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LIETUVIS
Pasaulio politikos verpetuose

J ______ *KREMLIUS TEBEPRIEšINASl 
LIETUVOS IR KITŲ PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ PADĖTIES SVARSTYMUI
(Elta) Sovietų Sąjungos ministeris pirmi 

nmkas ir kp vadas Chruščiovas pastaruo
ju metu parašė Vakarų valstybių galvoms 
vėl keletą ilgų laiškų, kuriuose, be kitko, 
kaltina Vakarus, kad šie, girdi, trukdą vir 
Šurnų konferencijos paruošimą. Iš visų 
Kremliaus samprotavimų mums pats įdo
miausias tas, kuris liečia ir okupuotąjį mū 
sų kraštą bei kitas pavergtas tautas. Chruš 
čiovo teigimu, vakariečiai trukdą viršūnių 
konferencijos ruošą tuo, kad stengiasi į jos 
dienotvarkę įjungti, be kitko, ir Rytų Euro 
pos tautų padėties svarstymą.

Maskvos radijas savo komentaruose taip 
pat pakartotinai apibėrė vakariečius tais 
pačiais kaltinimais. Ir Vilniaus radijas ke
letą kartų šitą pranešė. Tokiu būdu apie 
tą reikalą sužinojo ir tie Lietuvos gyvento
jai, kurie šiaip laisvojo pasaulio radijo 
transliacijų nesiklauso. Jie iš pačių sovietų 
šaltinių sužino, kad Vakarai Rytų Europos 
tautų klausimą tebelaiko neišspręstą.

Viršūnių konferencijos sušaukimo reika
las tebelieka įstrigęs. Teroro veiksmai Ven 
grijoje tokios konferencijos ruošimo klima 
tą dar labiau pablogino. Tik dėl numatytos 
atominių ekspertų konferencijos, kuri ture, 
tų prasidėti liepos pradžioje, reiškiama
daugiau optimizmo.

Mirties sprendimas prieš buv. Vengrijos 
min. pirmininką Imre Nagy ir generolą Ma 
leter, paskelbtas Maskvos radijo naktį į 
birželio 17 d., anksčiau negu paties Buda
pešto, lyg koks siaubas sujaudino visą pa
saulį. Jie ir kiti mažesnėmis bausmėmis 
nuteistieji slaptojo teismo buvę kaltinami 
perversmo ruošimu. Sukilimas Vengrijoje 
įvyko užpereitais metais. Sukilimui nepa
vykus (įsikišus savais šarvuočiais sovietų 
kariuomenei), Nagy buvo gavęs azilio teisę 
Jugoslavijos pasiuntinybėje Budapešte. Jį 
iš ten išviliojo sovietai klastingu pažadu, 
kad jam suteiks „laisvą kelią“. Tačiau Na
gy buvo tuoj pat suimtas ir iki mirties 
sprendimo įvykdymo kalinamas. Generolas 
Maleter buvo pagautas taip pat kląsta. Jis 
buvo suimtas besiderint su sovietų įgulos 
karininkais dėl sovietų dalinių evakuaci
jos. Ryšium su tuo klastingu mirties spren
dimu ir jo staigiu įvykdymu, per visą pa
saulį perėjo pasipiktinimo banga. Net 
Maskvai palankūs sluoksniai, visokie ko
egzistencijos šalininkai ir „neutralistai“ ne 
galėjo susilaikyti neišreiškę savo pasipikti
nimą.

Daugelyje pasaulio vietovių įvyko viešos 
demonstracijos prieš sovietinį terorą. Net 
Šveicarijoje, Zueriche, pastaromis dieno
mis įvyko masinis protesto mitingas, kuria 
me dalyvavo apie 8.000 asmenų. Zuericho 
savivaldybės pirmininkas Dr. E. Bieri t.k. 
išreiškė šveicarų užuojautą ir simpatijas 
tiems milijonams žmonių, kurie sovietų pa 
vergtuose kraštuose yra netekę laisvės ir 
visas savo viltis mato ateityje. Kalbėtojas 
visų susirinkusiųjų vardu pasisako už so
lidarumą su visais pavergtaisiais. Schaff- 
hauseno miesto pirmininkas ir Šveicarijos 
socialdemokratų vadas Bingolf atvaizdavo, 
kaip Rytų Europos tautos pateko po Mask 
vos jungu ir kaip jos iki šiandien kenčia. 
Sekantis kalbėtojas, prof. Kaegi, ėmėsi at
sakyti į klausimą, ką Vakarai turėtų da
bar daryti. Pirmiausia jis siūlo atsisakyti

INŽ. V. FIDLERIS ĮSIGIJO DAKTARO 
LAIPSNI

Nottinghame gyvenąs Vilius Fidleris No- 
ttinghamo universitete sėkmingai baigė 
mokslus. Jis 1950 m. pradėjo studijuoti fi
ziką Nottingham© Aukštojoje Technikos 
mokykloje. 1953 m. baigęs technikos mo
kyklą, studijas tęsė Nottingham© universi
tete ir 1956 m. gavo grynųjų mokslų dip
lomą (B.S.C.). Po to dar 2-jus metus tame 
pačiame universitete rengėsi daktaro laips 
niui įsigyti, š.m. liepos 4 d. už savo moks
linį darbą gavo daktaro laipsnį (Ph.D.).

Su savo moksliniais darbais V. Fidleris 
yra pasirodęs anglų spaudoje. Šįmet įvyks 
tančiam Vokietijoje tarptautiniam moksli
ninkų kongrese jis yra pakviestas skaityti 
referatą.

Gyvendami Nottinghame, D. ir V. Fid- 
leriai daug yra prisidėję prie lietuviškos 
kultūrinės veiklos. Ponia ir Dr. Vilius kurį 
laiką vadovavo tautinių šokių grupei. Gra
žiai veikė jų vadovaujami Nottingham© 
mažieji skautai. Taip pat jie mokytojavo 
ir vedė sekmadienio mokyklą. R
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didžio liūdesio valandoje, jos vyrui P. Liūdžiui mirus, reiškiame gilią užuojautą.
DBLS Londono I Sk. Valdyba ir nariai

melagingo koegzistencijos obalsio. Vakarai 
turi parodyti dar didesnį budrumą, nes 
Kremliuje vietoje Stalino viešpatauja kiti 
stalinizmo vykdytojai, kurių žodžiais ar su 
tarčių parašais negalima tikėti. Vakarai tu 
ri stiprinti savo karinę galią. Kalbėtojas 
taip pat siūlė daugiau paremti pabėgėlius 
iš Rytų Europos.

Kremliaus užkulisiuose braška. Prie to
kios išvados prieina daugelis naujausiųjų 
įvykių komentatoriai Vakaruose. Nėra abe 
jonės, kad kruvinas įvykis Vengrijoje gero 
kai pablogino Kremliaus poziciją pasaulio 
arenoje. Pablogino, kaip jau minėta, viršū 
nių konferencijos perspektyvas, gerokai 
nuvertino ir Maskvos peršamos koegzisten 
cijos galimumus. Jei Maskva tuo teroro 
sprendimu Vengrijoje (kuris juk be Chruš 
čiovo sutikimo ar net įsakymo negalėjo bū 
ti vykdomas) rizikavo pabloginti savo pa
dėtį užsienio politikos plotmėje, tai šita, 
anot vakariečių kai kurių stebėtojų nuo
monės, aiškiai liudija apie teberusenančias 
vidines kovas Kremliuje. Stalino laikų me
todas apsidirbti su savo vidiniais priešais

šūviu į pakaušį ar kartuvių kilpa — atro
do, ir Chruščiovo vėl praktikuojamas. Kas 
bus tokių metodų sekančios aukos? Nėra 
negalima, kad paties Chruščiovo padėtis 
yra tiek pašlijusi, jog ir jį patį gali ištikti 
panašus likimas, jei jis nesigriebs teroris
tinių priemonių prieš savo tikruosius ar ta 
riamuosius priešus. Staigiai sušauktasis vi
sasąjunginės kp centro komiteto plenumas, 
tikriausia, nevien tik kolchozinių reformų 
klausimais tarėsi. Taip pat krito į akį, kad 
staigiai į Maskvą buvo pašaukti visi žy
mesni sovietų diplomatiniai atstovai. Tai, 
paprastai, daroma svarbių reikalų progo
mis.

Pavergtosios tautos įvykių Maskvoje rai 
dą seka dideliu susidomėjimu. Vienokia ar 
kitokia įvykių eiga juk gali priversti prie 
netikėtai naujos padėties, tuo labiau, kao 
padėtis visoje Rytų Europoje yra nenusisto 
vėjusi. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros — 
ištisas netikrumas. Tito naujasis atsimeti
mas nuo Maskvos tą įspūdį dar labiau pa
tvirtina. Ties Gomulkos .galva Varšuvoje 
taip pat kabo Damoklio kardas.

1958m. birželio mėn. 23 d.
Vliko Vykdomoji Taryba ir jos darbuoto 

jai Europoje, arti geležinės uždangos, nuo
širdžiai sveikina Amerikos Lietuvių Kong
resą ir jo organizatorių Amerikos Lietu
vių Tarybą, tiek daug nusipelnusią Lietu
vos reikalams.

Amerikos Lietuvių Kongresas susirenka 
nepaprastai svarbiu metu, kada ir mūsų 
tautos ir visos žmonijos likimas yra atsi
dūręs pavojingoje kryžkelėje, tartum be iš 
eities ir be vilties.

Bet lietuvių tauta išlieka atspari visiems 
pavojams. Mūsų tautiečiai pavergtoje tėvy 
nėję ir net Sibire išlaiko nepalūžusią viltį, 
nors kartais apsivilia laisvojo pasaulio ne 
ryžtumu, neveikia. Lietuvių tauta nežuvo

Ten, kur Nemunas banguoja.
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla:

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ĮSIPAREIGOTOJAI

Rajono kultūros namų salė. Čia vyksta že
mės ūkio darbuotojų pasitarimas. Svarsto
mi įsipareigojimai 1958 metams. Dauguma 
pasitarimo dalyvių snaudžia arba šnibžda
si tarpusavy. Atidžiai klausosi tik vienas 
žmogus, sėdįs pirmoje eilėje. Pranešėjas 
lipa iš tribūnos, sėdintis pirmoje eilėje pa
sitarimo dalyvis kelia ranką.

Pasitarimo dalyvis: Prašau žodžio!
Pirmininkaujantis: žodį turi „Pergalės 

trimito“ kolūkio pirmininkas draugas Ger
vė.

Gervė įlipa į tribūną, atsigeria vandens: 
Draugai! Rajono vadovybė teisingai pada
rė, sušaukdama tokiu atsakingu, sakyčiau, 
lemiamu momentu šį svarbų pasitarimą. 
Gerbiamas pranešėjas (Gervė nusilenkia 
į prezidiumo pusę) labai teisingai pabrė
žė, kad reikia daugiau grūdų, mėsos, pieno 
ir kitų produktų ir kad šitie visi dalykai 
gaminami žemės ūkyje. Vadinasi, draugai, 
mes esame kaip tik tame atsakingiausia- 
me bare, gaminančiame pieną, mėsą, grū
dus ir kitokius produktus. Todėl mums 
ir tenka didžiausia atsakomybė už šių pro
duktų pagaminimą. O kaip viską pagamin
ti? Aš sutinku su pranešėjo nuomone, kad 
viską reikia auginti. Bet dabar, draugai, 
kaip mes auginsime? Teisingai, draugai, 
minėjo pranešėjas, kad reikia mums prisi
imti įsipareigojimus. Aš irgi manau, drau
gai, kad prisiimti įsipareigojimus yra visų 
svarbiausia.

Salėje kažkas nusijuokia. Pirmininkas 
beldžia pieštuku į grafiną.

Gervė: Kaip matau, kai kurie čia esan
tieji draugai nerimtai žiūri į tokį rimtą rei 
kalą. Tokį dalyką galima pavadinti tik at
silikimu ir laiko dvasios nesupratimu. Tai
gi, draugai, kad mano žodžiai nebūtų tušti, 
aš pasakysiu štai ką. Aš, tai yra mano kolū 
kis, tiksliau „Pergalės trimito“ kolūkio ko
lūkiečiai iš šios aukštos tribūnos iškilmin
gai pasižada ir įsipareigoja, kad šiais me
tais pagamins... pagamins... (kalbantis 
traukia laikraštį iš kišenės ir skaito rau
donu pieštuku laikrašty pabrauktas vie
tas) pagamins po dvidešimt penkis centne
rius grūdinių kultūrų iš kiekvieno ha, po 
šimtą dvidešimt centnerių kiaulienos kiek
vienam šimtui ha arimo, po penkis šimtus 
centnerių pieno kiekvienam šimtui ha 
naudmenų, kiaušinių... (pilną įsipareigoji
mų sąrašą žiūr. rajono laikraštyje).

Balsas iš salės: O tu, draugas Gerve, ar 
atsiklausei kolūkiečių, kad šitaip šneki?

Pirmininkaujantis: Prašau netrukdyti 
kalbančiam. Duosime ir jums žodį. Bravo, 
draugas Gerve, bravo, tęskite toliau.

Gervė: Kadangi aš vadovauju kolūkiui, 
manau, kad turiu teisę kalbėti kolūkiečių 
vardu. Taigi, draugai, šitie mano, tai yra 
mūsų įsipareigojimai yra neabejotinai svar 
būs ir reikšmingi. Ir aš kviečiu čia esan
čius pasitarimo dalyvius paremti mano ini
ciatyvą ir pasekti mano pavyzdžiu!

