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Prabilo spaudos sąžinė A. STULGINSKIS DIRBA KOLCHOZE? 7 DIENOS
® Buvome ir tebesame įsitikinę, kad visų 
SSnūsų, gyvenančių šioje Geležinės Uždan- 
®g'os pusėje, gyvenančių laisvėje, viena di

džiųjų kovos priemonių pavergtai Tėvynei 
laisvę atgauti yra Vakarų pasaulio visuo
menė, į kurią efektingiau prabilti yra tik 
vienas būdas: laisva ir nepriklausoma Va
karų pasaulio spauda, ypač anglo-saksų 
spauda.

Tiek organizacijos, tiek daugiau susipratę 
pavieniai tautiečiai,

pasveikino šitokiais žodžiais Serovą plačiau 
šiai skaitomas penkių milionų tiražo darbi
ninkijos dienraštis „Daily Mirror“. Papu- 
liarus „Daily Mail“ kelias dienas paeiliui 
vedamuose straipsniuose Kremliaus svečius 
išvadino šakalais, budeliais, šlykščiais žmog 
žudžiais. „Daily Express“, „The Daily Te
legraph“, „Manchester Guardian“, „The 
Times“ ir visa eilė savaitraščių atsispausdi- 
no Serovo pasirašytą Pabaltijo gyventojų 

; - i, įvairiomis progomis deportacijos įsakymą, arba jo ištraukas, su 
stengėsi bent eilutę įsprausti į tuos didžiuo- atitinkamai komentarais. Kiekviename laik

raštyje pasipylė skaitytojų laiškai, užtarią 
mūsų reikalus, pasipiktinę kruvinaisiais sve 
čiais ir juos pakvietusią britu vyriausybe.

Negalime nepaminėti Anglijos ir Airijps 
katalikų Bažnyčios vadovybės griežto pro
testo, kuris buvo vienas pirmųjų jr labai 
reikšmingas. Londono spaudai gyvai ir 
griežtai užpuolus Serovą ir kitus Kremliaus 
svečius, neatsilieka ir Vakarų Europos lais
vų kraštų spauda, taip pat plačiai aprašy
dama komunistų terorą Pabaltijo valstybė
se.

Tie reiškiniai yra labai naudingi mūsų 
laisvės bylai. Matome, kad Vakarų žmogus 
pradeda atbusti iš letarginio miego. Supran 
tama, kad jį, tą vakarų žmogų iš to miego 
pažadino ne mūsų tragedija, bet jo paties 
reikalai, jo paties baimė prieš „komunizmo 
mirties bučkį“.

Atvykę Chruščiovas ir Bulganinas steng
sis dėstyti lūpytes naujiems bučkiams, bet 
milionai šio krašto gyventojų po spaudos 
supažindinimo su Serovu, jau turi burnoje 
šleikštumą. Šiuo kartu, atrodo, Serovas bus 
ant mūsų malūno rato užpylęs gerokai van
dens.

Mus, lietuvius, persekioja sena nedalia: 
— nemokame psinaudotl proogmis, niekad 
nesame pasirengę tokias progas tinkamai 
išnaudoti. Esame labai daug rašę ir kalbėję 
apie tai, kad mums yra būtina supažindinti 
visuomenę su mūsų byla. Štai, pVz., jei bū
tume turėję tinkamai parengtą anglų kalbo
je išvežimų aprašymą, ar gyviau parašytų 
iš to meto atsiminimų pluokštelį, paremtų 
dokumentais ir faktais, ir tokius dalykus 
va, dabar, kada aktualu, kyštelėję kuriam 
Londono dienraščiui, turinčiam kelis milio
nus skaitytojų! Tikriausiai, kad tokia me
džiaga šiuo metu būtų priimta ir ja būtų 
pasinaudota. Deja, mes neturime. Neturi
me todėl, kad mūsų galvos yra apkrautos 
tarpusavio kovos rūpesčiais.

Šiandien esu gavęs iš anglo laišką, kuris, 
perskaitęs „Daily Mail“ mano padėką, pra
šo jam atsiųsti anglų kalba literatūros apie 
komunistų terorą Lietuvoje. Ką jam nusiųs
ti? ! Reiks bėgti pas estus ar latvius, gal jie 
ką nors turi anglų kalboje....

Br. Daunoras.

| sius laisvųjų kraštų dienraščius ar savait- 
į raščius, kurioje būtų žodis Lithuania, kurio 
I je vienu kitų sakiniu būtų užtarta mūsų Tė- 
f vynei padaryta ir tebedaroma sovietinės Ru 
' sijos skriauda.

SU širdgėla reikia pasakyti, jog priemonė 
prabilti nors ir trumpu sakiniu į britų vi
suomenę per didžiuosius laikraščius mums 
buvo beveik neprieinama. Londono milio- 
ninių tiražų laikraščiai ir savaitraščiai, su 
labai nežymia išimtimi, buvo atsitvėrę nuo 
Pabaltijo kraštų ištikusios tragedijos tokia 
pat geležine uždanga, kokia tuos kraštus ati 
tvėrė nuo Vakarų pasaulio genocidą vyk
danti Maskva.

Pirmosios kregždės nelauktai pasirodė 
tuo metu, kai Indijoje ir Burmoje viešėjo 

i Stalino įpėdiniai — Chruščiovas ir Bulgani- 
| nas ir, būdami labai iškalbingi, „gražiai“ 

atsiliepė apie britus ir apskritai apie anglo
saksus. Jau tada Indijos svečių mestas bri
tams kolonializmo priekaištas, atsitrenkė re 
kpšetu Londono spaudoje ir Parlamente, 
primenant Maskvai apie jos kolonializmą 
Pabaltijo kraštuose. Jau tada buvo prisimin 
tą’ mums sovietų padarytoji skriauda, pri- 
siipinta jėgos okupacija.

■ Tačiau šią geležinę „antklodę“, kuria 
Londono anglų spauda buvo užsidengusi 
aids .nuo'-Pabaltijo tragedijos, susprogdino 
didysis enkavedistas, budelis... „draugas“ 
Sefpvas. Jis, Sęrovas, atskridęs su sprausmi- 
niu lėktuvu Londonan, atsivežė tokią „van- 
denilid bambą“, nuo kurios karščio sutirpo 
šį-geležinė anklodė, ir tarsi iš ilgo žiemos 
miego.pabudo Londono didžiųjų dienraščių 
redaktorių sąžinės. Vos tik Serovui nutū
pus, Londono dienraščiai it susitarę, prista
tė jį rhilionams skaitytojų, nedviprasmiškai 
pabrėždami, ką jis yra padaręs Pabaltijo 
kraštams, kįęk. milionų. išžudęs ir ištrėmęs, 
kaip pravedęs tų. nekaltų pabaltiečių trėmi
mus, kokius ir kada tuo reikalu parašęs 
sląptus įsakymus tautų genocidui.

„HIS NAME IS IVAN ALEXANDRO- 
VIGH SEROV. MARK HIM WELL. LO
OK UPON HIS SMILING FACE. FOR 
THIS MAN IS THE HIMMLER OF THE 
SOVIET UNION AND HIS BUSINESS 
IS TEROR, TORTURE AND THE GRA
VE!“. — pirmuose dviejuose puslapiuose

PJT Posėdis Strasburge
Pavergtųjų Europos Tautų europinės se 

I sijos posėdžiai Strasburge vyks balandžio 
■> 12-14 d.d. Chateau Pourtales, Laisvosios 

t Europos universiteto būste. Ten bus ap
gyvendinti ir delegatai. Tik balandžio 15 
d. posėdis vyks pačiam Strasburge Maison 
Rouge viešbučio didžiojoj salėj. Priimtas 
projektas politinės rezoliucijos ir deklara
cijos Sovietų kolonializmo klausimu. Iš 
eilės penktajam posėdžiui pirmininkaus 
Lietuvos delegacijos .pirmininkas. Lietu
vių delegacija numatyta iš V. Sidzikausko 
iš JAV, inž. J. Vilčinsko iš Londono, pulk. 
J. Lanskoronskio iš Paryžiaus, Dr. P. Kar 
velio ir M. Gelžinio iš’ Vokietijos ir Dr. 
Z. Brinkio iš Ispanijos. Pulk. Lanskorons- 
kis numatytas pranešėju apie Europos in
tegraciją ir. pavergtąsias tautas, V. Sidzi- persikėlė į Vašingtoną, kur įsijungė prie 
kauskas — prie rezoliucijos ir pranešimo 
apie sovietinį kolonializmą, Dr. P. Karve
lis —- kalbėti debatuose dėl bendros tarp- 

..tautinės padėties paskutinių tarptautinių 
Sįvykių šviesoje, be to, kitais klausimais

pasisakys M. Geležinis, J. Vilčinskas ir Dr 
Z. Brinkis. Strasburgo sesijoje, numatyta, 
dalyvaus taip pat kaip Krikščionių Demo
kratų Unijos atstovas ir E. Turauskas. 
Lietuvių delegacijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas į Europą išplaukė balandžio .4 d.

E.

Berlyrie buvo susirinkę posėdžių Tarpt. 
Krikščionių Demokratų Sąjungos kultūros 
komitetas. Posėdžiuose dalyvavo visa eilė 
pasižymėjusių Europos politikų ir veikėjų. 
Svarstytos taip pat Rytų ir Vakarų santy
kių problemos. Lietuviams konferencijoje 
atstovavo E. Turauskas.

Žinomasis kalbininkas Dr. Pr. Skardžius

kongreso bibliotekos dirbančių lietuvių 
mokslininkų grupėn.

—-ŠINAUSKAITĖ su dukterim Paulina 
KOMARAITE. Jos vyras miręs Matygine. 
Pačiam Krasnojarske yra J. SASNAUS
KIENĖ su sūnumi Sigitu. Sūnus išbuvo 7 
metus darbo stovykloj. Vyras buvo laiko
mas atskirai. Kai tik gavo iš Maskvos lei- so pasaulio tikinčiuosius krikščionis Uo
dimą jį aplankyti — tuoj pat atėjo žinia, 
kad jis esąs miręs. Krasnojarsko .krašte

Paskiausiomis žiniomis, agr. A. STUL
GINSKIS, buv. Respublikos Prezidentas, 
esąs gyvas ir pakenčiamos sveikatos. Dir
bąs viename kolchoze agronomu. Buvo 
parvykęs į Lietuvą, bet turėjęs vėl grįžti 
į Rusiją. Leista grįžti iš Sov. Sąjungos ir 
kan. V. VIZGIRDAI, kuris dabar esąs jau 
84 metų. Gyvas Lietuvoj Dr. kun. P.
BIELSKUS. Sibire tebėra gyvas ir agr. V. Abakano, Menusinsko ir kitose vietovėse 
TIŠKUS, buv. Žemės Ūkio Rūmų direkto
rius. Jis yra Novojerudos vietovėje, kur 
eina sovchozo lyg sandėlininko pareigas, 
taip pat išduoda drabužius, įrankius, pa
deda kai kuriais susirgimo atvejais ir ki
ta. Smulkesnių žinių galima gauti iš VT 
Adv. B. GRĖBLIŪNAS buv. Švietimo Mi
nisterijos ; juriskonsultas, Krasnojarsko 
krašte yra vienoj iš aukso kasyklų normų 
apskaičiuotojas darbininkams. Meninikas 
V. CIPLIJAUSKAS buvo parašęs Voroši- 
lovui, S. Sąjungos lyg ir „prezidentui“, 
kad leistų jam meną studijuoti Vilniuje. 
Bet prašymas buvo atmestas, ir jis dabar 
tegali meną studijuoti Irkucko meno aka
demijoj. Ciplijausko sesuo JANULEVI- 
ČIENĖ yra perkelta į Novojerudą ir ten 
dirba laborante.

Krasnojarsko krašte Razdolnoje yra 3 
kauniškės AUGAITYTĖS, Jane, Genė, o 
trečiosios vardo grįžusieji neatsimena; be 
to, yra S. JAKUBĖNAS nuo Biržų, kokių 
50 metų, Matygine—'KUOSA, Komariėnė

prie Mongolijos sienos esama taip pat ne
maža lietuvių. Jie verčiami kasti įvairius 
metalus, o kai kurie dalyvauja geologinė
se ekspedicijose. Dalis jų ten buvo pasiųs 
ta iš Krasnojarsko. Klimatas ten kiek ge
resnis, taip pat darbo sąlygos.

Sovietai pažadėjo greitu laiku \ grąžinti 
9.100 vokiečių civilių. Vokiečių Raud. Kry 
žiaus žiniomis, Sibire įvairiose darbo ver
gų stovyklų rajonuose ir priverčiamai 
įkurdinamųjų būstuose esama dar apie 84 
tūkstančiai vokiečių civilių. Vienas iš pir 
mųjų, gavęs iš Maskvos leidimą vykti į 
Vakarus, yra Franz THURAU, buvusis Ei 
senbergo (Rytprūsiuose) burmistras.

Bolševikąi skelbia Jakutijoje radę ,gau 
šių deimanto telkinių“. Ligi šiol daugiau
sia deimanto buvę gaunamą iš pietų Afri
kos. Bolševikų skelbimu, dabartiniai Ja
kutijos telkiniai “savą atsargomis įr koky
be prilygsta Pietų Afrikos telkiniams“. 
Numatoma „trumpų laiku išvystyti dei
manto gamybą“. O kiek ten darbo vergų 
turės pakloti savo galvas? ELTA

Siuntineliai i Anapus
Sovietų Sąjurigon ir į pavergtus kraš

tus, siunčiamų siuntinėlių 'aplinkraštyje 
sakoma, kad jo turinį gali sudaryti 12 ats 
kirų prekių rūšių, gi jo bendras svoris ne 
galįs viršyti 22 svarų.

Siuntėjas visada turi apmokėti muito ir 
kitus mokesčius vietoje, kadangi gavėjas 
niekad neįveiktų jo išsipirkti rubliais. 
Maskva sąmoningai apkrauna tokiais mo 
kesčiais siuntinėlius, kad iš to galėtų pri- 
sižvejoti svetimos valiutos. Tačiau dau
gelį mūsų nuo siuntinių persiuntimo į 
anapus sulaiko ne ta priežastis. Svarbiau 
šioji priežastis ta, kad užsienyje esą lietu
viai žino ir gerai prisimena,- k-as atsitiko 
su tais broliais, kurie bet kokį ryšį turėjo 
su giminėmis, gyvenančiais už Lietuvos 
ribų, kai Lietuvą užplūdo Stalino enkave
distai 1940 ir vėlesniais laikais. Visi žino
mą, kad tokie lietuviai buvo sumti ir iš
tremti.

Komunistų klasta, apgaulė, melas, žmo
nių išnaudojimas, moralinis ir medžiagi
nis susmukdinimas toks neapsakomai di
delis, kad kaip jie besišypsotų niekas, kar 
tą juos matęs ir pažinęs nebepatikės 
jiems. Todėl ir mes, bijodami klastingos 
komunistų apgaulės, nesiryžtame pasiliku 
siėms už geležinės uždangos giminėms, 
pažįstamiems ir kaimynams net ir šven
čių proga pasiųsti siuntinėlį, sveikinimą 
ar laiškelį vien tik todėl, kad jiems neuž
traukus budelių represijos. Dvasios ryšys 
mums saką, kad toji priežastis sulaiko nuo 
rašymo ir mūsų brolius esančius ana
pus. /

Br. Debikonis.

