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Pavergtų Tautų tylos 
demonstracija

Sovietų spauda ir sovietų koresponden
tai jau nusiskundžia anglų visuomenės ir 
spaudos gana rezervuota ir skeptiška lai
kysena Bulganino ir Chruščiovo vizito me
tu. Argi šiuodu sovietų vadai nėra pareiš
kę Sovietų Sąjungos norų taikingai sugy
venti su Didžiąja Britanija? Kruvinomis 
raidėmis Europos istorijon įrašyti paskuti
nių 16 metų Europos tautų pavergimo fak
tai — nepamiršti ir žodžiai nenutrinti!.

Tuos kruvinus faktus ir tą dalyką, kurį 
sovietų vadai nori tylomis apeiti, visam 
pasauliui ir Londonui priminė sekmadie
nio, balandžio 22 dienos, masinė pavergtų 
tautų egzilų tylos manifestacija, įvykusi 
Londone.

„Jei čia būtų bet kuri abejonė dėl mūsų 
emigrantų ir pabėgėlių nusistatymo, ne
palaužiamo ir drausmingo nepritarimo, taž 
buvo šiandien Londone krikštoliniai aiš
kiai padaryta lenkų, lietuvių ir kitų. Nie
kus, kas tik matė demonstraciją negali 
nieko pasakyti išskyrus tj, kad ji buvo 
tikra! įspūdinga. Gal būtų buvę gera, jei 
tarp kita ko, Bulganinas ir Chruščiovas 
būtų galėję ją pamatyti“,— rašė pirmadie
nio „The Manchester Guardian“.

„20.000 tylos proteste“, spausdina „The 
Daily Mail“ antraštę nuotraukai, vaizduo
jančiai dešimčių tūkstančių egzilų ir ang
lų žiūrovų minią prie I Pasaulinio Karo 
žuvusiems paminklo Whitehall.

„March of the exiles“, — rašė pirmadie
nį „The News Chronicle“. „Trisdešimt 
tūkstančių lenkų, čekų, latvių ir lietuvių 
egzilų iš viskis Britanijos žygiavo vakar 
dviejų mylių ilgio procesijoje nuo Brom- 
ton Oratory iki Cenotapho...“

„Freedom march of the exiles“, —■ rašė 
„The Daily Mail“ korespondentas Vincent 
Mulchrome. ■ „Dvidešimts tūkstančių eurci-
piečių stovėjo tyloje prie Cenotaph vakar 
tyloje, protestuodami, prieš jų kraštų pa
vergimą. Kita tiek juos stebėjo. Minią už
tvindė Whitehall nuo mūrų iki mūsų tarp 
Downing street ir Parlamento skvero... 
Jie žygiavd po aštuonis gretose, jauni ir 
seni vyrai, moterys ir vaikai — ir visi 
trirtai sučiaupę lūpas, tyloje protestuoda
mi ir toliau tylūs būdami, kai jie pasiekė 
Cenotaphą.“ „...keturi vyrai nešė ant pe
čių mirštančio Kristaus galvos atvaizdą, 
kurio burną užrišta.,. Užrašas bylojo..^ 
„Tegu užčiauptą bažnyčia Lenkijoje būna 
įspėjimas laisvajam pasauliui“. Virš jau
nų moterų galvų spalvinguose tautiniuose 
drabužiuose judėjo transparentai, kurie sa 
kė: „Mes nenorime rusų Lenkijoje“, „Bai
kite pavergimą Čekoslovakijoje“, „Šalyn 
sovietų despotizmais — laisvė Latvijai“.

„Daugiausiai buvo lenkų“,— rašė „The 
Daily Express“, „bet buvo grupės čekų, lie 
tuvių, bulgarų, estų... visi demons t ra v j 
prieš maršalo Bulganino ir Chruščiovo 
viešnagę Britanijoje“. „Dydis ir gera eise
nos tvarka, vyravusi atstovų iš Pabaltijo 
valstybių, Čekoslovakijos ir kitų kraštų 
už geležinės uždangos, darė Įspūdį žiūro
vams“, — rašė „The Daily Telegraph“. 
„Tūkstančiai lenkų, ukrainiečių, čekdslo- 
vakų, latvių, bulgarų ir iš tikrųjų pabėgė
lių iš kiekvieno Rytų Europos krašto,“— 
rašė pirmadienio „The Times“,— dalyva
vo savaitgalio demonstracijoje protestuo
dami prieš jų kraštų pavergimą“. Kaip nu
rodė „The Daily Mail“, pagrindinė trans
parentų tema buvo LAISVĖ, „laisvė Esti
jai, Bulgarijai, Jugoslavijai, Albanijai“, 
„Mes kJvojcme ties Arnheilmu“, skelbė vie 
nos grupės transparentas, kitų: ties Monte 
Cassino, Prancūzijoje, Tobruke. Kitas pri
minė: „lenkų lakūnai visa jėga kovo jo Bri
tanijos oro kautynėse“.

Toliau anglų spauda aprašė, kaip gen. 
Andersas padėjo vainiką, apjuostą visų 
tautų kaspinais: Lenkijos, Latvijos, Esti
jos, Lietuvos, Jugoslavijos, Albanijos, 
Vengrijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos; su 
įrašu: „Žuvusiems nuo komunfemo despo-
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tijos“. Nuskambėjo lenkų himnas, jį sekė 
„God save the Queen“. Po to visų mani
festacijoje dalyvavusių tautų atstovų him
nai: Estijos, Latvijos, Lietuvos Čekoslova
kijos.

„Tauta be vilties“, — rašo „The Man
chester Guardian“, apie tuoj pat šią ma
nifestaciją sekusią dviejų tūkstančių uk
rainiečių ir slovakų manifestaciją su jų 
tautinėmis vėliavomis“, „Pusiau pamiršti 
įvykžai“,— nurodė „The Manchester Guar- 
dien“ korespondentas apie ukrainiečių 
neštų transparentų obalsius: „Cruščev: pa
aiškink apie masines Viniccs žudynes 1937 
metais!“ kiti šūkiai bylojo apie Ukrainos
badą, Ukrainos masinius persekiojimus 
1930 ir Lt.

Daug dalykų norėtų sovietų vadai šian
dien laikyti pamirštais. Masines žudynes 
ir naikinimus Ukrainoje, sovietų išveži
mus iš Pabaltijo kraštų, Katyno žudynes! 
Miliūnus išvežtų ir nukankintų žmonių, 
baisų ir negirdėtą tautų pavergimą, 12 
tautų atimtą laisvę.

Tuos dalykus priminė sekmadienio de
monstracija ir tylos protestas. Protestas 
prieš šių dalykų nutylėjimą, įspėjimas dėl 
to, kas gali grėsti ir kitoms tautoms, jei 
kiekvienos tautos šventa teisė būti laisvai 
bus toliau paminta ir nebus atstatyta:

TAUTŲ PAVERGIMO NEGALIMA NEI 
NUTYLĖTI NEI JO NUSLĖPTI!

žodžiai apie norą taikingai sugyventi 
tol liks tušti ir visos kalbos apie taikingą 
sugyvenimą tol bus beprasmės, kol pusė 
Europos tautų toliau liks sovietų vergijoje. 
Taikos sąlyga yra laisvė, kiekvienos tau
tos laisvė, taika negali būti grindžiama 
nei pasiekta tautų pavergimo pagrindu.

S. ž.

—■ Laiškų, kurių tenka gauti nuorašus, 
analizės, o ypač išsamūs pasikalbėjimai su 
asmenimis, kuriems teko dešimtimis metų 
po vienu stogu gyventi drauge su mūsų 
tautiečiais, dar neleidžia padaryti galuti
nio sprendimo, nes negallrh'a'rizikuoti žmo 
nių gyvybe, kadangi niekad nežinai, kur 
yra politinė Sovietų klasta,— pareiškė V. 
T. pirm. Devenienė, Eltos bendradarbiui, 
užklausta ’dėl ryšio su anapus esančiais.

— Turime žinoti, kad mūsų žmonės, 
nors ir ištremti, pasižymi darbštumu ir 
realiu galvojimu. Vilkdami sunkią vergiją, 
jų daugumas, atlikę bausmę, bet priversti 
pasilikti Sibiro ištrėmime, ten pradėjo kur 
tis. Sibire erdvės — begaliniai plotai. Že
mė kai kur yra labai derlinga. Taip daug 
kas ten turi jau pasistatę vargingas pirke
les, susitaisę „nuosavus daržus“, įsigiję 
vieną kitą gyvuliuką — ir tokiu būdu gi
nasi nuo bado. Žymi mūsų tautiečių dalis 
dar turi ir toliau atlikti jiems skirtąją 
bausmę. Daug kur vyrai tebelaikomi už 
spygliuotųjų vielų darbo vergų stovyklose. 
Ten, kur paleidžiami, jie įsijungia į kitų 
mūsų tautiečių tarpą. O kadangi į Sibirą 
buvo išsiųsti dešimtimis milionų pačių ga
biųjų ir energingųjų įvairių tautų sūnų, 
'savaime suprantama, jog Sibiras, kad ir 
prievarta, tampa ištremtųjų ir pažemintų
jų lyg ir „naująja žeme“, ir kai kuriems 
laisvai gyvenant sąlygos geresnės ir sau
gesnės negu krašte.

1941 m. išsiųstieji į darbo vergų stovyk
las ar prievarta Sibirą ištremtieji būda
vo atgabenami j plyną erdvę ar į miškus, 
kur tik staugdavo vilkai. Jie, toli gražu 
ne visi vos-ne-vos įstengdavo išsilaikyti, 
turėdami gyventi palapinėse, ar išsikasti 
„rusiškas zemliankas“. šiandien daug kur 
prievarta jau kuriami miestai, ugdoma 
pramonė, dygsta fabrikai. Visa tai dau
giausia daroma darbo vergų ar prievarta 
įkurdintųjų kruvinu prakaitu. Tačiau ir 
bolševikai priversti daugiau skaitytis su 
tenykščiais „naujaisiais gyventojais“, ypač 
po darbo vergų sukilimų. Per visą Sovietų 
šiaurę praėjo sukilimai, jų bijomasi ir Ru 
sijos viduje. Tie sukilimai priverčiamose 
darbo stovyklose, kur žmonės su kastuvais 
ir basliais laimėjo, yra „Sibiro stebuklas“. 
Todėl ne vien iš malonės, bet daugiausia 
sukilėlių verčiami nūdieniniai viešpačiai 
ir daro dabar nuolaidas.

Patirta, kad Sibiras mus girdi ir radijo 
bangomis —■ mumis pasitiki ir į mūsų san 
tūrumą, atsargumą bei Sovietų pažinimą 
deda daug vilčių.

O kaip su laiškais ir siuntiniais: 
ar nepavojinga juos ten siųsti?

— Jeigu kas iš stovyklos parašo į užsie
nį ir laiškas ateina arba artimieji jam ką 
pasiunčia, tai čia — natūralus kelias, ne
paslėptas. Nemaža siuntinių gaunama ir 
iš tėvynės, kiti ateina iš Lenkijos, Vokie
tijos, Rumunijos etc. Bet tie siuntiniai yra 
asmeniniai, vardiniai. Tačiau jeigu kokia

CHRUŠČIOVUI „NERVAI NEBEIŠLAIKĖ”
Nebėra jau didėlių optimistų dėl sensa

cingos sovietų vadų viešnagės pasisekimo, 
nebėra vilčių, kad ką nors konkretaus, ką 
nors teigiamo būtų pasiekta šių pasitari
mų metu. Po dviejų, trijų dienų, tada, kai 
skaitytojai gaus šį „E. Lietuvio“ numerį, 
bus jau aišku, kad iš viso išėjo tik burbu
las tiems, kurie ir vėl būvo pasišovę susi
tarti su „pasikeitusiais“ komunistų vadais.