Balsas iš salės: Kas gi vykdys tuos tavo 
įsipareigojimus?

Londonas, 1958 metų, liepos mėn., 10 d.

Pirmininkaujantis: Kategoriškai reika
lauju laikytis tvarkos ir netrukdyti pasisa
kančiam. Visus klausimus prašome pateik
ti raštu.

Gervė: Taigi, aš siūlau visiems pasekti 
mano pavyzdžiu ir paremti mano iniciaty
vą. Kas norėtų su manimi lenktyniauti? 
Nėra norinčių? Tada aš vienas vejuosi 
Jungtines Amerikos Valstijas!
' Tuo tarpu į prezidiumą iš visų salės 
kampų plaukia rašteliai. Pirmininkaujantis 
surenka juos ir perduoda Gervei į tribūną.

Gervė: Atsakau į klausimus. Pirmas. 
„Prašome papasakoti, draugas Gerve, kaip 
jūs numatote įvykdyti savo įsipareigoji
mus?“ Atsakau. Reikia, draugai, ieškoti ir 
surasti visus slypinčius ir pasislėpusius re
zervus, sutelkti visas jėgas kovai už žemės 
ūkio produktų gausinimą, mobilizuoti ir 
dėti visas pastangas. Tai vienintelis kelias 
įvykdyti tokiems-dideliems - įsipareigojt- 
mams.

Antras klausimas „Mes ir pernai, drau
gas Gerve, girdėjome iš jūsų panašius įsi
pareigojimus. (Gervė užsikosi ir atsigeria 
vandens.) Gal papasakotumėt, kaip jūs 
juos įvykdėte?“ Taip. Aišku. Turiu pasa
kyti, draugai, visų pirma, kad pernai ma
no, tai yra Tnūsų priimtieji įsipareigojimai 
buvo gerokai mažesni. Antra — buvo daug 
objektyvių priežasčių, kurios sukliudė 
mums juos įvykdyti. Visų pirma, buvo ne
palankios oro sąlygos, stokojome darbo jė
gos reikiamam plotui apsėti ir derliui nu
imti. Gyvulininkystėje reikiamo užmojo 
negalėjome išvystyti dėl pašarų stokos ir 
dėl to, kad neturime pakankamai patalpų 
laikyti gyvuliams. Karvės, kiaulės buvo su 
grūstos į blogus šaltus tvartus, pusiau ba
davo, taip kad apie kokį nors įvykdymą ir 
kalbos negalėjo būti.

Trečias klausimas. „Kodėl jūs kasmet 
daug įsipareigojate, o niekada savo įsipa
reigojimų neįvykdote?“ Šitą klausimą, 
draugai, laikau provokaciniu, pateiktu žmo 
gaus, nenusivokiančio politikoje, ir neran
du reikalo į jį atsakyti. Viskas, draugai!

Pirmininkaujantis: Kas daugiau norėtų 
pasisakyti? Prašau aktyviau, draugai, ne
gaišinkime brangaus laiko. Aš manau, kad 
draugas Gervė padarė gerą pradžią, tik rei 
kia išsijudinti.

Salėje slogi tyla. Visi panarinę galvas. 
Tyla tęsiasi apie penketą minučių.

Pirmininkaujantis: Prašau, draugai. 
Draugas Rakštys? Karklinis? Laukys? Jū
sų kolūkiai pirmauja rajone. Nieko neturi
te pasakyti?

Balsas iš salės: Pirmaujam tai pirmau
jam. Bet mūsų įsipareigojimai kuklesni, 
negu „Pergalės trimito“ burbulas. Mes sa
vo įsipareigojimus įvykdom. O su Gerve 
mums nesusilyginti!

Pirmininkaujantis: Prašau be replikų. 
Negalima, draugai, taip formaliai žiūrėti į 
tokį svarbų reikalą kaip įsipareigojimai. 
Mūsų rajonas turi pirmauti respublikoje 
savo įsipareigojimų dydžiu. Prašom lenk
tyniauti su draugu Gerve, paremti jo ini
ciatyvą. Niekas nenori pasisakyti? Tada ei
sime prie kito darbotvarkės punkto. Yra 
pasiūlymas perskaityti rajono žemės ūkio 
darbuotojų įsipareigojimų projektą, kurį 
mes turėsime priimti. Žodis suteikiamas 
draugui Rėkučiui.

Rėkutis: Mes, rajono žemės ūkio darbuo
tojai, aptarę visas galimybes ir išieškoję 
visus rezervus, nutariame karštai pritarti 
„Pergalės trimito“ kolūkio pirmininko Ger 
vės iniciatyvai ir įsipareigojame šiais me
tais pagaminti... (Seka įsipareigojimų 
skaičiai, kuriuos jau minėjo Gervė).

Pirmininkaujantis: Kokių bus pasiūlymų 
dėl įsipareigojimų projekto? Yra pasiūly
mas priimti už pagrindą? Prieš? Susilai
kančių? Nėra. Vadinasi, įsipareigojimų pro
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LIETUVIŲ TAUTA IŠLIEKA ATSPARI VISIEMS PAVOJAMS

Vliko Vykd. Tarybos raštas Amerikos Lietuvių Kongresui Bostone

į~ DIENOS ~~|
SĄLYGA LAKŪNAMS PALEISTI
Rytų Vokietija žada paleisti paklydusius 

ir jos teritorijoje nusileidusius amerikiečių 
lakūnus su sąlyga, jei Amerika pripažins 
R. Vokietijos dabartinį režimą.

Kubos sukilėliai taip pat yra suėmę 46 
amerikiečius, daugiausia inžinierius, ir, 
kaip ir R. Vokietija, stato tam tikras sąly
gas.

Amerikos valst. sekr. Dulles pareiškė, 
kad nei vienų, nei kitų sąlygos nebus išpil
dytos, nes tuomet susidarytų labai netikusi 
praktika.

GEN. DE GAULLE PLANAS DĖL 
ALŽYRO

Gen. de Gaulle Alžyre pasakytoje kalbo
je prižadėjo daugiau lėšų šioj kolonijoj 
darbams vykdyti, žemės ūkiui moderninti, 
mokykloms, o rinkimų metu — visiems to
kias pat teises, kaip Prancūzijoje.

VĖL ALŽYRE
Prancūzijos min., pirm. gen. De Gaulle 

vėl nuvyko trumpam į Alžyrą apžiūrėti ka
rinių įrengimų.

Kadangi su juo yra: karty, ir socialistas 
valstybės ministeris Guy Mollet, vadina
masis „Alžyro judėjimas“ baiminasi, kad 
generolas gali visiškai nebekreipti dėmesio 
į tenykščių prancūzų sąjūdžių norus. Mo
llet, kai buvo ministeris pirmininkas, siūlė 
musulmonams leisti balsuoti, ir dėl to Al
žyro prancūzai apmėtė jį pamidorais.

KEIČIAMA AMERIKOS VĖLIAVA
Po ilgų ginčų Amerikos senatas nutarė 

Aliaską priimti į Jungtines Valstybes, kaip 
49-tąją valstiją. Vadinas, Amerikos vėliava 
dabar turės jau nebe 48, bet 49 žvaigždes.

Naujoji valstija bus pati didžiausioji. Li
gi šiol didumu vigas lenkė Texas.

Aliaską amerikiečiai nupirko 1867 me
tais iš rusų caro už 7.2 mil. dolerių. Joje ir 
dabar tėra tik 128.000 gyventojų.

Priimamos į Jungtines Valstybes dar lau 
kia Havajai ir Puerta Rica.

NIEKAS NENORI TIKĖTI RUSIJAI
Trys Vakarų didieji — Amerika, D. Bri 

tanija ir Prancūzija — prez. Eisenhowerio, 
min. pirm. Macmillano ir min. pirm. gen. 
De Gaulle pasirašytais laiškais pareiškė 
Rusijos min. pirm. Chruščiovui, kad jie 
abejoja jo noru iš tiesų sušaukti viršūnių 
konferenciją ir pasiekti susitarimo.

AR TIKRAI MES BOMBĄ?
Sovietų ambasada įteikė britų 'spaudai 

laišką, pasirašytą W raide, kurio autorius 
sakosi esąs D. Britanijoje amerikiečių ba
zėje dirbąs amerikietis lakūnas, kuris ne
trukus numesiąs netoli D. Britanijos jūroje 
atominę bombą ir tuo parodysiąs gyvento
jams, koks baisus atominis karas.

Amerikiečių įstaigos tvirtina, kad tas 
laiškas yra padirbtas propagandos sume
timais. 

jektą priimsime už pagrindą. Kokių bus 
pataisų?

Balsas iš salės: Tegu Gervė vykdo savo 
įsipareigojimus!

Kitas balsas iš salės: Užteks juokus krės 
ti. Kasmet vis šitaip.

Trečias balsas iš salės: Kam čia mus su
šaukei? Reikėjo atsiųsti tuos savo įsiparei 
gojimus ir būtų tas pats!

Toliau balsų pasigirsta daugiau. Jie su
simaišo, neįmanoma atskirti, kas ką šneka.

Pirmininkaujantis: (šaukia, kiek gali): 
Nutilti Rėksniai jūs, gerkles laidyt tai mo
kate, o kai reikia rimtai, tai turgų darot iš 
atsakingo pasitarimo. Nutilti!!!

Salė pamažu aprimsta, tyliai nepatenkin
ta gaudžia.

Pirmininkaujantis: Yra pasiūlymas įsi
pareigojimų tekstą priimti. Prieš yra? Su
silaikančių? Nėra. Įsipareigojimus laikysi
me priimtais. Rajono žemės ūkio darbuoto
jų pasitarimą, skirtą apsvarstyti įsiparei
gojimams, laikau uždarytu.

„šluota“, 1958 m. gegužė.

ir nežus. Ateis laikas, kada Lietuva vėl at 
gims laisva ir nepriklausoma.

Amerikos Lietuvių Taryba, jos veiklusis 
Vykdomasis Komitetas, Amerikos Lietuvių 
Kongresas ir visa Amerikos Lietuvių visuo 
menė sėkmingai tiesia kelius į tą visų mū
sų tikslą. Amerikos Lietuvių Vaidmuo, at
sikuriant po pirmojo pasaulinio karo Ne
priklausomai Lietuvai ir dabarties Lietu
vos laisvinimo veikloje, aukso raidėmis įra 
šomas į Lietuvių tautos ir Lietuvos laisvi
nimo istorijos knygą. Mes čia Europoje jau 
čiame tos veiklos geras pasėkas, tai jaučia 
mūsų broliai ir sesės ir anapus geležinės 
uždangos. Ir jie sveikina Jus!

Sėkmės Jūsų darbams!
Jonas Glemža,

Vykd. Tarybos Pirmininkas 

21 LENKAS PABĖGO
Iš lenkų turistinio laivo Mazowsze pabė

go 21 ekskursantas ir prašosi politinio prie 
globsčio.

Mazowsze laivas šiais metais jau ketvir
tą kartą atplaukia į Stockholmą, ir iš viso 
jam nubyrėjo jau 39 keleiviai.

CHRUŠČIOVAS I KINIJĄ?
Vakarų spauda žino, kad netrukus 

Chruščiovas turi kažkur važiuoti, ir spėlio
ja, kad tos kelionės tikslas būsianti Kinija, 
su kuria reikalinga daug kas aptarti.

RUNGSIS DU MILIJONIERIAI
Milijonierius Nelson Rockefeller pareiš

kė, kad lapkričio mėn. rinkimuose jis norė
siąs kandidatuoti į New Yorko gubernato
rius, kaip respublikonų kandidatas. Dabar
tinis demokratų gubernatorius Harriman 
yra taip pat didelis piniguočius, pelnąs mi 
lijonus iš geležinkelių. Jei jis vėl kandida
tuos, tai bus dviejų milijonierių varžybos.

ANTRA SLAPTA BYLA?
Vengrijoje dabar vykstanti antra slapta 

byla, kurioje teisiama buvusio užsienio rei
kalų ministerio Rajk (nuteisto ir nužudyto 
Rakosi laikais) žmona ir dar du Vengrai.

NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
Krikščionių demokratų atstovas Fanfa- 

ni po ilgesnių pasitarimų sudarė naują vy
riausybę, kurioje yra taip pat ir socialde
mokratų ministerių. Naujoji vyriausybė, 
pakeičia Zoli, taip pat krikščionies demo
krato, neseniai atsistatydinusią, bet pre
zidento įsakymu vis dar pareigas ėjusią 
krašto vyriausybę.

HASKUiLYJE
— Mirė buvęs V. Berlyno burmistras 

Dr. Walter Schreiber.
— Australija paskolino N. Zelandijai 8 

mil. svarų.
— R. Vokietija pasirašė su Jugoslavija 

padidintos prekybos sutartį, pagal kurią 
vokiečiai gaus maisto, o jugoslavai chemi
kalų, elektrotechniškųjų ir optikos gami
nių.

— Tassas praneša, kad rusų iššautoji vie 
natarpsnė pusantros tonos svorio raketa 
iškilusi 294 mylias.

— Belgija ruošiasi sumažinti karinės 
prievolės laiką iš 15 į 12 mėnesių.

— Lietūs daugelyje D. Britanijos vietų 
sukėlė potvynius.

— D. Britanija susirūpinusi, kaip pagel
bėti savo audimo pramonei.

— Kinija areštavo kelis savo piliečius 
tarnavusius britų ambasadoje Pekinge.