Vatikanas, šv. Petro Aikštėje susirinko 
trys šimtai tūkstančių žmonių išklausyti 
Velykų Rytą Šv. Tėvo žodžio. Jėu ketvirtą- 
kartą Popiežius įspėjo pasaulį dėL'grė- 
siančio atominio sunaikinimo pavojaus. Vi

piežius įspėjo prieš “Kristaus priešus“, ,kas 
komentatorių buvo paaiškinta, kaip ne-, 
dviprasmis 
tarptautinį

įspėjimas prieš sovietinį dr' 
komunizmą. ■ . -i

rytinės Vokietijos, sovietų zo-Bonna. Iš
nos, į vakarinę Berlyno dalį perbėgo vo
kietis su visu sunkvežimiu ir cementui 
maišyti mašina. Komunistų sargybiniai.- 
manydhmi, kad jis važiuoja į niekeno -že
mėje Statomus įtvirtinimusi, praleido bėg
lį pro sargybos'postą. Tik vėliau, p6rhatę,: 
kad jis pasuko kita kryptimi, ėmė moto
ciklais vytis, tašiau ir bėglys nesnaudė.' 
Pabėgusiojo šeima savaitė anksčiau buvo 
laimingai pasiekusi laisvę. •> 1 .-•

ŠVEDAI VĖL DERASI
DĖL PABALTIEČIŲ

Švedų ministeris pirmininkas Erlander 
viešėdamas Maskvoje, pasiteiravo apie din
gusį Budapešte švedų diplomatą Valdenber 
gą, tuo metu, kai šį miestą užėmė raudon
armiečiai. Į ankstyvesnius švedų vyriausy
bės pasiteiravimus, Maskva atsakė, kad pa-

ATŠILDYTI BARŠČIAI

' Sovietai vėl pasiūlė nusiginklavimo pla 
ną, kuris. Vakarams, kaip ir prieš tai’bu
vę visi sovietiški planai, nepriimtinas Ir __ _______ ___
nieko .nauja nesiūląs. Gal tik išskyrus tai, jieškomasis žuvęs kovų metu Budapešte, 
kad iš' £d aiškėja, jog Maskva pagal jos .. ...................... ”' ' ’ ‘
dabar siūlomą planą sutinkanti apriboti 
seno, tipo ginklavimąsi, gi ton sąskaiton 
užsibrėžus didinti atominius ginklus mi- 
lioninei raudonai armijai.

Savo siūlomu planu sovietų Rusija sten 
giasi dar didesnį kylį įvaryti tarp Ameri
kos ir Anglijos, apgaulingai iškreipdama 
vadinamą „Edeno Planą“, : _
vos konferencijoje dėl neutraliųjų zonų 
Europoje. Šį projektą sovietai taip perre
daguoja, kad jis negali būti priimtas ame 
rikiečių. Iš sovietų pasiūlyto nusiginkla
vimo plano Vakarai jau padarė išvadą, 
kad Maskva ir toliau nenori mažinti esa
mo pasaulinio įtempimo, bet tik tęsti ir 
laimėti laiką atominiam apsiginklavimui.

Lietuviai, gyveną laisvajame pasaulyje, 
neužmiršta savo artimųjų, vargstančių ne

- laisvėje. Nekalbant apie moralinį okupan 
to lietuvių tautos prievartavimą, kiekvie
nas mūsų žinome, koks yra dabartinės 
Lietuvos gyventojo ekonominis skurdas, 
palyginus su tuo gyvenimu, kokį turi 
žmogus Vakaruose, kokį turėjo Lietuvos 
gyventojai prieš Maskvos klastingąjį kraš

■ to užgrobimą.
■ Tiek Stalinui, tiek jo įpėdiniams Chruš- 
, čiovui ir visai, Kremliaus gaujai trūko ir 
. trūksta užsieninės valiutos. Ypač dolerių 
. ir svarų. Visų pirma tų pinigų jiems rei

kia apmokėti šnipų algoms laisvuose kfaš
’ tuose, reikia jų komunizmo melui—propo 
. gandai, milionų reikia ir vadinamoms už

sienyje esančioms sovietų pasiuntinybėms 
išlaikyti. Tų pasiuntinybių gausūs tar- 

' nautojų skaičiai užsienyje gyvena lyg iš 
, pasakos krašto princai, ir jie plačiai švais 

tosi vergų krauju ir prakaitu uždirbtais 
pinigais. Toms ir panašioms išlaidoms par 
dengti Kremlius sugalvojo dar vieną šlykš 
tų biznį. Kaip žinome, jau kuris laikas 
Maskva lyg ir leidžia iš Vakarų pasaulio 
siųsti Sovietų Sąjungon ir į okupuotus 
kraštus siuntinėlius, žinoma, tuoj pat rei 
kia pasakyti, kad ir šioje srityje Maskva 
padarė maskoliškai: Laisvajame pasauly
je, siunčiant siuntinėlį iš vienos į kitą 
valstybę, tam tikros rūšies siuntinėliai iš 
viso neapmuituojami, jei pažymima, kad 
tai yra dovana. Švenčių, gimtadienio, var-

. dinių ir kitokiomis progomis, laisvėje gy
veną žmonės pasikeičia mįlionais siunti
nėlių, nemokėdami jokio kito mokesčio, 
išskyrus pašto persiuntimo išlaidų.

Deja, tokio tarptautinio humaniško dės 
nio nepripažįstą Maskva, skurde laikanti 
milionus žmonių, kuriems mielai ištiestų 
pagalbos ranką komunistų propagandos 
apšaukti „kapitalistų“ kraštuose gyveną 
artimieji, pažįstami ir nepažįstami geros 
valios žmonės.

Jei Maskva šiuo metu lyg kiek ir pra
vėrė siuntinėliams plyšį, tai pirmiausiai 
ne žmonių gerovei, bet savo naudai. Taip 
pavyzdžiui, norint persiųsti 1 gabaliuką 
prausiamo muilo į Lietuvą, kuris čia., Ang 
lijoje kaštuoja tarp šešių penų ir vieno ši 
lingo, Maskvos siuntinių priėmimo įstai
goje reikia mokėti muito 11 šilingų, ne- .
skaitant licenzijos ir pašto persiuntimo iš dviejų laiškų iš viso nėra gavęs, o gauta-

• laidų. Tuo tarpu jei tokį muilo gabaliuką 
. norėtumei persiųsti iš Anglijos į Prancū-
■ ziją, ar į kurį kitą laisvą kraštą, užtektų 
. tik patšo išlaidų.

Leidžiamų maisto produktų siuntinėliai
• apmuituojami maždaug nuo šimto iki pu-
■ santro šimto procentų. Kiek mažiau ap-
• muituojami drabužių ir avalynės siuntinė
■ liai. Tos rūšies siuntinių muitas svyruoja 
i tarp 80-90 procentų siunčiamos prekės
■ vertės. Medžiagoms muitas 60 procentų,
■ vaistams — 35 procentai. Be šito; reikia 
: dar priskaityti įpokavimo mokestį, kuris 
i taip pat yra sumokamas persiuntimą tar-
■ pininkaujančioje įstaigoje .suprantama,
■ esančioje sovietų žinioje. Toji įstaiga kon 
: ti oliuoja siuntinio tūrinį, pati ir tuos siun

..i J

Ldndonas. Britai išbandys naujus 'atom! 
nius ginklus' Monte Bello saloje' Australi
joje. gegužio mėnesį. Bomba bus rtumesta 
nuo specialiai' įrengto 'kaln-ūosei'-' bokšto; 
toje apylinkėje, 'kur 1952 m’." anglai jau 
buvo susprogdinę atominę bombą! i ’ .?'

Maskva. Apie Stalino .nūvairiikkvrmą i? 
jo žmogžudystes pirmą ka'rtą maskviškė 
„Pra'vda“ patašė kovo pabaigoje, tris ša^ 
vaites tylėjusi po Chruščiovo apkaltinimo 
20-jame kongrese. Per tą laiką specialiai 
pasiųsti propogandištai 'aiškino sovietų pL 
liečiams apie Stalino klaidas-ir'ypač apie 
jo pasisavntą nuopelną už- karo' laimėjimą 
su - vokiečiais. “ ;i- '■ -d • > ')>

Kairas. Sovietų Rusija pasiūlė Egiptūi 
nuolatinį' pristatymą urano ir Pagalbą pSr 
statyti atomines įmonės. Netrukus Egiptan 
atvyks sovetų atominės energijos rriokkli- 
nihkai pirmai atominei laboratorijai “pal 
statyti. Egipto mokslininkai' išvyks į Mas
kvą pasitobulinti šios'šakos moksle, r.', i

Tokio. . Pietų Japonijoje nukrito', balio
nas, siųstas iš Šanchajaus; Balione rasti 
metereologiniai instrumentai r radijo siųs
tuvas sovietinės gamybos.

■ . « ■ ... -.-.i -i. -r ' v
Vašingtonas, JAV prezidentas Eisenho- 

weris atmetė Izraelio prašymą pristatyti 
Izraelio valstybei Amerikos ginklų už 50 
milionų dolerių. -• - *

Lisabona. 15 metų amžiaus Don JuanO 
sūnus, pretendentas Ispanijos soštafį, ne
atsargiai valydamas pistoletą persišovė 
galvą ir po kelių minučių mirė. Iširusio
jo giminėms D. Britanijos karalienė pa
siuntė užuojautą. 1 '

New Ycrkas. Reprezentacinių Rūmų tei
sinės komisijos pirmininkas E. Cėller pa
reiškė, kad Viduržemio jūroje plaukio
ja sovietų povandeniniai laivai po Egipto 
Vėlidva. Patirta, kad visa įgula ir laivai 
rusų, tik vėliava egiptiečių.

Monte Carlo. Sir Winstonas Churchillis 
iki aušros lošė rulete Monte Carlo "casino. 
Ten pat jis pasikalbėjo ilgesnį laiką su 

PENKI LAIŠKELIAI Iš ANAPUS laįvų milipnieriumi. graiku Onassis.
Laiškų, gautų iš Tėvynės, ĮStrąu^lės: s. kad Chur-

1. ...„Gulėjau ligoninėje 6 mėnesius. Ga chillis iš klubo išėjo laimėtoju, auštant.
lutinai išsibaigė visos mano sutaupęs. T. *
dirba fabrike, bet, žinot, moters dąrbas. Londonas. Finansų ministeris H. Mac- 
Dabar taupome vėl. Norime nusipirkti millan pareiškė,' kžd paskutinių trijų mė- 
karvę, nes ji mums labai daug padėtų.
Tada T. nereikėtų dirbti. Jos alga būtų 
iŠ vienos karvės didesnė...“

2. ...„Vaistus seniai jau gavau. Šis jau 
mano trečias laiškas jums, bet į anuos du 
negavau jūsų atsakymo. Tikiuos, kad šį 
kartą man atsakysite...“

(Laisvėje gyvenąs adresatas minimų

sis trečias buvo atidarytas).

nėšių bėgyje D. Britanijos aukso ir dole
rių rezervai palaipsniui didėję, o per šjų 
metų kovo mėnesį rezervai ūgtelėję 24mi- 
lionais svarų.

♦ ■ '■ ,C

Londonas. Sveikatos ministėriš Tortbn 
buvo nuvykęs į psichiatrinę ligoninę prie 
Warwick, kur prieš kurį laiką ' mirė du 
užsinuodiję maistu ligoniai. Ligoninės'vir
tuvėje dirbęs virėjas latvis F. Pilnovlcs 
pareiškė, kad jam buvo duota sumalti pie
tums sugedusią mėsą.

Tačiau švedai buvo gavę žinių, kad Valden- 
bergas yra gyvas ir laikomas Rusijos kalėji
me. Šiuo kartu Maskvoje švedų premjerui 
pažadėta, kad šis reikalas bus naujai ištir
tas ir, jei Valdėnbergas atsirastų, jam ir ki
tiems švedų piliečiams, bus leista tuoj pat 
repatrijuoti. Savo keliu Maskva gavusi 
Švedijos vyriausybės sutikimą, kad pastaro- 

siūlytą žene- ji nekliudysianti repatrijuoti Sovietų Sąjun
gos piliečiams, šiuo metu gyvenantiems Šve 
dijoje, žinoma, jei jię norėsią repatrijuoti, tinius išsiunčia, žinoma, už viską lupda- 
Londono BBC žinių pranešėjas paminėjo, ma stambias sumas, kurios patenka į ko- 
kad tie pasitarimai lietė pabaltiečius pabė
gėlius prisiglaudusius Švedijoje.

Neabejotina, kad Maskva vėl tiesia ran
ką j ypač gausias estų ir latvių pabėgėlių 
kolonijas, esančias Švedijoje.

munistų sąskaitas, kartu su muito mokes
čiais. Firmos .reklamuojančios prekes, 
gauna tik už parduodamas siuntinėliams 
prekes. Visa kita — sovietinė įstaiga, tu
rinti Maskvos monopolį...

3' ...„Turiu paršelį, 3 višteles ir kačiu
ką... Visas dabartinis mano turtas“. (Laiš 
ko autorius gyvena mieste ir tūri vietos 
50 vištų, tačiau jei tiek turėtų, reikėtų 
nuo jų valdžiai pristatyti pagal „planą“ 
kiaušinių normą.)

• ■ • . X '
PASIRUOŠIMAI PARTIZANINIAM 

KARUI

Amerikiečių armija Vokietijoje 1956:111. 
21 pirmą kartą paskelbė daugiau' duome
nų apie specialius amerikiečių dalinius, 
kurie Alpių kabiuose sunkiausiomis sąly
gomis apmokomi partizaninio' karo? Ligi 
tol šie spec, daliniai buvo vadinami pa
prastu „amerikiečių armijos 10-sios pata-

4.......,K. gyvena labai gerai. Apsivedė
su N. Abu dirba vienoje įstaigoje, turi 
valdišką butą Be to, laiko paršelį ir tūri 
„daržiuką“. (Atseit, du dirbantieji valdi
ninkai negali iš gaunamos algos išsimai
tinti ir reikia jiems augintis paršelį ir šiutininkų grupės spec, dalinių“’vardu. Į 
darželyje sodintis bulvių). ;

5. ...„Brangieji nepalaikykite už bloga, 
kad rašau visiems bendrai. Jūs visi pa
skaitykit, o mano akims, atrodo, taip bus 
sveikiau.

...Jei iš mūsų greit nebegausįte laiško— 
nesistebėkite“...

(Kodėl neberašys?!.. „Nesistebėkite!")

juos yra parinkti patys gerieji vyrai, kad 
tinkamai atliktų savo uždavinius'. Dalinių 
vyrai apmokyti, kaip pulti priešo kalėji
mus, darbo stovyklas, karinius įrengimus 
etc. žodžiu, tai esą patys kovingieji dali
niai moderniojoj armijoj. Jiė taip pat ap
mokomi, kaip likviduoti svetimuosius par
tizanus savosios' kariuomenės užnugaryje. 
Jų viršininkas yra pulk. W. Eckmannas.

