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Nepriklausomoje Lietuvoje kiekvienais 
metais, kai ateidavo rudeniško spajio de
vintoji, apjuosdavome savo trispalvę juo 
domis skausmo ir ilgesio juostomis. Tuo 
būdu viešai paskelbdavome pasauliui, kad- 
lietuvių tauta neužmiršo kaimynų padary
to smurto, savo pavergtų brolių ir nesiren 
gia užmijšti Gedimino Miesto ir viso Vil
niaus Krašto.

Klastingas Vilniaus pagrobimas buvo 
skaudus smūgis Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime. Visa eilė prieškarinės Lenkijos 
vyriausybių darė nemažai politinių klaidų, 
jų Didžiosios Lenkijos ,,nuo jūrų ligi jū
rų“ koncepcija privedė prie to, kad lenkų 
tauta neturėjo draugų nė viename savo 
kaimyniniame krašte, nė viena Lenkijos 
mažumų nebuvo Lenkijai ištikima. Vil
niaus pagrobimu lenkai ir iš lietuvių tau 
tos padarė sau priešus. Lietuvoje išaugo 
nauja karta, kuriai lenkas pasidarė klas
tos ir apgaulės simbolis, savo darbais Lie 
tuvai pakenkęs ir įkyrėjęs nemažiau už 
senovės kryžiuočius.

Besvarstydami ateities Lietuvos valsly 
bines problemas mūsų veiksniai ir spauda 
labai retai tepasisako Vilniaus klausimu. 
Susidaro įspūdis, kad šiuo klausimu vis
kas yra aišku, kad Vilnius mūsų yra ir 
bus, kad 1921 metų smurtas tebuvo ne
švarus epizodas istorijos, kuri nebepasi
kartos. Paskaičius kai kurių lenkų trem
ties veikėjų pasisakymus jų laikraščiuose, 
aiškėja, kad kruvini jų tautos istorijos pas 
kutiniai lapai kai kurių lenkų nieko neiš
mokė, kad nei jų valstybinės ambicijos, 
nei godumas svetimoms žemėms nesumažė 
jo ir nepasikeitė. Vilnius yra žaizda, kuri, 
nors ir apgydyta Kremliaus daktarų narni 
niais vaistais, vėl kurią nors dieną gali 
atsiverti.

Mūsų rašytojas' Simas Sužiedėlis, nagii- 
nėdamas šiame laikrašty Lieuvos-Lenki- 
jos santykius neseniai davė eilę pavyzdžių, 
kokiais būdais lenkai stengiasi įrodyti pa
sauliui savo teises į Vilniaus kraštą. Viena 
tokių išbandytų priemonių yra prikalbinti 
svetimšalį pakalbėti ar parašyti apie Vil
niaus klausimą lenkams palankia prasme. 
Suprantama, kad ne visi svetimšaliai su
tinka būti samdiniais lenkų melo istorijos 
klastojimo žygiuose. Vieno tokio nepavyku 
šio samdymo liudytojas yra anglas, žurna
listas Mr. Wilson Harris, buvęs britų par
lamento narys, ,,Spectator“ redaktorius, 
politinis komentatorius ir bendradarbis Ii 
bėraliniuose laikraščiuose. Praėjusiais me
tais Johnathan Cape leidykla išleido jo au 
tobiografinę knygą „Life so far", kurioje 
jis tarp kita ko prisimena, kaip prieš dau 
gelį metų jam teko susidurti su Vilniaus 
klausimu. Šis jo aprašymas įdomus savo 
bešališku įvykių vertinimu ir kaip liudi
jimas, kokių priemonių lenkai griebdavo
si, norėdami pateisinti savo smurto aktą 
Vilniuje ir susikurti Vakarų valstybėse 
sau palankią opiniją.

Wilson Harris rašo, kaip 1931 vasarą jis 
buvo pakviestas įdomiai kelionei į Vilnių. 
„Kad suprasti padėtį tame mieste 1931 
m.“, rašo autorius, „reikėtų sugrįžti šiek 
tiek istorijon. Užteks pasakyti, kad 1921 
lenkų generolas Zeligowski jėga užėmė se 
ną Lietuvos sostinę Vilnių, kuris Taikos 
Sutartimi nebuvo priskirtas Lenkijai. Len 
kų vyriausybę atsisakė oficialiai želigows- 
kį pripažinti, bet nieko nedarė atitraukti 
jį iš VŲniaus. Lietuva šį klausimą iškėlė 
Tautų Sąjungoje. Metai po metų prie ta
rybos stalo šis klausimas buvo ginčyjamas 
tarp nuolatinio Lietuvos Ministerio Pirmi 
ninko Dr. Voldemaro ir tuometinio Len
kijos užsienio reikalų ministerio. Tuo tar
pu Lenkija vis sėdėjo Vilniuje. Vienose 
tokiose diskusijose Lordas Balfour charak 
teringai susumavo padėtį šiais žodžiais: 
lrKą mes turime sakyti apie tą abejotiną 
generolą ir jo neaiškios kilmės kariuome
nę? Ar jis patriotas, užsitarnavęs patrioto 
karūnos, ar jis išdavikas nusipelnęs išda
viko bausmės? Mes to nežinome“. „Mes 
žinojome“, prideda Harris, „tačiau Želi- 
gowskis tebelaikė Vilnių“.

Tokios buvusios aplinkybės, kai 1931 va 
sąrą pasiuntinybės Londone patarėjas, 
grafas Wlos, pakvietęs Mr. W. Harris pie
tauti „Boulestin“ restorane. Po labai ge
rų pietų grafas Wlos pasiūlė Mr. Harris 
nuvykti į Vilnių, vietoje pastudijuoti pade 
tį ir parašyti apie Vilnių knygą, kurios iš
leidimu neabejotinai pasirūpintų lenkų vy 
riausybė. Harris atsakė negalėsiąs rašyti 
knygos apie tokį karštai ginčyjamą klau 
simą vienos kurios besiginčyjančios pusės 
nenaudai, ši pažiūra atrodė grafo buvusi 
nesvarstyta jr nevisiškai suprantama. Ha 
rris priduria:,, Būdinga, kaip nejautrūs, 
net ir augšto išsilavinimo žmonės, yra žur 
nalistinės etikos dėsniams“.

Mr. W. Harris toliau rašo kreip_sis pa
tarimo į J. A. Spender, „Westminster Ga
zette“ redaktorių. „Jis man buvo augščiau 
sias autoritetas visais klausimais, kur bu 
vo liečiamas žurnalistinis integralumas“.

VIPRAI PAUSKU IŠSPRUKTI
LIETUVAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA, PABĖGO NUO RUSŲ

STOCK HOLME

šiais metais i Laisvąjį Pasaulį at 
vyksta ekskursijos iš okupuotų 
kraštų. Viena tokių ekskursijų pe
reitą savaitę rusų laivu Pobėda at
vyko švedijon. Ekskursantų tarpe 
buvo ir lietuvių. Viena ekskursijos 
dalyvė, 35 metų amžiaus geografi
jos mokytoja, atsiskyrė nuo „an
gelų sargų“ ir nebegrįžo laivan, fcu 
ris išplaukė iš Stockholmo perei
tos savaitės šeštadienio vakare. Pa 
bėgėlė paprašė švedų azilio teisių. 
Iki šiol dar jos vardas laikomas 
paslaptyje.

NESILIAUJA MELĄ VE
Bolševikai giriasi, kad Katine ,.Drobės“ 

vilnonių audinių fabrike gaminami nauji 
audiniai kostiumams, sukurti pagal meni
ninkės Veronikos Asauskienės pavyzdžius. 
Naujoji medžiaga gaminama iš plonų ver
palų, yra lengva, tvirta, nesitraukia nuo 
drėgmės, beveik nesiglamžo. Audiniai , pla 
čiojoj tėvynėj“ susilaukė gero vardo ir pa 
sisekimo. Naujų audinių gamybą „įsisavi
no“ ir kitos miesto tekstilės įmonės. , Li
mos“ fabrike audžiamos lengvos, pigios 
kostiuminės vilnonės medžiagos ir triko ga 
miniai. Partiją lengvos, baltos, vilnonės 
medžiagos moteriškiems paltams vasarą iš 
leido , Liteks“ fabrikas. Visus šiuos audi
nius yra sukūrę vietiniai inžinieriai. Tik 
visa bėda, kad minimųjų medžiagų krašte 
palieka, palyginti, nedidelis kiekis, o vis
kas vis siunčiama įi „viskuo pertekusią pla 
čiąją tėvynę“...

Bolševikai giriasi visokių planų įvykdy
mu, sočlenktynių laimėjimais ir panašiais 
„pasiekimais“. Tačiau toli gražu to nepa
tvirtina tikrovė. Štai kad ir Klaipėdos 
„Aušros“ fabriko komjaunimo sekretorės 
Kušnirovos pasisakymas, kaip jį perdavė 
Vilniaus radijas 1956.9.14. Nors , Aušros“ 
fabrikas laikomas „pirmajaujančiu“, bet 
Kušnirova pripažįsta: „pereitų metų pabai 
goję mūsų fabrike susidarė labai sunki pa 
dėtis, mes nebegavome plastiko, o „Sil- 
vos“ fabrikas jį pristatinėjo labai neregu 
liariai. Dėl to cechuose nuolatos stovėdavo 
mašinos“... Panaši padėtis yra ne tik ta

ROMMELIS — KARIO PAVYZDYS

Pereitą savaitgalį Duseldorfe įvyko dide 
lis Afrikoje kovojusių karių suvažiavimas, 
sušauktas , Afrika Korps“ Sąjungos.

Suvažiavime dalyvavo daug anglų, italų 
ir austrų. Suvažiavusieji pabrėžė reikalą 
baigti senus ginčus, užmiršti nesantaiką. 
Europos karius šiandien riša nauja drau
gystė, nes jiems visiems gresia naujas prie 
šas. Suvažiavime dalyvavo per 20.000 bu
vusių karių ir augštoji Vokietijos karinin- 
kija. Kongrese pabrėžtas Rommelio pasi
aukojimas ir narsumas. Jis statomas pa
vyzdžiu besikūriančiai naujai Vokietijos 
kariuomenei. Kongrese dalyvavo ir garsio 
ji dainininkė, Lale Ąndersen, kuri sudai
navo savo populiarią „Lili Martene“. Ši 
daina tapusi ne tik vokiečių, bet anglu ir 
prancūzų karių tradicine ir viena mėgia
miausių dainelių.

Roma. Rugsėjo mėn. gale vyko XIV 
Tarptautinis Pienininkų Kongresas, kuria 
me dalyvavo 3000 atstovų iš 45 valstybių.

* * »
Londonas. D. Britanija išlygindama sa

vo biudžetą nenuvertins nei svaro, nei už
trauks paskolos, tik vienai amerikonų kom 
panijai parduos Trinidad Oil akcijų už 180 
milionų dolerių ( .La France Cat.“).

Spender visiškai neabejojo: „Jei nežino
tum, kad tai yra lenkų vyriausybės pro
jektas, būtų viskas tvarkoje, bet kadangi 
žinai, atseit, negali to daryti“. Kai Mr. Ha 
rris pranešė savo neigiamą atsakymą gra 
fui Wlos, šis buvo nusivylęs.

Mr. Harris vėliau buvo nuvykęs į Lenki 
ją, į Vilnių ir taip pat į Lietuvą. Sugrį
žęs jis parašė seriją straipsnių. Tie straips 
niai, tačiau, nedžiugino lenku pasiuntiny
bės Londone, nes buvo parašyti objekty
viai ir nušvietė Vilniaus klausimą teisin
gai.

Šiandien, grandinėse sukaustyta tauta 
neturi galimybės perspektyvoje įvertinti, 
suprasti ir suvokti, ką reiškia Vilniaus at 
gavimas tokiose nepalankiose sąlygose, 
kaip „Vilnius mūsų, o Lietuva — rusų“.

Spalio 9-tosios reikšmė laiko ir naujų 
kartėlių užtemdyta lyg ir nubluko, lyg 1- 
nustojo aktualumo. Tačiau laisvėje esan 
tiems lietuviams nevertėtų pamiršti to 
taip dažnai anose dienose kartoto šūkio: 
„O Vilniaus, nepamiršk lietuvi!“

Pabėgimas yra sensacingas ir 
tuo, kad tai pirmoji lietuvaitė, ku
riai pavyko išsigelbėti, pasinaudo
jant rusų rengiamomis propagandi 
nėmis ekskursijomis. Suprantama, 
kad į tokias ekskursijas parenka
mi tik „ištikimiausi iš ištikimiau
sių“ keleiviai ir, kaip matome, vis- 
dėlto ir tie, jei tik proga pasitaiko, 
pasirenka laisvę, daug kuo rizikuo
dami.

Tikimės, kad kitos savaitės nu
meryje galėsime plačiau pranešti 
apie musų tautietės išsigelbėjimą.

me viename fabrike, kad „cechuose nuola 
tos stovi mašinos“. Tokia jau, mat, bolše
vikinė „tvarka“.

