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„Svečiu” atvykimo
Žymus britų diplomatas, lordas Wansi- 

ttart, balandžio 10 d. „The Daily Tele
graph“ skiltyse tarp kita ko rašo: „May 
I repeat for the nth time what I said so 
often in Hitler's day: those who ask to be 
deceived must not grumble if they are 
gratified. And how we have asked! Suck
ers Chorus has-beeen deafaning, and will 
probably be louder yet when Bulganin 
and Kruschev arrive“.

Tame pat dienraštyje atspausdintas ir 
Norfolk© kunigaikščio, anglų katalikų są
jungos pirmininko laiškas premjerui Sir 
Edenui, kuriame prošoma sovietų veikė
jams aiškiai pasakyti, jog tarp D. Britani
jos ir Sovietų Sąjungos nebus jokio glau
desnio susitarimo, kol sovietai nesiliaus 

į kovoję pas save su religijos laisve, kol ne- 
| šiliaus rėmę antireliginius potvarkius ki

tuose sovietu bloko kraštuose.
Britų premjeras Sir Edenas, atsakyda

mas į šį laišką, tvirtina, kad Sovietų Są
jungos vadų pakvietimas nereiškia pakei
timo britų vyriausybės politikos. Premje
ras Sir Edenas sako: — Neturime tikslo 
pašvęsti principų, kuriuos D. Britanija 
pripažįsta tarptautiniuose ir žmonių san
tykiuose. Turime pareigą sumažinti įtem
pimą ir karo riziką. Tai yra kvietimo tiks 
las. Esame šalininkai tolerancijos tikėjimo 
klausimuose ir priešipamės bet kokiems 
religijos persekiojimams“.

„The Daily Telegraph" pažymi, kad pa
bėgėlių iš už Geležinės Uždangos dalia 
yra visiškai suprantama, tačiau toks Sir 

/Edeno atsakymas į Norfolko kunigaikščio 
laišką negalįs tų pabėgėlių paguosti ir su- 
stiprinti.

Mes gi, pabėgėliai, ryšium su Kremliaus 
į vadų atvykimu į šį kraštą, niekad ir nesi

tikėjome paguodos, suprasdami šeiminin
kų padėtį. Premjero Sir Edeno atsakymas 
Norfolko kunigaikščiui mums yra vertin
gas tuo, jog aiškiai žinome, ką ir anksčiau 
esame pastebėję, kad šis kvietimas pada
rytas „gyvatės barškuolės hipnozės įtako
je“. D. Britanijos ministerio pirmininko 
atsakymas aiškus: —■ vyriausybės pareiga 
sumažinti karo riziką. Ar mes galime už 
tokį elgesį ir tokį tikslą turinčią britų vy
riausybę, tikrąją šio kratšo šeimininkę, 
smerkti, priekaištauti ar lieti tulžį? Ma
nau, kad kiekvienas mūsų pasakys jog ne, 
jei atsiminsime, kad visiems mirtingiems 
taisyklė yra ta pati ir amžina: pirmoje 
eilėje savo pačių marškiniai. Tik savojo 
krašto marškinius turėdama galvoje bri
tų vyriausybė ir pasikvietė Kremliaus gy
vatyną, kuris taip pat turi savo tiksią: 
kaip galima greičiau išrengti britus iš bal
to šilko marškinių ir aprėdyti juos raudo
nomis rubaškomis. Kelionės išvakarėse 
Chruščiovas viešai ir oficialiai pareiškė, 
kad sovietinių raudonų rubaškįų pasaulis

nebeišvengs ir, jo nuomone, jau antroji 
karta bus visa raudonai aprengta. Molo
tovas, dažniau turėjęs progų būti laisvaja
me pasaulyje, pataisė savo darbdavio nuo
monę, tvirtindamas, kad taip ilgai nebe
reikės laukti... Pokariniai laisvojo pasau
lio politikų darbų pavyzdžiai rodo, kad 
Molotovui sunku prieštarauti, nes jis ži
no, kad lordo Wansittarto žodžiais „De
mocracy has needed two miracles to sur
vive, and at this rate will need a third". 
Iš tikrųjų gali demokratija nesulaukti rei
kiamo stebuklo.

Atvejais, kada šioje pusėje Geležinės 
Uždangos gyveną žmonės parodydavo Mas 
kvai rūstesnį veidą, sulipdydavo griežtes
nių žodžių sakinį, Kremliaus vadai, pa- 
spraudę uodegas, tursindavo kampan. Vie
nas geriausių pavyzdžių, tai pabaltiečių 
budelio Serovo viešnagė Londone. Atskri
do jis nekviestas, it pareigūnas pasmerk
tųjų inspekcijai į Vorkutos koncentracijos 
lagerį. Be abejo jis iš Maskvos pakilo iš
didus lyg „ariol“, o vis dėlto, nutūpti te
ko lyg vištai perekšlei, gerai išmirkytai 
Londono spaudos ir Anglijoje gyvenančių 
pabaltiečių pabėgėlių rėčkoje. Gi tų pabė
gėlių sąrašus išgauti ir buvo jo viešnagės 
tikrasis tikslas. Kaip plėšrų vilką, ar be
širdį šungaudį alalavimais užpuola praei
viai, taip anglų visuomenė užpuolė „gene
rolą“ Serovą, Chruščiovo ir Bulganino 
siųstą susidoroti su mumis, pabėgėliais, 
turinčiais kerštą už mūsų motinų, tėvų, 
žmonų ir brolių išžudymą. Galvažudys tu
ri tik vieną gyvą ir jautrų jausmą: baimę. 
Baimės jausmas atvijo Serovą Londonan, 
Chruščiovo ir Bulganino baimės jausmas 
privertė pakeisti savo asmens sargybą, su
žinojus, kaip buvo priimtas jų pasiunti
nys. Serovas palikdamas „Londono pirtį“ 
pareiškė, kad jis atvyksiąs su Bulganinu 
ir Chruščiovu. Jo atvykimą patvirtino jį 
palydėjęs ambasadorius Malikas, o vis dėl
to anglų spaudos ir visuomenės balsas 
Kremliui įvarė tiek baimės, kad geriau pa 
sirinkta palikti Maliką ir Serovą mela
giais, negu rizikuoti patiems susilaukti 
tokio priėmimo, koks ištiko siųstąjį tautų 
budelį Serovą.

Bet, kai tik toje pačioje Londono spau
doje pasirodė Stalino mokinio Malenkovo 
nuotraukos, vaizduojančios „draugiškus“ 
priėmimus, šypsenas, kūdikių glostymus, 
(Stalinas visur buvo vaizduojamas su vai
kais ir gėlėmis!), pasibučiavimai su įmo
nių merginomis, Kramliuje pasilikusiųjų 
nuotaika pragiedrėjo. Chruščiovas su Bul
ganinu tuoj pakėlė galvas, atsipeikėjęs po 
serovininės pirties. Lyg keršindami už jų 
pasiuntinio „priėmimą“, jie per Tasso agen 
turą užpuolė šeimininkus, kad, girdi, jiems 
nebus leidžiama susitikti su britų vjsuo-
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mene, su britų darbininkija, kurią jie taip 
mylį, kurios prašymai užplūdo ir Kremlių 
ir sovietinę ambasadą Londone, kviečią 
nepamiršti jų ir asmeniškai lankytis. Gi 
iš tikrųjų, tie visi „kvietimai“, kaip .Dai
ly Mail" praneša, buvo masiniai parengti 
Anglijos komunistų partijos pagal Chruš
čiovo įsakymą ir išsiuntinėti specialios 
ekspedicijos.

Bulganino ir Cruščiovo pasirinktoji tak
tika jau visai aiškiai atidengė svečių tiks
lus: viešnagę išnaudoti panašiai propagan 
dai, kokią jie padarė Indijoje: susitikus 
su „liaudimi“, pasakyti anglams apie ame
rikiečius taip, kaip indams pasakė apie 
anglus. Tuo pačiu būti visą laiką su „liau
dimi“ ir nebeturėti kada pasikalbėti tais 
klausimais, kuriais susirūpinęs svečius pa 
kvietęs šeimininkas.

Maskvos svečių arogantiškumą pažabos 
tik tokia pat visuomenės ir spaudos laiky
sena, su kokia buvo sutiktas Serovas.

Mes, radę šiame tikros laisvės krašte 
duoną ir pastogę, radę visuomenėje nuo
širdumą ir užuojautą, tikime ir prašome 
Dievo, kad milionams Anglijos žmonių ne 
tektų patirti tos nelaimės ir to baisaus 
siaubo, kurį atnešė Lietuvai „svečiai“, 
šiandien priimami šiame krašte, nors mū
sų brolių kraujuose braidžiusios jų kojos 
yra nevertos žengti laisvo krašto žeme.

Mes esame pirmosios atvykusių Mask
vos svečių imperializmo aukos. Jie, bulga- 
ninai, Chruščiovai, malenkovai mums at
ėmė ne tik gimtąją žemę, laisvę, bet jie 
įvykdė tautžudystę, jie atėmė motinoms 
iš glėbio vaikus, permušdami jas buožė
mis, gi čia atvykę tomis pat rankomis 
glosto kūdikių galvas ir tartiufiškomis 
šypsenomis užmaskuotais veidais paten
kinti žvalgosi miniose.

Gyslose stingsta kraujas, kai galvojame 
apie „svečių“ aukas, kankinių mirtimi už
gesusias ir gęstančias Rusijos kalėjimuo
se ir koncentracijos lageriuose. Tų milio- 
nų nekaltų aukų žvilgsniai dešimtmečiais 
krypsta j laisvuosius kraštus, į laisvuosius 
vakarų žmones ir jų išrenkamas vyriausy
bes, vis neprarasdami vilčių, kad kartą 
bus nuplėšta Kremliaus valdovams apgau
lės kaukė, bus pavergtiems grąžinta lais
vė ir tuo pačiu pasauliui ramybė!

Br. Daunoras

Vašingtonas. Buvęs Amerikos Užsienio 
Pagalbos administratorius P. Hofmanas 
pareiškė, kad sovietinė propaganda daran
ti pasibaisėtiną pažangą dešimtyje Azijos 
kraštų, kuriuose gyvena 800 milionai žmo 
nių. Hofmanas mano, kad padėtį gali iš
gelbėti labai skubi Amerikos politinė ak
cija ir ypatingai skubi ūkinė pagalba 
šiems Azijos kraštams.

„NEPRIKLAUSOMYBĖ” 
PABALTIJUI ?

Švedų liberalų laikraštis „Stocholm's 
Tidningen“ paskelbė sensasingą žinią apie 
tai, kad 20-jame partijos kongrese Maskvo
je buvo priimtas nutarimas, iki šiol viešu
mai’nepaskelbtas, kad Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai artimiausiu laiku bus suteikta teisė 
tapti „nepriklausomoms valstybėms“.

Pabaltijos valstybės turėsiančios tokias 
pat „valstybines teises“, kokias dabar turi 
Čekoslovakija, Lenkija ir kiti satelitiniai 
kraštai. Esą, Latvijos kompartijos vadovy
bė jau tuo reikalu esanti painformuota.

Šiuo naujuoju žygiu Sovietų Sąjunga no
rinti sudaryti Vakaruose teigiamą įspūdį, 
ypač Amerikoje ir Anglijoje, kurios Pabal
tijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažino.

Šią žinią pirmadienio numeryje persi
spausdino ir Londono išeinąs lenkų dien
raštis „Dziennink Polski“.

200 MILIONŲ SVARŲ 
PAPILDOMAM GINKLAVIMUISI

JAV prezidentas Eisenhoweris kreipėsi 
į Kongresą dėl patvirtinimo kreditų su
moje 547.100.000 dolerių atominėms oro 
pajėgoms pastatydinti. Šios sumos bus su
naudotos, statant milžiniškus sprausmi- 
nius bombonešius B.52, kurių paskirtis 
yra bombordavimui atominėmis bombo
mis.

Atlanto pakto pajėgų viršininkas Euro
poje, gen. Gruenther pareiškė, jog ame
rikiečių sprausminiai bombonešiai B-52 
yra pajėgūs kelių valandų bėgyje sunai
kinti visą Sovietų Rusijos pramonę, jei 
kiltų naujas pasaulinis karas.

STALINĄ KEIKTI REIKIA — 
PARTIJOS NEVALIA!

Pereitą savaitę „Pravda“ paskelbė griež 
tą įspėjimą tiems, kurie, ryšium su Stali
no pasmerkimu, išdrįso kritikuoti komu-
nistų partijos veiklą. Po 20-jo komunistų 
partijos kongreso, ypač paskelbus Stalino 
pasmerkimą, kaikųrie komunistų partijos 
nariai laisviau išsitarė apie vidaus parti
jos netobulumus. „Pravda“ šiuos narius 
jau apkaltino „provokacijomis“, apšauk
dama juos „užsienio propagandos reakci- 
jonieriais“. „Pravda“' pabrėžė, kad parti
jos politika yra pagrįsta Lenino princi
pais, tai politikai vadovauja centrinis ko
mitetas, kurio „kolektyvinė išmintis yra 
neklaidinga“!

Griežtas „Pravdos“ reagavimas ir įspė
jimas „nuo partinės linijos nuklydusiems“ 
pranašauja pavasarinį partijos apsivaly
mą, kurio viena stambi auka krito: laivy
no vadas Kuzniecovas, o antra „neklai
dingas“ sovietinis mokslininkas prof. Li
senko.

SOCIALISTAI ATMETA 
KOMUNISTŲ VIZGINTMĄSI

Stalino nuvainikavimo ir jo kulto nu- 
keldinimo iš augštybių proga, užsienio ko 
munistai stengiasi visomis priemonėmis 
prisigerinti socialistams ir tuo pačiu už- 
megsti bendradarbiavimą tarp socialistų 
ir' komunistų, šį komunizmo infiltracijos 
pavojų įžiūrėjo Socialistų Internacionalo 
Biuras ir visus komunistų pasiūlymus pa
smerkė ir atmetė.

