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DEPORTACIJŲ BANGA LIETUVOJ E
Pasibaisėtinu tempu ir mastu naikinama lietuviu tauta. Kaip patikimi šaltiniai nurodo

jau deportuota iš Lietuvos 800.000 žmonių
Sekmadienio laikraštis “THE OBSER

VER’’ rašo; “Oficialus paminėjimas devin
tu metiniu nuo Rusijos pagrobimo Balti
jos valstybių sutapo, kaip pranešama cen
trinės Europos, su nauja deportacijų 
banga iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Deportuojama i pačia azijatinės Europos 
giluma“.

“Paprastai liepos ir rugpjūčio mėnesiais, 
kada transporto sąlygos yra geriausios. 
Sovietu deportacijų veikla pasiekia aukš
čiausia laipsni. Ir šiais metais yra prane
šimu iš satelitiniu valstybių apie masines 
nepatikimuasmenu deportacijas ir iš pačios 
Sovietu Sąjungos pasienio kraštu. Prie šių 
deportacijų tenka iškaityti žydu deporta

vimą iš Baltarusijos, graiku iš Juodosios 
jūros pakraščiu. BALTU deportacija, atro
do; yra surišta su griežta veikla okupanto, 
norint pasiekti viso 100% kolektyvizaci
jos”.

Taip baigia pranešima britu laikraštis 
"The Observer”.

Patikimi šaltiniai skelbia, kad iki šio

laiko iš Lietuvos jau yra deportuota iki 
800.000 žmonių.

JAV KRITIKUOJA BRITANIJA
Iš JAV pranešama apie aštru Britanijos 

socialistinės ir ekonominės politikos kritika
vimą. kurio išvadoje gimsta nusistatymas 
nebeduoti daugiau Britanijai doleriu. Kri
tikai sako. kad Britanija amerikiečiu

SUSIRINKO PIRMASIS EUROPOS PARLAMENTAS
Pirmasis pilnas Europas Tarybos, popu

liariai vadinamo Europos Parlamentu, 
posėdis ivyko trečiadieni Strasburge. Tai 
yra pirmas šios rūšies bandymas. Europos 
Taryba susideda iš Ministerinio Komiteto, 
kurį sudaro atstovaujamu valstybių užsie
niu reikalu ministerial ir Patariamojo Susi
rinkimo, kuri sudaro tu valstybių 
mentu atstovai (apie 80 asmenų), 
terinis Komitetas pirma posėdi

vauja vyriausybių, bet savo kraštu parla
mentus, pagal sudėti.

Atsimenant, kad šiandien Europa negali 
pati viena išsilaikyti nei ekonomiškai, 
kariškai be JAV-biu paramos

parla- 
Minis- 
turėjo 

pereita pirmadeni. Sis organas turi vykdo
mąją galia. Nors Susirinkimo galia ir yra 
maža, bet reikia manyti, kad jo rekomen
dacijomis atskiros valstybės vadovausis. 
Pagaliau reika atsiminti, kad iš panašiu 
organu išsivystė didžiausi šio amžiaus par
lamentai, kaip tai Britanijos Parlamentas. 

Atskiru valstybių parlamentarai neatsto

ATLANTO PA

nei 
ropos

Parlamentas nustoja kiek reikšmės 
tiksliau būtu turėti ne Europos, bet 
to Parlamenta.

I Europos Taryba naujais nariais 
ti • Turkija, Graikija ir Islandija.

ir gal
Atlan-

priim-

doleriais daro įvairiausius eksperimentus 
nacionalizuojant pramone, turi plačia 
socialine apsauga, kokios ir pati Amerika 
neturinti. Darbos valandos esančios irgi 
trumpesnės, nei JAV-bėse, ir vyriausybė 
nesiimanti griežtesniu priemonių prieš strei
kus. Taipgi pažymina, kad kitos Europos 
valstybės daug greičiau atsistatė, nors buvo 
priešu okupuotos.

0 VALSTYBIŲ KONFERENCIJA AMERIKOJE
JAV-biu kariniu štabu viršininkai, lan

kydamiesi Europoje, turėjo pasikalbė
jimus su visu Atlanto Pakto valsty- 

taipgi aplankė JAV- 
Vokietijoje ir Austri-

PABĖGO
Komunistas Krause, 

planavimo komisijos s<
zonos

Berlyne. Neoficialai pranešama kad ir 
jo padėjėjas apleido vieta.

Raudonieji Kinai Telkia Laivus
Komunistinė kinu kariuomenė 

pradėjo telkti 
laivus, kurie 
puolimui. !• 
pertai Kinijoje, neturint raudonosioms kar<

vadovybė 
i Šanchajų įvairiausio tipu 
būsią panaudoti Formozos 
lip teigia JAV kariniai eks-

Europoje, 
visu 

biu kariniais vadais, 
biu karines pajėgas 
joje.

Prieš išvykdami i 
esą labai patenkinti 
jimais ir. kad dar šiais metais būsianti suda
ryta bendra Atlanto Pakto valstybių karinė 
organizacija, kokia numato Atlanto Paktas.

Pradžioje kito mėnesio New Yorke 
įvyksianti visu Atlanto Pakto valstybių 
politiku ir kariniu atstovu konferencija, 
kuri nustatys formule nuolatinei karinei or
ganizacijai sukurti. Projektuojama visa 
Europos gynima suskirstyti i tris sektorius: 
Skandinavija, Vak. Europa ir Viduržemio 
jūra, su vienu vyriausiu vadu, kaip spėja
ma, amerikiečiu. Prancūzijos yra toks 
nusistatymas, kad Britanijai būtu palikta

Amerika, jie pareiškė 
įvykusiais pasikalbė-

vadovaujanti rolė Skandinavijai bei Portu
galijai. gi Prancūzija laiko save kontinen
tiniu valstybių, iškaitant ir Italija, vadu.

Tačiau pripažistama, kad Prancūzijos 
kariuomenė yra ypatingai blogai apginkluo
ta ir šiuo metu negalėtu atsispirti, kad ir 
mažiausiam puolimui. O naujai perginkluoti 
prancūzu kariuomene tegali tik Amerika.

Britanija patiekė JTO Ekonominei ir 
Socialinei Tarybai Ženevoje detales apie 
Rusijos vergu stovyklas ir pakartojo reika- 
lavima tuojau pasiusti JTO komisija 
stovyklų ištyrimui. Tarp kitu dokumentu 
buvo ir Rusijos įstatymu kodeksas apie 
priverstino darbo stovyklas. Britu atstovas

laivyno. sunku bus išsikelti i Formozos sala.

Atentatas Sirijoje
Sirijoje, Damasko, mieste, buvo įvykdytas 

atentatas prieš besimeldžiančius žydus sina
gogoje. įmestos pro langa trys granatos 
užmušė i i žydu ir iq sunkiai sužeidė.

GRAIKIJOS ARMIJA PRADĖJO PULTI
Graikijos armijos štabas praneša, kad 

planuotoji ofenzyva prieš komunistinius 
partizanus, kurie yra isitvirtine Grammes 
kalnuose, prasidėjo. įžanginė mūšio faze jau 
yra baigta ir kovos iėjo i pagrindine faze. 
Stabo komunikatas praneša, kad partizanu 
artilerija, kuri yra Albanijos teritorijoje

JAV POLITIKA KINIJOJE
Vašingtone ivyko visa eile pasitarimu 

Kinijos ir apskritai visos Tolimųjų Rytu 
politikos reikalu. Konstatuojama, kad 
Kinijos nacionalistine kariuomene pra
laimėjo ne del ginklu stokos, bet del 
nenoro kariauti, gi Cang-Kai-Seko 
vyriausybe nustojusi pasitikėjimo krašte. 
Esant tokiai padėčiai, tolimesne parama 
Kinijai butu beprasme ir nebebus 
duodama.

Vals. Departamento Sekretorius
Aehesonas pažymėjo, kad pripažinimas 
komunistams nebus duodamas, jeigu jie 

\ ir toliau varys imperialistine politika 
\______ ______________ ._______________ _

Lenku Valdžios Dekretas
Lenkijos valdžia paskelbė dekretą, kuriuo 

, nustato, kati bus baudžiamas kiekvienas 
dvasininkas, kuris vykdydamas popiežiaus 
ekskomunikos akta ka nors “prievartaus” 
paklusti dvasinei vyresnybei. Ta dekretą 
lenku komunistinė valdžia vadina “tikėjimo 
laisvės apsaugos dokumentu.” Numatytos 
kalėjimo bausmės ir net mirties bausmė.

Belgijos Partijos Nesutaria
Belgijos partijos vis dar negali susitarti 

dėl karaliaus Leopoldo grizinto i sostą. 
Socialistai pakartotinai pareiškė, kad jie 
pageidautu Leopoldo abdikacijos sūnaus 
naudai.

pries kaimynus ir pasiduos Sovietu Rusi
jos diktatūrai, pavergiant Kinijos žmones 
totalitarinei dominacijai. JAV-biu nusis- 
tatvmas yra kaip galima greičiau susti
printi Kinijai kaimyninius kraštus, kad 
jie galėtu pasipriešinti komunistinei 
ekspansijai.

(Bozingrado Kaime), stipriau pasistumėju- 
sius graiku dalinius i pasieni, apšaudo. 
Graiku kariuomenė jau yra užėmusi visa 
eile strateginiu aukštumu kalnuose, kurias 
atkakliai gynė partizanai. Visi partizanu 
priešpuoliai buvo atmušti.

Partizanu radijas patvirtino žinias, kad 
spaudžiant stipresniam priešui teko kai 
kurias vietoves kalnuose užleisti.

Kovose dalyvauja specialūs, aprūpinti 
naujausiais pabūklais, kalnu artilerijos 
batalijonai ir žymūs kiekiai aviacijos.