1



TIKRASIS IR NETKASIS CEZARIS „Lietuvių Biblija”
Senas dalykas ta Romos imperija, o se

niausia joje imperialistinė įžymybė—Ceza
ris. Vis dėlto kiekvienam įdomu atsiversti is 
torijos puslapi i? prižiūrėti, kaip ten iš tik
rųjų buvo anais laikais. Įdomu juo labiau 
dėl to, kad ir mes esame imperializmo au
kos, o Cezaris, kaip Europos Lietuvyje ra
šė Osv. Nagelė, kur tik pasisukdavo, ten 
nukariaudavo ištisas tautas, o, be to, tai bu
vo juk žmogus, kuris po kojų pamynė demo 
kratišką Romos respublikos valdymąsi. Tai 
taip pat įsidėmėtinas dalykas, tik, bent man, 
itin nesuprantamas Osv. Nagelės teigimas, 
kad diktatorius Cezaris valdęs demokratiš
kai. Kaip demokratiškai gali valdyti vienas 
žmogus, kuris diktuoja įstatymus ir prižiū
ri jų vykdymą?

Labai gera pati ta Osv. Nagelės mintis 
atversti seną istorijos puslapį ir parodyti 
laikraščio skaitytojams, kaip imperialistinė 
Roma ir jos karo vadai trypė tautų laisvę 
(ją trypia dabar kiti imperialistai, ir mes 
jaučiame tai savo kailiu) ir kaip diktatūri
nių palikimų asmenys laidojo respublikas. 
Tik straipsnio autoriaus buvo nueita ne tuo 
keliu, kuriuo reikėjo eiti. Kam čia-dabar 
slėpti istorinę tiesą ir gražinti įvykius? Jej 
Cezaris buvo imperialistas ir diktatorius, tai 
taip apie jį ir kalbėkime. O dabar tas Na
gelės straipsnis apie Cezarį papiktinantis 
bus ne tik man, bet ir visiems tiems, kurie 
truputį nusituokia istorijoje ir neturi jokio 
noro iš Cezario darytis kokį nors politinį 
kapitalą ir jo gyvenimu įrodinėti, koks idea
las yra ir gali būti diktatūra, žinoma, Osv. 
Nagelės atsakomybė dar sunkesnė prieš 
tuos laikraščio skaitytojus^ kurie patys ne
įveikia susiieškoti teisingos šviesos laikraš
tyje minimiems istoriniams faktams.

S.A. Hanfordo anglų kalbon versto ir 
1951 m. Pengvinų klasikų serijoje išleisto 
Gajaus Juliaus Cezario Galų nukariavimo 
įvade rašoma, kad šis vyras turėjęs labai 
stiprų garbės pajautimą. Šitą pajautimą rei
kia suprasti ne ta prasme, kad jis būtų bu
vęs šimtaprocentiškai garbingas žmogus. Jis 
mėgo ir norėjo, kad visus jo veiksmus ir po- 
elgias, kokie jie ten bebūtų, kiti vis dėlto 
laikytų garbingais ir kalbėtų apie juos, kaip 
apie garbingus. Kai jis pradėjo veikti ne pa
gal konstituciją, tai norėjo, kad piliečiai ir 
tuos jo veiksmus laikytų teisėtais ir garbin
gais. Be kita ko, pats sakydavęs, kad už jo 
garbės gynimą jis pasiryžęs tuo pat būdu at
silyginti lygiai plėšikams ir žudikams, kaip 
ir doriems žmonėms, vadinas, nesirinko prie 
monių, visi ginklai buvo geri.

Osv. Nagelė be galo ir be krašto išgarbi
no Cezarį Europos Lietuvyje, ir jeigu Ce
zaris dar būtų gyvas, tai tikiu, kad jis šiam 
sąžiningam ir besąlyginiam savo šalininkui 
būtų davęs ir žemės, kurią dalijo atsitarna
vusiems legijonų kariams, ar bent gabalą 
itališkų pelkių, kurias jis pradėjo, o po dau 
gelio amžių kitas to paties krašto, tik kiek 
mažesnių gabumų ir gal iš tiesų platiems 
mostams jau per vėlai gimęs diktatorius, ti
ronas ir imperialistas, Benito Musolinis, bu
vo pasiryžęs baigti sausinti. Manęs, žinoma, 
lauktų likimas gal ir ne tų plėšikų, kurių 
korimų prižiūrėjo pats diktatorius, bet bent 
tos opozicijos su Pompejum priekyje, kuri 
buvo kruvinai sutvarkyta...

Kaip visi diktatoriai, siekdami valdžios ar 
jau pasiekę jos, ieško sau užnugario, taip 
ieškojo jo ir Cezaris. Stalinas ir jo įpėdiniai 
turi savo serovus su slaptąja policija. Pero
nas su Peroniene bemarškinius (be kita ko, 
Peronienės miesčioniška socialine vaidyba 
taip buvo susižavėjusi pati tautiškiausioji ir 
jokių internacionalų nepripažįstanti mūsiš
kė srovė, kad buvo net ėmusi spausdinti sa
vo laikraštyje jos atsiminimus, kaip ji val

dovinių švenčių progomis bemarškinius ap
dalydavo riebesniu kąsniu, kad žmonėms 
smegenys labiau minkštėtų; galimas daly
kas, kad tas argentiniškas patyrimas būtų 
įmanomas pritaikyti ir būsimoje Lietuvoje: 
skurdo bus dar daug, o smegenis diktatūros 
glušina žmonėms jau nebe pirmi metai...). 
Musolinis sausino pelkes ir žudė etiopus. O 
Cezaris, dar siekdamas valdžios, stengėsi tu 
rėti už savo pečių legijonus ir ramybę užka
riautuose kraštuose.

Įsivėlęs į politiką, jis troško būti arti Ro
mos, kad galėtų dalyvauti visose politinėse 
intrygose, veikti savo šalininkus, ieškoti nau 
jų, gauti teisę turėti už savo nugaros dar 
daugiau legijonų. Suprasti, ką reiškia turėti 
savo žinioje legijonus, nereikėjo nė Cezario 
genialumo: dar neseniai Lucijus Kornelijus 
Sula buvo įrodęs, kad paskui populiarų ge
nerolą kariai eis ne tik prieš priešą, bet ir 
prieš savo kraštą. Cezaris turėjo tokio po
puliarumo, jo siekė ir mokėjo naudotis juo. 
Kai buvo svarstomas atsitarnavusiems ka
riams žemės dalijimo įstatymas, Bibulas su 
savo šalininkais pasipriešino. Tada Cezaris 
atgabeno būrį karių, išmetė Bibulą su kitais 
opozicionieriais ir pravedė norimąjį įstaty
mą. Kai jam buvo pavesta valdyti Transal- 
pijos Galiją, tai jis kartu gavo ne tik dar 4 
legijonus prie turimų, bet ir tokią sritį, ku
rioje jis galėjo, kada ir kiek norėdamas, su
mobilizuoti papildomų kariuomenės dalinių. 
Ten buvo Romos legijonų aruodas.

Visi pripažįsta, kad Cezaris užimtuosiuo
se kraštuose be reikalo neliejo kraujo. Nei 
Osv. Nagelė nenorėtų sutikti, kad šis aristo-. 
kratiškos kilmės ir gerų manierų žmogus bū 
tų buvęs ypač švelnios prigimties (jį grobu
sius plėšikus ne tik pakorė, bet dar ir pats 
prižiūrėjo, kaip vykdomas tas malonus 
veiksmas), nei kiti kai kurie faktai to švel
numo nepatvirtina (sakysim, likusios dar 
šiokios tokios opozicijos sutvarkymas). Rei
kia tikėti, kad tas jo patenkinamas švelnu
mas užimtuosiuose kraštuose bus buvęs dik
tuojamas išminties. Kas turi už savo nuga
ros kariuomenę, tas, žinoma, jau stiprus, bet 
negalima užmiršti, kad Roma anuomet bu
vo apžiojusi labai daug kraštų, ir bet koks 
bruzdėjimas šitų laisvės netekusių tautų Ce
zariui reiškė: mesk, broleli, rašyti, imk grėb 
lėlį taisyti, arba bėk iš Romos, kur tau jau 
kvepia proga į diktatorius ir būsimuosius 
dievus, ir terliokis ten kažkur su už savo iš
rinktąją menkavertiškesnėmis tautomis (už
tenka, kad iš jų paimi duoklę). Šiaip kariau
ti jis mėgo, nes kiekvienas naujai užimtas 
kraštas turtino ne tik Romą, bet ir jį patį.

Senato Cezaris nepanaikino, tik savo nuo
žiūra pertvarkė jį (kaip Hitleris nepanaiki
no Reichstago, kaip ir kiti šių dienų dikta
toriai turi savo parlamentus...). O kol pasie
kė tos valandos, kada pats, kad ir savojo 
senato padedamas, pradėjo leisti įstatymus, 
tai visos priemonės jam buvo garbingos, ku
rios tik vedė į galią ir valdžią. Kur buvo ga 
Įima, ten naudojo kariuomenę (sutvarkyti 
Pompejui), o kur karys negalėjo, tai Cezaris 
papirkinėjo net garsių šeimų atstovus, o pa
pirkinėjimams, kiek neužteko savo pinigų, 
tai ėmė pyliavas, konfiskavo turtus, privers
tinai reikalaudavo paskolų.

Kai žuvo Pompejus, Cezaris g.alutinai pa 
laidojęs respubliką, pats vienas ėmė valdyti 
Romą, bet vis dar su respublikinių institu
cijų likučiais. Laisvalaikiu, kai nereikėdavo 
kariauti, jis rūpinosi finansinio ir ekonomi
nio atstatymo programa (tuo metu ir pelkes 
■bus sausinęs), bet daugumas romėnų, net ir 
seniausieji ilgamečiai jo šalininkai, dabar 
laikė jį jau tironu, ir ta jų pažiūra pasitvirti
no, kai jis 44 m. prieš Kristų priėmė visam 
gyvenimui diktatorystę, taigi žuvo bet ko-

EUROPOS LIETUVIS

1652 metais didysis Lietuvos hetmonas 
Jonušas Radvila Kėdainiuose įsteigė gry
nai lietuvišką spaustuvę, kuriojė visų pir
ma buvo manyta spausdinti Bibliją lietu
vių kalba. Tačiau tuo laiku Biblija dar 
nebuvo išversta. Toje lietuviškoje spaus
tuvėje iki 1655 metų buvo išleista tik ke
letas tikybinių knygų ir iš Zamovco iš
versta Summa arba trumpas iszguldimas 
Ewangeliu, kuri nieko bendra su Biblijos 
vertimu neturėjo. Tuo tarpu dėl karo su 
rusais ir švedais negalėjęs grįžti iš užsie
nio Lietuvon, Lietuvos reformatų stipen
dininkas Samuelis Boguslavas Chylinskis 
nusikėlė į Angliją. Čia bestudijuodamas, 
jis savo inciatyva 1657 metais pradėjo 
versti lietuvių kalbon Bibliją. Visą Bibli
ją jis išvertęs dviejų metų laikotarpyje, o 
1660 metais, anglų draugų padedamas 
pradėjo spausdinti Londone. Lietuvos oku
pacijai pasibaigus, Londonan atsiųstas re
formatorių atstovas Jonas Krainskis, su
griautoms Lietuvos bažnyčioms atstaty
mui rinkti aukų. Ta pačia proga jis susi
pažino ir su Chylinskio Biblijos vertimu.

IZRAELIS
Iš antraštės nesunku bus suvokti, kad 

kalbėsime apie D. Britanijos žydus, ku
riuos karalius Eduardas I-sis kartą buvo 
išvijęs iš šio krašto ir kuriems 400 metų 
vėliau Cromwellis vėl atidarė vartus.

Devynioliktojo šimtmečio pabaigoje jų 
čia tebuvo 50.000. Hitleriui paėmus val
džią, atseit, priš žydų bėgimą iš Vokieti
jos, jų čia buvo jau 330.000. Nors antrojo 
pasaulinio karo metu žuvo viso pasaulio 
žydų trečdalis, šiandien D. Britanijoje jų 
yra beveik apskritas skaičius — 450.000. 
Vien tik Londone gyvena 280 tūkstančių.

Šiuo metu sukako 300 metų nuo žydų 
pastovesnio įsikūrdinimo šiose salose. Ne
tenka stebėtis, kad taip ilgai išsilaikyda
mi šiame krašte ir būdami pakankamai ak 
tyvūs bei vieningi, jie pasiekė augštų ti
tulų ir postų. Žydai lordai jau nebenau- 
jiena. Yra žydų mokslininkų, teisininkų, 
aktorių ir daug gydytojų. Literatūroje, 
tarp kita ko, yra žinomi Philipo Guedulos, 
Naomio Jacobo, Arthuro Waley ir G. B. 
Sterno vardai. Garsiausias šių dienų skulp 
torius Anglijoje yra žydas Epšteinas. Žy
dų kraujo mišinio yra ir britų augštuo- 
menėje. Pasakyti 450 tūkstančių atrodo 
įspūdinga, tačiau žydi tesudaro mažiau 
nei vieną procentą vietos gyventojų.

Žydai aktyviai reiškiasi įvairiose visuo
meninio gyvenimo srityse. Parlamente,pa
vyzdžiui, jie turi devyniolika atstovų, nors 
nė vienoje rinkiminėje apylinkėje jie ne
sudaro daugumos. Nors jie nebegali jau 
daryti tokios įtakos į krašto finansus ir 
ūkį apskritai, kaip, sakysime, Rothschil- 
do firmos klestėjimo laikais, žydai nenu
leidžia rankų. Penkių didžiausių Anglijos 

kios viltys, kad dar jo laikais Romos valsty- 
bėn grįš konstitucinis režimas.

Dabar dar dėl imperatoriaus titulo. Osv. 
Nagelė rašo, kad kariai jau buvę paskelbę jį 
imperatorium. Istorikas Edvardas Gibbonas 
savo veikale Romos imperijos sumenkėji
mas ir ilugimas pažymi,, kad Romoje ka
riai galėjo apšaukti imperatorium bet kurį 
savo generolą, jei jiems atrodydavo, kad tas 
šitokio titulo vertas už kurį nors karinį lai
mėjimą, taigi šitokių generolų imperatorių 
buvo ir daugiau, ne vienas tik Cezaris. Kas 
kita, žinoma, kai tokį titulą suteikdavo, kad 
ir „supuvęs“, senatas. K. Barėnas 

Vertimui įvertinti jis nusiuntė dalį į Vil
nių, iš kur gautas atsakymas, jog verti
mas blogai atliktas ir Biblijos spausdini
mas sulaikytas 1662 metais.

Tos pirmos lietuviškos Biblijos tebuvo 
išlikę trys egzemplioriai, bet tai apėmė tik 
dali, tuo tarpu Chylinskis buvo išvertęs 
visą Bibliją. Jo rankraštis surastas 1932 
metais Londone.