Gal vaizdžiausi iš viso šio vizito „pasi
keitimo“ demonstracija įvyko pirmadienį, 
kai abu svečiai dalyvavo Darbo Partijos 
surengtame priėmime. Šiame trumpame 
apžvalginiame straipsnelyje neįmanu įver
tinti Darbo Partijos žymiųjų veikėjų žy
gio, kokį jie padarė priėmimo metu. Tai 
buvo konkretus, nieko nebevyniojąs į va
tą pareiškimas Kremliaus satrapams, ku
rie., prispirti prie sienos, buvo priversti nu 
simauti kaukes, kas, suprantama, visiems 
dalyviams padarė šiurpų įspūdį, akivaiz
džiai įsitikinus kokie iš tikrųjų yra tie 
„svečiai“, su kuriąis sėuima prie vieno sta 
lo.

Šiame priėmime Chruščiovas pasakė il
gą kalbą, kurioje kaltino britų prieškari
nę politiką ir gynė Molotovo-Ribentropo 
paktą. Tokia kalba sukėlė šeimininkams 
didelio nepasitenkinimo. Dar daugiau at
vėso nuotaika, kai Chruščiovas atmetė 
Darbo Partijos pirmininko Gaitskellio pra 
šymą, paleisti iš kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų socialdemokratų veikėjus, 
esančius pavergtuose kraštuose. Tame pra 
šyme buvo įrašyti ir LIETUVOS socialis
tai, kalinami sovietiniuose kalėjimuose. 
Chruščiovas brutaliai atmetė prašymą pa
leisti 200 prašyme išvardintus politinius 
kalinius, pareikšdamas, kad Sovietų Są
jungoje jokių socialdemokratų nesą ir 
„liaudies demokratijos vyriausybės“ esan
čios visiškai savarankiškos ir nepriklauso 
jo kontrolei.

Del ryšio su artimaisiais
organizacija staiga pradėtų siųsti į stovyk
lą dešimtimis siuntinių ar lietuviams, ar 
kurios kitos tautybės žmonėms, tai tuojau 
prasidėtų tardymas, kodėl tos organizaci
jos siunčia, rasi, gavėjas susižino su už
sieninėmis organizacijomis, kurios nėra 
palankios komunistiniam režimui, ar gavė 
jai gal kuo nors nusiskundžia, kad jiems 
negera ir sunku gyventi, etc. Todėl orga
nizuotas masinis šelpimas šiandien dar nė 
ra galimas. Nors kiti ir sako: vis tiek blo
giau, kaip į Sibirą, nebus, tačiau reikia at
siminti tą faktą, jog yra daug kandidatų 
užimti kad ir vargingai ištremtojo tautie
čio pirkelei ir jo daržams, kurie buvo pas 
kutinėmis jėgomis apdirbti. Ir tik tam, k; 
būtų pakeistas tokio gavėjo adresas, bol
ševikai, nieko nesivaržydami, iškels jį kur 
nors toliau, kur nepasiektų nei jokie laiš
kai, nei siuntiniai. Ir čia vargu beužteks 
išsekusios sveikatos Sibire iš naujo vėl įsi
kurti.

Reikia žinoti, jog kiekvienas susirašinė
jimas iš užsienio j Sibirą ar iš ten siunčia
mas į užsienį yra registruojami. Ištikrina
mas ir kiekvieno siuntinėlio turinys, ne 
tik patys gavėjai bei siuntėjai, surenkant 
apie juos bolševikams reikalingas žinias. 
Neveltui persiuntimo kontoros turi gauti 
iš bolševikų patvirinimą ar reikalingą lei
dimą. Tiesa, šiandien okius siuntinius siųs 
ti gal net ir skatinama. Ar yra koks tiks
las komunistams tokį kontaktą užmegzti 
ir jį, prireikus, panaudoti ateityje, aš ne
žinau. Tačiau aš viena žinau, jog bolševi
kai visuomet ligi šiol* turėjo savo suktų 
kėslų. Ir jie nepalieka neišnaudoję visų 
galimumų savo kėslams įvykdyti. Tai tu
ri atsiminti visi, ir tai gerai įsidėti į gal
vą.

O kaip daryti su laiškais?
— Šį reikalą gal paaiškins ir toks atve

jis: štai man iš Amerikos rašo, kad jo mo
tina mirusi Sibire ir kad jis dabar labai 
gailisi, jog jai neparašęs, drauge mesda
mas kaltinimą, kodėl mes neskatiname pa 
laikyti susirašinėjimo laiškais — vis dėlto 
toks gautas iš sūnaus ar iš kito artimo 
žmogaus laiškas būtų buvusi ten paskuti
nėmis jos valandomis didelė paguoda. Į 
šį priekaištą galėčiau tiek atsakyti: taip, 
tokia sena mętutė paskutinėmis gyvenimo 
valandomis būtų buvusi paguosta. Bet 
mums rūpi ypač tie, kurie dar gyvens, ku
rie reikalingi ateičiai. Ir kažin ar autorius 
taip būtų parašęs, jei jo motina būtų jau
nesnė ir nemirusi. Tokie atvejai tik pasa
ko, jog nebent mirštantiems Sovietuose nė 
ra pavojaus. Tačiau visiems kitiems reikia 
labai didelio atsargumo ir rūpestingumo.

Ta’, suprantu, kad Jūs dirbate, 
nors ne viskas viešumai ir galima skelbti.

— Jei ne vienam laisvėje esančiam lie
tuviui nevalia užmiršti mūsų brolių, tu
rinčių atlikti bausmę ar vilkti tremties

Neabejotina, kad Chruščiovui nervai ne 
beišlaikė po jų vizito Oxforde, kur studen
tai surengė tokį priėmimą, kurio niekas 
nesitikėjo. Keturi tūkstančiai laisvo kraš
to studentų parodė budeliams, kas galima 
padaryti, panaudojus tik tikrą jumorą, sa
tyrą. Studentai pasitiko ir išlydėjo svečius 
su šūkiu: „Poor old Joe“! Jie, žinodami 
„pasikeitimą“ nešė Stalino, Berijos por
tretus taip, kaip Sovietų Rusijoje buvo ne
šiojami tie portretai Stalinui viešpatau
jant. Išdaigai, jie susprogdino pintardą, 
kuri įvairė ir sargybai ir patiems svečiams 
nemažai baimės. Galutinam išjuokimui, 
jie kvietė „visų profesorių tėvą ir moky
toją Staliną“ j profesūrą; pakabino uni
versiteto patalpose jo paveikslus tuo sve-
čiams trindami nosis, lyg katinams. Su
prantama, kad nuo tokio priėmimo ir 
Chruščiovui nebeišlaikė nervai, todėl jis, 
kartą parpuolęs, padarė dar didesnį sve
čio netaktą, ėmęs grasinti vandenilio bom
ba, kurią, girdi jie pirmieji pasigamino ir 
pirmieji išbandė pakelti. Tokia „svečio“ 
kalba sukėlė dar didesnę spaudos reakciją, 
jau nekalbant apie Amerikos spaudos kri
tiką.

Trečiadienio ryte, vos nuaidėjus spaudo
je apie rusiškąjį balių karališkajame Cla- 
ridges viešbutyje, Londoną vėl užgulė sen 
sacingos žinios: svečiai keičia programą! 
Nebebus pranešimo spaudai ! Ir. t.t.

Apskritai, atmosfera pritvinko tuo tvai
ku, kurį sukelia bolševikinės ordos. Lon
donas pakvipo rusiškuoju „varveliu“ ir 
kiekvienas uoslelę turis žmogus tai jau
čia ir suka į šalį nosį.

Kitą savaitę, svečiams išvykus, jau bus 
gailma padaryti bendrąjį šio vizito balan
są išsiduksėjusioje atmosferoje.

Serbentą.

dienas Sibire, tai kaip Vlikas, tų žmonių 
įpareigota organizacija, galėtų šiuo reika
lu nesirūpinti? V. Taryba yra padariusi 
žygį, kad globa ir pašalpų teikimas galė
tų vykti be rizikos — galėtų būti išplėstas 
ir anapus geležinės uždangos. Tada susida 
rytų galimybių ištirti ir mūsų tautiečių, 
Sibire jr kitose Šiaurės srityse atsidūrusių, 
padėtį ir organizuoti jiems pagalbą. Taigi, 
šis klausimas ne tik šalpos, bet žymia da
limi ir politinis klausimas. Todėl jis pri
klauso prie tų Vliko darbų, kur dirbama 
ir... tylima. Lietuviškoji visuomenė turė
tų pasitikėti ir žinoti, kad nebūtinai tik 
ten yra didelis darbas, kur daug kalbama.

Kreipiuosi į visuomenę prašydama 
pagalbos

— Neprašau man siųsti nei laiškų ori
ginalų, nei pavardžių, jei kas to nenori. 
Bet prašyčiau atsiųsti laiškų kopijas ir 
pridėti prie jų savus komentarus — nes be 
to laiškai nedaug ką pasako. Tekiausia ar 
suteikia iš savo pusės žinių — būsiu kon
fidenciali. Ir esu įsitikinusi, jog tuo būdu 
bus galima daugiau pasiekti. Kreiptis ga
lima Vliko prezidiumo adresu (403 Stan
hope Street, Brooklyn 37, N.Y. U.S.A.), 
arba į Vykd. Tarybą: 14b Reutlingen, Ger- 
tenstrasse 5, Deutschland.
.Vėliau teks pasisakyti apie Lietuvoje 
esančius mūsų tautiečius. (E.)

NAUJAS 
SIBIRAN DEPORTUOTŲJŲ 

SĄRAŠAS
(E) Vliko Informacinė Taryba yra ga

vusi žinių dar apie šiuos lietuvius, kenčian 
čius sovietiniame pragare:

ANDRIUŠKEVIČIUS, gydytojas, BAR- 
BARAUSKAS, BUKNYS (ar Buknis), 
gim. apie 1927 metus, BUTKUS, kunigas, 
ČEPONIS, gimęs apie 1925 m. DRAUGE
LIS, Jurgis, kapitonas, DUMAUSKAS, Juo 
zas, ENDRIUKAITIS (ar Endiukaitis), Vy 
tautas, GRICIŪTĖ, Salomėja, GRICIŪTĖ, 
Elena, GRICIŪTĖ, Marcelė, ILGŪNAS, 
Mykolas, buv. „Liet. Aido“ vienas iš re
daktorių, INGELEVIČIUS, puskarininkis, 
KRIŠČIŪNAS, pulk, leitenantas, KUJUS, 
gimęs apie 1929 m., KUNDROTAIS, Petras, 
MAČYS, Juozas, MILAŠEVIČIUS, Vytau
tas, leitenantas, MILVERTAITĖ, Onutė, 
MUSTEIKIS, Juozas, PALIKŠA, Juozas, 
REPŠYTĖ Ona, RUTKAUSKAS, Algiman
tas, STANKUS, gimęs apie 1916 m., ŠA
KENIS, inž., buv. Švietimo ministeris. Jau 
miręs. ŠČEPAVIČIUS, Jonas, kapitonas, 
ŠIPAILA, Jonas, kapitonas, STANKUS, 
kapitonas, VARIAKOJIS, Saulius, VAIŠ
NORA, buv. finansų ministeris bolševiki
niame kabinete, VAITIEKŪNAS, buv. re- 
dakt. bolševik. enciklopedijos, VELIČKA, 
Zenonas, ZAKARYSAS (?), kunigas, ZAS- 
KEVIČIUS, generolas, ŽEBUOLlS, gimęs 
apie 1928 m. ZINKEVIČIUS, gydytojas.

