tikras šalčio laipsnis negali būti 
peržengtas. „Šalčiausia“ būna, kai 
yra —273°C. Fizikai šį temperatū
ros laipsnį vadina „absoliučiu 
nuliniu tašku“. Lig šiol dar nepa
vyko pasiekti absoliutinį nulinį 

tišką: vis dar trūksta trupučio — 
tiksliai 34/10900 laipsnio.

Šmėkla. Lordas Dufferin'as, bu
vęs angių pasiuntinys Paryžiuje, 
viešėjo Airijoje. Slogutis prikėlė 
jį iš sunkaus miego. Jis prieina 
prie lango. Lauke mėnesiena. 
Apačioje, skersai per parką iš lėto 
eina žmogus. Jis eina susilenkęs, 
karstą nešdamas. Kaip .tik tuo 
momentu, kada jis ėjo pro langą, 
jis pakelia galvą; Dufferin'as išsi
gąsta, matydamas jo klaikų, šlyk
štų veidą. Tada žmogus nueina; 
jis išnyksta šešėlyje. Dufferin'as 
kitą dieną teiraujasi, kas per vie
nas, karstą nešinas, ėjo per parką. 
Niekas: joks karstas nebuvo užsa
kytas, joks karstas nebuvo par
gabentas — argi tai būtų mėne
sienos fantomas? Praslinkus daug 
metų, Dufferin'as eina į Paryžiaus 
hotelio keltuvą, ir pamato — kel
tuvininkas yra anuomet mėnesie
noj matytas žmogus. Dufferin'as 
kaip perkūno trenktas: nevažiuo
ja keltuvu, bet eina į biurą pasi
teirauti, kas yra tas keltuvinin
kas. Nepriėjęs iki biuro, jis girdi 
baisų dūžį: kelto lynas nutrūksta 
ir keltuvas krenta į gilią duobę, 
užmušdamas keltuvininką. Niekas 
jo nepažįsta. Jis buvo pasamdy
tas laikinai, tik šiai dienai.

Jūros gylis. Labai sunku prasi
veržti į jūros gelmes. Giliausia jū
ros vieta (į rytus nuo Japonijos) 
siekia 13500 metrų. Beebe'ui pa
vyko pasinerti jo sukonstruktuotu 
neriamuoju varpu tik 923 m. į jū
ros gelmę. J. S.

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS ARGENTINOJ
Artinantis tragiškosiom birželio 

14—15 dienoms, Argentinoje pra
sidėjo dideli politiniai įvykiai, ku
rių kaltininkai buvo komunistų 
agentai. Šį kartą, po nepasiseku
sių bandymų sukurstyti revoliuci
jai geležinkelių ir kitus darbinin
kus, Kremliaus agentai mėgino 
pasitelkti Argentinos studentiją. 
To jie siekė panašiai kaip 1940 
metais Lietuvoje, kada komuni
stinis gaivalas šaukė, kad Lietu
vos vyriausybė suėmusi ir žiauriai 
kankinusi vieną rusų kareivį.

Buenos Airese, penktoji kolona 
studentiją ir visuomenę kurstė 
prieš dabartinę vyriausybę, kad 
ji kankinanti ir žudanti kovotojus 
už laisvę ir taiką (komunistus). 
Šio vaidinimo vyriausią rolę turė
jo studentas E. Bravo, studentinio 
komjaunimo vadas ir agitatorius. 
Jis gegužės 17 d. pasišalino iš na
mų, o komunistai plačiai paskleidė 
studentams, kad colega E. Bravo 
suimtas. Baisesniam šio fakto pa
vaizdavimui, vėliau jie ėmė skelb
ti, kad vienoje gatvėje rastas 
studento E. Bravo lavonas, polici
jos žiauriai sužalotas. Apgaulin
ga propaganda daugelį studentų 
sukurstė. Universitetų sienas iš
margino įvairiausi šūkiai žmoniš
kumo ir taikos vardan, o paga
liau, tas viskas pradėjo plėstis 
ir darbininkų tarpe. Valstybės 
saugumo organai į tai tyliai, bet 
rimtai žiūrėjo ir pradėjo pasislė
pusio studento E. Bravo ieškoti. 
Birželio 13 d. naktį, viena polici
jos grupė pastebėjo einančius 
gatve tris įtartinus asmenis ir 
pareikalavo sustoti. Įtartineji 
spruko už gatvės kampo ir pra
dėjo šaudyti į policiją. Du pabėgo, 
o vienas buvo sužeistas, pasirodė 
E. Bravo. Sekančią dieną spauda 
paskelbė sensaciją, kad „nužudy
tasis“ komunistų agitatorius E. 
Bravo vėl gyvas ir yra policijoje. 
Daugybė jo nuotraukų tai pavai
zdavo. Nuo tos dienos spauda išti
sais puslapiais, pavaizduodama 
dokumentais, pradėjo skelbti

Vyskupas Brizgys iš Romos per 
Paryžių išvyko Madridąn ir T.i- 
sabonon. VLIKo bei VT prašomas 
su specialia misija, kur užtruks 
keletą savaičių. Būdamas Pary
žiuje J. E. Vyskupas V. Brizgys, 
kartu su Dr. S. Bačkiu, buvo 
priimti Apaštališkojo Sosto Atsto
vo Paryžiuje J. E. Mgr. M. Feltin, 
Paryžiaus Arkivyskupo bei Ispa
nijos Ambasadoriaus ir Portuga
lijos Atstovo Paryžiuje.

Teisininkas Martynas Brakas, 
dabar gyv. Danijoje, pakviestas 
VLIKo Vykdom. Tarybon naujos 
Revend. Sričių Tarnybos Val
dytoju.

ALT vykdom, komitetas lankė
si JAV Valst. Departamente, kur 
tarėsi lietuviškųjų transliacijų per 
„A.B.'', dėl įtraukimo lietuvių į 
N.C. for Free Europe, genocido 
konvencijos ratifikavimo pagreiti
nimo bei DP biliaus pratęsimo, 
kuris, paskutinėmis radio žinio
mis, jau priimtas.

„Patrija“ leidykla ir spaustuvė 
„Pajrija Press“ baigia įsikurti 

■Stamforde, Conn. (JAV). „Patri
ja“ atkelta iš Vokietijos. Ten jos 
paskutinis leidinys buvo „Lietu
vos istorija“.

Buvęs Mažeikių alaus bravoro 
savininkas I. Sadauskas su kitais 
tremtiniais Čikagoje nupirko 
alaus bravorą White Eagle už 
500.000 dolerių.

Kanadoje lietuviams padeda 
„The Ensigne“ leidėjas Kaizerlin- 
gas, kuris yra kilęs iš Lietuvos. 
Kanados lietuvė Marija Aldona 
Pauliutė, iš Toronto, dirba Holly-

Kremliaus kėslus pavergti laisvąjį 
pasaulį ir komunistinį terorą bei 
jo pavergtų tautų naikinimą už 
geležinės uždangos. Plačiai kalbė
ta ir apie eilę bolševikų pavergtų 
tautų, jų tarpe ir Lietuvą.

Šie įvykiai Argentinoje sutapo 
su mūsų minimais birželio mėn. 
įvykiais. Dėl to, ta proga lietuvių 
įteiktieji Vyriausybei ir spaudai 
memorandumai susilaukė rimto 
dėmesio.