Šių metų kovo 31 d. numeryje, lenkų 
dienraštis „Dziennik Polski“, išeinąs Lon
done, skelbia, kad Poznanėje Mokslo Drau 
gijos Bičiuliai pradėjo spausdinti šią „Lie
tuvių Bibliją“. Rankraščio fotokopija Bri
tų Muzėjuje Londone prieš pat Antrą
jį Pasaulinį Karą padarė A. Mickevičiaus 
vardo universiteto dr. Czeslaw Kudzinows- 
ki. To paties vardo universiteto prof. Jan 
Otrębski patikrinęs padarytas fotokopijas. 
Rankraštis apima 450 dvišpaltinių pusla
pių. „Lietuvių Biblijos“ redaktorium esąs 
prof. J. Safarewicz iš Krokuvos.

Dienraštis pastebi, kad šis veikalas tu
rįs nepaprastai didelės reikšmės lietuvių, 
prūsų ir latvių kalbų istorijai. Br.

ALBIONE
bankų valdybose figūruoja keturi žydai. 
Biržoje vienas direktorius taip pat yra 
žydas. Jų finansinė galia dabar yra susi
telkusi į bendrovių kombinacijas, į kon
cernus, tokius kaip Rand aukso kasyklų, 
deimanto kasyklų ar chemijos, tabako ir 
naftos pramonės.

Tai, palyginti, stabmenos — jei jau ne 
aukso upės, tai bent gyvi milionų svarų 
šaltiniai. Tariamosios smulkmenos taip 
pat riebios ir patrauklios. Šiame krašte 
jų rankose yra 20 procentų visos pramo
nės ir prekybos. Ir toje dalyje žydai jau
čiasi pakankamai pajėgūs. Imant atskirai, 
vienas ketvirtadalis tekstilės pramonės, 
siuvyklų, madų salionų ir draperijos fa
brikų priklauso žydams. Jiems priklauso 
ir du trečdaliai visos kailių prekybos. Jau 
nekalbant apie žydų masę sostinėje ir pro
vincijoje, turinčią pelningą užsiėmimą, 
90 tūkstančių žydų verčiasi savarankiai — 
turi savo nuosavas verslamones.

Visa tai, palyginus su kitų tautų išei
vių įsikūrimo šiame krašte rezultatais, 
kaip liūdni, nežymūs ir nykūs jie atrodo. 
Teisinamasi, jog visos galimybės čia yra 
jau išnaudotos, jog net musei nėra kur nu
tūpti. Anaiptol, iš čia pateiktų skaitmenų 
ir procentų matyti, jog tik baugščiai ir 
kukliai musei čia ankšta, o Izraelio sū
nų fabrikams, bankams, krautuvėms, vi
loms ir limuzinams vietos vis dar pakan
ka. Be abejo, neužtrokš ir jų ainiai.

L.S.

LEIDINIAI IŠ „UŽSIENIO“
Kauno bibliotekoje jau gaunama knygų 

ir žurnalų „iš užsienių“, tai yra, iš ..liau
dies demokratijų“. Surengta gautų naujų 
žurnalų paroda, kurioje yra net po vieną 
žurnalą iš Paryžiaus ir Londono. Paryžiš- 
kis yra šių metų pirmas numeris žurnalo 
„La Technique Nouvelle“ (Naujoji Tech
nika“), o iš Londono — hydrotechnikos 
žurnalas. LNA

Ryšium su 75 metų amžiaus sukaktimi, 
garbės raštais apdovanoti profesoriai An
tanas Purenąs ir Konredas Aleksa. Pure
nąs dėsto Kauno Politechnikos institute 
(buv. Užs. Reik. M-jos patalpose), o Alek
sa — Veterinarijos Akademijoj, Vilijam
polėje. LNA.

Nr. 14. (444) 5. IV. 1956.

UŽ PAVERGTŲJŲ IŠLAISVINIMĄ!
Krikščionys nėra revoliucionieriai, bet 

nėra nė vergai! Jei Katalikų Tikėjimas 
gina valstybę ir jos teisėtą valdžią, kaip 
šventą ir pagarbos vertą dalyką, tačiau 
jis niekada nepripažįsta savavališko smur 
to. Jei valstybė išleis įstatymus, kurie prie 
šingi Dievo ir prigimties teisei, tada krikš
čionio šventa pareiga labiau klausyti Die
vo negu žmonių ir tokiems neteisingiems 
įstatymams privalo pareikšti pasyvu pa
sipriešinimą, nes pirmoje vietoje Dievas 
ir sielos išganymas, o tik antroje vietoje 
valstybė. Baimė katalikui turėtų būti ne
galimas dalykas: „Visa galiu Tame, kurs 
mane stiprina!“ — Amžina laimė laukia 
kaip atlyginimas, jėga — šventuose Sak
ramentuose, šviečia šventųjų didvyrių ska 
tinantys pavyzdžiai!

Pavergtiesiems mūsų Broliams ir Se
sėms, kaip ir visose bolševikų pavergtose 
tautose, surakintos rankos, užčiauptos lū
pos, išplėštos žmogaus teisės ir pasmerkti 
tyliai kančiai, šiom dienom į šį lasvės 
kraštą atvažuoja apsilankyti didieji Die
vo priešai, tautų pavergėjai ir engėjai, dė- 
damies nekaltais avinėliais, taikos balan
džiais. „Dabar Mes Negalime Tylėti!“ — 
energingai pakėlė balsą visi Anglijos it 
Valijos Katalikų Bažnyčios Vyskupai it 
Arkivyskupai su Kardinolu priekyje. Ši 
visa Bažnyčios Hierarchija šaukia Britų 
vyriausybę, kad ji diplomatinio mandagu
mo vardu neatsisakytų ir pasakytų bolše
vikams tiesą į akis, apie jų daromus pa
sibaisėtinus ir nenuginčijamus ištisų tau
tų persekiojimus; jie šaukia savo tikinčią 
tautą maldai: šį Atvelykio sekmadienį vi
sose D. Britanijos bažnyčiose ir koplyčio
se įsakė išstatyti Švenčiausiąjį Sakramen
tą ir visi tikintieji privalo maldauti Kris
taus priešams atleidimo, kad jie grįžtų 
prie Dievp; jie ragina tą dieną visus ti
kinčiuosius priimti Šv. Komuniją ir karš
tai Dievo prašyti, kad stiprintų ir guostų 
pavergtuosius. Ypač mes lietuviai šiuos 
Vyskupų raginimus turime visa širdimi 
priimti ir Dievo maldauti, kaip kalbame 
Visų Šventųjų Litanijoje, kad Dievas 
„Šventosios Bažnyčios priešus pažeminti 
teiktųsi ir išgelbėtų savo tarnus!“

Kam rytojus turės priklausyti, Romai 
ar Maskvai? Vienas Dievas težino. Tik mes 
žinome, kad Kristaus Vietininkas Šv. Tė
vas PIJUS XII viso pasaulio krikščionis 
šaukia į naują religinį atgimimą už geres
nį pasauli, nes išmušė valanda, kada kiek 
vienas turi atlikti savo pareigą malda, žo
džiu ir darbu! Bedieviškąjį bolševizmą nu
galės ne atominės ir hydrogeninės bombos 
bet mūsų Tikėjimas,, Kristaus Dangaus Ka 
ralystė. Ir milionai žmonių, iš Šv. Petro 
Sosto skelbia Popiežius. Žvelgia į Kristaus 
Bažnyčią, kaip vienintelę teisėtą Vadovę, 
nes Ji gerbdama žmogaus laisvę, gali va
dovauti šiam didžiajam uždaviniui. Subūr- 
kime savo išsklaidytas jėgas, suglauškime 
gretas ir su KRISTUMI ŽYGIUOKIME 
UŽ TĖVYNĖS LIETUVOS IŠLAISVINI
MĄ! Tada mūsų pergalė bus paties Dievo 
užtikrinta!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
STOKE-ON-TRENT — atidėta Motinos Die 

nai — gegužio 6 d. Pamaldos tada bus 
Sacred Heart bažnyčioje, Tunstall. Iš 
anksto kviečiami dalyvauti ir plačios 
apylinkės lietuviai.

LONDONAS — Už pavergtąją Tėvynę 
Lietuvą.
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje, kaip 
ir visose D. Britanijos bažnyčiose, šį 
Atvelykio sekmadienį tuojau po Sumos 
Šv. Sakramentas bus išstatytas iki va
karinių pamaldų viešam garbinimui ir 
adoracijai, meldžiant pavergtosioms 
tautoms Laisvės. Kada visi Anglijos ka
talikai prašomi savo Arkivyskupų ir Vys 
kupų priims Šv. Komuniją už bolševikų 
pavergtuosius, mums lietuviams tai pa
daryti yra jau šventa pareiga!

„ HŽDŽIONĖS NUOTYKIAI"
Ždanovas ir Zoščenko

Okupuotos Lietuvos XI klasės mokslei
viams 1954 metais Valstybinė Pedagoginė 
Literatūros Leidykla Kaune išleido LITE
RATŪROS CHRESTOMATIJĄ, kurios 
Įžangoje Ždanovas pasisako dėl tarybinės 
literatūros krypties. Ždanovo žodis pavaiz 
duoja kokia yra „laisvė“ Sovietų Sąjungos 
rašytojams ir kaip yra sulikviduojami ,jiu 
krypėliai“ rašytojai.

Christomatija XI klasei sudarė J. Bal
kevičius, J. Černienė, O. Dabrilaitė, T. Dė
jus.

Ždanovo žodis parodo taip pat kokiu 
šlamštu yra maitinama pavergtos Lietu
vos moksleivija. Štai ką sako apie Zoščen- 
kos ir Achmatovos kūrybą Ždanovas, kai 
pastarųjų kūriniai buvo atspausdinti 
„Zvėzdą“ žurnale. Jo, „literatūros žinovo" 
žodis, atspausdintas Literatūros Chresto
matijoje, XI klasės lietuvių moksleiviams.

„Draugai!
„Iš CK nutarimo aišku, jog grubiausia 

žurnalo „Zvėzdą“ klaida yra savo pusla
pių suteikimas literatūrinei Zoščenkos ir 
Achmatovos „kūrybai“. Aš manau, jog 
man nėra reikalo čia cituoti Zoščenkos 
„kūrinĮ“, „Beždžionės nuotykiai“. Matyti, 
jūs visi jj skaitėte ir pažįstate geriau, ne
gu aš. Šio Zoščenkos „kūrinio“ prasmė 
yra ta, jog jis tarybinius žmones vaizduo
ja dykaduoniais Ir išsigimėliais, kvailais 
Ir primityviais žmonėmis. Zoščenkos visai 

nedomina tarybinių žmonių darbas, jų pa
stangos ir didvyriškumas, jų augštos vi
suomeninės ir moralinės ypatybės. Šios te
mos jis niekad neturi. Zoščenko, kaip mies 
čionis ir šlykštuolis, pasirinko savo nuola
tine tema kniausimąsi žemiausiose ir men 
klausiose buities pusėse. Tasai kniausima- 
sis buities smulkmenose neatsitiktinis. Jis 
būdingas visiems vulgariems miesčionims 
rašytojams, kuriems priklauso ir Zoščen
ko. Apie tai daug savo laiku kalbėjo Gor
kis. Jus atsimenate, kaip Gorkis 1934 m. 
tarybinių rašytojų suvažiavime smerkė, 
atsiprašant „literatus“, kurie toliau virtu
vės ir pirties suodžių nieko nemato.

„Beždžionių nuotykiai“ Zaščenkai nėra 
kas nors išeinąs iš jo įprastinių rašinių rė
mų. Šis „kūrinys“ pateko į kritikos akira
tį vien tik kaip ryškiausia išraiška viso 
to neigiamo, kas yra literatūrinėje Zoš
čenkos „kūryboje“. Yra žinoma, kad nuo 
to laiko, kai jis grįžo į Leningradą iš eva
kuacijos, Zoščenko parašė eilę dalykų, ku 
rie būdingi tuo, jog jis nesugeba tarybinių 
žmonių gyvenime surasti nė vieno teigia
mo reiškinio, nė vieno teigiamo tipo. Kaip 
ir „Beždžionės nuotykiuose“, Zoščenko pa 
pratęs tyčiotis iš tarybinės buities, tarybi 
nės tvarkos, tarybinių žmonių, pridengda 
mas šį tyčiojimąsi tuščio pramogavimo ir 
niekam tikusios humoristikos kauke.

Jeigu jūs atidžiau įsiskaitysite, jog Zoš 

čenko priskiria beždžionei augščiausiojo 
mūsų visuomeninės tvaikos teisėjo vaid
menį ir priverčia jį sakyti tarybiniams 
žmonėms kažką panašaus ’ pamokslus. 
Beždžionė pavaizduota kaip tam tikras 
protingas pradas, kuriam skirta įvertinti 
žmonių poelgius. Zoščenkai prireikė pa
vaizduoti tarybinių žmonių gyvenimą ty
čia biaurų, karikatūrinį ir vulgarų, kad 
galėtų beždžionės lūposna įdėti biaurią, 
nuodingą antitarybinęxsentenciją apie tai. 
jog zoologijos sode gyventi geriau, negu 
laisvėje, ir jog narve lengviau kvėpuoti, 
negu tarybinių žmonių tarpe!

Ar begalima pasiekti žemesnį dorovinio 
ir politinio nusmukime laipsnį, ir kaip le
ningradiečiai gali pakęsti savo žurnalų 
puslapiuose tokį biaurumą ir ištvirkimą?

Jeigu tokios rūšies „kūriniai“ žurnalo 
„Zvezda“ pateikiami tarybiniams skaityto 
jams, tai koks turi būti silpnas leningra
diečių, vadovaujančių žurnalui „Zvezda", 
budrumas, jei jame gali būti spausdina
mi kūriniai, užnuodyti zoo’cginės neapy
kantos tarybinei santvarkai nuodais. Tik 
literatūros padugnės gali kurti tokius „kū 
rinius“, ir tik akli bei apolitiniai žmonės 
gali juos leisti į pasaulį.

Sako, jog Zaščenkos apysaka apėjo Le
ningrado estradas. Kiek turėjo nusilpti va 
dovavimas ideologiniam darbui Leningra
de, kad galėtų įvykti tokie faktai!

Zoščenkai su savo šlykščia morale pa
vyko prasiskverbti į did.lio Leningrado 
žurnalo puslapius ir ten įsiku '.i su visais 
patogumais. O juk žurnalas „Zvezda“ — 
organas, kuris turi auklė'.! mūrų jaunimą. 
Bet ar gali su šiuo uždaviniu susidoroti 
žurnalas, kuris priglobė pas save tokį 
šlykštuoli bei netarybinį rašytoją, kaip 

Zoščenko?! Ar žurnalo „Zvezda“ redakci
jai nepažįstama Zoščenkos fizionomija?!