Atėnų radijas pakartotinai kelia fakta, 
kad partizanu artilerija esanti Albanijoje 
apšaudo Graikijos kariuomene. Užsienio 
spauda šiam tvirtinimui priduoda nemažai 
reikšmės, skaitydama, kad tai esąs propa
gandinis pasirengimas, jei partizanai ims 
trauktis i Albanijos teritorija, peržengti 

(Albanijos siena.

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Ypatingai skaudi nelaime ištiko pietų 

Amerikos valstybe Ekvadorą. Pasėkoje 
vieno is didžiausiu istorijoje žemes dre
bėjimu žuvo labai didelis skaičius 
žmonių, sugriauti ištisi miestai. Žuvu
siųjų skaičių dar sunku nustatyti, nes 
tebeeina gelbejjyio darbai ir kas dien 
atiku, išimamu is po griuvėsiu, skaičius 
didėja.

Zeemes drebėjimas pasikartojo per tris 
dienas, paliestieji žemes drebėjimo mies
tai buvo visiškai sugriauti, zemeje atsi
rado stambus plyšiai, vienas labai anks
tas kalnas sutrupėjo ir nugriuvo i upe.

Ekvadoro valstybėje susikerta Andu r 
Kolderjeru kalnai, kuriuose yra nemažai 
veikiančiu ugniakalniu. Ryšium su ug- 
niak.-dniu veikimu ir kilo sis žemes 
drebėjimas.

Iki šiol rasta uzmustuju 9.000. Žemes

drebejimo yra paliesti 19 miestu ir kai
mu. Visiškai sunaikintas Pelileo miestas, 
kuriame is 3.500 gyv. žuvo 3.200. Gelbė
jimo darbams vadovauja pats Ekvadoro 
prezidentas Plaza. Lėktuvais is JAV-biu 
pristatoma pagalba vaistais, maistu r 
kitomis reikmenimis. Pagalbon skuba 
specialios ekspedicijos is Brazilijos ir 
Kolumbijos.

Paramos reikalingos ir kitos valstybės. Visi 
su didžiausiu suidomejimu seka JAV Kon
greso darbus, laukdami sprendimo, ar bus 
paskirta Trumario reikalaujamoji suma 
Europos karinei pagalbai.

Kai bus sudaryta Atlanto Pakto valsty
bių karinė organizacija, ji susidės iš Siaurės 
Atlanto Tarybos ir Saugumo Komiteto.

savo kalboje šias vergu stovyklas pavadino 
“begėdiškiausia paslaptimi“. Rusija, jis 
sakė, nedrįsta atskleisti tiesos, nes tas 
atimtu paskutini krislą jos reklamos, jog 
Rusija esanti pažangi valstybė.

Rusijos atstovas atsakė, kad Britanija tai 
daranti tik todėl, kad nukreipti pasaulio 
dėmėsi nuo stambiu kariniu pasirengimu 
Europoje. Jo kalba turėjo kelis kartus nut
raukti posėdžio pirmininkas, perspėdamas, 
kad koliotis nevalia.

JAV-biu pasiūlymas sudaryti komisija, 
kuri būtu pasiusta i Rusija ištirti vergiško 
darbo stovyklas, Tarbos buvo atmestas.

KREMLIUS STIPRINA KONTROLE
Kremlius labai griežtai sustiprino savo 

kontrole Vengrijai ir Bulgarijai. Pagal 
nauja Vengrijos konstitucija (sovietinio 
pavyzdžio), salis bus valdoma prezi
diumo, susidedančio is 20 asmenų, kuris 
perims visas prezidento funkcijas. Siam 
prezidiumui pradėjus darba liks išstum
tas is pareigu bepartyvinis dabartinis 
prezidentas Szakasitis.

Bulgarijoje ivyko vyriausybes pertvar
kymas. Visi nepatikimieji pakeisti iš
bandytais komunistais. Ten sovietinio 
pavydžiu konstitucija jau veikia nuo 
balandžio menesio.

NESISEKA DERYBOS
Prekybos derybos tarp Britanijos ir Ven

grijos nutrūko nesusitarus dėl kompensaci
jos už konfiskuotas britu nuosavybes Ven
grijoje.

Panašios derybos su Čekoslovakija dar 
tebetesiamos, gi derybose su Jugoslavija 
iškilo nauju sunkiu problemų, nes Tito 
skaito, kad Britanijos pasiūlytieji kreditai 
Jugoslavijai yra per maži.

BELGIJA DAR BE VYRIAUSYBES
Belgijos karalius Leopoldas išleido 

proklamacija, kurioje sako, jog sąžinin
gai prisilaikysiąs konstitucijos ir sutik
siąs su žmonių valia. Jo nuomone tik 
parlamentas galis nuspręsti sosto ateiti 
ir referendumas turėtu tik patarnauti 
parlamentui ir karaliui, kaip tautos

nuomone.
Jau virs 40 dienu kai Belgija yra be 

vyriausybes, nes nei socialistai. nei 
liberalai nesutinka eita i koalicine 
vyriausybe su katalikais, kurie yra pasi- 
zadpje laike rinkimu gražinti karalių is 
ištrėmimo i sostą.
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KUR DINGO MUSSOLINIO LOBIS? $ O. B. AUDRONE

Kaip sensacingiausias romanas yra skai
tomas oiicialus italu valdžios organu komu
nikatas, apie Mussolinio lobio, dingma prieš 
4 metus ties Como ežeru. '

Drama vyksta 1945 metais pavasari ties 
gražiuoju Como ežeru, esančiu netoli Švei
carijos sienos. Visagalis Italijos diktatorius 
Mussolini, lydimas Claros Pettacci, keturiu 
ministeriu ir keliolikos žinomesnių fašistu, 
bėgo iš savo krašto. Netoli Dongo miestelio 
šioji grupė buvo apsupta italu partizanu ir 
visa išžudyta. Mussolinis su Clara Pettacci 
vėliau buvo nugabentas i Milana ir vienoje 
aikštėje pakartas už kojų. Po to juos 
palaidojo, bet neilgam — nežinomi fašistai 
išvogė Mussolini palaikus. Jie buvo surasti, 
bet vėliau ir vėl dingo ir šiandien net nežinia 
kur ilsisi buvusio Italijos diktatoriaus Mus
solini palaikai.

Valdžios organai susirūpino, kur dingo 
milijoninis diktatoriaus ir jo artimųjų svitos 
lobis. Ėmė energingai aiškinti visa dingimo 
istorija. Nustatyta, kad Mussolinis visad su 
savimi turėjo ir vežiojosi dideli lobi, kuris 
susidėjo iš 150 svaru aukso, 22.000 britišku 
aukso giniu,, 2.555.928 šveicarišku franku, 
3.558.000 prancūžišku franku, virš 1.000.000 
ispanišku pezetu, dideli ,bet nenustatyta, 
skaičių doleriu, britu svaru, portugališku 
eskudu ir kitu kraštu valiutos. Šio lobio 
sudėty buvo ir Italijos karališkųjų rūmu 
brangenybės.

Tai vien Mussolinio turėtas lobis, bet gi 
reikia atsiminti, kad visi jo palydovai irgi 
turėjo prie saves stambias sumas pinigu ir 
kitokiu vertybių. Ir visas šis lobis dingo 
be žinios. . .

Sunkus ir ilgas buvo aiškinimo kelias. 
Pavyko nustatyti, kad šis turtas buvo pag
robtas komunistiniu partizanu ir nekuri 
laika laikytas Como miestelio komunistu 
partijos būstinėje. Bet kur jis dingo iš čia- 
jokiu žinių jau nebėra, nes kiekvienas, kuris 
tik turėjo kokiu žinių apie šiuos pasakiškus 
turtus, buvo komunistu likviduotas — 
nužudytas.

Pirmosios žinios apie lobi buvo gautos iš 
vieno mirštančio SS karininko, kuris lydėjo 
Mussolinio kolona. Jo parodymai atitikto 
vėliau surinktoms žinioms. Gi tardymas 
nustatė, kad tuoj po Mussolini nužudymo, 
vienas iš partizaniniu karininku — kapitonas 
Neri (vadindavo save ir Canali) įsakė lobi 
tuojau išgabenti i Išlaisvinimo Armijos Vvr. 
Staba (taip vadinosi partizanu armija ir jai 
prikalusi įvairiausiu pažiūru italai). Bet už 
šio isakymo davima, Pierro Vergani (komu
nistinė Lombardijos pabaisa) apkaltino kapi-

tona Neri ir liepė ji sušaudyti. Kur buvo 
palaidotas Neri ir iki šiai dienai neaišku.

Nujaudinta staigiu kap. Neri dingimu ir 
nieko nežinodama apie jo nužudymą, ėmė 
dingimo aplinkybes aiškinti Neri sužieduo
tine Giana. Ka ji patyrė, ar pavyko jai 
išaiškinti, nežinia. Viena nakti ji buvo 
išplėšta iš namu ir nušauta. Rytojaus diena 
jos lavonas rastas netoli miestelio ant plento.

Komunistai nustatė, kad kap. Neri buvo 
padaręs pilna saraša viso lobio penkiuose 
egzemplioriuose. Bet kur tie sarašai dingo 
— nežinia. Nei vieno iš ju nepavyko surasti. 
Visai galimas dykas, kad kap. Neri šiuos 
sąrašus turėjo prie saves jo nužudymo diena 
ir jie visi pateko pas komunistus.

Lobio surašymą, diktuojant kap. Neri, 
atliko Anna Maria Bianchi. Komunistai 
bijojo, kad ji gali prisiminti lobio sudėti ir 
be sarašo. Buvo išakyta ja tuojau likviduoti. 
Po keliu dienu jos kūnas buvo rastas ežere. 
Nustatyta, kad ji buvo nušauta ir tik vėliau 
įmesta i ežerą. Paaiškėjo, kad ja nužudyti 
isakyma yra davės žinomas komunistas, buv. 
parlamento narys, Dante Gorreri. Kai jam 
buvo pranešta, kad nušautosios kūnas rastas 
ežere, jis suriko i savo draugus komunistus. 
Vykdžiusius egzekucija : “Kas tai per 
darbas ! Turėjote jai peršauti pilvą ir tada 
kūnas niekad nebūtu iškilęs iš ežero!”