7 DIENOS
Londonas. Antradienio vakare Claridges 

viešbutyje, kuriame apsistojo Maskvos sve 
čiai, buvo surengtas priėmimas. Sovietai 
pasikvietė apie 2.000 svečių, kurie stovėjo 
gatvėje eilutėje. Tai pirmas diplomatų gy
venime įvykis, sukėlęs didelio juoko kitos 
dienos rytinėje spaudoje. Baliuje buvo to
kia spūstis, kad viešnioms vos nenukritu- 
sios balinės suknios. Spauda praneša, kad 
„vodkos“ buvę tiek, jog pylėsi upeliais, 
dužę stiklai ir lėkštės. Saugams enkavedis
tams buvę nepaprastai karštų momentų, 
kai prie Chruščiovo ar Bulganino priartė
davo nepažįstami asmenys...

Monaco. Grace Kelly ir Rainier sutuok
tuvių metu, buvo vagių apiplėštas Dr. Mi- 
chailovo, kuris dalyvavo vestuvėse, butas.

Pavogtas Rubenso autoportretas, 25.000 
svarų vertės ir dar keli paveikslai mažes
nės vertės. Viso išneta už 30.000 svarų pa
veikslų.

*

Nikozia. Iš pasalų buvo teroristų užpul
tas britų karinis automobilis ir apmėtytas 
granatomis. Trys britų kariai buvo sužeis
ti, kurių vienas, vežant. į ligoninę, mirė. 
Tos pat dienos popiečiu teroristai nužudė 
turkų policininką. Turkų studentai, keršy
dami už policininko nužudymą, išdaužė 
graikų krautuvėms langus.

*
Maskva. Komunistų žurnalas „Sovietų 

valstybė ir teisė“ užpuolė antrąjį lavoną 
— Andrėj Višinskį, kuris didžiųjų bylų 
metu, nuo 1937 m. iki 1938 m. išžudęs 
apie 6.000 žmonių, jų tarpe ne vienę arti- 
mę savo draugą. „Teisės“ žurnalas užpuo
la Višinskį, kad jis „aiškiai iškraipęs so
vietinę teisę ir tuo būdu buvo pasmerkta 
mirti žmones, pasiremiant jų pačių prisi
pažinimais“.

*
Vašingtonas. Atominės energijos labo

ratorijoje, Los Alamos, streikuoja 1000 
darbininkų, reikalaudami didesnių atlygi
nimų. Slaptose laboratorijose sustojęs bet 
koks darbas.

*
Varšuva. Postalininis valymas pasiekė 

ir komunistinę Lenkiją, šią savaitę suim
ti Roman Romkowski, ėjęs saugumo mi- 
nisterio pareigas ir A. Sejgem — saugumo 
ministerijos direktorius. Abu apkaltinti 
„įstatymų sulaužymu ir daugelio nekaltų 
žmonių laisvės atėmimu“.

PAVOGĖ VAINIKĄ
NUO NEŽINOMO KARIO KAPO

Pereitą sekmadienį antisovietinėje de
monstracijoje- dalyvavusių pavergtų tautų 
vardu buvo padėtas vainikas prie Cenotaph 
paminklo Londone. Vainiką juosė demons
tracijoje dalyvavusių tautų tautinės juos
tos su atitinkamais įrašais. Lietuvių tris- 
palvinėje juostoje buvo įrašas: Freedom 
Tor "Lithuania".

Iš pirmadienio į antradienio naktį, vai
nikas buvo pavogtas, kaip neabejotinai 
spėjama raudonųjų agentų.

Policininkas, tą naktį budėjęs prie pa
minklo, pareiškė, kad po vidurnakčio prie 
jo privažiavęs automobilis, iš kurio išlipu
si moteris klausė kelio. Atrodo, kad tai 
buvę specialiai padaryta tam, kad atkrei
pus policininko dėmesį nuo vainiko, kurį 
antras piktadarys tuo metu pavogęs.

Šis barbariškas darbas sukėlė britų vi
suomenėje pasipiktinimą. Londono spaudo 
je, ryšium su šia vagyste', vėl buvo mini
ma pavergtųjų tautų demonstracija Lon
done, apie kurią ir Maskva nebegalėjo nu
tylėti. Pirmadienio numeryje „Pravda“ 
rašo, kad tai „fašistų išsišokimai1-', ku
riems anglai atėmę transparentus.

COMMUNISM IN ACTION
Šio „E.L.“ numeryje, 4 puslapyje, spaus

diname Skotų Ligos Už Europiečių Laisvę 
pirmininko J.J. Stewart'o straipsnį anglų 
kalba, persispausdintą iš keturių puslapių 
specialios skrajukės, kurią p. Stewart'as 
parašė ir atspausdino savo iniciatyva ir 
pastangomis. Jau nebe pirmas kartas, kai 
šis kilnus vyras stoja ginti mūsų paverg
tos Tėvynės laisvę, kuris kiekvieną progą, 
kiek tik jo amžius ir sveikata leidžia, pri
mena laisvam pasauliui mums padarytą 
skriaudą ir ryžtingai kovoja, kad ši skriau 
da būtų atitaisyta. „Scottish League for 
European Freedom" pirmininko, p. J J. 
Stewart'o asmenyje mes, lietuviai, turime 
vieną didžiųjų šulų, stovinčių kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Kiekvieno lietuvio širdis linki šiam gar
bingam vyrui sveikatos ir taria jam nuo
širdžiausią padėką^

1



PASTABOS PRABĖGOMIS

RUP! DUONA
'•»' 'S*' ' ",j 'k

Kaip visi šunės loja, kaip visos žuvys' 
plaukia, taip ir kiekvienas čia ir visur ki
tur esantis mūsų tautietis nori paamba- 
sadoriauti. Vieni atlieka tai kiekviena pro
ga, kiti jieško progų, o treti, nesugebėda
mi rasti ir jieškoti progų, priversti atlikti 
šventą savo pareigą bent tada, kai proga 
prispiria prie sienos. Vieni geria kiekvie
na proga ir girti pasakoja (jiems nebėra, 
po teisybei, nė didesnio reikalo pasakoti: 
jau ir be tų pasakojimo žodžių aišku), ki
ti ruošia koncertus ir parodas, kaip dabar 
pabaltiečiai Vokietijoje, o treti, sakau, pri 
versti sukrusti, kai proga prispiria juos 
prie sienos.

Neseniai ir mane proga buvo prispyrusi. 
Žmogus, kuris sudarė man tą progą, tie
są pasakius, domisi daugiau dantimis, ne
gu tautų, ypač mažųjų, laisve. Jo tam do- 
mėjimuisi esama ir tvirtesnio pagrindo, ne 
vien tik to, kad ta laisvė labai netikras 
dalykas, dar menkesnis už dantį (žiūrėk, 
dantį, jei savininkas rūpestingas, dantų gy 
dytojas lopo ir po kiek laiko pažiūri, ar 
lopas laiko, o jei reikia, tai ir vėl palopo):

Tas žmogus matė mane daugelį kartų, 
žinojo, kad aš svetimšalis, bet buvo toks 
inteligentiškai mandagus -ligi šiol nepasi- 
klausti, iš kur aš esu. Svetimšalis, ir ga
na, o dabar jis turėjo svečią, ir mes pra
dėjom nuo duonos.

— Tamstos kilmės krašte valgo juodą 
duoną, — sako jis.

— Taip, — sakau, — juodą ruginę duo
ną. -

— Rupią ruginę duoną, — sako jis.
— Rupių miltų juodą duoną, — sakau.
— Aš tau sakiau, — tada tarė jis savo 

svečiui. Ar tamsta ne iš Lenkijos? — sa
ko tada jis man. — Ne iš Lenkijos?

— Ne, iš Lietuvos.
— Iš Lietuvos? Juoda rupi ruginė duo

na... Valgydavote taip pat daug žuvies ir 
maža bulvių?

— Žuvies? — pats klausimu sustabdau 
save. Vaikystės metais, žinau, nemaža esu 
suvalgęs sūdytų silkių, bet silkė juk ne 
žuvis, kaip mūsų žmonės sakydavo, o, be 
to, ir tos silkės buvo nelietuviškos.

— Ne, žuvies tai ne. Mes kaip ir netu
rėjom jūros, — sakau jam. — Lenkai, tai 
jie turėjo didesnį priėjimą prie jūros, o 
mes 1923 m. atsiėmėm iš vokiečių Klaipė
dą, priėjom prie jūros, o 1939 m. Hitleris 
atėmė iš mūsų...

— Hitleris atėmė Klaipėdą, o Lietuvą 
paėmė rusai, — skuba jis man į talką 
baigti kalbai apie politiką ir žuvį, o kai aš 
atsikeliu išeiti, tai jis dar sako: — Iš viso 
koks Lietuvoje pagrindinis maistas? Ar 
tamsta gyvenai mieste?

— Kai toks didumo buvau, — sakau 
jam, ■— tai gyvenau kaime, o paskui iš
ėjau į miestus. Kaime žmonės valgė juo
dą duoną, dar mėsos, nemaža bulvių, dar 
pieno...

Čia ir sustojau. Kiaušinių? Kaimas kiau 
šinių versmė ir šaltinis, bet... miestas val
gė juos, todėl ir nebedrįsau pridėti jų į 
kaimiškų pusryčių ar pietų valgiaraštį. Bet 
jam dar maža buvo tų klausimų.

— Kaip duona, — girdi, — miestas pa
skirstydavo po visus kaimus?

— Oi, ne, — sakau. — Kaimo žmonės pa 
tys susimaldavo. Kai aš buvau toks didu
mo, — sakau, tai pats šitaip sukau girnų 
akmenį ir maliau duoną. Vėliau žmonės 
ėmė naudotis malūnais.

Išėjau, parėjau namo ir galvoju vis, kad 
mano ambasadorinė pareiga kaip reikiant 
neatlikta, žmogus susidomėjo, tai žmogui 
reikėtų ką nors duoti pasiskaityti. O ką 
dabar duosi pasiskaityti? Štai tuomet aš 
ir susitaikiau su tais, kurie lietuviškoje 
spaudoje kelia mintį, kad visos mūsų is
torijos vis apie kunigaikščius ir karus, 
apie karus ir kunigaikščius, o kaip pa

prastas žmogus gyveno karo ir taikos me
tu, ką jis valgė, ką gėrė, kuo vilkėjo ir 
avėjo, tai taip ir nežinia.

Tiesa, Simanas Daukantas savo BŪDE 
šiek tiek pasakoja apie tuos dalykus iš se
nųjų laikų (kurio senumo tie laikai, tai 
nė pats Daukantas nelabai tikras). Patys 
statėsi sau trobas, patys dirbdinosi veži
mus, patys verpė, patys audė, patys siuvo, 
o būdingiausia, tai ką valgė, ypač keliau
dami kur nors. Sustodavo pakeliui, pasi- 
semdavo iš upės vandens, įberdavo miltų 
ir srėbdavo.

Gerai, kad Daukantas šį tą sumedžiojo 
ir užrašė. Žinoma, kitataučiui Daukanto 
nepakiši. Viena — jis lietuviškai parašy
tas, antra — jis skirtas mums patiems 
skaityti, o trečia — jis gi ir pasakojo apie 
anuos senus laikus, o mes greit nebežino
sime, ką mūsų tėvai gėrė, ką valgė, kuo 
vilkėjo, kuo avėjo. Argi tai neįdomu būtų 
salia žinių apie kunigaikščius, mus val
džiusius, arba apie karus, mus ištikusius 
ir nusiaubusius? Labai įdomu ir reikalin
ga, nes, žinote, rupi duona, kad ir namie 
malta, savo rankom sukant sunkų girnų 
akmenį, padeda iki senatvės išlaikyti svei 
kus dantis ir didesnį prisirišimą prie savo 
žemės... Minkštos košelės, mėsytė iš dėžu
čių ir šilti patalėliai žinote ką padaro su 
žmogum. Toks jau ir mažo vėjo bijo. Ogi 
tie, kurie mažiukai persiskyrė su rupia duo 
na ir nebematė jau, kaip kamaroje suka
mas girnų akmuo, vargšai, kad ir lietu
viai, nežinos ir neturės iš kur sužinoti, kur 
dingo visa ta stiprybė, žinoma iš pasako
jimų apie senelius... Iš kur čia bus ta sti
prybė, jei net pro dantų plyšius pokš
tauja vėjai!

