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AR IŠLEIS RYTPRŪSIEČIUS?Suezas ir mes
Nusipirkęs laikraštį skubomis šokau į 

pravažiuojantį dviaugštį Londono autobu
są. Konduktorius, užuot klausęs kur va
žiuoju, žvilgterėjęs j mano laikraštį, pasi 
teiravo, ką rašo „Times“ apie Suezo ka
nalą?..

Ir ištikrųjų, tas Suezo kanalas sukelia 
daug kalbų, daug spėliojimų, daug nuo
gąstavimų. Daug jis sukelia pagiežos, pasi 
piktinimo ir Egipte ir visame pasaulyje. 
Pažįstamas lietuvis pasigyrė, kad jis turė
jęs raminti bare anglę, kuri išleido du sū
nus į kariuomenę. Ji teiravosi, ar tikrai 
bus karas? Anglė buvo nuraminta, kad ka 
ro tai tikrai nebūsią...

Ir tikrai, juk praėjo tie laikai, kad į jė
gą buvo atsakoma jėga, kada plėšikas ar 
prievartautojas buvo baudžiamas vietoje. 
Gyvename tokius laikus, kada ir su to
kiais nusikaltėliais, kokie yra Maskvos 
satrapai, vedamos derybos, pasirašomos
sutartys, diskutuojama apie humanišku
mą...

Kai kas mūsų sako, — kas mums Suezo 
kanalas? Kas mums darbo?! Neišmintinga 
ir pavojinga būtų taip statyti klausimą 
Prisimenu, kai poetui Binkiui vienas bičių 
lis juokais panašiai atsakė dėl vykstan
čio anuompt Ispanijoje pilietinio karo. 
Jautrusis Binkis šoko į akis ir susijaudi
nęs atskaitė pamokslą pabrėždamas, kad 
Ispanija, tai mes: laisvės klausimas — mū 
sų gyvybinis klausimas ir todėl mes nega 
lime būti indiferentiški, kai žūsta tūkstan 
čiai žmonių. Poeto siela jautri. Ji nujau
tė, kad besiliejantis patriotų kraujas, tai 
mūsų pačių kraujas, kuris netrukus liesis 
už mūsų pačių laisvę.

Mes pasirinkome Vakarus, todėl jau 
vien dėl to negalime simpatizuoti jų prie
šams. Vakaruose glūdi mūsų viltis, kad 
kada nors Lietuva atgaus laisvę jų talka. 
Mums draugai tie, kurie kovoja su komu
nizmu. Kieno draugas Nasseras? Tik jau 
ns Vakarų. Šių dienų Egipto diktatorių pa 
laiko rusai ir jį palaikys tol, kol mauras 
atliks savo vaidmenį, kol Egiptas taps vie
na sovietinių respublikų, šiandien jis vyk
do Maskvos jam diktuojamą politiką, poli 
tiką, kuri nesiskaito nei su sutartimis, nei 
su civilizuoto pasaulio gerbtinais princi
pais. Egipto diktatorius pasirašo su D. Bri 
tanija sutartį, ir tuoj pat ją sudrasko. 
Maskva ploja ir, žinoma, pritaria.

Civilizuotas pasaulis pasipiktino Nassero 
elgesiu ne todėl, kad jis pakenktų Suezo 
bendrovei, bet todėl, kad jis įžūliai ir aki 
plėšiškai plėšikauja vidudienio šviesoje.

Jei kur ir galime sakyti, kad „ne mūsų 
reikalas“, tai tik ne šiuo klausimu. Supran 
tama, kad niekas mūsų patarimų neklau
sys, tačiau visai abejingi-mes ir tuo klau 
Šimu negalime likti. Mes tik pasidžiaugti 
galime, kad D. Britanijos premjeras pa
smerkė Nassero sauvaliavimą ir plėšikiš
ką veiksmą. Nassero pasmerkimas yra pa
smerkimas svetimo turto užgrobimo.

Austrąlijos ministeris pirmininkas Men 
zies, atvykęs į Londoną dalyvauti Suezo 
konferencijoje, per radiją ir televiziją pa
sakė prisimintiną ir aiškią kalbą. Blaiviai 
žiūrėdamas į susidariusią padėtį, Menzies 
pareiškė, kad Australija pilnai pritaria D. 
Britanijos, Prancūzijos ir JAV laikysenai.

Jis pasakė: „Jei kanalo užgrobimui ne
bus pasipriešinta, bus padrąsinti nelega
liems veiksmams kiti. D. Britanijos ekono
minis pajėgumas sumažės ir tuo pačiu vi
sam kraštui teks žymiai siaurinti pragyve 
nimo lygį. Pasaulio taika ir Jungtinių Tau 
tų pagrindiniai pricipai reikalauja, kad 
Britų Tautų Bendruomenė ir jos didžiau
sias narys, Didžioji Britanija, išlaikytų sa 
vo galybę, prestižą ir moralinę įtaką. Sue
zo kanalo problema susijusi su pačiais 
svarbiausiais tarptautiniais politikos klau 
Simais, kuriuos mes turime svarstyti šal
tai ir kietai, kad išvengtume pavojų, kurie 
kyla mums patiems“.

Menzies priminė, kad Nasseras sulaužė 
pagrindinius teisės principus, išsižadėjo su 
tarties, kurią buvo pasirašęs vos prieš du 
mėnesius.

Sovietų Sąjunga buvo pripažinusi Lietu 
vos Nepriklausomybę ir buvo pasirašiusi 
su Lietuva draugystės ir Nepuolimo sutar 
tis. Visa tai Maskva šlykščiausiu būdu su
laužė, užgrobdama silpnesnio kaimyno že 
mę ir gyventojus. Ji taip elgtis dabar pa- 
mokė ir Nasserą, tačiau Suezo kanalas, 
kaip matome, Vakarų pasauliui žymiai 
svarbesnis, -todėl triukšmo daugiau ir susi 
rūpinta greičiau...

Miunchenas. Windzoro kunigaikštis ir 
kunigaigštienė lankėsi Miunchene ožkeliui 
į Vieną.
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The „Times“ praneša, kad federalinis 
ministeris pabėgėlių reikalams Oberlaen- 
der paskelbė apie Sovietų Sąjungoje laiko 
mus vokiečius, kuriuos galima būtų su
skirstyti į šias tris svarbiausias grupes:

1. Sovietų administruojamuose Rytprū
siuose likę gyventojai ir vokiečiai, gimę 
Lietuvos teritorijoje, k.a. Klaipėdos kraš
te, tuo laiku kada Lietuva buvo nepriklau 
soma valstybė. Šiems asmenims rusai ne
nori pripažinti vokiečių pilietybės.

2. Vokiečiai, kurie anksčiau gyveno Be
sarabijoje, Volynijoje ir Galicijoje ir ku
rie buvo paskui perkelti į Poznanės sritį 
pagal 1939 metų rusų-vokiečių sutartį. 
Šiems gyventojams rusui sutinka pripažin 
ti Vokietijos pilietybę.

EDENO PAREIŠKIMAS
Rugpjūčio mėn. 8 d. Didžiosios Britani

jos ministeris pirmininkas, Sir Anthony 
Edenas,- pasakė svarbią kalbą, kuri buvo 
pertransliuota per viso Vakarų pasaulio 
radijas.

Edenas aptarė padėtį susidariusią ry
šium su Suezo kanalo konfliktu. Jis pa
reiškė viltį, kad šią savaitę įvykstanti 
tarptautinė konferencija Londone suras 
teisingą ir visiems priimtiną būdą sure
guliuoti Suezo kanalo ateitį.

Kalbėdamas apie didžiulius kiekius naf
tos, vežamus per Suezo kanalą, Eedenas 
pabrėžė, kad šis klausimas yra .gyvybinės 
ar mirties klausimas mums visiems“.

Suezo kanalas, pareiškė Edenas, yra di
džiausias pasaulyje tarptautinis vandens 
transporto kelias, tačiau pulkininkas Nas
seras jį pagrobė vienos šalies reikalams. 
Tai sudarė labai kritišką padėtį. Pasaulis 
negali toleruoti tokio egoistinio vieno kraš 
to žygio, kuris nesiskaito nei su tarptauti
nėmis sutartimis, nej su kitų kraštų inte
resais.

Tiesa, kanalas iškastas Egipto teritori
joje, tačiau pačiam Egiptui jis neturi gy
vybinės reikšmės. Kitoms gi šalims tas 
kanalas yra begalinės svarbos. Per tą ka
nalą atvežama pusę visos naftos kiekio, 
be kurios Britanijos, Vakarų Europos ir 
Skandinavijos kraštų pramonė būtų pri
versta sustoti. Čia ir yra mirties ar gyvy
bės klausimas mums visiems.

Kai kam gali atrodyti, kad bendrovės 
suvalstybinimas nėra toks baisus dalykas. 
Tai jau buvo padaryta kitur. Tačiau pul
kininko Nassero pasielgimas yra visai ki
tokio pobūdžio. Jis nusavina tarptautinę 
bendrovę visai nepasitaręs ir negavęs su
tikimo. šios bendrovės teisės buvo garan
tuotos pakartotinais ir iškilmingais Egipto 
vyriausybės atitinkamais susitarimais.

„Pulkininkas Nasseras pasižadėjo ne
kliudyti laisvam laivų judėjimui per ka
nalą. Kyla klausimas, kodėl mes juo ne
pasitikime? Atsakymas paprastas. Terei
kia žvilgterėti į Nassero praeitį.
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MIRĖ FELIKSAS VAITKUS

Liepos 25- dieną Vakarų Vokietijoje štai 
ga mirė Feliksas Vaitkus, sulaukęs 49 me
tus amžiaus, 1935 metais perskridęs su 
,Lituanica antrąja“ kaip šeštas lakūnas pa 
šaulyje, iš New Yorko į Airiją. Iš Airijos 
vėliau jis nuskrido į laikinąją Lietuvos sos 
tinę Kauną ir ten buvo su didelėmis iškil
mėmis sutiktas, kaipo; pirmasis lietuvis At 
lanto nugalėtojas.

NųliCidime velionis paliko žmoną Mar
tą, sūnų Feliksą seserį ir du brolius. Jo 
palaikai atgabenti į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir palaidoti Kohler Wis. kapi
nėse.

Velionis Vokietijoje tarnavo Jungtinių 
Valstybių aviacijoje ir buvo pasiekęs augš 
tą valdininko laipsnį.

MIRĖ PREL. E. STUKELIS

Prel. Edvardas Stukelis, apaštališkasis 
protonotaras, mirė New Yorke rugpjūčio 
2 dieną.

Rugsėjo 6 jam buvo rengiamos pager
bimo iškilmės ryšium su 50 metų jo ku
nigystės sukaktimi.

Stukelis buvo baigęs Kauno kunigų se
minariją ir įšventintas 1906. Laisvoje Lat
vijoje jis buvo Rygos arkivyskupo kanc
leris. Tremtyj, Vokietijoj, buvo šv. Tėvo 
tautinis delegatas latviam katalikam. New 
Yorke buvo kapelionas vienuoliam ir ku
nigam skirtuose Leono XII namuose.

3. Vokiečiai, kurie buvo deportuoti į Ru 
siją priverstiniems darbams tuoj po karo.

Iki šiol tik keli šimtai į šias grupes įei
nančių vokiečių buvo repatrijuoti. Beveik 
visi repatrijuotieji ankščiau gyveno Besa
rabijoje.

Vakarų Vokietijos ambasada Maskvoje 
iki šiol gavo apie 20.000 vokiečių prašymų, 
esančių Sovietu Sąjungoje ir norinčių grįž 
ti į Vokietiją. Jau nustatyta, kad iš to skai 
čiaus 6.000 tikrai turi Vokietijos pilietybę. 
Pagal Adenauerio ir Bulganino 1955 metų 
rugsėjo mėn. pasirašytą sutartį, rusai pasi 
žadėjo repatrijuoti visus dar gyvus liku
sius vokiečių karo belaisvius ir visus asme 
nis, kurie gali įrodyti esą Vokietijos pilie
čiais. Po tos sutarties pasirašymo iki šiol 
rusai gi-ąžino tik 9.000 karo belaisvių.

„Mes nesiginčijame riei su Egiptu, nei 
su Arabų pasauliu. Ginčas yra tarp mūsų 
ir Nassero. Jis įrodė, kad nesąs tokio tipo 
žmogus, kuriuo galima būtų pasitikėti. 
Jis tik ką sudraskė visas sutartis su Suezo 
Kanalo Bendrove, išsigindamas savo pa
ties pažadų. Kaip galime pasitikėti, kad, 
kilus ginčui, tarp jo ir kitos kurios valsty
bės Nasseras nepagrobs tos valstybės lai
vų? Kaip mes galime pasitikėti, kad Nas
seras nepakels kainos Už naudojimąsi Su
ezo kanalu, kai jam vėl pritruks pinigų? 
Jei tik bus progos, jokios abejonės nėra, 
kad jis taip ir darys.“

Kalbėdamas apie Londone šaukiamą 
konferenciją, Edenas pasakė, kad kanalas 
turi būti administruojamas tvarkingai ir 
jis turi būti atviru keliu laisvam ir sau
giam tarptautiniam laivų susisiekimui. Su 
ezas neturi būti eksploatuojamas vieno 
krašto, bet tarnauti visų kraštų intere
sams.

„Jei bus atsiektas tarptautinis susitari
mas kanalo reikalu, jei bus sutarta dėl 
laisvos navigacijos ir tarptautinės kanalo 
kontrolės, tai kanalo pajamos galės būti 
panaudotos jo gerinimui, praplėtimui, Va
karų ir Rytų kraštų gerovės pakėlimui.“

„Tačiau jei kas nors stengsis paglemžti 
ir pasisavinti tai, kas priklauso visam pa
sauliui, pasekmės bus visiems nenaudin
gos ir kai kurie kraštai vargu ar sutiks 
nešti nuolatinę riziką.“

„Mes imamės atsargos priemonių. Mes 
nenorime jieškoti išeities jėga, bet tik per 
tarptautinį susitarimą. Todėl ir šaukiama 
Londono konferencija.“

„Padarysime viską, kas įmanoma, kad 
pagelbėjus konferencijos darbams. Tačiau, 
turiu pabrėžti, jog negalime sutikti su tuo, 
kad pasisektų tas plėšikiškas veiksmas 
gresiąs daugelio kraštų gyvybiniams in
teresams.“ '

EUROPA — AMERIKA 20 SVARŲ

Pereitą savaitę Britanijoje lankėsi JAV 
viešbučių magnatas H. B. Cantor. Jis bu 
vo atvykęs tartis dėl statybos milžiniškų 
transatlantinių keleivinių laivų, kuriais ke 
lionė tarp Europos ir Amerikos kainuotų 
tik 20 svarų, t.y. tik šiek tiek daugiau, nei 
šiandien kainuoja bilietas iš Londono į 
Paryžių ir atgal.