„Tiesa“ Nr. 261, 1956 duoda bolševikinių 
statybų vaizdą. Dar pereitų metų pradžioj 
Kauno valstybinis statybos trestas Nr. 2. 
sudarė su Vilkaviškio rajono kolchozais 
sutartis dėl gyv. namų ir gyvulininkystės 
pastatų statybos. Iki šiol statybos darbų 
vykdytojai iš 40 statomų gyv. namų naudo 
tis atidavė tik 3, o gyvulininkystės pasta
to neužbaigė nė vieno. Šiuo metu statybos 
darbai iš viso nutraukti, o neužbaigtos sta 
tybos genda, griūva. , Ar ilgai tęsis tokia 
padėtis?“ — klausia J. Kapsas. Prie to 
klausimo būtų galima pridėti dar kitą: o 
kiek yra panašių bolševįkinių statybų, 
apie kurias viešai neminima? ■

Vilniaus pedagoginio instituto direkto
rius J. Mickevičius „Tiesos“ Nr. 215 nu
siskundžia, kad labai lėtai statomos insti
tuto naujoj patalpos. Jeigu spartis nebus 
padidintas, tai instituto kolektyvas , dar 
ilgai neturės normalių darbo sąlygų“. Pa
talpoms pastatyti numatyta 13 milionų, o 
per 2 metus iš tos sumos .įsisavinta“ vos 
2.100.000 rublių. Vilniaus statybos trestas 
darz liepos mėnesį atitraukė nuo statybos 
darbininkus, pagrindinio pastato ir namo 
statybos darbai nevykdomi. Švietimo Mi
nisterija paskatinta, kad „ryžtingiau ko
votų už instituto naujų patalpų statybos 
paspartinimą“...

ELTA

TELEFONAS IŠ EUROPOS AMERIKON

Šią savaitę atidaryta nauja telefono li
nija tarp Europos ir Pietų Amerikos. Te
lefono ir Telegrafų ministeris Charles Hill 
pirmas susijungė telefonu su tos pat žiny
bos ministeriais Kanadoje ir Amerikoje. 
Naujasis telefono kabelis jungs Europos 
valstybes su JAV ir Kanada.

Iki šiolei Atlanto dugnu buvo ištiestas 
tik telegrafo kabelis, dabar jau užbaigtas 
tiesimo darbas ir telefono laidų. Kaip ži
nome, europiečiai su amerikonais ir ka
nadiečiais palaikydavo ryšius radio-telegra 
fo pagalba, tačiau tokiems pasikalbėji
mams labai trukdydavo elektromagnetinės 
bangos ir atmosferinės sąlygos.

Keliolika metų buvo tęsiamas techniškas 
darbas, tiesiant telefono laidus Atlanto 
dugne. Visą šią statybą finansavo pašto ir 
telegrafo žinybos ir dvi kanadiečių ir ame 
rikiečių privačios firmos. Kabelio tiesimo 
darbai kaštavo 45 milionus dolerių.

Naujojo telefoninio kabelio ilgis 2.500 
mylių. Vienas jo kalas yra N. Foundlandi 
joje, antrasis Obane, Škotijoje. Iš ten po
žemiu jis sujungtas su Londono telefono 
centrale. Vienu metu ta linija galima kal
bėti 36 asmenimis iš įvairių vietų. Vienos 
minutės pasikalbėjimas kaštuoja 1 svaras.

Didžiausius sunkumus -statyboje turėta 
statant jūros dugne taip vadinamus stipriu 
tuvus, kurie stiprina susilpnėjusią elek
tros srovę. Tokių sustiprinamųjų stočių rei 
kėjo pastatyti net 51. Atstumas tarp tu sto 
čių apie 40 mylių. Tas stotis statė anglų ir 
amęrikiečių bendrovės.

Naujasis telefono kabelis ir greitieji ke
leiviniai lėktuvai dar daugiau suartins 
amerikiečius su europiečiais.

K'el'is. Penki Kiel'io kanalo locmanai, 
priėmę Egipto pasiūlymą dirbti Suezo ka
nale, pakeitė savo ankstyvesnį nusistaty
mą, nutarė Egiptan nebevykti. Jie paaiški
no, kad jiems buvusios sudarytos geresnės 
sąlygos dirbti KieTio kanale. Nė vienas 
Kiel'io locmanas Egiptui netarnauja.• * •

Viena. Iš Jugoslavų ekskursijos, kuri 
lankė Vienos rudens parodą du piliečiai 
pabėgo nuo savo apsaugos ir austrų poli
cijos paprašė politinių pabėgėlių teisės.

Tuo pačiu metu iš Jugoslavijos į Austri 
ją atbėgęs Gyula Szilagyi pranešė, kad du 
jo draugai Jugoslavijos pasienio sargybos 
buvo nušauti, kai iki Austrijos sienos be 
buvo likę vos 10 metrų.

15 ATOMINIŲ POVANDENINIŲ LAIVŲ

SEKMADIENIS. JAV pastatys artimoje 
ateityje 15 naujų atominių povandeninių 
laivų, šešiems tokiems laivams atominius 
reaktorius šiuo metu stato žinomoji West
inghouse Electric Corporation. Vien tik 
šeši atominiai „pečiai“ kainuos per 24 mi
lionus dolerių.

NAUJI LĖKTUVNEŠIAI

Newport News, Virginijos valstybėje, nu 
leistas į vandenį trečiasis Forrestal klasės 
milžiniškas lėktuvnešis „The Ranger“. 
Kaip ir jo pirmatakai, Forrestal ir Sarato
ga, Ranger bus 59.650 tonų talpos. Jo grei
tis sieks 35 mylias per valandą. Jo kaina 
beveik 200 milionų dolerių, šis lėktuvne
šis veža ir aptarnauja šimtą lėktuvų.

Iki 1960 metų JAV numato pastatyti dar 
šešis tokius lėktuvnešius. Projektuoiamie 
ji laivai bus varomi atomine jėga.

Per Ranger'io krikštynas kalbą pasakė 
laivyno viršininkas, admirolas Arleigh Bur 
ke. J's nabiėžė tokių laivų pranašumą, pa 
lyginus su aviacijos bazėmis užjūrio ki aš 
tuose: „šis laivas yra mažiau pažeidžia
mas, už kitus karinius taikinius. Jis yra 
judanti bazė todėl negali būti okupuotas, 
ar užimtas svetimos kariuomenės. Jis pri
klauso J. Amerikos Valstybėms, ir jo veiks 
mai nesusieti su jokiomis teritorialinio su 
verenumo painiavomis“.

VULKANAS SPROGO

PIRMADIENIS, šiandien britų karinę 
aviaciją ištiko skaudi nelaimė: Londono 
aerodrome nukrito ir sudegė naujausias 
britų bombonešis, Vulcan’as. šis trikam- 
piirs. bombonešis, neturįs sau lygaus pa
saulyje, tik dabar pradedamas masiniai 
gaminti. Juo aprūpinamos britu, strategi
nio bombardavimo eskadrilės. Lėktuvas ne 
.įprastos trikampio — Deltos formos su ke 
tūriais sprausminiais varikliais. Didžiuma 
savybių dar nepaskelbta. Žinoma tik tiek, 
kad jis iš sąjungininkų bazių gali numes
ti vandenilio bombą, bet kuriame pasaulio 
taške. Jis yra pirmasis bombonešis pasau
lyje, skirtas vandenilio bombų tarnybai. 
Jo kaina — milionas svarų.

Tuojaus po lėktuvo katastrofos, paaiškė 
jo ir nelaimės priežastys. Lėktuvas grižo 
iš Australijos vidutiniu greičiu 500 mylių 
per valandą. Pirmadienį apie 11 vai., kai 
jis turėjo nutūpti, Londoną gaubė miglos 
ir lietus, gi pirmą valandą Londone buvo 
tamsu, it naktį. Tokiu oru lėktuvas turė
jo leistis aklai, •— vedamas radaro, nema 
tydamas jokių šviesų žemėje. Jį tupdė iš 
aerodromo bet ne jo paties įgula. Atsiti
ko taip, kad jis palietė žemę — kopūstų 
lauką, prieš cementuotą aerodromo taką, 
ir dėl to nubyrėjo jo 15 ratų. Tada pilotui 
vistik pavyko lėktuvą pakelti augštyn, ta 
čiau nebebuvo įmanoma jo suvaldyti. Du 
lėktuvą valdę lakūnai išsigelbėjo. Jie bu
vo išsviesti į orą su sėdynėmis specialiai 
tam tikslui įrengto pritaisymo, ir laimin
gai parašiutais nusileido. Keturi kiti lakū
nai neiššoko dėl dar nepatirtų priežasčių. 
Jie žuvo, kai lėktuvas, palietęs žemę, spro 
go ir užsidegė.

Lėktuvo sutikimo iškilmės virto trage
dija. Keturi lakūnai sudegė akivaizdoje jų 
laukusių žmonų vaikų ir draugų.

ANTRADIENIS. Blackpool'yje įvyko me 
tinis Labour Party, britų darbiečių parti
jos suvažiavimas. Pačioje suvažiavimo 
pradžioje pareikšta daug kritikos konser
vatorių vyriausybei ir Sir Anthony Eden'o 
politikai, ypač dėl Suezo. Darbiečiai užak 
centavo savo norą taikingai spręsti ginčą 
su Egiptu. Labai griežtai pasisakyta prieš 
ginkluotą konfliktą ir prieš taip vadinamą 
„jėgos“ politiką. Darbiečių argumentai ne 
daug kuo skyrėsi nuo tų, kuriuos šiandie
ną skelbia Maskva tais klausimais.

Dar labiau buvo užakcentuotas darbie
čių „sukairėjimas“, kai į vadoavujančią 
Darbiečių Partijos iždininko vietą išrink
tas žinomas kraštutiniai kairus Aneurin 
Bevan'as. Jis laimėjo 274.000 balsų persva 
ra prieš konkurentą George Brown‘ą, — 
dešiniojo darbiečių sparno atstovą. Kaip 
žinoma, Brown'as labai „nusidėjo“ -Mask
vai, Bulganino ir Chruščiovo priėmimo me 
tu Londone, išdrįsęs kalbėti apie socialis
tus, kalinamus Sovietų katargose ir priver 
čiamojo darbo stovyklose. Nuo to laiko 
Brown'as visų kairiųjų buvo „pasmerk
tas“, gi Bevan'as iškilo, kuriam per pasku 
tinius du metus nepavykdavo užimti atsa
kingų socialistų partijos iždininko parei
gų. Pažymėtina, kad iždininko pareigos 
yra kaip ir tradicinis postas prieš užimant 
lyderio vietą, kurioje šiandien yra Gaits- 
kell'is. Žurnalistų paklaustas, ar dabar jis 
nebandys kopti į pačią darbiečių partijos 
viršūnę ir užimti Gaitskell'io vietą, Beva
n'as pastebėjo, kad dar anksti apie tai 
kalbėti.

Taip Bevanas, kuris buvo beveik išmes
tas iš partijos už savo kairumą, kurio kal
bas nuolat cituoja Maskva, ko gera greit

gali pasidaryti opozicijos lyderiu ir, jei 
darbiečiai laimėtų kitus parlamento rinki 
mus, jis taptų ministeriu pirmininku...
CHRUŠČIOVAS VIENAS NEBEGALĖJO 

„PAILSĖTI“...

KETVIRTADIENIS. Pereitą savaitę Ju 
goslavijoje viešėjęs Chruščiovas, staiga 
grįžo į Sov. Sąjungą, tačiau ne vienas, bet 
su Tito. Abu tūzai nevažiavo Maskvon, bet 
į Jaltą. Ten vėliau nuvyko ir Bulganinas. 
Oficialiai buvo pranešta, kad Chruščiovas 
keliavęs Jugoslavijon „pailsėti“. Dabar ir 
vėl rusų šaltiniai skelbia, kad Tito ir visa 
eilė Jugoslavijos lyderių atvykę į sovieti
nius kurortus „atsikvėpti“. Toks staigus 
reikalas „ilsėtis“ Titui ir Chruščiovui ben
droje vasarvietėje, iššaukė daug komen
tarų. Kaip ten bebūtų, pažymėtina, kad 
Tito su Chruščiovu išvyko iš Belgrado lėk 
tuvu. Reiškia, skubėjo. Reikia prisimiifti, 
kad Tito niekad nekeliauja lėktuvu, ne
mėgstąs tos susisiekimo priemonės. Reiš
kia, pasitarimai iššaukti skubaus reikalo. 
Chruščiovui derybose su Tito „asistuoja“ 
jo ištikimi draugai, neseniai paties Chruš 
čiovo įtraukti į Centrinį Kompartijos Ko
mitetą!, Brežnevas ir Kiričenko.” Vakarų 
spauda spėlioja, pasiremdama Belgrado 
pranešimais, kad tų pasitarimų priežasti
mi buvo Suezo krizė. Tito išsigandęs, kad 
beprasidedą geri santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų galį sužlugti dėl to nelaimingo Na 
ssero. Maskva buvo begrįžtanti į stalininę 
liniją, su šaltojo karo taktika. Net ir „pen 
kių skrybėlaičių“ byla rodė kad rusai jieš 
r*o priežasčių santykiams įtempti. Ar pa
vyks Titui perkalbėti Chruščiovą nuo ne
draugiškos laikysenos Vakaru atžvilgiu, 
greit pamatysime. Reikia pastebėti, k'ad 
gerai informuotuose sluogsniuose dabar at 
virai kalbama, jog Chruščiovas pergyvenąs 
sunkias dienas. Stalininės politikos šalinin 
kai, galutinai nesunaikinti pagal • senuo
lius metodus, o tik truputį pritrenkti, dar 
■'likosi tvirtai pačiose viršūnėse. Tiems se 
dems bolševikams netinkąs Chruščiovo 
bandymas įvesti kiek švelnesnę liniją vidų 
Je ir užsienio politikoje. Galimas dalykas, 
kad šis reikalas privertė jį skubėti „poil
siui“ pas Tito ir jieškoti užtarimo...

LONDONAS NEAPVILS...