Oficialiame pareiškime socialistai skel
bia, kad socializmas nieko bendro neturi 
su komunizmu. Ten, kur tik komunistai 
bet kuriuo būdu pagrobė valdžią, jie su
naikino laisvę, išniekino visas darbininki
jos teises, panaikino žmoniškumą ir visa 
tai, ką socialistai per ilgus metus, karta iš 
kartos, iškovojo, >— skelbia Socialistų In
ternacionalas.

Komunistams primenama, kad Rytų Eu
ropoje socialistų partijos sutikusios su ko 
munistais bendradarbiauti, buvo sujung
tos su komunistų partijomis ir sulikviduo- 
tos. Ten buvo įvesta diktatūrinė santvar
ka, kuri lyg pasityčiojimui buvo pavadin
ta „liaudies demokratija“.

Tame pat Socialistų Internacionalo pa
reiškime sakoma, jog socialistai negalį už 
miršti komunistiniuose kraštuose vis dar 
daug tebekalinamų žmonių už tai, kad vie 
nintelis jų nusikaltimas yra tas jog jie 
yra tos nuomonės, kad esą ir kitų kelių į 
socializmą, negu komunizmas.

BENDRAS PROTESTAS 
COVENTRY GYVENANČIŲ 

EUROPIEČIŲ
Ketvirtadienį, balandžio 12 d. Coventry 

mieste įvyko anglo-ukrainiečių-lenkų ir 
pabaltiečių protesto manifestas, prieš at
vykimą Bulganino ir Chruščiovo į Angliją. 
Coventrio pabėgėlių komitetas, organiza
vęs šį manifestą, paskelbė bado streiką.

Svarbiuoju kalbėtoju mitinge buvo iš 
Londono atvykęs žinomo satyrinio žurna
lo „Punch" redaktorius, Malcolm Mugeri- 
dge.

7 DIENOS
Nikozia. Kalipsido kaime, Nikozios apy

linkėje, teroristai iš pasalų nukovė britų 
seržantą, važiavusį su kitais kariais kari
niu automobiliu. Nukautasis seržantas yra 
25-toji britų karių auka, žuvusi Kipre nuo 
teroristų.

Jaruzeflė, Egiptiečių dalinys įsibrovė Sha 
frir kaimo mokyklon, aštuonios mylios 
nuo Tel Avivo, ir atidarė ugnį į prieš pa
moką maldą kalbančius mokinius. Keturi 
mokiniai ir mokytojas užmušti vietoje. 
Penki moksleiviai sužeisti.•

Ottava. Konservatorių opozicijos lyderis 
G. Drew Kanados parlamente pareiškė, 
kad Kanados vyriausybė padarytų įtakos 
britams, ir šie pareikalautų Chruščiovo ir 
Bulganino leisti laisvus rinkimus okupuo
tuose kraštuose.

Bonna. Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris pareiškė, kad vokiečiai 
niekad nesutiks Vokietijos suvienijimą pa
aukoti tariamam nusiginklavimo klausi
mui svarstyti pirma, negu Vokietija bus 
sujungta. a

Vašingtonas. Balandžio 4 d. USA Valsty 
bės Sekretorius Foster Dulles spaudos 
konferencijoje tarp kitko pareiškė: „Sta
lino nusodinimas nerodo, kad sovietų val
džia būtų pagrindnai pakeitusi savo vi
daus ir užsienio politiką. Dabartiniai jos 
vadai tam tikru būdu pakeitė arba užmas 
kavo savo politikos žiaurumą. Tačiau dik
tatūra lieka ta pati ar ją paima vienas ar 
būrys asmenų. Jie ir toliau jėga laiko Ry
tų Vokietiją ir Rytų Europą sovietų ver
gijoje. Pavergtųjų tautų troškimas negali 
būti patenkintas paprastu praeities istori
jos pakeitimu. Galime tikėtis, kad ateis 
sprendžiami pakeitimai iš pačių pagrindų, 
negu kad buvo iki šiol. Jungtinės Valsty
bės ir visos laisvosios tautos tikrai džiaug 
sis, matydami ateinant tokią dieną.“*

Roma, Italijos Ministerių Taryba pa-
tvirtino „Saulės Autostrados" projektą, 
kuri bus pravesta išilgai Apeninų pusia
salio iš Milano į Neapolį. Autostrados sta
tybos darbai iš abiejų galų bus pradėti 
jau šio mėnesio gale. Prie statybos gaus 
darbo tūkstančiai darbininkų.

Paryžius. Prancūzų Akademija, kuri 
jau anksčiau pareiškė didelę pagarbą Šv. 
Tėvui PIJUI XII, suteikdama aukso me
dalį už jo tobulą mokėjimą prancūzų kal
bos, dabar, minint Popiežiaus 80 metų su
kaktį, atsiuntė gražų sveikinimą, papuoš
tą meniškais ornamentais, kurį pasirašė 
Akademijos Rektorius, Kancleris ir Sekre
torius. *
Berlynas. Pabėgėlių iš „rojaus“ rekordinis 
skaičius buvo pereitą savaitę, pasiekęs 
10.000 žmonių. Iš rytinės Vokietijos toks 
skaičius bėglių per savaitę perbėgo į va
karų Vokietiją, ypač daug į vakarinę Ber
lyno dalį.

Londonas. D. Britanijos pašto valdyba 
pirmadienio ryte, balandžio 9 d., paskel
bė, kad radijo ryšis su užsieniu nutrau
kiamas dėl elektromagnetinių bangų sut
rikimo, spėjamai atsirandančio ryšium su 
dėmėmis saulėje.

Birminghamas. Birminghame buvo su
kviestas pasitarimas tarp metalo pramo
nės profsąjungos atstovų ir automobilių 
fabrikų vadovybės, ryšium su darbo lai
ko sutrumpinimu darbininkams* dirban
tiems šoije pramonės šakoje. Vidur. Ang
lijoje šis darbo sutrumpinimas palietė 
16.000 darbininkų.
Madridas. Gen. Franco padovanojo JAV 
prezidentui Eisenhoweriui asilą, kuris iš 
Ispanijos Amerikon nugabentas lėktuvu. 
Ši gen. Franco dovana sukėlė įvairių ko
mentarų, juo labiau, kad amerikiečių de
mokratų partijos ženklas — emblema, 
kaip tik ir yra asilas, gi respublikonai 
yra pasirinkę kitą gyvulį — dramblį par
tinė emblema.

New Yorkas. Pereitą savaitę šiaurinėje 
Amerikoje siautė audra, vadinama torna
do, kuri padarė daug milionų dolerių nuos 
tolių. Miestelis Hudsonville, turįs per tūks 
tantį gyventojų, buvo visiškai nušluotas. 
Audros metu žuvo 50 žmonių ir keli šim
tai buvo sužeistų.

Roma, šiuo metu Italijos universitetuo
se studijuoja 2.500 užsieniečių studentų iš 
59 įvairių tautų ir religijų. Prancūzijos 
universitetuose užsieniečių yra 3.557 — 
daugiausia yra iš Prancūzijos kolonijų. 
Paskutinių metų duomenimis Italijoje žy
miai kyla užsieniečių studentų skaičius. 
Jie daugiausia studijuoja mediciną, mate
matiką, gamtos mokslus, fiziką, veterina
riją ir inžineriją. Kasmet iš USA studi
juoti medicinos į Italiją atvyksta maž
daug po 400 studentų. Bolonijos universi
tetas nuo viduramžių garsus savo teise, 
sutraukia daug užsieniečių, kurie čia sie
kia įsigyti teisės daktaratą.
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PASTABOS PRABĖGOMIS

LIETUVIU IEŠKOJIMAS

v

Tremties metai dar galėtų būti pava
dinti ir lietuvių ieškojimo metais. Su ži
buriu, žiebtuvėlius užsibraukę, ieškome 
lietuvių. Nesvarbu, kad prieš dešimtį me
tų iš Lietuvos pasitraukę tautiečiai byra iš 
lietuviškosios bendruomenės nebe saujo
mis jau, o maišais. Nubyra, tai nubyra, 
tai vis, rodos, daugiau ar mažiau maži 
žmonės, su kuriais porą metų ar daugiau 
drauge prie sandėlių stovėjome, atsiimi- 
nėdami stovyklinį maistą — vis paprasti 
žmonės, ne herojai. Paskui su tais pačiais 
į fabrikus susigrūdome, bet ir čia nepa
kilo jie į didvyrius. O mums reikia didvy
rių, reikia aukščiau stovinčių, turtinges
nių, nė kasdieniškų, tokių, kurie nestovėjo 
kartu su mumis prie sandėlių _ir nedirbo 
kartu fabrikuose. Mums įdomūs tokie, ku
rių reikia ieškoti. Pats tas ieškojimas ža
vus ir malonus. Taigi ir meškeriotojai, ro
dos, nueitų ir nusipirktų žuvies, bet ne: 
net ir turtingi bėga su prabangiom meš
kerėm ir sėdi upės pakrantėje, laukia, kol 
užsikabins žuvelė. Ne, ne kilbukas, o būti
nai kokia nors iškilminga žuvis... Jei ne 
iškilminga, tai pagaliau bent kilbukas...

Na, Adomas Mickevičius, aišku, buvo 
lietuvis. O Emanuelis Kantas ar buvo lie
tuvis? O Dostojevskis? O Fordas? O Rock- 
felleris? O Eisenhoveris? O tas smulkus 
Hollywoodo šokėjas, kuris šoko vienoje 
filmo j e (neatsimenu jau pavardės)?

Kad Kantas būtų lietuvis, žinoma, vi
siems mums būtų garbė. Sakytume, va, 
ne vokietis, štai dabar vokiečiams nosis. 
Sakė vis, kad vokietis, vokietis, o šnypšt. 
Gerai būtų ir dėl Dostojevskio, ir dėl For
do, ir Rockfellerio, ir dėl Eisenhoverio; 
gerai už pečių turėti mirusius, o dar ge
riau gyvus didelius vyrus (ir moteris), 
bet turim Mickevičių, o,ar to nėra kaip 
paimti. Tas dainavo apie Lietuvą, o da
bar imk ir atimk jį iš lenkų. Tiesiog nesi
seka. Tai kai nesiseka, tai pakalbam savo 
laikraščiuose ir nustojam. Tegu sau, sa
kom, būna lenkų, ar ne vis tiek? Pakal
bam ir apie Dostojevskį, vyras buvo dide
lis, nors apie Lietuvą nė nerašė, lietuviu 
neprisipažino, tai tą dar sunkiau būtų pa
imti. Pakalbam apie Kantą. To vokiečiai 
taip pat neduos mums. Tokius pasiėmus 
dar būtų ką ir kitatučiams pasakyti, tiems, 
kurie nieko nežino apie Lietuvą. Sakytų: 
Lietuva? Koks ten jūsų garsus buvo žmo
gus? Ogi, sakytume, Kantas, Dostojevskis!

Geriausia tai, žinoma, tos smulkiosios 
kino žvaigždelės, filmų šokėjėliai ir sta- 
tistėliai. Jei Dostojevskį ar Kantą dar bū
tų prasmė sau pasiimti, tai tų nublukusių 
žvaigždelių, tai ką su jomis darysi? Jau, 
žiūrėk, visiškai išsišėrusios, nei iš vardo, 
nei iš pavardės nieko lietuviška nebepri
mena (aišku, ir kalbėti lietuviškai nė žo
džio nemoka). O vis tiek jie sugeba pa
pozuoti, vaikščioja visą dieną švariai ap
sirengę, o tūlas dar ir automobilį turi. Jau 
fabrike tai tikrai nedirba. Taigi jau did
vyriai, jau tokių reikia, rodos, ieškoti. Tai 
jų ir ieškoma dabar užsimuštinai. O su
rastiesiems, ypač labiau nusisekusiems, 
kurie turi automobilį, nešama dar dova
nų, kad tas surastasis dar turtingesnis bū
tų. Romantiška ir juokinga.

Kaip jų ieškoma, štai mano kelis kartus 
girdėtas anekdotas (o gal ir tikras atsiti
kimas). Girdi, lietuvių ieškotojai, tam tar
pui neberasdami aukos, nuėjo pas filmų 
artistą Robertą Mitchumą ir prisispyrę pa 
daryti iš jo lietuvį. Mitchumas davęs ieš
kotojams išgerti, prisipažinęs, kad esąs lie

tuviškos kilmės, bet priprašęs tos naujie
nos niekur neskelbti, kad nepakenktų jo 
karjerai...

Šitų nieko lietuviška jau nebeturinčių 
paklydusių avių ieškojimas, žinoma, būtų 
prasmingesnis, jei esamosios avys nenu
bliautų tolyn perdaug dideliais būriais. Jis 
būtų prasmingas, jei tie surandamieji dar 
būtų atpažįstami tarp svetimųjų, kaip šer
nas, ar būtų ką nors padarę lietuviška, 
kaip Patricija Young, šiaip tai yra be
prasmiška' romantika.

Ret man daug mielesnis už tas visas nu
blukusias žvaigždeles iš Lietuvos kilęs ir 
dabar Londone gyvenąs žydas Henri Hur
witz. Kai 1955 birželio 25 d. „Manchester 
Guordian“ gražiai paminėjo Bernardą Be- 
rensoną ir pažymėjo, kad jis kilęs iš Len
kijos kimsynų, tai Hurwitz parašė laišką, 
(išspausdintas to laikraščio liepos 2 d. nu- 
rperyje), padėkojo už gražius žodžius, skir 
tus jo tautiečiui, ir toliau pažodžiui šitaip 
per tą laikraštį pasakė apie aną savo tau
tietį ir savo ir jo buvusią tėvynę:

„Mr Berenson yra gimęs mažame Lietu
vos mieste (kur taip pat ir aš esu gimęs), 
Butrimonyse (žydiškai Battermantz), maž 
daug apie dvidešimt mylių nuo sostinės, 
Kauno (Kowno).