Londono spauda pripažiįsta, kad trans
atlantiniai keleiviniai laivai nepr.siderino 
prie modernių sąlygų ir šiandien, kada 
turistai jieško pačių pigiausių kelionės bu 
dų ir mielai miega palapinėse, transatlan
tiniai laivai statomi su nebūtinais salio- 
nais, rūkomaisiais, miegamaisiais, valgo
maisiais kambariais, sporto salėmis ir mau 
dyklėmis. Transatlantinės bendrovės iki 
šiol rimto dėmesio neatkreipė į sutalpini
mą kuodidžiausio skaičiaus keleivių, bet 
į prabangą ir patogumus.

Atsisakius perdėtos prabangos, galima 
būtų įvesti vieną pigią turistinę klasę, tuo 
būdu atsirastų naujų turistų, kuriems ne
pasiekiama Europa ar Amerika tik todėl, 
kad kelionės išlaidos peraugštos jų kiše
nėms.

„ANDREA DORIA“ TIK 250 PĖDŲ 
GILUMOJE

Nuskendęs italų laivas , Andrea Doria“ 
guli jūros dugne tik 250 pėdų gilumoje. 
Du narai iš New Yorko buvo nusileidę į 
jūros dugną ir „aplankė“ nuskendusį lai
vą.

Laivo savininkai sako, kad jie su narų
pagalba bandys iš nuskendusio laivo išgau 
ti įvairias brangenybes ir meno dalykus.

Kalbama, kad ir visą laivą gal galima 
būtų iškelti į paviršių, bet tai būtų ne
lengvas darbas dėl laivo didumo (29.083 
tonų, 656 pėdų ilgumo).

Jei laivą galima būtų iškelti,, tai iš jo 
brangių ir puošnių įrengimų daug kas bū 
tų išgelbėta.

254 ANGLIAKASIAI 
KASYKLOS LIEPSNOSE

TREČIADIENIS. Belgijos anglių kasyk
lose įvyko baisi nleaimė, kokios šiame 
krašte iki šiol nėra buvę. 254 angliakasiai, 
dirbę Bois-du-Cazier kasyklose, nebegalė
jo iškilti į paviršių, kai nutrūkęs vagonė
lis įvirto į angą, kuria angliakasiai iš po
žemio nusikelia į viršų. Bekrisdamas va
gonėlis nutraukė augštos įtampos elektros 
laidus, ir dėl šito kasyklose kilo gaisras. 
Sumobilizuotos visos priemonės angliaka
siams gelbėti, tačiau be pasekmių.

Į nelaimės vietą atvyko Belgijos kara
lius ir ministeris pirmininkas. Vokietijos 
ir Prancūzijos vyriausybės buvo pasiūliu
sios belgams pagalbą.

Tūkstantinės minios žmonių per kelias 
dienas stovėjo prie kasyklų rajono, be
laukdamos kurių nors žinių iš gelbėjimo 
komandų. Požemyje likusių angliakasių 
artimųjų raudos sukeldavo masinį isteri
jos priepolį minioje. Dieną ir naktį stiprūs 
policijos būriai saugojo tvarką.

Italų vyriausybė nebenorinti leisti ita
lų į Belgijos anglių kasyklas, nes ten esan
čios labai blogos sąlygos.

Kasyklų požemio gaisre liko 136 italai, 
86 belgai, 8 lenkai, 6 prancūzai, 6 graikai, 
5 vokiečiai, ukrainietis, olandas ir rusas. 
Spaudos žiniomis, šioje baisioje angliaka
sių nelaimėje žuvo ir vienas Belgijos ka
syklose dirbęs lietuvis.

MASKVA NENORINTI SKUBĖTI...

KETVIRTADIENIS. Didelis klausimas bu 
vo Vakarams, ar sovietai atvyks į šaukia
mą tarptautinę konferenciją Londone, Su
ezo reikalams aptarti. Pagaliau Maskva 
atsakiusi, kad konferencijoje dalyvaus, tik 
ji pageidavo, kad toji konferencija būtų 
atidėta bent iki rugpjūčio pabaigos, nes 
nesą reikalo skubėti. Be to, sovietai siūlė, 
kad toji konfernecija būtų ne Londone, o 
Kaire, kaip, girdi, šito reikalaujanti 1888 
metų Suezo konvencija. Suprantama, kad 
savo atsakyme Maskva reikalavo į konf 
renciją kviesti „demokratiškąją“ Kiniją ir 
kitus „demokratiškus“ kraštus, kuriuos 
„išlaisvino“ Maskva.

NEGUIBAS DINGO

PENKTADIENIS. Genero’as Neguibas Na 
esero pirmatakūnas, buv. Egipto preziden 
to pareigose, dingo iš savo rezidencijos, 
(prie Kairo) kur jis buvo laikomas namų 
arešte nuo 1954 metų. Iš Kairo gautomis 
žiniomis Nasseras, bijodamas kad Negui- 
bo populiarumas jam nepakenktų, depor
tavo savo buvusįjį viršininką į tolimą dy 
kūmos pakraštį, kur jis laikomas skaitlin
gų ir gerai ginkluotų Nassero ištikimų sar 
gų.

Esą Nassero ausį pasiekusios žinios, kad 
amerikiečiai ir anglai planuoją Neguibą 
grąžinti į prezidento vietą, pašalinus Na
sserą.

NASSERAS ATIDĖJO VIEŠNAGĘ 
MASKVON

Apie šešioliktą rugpjūčio Nasseras bu
vo pažadėjęs lankytis Maskvoje su oficia
liu vizitu, kaip tik tuo metu kada įvyksta 
Londono konferencija Suezo klausimui ap 
tarti. Rusai jau sutiko toje konferencijoje 
dalyvauti. Ryšium su tuo, Nasseras savo 
kelionę į Maskvą, atidėjo.

KARTĄ PASAKYTA TIESA

ŠEŠTADIENIS. JAV Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojas, Mr. Walter S. Robert
son, neseniai nepaprastai aiškiai pasakė, 
ką jis, kaip. JAV užsienio reikalų vice-mi- 
nisteris, galvoja apie komunistus. Jo pa
sisakymai įsidėmėtini visiems’ tiems, kurie 
gali kartais manyti, kad amerikiečiai ne
pažįsta komunistų ir jų tikslų.

Štai kelios jo kalbos ištraukos:
Liu Shao-chi, kiniečių kompartijos va

das Nr. 2, neseniai Pekine pasakė: „Sovie
tų kelias, tai kelias, kuriuo turi eiti anks
čiau ar vėliau visa žmonija. Mes visados 
tikėjome ir tikėsime kad marksizmas ir 
leninizmas yra visuotinė tiesa“.

Gi Leninas apie tą „visuotiną tiesą“ rą- 
šėptaip: „Visų pirma mes užimsime Rytų 
Europą, paskui perimsime Azijos mases ir 
tuomet apsupsime Ameriką, paskutiniąją 
kapitalizmo tvirtovę. Mums nereiks jos 
pulti; ji pati įkris į mūsų rankas, kaip 
persirpęs vaisius“.

Kalbėdamas apie sovietų pasiryžimą 
sekti tuos principus Robertsonas priminė 
Chruščevo žodžius, pasakytus 1955 m., 
rugsėjo 17 dieną Maskvoje: „Klysta visi 
ti,e kurie mano, kad mūsų šypsenos yra 
paneigimas Karlo Markso ir Lenino moks 
lo. Tie, kurie taip mano, galės palaukti 
kol vištoms pradės daintys augti...“

Robertšonaš pabrėžė, kad nei rusai nei

SEPTYNIOS DIENOS
kiniečiai komunistai nepaneigia Lenino 
tikslų — užkariauti pasaulį, nepaisant to, 
kad jie Stalino ir išsižadėjo.

Pagal Robertsoną, sovietai pakeitė savo 
taktiką todėl,’ kad įsitikino, jog šiandien 
laisvojo pasaulio įbauginti neįmanoma ir 
kad jis atsakys jėga į jėgą. Naujoji komu
nistų politika yra užliuliuoti laisvąjį pa
saulį, ypač JAV ir sumažinti jų dvasinį ir 
fizinį atsparumą.

TRUMANAS SIŪLO HARRIMANĄ

SEKMADIENIS. Iš JAV pranešama, kad 
buvęs JAV prezidentas Harry Trumanas 
oficialiai paskelbė, jog jis palaiko demo
krato Averell Harriman'o kandidatūrą. 
Jis pasakė, kad Harrimanas yra geriausių 
kvalifikacijų žmogus, žodžiu, tinkamiau
sias kandidatas į JAV prezidento postą. 
Trumanas pabrėžė, kad pasaulis pergyve
na kritišką momentą ir įtampa didėja, to
dėl esą reikalinga išsirinkti prezidento pa
reigoms tokį valstybės vyrą, -kuris jau bū 
tų susipažinęs su tarptautiniais reikalais. 
Tokiu būdu galima būtų išvengti galimų 
klaidų ir bandomojo periodo. *

Pagal Trumaną, Harrimanas yra pasi
rengęs ir sutinkąs užimti šią atsakomingą 
vietą.

Reikia pažymėti, kad buv. prezidento 
Trumano pas'sakymo šiuo klausimu Vaka 
riį spauda laukė, nes nėra abejonės, kad 
toks pasisakymas turės įtakos į JAV pre
zidento rinkimus ir tuo pačiu į viso pašau 
lio ateitį.

Šis Trųmano pasirinkimas sukėlė nema
žai nusivylimo kito įžymaus demokratų 
kandidato Adlai Stevensono šalininkų tar
pe.

KANALO KONFERENCIJA

PIRMADIENIS. Pagaliau Nasseras pasisa
kė dėl Londone šaukiamos Suezo konfe
rencijos. Kaip ir buvo galima tikėtis, Na
sseras konferencijoje dalyvauti atsisakė.

Nasseras tvirtina, kad jis kanalo neuž
grobęs, o tik pasiėmęs tai, kas priklauso 
Egiptui. Jis buvo priverstas tai pada
ryti, kuomet Vakarai atsisakė remti As- 
suano užtvankos statybą. Nasseras sutik
tų dalyvauti tokioje konferencijoje, kurio
je'suvažiuotų atstovai ne 24, bet visų 45 
valstybių, kurių laivai per kanalą plau
kioja, t.y. jei būtų sukviestos visos komu
nistų satelitinės valstybės ir arabų kraštai.

Londono spauda pabrėžia, kad į konfe
renciją sušauktos daugiausiai kanalu su
interesuotos valstybės. Sušauktos 24 vals
tybės, kurių laivai 1955 metais sudarė 80 
nuošimčių viso transporto kanalu. Mažes
niųjų kraštų, kurių tik vienas kitas laivas 
per kanalą perplaukia, britai, amerikie
čiai ir prancūzai nerado reikalo į konfe
renciją kviesti. Nenorima konferencijos 
padaryti politinių diskusijų platforma, bet 
tik užinteresuotų valstybių pasitarimams 
ji skirta. Didžiosios valstybės negali su
tikti, kad viena valstybė pasiglemžtų į sa 
vo rankas kontrolę tarptautinės reikšmės 
kanalo, kuris buvo pastatytas ir iki šiol 
eksploatuotas tarptautinės bendrovės, duo
dančios visas garantijas susisiekimo sau
gumui ir laisvei.

Konferencija įvyksta rugpjūčio mėn. 16 
dieną, nepaisant to, ar Nasseras siųs į ją 
savo atstovą, ar ne. Reikalas per daug 
svarbus ir skubus, kad galima būtų jį ati
dėlioti.

NEPAVYKO DERYBOS
ANTRADIENIS. Japonijos užsienio reika
lų ministerio Sigemitsu vadovaujama de
legacija šiuo metu veda derybas Maskvo
je dėl taikos sutarties su Rusija. Deryboms 
besibaigiant, Japonijos vyriausybė įsakė 
savo delegacijai sutarties nepasirašyti to
dėl, kad rusai nesutinka Japonijai grąžin 
ti užgrobtų Japonijos žemių, esančių Pie 
tų Kurilų salų srityse.

PREKYBOS BALANSAS
D. Britanija š.m. liepos mėnesį ekspor

tavo prekių už 266.300.000 svarų. Žaliavos 
ir maisto per tą patį laiką importavo už 
320.300.000 svarų. Palyginti su 1955 metų 
liepos mėnesio eksportu, šiais metais jis 
padidėjo 10 procentų, gi importas sumažė 
jo vienu nuošimčių. Tuo būdu šiais metais 
D. Britanijos užsienio prekybos balansas 
yra žymiai geresnis už pernykštį. Į šias 
sumas neįtraukta taip vadinamo nemato
mo eksporto rezultatai. Nematomą ekspor 
tą sudaro pajamos už investacijas užsie
niuose, patentus, laivininkystę ir t.t.

Viena, Pereitą savaitę Vienoje įvyko bi
tininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
per 1.100 bičių draugų iš įvairių kraštų. 
Kongrese paaiškėjo, kad . avilių skaičius 
Europoje katastrofiškai mažėja. Tai vyks
ta dėl užjūrio konkurencijos. Bites laikyti 
Europoje nebeapsimoka. Bičių sumažėji
mas gali reikšti, kad Europoje bus mažiau 
gėlių, daržovių, vaisių ir medaus.
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Lietuvio kryžiaus kėlias
LIETUVOJE MIRĖ SIBIRO KANKINYS DR. E. JATULIS

EUROPOS LIETUVIS Nr. 31. (431) 15. 8 1956

Kiek Lietuvoje kamuoja batai?
ATSARGINIŲ PAŠAUKIMAS LIETUVOS GYVENTOJUOSE ĮŽIEBS VILČIŲ

Šių metų gegužės 14 d, Lietuvoje mirė 
diplomatas dr. Edvardas Jatulis, ilgalaikis 
Lietuvos Užsienio Ministerijos valdininkas 
ir jos konsulas užsienyje. Palaidotas savo 
tėviškės — Linkuvos kapinėse.