Žinoma, tokios ne kunigaikščių ir ne ka 
rų, bet paprastų žmonių gyvenimo istorijos 
mums reikėtų pirmoje eilėje sau, tokios 
buitinės, apyvokinės istorijos, gražiai pa
rašytos. Bėda tik: kas gi dabar parašytų 
ją? Rašančiųjų užtektų, tik, žinote, jie vi
si labai užimti: arba fabrike dirba, arba 
kitais darbais apsikrovę iki kaklo. Turėda 
mi tokią galėtume jos santrauką išsiversti, 
ir tada man būtų progos baigti atlikti sa
vo ambasadorinę pareigą: nunešti knygą 
susidomėjusiam mūsų kraštu žmogui, kur 
rašoma ir apie rupią duoną ir naujesnių 
laikų Palangos Juzės siūtą...

Aš suprantu, kad mano kalbos čia tuš
čios, kad niekas gal ir nerašys rupios duo
nos ir akytos bulvės istorijos ir jub labiau 
niekas jos neišvers į kitas kalbas ir man 
niekad nebus progos nešti jos anam ru
pia duona susidomėjusiam ir susižavėju
siam žmogui. Kas čia dabar rašys ir juo la 
biau kas čia vers, kad darbo ir šiaip yra 
ir dar vis pirmaeilio, degančio!.. k ■ •

Viltis dar mažėja, kai turime galvoje, 
kad dar vis trūkstama ir sau ir svetimiems 
pakišti pačios aktualiausios medžiagos pa
čiais opiausiais klausimais. Visi tą trūku
mą jaučiame, visi apie tai kalbame ir ra
šome ir vis tiek nieko nepadarome. Pa
simaišo kokia brošiūrėlė, tai, žiūrėk ir 
dingsta. Išeina prabanginis leidinys, bet 
jis neįkandamas. Tai ko čia man, žinoma, 
svajoti apie rupią duoną, aprašytą istori
joje?

K. Barėnas

Rašytojai S. Čiurlionienei neseniai su
ėjo 70 metų. Kaune ta proga buvo sureng
tas pagerbimo vakaras. Dabartinė valdžia 
jau anksčiau yra paskelbusi ją „LTSR nu 
sipelniusia meno veikėja“, o dabar dar ap 
dovanojo ir „garbės raštu“. LNA

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ"!

EUROPOS LIETUVIS

SVOTBINĖS RĖDOS
1955 m. Vilniuje Jono Juškos išleis

tas 2-ras tomas .Lietuviškos Svotbi- 
nės Dainos“ užrašytos ANTANO JUŠ
KOS. I Šią antrąją A. Juškos surink
tosios vestuvinės tautosakos knyga 
(apie 700 psl.) sudėta „Svotbinių dai
nų“ rinkinio III dalis ir visos likusios 
melodijos iš II dalies. Naujas dalykas 
II dalyje yra A. Juškos vestuvinių 
apeigų aprašymas „Svotbinė rėdą“.

Čia spausdiname iš tos dalies, „Svot 
binės Rėdos“, ištraukėlę „Byla Kvies
lio“ nuo vedžio, papasakota Gaudins- 
kio iš Rukšionių.

Paklausykite manęs jauno kalbančio, 
rūtų kvietkelės mirgančios, aukso žiedelio 
skambančio.

Aš esmu pasiuntinys, siųstas nuo tėvo 
(Staniuliaus) ir nuo to jauno jaunikaičio 
(Petro), kurs anksti rytą kėlė, vartelius 
atkėlė, į stainelę ėjo ir žirgelį šėrė, tymu 
balnojo, auksu žabojo, į Veliuonos bažny
čią jojo. Pasivijo jauną mergą. Jis prie jo
sios artinos ir linksmai kalbino. Klausė 
tėvų: „Ar jūs man pavelysite, ar ne?“ 
Jam pavelijo, ir jįjį palinksmino. Taip jie
ji supratę ir gimines sukvietė.

Jūs nesibijokite tamsios nakties ir šla
pio kelio: bus tuomi sykiu keliai ištaisyti, 
rūtomis išbarstyti. Nesibijokite, kad jojo 
stainios sulūžusios: bus tuomi kartu stai- 
nios mūrinės ir durys suvertinės, ąžuolo 
grindys, sedulų rindos ėdžios bus abrako 
pripiltos. Abrako bus nebus, o spalių pel
nai bus, o kad nebus aš pats atnešęs mai
šą įpilsiu.

Yra jaučiai nupenėti, pamušti ir po bal
kiu pakabinti ir peiliai įsmeigti. Kas norės 
—• atsipiaus, kas nenorės — atsitrauks.

Prašau didžius ir mažus, senus ir jau
nus.

Prašau ant untaminko vakaro galo se
nus už balto stalo, už balto pyrago, už bal
tos plėčkos, už vyno stuobrinės gražią ro
dą rodavoti, aukso stuobrinę panešioti.

Taipogi prašau jaunus tancių tanciavo- 
ti, vaidų neieškoti, štukomis nevogti, po 
vogtuvus ir kišenius netykinėti, nes kas 
ką pavogs, bus išjuokimas, drova ir gėda.

Ir taipo prašau tuos mažus vaikelius už 
pečiaus sėdinėti, šakalėlius kraustinėti, 
pyragėlių tikinėti. Pyragėlių gaus negaus, 
o botagu greičiau gaus,— ir aš pats bota
gą duosiu.

Kas ką pavogsite: ar pypkę, ar tūzę, ar 
prykelj, ar kitą kokią lietą paduokite ma
nei: nebus nei skundų, nei bėdos.

Kai mes nuvažiuosime į Veliuonos baž
nyčią, tai mes nei grajysime, nei šoksime, 
tiktai žiūrėsime ant tų jaunų jaunikaičių, 
kurie permainė savo stoną.

Prašau nuo tų jaunų mergelių, kad ne- 
užmirštumėt manęs jauno kvieslelio. Pra
šau apdovanokite mane vyno plėčkele, 
kad ne plėčkele, nors čerkele, nors meiliu 
žodeliu. Prašau mano bėram žirgeliui nors 
avižų rokondelę, nors šieno plakelį, nors 
vandens viedrelį, o kad ir vandens gailė- 
sit, nors šiaudų supuvusių iš palėpių pla
kelį. Ir žinokit, kad aš nežinau kelio, — 
reiks manei pakelių.

VAVERSKIO IŠ KALVIŲ 
nuo nuotakos

Duodu garbę Dangaus Ponui ir tiems 
namams, ir tų namų gaspadoriams. Pa
klausykite manęs jauijo kalbančio, žalių 
rūtelių keliančių, aukso žiedelio žibančio, 
vario skambalėlio skambančio, ne taip va
rio skambalėlio skambančio, kaip manęs 
jauno kalbančio. Aš esmuv pasiuntinys, 
siųstas nuo tos jaunos mergos, žalios rūte
lės, Onos Poškytės, kuri anksti rytą kėlė, 
į rūtų darželį ėjo, šaltą rasą krėtė, juodą 
purvą mynė, žalią rūtą skynė, vainikėlį
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pynė ne dėl ko kito, tiktai dėl savęs; kuri 
tėtės motės perėta, brolių seserų mylėta, 
plačios giminės Slavinta, šilkų juostele juo
sėta, margoj vygėj supta, auksp dzingilė- 
liu bovyta, pyragaičiais penėta,— ana pa
sidabojo jauną jaunikaitį, žalią diemedį, 
Joną Blažaitj, kurs anksti rytą kėlė, stai
nios duris vėrė, bėrą žirgą šėrė, aukso ka
manėlėmis žabojo, tymo balneliu balnojo, 
kas nedelią į bažnyčią jojo. Užprašau vi
sus iš to buto ant panedelio vakaro, ant 
utarninko ryto į veseliją. Prašiu ne ant 
ko kito, tik ant duonos, ant druskos, ant 
juodo pyvo, ant alaus macnaus, ant mi
daus saldaus, ant jaučio penėto kepenės. 
Prašau senus dėdes ir diedelius už balto 
stalo pasėdėti, gražią rodą rodavoti, auk
so stubrinę pakilnoti. Prašau jaunus į as
lą ant pauliavonės: kas bėrus žirgus išlai
kys, aukso kilpas išpildys, valaką žemės 
išvaikščios, baltus suolus išsėdės, juodą 
purvą išbris,— prašau labai žemai į ben
drovę atjoti. Prašau tuos jaunus berne
lius, kad šveistų šviesius kardelius, kad 
balnotų bėrus žirgelius, kad laužytų tymo 
balnelius, kad skaldytų sidabro kilpeles. 
Prašau tas jaunas mergeles kaipo paneles 
su .patinkavotais žibančiais verykėliais, su 
bovelnos pankelėmis, pančiakėlėmis, plo
nais žiursteliais, storais pilveliais, su žalių 
rūtų vainikėliu su šilkų kaspinėliais, kad 
nepavystų žalių rūtų vainikėlis, kad nesu- 
plėktų supūtų šilkų kaspinėliai,— nors už 
sienos pastovėti, į tancių pažiūrėti, berny
čių tykinėti. O jūs, jaunos mergelės vai
nikuotos, pašaliais nelandykite, vaikų bū
dą nebandykite,— vaikų būdą išbandysite, 
nieko gero nematysite. Aš esmu liūdnas, 
ant išmonių glumas, stoviu ant krašto, mo 
ku, matau ant rašto: pačiame vidury skai
tau. Prašau atsineškite peiliukus ir šake
les, duonos kampiuką ir druskos mazgiu- 
ką: kad savo turėsite, iš kitų nenorėsite. 
Prašau tuos mažus vaikelius kaipo žake- 
lius gražiai parėdyti, pas kaklį pasodinti: 
po aslą bėginės, kukarkai šakaliukus do
vinės, pyragų tykinės,— pyragų gaus ne
gaus, o kančą per kišką greičiau gaus. Pra 
šau senus ir jaunus, basus, vyžotus ir va
žiuotus, neikite pėsti, nejokite raiti, atva
žiuokite važiuoti šešiais žirgais, visais šir
mais, riestais kaklais, ir tais pačiais ak
lais šunų takais. Pas mus yra kelias žvy
ruotas, žaliomis skujomis išklotas,— žalių 
skujų netekome, šilingais išklojome. Pas 
mus bėriems žirgams pastatyti bus išduo
tos stainios budavotos: laukų tvertos, de
besimis lototos, dangumi dengtos; bus pra
varinės išrėdytos, išgrįstos klevo grindys, 
ės, putos per šnerves byrės, mums /nieks 
nerūpės; bus šieno trako ėdžios pridėtos, 
— žirgai ės neės, bile po snukiu turės, per 
šnerves byrės nė spalio neturės’; kas ne
turės šieno trako, nereikės nė abrako, o 
ąžuolinės rindos abrako pripiltos,— žirgai 
kas turės šieno iš paežių, nereikės nė avi
žų. Taipogi persiprašau visų namų .nuo 
mažiausio lig didžiausiam. Dabar prašau 
nesididžiuokite, mano jauno prašymo ne
apjuokite. Per girią jojau, žirgas paklupo, 
kišenės prairo, visi žodžiai išbiro,— ne aš 
vienas vynas, ir žirgas vynas. Ko nesusi
rinkau, to ir nepasakiau. Mano žirgelis ant 
keturių kojelių sukulpo, o aš~j aunas pa
siuntinys ant vieno liežuvėlio, tai nėra nė 
pavydo. Prašau apdovanoti mano bėrą žir
gelį šienu traku ir abraku, o dėl manęs 
jauno pasiuntinėlio jūs, moterėlės gobtū- 
ruotos, jaunos mergelės vainikuotos, pra
šau nors stuomenėlį, kad ne stuomenėlį, 
tai abrūsėlį, kad ne abrūsėlį, tai juostelę 
kutais ištraukytais, kad ne juostelę, tai 
margą lovelę, šilkų priegalvėlį, gražią jau 
ną mergelę man jaunam pasibovyti. Kai 
daugiau mokėsiu, daugiau kalbėsiu. Jei 
kas mokate, pasakykite, ir aš paklausysiu.