— D. Britanijoje, Eastleig, Southampto- 
ne, 2 valandas buvo sustreikavęs 1000 va
gonų dirbtuvių darbininkų, nes buvo uždą 
ryta dirbtuvių kirpykla, ir dabar jie nebe
galės darbo metu apsikirpti.

— Čekoslovakijos prezidentas Novotny 
nuvažiavo į Maskvą.

— D. Britanija pareiškė griežtą protes
tą Rusijai dėl tų 30 jūrininkų, kurie išsi
kėlė į britų teritoriją ir gaudė pabėgusį es
tą jūrininką.

— V. Berlyne liepos 1 d. dėl karščių bu
vo nualpę 97 žmonės.

— JAR prezidentas Nasseras ruošiasi vėl 
aplankyti Jugoslavijos prez. Tito.

— Japonai po 3 dienų išgelbėjo 22 už
tvindytus kasyklų darbininkus.

— Min pirm. Nkruma pareiškė, kad Gha 
na žada pasidaryti respublika, bet iš britų1 
karalijos nepasitrauksianti.

— Rytų Vokietijos komunistų partijos 
vadas ir tikrasis krašto valdytojas Ulbricht 
atšventė 65 metų sukaktį ir ta proga gavo 
jau antrą auksinį darbo didvyrio medalį.

— V. Vokietija savo šių metų biudžete 
skiria 50 mil. markių atsilikusiems kraš
tams paremti.

— Martin Sommer, 43 m. amžiaus, buvo 
nuteistas aukščiausia Vokietijoje bausme 
— iki gyvos galvos už Buchenwalde nužu
dytus 25 koncentracijos stovyklos įnamius.

1



L.S.S. Anglijos rajono dešimtmetis 
~ S T O V Y K LOS

(Trečias Tęsinys)

Pirmame Rajono vadovų suvažiavime 
ypač daug buvo kalbėta apie reikalingumą 
kaip galima greičiau suorganizuoti vasa
ros stovyklą, nes skautavimui stovyklos 
yra daugiau kaip būtinos. žinant anglų 
skautų vadovybės nusistatymą prieš bet 
kokius tautinius vienetus Anglijoje, viltis 
gauti leidimą tokiai stovyklai nebuvo labai 
didelė. Bet vis tiek tuometinė Rajono va
dovybė nutarė pamėginti tokią stovyklą 
suorganizuoti 1950 metais liepos mėnesį. 
Stovyklos organizacinis darbas ir jos pra- 
vedimas buvo pavestas sktn. K. Vaitkevi
čiui. Kadangi veikiančiuoju Anglijoj įsta
tymu skautų stovykloms leidimus duoda 
vietinė skautų vadovybė, sktn. K. Vaitke
vičius kreipėsi į Derby District Commissio 
nėr W.G. Hutchinson, kuris jo prašymą su
tiko gana abejingai, bet pažadėjo tuo rei
kalu atsiklausti Vyriausiosios Anglų Skau
tų Būstinės Tarptautinį Departamentą Lon 
done. Tas visas reikalas užtruko gana il
gai, nes, matyt, Tarpt. D-tas statė įvairius 
klausimus ir sktn. K. Vaitkevičius daug 
kartų buvo šaukiamas į District vyriausią 
būstinę ir klausinėjamas, egzaminuoja
mas ir, jeigu galima taip išsireikšti, net 
„skryninguojamas“. Būdinga to meto anglų 
nuotaikoms: jam buvo pastatytas net toks 
klausimas: kodėl palikai tėvynę ir atvažia
vai čia? Teko ne tik aiškinti, bet ir prista
tyti tuo reikalu negausi anglų kalba lite
ratūra. Teisingai sakoma, kad anglai, kol 
neįsitikina, yra labai {taringi. Galų gale 
Tarptautinis D-tas leido Hutchinsonui tokį 
leidimą lietuviams skautams duoti ir kar
tu pranešė, kad atsiųs į stovyklą savo ste
bėtoją. To paties Hutchinson dėka buvo 
gauta menka stovyklavietė buvusioje karių 
stovykloje Darley Moor, netoli Ashbourne. 
Tai buvo pastatų griuvėsių laukas su vie
na kita didesne aikštele.

Be abejo, ši pirmoji stovykla turėjo di
džiausios reikšmės tolimesnėms Rajono sto 
vykioms ir mūsų santykiams su anglų sk. 
vadovybe. Tai buvo lyg egzaminas lietu
viams skautams, nuo kurio turėjo priklau
syti tolimesnė skautiška veikla Anglijoje. 
Šis egzaminas turėjo būti išlaikytas, ir tai 
labai gerai žinojo šion pirmojon stovyklon 
suvažiuojantieji skautai ir skautės:' ps. J. 
Trečiokas, v.sl. O. Rudytė, v.sl. O. Reinytė, 
Nijolė ir Irena Šalkauskaitės, R. Palkimai- 
tė, Karosaitė, Miglinaitė, Bagdonaitė, A. 
ir D. Sadūnaitės, D. Mockutė, K. Norkus, 
E. Šova, Narbutas, čiakas, J. Bružinskas, 
Povilauskas, P. Žvirblys, A. Šukys, Kaz
lauskas, Garbauskas, B. Uždravis, Barta- 
šius, Sinius, Tarvydas, kun. J. Steponaitis 
ir 'pats Rajono vadas ir vadeiva sktn. R. 
Giedraitis.

Stovyklos vadovybę sudarė: stovyklos

Rašo K. Vaitkevičius

EUROPOS LIETUVIS

viršininkas sktn. K. Vaitkevičius, jo pava
duotojai — ps. J. Trečiokas ir v.sl. O. Ru
dytė, maitinimo dalies vedėjas ps. B. Zinke 
vičius ir stovyklos kapelionas kun. J. Ste
ponaitis.

Tektų pabrėžti, kad iš šių pirmųjų sto
vyklautojų šiuo metu Rajone yra likę vos 
keli, kiti gi emigracijos bangų išnešti į Ka
nadą, Ameriką ir Australiją.

Darbščių, energingų ir tikrai gerų skau
tų ir skaučių dėka ši stovykla pavyko ne
paprastai gerai. Griuvėsiuose išdygo dvi 
gražios mažutės stovyklėlės — berniukų ir 
mergaičių. Iškilo stovykliniai vartai, išpuoš 
jas kryžius, pasidabino įvairiais pagražini 
mais iškastas skautiškas stalas ir aikštelės. 
Dirbta sunkiai ir kantriai, bet užtat vėliau 
pasidžiaugta gražiais rezultatais. Stovyklą 
aplankė anglų skautininkai, net keletą kar 
tų W.G. Hutchinson, ir pagaliau atvyko iš 
Tarptautinio Departamento atstovas John 
M. Andrew. Stovykla ir skautai padarė 
jam nepaprastai gerą įspūdį, ir stovykloje 
jis išbuvo ne dvi valandas, kaip buvo ža
dėjęs, bet pasiliko iki vėlaus vakaro. Atsi
sveikindamas Tarpt. Depart, vardu pažade 
jo lietuviams skautams visokeriopą para
mą ir net pasiūlė nedideliam mūsų kontin
gentui finansavimą į pasaulinę skautų 
džiamborę Šveicarijoj. Deja, dėl susidėju
sių aplinkybių tuo nepasinaudota.

Po šios pirmosios stovyklos jau nebebu
vo jokių sunkumų gauti leidimus vėlesnėm 
Rajono stovyklom. Be to, ir su tautiniais 
daliniais pasijusta tvirčiau. Taip pat įsigy
ta du nuoširdūs draugai: John M. Andrew, 
kuris Tarpt. D-te gražiai rūpinosi lietuviš
ku reikalu, ir W.G. Hutchinson, kuris po 
pirmosios stovyklos visą laiką rūpinosi ir 
tebesirūpina mūsų skautiškais reikalais, 
daug padėjo organizuojant vėlesnes stovyk 
las, ir už šią jo talką ir paramą vėliau jį 
Pirmija apdovanojo Padėkos Ordinu.

Po šios pirmosios stovyklos jau kaip tai
syklė kiekvieną vasarą buvo organizuoja
mos stovyklos, įtraukiant j jas ir neskautiš 
ką jaunimą. Antroji stovykla, jau žymiai 
didesnė stovyklautojų skaičiumi, įvyko vėl 
toj pačioj vietoj, kurią jau aplankė DBLS 
pirmininkas, o į paskutinį lauželį ir kele
tas ekskursijų iš tolimesnių lietuviškų ko
lonijų.

Trečioji stovykla įvyko naujoje vietoje 
— Locko Park, netoli Derbio, sutraukusi 
jau didelį skaičių ne tik skautų, bet ir lie 
tuviško jaunimo. Ši stovykla pažymėtina ir 
tuo, kad ji davė mums naują draugą — 
LOcko Park dvaro savininkę ir Derby Dis
trict skautų prezidentę Lady Drury Lane, 
kuri' buvo sūžavėta lietuvių skautų skau- 
tiškumu, drausme ir tvarkingumu.

Ketvirtoji stovykla P.B. Varkalos ir inž. 
Šalkausko dėka įvyko New Forest, gana to

Ii už Londono, dideliuose neapgyventuose 
plotuose. DBLS Centro valdybos dėka, į 
šią stovyklą vykstantieji skautai ir skau
tės turėjo progos pabūti Londone ir apžiū
rėti įdomesnes vietas. Vakare buvo duotas 
lauželis Londono lietuviškajai visuomenei.

Penktoji stovykla įvyko vėl Locko Park, 
paskutiniam laužui sutraukusi tikrai didelį 
lietuviškos visuomenės būrį iš visų Angli
jos lietuvių kolonijų.

Pagaliau šeštoji stovykla įvyko-jau „sa
voje žemėje“, nes, dideliam skautų džiaugs 
mui, L. Namų B-vė nupirko Lietuvių Sody 
bą ir pavedė tam tikras vietas skautų sto
vykloms. Nuo to karto jau kasmet stovyk
lauta Lietuvių Sodyboje.

Kiekvienais metais į stovyklas suplauk
davo gana didelis būrys skautų ir lietuviš
ko jaunimo, vienais metais pasiekęs rekor
dinio skaičiaus 100. Stovyklose dažnai 
turėta ir svečių lietuvių skautų iš Vokieti
jos ir Šveicarijos. Kiekvieną kartą stovyk
las aplankydavo to Districto Commissio- 
nieriai ir siųsdavo raportus Tarpt. D-tui, 
kuris jų nuorašus persiųsdavo Rajono Va
dovybei. Su malonumu tenka pabrėžti, kad 
kiekvienas toks raportas būdavo lyg ir pa
gyrimas lietuviams skautams. Kartą vie
nos stovyklos metu Lietuvių Sodyboje apsi 
lankė Skautybės Įkūrėjo Lord Baden Po- 
wellio sūnus Peter, kuris buvo sutiktas la
bai iškilmingai ir nuoširdžiai. Jis papasako 
jo savo gražius prisiminimus iš tų laikų, 
kai jis su savo garbingu tėvu ir kitais ang 
lų skautininkais bei skautininkėm buvo ap 
lankęs Lietuvą ir matęs lietuvių skautų sto 
vykią Palangoje. Visa tai jis minėjo šil
tais žodžiais ir išreiškė stiprią viltį, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

Stovyklose, be laužų, iškylų, žaidimų ir 
skautiškų apmokymų, buvo duodami ir pa 
šnekesiai, kuriuos pravesti buvo kviečia
mos žymiosios mūsų visuomenės asmeny
bės: prof. Žymantas, rašytojas Neveravi- 
čius, kun. Kuzmickis, kun. Dauknys, M. 
Mašalaitis, Dr. Valteris ir kiti. Užsiminus 
Dr. Valterį, reikia pabrėžti, kad jis net ke
liose stovyklose ištisai stovyklavo, įsijung
damas į stovyklinį gyvenimą ir eidamas 
stovyklos gydytojo ir stovyklos laikraštėlio 
„Taukuoto Puodo“ redaktoriaus pareigas.

Šių skautų ir jaunimo stovyklų naudin
gumą lietuviškam jaunimui galima būtų 
nusakyti vienoj stovykloj pasakytais dvyli 
kos metų berniuko žodžiais: „Nemokėjau 
nei vienos lietuviškos dainos, o dabar daug 
moku! Nežinojau net tikrai, kur Lietuva 
yra, o dabar žinau ir apie Mindaugą ir 
apie Vytautą“.

Be stovyklų, Rajono vadovybė organizuo 
davo ir skiltininkų kursus, kurių didžiausi 
įvyko Crugybar, Valijoj (net keturių die
nų), 1954 metais.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS

Europoje lietuviškasis krepšinis jau kaip 
ir nėbekultyvuojamas. Retai kur bepasitai
ko, kad dar keli entuziastai visomis jėgo
mis laiko krepšinio kamuolį (pvz., Wolver- 
hamptone).

O kituose žemynuose dar šioje sporto sri 
tyje judama (Amerikos žemyne ir Kanado
je). Ten progomis prasiveržia tiek sporti
nio entuziazmo, kiek jo būdavo dažnai pir 
maišiais tremties metais. Štai Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komitetas Šiaurės Ameri
koje leidžia Edvardo Šulaičio redaguoja
mas mėnesines „Sporto žinias“! O tas pats 
Šulaitis pernai metais yra suredagavęs ir, 
greičiausia, pats išleidęs Lietuvos perga
lėms krepšinyje prisiminti net atskirą ap
žvalginį - istorinį leidinį - albumuką „Lie
tuviškasis krepšinis“.