„Mažasis Lietuvos kraštas buvo vaisin
gas žydų mokslininkais ir intelektualais 
kartų kartomis ir jais yra užtvindęs ne 
tik Ameriką, bet ir Angliją“.

Štai kur jautrūs ir šilti žodžiai Lietuvai, 
mūsų tėvynei, iš žmogaus, kurio nereikia 
ieškoti! Tiesa,-jis, rodos, nebus šokęs nė 
vienoje filmoje, taigi ne žvaigždė... Gali
mas dalykas, kad iš jo neišeis nei Kantas, 
nei Dostojevskis, nei Marksas Beerbomas 
ar Ben Shahnas.

Tie pastarieji abu taip pat nelietuviai, 
abu .turi daugiau ar mažiau žydiško krau
jo, bet niekieno neieškomi visada prisipa
žįsta, iš kurio krašto kilę. Marksas Beer
bomas, dabar jau senas žmogus, rašytojas 
ir kritikas, savo jaunystės dienomis Angli
joje buvo tikra ir madinga kultūrinė 
žvaigždė ir už nuopelnus sulupo bajorišką 
sero titulą. Ben Shahnas gyvena Ameriko
je, yra dailininkas, palyginti dar jaunas, 
dar vis tebekyląs, jau ir šiuo metu tikras 
amerikiečių moderniojo meno pasididžia
vimas prieš kitas tautas.

Gal šitokių lietuvių paieškotume?
K. Barėnas

NAUJA ABITURIENTŲ LAIDA
Kovo mėn. 26 d. baigėsi gimnazijos 

egzaminai. Juos išlaikė 7 devintosios kla
sės mokiniai: Dubauskaitė Genė, Gustas 
Valius, Jasaitė Laima, Jonutis Algirdas, 
Sakalauskaitė Teresė, Damijonaitis Vin- 
gaudas, Timpa Valteris. Du mokiniai: 
Polkis Edvinas gavo pataisas iš matema
tikos ir lotynų kalbos, o Hermanas Manf
redas pataisą iš lietuvių kalbos. Reikia 
tikėtis, kad jie pataisas išlaikys. Išemig
ravusiam devintosios klasės mokiniui V. 
Birėtai, įvertinant jo pažangumą, dėl 
svarbių priežasčių Mokytojų Taryba pri
pažino brandos atestatą.

Visi abiturientai numato studijuoti ir 
pasirenka šias studijų šakas: Gustas che
miją su alaus gamybos specialybe, Her
manas ir Polkis evang. teologiją, Jasaitė 
chemiją, Jonutis geologiją, chemiją, Sa
kalauskaitė filologiją, anglų ir vokiečių 
kalbas, Timpa architektūrą, Damijonaitis 
filologiją ir Dubauskaitė mediciną.

M. Laupinaičio laiškas „N. Lietuvoje”
tarnauju slaptoje Brazilijos policijoje. 
(Už šią „žinutę“ gal atkreips savo dėme
sį ir minėtoji įstaiga), šis „mitas“ apie 
mano praeities ir dabarties „žygdarbius“ 
turi tiek tiesos, leidžiu sau manyti, kiek 
ir Jono Rutvio pavardė, apie kurią aš pa
tyriau tik iš „Nepriklausomos Lietuvos“ 
5 numerio. Nerasčiau nieko tragiškai bai
saus“, jeigu būtų aplinkybės privertusios 
pakeisti pavardę. Tokių mes turime net 
iš žymiųjų veikėjų gana daug ir nesijau
diname, bet man dar nebuvo tam būtino 
reikalo. Gi. visus kitus „faktus“ tegalėjo 
žinoti tilt ypatingos komunistų propagan
dos pareigūnas, o jeigu juos ,Jtino“ as
muo neturįs nieko bendro su Paplovais 
ar Smirnovais, tai jo šmeižtai tėra padik
tuoti baimės jausmo, kad neatsidurtų li
me ar III-me „Aš Kaltinu“ tome, tig gal 
jau ne Jono Putvio, bet jo tikrąja pavar
de.

Baigoje tenka tik apgailestauti šio žmo
gaus naivumą ir viltį šitokiais būdais su
niekinti mano darbo rezultatus ir mane 
įbauginti su niekų darbo provokacija. 
Atidus mano knygos skaitytojas tik nu
sišypsos iš tokių Jonų Putvių „įrodymų“, 
kad bolševikai finansavę mano knygos 
išleidimą. (Nors dalis finansavimo prik
lauso ir Garbės Rėmėjams, jie visi kny
goje sužymėti). Tiesa, jie gali finansuoti 
net antibolševikinius leidinius, bet ne to
kius, kurie juos faktinai nuogai demas
kuoja; kurie neglosto savuosius pataikū
nus ir nesmerkia nesąmoningai bolševiki
nio maro bacilomis apsikrėtusius ir vėliau 
praregėjusius. Objektyvios tiesos bolševi
kai nefinansuos, bet objektyvi tiesa ne 
vienam iš „atsivertėlių“, taip gi yra karti 
ir baisi, kurią mėgina dengti provokacijo
mis, šmeižtais, autoriaus asmens juodini
mu. grasinimais, purvo drabstymu, kad... 
pagaliau prarastų tiesos meilę, prarastų 
idealizmą ir savo energiją sunaudotų ne
kenksmingam dolerio kalimui.

Visa tai nėra naujiena. Visa tai žmo
giškai prigimčiai artima. Viso to aš ir ti
kėjausi išeidamas savo veikalu į pašau-: 
lio viešumą. Šiek tiek pažindamas žmogiš
kas silpnybes, nesistebiu tokių Jonų Put
vių atsiradimu, tik įspėju šį „draugą iš 
grūšės“, kad jeigu jis teiksis įrodyti jog 
bolševikai man sumokėjo 55.000,00 kru
zeirų įrodyti viešai lietuvių visuomenei, 
tai as viešai pasižadu jam išmokėti ne 
tik tuos penkiasdešimt penkis tūkstan
čius, bet dar priedo atiduosiu visą būsi
mų knygų honorarą. Esu permažai tur
tingas, kad Kanados viešame teisme ga
lėčiau iškelti jam bylą už šmeižtus (kas 
liečia Brazilijos įstaigas, tai jos pasirū
pins). o taip gi abejoju ir dėl Jono Put
vio pavardės tikrumo. Manau, kad šis 
„draugas“ yra iš burliokiškos „Liaudies 
Balso“ pastogės, talkindamas Braziliš
kiems lietuviškos kilmės rusbemiams, su
kūręs visą šį „šedevrą“, kurį su pasigar
džiavimu pasigavo visa eilė lietuviškų — 
patriotiškų laikraščių, kaip meškerės slie
ką...

Su širdinga pagarba
Meldutis Laupinaitis

„Europos Lietuvis“ š.m. 8 Nr. persi
spausdino iš „Nepriklausomos Lietu
vos“ J. Putvio laišką Redakcijai, ku
riame išdavyste kaltinamas Meldutis 
Laupitnaitis. šiuo kartu, persispausdi
name M. Laupinaičio'laišką, taip pat 
iš „Nepriklausomos Lietuvos“.

Malonus Pone Redaktoriau, Šių metų 
„Neprkl. Lietuvos“ 5(456) Nr. teikėtės 
talpinti Jono Putvio vardu pasirašytą 
„tautinės savigarbos, sąžinės ir teisybės“ 
pagrindu paremtą laišką, todėl būkite 
malonus leisti man tuo pačiu pretekstu 
duoti atsakymą kadangi to laiško mintis 
paskubėjo su pasigardžiavimu ir savais 
komentarais persispausdinti dauguma pa
saulio lietuvių laikraščių. Teikitės, Pone 
Redaktoriau, priimti širdingos pagarbos 
žodį.

Kas yra Jonas Putvis 
ir ko jis siekia?

„...nesidangstau slapyvardėmis, bet at- 
rai rašau ir pasirašau“ sako laiško paraš
tėje Jonas Putvis. O man šis vardas, ir 
pavardė tenka išgirsti pirmą kartą. Nė 
jokia vienuolika metų nelydėjo mane su 
Jonu Putviif, kaip „bendras gyvenimo 
sutapimas“. Nors „faktus apie mane ir 
mano praeitį jis dėsto toli prieš vienuoli
ka metų — būtent 1940 metus. Jeigu jis 
mane pažįsta tik vienuolika metų, tai ne
gali žinoti mano „juodų darbų“ prieš pen 
kiolika ar šešiolika metų.

Po savo knygos išleidimo aš esu gavęs 
šimtus „pavardėmis“ ir slapyvardėmis 
pasirašytų laiškų. Jų daugumoje išryškė
ja svarbiausias elementas: keiksmai, bur
nojimai, priekaištai ir grasinimai. Šitos 
„dovanos“ pilasi, lyg iš gausybės rago ir 
veik sutartinai visoje lietuvių spaudoje. 
Neišskiriant net burliokinės, lietuviško
mis raidėmis. Kodėl? Jų visų tikslas aiš
kus— sulaikyti tolesnių „Aš Kaltinu“ to
mų pasirodymą.

Iš viso to tektų šypsotis, jeigu nebūtų 
liūdna, jeigu raudonoji ranka neveiktų 
visuomenės opiniją; jeigu neįsiskverbtų į 
grynai antibolševikinės spaudos skiltis.

Iš kur Jonas Putvis žino ankstesnę „pa 
vardę“, prokomunistinę ir pronacinę veik
lą— tėra jo vieno paslaptis. Bet pasauly
je yra nemaža lietuvių pažinusių mane 
Lietuvoje, kurie reikale niekada neatsi
sakys paliudyti, kokį bendradarbiavimą 
aš esu vedęs su vienais ir kitais mūsų 
tautos okupantais. Broklyne gyvena mano 
tikroji teta (Nephew), kuri dar tikrai 
nėra pamiršusi mano pavardės ir ją ge
riau atmena už Joną Putvį. Iš Wetter 
(Ruhr) „prapuoliau“ ne 1946 birželio 
mėn., bet 1947 m. spalio 1 dieną išvykda
mas į Angliją. Pirmą kartą girdžiu kapi
tono Šleinio ir K. Gailiaus pavardes. Ang
lijoje „atsiradau“, kaip tūkstančiai kitų 
DP lietuvių. Brazilijoje atsidūriau taip gi 
tais pačiais keliais, kaip visi kiti iš Ang
lijos Brazilijon atvykusieji DP lietuviai. 
Labai norėčiau pažinti nors vieną DP 
lietuvį, kurį aš esu „kurstęs ir įžūliai ra
ginęs grįžti į Bolševikų okupuotą Lietu
vą“ (Juozas Aukštakalnis, rodos, gyvena 
dar šiuo adresu, 210 Pacific Avė., Toron
to, 9, Ontario, kuris visą laiką lig man 
išvykstant į Angliją dirbo toje pačioje 
darbovietėje ir tame pačiame lageryje. 
Tegul ir*’ jisai pasako apie mano „kursty
mą,“). O tokių, tikiu, kad Kanadoje yra 
ir daugiau, k.t., J. Karosas, Julius Zdana
vičius, (Antanas Rukšlele Australijoje), 
čia, Brazilijoje, Virbickas.

Iš kur Jonas Putvis žino apie mano 
slaptus pasitarimus su rusų majoru Pap- 
lovu ar Smirnovu? Iš kur jis žino net jų 
pavardes? Iš kur žino ir žino net pusla
pių skaičių man įteikto rankraščio? Ko
kiu būdu sužinojo net pinigų sumą (55. 
000.00 kruzeirų), kuri man esą buvusi 
įteikta už knygos išleidimą ir išplatini
mą? O kad visa tai jis žinojo ir žino jau 
įrodo tas „faktas“, kuriame jis teigia esą 
stengiąsis mane nuo to tautos kiršinimo 
ir išdavikiško darbo atkalbėti, bet aš esą 
nepaklausęs...

Apie kitus mano „žygdarbius“ Brazili
joje per eilę metų žinotų ne tik vienas p. 
Vasiliauskas, (buvęs mano firmos dalinin 
kas), kurio pavardę mini Jonas Putvis. 
Mano visa veikla yra vieša, atvira ir vi
siems geros valios lietuviams gerai žino
ma.

Visa „tiesa“ yra tolygi tiesai, kad aš

Milanas. 38 Tarptautinė Paroda bus ati
daryta Milane, balandžio 12 d. Jos metu 
bus įvairūs suvažiavimai pramonės ir pre
kybos sričių specialistų.

Fatima. Balandžio 3 mirė Olimpia de 
Jesus Marta, 86 m. amžiaus, dviejų pieme
nėlių Frančesco ir Giancintos motina, ku
riems 1917 m. buvo apsireiškusi Dievo Mo 
tina Marija. Velionė paliko vyrą ir 4 vai
kus. Kaip žinoma, Frančesco ir Giacinta 
mirė netrukus po apsireiškimų. Jų puse- 
serė Lucia dos Santos yra vienuolė seselė. 
Ji tebegyvena Coimbra vienuolyne. Velio
nė palaidota Fatimoje, balandžio 6 d.