Dr. Edv. Jatulis mirė nusikankinęs, kaip 
ir daugelis mūsų Sibiro tremtinių, tik jo 
kančios ir mirtis savo prasme kiek skiria
si iš kitų. Jis buvo jėga išplėštas nuo savo 
faktinai tebeeinamų tarnybos pareigų, ku 
rias mūsų užsienio diplomatai laimingai 
dar eina. Kaip politinis belaisvis jis buvo 
trankomas po įvairias Sibiro stovyklas. 
Paskutiniu metu jis buvo kalinamas Kara 
gandos stovykloje Nr. 5, iš kurios, kaip pa 
liegęs invalidas (iškalėjęs 10 metų)., grą
žintas Lietuvon. Tačiau ir grąžintam tėvy
nėn, jam nebuvo suteikta kiekvienam pi
liečiui priklausančių asmens teisių. Be jo 
kių asmens dokumentų jis neturėjo teisės 
pajudėti iš gyvenamos vietos, kur prisi
glaudė prie vienos savo giminaitės. Dr. Ja
tulis prašė savo artimųjų pagalbos — vais 
tų nuo Tbc, širdies ir nervų... ir kaip nors 
jj paimti j JAV. Vaistai ir keli siuntiniai 
jam buvo tuoj pasiųsti (tik nėra žinios, ar 
jis juos gavo), o taip pat bandvta daryti 
žygių valdžios įstaigose dėl jo išvadavi
mo. Tačiau stebuklo neįvyko — mirtis pa
skubėjo jį nuo likusio vargo kelio ir kan
čių išvaduoti.

Vienas grįžęs vokietis belaisvis, pasku
tiniu metu kalėjęs vienoje stovykloje su 
dr. Jatuliu, nupasakojo jo paskutiniųjų 
metų gyvenimą. Tiek nusilpęs, jog nebe
galėjo dirbti viešųjų kalinio darbų, ir jam 
buvę pavesta darbuotis apie stovyklą. 
Maisto davinys buvęs tiek mažas, jog jis 
, amžinai buvęs alkanas“... Anksčiau jis ne 
pakeldavo nikotino, bet stovykloje pradė-

GEN. STASIO RAŠTIKIO 
KOVOSE DĖL LIETUVOS

I-mas tomas, didelio formato, 704 psl., 
gausiai iliustruotas autoriaus asmeninėmis 
ir karinėmis-istorinėmis nuotraukomis. Iš
leido „Lietuvių Dienų“ žurnalo leidykla, 
vadovaujama A.F. Skiriaus. Įrišto kietais 
viršeliais ir spalvotu aplanku tomo kaina 
7 dol.

Šis generolo Raštikio atsiminimų tomas 
apima autoriaus kelią į aukščiausią Lietu
vos kario karjerą nuo pat vaikystės dienų 
per Kunigų seminariją, nepriklausomybės 
kovas, bolševikų kalėjimus, vokiečių gene
ralinio štabo akademiją ir begalinį, kruopš 
tų darbą, darbą ir dar kartą darbą. Dides
nė knygos dalis skiriama laikotarpiui, ka
da Raštikis vadovavo Lietuvos kariuome
nei. Atsiminimai liečia beveik visą nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą su jos laimė 
jimais, klaidomis ir politinių partijų žaiz
domis. Autorius atvirai ir nuoširdžią! at
skleidžia savo santykius su partijomis, or
ganizacijomis, jų vadais, nevengdamas kar 
taus tiesos žodžio nei kairei, nei dešinei, 
nei viduriui, kuriam, ilgiausiai laikiusiam 
valdžios vairą, ir tenka daugiausiai. Gene
rolas Raštikis, žvelgdamas į perversmus, 
jų organizatorius, į valdžios pataikūnus 
bei žmonių valios klastotojus ..nebijo pa
minėti nei savo klaidų ar nepramatymų. 
Jam teko susitikti ir kalbėtis bei derėtis 
su didžiausiais ano meto despotais kaip 
Hitleris ar Stalinas, jis visa tai aprašo kul 
turingu ramiu tonu ir istoriniu tikslumu. 
Jis parodo daugelį mūsų valdžios užkuli
sių, intrygų, išvengdamas pigios sensacijos 
tono, užfiksuodamas kaip pamoką ateinan 
čiai kartai ir būsimiems Lietuvos valdo
vams.

Tik išėjęs iš spaudos veikalas, susilaukė 
negirdėto pasisekimo. Skaitytojai jį grobs
tyto grobsto, o platintojai iš tolimesnių vie 
tų papildomai užsako telefonu. Kadangi 
knygos yra likęs labai nedidelis kiekis, ne
laukdami kreipkitės pas savo kolonijos 
knygų platintoją arba tiesiai į leidyklą: 
9204 South Broadway, Los Angeles 3, Cali 
fornia.

jęs rūkyti, o machorkos užsidirbdavęs iš 
kitų kalinių, juos mokyd.amas anglų kal
bos. Nežiūrint sunkių gyvenimo sąlygų, 
dr. Jatulis nenustojęs viltingos nuotaikos, 
laikėsi didvyriškai, dar ir kitus padrąsin
damas.

Dr. Edvardas Jatulis gimė 1895 m. lie
pos 31 d. Linkuvoje, kur išėjo ir pirmuo
sius mokslus. 1920-1925 m. studijavo poli
tinės ekonomijos mokslus Berlyne ir Frie 
burge (Šveicarijoje), kur 1925 m. gavo 
„Dr. rer. pol.“ laipsnį. Dar prieš studijas, 
1918 m., mokytojavo Linkuvos gimnazijo 
je. 1919.I.29-1919.XI.30 ėjo valstybės kon
trolieriaus padėjėjo pareigas. Nuo 1919 m. 
gruodžio 15 iki 1920 m. gruodžio 31 jau 
dirbo Užsienio Reikalų Ministerijos žiny
boje, kaip pasiuntinybės buhalteris Berly
ne. Baigęs studijas, ėjo URM sekretoriaus 
pareigas. 1926 m. balandžio 1 d. — URM 
referentas. Nuo 1927 m. kovo 1 iki 1932 m. 
rugsėjo 1 — Lietuvos konsulas Tilžėje, vė 
liau -- URM kanceliarijos viršininkas ir 
konsulas centre. Nuo 1939 m. balandžio iki 
1945 m. rugpjūčio — konsulas Harbine, 
Mandžūrijoj. 1945 m., vykstant Mandžū- 
rijoj vidaus karui, dr. Jatulis nutarė su 
konsulatu persikelti į Tokio. Sutvarkęs 
persikėlimo reikalus, grįžo paimti konsu
lato ir savo reikmenų ir tuo metu papuolė 
į komunistų rankas. Galėjo būti ir klastin 
go išdavimo, nes savu laiku jis laiškuose 
minėjo turįs klastingą tarną. Nuo tada 
apie jį buvo dingusios visos žinios.

Pradžioje savo darbo Harbine dr. Jatu
lis buvo išvykęs be šeimos (kuri vėliau tu 
rejo atvykti) ir tuo būdu karo audros jį 
nuo jos atskyrė. Jo žmona a.a. Br,onė Ja- 
tulienė, visą gyvenimą dirbusi pedagoginį 
darbą,kaip gimnazijos mokytoja (Šiauliuo 
se, Kaune, Švėkšnoje), vokiečių okupaci
jos metu mirė dėmėtąja šiltine. Be tėvų 
globos subrendę du sūnūs neprarado vel
tui laiko — rimtai tvarkė savo gyvenimą: 
atliko JAV karinę tarnybą; vyresnysis bai 
gė jau du augštojo mokslo fakultetus, o 
jaunesnysis studijuoja inžineriją. Jie sva
jojo dar kada nors pamatyti savo tėvą, bet 
likimas kitaip lėmė.

E. Petrauskaitė

Šių metų liepos antroje pusėje Vakarų 
Vokietiją pasiekė viena vokiečių šeima, 
gyvenusi Lietuvoje. Iš grįžusių patirta, jog 
pavergtoje Lietuvoje šių metų liepos mėn. 
pradžioje pakartojimui buvo pašaukti at
sarginiai. Šitas atsarginių pašaukimas kaip 
tik sutapo su vilniškėje „Tiesoje“ paskelb 
tu Sovietų Sąjungos vyriausybės protesto 
įteikimu Jungtinių Amerikos Valstybių vy 
riausybei dėl amerikiečių lėktuvų pasiro
dymo ties Vilniumi, Kaunu ir kitose So
vietų teritorijos vietose.

Pavergtosios Lietuvos gyventojai atsar
ginių kareivių pašaukimą ir „Tiesos“ pa
skelbtą protestą dėl Amerikos lėktuvų pa
sirodymo susiėję su galimu karo kilimu 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos. Žmo 
nės, priėję šitokių išvadų, pradėję veržtis 
ypač į maisto produktų parduotuves. Ka
dangi pavergtoje Lietuvoje parduotuvėse 
maisto produktų dar vis nėra pakankamai, 
tai buvusieji kuklūs kiekiai nepaprastai 
greit ištuštėjo.

Šiaip jau pavergtosios Lietuvos gyvento 
jai netiki, kad bolševikai pakeistų Lietu
vos statusą. Taip pat ir vadinamasis „as
menybės kulto“, o tuo pačiu ir .Stalino, pa 
smerkimas krašte vertinama kaip okupan
to pastanga sudaryti klaidinantį įspūdį Va 
karuose. Žmonės netiki, kad Stalino pa
smerkimas lengvintų jų būklę. Tačiau ko 
munistų partijoje padarytas posūkis, ko
kio tikslo jis bebūtų, rado atgarsio paverg 
toje Lietuvoje nebent ta prasme, kad gy 
ventojai pradeda išdrįsti kiek atviriau kai 
bėti.

GRĮŽUSIŲ LIETUVIŲ BŪTIS

Kaune ir Vilniuje su nusistebėjimu su
tinkami pasitaiką „repatrijantai“, kurių 
viea kita grupė pastaruoju metu grįžta 
ypač iš Pietų Amerikos. Kursuoja kalbos, 
jog šitų sugrįžėlių, patyrusių sovietinio gy 
venimo tikrovę pavergtoje Lietuvoje, yra 
nusižudžiusių.

Nėra abejonės, jog susipažinimas su gy 
venimo sąlygomis galėjo priversti prie nu 
sivylimo, nes rytiniame Berlyne praėju

„NAUJIEJI AUSTRALAI” DIRBA
„naujųjų australų“ pažiūrų, kurios daug 
kam kelia susirūpinimo. Esą iš viso labai 
žalinga, kad ateivius norima įterpti į atski 
rą politinę partiją. Tai yra visai nepriim
tina šiam kraštui nacionaliniu požiūriu. 
Ateiviai esą turėtų būti asimiliuoti į įvai
rias politines partijas. Priešingos pastan
gos būtų tik sudarymas elemento, kurio 
galvojimas yra svetimas šio krašto gyveni 
mo bruožams.

NEPAGEIDAUJAMI TAUTINIAI 
SUSIPRATĘ ATEIVIAI

Toliau dar pasisakoma, kad sutelkimas 
naujų australų į atskirą politinę partiją 
būtų pastūmėjimas šio krašto į tautinius 
vaidus, neapykantą ir nepakantumą. Esą, 
dauguma australų, kurios tautybės jie be 
būtų, ar jie yra seni, ąr nauji, ir kokių jie 
bebūtų pažiūrų, pasipriešins to politinio 
vieneto steigimui. Joki ateivių tautiniai po 
reiškiai čia nėra pageidaujami. Šis kraš
tas, esą, niekados neturi būti padalintas į 
priešingas tautines bendruomenes, kaip ta 
tai yra Amerikoj ir Kanadoj. Organizavi
mas atsiribojančių tautinių grupių, skati
nant pasipriešinti kitoms grupėms, būtų 
pirmas žingsnis suskaldyti šią tautą į da
lis. Neasimiliavusios tautinės ateivių gru
pės — ne palaima, bet pavojus Australijai. 
Bet ateiviai niekados neįsilies į šio krašto 
gyvenimą, jeigu jie bus pakviesti susitelk 
ti į atskirą organizaciją, siekiančią politi
nių tikslų. Esą šio plano sumanytojai net
rengiasi plačiai pravesti propagandą atei
vių tarpe jų gimtomis kalbomis. O, pasak

Australijoj, Victorijos provincijoje vei
kia taip vadinama antikomunistinė daibie 
čių partija, kuri, susilaukė didelių simpa
tijų ir paramos iš naujųjų ateivių. Dabar 
tokia pat politinė partija norima steigti ir 
N. S. W. Ir jon bus siekiama sutelkti vi
sus čia gyvenančius naujuosius ateivius. 
Šitai iššaukė didžiausį atgarsį Sydnėjaus 
spaudoje. Nurodoma, kad per kitus fede- 
ralinius rinkimus jau turės teisę balsuoti 
pusė miliono ateivių, atseit, tiek jau bus 
priėmę šio krašto pilietybę. Ir šie balsai 
esą kaip tik nulemsią, kuri partija suda
rys federalinę vyriausybę. Daugiausia dėl 
to susirūpinusi darbiečių partija .nes atei 
viai daugiau linkę palaikyti grynai prieško 
munistines partijas. Esą, pažymi Sydnė
jaus laikraščiai, „jei jūs kiek abejojat dėl 
to, tai jum reikia tik žvilgtelti į ateivių 
laikraščius, išeinančius šiame krašte. Jų 
yra daugiau kaip 80, daugiausiai savaitraš 
čiai svetimomis kalbomis. Jie remia arba 
liberalų, arba antikomunistinę darbo par
tiją. Darbo (Evatt) partija neturi simpa
tijų jų tarpe“. Toliau sakoma kad yra šim 
tai ateivių. įvairių organizacijų ir draugijų 
Australijoje. Jos visos aktyvios ir turi gau 
šiai narių. Ir profesinėms sąjungoms nepa 
vykę sutelkti , naujų australų“ Evatto pa
ramai. Prieš dvejus metus ateiviai, profe
sinių sąjungų nariai, dar rėmė darbo par
tiją. O dabar, dėl netinkamo profesinių 
sąjungų vadovybių elgesio ateivių atžvil
giu, jie darbiečių politika nusivylė. O prisi 
minkime Evatto laišką Molotovui.

Taigi, įsteigus antikomunistinę darbo 
partiją čia netrukus • prasidės kova dėl

siais metais ykovo mėnesį pradėjusio veik 
ti komiteto „Už sugrįžimą į tėvynę“ veda
moji propaganda visiškai yra priešinga gy 
venimo tikrovei pavergtoje Lietuvoje.