Tam leidiniui pasirodyti buvo, žinoma, 
ir graži proga —- tai dvidešimtmetis nuo 
anų dienų, kai lietuviai džiūgavo, kaip Eu
ropos Krepšinio pirmenybių laimėtojai.

Leidinys turi dvi dalis. Pirmoji — istoriš 
kai iškilmingoji — tai krepšinis nepriklau
somoje Lietuvoje, iškėlęs mūsų kraštą. 
Antrojoje dalyje pateikiama krepšinio 
tremtyje apžvalga (truputis duodama ir 
apie lietuvius krepšininkus namie). Leidi
nys gausiai iliustruotas.

Bendradarbiavę leidinyje yra K. Čerke- 
liūnas, E. šulaitis, S. Daunys, A. Laukai
tis, A. Banelis, A. Gumbaragis.

Visa leidinio paruošimo ir išleidimo ini
ciatyva, aišku, verta pagyrimo ir pagarbos. 
Sportininkams ir sporto mėgėjams tai yra 
tikras lietuviškas suvenyras. Na, ir šiaip 
lietuviui malonu turėti po ranka savo tau
tiečių reiškimąsi „tautiniame“ sporte vaiz
duojantį gražų leidinuką. Gaila tik, kad 
dėl talkininkų nerangumo tas leidinys ne
galėjo būti dar pilnesnis (sakysim, apie 
savo metu taip gyvai sujudusius D. Brita
nijos lietuvius krepšininkus nesama nė vie 
no žodelio!). p.a.

SLUCKIS ATSILIEPIA TURAUSKUI

Birželio 15 d. „Tiesoje“ M. Sluckis (rašy 
toj as) atsiliepė į E. Turausko straipsnį 
„Drauge“, šį kartą minėdamas oponento pa 
vardę ir net nurodydamas laikraščio pava
dinimą, kuriame buvo straipsnis. Bet iš es
mės Sluckis visai nekalba apie tai, apie ką 
E. Turauskas kalbėjo, o tik prikiša E. Tu
rauskui (ir „jo kolegai V. Vaitiekūnui“), 
esą jie norėtų, kad atominės ar vandenili
nės bombos kristų ant Vilniaus ar Kauno... 
Skaitytojams Lietuvoje M. Sluckis tvirti
na, kad „jie ne tik keikia savo tautą, savo 
gimtąjį kraštą, bet šaukiasi Lietuvai pražū 
ties“... Taip savo oponentus pristatyda
mas, M. Sluckis atitinkamai juos ir pa
smerkia.

E. Turauskas yra paskelbęs keletą laiškų 
-straipsnių, kuriuose bandė atvirai padis
kutuoti su komunistiniais veikėjais Lietu
voje. Iš atsiliepimo matyti, kad tokios dis
kusijos ne sėkmingesnės, kaip pasikalbėji
mas su visiškais apkurtėliais. (LNA)
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Sutvirtinimo Sakramentas
Bažnyčia oficialiai skelbia: Sutvirtini

mas (lotyniškai — Confirmatio) yra sa
kramentas, kuris vyskupo rankų uždėjimu, 
šv. chrizmos patepimu ir atitinkamų žo
džių ištarimu, teikia mums naujų šv. Dva 
sios malonių, sustiprina tikėjimą, suteikia 
sielai sakramentinį charakterį, šį sakra
mentą kartą priėmus, lygiai kaip krikštą 
ir kunigystę, pakartoti nebegalima — jis 
lieka per amžius. Sutvirtinimo sakramen
tą įsteigė Kristus. Tai įrodo apaštalai. Iš 
kur jie būtų žinoję, jog reikia sutvirtinti, 
jei Išganytojas jiems nebūtų įsakęs, šv. 
Dvasia didelių dalykų padarė apaštalams, 
nužengusi Sekminėse. Jie gavo naujų ma
lonių, staiga ėmė kalbėti svetimom kal
bom, suprato dieviškas tiesas ir be klaidų 
ėmė jas aiškinti, įsigijo drąsos, jėgos ir 
švento uolumo. Apaštalų Darbuose skaito
me: „Buvusieji Jeruzalėje apaštalai, išgir
dę, kad Samarija priėmusi Dievo žodį, siun 
tė pas juos Petrą ir Joną. Tiedu atėjusiu 
meldėsi už juos, kad jie gautų šv. Dvasią, 
nes ji dar nebuvo atėjusi nė ant vieno iš 
jų; jie buvo tik pakrikštyti Viešpaties Jė
zaus vardu. Juodu dėjo ant jų rankas, ir 
jie gavo šv. Dvasią“. Pirmaisiais Bažny
čios gyvavimo metais per Sutvirtinimą ti
kintieji gaudavo nepaprastų, kartais tiesiog 
stebuklingų šv. Dvasios malonių, kurios su 
to sakramento esme nebūtinai buvo susiju
sios. Tos stebuklingos regimos dovanos 
reiškė, kad žmogus pripažintų ir tikėtų į 
neregimą šv. Dvasios buvimą, kurios vė
liau turėjo būti pripažįstamos tik vien ti
kėjimu.

Kiekvienas tikintysis, gavęs krikštą, pri
valo būti sutvirtintas. To aiškiai reikalauja 
Bažnyčios Teisė: „Nors šis sakramentas nė 
ra būtinai reikalingas išganymui, bet nie
kam nevalia jo apleisti, ir, progai esant, 
reikia jį priimti“ (Kanonas 782). Sutvirti
nimą teikia vyskupai, tik retais atsitiki
mais Popiežius leidžia jį teikti paprastam 
kunigui. Vyskupas nėra eilinis sielų gany
tojas, bet vyriausias savo vyskupijoje ir 
apaštalų įpėdinis. Tom pareigom jį skiria 
pats Popiežius. Vyskupas, teikdamas Su
tvirtinimą, rankoje laiko pastoralą, arba 
ganytojo lazdą. Tai reiškia, kad vyskupas 
yra tikinčiųjų Ganytojas. Graži, aukšta 
mitra, kuri jam uždedama ant galvos, yra 
sudėta iš dviejų plokštumų; prie užpakali
nės kabo du kaspinai, kurie nusileidžia 
ant pečių. Mitra primena du Įstatymus: Se 
nąjį ir Naująjį. Jų tiesas skelbti ir saugoti 
privalo kiekvienas vyskupas. Jo krūtinę 
puošia kryžius su grandine. Kryžius ženkli 
na, kad vyskupas turi valdžią iš Kristaus. 
Pašventintas žiedas ant vyskupo dešinės- 
rankos piršto primena, kad jis yra dauge
lio tūkstančių žmonių dvasinis tėvas. (Se
kantį kartą apie Sutvirtinimo apeigas).

P. Dauknys, MIC

BALYS GRAŽULIS

SKAMBUTIS
(Tąsa iš pereitos savaitės?

Gal būtumėm ir susilažinę, bet atėjo mo
terys iš virtuvės, ir sėdaus vakarieniauti. Ta- 
lo. Atsilankė pora dukters draugių, anas nusi- 
čiau mano nuostabai šį vakarą dar nebuvo ga- 
bodęs telegrafistas, dar kažinkas, ir kiekvieną 
kartą Pūkys, išdidžiai žiūrėdamas man į akis, 
neklysdamas pasakydavo, kas ateina. Skambu
tis čirškė ir čirškė: tai kartą, tai du; tai kairėj, 
tai dešinėj. Po kiekvieno skambtelėjimo Pūkys 
mus apšviesdavo, pas ką ir kuris svetys ateina. 
Skambutis zirzė taip dažnai, kad į galą mane 
erzinti pradėjo. Ir kai svečiai išsiskirstė, aš 
sudejavau:

— Kaip jūs ir apsikenčiat? Skamba ir 
skamba — iš proto galima išeiti. Tik klausyk 
ir skaičiuok, kiek kartų suskambino. Nuplėš
čiau aš tą skambutį pačią pirmą dieną.

Pūkys nusijuokė:
— Visai ne taip baisu, . kaip tau atrodo. 

Priprastum. Pradžioj ir mane erzino, o dabar 
negaliu įsivaizduoti gyvenimo be skambučio. 
Kažkas sava, artima paliko. Sakytum, koks 
tarnas.

— Dėkui už tokį tarną, — atsakiau pyk
damas.

— Oho, skambutis! — varė savo Pūkys. — 
Tik tas ketvirtas aukštas, kad jis sugriūtų. 
Įvarys man dusulį, aukštyn žemyn belaks
iant. O skambutis tai visai tvarkoj. Įspėja ta
ve,1 pasako, kas ateina. Nemalonus svečias — 
neįleldi. O be skambučio tai ir rioglinasi kiek
vienas. Labai smagu, kai vienmarškinį už
klumpa, ką? Sugedo aną dieną elektra— ir nei 
šis, nei tas. Neprisimenu, ar kas ir beansilankė 
tą dieną. Visą dieną durys nerakintos buvo, o 
žmonės -r- pro šalį. Sutaisė elektrą — ir vėl 
skambutis, vėl svečiai. Tartum stovėtų prie du

rų ir šauktų: užeikite, labai prašau. Tai kaž
kas gyvo, patrauklaus. Ir niekas taip gerai 
žmogaus nepažįsta, kaip skambutis. Jo balsas 
geriau už raštą žmogaus būdą išduoda. Ką 
grafologija! Nė nepalyginti. Paspaudei mygtu
ką, o jis tuoj ir pasako, kas esi. Gali kuo nori 
dėtis, skambučio neapgausi. Išmokau pažint 
jo balsą — nė lapė manęs neapmaus. Tiesiog 
nuostabu. Didžiulį veikalą būtų galima apie 
tai parašyti. Kad ir tokiu pavadini v u: 
„Skambutis — žmogaus dvasios veidrodis“.

Aš susijuokiau.
— Nesijuok, — rimtai įspėjo Pūkys, — tai 

visas mokslas. Aš net stebiuosi, kad niekas iki 
šiol apie tai studijos neparašė. O gal ir parašė? 
Turėjo parašyti. Kai turiu laiko, mėgstu ir aš 
pastudijuoti. Dabar be pirštinių manęs nepa
imsi. Skambina aną dieną — pypt, pypt — vos 
nugirdau, čia jau koks bailys, manau sau. Ir 
tikrai: įleidžiu — tai buvo mokytojas Stasiū
nas. O jo gi kuklumėlis! Net ant kėdės atsisės
ti nedrįsta. Atsitūpė ant kraštelio, kaip žvirb
lis, ir tik „atsiprašau, atsiprašau“ po kiekvieno 
mano žodžio. Arba antai čiurlys. Kai paskam
bins, tai nė nesuprasi, kur čia trumua, kur il
ga, be jokios tvarkos. Taip it gyvena. Pasi
žiūrėk, jo namuoe — kaip raiste. O Paukštie
nė. Kai atbėgs, tai tik prrr... Nė nesuskaitysi, 
ar čia trys, ar keturi. Iš trumpo bgas, iš ilgj 
bent penki trumpi — isterikė, vis skuba, leki?, 
verkia, barasi. Gi Kanapė, lėtas, tingus žmo
gelis, kai paspaus ilgą, tai ir galo nėra. Bet ne
pasakytum, kad tai erzintų. Mat, nuo kiekvie
nos rankos vis kitoks skambučio balsas. Kar
tais malonus, skaidrus, kaip sidabrinis, o ki
tą kartą taip sučirkš, kad net padai suniežti. 
Pagal žmogų — koks jis, taip ir skamba, š ai 
mūsų Smilgaitė pametė vyrą tik dėl to, kad 
skambint nemokėjo. O nieko vaikinas, protin- 
kas ir mandagus. „Koks iš jo vyras“, siko, 
„kad nė skambučio paspaust kaip reikiant ne
įstengia. Tik pypt, lyg viščiukas iš lukšto besi
kaldamas. Pražūčiau su tokiu“. Ir manai, kad 
ji neteisi? Gudri mer ina. Tai matai, skambu

tis tikrai, lyg pilies durininkas, kiekvieną pri
stato: Jo šviesybė ponas grafas šioksirtoks. Ir 
dar prideda, ko neišdrįs durininkas: pataikū
nas ir niekšas.

Aš nusikvatojau. Gardžiai juokėmės abu
du. Ir kaip tik tuo metu suskambo — grei’ai ir 
kietai. Pūkys sukluso. Paskui tarė:

— Na, pabandyk atspėti.
Aš atsisakiau.
— O aš tau pasakysiu: ligūstai ne viigas 

tipas, — žinovo tonu pasakė Pūkys.
Vėl sučirškė, bet jau ilgai ir d'askanč'ai.
— Matai, dargi ir įkyrus, akiplėšiška’, — 

pridėjo jis.
•— Įleisk, žmogaus nekankinęs, — nu

traukiau jį.
— Nieko, nieko, paklausykim, ir naujau 

jis mums pasipasakos.
Dabar pasipylė ilgi ir trumpi ir trumpi?u- 

si be skaičiaus.
— Oho! — pasivaipė Pūkys. —Stačiai ne

pakenčiamas tipas, pasakysiu, biaurus. Su to
kiu neičiau obuoliauti. Lažinkimės, kad tei y- 
bę sakau.

Mane buvo pagavusi kažkokia pakili nuo
taika, todėl greitai atsakiau:

— Lažinkimės!
Sukirtom rankas, ir Pūkys išėjo. Netrukus 

išgirdau Pūkienę, plūstančią savo vyrą. Ji plū
do paskutiniais žodžiais, taip, kaip įšėlusi mo
teris temoka plūsti. Palydėdama savo seserį, 
ji buvo užmiršusi pasiimti raktą. Jiems įėjus i 
kambarį, aš nesusivaldęs sužvengiau:

— Laimėjai!
Jis tik prasišiepė, kaip senas batas, bet 

nieko neatsakė. Net nesijuokė. Dabar man jo 
pagailo.