PENKTADIENIS. Apie rusų baleto suti
kimą vykti Londonan, rusai paskelbė, tuo 
metu, kada Londono Filharmonijos Orkes
tras. koncertavęs Maskvoj, rengėsi išvyk
ti į Leningradą. Rusai puikiai priėmė ang
lų muzikantus. Pats ministeris Michailo- 
vas, dėkodamas už gastroles, išreiškė vil
tį, kad rusų „artistams“ bus surengtas ne 
mažiau šiltas priėmimas Londone. Šis t ra 
silenkiąs su pagrindinėmis mandagumo tai' 
syklėmis išsireiškimas, suprantamas, tu
rint galvoje rusų nepaprastą jautrumą dėl 
baleto gastrolių Londone. Rusai iš anksto 
prašo: „Vyrai, tik nesukritikuokite mūsų 
baleto“. Neabejotina, kad džentelmeniškas 
Londonas neapvils Michailovo...

.ŠEŠTADIENIS. Londono spauda komen 
tuoja Izraelio — Jordano pasienio konffik 
tus. Pasaulis vis linkęs šaukti, kad jau 
„karas“, kai tik Izraelio kariai susikerta 
su jordaniečiais, tačiau Viduriniuose Ry
tuose niekas nekreipia į tuos mažus konf
liktus ypatingo dėmesio. Ten geriau su
prantama „atmosfera“, kurioje tie susi
šaudymai vyksta. Demarkacinė linija, pra 
vesta po 1948 metų karo taip komplikuo
ta, taip išraityta, kad nė patys gerieji eks 
pertai ten nesusigaudo. Tokioms sąlygoms 
esant, konfliktai neišvengiami, juo labiau, 
kad arabai su žydais, deja, nėra dideli 
bičiuliai. Būdingas neapykantos jausmų 
demonstravimas yra pasekmė Nassero iš
judinto „augšto patriotizmo“ jausmo visa
me Egipte. Per susidūrimus su Egiptu, Iz 
raelis paėmė nelaisvėn 71 egiptietį. Egip- 
tieičams pateko 3 žydai. Izraelis siūlė pa
sikeisti karo belaisviais santykiu: 71 ara
bas — 3 žydai, tačiau be pasekmių. Egipto 
vyriausybė nė kalbėtis tuo reikalu neno
rinti. Trijų žydų karių motinos varsto pre 
zidento Ben Guriono duris, prašydamoš iš 
vaduoti jų sūnus, bet Ben Gurionas nega
li joms pagelbėti, nesuprasdamas, kodėl 71 
egiptietės motinos nedaro atitinkamo spau 
dimo pas Egipto prezidentą?

Jungtinių Tautų komisija aiškina konf
liktą vietoje, tačiau jai sunku ką nors tei 
giamo padaryti. Toji komisija yra moder
niškos auklės pareigose: gali prižiūrėti 
vaikus darželyje, bet neturi teisės už išdy
kavimą įkrėsti beržinės košės. Tokiu bū
du tos Jungtinių Tautų Stebėjimo Komisi
jos pareiga ir telieka — stebėti...

šiemet vasarą Palangoje debiutavo jau 
na dirigentė Margarita Dvarionaitė, Lenin 
grado Konservatorijos studentė. Debiutas 
praėjo sėkmingai. Per koncertą Dvariono 
pjesę .Prie ežerėlio“ atliko Maskvos kon
servatorijos studentas smuikininkas A. 
Juodišius.
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IR MUZĖJUS BJAURIOJA Dr. J. Gussen

Pasisavindami laisvės metais surinktų 
kraštotyros muzėjų eksponatais, bolševi
kai skelbia, kad Telšių kraštotyros mažė
jui suėjo 25-ri metai. Muzėjuje esą per 7 
tūkstančiai „pagrindinio fondo ekspona
tų“. Šiuo metu muzėjuje baigiama ruošti 
„baudžiavos Įsigalėjimą vaizduojanti eks
pozicija, kurioje daug vietos skiriama kla 
sinei kovai pavaizduoti, o ypač Žemaičių 
seniūnijos 16 a. vidurio valstiečių kovai 
nušviesti“. Muzėjus papildytas taip pat 
„liaudies kovos dėl Tarybų valdžios įkūri
mo Lietuvoje“, eksponatais, į juos įkišus 
apie 400 pogrindinių komunistinių lapelių, 
komunistų nuotraukų ir tuo būdu jį suter- 
šiant, nes visa tai nieko bendro su krašto
tyra neturi. Šiaip kraštotyros muzėjuje su 
rinkta daug medžiagos, vaizduojančios mū 
sų krašto žmonių gyvenimą įvairiais lai
kais. Ypač apstu eksponatų iš baudžiavos 
laikų. Muzėjaus istoriją per Vilniaus ra
diją nušvietė jo „vyresnysis mokslinis 
bendradarbis" Valatka. Muzėjaus klubo 
skaityklos vedėja yra Bronė Ruzgienė. Iš 
tikro Muzėjus buvo įsteigtas 1934 m. Jis 
dabar yra buv. Sapiegų rūmuose. Muzėju 
je sutelkta per 1000 archeolog. eksponatų, 
apie 100 etnografinės buities pavyzdžių 
apie 600 liaudies meno kūrinių, apie 300 
istorinių dokumentų ir originalių ekspona
tų, 500 numizmatikos pavyzdžių, retai už
tinkamas Lietuvos kunigaikštystės žemė
lapis, Lietuvos statutas ir kt. Muzėjus 
kontroliuoja apie 70 rajono ribose esan
čių Lietuvos paminklų.

STUDENTIJOS
Neseniai pasibaigė šeštasis studentų kon 

gresas Ceylone. Pirmą kartą europiečiai 
pasijuto mažumoje tarptautiniame studen 
tų kongrese.

Skaitlingi būriai delegatų iš Azijos, Af
rikos, Lotynų Amerikos, padidino tautines 
grupes iki 56.

Kongreso tikslas puoselėti pasaulio stu
dentų bendradarbiavimą, skatinti gerą jau 
nuomenės tarpusavio sugyvenimą ir plėsti 
ryšius. Šį kartą atstovai grįžo iš kongreso 
kiek nusivylę dėl pasireiškusių naujų skal 
dančių tendencijų.

Konfliktas kilo per aštrias diskusijas, 
sprendžiant Alžiro studentijos pasiūlymą, 
kurį JAV atstovai palaikė ir juo buvo no
rima pareikšti kongreso solidarumą Alžiro 
studentams. Daug jų ,esą, areštuojama ir 
be teismo laikoma kalėjimuose.

Vakarų Europos studentų atstovai atsi
sakė pasirašyti rezoliuciją, ir veltis į tokią 
politiką.

Amerikiečių elgesys palaikytas oportu- 
nistiniu noru prisigerinti kolonijinių kraš 
tų studentams. Jų pareikšta Vakarų kraš

MOTINOS PATRIOTIZMAS

Antrojo Pasaulinio karo metu Prancūzi
joje buvo paskelbtas atsišaukimas į mote
ris, kviečiąs prancūzes būti motinomis tų 
į kariuomenę išėjusių jaunikaičių, kurie, 
neturėdami 20 metų amžiaus, stojo sava
noriais, suteikiant jiems motinišką meilę 
ir rūpestį: jaunuolius aprūpinti šiltais dra 
bužiais, maistu, siuntinėti į frontą įvairių 
siuntinėlių, padrąsinančių laiškų ir t.t. I 
atsišaukimą atsiliepė labai daug moterų. 
Be kitų, atsiliepė viena motina kurios vi
si 10 vaikų buvo jau mobilizuoti. Savo 
laiške ji rašė nesanti turtinga, bet dėl tė
vynės meilės sutinkanti dar globoti vieną 
našlaitį kareivį.

Per Pirmąjį karą iš Vilniaus viešosios 
(dabar un-to) bibliotekos buvo išvežti re 
čiausi knyginiai ir rankraštiniai rinkiniai, 
taip pat nemaža vertingų muzėjinių ekspo 
natų. Dabar bolševikai skelbia dalį jų gra 
žiną. Į Vilnių jau atgabenta 16-18 a. retų 
knygų kolekcija, sudaryta iš 106 vienetų. 
Tarp jų yra Vilniaus spaudos pradininko 
P. Skorinos „Apaštalo“ 1523 m. leidinys, 
Maskvos spaustuvininkų Ivano Fiodoro ir 
Petro Mstislawco leidiniai, kuriuos jie at
spausdino 1560 m. Zabludove, Lietuvos pa
sienyje, Katkevičiaus suorganizuotoje 
spaustuvėje. Vėliau Mstislaweas Vilniuje 
1575-1576 m. atspausdino „Psalmyną“ ir 
„Evangeliją“. Tarp muzėjinių vertybių 
gražinta įvairių Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių portretų, biustų ir kitų rinkinių, 
kurių dalis buvo išgabenta iš Vilniaus 19 
a. antroj pusėj.

Maskvos istorinis muzėjus neseniai at
siuntė į Lietuvą Mokslų Akademijos Isto
riniam - etnografiniam muzėjuj apie 130 
įvairių eksponatų. Šias vertybes po 1863 
m. sukilimo numalšinimo tuometinis Vil
niaus generalgubernatorius Muravjovas bu 
vo pagrobęs iš Vilniaus senienų muzėjaus 
ir išsiuntęs į Rumiancevo muzėjų Maskvo 
je, iš kur jos vėliau ir pateko į Maskvos is 
torinį muzėjų. Tarp eksponatų yra 17-18 
a. didžiosios Lietuvos kunigaikštystės stik
lo gamyklų taurės su Rapackų, Radvilų, 
Rimšų, Tiškevičių herbais, Žygimanto Va 
zos laikų Trakų vaivadijos vėliava, kara
liaus Stanislovo Poniatovskio žirgo para
dinė apranga, taip pat daug 15-18 a. gink
lų. E

KONFLIKTAS
tams kritika rėmėsi blogai informuotais 
šaltiniais.

Prieš rezoliuciją balsavo visos valsty
bės, išskyrus italus. Už rezoliuciją pasisa
kė Pietų Amerikos, Afrikos, Azijos, Aus
tralijos ir JAV delegatai.

Maltos studentai buvo vieninteliai kolo
nijų atstovai, kurie palaikė Europą, nepai 
sant spaudimo. Maltiečiams pavyko prikal 
bėti graikus, atsiimti rezoliuciją dėl Kip
ro.

Maltos atstovas taip aiškino maltiečių 
studentų laikyseną: „Mes, Maltos studen
tai, kartais nesutinkame su vyriausybe, bet 
mes visada gerai traktuojami. Niekad nie 
kas mūsų nekąlino, nešaudė ir nemušė, 
nes mes nesudarome grėsmės taikai ir sau 
gurnui mūsų salos gyventojams“.

..Sunday Times“, komentuodamas šį 
tarptautinį studentų kongresą, rašo, kad 
konferencijai pakenkė nevykusi JAV dele 
gacijos laikysena, dėl kurios trumparegiš
kos intervenciojs, sudrumsta studentiška 
kongreso nuotaika.

knygos, vertos perskaityti
B. Pukelevičiūtė — ASTUONI LAPAI, 

27 ši. 6 d.
Alė Rūta — TRUMPA DIENA, 29 ši. 4 d.
J. Kralikauskas, URVINIAI ŽMONĖS, 

19 šil.
Vaičiulėnas — TĖVYNĖS SARGYBOJE, 

22 šil.
Prof. Kolupaila — NEMUNAS. 18 šil. 4d.
V. Andriukaitis — AUDRA ŽEMAI

ČIUOSE, 15 šil.
P. Andriušis — TIPELIS, 22 šil.
F. E. Sillamoaa — SILVIJA, 28 šil.
Springborn — PASKUTINIS PRŪSŲ 

SUKILĖLIS, 14 šil. 8 d.
Radzevičiūtė — ŽEMELĖ ŠVENTOJI, 

8 šil.
Gen. Raštikis — KOVOS DĖL LIETU

VOS, 43 šil.
Neatsiskaitę už 8 tomą Liet. Enciklope

dijos prašome nebeužvilkinti.
DAINORA, 49, Thornton Ave. W. 4.

SVEIKATOS REIKALAI
DANTYS IR VĖŽYS dai taip pat veikia labai neigiamai ir pa-

Vyrai' grįžta prie TikėjimoŠiurpas ima, kai išgirsti, kad pažįsta-
mas ar geras draugas susirgo ar mirė vė
žiu. Seniau, atrodo, ši liga nebuvo tiek pa 
plitusi ir tokia žiauri. Gal dėl to, kad žmo 
nės daugiau vartojo natūralaus maisto, 
mažiau suteršto ir apnuodyto chemikalais.

Šiandien ši liga giliai įleidusi šaknis ir 
plinta kasdien vis labiau, surasdama nau
jų aukų. Maždaug vienas iš 5 ar 6 asmenų, 
mirštančių sulaukus nuo 45-65 metų, mirš 
ta vėžiu.

Reikia pasakyti, kad dar nedaug težino 
me apie pagrindinius vėžio atsiradimo ir 
vystymosi dėsnius. Vėžys gali išsivystyti 
iš piktybinių ir nepiktybinių navikų bei 
tanų, o taip pat nuo įvairių kūno dalių 
užgavimo bei sužeidimo, mechaniško ar 
chemiško, nuo apnuodijimo ir nudeginimo.

Aistringi rūkoriai senatvėje gauna daž
nai lūpų vėžį nuo nuolatinio, ypač apatinės 
lūpos, kaitinimo bei erzinimo. Burnos vi
duje arba liežuvio gale gali atsirasti vėžys 
tokiose vietose, kurias išpuvęs, nutrupėjęs 
dantis nuolat užkabina, raižo, trina ir dras 
ko. Taip pat inkštirai, apgamos ir karpos 
virsta vėžiais, jei jie nuolat sužeidžiami, 
krapštomi ar draskomi. Taip pat netiku
sios dantų protezės būna vėžio burnoje 
priežastimi.