Vaizdo pilnumui pateikiama būtiniau
sių kasdieninio vartojimo reikmenų Lietu
voje lentelė: sviesto kg — 27-30 rublių; 
rūkytos kiaulienos — 35-40 rub.; jautienos 
1 kg be kaulų — 15-18 rub.; duonos kg — 
1.3-1.4 rub.; cukraus — 9-10 rub.; kiauši
nis — 1-0.6 rub.; bulvių kg pavasarį per 1 
rub.

Tai oficialios kainos. Vadinamoje laisvo 
je rinkoje kai kurių maisto produktų, ir 
tam tikrais metų laikotarpiais, kainos bū
va žymiai augštesnės. Gi norimų maisto 
produktų parduotuvėse ne visuomet gali
ma gauti. Nors kortelių ir nėra, bet yra 
nustatytos normos. Pavyzdžiui mėsos vie
nam asmeniui teparduodama tik po kilo
gramą, duonos po vieną kepaliuką.

Augštos kainos ir aprangos reikmenų. 
Pavyzdžiui: viena pora brezentinių batų 
guminiais padais kainuoja .40 rublių; pora 
batų odiniu viršum su guminiais padais — 
150 rub.; geros rūšies odinių batų pora — 
300-400 rub.; medvilninis kostiumas — 
360 rub.; pusvilnonis kostiumas — 600 
rub.; vilnonis kostiumas — 1500-1700 rub.

Atsisžvelgiant į darbininkų uždarbius, 
kainų augštumas dirbantįjį įstumia į nesi 
baigiančius trūkumus. Šituos trūkumus 
ypač greit pastebi iš laisvųjų šalių į pa
vergtąją Lietuvą sugrįžėliai.

Keli pavyzdžiai apie sugrįžusiųjų gauna 
mą atlyginimą.

Prieš kiek laiko iš Kanados. Toronto, į 
Lietuvą grįžo Skeberdis. Jis sakosi Toron 
te turėjęs plauti indus ir už darbo valandą 
gavęs 75 centus atlyginimo. Grįžęs į Lietu 
vą, buvo paskirtas sargu .Kauno Politech
nikos institute. Per mėnesį uždirba 400 
rublių.

Su Skeberdžiu iš Kanados grįžo Stadal 
nikas. Dirba „Drobės“ fabriko staklių ce
che. Mėnesinis atlyginimas — 700 rublių.

Iš Anglijos grįžęs šiauliškis Jonas Masių 
lis dirba „Elnio“ avalynės kombinate. Per 
mėnesį uždirba 900-1000 rublių.

1952 metais iš Montevideo į pavergtąją 
Lietuvą grįžo Juozas Donkus. Jo šeima
penkių asmenų. Dirba Šiaulių „Elnio“ 
odos-avalynės kombinate. Per mėnesį už
dirba apie 1000 rublių. Atskaičius mokes- 
čius, visą mėnesį dirbęs Juozsa Donkus, ir 
nieko nevalgęs, už gautąjį mėnesio atlygi
nimą gali nupirkti apie pusę vilnonio kos 
tiumo.

Grįžusiųjų gaunami uždarbiai sudaro są 
lygas įžvelgti, ką dirbantysis už gautąjį at 
lyginimą gali pajėgti pirkti. Ir kokias pra 
gyvenimo sąlygas sudaro tasai įpirkimo 
pajėgumas.

APTILO Į SIBIRĄ IŠSIUNČIAMO 
JAUNIMO GARSINIMAS

Šių metų gegužės 19 dieną vilniškėje 
„Tiesoje“ buvo paskelbtas Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro komiteto ir 
vyriausybės kreipimasis į jaunimą, ragi
nant vykti į šeštojo penkmečio statybas. 
Jau sekančią dieną, tai yra šių metų ge
gužės dvidešimtąją, .Tiesoje“ pasirodė in-

Sydnėjaus spaudos, turėtų būti tik viena 
kalba kalbama šiame krašte, ar politiniais, 
ar kitais tikslais. O tai yra, australų kalba. 
Šio plano sumanytojai ir talkininkai ra
šoma, yra pavojingo laipsnio fanatikai. 
Dauguma australų sutiks, kad su komuniz 
mu turi būti kovojama, kur jis grėsią šio 
krašto gyvenimui, bet tautiniai fanatikai, 
girdi, gali atnešti daugiau žalos, kaip ko
munizmas.

Skaitytojai patys pasidarys sau išvadas, 
vienok Sydnėjaus laikraščių svaičiojimai 
dėl ateivių tautinių aspiracijų, yra bergž-
džias pūtimas prieš vėją. 

K. Kemežys. „M. P.“

formacijų, skelbiančių, jog Lietuvos jauni
mas entuziastingai sutikęs kvietimą. Pana
šios informacijos buvo .Tiesoje“ spausdi
namos beveik kasdien, ligi1 birželio vidu
rio. Paskiau pradėjo kiek retėti.

Liepos 1 dieną per Vilniaus radiją buvo 
paskaityta informacija iš" „Komjaunimo 
Tiesos“ apie Vilniuje įvykusį vakarą, ku
riame dalyvavo į šeštojo penkmečio sta
tybas išvykstą komjaunuoliai ir jaunuo
liai. Toje per Vilniaus radiją perduotoje 
informacijoje buvo nurodyta, jog išvyks
tanti didelė jaunimo grupė, tačiau tiksles
nis skaičius nebuvo nurodytas.

Tos pačios dienos Vilniaus radijo trans
liacijose buvo padaryta priekaištų eilės 
rajonų komjaunimo organizacijai, neišpil- 
džiusiai plano parenkant jaunimą.

Apie pirmojo lietuvių jaunuolių ešalo- 
no išvykimą „Tiesoje“ buvo paskelbta in
formacija liepos 3 dienos laidoje. Tačiau 
pranešime nebuvo užsiminta, koks jauni
mo skaičius išvykęs. Per Vilniaus radiją 
buvo kalbama apie pirmosios didelės gru
pės išvykimą, o „Tiesoje" šitų žodžių jau 
nebuvo.

Liepos 8 dieną per Vilniaus radiją buvo 
pranešama, jog iš Lietuvos į Pavlodaro 
aliumini j aus kombinato statybas išvykusi 
antroji pasiuntinių grupė, iš viso „462 Ta
rybų Lietuvos pasiuntiniai“. Tačiau apie 
antrosios Lietuvos jaunimo grupės išvyki
mą „Tiesa“ neužsiminė nė vienu žodžiu.

Atrodo, kad yra išvykusi ir trečioji Lie
tuvos jaunuolių grupė į Kazachstano staty 
bas. Liepos 13 dienos „Tiesos“ laidoję bu
vo atspausdinta žinutė apie Kultūros Na
muose įvykusį atsisveikinimą su Rokiškio 
trečiosios vidurinės mokyklos abiturien
tais, „davusiais pavyzdį“ vykti į šeštojo 
penkmečio statybas. „Sekančią dieną ro- 
kiškiečiai iškilmingai palydėjo išvykstan- 
čiuosius“.

„Tiesoje“ platesnių informacijų apie tre 
čiosios grupės išvykimą nebuvo. Lygiai 
kaip kad nebuvo rašoma ir apie antrosios 
grupės išvykimą. Taip pat liepos mėnesio 
pirmoje pusėje visiškai pranyko iš „Tie
sos“ skilčių informacijos apie Lietuvoa 
jaunimo registravimąsi vykti į Sibiro sta-
tybas, išskyrus jau minėtą žinutę apie ro- 
kiškiečių abiturientų išleistuves. Tačiau 
tasai aptilimas garsinti užsiregistravusius 
jaunuolius nesietinas su atsisakymu akci- 
jo. Gana šykčios informacijos rodo, jog 
užsirašiusieji Lietuvos jaunuoliai išgabe
nami į Sibiro statybas, tik bolševikinė pro
paganda matomai sąmoningai nutyli tiek 
išvykstančių skaičių, tiek transportų daž
numą. ELTA

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Bnciklopedinis Lietuves žemėlapis turi 
specialų priedą, kuriame, be prof. dr. A. 
Balio sudaryto vardyno, yra trys dėmesio 
vertos epžvalgcs, parašytos anglų kalba. 
Geogr. A. Benderius pateikia pagrindinius 
Lietuvos geografijos duomenis, prof. K. 
Pakštas istoriškai apžvelgia Lietuvos ploto 
bei gyventojų kitimą ir jos sienų raidą 
nuo Mindaugo laikų ligi paskutiniosios bol 
ševikų okupacijos. Prof. S. Kolupaila duo
da statistinį Lietuvos vandenų aprašymą. 
Apžvalgos, kaip pagrįstos autentiškais 
duomenimis, bus rimtas šaltinis ir užsieni 
nėms žemėlapių bei geografinių veikalų 
leidykloms. Šiuo leidiniu tam tikrais atve
jais galės pasinaudoti ir mūsų politiniai 
veiksniai Lietuvos laisvės bylai vesti.

Klaipėdos kr. vokietininkų organas „Me 
meler Dampfboot“ Nr. 13., 1945, pradėjo 
spausdinti Walterio Schwarcko seriją 
straipsnių, pavadintų „Už išlaisvinimo ku 
lisų“. Medžiagos skelbia gavęs iš Vokie
čių užs. reikalų ministerijos archyvų. Jau 
pirmajame straipsnyje įdėta Vytauto Did. 
nuotrauka, drauge pažymint, jog Vytautas 
Didysis, nors ir surtiuškinęs prie Žalgirio 
kryžiuočių ordiną, jau tada atsisakęs „aiš 
kiai vokiško Klaipėdos krašto“...

SAVAITĖ SODYBOJE
Po vakarienės skubiname apžiūrėti miš

kingų Sodybos plotų ir pabraidyti po lie
tuviškas džiungles. O tų džiunglių tikrai 
esama. Pav., Sodybos „pensininkas“ p. 
Aukštikalnis begrybaudamas su p. Dauno- 
riene vieną kartą taip giliai įsivėlė į mil
žiniškus papartynus išraizgytus gervuogių 
krūmais, kad vos neprisiėjo jam pagalbą 
organizuoti... Bet labiausiai visus traukia 
Sodybos gale prie upelio stovįs senas van
dens malūnas. Tai nėra šiaip sau eilinis 
malūnas. Nors girnos jame ir nebesiįįika 
ir didžiojo vandens rato tik vienos ašies 
likučiai tėra išlikę, bet senojo malūninko 
dvasia (jo likimo niekam dar nepavyko 
sužinoti) malūne dar tebegyvena. Vaka
rais, kai saulė nusileidžia girdėtis, kaip 
dusliai ūžia traškėdamos malūno girnos ir 
apie jas triusdamas keistai ūkauja sena
sis malūninkas. šį ūkavimą jau yra gir
dėjusi p. Aneliauskienė iš Leicesterio ir 
dar keli Sodybos vasarotojai. O kai vienas 
drąsus lenkas pabandė pažiūrėti kas tuo 
metu malūne dedasi, tai kopdamas laip
tais nematomos jėgos buvo pargriautas ir

Po ilgos kelionės Bank Holiday išvakarė 
se pasiekiame romantiškame miške pasi
slėpusią Lietuvių Sodybą .(Anglai ją Head 
ley Park'u pravardžiuoja...) Vasarotojų 
-jau pilna. Sodybos administratorius p. Žu
kauskas tik švaistosi svečius rikiuodamas 
ir visiems nekaltai šypsosi. Jam šią savai
tę pati didžiausia darbymetė.

Gyventojai pasiskirstę beveik per pusę 
— lietuviai ir lenkai. Keletas porų. Tarp 
jų p. Misevičiai su dviem dukrom iš Co
ventry. Jaunoji p. Misevičienė lietuviškai 
kalba beveik taip pat gerai, kaip ir savo 
gimtąja jugoslavų kalba. Miela ir malonu.

Kitoje kelio pusėje ąžuolyne kuriasi 
skautų stovykla. Juos tvarko „cooku“ va
dinamas p. Zinkus ir p. Fidlerių šeimyna. 
Čia pat sukaliojasi į trumpas kelnaites įsi 
nėręs ir skautas-filisteris kūn. Dauknys. 
Jis kartu eina ir visos Sodybos kapeliono 
pareigas. Slėnyje gražiai išsirikiavo skau
čių palapinės, kurias ant rytojaus užėjusi 
audra beveik visas prie žemės priplojo. 
Bet jaunieji nenusimena. Per kelias valan
das vėl „sodyba“ atstatyta ir apgyvendin
tą- Gyvenimas ir stovykloje virte verda, nusilaužė koją...

Pakeliui iš malūno nenorėdamas sustoti 
prie Sodybos ežerėlio, kuriame kadaise 
kažkoks anglų lordas priveisė karpių, ne
duodančių žuvauti mėgstantiems vasaro
tojams ramybės ir poilsio. Tos savaitės 
žvejų karalius buvo p. Bendorius iš Lon
dono. Nuo ankstybo ryto iki vėlaus vaka
ro jis buvo su savo meškerėmis karpių 
pabaisa, tai juos sugaudamas, tai vėl j 
vandenį paleisdamas. Eidami pro šalį pa
kalbiname:

— Kaip sekasi?
— Ne labai, — pagaunu vis tą pačią 

žuvį.
— O iš kur tamsta žinai, kad ta pati?
— Prieš įmesdamas iškandau jai uode

gą, — juokauja p. Bendorius ir toliau me
ta savo meškeres. O kai gražesnę dieną 
beveik visi Sodybos gyventojai su meške
rėmis prie ežero susirinko, tai p. Kiburas 
nebeiškentęs nupiešė sieniniam laikraščiui 
tokį paveikslą: Ežero pakraščiais daugybė 
žuvautojų. Jo vidury senas karpis nebeiš
tverdamas pykčiu iškiša iš vandens galvą 
ir rėkia: „Liaukitės," o kitaip kviesime Na
sser, kad ežerą nacionalizuotų“... Kalbant 
apie šaržus norisi paminėti, kad laike sa
vaitės dar ne vienas vasarotojas pateko 
po aštria p. Kiburo plunksna.