Tėvynei laisvės norintieji ir dėl 
jos kovojantieji Argentinos lietu
viai, matydami palankesnę bolše
vizmo pavergtoms tautoms Argen
tinos vyriausybės ir visuomenės 
nuotaiką, palengvėjusiomis širdi
mis susirinko minėti 1941 m. birž. 
įvykius.Buenos Aires lietuviai Ge
dule Dieną minėja birželio 17 d. 
Iš ryto radio bangomis nuaidėjo 
žodžiai, skelbią, kad ši diena čia 
esantiems lietuviams yra gedulo 
diena. Visa tos dienos lietuvių ra
dio valandėlės programa buvo ge
rai pažengta. Į Buenos Aires lietu
vių parapijos bažnyčią, kaip vi
suomet, susirinko gausus būrys 
lietuvių, kur per gedulingas pa
maldas galėjo pasimelsti už Tėvy
nėje ir Sibiro taigose žuvusius ir 
kenčiančius lietuvius.

17 vai., esant gražiam argenti- 
niškos žiemos orui, visais keliais 
suplaukė lietuviai į iškilmingą 
minėjimo aktą parapijos salėje. 
Po Ig. Padvalskio atidaromojo 
žodžio, Argentinos ir Lietuvos 
Himnus giedojo Lietuvių Tautinio 
Ansamblio choras, Andr* Kupre
vičiaus vadovaujamas. Šiai dienai 
pritaikytą, turiningą paskaitą 
skaitė gen. T. Daukantas. Skautai 
parodė trumpą Tėvynės ilgesio 
vaizdelį, o Tautinis Ansamblis 
išpildė puikių dainų repertuarą 
Prie įėjimo į salę buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams, o įeinantieji apdovanoti 
tautinėmis vėliavėlėmis, perrišto
mis juodomis gedulo juostelėmis.

Buenos Aires.
Leonas Kančauskas 

woodo filmose, kur laikoma ky
lančia artiste. Montrealy dail. J- 
Ladyga atidarė baldų studiją? 
.Artis“. LAS organizuoja Kana
doj savo spaustuvę ir jau nusipir
ko linotipą.

N. Zelandijoj lietuviai patys 
pirmieji iš ateivių suorganizavo 
davo draugiją, kuri dabar rodo 
gražią veiklą. Iš kaimų, miško ir 
kelio darbų dabar veik visi jau 
persikėlė į miestus, kur yra susi
radę geresnius darbus, kiti nusi
pirko net nekiln. turto. Dalis jau
nimo lanko un-tą ir spec, mokyk
las. „N. Zel. Lietuvio“ jau išleisti 
4 numeriai. Ko trūksta — tai to
kios liet, nuotaikos, kaip kad tuose 
kraštuose, kur jų gyvena žymiai 
daugiau.

Šveicarijos lietuvių susiėjimai 
Berne yra virtę gražia tradicija. 
Susirenkama kas mėnesį, pasidali
nama naujienomis, darniai apta
riama tautiniai reikalai. Keliais 
atvejais buvo sudėta aukų lietu
vių gimnazijai Diepholze.

Senelių ir ligonių atvykimas 
Šveicarijon. Šveicarijos vyriausy
bės priimti nuolatiniam apsigyve
nimui ir globai atvyko šie tautie
čiai: Milvydienė Marija (apsigy
veno Pension Strela, Davos — 
Platz); Brazaitis Mečys (Sanato
rium Wallenstadtberg); Jakaitis 
Jurgis (Heilstatte Appisberg bei 
Mannedorf); dailininkas Macke
vičius Jonas (Blindenalterscheim 
St. Gallen) ir jo duktė Dr. Au- 
gevičienė su dukreie.

Elena Vaitkevičiūtė baigė Zūri- 
cho universitete odontologijos 
mokslus ir pradėjo dirbti Glaruse 
kaipo dantų gydytojo asistentė.

Tomas Pečiulionis, generolo Pe- 
čiulionio sūnus, neseniai įsigijo 
Zūricho politechnikume inžinie
riaus diplomą ir dirba savo sri
tyje to paties politechnikumo at
liekamus darbus. Jo sesuo baigia 
medicinos studijas.

Velička, „Nemunas žydi“ auto
rius, „Dainavos“ ansamblio ir 
BALFo piknikui' sukūrė linksmą 
montažą „šv. Jono vabalėlis“, ku
rį per pikniką liepos 1 d. River
view parke Čikagoje išpildė .Dai
navos“ ansamblis.

Belgijos lietuviai birrželio 24 d., 
Marijos šventovėje Bareux, prie 
Liežo minėjo tragiškuosius birže
lio įvykius ir 700 metų sukaktį 
nuo Lietuvos krikšto. Paskaitą 
skaitė viešnia iš Paryžiaus Dr.Na- 
vakienė-De veikė Ee to kalbėjo 
kultūrinių reikalų vadovas Pr. 
Sekmokas ir kunigai: Tėvas Ara- 
nauskas ir Jonas Dėdinas. Kun. 
Dėdinui, vardinių proga, įteikta 
kukli dovanėlė.

Iš Belgijos į JAV emigracija, 
pagal DP įstatymą, vis dar neju
da, nors generaliniam konsulate 
besitvarkančių dokumentus yra 
labai drug.

Dr. Navakienė-Deveikė baigia 
ruošti spaudai (Donelaičio „Metų“ 
dydžio) istorinį veikalą apie mūsų 
valdovus, ypatingai paryškindama 
Mindaugą ir Lietuvos krikštą. 
Knygą numato išleisti šį rudenį.

Daugelis Belgijos lietuvių — 
angliakasių po atostogų, rugpiū- 
čio mėnesi,numato Belgiją apleis
ti. Vieni tikisi' išemigruoti Kana- 
don, kiti grįžti Vokietijon ir ieško
tis darbo prie amerikiečių kari
nių dalinių.

Agr. Bronius Povilaitis, žemės 
Ūkio Akademijos docentas, dabar 
gyvenąs Montrealvie, už mokslinį 
darbą apie piktžoles Pasėliuose. 
Montrealio McGill universitete ga
vo magistrato laipsnį.

Lietuvių Studentų Draugija 
projektuoja surengti kilnojamąją 
lietuvišką parodą. Jos tikslas 
supažindinti amerikiečius su lietu
vių kultūra bei jos siekimais.

GERIAŪSIAS VAISTAS

Adomėną čiupo gr ipas
Už visų pašonių,
Ir gyvybė kaip ant plauko, 
O tas plaukas — plonas...

Sako, kad, išmetus burną, 
Gripas neišlaiko, 
O išgėręs visą litrą, 
Vėl jautiesi sveikas.

Nepripratęs prie karčiosios, 
Tuč tuojau matyti.
Duok dipukui, tas išlenktų 
Ir apsilaižytų.

Bet ir senis jau pajuto, 
Kad puikus dalykas. 
Ir dėlto su juo paūšim 
Dar ne vieną sykį!
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GAMTOS MOKSLO RIBOS
Po to, kai pirmame straipsnyje 

,Naujos Fizikos Dvasia“ (žiūr. 
„E-L." 24 num.) buvo išaiškinta, 
kad fizikoj turime reikalą su hi
potezėmis ir dėl to pasiremiant fi
zikos pažinimu negalima sudaryti 
jokios filosofinės arba religinės 
dogmos, dabar bus aiškinama, ko
dėl atominė fizika pribaigė mate
rializmą.

i 
FIZIKA NUGALI 
MATERIALIZMĄ

Ištisą šimtmetį fizika ir mate- 
I nalizmas reiškė pretenzijų į tą 

patį dalyką. Kaip pasikeitė mūsų 
pasaulis, aiškiai galima matyti iš 
to fakto, kad šiandien vos įmano
ma surasti du dalykus, mažiau su
sietus vieną su kitu, kaip materia
lizmas ir modernus gamtos moks
las.