Žmonių turinčių dantų protezes, dantų 
smegenys paprastai sumažėja ir susitrau
kia. Tada protezės padidėja ir dažnai už
gauna, prakerta, pratrina ne tik dantų 
smegenis, bet ir žandikaulių raumenis. 
Nuo tokių nuolatinių užgavimų ir braižy
mų pradeda augti vadinamos „laukinės“ 
mėsos gabaliukai, kurie vėliau virsta pikty 
biniais tanais, navikais ir baigiasi vėžiu. 
Protezių nešiotojai turi būti pakankamai 
atsargūs ir, pastebėję burnoje žaizdą arba 
laukinės mėsos gabalėlį, turi tučtuojaus 
kreiptis į dantų gydytoją, kuris, nustatęs 
diagnozę, patars, ką daryti.

Ne tik burnoje, bet ir skilvyje išauga 
vėžys nuo nuolatinio skilvio sienelių erzi
nimo, dirginimo arba deginimo. Lengvai 
gendantieji, pūvantieji valgiai, karštos 
sriubos, stiprieji gėrimai — štai pradinės 
skrandžio žaizdų priežastys. Prie visa to 
dar prisideda išpuvę, pūliuojantieji dan
tys su votimis, blegas maisto sukramty- 
mas ir apipuvę tonsilai. Visi šitie blogu
mai turi daug bendra, neigiamai veikda
mi į žmogaus organizmą.

Sveiki audiniai, normalios ląstelės, dau
gindamiesi ir augdami, atlieka naudingą 
visam organizmui darbą, bet tanai ir vėžiai 
yra kūno parazitai, jo syvų ir jėgų eikvo
tojai. Šie nekviesti svečiai, žmogaus kūno 
bjauriausios išgamos, yra jo priešai, ne
turintieji jokio fiziologinio ar anatominio 
pagrindo savo egzistencijai; jie auga, ne
paisydami jokių teisių, siurbia tai, ką pa
sigamina sau kruopščios, dirbančios ląste 
lės. Jie minta svetimu maistu, auga ir Sau 
ginasi, naikindami viską, kas jiems pa
kliūva kelyje, ar tai būtų gysla, nervas, 
kaulas ar raumuo, nieko nelenkia, auga ir 
skuba, patys nežinodami kur ir kam.

Tanų ir navikų būna dviejų rūšių: pik
tybinių ir gėrybinių (nepiktybinių). Taip 
pat ir vėžių būna dviejų rūšių: mėsuotų 
ir nemėsuotų (tikrųjų).

Mėsuotieji vėžiai auga daug greičiau: jie 
atsiranda dar žmogui jaunam tebesant ir 
auga iš jungiamųjų kūno audinių, o ne iš 
dengiamųjų, kaip tikrieji.

Tikrieji vėžiai atsiranda visada, žmogui 
jau įžengus į antrąją savo amžiaus pusę, 
kai organizmas jau šiek tiek nusidėvėjęs ir 
ne viskas yra geroje tvarkoje. Tada jau 
reikėtų vengti mėsiškų valgių, o daroma
priešingai. Alkoholis, tabakas, sifilio nuo-

skatina lūpų, liežuvio ir gerklės vėžio atsi 
radimą.

Nors nuolat tobulėja chirurginės prie
monės ir pačių chirurgų menas, nors gydo 
ma Rentgeno spinduliais, radiumu ir kito
kiais, seniau nežinomais būdais, bet vėžys 
kasmet grobia vis daugiau ir daugiau au
kų. Ir ne tik didėja susirgimų skaičius, bet 
ir mirtingumas, nes atsiranda vis daugiau 
vėžio sukėlėjų ir priežasčių, — šito fakto 
mes ir norėdami negalime užginčyti.

Sudarkyti, chemikalais sukoneveikti, ne 
tinkamai gaminami, dirbtinai ilgai laiko
mi, konservuoti, sąmoningai ar nesąmonin 
gai nuodijami — kad tik kutentų gomurį 
ir patiktų akiai — valgiai yra šių. blogy
bių priežastis, o tu, skrandi, žinokis sau, 
rūk ir merdėk! Perdaug ir, reikia pabrėžti 
dar kartą, perdaug vartojama gyvulių mė 
sos, o visas kūnas ląsteles plukdyte pluk
do, maudo nuodinguose skysčiuose.

Tikrieji vėžiai prasideda dengiamuose 
audiniuose, plėvėse, liaukose bei karpose. 
Dažnai jie atsiranda jau žmogui gerokai 
pagyvenus ir auga labai iš lėto. Apie šios 
rūšies vėžius žmonės dažniau kalba ir jais 
rūpinasi, nes jie auga skrandyje, gimdoje, 
krūtyse, storoje žarnoje, tulžies pūslėje, 
gerklėje, žanduose, ant liežuvio ir paga
liau ant dantų smegenų nuo perdidelių 
brūžinančių plokštelių. Kadangi, kaip mi
nėta, šitie vėžiai auga labai lėtai, tai laiku 
juos pastebėjus ir išplovus su šaknimis ga 
Įima gyventi be baimės ir rūpesčio. Bet jei 
laiku nesusigriebsime, tai jie, prasidėję 
dengiamuose audiniuose, lenda gilyn į svei 
kus audinius ir atrodo panašūs į ląstelių 
pluoštus, kekes arba vainiko pynes.

Jei vėžys pasirodo paviršiuje, pvz., odo
je, ant lūpų, liežuvio ar dantų smegenų, 
tai gal apie 90 procentų atveju gali būti 
pagydyta. Bet jei liga prasideda giliai or
ganizmo viduje, organuose, kur sunku ją 
rasti ir nustatyti diagnozę, kai ji yra ne
matoma, tai pavyksta pagydyti tik nuo 20 
procentų iki 40. O jei liga pastebima tik 
tada, kai jau prasideda skausmai, tai yra 
ženklas, kad ji jau paplitusi po visą kūną, 
ir ligonis tikrai mirs vėžiu.

Iki šiol tik sekančios priemonės yra pri 
pažintos efektyviomis vėžiui gydyti: pri
tyrusio chirurgo daromos operacijos, Rent 
geno spinduliai ir radiumas. Jei po gydy
mo šitomis priemonėmis — kartais viso
mis kartu — liga neatsinaujina po 5 iki 10 
metų, tai ligonį galima laikyti pagijusiu.

Kur išeitis iš šios baisios padėties ir 
kaip reikia elgtis, sulaukus daugiau, kaip 
40 metų amžiaus? Jei toks asmuo nesijau 
čia gerai, ypač, jei virškinimas nėra tvar
koje, tai turi nedelsdamas kreiptis į gydy
toją, kurio pareiga ištirti visą kūną, o 
ypač vidaus organus. Darant šitokį ištyri 
mą, yra būtina padaryti rentgenogramas, 
nes tik jos gali parodyti slaptų ligų židi
nius, bakterijų lizdus. Šitokie tyrimai tu
ri būti daromi bent vieną kartą per metus. 
Kartais gydytojas visai netikėtai gali ras
ti vėžio užuomazgas ir tučtuojau pradėti 
gydymą, kuris ligos pradžioje yra daug 
lengvesnis ir sėkmingesnis.

(Ištrauka iš neseniai pasirodžiusios 
Dr. A. Gussen knygos „Dantys“. Išleido 
„Naujienos“, Chicagoje 1956 m.).

Per trečiąsias tarptautines futbolo rung 
tynęs Vilniuje „Spartako“ futbolininkai su 
sftiko su Suomijos , Hakos“ klubo koman
da. Rungtynės baigėsi be įvarčio. Tai buvo 
paskutinės šių metų okup. Lietuvos futbo-
lininkų tarptautinis susitikimas.

Šiandieną augšto išsilavinimo vyrų, ku 
rie anksčiau buvo pagonys, ateistai, ar pri 
klausę kuriai sektai, grįžta į Katalikybę 
ir ateina pagarbinti Kristų, yra tiek daug, 
kad jų atsivertimą kartais nebepastebi pla 
tieji katalikų sluogsniai. Štai jų keletas.

1945 m. spalių 10 d. daugelio kraštų ra
dijas skelbė netikėtą žinią — FRANCIS 
BUDENZ — vienas iš žymiausių JAV ko- | 
munistų vadų ir Daily Worker redaktorius | 
grįžo J Katalikų Bažnyčią. Savo atsiverti
mą aprašė „This is my Story“ knygoje, ku 
rią baigia psalme: „Garbinkime Viešpatį 
visos giminės, garbinkime jį visos tautos, 
nes jo pasigailėjimas oasirodė ant mūsų 
begalinis“.

DR. ALEXIS CARREL — Nobelio premi 
jos laureatas, JAV Rockefeller io Instituto 
prezidentas, pagarsėjęs savo knyga , Žmo
gus, tas nepažįstamasis“. Kaip gydytojas 
kartą lydėjo ligonių traukinį į Lurdą. Po į 
jo akių Lurdo grotoje mirštanti mergaitė 
nuo sunkaus tuberkuliozinio peritonito aki | 
mirksnyje pagijo. Netikintis daktaras ne- ą 
galėjo paneigti aiškaus stebuklo. Savo at
sivertimą aprašė knygoje .Kelionė į Lur
dą“. „Mano gyvenimas, — rašo jis, — bu 
vo lyg smėlio dykuma, nes Tavęs Viešpa
tie nepažinau. Dabar savo gyvenimą ski
riu Tau ir tiems, kurie kenčia“.

M. FEDERICO SCIACCA — Genuvos 
universiteto teoretinės filosofijos profeso
rius ir gausių veikalų autorius. Savo atsi
vertimą aprašo „Mano kelionė prie Kris
taus“ (1944). Jis sako: „Ateistai netiki į 
Dievą ne dėl to, kad būtų įsitikinę kad 
Dievo nėra, bet dėl to, kad bijo įsitikinti, 
kad Dievas yra“.

EUGENIO ZOLLI — Romos Vyr. Rabi
nas, filosofijos profesorius Katalikų Baž
nyčioje priėmė krikštą 1945 m. vasario 13 
dieną. „Manęs niekas nebandė atversti, — 
rašo jis. — dažnai skaičiau Evangeliją, 
studijavau mokslinius komentarus. Viskas 
manyje vyko ir brendo iš lėto. Atsisakiau 
visko, kad galėčiau eiti keliu, kuris man 
buvo vienintelis kelias — Krikščionybė“. 
Po atsivertimo parašė knygą „Christus“. 
— Argi Jėzus Kristus nebuvo mano tautos 
Sūnūs? Ir aš pasakiau: Kristau aš esu 
Tavo!

PAUL VAN K. THOMSON — JAV Pro
testantų Episkopalų augštas dvasiškis į Ka 
talikų Bažnyčią priimtas kartu su žmona 
ir 3 vaikučiais 1949 m. rugsėjo mėn. ..Ko
dėl aš tapau kataliku? Todėl, kad Dievo 
malonė mane čia atvedė, nes tikėjau j 
Kristų ir Jo jieškojau savo visą gyveni
mą“.

JEAN CHING HSIUNG WU — buvę* 
Kinijos ambasadorius prie Šv. Sosto, da
bar profesorius Honolulu universitete. 
. Skaičiau Šv. Raštą. Giovanni Papini 
„Kristaus Istoriją“, Dantę, Šv. Teresėlės 
. Sielos Istoriją“. Ši lektūra mane atvedė 
į Bažnyčią ir 1937 m. gruodžio 18 d. pa
prašiau krikšto“.

GUIDO MILANESI TORRIANI — admi 
rolas, autorius virš 30 tomų, atsivertė 
klausydamas rekolekcijų pamokslo. Jo se
kanti knyga jau buvo parašyta Marijos 
garbei .Sancta Maria“.

OSWALD POHL — SS generolas į Kata 
likų Bažnyčią sugrįžo 1950 m. vasario 12 
d. Landsbergo kalėjime. Jo paties aprašy
tas atsivertimas buvo paskelbtas Vokieti
jos laikraščiuose keletą dienu prieš mir
ties sprendimo įvykdymą. „Vokietijos pra 
laimėjimas, — rašė jis, — mane atvedė j 
Nuembergo Tribunolą, kur mane, kaip ka 
ro nusikaltėlį, pasmerkė mirti. Mano gyve 
nimas baigėsi. Šaltoje ir tamsioje kamero
je. ledinėje vienumoje, sėdėjau paskendęs 
mintyse. Jieškojau Dievo šimtuose knygų: 
Dieve, kur tu esi? Mano gyvenimo didžiau
sias džiaugsmas — kai pirma, kartą savo 
kameroje atsiklaupęs laisva siela ištariau: 
Credo in unum Deum — Tikiu į Dievą!“

P. Dauknys MIC

Ištrauka iš Joseph Scholmer knygos 
„VORKUTA“, išleistos New Yorke, 1955 
metais.

♦

Vokietis Dr. Scholmer knygoje „Vorku
ta“ aprašė, kaip jis buvo apkaltintas špio 
nažu, todėl, kad atšalo nuo kompartijos. 
Jis buvo nuteistas 25 metams Vorkuton. 
Knygoje dažnai minimi lietuviai, kurių 
Vorkuton ištremta labai daug.

1950 metais, kada Scholmer atvyko su 
transportu į Vorkutą, jau tada tuoj susipa 
žinęs su pirmaisiais lietuviais, su kuriais 
jis ėjo į tremtį „gretomis po penkis“...