Angliška vasara maži juokai. Vos tik 

atostogoms prasidėjus, ėmė lyti. Nusibodo 
kortos ir visos kitos vidaus pramogos. To
dėl kai tik saulutė prasimušė pro debesis, 
seni ir jauni išsipylė į kiemą su sviediniu. 
Sporto entuziastas p. Kazlauskas iš Covent 
ry organizuoja komandas. Prasideda kvad 
ratas, tinklinis, krpešinis. Kova eina už 
komandų ir šeimų garbę... Rezultatas — 
vienas lengvai sužeistas, o sporto vadovui 
nulaužta koja. Dar ilgokai jis minės šią 
vasarotojų olimpijadą... Tačiau p. Kazlaus 
ko entuziazmas neribotas. Jis ir sužeistas 
dar pajėgė suorganizuoti skautų ir vasa
rotojų rungtynes. Už tai jo sugipsuota ko
ja buvo vien tik autogramomis išmarginta.

Sodybos miškai pilni gyvūnijos. Juose 
ne tik daugybė kiškių, ežių ir lapių, bet 
taip pat dažnai pamatysi gražuolį driežą 
saulelėj museles begaudantį ar žaltį — 
gundytoją palei ežerą bečiuožiantj. Pav. 
p. Lūžienei tikrai grakštus driežiukas bu
vo j rankovę įsitaisęs. Mat,' panoro sušil
ti, ar iš miesto atvykusiems truputį bai
mės įvaryti. O žaltys, tai vaikų ir ponių 
simpatija. Visi sakosi jį matą, tik ne 
daugelis tegalėjo nupasakoti, kaip žaltys 
atrodo.

Savaitės pabaigai skautai suruošė gra
žų laužą, į ktirį atvyko ekskursijos iš įvai
rių Anglijos vietų. Žmonių prigūžėjo kaip 

į atlaidus. Ir nuotaika tokia pat, nes per 
pamaldas, skautams vadovaujant, gražiai 
ir nuoširdžiai skambėjo lietuviškos gies-' 
mės. Ir kai žmonių minioje imi dairytis 
pažįstamų veidų, tikrai užsimiršti kur esi 
— Lietuvių Sodyboje ar kurio Lietuvos 
bažnytkaimio šventoriuje.

Skautų iškilmes ir laužo programą pra
vedė stovyklos organizatorius ir vadovas 
p. Vaitkevičius. Jaunieji nors ir pavargę, 
bet pilni entuziazmo ir patenkinti. Juos 
pasveikino dvasios vadas kun. Kazlauskas 
ir lietuviškųjų organizacijų vadovai. Apie 
savo stovyklos gyvenimą žr įspūdžius rei
kia manyti skautai mums parašys patys, 
nes laike darbščios savaitės į savo „auto
nomiją“ Sodybos rezidentus jie ne labai 
noriai įsileidinėjo.

Savaitės įdamus gyvenimas buvo už
baigtas šokiais, kuriuos suorganizavo Wol 
verhamptono ekskursantai, jų šauniems 
ponioms vadovaujant. Nutilo paskutinė 
daina, užmigo verkiantis akordeonas, ne
skambėjo paskutinis sudiev ir viena vasa
rojimo savaitė L. Sodyboje buvo užbaigta. 
Rytoj vėl prasidės naujas gyvenimas, ai- 
vyks liauji žmonės ir naujais nuotykiais 
paįvairins sąvo poilsį miniatūrinėje Lie' 
tuvoje, J. KarkluvA .
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šios savaitės pirmadienio vakare Lietu
vių Namuose įvyko Lietuvių Akc. Bendro
vė? direktorių posėdis, kuriame dalyvavo 
(bendrovės p-kas M. Bajori*as ir šie ben
drovės direktoriai: A. Žukauskas, V. Dar
gis, N. Mockus ir J. Benderius.

JAUNIMAS IŠVYKO VOKIETIJON

Vokietijos Krašto Valdybos suorganizuo 
ton Europos lietuvių jaunimo stovyklon, 
Vasario 16 Gimnazijos rūmuose, iš Angli
jos išvyko 11 mergaičių ir penki berniu
kai. Šios savaitės pirmadienio popietyje, 
Victorijos stotyje išvykstančius palydėti su 
sirinko būrys lietuvių, londoniečių. Jauni 
mo stovykloje, kuri užtruks iki rugpjūčio 
25 d., visa eilė paskaitininkų skaitys įvai
riomis temomis paskaitas. Stovyklos išlai
kymu ir 75 proc. kelionės išlaidomis pasi
rūpino Vokietijos Krašto Valdyba.

JUNIORAS VYKINTAS ATOSTOGAUJA 
LONDONE

Žinomo visuomenihinko St. Vykinto, gy 
venančio Vokietijoje, sūnus atvyko atosto 
goyis į Londoną ir apsigyveno Lietuvių Na 
muose. Jaunojo Vykinto viešnagės tikslas 
— pramokti anglų kalbos ir aplankyti žy- 
mesnias vietas Londone.

V. DARGIS DALYVAVO JAUNŲ 
LIBERALŲ SĄSKRYDYJE

Nidos spaustuvės vedėjas, VI. Dargis, pe 
reitą savaitę buvo išvykęs į Daniją, Kopen 
hagą, kur Liberalų Internacionalas buvo 
surengęs jauniesiems liberalams kursus, 
pavadintus „Laisvės Mokykla“. Sąskrydy
je dalyvavo septyniolikos tautų jaunieji Ii 
beralai.

VI. Dargis šią savaitę išvyko į Vokietiją, 
Jaunimo stovyklon.

DAILININKAS KAZYS DAUGIS 
GRĮŽO LONDONAN

DBLS SKYRIAUS PIRMININKAS

IŠVYKSTA KANADON

Buvęs DBLS Nottinghamo skyriaus ilga 
metis pirmininkas A. Matulaitis, š.m. rug 
pjūčio 12 d. pasitraukė iš eitų pareigų, ry
šium su jo išvykimu į Kanadą.

Persitvarkiusi skyriaus valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas 
— K. Bivainis, vice-plrm. — K. Deveikis, 
sekrt. — E. Zavackienė, iždink. — Br. Pa
liulis ir reikalų vedėja — B. Kiburienė.

Išvykstančiam buv. pirmininkui A. Ma
tulaičiui linkime laimingai įsikurti nauja
me krašte ir toliau tęsti lietuviškąjį darbą 
Kanadoje.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ buv. POLITINIŲ KALINIŲ

SĄJUNGOS NAUJA VADOVYBĖ

Sąjungos Valdybas sudarytoji Ad Hoc 
Komisija naujai Sąjungos Valdybai, Re
vizijos Komisijai ir Garbės Teismui ko- 
respondenciniais rinkimais išrinkdinti sa
vo darbą baigė. Savo š.m. rugpjūčio 6 d. 
posėdyje, patikrinusi rinkimų rezultatus, 
komisija rado:

1) iš 138 Sąjungos narių rinkimuose da 
lyvavo 95 nariai;

2) balsų dauguma į Sąjungos Valdybą 
išrinkti kun. V. Pikturna, dr. A. Starkus, 
V. Rastenis, V.Sidzikauskas ir J. Šlepe
tys; į Revizijos Komisiją — prof. A. Da
rnusis, B. Gaidžiūnas ir L. Leknickas; į 
Garbės Teismą — teisėjais V. Blažys, J. 
Narakas ir J. Pajaujis ir teisėjų antrinin
kais P. Dūda ir K. Gumauskas.

Sąjunga apjungia visus lietuvius buv. 
politinius kalinius: bolševikų ir nacių ka
lintus.

PrieS metus iš Anglijos į Danija, išvykęs 
dail. K. Dargis, pereitą savaitę sugrįžo Lon 
donan. Būdamas Kopenhagoje, K. Dargis 
susipažino su nauja spausdinimo technika. 
Šioje srityje jis ketina dirbti ir Londone.

SERGA LIET. NAMŲ VIRĖJA

Jau ilgesnį laiką serga Liet. Namų virė
ją Erna Balandytė, kuri, po apendicito ope 
racijos, vis dar guli St. Charles ligoninėje.

LIETUVIO IR ANGLĖS TRAGEDIJA

Savaitraštis „The People“ praneša, kad 
nusižudė angliakasis Juozas Šopys. Tos 
tragedijos aplinkybės aprašomos taip:

Betty Adams, 28 metų biuro tarnautoja, 
pastaruoju laiku pasidarė neįprastai nuo- 
gastinga. Jos būdas pasikeitė nuo to lai
ko, kai ji nutraukė ryšius ir draugystę su 
ją mylėjusiu vyru. Biure ir gatvėje ji nuo 
1st dairėsi, tarsi kažkas ją būtų sekęs. Jo* 
patrauklus, veidas nuliūdo, buvo susirūpi
nęs ir baimingas.

Praėjo šešios savaitės, kai Betty užgulė 
rūpesčiai. Vakarais Betty nedrįsdavo išei
ti į gatvę ir stengdavosi būti su savo mo
tina gyvenančia Nottinghame. Vieną va
karą išėjo nusipirkti cigarečių ir nebegrį 
žo. Po dviejų dienų lavonas buvo rastas 
Willington'o gatvės namuose, visiškai ne
toli nuo jos gyvenamosios vietos. Lavoną 
atsitiktinai rado nuomos inkasuotojas. Ji 
buvo pasmaugta. Šalia jos buvo kitas la
vonas — 51 metų lietuvio, angliakasio, Juo 
zo Šopio.

Betty buvo persiskyrusi moteris, penkis 
metus draugavusi su Sopiu. Jos motina pa 
reiškė, kad Šopys gyveno jos namuose dar 
prieš du. mėnesius. Bet, paaiškėjus, kad 
Šopys turi žmoną ir penkis vaikus Europo 
je, Betty nutarė Šopį pamesti. Tada Šopys 
išsikėlė iš jų namų. Kai Betty dingo, jos 
motina surado laišką, kuriame Šopys pra 
šė Betty, kad ji sutiktų su juo susitikti. Be 
tty išėjo ir nebegrįžo.

PAMALDOS

SHEFFIELD — rugpjūčio 26 d., 11,30 v. 
BRADFORD — rugsėjo 2 d., 12, 30 v.

PAJIEŠKOMAS ANTANAS VAIČAITIS, 
kilęs iš Šakių apskr., Palankinės km. Į An
gliją atvyko 1947 metais. Prašo atsiliepti 
jo sesuo Liuda.

Rašyti: 16 Newbold Str., London. E. 1. mą.

LIETUVOS LAIVAS 
SOVIETŲ LAIVYNE

Naujajai vokiečių kariuomenei atsista- 
tant jau ir savąjį laivyną, vokiečių 
„Rhein-Zeitung“ nupasakoja per Antrąjį 
karą turėto vokiečių karo laivyno likimą. 
Pats didžiausias šiandien dar tebeplaukio- 
jančio senojo vokiečių karo laivyno laivų 
yra lengvasis kreiseris „Nuernberg“, kuris 
1946 m. Liepojos uoste buvo perduotas 
Sovietams ir šiandien, pavadintas „Admi
rolo Makarovo“ vardu, plaukioja su kitais 
Sovietų karo laivais Baltijos jūroje. Spė
jama, kad Sovietai išsitraukę kai kuriuos 
paskandintus vokiečių karo laivus. Be to 
Sovietams atiteko 10 torpedlaivių, šian
dien plaukiojančių su sovietinėmis vėlia
vomis, 1 buvusieji minogaudžiai, vienin
telis Lietuvos Respublikos karo laivas, 45 
laivai valytojai ir bent 30 greįtlaivių iš 
Lurasen statyklos Vegesacke. Rusams ati
teko taip pat apie 50 pradėtų statyti pa
čių modarniškiausių povandeninių laivų. 
Britai visą gautąjį iš vokiečių grobį, iš
skyrus vieną tankinį, laivą, atidavė į laužą. 
Su prancūzų vėliava plaukioja 10 buv. vo 
kiečių laivų. Be to, jie pasiėmė 5 pov. lai
vus, du didžiuosius naikintojus, du torpe- 
dininkus, 11 minogaudžių ir greitlaivius. 
Tarp atitekusių prancūzams laivų yra taip 
pat Goeringo pasididžiavimas — „Immel- 
mann“ ir „Max Stincky“.

NESKRAIDĘ VIRŠ LIETUVOS
Sovietų Sąj. buvo įteikusi jau nebėpir- 

mą protesto notą JAV, esą jų lėktuvai ke
liais atvejais skraidę virš . sovietinės teri
torijos. šiomis dienomis Valst. Departa
mentas atsakė sovietams atmesdamas vi
sus jų kaltinimus. Atsakymo notoje pabrė 
žiama, kad JAV lėktuvai nei iš V. Euro
pos, nei kitų bazių neskraidę sovietinėse 
srityse. Dėl sovietų priekaišto, esą ameri
kiečiai tai darę šnipinėjimo tikslu, Valst. 
Departamentas pareiškė: „Šie priekaištai, 
kurie aiškiai yra ir nepagrįsti ir nevietoje 
panaudoti, ištikrųjų kliudo tarptautinių 
santykių pagerinimą“.

Komentuotojai mano, kad sovietų prie
kaištai buvę sufabrikuoti siekiant: suda
ryti įspūdį, kad prez. Eisenhowerio pasiū
lymas pasikeistų oro žvalgyba su sovietais 
esąs atmestinas; kad amerikiečių lakūnai 
nepatikimi; kad amerikiečiai bei vakarų 
imperialistai organizavę Poznanės sukili-

‘ ARTIMIAUSIŲ LONDONUI LIETUVIŲ KOLONIJŲ DĖMESIUI.

AIDAI IS
Giliai atsiduso tamsi giria, suvirpėjo 

liekni beržo lapeliai; upelis stabtelėjo ties 
malūnu —< sukluso...; padangę perskrodė 
klaikus paukščio riksmas, — sulingavo, su 
čiužėjo sausos žolės: tekinas bėgo slėptis 
raudonai žalias voras, jo pusbrolis ir kiti 
miško gyventojai; baravykai ir šungrybiai 
bailiai dangstėsi lapais. Neramiai plakė 
ežero bangos. Juodi sparnai skrodė orą, — 
mušė — kilo į augščiausias pušų viršūnes. 
Staiga viskas aprimo. Tylu. Sklidinas si
dabro lašas nuriedėjo per klevo lapą — pa 
kibo, sužėrėjo — krito,; dusliai sudejavo 
žemė... sučirpė žiogas, ūmai per miglas, 
per pievas liejosi skaudi goda — jau atva 
žiuoja!.. Ir iš Londono, Manchesterio, Bir- 
minghamo, Nottinghamo, Stoke-on-Trento, 
Staffordo, Derby, Valijos ir kitų kaimų, 
miestų, miestelių su kuprinėmis ar „čemo
danais“ traukė skauteliai į „Pažadėtą že 
mę“, j Lietuvių Sodybą. Nerami buvo ke
lionė, nerami naktis — ak, ne vienai vyr. 
seselei širdis sudrebėjo kai žaibas nušvietė 
padangę ir griaustinis trenkė virš galvų. 
Nebūtų reikėję nė paukštytėms jas drą
sinti, jei būtų jos žinoję, jog tai tik Kukas 
su Puskukiu visus darbus pametę, auksi
niais ratais dunda pietų gaminti.