Bianchi tėvas pasiryžo iškelti aikštėn 
dukters nužudymą. Tam jis pakankamai 
turėjo daviniu ir irodymy. Jis pareiškė : 
“Jei mirusieji negali kalbėti, tai aš priver
siu, kad prakalbėtu gyvieji!" ~ 
kūnas buvo rastas dar ta pačia nakti 
Como ežero paplentėje.

Du kap. Neri draugai. kurie 
išaiškinti jo žuvimo aplinkybes irgi dingo 
be žinios, manoma, kad ir jie liko nužudyti.

Reikia atsiminti, kad tas vyko 1945 
metais, kada komunistai siautė visoje Šioje 
provincijoje ir jokios organizuotos veišosios 
tvarkos nebuvo.

Šiuo metu policija, sekdama ir aiškin
dama Įvyki, jau turi 39 asmenis suėmusi, 
tai daugiausia vietiniai komunistai. Tarp 
areštuotųjų yra ir Pietro Vergani (kuris 
isakė nužudyti kap. Neri), Dante Gorreri 
(kuris isakė nužudyti Vianchus — tėvą ir 
duktri). Teismas kreipėsi i parlamenta, 
prašydamas leidimo suimti komunistini 
atstovą Valterį Audisio, kuris nušovė Musso
lini.

Visi jie bus teisiami Mediolane, kaltinami 
lobio pavogimu, kuris yra valstybės nuosaybe 
ir įvykdymą visos eilės žmogžudysčių, norint 
panaikinti lobio vagystės žymes.

Bet lobio vis nėra. .’. Kur jis?
Ieškota Como ežero pakrantėse, iškasiotas 

visas kairysis krantas, bet nieko nerasta. 
Ar nebus išvežtas iš Italijos?

Netrukus prasidės teismo procesas ir jis 
parodys ,ar pavyks išaiškinti šia paslaptį, 
kuria dengia tiek daug nekaltu kraujo auku.

Bet... jo 
netoli

bandė

TAIIP KITKO
Trogloditu gadynes menas

DiPi kuria kalba
Vienos mieste ant sienų gausėja svastikos 

piešiniai. Austrijos policija kaltina komu
nistus, kad tai ju darbas, daromas provo
kaciniais tikslais.

Žinoma, toliau i Vakarus nuo geležinės 
uždangos gyvenantieji žmonės labai stebisi 
tokiais reiškiniais ir ieškodami istorinio 
panašumo pavyzdžiu toli nusibelžia praeiti 
— net i trogloditu gadyne. Ir tada žmonės 
ant sienų (nors urvuose) braižė ženklus, kurie 
dabar vadinami trogloditu gadynes menu.

Nesuprantama, ko čia stebėtis. Žinovai 
sako, kad gyvenimo panašumas kuria 
panašius reiškinius. O jei taip, tai reiškia, 
kad izanais tolimais laikais jau būta komu
nizmo, nes žmonės kolchozais gyveno, briga
domis dirbo ir vieni kitus soclenktyniu 
šaukdavo, kaip dabar už geležinės uždangos 
daroma.

Taigi, jei Vienoje reiškiasi trogloditu gady
nės menas, nereikia stebėtis. Kitas klausi
mas, ar ten tarpti yra tinkamos sąlygos. 
Neatrodo, nes Vienoje neliko nė vienos 
didelės sienos: karo metu ir per oro bom
bardavimus daug j u sugriauta. Kitas reik
alas būtu, pav. Maskvoje, kur dar stovi 
aukščiausios ir ilgiausios Kremliaus sienos. 
Ot kur Austrijos draugai galėtu pilnutėliai 
išvystyti savo proletarini mena.

S

LENKIJOJE DAR GALIMA TAIP RAŠYTI
“Krakowskie Echo” paduoda toki len

kiško enkavedisto pasakojima : “Leitenantas 
Spiewak melancholiškai šyptelėjo ir papasa
kojo apie gražia mergina, kuri apšaudė jo 
dalini nuo pat ryto. Sužeita i koja, ji par
virto ant žemės ir nudavė negyva. Tai 
mėgiamiausias heroišku gerklepjoviu 
triukas. Kai kareiviai neatsargiai prisiar
tino, ji pradėjo šaudyti iš savo belgiško auto
mato, nukaudama du kareivius ir sužeis- 
dama trečia. Perverta keliu kulku, ji mirė

šaukdama: “Šalin Lenkija tegyvuoja
Ukraina 1 ”

“Aš baigiau ši pranešima iš tolimo 
Leszkow kaimo, kur bunkeriai yra prikrauti 
ginklu ir maisto tiems, kurie prisiekė nai
kinti naujaja Lenkija-ir kuriuos remia New 
Yorkas ir Londonas” (LAIC).

Britanijoje yra apie 90.000 po algebros 
ženklu gyvenančiu žmonių. Seniau ju 
algebra buvo trumpesne ir turėjo dvi raides 

■—• DP, bet atvykus i ši krašta pailgėjo. 
Dabar ji yra EVW—ividebelju. Greit 
tariant šia formule, girdėti sąskambis, kuris 
anglu kalba primena lyg pagunda, lyg velnią.

Tai yra iš Rytu kraštu žmonės. I savo 
kraštus jie negali grižti del politiniu priež
asčių ir pavojaus rusiškojo bolše
vizmo , būti — sunaikintiems. Daugumas 
j u gyvena stovyklose (atsiprašau-hosteliuose). 
Hosteliai daugiausia mišrūs, o tautiniu pag
rindu sudarytu—labai nedaug. Dėl ko taip 
yra? Sakoma, kad maišant hostelyje įvairiu 
tautu žmones turėta galvoje tikslai, nes 
manyta, kad tokiu atveju hostelio gyventojai 
tarpusavio susižinojimo reikalui bus priverst1 
griebtis vienos kalbos. O kokios gi kalbos 
bus griebtasi, kaip ne anglu, nes Anglijoje 
gyvenama. Dabar, mažiausia po metu, o 
kai kur ir daugiau, tokios praktikos, galima 
pažiūrėeti, kiek pasiteisino geri lūkesčiai ir 
kokie yra to “babelinimo” vaisiai? Pasi
rodo, kad ten, kur vienoje stovykloje daugiau 
vienos tautybės žmonių, anglu kalba dažniau 
naudojama ir ten ji yra padariusi didele 
pažanga, bet gi ten, kur didesne tautu mai-

Mano sesės, mano broliai sveti
mieji —

Daugel skyrusiu mus upiu nutekėję, 
Daugel metu nulingavo pasirėmė — 
Iškeliave. ka tik gavot — viską 

ėmėt.

Ir todėl nūnai, broluži, tu nesa
vas —

Toks graudus tasai maišytas- žodis 
tavas.

Ir todėl, geroji sese, širdi sopa —
Savo žemės tėvu žodžio nebemoki.

Aš juntu ta dygu kelia tavo eita. 
Aš žinau—raudojai klaikiai čia 

nekarta,
Ir ta rūbą, ta nesava užsivilkus 
Primiršai tėvu pirkeles dūmus pilkus.

A ■
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Primiršai Rūpintojėli tu prie kelio, 
Prie jo kojų ten jurginai, rūtos Žalios; 
nvie jo kojų išraudotum skausmą 

didi —
Jis tave ir pasitinka ir palydi.

Mano sesės, mano broliai vieno 
krašto,

Mūsų šauksmą, mūsų malda kad 
nuneštu

Viso rutulio subėgę uraganai —
Laisvės! — šaukim nukankintai že

mei senai.

Ir nelaukim, nestovėkim atsig
rįžę —

Lietuva—šalis dejonių, skausmas 
kryžių —

Tepabunda visos žemės visos tau
tos —

Kad nei vienas piktam siaubui never- 
gau tu!

Newark, 1949. VII. 19.

šatis, tikrai tenaudojama viena kalba tarpu
savio susižinojimui, bet deja, ne anglu, o 
vokiečiu. Tiesa pasakius, nėra tai gryna 
vokiečiu kalba, greičiau jos žargonas, savo 
žodžiu daryba primenąs žydu kalba.

Anglu kalbos mokslui, anglu gyvenimo ir 
niqmij-eS rezutii mqr?| mtaiurzed sornqpiiI 
buvo duota. Jei kur kas ir buvo ta linkme 
daryta, tai tik atsitiktinai. Dėl to ir netenka 
stebėtis tuo, kad DP gyvendami Britanijos 
hosteliuose, kuria savo kalba.

Brūklys.

p. JONĄ SAVICKĄ ir

DANUTE KRAMELIUTE

sutuoktuviu proga, sveikinu linkė
damas gražiausios ateities.

— Galiu aš gauti cigarete?
Už stalo sėdis karininkas parodė i

dėžute.
Vorinas liežuviu rūpestingai sudrėkino 

popieri ir ikišo ja i lūpas. Žiūrėdamas per 
stala, mažu pečiu palenkimu, antakiu 
išraiška ir nedideliais pirštu judesiais pap
rašė ugnies.

— Jūsų vardas Vorinas?
Sėdintis užnugaryje kitas vyras su 

užrašu bloku ant keliu, pradėjo daryti 
paišeliu pažymėjimus popieryje ir, nors jis 
nieko nekalbėjo, Vorinui jis tuoj tu pasirodė 
protingesnis už stora kari, kuris ji klausi
nėjo.

— Jūsų užsiėmimas?
— Chemikas, — atsakė Vorinas.
Analitikas, galvojo jis pridėti, didelis 

analitikas. Jis jau buvo išanalizavęs tikslus, 
kurie ji atnešė i ši dideli, gerai apšviesta, 
kabinėta. Jis pasijuto žiūris i karvelius, 
besimeilinančius saulės spinduliuose ir besi
klausančius žemai gatvėje vyktančio eismo 
ūžesio. Klausimas buvo pakartotas ir jis 
sunkiai bandė prisiminti žodžius.