SEKMADIENIO RIMČIAI

Popiežiaus Velykų kalba
Romoje į Šv. Petro aikštę Velykų vidu

dienį susirinko šimtatūkstantinė minia 
įvairių tautybių tikinčiųjų Kristaus Pri
sikėlimo šventėje pasveikinti Jo Vietinin
ką žemėje šv. Tėvą ir išgirsti jo ganyto
jiškų žodžių. Didžiulė aikštė pilna žmonių, | 
šv. Tėvui pasirodžius, pakyla vėliavos, 
mosuojamos baltos nosinaitės, aidi valia
vimai: Tegyvuoja Popiežius! Reta iškil
minga valanda. Per garsiakalbius pasigirs 
ta ramus .ir galingas Šv. Tėvo PIJAUS 
XII balsas:

— Brangieji vaikai, jūsų džiaugsmo, 
giesmės skamba iš širdies pilnumo prisi
kėlusiam Kristui, nes Jame randate švie
są, stiprybę ir gyvenimą. Išganymo prane
šimas tesklinda visiems šios žemės žmo
nėms atnaujintų vilčių sužadintojui. No
rėtume, kad šių metų Velykų iškilmingu
mas pirmoje vietoje būtų Tikėjimo į 
Kristų ženklas tautoms, kurios be savo 
kaltės dar Jo nepažįsta, ženklas tiems, ku 
rie priešingai, norėtų, kad Prisikėlusiojo 
vardas būtų Išnaikintas tautų širdyse ir 
ypatingu būdu ženklas toms maža tikėji
mo sieloms, kurios suvedžiotos apgaulin
gų svajonių, neįkainuojamas krikščioniš
kas vertybes iškeičia į klaidingą žemišką 
pažangą. Te greičiau ateina valanda, ku
rioje visa žemė, nušviesta amžinojo Ka
raliaus spindėjimu, džiaugtųsi kaip jūs 
šiandieną jausdami Velykų dvasines ma
lones.

—Brangieji Romos ir viso pasaulio vai
kai, kaip galėtų būti įtikinantis ir dva
sią įkvėpiąs jūsų pranešimas, jei pats jū
sų Tikėjimas nebūtų nuoširdus ir nepa
lenkiamas, gyvas ir veikiąs? Jūs be abejo, 
atstovaujate „žmoniją be baimės“, nors 
gyvendami pasaulio audrų sūkuryje, mo
kate išsaugoti dvasios gilumoje nepaliestą 
giedrumą, nugalint blogį gerumu.

Dvasios giedrumas visų pirma remiasi 
Tikėjimu į Kristų. Tikėjimas yra šviesa, 
maistas ir gyvenimo šarvai. Tai yra per
galė, kuri laimi pasaulį, tai mūsų Tikėji
mas!

— Bažnyčia, turėdama pagrindą ant gy
vo Tikėjimo uolos, iškelia išganymo vė
liavą tautų tarpe, kad tikri ir veiklūs ti
kintieji dirbtų jos vadovaujami bendram 
išganymui. Bažnyčia pasaulyje nieko ne
bijo, nes kiekviename akimirksnyje išgy
vena Velykų paslaptį su padrąsinančiu 
sveikinimu ir pažadu Prisikėlusio Atpir
kėjo: „Pax vobis! — Taika jums!“ Jo ga
lingoje globoje Bažnyčia praeityje nebijo
jo nei tironų, nei kliūčių savo garadariš- 
kiems siekimams. Tikra taika nėra panaši 
mirčiai ramybė, bet verčiau gyvenimo ga-. _ 
lybė ir dinamizmas. Kad tautos sustotų 
bėgusios į prarają, mes dar kartą kelia
me balsą iš Prisikėlusiojo Kristaus pra
šydami šviesos ir jėgos tiems, kurie val
do tautų likimą.

Baigęs savo Velykinę kalbą, Šv. Tėvas 
suteikė Apaštališką Palaiminimą Urbi et 
Orbi — Miestui ir Pasauliui, o ypatingu 
būdu visiems vargstantiems ir kenčian
tiems. Jo kalba originaliniame tekste uži
ma 270 spaudos eilučių. Šv. Tėvui kal
bant, įvairiose kalbose vertimai buvo per
transliuoti per 27 didžiąsias Europos, š. 
Afrikos ir Amerikos radijo stotis. Vėliau 
dar kitos 5 didžiosios radijo stotys Šv. 
Tėvo kalbą perdavė taip pat ištisai, kitos 
stotys net keliom kalbom . L'Osservatore 
Romano rašo, kad Šv. Tėvo kalbą girdė
jo keletas šimtų milionų žmonių. Tai tas 
pats Šv. Petro balsas, kuris per savo įpė
dinius iš Romos kalba į pasaulį!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
GLOUCESTER — Šv. Petro bažn., Lon

don Road, šį sekmadienį balandžio 15 
d. 12 vai. Kviečiami dalyvauti visi apy
linkės lietuviai, nes dėl žymiai sumažė- 
jusios kolonijos, jau keli metai čia ne
buvo lietuviškų pamaldų.

J. Gliaudą

Gubernatorius
Ištrauka iš naujai pasirodžiusios

J. Gliaudos knygos „Raidžių Pasėliai“.

Jau buvo vėlus vakaras, o žmonės, kaip 
ir dienos metu, pildė Kražių gatveles. 
Kaip jomarko vieta atrodė šventorius. Pil
nutėlė apytamsė bažnyčia dundėjo gies
mių giedojimu.

Lauke buvo girdėti, kada neskambino 
Kražiai, kaip dunda Karklėnų ir Stulgių 
varpai, lyg rauda kas tramdydamas gar
są. O įsiklausant į varpų raudos protar
pius, buvo girdėti, kad ir dar toliau, tam
sioje Žemaitijos žemėje, rauda varpinių 
sielos.

Vėtra stovėjo prie benediktinių bažny
čios varpinės: keturi varpai, bet smulkes
ni už šimtapūdį, kuriuo jis skambino va
kar Lioliūnuose.

Jis įkopė varpinėn, persižegnojo ir pa
keitė varpininką. Jis pasiėmė už virvių, 
jungiančių jo karštus delnus su varpo me
talu. Jis pasirinko patį didžiausį varpą 
ir pradėjo skambinti tęsliai, monotoniškai, 
kaip skambinama laidotuvių metu. Tiktai 
šiuo būdu, atrodė jam, reikia skambinti, 
belaukiant baisaus, neįspėjamo įvykio.

Tiktai čia, žmonių maišto priešaky, ant 
maištaujančios parapijos varpinės kuoro 
ir "prie varpų, jis suprato pagaliau, kad 
jis, išgyvenęs ilgą darbštųjį ūkininko gy
venimą, tik dabar jaučia augščiausiąjį sa
vo buvimo tarpsnį Kad visas jo gyveni
mas buvo tik pasiruošimas šiai valandai. 
Jis buvo panašus į gėlę, kuri augštyn, į 

dangų ir saulę, ir — pagaliau gražiausią 
savo ūgį apvainikavo ryškiu, visą jos gy
venimo prasmę išsakančiu žiedu.

Vėtra juto lūžį, laukė didžiųjų įvykių.
O buvo vėlus lapkritis. Lapkritis buvo; 

neįžvelgiamai tamsu aplink. Tas vėlus va
karas, žmonių minios, giesmės skambesys 
iš bažnyčios.

Virš to viso, žmogiškojo, sujaudintojo, 
nekasdienai sukeltojo varpo skambesys : 
lygus, baisus, lemtingas, reiškiąs laidotu
vių liūdesį. Vėtra juto, kad jo varpo vir
pesiai atsiliepia kiekvieno dvasioje šauks
mu, atnešančiu įvykio rimtį ir graudulį. 
Tarytum kas varpo dūžis, kaip senovės 
krikščionio rankos judesys, vis deda ak
menį apsigynimo sienon, užsimūrijimo 
tvirtovėn, iš kur nebeišeis.

Vėtra buvo varpininku, šaukiančiu apy
linkę, atsiliepiančiu į tolimus kitų varpi
nių atodūsius ir liejančiu šventos kovos 
nuotaiką į besibūriuojančių žmonių dva
sią.

Varpas, kurį jis vos galėjo nugirsti to
limuose Lioliūnuose, buvo jo rankose. Jis 
pamiršo save, savo šeimą, pastarųjų dienų 
įvykius, prasiautusius Lioliūnų gyvenimo 
sūkury. Jis skambino ne benediktinių baž
nyčios varpu, bet savo širdimi. Jo širdis 
ir virpančio varpo varis susilydė į vieną.

Staiga tamsa apačioje ir toli nuo baž
nyčios skilo. Kaip šiaurės pašvaistės juos
tos, išsipylė šviesos vėduoklės. Tai užde
gė, ir tai ėmė liepsnoti šiaudų kūlys, už

mautas ant mieto, prie Kaltinėnų kelio. 
Tai buvo nuoseniausias pavojaus ženklas. 
Iš kartos į kartą buvo perduoti įpročiai: 
liepsnojančiu laužu skelbti žinią apie pa
vojų. i i

Liepsnojąs šiaudų kūlys išskyrė iš tam
sos kaip oranžinius kontūrus stogų apy
braižas, ir kaip plonus, švytinčius siūlus 
— nuogų medžių šakas.

Vėtra sudavė varpan, kurs buvo smul
kesnis. Vėtra skambino nūn tankiai kaip 
skambinama gaisro akivaizdoje. Tai buvo 
pavojaus šauksmas, šauksmas apie prasi
dėjusį įvykį. Jis nieko nematė, kas vyks
ta po jo kojomis — bet jo širdis sakė 
jam, kad jis perteikiąs žmonėms, jog šios 
nakties įvykiai prasidėjo, švysčiojimai to
limos liepsnos degančio šiaudų kūlio apsi
reiškė jo skambiname varpe.

Tada jam pasidarė nenugalimai reika
linga išgirsti, kuo atsiliepia į jo skambi
nimą tamsa po jo kojomis. Jis prilaikė 
valandėlei varpą. Varis dainuojančiai ti
lo. Ir juo labiau tilo sujaudintas varpo va
ris, ir klausa prato prie tylos, juo aiškiau 
jis girdėjo kylantį iš tamsos apačioje dau
gelio kanopų kiaukšėjimą į kietą kelio 
gruodą.

Tai buvo tas pat garsas, tik daugiario- 
pai stipresnis, kada paskui jį ir Antaną 
tamsumoje vijosi kanopų kaukšėjimas, o 
paskui traškėjo šūviai į Sartuką.

Tas kanopų kaukšėjimas sustingdė jį 
dabar. Jis stovėjo suakmenėjęs. Jis klau
sėsi. Raitelių buvo daug. Jie, neskubėdami 
jojo. Aišku, tai buvo įvykio pradžia. Jie 
jojo bažnyčios link. Taip pranešė tolimo 
laužo liepsna. Norėdamas geriau girdėti 
vid arte j ari tį kanopų kirtimo garsą, Vėt
ra nuėjo nuo varpo; jis persilehke į juodi

ją prarają po juo. Arkliai jau buvo prie 
šventoriaus, tuoj raiteliai pradėjo įjoti 
šventoriun, rikiuotis čia, nusėsti nuo ark
lių; praskambo drąsūs rusų balsai ir įžū
lus arklių žvengimas.

■ Iš tolybių, iš Karklėnų, iš Stulgių, te
besklido varpų rauda.

Jo apačioje, po pat jo kojomis, storas 
balsas, pratęs komanduoti, suriko:

— Išsiskirstykit! Išslskirstykit! Atidaryt 
duris. Sutikit, žmonės, pats jo augštoji 
kilnybė gubernatorius Klingenbergas.

Tamsūs siluetai valandėlei buvo nepa
judinami. Aiškiai išsiveržė nekantrus ark 
lio nusiprunkštimas. Ir kitas balsas — te
noras — paskelbė tylumai:

— Ei žmonės, jo imperatoriškos dide
nybės pavaldiniai, klausykite mano įsa
kymų. Aš atvykau uždaryti šios bažny
čios.

Siluetai prie bažnyčios durų — tai jau 
aiškiai matė Vėtra, susiglaudė. Ir balsas 
atsakė drąsiai ir labai gerai rusiškai:

— Mes prašėm caro palikti bažnyčią 
parapijai.

Gubernatoriaus tenoras atsakė aiškiai, 
kaip nukirto:

— Caras jūsų prašymo neišklausė.
Vėl sužvengė nekantrus arklys. Pirma

sis bosas, pratęs komanduoti, suriko:
— Išsiskirt! Išsiskirt! Duot kelią jo 

augštą'jai kilnybei.
Kažin kas riktelėjo žemaitiškai:
— Mes jūs bažnyčion neįleisim, užpe- 

četyti neduosim.
— Mus pas carą užtark, rie bažnyčią pe- 

četyk, ne atimk!
Greta Vėtros buvo keli žemaičiai.

—•' Škarribirik, vašcė, skambink, — suri
ko Vėtra ir varpo virvę įkišo į kieno 

delną. Jis puolė žemyn, risdamasis laip
teliais! Slyste slido žemyn, o virš jo gal
vos su gausmo griaustiniu pabudo varpai.

Vėtra išbėgo bažnyčios viduje, į bobin- 
čių. Čia kište prikišta žmonių. Labai skur
dus apšvietimas, žmonės styrojo petis į 
petį. Tarp klauptų, prie centrinės navos 
durų. z

Jaunas kunigas, paėmęs nuo altoriaus 
Švenčiausiąjį, ėjo pro žmonės, augštai virš 
galvos iškėlęs blizgantį kieliką. Jis ėjo 
pro žmones ir buvo baisu matyti, ir keis
ta matyti, kad minia nesiskirsto kunigui 
einant, ne puola ant kelių prieš Švenčiau
siąjį, bet glaudžiasi petys į petį. Žmonės 
susiglaudė kaip siena ir kunigas nebega
lėjo nužengti toliau.