Dr. Scholmer pateko į lagerį, pavadintą 
skaitline 9/10.Pirmą kartą jis išvydo la
gerio platybę, kai su vienu lietuviu užko
pė į milžinišką anglies kalną, kasyklų ra
jone. Iš ten pamatė išsimėčiusius barakus, 
akimis neapimamoje platybėje, pastatytus 
arktikos srityje, pačioje Uralo šiaurėje. 
Lietuvis, pažiūrėjęs į elektrinę stotį, išsi
taręs vokiečiui, kad užtektų vienos bom
bos, ir visos Vorkutos kasyklos sustotų il
gesniam laikui...

Lageryje 9/10 buvo 3500 kalinių. Jų tar 
pe 1800 ukrainiečių, 800 lietuvių, 300 lat
vių, 300 rusų, 200 estų, 190 vokiečių, 30 
gruzinų, 25 armėnai, vienas prancūzas ir 
vienas amerikietis.

Latvis, felčeris, mėgdavęs vokiečiui pa
sakoti, kad Sovietų Sąjunga atsirado taip: 
„Leninas įvykdė revoliuciją žydų išminti
mi, rusų kvailumu ir latvių drąsa“.

Estas jam papasakojo, kaip estai gauną 
lašinius iš namų kad jie geriausiai rieba
lais aprūpinti visame lageryje, išskyriant 
lietuvius, kurie, kaip vėliau pasirodė, vo
kiečiui geriausiai užimponavę.

Su lietuviais, 
gretomis 

po penkis...
Su lietuviais Dr. Scholmer arčiau susipa 

žinęs, kai jį paskyrė dirbti miško briga- 
don, susidedančion išimtinai iš lietuvių. 
Tai buvę partizanai, kautynių metu pate
kę nelaisvėn. Tai buvo kietų vyrų grupė. 
Jie buvo išimtinai geriau maitinami. Jie 
gaudavę davinį Nr. 3, kurį sudarė 2 ir pu 
sė svaro duonos, be to, jie gaudavę siunti
nėlius iš namų arba iš lietuviškųjų šalpos 
organizacijų ir, pagaliau, jie dar šio to pri 
sidurdavo iš malkų „biznio“.

Vorkutos kasyklos ir lageriai adminis
truojami atskirai. Kai lageriui reikia sta
tyti naujas patalpas, jis turi pirktis miško 
medžiagos tokiu pat keliu, kaip ir anglies 
kasyklos, kai joms reikia pirktis rąstų po
žemio tunelių statybai. Lagerio administra 
cijai daug pigiau atsieina „pirkti“ iš ka
syklų rajono pavogtą medį. Čia lagerio 
administracijos interesai sutampa su inte
resais kalinių, kuriems svarbu įsikurti nau 
jesniuose ir geresniuose barakuose. Jie va 
gia tam, kad šiek tiek pagerinus gyveni
mo sąlygas, kad susidarius papildomų pa 
j amų maisto formoje.

Lietuviai vogdavo mišką tokiu būdu: 
Tojė vietoje, kur jie kirto mišką, aikš

telėje visuomet būdavo paruoštos rogės. I 
tas roges galima buvo pakrauti apie tris 
kubines pėdas medžio.

Mes dirbdavom naktinėje pamainoje. 
Kai paryčiui pasitraukdavo prievaizda, ku 
rio vienintelė pareiga buvo saugoti, kad 
miškas nebūtų vagiamas, tačiau prieaulry 
je, budrusis sargas norėdavo kiek snūster 
ti. Jam dingus, lietuviai pakraudavo roges, 
laikydavo paruoštas ant stataus kalnelio, 
maždaug dvidešimt jardų nuo lagerio sar 
gybinių būstinės. Lagerio sargai nieko ne 
turėdavo prieš, kad malkos įvežamos į la 
gėrį. Kai tik pasitaikydavo geras momen
tas, atsidarydavo vartai, ir trys lietuviai 
žaibo greičiu prasmukdavo su rogėmis pro 
sargybinių būstinę, ir dingdavo už kepyk 
los pastato. Ne vien tik kepykla gaudavo 
malkų, bet ir virtuvė ir kai kurie barakai. 
Medis būdavo vartojamas kurui, stogo pa
taisymams, šiek tiek jo gaudavo ir stalių 
dirbtuvės, kurios pagamindavo baldų.

Lietuviams būdavo sumokama už šią 
„prekę“ papildomu maistu. Jie man saky
davo: „Jei tu gerai dirbsi, mes pasirūpin
sime, kad tau būtų geriau“...

Norėjau pasilikti su lietuviais, norėjau

gerai dirbti, bet negalėjau. Pas juos buvo 
perdaug darbo tokiam, koks aš buvau: silp 
nas, neseniai sirgęs ir niekad savo gyveni
me nedirbęs prie medžių. Aš stengiausi 
kiek galėjau. Visą savaitę dirbau prie sunk 
vežimių pakrovimo, savo jėgomis vilkome 
rąstus, pioviau storus senojus dviranki- 
niu pjūklu.

Lietuviai man sakydavo: „Menkas iš ta
vęs darbininkas. Žinoma, mes suprantame, 
kad tu daktaras, ir nesitikime, kad būtum 
geras miško kirtikas. Stenkis vistiek, su 
laiku priprasi“...

Pats jutau, kad niekad nepriprasiu prie 
šios rūšies darbo. Toje lietuvių brigadoje 
buvo neįmanu simuliuoti. Normos buvo nu 
statytos tokios augštos, Kad kiekvienas tu 
rėjo dirbti tiek, kiek jo jėgos ir sveikata 
pakėlė, jei norėdavo užbaigti darbą dar sa 
vo pamainos metu, kol neatėjo kita briga
da. Jei aš neatlikdavau savo darbo, tada 
kuris kitas lietuvis už mane turėdavo pa
daryti. Jie gi, negalėjo dar ir už mane dirb 
ti, nes kiekvienas jų ir taip turėjo nežmo
niškai daug ir nežmoniškai sunkaus darbo.

Tada teko man griebtis priemonių pe
reiti j silpnesnę brigadą. Tokia priemonė 
buvo viena: susižaloti ranką, ką ir pada
riau. Dr. Scholmer'iui pavyko gauti 10 die 
nų poilsio, kol pagys ranka, bet per tą ,,gy 
dymosi“ laikotarpį jis dar buvo paliktas 
prie lietuvių brigados. Trumpomis per
traukomis vokietis mėgdavęs su lietuviais 
pasikalbėti. Vėliau jis užmezgęs artimes
nę draugystę su dviem lietuviais, mokyto
jais, su kuriais sutaikydavęs imti laisva
dienius tomis pat dienomis. Lietuviai do
mėjosi gyvenimu Vokietijoje. Jie taip pat 
papasakojo beveik visą Lietuvos istoriją.

Autorius nuosekliai perduoda įdomius 
lietuvių pasakojimus ypatingą dėmesį at 
kreipdamas į pravestą žemės reformą Lie
tuvoje. Mokytojai jam paaiškinę, kad že
mės reforma buvusi pravesta pagal Popie
žiaus Leono XIII encikliką. Lietuviai ka
talikai ne tiek gal savo išoriniu pamaldu
mu, kiek noru gyventi katalikiškai ir vyk
dyti didžias reformas. Abu mokytojai nu
stebo, kaip vokietis paaiškinęs, kad kata
likiškoje pietų Italijoje ši Popiežiaus enci 
klika neįgyvendinta iki šiol.

Lietuviai vokiečiui papasakaję ir apie 
žąsų istoriją. Anuomet, vokiečiams atsisa 
kius pirkti Lietuvos žąsis, dėl ekonominių 
represijų, Lietuvos valdininkija ir algas 
gaunantieji, turėjo tas žąsis supirkti ir su 
valgyti. Kariuomenė, kurioje tada buvo 
50.000 vyrų mito žąsimis ištisus šešis mė
nesius. Daug lietuvių, patekusių Vorkiftbs 
lagerin, sakėsi „žąsų“ metais turėję atlikti 
karinę prievolę, ir jie gerai atsiminė tas 
„kančias", kai tekdavę valgyti žąsieną.

Apie lietuvių žąsis žinojo visas Vorku
tos lageris. Rusai dažnai bardami už kurį 
nepasistengimą, primindavo jiems tas žą
sis: „Žąsį tai galėjai suvalgyti, o pasitemp
ti nenori!“...

Žąsų klausimu knygos autorius pravedęs 
Vorkutoje savotišką ankietą. Išskyrus va
karų ukrainiečius, lietuvius, latvius ir es
tus, jis apklausinėjo visus brigadoje dir
busius sovietų piliečius, teiraudamasis, ar 
jie yra kada nors ragavę žąsienos? Rezul
tatas buvo toks: miesto gyventojai niekad 
žąsies nebuvo valgę. Kaimo žmonės buvo 
valgę žąsienos, bet tik prieš kolektivizaci- 
ją-

Bus daugiau
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„E. Lietuvio“ skaitytojas, A. Vilimas, 
gyv. Gloucester, užsimokėdamas už šių me 
tų prenumeratą, kartu prisiuntė du svarus 
ir už 1957 metus.

Tai ^pirmas ,,E. L.“ prenumeratorius 
1957 metams.

H-----------
DIDĖJA MŪSŲ BENDRUOMENĖ

Pereitą savaitę Londono Lietuvių baž
nyčioje pakrikštytas Raimundas - Andrius 
Černis, gimęs š. m. rugsėjo 1 d. Justo ir Ro 
zalijos (Bulaitytės) Černių ketvirtasis sū
nus. Krikšto tėvai buvo: Antanas Jankū
nas ir Kristina Bulaitytė.

’■ ' * * *
Ketteringo kolonijoje pakrikštytas Jo

nas - Algimantas Kirkelionis, gimęs š. 
m. rugsėjo 4 d. — jaunosios Kirkelionių 
šeimos pirmasis sūnus. Krikšto tėvai buvo 
p.p. Bakaičiai.

GIMNAZIJOS KURATORIJOS POSĖDIS
Spalio 27 - 28 dienomis, Vasario 16 die

nos Gimnazijos patalpose Huettenfeld b. 
Lampertheim, Vokietijoje, įvyksta Gimna
zijos Kuratorijos posėdis. Bus svarstomi 
su gimnazija susiję klausimai, naujas ,.Lie 
tuvių Švietimo Draugijos Vokietijoje“ įs
tatų projektas ir renkama nauja valdyba 
gimnazijos reikalams tvarkyti, šį posėdį 
šaukia Vasario 16-tos Gimnazijos Kurato
rijos pirmininkas M. Bajorinas.

DIENA VIRTO NAKTIMI
Spalio mėn. 1 dieną, 13 vai. Londono pa 

dange praslinko juodas, tirštas debesis, vi
siškai užtemdydamas saulę. Užsidegė švie 
sos namuose ir automobilių prožektoriai. 
Buvo tamsu, kaip miške rudens naktį, 
nors pirštu durk į akį. Laimei, šis neįpras 
tas reiškinys tęsėsi tik apie penkias minu 
tęs. Jį nutraukė labai sodrios liūtys. Ang
lai, kurie didžiuojasi savo oru, įvairiai ko
mentavo šį juodą pirmadienį.

NOTTINGHAMAS
LAS Nottinghamo skyrius spalio 13 d., 

Sycamore Rd. mokykloje rengia Vilniaus 
dienos minėjimą.

Programoje:
1. Pradžia 7 vai. vakaro;
2. Paskaita,;
3. Meninė dalis, Linksmieji Broliai, de

klamacijos, Pupų Dėdė ir kiti;
4. šokiai, žaidimai, loterija ir kitos pra

mogos.
Kviečiame Nottinghamo ir apylinkių lie 

tuvius skaitlingai dalyvauti.
LAS Skyriaus Valdyba

Skaityk
E. Lietuvi“!

WOLVERHAMPTONAS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS CENTRAS
VILTIS LAIMI PUSFINALIO 

RUNGTYNES
Viltis pusfinalinėse lygos pirmenybių 

rungtynėse laimėjo prieš Wolverhamptono 
BBC krepšinio klubą rezultatu 52:18.

Rungtynes pradėjus, visi matė, kad Vil
tis šį kartą puikioje formoje. Pirmas kėli 
nys baigiasi Vilties naudai 23:12 santykiu.

Antrasis kėlinys tik patvirtino pirmojo 
kėlinio persvarą. Viltis laimėjo pusfinalį. 
Publika gyvai plojo Vilčiai. Net ir Wolver 
hamptoniečiai. pamatę puikų viltiečįų žai 
dimą, juos palaikė.

Kitą dieną vietinė spauda paskelbė: Li
thuanians win basket-ball semi-finals,

Geras Vilties sportininkų pasirodymas 
kelia lietuvių vardą anglų tarpe.

Reikia pažymėti, kad Vilties klubas iš
laikomas pačių žaidėjų ir susipratusių 
Wolverhamptoniečių parama. Komandoje 
žaidžia ne vien lietuviai, bet ir latviai. Pa 
minėtini žaidėjai Manga ir Vanags, kurie 
gerai žaisdami gynime labai daug prisidė 
jo prie Vilties pergalės. -

Šiose paskutinėse rungtynėse už Viltį 
žaidė ir taškų pelnė: J. Hill — 22, V. Ak- 
mankalnis — 10, V. Kelmistraitis — 8, 
Manga — 4, R. Carter — 4, V. Bodnieks 
— 2, B. Viliūnas 2, Vanags — 0, P. Jasio- 
nis — 0.