PRADEDANT MARIJOS MĖNESĮ
Gilaus pasitikėjimo ir meilės ryšiai, ku

rie jungia kiekvieną gerą krikščionį prie 
Dievo Motinos Marijos, nėra tuščias jaus
mingumas ar silpnos dvasios ženklas, bet 
gyvas ir dinamiškas Tikėjimas į Kristaus 
dieviškumą ir Marijos didžiąją misiją. Tai 
ypatinga Dievo malonė, kuri nuolankiąją 
Nazareto Mergelę iškėlė į žodžiais neapsa
komą Dievo Motinos vertę, apsaugojo nuo 
gimtosios nuodėmės, padarė visų dangaus 
malonių Paveldėtoja, Tarpininke ir Dalin
toja, suteikė Dangaus ir Žemės Karalienės 
garbę. Marija taip augštai iškelta visad 
lieka musų Motina ir Užtarytoja prie Die
vo sosto. Neveltui Popiežius Leonas XIII 
klausia: „ Iš visų šventųjų kas mums dau
giau malonių gali išmelsti, kas labiausiai 
jaučia mūsų reikalus, kas danguje pas Die 
vą turi didžiausią galią, jei ne Dievo Mo
tina Marija?“ Tai jautė krikščionys nuo 
seniausių laikų ir Marijos garbei žmogus 
genijus statė gražiausias šventoves, kūrė 
himnus, tapė akį veriančius paveikslus, de 
rino muzikos akordus ir nuo žemės į Mari 
ją kasdieną kyla milionai prašymų ir mal
dų, meldžiant pagalbos, stiprybės, ištver
mės.

Visa krikščionškoji kultūra pažymėta Ma 
rijos vardu, nes Ji savo nuolankumu gimi
ninga ir mažiesiems, bet būdama Dievo 
Motina, prieš Ją lenkiasi ir mokslo gal
vos. Visais sunkiausiais laikais Marija bu
vo Krikščionių Pagalba ir iš istorinės pa
tirties Bažnyčia savo apeigose gieda: Ma
rija, Tu vienintelė, kuri sunaikini visas 
herezijas plačiame pasaulyje! Ateis laikas 
kada ir dabartinė tamsybių galia — bol
ševizmas taip pat bus sunaikintas. Šiuo me 
tu vienas filosofas, žvelgdamas į Rusiją, 
sako, kad ji turinti ne vieną, bet dvi ato
mines bombas. Ta antroji bomba yra pa
vergtųjų tautų kančia, kurios neša bolše
vikų vergiją. Kada ji prasiverš •— jos jė
ga bus begaliniai didesnė už atominę bom
bą. To prašykime Marijos, ypač šį Jai pa
švęstą gegužės mėnesį, kad musų Tėvynė 
ir visos kitos pavergtosios tautos nusikra
tytų šėtono jungą. Šioj vizijoj kaip tinka 
naujoji šv. Tėvo Pijaus XII malda:

•— O, Mergele, dangaus pasididžiavimas, 
Tavo veidą regi šventieji ir jame atsispin
di angelai, padaryk, kad mes Tavo vaikai 
būtume į Tave panašūs, kad mūsų sielos 
gautų Tavo grožio spindulių, kurie mums 
spindėtų į amžinybę. Marija, dangaus sau
le, visur pažadink gyvenimą kur yra mir
tis ir apšviesk dvasią, kur yra naktis. Tu 
stipri kaip kariuomenė, mūsų eilėm suteik 
pergalę. Esame silpni, o mūsų priešas 
siaučia išdidžiai, bet su Tavo vėliava jau 
čiamės tikri, kad jį nugalėsime, nes jis ži
no Tavo galią ir bijo Tavo didingo žvilgs
nio. Gelbėk mus Marija, graži kaip mėnu
lis, išrinkta kaip saulė, stipri kaip kovai 
išrikiuota armija, paruošta ne iš neapy
kantos, bet iš meilės liepsnų!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
MIDDLESBOROUGH — gegužės 5 d., 5 V— 

p.p. katedroje.
BRADFORD — gegužės 6 d., 12,30 vai.
HALIFAX — gegužės 6 d., 3 vai. p.p.
NOTTINGHAM — geužės 13 d., 12,15 v.

Už geležinės uždangos klausantieji AB 
ir kitų lietuviškų radijo transliacijų stebi
si, kaip gerai jos esančios informuotos 
apie tikrąją padėtį Sov. Sąjungoje ir Lie
tuvoje. Bet daugumas turi ir savų pagei
davimų — kad būtų skelbiama daugiau 
žinių apie lietuviškąją veiklą, apie laisvi
nimo darbus, apie lietuvių gyvenimą sve
tur ir pastangas komunizmui sužlugdyti.

Admiral bendrovė Chicagoje demonstra 
vo naują radijo aparatą, kurs veikia gau
damas energiją iš saulės. Tas radijas v 
ton lempų naudoja 8 transistorius. Ener
giją gauna iš saulės per silikono sluogsnį, 
kurs įtaisomas viršum aparato. Radijas 
veikia ir debesuotose dienose ar nakčia, 
nes turi mažą bateriją, kurioje sutelkia
ma elektros energija. Iš viso tokiam radi
jui, turinčiam transistorius vieton lempų, 
mažai tereikia energijos. Tuo tarpu tas 
radijas tik bandomas. Numatoma, kad jį 
ištobulinus, galės įsigijusiam žmogui tar
nauti visą amžių.

Kaip Caras Aleksandras
Ar atmenat jūs tą rudenį, šaltą ir drėgną, 

kada nuo ryto ligi vakarui ir per kiauras 
naktis purkštė smulkus lietus, — toks smul
kus, kad jo maži lašeliai siekė per rūbus 
pliką kūną ir vilgė, šiurpuliais perimdami, 
nuvargusio keleivio sustingusius sąnarius? 
Saulė tik retkarčiais pasirodydavo iš po de
besų, nes dangus, amžinai aptrauktas, buvo 
paniuręs ir šaltai žiūrėjo žemyn. Peršalęs ke
leivis galvojo tik apie šiltą trobą ir skubiai 
traukė namon, kur jo laukė šeimyna ir šilti 
barščiai, seneliai ir bobutės jau seniai džio
vino savo sunokusius kaulus ant krosnies, 
bijodami nosis iškišti laukan.

Ar atmenat, kaip tokiam šaltam rudeny 
žandarai varė jus, po keletą vyrų iš kiek
vieno sodžiaus, prie geležinkelio ir fen, keik
dami ir plūsdami jus, žeidė jus nagaikomis 
ir statė į eiles iš abiejų kelio pusių? Ir jūs, 
vyžoti, su plonais čerkazėliais ir terbelėmis 
už pečių, stovėjot ten 2-3 dienas šaltyje ir 
lietuje, sušlapę ir sustirę, išalkę ir nuvargę, 
ir laukėt... Laukėt... pravažiuojant caro 
Aleksandro Trečiojo.

Bijodamas keršto už blogus darbus, ku
riuos papildė su savo pranokėjais, tas caras 
liepė jus suvaryti, kad jį apgintumėte nuo 
pavojaus. Kaip vilkas, išeidamas iš savo 
guolio, su baime dairosi aplinkui ir kalena 
dantis, taip caras bijojo išlįsti iš savo rūmų,

nes visur mato šešėlius tų, kuriuos nekaltai 
ar nuskriaudė, ar pražudė. Tartum šaukda
mi keršto, tie šešėliai persekioja jį kaip di
džiausią piktadarį.

Ir šitai suvarė jus prie geležinkelio, kad 
nuo nelaimingų šešėlių jį apgintumėte, kad 
neprileistumėt jų atkeršyt už padarytas žmo
nėms skriaudas, nes caras jaučiasi kaltas.

Ar atmenat, kaip stovėdami ten dieną ir 
ir naktį kalenot nuo šalčio dantis, negalėda
mi pasijudinti iš vietos, susikurti sau ugnies, 
pavalgyti šilto viralo?.. Ir kada caras pra- 
trenkė, prašvilpė kaip viesulas pro šalį, iš 
karto paliko jums lengviau ant širdies, tar
tum akmuo nuo krūtinės nukrito. Visi len
gviau atsidusot, nors buvot taip nuvargę ir 
sušalę, kad vos namo parsivilkot: daugel 
jūsų nuo to susirgo, keletas, sako, net nu
mirė.

Kaip neatsiminsit jūs visa to, jei patys 
ten buvot, šalot ir alkot, lietaus ir nuovar
gio kankinami. Juk jūs patys tat visa paty
rėt ir iškentėjot, o aš tik iš pasakojimų tai 
atmenu. Aš buvau laimingesnis už jus! 
Jūs tiktai sergėjot carą, o aš net turėjau 
laimę jį matyt. Tuo metu, kai jūs, susta
tyti visu keliu, šalot ir mirkot vandeny, ca
rus atvažiavo į didelį miestą. Tame mieste 
kąip tik tada ir aš buvau... aš — mažas, 
nekaltas sodžiaus vaikelis, bet jau pirmos

JONAS BILIŪNAS
-.rjji ‘

III važiavo
klasės gimnazistas. Dėl to tai ir turėjau lai
mę matyti carą. Sušaukė mus visus inspek
torius, išplūdo negražiai apsitaisiusius so
diečius, sustatė į eiles ir kaip žąsiukus nu
varė prie pastatytos vidury miesto gražios 
arkos, kur turėjo caras sustoti. Sustojom 
visi ir laukėm: jūs sušalę, o mes — išsi
gandę... Ne mes vieni laukėm: visos gat
vės buvo žmonių pilnos, aplinkuj ir viduj 
puikiausios arkos stovėjo vietiniai didžpo
niai. Visi apsitaisę ir gražūs. Netoli mūsų 
stovėjo dvi eilės suvarytų mužikų su duo
na ir druska. Visi laukė caro.

„Urraa! Urraa! “ — „važiuoja, važiuoja“,
— kugždėjo aplinkui. Garsas vis artinosi: 
tai žmonės sveikino savo valdovą.

„Urraa!“ — suriko jau netoli mūsų žmo
nių minia: puikiausiose karietose gatve va
žiavo caras su savo šeimyna; Iš šalių jojo 
kazokai.