Žmonės pradėjo giedoti:
„Šlovinkime Šve-en-čiausiąjį Sak -ra

mentą“...
Moterų balsai išnėrė, šovė augštyn, su

skambėjo po tamsiais navos skliautais: ■
„Jėzaus - Kristaus - mūsų Vieš-pa- I 

ties...
Giedojo visa bažnyčia; dundėjo apy- 

šviesio erdvė; aidėjo atsiliepimai skliautų 
augštybėse.

„Tikrąjį kūną ir kraują...“
Kunigėlis buvo suspaustas minios. Jis 

augštai ties galva laikė kieliką. Jis nebe
galėjo žengti pirmyn, nė pasitraukti atgal. 
Aplink jį buvo giedanti minia, nesitrau
kianti iš jo kelio. Čia Vėtra pamatė visu 
balso stiprumu giedantį Umužį.

— Šlovinkime Šve-en-čiausiąjį Sakra
mentą...
Kaip keistos jėgos pakeltas pragydo Vėt
ra senu kantoriaus įgudimu. Jis puolė ant 
kelių prieš Švenčiausiąjį. Ir visi, kaip at
gavę žadą, šupratę ką bedarą, puolė ant 
kelių.
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LONDONAS BRADFORDAS VOKIETIJA JEI PABĖGĖLIAI BŪTŲ APKLAUSINĖJAMI

SPAUDOS KONFERENCIJA

| Pavergtų Tautų Londono Komitetas pir- 
I madienĮ, balandžio 16 d. rengia spaudos 
f konferenciją anglų laikraštininkams. Kon- 
I ferencija įvyks Lietuvių Namuose. Kon- 
' ferencijos tikslas — pateikti britų spau- 
. dai pavergtų tautų nusistatymą, ryšium 

su Bulganino ir Chruščiovo vizitu šiame 
krašte.

DBLS PIRMININKO LAIŠKAI 
ANGLŲ LAIKRAŠČltJOSE

DBLS Pirmininkas M. Bajorinas pasiun
tė laikraščių redaktoriams padėkos laiškus 
už atspausdinimą palankių komentarų bei 
laiškų dėl „draugų“ iš Rusijos vizito.

„Daily Telegraph“ Redaktorius, atsaky
damas tarp kitko rašo: „Mes jaučiame 
daug simpatijos Jūsų Sąjungos narių nu
sistatymui ir džiaugiamės, kad vieša kriti
ka atrodo bus privertusi gen. Serovą dau
giau į čia nebevažiuoti“.

„Daily Express“ Redaktorius, padėkojęs 
už laišką, pranešė, kad prisiųstu laišku 
pasinaudojęs laikraščio skiltyse.

PROF. ŽYMANTAS IŠVYKO BRIUSELIN
Š.m. balandžio 11 d. DBLS CV vice-pir-- 

mininkas ir Liberalų Internacionalo Egzi- 
lų Liberalų Komiteto sekretorius Prof. S. 
Žymnatas išvyko į Briuselį dalyvauti Li
beralų Internacionalo Vykdomojo Komi
teto posėdyje ir Liberalų Sąjūdžio Vienin
gai Europai kongrese.

INŽ. J. VILČINSKAS IŠVYKO 
Į STRASSBURGĄ

Balandžio 11 d. Strassburge vyksta Pa
vergtų Europos Tautų sesiją, į kurią iš 
Londono šios savaitės trečiadienį išvyko 
Inž. J. Vilčinskas, kaip lietuvių delegaci
jos narys.

ATSIVERTUSIO LAIŠKAS
„E. Lietuvio“ Red. Br. Daunoras, ry

šium su jo paskelbtų „Daily Mail" laiš
ku, gavo iš vieno anglo, Mr. F. Fiske, laiš
ką, kuriame tarp kita ko rašoma: „Aš no
rėčiau gauti daugiau informacijų apie Lie
tuvos užgrobimą ir jos žmonių gyvenimą 
tokių asmenų valdžioje, koks pasirodė Se
rovas. Noriu pastebėti, kad savo laiku aš 
jaučiau labai daug simpatijos Sovietų Są
jungai, bet turiu prisipažinti, kad aš kly
dau savo nusistatyme. Tas pasikeitimas nė 
ra staigus. Iš tikrųjų aš jau nuo seniai tu
rėjau abejonių, gi paskutinieji reiškiniai 
galutinai išsklaidė tas abejones“.

Laiško autorius siunčia geriausius linkė 
jimus lietuvių tautai. Prašomos informa
cijos, kurios tik buvo turėtos apie sovie
tų okupaciją, nusiųstos Mr. Fiske.

NESŪSIPRATIMAS AR ŠYKŠTUMAS?
„Europos Lietuvio“ Redakcija, ypač pa

skutiniuoju metu, gauna daug laiškų, ku
riuose tautiečiai tiek gyveną Anglijoje, 
tiek kituose kraštuose, prašo surasti gi- 

1 mines, pažįstamus, draugus. Kai kurie 
« prisiunčia laiškus, gautus iš Lietuvos, 

® persiųsdinti jų nurodytiems asmenims, 
kurių nežino adresų. Redakcija gauna pa
siteiravimo laiškus, dėl siuntinėlių į ana
pus ir kit. Visai suprantama, kad Redak
cijos pareiga pagelbėti visiems, kurie j 
ją kreipiasi vienokiu ar kitokiu reikalu, 
tačiau visa tai yra susiję, neskaitant 
darbo, su būtiniausiomis pašto išlaido
mis. Retas kuris tautietis, rašydamas ku
riuo reikalu Redakcijon, prideda pašto 
ženklą. Gi tų pašto išlaidų, ypač kai rei
kia laiškus persiųsti į užjūrį oro paštu, 
per mėnesį susidaro nebe šilingais bet 
svarais. Kiekvienas, rašydamas galvoja, 
kad tai mažmožis, gi iš tikrųjų laikraš- 

V čiui susidaro didelė skriauda, juo labiau, 
kad to laikraščio medžiaginė gyvybė ki
bo ant labai plonyčio siūlelio.

,/ Didelę laikraščiui skriaudą daro ir tie 
f skaitytojai, kurie vis neprisirengia už 

gaunamą savaitraštį atsilyginti, o didžiau 
’.šia tie, kurie išvykdami kitur, ar pakeis

dami adresą, nesiteikia nė pranešti, kad 
laikraštį sustabdžius, ar siuntimą nukrei
pus naujuoju adresu.

P. L. B. LOTERIJOS LAIMĖJUSIŲ 
BILIETŲ NUMERIAI

34 38 47 288 310 320 346 438 476 481 
| 521 522 535 636 648 735 924 941 942 976

981 1019 1023 1030 1032 1051 1081 1086 
1104 1115 1130 1142 1148 1155 1197 1678 
1685 1705 1709 1733 1778 1810 1820 1824
1836 1853 1855 1881 1883 1926 1943 1988
2018 2019 2147 2159 2170 2200 2213 2219
2240 2314 2372 2395 2421 2426 2469 2483
2504 2551 2561 2588 2595 2601 2660 2678
2699 2727 2758 2759 2802 2811 2818 2842
2844 2850 2890 2893 2904 2975 2981

Londoniečiai prašomi atsiimti savo laimė
jimus Lietuvių Namuose, 1-2, Ladbroke 
Gardens. W. 11., darbo valandomis.

Kadangi gegužės mėn. pradžioje įvyks
ta DBLS-os ir Namų Bendrovės visuoti
nis suvažiavimas, į kurį vyks įgaliotiniai

PROTESTO 
MITINGAS BRADFORDE

Ryšium su Bulganino ir Kruščiovo at
vykimu Anglijon šio mėn. 18 d., Bradfor- 
de ir jo apylinkėse gyveną europiečiai — 
lietuviai, latviaį, estai, lenkai, vengrai, ru
munai, baltgudžiai ir jugoslavai, — kartu 
su Common Couse, šio mėn 15 d., sekma
dieni, 2 vai. p.p., rengia viešą manifesta
ciją.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai, kaip ir 
visi kiti, prašomi rinktis dar prieš 2 vai. 
prie Ritz kino esančioje aikštėje (automo
bilių parke), iš kur su vėliavomis ir ati
tinkamais plakatais bus žygiuojama pa
dėti visų šių tautybių bendras vainikas 
prie žuvusiųjų karių paminklo. Iš ten bus 
vykstama į lenkų aikštę, 102, Great Har- 
ton Road, viešam mitingui.

Esant lietingam orui, mitingas įvyks sa 
Įėję.

Visi lietuviai kviečiami eisenoje ir mi
tinge dalyvauti kuo skaitlingiausiai, nes 
tai yra mūsų protestas prieš komunistinį 
imperializmą.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba.

M ANCHESTERIS
Kovo 26 d. Manchestery įvyko protesto 

mitingas, tikslu priminti britų vyriausy
bei, kas yra tie sovietų vyrai, kuriuos 
Anglija priims kaip garbės svečius. Mi
tingas turėjo įvykti Londone Albert Hall, 
bet jos direktorius vėliau nebedavė salės. 
Tada organizatoriai mitingą suruošė Man 
chestery Free Trade Hall.

Airių kunigas McGrath, kuris 2 metus 
išbuvo Kinijos komunistų kalėjime, iš
kalbingai ir argumentuotai iškėlė komu
nistų darbus. Daug žmonių, — sako jis, 
— per daug entuziastiškai pasitinka kiek
vieną bolševikų atstovą, kuris tik atva
žiuoja į Angliją. Kas iš tikrųjų yra tie 
asmenys? — Generolas Ivan Serov, kuris 
kovo 20 d. buvo atvykęs į Londoną pati
krinti saugumo priemones Bulganino ir 
Kruščevo vizitui, tarp kitko yra buvęs 
Lenkijos trėmimų organizatorius 1939-40 
m. ir už tuos nuopelnus liko apdovanotas 
Lenino ordinu. Jis 1940-41 m. organizavo 
Pabaltijo valstybių trėmimus ir už tuos 
pasižymėjimus buvo paskirtas baisiosios 
NKVD vadu. 1943-44 m. jis pravedė trė
mimus Karašai, Kalmukijoj ir Ceceni- 
Inguše ir už tai buvo apdovanotas Surovo 
ordinu. 1954 m. jis pravedė Rytų Vokieti
joj žmonių gaudymą į uranio kasyklas ir 
už tai Maskvos buvo apdovanotas vėl Le
nino ordinu. Tas pats Ivan Serov prave
dė žmonių gaudymą į priverčiamuosius

JEI JAU SIUNČIAME...
Pereitą savaitę esu rašęs apie siuntinė

lius į anapus. Tos pat savaitės vieną die
ną, provincijoje gyvenančių tautiečių pra
šomas, pasiunčiau Lietuvon du siuntinė
lius. Vienas siuntinėlis 10 svarų svorio, 
antras 19. Už pirmąjį pašto persiuntimo 
išlaidų 12 ši. ir 6 d., už antrąjį 21 ši. ir6 d. 
Abu siuntėjai patys buvo supirkę siutinė- 
liams turinį jų gyvenamuose miestuose. 
Vienas paketėlis buvo sūnaus motinai, an
tras vyro — žmonai. Reikia pasakyti, kad 
sūnus buvo žymiai praktiškesnis. Sūnui 
siuntinėjis kaštavo 17 svarų, vyrui — 33 
svarai. Tuo tarpu ten, anapus, kai tie 
siuntinėliai pasieks adresatus, motinos 
siuntinėlis bus vertingesnis už žmonos. 
Vertingesnis todėl, kad prekės geriau pa
rinktos. Asmenys, pasiryžę siųsti, turėtų 
žinoti, kas geriau apsimoka siųsti, kokios 
prekės neapdedamos didesniais, negu dvi
gubos prekių vertės muito mokesčiais?

Pavaizduosiu sūnaus ir vyro siuntinė
lius pavyzdžiais. Vyro siuntinyje, be smul
kių dalykų, siunčiamas žmonai pavasari
nis kostiumėlis. Prisegta sąskaita rodo, 
kad už jį sumokėta 9 svarai ir 19 šilingų. 
Kostiumėlis labai šviesios spalvos, neprak 
tiškas, menkavertės medžiagos, blogai pa
siūtas, susigarunkštėjęs. Už gatavus dra
bužius muitas 110 procentų, kas nuo 9 sv. 
ir 19 ši. sudaro 10 svarų ir 18 ši. Atseit, 
kostiumėlio kaina jau pasiekė 20 svarų ir 
17 šilingų.

Sūnus motinai pasiuntė 3 jardus geros 
angliškos vilnonės medžiagos. Medžiagos 
kaina 9 svarai. Muitas — 60 procentų — 
5sv. ir 8 ši. Viso 14 sv. ir 8 |1. Kai iš tos 
medžiagos motina pasisiūdins drabužį, jis 
bus trigubos vertės už tą, kuris nusiųtas 
gatavas. Žymiai daugiau ji gaus, jei me-

iš visos D. Britanijos, tai Loterijos Komi
sija, norėdama išvengti laimėtų daiktų 
persiuntimo išlaidų, prašytų suvažiavimo 
įgaliotinius sutikti parvežti savo apylinkės 
fantus, o laimėjusius pasitikėti įgalioti
niais ir įteikti jiems fantų bilietus.

Pastaba; Jeigu kas norėtų gauti savo 
laimėjimą greičiau, prašoma apie tai pra
nešti komisijai.

Loterijos Komisija

PR, ZUNDE LANKĖSI MUENCHENE
Krašto Valdybos pirmininkas Pr. Zun

de buvo nuvykęs į Muncheną tartis su 
Free Europe Citizens' Service dėl para
mos Bendruomenės kultūrinei veiklai 
vystyti. Minėtos organizasijos atstovai 
pažadėjo ateityje skirti tam reikalui dau
giau lėšų.