Visiška netvarka ir jos dėsniai
Modernus gamtos mokslas yra 

nuomonės, Kad atomų srityje vieš
patauja absoliuti netvarka, vadi
nasi, kitaip sakant, viskas, kas 
įvyksta dėl atomų judėjimo yra 
atsitiktinė išdava.

Tai yra hipotezė. Ar ji teisinga 
ar klaidinga, fizika dėl to nesijau
dina. Atsitiktinumas, nors ir keis- 

į tai atrodo, dėsnių yra valdomas, 
į Šis dėsnis pagauna fiziką naujo 

matematinio galvojimo pagalba, 
tikimybių skaičiavimu. Tai yra 
statistinis galvojimas. Įvykių, pri
klausančių nuo atsitiktinumo, at
siradimas yru skirtingo tikimybės 
laipsnio. „Tikimybės koeficientas 
yra ne kas kita, kaip sujungtos 
taisyklės, įgalinančios atsitiktinu
mo dėsnius matematiniai išreikš
ti“ (Lecomte du Noūy).

Kas fizikai rūpi, tai klausimas, 
kur yra srities ribos, kuriai tinka 
tikimybės statistiniai dėsniai. Tai 

: yra didžiausia pažinimo teorinė 
pažanga, kurią padarė moderni fi
zika, palyginus su klasikine fizi
ka, nes j: skelbia, kad gamtos 
dėsnis tik tada yra ištisas, jeigu 
galima nurodyti sritį, kurioje jis 
galioja.

Taigi, moderni teorinė fizika at
žymėjo ribas, kur galioja klasiki
nės fizikos dėsniai, šiandien žino
ma, kad klasikinės fizikos dėsniai, 
ypač priežastingumo dėsnis, nega
lima bendrai taikyti visiems pa
saulio reiškiniams. Vien tik šis ži
nojimas jau moksliniu atžvilgiu 
nulėmė materializmo pralaimėji
mą. Eet materializmas yra dogma 
ir ši dogma tebegyvena.

19 šimtmečio klaida
Atominės fizikos hipotezė, kad 

atomų srityje yra absoliuti net
varka ir kad tik atsitiktinumo 

t dėsniai valdo, tikrai, irgi būtų ga- 
I Įima pavadinti materialistine. Tik 
I jau iš pat pradžių nėra jokių vil- 
I čių ja pagrįsti atominio — fizinio 
1 materializmo pasaulėžiūrą, nors 
1 tai ir bandoma padaryti. Jau da

bar yra tokių požymių. Eet šį kar
tą mokslas nebūtų atsakingas dėl 
šios naujoviškos klaidos, kaip kad, 
iki tam tikro laipsnio, galima kal
tinti klasikinę fiziką dėl 19 šimt
mečio materialistinės pasaulėžiū
ros. Siekiant sudaryti 19 šimtme
čio materialistinę pasaulėžiūrą, 
pagrįstą klasikine fizika, reikėjo 
pasinaudoti klaidinga nuomone. 
Bet tuo metu mokslas nežinojo ir 
negalėjo žinoti šios klaidos, kol 
moderni fizika ją parodė, būtent, 
klaidą, kad sritis, kurioje galiojo 
klasikinės fizikos dėsniai, neturi 
jokių ribų, taigi ir dėsniai negali 
būti taikomi.

Viltis, kurią dar Laplace puose
lėjo, klasikinės fizikos pagalba 
išaiškinti visus gamtos reiškinius, 
turėjo būti palaidota. Ar yra vil
tis, kad atominė fizika pajėgs šį 
uždavinį atlikti?

Maharadža šeimininkui: —Klau
syk, Aga, ar tau neateina galvon 
mintis apie automobilį?

Modernūs fizikai
— neužsispyrėliai

Pranašauti moksle yra opus ir 
drąsus žygis. Tik pats mokslas yra 
paskutinė instancija, turinti teisę 
atmesti bandymą numatyti iš 
anksto, nes gamtos mokslo tikra
sis tikslas yra ne suprasti, kaip 
paprastai galvojama, bet iš anksto 
numatyti.

Numatyti iš anksto gamtos 
mokslo raidą, nedaug žadąs daly
kas, jeigu, pav. atsižvelgsime į 
tai, kad apie nepaprastas jėgas, 
paslėptas atomuose, negalima pa
sakyti, kad žmogaus proto ribos 
mums galėtų padėti atžymėti ty
rinėjimo galimumų ribas. Mes ne
žinome mūsų proto ribų. Diferen
cialinis ir integralinis skaičiavi
mas tokiai matematiniu atžvilgiu 
gabiai tautai, kaip senovės grai
kai, būtų nesuprantamas stebuk
las. Kaip ir kiek žmogaus protas 
gali išsivystyti, negalime net nu
jausti. Eet, atrodo, būtų naudinga 
apsvarstyti tas ribas, kurios jau 
šiandien atžymėtos.

Pasirėmus mokslinės hipotezės 
esme, joks modernus fizikas ne
galvoja skelbti hipotezės apie ab
soliučią netvarką atomų srityje, 
kaip bendrai galiojančią ir nesu
griaunamą tiesą. Ši hipotezė taip 
tvirtai yra pagrįsta eksperimenti
niais duomenimis, kad šiandien ji 
jau visur yra priimta, kaip teori
ja. Bet, jeigu iškils nauji eksperi
mentiniai duomenys, daugiau ne
suderinami su šia teorija, šie pui
kūs protai be jokio sielvarto atsi
sakys šios teorijos ir jos vieton 
pastatys kitą.

Kaip tai būtų kvaila sudaryti 
filosofinę pasaulėžiūrą, pagrįstą 
gamtos mokslo teorija, kurios ry
toj kiekvienas modernus tyrinėto
jas bus pasiruošęs atsisakyti jos 
priešingumo naudai.
Fizikos aspektas yra tik vienas 

iš daugelio
Jeigu gautos dėsnio pilna sąvo

ka reikalauja nurodyti sritį, ku
riai ji tinka, tada fizikos tyrinėji
mo tikslas bus surasti ribas, kur 
galioja atominiai fiziniai dėsniai. 
Galimas dalykas, kad ši sritis 
apims visą universumą, bet vis 
dėlto tik jo fizinį aspektą. Eet pa
saulis yra ne vien tik fizinis as
pektas. Yra ir kiti aspektai, kurių 
srityje taikyti atominės fizikos 
dėsnius būtų lygiai taip pat ne
prasminga, kaip taikyti priežas
tingumo dėsnį atominės fizikos 
srityje.

Praraja.tarp atomų ir elektronų
Tai yra viena kliūtis, nustatan

ti ribas, kur galima panaudoti 
gamtos mokslą kaip filosofinę 
priemonę. Antra kliūtis, kurią Le
comte du Noūy nurodo savo nuos
tabioje knygoje „Human Destiny“ 
yra iki šiandien dar neįveikta pra
raja tarp atomų ir elektronų sri
čių. Dėsniai, aiškiną elektronų ju
dėjimą ir elgesį, nėra tie patys, 
valdą atomus. Medžiaginių atomų 
dėsniai nėra grįžtamieji, tuo tar
pu kai tai, atrodo, negalioja elek
tronų sričiai. Pagal modernią fi
ziką, elektronų reiškiniai yra grįž
tamieji.

Ši praraja viena gražią dieną 
gali būti Įveikta, bet kol tęstinu
mas jau tokioje vetoje nutrūksta, 
teorinė fizika mažiausia gali būti 
galimos filosofijos pagrindas.