— Tu teisus, nuostabiai teisus! — už
jaučiau.

— Dėl ko tain? — pastatė akis Pūkienė.
— Dėl skambučio, — atsakiau nekal

čiausiai.
Pūkys atsiduso ir suniurzgėjo:
— Prakeiktas skambutis!

Pamaldos
NORTHAMPTON — šį sekmadienį, liepos 

13 d., 12 vai., Katedroje, Kingsthorpe Rd. 
Kolonijos gyventojai ir svečiai kviečiami 
prie šv. Komunijos už Tėvynę.

NESISEKA VYKDYTI PASIŽADĖJIMUS
Balandžio mėnesį Vilniuje susirinkę že

mės ūkio pareigūnai iškilmingai pasižadėjo 
pagaminti Lietuvos kolchozuose per šiuos 
metus po 14 tonų pieno iš kiekvieno 100 
hektarų naudmenų (t.y., ariamos žemės, 
pievų ir ganyklų). Pasižadėjo padidinti 23 
proc. karvių skaičių kolchozuose ir pakelti 
jų pisningumą iki 2200 kilogramų per me
tus vidutiniškai iš kiekvienos karvės.

Ligi birželio 1 dienos, tai yra per penkis 
mėnesius, kolchozai pagamino dar tik po 
3.01 tonas pieno iš 100 ha. Trūksta dar be 
veik po 11 tonų, o liko tik septyni mėne
siai, iš kurių tik keturi pieningi.

Iš kiekvienos karvės vidutiniškai kolcho 
zuose per penkis mėnesius primelžiama po 
524 kg. Trūksta dar 1776 kg arba 78 proc. 
Užsimojimas galėtų būti įvykdytas, jei per 
keturis vasaros mėnesius visos kolchozinės 
karvės ištesėtų duoti kasdien po ne mažiau 
kaip 12 kilogramų pieno. Pernai vasaros 
mėnesių vidurkis buvęs • apie 8.3 kg per 
dieną.

Karvių skaičius tuo tarpu padidintas ne
pilnais 6 proc., vietoj žadėtų 23 proc. Visi 
Lietuvos kolchozai jaunų karvių prisiaugi
no apie 12.600. Iš privačių augintojų prisi
pirko 6.380. Tuo pačiu metu papjovė ar 
pardavė mėsai 8.700 karvių. Taigi prieaug 
lio susidarė 10.300 karvių, o pažadui įvyk
dyti reikia mažiausia 40.000. (LNA)

Arklių prieauglis esąs mažas, skundžia
masi Vilniaus radijo valandėlėje žemės 
ūkio darbuotojams. 1957 metais Obelių ra
jono kolūkiuose iš kiekvieno 100 kumelių 
buvę išauginta vos po 9 kumeliukus, o 
„Nemuno“ kolūkyje, kuriame yra 35 kūme 
lės, auga tik vienas kumeliukas. Panaši pa 
dėtis esanti ir šiais metais. Ir kituose ra
jonuose arklių prieauglio reikalai ne ko
kie. Keturiuose respublikos žirgynuose esą 
daugiau kaip 300 eržilų - reproduktorių, 
bet jie nepakankamai išnaudojami. (E)
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LONDONAS
AUKŲ VAJUS JAUNIMO STOVYKLAI
Liepos 6 d. į DBLS Centrinį Iždą užpaja 

muota aukų 51 sv. 12 šil. ir 11 penų. Au
kas prisiuntė šie DBLS skyriai: Bolton, 
Corby, Flackwell Heath, Gloucester, Bux
ton, Halifax, Mansfield, Preston, Stroud, 
Stoke-on-Trent, Wolverhampton.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
DBLS Valdyba reiškia nuoširdžią padėką.

Aukų lapų ir surinktų aukų dar nepri- 
siuntusius skyrius DBLS Valdyba prašo 
neatidėliojant tai padaryti.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 19 d., šeštadienį, Londono Parapi

jos salėje rengiamas
Dariaus ir Girėno 25 metų sukakties 

Minėjimas
Minėjimo pradžia 7.30 vai. Programoje: 

A.J. Kaulėno paskaita ir meninė dalis, ku
rioje pasirodys solistas J. Černius, aktorė 
Arminaitė ir V. Mamaičio vedamas Londo
no vyrų choras.

Lietuviškoji Londono visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir pagerbti tautos didvy
rius.

Minėjimą rengia Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Londono Skyrius. (2)

JONAS MATULIONIS LONDONE
Visuomeninkas ir buvęs Vliko pirminin

kas J. Matulionis, lankydamasis Europoje, 
kelioms dienoms buvo užsukęs į Londoną.

Tremties metais (1947 m.) iš Vokietijos 
jis buvo atsikėlęs į D. Britaniją ir ilgiau
siai išgyveno Coventry mieste, ypač gyvai 
dalyvaudamas DBLS veikloje. Iš D. Brita
nijos nusikėlė į Kanadą.

Dabartinė jo kelionė po Europą yra dau 
giau privataus pobūdžio.

PADĖKA
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero parapi

jos Bažnytinio Komiteto ir jo vadovybės 
birželio 28 d. mano garbei buvo suruošta 
vakarienė ir šių asmenų pateikti man svei
kinimai ir linkėjimai: Gerb. kleb. kun. A. 
Kazlausko, kun. P. Dauknio, parap. pirm. 
S. Kasparo, Šv. Onos D-jos vardu p. U. Vi- 
konienės, choro vardu p. V. Mamaičio, p. 
Nemajuškos, mūsų gerb. veikėjo p. A. Kau 
lėno ir p. V. Akelaičio.

Jiems už sveikinimus ir linkėjimus ir vi
siems kitiems šiame mano pagerbime daly
vavusiems nuoširdžiai dėkoju.

Petras Bulaitis

L. SODYBOS BIBLIOTEKA DIDĖJA
Londono Centrinis DBLS skyrius per p. 

Vidugirį paaukojo Lietuvių Sodybai apie 
60 lietuviškų knygų. Sodybos administraci 
ja ir vasarotojai jiems už tai labai dėkingi.

MIRĖ E. KURTINAITIENĖ
Pereitos savaitės gale mirė iš senosios 

išeivių kartos Elzbieta Kurtinaitienė, 84 
m. amžiaus. Velionė ilgą laiką sirgo na
muose, slaugoma savo dukters, o pasku
tiniu metu gulėjo ligoninėje. Palaidota šį 
ketvirtadienį iš Lietuvių bažnyčios.

DVI LIETUVOS VĖLIAVOS Į LURDĄ
Tarptautinio Marijos Kongreso Organiza 

cinis Komitetas, kurio būstinė Romoje, jau 
pranešė visoms tautinėms grupėms, kurios 
dalyvaus Lurdo Kongrese rugsėjo 14-17 d. 
d., kad pristatytų po dvi vėliavas į Lurdą. 
Ten jos bus iškeltos vėliavų aikštėje ir 
prie rūmų, kur vyks posėdžiai. Visoms vė
liavoms nustatytas vienodas dydis: 2 m 
pločio ir 3 m ilgio. Lietuvos vėliavoms vil
nonė medžiaga puikiame spalvų derinyje 
jau nupirkta Londone. Jų kaina 7 svarai. 
Abi vėliavas nemokamai pagamina Petras 
Bulaitis savo siuvykloje ir jos tuojau bus 
išsiųstos į Lurdą.

Tas pats Organizacinis Komitetas prane 
ša, kad Kongrese dalyvaus apie 80 tautų ir 
Lietuvių Sekcijos vadovybę patvirtino šios 
sudėties: pirmininkas — J.E. Vysk. V. Pa- 
dolskis, sekretorius — kun. P. Dauknys. 
Kongrese lietuvių dalyvaus apie 300, jų 
tarpe iš Anglijos 82, beveik tiek pat iš 
Prancūzijos, kur kelionę organizuoja kun. 
J. Petrošius iš Paryžiaus, iš Vokietijos 
kiek mažiau, taip pat iš Italijos, Belgijos 
ir kitų kraštų. Ypatingai eisenose mūsų 
sekcijai gražų foną sudarys 50 berniukų 
su baltomis vasarinėmis uniformomis, ku
rie atvyks iš Torino Lietuvių Saleziečių 
Gimnazijos su savo direktorium ir mokyto 
jais. Taip pat mergaitės ir moterys, ku
rios yra užsirašiusios vykti į Lurdą, yra 
labai prašomos pasiimti tautinius drabu
žius. Būtų tikrai graži lietuvių reprezen
tacija. P. Dauknys, MIC

PRIMICIJOS
Romoje naujai įšventintas kunigas Jonas 

Bulaitis netrukus parvažiuoja į savo gim
tąjį Londoną. Bažnytinis komitetas su kle
bonu smulkiai aptarė primicijų iškilmes. 
Jaunasis kunigas Primicijas — iškilmingas 
Mišias su asista laikys Londono Lietuvių 
bažnyčioje sekantį sekmadienį — liepos 20 
d. 11 vai. Choras, vadovaujamas Vincento 
Mamaičio, daro repeticijas naujų giedotų 
Mišių, kurias su pasisekimu jau yra išpil
dęs ir visus sužavėjęs. Po iškilmingų Mišių 
komitetas ruošia Primicijanto priėmimą 
parapijos .salėje Victoria Park Rd., 2 vai. 
p.p. Į šias vaišes — pietus, iš anksto užsira 
šyti pas komiteto pirmininką Stasį Kaspa
rą ar klebonijoje, sumokant už asmenį po 
vieną svarą, o pensininkams — nenustaty
ta auka pagal išgales, kad visi galėtų da
lyvauti. Lietuvio kunigo primicijos išeivi
joje ir tremtyje yra labai retas dalykas, to
dėl tautiečiai iš arti ir toli yra kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Parap. koresp.

NEATITINKA TIKRENYBĖS
Amerikoje leidžiamasis „Darbininkas“, 

Nr. 42, savo kronikoje išspausdino žinutę, 
kurioje, be kita ko, pasakyta, kad lietu
viams Sodyboje skiriamos tik dvi savaitės. 
Iš tikrųjų, kaip visiems žinoma, lietuviai 
gali ir yra kviečiami atostogauti Sodyboje 
bet kuriuo metų laikų, o dviems savaitėms, 
nuo liepos 26 iki rugpiūčio' 9 d., užsakymai 
jau nuo vasario mėnesio priimami tik iš 
lietuvių.

Rugpiūčio 2 - 3d. organizuojama iškyla 
į Lietuvių Sodybą, skautų laužo proga.

Nottinghamo, Mansfieldo ir Buckminste- 
rio (bei paskirai gyvenančius apylinkės 
lietuvius) kviečiame pasinaudoti šia pro
ga bent kartą pasidžiaugti mūsų atžalyno 
tarpe, aplankyti Sodybą ir susitikti pažįs
tamus bei draugus.

Prašome užsirašyti neatidėliojant, kad 
nesusidarytų sunkumų. Visos informacijos 
gaunamos iš skyriaus valdybos narių.

Skyr. valdyba

BRADFORDAS
Visi nors kartą susibarkime Bradforde!

Bradfordo Atžalynas, susitaręs su Lietu
vių Socialiniu Klubu, š.m. liepos 12 dieną 
Belle-vue Army Baracks salėje, Manning
ham Lane, Bradford rengia Didžiulį Links 
mavakarį.

Programoje Atžalynas pasirodys visu pa
jėgumu: dainos, tautiniai šokiai, kupletai, 
linksmos aktualijos.

Gera muzika šokiams. Baras ir bufetas. 
Pradžia 5.30 vai. punktualiai. Pabaiga 11 
vai.

Visus, nors ir iš toliausiai, maloniai kvie 
čiame atsilankyti. Rengėjai apgailestauja, 
kad vaikai salėje galės būti tik programos 
metu. Rengėjai

MIDDLESBOROUGH
Mirė M. Dapkus

Birželio 29 d. mirė Martynas Dapkus, gi
męs 1879 m. Alytaus apskr., Varėnos v. ir 
parapijos.

Nuo 1900 m. iki 1905 m. tarnavo rusų ca 
ro gvardijoj. Atitarnavęs 1906 m. atvyko į 
Angliją. Iš pradžių gyveno Škotijoj, o vė
liau persikėlė į Yorko apskr. — Middles
borough. Velionis paliko 5 dukteris ir vie
ną sūnų. Palaidotas liepos 3 d. R. kat. ka
puose Middlesborough. Laiotuvėse dalyva
vo šeima ir būrelis lietuvių.

NORTHAMPTONĄS
Birželio deportacijų minėjimas

DBLS Northamptono sk. valdyba malo
niai kviečia kolonijoj gyventojus, artimuo 
sius skyrius ir visus lietuvius su giminėmis 
ir pažįstamais atvykti. ir dalyvauti mūsų 
skyriaus rengiamam deportacijų minėjime, 
kuris įvyks liepos 13 d.