EMIGRACIJA KOLUMBIJON
Gegužės — birželio, mėn. Vokietijoje 

lankysis Tarptautinio Katalikų Emigra
cinio Komiteto atstovas ir Lietuvos kon
sulas Kolumbijoje p. St. Sirutis. P. Siru
tis atvažiuoja į Vokietiją tikslu organi
zuoti pabėgėlių emigraciją į Kolumbiją 
ir yra pasiryžęs aplankyti tas mūsų Ben
druomenės apylinkes, kuriose būtų asme
nų, suinteresuotų ta emigracijos galimy
bė. Tad Bendruomenės apylinkių valdy
bos ir seniūnai prašomi galimai greičiau 
Krašto Valdybai pranešti, ar yra jų apy
linkėse lietuvių, norinčių išemigruoti į 
Kolumbiją.

aukos kilnojamai parodai
Lietuviškai kilnojamai parodai organi

zuoti iki šiol surinkta DM 2.366,90 aukų. 
Iš 100 apylinkių, kurioms buvo išsiunti
nėti aukų lapai, aukas surinko ir persiun
tė Krašto Valdybai 70 apylinkių, o 30 
apylinkių iki šiol dar neatsiliepė.

BR. ŠULAICIŲ DOVANA
„Sūduvos“ leidyklos savininkai broliai 

Šulaičiai perleido Krašto Valdybai apie 
10.000 egz. savo anksčiau Vokietijoje iš
leistų knygų. Dalis tų knygų bus padalin
ta Bendruomenės apylinkėms. Krašto Val
dyba nuoširdžiai dėkoja p.p. Šulaičiams 
už tokią vertingą lietuvių Bendruomenei 
dovaną.

UINTORFAS — įsisteigė vargo mokykla. 
Vietos lietuvių Bendruomenė yra nedide
lė, mokyklą lanko 11 berniukų ir mergai
čių, visi tos apylinkės mokyklinio am
žiaus vaikai. Mokytojauti pakviesta p. 
Bohm-Krutelytė. Bendruomenės apylinkei 
vadovauja seniūnas A. Mikalauskas.

darbus prie Volgos-Dono kanalo iškasimo 
1952 m. ir už tai trečią kartą buvo apdo
vanotas Lenino ordinu. Štai kokie pasi
baisėtini „didvyriai“ sutinkami kaip sve
čiai!

Mitingui vadovavo Malcon Muggeridge, 
satyrinio savaitraščio „Punch" redakto
rius.

džiagą perleis kam nors kitam, negu už 
prastą kostiumėlį.

Žinokime, kad gataviems drabužiams 
muitas'l 10 procentų, gi medžiagoms — 
60 procentų. Marškiniams, įvairių rūšių 
megstukams, kojinėms, apatinukams, ba
tams — 85 procentai, gi vaistams — 35 
procentai nuo prekių kainos.

Be muito ir pašto mokesčių, susiduria
ma dar su šiais mokėjimais: licenzijos mo
kestis (apie 15 šilingų už vieną siuntinė
lį), įpokavimo mokestis (tarp 15 ši. ir 1 
svaro), vienas procentas nuo bendros pre
kių kainos, plius specialus keliolikos ši
lingų mokestis firmai, tarpininkaujančiai 
ir sutvarkančiai siuntinėlio perdavimą I. 
Dinerman Ltd agentūrai, turinčiai mono
polinę teisę siuntinėlius persiųsdinti, su
pakuoti, patikrinti sąskaitas už prekes,pa 
tikrinti prekių rūšį ir t. t.

Galima siųsti dėvėtus drabužius ir ava
lynę. Jų muitas nepalyginamai mažesnis. 
Vilkėti drabužiai turi pereiti pro dezin
fekcijos skyrių. Už siuntinėlio dezinfekci
ją imamas specialus mokestis, rodos, apie 
6 šilingai.

žodžiu, kad siunčiant, reikia žinoti kas 
siųsti ir paskaičiuoti, kas geriau apsimo
ka.

——°F—■  — , I.ĮH.

SIUNTINĖLIAI I 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 lįada ir kokias

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

Siūlome taip pat musų 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!

Įvyko Baden - Wuerttembergo krašto 
Patariamosios Tarybos Užsieniečių Reika
lams posėdis. Lietuvių Bendruomenę ja
me atstovavo J. 'Jaks-Tyris. LWF bendra
darbis kun. Reuther skaitė referatą apie 
užsieniečių būklę Baden - Wuerttemberge. 
Pagal vokiečių statistiką, iš 6000 tame 
krašte gyvenančių užsieniečių, 2200 (36%) 
yra darbingi. Iš jų 11 procentų yra bedar
biai. Stovyklose darbingų yra 28 procen
tai. Tuo tarpu pagal tautinių komitetų da
vinius bedarbių užsieniečių skaičiuojama 
iki 55 procentų. Šie skaičių nesutikimai 
dalinai aiškinami tuo, kad įstaigų oficia
lioje kalboje sąvoka „bedarbis“ yra kiek 
kitokia negu kasdieninėje. Pvz., chroniški 
ligonys ar invalidai, negalintieji dirbti ar 
dalinai darbingi, nežymimi bedarbiais. 
Tap pat šeimoje bedarbiu vadinama šei
mos galva, bet neįskaitoma į šią kategori
ją žmonos. Nežiūrint šių skirtingų kai ku
rių sąvokų supratimų, vistik tokie dideli 
skirtumai tarp oficialiosios vokiečių sta
tistikos ir užsieniečių davinių yra stebėti
ni.

Pagal šeimos padėtį Baden - Wuerttem
berge privačiai gyvenantieji lietuviai pa
siskirsto taip: pavieniai (viengungiai, naš
liai etc.) — 15 procentų, vedę bevaikiai — 
17 procentų, didesnės šeimos — 68 procen 
tai. 36 procentai mūsų tautiečių turi mė
nesines pajamas tik iki 200 DM. Tarp 200 
ir 300 DM pajamų į mėnesį gauna 34 pro

centai lietuvių. Tik kelių asmenų pajamos 
siekia virš 400 DM.

Daugumas dirbančiųjų lietuvių yra dar
bėmiai. Jie sudaro 90 procentų. Savaran
kiškai dirbančių yra tik 10 procentas. Gy
venimo sąlygos patalpų atžvilgiu yra pras 
tos. Apie 30 procentų lietuvių turi labai 
blogus ar tiesiog nepakenčiamus butus, o 
52 procentai — tik pakenčiamus. Daug šei 
mų gyvena su vaikais viename kambaryje. 
Baden - Wuerttembergo krašto vyriausy
bė yra dabar susirūpinusi kaip pagerinti 
tremtinių gyvenimo sąlygas. Šia proga ten 
ka pareikšti apgailestavimą, kad ne visos 
Baden - Wuerttembergo LB apylinkės su
teikė žinias, kurias jos buvo prašytos apie 
savo narius suteikti, ir todėl mūsų atstovo 
vokiečiams pateikti duomenys nebuvo pil 
ni.

Lastenausgleichsbanko atstovas trumpa 
me savo žodyje nurodė, kad Baden - Wuer 
ttemberge gyvenantieji tremtiniai mažiau
siai naudojasi banko teikiamomis paskolo 
mis. Gyviausi esą vengrai, jie ir yra gavę 
daugiausia paskolų. Bankas finansuojąs 
taip pat gyvenamų namų statybą. Ypač pa 
lankiai bankas žiūrįs į bendruomenių ar 
šiaip grupinius gyvenamiems namams sta 
tyti projektus.

Posėdyje trumpai buvo paliesta sovietų 
repatriacinė akcija. Tarybos pirmininkas 
Maurer pažymėjo, kad dabartiniu metu ši 
akcija yra perkelta į pasiuntinj'bės plot
mę. Sovietų akcija apimanti ne vien už
sieniečius, bet taip pat ir vokiečius iš ru
sų užimtų sričių: Rusijos vokiečius, Gali
cijos vokiečius ir pan. Jei šiandien jie dar 
tiesioginiai neužkabinami, tai tik todėl, 
kad rusai turį darbo su užsieniečiais. Šia 
proga JT Augštojo Komisaro Pabėgėlių 
Reikalams atstovas papsakojo, kaip buvo 
pasielgta su pabėgėliu rusu Iljičim Kaip ži 
nia, Iljič buvo atvykęs į vakarus su so
vietų cirko trupe gastrolėms. Cirkui grįž
tant, jis nuo jo atsiskyrė ir paprašė Vo
kietijos vyriausybę azylio. Buvo patalpin
tas į Valkos stovyklą. Sovietai apie tai su 
žinojo ir Zorinas pareikalavo, kad leistų 
ambasados pareigūnams su Iljičiu pasi
matyti. Augštojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams Atstovas nuvyko į Valką ir perda
vė Iljičiui sovietų pageidavimus. Iljičius 
pradžioje nenorėjęs, bet paskui sutikęs su 
atstovybės pareigūnais kalbėtis. Pasima
tymas įvyko Ansbache (atseit, neutralio
je vietoje). Dalyvavo Augštojo Komisaro 
Pabėgėlių Reikalams atstovas ir vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerijos atstovas. Iš 
sovietų pusės dalyvavo 3 žmonės: konsu
las ir du. ambasados atstovai. Visi rusų 
klausimai turėjo būti verčiami ir tik juos

Br. Debikonis išvertus, Iljičius atsakinėjo. Tuo būdu bu- NEUSTADTAS — Vietos Katalikų Mote
rų Draugija surengė Lietuvos Patrono Šv. 
Kazimiero minėjimą. Minėjimas praėjo 
labai sklandžiai ir gražiai, nes jam buvo 
ilgai ir rimtai ruoštasi. Programoje buvo 
Šv. Kazimiero garbei pamaldos, atskira 
akademija ir bendra visų kavutė.

DIEPHOLZAS. Stovyklą aplankė žymus 
belgų domininkonas tėvas Piere, kuris rū 
pinasi pagerinti pabėgėlių iš Rytų Euro
pos Kraštų būklę. Jis yra suorganizavęs 
pastovią šalpą labiausiai paramos reika
lingiems. Tuo būdu eilė neturtingų trem
tinių yra pastoviai šelpiami savo globėjų 
Belgijoje. Jie gauna kas mėnesį maisto 
siuntinius arba porą desėtkų vokiškų 
markių. Neperseniausiai tv. Piere užpirko 
netoli Aacheno nemažą žemės plotą, kur 
nori žmonių aukomis ■ pastatyti tremti
niams atskirą kaimą. Ten numatoma ap
gyvendinti tremtinius iš Djepholzo, Ol- 
denburgo, Hannoverio ir Augustdorfo 

stovyklų.

vo norima išvengti bet kokių galimų gra
sinimų. Rusai parodė Iljičiui žmonos laiš
kus ir draugų raginimus grįžti. Tačiau pas 
tarasis atsisakęs. Jeigu rusai būtų mėginę 
pasikalbėjimo metu naudoti šantažą ar 
grąsinimą, pasikalbėjimas būtų buvęs nu
trauktas. šitokia procedūra esąs preceden 
tas, kuris būsiąs naudojamas, jei kartais 
būtų vykdomi sovietų iškelti Adenaueriui 
Maskvoje reikalavimai apklausinėti Vo
kietijoje gyvenančius pabėgėlius. Į tokias 
komisijas pakviestųjų reikalas atvykti ar 
jų pakvietimą ignoruoti. Pasikalbėjimuose 
bet kokie grąsinimai nebūsią leidžiami. 
Augštojo Komisaro atstovas dar pareiškė, 
kad repatriaciją jie vykdo tik tokiais at
vejais, jeigu kas pareiškia ir pasirašo, kad 
nori vykti laisva valia į SSSR. Jam apmo
kami kelionpinigiai iki sienos.

SEPTINTIEJI MOKSLO METAI
Balandžio 9 d. pradedami gimnazijos 

septintieji mokslo metai. Į įvairias gimna
zijos klases jau yra paduota- 30 naujų 
mokinių prašymų, iš kurių mažiausiai 25 
bus į gimnaziją priimti. Tuo būdu gimna
zijos mokinių skaičius lieka pastovus, 
nors iš gimnazijos išeina 10 abiturientų 
ir numatoma, kad iki vasaros išemigruos 
apie 15 jos mokinių.

Vasario mėn. pakviestas gimnazijos vi
cedirektorius evang. kun. P. šimukėnas 
dėl susirgimo tik kovo mėn. pradėjo eiti 
gimnazijoje pareigas.

Nors mokslas dar neprasidėjo, dalis 
naujųjų mokinių jau yra atvažiavę ir 
gražiai priimti senesniųjų. Naujieji moki
niai daro gerą įspūdį.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 
Į VASARIO 16 GIMNAZIJA

Nauji mokslo metai prasideda balan
džio mėn. 10 d. Gimnazija dar priima į 
visas klases naujų mokinių. Mokslas ei
namas pagal vokiečių valstybinių gimna
zijų programas. Vokiečių įstaigų mūsų 
gimnazija pripažįstama. Išleidžiamieji eg
zaminai vyks dalyvaujant vokiečių švie
timo atstovui. Atestatai pripažįstami.

Prie gimnazijos veikia mokinių bend
rabutis. Neturtingiems mokiniams ir 
mokslas veltui. Geras maistas ir priežiū. 
ra. Brangūs tėvai, neleiskim savo vaikams 
paskęsti tarp svetimų ir nepalikim jų pa
stumdėliais be ateities. Leiskim sava vai
kus į mokslą. Jūsų vaikų išmokslinimas 
Jums .beveik nieko nekaštuos. Lietuviško
ji visuomenė gimnazijos išlaikymui sude
da pakankamai aukų. Visos tautos ver
žiasi j mokslą. Neatsilikim nė mes. Lietu
vių tauta be inteligentų neprisikels. Nepa 
likim gabių vaikų nemokšomis. Jūsų vai
kams lietuviškoji visuomenė išlaiko gim
naziją. Gimnazijos adresas: Litauisches 
Gymnasium, (16) Huttenfeld b. Lam-
pertheim, Schloss Rennhof.