Juk dar visai neseniai, 1944 metų pra
džioje, žurnale „Bolsevik“ buvo griežtai 
iškritikuota piktinanti Zoščenkos apysaka 
„Prieš saulėtekį“, parašyta tarybinės liau 
dies išsivadavimo karo prieš vokiškuosius 
grobikus įkarštyje. Toje apysakoje Zoš
čenko išverčia savo šlykščią ir žemą siel- 
palaikę, darydamas tai paslga.'dž.neda
rnas, smaguriaudamas, norėdamas parody 
ti visiems: — žiūrėkite, koks aš štai chu
liganas.

Sunku surasti mūsų literatūroje ką nors 
šlykštesnio, negu ta „moralė“, kurio skel
bia Zoščenko apysakoje ,Prieš saulėtekį", 
vaizduodamas žmones ir patį save, kaip 
biaurius, gašlius žvėris, kurie neturi nei 
gėdos, nei sąžinės. Ir šią moralę jis patei
kė tarybiniams skaitytojams tuo laikotar
piu, kai mūsų liaudis buvo paplūdusi krau 
ju negirdėtai sunkiame kare kai tarybi
nės valstybės gyvybė kabėjo ant plauko. 
O Zoščenko, apsikasęs Alma-Atoje, gilia
me užnugaryje, nieko nepadėjo tuo metu 
tarybinei liaudžiai jos kovoje su vokiškai
siais grobikais. Visiškai teisingai Zoščen
kai buvo viešai išpertas kailis žurnale 
„Bolševik“ kaip tarybinei literatūrai sve
timam paskvilininkui ir šlykštuoliui. Jis 
tuomet spiovė į viešąją opiniją. Ir štai, 
nepraėjo dar dveji metai, neišdžiūvo dar 
rašalas, kuriuo buvo parašyta recenzija 
žurnale „Bolševik“ ir tas pats Zoščenko 
triumfališkai įvažiuoja į Leningradą ir prą 
deda laisvai vaikštinėti po Leningrado 
žurnalų puslapius. Jį norom spausdina ne 
tik žurnalas „Zvezda“, bet ir žurnalas ,Le 
ningrad“. Jam norom ir mielai suteikia
mos teatrų auditorijos. Dar daugiau, jam 

leidžiama užimti vadovaujamą padėtį Ra
šytojų sąjungos Leningrado skyriuje ir 
vaidinti aktyvų vaidmenį Leningrado li
teratūriniuose reikaluose. Kuriuo pagrin
du jūs leidžiate Zoščenkai vaikštinėti Le
ningrado literatūros soduose ir parkuose 
Kodėl Leningrado partinis aktyvas, jo ra
šytojų organizacija prileido tuos gėdin
gus faktus?!

Perdėm supuvusi bei ištvirkusi visuome 
ninė politinė ir literatūrinė Zoščenkos fi
zionomija susiformavo ne pačiu pastaruo
ju metu. Jo dabartiniai .kūriniai“ visiš
kai nėra atsitiktiniai. Jie tėra tąsa viso to 
literatūrinio Zoščenkos „palikimo“, kurio 
pradžia siekia 20-sius metus.

Kas toksai Zaščenko praeityje? Jis bu
vo vienas iš vadinamųjų „Serapiono bro
lių“ literatų grupės organizatorių. Kokia 
buvo visuomeninė politinė Zoščenkos fi
zionomija „Serapiono brolių“ organizaci
jos laikotarpiu? Leiskite kreiptis į žurna
lą „Literatumyje zapiski“ (Literatūriniai 
užrašai) 1922 m. Nr. 3, kuriame tos gru
pės steigėjai išdėstė savo kredo. Kitų iš
pažinimų tarpe ten įdėti ir Zoščenkos „ti
kėjimo pradai“ straipsnelyje, kuris vadi
nasi „Apie save ir dar apie šį tą“. Zoščen
ko, visiškai nieko nesivaržydamas, viešai 
apsinuogina ir visiškai atvirai pareiškia 
savo politines, bei literatūrines „pažiū
ras“. Paklausykite, ką jis ten kalbėjot

— „Aplamai, rašytoju būti labai sunko 
ka. Sakysim, ta pati ideologija... Reikalau
jama dabar iš rašytojo ideologijos... Toks, 
žinote, man nemalonumas“..,

„Kokia, pasakykite, aš galiu turėti „tiks 
lia ideologija“, jei nė viena partija visu
moje manęs nežavi?“

„Partinių žmonių požiūriu, aš beprincl-
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

MINISTERS B.K. BALUTIS 
VELYKŲ PAMALDOSE

Lietuvos Ministers BJK. Baluti^, Pirmą 
ją Velykų dieną, lydimas Pasiuntinybės 
patarėjo V. Balicko, atvyko i Lietuvių Pa
rapijos bažnyčią pamaldoms, kurias laikė 
parapijos klebonas, kun. A. Kazlauskas.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI 
KUN. A. GERYBA

„E. Lietuvio“ Redakcijoje yra gauta ži
nių kun. Gerybai iš jo motinos. Jis pats, 
ar žinantieji jo adresą, prašomi parašyti 
„E.L.“ Redakcijai.

VELYKŲ SAVAITE
Nors oro spėliojimai buvo ir nelabai 

palankūs, tačiau Londonas Velykų atosto
goms gerokai aptuštėjo. Jau nuo D. Ket
virtadienio tūkstančiai londoniečių traukė 
iš miesto į pajūri ir kaimą. Tokiems atos
togaujantiems pergabenti britų geležinke
liai papildomai paleido 2.600 traukinių, gi 
oro linijos vien tik į Paryžių tokių pa
pildomų skridimų padarė 80 ir pusšimčiu 
daugiau i kitas vietas.

Plentai ypač užsigrūdo antrąją dieną, 
kai saulė ėmė ridentis žeme. Tokių auto
mobilistų užklydo ir j Lietuvių Sodybą, 
kur jau su kiekviena diena linksmiau, šil
čiau ir šviesiau.

• • •
Lietuvių Namuose, Londone, Pirmąją 

Velykų dieną buvo susirinkęs skaitlinges- 
nis būrys svečių pasilinksminti ir daly
vauti PLB loterijos traukime. Kiek teko 
patirti, beveik visi laimėjimai šį kartą 
teko lietuviams, gyvenantiems provincijo
je. Iš 80 ar daugiau laimėjimų, londonle- 
čiams teko 3, gi visi kiti — provincijai.

' • • •
Būdinga, kad Angljos lietuviai Jau „pa

sisavino“ britų paprotį: par Velykas ma
žai tebeslunčia vieni kitiems velykinių 
atviručių. Jų dar gaunama iš kitur, ypač 
iš Europos kraštų. Ten, kaip ir anais lai
kais Lietuvoje, Velykų švenčių proga, svel 
kinimų atvirutėms siunčiama daugiau, ne
gu per Kalėdas.

• • •
Socialiniame Lietuvių Klube, ryt. Lon

done, j Klubo surengtą Velykų progą va
karą, susirinko nemažai lietuvių pasišokti 
ir pasižmonėti. Per Atvelykį šv. Onos drau 
gija, kaip jau per daugelį metų, taip ir 
šiais metais, girdėti, rengia tradicinį „Mar 
gučių Balių“, kurio metu premijuojamas 
gražiausiai išmargintas velykinis margu
tis.

• • •
Provincijoje gyveną lietuviai Velykas 

atšventė daugumoje privačiai vieni kitus 
lankydami. Kai kurie veiklesnieji skyriai 
surengė ta proga bendrus vakarus, tačiau 
ir tie vakarai buvo šeimyninio pobūdžio.

• * •
Be abejo, kad visi šio krašto lietuviai 

dabar jau pradeda rengtis D. Britanijos 
Lietuvių Katalikų Kongresui, kuris įvyks 
per Sekmines, Lietuvių Sodyboje, gegužio 
20 d. Ta proga jau pasirodė tam reikalui 
atspausdinta brošiūra su Kongreso progra
ma ir kitomis reikalingomis informacijo
mis.

pinis žmogus. Tegul. O pats apie save aš 
pasakysiu: aš ne komunistas, ne eseras, 
ne monarchistas, o tiesiog — rusas ir, be 
to, dar politiškai ištvirkęs"...

Ką jūs pasakysite, draugai, apie tokią 
„ideologiją“? Praslinko 25 metai nuo to 
laiko, kai Zoščenko įdėjo šią „išpažintį. 
Ar jis pakito nuo to laiko? Nematyti. Per 
du su puse dešimtmečio jis ne tik nieko ne 
išmoko ir ne tik nė kiek nepakito, o prie
šingai, su cinišku atvirumu tebepsllieka 
beidėjiškumo ir vulgariškumo skelbėjas Ii 
teratūrlnis chuliganas be principų ir be 
sąžinės. Tai reiškia, jog Zoščenkai tiek 
tuomet, tiek ir dabar nepatinka tarybinė 
tvarka. Kaip tuomet, taip ir dabar, jis sve 
timas ir priešiškas tarybinei literatūrai!!!“

Taip draugas Ždanovas „tvarko“ Zoščen 
kos kūrybą ir parengė dirvą šio rusų ra
šytojo nuvainikavimui ir „valymui“. Drg. 
Ždanovo sutrumpintas pamokslas užima 
20 puslapių ' „Literatūros Chrestomatijos“, 
skirtos Lietuvos augštesniųjų klasių moks
leivijai.

Po Ždanovo, Sniečkaus, Malenkovo, pro 
zos, seka Šurkovo, Isakovskio, Tichonovo 
Simonovo, Tvardovskio, Petro Cvirkos ir 
kitų poezijos ir prozos rinktiniai kūriniai. 
P. Cvirka eilėraštyje „Amerikos šerme
nims“ rašo:

„O Boston Mass — kalėjimas,
, O Niujorkas — ten valgyti nėra kas.

Ei, alkani ir šaudomi jūs,
Sukilkite prieš buržujus!“

Užbaigsime Malenkovo, mūsų gerbiamo 
svečio, Literatūros Christomatijoje, žo
džiais: ..." Kultūrinis tarybinio žmogaus 
lygis nepaprastai išaugo, partijai auklė
jant jo skonį geriausiais literatūros kūri
niais!“... V. Pabališkis ,

EUROPOS LIETUVIO REDAKTORIAUS
LAIŠKAS DAILY MAIL SKILTYSE

Ryšium su lietuvių tautos budelio Se- 
rovo viešnage Londone, populiarus anglų 
dienraštis „Daily Mail“ savo vedamajame 
teisingai apibudino šio nekviesto svečio 
kruvinus darbus okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose, pavadindamas jį šakalu, galva 
žudžiu, budeliu. e

Br. Daunoras, „E. Lietuvio“ Redakcijos 
vardu pasiuntė „Daily Mail“ Vyr Redakto 
riui padėkos laišką už tinkamą ir teisingą 
Serovo pristatymą britų visuomenei. „E. 
Lietuvio" Redaktoriaus laiškas taip pat 
buvo atspausdintas Daily Mail skiltyse.

VLIKO PIRMININKAS IŠ LONDONO 
KALBĖJO I LIETUVĄ

Nors ir trumpai Londone viešėjęs VLI
KO p-kas J. Matulionis, tačiau Amerikos 
Balso korespondento paprašytas, įkalbėjo 
juoston apie britų spaudos reagavimą dėl 
Serovo vizito šiame krašte, apie lietuvių 
ir kitų tautų užsienyje gyvenančių trem
tinių protestą, ryšium su Chruščiovo ir 
Bulganino vizitu. Jo žodis pertransliuotas 
į pavertgtąją Tėvynę.

PRIEKAIŠTAMS IŠVENGTI
Lietuvių Sodybos Administracija malo

niai prašo visus lietuvius, norinčius atosto 
gauti Lietuvių Sodyboje, Headley Park., 
jau dabar užsisakyti kambarius, nurodant 
Vasarojimo laiką. Vasarotojų atsiranda ir 
kitų tautybių užsjsakančių iš anksto. Sody 
bos Administracija pereitais metais turėju 
si priekaištų, kad priimami svetifntaučiai 
Lietuviai prašomi jau dabar užsisakyti va 
saroj imu! kambarius ir tuo būdu bus iš
vengta nesusipratimų.

Misis Joan Waldron 
ir

p. Joną Šablevičių, 
J ižų sutuoktuvių proga, linki 
milionus auksinių sutuoktu

vinių metų.
J.S. L.V.

į,............................................. ..

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Mielas p. Daunorai,

Gal man jau ir seniai reikėjo parašyti, 
juo labiau gavus iš Jūsų tokį brangų laiš
kutį nuo „našlaičių“ iš Waterloo stoties, 
kurį perskaičius, Žukauskienė dar kartą 
apsiverkė! Bet gal ir ankstoka rašyti, nes 
vos spėjau kojas apšilti ir kiek apsitvar
kyti. Visuose reikaluose mane čia dar gry- 
norium tebevadina ir visur ir visada sku
ba pamokyti, patarti: kaip vaikščioti, kaip 
valgyti, ką pirkti, ką gerti. Na, žinoma, 
šviečiamas esu ir apie vietinę šimtapar- 
tinę politiką. I visus šiuos patarimus ir ne 
bandyk įsprausti savo nuomonės, nes tuoj 
pat tau atsakys triuškinančiu argumentu:

— Matai, broli, čia Amerika!...
Priešintis, kad ne Amerika, o sovietinė 

sąjunga, tikriausiai nėra intereso, juo la
biau, kad iš kiekvieno žingsnio sprendi, 
kad iš tikrųjų Amerika, yra Amerika!

Kelionė nuo Londono iki Cicero pavyko 
puikiausiai, tarsi pramintu taku, be dides
nių nuotykių, jei neskaityčiau dviejų: pir
mas — New Yorke. Čia buvau netikėtai 
atskirtas nuo šeimos ir nugabentas dar vie 
nam peršvietimui, kaip „įtartas“ jau Angli 
joje. Šeima buvo nugabenta į viešbutį, o 
aš 24 valandas viešėjau marinų ligoninėje. 
Prisipažinsiu, kad šios 24 valandos buvo 
nejaukios, kaip ir kiekvienas laukimas ne
žinios. Pasirodo, kad kiekvienam, kuris at
vyksta su „įtarimu“ reikia šitokią „staci
ją" pereiti: čia atvykus dar kartą patikri
nama plaučių stovis tų, kurie pirmoje svei 
katos tikrinimo stadijoje buvo kuo nors 
įtarti.