Trečia kliūtis ta, kad negalima 
išaiškinti gyvybės atsiradimo že
mėje atsitiktinumo pagalba. Įžy
mus šveicarų fizikas Charles-Eu
gene Guye įrodo matematikos bū
du, kad tai negalima.

Racija contra racionalistus
Mūsų pasiryžimui įrodyti, kad 

negalima sudaryti materialinės 
pasaulėžiūros, pagrįstos modernia 
fizik i, ateina į pagalbą matemati
ka. Jos pagalba įrodyta, jog nega
lima išaiškinti atsitiktinio gyvybės 
atsiradimo žemėje. Nereikalinga 
naudotis brangiais metafiziniais 
argumentais, nedarančiais jokio 
įspūdžio dogmatiškam materialis
tui, jei protiniais argumentais dar 
sėkmingiau pasiekiamas tikslas — 
nuversti materialistą nuo jo apsi
ribojimų aukštojo žirgo. Kada 
joks Šviesos (intuicijos) spindulys 
nepasiekia materialisto, materia
lizmo ginklavimasis yra matema
tika. Proto jietis persmeigia šį 
šarvą. (Weltwoche)

Vedybų proga, sveikiname mū
sų mielą draugą

p. A. Grachalskį 
ir

p. A. Ramanauskaitę 
sukūrusius šeimos židinį ir 
linkime gražaus ir laimingo 
gyvenimo

Tranavičhis ir .Turką

BALFO UŽDAVINIAI 
NEMAŽĖJA

Dr. J. B. Končius, BALFo pir
mininkas, neseniai per radiją pa
sakytoje Pensilvanijos valstybės 
(JAV) lietuviams kalboje, apibu
dino iki šiolinę BALFo veiklą ir 
nurodė jos uždavinius. BALFo 
veikla ėjo dviem linkmėm: šalpos 
ir emigracijos reikalų tvarkymo 
linkme. Pastarosios darbą Dr.Kon
čius konkretizavo taip, kad po an
trojo pasaulinio karo į Ameriką 
baigia atvykti apie 30.000 lietuvių 
arba apie pusę visų lietuvių trem
tinių. Tokio didelio nuošimčio 
neatsikvietė į JAV nė viena tau
tybė. Tačiau šis darbas nebaigtas. 
Dar yra žmonių, kurie gali išemi
gruoti. Juos reikia aprūpinti ga
rantijomis ir į Ameriką atsik
viesti. Materialinė šalpa visą lai
ką buvo reikalinga tremtiniams, 
bet ji bus dar reikalingesnė, kai 
liks vieni paliegėliai, kuriuos IRO, 
baigusi savo veiklą, atiduos globo
ti vokiečiams. Tokiems asmenims 
bus ir toliau reikalingi drabužiai, 
avalynė, papildomas maistas ir 
vaistai. Kadangi daugelis tų 
žmonių turės nuomoti kambarius, 
dėl to bus reikalingi ir pinigų nuo
mai pamokėti. Vadinasi, bus rei
kalingi kas mėnesį sušelpti dar ir 
pinigais.

Dr. Končiaus nuomone, Vokie
tijoje liks apie 4.000 neišemigra
vusių lietuvių. Jų tarpe — apie 
500 vaikų. Jiems reiks ne vien 
drabužių, papildomo maisto, bet 
ir mokyklų. Pastarąsias EAI Fas 
šelpė, šelpia ir numato šelpti Šiuo 
metu Vokietijoje veikia 8 lietu
viškos mokyklos, jų tarpe gimna
zija — Diepholze, progimnazija— 
Wehnene, šešios įvairiose vietose 
mokyklos ir vaikų darželiai. Vi
sose mokyklose mokosi apie 500 
mokinių ir d:rba apie 40 mokyto
jų. Mokykloms reikalinga pastovi 
parama, nes be tokios paramos 
jos negalės veikti ir turės užsida
ryti.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo darbas turi būti to
liau varomas. Į jį aktingiau įsi
jungti Dr. Končius paragino nau
juosius ateivius. Amerikos lietu
vių pagalba galės būti dar reika
lingesnė, ypač tuo atveju, kai 
grius geležinė uždanga. Tokiam 
momentui turime ruoštis, — ragi
na Dr. Končius, — kad būtume 
tinkamai susiorganizavę ir pir
mieji galėtume sutelkti savo bro
liams ir seserims, dabar esantiems 
už geležinės uždangos, reikalingą 
pagalbą.______________________

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
PAMALDOS

Bus Londone, Švedų bažnyčioje, 
11, Harcourt Str.,W.l. sekmadienį, 
liepos 8 d. 2 vai, popiet. Pamaldas 
laikys iš Vokietijos atvykęs kun. 
Keleris. Art.požem. stotis Maryle- 
bone ir Edward Road. Autobusai: 
6, 7, 8, 15. 16, 18, 27, 36. 60.

GERIAUSIAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS 
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo: 
Daniškas bekonas dėž. 3/- 
Airiška salami 1 sv. 5/-
Daniška salami lsv„ 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 2/6

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

ir į Vokietiją.

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

SHOreditch 8734.

IŠ MUSU GYVENIMO
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

ALSAGERY
Birželio 16 d Alsagerio šeimų 

stovykloje vietinis DBLS skyrius 
i suruošė skaudžių lietuvių tautos 
. įvykių, buvusių laike bolševikų 
okupacijos, minėjimą

Pirm. P. Vyskupaitis atitinka
mu žodžiu atidarė minėjimą. Su
giedojus „Nuliūdo kapais apsiklo
jus Tėvynė", seke Manchesterio 
Apygardos valdybes atstovo p. 
Klezo paskaita. Jis, apibudinda
mas raudonųjų okupantų žiaurius 
veiksmus per visą pirmą ir antrą 
okupacijos metą, ragino išeivius 
nepalūžti po sunkia išeivijos naš
ta, būti vieningiems ir ištvermin
giems. Meninę dalį išpildė p. Mic
kevičienė, padainavusi solo kelias 
dainas, akomponavo latvė pianistė 
p. Ši'kovska. Deklamavo N. Puo- 
džiukaitė ir R. Siniūtė. Choras,p. 
Tekučio diriguojamas, pagiedojo 
„Galingas Dieve“, „Viešpatie, kan
čia...“ ir „Marija, Marija“.

Į minėjimą buvo atsilankę ir 
kitų tautybių žmonių. Stumbriškis

IŠVYKO VISUOMENININKŲ 
BŪRYS

Birželio 30 d. į Kanadą iš Lon
dono išvyko būrys lietuvių. Jų 
tarpe ir keletas Londono Lietuvių 
Meno Sambūrio dalyvių: P. Barce- 
vičienė, p. Jankus, p. Paciūnas, p. 
Vieraičiai.

Jiem Meno Sambūris birželio 
24 d. Londono parapijos salėje su
ruošė išleistuves. Išvykstančiųjų 
pagerbt' atsilankė visi Ansamblio 
dalyviai, ministeris Balutis, kun. 
Kazlauskas, p. Bulaitis, p. Liu- 
džiuvienė ir kiti visuomenininkai.

Išleidžiamiesiems pasakyta gra
žių linkėjimų. Ta proga buvo at
likta ir meninė programa, suside
danti iš dainų ir deklamacijų.

Tarp kitų, Kanadon išvynusių, 
yra ir visa p. Barcevičių šeima. 
P. B. Barcevičius buvo veiklus vi
suomenininkas, pereitosios DBLS 
Centro valdybos narys, o pasta
ruoju metu — Lietuvių Namų 
klubo vald. pirmininkas.