HAMBURGAS Amerikos Katalikų šalpos 
Organizacija (NCWC) registruoja studen
tus tremtinius ir siūlo vykti bent ketu
riems semestrams nemokamoms studi
joms į JAV. Studentai priimami į įvai
rius fakultetus, išskiriant medicinos, odon 
tologijos ir architektūros, šiuo metu stu
dentai parenkami žiemos semestrui, kuris 
JAV prasideda rugsėjo mėn. Registracija 
vyksta ir kitose didesnėse tremtinių - sto
vyklose ar kolonijose. Suinteresuotieji 
gali kreiptis į minėtą organizaciją ir be
tarpiai šiuo adresu: NCWC, Dusseldorf, 
Karl Rudolfstr. 174.
BAD SCHWARTAU — Mirė vietos Bend
ruomenės narė Ilzė Valendžius, sulauku
si 80 m. amžiaus. Paliko nuliūdusį sūnų 
Miką su šeima.

DELMENHORSTAS — Labai didelį dė
mesį skiria-vargstantiems lietuviams ener 
ginga sesuo vienuolė elzbietietė Petrė Au- 
gaitytė. Ji aplanko apylinkėje gyvenan
čius tautiečius, juos paguodžia, reikalui 
esant paslaugo, sušelpia, aprūpina spau
da ir suteikia įvairių informacijų. Mokė
dama gerai vokiečių kalbą ji uoliai gina 
savo tautiečių reikalus miesto įstaigose.

•i-.-. -i-

3



'4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 15. (445) 12. IV.

PLUNKSNAQRAUZIO 
= U Ž R A Š A I =

.....,Ir iš tikrųjų: kaip bekraipytų reak
cinė propaganda žodį „humaniškumas“ 
kokioms aplinkybėms beesant sugrįžtų 
prie jo, visada reakcinė propaganda ban
do pritaikyti tą žodį savo naudai. Kaip 
yra žinoma, Vokietijos Federalinės Res
publikos maldavimais parodyti humaniš
kumą dar visiškai neseniai buvo lydimi 
prašymai sugrąžinti vokiškuosius kari
nius nusikaltėlius, nuteistus už sunkiau
sius nusikaltimus tarybinei liaudžiai. Ta
čiau keistas dalykas: kai Tarybinė vyriau 
sybė kreipėsi į Vokietijos Federalinės 
Respublikos valstybinius organus, prašy
dama padėti grąžinti iš Vakarų Vokieti
jos tarybinius piliečius iš perkeltųjų as
menų tarpo, žmones, kurie kitados tapo 
fašistinio teroro, grasinimu, šantažo au
komis ir, be to, nėra nieko nusikaltę vo
kiečių tautai, tai atitinkami sluogsniai 
pareiškė, kad jie nesiruošia padėti šiame 
reikale, kadangi, jų nuomone, tai... prieš
tarauja humaniškumo principui. Iš tik
rųjų greičiau priešingai išeina — padeda 
sulaikyti tarybinius piliečius, norinčius 
sugrįžti į Tėvynę“.

Taip rašo „draugas“ M. Nikitinas savo 
ilgame straipsnyje „Už sugrįžimą į Tėvy
nę“ skiltyse, „gindamas“ pabėgėlius ku
rių „neišleidžianti“ Vakarų Vokietijos vy
riausybė. Jau iš tokių jo žodžių matome, 
kad laisvėje gyvenančių pabėgėlių nenori 
ramybėje palikti Kremliaus „demokra
tai“. Ar gi galima su Nikitinu ginčytis, 
jei jis sako, kad Vakarų Vokietijos vy
riausybė elgiasi nehumaniškai, neišduo
dama pabėgėlių?! Pagal Nikitiną ir Sero
vas turėjo racijos, rodydamas rankas 
Londono korespondentams: — Žiūrėkite, 
argi jos kruvinos!? '

Draugas Nikitinas taip straipsnio gale 
mus „užstoja“: „Iš tikrųjų jau laikas liau
tis tyšiotis iš tarybinių piliečių. Laikas su 
daryti sąlygas, kad būtų įgyvendintas jų 
karštas troškimas, jų didžiausia svajonė 
— sugrįžti į Tėvynę“.

Iš tikrųjų, drauge Michailovai Nikiti
nai, laikas liauti tyčiotis ir laikas pačiam 
grįžti į Rusiją, o kai ten pats sugrįši, tai 
mūsų svajonė savaime išsipildys.

• * *
Jei skaitytojai pamena vieną mano bi

čiulę, kuri, kaip anuomet rašiau, Nikiti
no ir jo draugų sugraudinta, pasiryžo iš 
Londono važiuoti tiesiog į Žagarę, kur 
jai buvo pažadėtas ūkis ir nerūpestinga 
senatvė. Tai buvo dar gerokai prieš Ka
lėdas, kai su ja atsisveikinau, kai palikau 
ant sukaltų kraičių skrynių, laukiančią 
laivo iš anapus. Vis su nekantrumu lūku
riavau pažadėto repatrij antes laiškelio iš 
Žagarės, ištrūkusios iš „kapitalistų kraš
to, kur reakcionieriai, amerikiečių karo 
kurstytojai vargšus tarybinius piliečius 
užkrečia antitarybinėm bacilom ir neiš
leidžia perkeltuosius grįžti į tarybinių 
pilečių tarpą“. Šiuo atveju mano pažįsta
ma repatriantė negalėjo užsirūstinti, ka
dangi ji su „reakcionieriais dipukais“ ma 
žai teturėjo reikalų ir į juos žiūrėjo pro 
Nikitino akinius. Atseit, niekas jai repa
trijuoti nekliudė, išskyrus britų finansų 
ministerio, kuris nenorėjo išleisti ja su 
svarais... Tačiau, kaip vėliau sužinojau, 
šis reikalas buvo sutvarkytas, žodžiu — 
kelias buvo atviras į plačią ir palaimin
tą tarybų šalį.

Ir, žinote, pereitą savaitę vos mane ne
ištiko toks pats „šokas“, kokį apturėjo 
karalienės arklys, išvydęs Malenkovą, 
kai sutikau Hyde Parke savo bičiulę, be
siklausančią šventiko pamokslo.

— Ar atskridote? — puoliau tautietę, 
manydamas, kad atvyko drauge su Sero- 
vu. ■

— Ponuli, (anksčiau ji mane vadino 
„draugu“), pats Dievas mane laiku išgel
bėjo! Konsulate man vis liepė laukti, gir
di, dar nėra laivo su pirma klase, o tre
čioj bijojau važiuoti. Dažnai eidavau 
klausti, bijodama, kad dėžėse sukrautos 
dovanos nesupelytų. Kai vieną dieną nu
ėjau, ten stačiai man ir sako:

— Su reakcionieriais susidėjai?! Apie 
savo išvykimą jų spaudai pasipasakojai, 
lyg nežinodama, kad amerikiečių karo 
kurstytojai gali tave užmigdyti ir, laivui 
atplaukus, neišleisti...

Kai tas besibarąs nuėjo raudonu kili
mu į gretimą kambarį, kitas tyliai, lyg 
ir man, lyg ir sau, pasakė:

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS 
su pilna garantija išsiunčia

Mgr. L. Oliva APTEKA LTD., Mgr. B. Dalski
(The Brompton Pharmacy)

68 FULHAM RD., SOUTH KENSINGTON, LONDON S.W.3, TEL. KEN 7410

Žinovų aptarnavimas, žemiausios eksportinės kainos, gavimo patvirtinimas. 
Vaistinė atdara kasdien iki 8 vai. vak. (ketvirtadieniais iki 1 v.d.)

9IASKOBA
LTD.

HOGARTH RD., LONDON, S.W.5. (prieš Earls Court stotį) TEL.: FRE 7888-9.

—■ Jūs, drauge, geriau dar nevažiuoki
te...

— Lietuviškai pasakė?!
— Kaip gi kitaip. Lietuviškai...
— Ir todėl neišvažiavote
—- Būčiau jau tikrai važiavusi, bet lyg 

tyčia, kai atplaukė laivas su pirma kla
se, konsulate sužinojau, kad Stalinas bu
vo toks pats galvažudys, koks ir Hitleris. 
Nuo tos žinios viskas man susimaišė, taip 
kad nutariau geriau jau čia pasilikti!

—■ Važiuokite, dabar ten juk Stalino 
nebėra, — patariau exrepatriantei.

— Bet Serovas dar yra ir apie jį skai
čiau „Daily Mirror“, esą jis dar didesnis 
žmogžudys negu Stalinas, tai kaipgi aš, 
ponuli, ten galiu važiuoti?

* * *
Kažkas yra pasakęs, kad moteris visada 

geriau atspėja, geriau nujaučia, negu vy
rų galvos apskaičiuoja. Tokį pavyzdį ne
seniai parodė mano bičiulė Magdalena. 
Tuo laiku, kai visi šio krašto vyrai, net ir 
tokie augaloti, kaip britų policininkai, jau 
dinosi, kad Serovas atlydėsiąs Chruščiovą, 
Magdalena man jau tada pasakė:

— Budelis budelio nelydės!...
Kaip matome, ji visiškai tiksliai išpra

našavo.
Kai jau sąstatas galutinai buvo peržiū

rėtas, Chruščiovas sužinojo apie tuos buč
kius, kuriais taip diplomatiškai švaistėsi 
Maelnkovas ir net užtuševęs visą Serovo 
nesėkmę plačiuose liaudies masėse. Neno-z 
rėdamas Malenkovui nusileisti, Chruščio
vas atsiminė turįs sūnų, kuris, supranta
ma, bus tinkamesnis naujos rūšies Krem
liaus propagandai „kapitalistų kraštuose“.

* * *
Britų vyriausybės pakviestų Kremliaus 

svečių sąraše nėra ne tik Serovo, bet ir 
Molotovo, kuriam juk labai pritiktų tokia 
proga dalyvauti pasitarimuose. Kodėl jis 
neatvyko? Priežastis aiški: Chruščiovas bi
jojo imti drauge Molotovą, kad ir jam ne
tektų tokia pat pirtis, kaip Serovui, kai 
britų spauda atsispaudins Molotovo pasi
rašytą sutarti su von Ribbentropu, o ta 
sutartimi vėl iškiltų Pabaltijo pavergimo 
ir pasidalinimo su Hitleriu visa byla. To
dėl Molotovas ir paliktas užpečkyje.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
RAŠO EDENUI LAIŠKUS

Ryšium su Sov. Sąjungos min. pirm, 
maršalo Bulganino ir kom. partijos sek
retoriaus Chruščiovo vizitu, kuris įvyks 
š.m. balandžio mėn. 18 d., daug skaityto
jų teiraujasi D. Britanijos min.’ pirminin
ko, ar užsienio reikalų ministerio adreso. 
Jiems šie adresai esą reikalingi siuntimui 
laiškų, kuriuose nori patiekti keletą klau
simų, kuriuos prašys britų vadovaujan
čius politikus iškelti Kremliaus valdo
vams.

Tokius laiškus, kaip patiriama, rengia
si rašyti politiniai tremtiniai iš visų lais
vojo pasaulio kraštų. Todėl ir mūsų tau
tiečių dalyvavimas šioje akcijoje nebūtų 
peiktinas dalykas. Tai būtų net moralinė 
pareiga neatsilikti nuo kitų. Bet tai, ži
noma, laisvai apsispręs kiekvienas ir pa
sielgs, taip, kaip jam patinka.

Laiškai siųsti šiuo adresu:
The Right Honourable
Sir Anthctay Eden,
Prime Minister of the United 
Kingdom,
10 Downing Street, 
LONDON.

Vienas tautietis prisiuntė laišką, kuria
me nurodo kokius klausimus prašys iš
kelti Kremliaus valdovams: 1. Laisvi rin
kimai Lietuvoje. 2. Paleisti visus tremti
nius lietuvius iš Sov. Sąjungos ir vergų 
stovyklų, grąžinant juos į Lietuvą. 3. Ga
rantuoti, kad nebus persekiojami lietuviai 
gimtajame krašte dėl religinių ir tautinių 
nusiteikimų. 4. Grąžinti lietuvius vysku
pus (vysk. Matulionį ir kt.) artimiausiu 
laiku. 5. Atitraukti sovietų kariuomenę ir 
slaptosios bei viešosios policijos pareigū
nus iš Lietuvos. 6. Leisti laisvai įvažiuo
ti į Lietuvą Vakarų pasaulio žmonėms, bei 
vykti iš Lietuvos į laisvuosius Vakarus 
lietuviams.

Žinoma, kiti ir kitokių klausimų iškels. 
Ir, neabejotina, visi rašys rimtai, apgal
votai ir savo laiškus siųs oro paštu, ap
skaičiuodami, kad jie Londoną pasiektų 
balandžio 18-20 dienomis.

NUTARIMAI IR GYVULININKYSTE
1953 metų lapkričio 14-15 d. paskelbta

me LKP CK nutarime buvo pareikšta:
„Gyvulių, ypač karvių skaičius kolū

kiuose didėja lėtai. Žemas yra gyvulinin
kystės produktyvumas, dideli nuostoliai 
dėl gyvulių kritimo, prileidžiamas žymus 
gyvulių skaičiaus bergždumas. Visiškai 
nepatenkinamai išvystyta kolūkiuose pa
šarų bazė gyvulininkystei... Daugelyje ta
rybinių (valstybinių. Red.) ūkių žemas 
žemės ūkių kultūrų derlingumas ir gyvu
lininkystės produktingumas, tvarkomasi 
neūkiškai, didelė faktinė produkcijos sa
vikaina“.