— Prašau atleisti, —• ištarė 
damas.

— Vyras, kuris širyt buvo 
buvo jūsų tautietis?

Vorinas linktelėjo. Karininkas
stalo, lyg. galvotu

P. Simonaitis.

IAN NAILL

atsipeikė-

užmuštas,

susiraukė
ir padėjo rankas ant 
pakilti.

— Jūs turite atsakyti
— Jis buvo mano

Vorinas ir šyptelėjo.
— Jūs neturite priežasties šypsenai!
— Aš esu gyvas. Tikriausiai, gali šypsotis 

kiekvienas, kas yra gyvas.
— Jūs neilgai gyvas būsite.
— Bet aš išgelbėjau ambasadoriaus 

gyvybe.
— Prieš- tai jūs grasinote jai.
— Jis yra gyvas mano dėka.
— Vyras, kuris mirė prieš ambasados 

duris, mirė jūsų dėka.

i klausimus!
tautietis, —atsakė

Vorinas patraukė cigarete. Jis prisiminė 
Mitza. Kelia, kuriuo jis ėjo nuo taksio. 
Pirmuosius garbingos pareigos nedaugeli 
žingsniu ir skubius likusius; dvidešimt 
sekundžių nutiksėjo saugyklinis laikrodis ir 
kreivos Mitzo pėdos pakilo ir nukrito ant 
šaligatvio. Jis galvojo apie užtaiso degimą 
portfelyje; sprogimas inde; Mitzo galo neiš
vengiamumą. Jis galvojo apie j u tarpusave 
neapykanta, ju nesutikima ir entuziazmo 
stoka tiems darbams, kuriuos jie turėjo 
atlikti.

— Jis 
niai.

— Jis 
metru ir

— Vien __ _
turėjimas kaštuoja jūsų gyvybe. Sprogmenų 
buvo rasta tarp jūsų daiktu.

— Kiekvienas kaimo vaistininkas turi 
sprogmenų. Jam reikia tik pamaišyti kai ka 
iš vieno ir kito indu.

—- Toks žinojimo panaudojimas baudži
amas mirtimi.

—'Jūs turėtumėte išleisti istatyma, kad 
žinojimas yra nusikaltimas, ir kiekvienas 
būtu apsaugotas.

— Mes turime istatyma leidžianti mums 
derėtis su jumis, mano drauge. Dabar, koki 
varda turėjo vyras, kuris buvo užmuštas?

— Mitzas.
—■ Kas jus siuntė čia?
— To aš negaliu jums pasakyti.
— Jūs negalite to pasakyti, — konstatavo 

karininkas. Jis nusišypsojo ir sunėrė rankas 
kaip pirmiau.

— Yra aišku,— kalbėjo jis,— kad jūs 
nusistatėte palikti savo draugus. Yra aišku, 
kad jūs netikėtai pasukote i ambasadoriaus 
kelia ir sugadinote visa nuožmu plana. 
Ambasadoriaus išgelbėjimas buvo lai-

mirė mano dėka, — tarė jis švel-

paspaudė mygtuką, nuėjo keletą 
pats save išpūtė i pragara.

tik sprogstamosios medžiagos

mingas, bet tai nepriklausė nuo jūsų pasi
keitimo širdyje. Tai priklausė jūsų norui 
išsigelbėti. Jūs praradote savo nervus ir 
palikote ji.

— Aš išgelbėjau ji, — atsakė Vorinas.— 
Aš galėjau idėti knata i sprogmenį ir tas 
būtu suteikęs galimybe padėti bomba ir 
sugrįžti i taksi, o ambasadorius būtu buvęs 
užmuštas prieš jam išlipant iš mašinos.

— Tuo būdu, tai yra žmogžudystė.
— Tai yra žmogžudystė.
— Jūs išduosite tuos, kas jus pasiuntė 

šion misijon? Jūs nužudėte Mitza? Vėl 
Vorinas linktelėjo ir pažiūrėjo i apklausinė- 
jančiojo veido raukšles.

— Tai buvo nužudymas, — jis ištarė 
Aš prisipažįstu.

— Ir dabar jūs negalite pasakyti, kas 
jie yra?

— Aš negaliu.
— Bet jeigu . . .
— Ka jūs galvojate?
Karininkas pažiūrėjo i savo nagus ir 

patempė lūpas.
— Mes garantuosime jūsų saugumą.
— Išvykimas i Amerika ?
— I Amerika, atpildas už pasirašyma 

parodymo, kuris bus panaudotas, kai 
manovyriausybė atsakys i nota, įteikta 
prieš pusvalandi prezidentui.

— Mano pavardė bus paskelbta?
— Žinoma, bet jūs galėsite ja pakeisti.
— Galiu aš pagalvoti ?
— Duosiu puse valandos. Prieš tai jums 

priminsiu, kad jūs būsite nubaustas mirtimi 
už sprogmenų turėjimą, už užmušima Mitzo 
ir už pasikėsinimą prieš ambasadoriaus 
gyvybe. Jei mes negausime pasirašyto 
parodymo, jūs tikriausiai susilauksite 
egzekucijos.

— Jei aš pasirašysiu?

— Būsite saugus Amerikoje.
— Galiu pabūti pusvalandi vienas?
Karininkas žvilgterėjo i vyra su užrašu 

bloku ir pakilo nuo kėdės, Stenografistas 
užvertė savo sąsiuvini ir atsistojo.

— Galiu pažymėti, jog langas užrakintas.
— Aš nešoksiu i gatve, jei apie tai gal

vojate.
— Taigi, trisdešimt minučių.
Durys tyliai užsidarė. Jis apsižvalgė 

kabinete, paėmė kėde ir patraukė ja prie 
lango, kur atsisėdo apžedgdamas ja, atsir
emdamas rankomis i užnugari. Saulė bliz
gėjo miesto bažnyčių bokštuose. Jis matė 
smėlinius akmenų pastatus, maža vėliava 
plevėsavo virš impozantiško pastato prie 
upės.

Žemai gatvėje taksi įsijungė i eismą, 
judanti pagal policininko ženklus; viskas 
m’niatūroje. Karvelis nuskrido grakščiai 
Lanku ir nutūpė ant palangės kitoje gatvės 
pusėje. Jis matė mergaite šviesioje bliusku- 
tėje, panašia i mašininke. Oras buvo 
švarus. Viskas aiškiai matėsi.

Jis prisiminė Mitza, puolanti i taksio už
nugari, su portfeliu ir chromo bomba, kai 
ambasadoriaus mašina pasiekė obeliską, 
pagaliau, bonkos dužimas, smūgis trenkė 
gatvėje užgniauždamas jo kvapa ir nusvies
damas prie taksiu fabriko. Kelionė i Ameri- 
k.a Tai buvo taip paprasta. Jis pabandė 
galvoti apie parodymą, kuris turės būti 
padarytas.

“Iš pačiu autoritetingiausiu šaltiniu yra 
žinoma, kad vyras kėsinęsis užmušti am
basadorių. buvo i ši krašta pasiustas or
ganizacijos, pasivadinusio^ Revoliuciniu 
Išsilaisvinimo Komitetu. Vadai yra žinomi. 
Sarašas su pavardėmis buvo įteiktas amba
sadoriui sykiu su pasirašytu parodymu, 
padarytu organizacijos nario, kuris dabar 
randasi proteksinėje apsaugoje”.

Vardai . . .Jis sudrebėjo. Jo tėvo vardas; 
vardas jo brolio ir sesers vyro tarp kitu. 
Pradėti vėl Amerikoje; baigti su tuo visu
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Liepos 31 Tadcasteryje ivyko pirmos 
šiais metais rungtynės tarp Halifaxo 
VILNIUS ir VYTIES krepšinio komandų 
ir stalo tenisistu. Žaidimas buvo gyvas iri 
gražus. Pirmas kėlinys baigiamas VYTIES 
naudai 22:7. Antrame kėlinyje žaidimas 
dar pagyvėja. VYTIS neatleidžia spartos, 
didina rezultata ir rungtynės baigiamos 
Tadcasterio VYTIES naudai 57:20 rezul
tatu.

Komandose žaidė ir tašku pelnė: Tad
casterio VYTIS: Narbutas 16, Aleknavi
čius 16, Dambrauskas 23, Baliukonis 2, 
Sakalas 0. Halifaxo VILNIUS: Rožanskas 
4, Žilionis 1, Laniauskas I, 4, Laniauskas 
II, 3 Bendikas 0, Ciakas 4, Sleinys 4.

VYTIES stalo tenisininkai irgi laimėjo 
rungtynes prieš Halifaxo VILNIŲ rezul
tatu 9 :0. VYTIES komandoje žaidė: 
Narbutas, Dambrauskas ir Aleknavičius, 
VILNIAUS: Šleinys, Rožanskas ir Preik- 
šaitis.

VYTIES st. tenisininkai nesenai turėjo 
gražu laimėjima prieš Leeds geležinkeliečiu 
komanda, kuri skaitoma viena pajėgiausiu 
Leeds komandų.

Gi liepos 22 ivyko revanšinės krepšinio 
rungtynės prieš Wetherby latviu komanda, 
kurios baigėsi pelnytu VYTIES laimėjimu 
51:22. J. R-ius

SVAJONE I
Gyvensim kiek

Atominės energijos žinovas P. H. Powell 
pareiškė, kad dabartinė žmonijos baimė 
atominei energijai netolimoje, ateityje pasi
keis i palaima ir sveikinimą šiam, išradimui. 
Jis neša kur kas daugiau pažadu žmonijai 
ir jos ateičiai-, nei ekspertai šiandien mano. 
Gaila, kad šiuo metu tas išradimas tėra 
vystomas pagreitintu tempu karo reika
lams, primirštama, jog šios energijos pritai
kymas žmonijos gerbūviui atneštu nelauktai 
dideliu lengvatų tiek žmogui, tiek jo aplin- 
kai.