Šių žmonių išvykimas Londono 
lietuvių negausioje kolonijoje pa
liko didelę spragą. Dėl to lietuviš
kos kultūros darbas ir lietuvių 
reprezentacija dar pasunkės, (r)

IŠ KETTERINGO PADANGĖS
Wellingborough miestelio anglų 

katalikų komitetas, ruošdamas so
do šventę, nepamiršo pakviesti ir 
apylinkėje gyvenančius lietuvius.

Nežiūrint didelių sunkumų, lie
tuviai suorganizavo tautinių šo- 
kiu grupę, kuri savo puošniais rū
bais, negirdėta muzika ir gražiu 
šokimu labai paįvairino ir taip 
margą šventės programą. Dar tą 
patį vakarą grupė buvo paprašyta 
pakartoti šokius katalikų moky
kloje keliolikai rinktinių svečių.

Grupę paruošė p. Kaminskienė, 
o šoko tautiečiai, net iš šešių, vie
na nuo kitos tolokai esančių vieto
vių.

Sekančią dieną vietinis laikraš
tis „Northants Evening Tele
graph“, trumpai paminėdamas 
katalikų šventę, nepagailėjo vie
tos didelei fotografijai, vaizduo
jančiai mūsų šokėjus, bešokan
čius „Kubilą“

Šia proga tenka pažymėti ypa
tingai šiltus santykius jau keli me
tai jungiančius anglų katalikus ir 
Ketteringo apylinkės lietuvius.

Šv. Uršulės vienuolynas Kette- 
ringe — tai nuolatinė mūsų pobū
vių vieta. Čia ruošiami minėjimai, 
pamaldos, susirinkimai ir papra
sti pasivaišinimai,

Didži ausias mūsų draugas 
Ketteringe yra aukštos kilmės ir 
pasiturinti Miss Charlton'ė, kuri 
iš savo keliasdešimt namų, jau 
keturis išnuomojo lietuvių šei
moms. Ji aktyviai dalyvauja mūsų 
ruošiamose šventėse, skatina ir 
pati aukoja Tautos Fondui, yra 
Lietuvių Namų akcininke. Ji išrū
pina ir platina anglų tarpe kny
gas, kuriose rašoma apie Lietuvą 
ir lietuvius. Iš tiesų, sunku sumi
nėti visus šios moters nuoplenus 
mūsų kolonijai, — pažindama 
daugumą apylinkės lietuvių, ji vis 
randa progos tai vienam, tai ki
tam kuo nors padėti.

Atsimenu, paskutinėse lietuviš
kose pamaldose Miss Charlton'ė 
gieda kartu su visais „Pulkim 
ant kelių“ iš lietuviškos malda
knygės, dar besipinančiu liežuviu, 
tačiau gaidą jau puikiai veda' 

Gal gi tarp suanglėjarčių lietu
vių ji bus pirmoji sulietuvėianti 
anglė? A. P.

Londono lietuvius

Juozą DAMUŠĮ 
ir

Mo-tiką ATKOČIŪNAITĘ

sukūrusius lietuviškos šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveikina, lai
mės ir saulėti gyvenimo linki:

Kun. A. Kazlauskas, S. Mer
kytė, V. Neščiokaitė, A. Fomi- 
ciovaitė, P. Mockutė, M. Gir- 
čienė, A. Baltrušaitytė, E. Jan
kutė, J. Vainauskas, P. Žilins
kas, A. Briedis, V. Bušmanas, 
S. Bosikis, B. Brazauskas, J. 
Dėdinas, A Janušauskas, P. 
Janyšis, M. Kolejavičius, - A. 
Masaitis, K. Makūnas, S. Ne
nortas, K. Obolėnas, K. Rašy
mas, S. Strolia, J. Stankūnas, 
J. Sauliūnas, V. Turūta

P. A. GRACHALSKĮ
ir

p. A. RAMANAUSKAITĘ 
sukūrusius lietuviškos šeimos 

židinį, sveikinu ir linkiu lai
mingo ir saulėto gyvenimo.

P. Ramaitis

ATVYKO KUN. A. KELERIS
Liepos 6 d. iš Vokietijos į Lon

doną atvyko evangelikų kun. A. 
Keleris. Jis Anglijoje bus vieną 
mėnesį ir tuo laiku lankys šiame 
krašte gyvenančių lietuvių evan
gelikų vietoves ir laikys jiems pa
maldas. (ej)

PADĖKA
Gilią padėką reiškia brangiem 

tautiečiam, gerb. kunigui Stepo
naičiui, DBLS Manchesterio skyr. 
pirmininkui p. Kupsčiui ir valdy
bai už paramą bei gausų atsilan
kymą palydėti į paskutinę amžiną 
poilsio vietą savo tautiečio A- 
A. Juozo Šneliaus.
Nuliūdusi žmona, sūnelis, tėvai ir 

broliai Šneliai.

Liepos 14 d. 18 vai. popiet,, Co- 
ventrio Lietuvių Bažnytinis Ko
mitetas
rengia pasilinksminimą — vakarą

Pasilinksminimas įvyks St. Pe
ter's Schools salėje, Yardley St. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti. Coventrio

Bažnytinis Komitetas

Jau pasibaigė pirmasis šių metų 
pusmetis. Pusmečiui „B. Lietuvį“ 
išsirašiusius prašytume skubiai 
prenumeratą panaujinti.

Ne retas atsitikimas, kad kiemo 
vartų stulpai būna papuošti rutu
lio pavidalo užbaigimu. Net ir prie 
valdinių pastatų durų būna pasta
tyta panašūs papuošimai.

Dėl ko rutulys naudojamas kaip 
vartų ir įeinamųjų durų papuoši
mas, bet ne kitokia geometrinė 
figūra? Šituo reiškiniu susidomėjo 
ir kai kurie mokslininkai. Po ilgo 
tyrinėjimo jie priėjo tokią išvadą, 
kuri šios gadynės žmonėms nebus 
labai maloni. Jie aiškina, kad toks 
vartų ir įeinamųjų durų puošimas 
yra atavistinė liekana, atėjusi iš 
seniausių laiką perdavimo keliu 
iš kartos į kartą.

Mokslininkai įrodinėja, kad mū
sų protėviai savo urvų arba lūšnų 
angas puošdavę nugalėtų priešų 
kaukolėmis, kurios būdavo pas
meigiamos ant lazdų. Laikui bė
gant, žmonės jau nebenorėjo taip 
žiauriai elgtis su savo nugalėtais 
priešais ir dėl to vietoje kaukolių 
statė paprastus medinius arba 
cementinius rutulius-
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NAUJIENOS
d į, kuris yra pramuštas. Šis vamz
dis iškeltas į viršų. Jį ištirs ži
novai.

* Okupacinė Japonijos vadovy
bė pradėjo perdavinėti japonams 
valdžią Šiuo laiku jiems perduota 
okupacinės valdžios žinioje buvu
si civilio susisiekimo ir socialinio 
gyveynimo priežiūra.

* Anglų spaudos žiniomis, padi
dėjęs Sov. Rusijos pramonės iš 
Vakarų į Rytus kėlimo tempas. 
Kadangi Rytuose reikalinga dau
giau žmonių, dėl to visokio pavi
dalo gyventojų trėmimai į azijati- 
nę Rusijos dalį iš vakarinės yra 
savaime suprantamas reiškinys.

*D. Britanijoje eismo nelaimės 
didėja. Kovo mėn. keliuose buvo 
per 16.000 nelaimingų atsitikimų- 
su žmonėmis. Žuvo 379, o per 
15.000 sužeista.

* Bulgarijoj šiuo laiku eina di
delis visokių valdžios viršūnių 
valymas. Jugoslavijos spaudos ži
niomis, valomi visi pareigūnai, 
kuriais nepilnai pasitiki Maskva. 
Išvalytųjų tarpe esąs ir Žemės 
Ūkio ministeris Čemokolev'as.