Spalio 8 d., 20 vai., Bushbury Norticote 
salėje. Viltis susitiks su Wolverhamptono 
lygos nugalėtojais — Withmore Club. Tai 
bus finalinės rungtynės dėl Bert Williams 
taurės.

Visi lietuviai, sporto mėgėjai, kviečiami 
atsilankyti į. šio sezono rungtynes ir palai 
kyti viltiečius, kad šį kartą taurė ir nugalė 
tojų vardas atitektų VILČIAI!

Įėjimas nemokamas.
V. Kehnistraitis

* *, * * *
PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį — 
spalių 7 d., 1 vai. p. p. Šv. Petro bažny
čioje, North Str.

STOKE-ON-TRENT
Rugsėjo mėn. 15 dieną DBLS Stoke-on- 

Trent skyrius surengė Rugsėjo 8 dienos m 
nėjimą. Į minėjimą atvyko Sąjungos vice
pirmininkas Kun, A. Kazlauskas. Skyriaus 
pirmininkas pasveikino susirinkusiuosius 
ir pakvietė kun. A. Kazlauską skaityti pas 
kaitą. Per 42 minutes prelegentas kruopš
čiai ir išsam ai nušvietė Rugsėjo Aštunto
sios kilmę, reikšmę ir rimt;. Tai buvo isto
rinė apžvalga, pritaikyta šių d'enų išeivi
jai pajudinti ir neduoti pamiršti garbin
gos musų protėvių praeities. Kad paskai
tos vaizdas ir įspūdis ne taip greitai iš
diltų, jaunutės lietuvaitės, tautiniais rū
bais pašoko: Audėjėles, Suktinį ir Klum
pakojį. Įdomi buvo nauja suktinio interpre 
tacija. Gražų eilėraštį, labai gerai pade
klamavo E. Jurkšaitytė. Visą programą pa 
rengė mokytoja p. B. Jacevičienė. Jaunos 
šokėjos: A. Čekanauskaitė, B. Rentelytė 
J.Kamarauskaitė, B. ir R. Vencaitytės, L. 
Repšytė, J. Račkauskaitė ir O. Seilytė. še 
ši berniukai skautai, kai pirmininkui mi
nėjimą atidarant pritrūko įtikinančių žo
džių. gražiai Išsirikiavę užtikrino susirin
kusius, kad jaunoji- karta budi ir niekad 
neišsižadės savo tautinių idealų. Šį pareiš
kimą atliko iš eilės deklamuodami po pos
melį pritaikyto pažadui eilėraščio: A. An
driuškevičius, O. Jurkšaitis, E. Jurkšaitis, 
V. Andriuškevičius (jun.), S. Andriuškevi 
čius ir J. Repšys.

Po minėjimo buvo šokiai iki 11 vai. Šo
kių metu skautai, kurie jau buvo gavę su 
tikimą parinkti auku sakančiai stovyklai, 
pravedė mažą loteriją. Ši loterija, kuriai

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIET. S—GA
10 metų bėgyje DBLS-gos Centro Valdy

boms buvo ir yra primetama nepakanka
mas ryšio tarp Valdybos ir provincijoje 
esančiais skyriais ir pavieniais nariais pa
laikymas. Nuo pat Sąjungos įsikūrimo cen 
tro valdybos nariai asmeniniais vizitais, 
tarnybiniais aplinkraščiais ir savaitraščiu 
„ Europos Lietuvis “ stengėsi to
kius ryšius galimai glaudėjau palaikyti.k

Dėl šios priežasties nuo šio numerio įve 
daine atskirą skyrelį ..Europos Lietuvyje“, 
antrašte ,DBLS Centras“, kur bus duoda
ma centro kronika, informacijos ir kitos 
žinios iš DBLS Valdybos veiklos.

*
BUDĖJIMAS S—GOS BŪSTINĖJE

•Nuo š. m. liepos mėn. 15 d. kiekvieną šeš 
tadienį Sąjungos Būstinėje, Lietuvių Na
muose, 1-2 Ladbroke Gardens, W. 11., tarp 
2 - 5 vai. p. p., rotacijos eile budi DBLS 
Valdybos nariai. Budėjimo metu atliekami 
Sąjufigoą kanceliariniai darbai ir priima
mi interesantai.

•
DBLS VALDYBOS POSĖDŽIŲ 

APŽVALGA
Per paskutiniuosius 5 mėnesius įvyko 5 

DBLS Valdybos posėdžiai-. Juose buvo 
svarstomi Sąjungos ir jos narių reikalai. 
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas akty
viai Sąjungos veiklai palaikyti ir tinka
mai Sąjungos Dešimtmetį atšvęsti. Šalia to 
buvo finansiniai paremta Nottinghamo 
Vargo Mokykla ir sergą lietuviai, išmo
kant jiems vienkartinę pašalpą ar užpre
numeruojant ,.Europos Lietuvį“. Atvyku
sioms skautams iš Vokietijos buvo sudary 
ta proga keletą dienų paviešėti Londone, 
susidariusias išlaidas apmokant iš centri
nio Sąjungos iždo. Sąjungos Valdybos na
riai pagal galimybes lankė provincijoje 
esančius skyrius su paskaitomis ir dalyva 
vo tų skyrių ruošiamuose ’minėjimuose. 
Taip pat Sąjungos Valdyba aktyviai prisi
dėjo prie PLB ruošiamos Rugsėjo 8-sios 
Šventės Londone, savo vardu sukviesdama 
gausų būrį svetimtaučių svečių.

*
DBLS SKYRIŲ VALDYBOMS 

APLINKRAŠTIS
Š. m, spalių mėn. 13-14 dienomis Lietu

vių Sodyboje yra kviečiama Trečioji DBLS 
Konferencija aptarti reikalus, kurie pa
prastai neįeina į metinių suvažiavimų dar 
bų tvarką, bet kurie yra mums nemažiau 
svarbūs. Šių metų konferencijai yra pa- 

maloniai ir įgudusiai talkininkavo p. J. 
Narbutienė iš Wolverhamptono, davė skau 
tams gryno pelno penkis svarus 6 penus.

Kitą dieną, rugsėjo 16-tą, buvo pamal
dos, kurių metu Kun. A. Kazlauskas dar 
kartą prabilo į gausiai susirinkusiuosius 
lietuvius.

V. A.

pektyvos, keliai ir metodai (prof. Žyman
tas).

6.15 - 6.45 — Paklausimai ir diskusijos.
6.45 - 8 vai. — Vakarienė.
8 vai. - 9 vai. — Amerikos Balso lietu

viškų programų demonstravimas.
SEKMADIENIS, spalių 14 d.

9 vai. ryto — Pamaldos.
9.30 - 10.15 — Plyšiai geležinėje uždan

goje — susirašinėjimas ir parama artimie 
siems Lietuvoj (J. Senkus).

10.15 - 11 vai. —Paklausimai, dis-jos.
11 vai. - 11.45 — DBLS 10 metų sukak

ties slenkstyje (R. Baublys).
11.45 - 12.30 — Paklausimai, diskusijos.
12.30 — Konferencijos uždarymas. 

Pietūs.
Sąjungos Valdyba

Londonas, rugsėjo mėn. 23 d.

VILNIAUS MINĖJIMAS
Spalio 6 d. Parapijos salėje 
Londono,,LAS Skyrius rengia

VILNIAUS DIENOS MINĖJIMĄ

Programoje: paskaita, meninė 
dalis ir šokiai.

Pradžia 7 vai. 30 min.
Kviečiame visus atsilankyti!

rinkta aktuali tema: „Lietuva naujosios 
sovietų politikos taktikos akivaizdoje“. 
Konferencijos darbų tvarką pridedame.

Skyrių valdybos yra prašomos konferen 
cijoje dalyvauti. Taip pat prašome para
ginti veiklesnius skyriaus narius, kurie ga 
lėtų atvykti į konferenciją.

Kadangi reikia rezervuoti Sodyboje nak 
vynę, prašome kuo greičiau, bet ne vėliau 
spalių 9 d., Sąjungos Valdybai pranešti:

1. Dalyvių pavardes.
2. Kada ir kaip atvyksta (per Londoną 

ar tiesiog Sodybon).
3. Kada turi išvažiuoti.
Jei susidarys pakankamas dalyvių skai 

čius, vykstančių Konferencijon per Lon
doną, tuomet iš Londono važiuosime spe
cialiu autobusu.

Pragyvenimas Sodyboje kainuos: nakvy 
nė ir pusryčiai 10 šil. 6 penai, pietūs ar va 
karienė po 4 šil. 6 penus, arbata 2 šil. Ke
lionė iš Londono į Sodybą ir atgal specia
liu autobusu kainuos apie 15 šil.

*
Trečiosios DBLS Konferencijos 

DARBOTVARKĖ

Konferencijos tema: „Lietuva naujosios 
sovietų politikos taktikos akivaizdoje“.
ŠEŠTADIENIS, spalių 13 d.

3 vai. p.p. >— Konferencijos atidarymas 
— DBLS pirm. M. Bajorinas.

3.15 - 4 vai. — Lietuvos laisvės byla nau 
josios sovietų politikos taktikos posūkiuo
se (pasiuntinybės patarėjas V. Balickas).

4 vai. - 4.30 — Paklausimai, diskusijos.
4.30 - 5.30 — Pertrauka (arbata).
5.30 - 6.15 ,— Lietuvos išlaisvinimo pers

WOLVERHAMPTON
DĖMESIO!

Į VVolverhamptoną atvyksta „BUBULIS ir DUNDULIS

Š.m. spalio mėn. 6 d. (šeštadienį) Wolverhamptone įvyks 
London.! Meno Sambūrio „Vaidila“ gastrolė. Bus suvaid nta 
A. Rūko 3-jų veiksmų linksmas nutikimas.

BUBULIS ir DUNDULIS
Vaidinimas įvyks Whitmore Secondary Modern School 

salėje, Hordern Road entrancs.
Vaidinimo pradžia punktualiai 6 vai. p.p.. Pasivėlinę į 

salę bus įleidžiami tik pertraukos metu.
Whitmore Secondary Modern School pasiekiama iš mies

to centro troleibusais Nr. 7 ir 2 ir autobusais Nr. 14, 15 ir 34.
Wolverhamptono ir apylinkių lietuviai maloniai kviečia

mi į vaidinimą atvykti. Artimiausi DBLS Skyriai kviečiami 
surengti ekskursijas.

Po vaikl’tiimo bus šokiai. šokiams gros džazas.
DBLS-js Wolverhamptono Skyriaus Valdyba

ŠEŠTASIS PERSEKIOJAMOSIOS 
BAŽNYČIOS KONGRESAS

(tąsa ir pereito numerio)

IV. GRIAUNAMASIS KOMUNISTŲ 
DARBAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE

Eilėje referatų buvo . apžvelgtos komu
nistų pastangos įsiskverbti į laisvąjį pa
saulį,.

Apie padėtį Vakarų Vokietijos respubli
koje kalbėjo valstybės sekretorius dr. 
Franz Thedieck, iš Bonnos. Vakarų Vokie
tijoje padėtis pasidarė ypatinga po to, kai 
buvo oficialiai uždrausta komunistų par
tija. Komunistai tam ruošėsi iš anksti. Jie 
dalį savo vsikėjų laikė rezerve, niekur 

• neužangažuodami, pridengę bepartiškumo 
. skraiste, ar net įvedę į kaikurias kitas 
partijas. Jų tyla po uždarymo nieko gero 

, nežada. Sovietų zona yra bazė susovietin- 
tl visai Vokietijai.

Apie komunistų infiltracija Azijoje kai 
:bėjo kinietis katalikų kunigas. Azijoj ko
munizmas laikomas ateities idealu: 
a. Kiniečių tautos vadai jau pradž'oj šio 
šimt .'.c' atsimetė nuo savo senųjų tra- 

į dicij-. Susidąriusion. tuštumon įrądė.o 
, brau is komunistai. 1921 m. įsteigta ko- 

! munstu partija dvasiniai ruošė Kiniją 
į komųni, mui,: b. Japonijoj labai didcl s 

komunįzmo pavojus, nes ten mokslininkai Komunizmas sudarė sutartį su islamu ir 10 metu sovietų vergijoje dvasinę būklę mas visuomenės dėmesio į sąmoningą ko- naikinti Bažnyčią Lietuvoje. Visi virš mi
yra ko.nunizmo įtakoj:
c. Taip pat labai didelės įtakos komunistai 
turi ir pietryčių Azijos tautų tarpe. Visur 
ten yra daug komunistiniai nusiteikusių 
kiniečių. Jie daro įtakos i vie'iniūš ęvven 
tojus. Komunistinė spauda yra nepapras
tai gausi, ka; krikščioniškoji vos n? vos 
laikosi, tik veketuoja. Iš įvairių Azijos 
tautų per 3 metus į Kiniją grįžo virš 5000

kiniečių studentų ar studijas 'bagusių in
teligentų. Tiesa, jie ne visi komunistai. 
Dalis tai Kinijos patrijotai, norį vien ger
būvio savo tautai.

Tų faktų šviesoje kalbėtojas apeliavo į 
viso pasaulio vieningumą, šiandien nieką 
negali jaustis nepaliestas, niekas nega' 
gyventi atskirai tik sau. Reikia didesnio 
idealo, nei komunizmas. Juo gali būti til 
gyva, visuotina ir vieninga krikščionybė.