Saulei leidžiantis, kad ir po tokių jaudi 
nančių įvykių, prie pernykščio stalo, ska
niai vakarieniavo apie septyniasdešimt 
skautukų: busimosios Kregždės, Pelėdos, 
Gulbės, Geltonasis ir Žaliasis Būrelis, ir 
busimieji Bebrai, Žirgai, Arai, Vilkai ir La 
pinai. Su dideliais šaukštais — iš juodes- 
nio puodo jiems pritarė Stovyklos vado
vas ps. B. Zinkus, sktn. K. Vaitkevičius, 
sktn. D. Fidlerienė, jų adjutantai: si. N. 
Puodžiukaitė, ir si. M. Kaulėnas. Gi sto
vyklos kapelionas valgė atskirai, — savo 
įrengtoje tvirtovėje, — su laiptais į dangų! 
Taip besivaišinant šiuo tuo ir aštriais vir
tuvės dūmais, vakaras įpusėjo — ėjo tam 
syn; sukruto Pijonieriai ragindami visus 
taisytis guolius palapinėse ir, susitvarkius, 
iškelti vėliavą. Nekantriai plakė jų širde
lės laukdamos pirmojo laužo, (mat, anks
čiau įrengę stovyklą — jautėsi esą dienos 
didvyriais!) Na ir suskambėjo „umba, um- 
ba, rasa“ pro vešlius paparčius, — nusi- 
supo jaunas juokas smilgų viršūnėmis. 
Vėl liejosi džiaugsmas, aidėjo dainos, de
gė raudonos kibirkštys tamsioj nakty... O 
pavydi buvo toji naktis mūsų džiaugsmui 
— ir lyg iš keršto atbrido per ūkanas ne
šina šalčiu, drėgme ir audra. Audra kėlė 
puotą su laumėm šv. Jono Vabalėlio švie
soje;.. rytui bebrėkštant ne tik medžių ša 
kos buvo gerokai aplaužytos, bet ir Šatri
jos Slėnyje baltavo tik dvi sesių palapi
nės! Per pusryčius, susikrimtęs Pionierių 
dalinys viešai prisipažino, jog jų teoreti
niuose, architektūros planuose įvykusi mil 
žiniška klaida: mat, stovyklas įrengė Šatri 
jos slėnyje ir kalnelyje, — o ne, kaip rei
kėjo, ant ežero — kuris ir šlapias ir gra
žus!

Perdaug nenusiminę tokia angliška va
sara, visi sukruto, — užvirė darbai! Apie 
palapines sudygo ir pradėjo žaliuoti viso
kios šakos, žydėti lelijos, augti šungrybiai., 
nė laistyti nereikėjo! Stovyklauk ir norėk: 
užsinorėjai gerti, paversk virtuvės stogą — 
tiesiai j bumą — nė puoduko nereikia! 
Taip ir klestėjo stovyklavietė — sekėsi 
kaip rugiapjūtėje! Stalas štai papuoštas — 
akmenukai šviečia baltai nuplauti; stovi 
kryžius, tvirtovė, vartai, net ir morzės te
legrafas iš vienos stovyklos į kitą įvestas. 
Taip visiems bedirbant, betriūsiant — gie 
droje išdygęs Šatrijos slėnio laikraštukas 
nugąsdino visus rimta žinia, paukštytės su 
grįžusios į palapines iš vištyno — vėl ky
la išemigruoti iš šios Pažadėtos Žemės., 
Plačiapečiai broliai tuojaus buvo sumobili 
zuoti ir išsiųsti į „frontą“... vasarotojams 
sodyboje net nuriedėjo ašara, kai išvydo 
šią turtais nešiną nelaimingą virtinę. Bet, 
nuolat džiugindami Kuko sliekine, žirniene 
ir komplektu, — taip pat atvykusių brolių 
iš Vokietijos moralia parama, — perdaug 
nenusiminė. Na, o be to jau iš anksto žino 
jome, jog trečiadienį lys visą dieną ir tau
pėme nusiminimą tam. Ak, nusiminti ne
galėjome: prieš pietus atvyko mus aplan
kyti dvi žymios anglų skautės. Apėję visur . 
ir pamatę stovyklą per lietų, jos gyrė mus, 
fotografavo ir buvo linksmos... per lietų 
šypsojomės ir mes. Dar staigmena, — tą 
rytą iš Vokietijos atvažiavo su mumis pa 
stovyklauti ir Mirga! Kažką Barbora vei
kia šiais metais Prancūzijoje? Bet nėra 
laiko prisiminimams... valanda veja valan 
dą •—• vakarienė, vėliavos nuleidimas, lau
žas, nakties sargyba. Sako išvijome ra-

ŠATRIJOS STOVYKLOS
broliams bestatant tiltus ir besirengiant 
kažkokiems naktiniams žaidimams, sesės, 
paliko paukštytes namie, iškylavo. Per lau 
kus, per pievas, kalnus ir miškus <— gėrė
josi tikrai gražiais pušynais, eglėmis — dai 
navo, žaidė ir pietavo — mokėsi, švilpesių 
ir morzės. Balti, pūkuoti debesėliai skrido 
danguje... prie kryžkelės žydėjo įvairia
spalvės lauko gėlės, iš vėsios miško gilu
mos dvelkė pušų ir grybų 'kvapas. Kaž
kur toli sukliko paukštis... toli mėlynuose 
kalnuose... Sugrįžome stovyklon vakarie
nei, pavargusias, bet laimingos! Ir vėl ren 
giamės laužui... o jis dega, gęsta, rūksta... 
Suskamba „Kur lygūs laukai šiapus Ne
rio“, .Lauželis, lauželis“ — ausys net links 
ta beklausant Taukuoto Puodo, kurį šiais 
metais tepė abu stovyklos adjutantai, — 
dr. Valteriui sukapituliavus.

Štai ir šeštadienis. Su dideliu nekantru
mu laukiami mūsų broliai iš Škotijos, re
prezentavę lietuvius skautus Jamboretėje. 
Kukas su Puskukiu verda rankoves pasi
raitę, o paukštytės lyg gervės ketvirtą kar 
tą emigruoja į palapines iš vištyno. Tą pa 
čią dieną paukštytės iškylaudamos renka 
visokius augalus ir daiktus. Kas daugiau
sia jų surinks ir atsimins vardus — gaus 
dovaną. (Tai šokolado plytelė, kurią lai
mėjo dvi sesutės Beta ir Reda.) Viena 
paukštytė iškėlusį plonytį, baltą šungrybį, 
paklausta kas tai yra, tuojaus atšovė — 
„tai baravykas!“ Sugrįžus į stovyklą apy- 
pietį, po iškylos — pasijuto keista nuotai
ka. Broliai vaikštinėja lyg nesavom ko
jom — visur tylu, ramu. Berniukų stovyk 
la lyg apmirus. Kas gi ten buvo, kas įvy
ko? Argi jau naktį žaidėte? , Žaidimai..., 
pasigirdo niūrus balsas, „žaidimai... prikė
lė vidurnaktį, išvedė kažkur, nors į akį 
durk, nieko nesimato! Statykis sau palapi

nes, virk pietus, vok vėliavą. Lipu, lipu, 
rodos, į medį, jau laušiu šakas — žiūriu
— ant akmens užsirioglinau! Žaidimai!
— Ar tau būtų gerai, kad tčks kaip Jonas 
tave į blyną suplotų!“

Nors ir po žaidimų, šeštadienio laužas, 
su svečiais iš Škotijos buvo pats gyviau
sias! Ko ten nebuvo: ir džiazas simfoninis 
chaosas, ir vyr. skaučių šokėjų grupė, ir 
Taukuotas Puodas, Paukštytės, Vilkiukai,
— nekalbant apie svečius!

Rodos vos atvažiavome — o po darbų, 
egzaminų, žaidimų, — jau ir sekmadienio 
paskutinis laužas! Lyja, švintant, per pus
ryčius, ryte. Bet svečių privažiavo jau iš 
nakties. Pekėlėm vėliavą. Vis dar lyja. Mi
šias laikyti prie vainikais papuošto altorė 
lio lauke, neįmanoma. Tad, klausėme kun. 
A. Kazlausko mišių Sodybos namuose. Po 
pietų prasidėjo iškilmės prie vėliavos. 
Sveikinimai p. Vilčinsko, p. Neveravičiaus, 
p. Kaulėno. Įžodis. Sekė paaugštinimai, pa 
gyrimai. Trečią valandą laužas. Vyčių gra
žiai išpildytos programėlės, linksmai degė, 
šakos, šypsojosi saulutė, sekė lengvesni 
pasirodymai, dainos. Tik po penkių pasi
baigė laužas, — susiėmę rankomis sugie
dojome .Ateina naktis“. Sporto aikštelėje 
prasidėjo krepšinio rungtynės. Mes pralai 
mėjome. Ir vėl atsisveikinimai, išsiskyri
mai. Baigiasi septintoji stovykla. Nuleidžia 
me vėliavą. Suskamba Tautos Himnas, Ma 
rija, Marija. Pakeli akis į dangų. Jis ra
mus, žydras po darbų. Tykiai be garso 
plaukia balti debesėliai rytų link, — pro 
gluosnį, pro sidabrinius beržo lapelius...
— Neškite, neškite, tą maldą, tuos pasiža
dėjimus, meilę į šalį vis dar belaukiančią 
savo vaikų...

D. Sadūnaitė

Apie burną...
Visokiausias maistas, visokį nuodai, vi

sokiausi mikrobai ir visokios ligos lenda į 
žmogaus vidų per kur? Per burną. Ar ne
tiesa?

Žmogaus protas privalėtų žmogų valdy
ti, ir durną burną protas privalėtų valdy
ti. Tačiau kasdieniniame gyvenime, eilinio 
žmogelio protas nusilenkia pilvui. Kas ne 
aklas, tas juk mato, kad daugumą gyve
nančių augštosios civilizacijos prabangoje 
ir besivartaliojančių prašmatniuose ska
numynuose, valdo ne protas, bet burna. Ar 
netiesa?

Ne tiek vargas, ne tiek darbas žmogų 
žudo, kiek prašmatnūs kon j akiniai poky
liai, baliai ir durna burna. Dėl to galima 
laisvam žmogui sielotis, galima ir nesijau
dinti, bet pavydėti laisviesiems linksmai 
bei saldžiai pagyventi nėra reikalo. Reikia 
perspėti žmogų kad už valandėlę pajusto 
malonaus džiaugsmo, už minutėlę patirto 
burnoje skanaus jausmo, gali tekti pergy
venti daug skausmo, — tai būtų lyg ir pa
triotinė pareiga. Juk kovoti prieš mūsų 
tautai gresiantį genocidą nėra blogas da
lykas. Ar ne tiesa? Ne tik apie gonocidą, 
bet ir apie lietuvių tautos autogenocido 
problemas padejuoti ir jieškoti išeities pri 
derėtų kiekvienam geram lietuviui.

Nuolat skubančių ir negalvojančių, nai
vių ir didžiulių reklamų sugestijomis pasi 
duodančių, Amerikoje yra milionai. Ir tarp 
lietuvių tokių yra tūkstančiai. O ir gudrių 
sukčių, nuolat galvojančių, kaip „moksliš
kai“ iš naivios minios milionus dolerių 
prisišienauti, tokių tai kas minutė gimsta.

Išgirdo koki sukčiai teisingas medicinos 
gydytojų pastabas, kad apie 90 procentų 
visų ligų žmogui per bumą įlenda. Suži
nojo sukčiai apie tai, kaip penicilinas ir 
kiti antibiotikai kaikurias infekcines ligas 
stebuklingai pagydo, ir sugalvojo iš to sau 
puikų biznį padaryti. Ir pastatė tie suk
čiai didžiules įmones, ir pradėjo gaminti 
su penicilinu saldainius skaudančias gerk 
les gydyti, ir pagamino jie tiesiog kalnus 
kramtomos gumos su penicilinu, ir plačiai 
skelbė, kad kramtant tą jų gumą bus su
naikinti visi mikrobai, kurie patenka į 
žmogaus burną, kad tokiais saldumynais 
su penicilinu neva apsaugos žmogų nuo

pavojingų mikrobų, kad neva neleis infek 
cinėms ligoms pas žmogų įsigalėti. Plačiai 
ir garsiai reklamavo peniciliną ir savo sal 
džius, neva „stebuklingus“ produktus. Ir 
pirko žmonės tuos jų „bunkum“ produk
tus. Besigydant savo visokiausias gerklės 
ar vidaus ligas tų sukčių pagamintomis pe 
meilino pastilėmis kas atsitiko? Nagi žmo 
nės savo ligų nepagydė ir dar naujas ligas 
gavo. Ir kur tie milionieriai sukčiai" din
go? Ir ko jie bijo? Gerai dar, kad valdžia 
įsikišo ir tą reikalą šiek tiek patvarkė. Ta
čiau nukentėjusieji, kol gyvi bus, penici
lino vartojimo pasekmes bei pavojus ne
šiosis ir į kapus nusineš.

Tie, kurie vartojo ar vartoja skaudan
čiai gerklei ar slogai gydyti trošejas (ar 
saldžias pastiles) su penicilinu ar kitokiu- 
antibiotiku, kartais visiškai be reikalo, te
gul žino, kad tokiu būdu išugdo savo krau 
juje tokią būklę, kad paskui mikrobai jau 
penicilino nebijos. Ir kai žmogus pavojin
gai susirgs pneumonija ar kitokia liga, kuo 
met jo gyvybė kabos ant plauko, tai tuo
met net didžiausios penicilino infekcijos 
nepagelbės. Saugokitės ir nesipratinkite 
prie penicilino, kad mirtinam reikalui atė
jus penicilinas galėtų veikti ir išgelbėti jfl 
sų gyvybę.