Šie tvirtinimai nėra pagristi vien tuo, kad 
ateityje atominė energija bus panaudota 
laivu ar fabriku varymui, kad atominė 
energija daugeliu atveju pakeis nafta, 
angli ar vandens energija. Ne. Mokslininkas 
turi visai ka kita galvoje. Jis tvirtina, kad 
jau šiuo metu, kiek sąlygos leido, buvo 
šioji energija pritaikyta medicinai ir davė 
gražiausiu rezultatu. Šiandien Amerikoje 
yra nemažai žimoniu, sako Powellis, kuriu 
jau nebebūtu mūsų tarpe, jei nebūtu 
išrasta atominė energija.' Tie žmonės kan
kinosi įvairiomis ligomis, kaip pav.širdies 
liga ir radioktyviniai tyrimo aparatai 
nurodė kelius gydymui. Labai idomūs ban
dymai daromi vėžio ligai gydyti atominės 
energijos pagalba. Netrukus galėsime suži
noti dėl kuriu priežasčių mūsų muskulai, 
kaulai, dantys, kraujas ir kūno maisto 
atsargos nuolat silpnėja, sensta. Yra dideliu 
vilčių, kad ši procesą pavyks sustabdyti, ko

ir pradingti. Jis giliai atsikvėpė ir atsisto
jo. Cigarečių dėžė buvo atidara. Nuėjo prie 
stalo ir pasiėmė. Kai išvardins, jo tėvas ir 
brolis bus paimti. Tai sunkiai apspren
džiama, pasirašyti parodymą, ar ne. Jei 
atsisakytu, jie nužudytu ji visiškai nesigi
lindami i pasikėsinimą prieš ambasado
riaus gyvybe. Jo pavardė būtu paskelb
ta visai policijai krašte. Jo tėvas ir 
brolis būtu areštuoti. Pasirinkimas? Kelio
nė i Amerika. Jis išgelbėtu save. Šiaip ar 
taip, jo neapykanta vyrams, kaip Mitzas, 
ikišo rankas i jo ateiti, paveikdama likimą. 
Ginčas su Mitzu inešė viską i pavoju. Tai 
buvo reikalas, kuriame buvo mažai vilčių.

Jis ištraukė cigarete ir nuėjo prie lango. 
Mušė laikrodis. Jis girdėjo prislopintus 
tonus, aidinčius miestu. Šaligatviai buvo 
pilni darbininku, skubančiu i priešpiečius, 
kaip bitės ant avilio laitelės, kaip vabzdžiu 
maišatis; tamsios figūros kryžiavosi ir sukio
josi tuzinuose keliu i mažas kavines. Jie 
turėjo ramu gyvenimą. Jie neturėjo rūpes
čiu, išskyrus kavinės langa ir pasimatyma 
su mergaite iš žemės ūkio departmento. 
Gyvenimas yra bonka vyno ir pasivaikš
čiojimas tarp liepų prietemoje, be sprendi
mu, be pavoju.

Skambučio mygtukas ant stalo palinko 
nuo jo piršto spaudimo. Jis neišgirdo jokio 
garso, skambėjimo ar zirzimo, bet vyras 
pasirodė tarpdury.

— Pranešk karininkui, aš esu pasiruošęs.
— Pulkininkui Borodinui ?

— Jūs jau esate apgalvojęs visa reikalą ?
— Esu.
— Tuojau, kai tik mes gausime parody

mą, patieksiu jums priešpiečius. Aš tikiuosi, 
neilgai užtruksime.

Stenografistas tyliai iėjo ir atsisėdo. Vori- 
nas pradėjo kalbėti.

— Ach,— pratarė pulk. Borodinas. Jis 
šūktelėjo, kai Vorinas pasakė savo tėvo 
varda. Veidrodyje ant priešakinės sienos

NEPAMIRŠKIME
Kai prisiipename stovy-klini gyvenimą 

Vokietijoje ir tas lietuviškas nuotaikas 
įvairiu organizuotu pramogų metu, tiek 
senam, tiek ir jaunam iki šiol dar neišdyla 
iŠ atminties tu įspūdžiu likučiai. Kiekvieno 
ateinančio šeštadienio ar sekmadienio kiek
vienas laukė, nes jis savo pilkas ir alkanas 
dienas galėjo prablaivinti tik tuo dvasiniu 
penu, pagyvendamas tėvynės garsu iliuzi
jomis. Klausydamas "č'iurlionies” ar Vis- 
badeno ansambliu kūrybos, vienos ar kitos 
grupės mūsų šauniuju operos daininku kon
certu, arba vietiniu stovyklos choru ar vaidin
toju pasirodymus, užmiršdavo ir alki ir varga 
ir skurdžios svetimos pastogės vaizda.

Štai jau treti metai mes gyvename šaly, 
kurios aplinka taip tyli ir rami. Tiesa, mūsų 
ausys išgirdo naujus garsus, o akys išvydo 
naujus vaizdus. Čia nuolat girdime kurtinanti 
įvairiausiu motoru užima ir ratu dundėjimą, 
matome ištisas mases lėtai judančiu žmonių. 
Tame ūžesy ir toj judančioj masėj atsidūrėme 
šiandiena ir mes. Mus prislėgė fizinio darbo 
našta ir nors fizinio alkio nejaučiame, tačiau 
juo toliau, tuo labiau mūsų dvasia pradeda 
spausti nostalginis jausmas. Toji aplinka ir 
tie svetimi mums papročiai nė viename mūsų 
gyvenimo gabalėlyje juk neprimena mums 
nei mielos tėviškes lauku, nei jos garsu. 
Tape vieniši toje slegiančioje aplinkoje, mes

R TIKROVE
panorėsim . . .

pasėkoje žmogus galės prasiilginti savo 
amžių ir ilgiau pasinaudoti gyvenimu. 
Bandymai parodė, kad radiostopai įleisti 
i žmogaus kūną išsprendžia daug paslapčių 
ir ateityje gal būt net išspręs gyvybės pas
laptį.

Daug ir sėkmingu bandymu jau atlikta 
augalu pasaulyje. Dėka nauju išradimu 
ūkininkai sutaupo daug pinigu, laiko ir 
rūpesčiu, — iš mažesnio žemės ploto galima 
bus gauti didesni derliu ir t.t. Kai kurie 
galvoja, - kad maistą bus galima gaminti 
tiesiog iš chemikalu, oro tr saules spinduliu.

JAV-biu atominės energijos komisijos 
nariai spėja, kad laivai ir fabrikai jau po 5 
metu galės būti varomi atomine energija.

Tikimasi, kad netrukus bus galutinai 
sumontuotas naujas išradimas-specialus 
reaktorius (kamera), kurioje uranijus bega- 
mindamas energija, vieton visiško išsieikvo
jimo, proceso metu gamins nauja energija 
ir tuo būdu susidarys tam tikras perpetum 
mobile. Tačiau reaktoriaus svoris, sukelio- 
likos pėdu storio sienomis-skydais apsaugai 
(nuo kenksmingu radioktyvinių spinduliu), 
tebus galima panaudoti dideliems laivams 
ir fabrikams, gi šiuo metu mažai teturima 
vilties, kad galima būtu šia energija pritai
kyti automobiliui, kuris nepakels kameros 
svorio.

Ir . . . . pagaliau prisipažįstama, kad dar 
ilga laika atominė energija negalės išstumti 
iš gyvenimo elektros, naftos ar anglies, nes 
per brangiai kainuoja jos pagaminimas.

Vorinas matė ispūdi karininko veide. Jis 
sustojo. Stenografistas pakėlė akis.

— Tęskite, prašau,— prašneko pulkinin
kas,— jūs gausite priešpiečius.

Dabar, kai jis pasakė pavardes, pasijuto 
lengviau. Parodymas buvo baigtas, ir 
vyras, kuris ji užrašė, pradėjo dusliu balsu 
skaityti.

— Pasirašykite pranešima, gausite prieš
piečius ir pasirašykite spausdinta kopija. 
Aš už jus susitarsiu su Užsieniu Reikalu 
Ministerija dėl leidimo jums išvykti i 
Amerika.

Jis pasirašė pranešima ir pulkininkas 
Borodinas paspaudė skambuti. Vyras liv
rėjoje inešė priešpiečius, apdengtus balta 
linine medžiaga.

— Sėskis ir užkask truputi.
Vorinas nudengė medžiaga. Jis neturėjo 

apetito. Kava buvo drungna. Jis paragavo 
ir vėl padėjo, palikdamas kita maista nelies
ta. Pulk. Borodinas buvo alkanas. Jo 
žiaunos pastoviai judėjo kramtydamos 
maia. Jis nusišluostė servetėle burna ir 
atrodė patenkintas.

— Jūs ne alkanas?
— Aš neturiu apetito.
Suzirzė telefonas ir pulkininkas nekantriai 

ji pakėlė.
—• Pagaliau,—< ištarė,— atneškite ji čia, 

pagaliau.
Mergaitė su lėlės- papuošalais iėjo i kam
barį, nešina papke.

— Parodymas. Pasirašykite ji.
Plunksna supragsėjo, kai Vorinas rašėsi.
— Dabar jūs eisite nusileisti žemyn. 

Žemutiniame aukšte jūs praeisite skliautą ir 
prieisite kiemą, per kuri pasieksite užpa
kalini iėjima i Žemės Ūkio Ministerija. Aš 
patelefonuosiu ten, kol jūs eisite. Kai gau
site leidimą, sugriškite atgal ir aš parūpin
siu truputi pinigu.

— Gerai,— pratarė Vorinas imdamas
duru rankena.

DAINOS!
i

esame priversti varžytis su ta prigimta mūsų 
dvasios gaivintoja daina.