* Rumunijos valdžia pradėjo 
tremti serbus iš Jugoslavijos pa
sienio į krašto gilumą.

* D. Britanijoj gali pabrangti 
rūkalai, nes tabako kainos pakilo 
arba turi palinkimą pakilti.

* Per Maskvos radiją padidėjo
komunistinė propaganda pietų ry- 
tinei Azijai._______
JAU PASIBAIGĖ 

pirmojo pusmečio prenumerata.

SPORTAS
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Pirmenybėms artėjant į galą, 
pamažu aiškėja ir busimasis šių 
metų krepšinio meisteris. Iki šiol 
be pralaimėjimų ėjo „Vilnius“ ir 
„Kovas“, bet po birželio 23 d. 
rungtynių, kuriose „Vilnius“ na
muose žaisdamas pralaimėjo „Ko
vui“ 36:44 (23:22), beliko tik „Ko
vas“, kuris rimtai pretenduoja iš
sikovoti ir 1951 m. meisterio 
vardą.

Tačiau, dabartiniu metu spėjant 
busimą meisterį, negalima nepa
miršti, jog „Kovas ‘ turės dar an
trą susitikimą su „Vilnium“ Man- 
chesteryje. Jei šias rungtynes lai
mėtų „Vilnius“, tuomet abi ko
mandos turės po vienodą taškų 
skaičių ir meisterį teks išvesti pa
gal didesnį krepšių santykį, šis 
„Vilniaus“ laimėjimas nebūtų jo
kia staigmena, nes „Kovas“ ir 
„Vilnius“ yra vienodo pajėgumo, 
tačiau šį kartą didesnės laimėji
mo galimybės yra koviečių pusėje, 
nes šias rungtynes jie žais na
muose.

Ee minėtų „Vilniaus“ su „Ko
vu“ rungtynių, paskutiniu laiku 
įvyko dar sekančios: birželio 23 d. 
Halifaxe „Šarūnas“ pralaimėjo 
„Kovui“ 28:89 (19:33), birželio 30 
d. Nottinghame „Nemunas“ vėl 
pralaimėjo „Vilniui“ 24:42 (9:16), 
bet sekančiose rungtynėse su „Ša
rūnu“ išsikovojo pirmą, šiose pir
menybėse laimėjimą rezultatu 
37:26 (10:19). Po šių rungtynių 
„Nemunas“, nors ir turi su „Ša
rūnu“ po vienodą taškų skaičių, 
gali laimėti trečią vietą, nes uir- 
mauja didesniu krepšių santykiu.

R Ž L P T 
Manchesterio „Kovas“ 6 4 4 -8 
Halifaxo „Vilnius“ 6 4 3 1 6 
Nottingham„Nemunas“ 6 5 14 2 
Bradfordo „Šarūnas“ 6 5 14 2 

Paaiškinimai: R — rung
tynes reikia sužaisti; Ž — žaista; 
L — laimėta; P — pralaimėta; T 
— taškai.

Nuo pirmenybių pradžios jau 
yra sužaista 9 rungtynės ir beliko 
žaisti tik trejos. J.B.

TRUMPOS
* 11 Amerikos komunistų vadų 

uz priešvalstybinę veiklą buvo nu
teisti kalėti. Iki jų įteiktasis kasa- 
cijos skundas bus išspręstas, nu
teistieji buvo paleisti, pagal kau
ciją. Aukščiausias teismas spren
dimą patvirtino. Tačiau iš 11 nu
teistųjų tik 7 atvyko bausmę at
likti, o 4 — pasislėpė. Dabar po
licija jų ieško visoj Amerikoj. 
Manoma, kad jie, kartu su kitais 
pasislėpusiais komunistų vadais 
įkūrė slaptą politbiurą Amerikos 
reikalams kenkti.

* Indija savo pasienyje su Ti
betu paskelbė parengties būklę, 
nes Tibete ir Himalajuose, 
priešais Indiją, yra suburta apie 
25.000 kinų vad „išlaisvinimo ar
mijos“.

* Komunistinė Vengrijos val
džia pareikalavo JAV uždaryti jos 
informacijų biurą, biblioteką ir 
kino salę Budapešte ir atšaukti 3 
ambasados tarnautojus. Biuras ir 
biblioteka uždaryti. Laike pasku
tinio j a pusmečio biblioteka pasi
naudojo apie 70.000 žmonių.

* JTO švietimo ir kultūros ta
ryba, šiuo laiku posėdžiaujanti 
Paryžiuje, pripažino Laisvųjų 
Žurnalistų, kilusių iš už geležinės 
uždangos valstybių federaciją, 
kaip patariamąjį organą. Prieš tai 
šią organizaciją panašiu titulu 
pripažino ir JTO socialinių reika
lų ir ūkio taryba.

* Vak. Vokietijoj bus uždraus
tas ančių kiaušinių maistui nau
dojimas, nes pastebėta, kad dėl to 
kyla vidurių šiltinė. Kaip patirta, 
nuo to neapslugo nė ilgas kiauši- 
rių virinimas.

* Ispanų kariuomenės pulk. R. 
Montera pardavė 56 karinius auto
mobilius. Už tai buvo patrauktas 
teisman. Prokuroras pareikalavo 
jam 10 metų kalėjimo už kiekvie
ną parduotą automobilį.

* Amerika padidino vak. Vokie
tijai pašalpą, pagal Marshall‘io 
planą, iki 10 milij. dolerių Ameri
koje tabakui pirkti. Iki šiol tam 
tikslui vokiečiams buvo skirta 5 
milij. dolerių.

* Šią savaitę D. Britanijoj pa
brango „Utility“ rūšies geresnioji 
avalynė apie 33 nuošimčius.

* Liepos 10 d. Tempelhofo aero
drome, Berlyne, bus atidengtas 
„oro tilto“ paminklas. Šis tiltas, 
kaip žinoma, laike sovietinės Ber
lyno blokados, nuo mirties išgel
bėjo du milijonus žmonių.

* Amerikoje labai sumažėjo 
vedusiųjų išsiskyrimai prasidėjus 
Korėjos karui, nes padidėjo mote
rų viltis gauti atlyginimą už vyrą, 
jei jis būtų mobilizuotas ir kariau
damas žūt 4 — „Darbininkas“.

* Šiuo laiku Japonija turi 84 
milijonus gyventojų. Per paskuti
niuosius tris mėn. Japonijos gy
ventojų skaičius padidėjo 200.000.

* Frankfurte, vak. Vokietijoje, 
įvyk įsiame tarptautiniam socia
listų suvažiavime įkurta Socialis
tinis Internacionalas. Suvažiavime 
dalyva vo 30 kraštų atstovai, atsto
vaudami 10 milij. socialistų.

* Iš ryt. Vokietijos bėgimas 
į vak. Berlyną nemažėja. Per mė
nesį atbėga apie 1000 žmonių. 
Šiemet atbėgo 641 liaudies polici
ninkai ir du tos policijos kari
ninkai.

* Labai daug vokiečių iš vak. 
Vokietijos nori emigruoti į Kana
dą. Kasdien Kanados emigracinė 
misija gauna 2—3 tūkst. vokiečių 
prašym į emigruoti į Kanadą. Ka
nados parlamento atstovas Adam- 
son‘as siūlo savo vyriausybei pa
sinaudoti šituo vokiečių palinki
mu ir kiek galima daugiau jų įsi
leisti į Kanadą.