Saldžios trašėjos bei pastilės su penicili
nu gerklės anginai gydyti turi ne daugiau 
25.000 penicilino vienetų. O vienai injekci 
jai reikalinga panaudoti nuo 300.000 iki 
1.000.000 vienetų penicilino, kada reikia 
nugalėti mikrobo infekcija. Toks menkas 
penicilino kiekis, koks yra trašejose, mik
robų nenugali, o tik juos užgrūdina taip, 
kad naujoji tų mikrobų gentkartė jau vi
siškai nebijo penicilino ir net dar puikiau 
veisiasi penicilino įtakoje.

Keista, bet tikrai tiesa, kad prieš dešimt 
metų penicilinas efektingai naikindavo 
tuos mikrobus (stapylococcus aureus), nuo 
kurių kildavo visokios votys, piktvotės bei 
karbunkulai, o dabar jau ne. Prieš dešimt 
metų penicilinu buvo galima devyniems iš 
dešimties žmonių sustabdyti voties augi
mą, o dabar penicilinas padeda tik dviems 
iš dešimties. Tiesiog sunku suprasti, kodėl 
taip yra.

(Nukelta į psl. 4)

Tautos Šventės minėjimas rengiamas š.m. rugsėjo mėn. 8 d. (šeštadieni) 
6,45 v.v., Londone, XX-th Century teatre, Westbourne Grove (netoli Lietuvių 
Namų)

Minėjimo programoje: „Londono Vaidila“ suvaidins A. Rūko „BUBULĮ ir 
DUNDULĮ“ su pralpgu ir tautiniais šokiais.

Artimiausios Londonui lietuviškos kolonijos kviečiamos surengti ekskursi
jas' į šį Tautos Šventės minėjimą. Apie ekskursijų surengimą ir atvykstančiųjų 
skaičių prašoma ligi š.m. rugsėjo mėn. 4 d. pranešti DBLS-gai, 1-2 Ladbroke 
Gardens London, W.11.

/ ’ , ’ . PLB Švenčių Rengimo Komisija.

mumą iš vasarvietės. Nė žuvys ežere nebe- 
kimba, nė saulė nesišypso — dienos metu 
tik skamba keisti šūkiai — „O-ele, o-ele- 
o-mitimai-makaše“. Gi nakty iš laužavie
tės pusės pasigirsta tokie žodžiai, kad net 
šiurpas pakrato — „Aš save užžudau, aš 
save užžudau... Romeo, kur tu?., aš irgi!“ 
Gal būt ir dėl to tie nuoširdūs, ramybės iš 
siilgę vasarotojai suaukoję mums dešimt 
svarų įsakė važiuoti pas karalienę! Taip 
ir prabėgo ketvirtadienis Windsorb pily, — 
{ik gaila, kad kiek pasivėlavome ir rado- 
me karalienę jau po pietų! Sekančią dieną,
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t GREITAI PATIKIMAI PIGIAI i
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| su tikra pristatymo garantija

| P.&B. SUPPLY CENTRE LTD.
Į 8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
; išsiunčia siuntinius j Lietuvą
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Kodėl raudonasis dekanas tyli ?
.'JAV. Šhvo.zVęJklą jfę yra nukreipę kelio-'jis tūri ką nors lyg&us kitų kraštų 'kšariuo 
mis ški'rtin'gornis kryptimis. ' menėse. Net angliškas dainas dainuoja gė

riau, kaip patys anglai. Ir kokia propagan 
da? Ansamblis vieną kartą pasirodė tele
vizijoje kur jį stebėjo apie 12 milionų ang 
lų. Gal tiksliausia tuos rusų pasirodymus 
įvertino Viena trylikmetė, gimtojo krašto 
nebeprisimenanti lietuvaitė, pasakydama: 
„Kokie vikrūs tie rūstokai“. Tikrai vikrūs, 
nes po savo ilgomis palaidinėmis gražiai 
sugeba užmaskuoti tikruosius visokių vi
zitų planus. Tą dieną, kai Londono lenkai 
vienoje bažnyčioje meldėsi už Poznanėje 
žuvusius savo tautiečius, dviejų šimtų vy
rų raudonasis ansamblis atžygiavo prie 
Nežinomojo Kareivio kapo ir padėjo vaini 
ką. Ir jie buvo tos dienos didvyriai...

Po didesnius Anglijos miestus keliauja 
tarybinių vaikų meno paroda. Bet pirma 
nei pamatysi paveikslus, turi praeiti pro 
daugybę fotografijiį, rodančių kaip Sov. 
Rusijoj ir patys neturtingieji gali pasiekti 
mokslo ir garso. Šalia daugelio vaikiškų 
kūrinių suradau ir vieną, lietuvaitę, An
gelę Šlekaitę iš Vilniaus. (9 metų). Jos nu 
piešta fantazija iš lietuviškos pasakos 
„Eglė žalčių karalienė“. Tik jau nors ir 
labai gausiame dažų mišiny tautiškų spal
vų derinio neužtiksi. Mat, tarybinis me
nas.

'Anglija, o iš dalies ir visa Vakarų'Euio- 
paj išskyrus Vokietijąr, šiandien stovi prieš 
didelį jos saugumui ir egzistencijai gre
siantį priešą — apatiją. (Švedijoje net kai 
bama apie „apatines“ savižudybes...) Apa 
tija laiko savo nerūpestingame glėby ne 
tik taikos ir sotaus valgio'ištroškusias mi- 
nias, bet taip pat ji skverbiasi į parlamen 
us ir vyriausybes. Kovingumo ir ryžto, ku 
ris įgalina Ameriką pasiekti negirdėto ger 
būvio ir kuris iškėlė S. Sąjungą į pirma
eiles valstybes, Europoje žymiai mažiau te 
galima pastebėti. Todėl gal ir nenuostabu, 
kad vieno žymaus Amerikos valstybininko 
sudarytame ateity vyraujančių šešių tau
tų sąraše Anglijos jau neberandame. Jis 
nustato tokią busimųjų pasaulio galiūnų 
eilę: JAV,- Rusija, Kinija, Indija, Vokieti
ja ir Japonija.

mis skirtingomis kryptimis.
Didiesiems Sovietų vadams pramynus 

kelią, į Angliją pradėjo plūsti įvairios ru
sų delegacijos bei ekskursijos. Kiekvieną 
beveik dieną, atvyksta prekybos, miestų 
atstovų, mokslininkų, ’ arigliakpsių, ūkinin 
kų, inžinierių ir kitokios delegacijos. Iš 
tikrųjų, tai yra savo rūšies politiniai meš 
keriotojai, kurie jei žuvies ir nepagauna, 
tai nors vandenį šiek tiek sudrumsčia. 
Charakteringa, kad daugelis tokių ekskur 
santų ne tiek domisi jiems rodomais da
lykais, kiek stengiasi patekti į darbininkų 
susibūrimus ir su jais „draugiškai“ pasi
kalbėti. Būna atsitikimų, kad jie nenori 
net nakvoti viešbučiuose, bet prašosi apgy 
vendinami paskirose šeimose.

Bet reikia pasakyti, kad šiuo būdu va
roma propaganda didelių rezultatų nepa
siekia. Svetimoms idėjoms anglas yra ne 
tik apatiškas bet ir priešingas, šis faktas 
ijgal.'na suprasti, kodėl Anglijos komunistų 
partija teturi vos 33.000 narių. Eilinis ang
las j visus klausimus atsakymo jieško ir 
randa savo krašto politinėse partijose. Ta 
čiau kiek kitaip yra su profesinėmis sąjun 
gomis. Per jas komunistai gali padaryti ir 
padaro žymiai daugiau. Tų sąjungų statu 
tai taip yra sutvarkyti, kad kartą išrinkta 
vadovybė įgauna beveik diktatoriškas tei 
sės. Tuo tarpu patys rinkimai yra savo rū 
šies nesusipratimas. Dėl minėtos apatijos 
daugumas narių savo veiklą apriboja 
šiaip taip sumokėdami nario mokestį. Jei 
rinkimuose dalyvauja 10 procentų narių, 
skaitoma labai gerai. Komunistai šioj vie- ■ 
toj kaip tik nesnaudžia. Rezultatas — dau
gelio profsąjungų vadovybės yra raudonos 
ir jos turi laisvas rankas veikti neatsi
žvelgdamos j krašto gyvybinius interesus. 
Kai kada nueinama taip toli., kad, pav., 
elektrikų profsąjungos vadovybė pasiun
tė auką Kipro salos teroristams, kurie žu
do anglų kareivius. Kilo pasipiktinimas, 
bet vadovybei nieko negalima padaryti. 
Tik vienas kitas drąsesnis balsas išdrįso 
paklausti, kodėl nesiunčiamos aukos Poz
nanėj nužudytų darbininkų šeimoms pa- 

.- remti. Kažkas užsiminė ir Sibirą. ,
tyrinėjo savo krašto uk'nį politinį ir mo- T , , , , ,,. . . . , . . ... .. Ir koks bjaurus paradoksas: prokomunisralint ’’yvcnimą ;r te tyrinėjimo rezulta- jr.„ , ' a " ... • • „ •. i t, z—tiską.-akcjiją savo savaitiniais Šilingais yratus skelbe televizija. Paaiškėjo, ’.kad .nors • . .. . .i *• • ' 1 " j ' -i u ii - priversti- remtu ir-tie profsąjungų nariai,per oaskutimus 50 metu padaryta bendra , . , . , .... .. . , . kurie patys yra nuo jos nukentėję,pažanga ir kai kuriose srityse pasiekta pa 
saulinių rekordų, dabartiniu metu Anglija 
smunka užleisdama savo vietą Amerikai 
ir iš dalies Rusijai, To smukimo pagrindi
nės priežastys esančios apatija ir morali
nis bei religinis pakrikimas.

I can‘t care less

Eilinis anglas žymia dalimi gyvena pra
eities miražais ir tradicijomis. Anot vieno 
žurnalisto pašaipaus išsireiškimo, — kas 
gali girdi mums atsitikti, jei nuo amžių 
gyvename savo angliškoje saloje, kurioje 
karaliauja jauna ir graži karalienė. Ir to
dėl gal tik retas anglas sutiktų aukoti va
landą laiko, pav., šalies gamybinei produk 
ei j ai padidinti, bet dešimts tūkstančių, 
nors lytų ir šaltų, nakvos lauke, kad ga
lėtų pamatyti iškilmingą karūnacijos pro
cesiją ir savo karalienę.

Daugumas Anglijos dirbančiųjų gyvena 
šūkiu: I can't care less.

Apie, ekonomines krizes, gamybos konku 
renciją, automatizaciją ir politiką jie ma
žai tesirūpina. Per penkeris metus jie dąu 
giausiai kalba apie futbolą, kriketą, ark
lius ir šunis. Ir tik penkias dienas prieš 
rinkimus pradeda domėtis, politika. Bet ir 
čia apatija yra pasiekusi savo viršūnę. 
Anot spaudos, patys geriausi parlamento 

mitingą
jei susirenka iki 30 

savivaldybių 
juokingai ma-

kalbėtojai skaito pr.'eš.inkim’nį 
labai pasisekusiu, 
klausytojų. Dalyvaujančių 
rinkimuose procentas būna 
žas. . ,

Vienas parlamento narys labai atidžiai

Vikrūs tie rūstokai

Nc'lk S!i vciniu obuoliauti

Common-

Chruščiovas pa-

Šilingai komuntzmui remti...

Šitokias apatiškas nuotaikas su fanatiš 
ku veržlumu stengiasi išnaudoti bolševi
kai. Dėl nepakankame anglų politinio ak
tyvumo, jie ne tik baigia juos išstumti iš 
Vid. ir Art. Rytų, bet taip pat vikriai mė
to meškeres ir pačioje anglų saloje. Pa
grindinis jų tikslas yra paklupdyti Angli
ją ant kelių ūkiniu atžvilgiu ir atskirti ją
nuo ištikimo ir stipraus sąjungininko — kių ir dainų ansamblis. Iš tikrųjų vargiai

Kultūrinio bendradarbiavimo vardu 
taip pat bandoma pameškerioti. Vyksta 
nuolatinis pasikeitimas teatro, tapybos ir 
sporto srityse. Svarbiausia, kad rusai at
siunčia tik augštos klasės ir gerai dresi
ruotas pajėgas, kurios sugeba britus už
imponuoti.

Prieš kiek laiko atvykęs Sovietų cirkas 
susilaukė labai šilto spaudos įvertinimo. 
Kok'os meškos. Ne tik motociklais va
žiuoja, bet pačios ir šviesas užsidega. O 
garsusis klounas Popovas. Net Devono ku
nigaikštienė savo pily jį arbata pavaišino.

Arba vėl rinktinis raudonarmiečių šo-

PMAUUO KEISUIW8K
1 Redaguoja K. Rimtelis

» PASIAIŠKINIMAI...
Nenuostabu ir neįtikėtina, kaip kartais 

žmonės bando aiškintis, teisintis dėl savo 
elgesio. Taip, pav., vieni girtuokliai teisi
nasi, kad jie geria iš liūdesio ir skausmo, 
dėl skurdaus gyvenimo, nedarbo, o kiti 
gi pasigeria iš džiaugsmo! Bet tai jau se
nas ir visiems žinomas dalykas. Bet var
tant laikraščių puslapius karts nuo karto 
tenka užtikti dar keistesnių pasiteisinimų.

Štai Cornwall grafystėj vienas vyras na 
degė savo uošvės anglių sandėlį dėl to kad 
... jo uošvė buvusi jam nedraugiška...

Nottinghamo teisme jaunuolis buvo tei
siamas už supjaustymą sėdynės kino salė 
je. Jaunuolis aiškinosi, kad tai padaręs iš 
susierzinimo, kai pastebėjęs, kad žiūrįs jau 
anksčiau matytą filmą...

Bet vieno amerikiečio, gyvenančio Kali 
fornijoj, pasiteisinimas dėl savo elgesio 
bus bene keisčiausias. Pirmiausiai jis su 
peiliu rankoj puolė virėją, po to perpjovė 
riešą vienam indų plovėjui ir, pagaliau, 
metė karštos kavos puodą į kitą indų plo
vėją. Vėliau šiuos savo veiksmus jis teisi
no tuo, kad jam nepatiko virėjo daržovių 
maišymo būdas...

go gyvenimo paslapčių. Atsakymai būna 
įvairūs: kartais rimti ir patikimi, bet daž
niausiai nerimti ar net neleistini. Pav., 
kanadietis veteranas savo 107-to gimtadie 
nio proga pareiškė: ,Aš gėriau daug Whis
ky ir rūkiau juodus cigarus“. Arba štai 
šimtametis austraiietis, gyvenąs Sydney 
mieste, tvirtina, kad dėl savo :l,ąp amžiaus 
jis turįs būti dėkingas... druskai! Jis visą 
savo gyvenimą gėręs sūdytą vandenį nuo 
visų vidujinių ligų, o sūriais kompresais 
gydęs visas išorines kūno negeroves...