Tada nutarta:
„...likviduoti nepakenčiamą atsilikimą 

vystant gyvulininkystę, sudaryti tvirtą pa 
šarų bazę, aprūpinti gyvulius ir paukš
čius patalpomis. Pasiekti ryžtingą gyvuli
ninkystės produktyvumo pakėlimą, spar
tesnius gyvulių skaičius augimo tempus, 
jų veislės pagerėjimą ir per artimiausius 
2-3 metus užtikrinti žymų gyvulininkystės 
gamybos produktų padidėjimą“.

Po dvejų metų ir keturių mėnesių, 1956 
metų kovo 14 d. paskelbtame nutarime pa 
reikšta:

„Gamybos lygis respublikos žemės ūky
je vis dar tebėra žemas... Pašarų gamyba 
kolūkiuose smarkiai atsilieka... gyvulių 
produktyvumas per pastaruosius metus 
smarkiai mažėja... Gyvulininkystė tarybi
niuose ūkiuose buvo vystoma žymia dali
mi naudojant atvežtinius pašarus... Visuo
meninių (tai yra, kolchozinių ir sovkozi- 
nių. Red.) gyvulių bei paukščių lyginama
sis Svoris (tai yra, skaičius, palyginus su 
privačiai laikomais gyvuliais. Red.) ir jų 
produktyvumas yra labai žemi... partiniai, 
tarybiniai ir žemės ūkio organai... vado
vavo žemės ūkiui nenusimanydami jo ypa 
tybėse ir neatsižvelgdami į jas“.

Tad dabar nutarta:
„...per artimiausius dvejus-trejus metus 

žymiai padidinti žemės ūkio produktų ga
mybą, teisingiau išnaudojant žemės naud
menas, visomis priemonėmis vystant pie
ninę gyvulininkystę ir kiaulininkystę, di
dinant šienaujamus daugiamečių žolių plo 
tus, plečiant kukurūzų pasėlius...“

1953 metų lapkričio mėnesį buvo nutar
ta:

„Užtikrinti, kad 1954 metų sėjai būtų 
surinkta 81,000 centnerių daugiamečių žo 
liiį sėklų: tame tarpe dobilų — 58,000 cent 
nerių, varpinių — 23,000 centnerių. At
kreipti specialų dėmesį j sėklininkystės 
ūkių darbo pagerinimą auginant daugia
metes žoles (dobilus, motiejukus, esperce- 
tą), o taip pat pievų-ganyklų žoles“.

1956 metų kovo mėnesį nutarime pa
reikšta:

„...dobilų auginimas ir daugiamečių žo
lių sėklininkystė per pastaruosius metus 
buvo visiškai apleisti“.'

Tad vėl nutarta:
„...žymiai išplėsti dobilų pasėlius, nes 

tai leis aprūpinti visuomeninę gyvulinin
kystę ir kolūkiečių gyvulius geru šienu ir

LIETUVA VAIZDUOSE
...„Vartydamas šią knygą, užsimirš!, kad 

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 lietuvių ir. anglų kalba. Kai
na 43 ši. Persiuntimas pusantro šil. Užsa
kyti: D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., 
London W. 4.

Ten pat gaunamos lietuviškos plokšte
lės.

Didžiai gerb. „Ramovės“ narį 
p.J.Šabliavičių ir Miss J.Waldron, 

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime saulėto ir 

laimingo gyvenimo. 
L. Š-ga „Ramovė“, 

Manchesterio skyrius. 

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Angliški 100% vilnos audiniai vyriškiems ir 

moteriškiems drabužiams, paltams ir kt.
Įvairiausios rūšies maistas. Vaistai.

Visi sovietų valdžios muitai užmokami čia.
Siuntinių gavėjams nereikia nieko primokėti.

žaliaisiais pašarais... imtis neatidėliotinų 
priemonių daugiamečių žolių sėklininkys
tės ūkiams sustiprinti kvalifikuotais agro 
nomais ir suteikti šiems ūkiams reikalin
gą materialinę-techninę pagalbą“.

1953 metais lapkričio mėnesį buvo nu
tarta:

„...užtikrinti, kad 1954 meteis gyvulių 
skaičius... padidėtų taip:... kolūkiuose kar
vių iki 155.000, visų galvijų iki 415.000... 
imtis priemonių gyvulininkystės produk
tyvumui smarkiai padidinti ir užtikrinti, 
kad 1954 metais iš kiekvienos karvės bū
tų primelžta nė mažiau kaip 150 litrų“..

1955 metų vasario mėnesį A. Sniečkus 
partijos aktyvo susirinkime Vilniuje kal
bėjo, kad 1954 metų pieno primelžimo vi
durkis visos respublikos kolūkiuose bu
vęs 1210 litrų, taigi 290 litrų mažesnis, 
kaip nutarime numatytas minimumas, o 
1956 metų sausio gale LKP IX suvažiavi
mo rezoliucijoje pasakyta:

„Respublikos kolūkiuose praėjusiais (t. 
y., 1955. Red) metais gyvulių skaičius su
mažėjo ir nusmuko jų produktyvumas“.

Dabar nutarta:
„...imtis priemonių visuomeninių gyvu

lių skaičiui žymiai padidinti, pasiekti žy
mų jų produktyvumo pakėlimą; užtikrin
ti, kad kolūkiuose būtų padidintas karvių 
skaičius, išsiauginant prieauglį farmose, o 
taip pat superkant karves bei telyčias iš 
kolūkiečių, darbininkų ir tarnautojų“...

PALECKIS PAVADAVO 
VOROŠILOVĄ

Kovo 13 d. Paleckis, palydėjo į Vnuko
vo aerodromą (Maskvoje) buvusį Prancū
zijos prezidentą Auriolį, kuris lankydama 
sis Sovietijoj buvo Vorošilovo svečias. Vo- 
rošilovas yra kaip ir prezidentas visoj So
vietijoj. J. Paleckis panašias pareigas turi 
Lietuvoj ir drauge yra vienas iš Vorošilo
vo pavaduotuoju. Vilniuj, kai Paleckis 
esti išvykęs, Paleckio pareigas atlieka M. 
Junčas-Kučinskas. LNA

Kukurūzos 
auka

Sovietų žemės ūkio ministeris T. Lisen
ko pateko nemalonėn ir netikėtai buvo pa
varytas iš ministerio posto. Prof. Lisenko 
buvo augalų „žinovas“, teoretikas, kurio 
mokslą rėmė Stalinas, gi vakarų pasaulio 
mokslininkų Stalino-Chruščiovo-Lisenkos 
„mokslas“ apie augalus pripažintas, kaip 
nesąmonė. .

Kaip žinome, Chruščiovas ne tik Ukrai
noje, bet ir Lietuvoje buvo užsigeidęs „pa
gerinti“ kolchozų ūkį, varu liepdamas sėti 
kukuruzą, žinoma, sėti „pagerintą“ prof. 
Lisenkos rūšį. Iš tos pagerintos sėklos, kaip 
ir reikėjo tikėtis, niekas neužaugdavo, nes 
kukurūzą — ne žmonės, propaganda neap
gausi. Negelbėjo ir penkmečio planai.

Kai neseniai į Ameriką nuvyko sovietų 
ūkio delegacija, ten ji pamatė kokią ame
rikiečiai turi sėklą ir kokia is tikrųjų pas 
„kapitalistus“ užauganti kukurūzą.

Chruščiovas, nuvertęs Stalino pamink
lus, pavarė ir Stalin-Chruščiov „mokslinta 
ką“ Lisenko už nesugebėjimus, dėl kurių 
milionai kolchozininkų pusbadžiai gyveno 
ir tebegyvena.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Stasys Narbutas iš Čiobiš

kio. Rašyti V. Cibulskas, Stratton, St. Mar
garet's Hostel, Swindon, Wilts.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI'
KAZYS LISAUSKAS prašomas parašy

ti V. Žilėnui, 1207 Nr. 16 Ave., Melrose 
Park, ILL., U.S.A. Jis turi p. K. Lisauskui 
svarbių žinių.

* * *
Žinančius apie PRANĄ KVIETKAUS- 

KĄ, gyvenusį ar tebegyvenantį Anglijoje, 
prašoma pranešti apie jį jo svainiui Anta
nui Markauskui, 818 N. 14th Ave., Melro
se Park, ILL. U.S.A., arba „E. Lietuvio“ 
Redakcijai.

KRITIKUOJA
ANGLO - SAKSUS

Pereitą savaitę Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Mollet nelauktai užpuolė an
glosaksus, ypač amerikiečius, „United Sta 
tęs News and World Report“, skiltyse pa
sirodžiusiu straipsniu, kuriame jis kriti
kuoja Vakarų vedamą politiką.

Mollet sako, kad Ženevoje Vakarai pa
darė klaidą, užsispyrusiai tvirtindami, jog 
pirma reikia suvienyti Vokietiją, o tik vė
liau kalbėti apie Europos saugumą. Pran
cūzijos premjeras yra tos nuomonės, kad 
Vokietijos suvienijimas bus įmanomas tik 
tada, kada iš mirties taško pajudėsiąs nu
siginklavimo klausimas. Mollet kaltina Va 
karus net ir. už tai, kad jie atmeta vieną 
po kito sovietų siūlymus dėl nusiginklavi
mo. Girdi, tokia JAV laikysena yra labai 
kenksminga Vakarams jau vien tik iš pro 
pagandinio taško žiūrint.

Visa bėda, kad Prancūzijos premjeras 
neprisimena, kokie tie Sovietų Sąjungos 
nusiginklavimo planai buvo siūlomi ir kas 
jais iš tikrųjų siekiama?

Priekaištus Mollet amerikiečiams daro 
ir dėl jų teikiamos ūkinės pagalbos atsili- 
kusiems kraštams. Amerikiečiai, duodą do 
lerinę pagalbą, statą sąlygas, tuo tarpu, 
kai iš kitur gaunama pagalba be jokių 
sąlygų, — sako Prancūzijos premjeras, 
suprantama, turėdamas galvoje Sovietų 
Rusijos pagalbą.

KREMLIAUS SVEČIŲ 
VIEŠNAGĖS PROGRAMA

Šią savaitę Britų Vyriausybės Kabine
tas aptarė atvykstančių Maskvos svečių 
10 dienų viešėjimo programą.

Sovietų vadai atvyksta karo laivu „Or
dzhonikidze“ balandžio 18 d., trečiadienį, 
11.35 vai į Portsmouth'© uostą. Iš ten trau 
kiniu į Londoną.

Londone, Victorijos stotyje, 2.15 vai. 
juos pasitiks britų premjeras Sir Edenas 
ir užsienio Veikalų ministeris Selwyn Llo
yd. Iš stoties Kremliaus svečiai vyksta į 
vakarų Londone esantį Claridges viešbu
tį, kuriame jie apsistoja visam vizito me
tui.

Sovietų vadai kelis kartus susitiks su 
britų vyriausybės galvomis pasitarimams. 
Skelbiama, kad tiems pasitarimams yra 
numatoma 24 valandos visos viešnagės 
metu.

Windsoro pilyje jie bus Karalienės pri
imti sekmadienį, 5,30 vai. po pietų.—Tą 
sekmadienį lenkai ir kiti sovietų paverg
tų kraštų pabėgėliai, gyveną Anglijoje, or
ganizuoja protesto eiseną iš Bromton Ora
tory bažnyčios prie Nežinomo Kario pa
minklo White Hall.

Ukrainiečių tremtinių pareiškimas
Škotijos ukrainiečiai, suvažiavę į Edin

burgą, pareiškė, kad bolševikų vadams at
važiuojant į Angliją, ukrainiečiams bus 
liūdesio ir pasninko diena. Nuo 18 balan
džio, kol bolševikai bus Anglijoj, ukrai
niečiai tremtiniai ant rankpvės dėvės 
juodą kaspiną, kaip gedulo’ženklą ir dirbs 
tylėdami, tuo išreikšdami gilų skausmą ir 
nepasitenkinimą neprašytais vizitoriais. 
„Tie bolševikai^ — memorandume rašo 
ukrainiečiai, — yra tiesioginiai atsako- 
mingi už žiauriausius nekaltų žmonių 
pravestus žudymus ir kankinimus anapus 
geležinės uždangos. Jie žiauriai taip pat 
nuslopino Ukrainos nepriklausomybę 
1920 m.“

Žymus anglų filmų artisttas Alec Gui- 
nes, 42 m., perėjo į Romos Katalikų Baž
nyčią ir prieš Velykas priėmė pirmąją 
šv. Komuniją. Alec Guineš pareiškė, kad 
katalikų tikėjimu pradėjo domėtis dirb
damas „Belaisvio“ filmoje, kurioje turė
jo pagrindinę Kardinolo Mindszenty rolę. 
Jo naujosios filmos „Father Brown“ ir 
„The Swan“.

BARCELONA. Ispanijos Katalonijos 
provincijoje per 4 metus bus pastatytas 
didžiausias pasaulyje teatras, kuris turės 
5700 sėdimų vietų. Jame bus ruošiami 
Kristaus kančios dramos vaidinimai, ku
rie toje apylinkėje vaidinami jau nuo 
1642. m.

Roma. Italija atominiams tyrinėjimams- 
iš USA gauna 10 tonų sunkiojo vandens, 
mokėdama už 1 kg. po 56 dolerius.

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •!’ ••• ••• ••• •***t tv •>
$ DBLS BIRMINGHAMO SKYRIAUS * 
j PIRMININKĄ
j JONĄ ZOKĄ |
i ir Į
❖ Miss BARBARA CHAPMAN, «
❖ šeimos židinį sukūrusius, sveikiname o
❖ ir linkime saulėto gyvenimo.

DBLS Birminghamo skyriaus ❖
❖ Valdyba ir Nariai.
❖ f
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