„Nusiimt kepures!“ — suriko uredinin- 
kas. „Saukit ura!“ — pratarė mums inspek
torius ir išsižiojęs iš visos gerklės subliovė:
— „Urraa! Urraa!“ — šaukė aplinkui 
„Urra!“ — rėkiau ir aš iš visos gerklės, kad 
net balsas užkimo ir ašaros iš akių, nors 
širdį tarsi šaltu vandeniu kas apliejo ir už
slėgė krūtinę. Karietos sustojo, ir caras, iš
lipęs, palindo po atka. Pasistiepęs ir ištem
pęs kaklą, Su išskėstomis akimis žiūrėjau į 

carą, net rėkaut nustojau. Nežinau dėl ko, 
atsiminiau Grikalių, rakalį, raudoną, su di
dele barzda, apsikarsčiusį didelėmis šikšno
mis, su didele šikšnine terba, kurios mes, 
vaikai, taip bijodavom, ir kuris kasmet atei
davo pas mano tėvelį ir, gavęs darbo, vie
nas iš karto išgerdavo pilną virtuvą arba
tos...

Caras pastovėjo po arka, apsiaustas didž
ponių augštais cilindrais, paragavo mužikų 
duonos ir druskos ir, įsisėdęs atgal į karie
tą, nuvažiavo, lydimas apsvaigusių žmonių 
riksmo... Ar tame jų riksme buvo džiaugs
mas, ar kas kita — atskirti nebuvo gali
ma.. .

Pamačiau carą, bet jaučiau širdies nera
mumą, nors ir nesupratau dėl ko; liūdnas, 
nesmagus grįžau namo, tartum blogą dar
bą papildęs...

Seniai jau tat buvo, bet ir dabar dar atsi
minęs tą patį širdies neramumą tebejau
čiu. „Kam man reikėjo užkimusiu balsu rė
kauti, kam reikėjo lįsti prie žmonių tirono 
su savo pasveikinimu, užuot... užuot ra
miai sėdėjus savo kambarėly?“ Taip da
bar mastau sau, ir, viena atsiminus, veidas 
kaista iš gėdos. Juk tai nuodėmė — su 
džiaugsmu sveikinti piktadarį. Teisybė, bu
vau mažas ir negalėjau dar atskirti gera nuo 
pikta, negalėjau suprasti savo pasielgimo, 
vienok pati širdis atjautė padarytą sau per 
neišmanymą skriaudą ir neramiai skaudžiai 
plakė dar silpnoj krūtinėj. Taip, buvau dar 
kūdikis, neišmanėlis... Bet kam gi su tokiu 

džiaugsmu rėkavo jau suaugusių žmonių 
minios, tartum mylimiausią savo tėvą pa
matę? Už ką jie dėkojo carui? Kokių malo
nių iš jo buvo gavę? Juk tai buvo dau
giausia žmonės neturtingi — darbininkai 
ir visokie amatininkai. Už ką gi jie turėjo 
carui dėkoti? Ar už tai, kad jis lupa iš jų 
didžiausius mokesčius, laiko vergijoje ir 
tamsybėje ir padeda visokiems didžponiams 
juos skriausti? Taip, tiktai už tai. Žmonės 
dar visai kūdikiai, neišmanėliai. Jie vis dar 
tebegerbia labiau tuos, kurie labiau juos 
spaudžia, kurie labiau nuožmūs ir galingi 
negu teisingi. Galingiausius piktadarius J* 
laiko beveik dievais, pasiryžę jiems a»kas 
nešti, už juos savo kraują lieti, sveikatą ir 
gyvastį žudyti. Jie taip silpnos dvas-'os, kad 
ne tiktai neišdrįsta su tais piktadariais ko
voti, bet bijo juos suprasti, jų titrą prigimi
mą atspėti, bijo net savo nv'ntyse laikyti 
juos ne savo geradariais ir valdovais, bet 
piktadariais ir nuožmiais Jmonių skriaudė
jais. ..

Jeigu jūs dar atmenat tą šaltą, drėgną ru
denį, kada nustatyti iš abiejų geležinkelio 
pusių žmonės šalo ir mirko vandenyje, iš
alkę ir susitraukę; jeigu vėl kuriems tektų 
kada nors stovėti ir saugoti carą, — atmin
kit, kad jūs saugojot ne savo valdovą, bet 
didžiausią piktadarį, baisiausią tironą ir 
žmonių skriaudėją; žinokit, kad tai ne Die
vo duotas valdovas, bet tiktai šėtonas jo 
paveikslu...

Šiauliai, 1903 metai.

k

2



Nr. 17. (447 26. iV. 1956. EUROPOS LIETUVIS 3 \

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS COVENTRY BRADFORDAS VOKIETIJA

n

DBLS-gos METINIO SUVAŽIAVIMO 
LIETUVIŲ NAMUOSE 

1956 m. gegužio 5-6 d.d.
DARBOTVARKĖ 

1-ji diena
vai. Suvažiavimo atidarymas ir prezi

diumo rinkimas. Sveikinimai raštu.
11.15. Pasiuntinybės patarėjo V. Balicko 

pranešimas: „Lietuvos bylos būklė esa
muoju momentu.“ Paklausimai.

12 vai. Mandatų ir nominacijų komisijų 
rinkimai.

12.15 DBLS pirmininko M. Bajorino pra
nešimas: „DBLS per praėjusius metus.“

1 vai. Pietūs.
2 vai. DBLS vice pirmininko kun. A. Kaz

lausko pranešimas: „DBLS apygardų ir 
skyrių veikla“.

2.30 DBLS iždininko F. Neveravičiaus pra
nešimas: „DBLS finansai per praėjusius 
metus“.

2.45 Revizijos komisijos pirmininko J. Ben 
doriaus pranešimas.

3-4 vai. Diskusijos ir paklausimai dėl DB
LS CV veiklos per praėjusius metus.

4 vai. DBLS CV veiklos užgyrimas ar nu- 
peikimas.

4.15 DBLS Tarybos pirmininko Dr. K. Val
terio DBLS įstatų pakeitimo projekto re
feravimas.

4.30-5.30 Diskusijos dėl DBLS įstatų pro
jekto pasiūlymo

7 vai. DBLS Suvažiavimo dalyvių vakarie
nė.

PAVASARIO ŠOKIŲ VAKARAS
Gegužės mėn. 5 d., 6 vai. vakaro, Pilot 

salėje rengiamas pirmasis šio pavasario šo
kių vakaras. Gros lietuvių džazas. Kvie
čiami lietuviai su svečiais bendrame pa
silinksminime dalyvauti.

Vakarą rengia DBLS Coventry skyrius.

stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
ro DBLS skyrius rengia Motinos Dienos 
minėjimą. Programoje: kun. Dauknio pa
skaita ir mažųjų pasirodymas.

Sekmadienį, balandžio 29 d., 12 vai. pa
maldos lietuviams Tunstol bažnyčioje. Vi
si lietuviai stokiečiai kviečiami dalyvauti.

NOTTINGHAMAS
Gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vakaro, Lilac 

st. mokyklos salėje, Nottinghame, rengia
mas

Motirtcfe Dienos Minėjimas
Programoje: paskaita, meninę dalį atlie

ka vietos meninės pajėgos, skautai ir sek
madienio mokyklos mokiniai.

Po programos šokiai, baras.
Visus maloniai kviečiame atvykti punk

tualiai.
Minėjimą rengia Nottinghamo Moterų 

Draugija.

Bradforde gyveną pabaltiečiai ir kitų 
sovietų pavergtų kraštų išeiviai surengė 
masines protesto demonstracijas sekmadie 
nį, balandžio 15 d. Protesto eitynėse buvo 
nešamos tautinės vėliavos ir gerai pareng
ti transparėntai. šioje protesto demonstra
cijoje brodfordiečiai lietuviai skaitlingai 
dalyvavo drauge su estais ir latviais. Pla
čiai apie šias protesto prieš komunistų ly
derių vizitą aprašė „Telegraph and Argus“ 
pirmadienio laidose ir „The Yorkshire 
Observer". Protestų eitynių nuotraukos 
buvo spausdinamos minėtuose ir kituose 
šiaurinės provincijos laikraščiuose. Ši 
Bradfordo pabaltiečių ir kitų tautybių pro 
testo demonstracija plačiai nuskambėjo 
per visą Angliją juo labiau, kad tai buvo 
viena pirmųjų demonstracijų, po kurios 
sekė beveik kiekviename mieste, kur tik 
buvo didesnis skaičius užsieniečių iš Eu
ropos kraštų, pavergtų Rusijos komuniz
mo. V.

IŠVYKO AMERIKON
Teisininkas Petras Stoncelis, gyvenęs 

Hamburge, balandžio 13 d. apsivedė su 
Edita Gunter, dirbusia Amerikos konsu
late Hamburge sekretore, šio mėnesio 
antroje pusėje išvyko į Ameriką. Jo da
bartinis adresas: Mr. P. Stoncelis, 220 W 
6th Str. So. Boston, Mass USA.

PADĖKA
Visiems, prisidėjusiems prie Baltų Drau 

gijos Vokietijoje surengtų Pabaltiečių Kul 
tūros Dienų Stuttgarte, š.m. kovo mėn., 
reiškiama nuoširdi, vieša padėka.

Už grafikos darbus dailininkams: A. Ja
nuliui, Z. Mikšiui, V. Petravičiui, L. Pret- 
keliui, A. Vesčiunui ir R. Viesului;

dail. J. Kaminskui už paveikslą, numiz
matiką ir tautodailę;

Prof. Ivinskiui už 2 originalius 17 ir 18 
amž. Lietuvos žemėlapius bei Baltų Insti
tuto leidinius; Dr. H. J. Dahmen už 3 ori-

ginalias lietuvių liaudies meno statulėlės; 
kun. A. Bangai už 3 originalias lietuvių 
liaudies lovatieses; V. Banaičiui už 2 VK. 
Jonyno darbus, knygas ir lietuviškas juos
tas; J. Jaks-Tyriui už statistikos duome
nis ir knygas; Tėvui Bernatoniui, Vasario 
16-tos Gimnazijai ir Vingerdorfui už tauto 
dailę; J. Glemžai ir Antanaičiui už kny
gas; Vyšniauskienei už tautines lėles; Vyš 
niauskienei ir PLB Stuttgarto-Bad Conns- 
tatto Apylinkės Valdybai ir jos nariams 
už gyvą interesą ir visokeriopą paramą pa 
rodą rengiant; Bong už patarimus bei pa
galbą parodos skyrius sustatant.

Ypatingą padėka priklauso Dr. P. Rėk
laičiui, kuris su pasigėrėtinu atsidavimu 
ir pasiaukojimu, nepaisydamas didelių 
sunkumų, ėmėsi parodą suruošti ir veik 
pats vienas tą uždavinį sėkmingai atliko.

Lėšas koncertinei Kultūros Dienų prog
ramai, gaidoms parūpinti bei multiplikuo
ti, taip pat V. Augustino padidintų nuo
traukų serijai parūpinti bei sekcijos val
dybos organizacinėms išlaidoms padengti, 
maloniai, su LNT Valdybos sutikimu, su
teikė Lietuvos Nepriklausomybės Fondas.

Baltų Draugijos lietuvių-vokiečių sekci
jos Valdyba.

2-ji diena
9 vai. Pamaldos Lietuvių Namuose.
10 vai. DBLS Centro Valdybos, Tarybos, 

Revizijos Komisijos rinkimai.
10.30 Jaunimo reikalai. Pranešimas.
11 vai. Klausimai ir sumanymai.

LJi. B-VĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
DBLS visuotiniam narių suvažiavimui 

pasibaigus, sekmadienį, gegužio mėn. 6 d., 
2 vai. p. p. įvyks Lietuvių Namų 
akcininkų metinis susirinkimas.