Iš Afrikos pranešimą padarė misijonie- 
rlus, vokietis. Afrikoje pastebima nepap
rasta civilizacijos pažanga. Diena iš die
nos vis labiau formuojasi vieninga Afri
ka. Kyla klausimas, kaip toji naujai susi
formavusioji Afrika, atrodys? Ar neatkris 
barbarybėn? Ta kryptimi ženklų iodo kad 
ir toks Mau-Mau judėjimas. Naujoji bar
barybė būtų daug žiauresnė už senąją, 
nes yra sunaikintos senosios tradicijos su 
griežtomis sankcijomis. O galbūt~po kai 
kai kurių klaidų afrikiečiai subręs ir už 
kurio laiko įsijungs į civilizuotą tautų tar 
pą. Jei tai įvyktų, tai toliau kyla klausi
mas, kas duos jiems dvasią? Siūlosi 4 kan 
didatai: komunizmas, UNESCO, islamas ir 
krikščionybė. Iš jų daugiausiai priemonių 
turi komunizmas. Pav.. Adis Abeboj so
vietų atstovybė susideda iš 300 asmenų. 
Tai komunistinės propagandos centras.

afrikiečiai laiko jį savo reikalų gynėju. 
Tuo tarpu Bažnyčia yra laikoma europie
čių institucija. Kiekvienais metais apie 50 
afrikiečių apmokoma Maskvoje . ir siun 
čiama atgal į Afriką. Ypatinga padėtis yra 
susidariusi rytinėje Afrikoje. Ten atsira
do inteligentų perteklius. Yra pristeigta 
daug mokyklų ir visi stengiasi baigti bent 
gimnaziją, kad tuo užsitikrinti lengvą gy

venimą. Amatų ir žemės ūkio vengiama. 
To pasėkoj atsirado daug šiek tiek prasi
lavinusių pusinteligenčių bedarbių, kurie 
sudaro puikią dirvą tarpti komunistų 
skleidžiamam visuotinam nepasitenkini
mui. Baigdamas kalbėtojas apeliavo į. va
karų pasaulį, ragindamas susidomėti bręs 
tančiomis Afrikos tautomis. Ilgiau nekrei
piant dėmesio, galima susilaukti katastro
fiškų pasėkų Europai ir visam krikščio
niškajam pasauliui.

Toliau dar buvo padaryti pranešimai 
apie komunistų griaunamąjį darbą Pietų 
Amerikoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Pas
kutiniuose dviejuose kraštuose komuniz
mas kurį laiką buvo tapęs tautiniu hero
jumi, nes kovojo arba su nekenčiamu sa
vu fašizmu, arba su pavergėju vokiškuo
ju nacionalizmu. Dabar jaučiamas komu
nizmo įtakos mažėjimas.

’ Ž

V. PAVERGTOJO ŽMOGAUS 
PASIPRIEŠINIMAS

Trečiąją dieną pirmąją paskaitą skaitė 
iš Rusijos grįžtančių, vokiečių belaisvių ka 
pelionas Friędlando lageryje, pre), dr. J. 
Krahne. Jo tema lietė pavergtojo žmogaus 
apsigynimą,. Paskaitininkas vaizdžiai ir 
jausmingai atvaizdavo žmogaus išbuvusio 

jo viltis sudėtas į laisvojo pasaulio žmo
gų. Jis pažymėjo, kad ledynai yra ne tik 
Sibire ar Vorkutoje, bet jie gali atsirasti 
ir subiutualėjusių, žmogaus sieloje, tai pa 
vaizduodamas gyvais pavyzdžiais, patirtais 
iš grįžusiųjų belaisvių. Iš kitos pusės, žmo 
gus savo viduje turi, nepalaužiamą atspa
rą, jei jis turi gyvą tikėjimą; Šiame sąry- 
lyje papasakojo aęie lietuvių jaunimo di-

dvyrišką laikyseną Vorkutoje, jų pamaldų 
mą, patraukianti į tikėjimą net užsispyru
sius bedievius. Suminėjo tain pit belais- 
vito atgabentą ir jam įteiktą stulą, lietu vai 
tės nuaustą iš rūbų siūlų, naudotą Vorku
tos požemio kasyklose laikomų pamaldų 
metu. Pavergtojo žmogaus vidinė 
atspara yra proporcinga jo turimam gy
vam tikėjimui ir net priešus apimančiai 
meilei.

Tarp kitko, paskaitininkas truputį ne
atsargiai palietė vokiečių-lenkų problemą. 
Pagal jo žodžius, su iš Lenkijos išvykstan 
čiais vokiečiais, išvyksta paskutiniai krikš 
čionybės skelbėjai ir jos gynėjai tose sri
tyse. Į tai reaguodamas lenkų generalinis 
vikaras Vokietijoje prel. Lubowiecki nu
rodė, kad ir lenkai savo istorijoje yra pa
kankamai įrodę esą religinga tauta, giliai 
persisunkusi krikščioniškąja kultūra. Taip 
pat atkreipė dėmesį į paskutiniu metu Len 
kijoj vykusias maldininkų keliones į Čens 
tachavą, kur vienos dienos bėgyje buvo 
išdalinta virš 120.000 šv. komunijų. Taigi 
komunizmas ligi šiol nepajėgė iš lenkų 
širdžių išrauti tikėjimo.

VL PUBLICISTIKOS UŽDAVINIAI 
KOVOJE RYTŲ SU VAKARAIS

Tai antroji šeštadienio tema, kurią iš
dėstė dienraščio Rheinischer Merkur vy
riausias redaktorius dr. Otto Roegele. Jis 
nurodė pagrindinius publicistikos uždavi
nius šioje srityje, juos suskirstydamas į 
dvi pagrindines grupes: Bažnyčios kovų ir 
persekiojimų dokumentacija ir atkreipi- 

munistų primetimą nusistovėjusioms są
vokoms skirtingų prasmių. Šiandien vaka 
rų žmogus kalbėdamasis su sovietiniu žmo 
gumi naudoja tuos pačius žodžius, bet 
jais išreiškia skirtingas, kartais net prie
šingas mintis. Taip piktnaudojama pav., 
žodžiai taika, laisvė, demokratija, koegzis 
tencija ir pan. Toliau paskaitininkas at- 
kreipė dėmesį į Vakarų spaudos tiesiog ne

moralų lankstumą, prisitaikymą prie po
litikos krypties. Tam pailiustruoti suminė 
jo vakariečių spaudos atsiliepimus apie ko 
munistinę Jugoslaviją. Kol Jugoslavija bu 
vo aiški Rusijos sąjungininkė, tol Vakarų 
spauda matė ten vykstančius krikščionių 
persekiojimus, bet kai Tito pakeitė kursą, 
tuoj buvo užmiršta ir kard. Stepinac kali
nimas ir tūkstančiai kitų tikėjimo kanki
nių. Vakariečių žurnalistai pradėjo grožė
tis „žavinga“ Tito uniforma ir jo „dide
liais darbais Jugoslavijos tautų gerovei“. 
Taip pat atkreipė dėmesį į pavojų iš bran 
giai apmokamų Vakarų žurnalistų praneši 
mų apie Sovietų Rusiją. Tikros tiesos jie 
neturi galimybių patirti, o patyrę negali 
parašyti. Bet kokiais nors raštais turi pa
teisinti savo buvimą jr užsitikrinti sau ge 
rai apmokamą tarnybą. Už tai pradeda 
jieškoti bendrų temų, tuo pačiu sudaryda
mi eiliniam skaitytojui įspūdį, kad komu
nizmas nėra toks baisus, kaip apie jį kai 
kas pasakoja.

LIETUVIŲ DALYVAVIMAS „KIRCHE 
IN NOT“ KONGRESUOSE

Persekiojamosios Bažnyčios .kongresuose 
lietuviai pradėjo pradėjo dalyvauti nuo 
1952 metų. Tada kun. Bronius Liubinas 
skaitė referatą apie Katalikų Bažnyčios 
būklę nepriklausomybės laikais ir komunis 
tintus persekiojimus Lietuvoje. 1953 m. 
Tėv. Alfonsas Bernatonis referavo apie ka 
talikų dvasiškuos padėtį pavergtoje Lietu 
voje ir tremtyje. 1955 m. M. Gelžinis skai 
te paskaitą apie komunistų pastangas iš- 

nėti referatai yra atspausdinti atskirose 
knygose, kartu su kitais respektyvių me
tų kongreso darbais. Šit! metų kongrese 
referatą skaitė dr. P. Karvelis. Lietuvių 
šiemet dalyvavo 12 iš 5 Europos valstybių: 
Austrijos, Belgijos, Olandijos. Šveicarijos 
ir Vokietijos.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)
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PLUNKSNAQR A UZIO 
= UŽRAŠAI =

Kas seka sovietinę lietuvių spaudą, ar 
klauso radijo transliacijų iš Maskvos ar 
Vilniaus, tas gerai žino, kad ten, už tos Ge 
ležinės Uždangos, niekad nekalba ir nera
šo apie ginklų pramonę. Viskas ten gami
nama tik , liaudies gerovei“, mokslo žiny
boms, traktoriai, statomos naujos kepyk
los, elektrinės jėgainės, žodžiu, kad sovie 
tai ginklų pramonės neturi iš viso... Ta
čiau. karts nuo karto, yla išlenda iš mai
šo. Štai toks nekaltas pavyzdėlis. Draugas 
Ivanas sutinka draugą Sergiejų. Ivanas 
klausia Sergiejaus:

— Kur pats dabar dirbi?
— Vaikvežfabe (Vaikų vežimėlių fab

rike).
— Žinai, — sako Ivanas, — ar negalė

tum tu man kaip nors pro šąli vieną vai
kų vežimėli nukniaukti?

— Viso iš karto tai neištempsi. Ot, jei 
nori, dalimis, galiu tau ji pristatyti.

Keliolikę dienų Sergiejus nešė Ivanui 
vaikų vežimėlio dalis. Po mėnesio sutikęs, 
klausia draugo:

— Susimontavai?
— Taip, bet tu pasiimk greičiau pas sa 

ve, nes ne vežimėlis išėjo, o kulkosvaidis...

Dabartinė Lietuvos vyriausybė, skatin
dama jaunų šeimų kūrimą, paskelbė, kad 
jaunavedžių porai duodama lengvomis są 
lygomis išsimokėtinai miegamojo kamba
rio baldai. Miegamo kambario komplektą 
sudaro trys baldai: geležinė lova, naktinis 
puodukas ir Lenino paveikslas.

AR. KVAILĖJA PASAULIS ? PASAULYJE ]|
Šiuo svarbiu ir opiu klausimu mokslinio šimtais pelenių kasmet. Toks mišrus pora- '

kai domisi jau daugelį metų. Jau keletą vimasis gali žmonių veislę tik pagerinti. Berlynas. Spalio 1 dieną paleistas iš 
dešimtmečių daromi tyrimai, bet sprendi Bijantiems niūrios ateities reikia primin (didžiosios ketveriukės“ kontroliuojamo 
mą daryti šiuo klausimu dar anksti. Ar ti džiuginančius pragiedrulius. Paskutinių Spandau kalėjimo Admirolas Kari Doe- 
žmonija kvailėja, ar protingėja, ar stovi 50 metų statistikos rodo štai ką! 1911 me- nitz. Jis išsėdėjo kalėjime 10 metų, kaip 
vietoje, paaiškės gal po šimtmečio, ar net tais'21.9 pro;, visų ištekėjusių moterų tu karo nusikaltėlis. Tame kalėjime dar sėdi: 
po kelių amžių. rėjo 5 ir daugiau vaikus, o 1951 metais to Rudolf Hess, buvęs fiurerio pavaduotojas,

Ligšioliniai stebėjimai rodo, kad inteli kį pat vaikų skaičių turėjo tik 4.4 proc. vi Walter Funk, buvęs tautos ūkio ministe- 
gencija yra atvirkščiai proporcinga vaisin sų ištekėjusių moterų. Taip pat 1911 me- ris, Albert Speer, buvęs ginklavimosi mi- 
gumui, t. y., juo gausesnė šeima, juo jos tais kiekvienai augštesnio ir vidutinio luo nisteris ir Baldur von Schirach, buvęs Hit 
narių inteligencijos vidurkis yra žemes- mo ištekėjusiai moteriai teko 1.9 vaikų, o ler-jugend‘o vadas. Atlikus bausmę Doeni- 
nis. Statistika taip pat rodo, kad juo la- žemesnio, skurdžiai ęyvenančiJ’luomo tz‘as tuojaus išvyko i Vakarų Vokietiją, 
biau išsimokslinusias, juo inteligentiškes 3.4 vaikų. Bet 1951 metais atitinkami skai Jis atsisakė pareikšti žurnalistams savo 
nės poros, juo jos turi mažiau vaikų. R<Ąi čiai buvo 1.4 ir 2.2. Taigi luomų vaisingu nuomonę bet kuriais klausimais, pabrėžda 
damiesi šiais faktais kai kurie mokslinin- mo skirtumas žymiai sumažėjo. Šis teigia mas, kad jis sėdėjęs narve, gi nuomonę ga 
kai daro išvadas, kad žmonių inteligenci- mas rezultatas gavosi, greičiausiai, dėka lės susidaryti tik dabar,. būdamas laisvėj, 
jos vidurkis turi palinkimą smukti. Dėl to kylančio žmonių susipratimo, išsilavinimo, ♦ ♦ *
ypatingai baiminasi eugenistai mokslinin- išsilaisvinimo iš’ pretarų, o ypač dėl popu Florencija. Tarptautinėse aviacijos lėk- 
kai, kurie rūpinasi žmonių rasės pageri- larėjančios gimdymo kontrolės. tuvų modelių varžybose pirmą vietą laimė
nimu. Kitas teigiamas reiškinys yra poravfmo jo 22 metų amžiaus anglas, Gibbs iš Ilford,

Ar ši baimė pagrįsta? Atsakinėti į šį si ir vaisingumo kilimas augštąjį moks’lą Essex. Jo lėktuvo modeliukas skrido 225 
klausimą dar anksti. Dar daug reikia pa- baigusių moterų tarpe. Pav., iš 1900 me- kilometrų greičiu per valandą.
dirbėti šiuo klausimu. Darbas sunkus, tais Newnham College baigusių tik 25 pre. * * •
ypač kai jį trukdo'modernus gyvenimas ir moterų teištekėjo, o to paties koledžo 1930 Paryžius. Prezidentas Rene Coty oficia- 
prietarų ir luomų nykimas. Mat, seniau metų laidos merginų 60 proc. jau buvo iš liai pakvietė J. D. Didžiosios BritanijosSODYBOJ SEZONĄ BAIGIANT
seniau žmonės, ypač žemesniojo luomo, 
gyveno ir dirbo vienoj vietoj, per šimtme
čius poravosi tarpusavy ir turėjo gausias 
šeimas. Inteligencijos tyrinėjimas tokioj 
uždaroj žmonių bendruomenėj būtų pa
prastas.