New Yorkas—Chicaga traukinyje pripuo 
lamai susitikome ir susipažinome su lietu
vaite Stase Norkute, pabėgimo dramą iš
gyvenusią Danijoje, iššokdama iš sovieti
nio žvejų laivo. Išviršinė merginos išvaiz
da gana gera. Trumpai, gal net ir perdaug 
trumpai, kirpti plaukai, ir antakiai dailiai 
išpešioti, ir pasidažiusi ne pagal Dr. Val
terio receptą. Kalba man artima šėmaičių 
tarme, žinoma, rusiškai visiškai laisvai. 
Kai ji kalba, Jauti dar Lietuvos artumą, 
jauti tą nematomą tėvynės ilgesį, kuris la 
bai primena mūsų pirmųjų metų svetur 
gyvenančių nuotaiką. Dabar gi jau labai 
didelis skirtumas tarp jos ir mūsų: mes 
jau suvakarėjome, sueuropėjome, suame- 
rikonėjome. Ji dar ne, bet aiškiai vejasi 
sparčiais žingsniais. Neabejoju, kad ji pa
vys mus labai greit. Ne cento nedėčiau, 
kad pralenks... •

Iš pasikalbėjimo su Stase pasidariau iš
vadą, kad Lietuva rusinama sparčiai. Nor
kutė nors gimusi ir augus Žemaitijoje, 
vaikystės dienose nė žodžio negirdėjusi ru 
slškai, o dabar kalba visiškai laisvai, o jau 
tų „pieslenkų“ išmokus visas iš eilės... 
Apie politiką, ekonomiją, partizanus, kol
chozus—ji labai mažai težinanti. Atrodo,

Augsburgas. Apylinkės lietuviai visuo
tiname susirinkime išsirinko naują apy
linkės valdybą, kurią sudaro: pirminin
kas Jonas Čekauskas, kasininkas — sekre 
torius — Kazys Valantinas ir Martynas 
Strielcovas. Kontrolės komisijon išrinkti: 
Jonas Šileikis, Vasiliauskas Petras ir Juo 
zas Balys.

SKELBIMAS
Š.m. birželio 1-3 d.d. Koenigsteine (prie 

Frankfurto) šaukiamas Vokietijos Ateiti
ninkų Sendraugių Suvažiavimas, į kurį 
yra kviečiami visi Europoje gyvenantieji 
ateitininkai moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Ne visų ateitininkų adresai yra 
Valdybai žinomi, tad tas skelbimas yra 
kartu ir kvietimas kiekvienam ateitinin
kui.

Maloniai prašome apie dalyvavimą pra
nešti (vėliausiai iki š.m. gegužės mėn. 5 
d.) Valdybai: P. Narutis, (14a) Boeblin
gen, Reussensteinstr. 35. Pranešusieji gaus 
smulkesnę informaciją. (Kas suvažiavi
mui gali skirti lėšų, prašome jas siųsti 
tuo pačiu adresu).

Vokietijos At-kų Send. V-ba

SVEICAKDA
Ryšium su sovietų saugumo policijos 

viršininko Serovo atsilankymu Londone, 
kuone visoje šveicarų spaudoje tilpo iš
samūs straipsniai ir pranešimai, kuriuos 
buvo nušviestas šio budelio klaikus vaid
muo žmonių deportacijose iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių, šveicarų laik
raščiams buvo parūpinta žinomoji Serovo 
instrukcija apie deportacijų vykdymą 1941 
m. vasarą. Visa eilė žymių laikraščių at
spausdino ištraukas iš anos instrukcijos 
ir pridėjo sovo komentarus, atkreipdama 
dėmesį į deportacijų žiaurumus.

Taip pat šveicarų laikraščių korespon
dentai iš Londono plačiai paminėjo anglų 
spaudos piktus komentarus dėl Serovo 
lankymosi Anglijoje.

Dr. med. dent. E. Vaitkevičiūtė, dirbanti 
kaipo dentistė Neuchatelio mokyklų dantų 
klinikoje, išvažiavo kaipo turistė į Ame
rikos Jungtines Valstybes, kur žada pasi
likti kelis mėnesius.

kad pirmoje eilėje buvusios vakaruškos, 
dainos, armonikos rauda', šokiai..,

Chicagoje mus pasitiko visa gauja pa
žįstamų ir draugų, kurie ir nusigabeno į 
Cicero, viena didžiųjų' lietuvių kolonijų 
Chicagoje. Tokių čia priskaitoma net pen 
klos, kur žmogus jautiesi, it būtumei Ro 
kiškyje: lietuviškai kalbant čia išgirsi nuo 
šventoriaus iki karčiamos.

Be didelio vargo susiradome penkių 
kambarių butelį už 60 .dolerių mėnesiui. 
Apsipirkę baldais, ėmėm abu su žmona 
dairytis darbo. Pažįstami inžinieriai ir 
čia man talkininkavo, suruošdaml lyg ir 
kurselius primirštiems dalykams prisi
minti, pamiklinti ranką ir pirštus pieštu
kui laikyti. Pradžioje dirbau geležies fab 
rike. Nebuvo ir čia blogą, bet kai tik pro
ga pasitaikė gauti darbas savo specialy
bėje, perėjau į bendrovę, tiesiančią plen
tus, vedančią vandentiekį, kanalizaciją, 
drenažus, čia jau dirbu daugiau, kaip mė 
nuo ir„ atrodo, užsikabinsiu tvirtai. Pra
džioje mėnesiui gaunu 375 dolerius. Esu 
darbu labai patenkintas ir, suprantama, 
kai prisimenu požemius ir ten dirbančius 
savo draugus, graudulys pagauna.

Nors persikėlimo vargas ir didelis, 
nors ir daug reikia pakelti visokių formų 
lumų ir jaudinimosi, daug nuostolių, ta
čiau jau šiandien džiaugiuos čia persikė
lęs, nors ir niekas nežino ateities.

Žukauskienė gavo darbą elektros reik
menų įmonėje, popietinėje pamainoje, nuo 
4 iki 12 vai. Jos pradinis penkių dienų 
savaitėje uždarbis 60 dolerių. Kainos, pa
lyginus su Anglijos, šiek tiek brangesnės. 
Tačiau ir pasirinkimas, pvz., kad ir mais
to, nepalyginamai gausesnis. Gal geriau
siai pavaizduos, jei pasakysiu, kad iš žmo 
nos gaunamos algos mes čia galime pra
gyventi šiek tiek gerėliau, negu gyveno
me Wolverhamptone.

Senieji dipukai jau beveik visi apsina- 
minę, turi automobilius ir dar kokius! Va
žiuoja, it su laivais! Tokiems automobi
liams Anglijoje benzinui neuždirbtume!, 
čia jis visiškai prieinamas. Pas pažįsta
mus baugu ir užeiti, nes kiekvieno šaldy
tuve batarėjos. Burnelę išmesti galiu tik 
penktadienio vakare ar šeštadienį. Sek
madienį reikia būti „šventam“, jau vien 
todėl, kad darbovietėje ir nedrįsk trenkti 
„viskioke“... Firmos bosai nepakenčia jos 
kvapo...

Abu vyresnieji sūnūs lanko mokyklas: 
Jonas—valdinę, vadin. Marton High Sh- 
ool, gi Bronius pradžios mokyklos 8 sky
rių. Mokyklos vedėju yra lietuvis vienuo
lis ir jį, vyruleą, prigriebė kaip reikiant.

Visiems wolverhamptoniečlams ir lon- 
doniečiams perduokite geriausius linkėji
mus.

Jūsų E. ir K. Žukauskai

Liudininkų pasakojimai
Pastaruoju metu iš Klaipėdos krašto į 

Vak. Vokietiją yra atvykusių jau per 20 
šeimų. Laisvuosius Vakarus yra pasiekusi 
ir viena mūsų tautietė iš kitos Lietuvos 
dalies. Jų suteiktieji duomenys dar geriau 
nušviečia buitį pavergtoje tėvynėje.

Tačiau įdomios ne tik pačios žinios, bet 
ir jų atsivežtieji daiktai. Tokių daiktų nė
ra daug, bet ir tie patys būdingai pavaiz
duoja sovietinę tikrovę. Kadangi atvyku
sieji su jais nenori skirtis, tai tenka juos 
fotografuoti. Tokiu būdu teko apklausinė
ti kelis šimtus žmonių. Iki šiol yra pavykę 
kai kurioms šeimoms suteikti tikslių duo
menų apie jų artimuosius: vaikus, tėvus, 
šeimos narius ir kitus gimines. Kai kas 
yra gavę tikslius adresus arba bent žinių, 
kaip gyvena jų artimieji už geležinės už
dangos. Inf. Tarnyba turi kasdien atsiliep
ti į visą eilę paklausimų, gaunamų iš 
įvairių vietų, ir stengiasi kiek galėdama 
mūsų tautiečiams padėti.

Iki šiol Eltoje skelbiami tik tie duome
nys, kurie patikusiems už geležinės uždan
gos nepakenktų. Kita medžiagos dalis bus 
galima paskelbti vėliau, atėjus tinkamam 
laikui, — visuomenę su ją supažindinti. 
Čia duodama dalies suvestinių žinių san
trauka, kurią paruošė vienas iš Eltos ži
nių rinkėjas.

Smulkesnės ir stambesnės vietovės, ku
riose apgyvendinti lietuviai, yra šios: Ab- 
est, Altai, Ačinsk, Bagačansk, Inta, Ir
kutsk, Jarcova, Jakutsk, Abakan, Kam- 
čatka, Karaganda, Kazačinsk, Kingir, Ko
lyma, Krasnojarsk, Liesozavnd, Mamotov, 
Matygin, Moločlca, Mordovija, Nasilsk, 
Norilsk, Novo čerkask. Novo Sibirsk, Pe- 
člora, Omsk, Pereborjj, Potma, Razdolno- 
je, Snašlšk, Spask, Solikamsk, Tasvesk, 
Taišet, Uchta, Udereisk, Vologodsk, Vor
kuta.

Kai kurios iš jų yra priverčiamojo dar
bo stovyklos, kaip pvz. Inta, Kolyma, Mor
dovija, Norilsk, Solikamsk, Taišet, Vor
kuta, o kai kurios — vien „privalomos gy
venvietės".

Stovyklos — pagal jose režimo sunkumą 
bei grižtumą — skirstomos į kelias rūšis. 
Jos yra aptvertos dažniausiai spygliuoto
mis ir įelektrintomis vielomis, saugoja
mos ginkluotų sargybinių su šunimis. Iš 
iki šiol žinomų priverčiamojo darbo sto
vyklų Norilsk, Mordovija, Vorkuta ir In
ta bus bene didžiausios visoje Sov. Sąjun
goje.

Vorkutoje turėtų būti per kelias dešim
tis stovyklų, po kelis tūkstančius asmenų 
kiekvienoje. Čia lietuvių kalinių su pri
verčiamai apgyvendintais Vorkutos apylin 
kėje turėtų būti apie 25.000 asmenų.

Yra reiškinių, rodančių, jog dabartinės 
priverčiamojo darbo stovyklos gali būti pa 
naikintos, paleistieji privalomai būtų ap
gyvendinti nurodytose vietose, kur turės 
dirbti jiems paskirtą darbą, kaip kad ir 
iki šiol su paleistaisiais būdavo, gaus at
lyginimą ir turės „iš savęs“ pragyventi. 
GI bausmių neatlikę kaliniai bene bus su
kilnoti kur nors kitur.

Lietuvių Sovietų Sąjungoje visur pilna 
— kalėjimuose, pereinamosiose ir nuolati
nėse priverčiamojo darbo stovyklose ir 
priverčiamai apgyvendintose vietovėse.

Kai kuriose stovyklose pusę sudaro pa- 
baltiečiai vyrai ir moterys. Iš pabaltiečių 
daugiausia yra lietuvių. Savo skaičiumi 
juos prašoka tik ukrainiečiai.

FABRIKUI. VAKARINĖJE 
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi 

DARBININKAI

Viengungiams galima, apsigyventi 
hoctelyje.

Anglų kalba rašyti: 
Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.

SIUNTINĖLIAI į VISUS KRAŠTUS 
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami! 
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas (galina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ, VAISTUS, 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

Rašyti lietuviškai!

MOKINIAI IŠTREMTI IŠTISOMIS 
KLASĖMIS

Lietuviai, laikomi Sovietų Sąjungoje, 
skirstytini į šias kategorijas: kaliniai, pa
leistieji ir tremtiniai.

Kaliniais laikytini tie, kurie nubausti 
priverčiamaisiais darbais ir yra laikomi 
stovyklose. Grąžintieji pasako tik, kur 
jiems teko sutikti Ėjuos, kurie buvo tardo
mi daugiausia ir kurie tardymo metu bu
vo mušami ar kitaip kankinami tiek fi
ziškai, tiek ir dvasiškai. Pastarose yra 
daugiausia jaunimo, apkaltinto partizani
ne veikla bei nedraugiškumu Sovietų Są
jungai. Yra vyrų ir moterų. Bet pastarų
jų mažiau.

Jaunimo daugiausia atgabendavo 1947- 
1953 metais. Kartais atgabendavo ištisas 
mokinių klases.

Visi jie nubausti arba mirties bausme, 
kuri buvo pakeista 25 m. priverčiamu dar
bų, arba tik priverčiamu 5-10-15-20-25 ir 
ilgesniam laikui — 25 plius 5 bei kelis kar 
tus po 25.

Neretai juos kilnoja iš vienos stovyklos 
į kitą. Pvz. savo metu iš Abezo ir Vorku
tos stovyklų lietuvaitės buvo perkeltos į 
Karagandą ir kitur.

„AMNESTUOS“
Paleistųjų grupei priskirtini bausmes bei 

dėl kitų priežasčių — amnestijų ir pan. iš 
priverčiamųjų darbų paleistieji. 1955 m. 
rudens amnestija negalės pasinaudoti tie 
lietuvi!, kuriems, be bendradarbiavimo su 
vokiečiais, buvo primesti ir kiti apkaltini
mai. Jų yra dviejų rūšių — su teise grįž
ti Lietuvon ir be tokios teisės. Prie pirmo
sios priklauso visi tie, kurių nubaudimo 
sprendimuose buvo įrašyta priverčiamojo 
darbo bausmės su ištrėmimu. Be to, ne
leidžiama grįžti ir tiems, kuriuos stovyk
los administracija įtaria esant pavojingus 
saugumui ir kurie dėl savo šeimos nario 
ar narių, suimtų ir nubaustų, buvo ištrem
ti, nors atlikęs bausmę nubaustasis ir tu
ri teisę grįžti Lietuvon.

Kai kurie iš priverčiamojo darbo stovyk 
lų paleistieji be teisės grįžti Lietuvon bu
vo apgyvendinami Karagandos, Krasno
jarsko ir kitose vietovėse. Vėliau imta 
kurdinti juos ir pačių darbo stovyklų apy
linkėse.

NE VISI PASINANDOJA TEISE GRĮŽTI 
LIETUVON

Negrįžta tie, kurių namiškiai yra ištrem
ti Sovietų Sąjungon arba kurie bijo tenai 
dar didesnio skurdo. Lietuva jau visškai 
nuskurdinta. Daugelis kalinių ir tremti
nių iš Sovietų Sąungos savo Lietuvoje pa- 
silikusiems siunčia pinigų ir maisto. Kai 
kurie jei ir gauna dar iš Lietuvos siunti
nėlių, tai jie prasti. Seniau buvo turtin
gesni. Pasitaiko ir tokių, kurie nuvyksta 
Lietuvon, pasiima savo kitus šeimos narius 
ir grįžta vėl atgal. Bet jei Lietuva būtų 
lisva — grįžtų visi, bent neteko sutikti to
kio, kuris nenorėtų į Lietuvą grįžti. Leis
tinųjų grįžti kategorijai priklausą inva
lidai tegali vykti namo tik tada, kai yra 
juos tenai kam išlaikyti bei prižiūrėti.