* JAV kariuomenės vadovybė 
kreipėsi į spaudos žmones prašy
dami nevadinti kareivių „GI“, nes 
tąi tolygu jų pravardžiavimui. 
Minėtas pavadinimas yra iškildin- 
tas iš pirmųjų raidžių „general 
issue“ pavadinimo, kurį naudoja 
intendantūra kareivio aprangai.

* Prancūzų policija, ieškodama 
dingusių Britų dviejų diplomatų, 
patikrino laike mėnesio paskendu
sius žmones, manydama, kad koks 
nelaimingas atsitikimas ir su di
plomatais galėjo atsitikti.

* Naujojoj Gvinėjos saloj vėl 
pradėjo veržtis Lamingtono ugnia- 
kalnis. Dėl jo veržimosi šiemet 
jau žuvo apie 4.000 žmonių.

* D. Britanijoje yra 12 su puse 
milijonų radijo abonentų, jų tar
pe 869.000 televizijos aparatus tu
rinčiųjų.

* Paskendęs Lamanše Britų 
nardomasis laivas „Affray“ ne
žiūrint sunkių sąlygų dėl didelės 
gilumos, tebetiriamas. Kelis kar
tus buvo nuleisti narai jo tirti. 
Jie nuėmė nuo jo orui išeiti vamz-

PRANEŠIMAI
Rugpjūčio mėnuo Anglijoj yra 

atostogų mėnuo. Atostogaus ir 
Lietuvos Pasiuntinybės sekreto
rius. Todėl visi, kas numato, kad 
jiems netolimoje ateityje gali bū
ti reikalingi bet kokie dokumen
tai, prašomi pasirūpinti jais dar 
liepos mėnesyje, nes jų išdavimas 
rugiūtyje gali susitrukdyti ir in
teresantai dėl tos priežasties gali 
negauti jų reikalingu laiku. Lie
tuvos Pasiuntinybės adr.: Lithua
nian Legation, 17, Essex Villas, 
London, W.8.

Plienas yra vienas daugiausia 
šiais laikais vartojamų metalų. 
Pagal norą, plieną galima paga
minti kelių lūšių: kietą, minkštą, 
elastingą ir 1.1. Minkštasis plienas, 
paprastai, vadinamas geležimi.

Iš brangiųjų metalų (aukso, si
dabro, platinos; pagamintų daik
tų vertė daugiausia priklauso jų 
svorio. Pavyzdžiui, auksinio šau
kšto ir auksinio laikrodžio kainos, 
palyginti, mažai skiriasi, jeigu 
jiems bus panaudota po tiek pat 
svorio. Tačiau su plienu taip nėra. 
Čia gaminio 1 aina nepriklauso jo 
svorio.

Jei paimsime 5 dolerių vertės 
geležies gabalą ir iš jo padarysime 
keletą pasagų, tai jų vertė bus 
apie 10 dolerių. Jeigu iš to paties 
gabalo bus padaryta adatos, tai jų 
vertė sieks net 3000 dolerių, o lai
krodžio spiruoklės iš to paties 
gabalo sieks 250.000 dolerių. Taigi, 
medžiagos svoris yra tas pats, 
o iš jos pagamintų daiktų kainos 
skiriasi net 50.000 kartų.

ĮVAIRENYBĖS
SOVIETINIS JUMORAS

„Rusija“, šaukia Sovietų žemės 
ūkio žinovas Paryžiaus konferen
cijoje, „yra žemės ūkio kultūros 
rojus, turįs keturis kviečių derlius 
per metus“. Nepasitikintieji klau
sytojai reikalauja paaiškinti. 
„Mes turime vieną derlių iš Len
kijos, vieną iš Vengrijos, vieną 
iš Čekoslovakijos ir vieną iš 
Rusijos“. * * *

Per užkandžius, kuriuos su
ruošė Ernest Davies, britų atsto
vas keturių valstybių ministerių 
pavaduotojų Paryžiaus konferen
cijoje, sakoma, kad ambasadorius 
Jesupp'as juokėsi iš p. Gromykos 
tvirtinimo, kad tik rusų sprendi
mai esą teisingi. Norėdamas tai 
pailiustruoti, jis papasakojo apie 
evangelistą, pasiryžusį religiniai 
atgaivinti mažą Amerikos mies
telį. Kartą jis sustabdė gatvėje 
mažą mergaitę ir klausia jos kelio 
į pašto įstaigą. Vaikas, nusi
prunkštė, „Jūs, kurie nuolatos 
mums sakote žiną vienintelį kelią 
į dangų — nežinote kelio net 
į paštą.“ „The New York Times

______ Magazine“_____
Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 

mediciniškas kraujo analizes(Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
mą, ir t.t. 16, St. Gabriels Rd., Lon
don, N.W.2, tel. GLA 8776.
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[APIE KAUNA IR KITKĄ
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)
Žmonių domėjimasis kas kur 

dedasi, Kaip dedasi ir kokia link
me įvykiai rutuliojasi, labai dide
lis. Tačiau susivokti tuose daly
kuose sunku, nes esamoji spauda 
šito domėjimosi nepatenkina. Ji 
yra vergų varovo botago tęsinys, 
ragina dar daugiau dirbti, bedir
bant lenktyniauti ir iš kailio nertis 
Ji yra ne tik nuobodi, neįvairi, nu
sususi, bet ir atgrasi, nes verčia 
liaupsinti okupantą, reikšti 
džiaugsmą tada, kada visa prigim
tis priešinasi dėl fizinio ir morali
nio prievartavimo.

Eiliniam gyventojui prieinama 
tik rajoninė, vadinasi, mažai apy
linkei skirta spauda, o sritinė — 
jau sunkiau, o maskviškė — tik 
rinktiniams. Šiuo laiku Lietuvoje 
beveik tiek pat yra rusų kalba 
laikraščių, kiek lietuvių. Tačiau 
rusiškosios spaudos daugiau maty
ti, kaip lietuviškos.

Radijas. Panašaus turinio, kaip 
spauda. Atskirus radio priimtuvus 
retas kas, tik patikimieji, turi. 
Šiaip gi — radijo žinios iš „maz
gų“. Iš jų yra atšakojimai į 
„punktus“, kur stovi pastatyta 
garsiakalbis srba radio priimtu
vas.

Bolševikai giriasi, kad pokari
niais metais „Lietuvos radiofika- 
cija 47 kartus padidėjusi“ ir da
bar jau esą 11.000 radio punktų.

Beje, dėl radio aparatų. Antrą 
kartą rusams okupavus Lietuvą, 
visi radio priimtuvai iš gyventojų 
buvo atimti ir tik 1948 metais 
grąžinti, savaime suprantama, tik 
kai kam, bendrai paėmus, kas bu
vo patikimesnis okupantiškajam 
režimui, bet vėliau, gyventojus 
kolchozinant ir „kolonizuojant“, 
tie daiktai „laisvanorišku pagrin
du“ atsidūrė „bendram vartoji
me“ — „radio punktuose“ ir „rau
donuosiuose kampeliuose“. Paga
liau, gyvenant sutelktinai, kom
paktine mase, vistiek nėra sąlygų 
klausyti užsienio radiją. Tačiau 
pastarasis girdimas ir jo perduoti 
svarbesnieji pranešimai netrunka 
pasklisti.

Užsienio radiją paklausyti dau
giau galimybių turi rusai, ypač 
enkavedistai. Jie džiaugiasi, kad 
„imperialistai“ savo žiniomis 
lengvina rusams šnipinėjimą. Kai 
kurie džiaugiasi, kad tas radijas, 
skelbdamas visas smulkmenas 
apie pabėgusius į vakarus rusų 
pareigūnus, labai pasitarnauja li
kusiems, padėdamas susivokti ir 
išvengti klaidų.