Dabar gi kas kita. Žmonių gyvenimo są 
lygos diena iš dienos gerėja, luomų ribos 
ir prietarai nyksta, susisiekimas greitėja, 
o tuo pačiu ir įvairių luomų ir padėčių 
maišymasis — poravimasis labai palengvė 
jęs. Jei mes savo vaikystėj žavėjomės pa 
saka apie Pelenę ir džiaugėmės jos pasi
sekimu, tai šiais laikais galim skaičiuoti

tekėjusios 1950 metais.
Taip pat surinkti duomenys apie virš 

1000 moterų, baigusių universitetus tarp 
1930 ir 1952 metų. Pasirodo, jų vaisingu
mo vidurkis (2.5 vaikų) prašoko net ben
drą moterų vaisingumo vidurkį (2.02 vai
kų).

Taigi peršasi išvada, kad paskatinus 
kraujomaišą, pakėlus gyvenimo lygį ir 
pravedus gerą propagandą gimdymo kon
trolės klausimu, žemesnės inteligencijos 
žmonių tarpe, žmonių inteligencijos vidur 
kis turėtų kilti.

K, Valteris

Šiltas, gražus rudenėlis 
Ten, Sodyboj, prie baseino. 
Vyną neša Antanėlis 
Prošepanams rudens kaina.

Gi vyriausias pionierius 
Ąžuolan įlipęs plikas, 
Vėso stambų akcionierių, 
Kad Namams nukrist skatikas.

Svaro akciją nuvertęs, 
Bando sportu sužavėti, 
Bet to svaro tokia vertė, 
Kad nė fėja nenor' žiūrėti.

Ramiam, vargšeliui dypukui, 
Redaktorius plaukus krato, 
Kad čia gaudo jis kilbukus, 
Kad pamiršo prenumeratą...

Jau kuris laikas, kai „Europos Lietuvis" 
veda „kovą" su tais skaitytojais, kurie dėl 
išsiblaškymo vis neranda laiko prisiųsti 
prenumeratos mokesčio. Jautresni, gavę 
priminimą, susinervina ir parašo adminis 
tracijai grasinančius laiškus. Pereitą šeš
tadienį vieno tokio skaitytojo laiškas pa
kliuvo man į rankas. Ten rašoma: ,,Aš 
nuolat skaitau „Europos Lietuvyje“ primi 
nimą, kad reikia užsimokėti už laikraštį. 
Jei nesiliausite skelbę, tai nuo kitos sa
vaitės neteksite vieno skaitytojo — juo 
būsiu aš, ir daugiau niekad nebeprašysiu 
pas savo draugą paskolinti „Europos Lietu 
vio“.„

• • •
Pereitą savaitgalį iš Coventry atvyko 

mano bičiulis, didelis teatro, meno ir muzi 
kos mėgėjas. Nors jo atvykimo tikslas bu

dainininkui turėti gerą balsą, ar gerą klau 
są? Bičiulis tvirtino, kad pirmoje eilėje 
daininkui svarbu turėti gerą balsą. Aš pa
laikiau klausos sugebėjimus, tačiau neįvei- 
kėm nustatyti, kaip atskirti vyrą turintį 
klausą, nuo to, kuris visai nereaguoja į 
garso skambėjimą. Laimei, savo tarpe tu
rėjome menininką, kuris mums davė re
ceptą. Girdi, jei vyras, išgirdęs vonioje 
dainuojančią moterį prie rakto skylutės 
priglaudžia ne ausį, bet akį, toks neabe
jotinai turįs gerą klausą...

• ♦ *
Sodyboje vasaros sezonas pasibaigė. Ta 

čiau vasarotojų vis dar yra. Ypač jų daug 
atvyksta savaitgaliais. Teko nugirsti, kad 
viena porelė iš vakaro kruopščiai rengėsi 
tokiam savaitgaliui. Ji lagaminan prikrovė 
tiek rakandų, tarsi būtų važiavusi visiems

RUDENS MADOS
- V • -• - ■ • ■'

Rudeniniai rūbai šiais metais bus pa
puošti įvairiausiais kailiais, turės elegan
tišką išvaizdą. Dabar bus vėl madoje di
dieji lūšio kailiniai, įvairies ilgiausios la
pės boa ir paprastos įvarių kailiukų ao- 
siaustų apykaklės.'Grįžta madon mūsų mo 
čiučių laikais nešioti rūbai su stovinčiom 
didelėm apykaklėm, apsiaustai su kailių 
papuošalais ir pan.

Elegantiška moteris galės gauti leopardo 
kailio apykaklę už 22.95 dol., kuri tiks prie 
rudeninių ir žieminių eilučių ir apsiaustų 
be kailio papuošimo. Bus taipgi dėvima pri 
dedama apykaklė dviejų spalvų: balto ir 
rudo žebenkščių kailio (mink), kurios kai 
na, kaip Amerikoje įprasta reklamuoti bus 
tik... 130 dol. Mėgstančioms kailius ir neno 
rinčioms būti išlaidžiom siūloma dažyta 
juodos lapės apykaklė už 7.95 dol., kuri 
bus dėvima net ant megztinukų, kostiumų 
ar apsiaustų.

Kalkuta. Šiaurės-Rytų Indijos, Bengali
jos ir Biharo provincijoje per potvynius 
500.000 gyventojų liko be pastogės. Keli 
šimtai žmonių nuskendo Kariuomenės da 
liniai gelbėjo žmones, pabėgusius j augštu- 
mas, įkopusius į didesnius medžius. Van
duo apsėmė kelis šimtus kvadratinių mylių 
dirbamos žemės.

Berlynas. Pirmoji grupė vokiečių soecia 
listų išgabenta po karo į. Sovietų Rusiją, 
grįžo Vokietijon.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

MATIEKAITIS, Albinas, sūn. Kazio, kilęs 
iš Miškų km. Jis pats, ar jo adresą ži
nantieji, prašomi parašyti: K. Žilvytis 
31, Fainholt Rd. N.'Hamilton, Ont. Gana 
da. Turima labai svarbių žinių. *"

BALTONIS Pr., gyvenęs Vokietijoje. Gre- 
veno stovykloje, jis pats ar jo adresą 
žinantieji, prašomi parašyti šiuo adresu: 
J. Ropelis 32, Argyll House, Kinlochle- 
ven, Argyle Scotland. Turima labai 
svarbių žinių.

PILAUSKAS P., 1945 m. Fuldos stovyklo 
je, Vokietijoje, vedęs ukrainietę mergai 
tę Ulka Karp, prašomas atsiliep'.i jis 
pats, ar jo adresą žinantieji parašyti: S. 
Karp, c/o Normanton Rd. Gospel Hall, 
Normanton Rd., Derby, England.

MINUTAI, Kazys ir Stasys, prašomi atsi
liepti jie patys arba žinantieji jų adre
sus oarašyti: Liudas Laukžemis, 6218 So 
Artesian Ave-, Chicago 29, Ill. USA. Tu
rima svarbių žinių.

ARLAUSKAS Alfonsas, s. Beno, kilęs iš 
Nerimdaičių, prašomas atsiliepti. Turi
ma svarbių žinių. Jis pats, ar žinantieji 
jo adresą rašyti: Z. Girdvainis, 159 Ale
xandria Str., Sault Ste. Marie, Oht. 
Canada.

KETURI BROLIAI ČERNIAUSKAI, An
tanas, Juozas Simonas ir Povilas, prašo 
mi jie patys ar žinantieji jų adresus pa 
rašyti: Lithuanian Legation, 17 Essex 
Villas, London. W. 8.

MATUKEVIČIUS Adas ir Baltuška Ed
mundas. orašomi atsiliepti šiuo adresu:. 

.Mrs. E. N., 14 Bank St., Golborne. Nr.
Warrington Lancs. Turima svarbių ži
nių.

Karalienę ir Edimburgo Kunigaikštį vieš 
nagėn į Prancūziją nuo 8 iki 11 balandžio 
1957 m. Karalienė ir Edinburgo Kunigaikš 
tis’ kvietimą priėmę.

* * *
Paryžius. Prancūzijos v;riaus.->bė nuta.ė 

paleisti 200.000 atsargos karių, pašauktų 
kelių mėnesių mankštai Alžiran ir Vokieti 
joje. Demobilizuotieji grįš iki šių metų pa
baigos. Tai nereiškia, kad šiaurės Afrikoje 
laikomos kariuomenės skaičius bus suma
žintas.

• ♦ •
Atėnai. Graikijos minister is pirminin

kas,, kalbėdamas pareiškė, kad daug kas 
jau daro išvadas, jog Graikija išsijungsian 
ti iš Vakarų Sąjungos ir įstosianti į Rytų 
bloką dėl Kipro salos neišspręsto klausimo. 
Kalbėtojas paneigė šią prielaidą.

♦ ♦ ♦
New Yorkas. New York Times skelbia 

kad Kalifornijoje surasti seniausi pasauly 
je medžiai. Tokiais „veteranais“ esančios 
trys 4000 metų senumo pušys, augančies 
netoli Bishop, Kalifornijoje. Jas surado 
Arizonos Universiteto mokslininkai, šios 
pušys esančios senesnės už tūkstantmetes 
sekvojas.

• ♦ »
Stresą. Maggiore ežero vasarvietėse po

sėdžiauja 400 atstovų iš 30 kraštų, sukvies 
tų Pasaulinės Turizmo Sąjungos. Jie ban
do spręsti susisiekimo ir nelaimingų atsi
tikimų problemas.

• * *
Viena. Streikuoja 15.000 Vienos duonke : 

pių. Jie pasiryžę nekepti daugiau duonos, 
kol jiems nebus pakeltos algos.

* * *
Vašingtonas. Hugh A. Steward, vidaus 

reikalų ministerijos naftos produktų de
partamento direktorius pareiškė, kad Su- 
ezo kanalu navigacijai sustojus, per vieną 
savaitę būtų užtikrintas amerikietiškos 
naftos tiekimas visai Vakarų Europai.

* * *
Tdkic. Tokio miestas švenčia 500 melų 

įsikūrimo sukaktį. Sukaktuvių iškilmėse 
dalyvauja atstovai iš dvidešimties įvairių 
pasaulio sostinių.

* * *
Berlynas. Vakarų Berlyno valdžia pa

skelbė, kad čia iš Rytų Vokietijos regis
truotų pabėgėlių skaičius jau pasiekė ly-

vo futbolo rungtynės, tačiau, užsiminę 
apie neseniai Coventryje įvykusias Bufcu- 
lio ir Dundulio gastroles, perėjome prie 
nuodugnesnės kritikos. Nuo vaidybos per- 
simetėm į meną ir, pagaliau, į muziką ir 
dainą. Mūsų nuomonė nesutiko, kai palie
tėm dainininko klausos klausimą: svarbiau

metams. Jis, žinodamas, kad nuo New Inn 
lagaminą reikės tempti, šitaip norėjo per
kalbėti gyvenimo draugę:

— Jei savaitgaliui važiuoji Sodybon, tai 
visada numatytus paimti daiktus suma
žink pusiau, gi numatytą paimti pinigų su 
mą padaugink iš keturių!

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

vi
£

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Vilnonės medžiagos, (vairių 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.
Garantuotas siuntinėlių pristatymas

DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 
EUROPOJE

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

London, S.W.7, England

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ
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SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ

Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai ir mais
tas. Geriausias patarnavimas. Garantuotas 

‘ siuntinėlių pristatymas.
Rašyti šiuo adresu:

★ BALTIC STORES ★
148 RIDLEY ROAD LONDON E. 8

Telf. C.L.I. 0572

giai vieną milioną. Milioninis pabėgėlis V. 
Berlyną pasiekė š. m. rugsėjo 21 d. Tai la 
bai aštrus krislas bolševikams, nes jų me
las mažai ką beįtikina, kad tas milionas 
pabėgėlių esą „liaudies priešai".

* * *
Tokių. Rugsėjo 30 d., 26 kilometrų J

šiaurę nuo Tokio, šešias minutes drebėjo 
žemė. Tokio mieste aukų nebuvo, tačiau 
miestas liko be langų, nutrūko susisieki
mas tramvajais.
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GREITAI PATIKIMAI PIGIAI 
i 

•: su tikra pristatymo garantija |

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

£ 
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą g
išsiunčia siuntinius l Lietuvą |

IRAŠYTI LIETUVIŠKAI! f
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BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Pasirenkite artėjančiai žiemai ge
riausios pasaulyje CROMBIE medžia
gos apsiaustams.

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

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

JOHN GAY 
BRADFORD

25, Manchester Road
Greta Odeon kino teatro
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