KADA DAUGIAUSIAI IŠTRĖMĖ
Prie tremtinių pirmoje eilėje priskirtini 

visi tie, kurie buvo tremiami su šeimomis 
ir dažniausiai masiškai. Jie ištremti neri
botam laikui.

Iš Lietuvos labai daug ištrėmė 1941, 
1945, 1946 ir 1947 m.m. Vėliau kad ir bu
vo trėmimų, bet mažesne apimtimi. Trė
mė į visas Sibiro sritis. Neretai nutremda 
vo į visai neapgyventas vietas, kur patys 
turėdavo statytis sau palapines ar kitaip 
susitvarkyti. Trėmimo metu šeimos būda
vo perskiriamos, nors ne visų. Bene visi 
bus buvę nubaustai priverčiamojo darbo 
bausme.

Vargas su gyvenamosiomis patalpomis 
ir apgyventose vietovėse. Kaliniai suvary
ti po kelias dešimtis J vieną nepertvertą 
baraką, paleisti taip pat turi samdy
tis pas privačius arba statytis patys, nes 
valdinių neužtenka. Samdant tenka bran-

(Nakalta. | pat. 4.)

3



Nr. 14. (444) 5. IV. 195fEUROPOS LIETUVIS

Apie atominę bombą dabar bus pridėta, r

Jei balandžio 18 d. Maskvos svečiai 
atvyktų, tai to susilaikymo priežastį 
liu jau dabar visiems paskelbti: šiomis 
dienomis anglų, spaudoje rašoma, kad iš 
vienos amerikiečių kariškos bazės dingo 
keturi automatiški pistoletai. Laimei, kad 
ši žinia paskelbta po to, kai vienas septy
nių metų britų „kovbojus“, perlindęs per 

moteris. Jis, ilgesnį laiką būdamas salos policininkų tarpukojį, priglaudė prie Ma- 
bazėsa, įsižiūrėjęs į vięną salos gyventoją. 
Kai tėvams, gyvenantiems Amerikoje jau 
40 metų apie tąi parašęs, iš tep gavęs at
sakymą, kad jų palaiminimą gaus tik tuo 
atveju, jei parašys, kad susirado lietuvai
tę. Jei tokios britų salose neradęs, tegu, 
girdi, grįžta toks, koks ir .išvyko, o ten, 
Chicagoje, lietuvaičių pasirinkimas...

— Ną, tai kaip dabar padarysi? — už
klausiau lakūno.

— Bijau tėvo! Jis man visada sakydavo, 
kad šitos „Sarmatos“ jam nepadaryčiau,— 
prisipažino šviesių garbanų lietuvis, gi
męs ir augęs Amerikoje. Jo tarnybos lai
kas jau artėja prie galo ir, atrodo, kad jis 
nepądarys tėvui „sarmatos“...* * *

Velykų švenčių metu sutikau jauną lie
tuvi, amerikietį, tarnaujantį JAV aviaci
joje, kažkurioje šio krašto bazėje. Nors 
velykinė nuotaika buvo jau įsisiūbavusi, 
bet jo jauną veidą vis dengė rudens debe
sėlis. Giliau įbridus į privatų jo sielos 
aruodą, pasirodo, kad nusiminimo priešas 
tis, kaip, ir. daugelio to amžiaus vyrų —

ne- 
g.a-

Oras, šunys, futbolas it arkliai, jei prie 
jų dar pridėsim pienu uždažytą arbatą, 
gausime tuos veiksnius, kurie formuoja 
šio krašto žmogų, šių 'metų „Grand Na- 
tional“ arklių lenktynėse įvyko tokia isto
rinė staigmena, neturinti sau lygios amžių 
■bėgyje. Karalienės Motinos arklys, nuga
lėjęs visas sunkiąsias kliūtis, strėlės grei
čiu skrido prie baigmės, prie pergalės! Bu 
vo belikę vos 50 jardų, kai lygiausioje vie 
toje, prieš pat rimčiausius žiūrovus, sės- 
telėjo, lyg dalgės pakirstas. Ir pasipylė 
nuotraukos komentarai, spėliojimai, prie
laidos, žinovų ir snobų aiškinimai, kas gi 
galėjo paveikti pergalėn bėgantį arklį? Il
gai neatspėta. Pagaliau, vienam forineriui 
veterinoriui apžiūrėjus arklį, pavyko nu
statyti priežastį. Pasirodo, ■ kad’ šis gryna
kraujis gyvulys;, šaudamas pro tribūną, 
viena akimi: žvilgterėjo į viršų ir ten iš
vydo elektromonterį MalenRovą, stovintį 
garbingųjų1 svečių tarpe. Nuo šio vaizdo 
arklys gavęs tokį šoką, jog išsitiesė vieto
je, protesto vardan.

Ne be reikalo .Daily Telegraph“ skaity 
tojai Vyr. Redaktoriui rašo, kad tuo atve
ju, jei už Geležinės Uždangos Kremliaus 
viešpačiai taip elgtųsi su gyvuliais, kaip 
jie dabar ten elgiasi su žmonėmis, tai ang 
lai surengtų tokias protesto demonstraci
jas prieš Chruščiovo ir Bulganino atvyki
mą, kad britų vyriausybė, būtų priversta 
šią gėdingą Viešnagę atšaukti. Šiuo kartu 
arklys, jausdamas tą gėdą, pavadavo žmo 
nes. Ir, reikia pasakyti, kad jo pareikštas 
protestas turėjo didesnio atgarsio, negu 
milionai sovietinių vergų, tiesiančių į Va
karus pagalbos rankas. Gyvuliai Anglijoje 
turi balsą!

t ■ *

lenkovo pilvo vandeniu užtaisytą pugačių. 
Baugu ir pagalvoti, kas būtų atsitikę su 
svečio kelnėm, jei. jis būtų žinojęs apie tų 
amerikonų ginklų dingimą...

* * *
šleikštu darosi rašant apie pačius šlykš

čiausius dalykus žemėje. Baugu paimti į 
rankas laikraštį, kuriame matai milionų 
nekaltų žmonių galvažudžio veidą, judo- 
šišką šypseną, koriką, berodantį rankas šio 
krašto spaudos atstovams, kad, va, žiūrė
kite, jos nekruvinos, kaip jums apie tai 
skelbia „taikos priešai“, „fašistų agentai“.

— Ir tikrai nekruvinos! •?- stebisi fabri
kuose merginos ir vyrai, pykdami, kad 
kažkur buvo skaitę, jog jos kruvinos. Ir 
grūsdamiesi prie besišypsančio svečio, pra 
šo autografo... atminčiai. O galvažudys 
šypsosi velniškoje dūšioje, galvodamas:.— 
atsiminsi tu mane ir be autografo!...

Europoje gyvenąs mano bičiulis prisiun-r 
tė lyg ir mįslę, lyg ir rebusą, kurio vienas 
negaliu išrišti. Jis, tiesa, pastebėjo, kad 
įtraukčiau į užrašus, gal, girdi, kiti skai
tytojai galėtų atsakyti, kaip tokiais atve
jais reikia pasielgti.

O tas rebus toks: viename Europos 
mieste gyvena lietuviai; A, Al, A2, B, Č 
ir D. Dėl tam tikrų asmeninių reikaliukų, 
D ir C nesugyvena, nesutaria ir D jau
čiasi įžeistas, kai jam tenka būti drauge 
su c. ■ v ;

Buvo taip, kad A2 šventė vardadienį. 
D ir B perka bendrą dovanėlę A2. A kvie
čia D į A2 vardadienio proga rengiamą 
pobūvį. D sutinka atvykti su sąlyga, jei 
pobūvyje nebus C. A užtikrina, kad iš 
tikrųjų C nekviečiamas ir neateisiąs.

Skirtu laiku D nueina į vardines. Sve
čiams susėdus prie stalo, lieka viena tuš
čia vieta. Tuoj pat ateina ir D „priešas“ 
— svetys C. Pasirodo, kad jis buvo A pa
kviestas, nors šis ir užtikrino D, kad O 
nebus. D demonstratyviai atsikelia nuo sta 
lo ir išeina įsižeidęs. Pobūvio nuotaika su
gadinta.

Klausimas, kaip, turėjo D pasielgti šia
me atvejuje?

Kalbama, kad draugas Malenkovas, dvi 
valandas viešėjęs pas „Raudonąjį Deka
ną“, ir atlikęs velykinę išpažinti. Koks nu 
sidėjėlis.'ifokš it tnuodėmklausys!;.; /'

LIETUVA VAIZDUOSE
...„Vartydamas šią knygą, užsimiršt, kad žuvo iš karto, 

esi tūkstančius mylių nuo savo žemės...“ 
— rašoma įžangos žodyje LIETUVOS 
VAIZDŲ ALBUME, kurio gauta ribotas 
skaičius. Puikios iliustracijos, 120 psl., di
delio formato, skoningai išleistas Albu
mas. Paraštės letuvių ir anglų kalba. Kai
na 43 ši. Persiuiįtimas pusantro šil. Užsa
kyti: D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave„ 
London W. 4.

Taip patgaunamos lietuviškos plokšte
lės.

kasdien ir visur. Atominę bombą dengia 
beveik mistinė paslaptis ir kartu savotiška 
pagarba jos galingumui. Po to, kai dvi pir
mosios atominės bombos, numestos Hiroši- 
mo ir Nagasaki miestuose, nupūtė nuo že
mės' paviršiaus abudu tuos miestus ir iš 
karto paklupdė Joponiją, su atomine bom-, 
ba siejama daug vilčių ir daug baimės. Jei 
Vakarai ir ypač Vakarų Europa, Sovietų 
invazijos grėsmėje' nepraranda pasitikėji
mo savimi, tai žymia dalimi dėl to, kad J. 
A. Valstybės jau turi/atominio ginklo di
deles atsargas ir sparčiai gaminasi vis nau . .->. U ■ JU. '.

Neįsivaizduojamas ątominės bombos pa
jėgumas, ją išsprogdinant, pareina ,nup 
urano, atomų jęje suskaldymo. Gamtoj su
randamos dvi urano rūšys, kurių tik viena 
tinka bomboms gaminti. Be urano atomų 
dabartinėmis priemonėmis duodasi skaldo 
mi dar.-keturių urano giminaičių atomai— 
neptumium,. plutonium, amerkum ir, cu
rium, Urano, ir jo giminaičių atomai savai 
me susiskaldę ir sprogsta, jeigu jų vienoj 
vietoj jungiama tam tikras kiekis. Tas bū- 
Ųpas sprogirpui, sužadinti-atomų kiekis va 
dinamas kritišku kiekiu. Dėl plutoniumo, 
sakysim, tas kritiškas kiąl^iš i yra darp /\0 
ir 30 kilogramų. Koks yra tikslesnis ura
no kritiškas kiekis, laikomas paslaptyje. 
Iš to jau aiškėja, kad atominės bombos 
sprogstamasis pajėgumas yra ribotas. Kad 
atominė bomba sprogtų ir -kartu jos. pajė
gumas būtų didesnis, bomba . užtaisoma 
urano ar -plutoniumo dviem, vienas nuo ki
to izoliuotais medžiagos kiekiais, "kurių 
kiekvienas yra kiek mažesnis, kaip kritiš
kasis kiekis. Bombai išsprpgdinti -tam tik
ras mechanizmas nustatytu laiku arba nu
statytoj augštumoj pašalina izpliaciją tarp 
dviejų, urano kiekių ir tuo pačiu momentu 
įvyksta bombos sprogimas. Bombos užtai
symui ■ kiekvienai užtaiso, daliai imama 
kiek, mažesnis kaip kritiškasis urano kie
kis. Jei tikslus kritiškasis urano kiekis bū
tų, sakysim, 20 kilogramų ir vienai užtai
so daliai būtų imta urano 18 kilogramų, vi 
sas'bombos užtaisas sudarytų 36 kilogra
mus, ir tai būtiį kraštutinis bombos spro
gstamasis pajėgumas.

Sprogdama, atominė bomba veikia trejo
pai: savo sprogstamąja jėga; savo karščįu 
ir radioaktyviniais' Spinduliais. Nagasaki 
bomba, sprogdama, turėjo išvystyti 50 mi- ^alp a 
lionų Celsijaus laipsnių temperįatūrą įip >jr • 
sprogstamąjį pajėgumą, kuris yra lygus 
trotilo 20.000 tonų pajėgumui ( 1 tona ly
gu 1.000 kilogramų). Ką reiškia tokia tem
peratūra, galima iš to suprasti, kad moks
lininkų apskaičiavimu temperatūra saulės 
centre gali būti apie 30-1000 milionų laips
nių. Ir, temperatūros, ir sprogimo veiksmo 
išdava pakankamai paaiškėjo minėtuose Ją 
ponijos miestuose. Tiek pat baisios buvo 
radiospinduliavimo pasekmės: dar ir šian
dien Japonijoj yra tūkstančiai žmonių, dėl 
to netekusių sveikatos; šimtai tūkstančių

__ ______ .mišinio ir deuteriumo, jos vei
kimo galia, 'palyginus su'atominė, gali bū
ti padidinta nu 10 iki 1000 kartų. Išsprog
dinus galimai didesnę to tipo bombą, jos 
sprogimo galia gali nušluoti viską 800 ki
lometrų plote, ir jos išvystyta šiluma vis
ką nudegino 3000 ketvirtainių kilometrų 
plote. Tokį plotą gausime, jei iš vieno taš
ko centro aprėšim ratą 32 kilometru ilgio, 
spinduliu. Jau nuo tu dviejų veiksnių ma
ža kas gyvybės pasiliks .bombos sprogimo 
paliestam plote. Bet bombos veiksmas tuo 
nesibaigia.

Kartu Su sprogimų ir jo išvystomu karš
čiu veikia radioaktyvus spinduliavimas. Jo' 
pasekmės gali būti sunkiai apskaičiuoja
mos? Pkbaradta A-bomba irgi spinduliuoja, 
ypač, jei sprogsta, pačiam žemės-paviršiu
je. Rakio spindulių pavojus šiuo atsitiki
mu gerokai perdedamas. A-bombos spin
duliavimas, sprogusios keli šimtai- metrų 
virš žemės paviršiaus, dažnai būna ir visai 
nepavojingas, nes jis daugumoje krypsta į 
viršų it vėjo išblaškomas. Bet jei H-bom- 
bai kiautą padaryti iš kobalto (metalas), 
bombos sprogimo procese kobaltas įgauna 
nepaprastai stiprių radioaktyvių savumų 
ir jų veikimo užtektų, kad būtų sunaikin
ta bet kokia gyvybė labai dideliame plote 
ir metams. PrOfėsoriaūs Sžilaid'skaičiavi- 
mu, užtektų 400 kobaltan įvilktų H-bombų, 
kad būtų sunaikinta, gyvybė visam žemės 
rutuly. , •

tie uz ' kambarį 
rublių į mėnesį 

nuomos. Nuomoja ir statosi ąrbj. pavie
niai, arba susidėję. . » . -ą

kas Gali laimėti varžybas?