RELIGINIS RAMSTIS
Vienas kunigas Hertfordo grafystėj ėmė 

skųstis, kad jam sakant pamokslą jo sa
kykla juda, svyruoja. Ištyrus reikalą pa
aiškėjo, kad viena sakyklos pusė buvo pa 
remta dvidešimčia maldaknygių...

DĖKINGAS „SKOLININKAS“
Milane, Italijoj, vienam biznieriui buvo 

pavogtas automobilis. Po mėnesio suskam
bėjo telefonas ir vyriškas balsas pranešė, 
kad automobilis randasi centrinėj miesto 
aikštėj, užbaigdamas šiais žodžiais: „Aš 
norėjau keliauti atostogų metu įr leidau 
sau pasinaudoti Tamstos automobiliui*. 
Biznierius rado savo mašiną nurodytoj vie 
toj: ant sėdynės buvo padėta 12 dėžių šo 
kolaęlo ir popieriaus gabaliukas su įrašu 
„Ačiū“.

TEORIJA IR PRAKTIKA
buvo pri

STAIGMENOS GROŽIO KONKURSUOSE 
' Kento miesto grožuolių konkursą laimė 
jo .grakšti blondinė“. Bet po konkurso pa 
-aiškėjo, kad tai buvo jaunuolis...

Hereforde buvo neįprastas konkursas: 
tesėjai galėjo matyti tik kulnus ir pėdas
24 moterų, paraduojančių už uždangos. Vokiečių vegetarų susirinkime 
Konkurso laimėtpįajbuvo 81 •amžiaus .-in^t® rezoliucija,išreikalaujanti nevalgyti 
moteris... ■ - ' ’ ;mėsos.-Rezoliucijėj buvo-tokie skambūs

išsireiškimai: „Kraujas jieško

'SOVIETAI PRISIPAŽĮSTA ---------------- ----------------

Sovietų žurnalas „(Istorijos klausiniai“ j! PASAULYJE 
paskelbė, kad pasakojunatžapie tai, jog rU ||fc. ■ * V • _ -
sas Fedorovičius MozaiSkis išrado lėktuvą ' "
ir pirmas juo skrido 1882 metais, buvo 
stalininė „falsifikacija“... Gi dar šią vasa
rą sovietų spauda įtikinamai tvirtino; avi
acijos dienos proga, kad Rusija yra lėktu
vų gimtinė.

RUDENS MADOS

Po intensyvios inspekcijos, kas bus dė
vima šį rudenį, rašo Eleanor Nangle, „Chi 
cagos Tribūne“ grožio ekspertė, madingo
sios moterys nenorės būti saulės nubu
čiuotos. Priešingai, jos pageidaus atrodyti 
baltom ir trapiom. Išblyškusi, švelni iš
vaizda bus rudenį labai madoje.

Kaip saulės nubronzuota oda atrodys 
eterinių tonų, šifono sluogsniuose? Kaip 
ji derinsis su sidabro ir aukso brokado- 
mis, apsuptomis baltomis lapėmis? Ir ar 
galite įsivaizduoti smarkiai nudegtą veidą 
po plačia skrybėle iš baltų Štrauso plunks 
nų arba maža rausva aksomine imperato
rės Eugenijos stiliaus skrybėlaitė ,su raus 
va plunksna, . švelniai flirtuojančia ant 
vieno veido šono?

Gaminamos rudens mados pareikalaus 
Dresdeno porcelano spalvingumo .Net ir 
plaukai, kiek bus įmanoma, turės mote
riškų tonų spalvas. Rudenį bus matomos 
auksinės raudonplaukės ir šviesios blondi
nės.Pačią pavojingiausią meškerę britams 

užmetė pats Chruščiovas. Dėl jos ne tik 
britų vyriausybė, bet ir viso 
wealtho premjerai laužė sau galvas. Per 
ateinančius kelis metus
siūlė nupirkti iš Anglijos pramonės gami 
nių už sumą, kuri siekia net vieną mįliar- 
dą svarų. Nesunku suprasti, ką šitoks pa
siūlymas reiškia vis į didesnius sunkumus 
dėl stiprios konkurencijos patenkančiai 
britų pramonei. Tačiau visa nelaimė, kad 
didžiausia, dalis Sovietų reikalaujamų pre 
kių yra pagal Natp susitarimą draudžia
mųjų į komunistinius kraštus eksportuo
ti gaminių .sąraše. Štai ir dilema Anglijos 
vyriąrrsybei/sutarties atsisakysi — įklam 
pinsi kraštą į sunkumus ir pralaimėsi rin 
kimus, o jei pasiūlymą priimsi — neteksi 
ištikimų draugų ir sąjungininkų. Chruš
čiovas abiem atvejais laimi. Teisingai sa
ko lietuviškas priežodis: neik su velniu 
obuoliauti, nes paliksi be obuolių ir be 
maišo.

Beveik neįtikėtina, bet raudonosios idė
jos į britų visuomenę bando skverbtis ir 
per anglų bažnyčią. Yra tam tikras skai
čius kunigų ir net vienas kitas vyskupas, 
kurie šitame darbe komunistams talkinin
kauja. Pav., mano kaimynystėj esančios 
anglikonų bažnyčios klebonas Korėjos ka
ro metu bažnyčios skelbimų lentoje kas
dien iškabindavo komunistinės spaudos iš 
karpas, smerkiančias amerikiečius ir jų 
sąjungininkus.

Bet visų didžiausias komunizmo apašta 
las yra Stalino premijos laureatas, Can
terbury dekanas, dr. Johson, žinomas rau 
donojo dekano vardu. Jo daroma žala an
glikonų bažnyčiai yra tikrai didelė, tačiau 
dėl savotiškos hierarchinės santvarkos jis 
negali būti dėl poetinių įsitikinimų iš sa
vo užimamos vietos pašalintas. Paskutiniu 
la’ku spauda viešai iššaukė dr. Johnson pa 
reikšti savo nuompnę dėl Stalino kaltini
mų arba atsisakyti jo ordinų ir piniginių 
premijų. Tačiau raudonasis dekanas tyli.

J. Lūža („D-kas“)

Šukuosena irgi moteriškėja ir grįžta į 
mūsų „bobučių“ laikus. Vėl bus matomos 
Edvardo laikų plačiosios išpūstos šukuo
senos, „pompadour“ ir net ilgi plaukai, 
susukti užpakalyje į lygų kuodą arba į 
pintą, vadinamą prancūzišką kuodą.

Addis Ababa,. Streikuojančių dokerių 
riaušių metu, Jibuti uoste, užmušti trys 
prancūzai. Uosto darbininkų riaušės esan
čios vietinio pobūdžio ir neturinčios ryšio 
su Suezo konfliktu.

Maskva.. Sovietų spauda be paaiškinimų 
paskelbė trumpą žinią: vidaus reikalų mi 
nisterio vieton, Krųglpvo. paskirtas garsu
sis Serovas. Stalino žiaurumai pasmerkti, 
bet uolusis jo piktadarybių vykdytojas ke 
liamas j ąugščiausią vietą.

„Iljušin“ keleiviniais 
atvyko būrys sovietų

Londonas. Dviem 
lėktuvais į Londoną 
žurnalistų, vadovaujamų užsienio reikalų 
ministerijos informacijos departamento 
viršininko Iljičevo. Žurnalistai atvyko i 
Angliją ryšium su šią savaitę prasidedan
čia tarptautine konferencija Suezo reika
lams aptarti.

PRAŠYMAS

Labai prašau tautiečių, žinančių apie 
Lietuvos liaudies karpų gydymą, (užkalbę 
jimus būrimus, įvairius tepimus) smul
kiai aprašyti liaudies pažiūras į karpas 
atsiradimo priežastis ir jų gydymo būdus, 
nurodant vietoves ir apytikrį laiką. Jei 
rašantysis nepridės pastabos, tai bus su
prasta, kad jis neturės nieko prieš jei jo 
pavardė bus paminėta straipsny.

Ši medžiaga yra reikalinga rašomam 
straipsniui apie karpas ir jų gydymą.

K. Valteris, Rereford.

(atkelta iš psl. 2.)
Beje, žmonės privalo žinoti ir tai, kad 

nei penicilinas, nei aureomycinas, nei ki
tokį antibiotikai nuo slogų, nei bronchito 
nepagydo.

Mokslininkai taipgi dabar sužinojo, kad 
ka'kurie mikrobai, nuo kurių gaunamas 
inkstų uždegimas, dar smarkiau veisias 
inkstuose ir pūslėje, kai ligonis gauna pe
nicilino. Ir menigococcai, kurie patekę per 
kraujo apytaką į smegenis sukelia menin 
gitą 
biau

O 
odos
penicilino ar kitokių antibiotikų neatsar
gaus panaudojimo yra tiek daug, kad net 
neįmanoma visko čia išvardinti. Apie tai 
teks išsamiau parašyti kitą sykį.

„Draugas“

(smegenų plėvių uždegimą), dar la- 
veisiasi paragavę streptomycino.
visokių alerginių reakcijų, visokių 
ligų ir visokių skaudžių pasekmių po

__________  „______JĮK kraujo“.
GYVENIMO -DRUSKA— ;žmogus,' valgydamas mėsą, darosi karin-

Karts nuo karto spaudoj pasirodo trupi gas“ ir pan.
pos žinutės apie šimtamečius. Paprastai Pastaba: manau, kad daugelis žino, jog 
tokia proga senukai būna kląusiami jų ii- Hitleris buvo; vegetaras.

Leningradas. Leningrado uoste stovi ru 
sų pastatytas taip vadinamas antimagne- 
tinis laivas. Tą laivą rusai pastatė ryšium 
su 1957 m. liepos mėn. prasidedančiais 
tarptautiniais geofiziniais metais. Laive nė 
ra nei plieninių, nei geležinių dalių. Jis pa 
statytas iš medžio. Geležies vieton jame 
panaudoti nemagnetiniai metalai: varis, 
bronza ir panašiai. Laivas bus naudoja
mas tyrimams, magnetinio poliaus srityje.

Londonas. Britų karo vadovybė naudoja 
naujuosius „Britania“ turbo reaktyvinius 
lėktuvus kariuomenės transportui į Arti
muosius Rytus. Toks lėktuvas gali vežti 
100 keleivių 350 mylių į valandą greičiu. 
„Britania“ lėktuvus šį rudenį pradės nau
doti anglų keleivinio transporto linijos.

Bernas. Šveicarijoje išleistas įstatymas, 
draudžiąs bet kuliuos pagražinimus, deda 
mus virš automobilių radijatorių, k. a. 
paukščius, žvėris, lėktuvus ir t.t. Tie prie
dai skaitomi pavojingais žmogaus gyvybei 
katastrofų atvejais.

Manchester’s. Penki Manchesterio vai
kai buvo besirengią sudeginti išmestą se
ną sofą. Ją belaužant, pradėjo kristi ban
knotai. Vaikai laba1 nustebo pamatę, kad 
Sofoje buvo paslėptas tikras lobis: 3.150 
svarų. Jie anie tai tuojaus pranešė polici
jai. Paaiškėjo kad sofa prieš karą priklau 
sė skuduru pirkliui Mver Horbvitch'iui, 
dingusiam 1939 metais. Pinigai bus ątiduo 
ti teisėtiems įpėdiniams.

Londonas. Įžymus antroje pasai l’nlo 
ro generolas Dempsey, kuris vadovavo An 
trajai Britų Armijai 1944-45 metais, prie
inu katalikų tikėjimą.

Londonas. 11 parlamento ir Lordų Rū
mų atstovų išvyko į Pekiną. Jie išbus Kini 
joje 3 savaites, kaip svečiai kinų užsienio 
reikalų instituto.

Po# ElizabcWi. . Didžiuliame kęlęivinia- 
me „Athlope Castle“ 25.567 tonų talpos 
laive kilo gaisras. Laimei, laivą pavyko iš 
gelbėti. Gaisras buvo likviduotas per aš- 
tuonias valandas.

Bonna. Pakilę iš Bitburgo bazės du ame 
rlkiečių sprausminiai lėktuvai susidūrė 
ore ties Belgijos rubežiumi. Abu lakūnai 
žuvo.

i Maskva. Sovietų spauda skelbia, kad Ru 
sijoje rengiamasi pravesti masinį skiepi
jimą nuo poliomelito. Esą 100.000 dožų 
skiepų jau išdalinta medicinos punktams 
ir- ligoninėms. < '

BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios lūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie" me-' 
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

Speciali 3 ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d.

Lcndcnas. Majoras Salah Salem, kuris 
atvyko į Londoną kaip egiptiečių laikraš
čio korespondentas pareiškę, kad egiptie
čiai susprogdins 
ral pultų Egiptą.

Maskva. Rusai atsakė į JAV š. m. liepos 
16 d. notą, kuria Amerikos vyriausybė rei 
kalavo suteikti žinių apie Rusijoje sulai
kytus ir kalinamus JAV jūrininkus ir la
kūnus. Rusai savo notoje tvirtina, kad so 
vietų teritorijoje JAV karių nesą...

Suezo kanalą, jei Vaka-

Londonas. Didžioji Britanija jau sumo
bilizavo 20.000 atsarginių karių. Daug jų 
jau pasiųsta į strategines bazes Artimųjų 
Rytų srityje. Taip pat mobilizuojamos 
kariuomenės transporto priemonės: laivai, 
lėktuvai ir sunkvežimiai. Britanija rimtai 
ruošiasi visokiems eventualumams.

, Garantuotas siuntinėlių pristatymas

Varšuva. Spauda praneša, kad Poznanės 
sukilimo dalyvių tardymas būsiąs baigtas 
šio mėnesio pabaigoje.
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BRADFORD 

,25, Manchester Road
Greta Odeon kino teatro

SIUNTINĖLIAI

Vilnonės medžiagos, Įvairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir. šilko skaros, ava

lynė, vaistai, maistas 
10 metų patyrmas ir nusavi turtin

gi sandėliai garantuoja geriausi pa
tarnavimą jūsų giminėms 

ir draugams krašte.

DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 
EUROPOJE

TAZAB & CO. LTD
Tazab House, 22 Roland Gardens, 

London, S.W.7, England
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