Programoje: 12 vai. pamaldos R. kat. 
katedroje, Kingsthorpe Rd. Tuoj po pamal 
dų, ten pat salėje, minėjimas - paskaita. 
Kalbos, sveikinimai, eilėraščiai. Bus ir Dė
dė su akordeonu iš „Dėdės pastogės“. Lo
terija. Bendra arbatėlė. "

Iki malonaus pasimatymo!
Skyriaus Valdyba

CORBY

PALYDĖJUS PETRĄ LIŪDŽIU
A.A. Petro Liūdžiaus laidotuvės, kurios 

buvo darbo dieną — pereitą ketvirtadienį 
Londono Lietuvių bažnyčioje, savo įspūdin 
gurnu atsitinka tik dešimtmečiais. Kuni
gams pagiedojus egzekvijas, sekė gedulin
gos Mišios, per kurias iš pilnos bažnyčios 
žmonių, beveik visi už mirusiojo vėlę pri
ėmė Šv. Komuniją, kaip per didžiąsias Baž 
nyčios šventes. Religinis susitelkimas ir vii 
tis dvelkė iš šeimos narių ir visų artimų
jų: jis nemirė, bet gyvena ir anapus! Kle
bonas savo pamoksle, ilgai pažinęs velio
nį, nušvietė jo tiesų gyvenimą, patriotišku 
mą, paprastumą. Tikrai, tie dalykai žavi 
kiekvieną. Į amžino poilsio vietą išlydėtas 
į Leytono Šv. Patricko kapines. Palaidotas 
su Šv. Pranciškaus tretininko abitu. Po to 
namuose buvo suruoštos šermenys.

Našlė Ona Liūdžiuvienė ir šeimos nariai 
sulaukė daug užuojautos pareiškimų, jų 
tarpe iš pirmųjų — J.E. Min. B.K. Balučio. 
Ji ilgiausiai vadovavo Šv. Onos Draugijai, 
kuri prieš karą savo karitatyvine ir tauti
ne veikla buvo pagrindinė Londono lietu
vių organizacija. DBLS Rytinio Londoco 
sk. ją yra išsirinkęs savo garbės nare. Jos 
vienas sūnus šio karo metu žuvo kontinen
te, kaip britų aviacijos lakūnas. Šeima iš
auklėta patriotiškai, visi vaikai čia gimę 
labai gerai kalba lietuviškai. Iš Londono 
lietuvių kolonijos tai yra viena tauriausių
jų šeimų. Parap. koresp.

MANCHESTERIS
Dariaus ir Girėno minėjimas

Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“, Man 
chesterio skyrius, liepos 19 d., 5 vai. p.p., 
Blackley Instituto salėje ruošia iškilmingą 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje: paskaitą skaitys svečias, at 
vykęs iš Vokietijos, kun. K. Kuzminskas. 
Meninę dalį išpildys visiems gerai žinomas 
garsus Anglijoj Bradfordo Atžalynas. Po 
oficialios ir meninės programos bus šokiai, 
kuriems gros puikus orkestras. Veiks mais 
to ir gėrimų bufetai.

Tai, malonūs manchesteriečiai ir toliau 
gyvenantieji tautiečiai, neapleiskime nė vie 
nas šio iškilmingo minėjimo, atsilankyki
me pagerbti mūsų žuvusių Lietuvos saka
lų. Tuo pačiu išgirsime mūsų svečio įdo
mią paskaitą ir taip pat kviestuosius me
nininkus atžalyniečius, kurie atliks įdomią 
ir gražią meninę dalį.

Salė pasiekiama iš Cannon Str. autobu
sais Nr.Nr. 17X, 17, 63.

Rengėjai

Pereitą šeštadienį apsilankęs kolonijos 
kapelionas vietos bažnyčioje pakrikštijo 
Neringą-Mariją Perminaitę, gimusią š.m. 
gegužės 16 d., Jono ir Salomėjos (Venslo- 
vaitės) Perminu antrąją dukrą. Krikšto tė 
vai buvo Jonas Šėma ir Bronė Černiauskie 
nė. Mažosios Neringos motina Salomėja iki 
pereitų Kalėdų per eilę metų buvo koloni
jos šeštadieninės mokyklos mokytoja ir ve 
deja, mokydama jaunąjį atžalyną ir pa
ruošdama įvairiems minėjimams. Nevel
tui tad jos šeima, šalia mūsų savaitraščio, 
prenumeruoja nemaža Amerikos lietuvių 
žurnalų. Krikšto tėvas J. Šėma neseniai 
įsigijo puikų automobilį — Zodiaką. Jis 
taip pat turi dosnią širdį lietuviškiems rei 
kaląms ir lietuviškai spaudai.

DBLS Corby skyrius, savo nario Antano 
Einoriaus mirimo metinėse, užprašė Šv. Mi 
šias. Koresp.

A.A. P. LIUDŽIUI mirus, 
liūdesio valandoj likusiems Jo'žmonai 
Poniai O. Liūdžiuvienei, sūnui J. 
Liūdžiui ir žentams Z. Jurui ir A. 

Puksčiui su šeimomis reiškiu 
širdingiausią užuojautą.

O. Kairiakjtienė

Pagerbtas kun. V. Kamaitis
Manchesterio lietuvių bažnytinio komi

teto iniciatyva suruoštas dvasios vadovui 
kun. V. Kamaičiui pagerbti pobūvis. Gerb. 
kun. V. Kamaičiui šiais metais sukanka 
penkeri metai kunigystės ir tiek pat me
tų jo vadovavimo Manchesterio lietuvių 
dvasiniam gyvenimui ir darbe visuomeni
nėj veikloj. Tos dienos rytą pats sukaktu
vininkas atlaikė pamaldas, o kun. K. Kuz
minskas pasakė progai tinkamą pamokslą. 
Įteikta graži asmeninė dovana, o vietiniai 
visuomenės veikėjai savo kalbose pabrėžė, 
kad gerb. kun. V. Kamaičio asmenyje mū 
sų kolonija turi šviesų, pareigingą, kuklų 
ne tik kunigą, bet ir visuomenės veikėją. 
Jis yra koordinacinio komiteto pirminin
kas.

Sunki jaunojo kunigo dalelė, kaip ir vi
sų mūsų tremtinių. Mamytė iškentėjo Sibi 
ro kančias, broliai bolševikų persekiojami.

Kun. Kamaitis mokslus baigė Airijoj, 
kur tarp gavusių šventinimą 50 kunigų jis 
vienintelis buvo lietuvis. Atkeltas Manches 
terin, įsijungė tarp savųjų.

Šitas pobūvis parodė, kad mūsų jaunasis 
kunigas ir visuomenės veikėjas vėl atra
do šeimą, kuri savo valiavimais, katutė
mis ir dainomis reiškė jam padėką ir lin
kėjo laimingo gyvenimo, gražios sėkmės 
religiniame ir tautiniame kolonijos darbe.

Ponų Venckų ir Lėkių šeimos už pobū
vio paruošimą užsitarnauja padėkos.

D. Dainutis

PAIEŠKOJIMAI
EIDUKAITIS Jonas (Neuberg gt. 31, Os

lo, Norway), gyvenęs Vokietijoje, o dabar 
Norvegijoje, prašo atsiliepti pusbrolius, 
pusseseres ir tetą Pumerienę, taip pat no
rėtų susirašinėti su buvusiais draugais ir 
pažįstamais-

KURLIANSKAS Jonas, sūnus Kazio, pa
ieško brolio iš Kauno. Atsiliepti: Juozas 
Šalkauskas, 131 Willow Brook Rd., Leices
ter.

ROLSKIS Zigfridas, kurio ieško motina, 
prašomas atsiliepti: M. Pisavockis, 13, 
Brookdale, Hadley, Wellington, Shropshire.

RETA PROGA!
Važiuojant atostogų nusipirkit pigią 

knygą:
P. Andriušis — Tipelis — 8 šil.
P. Andriušis — Anoj pusėj ežero —5 šil.
J._Jankus —Po raganos kirviu —5 šil. 
F. Mauriac —Gyvačių lizdas — 8 šil.
N. Maząlaitė — Mėnuo, vadinamas me

daus — 8 šil.
L. Dovydėnas -— Per Klausučių ulytėlę

— 8 šil.
R. Rolland — Petras ir Liucija — 5 šil. 
Vysk. M. Valančius — Vaikti knygelė — 
šilingai.
S. Zobarskas — Doleris iš Pitsburgo —

2 šil. 6 penai.
L. Pelėda — Motulė paviliojo — 2 šil.
P. Andriušis—Sudiev, kvietkeli—3 š. 6p.
O. Swett Marden — Džiaukis gyvenimu

— 2 šil. 6 penai.
Lietuviškos plokštelės, visa periodika.
Rašyti: DAINORA. 49, Thornton Ave., 

London, W.4.
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RAGINA MINĖTI ŽALGIRIO MŪŠIO 
SUKAKTĮ

Docentas B. Dundulis, Vilniaus univer
siteto istorijos katedros vedėjas, primena, 
kad 1960 metais sueis 550 metų nuo Žalgi
rio mūšio, ir ragina tą sukaktį atitinkamai 
paminėti, būtent, „išnagrinėti vakarinių lie 
tuvių-prūsų istoriją, ordino įvestą žiaurią 
tvarką užkariautose žemėse, vietinių gy
ventojų nepaliaujamą priešinimąsi paver
gėjams, lietuvių karinę organizaciją ir gy
nybinę sistemą, pastangas atgauti pajūrį 
ir jūrą, parodyti tas jėgas, kurios atlaikė 
didįjį agresorių veržimąsi į rytus“. Ta pro 
ga siūlo išleisti atitinkamus istorinius ir ki 
tokius leidinius.

Prieš keletą metų miręs P. Pakarklis yra 
daug dirbęs toje srityje, tačiau tik dalis jo 
darbų tepaskelbta. Po Karaliaučiaus sri
ties prijungimo prie Rusijos, jos visiško su
rusinimo (apgyvendinta beveik vien ru
sais, visi vietovardžiai pakeisti irgi grynai 
rusiškais), apie tą sritį Lietuvoje nekalba
ma. Pastaruoju laiku jau kalbama apie lie 
tuvių kovas su kryžiuočiais (būtinai visur 
pabrėžiant ir rusų lemiamą talką), bet 
apie dabartinę tos Mažosios Lietuvos da
lies padėtį neužsimenama.

šiuo atveju B. Dundulis prūsus pavadi
na „vakariniais lietuviais“. Kitais atvejais 
tuose kraštuose gyvenusios gentys mini
mos, lyg maža ką bendra su lietuviais tetų 
rėjusios, arba tiesiog giminingesnės sla
vams, negu lietuviams. (LNA)

KUKURŪZŲ SĖJOS STATISTIKA

Palyginus birželio 10 ir birželio 15 die
nos kukurūzų sėjos statistikas, nepapras
tai išryškėja tos statistikos chaosas. Pagal 
birželio statistiką (apsėtus hektarus ir 
įvykdytą plano procentą) buvo matyti, kad 
kukurūzų sėjos planas yra 32.882 hektarai. 
Po penkių dienų jau skaičiuojama, jog ap
sėta 34.481 ha, tačiau dar iki plano įvyk
dymo trūksta 1.655 ha, arba nepilnų 2 pro
centų. Atrodo, kad ypač Vilniaus grupės 
rajonai per tas penkias dienas gerokai pa
didino savo planus. Bet tikrinant atskirų 
rajonų birželio 10 ir 15 dienos duomenis, 
sumos ir įvykdyto plano procentai nesuei
na. Taigi statistikoje arba skaičiai netikri, 
arba lentelių sudarytojai klysta procentų 
apskaičiavimuose. Tai rodo, kad apskritai 
sovietines statistikas tenka priimti su dide
liais rezervais. Chaosas apskaičiavimuose 
sudaro pagrindo spėti, jog statistika tyčia 
taip skelbiama, kad joje nebūtų matyti 
tiesos.

Statistikos reikalus Lietuvoje tvarko 
nuo Maskvos centrinės statistikos valdybos 
priklausanti respublikinė statistikos valdy
ba, kurios viršininkas yra Borisas Duba
sovas. (LNA)

VALDINĖ KAMBARIŲ NUOMA
Valdinė nediduko (9 kv. metrų, arba 

8X12 pėdų) kambario nuoma Kaune yra 
11,82 rb. per mėnesį. Be to, tokio kamba
rio nuomininkas dar turi mokėti 4 rublius 
per mėnesį už elektros šviesą, 3 rublius už 
vandenį ir 10 rublių už kurą. Tokiu būdu 
mėnesio nuoma susidaro 28 rubliai ir 82 
kapeikos.

Daugelis gavusių tokiomis kainomis išsi
nuomoti (iš miesto butų valdybos) visą bu
tą, atskirus kambarius išnuomoja nuo sa
vęs ir ima apie 100 rublių už kambariuką. 
Tai yra neteisėta, bet gavusieji išsinuomoti 
kambarius nesiskundžia, ir prokuratūra 
tuo tarpu už tokią „spekuliaciją kamba
riais“ bylų nekelia. (LNA)

SUVARŽOMAS PRIĖMIMAS Į 
UNIVERSITETĄ

Sovietijos aukštojo mokslo ministerija 
nustatė naują tvarką studentams į aukštą
sias mokyklas priimti. Ta tvarka taikoma 
ir Lietuvoje. Nuo šiol pirmenybė įstoti į 
aukštąją mokyklą bus tiems, kurie po vi
durinės mokyklos baigimo bus dirbę ne 
mažiau kaip dvejis metus pramonėje, že
mės ūkyje ar kitose ūkio ar kultūros šako 
se ir gerai tame darbe užsirekomendavę. 
Ligšiolinė privilegija be konkurso stoti į 
aukštąsias mokyklas baigusiems vidurines 
mokyklas su aukso ar sidabro medaliais 
panaikinama. Stojamieji egzaminai palieka 
mi. Be to, prie aukštosios mokyklos direk
toriaus (ar rektoriaus) sudaromos studen
tams priimti komisijos, kuriose turės būti 
atitinkamo miesto partijos ir komsomolo 
atstovai, o taip pat ir tos mokyklps parti
jos, komsomolo ir profsąjungos atstovai.