Draugui Seroyui išvykus iš Londono, 
paaiškėjo, kad 150 šarvuotų enkavedistų 
jis norėjęs atsigabenti tik savo asmeniš
kam body apsaugoti, po tos reklamos, ko
kią jam nelauktai padarė britų spauda. 
Jis įrodinėjo „yardui“, kad Londone yra 
tiek privisę „liaudies priešų“, jog jo darb
daviams Nikitai ir Co apsaugoti, reikalin
ga keturių šarvuotų divizijų. Šiandien dar 
neaišku ar jis gavo sutikimą įsteigti An
glijoje bazes, panašias kokias anuomet įs
teigė Pabaltijo kraštuose, ar jas gaus an
tro apsilankymo metu. Vieną galiu pasa
kyti, kad bazių jau nebeišvengsime, o po 
jų prasidės istorija su kanalizacijos vamz
džiais, kuri pasibaigs taip, kaip ir mūsų ’ r . cigaiccių turjtujas vuu Ljnuai
kraštui — happy endu — „islaisvinjmu'- ziką susirgti plaučių vėžiu.

CIGARETĖS IR VĖŽYS
Chicagoje kalbėjo Amerikos Kovai Su 

Vėžiu statistinių tyrinėjimų direktorius 
E. Cuyley Hammond. Jis pranešė^kad pra
eitais metais JAV-se nuo plaučių Vėžio 
mirė 22.000 vyrų ir 5.000 moterų. Iš jų 
apie 16.000 buvo vyresni kaip 50 metų am
žiaus. Tarp mrusių vėžio liga nerūkan
čių — labai mažai. Tas -mokslininkas pa
brėžė, kad nuo 1952 mėtų yra stebima 
188.078 žmonių rūkymo įpročiai ir jų mir
tingumas. Tie stebimi žmonės yra tarp 50 
ir 69 m. amžiaus. Aiškiai nustatyta, kad 
cigarečių rūkytojas turi žymiai didesnę ri-

SIUNTINIAI i VISUS KRAŠTUS ”
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Kaip dabar žinoma, atomines bombas 
gaminasi trys valstybės: Amerika, Sovie
tai ir Anglija. Apie Sovietus sakoma, kad 
jie išsprogdinę pirmąją atominę bombą 
1949 metų rugsėjo 23 dieną. (Po to dar.dvi. 
Ar jie galėjo pasigaminti ir H-bombą, ten 
ka suabejoti.) Anglija tik pernai metais 
išbandė jos pačios pasigamintą A-bombą 1 
ir gaminasi' daugiau, baug jų negalėtų tu
rėti. Anksčiausiai pasigamino, labiausia iš ■ 
tobulino ir dabar be" pertraukos atsargon : 
gamina A-bombų Amerika. Ji 'turį ir H- 1 
bombų. ' ’ ’ ' ’ ’

A-bombų gamybai reikalingi milžiniški 
techniški įrengimai, reikalingi atitinkami . 
žaliavų kiekiai ir, suprantama, atitinka
mas finansinis.valstybės pajėgumas, nekal
bant apie mokslines ir technines pajėgas. 
Kaip atrodę svarbiausių varžovų, Ameri- 

įoVietų. j’alimiAnai? įtiktoji?, atomi
nės bomboms gaminti medžiaga yra ura
nas; kiti minėti, jam giminingi elementai 
natūraliniam pavidale pasauly nerandami. 
Amerika naudojasi kasyklomis Belgų, Kon 
go (Afrikoj), kur iškasama žaliava duoda 
70% urano. Kanados kasyklose gaunama 
žaliava duoda 30-40% urano. .Labai nese
niai'buvo aptikti turtingi urano . klodai 
Arktikoj ir jie yra. taip pat Amerikos, ži
nioj. Randama jų ir.pačioj Amerikoj. Tos 
visos urano atsargos yra laisvojo pasaulio 
dispozicijoje, nors tenka . pastebėti, kad 
bombų gamybai tinka tik radioaktyvi ura
no rūšis 235į kurios randama daug mažiau 
ir kuri džpai tęnka išskirti iš pirmosios 
urano rūšies 23?. .

Daug blogiau, su žaliava pas rusus. Tu
rimomis žiniomis Sovietai be Rusijos te
turi dviejose vietose urano kasyklas: Ce- 
choslovakijoj ir Saksonijoj. Iš Čęchosloya- 
kijos kasyklų gaunama .žaliava .teduoda 
urano 3 procentus-ir iš-Saksonijos vos 1-2 
procentus..Tas reiškia, kad rusams 20 kar
tų yra sunkiau -gauti tas pats urano kiekis, 
kaip Amerikai, ir jismtsieina.‘mažiausia 
tiek pat kartų brangiau įr reikalingas tiek 
pat daugiau laiko jį. paruošti. Iš to. tenka 
daryti išvadą, kad rusai yra silpnoki Ame
rikos, ir iš viso laisvojo, pasaulio varžovai, 
paruošdami ir panaudodami atominį gink
lą dargi ir dėl to, kad. Amerika jau turi ir 
atominę! artileriją bei kitų, neskelbiamų 
atominių ginklų. Bet reikia įr su tuo skai
tytis, kad atominio ginklo panaudojime So 
Vietai bus daug,mažiau skrupulingi, kaip 
Vakarai, • -

(Iš pavaizduotos padėties reikia daryti 
ir dar vieną išvadą: Maskva, teturėdama 
urano atsargas Čechoslovąkijoj ir-Saksoni 
joje, laikys tuos kraštus užgrobusi iki pa
skutinio galimumo.) .'

Sunku .paprastam“ žmogui, kuris savo 
galva yra pratęs pridengti paprastą kepu
re^ orientuotis kariškų strategų galvojime 
ir jų strateginiam planavime. Bet ir jam 
atrodo, kad Sovietų šansai pradėtą: karą

JUDĖJIMAS SUVARŽYTAS
Išvykti iš savo raojno j kitą ilgesniam 

laikui reikalingas vietos komendantūros 
leidimas. Gi persikelti kitur gyventi teduo 
da tokį tik Maskva.'Pastaroji lengvai duo
da sueiti šeimoms. Tremtiniai per nustaty 
tą laiką turi registruotis vietos MVD. •

Jarcove apgyvendinti buvę kaliniai lat
viai privijo daryti tai kas mėnesį, o lie
tuviai kas 15: dienų. Be td, 'pirmieji nuo 
1955 m. kovo mėn. turi teisę laisvai išvyk
ti ,į kitas Krasnojarsko vietoves, kai lie
tuviams tokia teisė ten nėra suteikta.

Darbų rūsys visiems labai įvairios: miš-' 
ko, anglies ir įvairių metalų kasimas, kėg
lių tiesimo, statybos, pramonės, žemės 
ūkio — kolcridžuose ir SOvchozuose ir ki
ti, , .. . >■

Miąko darbai dirbami ypač Jancove, 
Košvalo, Nasilsko, Pečioros, Taišeto įr 
Vologodsko vietovėse.
Mamotove yra didžiausia medžio pramo
nė visame Sibire.

. Intoje ir Vorkutoje daugiausia anglies 
kasyklos, o Kolymoj — visokių metalų žar 
liavos. . ,

Darbo laikas savo metu buvo iki 12 vai. 
Vėliau vis mažintas. Nuo 1954 m. jis yra 
8 yąl.v . , ■ . ...

Darbo normos nustatytos visoms darbo 
rūšims. Jos vienodos vyrams ir moterims, 
yra didelės ir dažniausiai per darbo laiką 
neatliekamos. Kadangi darbo normos yra 
vienodos tiek vyrams, tiek moterims, tai 
pastarosios sunkiau dirba už vyrus. , ,

Bet naikinamosios karo technikos, nepa
tenkina ir -toks pragariškas atominės bom
bos veiksmas. MoksiJninkams buvo pasta
tytas uždavinys tą ginklo rūšį dar „ištobu
linti“, didinant jo. naikinamąjį pajėgumą. 
Uždavinį. spręsdami,..-mokslininkai sustojo 
ties vadinamos vandenilio, ar hidrogeninės 
bombos idėja, jos pagaminimui, panaudo
dami pačią atominę bombą kaipo pagalbi
nę priemonę. Naujai bombai turėjo būti 
panaudota, ta pati atominė bomba, tik ją 
papildomai užtaisius nauja .ir jąu.nepalygi 
namai stipresne sprogstamąja medžiaga. 
Tokią sprogstamąją medžiagą gali duoti 
dviej'ų cheminių elementų atomų išsprogdi
nimas: tritiumo ir deuteriumo. Viliojo tas, 
kad sakysim, deuteriumo salima bombon 
krauti neribotą kiekį, kiek tik bomba pa
neštų, o suskaldyti jo. atqm’ai išvysto neįsi
vaizduojamą galią. Sunkumas buvo tas, 
kad deuteriumo atomų skaldymui yrą rei
kalinga žymiai augštetsnė temperatūra, 
kaip ją duoda sprogusi atominė bomba— 
reikia iki 200 milionų laipsnių Celsijaus.

Išsiaiškinta, kad tritiumo ir deuteriumo 
mišinys gali būti „išsprogdintas“ su žemes 
ne temperatūra—apie 150 milionų laips
nių. Tolimesniais bandymais atominę bom
bą pagerinti pasiekta tai, kad sprogusi ji 
duoda mišiniui skaldyti reikalingą, 150 mi 
lionų laipsnių temperatūrą. Pats tritiumo 
ir deuteriumo mišinys, jų atomus suskal
džius, pakelia temperatūrą tiek, kad- ii- Skal 
do deuteriumo atomą ir kartu paliuosuoja 
energiją. Naujam bombos tipui pagaminti laimėti yra nedideli. Dėl to Sovietai ir to- 
iškilo dar- naujas sunkumas—-įvilkti visą 
bombos sprogstamąją medžiagą į tokį me
talinį kiautą, kuris,, kad , ir sekundės milio- 
ninei daliai, išlaikytų dviejų sprogimų— 
atominės bombos užtaiso ir mišinio—spau
dimą. Berods tas jau yra. pasiekta.

Tuo būdu hidrogeninės bombos veikimas 
vystosi tokioje eilėje: tinkamu momentu 
sprogsta atominės bombos urano ar pla- 
toniumo užtaisas: jis paveikia mišinio ato
mų suskaldymą’ ir tuo būdu pakelta tempe tams, tai yra klausimas, su kurio vienu ar 
ratūra suskaldo deuteriumo atomus. Kas kitu sprendimu yra susijęs ir Lietuvos li- 
tokios bombos veikimu pasiekiama? Pri- kimas. 
klausomai nuo to, kiek atominėn bombon

DIDELIS SOLIDARUMĄS

Lietuviai kiek galėdami vieni kitiems 
padeda visose bėdose. • ’

Laisve tiki visi, nors Ženevos konferen
cija ir Vakarų nuolaidumu bolševikams 
labai nusivilta. Jų manymu, tik karas gali 
atnešti tautoms laisvę, bet ne 
su bolševikais sugyvenimo. Po 
rėncijos Vakarų populiarumas 
vis mažėja. Ypač nepatenkinti 
savo metu buvo žedėję išlaivinti tautas.

Slaptų agentų pilna ■ priverčiamojo dar
bo stovyklose ir visur kitur. Dažniausiai 
jie yra tie patys kaliniai bei tremtiniai. 
Atsisakę tarnauti turėjo pasirašyti, jog 
apie, tai niekam nepasakos.

Kartais sugalvodavo kokius nors nusi
kaltimus, grasindavo bausmėmis ir, žadė,- 
davo dovanoti, jei apsiims pranešinėti. 
Lietuvoje tokiais atvejais žadėdavo ne-, 
tremti iš Lietuvos.

Sukilimams stovykloje turėjo, įtakos 
Berlyno sukilimas. Manyta, jog pagalbon 
ateis Vakarai, ir pasibaigs vergija. Bet vis 
dėlto dėka jų daug kur palengvėjo. Pvz., 
pagerintas maistas, medicinos priežiūra, 
nuimti nuo drabužių numeriai .sumažin
tas darbo laikas ir t.t. Kingire iš moterų 
ypač pasižymėjo latvės. Sukilimų būta 
daug kur. Stovyklos darė juos savo inicia
tyva ir be ryšio su kitomis.

Apie Vakarus kaliniai ir tremtiniai yra 
informuoti. Geras informacijos ' šaltinis 
yra ir pati sovietinė spauda, kuri 'j/fa 
skaitoma. Ypač atidžiai studijuojama tarp 
tautinę politiką' liečią straipsniai ir' žinu
tės, iš kūrių daromi atitinkami kOmėnta- 
rai ir išvados, mokant „skaityti tąYp eilu
čių“. ■ . : .!

ieškojimas 
šios konfe- 
kaliniuose 
tais, -kurie

,E“ ' ■

‘ Iš beveik 1800 ' Lietuvoje dabar esamų' 
kolukiii, apie 700 turi . išsirinkę“? pirmi
ninkus -— partijos atsiųstus miestiečius. 
A. Sniečkus Kaune pranešė, kad „arti
miausiu laiku į kolūkius bus pasiųstą nau
ją .grų'pė ląbiusiaį parengtų draugų“.,

Būreliams patikimųjų iš Lietuvos jau 
pradedama leisti pažvelgti , į užsienius“. 
Pereitų mitų gale buvo surengta ekskur
sija į Rumuniją. Šiomis dienomis 35 asme 
nų ekskursija, išvyksta dviem savaitėm į 
Lenkiją. Balandžio mėnesį rengiama pana 
ši ekskursija į Suomiją, o gegužės ■— į 
Bulgariją. Žadama rengti -ir daugiau eks
kursijų ne tik į „liaudies demokratijas“, 
bet ir į kitas valstybes. LNA.

liau bus linkę vartoti klastą jėgos vieton, 
klastą papildydami įžūlumu. Sovietaį var
giai gali veržtis karą pradėti, iš anksto ži
nodami, kad jį pralaimės. Ta pralaimėji
mo baime laikosi dabartinė taika. Ar lais
vieji Vakarai, būdami savo kariškuoju ir 
ūkiniu pranašumu tikri, bus pasiryžę siek
ti pastovesnės taikos, „sutvarkydami“ vie
nu ar kitu būdu bolševizmą ir tuo patikrin 
darni laisvę ir Sovietų užgrobtiems kraš-

M. („Darbas“)

SI

LENKŲ DARBO BIURAS, 51 Bromton 
Rd. London S.W.3 siūlo pelningus darbus 
fabrikuose, hosteliuose, restoranuose. Lie 
tuviai mielai aptarnaujami. Darbo valan- | 
dos 10-1 p.p. ir 2-5 p.p.

PAJIEŠKOJIMAS

Pa j ieškoma vaistininkė Sofija Stefana- | 
yičiūtė, kilusi iš Telšių apskrities..

Pajieškomoji arba žiną apie ją, prašomi 
pranešti „E. Lietuviui“)-1-2i Ladbroke Gd. 
London W.Į1. i

Pajieškomaš Stasys Narbutas'iš Čiobiš
kio. Rašyti V. Cibulskas, Stratton, St. Mar
garet's Hostel, Swindon, Wilts.
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