Radio sįotys. Lietuvoje veikia 
keletas radio stočių, neskaitant

LIETUVIU NAMAI 
43, Holland Park, London, W.ll. 
Šeštadienį, liepos 7 d. 8 vai. vak.

Šokiai
Gros orkestras. Atvyks svečių iš 
Derby. Prašoma visus atsilankyti.

Liepos 7 d. 6,30 vai. vak., Man- 
chesteryje, Blackley Institute, 
sporto klubas

„Kovas“ ruošia šokių vakarą
Bus bufetas. Tą pačią dieną 

YMCxl salėje (Peter St.) įvyks 
krepšinio pirmenybių rungtynės: 
„Kovas“ — Nottingh „Nemunas“. 
Pradžia 4 vai. „Kovo“ vadovybė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
— nepartinis, geriausia informuo
tas lietuvių savaitraštis, 10 puls., 
didelio formato. Metinė prenume
rata 30/-. Kreiptis: J. Janulaitis, 
21, Ann Place, L. Horton, Brad
ford, Yorks.

„B. Lietuvis“ oro paštu greit 
gaunamas. Šia aplinkybe daugelis 
mūsų skaitytojų, gyvenančių už
jūrio kraštuose ir naudojasi. Ka
nados lietuviai, pamokėję oro paš
tu persiuntimo išlaidas (1 num. 
8 penus) „B. Lietuvį“ gauna ket
virtą dieną po jo išėjimo.

Londono Lietuvių Meno Sam
būris liepos 13 d. (penktadienį) 
8 vai. vak. parapijos salėje 
šaukia visuotinį narių susirinkimą 

Kviečiami dalyvauti ir svečiai.
Valdyba

Pu'-metiniai skaitytojai prašomi 
nedelsiant panaujinti „B. Lietu
vio“ prenumeratą. 

kariškų. Kauno radio stotis neats
tatyta. Gyventojų reikalams skir
ta tik Vilniaus radio stotis. Ji 
veikia puse galingumo, kad Vaka
ruose toli nebūtų girdima. Kadan
gi jos transliacijos didžioji dalis 
leidžiama laidais, tai ir tokio ga
lingumo vietos reikalams pa
kanka.

Labai didelė radio stotis pasta
tyta ties Raudondvariu, kur 1939 
m. buvo tokiai stočiai pastatyta 
svarbiausi trobesiai. Dabar ten 
pastatyta ištisas miestelis, turįs 
gatves ir krautuves. Tačiau ten 
gyvena tik vieni rusai. Stotį ir šį 
miestelį statė vokiečiai belaisviai. 
Ši stotis skirta užsienio propa
gandai.

Dar paminėtina viena didelė ra
dio stotis ties Išlaužu bažnytkai
miu, netoli Prienų. Ji naudojama 
tik užsienio radijo stotims stelbti.

Geležinkeliu susisiekimas pusė
tinas ir nevaržomas, išskyrus 1, 2 
ir 3 zoną. Pirmoji zona yra palei 
Lietuvos sieną. Dėl to į šią zoną 
eiliniam žmogui įvažiuoti galima 
tik gavus specialų enkavedė lei
dimą. Pirmoji zona turi specialią 
sargybą. sargybinius su vilkų 
veislės šunimis, kas 200 metrų 
bokštus, su kulkosvaidžiais ir pro
žektoriais. Ypatingai saugoma ka
ro laivyno bazė ties Piluva 
(Piliau).

Iš iš Kauno išeinančių trauki
nių, pažymėtini du: 1 — Kaunas
— Vilnius — Kretinga — Įsrutis 
(Instenburgas) ir atgal; 2 — Kau
nas — Eitkūnai, Įsrutis —- Vilnius
— Kaunas. Iš Įsručio yra tiesio
ginis traukinių susisiekimas su ry
tine Vokietija, per Frankfurtą (0.) 
Iš ten į Įsrutį iš Vokietijos, per 
Lenkiją, ateina traukiniai su pre
kėmis, kurias rusai iš vokiečių 
ima kaip reparacijas arba kontri
buciją.

Prekių kainos šiuo laiku, paly
ginus su 1943-1949 metais, nusis
tovėjo. Kaune yra įvairaus tipo 
krautuvių: „Gastronomai“, „Uni- 
vermagai“, spectorgai (enkavedė 
ir komunistų partijos pareigū
nams) ir net „laisvasis turgus“. 
Kainos birželio mėn. buvo tokios: 
juodos duonos kilogr. — lį rub., 
kiaulienos mėsos kg. — 15 rub., 
lašinių kg. — 20 rub., 10 kiauši
nių — 9 rub , vodkos (degtinės) 
litras — 45 rub., dviratis — 750 
mb. Avalynės, drabužių ir moto
ciklų kainos astronominės. Dvira
čiai ir motociklai iš ryt. Vokieti
jos.

Tolkučkė (rusiškas tugavietės 
pavadinimas) yra Vilijampolėje, . 
toje vietoje, kur seniau buvo ark- I 
lių turgus. Turgavietėje parduo
damų dalykų kainos pigesnės, 
kaip parduotuvėse. Jos svyruoja, 
žiūrint paklausos.

Pr asidė jus Berlyno blokadai, 
žmonės mane, kad iš to kils karas Į 
ir puolė maisto produktus pirkti. į 
Tuomet kainos smarkiai pakilo, Į 
bet vėliau atslūgo. Panašus relš- j 
kinys buvo ir prasidėjus Korėjos ? 
karui.

Vergų darbo stovyklos. Tokių 
stovyklų yra nemažai. Didesnės: i 
Praveniškiuose, Klaipėdoje ir Ši- I 
lutėje. Pastaroji skirta senesniojo J 
amžiaus žmonėms. Šiose stovyklo- ; 
se dažnai daromi enkavedistiniai I 
patikrinimai. Sveikesni ir darbui | 
tinkamesni imtiniai atrenkami ir | 
išvežami į Rusijos vergiško darbo 1 
stovyklas.

Pavardžių maskaradas. Dauge- | 
lis rusų kolonistų Lietuvoje, ypač 1 
tų, kurie buvo apgyvendinti iš- | 
tremtų lietuvių namuose ar ūkiuo- i 
se, turi seniau ten gyvenusių He- | 
tuvių pavardes. Ir jei tokia pa- | 
varde iš užsienio ateina laiškas, i 
tai, nežiūrint kad tas laiškas pe- | 
rėjo pašte esantį enkavedistinės į 
cenzūros skyrių, buvo skaitytas, | 
registruotas ar net fotografuotas, | 
vistiek gavėjas apie jį turi praneš-g 
ti saugumo įstaigoms (MGB). To- į 
kiu atveju ten parašomas atsaky- | 
mas laiško rašytojui ir ieškomas 
tikrasis adresatas. Tai atlieka en
kavedistinės įstaigos. Suradusios 
adresatą, jam liepi r laiško pro
jektą tik savo ranka perrašyti. 
Paskiau šitas laiškas grąžinamas i 
ten, iš kur atėjo, o iš čia siunčia
mas į užsienį, kaip atsakymas.Dėl 
tokios procedūros „atsakymai“ il
gai užtrunka. Jei nesurandamas 
tikrasis adresatas, tada laiškas 
grąžinamas atgal ir ant voko nu
rodama, kad „adresatas nežino
mas“, ar panašiai.

Tokia tvarki į laiškus iš užsie
nio atsako ir tie, kurie dar senose 
vietose gyveni. Jie savistoviai ne
gali į laišką atsakyti §.
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