(LNA)

RUDUO ATEIS GREIT
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Nors šiuo metu didžiuma mūsų 
rengiamės atostogauti, nors turime 
vidurvasarį, bet nepastebimai greit 
atslinks ruduo, o po jo tuoj pat ir 
žiema. Ne vienas mūsų, artėjant 
rudeniui ir žiemai, stengiasi savuo
sius aprengti ne tiek vasaros dra
bužiais, bet ypač žiemos metui. 
Praktiškiausia yra pasiųsti jiems 
vilnones medžiagas, vataliną, šil
tus batus, šiltus apatinius balti
nius, skaras ir t.t.

Kiekvienas siuntėjas turi atsi
minti, kad ir jiems reikia laiko iš 
gautų medžiagų pasisiūdinti eilu
tes, apsiaustus ir pan.

Todėl dabar pats laikas jau to
kius siuntinėlius užsakyti, kad jie 
laiku pasiektų adresatus. Toje sri
tyje Jums geriausiai patarnaus 
TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS,

1, Ladbroke Gardens, London W.ll
Tie, kurie ruošiatės atostogauti, 

ar prie progos apsilankyt Londone, 
prašomi užsukti asmeniškai į 1, 
Ladbroke Gardens, London W.ll. 
(Pasiekiama požemin. traukiniais 
nuo Holand Park stoties arba nuo 
Ladbroke Grove stoties, gi autobu
sais ypač patogu pasiekti Nr. 15, 7 
ir 52.

Suprantama, kad atostogoms 
vykstant kiekvienas turi išlaidų, ta 
čiau visiems, ypač gyvenantiems 
Anglijoje, duodama be jokių nuo
šimčių lengvos išsimokėjimo sąly
gos.

Todėl, jei jau siunčiate, tai visa
da pirmoje eilėje užsukite, ar pa
rašykite šiuo reikalu: TAZAB, Li
thuanian Dept., 1, Ladbroke Gds., 
London W.ll. Skubiam 
esant prašoma skambinti

PARk 2139.
Siunčiame nemokamai 

kalboje iliustruotus katalogus. Pa
geidaujantiems pasiunčiama pasi
rinkimui medžiagų pavyzdžiai.

ŠIUO METU DAUG PREKIŲ, 
YPAČ MEDŽIAGOS IR ODOS

YRA ŽYMIAI ATPIGINTOS!

reikalui 
telefonu
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RAUDONASIS „TH’AM - PAAK”
(Iš ruošiamos spaudai knygos) Petras M. Urbaitis man. lyg tartum būtų buvęs paprasčiau-

Kepenes taniu liaudies medicinoje

žodžiai „Th'am-paak“ — „aiškiai bal
tas“ Kinijoje buvo ir yra vartojami „atvi
rumo" reikšme. Raudonieji Kinijos šeimi
ninkai tam išsireiškimui teikia katalikiško 
sios išpažinties, „Paan-seng-kung" (atlikti 
šventą nuopelną — darbą) prasmę.

Įspūdinga bus pamąstyti apie tas dvejo
pas išpažintis, panaudotas skirtingiems 
tikslams: Dievo mielaširdystės ir šėtono 
sadistiškumo.

Savo tardytojams tiek kartų buvau minė 
jęs ir tiek pat kartų buvo užrašyta, kad ma 
no kelionės į Misijos Sekcijos Centrą, Lok- 
Chong miestą, galutinis tikslas buvo mė
nesinis susikaupimas („Geros mirties pra
timas“) ir vietinių seselių saleziečių, Mari 
jos Krikščionių Pagalbos Dukterų, išpažin
ties išklausymas.

Pagonims klausytojams užėjo smalsumas 
ką nors daugiau sužinoti apie tą katalikiš
ką „Th‘am-paak“.

— Sakyk, Wong Chung-yun (mano kinie 
tiška pavardė ir vardas), kas tai per daik 
tas ta jūsų „paan-seng-kting?“

— Ji panaši i jūsų „Th‘am-paak“.
— Ar ji yra vieša?
— Tik prieš Dievą ir Jo atstovą kunigą.
— Ar garsiai kalbama kunigui?
— Kaip galima tyliau.
— Ar viską atvirai ir tiksliai išpasako- 

jate?
— Aišku, nes prieš Visažinantį Dievą nie 

ko nepaslėpsi.
— Bet ar laisva valia tai darote?
— Laisviausia.
— O kitus ar apskundžiate?
— Tik save.
— Tad ar dažnai apskundžiate save?
— Kai jaučiamės kuo nors nusikaltę 

prieš Dievą, artimą ir save.
— Tai kam dar tas mėnesinis „Tsaap- 

Un-seng-tchung“ — „Gerai mirčiai pasi
ruošimas"?

— Tai dėl to, kad geriau laisvai apsimąs 
tytume ir mėnesinį „Th'am-paak" atlik
tume.

„Visuotinei gyvenimo išpažinčiai paruoš
ti mes gavome jauną šiaurietį mokytoją. 
Per keturias valandas, be jokios pertrau
kos, mes gardžiavomės ta svarbiausia „at
sivertimo“ pamoka:

1. Atsiminti „nuodėmes“, ypač sunkes
nes.

2. Gailėtis ir tvirtai pasiryžti tiksliai, aiš 
kiai ir kuo greičiausiai jas „išpažinti“.

3. Tvirtai laikytis gero ankstyvesniojo pa 
siryžimo.

4. Raštu ir viešai išpažinti savo betko- 
kias „kaltes“.

5. Prisipažinti, jei bus rasta trūkumų, pa 
tvirtinant tai, kas bus pripuolamai pridėta 
„vyresniųjų“.

6. Niekuomet neatšaukti gerai atliktos 
„išpažinties“.

7. Apkaltinti kuo daugiau kitus.

NORI PASITAISYTI
Rusija, nutraukusi dėl Tito „revizionlz- 

mo“ Jugoslavijai pažadėtąją paskolą, da
bar saviškai nori pasitaisyti ir siūlo pasira 
.šyti sutartį, kuri galėtų palengvinti Jugos
lavijos padėtį.

VIENAS PUOLAMAS, KITAS
GIRIAMAS

Chruščiovas, priimdamas Leningrade če
kų prezid. Novotny, pažymėjo, kad jugosla 
vai būtinai stengiasi suskaldyti socialistinę 
stovyklą, o čekai, kuriems vis duodama 
patarimų, kaip kasdieniame gyvenime 
tvarkytis pagal Lenino dėsnius, darą tokią 
pažangą, kad netrukus pereisią jau iš sočia 
lizmo į komunizmą.

ATMETĖ RAPACKIO PLANĄ
Vakarų Europos Sąjungos seimas (Sąjun 

gą sudaro 7 kraštai) 43 balsais prieš 16 at
metė Rapackio planą dėl Centrinės Euro
pos išjungimo iš karinių blokų, nes tai esą 
„sovietiniai spąstai“.

FUTBOLISTUS MOKYS POLITIKOS
Vengrijoje visi dailininkai turės prisista

tyti specialiai komisijai, kuri nustatys, ar 
jie „pakankamai talentingi" toliau dirbti 
savo darbą. Kuriems nebus atimta teisė dai 
lininkauti, tie turės išeiti politinį apmoky
mą.

Politinis apmokymas bus įvestas ir spor
tininkams, kurie dabar ginasi politikos 
(daugumas saką: „Ką? Mes žaidžiame fut
bolą. Politika nedomina mūsų“.).

IŠSPROGDINO MINAS PO 14 METŲ
Ties Dusetų miesteliu, besirengiant sau

sinti pievą, rasta 10 prieštankinių minų, 
kurios buvo padėtos 1944 metais besitrau
kiančių vokiečių. Visos tebeveikė, ir nuo jų 
sprogimo virpėjo langai net už dviejų ki
lometrų. (LNA)

BAUSMĖS
Daugailiuose teismas nubaudė vieną mo 

terį dvejus metus kalėti už naminės degti
nės pardavinėjimą. Gelvonyse žmoną pri
mušęs girtuoklis vyras gavo ketverius me 
tus. (LNA)

8. Mielai priimti bet kokią „teisingai“ už
dėtą bausmę.

Kur gi galima būtų rasti daugiau lais
vės ir demokratiškumo?! (O, jei tai būtų 
patyrę tie, kurie galvoja, kad mūsų atgai
los sakramentas per sunkus!). Po tokių pa 
mokų, iškaltų, visų pakartotų visomis žino 
momis kalbos tarmėmis, apmokėtų parsida 
vėlių ar savanorių viešai išgirstų kaip ne
girdėto mielaširdingumo priemonės, sugrį
žę į savo nešvarias ir perpildytas celes ar 
požemius visi turime visų pirma tyliai su
sikaupti, apsimąstyti, apsispręsti. Po to ta
riamasi su kitais, vienas kitą padrąsina 
„darbui“, t.y. „išpažinčiai“. Uolesnieji ir 
„apmokyti“ pagelbsti mažiau išmokslin
tiems, parūpina prireikus daugiau medžia
gos, apie ką rašyti, peržiūri, atmeta, pri
deda pagal savo, kitų ar vargšo išpažinto
jo nuomones...

Ne tik kalėjimuose, bet ir vadinamosiose 
uždarose „rekolekcijose“ (nuo kelių dienų 
iki trijų mėnesių) viskas pasibaigia išpa
žintim ir kuo „atviriausiu“ prisipažinimu, 
apkaltinant save ir kitus nusikaltimais, ku 
rie priklauso nuo „išpažintojo“ fantazijos 
lakumo.

Niekad negalėsiu užmiršti vieno „didvy
rio“ išpažinties. Po keturių metų kovos, pa 
vojų, vargų iš Mukden atsidūręs Kanton 
mieste, pasiskolino „be leidimo“ iš vieno 
ūkininko pinigų. Neturėdamas iš ko ati
duoti, buvo apskųstas ir įmestas kalėji-

(Paaiškinimas p. V. Vyteniečiui)
„E.L.“ 21 nr. (29.5.1958), išspausdintas 

p. V. Vyteniečio laiškas antrašte „Per daug 
vietos skiriama diskusijoms“. Būtų nusi
kaltimas „prieš tautą ir valstybę“, jei ne
paprieštaraučiau jo mintims. Bandysiu jro 
dyti, kad p. V.V. klysta tvirtindamas, jog 
Skaitytojų laiškai, Laisvoji tribūna ir Pro
to mankšta tarnauja tam pačiam tikslui— 
ginčams. Jei ir sutiksim, kad šiuose trijuo
se skyriuose ginčas ne svečias (kaip ir 
apskritai gyvenime), tai nereikia užmiršti, 
kad ginčas ginčui nelygu! štai kaip aš su
prantu šį reikalą.

Skaitytojų laiškai, čia skaitytojai'trum- 
pai išreiškia savo asmeniškas pažiūras į 
laikraštyje užtiktas mintis arba į juos su
pančius gyvenimo įvykius, reiškinius. Laiš 
kai gali būti įdomūs, nuobodūs, rimti, juo
kingi, svarbūs ar menkaverčiai. Skaityto
jai jais gali domėtis ar visai nekreipti į 
juos dėmesio. Juk čia rašoma, kas kam už
eina į galvą! >

Laisvoji tribūna, kaip jau pats pavadini
mas sako, yra aukštesnio kalibro skyrius. 
Čia nagrinėjami klausimai liečia mus vi
sus ar bent gausesnes visuomenės grupes. 
Tai vieta pasiginčyti reikšmingesniais mū
sų gyvenimo klausimais. Besiginčijantieji 
čia gali pasitaikinti gyvų ar mirusiųjų au
toritetų nuomones, remtis šventraščiu, dog 
momis, papročiais.

Proto mankštoj reiškiamos mintys turi 
būti pagrįstos tik objektyviu protavimu. 
Gyvenimo klausimai čia nagrinėjami iš es 
mės ir sprendžiama, ar tas bei kitas veiks
mas yra protingas ar neprotingas, pateisi
namas ar nepateisinamas. Darant sprendi
mą, čia galima remtis tik savo protu.

Tiesa, kartais straipsniukas, tinkąs tik 
Laiškų skyriui, būdavo išspausdinamas L. 
tribūnoj, o tinkąs Laiškų skyriui ar Lais
vajai tribūnai — surasdavo vietos Proto 
mankštoj. Aišku, tai buvo redaktoriaus ne
apsižiūrėjimas ir, tikėkimės, ateity tai dau 
giau nepasikartos.

Šios trumpos pastabos, manau, paaiškina 
anų skyrių paskirtį, ir bet koks jų keiti
mas, jungimas ar naikinimas yra nereika
lingas. Žinoma, p. V.V. siūlymui įvesti Gal 
vosūkių skyrių, manau, skaitytojai neprieš 
tarautų. Jei įvestume Juokų, Madų, Kos
metikos (kaip džiaugtųsi barborininkės!..) 
ir kitokius skyrius, tai laikraštis tikrai bū
tų įvairus ir įdomus. Bet ar tie skyriai tu
rės bendradarbių?