Ir ar nepajuntame kartais pavojaus, kad 
per amžius lietuvio krūtinėje skambėjusi 
daina ji gali apleisti ir palikti ji sausa ir bed
vasi ?

Veninteliais aktyviais lietuviškos kultūros

žiburėliais (juk iki šiam laikui net nesugebė
jome suorganizuoti jokiu mokyklų ar 
kursu!) beliko keletas po krašta išsisklaid
žiusiu choru. Bet ir jiems egzistuoti nėra 
sąlygų, nėra kas jais .rūpintųsi, paremtu. 
Apie paramos jiems reikalingumą, atrodo, 
negali būti ir kalbos. Kokios irkaip tam 
tikslui turėtu būti organizuotos lėšos ir 
kaip juose turėtu būti sukoncentruota rink
tinė medžiaga, i tai tegalėtu atsakyti mūsų 
centro kultūros vadovai, nes bet ka tuo rei
kalu padaryti choro vadovui ar skyriaus val
dybai, lokalinėse sąlygose, visiškai neį
manoma,

Latviai šios vasaros pradžioje jau buvo 
surengė Londone net savo dainų švente, 
kurios pasisekimu pasidžiaugėme ir mes, tei-
giamai apie ja atsiliepė ir britu spauda.

O ka padarėme mes? Šioje srityje lyg ir 
nieko ....

Latviu jungtinis, visoje Anglijoje, choras 
sudarė 300 dainininku. Mes Anglijoje turime 
šešis, pastoviai veikiančius, chorus, kurie 
savo sudėtvje tur ta pati, apytikriai, dainin
inku skaičių. Argi mums ir patiems dain
ininkams nebūtu idomu patekti i tokia lie
tuviu dainos švente, kur ji bebūtu organi
zuojama, Londone ar kiir kitur?

Žinant lietuvišku dainų skambumą ir ju 
vertinimą Europos spaudoje, netenka abe
joti, kad tokios lietuviškos dainų šventės 
suorganizavimas ir šiame krašte dimtu- 
nemaža inaša i lietuviu tautos reprezenta
cija ir suteiktu gal’mbe parodyti svetimtau
čiams mūsų spalvinga kultūrini lobyną. Jau 
neskaitant, kad kiekvienam lietuviui, kuris 
turėtu la;mės dalyvauti tokioje šventėje, 
atsigaivintu nors tai valandėlei išvargusi 
dvasia, jis gautu gražu moralini poilsi.

Žinoma ,visa tai surišta su sunkiai spren
džiamomis medžiaginėmis problemomis, bet 
gi pasiryžimas ir pasiaukojimas siekiamam 
tikslui, sunratimas jo reikšmės, turi nuga
lėti visas kliūtis.

O tikslas yra didis ir gražus. Verta dėl 
jo padirbėti, aukotis ir pasiryžti. Sukrus- 
kime—pajudinkime, vyrai, žeme!

Visas pasaulis dar tebekalba apie 
garsųjį ir atmintina Sv. Tėvo dekretą, 
kuriuo ekskomunika užsitraukia kiek
vienas katalikas, kurgis: a) sąmoningai 
ir laisva valia isiraso ar remia komunistu 
partija; b) skaito, platina ar leidžia 
leidinius, propaguojančius komuni?ma,» 
c) išpažįsta, gina ir skleidžia materialis
tine ir antikrikscioniska komunizmo 
doktrina.

Taipgi reikia žinoti, jog, pagal baž
nytinius kanonus, tikintieji negali palai
kyti asmeniškų santykiu su ekskomuni
kuotais katalikais. Dekreto tikslas — 
katiliku gerove ir apsaugojimas tu, kurie 
ir be blogos valios galį pasiduoti negeis
tinai komunizmo itakai.

Ta proga N.Y.H. TRIBUNE rašo:*
— Beveik kiekviena religija turi savo 

istorijoje laikotarpius, kada turi aps
pręsti, kas reikalinga atiduoti ciesoriui, 
nepažeidžiant to, kas reikalinga atiduoti 
Dievui. Bet, atrodo, dar niekuomet
nebuvo taip ryškiai nutiesta ribojanti 
linija, kaip dabar, iškilmingu budu 
pasmerkiant visus komunistus.

Tikrai, galima sutikti su DIE TAT 
nuomone:

—— Pasibaigė netikra padėtis, kuria 
didele dvasiškiu dalis laike labai nepa
togia. Is tiesu jau ir pries tai kai kurie 
vyskupai, ypatingai Italijoje, grasino 
griežtomis bažnytinėmis bausmėmis ka
talikams, veikliems komunistu partijoje, 
draudė jiems lankyti bažnyčias ir priimti 
Sakramentus. Bet Apaštalu Sostas 
venge įpareigojančios pozicijos. Dabar 
tokia pozicija užimta.

Vatikano radijas liepos 17 d. pranese:
— Kristaus įpėdinis neatšaukiamai 

apibreze savo pozicija. Kova tarp 
Romos ir Maskvos, kovojančio komuniz-> 
mo sostines, iejo i lemiama faze. Kraš
tuose, kuriose viešpatauja komunistinis 
režimas, likimas Kataliku Bažnyčia veda 
i nauja Golgota, kuri bus sunki, bet kuri 
turi baigtis Kristaus principu pergale. . .

Ai A 12 C U M V N A I
“ Armed Forces Chemical Journal ” 

(Amerikos karinis-mokslinis leidinys) nedis
kretiškai skelbia, esą dabar JAV-bėse 
gaminamos atominės bombos esančios 
apskrito sviedinio išvaizdos ir sveriančios 30

svaru. Vienas žymiausiųjų Amerikos atomi
niais klausimais ekspertu, dr. Oppenheimeris 
tvirtina, jog dabar gaminama bemaž viena 
bomba p.er savaite, tačiau panaudojus visus 
turimus galimumus, galima būtu gaminti
kur kas smarkesniu tempu, būtent — po

— 1.000 bombų per 2 metus.

— Blogai, kad čia įpainiota jūsų šeima.
— Mano tėvas,— atsakė jis.
— Žinoma, mes nebuvome be informaci

jos apie tokias organizacijas. Jūs neturite 
i tai žiūrėti, kaip i išdavimą. Jie būtu buvę 
areštuoti jūsų tėvynėje tuojau, kai ja būtu 
pasiekusios informacijos jog jūs esate kalė
jime.

— Suprantu,— atsakė Vorinas.
— Ne, tai negali būti vadinams išdavi

mu. Tai nepasisekimas, kaip aš sakau. Tai 
yra likimas, laimės aplinkybės, galite jūs 
sakyti, bet ne išdavimas, kadangi taip yra 
nulemta jūsų areštavimo metu. Jūs neturite 
sau prikaišioti.

— Aš neprikaišioju.
— Jūs nesugaišite daugiau penkių minu

čių nueiti i Ministerija. Salėje jus pasitiks 
vienas iš pareigūnu. Aš su jais tuojau paš
nekėsiu telefonu.

Vorinas žvilgterėjo i pulkininką Borodi
na. Šypsena buvo draugiška. Jis nejautė, 
kad jam gresia mirtis. Jis jautėsi esąs drau
go padėtyje, kuri supranta giminiškumo 
dvasia.

— Dabar skubėkite i Ministerija,— šnekė
jo pulkininkas,— ir neprikaišiokite sau.

Pulkininkui Borodinui imant telefoną, jis
išėjo.

Pradėjo leistis laiptais žemyn. Pasiekęs 
skliautą, pasuko i kiemą.

Aukštai, savo kabinete, pulkininkas 
Borodinas kalbėjo i telefoną:

— Pabėgo,— sakė jis,— Atidarykite ugni 
i ji. Irai jis eis skersai kiemą. Nušauti!

Guldomas instrumentas sužvangėjo. Jis 
žiūrėjo i savo pirštus ir laukė, kol žemai 
nutarškėjo šūviu garsai, tada jis vėl paėmė 
rageli.

— Čia Borodinas, Sir, prašneko,— Rei
kalas išaiškintas. Bėgantis iš rūmu chemi
kas buvo prieš kelias minutes nušautas.

VERTE J. BIRŽYS

Esą vienos
bombos pagaminimas atseinas 1 milijoną 
doleriu. Tikėkime. Jeigu ne viskuo, tai 
bent šiuo tuo.

įdomu, kiek Rusijai atseina pagaminimas 
vienos atominės bombos ir Įdek ji ju jau 
pasigamina? . . .

ŽMONES IR KIAULES
Poetas Antanas Miškinis, paskutiniuoju 

metu apšauktas "liaudies priešu’’, "bur
žuaziniu nationalistiniu fašistu’’ ir "anti
semitu", buvo, kaip daugeliui žinoma, ir 
"naciu priešu".

1943 m. žiema Kaune vienos lietuviškos 
ištaigos buvo surengtas priėmimas "lietu
viu ir vokiečiu kultūriniam bendradarbia
vimui sustiprinti", o iš tikrųjų — išgauti 
lengviau iš vokiečiu lesu projektuojamam 
steigti Kultūros Fondui.

Priėmimo šeimininkė stengėsi, kaip 
išmanė, užiminėti ir "linksminti" svečius, 
nesigailėdama jiems Velykio likieriu. Miš
kinis, nepatenkintas tokiu vokiečia "pri- 
vilegijavimu”, sušunka taip, kad visas 
kambarys nuaidi:

— Tai ka jus čia, ponia, kiaules girdot, 
o žmonėms tai neduodat!

Reikėjo sutartiniu "įtakingu" lietuviu 
žygiu, kol pavyko mūsų antinacininka iš
gelbėti iš Gestapo nagu.

DBLS Nottingham© Sk. Narius

p. SAVICKĄ JONĄ ir

p. KRAMI LIŪTE DANUTE, 
sukūrusius 
sveikiname 
nimo.