B-vės

JURGIS DANEVICIUS
sūnus Romano, girdęs ,1933 m. vokiečių 

išvežtas 1943 m., pajieškomas. Prašomas 
atsiliepti jis pats, arba jo adresą žiną: 
M-me P. Klimas, Vila „Svėdasai“ B-d Emi 
le-Zola, Grassė, France. A.M.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
SUSIPAINIOJO SU „AMNESTIJOM“

DĖL LEIDINIŲ ANGLŲ KALBA
„Europos Lietuvio“ š. m. 14 Nr. vedama 

jame „Prabilo Spaudos Sąžinė“ straipsnio 
autorius, red. Br. Daunoras, nusiskundė, 
kad mes neturime tinkamai parengtų ang
lų kalboje leidinių, kuriuos, reikalui esant, 
galėtume įteikti anglams. Atrodo, kad šis 
nusiskundimas nėra tikslus, kadangi štai 
kokius leidinius turime anglų kalboje:

„Lithuania's Fi'ght for Freedom", išleista

ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ
Anos savaitės viena diena buvo p. Mag

dalenai Masaitienei nepaprasta diena. Pir
miausiai, ji tą dieną susilaukė pilno šimto
metų, nes gimusi Lietuvoje 1856 m. ba- 1944 m. rugpjūčio mėnesyje, atseit dar net 
landžio 16 d. Antra, tą dieną ją atlankė 
didelis lietuvių tautos draugas Liverpool1 
io Arkivyskupas Godfrey ir drauge su sa
vo sveikinimais perdavė jai specialų Šv. 
Tėvo palaiminimą vieno šimto metų su
laukus. Jos kaimynai sudarė, taipgi komi
tetą šiam retam gimtadieniui paminėti.

Magdalena Masaitienė gimė Lietuvoj, 
atvyko Anglijon prieš 65 metus. Nors jau 
negali apleisti lovos, bet šiaip jau ’dar 
linksma senukė. Jos jubilėjų paminėjo ir 
anglų spauda (The Universe).

Sveikiname ir mes!

deramu laiku, kas matoma iš Čia suminėtų 
leidinių, nekalbant apie kitus periodinius 
leidinius, kuriuos išleidžia Amerikoje mū
sų Pasiuntinybė (Lithuanian Situation), ar 
Lietuvių Informacijos Centras New Yorke.

Kitas klausimas, kaip tie leidiniai pla
čiai paskleisti. Faktas, kad tų leidinių iš
leista pačių lietuvių pastangomis laiku. 
Šiuo metu, jei jų trūksta, galima būtų iš 
naujo perspausdinti, arba dar geriau, iš 
jų visų medžiagos sudaryti naują leidinį.

P. Bulaitiskarui nepasibaigus, bet jau bolševikams 
antru kartu Kauną užėmus. Taigi išleista 
laiku ir anksčiau, negu bet kas kitas ką 
pors panašaus yra padaręs. Prie šios kny
gelės. yra dokumentacija apie trėmimus 
(Garsioji Sierovo instrukcija, kuria taip 
plačiai dabar anglų spauda pasinaudojo). 
Ten pat yra ir plati Bibliografija apie 
Lietuvą tiems, kurie norėtų plačiau su ja 'blausių mūsų uždavinių: išlaikyti jaunąją 
susipažinti. Šis leidinys, kiek žinau, at
spausdintas Londone, P. Varkalos lėšomis 
ir dar kažkieno darbu ir rūpesčiu.

DĖL JAUNIMO STOVYKLŲ

pa-
nu-

Pereitame E. L. numeryje p. Lūža 
lietė svarbų reikalą — mūsų jaunimo 
tautėjimo klausimą, kuris yra vienas svar-

Naujas rusų antplūdis į Kauną ir apy
linkes yra pirmoji Kauno elektrinės staty
bos „dovana“ Lietuvai. A. Venclova „Tie
soje“ pasakoja, kad „Naujoje statyboje 
telkiasi šimtai elektromontuotojų, šaltkal-

LONDONIEČIŲ ŽINIAI
Anglijos lietuvių katalikų rengiamam 

Kongresui jau užsakyti specialūs autobu
sai, kurių 3 eis nuo Lietuvių Parapijos 
Bažnyčios ir vienas nuo Lietuvių Namų.

Visus, norinčius vykti tais autobusais į 
Lietuvių Sodybą, Headley Park, prašome 
jau dabar užsirašyti. Kelionė ten ir at
gal kaštuosianti 14 šilingų.

Užsisakyti autobusuose vietą galima Lie 
tuvių Namuose, pas p. Bulaitį, arba kle
bonijoje.

„Some Aspects Of The Soviet Russian 
Rule In Occupied Lithuania“, šis antrasis 
anglų kalba leidinys yra lyg ir tąsa pirmo
jo, apimąs laiką nuo 1940 m. birželio 15 d. 
iki 1950 m. birželio 15 d. su ypatingu so
vietinės okupacijos baisenybių akcentavi
mu ir dokumentiniais bei faktiniais įro
dymais. Pradžioje, kiek žinau, jis, dėl tam 
tikrų aplinkybių buvo tik konfidencialus 
dokumentas, bet vėliau paskleistas ir pla
čiau.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI

. Enciklopedijos prenumeratoriai, gavę 
septintąjį tomą, maloniai prašomi nebe
tęsti su atsiskaitymu. Atsiskaityti su En
ciklopedijos atstove šiame krašte.

„Communist Takeover And Occupation 
Of Lithuania“ — tai specialus Kersteno 
Komisijos raportas, pateiktas JAV Kong
reso atstovams, išleistas 1954 m., gruodžio 
mėn.

Iš to jau matome, kad Lietuvos bolševi
kinė okupacija anglų kalba išleistuose lei
diniuose nušviesta beveik, kaip ’ sakoma, 
nuo A iki Z, detaliai, dokumentuotai ir

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS 
su pilna garantija išsiunčia

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

68 FULHAM RD., SOUTH KENS5NGTON, 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.)

tremties kartą lietuviškoje dvasioje. Daug 
veltui praleidžiame laiko įvairiems gin
čams, tuščioms kalboms suvažiavimuose, 
visokiems nutarimams, kurie ir lieka „nu
tarimais“. Apie jaunimo auklėjimą, jei kas 
ir užsimena, nenorima ilgai gaišinti „bran
gaus laiko“. Jaunimas paliekamas tėvų ir 
skautų globai. Skautai šiame svarbiame 
lietuvybės išlaikymo bare atlieka milžiniš
ką darbą, bet jo nepakanka. Vyresnieji 
skautai, kurių labai nedaug, neturi pa
kankamai laiko ir sąlygų, o jaunieji — 
patyrimo ir žinių: daugumas jų prisimena 
Lietuvą miglotai. Tik susipratusių tėvų 
auklėjami, jie žengia lietuviškuoju keliu, 
stengiasi įkvėpti savo jaunuosius brolius 
ir seses tuo tikėjimu. Bando nupiešti Lie
tuvą kuo šviesiausiom spalvom ir didžiuo
jasi jos praeitimi ir pasiektais laimėji
mais. Tačiau tai nėra taip lengva. Gyven
damas Lietuvių Namuose, Londone, kar
tais kyštelėju nosį skautų sueigon, kur daž 
nai išgirstu angliškai kalbant.

Jaunimo stovykla, kurią siūlo p. Lūža, 
tikrai atliktų didelį lietuvišką darbą. Ta
čiau dėl laiko trumpumo, ji vistiek neat
siektų to, ko mes „seniai“ norėtume. Sa
vaitinės skautų stovyklos taip pat trum
pokos ir jų metu nespėjama nei Lietuvos 
pažinimo paskaitoms, nei istorijai, nei lie
tuvių kalbos pagilinimui.

Ir jaunimo stovykloje, dėl laiko stokos, 
atsiras kliūčių, nesklandumų. Skubant, 
bandant kuo daugiau per trumpą laiką jau 
nimui „įpūsti“ tėvynės meilės, Lietuvos 
pažinimo ir istorijos žinių, gali iškarto

Buvęs Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas leitenantas Kačinskas-Kačiūnas šalia 
kitų penkių buvusių policininkų minimas 
kaip prisistatęs saugumo organams, pri- yių dailidžių, šoferių, ekskvatorininkų“. 
sipažinęs savo kaltes ir dabar, naudodama
sis amnestija, jau gyvenąs legaliai. Tai pra 
nešama straipsnyje, kuris tą pačią dieną 
buvo išspausdintas visuose trijuose komu
nistų partijos leidžiamuose Vilniaus dien
raščiuose. Straipsnis regimai kilęs iš sau
gumo komiteto. Rusiškas jo tekstas nepasi
rašytas, lietuviškas pasirašytas viena pa
varde, lenkiškas jau kita. Lenkiškame va
riante tik viena pastraipa skiriasi nuo lie
tuviškojo ir rusiškojo teksto. Ten vietoj 
dviejų pasidavėlių iš buv. „Plechavičiaus 
armijos“, minimas asmuo buvęs lenkų 
„Armija krajova“ eilėse.

Tame straipsnyje garsinamas 1955 m. 
rugsėjo mėnesio amnestijos įstatymas, ku
ris visiškai neliečia lietuvių antibolševi- 
kinių partizanų, o kalba tik apie „nusi
kaltimus“ padarytus 1941-45 metais, ben
dradarbiaujant su vokiečiais. Ir dabar 
įsakmiai primenama, kad amnestija ne
taikoma tiems, kurie „žudė tarybinius 
žmones“. O partizanai kaip tik ir kaltina
mi daugiausia, kaip „žudę tarybinius žmo
nes ir naikinę tarybinį turtą“.

„Išėjusieji iš nelegalios padėties“ turė
jo prisipažinti kalti ne dėl partizanavimo, 
o dėl bendradarbiavimo su vokiečiais. Nė
ra duomenų, kad jie būtų buvę partizanų 
eilėse. Jie tik slapstėsi ir gyveno be paso 
iki šio laiko. Todėl nėra pagrindo daryti 
išvadas, kad Lietuvoje jau amnestuojami 
partizanai.

Tris dienas anksčiau kitas „Tiesos“ ko
respondentas atskleidė, kad tie atvykstan- 
tieji statytojai yra buvę Svirės, Volgos, 
Dono elektrinių statytojai, ir kad iki vasa
ros jų susirinksią daugiau kaip tūkstantis.

Kadangi statyba turi trukti apie penke
rius metus, tai daugumas tų statytojų at- 
sikraustys greičiausia ir su šeimomis.

LNA

vasarojant nemažam skaičiui jaunuolių, 
maistas, skaitant po svarą asmeniui, tikrai 
būtų pakankamas ir geras. Atsirastų žmo
nių, kurie paaukotų savo atostogų laiką ir 
kartu praleistų atostogas su jaunimu. Tu
rime nemažai mokytojų ir šiaip inteligen
tų, kurie mielai sutiktų vadovauti ir dirb
ti tokioje jaunimo stovykloje.

P. Lūža siūlo, kad jaunimo stovyklą tu
rėtų organizuoti skautai, nes jie turį tam 
patyrimo. Kažin ar ne perdaug apkrauna
ma ir taip jau perpildyta darbais skau
tiška kuprinė?! Bepigu pasakyti: skautai! 
Bet kas?! P. Vaitkevičius, p. Fidlerienė?! 
Jie ir taip jau užimti, nes ir šiais metais 
tik savaitė skautų stovyklai teskirta. Rei
kia jieškoti naujų žmonių, o kai bus jieš- 
koma, tai ir atsiras.

Šiais metais jau vėlu organizuoti tokias 
lietuvių jaunimo atostogas. Reikia pradėti 
ruoštis iš rudens. Sudaryti jaunimo vasa
ros atostogų komitetą, rasti tinkamą skai
čių mokytojų, bei inteligentų, kurie pa
mainomis sutiktų tą didį darbą vesti.

Nauda bus milžiniška: tautiškumui, vai
kų sveikatai ir kartu moralinė bei medžia
ginė parama daugiavaikėms šeimoms.