Negalima praleisti keistoko p. V.V. pa
reiškimo: „...kokia gali būti proto mankš
ta, jeigu tik galandam liežuvį, kad galėtu
me vienas kitam skaudžiau įkirsti“. Proto 
mankšta nėra vieta asmeniškumams ar 
„įkirtimams“. Čia gali būti leidžiami tik 
rimti, kultūringi paklausimai ir atsakymai 
bei paaiškinimai.

Va, p. V.V. laiške tai gali jausti jo norą 
„įkirsti“. Pvz., jis sako: „O kad Dr. Valte
ris turėtų ką rašyti, įveskite laikraštyje 
Sveikatos kamputį“. Tuo p. V.V. bando 
įteigti, kad aš nebeturiu ką rašyti, ką veik
ti, t.y. esu bedarbis... Jei p. V.V., uždary
damas mane Sveikatos kamputyje, tikėjosi 
išvengti ginčų, tai jis klydo. Štai faktai:

A) Kai kadaise rašiau eilę straipsnių 
apie virusines ligas, tai DBLS suvažiavime 
vienas atstovas viešai pasmerkė anuos 
straipsnius ir reikalavo ko nors rimtesnio. 
Niekas iš atstovų jam neprieštaravo (tik 
p. Trilupaitis pusbalsiu replikavo: „O man 

tai patinka!“), ir reikėjo suprasti, kad visi 

sias kriminalinis nusikaltėlis, ne garbin
gas „išlaisvintojas“. Tiesa, kišenėj vis dar 
tebelaikė „pažadų lapą“, užtikrinantį lai
mingą, turtingą ir ramią ateitį. Vargšelis 
nebuvo koks nors literatas, bet rašė išsijuo 
sęs. Pirmoji laida dėl daugelio trūkumų bu 
vo atmesta. Vieno kito uolesniųjų padeda
mas prirašė kelis papildomus lapus. Ta
čiau nelaimė! „Išpažinties klausytojai“ ne 
pasitenkino ir tuo nauju „atvirumu“!

— Iš kur gi aš galiu ištraukti dar dau
giau nepadarytų, negirdėtų, nesapnuotų 
kalčių? —■ skundėsi įtūžęs savo pagelbinin 
kams.

Baisiai nuliūdęs dėl tokio nepasitikėji
mo, visų padedamas ruošė trečią, naują ir 
tikrai pagerintą prisipažinimo laidą. „Ant
rojo aukšto“ šiauriečiai šį kartą pripažino 
„pilną atvirumą“. Po kelių dienų militari- 
niam teisme įis išgirdo apie šešių mėnesių 
sunkiųjų darbų „atgailą“!.. Kaip didvyris, 
ją „noriai“ priėmė. O misionieriui, ir gal 
tik jam vienam kaip katalikų kunigui, at
sisveikindamas jis tarė:

— Čia aš dar turiu popierių su visomis 
laimės garantijomis. O tuo tarpu, nežiūrint 
viso mano pasiaukojimo, esu tikras ver
gas. Tačiau žinau, ką aš padarysiu, kai bū
siu paleistas iš kariuomenės ir grįšiu namo 
į savo gimtąjį miestelį Mandžiūrijoje. Ten 
yra katalikų bažnyčia. Tapsiu kataliku!

Tokių ir panašių „Th'am-paak“ pasek
mių yra begalės. Komunistai, kaip uolūs 
artojai, paskubins masinį Kinijos tikrąjį 
atsivertimą.

Lcut&ai
suvažiavimo dalyviai anam iškalbingajam 
atstovui pritarė.

B) Kai parašiau straipsnelį apie žmoni
jos protinį stovį, tai p. A. Žukauskas ir 
Plunksnagraužis tuoj pasišoko mane su
niekinti. Žinoma, jų argumentai buvo taip 
nerimti, kad nė nemačiau reikalo jiems at
sakyti.

C) Aišku, didžiausią audrą sukėlė mano 
straipsniukas apie sveikas ir nesveikas lū
pas ir nesveiką jų dažymą. Barbora, Mag
dė ir kitos barborininkės nėrėsi iš kailio, 
norėdamos pateisinti savo neprotingą veiks 
mą.

D) Ponas Antanas Bernatonis (žiūr. „E. 
L.“ nr. .51, 2.1.58) jau taip toli nuėjo, kad 
net užginčijo, pasmerkė straipsnį apie kar 
pas... Jis reikalauja „rimtų patarimų žmo 
nėms“...’ Medicinos mokslas karpas laiko 
rimtu dalyku. Nuo karpų kenčia milijonai 
žmonių, karpų klausimu daromi moksli
niai tyrimai, apie karpas užtiksi straipsnių 
daugelyje medicinos mokslo žurnalų. Bet 
tai, atrodo, p. Bernatoniui nesvarbu: jis ne 
Siginčydamas pasmerkė dar neparašytą 
straipsnį!

Žinoma, jei parašyčiau eilę straipsnių 
apie žmonijos rykštes „čierką“ ir „dūmą“, 
tai pasipiltų eibė laiškų. Ir tai supranta
ma: žmogus (ypač nemėgstąs proto mankš 
tos!) visada yra linkęs teisinti savo neigia 
mybes, silpnybes ir niršti, jei kas jas iške
lia aikštėn, išryškina. Mano straipsniukai 
nėra dogmos ar įstatymai, ir dėl jų pasi
ginčyti nėra jokio nusikaltimo, jokios nuo
dėmės. Juo nuodugniau, išsamiau kuriuo 
klausimu bus išsiginčyta, juo jis bus vi
siems aiškesnis, suprantamesnis.

Baigdamas dėkoju visiems savo prieši
ninkams už dėmesį ir tikiuosi, kad jie ir 
ateity domėsis mano rašiniais.

K. Valteris

DĖL „BARAVYKININKŲ KAMPELIO“
Kiekvieną kartą, beskaitydamas „Bara- 

vykininkų kampelį“, suku sau galvą, kas 
iš viso tuo norima pasakyti, kam jis skiria 
mas, kokia medžiaga jam tiktų. Prisipažin
siu, vis dar nesuprantu. Ar ten taip mand- 
riai parašyta, ar aš per kvailas? Tiesa, pas 
kutiniame Nr. „Santarvės“ užkabinėjimas 
didelio skonio neparodo. Kodėl mūsų spau
da blogai laikosi — visiems aišku. Norint 
būtinai įgelti, galima, pvz., panašiai ir Ni
dai priskaičiuoti ir „Rinktinei“. Nejaugi 
nėra kitų, svarbesnių blogybių, su kurio
mis tikrai reikėtų kovoti?

Na, bet tai privati mano nuomonė, ir, t'- 
kiuosi, dėl to neužsigausit. S.L.

IR BITĖS GERIAU LAIKOSI PAS 
PRIVATININKUS

Nors bitės iš prigimties yra kolektyvi- 
ninkės, bet ir jos Lietuvoje geriau laikosi 
pas privačius bitininkus, negu kolcho
zuose.
1953 metais Lietuvos kolchozuose buvo 
apie 13.500 bičių šeimų. Dabar, po penke- 
rių metų, jų yra 18.300, tai yra apie 35'” 
daugiau. Padaugėjimas po 7.1% kasmet 
kai pas gerą bitininką per vieną vasarą ga
li priaugti bičių 50%.

Bet kolchozinės bitės tai tik 12% visų 
Lietuvoje esamų bičių. Apie 134.800 bičių 
šeimų laiko privatūs bitininkai. Tokiu bū
du iš viso šįmet Lietuvoje yra apie 152.500 
bičių šeimų. Tai yra arti 74% prieškarinio 
skaičiaus, nes 1939 metais Lietuvoje buvo 
206.880 bičių šeimų. (LNA)

Kai kurių organų gydomąją galią liau
dies medicina nujautė jau prieš kelis tūks 
tančius metų, o kai kurių prietarų dar ir 
šiandieninis modernusis mokslas negali iš
krapštyti iš žmonių sąmonės. Ypač kepe- 
nos senovės žmonėms ir mokslininkams bu 
vo paslapties apsuptos, bet jie suprato, kad 
tai svarbus organas, turįs reikšmės viso kū 
no sveikatai.

„Teišsilygina tavo kepenų raukšlės!“ — 
linkėdavo vienas kitam senovės asirų didi
kai, kai juos spausdavo rūpesčiai ar šiaip 
jausdavosi nelaimingi. To posakio mintis 
dar ir šiandien plačiai vartojama Vokieti
joje .Paniurėlio, be reikalo supykusio daž
nai klausiama: „Ar neperbėgo per tavo ke- 
penas utėlė?“

Senovės romėnų rašytojas Plautus skel
bė, kad geltonlige sergančiuosius kanki
nanti meilė, nes kepenos nebeįstengiančios 
pašalinti iš kūno atitinkamų nuodų (!). 
Jau prieš jį žymusis medikas Galen „nu
statęs“, jog meilės jausmas yra kepenose.

Pasakos piktajai karalienei veidrodėlis 
pasakęs jos veido odą suvytus ir dėmėtą 
esant. Grožis reikalaująs atsijauninimo. 
Todėl jinai reikalavo, kad medžiotojas nu
žudytų jaunąją Snieguolę ir kaip ženklą 
atneštų jos kepenas ir plaučius. Jinai nore 
jo tuos organus, su druska išvirus, suvalgy 
ti ir tuo būdu įgauti mergaitės grožį bei 
jaunystę.

Apie žmogėdras prancūzų Guine jo 1925 
m. išleistame moksliniame darbe rašoma, 
kad žmogaus mėsą valgantieji tiki, jog kar 
tu į juos pereina ir suvalgytųjų jėgos. 
Ypač vertinamos kepenos, nes jose gyve
nanti siela.

Sergant kepenomis, liaudies medicina 

PROGA NEMOKAMAI PAMATYTI LONDONĄ!

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šįmet Brownejones Lietu
vių Skyrius visiems savo siuntėjams, kurie užsakys vidutinės ver
tės siuntinį savo artimiesiems į Lietuvą ar Sibirą, gaus atgal ke
lionės pinigus, kuriuos sumokės už bilietą į Londoną. Nesvarbu, 
kaip toli tai butų, ar net iš Glasgow ar iš Fort William.

Kviečiam visus, kurie galvoja siųsti siuntinį, pasinaudoti ta 
reta proga pamatyti nemokamai Londoną, kartu pasiųsti puikų, 
gerų dalykų dovanų siuntinį savo artimiesiems. Kam mokėti 
daugiau! Palyginkite musų kainas su kitų firmų kainomis. Paly
ginkite mūsų prekes ir jas rasite nei neblogesnes ar net geresnes 
už žemesnę kaina! šimtai lietuvių tuo pasinaudojo ir yra labai 
patenkinti musų patarnavimu.

Tad kviečiam nepraleisti progos, kuri galioja nuo šiandien 
iki 1958 m., rugpiučio 31 d.

Mus pasiekti lengva nuo Paddington stoties įvairiais trauki
niais, taip pat autobusais Nr. Nr. 7, 7A, 15, 27, 36, 36A Praed Str.

BKOWNE JONES
METUVIU SKYRIUS

1, Norfolk Place, London, W.2
Tel. PADdingtou 2797

MIELI SKAITYTOJAI,

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra:
Lithuanian dsp., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš musų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir 
1.1. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
ta it vaistus, klausai stiprinti aparatus teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,

JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezginio mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!
'BBBBBBBBBBHBBBBBBBBBnSIEnBBBBBBBnSBSinBBBBBBBBiabBBBBBnBBBBBBBBBBSnBBBfiB?

dažnai „prirašo“ kaip vaistą įvairių gyvu
lių kepenas. Iš senovės žinomas lapių ir že 
benkščių kepenų „gerumas“. Tačiau, kad 
šis vaistas „tikrai“ veiktų, reikia tą gyvu
lėlį sumedžioti jaunam mėnuliui esant ir 
jį išskrosti kryžkelėje prieš tai apsibrėžus 
užburtą ratą.

Įvairios tautos kepenas vartoja kaip 
vaistus prieš skorbutą. Viduramžių buriuo
tojai beplaukydami ypač dažnai sirgdavo 
šia liga, gydydavosi avių, jaučių ir kiau
lių kepenomis. Kiekviena tauta naudoja tų 
gyvulių kepenas, kurių mėsa ji maitinasi. 
Kiniečiai nuo skorbuto ima avių kepenas, 
rytų Indijoj — žuvų. Eskimai žalias ban
ginių kepenas laiko didžiausiu skanėstu, 
prie kurio neturi trūkti ir žuvų taukų. 
Nuo įvairių ligų vartoja ir Mezopotamijos 
arabai žalias avių kepenas. Ceilono saloje 
jomis sėkmingai gydoma ten dažnai siau
čianti speciali viduriavimo liga.

Šiandien mums yra žinomos daugelio li
gų priežastys, ir šiandien mes turime ge
resnių vaistų, pavyzdžiui, kad ir nuo skor
buto, bet šiek tiek mediciniškos nuojautos, 
šiek tiek teisybės ir liaudies vaistuose veik 
visuomet galima rasti. Tai parodo ir ke
penų vartojimas. L.S.

LIETUVOS TEATRAI ATSILIKO
Taline įvykusiame Pabaltijo teatrų festi 

valyje (dalyvavo ir Gudijos teatrai) ge
riausių įvertinimų susilaukė estai, gudai, 
o pagyrimus režisoriams — estai ir latviai. 
Paskirų aktorių įvertinime išskirtas tik vie 
nas aktorius iš Lietuvos, ir tas pats rusas, 
A. Inozmencevas, iš Kauno muzikinio tea
tro. (LNA)
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