šeimos židini, nuoširdžiai $ 
linkėdami saulėto gyve- $

DBLS Nottingham Skyr.
VALDYBA ir NARIAI

3



1949, rugpiučio 12.

TITO NEBIJO RUSIJOS
HELSINKIS. Suomijos komunistinės pro

fsąjungos paskelbė išeisiančios i streiką, jei 
vyriausybė, nepakels darbininkams atly
ginimo.

SEULAS. Iš pietinės Korėjos pranešama, 
jog kavos su įsiveržusiais komunistiniais 
daliniais tebeina pasienyje.

ROMA. Stiprūs italu policijos daliniai ieš
kojo Italijos-Austrijos pasienyje “pasiro
džiusio” Hitlerio pavaduotojo Bormano, 
kuri neva sutikės ir sujuokalbėjes vokietis 
dailininkas Mittlesteinas.

VAŠINGTONAS. Iš Kinijos pakviestas 
i Vąsingtona JAV ambasadorius Stuartus. 
kuris turės svarbu pasitarimu su Prez. 
Trumanu, Achesonu ir kitais politikais. Šio 
pasitarimo metu, manoma, bus galutinai 
nustatytasnaujasis JAV politinis kursas 
Kinijoje.

TOKIO. Kaip pranešama iš ^Japonijos, 
Sovietai labai skubotai veda įtvirtinimo dar
bus Kurilu salose. Statomi pakrančių bun
keriai, artilerijos lizdai ir spygliuotu vielų 
užtvaros.

s, KANTONAS. Kinijos komunistinė armija 
slenka i Kantoną. Nacionalistu kariuomene 
parodo labai maža pasipriešinimą. Dalis 
ištaigu jau išsikelia i Formozos sala, kuri 
kaip skelbia maršalas Cang-Kai-Sekas, bus 
paskutinis bastijonas laisvosios Kinijos.

MASKVA. Maskvos radijas paskelbė 
Jugoslavijos pabėgėliu atsišaukima, kuriame 
raginama tuojau nužudyti Tito ir tuo išva
duoti Jugoslavija iš trockistiškai—titinio 
bandos siautimo.

VAŠINGTONAS. JAV statistikos biuras 
paskelbė, kad šiuo metu už viena doleri 
galima tiek pat isigyti gerybių, kiek prieš 
kara (1939) už 60 centu.

ROMA. 20.000 italu kariuomenės atlieka 
vasaros manevrus Piemonte.

HAMBURGAS. I Hamburgą atbėgo iš 
feerlyno vienas iš Vokietijos komunistu par
tijos steigėju (1918 metais) Juozas Smolk. 
kuris pareiškė : “Nebegaliu daugiau pakęsti 
teroro.”

SEULAS. I pietų Korėjos sostine atvyko 
maršalas Cang-Kai-Sekas, kuris čia veda 
pasitarimus su Korėjos prezidentu Rhree del 
sudarymo antikomunistinio pakto.

KANTONAS. Gen. Li, Kinijos, l-e. pre
zidento p. įsakė areštuoti gen. Cena, Hunan 
provincijos gubernatorių, už pasirašymu 
kapituliacijos prieš komunistine kariuo
mene.

HAMBURGAS. Vokietijos vak. zonų 
socialistu vadas Šumacheris pasakė prieš
rinkimine kalba, kurioje tarp kitako pašy- 
mėjo, jog • šis karas buvęs “prekybinis 
karas,” nes britai norėję tik sudaužyti 
Vokietijos pramone ir tuo pašalinti savai 
pramonei rimta konkurentą. Britu poli- 
tinai sluoksniai šia Sumacherio kalba yri: 
pasipiktinę.

DAR APIE MANCHESTER!
“BL” Nr. 32(105) išspausdintoji kores

pondencija apie Manchesteri, pasirašyt^ 
Arškėčio yra Šališkai ir greičiausiai su tam 
tikru tikslu parašyta. Tiesa, išgėrė vyrai 
buvo susikibę, bet tai nėra toks ivykis, 
apie kuri tektų pavardėmis dūduoti. Kores
pondentas kalba apie kaimyninio miestelio 
angliakasius, o iš tikro tokiu šioje istorijoje, 
iš jokio miestelio nebuvo, visi iš Man- 
chesterio, ir nė vienas nekasa anglių. 
Jokie ginklai, išskyrus kumšti, nebuvo 
panaudoti, bent šitaip rodo, faktai. Šališ
kai iškraipyti faktus, rodos, bus nusikal
timas. Taip pat lietuviškoji visuomenė 
apie ši ivykėli vargu plačiau ka nors žinojo, 
kol dabar nepaskaitė, kaip apie didžiausia 
ivyki. Viskas vyko Klube ir Klubo valdyba 
tars žodi, išaiškinusi kas kaltas. Kaltieji 
pagal reikalą bus nubausti ir dabar jau 
sprendimą teks viešai paskelbti, nors kai 
kam jis ir labai nemalonus būtu.* Dar 
nežinia, ar šio susidūrimo pagrindinis kalti
ninkas bus p.Jasas, todėl perdaug drąsu ir 
visiškai neatsakinga minėti pavardes jau 
dabar. Nomina sunt odiosae.

Visur reikia drausmės ir tvarkos, ir Man- 
chesterio Liet. Klubo valdyba šituo rūpi
nasi, kas jos pastogėje vyksta, bet kores
pondentas Arškėtis turėtu žinoti, jog 
Britanijos įstatymai draudžia skelbti nepa
tikrintus ka nors inkriminuojančius dalykus 
ir smarkiai už tai baudžia.

K. BAKENAS.

NFORMACIJOS

Jugoslavijos diktatorius Tito padarė dar du 
žingsnius susiartinimui su Vakarais — 
pranešė Raudonajam Kryžiui Ženevoje, kad 
sutinkąs gražinti Graikijai pagrobtus iš ten 
vaikus, kuriu šiuo metu Jugoslavijoje yra 
apie 11.000. Šie saikai buvo komunistiniu 
Graikijos partizanu pagrobti iš ju užimtuju 
Graikijoje vietovių ir sugabenti i Jugoslavija, 
kur buvo laikomi specialiose stovyklose. 
Graikijos vyriausybė anksčiau jau kelis kar
tus buvo reikalavusi juos gražinti tėvams, bet 
kol Tito rėmė graikus sukilėlius, jis tai 
padaryti nesutiko.

Taipgi šiomis dienomis buvo pasirašyta 
prekybos sutartis tarp Italijos ir Jugoslav
ijos. Laukiama netrukus panašios sutarties

TAIP VISUOMET ATSITINKA
Tokia jau taisyklė bolševikinėje, politikoje : 

atlikai paskirta darba ir jei per daug apie ji 
žinai,—esi ne tik nebereikalingas, bet ir 
nenaudingas — tada mirk. Tai atsitiko ir su 
Vengrijos kardinolo Mindsženty bylos orga
nizatoriumi, Vengrijos slaptosios policijos 
šefu gen. Gaboru. Kaip praneša Jugoslavijos 
oficiozas “Borba”, kuris ne tik yra gerai 
informuotas apie ivykius Vengrijoje, bet ir 
nebijo dabar ju atidengti (po susipykimo su 
Rusija ir satelitais), šis komunistams parsi
davęs generolas susilaukė panašaus likimo — 
buvo nužudytas Budapešto kalėjime. 
Britanijos Lietuvis

KKON1KA

NOTTING H AME liepos 31 i vyko 
DBLS Vidurio Anglijos U Apygardos 
steigiamasis susirinkimas. Prie Apy
gardos priskirta 8 skyriai. I Apygardos 
Valdyba Išrinkti ir pareigomis pasis
kirstė : K. Vaitkevičius — Pirmininkas, 
M. Masalaitis —- vicepirmininkas, A. 
Garkauskas — sekretorius, J. Micuta ir 
J. Blinstrubas — V-bos nariai.

t + +

Šiomis dienomis vykstančiame Tarp
tautiniame Veterinarijos gydytoju, kon
grese, kuriame dalyvauja apie 700 lais
vojo pasaulio vet. 
Vetr. Gyd. S-gos 
Lietuva atstovauja 
guzas.

gydytoju, Lietuvos 
Tremtyje įgaliotas, 
Vet. Dr. V. Dar-

Peterborough Darbo Ministerijos valdininkas 
pranešė Lietuvos Pasiuntinybei, kad auto
mobilio nelaimėje užmuštas STASYS NIM- 
CIAUSKAS, 22 m. amžiaus. Nelaimingas 
atsitikimas, kurio tolimesnes smulkmenos 
nežinomos, ivyko Eye vietovėje rugp. 6 d. 
Velionis dirbo London Brick Co., Northam 
Works, Eye, Peterborough, o gyveno Thor- 
ney. Nr. Peterborough.
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pasirašymo su Britanija ir JAV-bėmis.
Balkanuose pažymėjo : “Nebijau tu kariuo
mene Makedonijoje, pasakė kalba, kurioje 
pažymėjo : “Turime būti ir pasiruošė. Klysta 
tas, kuris kalba, jog nebus karo, bet netikiu 
kad Rusija galėtu mus pulti. Toks puolimas

RAŠO K. VALTERIS

Kadangi žinomu virusiniu ligų yra visa 
galybe ir apie jas visas rašyti (o taip pat 
ir skaityti!) būtu neįdomu, tai pakalbėsim 
tik apie tas, su kuriomis susiduriam visur 
ir visada ar kurios nesenai tėra įskaitytos 
i šia ligų grupe.

HERPES (‘-NU BU. CIA V IMA S")
Tai viena dažniausiai pasitaikančiu ligų, 

kuria sukelia herpes virus (jo skersmuo yra 
100-150 milimikronu). Vargu ar kas išven
gia šio viruso antpuolio savo gyvenime, o 
kitus “nubučiuotomis” lūpomis, manau, 
yra mate visi. Blogiausia, kad šis nedorėlis 
virusas ne tik lūpas (kartais ir labai gra
žias . . .) laikinai subiauroja, bet žaloja 
ir šiaip oda, gleivines (burnos, akiu, lytiniu 
organu) ir net galvos smegenis. Tik eskimai 
tėra atsparūs šiai ligai, o šiaip visu kraštu 
ir visu spalvų žmones ja lengvai suserga. 
Ir juo kur blogesnes socialines ir higienines 
sąlygos, juo ten daugiau šio viruso auku.

Pirma karta, sergant ši liga reiškiasi 
žymiai sunkesne forma negu pakartotinai. 
Toks pirminis susirgimas būna dažnausiai 
pas mažamečius vaikus (ypač tarp 6men. 
ir 6 metu amžiaus) ir paprastai reiškiasi 
dantų smegenų ir gomurio uždegimu (vadi
nam. gingivo-stomatitis). Ta galima išaiš
kinti glaudžiu vaiku kontaktu su suaugu
siais. Jei ne visi tai beveik visi suaugusieji 
yra sirgę šia liga ir seilese ar gleivinėj pas
toviai turi virusu, kuriuos gali pernešti i 
vaiko burna per šaukštuka etc. (penėdami), 
kuri penėtojai mėgsta aplaižyti — ' ‘aply
ginti košele”. Suaugusieji gali apkrėsti vai
kus ir rodydami jiems kvailu būdu savo 
meile — juos bučiuodami! Žinoma, vaikai 
gali apsikresi ir viens nuo kito. Ir suaugu
sieji, jei jie nėra sirgę maži, gali gauti šia 
liga kontakto keliu : per valgymo įrankius, 
rankšluosčius, prisilietimą ir, kartais . . . 
“karšta” pabučiavima ... Oi gili yra 
liaudies išmintis: tuo metu kai medicinos 
mokslas dar neturėjo supratimo apie viru
sus ir neige “nubučiavimo” liga,— mūsų 
tėvai ir protėviai, pamate pas ka nors 
tokias išbertas lūpas, klausdavo: “O kas 
gi tave nubučiavo?” arba sakydavo: 
“Vaje, kaip tu nubučiuota —as’ ”, . .

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-. 
Pietūs 3/ -.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road.
West Kensington. 

London, W.14
Telf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

S M L LK U S SKELBIMĄ I
Rugpiučio 20 d. (šeštadieni) Lietuviu 

S-gos Bradfordo skyrius rengia LI
TERATŪROS IR DAINŲ VAKARA. 
Literaturineje dalyje dalyvaus Anglijoje 
gyvena literatai su savo kuriniais. Dai
nas išpildys Bradfordo lietuviu kolonijos 
choras. Vakaro pradžia 4 vai. p.p. 
Green Lane School, Breen Lane Man
ningham (Bradforde). Po menines 
programas —- šokiai. įėjimas su bilie
tais. Maloniai kviečiame apylinkes 
lietuvius apsilanky t i.

LS Bradfordo Sk. Valdyba.

Prašau atsiliepti JONĄ TAMOLIUNA 
šiuo adresu: A. Baliukonis, Y.M.C.A. 
Hostel, Station Road, Tadcaster, Yorks.

Sese lietuvaite jei tau ilgu vienišai kaip ir 
man, rašyk 22 m. lietuviui adresu : Ident. 
Card No. 2787135, c/o E. J. Pearson, Ltd., 
Industrial Hostel, Brierley Hill, Amblecote. 
Staffs.

reikštu socializmo gala pasaulyje”. Palies
damas rusiškos kariuomenės koncentracija 
Balkanuose pažmėjo : “Nebijau tu kariuo
menės koncentracijų, vieno ko aš bijau, tai ' 
gamtiniu nelaimiu — sausros ir gruodo, 
daugiau nieko!”

Herpes’o inkubacijos periodas (tai laikas 
nuo apsikretimo iki ligos pasireiškimo) yra 
apie 2-3 dienas.

Gingivostomatitis. Šia liga pažinti yra 
ne sunku, nes ir kaimo žmones, atveže val
ka pas gydytoja, sako: “Mano vaikui bur
nele išgedo ...” Ligos pažymiai: pakilusi 
temperatūra neramumas, paburkimas ir 
paraudimas bei išbėrimas mažomis pūslelė
mis burnos gleivines, blogas kvapas iš bur
nos, pažandžio limfmazgiu patinimas, 
skausmai valgant ir geriant .Pūsleles retai 
matom, nes jos sprogsta tik atsiradusios ir 
pasidaro pilkšvo demeles. Jokia burnos 
vieta nėra ap saugota nuo susirgimo, bet 
dažniausiai nukenčia skruosto gleivine ir 
liežuvis. Dantų smegenys visada yra dau
giau ar mažiau įtraukti i ligos procesą : nuo 
siauručio paraudimo tik apie dantis iki 
stipraus paburkimo ir paraudimo visu dan
tų smegenų. įdomu, kad mažietns-bedan- 
čiams vaikams dantų smegenys suserga 
labai retai. Liga tęsiasi 10-16 dienu. Skau
smai burnoj pranyksta maždaug po savaites 
nuo ju atsiradimo. Dantų smegenų paburki
mas ir limfmazgiu patinimas išlieka dar 
daugeli dienu jau demelems-opelems išgyjus.

Ligai praėjus virusaineišnyksta, o lieka 
čia gyventi iki žmogaus mirties ... Ir 
niekas nėra apsaugotas nuo pakartotinu su
sirgimu herpes’u: paprastai siu liga išpro
vokuoja žmogaus organizmo atsparuma 
mažinančios ligos k.a. plaučiu uždegimas, 
gripas, šiltine ar sunkūs dvasiniai pergy
venimai, menstruacijos ir tt.

Pakartotini susirgimai būna lengviau 
pakeliami negu pirmkąrtiniai- ir reiškiasi 
daniausiai lupu išbermu — “nubučiavimu” 
(herpes labialis), kurio pažymiai yra: nie
žėjimo bei deginimo jausmas susirgimo vie
toj (parastai lūpų ir burnos gleivines riboj), 
kurioj greit atsiranda pakilimas ir čia for
muojasi grupes gelsvu plonomis sienelėmis 
pūslelių, kuriose galima rasti dąug virusu; 
jos greit sprogsta, iš ju sunkiasi skystis, 
kuris džiūsta ir susidaro rusvas šašas. Šasas 
nukrenta kai oda ar gleivine po juo užgyja.

Herpes virusas labai linkės prisidėti prie 
mažu vaiku odos ekzemos (paprastai veido). 
Tada šašais ir pūslelėmis padengtas veidas 
būna tiesiog baisus ir liga gali baigtis net 
mirtimi. Spėjama, kad egzemos pakenktoj 
odoj atsiranda medžiagos, kurios pakelia 
viruso pajėgumą — piktybiškuma, o gal 
per asužalota odakaip per plačius vartus 
— gali įsiveržti dideles mases virusu ir čia 
daugindamiesi iššaukia tokius stiprius 
pakenkimus.

Gydymas kol kas nesėkmingas ir patiki
mo vaisto nėra. Bet yra eile palengvinan
čiu priemonių k.a. skausmą mažinantieji 
vaistai (pv, Butyn 2% ir kt.) ir dezinfe
kuojantieji skiediniai (k.a. Zephiran chlorid 
1 : 1000 ir kt), kurie apsaugo audinius nuo 
isiver žimo i juos piktu bakterijų, galinčiu, 
privesti prie daug rimtesniu pasekmių.

(bus daugiau)

Paieškomas FERDINANDAS GUZAS, 
STASYS. PETRAUSKAS ir AUGUS
IAS PUPEL1S. Atsiliepti Broniui 
Šimėnui, 4, Arundel St. Featherstone,

Y orks.

Rev. C. C. Gerys, gyv. Amerikoje, ieško 
savo brolio ADOLFO GEČO, kuris 
1947 m. atvažiavo i Anglija. Paięskorn- 
asis anksčiau gyveno Walter DP stovy
kloje. Atsiliepti adresu: Rev. J. Kuz- 
mickis, St. Ann’s, Bradford, Yorks.
Siunčiami dovanu pakietai jūsų šeimoms i 
Europa (iškaitant Rusija). Kainaraštis ir 
informacija nemokamai. Rašykite angliškai 
ar vokiškai adresu : Lampert Supply Co., 
45, Cromwell-road, London, S.W.7.

Fawcett Typewriters anil Office Supplies, 
Ltd., 86A, Lilie-road, London, S.W.6. perka, 
parduoda, nuomuoja, taiso ir pakeičia 
raidyną rašomosioms mašinėlėms. Parduoda 
ištaigos reikmenis ir medžiaga bei atlieka 
spausdinimą.

Kanados Emigracijos ištaiga Londone mus informuoja, kad del i vairiu priežas
čių išdavinėjimas vizų Europos Savanoriams Darbininkams (EVW) įvažiavimui i 
Kanada yra sustabdytas. Ateityje įvažiuoti Kanadon galės tik tie asmenys, kuriuos 
kviečia artimieji giminės: tėvai, broliai, seserys, vyrai, žmonos. Sužadėtiniai taipgi 
nebegalės vienas antro kviestis, kas buvo iki šiol. I Savanoriu Darbininku * (EVW) 
kategorija iškaitomi ir tie, kurie yra atv yke i ši krašta. 'kaip namu ruoscįj dar
bininkai.

DOVANU PAKIETAI: kavos, arba
tos, maisto ir rubu gali būti siunčiami 
jusu draugams Europon. Rašykit del 
nemokamu katalogu. Rašyti angliškai, 
vakiskai, rusiškai ar lenkiškai, adresu: 
FREGATA LTD., Section ,,O,” ir, 
Greek Street, LONDON. W.i.

Prašoma 
Venskiene 
Vedeckas, 
Australia.

atsiliepti Petre Beleckaite- 
is Eržvilko. Rašyti : Juozas

P.S. 1264 Gympie, Q-ld,

Printed by the Dragon Press. 
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