V.Š. Kaunas

LNA, kovo 1 — Naivus keleivis iš vieno 
„liaudinės demokratijos“ krašto buvo la
bai nustebintas, kad didžiuliame Vilniaus, 
„suvereninės Lietuvos“ sostinės, aerodro
me visi pareigūnai kalba tik rusiškai. Su
sidomėjęs tuo jam netikėtu reiškiniu, be 
to, Lietuvą šiek tiek pažindamas iš prieš
karinių laikų, tyčia paprašė, kad j^m pa
kviestų lietuvį vertėją, kuris padėtų susi
kalbėti su rusais pareigūnais. Paaiškėjo, 
kad net vertėjo nebuvo galima rasti, nes 
aerodrome iš viso nesama nė vieno lietuviš 
kai mokančio tarnautojo. Tas pats vaizdas 
esąs visose Vilniaus administracijos įstai
gose ir net krautuvėse.

Vėliau dar kurį laiką buvodamas Vilnių 
j e ir kituose Lietuvos miestuose, kalbama 
sis keleivis jau godžiai stebėjo, kokia atei
tis laukia jo paties krašto, žymiai vėliau 
už lietuvą susilaukusio „liaudinės demo
kratijos“. Jo išvados patvirtina jau ir anks 
čiau, iš pačių komunistų, spaudos turėtą įs
pūdį, kad daugiausia rusų Lietuvoje yra 
susimetę į Vilnių ir Klaipėdą. Vilniuje, pa
gal to keleivio įspūdį, apie pusė gyventojų 
esą rusai, o kitos pusės trys ketvirtadaliai 
kalbą lietuviškai. Likusieji, tai yra, apie 
aštuntadalis visų miesto gyventojų, kalba 
lenkiškai. Kadangi rusai užima daugiausia 
valdines ir šiaip vadovaujančias pareigas, 
tai rusų kalba vyrauja, o vietos gyventojai 
atrodo užguiti.

Mažesniuose provincijos miestuose (ne
mini kokiuose) jau ne tik krautuvėse, bet 
ir įstaigose žmonės susikalba lietuviškai. 
Ten rusai užima tik augštesniąsias parei
gas vietinėje administracijoje bei įmonėse, 
•ir tai ne visas.

„REPATRIJANTĖ“ PABĖGO 
’ PAS SUŽADĖTINI

Į bolševikų okupuotą Lietuvą per Odesą 
išvyko keli senieji Argentinos lietuviai, 
augštesnės. kattos emigrantai, pasidavę 
bolševikinėms vilionėms. Valaitienės vyras 
pasiliko Argentinoje, išvyko tik ji viena, 
o duktė 18 metų, Adelė, pabėgo iš uosto 
pas savo sužadėtinį, nors už jos kelionę 
iki Odesos taip pat buvo sumokėta 6.000 
pezų. „ALB“ rašo, kad per prievartą rusų 
kilmės Grebenkovas, vedęs našlę Brazienę, 
išsigabeno iš Urugvajaus ir 18 metų tos 
dukterį Liūdą Brazytę. Toji mergaitė jo
kiu būdu nenorėjo grj žti į „rojų“ ir daug 
ašarų praliejo, prašydama palikti ją Urug
vajuje, bet vienos ašaros nieko nepadėjo.

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.

IIASKOBA
LTD.

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

perdaug apsunkinti, pasidaryti nebeįdomu 
ir net priverstino įspūdžio. Jaunimas pats 
turi savo noru, palaipsniui, visa mielai pri
imti, įtikėti, susidaryti tėvynės vaizdą, ją 
pamilti. Tam reikia daugiau laiko. Savai
tės, ar dviejų — maža. Reikia rasti vietos 
savoje sodyboje, reikia sudaryti tam są
lygas. Mūsų jaunimas turėtų visas vasa
ros atostogas praleisti Lietuvių Sodyboje! 
Išbuvę 6-7 savaites lietuviškoje aplinku
moje, jie tikrai pasijustų esą lietuviais.

Skaitlingesnėms šeimoms sunku savo 
vaikus vasaros atostogoms kur nors išleis
ti, kurie grįžę iš savaitinės skautų sto
vyklos likusį atostogų laiką praleidžia dul
kėtose gatvėse. Tėvai mielai sutiktų mokė
ti svarą, arba pusantro per savaitę už vai
ko atostogas Lietuvių Sodyboje. Daugia
vaikėms šeimoms mokestis turėtų būti žy
miai sumažintas. Tokį reikalą lietuviško
ji visuomenė mielai paremtų aukomis.

Jaunimui turėtų būti atskira virtuvė ir,

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 Įgalina 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!
naaįBaHSfiaK^BaaHHSsaaKSHSKS
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PLUNKSNAGRAUŽIO
UŽRAŠAI

Tą dieną, kai Londonas ,.kvapą“ už
ėmęs laukė „Rytų Saulutės“ sūnų atvyks
tant, raudonieji pasiuntiniai jų sutiktu
vėms užpirko Londone gėlių tik... už 500 
svarų. Pasirodo, kad sūnūs nuo tėvelio Sta 
lino netoli tenukrito: anas taip pat mėgo 
gėlytes... * * *

Lietuvių Sodybos administratorius šią 
savaitę buvo atvykęs Londonan. Puoliau 
jo priausti, kaip gi dabar ten atrodo eže
ras, pievos, laukai? Neatsakė. Buvo labai 
susirūpinęs. Pagaliau, kai jam pasakiau 
K ir B vizito tvarkaraštį, jis kiek nušvi
tęs, pasakė:

—Būtinai turiu pasimatyti su Chruščio
vu ir pasitarti dėl .plėšinių talkos Headley 
Parke ir kukurūzos kultivavimo, neturint 
kombainų nei stachanoviečių.

Reikia tikėtis, kad šios savaitės gale, 
Kru ir Bu gali atvykti i Lietuvių Sodybą 
pailsėti, nes, kaip spauda rašo, jie labai 
pavargo po Oksfordo viešnagės. Sodyboje 
medžių yra. Poilsis užtikrintas.♦ * *

Vienintelis ir konkretus rezultatas ang- 
lų-sovietų pasitarimų Londone bus tas, kad 
dabar anglai rusus vadins „Poor old Joe“. 
Kalbama, kad jau parašyti tuo vardu ke
li šlageriai ir artimiausioje ateityje bus 
naujas filmas. * * *

Mano vesta statistika rodo, kad šią sa
vaitę salos gyventojai dažniausiai vartojo 
žodį — BOO. Maskvoje skelbiama, kad 
anglai šį žodį vartoja, kai nori išreikšti 
meilę, pagarbą ir neapsakomą norą drau
gauti su komunistais. Maskvos knygynams 
įsakyta anglų kalbos žodynuose užlipdyti 
šį žodį, kad reakcijonieriai ir karo kurs
tytojai nesikėsintų šio žodžio išversti tei
singai ir panaudoti antitarybiniams tiks
lams, siekdami pakenkti liaudies gerovei 
ir partijai. * * *

Vienas Londono dienraštis pasiūlė B ir 
K naudotis laisve ir nesivarginti tokiais 
šarvais ir „lavonų“ (body žodyne reiškia 
lavoną) sargybiniais. Vienintelė išeitis, to 
laikraščio nuomone, paprašyti azylio tei
sės ir naudotis ta laisve, kokia užsienie
čiams yra duodama šiame krašte.• * *

Gaila man „draugo“ Malenkovo, su ku
riuo, atrodo, gali greit atsitikti kokia nors 
nelaimė. Pvz., kad ir staigus širdies smū
gis. Jis, Malenkovas, bus apkaltintas „iš

davyste", kadangi, grįžęs į Maskvą, pra
nešė, kad Anglijoje užtenka šypsotis ir bus 
viskas O. K., ką jo bosai ir darė, bet, kaip 
matome, kas iš tų šypsenų išėjo, jei reikėjo 
Chruščiovui, užmiršus patarimą, griebtis 
už vandenilio bombos. Sakoma, kad visa 
tai padarė „Daily Worker“, paskelbęs vie
no komunisto laišką, kuriame taip rašo
ma:... „Ar nebūtų naudingiau, jei anglų 
kompartija imtų vadovautis savo protu 
ir savarankiškai marksizmą pritaikintų, 
kai paaiškėjo, kad Stalinas klydęs net 20 
metų ir tiek laiko klaidžiojo visa sovietinė 
Rusija“. Gi Amerikos „Daily Worker“ dar 
baisesnį nusikaltimą padarė, paskelbdamas 
straipsnį, kuriame kaltina Rusijos kom
partiją už tai, kad ji anksčiau nedavusi 
„gongą“, jog Stalinas tai tas, kuris, Miko- 
jano lūpomis sakant, (žinoma, po trijų 
metų Stalinui mirus) išnaikinęs senuosius 
bolševikus?!

žodžiu, dabar reikia saugotis Staliną 
keikus, nes būsi apšauktas komunistu! Jau 
nuo užvakar nebegalima keikti ir Višins
kio. Kažin, kiek dar lauksime, kol „Daily 
Worker“, ,Pravda“ ir kiti sovietiniai or
ganai tą patį rašys apie Chruščiovą ir 
Bulganiną? * * *

Iš Australijos oro paštu draugas siun
čia žinią, kad ten, toje kengūrų tėvynėje, 
imta piršti gerti kasdien daug vandens. Vi
suose kinuose ūmai atsiradęs skelbimas: 
„Tautos labui ir savo sveikatai išgerk kas 
dien 8 stiklines vandens!“ Nė žodžio dau
giau. Jau šešios savaitės toks skelbimas 
kartojamas be jokio paaiškinimo, be pa
rašo. Niekas nežinąs, kas tokį skelbimą 
davęs. Skelbimų biuras gavęs du šimtus 
svarų ir šį tekstą. Laikraštininkai, burti
ninkės, gandonešiai, pranašai, na, žinoma, 
ir „Dievo paukšteliai“ ėmėsi aiškinti tos 
mįslės, bet iki šiol nė per sprindį pirmyn. 
Mano bičiulis prašo, ar mes, gyveną arčiau 
Europos, negalėtume patarti jiems, kas da 
ryti — gerti tas aštuonias stiklines van
dens, ar negerti? Ir, svarbiausia, kas bus 
— jei gersi ir kas atsitiks, jei negersi?

DBLS suvažiavimui artėjant šį tautiečio 
laišką persiunčiau Dr. K. Valteriui, tikė
damas, kad atsakymą paskelbs vakarienės 
metu, kuris radijo bangomis bus perduo
tas į Australiją. * • •

Sekmadienio protesto eitynėse užkalbi? 
nau gretoje einančią moterį. Ji šyptelėjo 
ir galvos judesiu parodė, kad nesupran
tanti. Jos kairėje einąs nepažįstamas lie-

EUROPOS LIETUVIS_________________________________________________

Posėdžiai Strasburge
Pavergtųjų sesija buvo atidaryta pir

mininko Vilio Masens kalba ir eilės sve
čių sveikinimas. Nuoširdžiais žodžiais se
siją raštu pasveikino žymus Europos ap
jungimo veikėjas b. min. Georges Bidault, 
o žodžiu pasveikino — Strasbųrgo vysku
po vardu Maurer, miesto savivaldybės ir 
burmistro vardu senatorius Wach, toliau 
sveikino senat. Roger Duchet, pasakęs il
gesnę kalbą ir plačiau išanalizavęs Mask
vos suvažiavimą bei Stalino nuvertinimą. 
Duche, nepriklausomųjų partijos gen. sek
retorius pasakė egzilams: „Mes visuomet 
kovosime ’drauge su jumis, kad vėl visur 
triumfuotų demokratija, kad pavergtos 
tautos vėl atgautų laisvę... '

Antrosios sesijos dienotvarkėje buvo ke
turi pagrindiniai klausimai: Europos in
tegracija ir pavergtųjų bendradarbiavi- 
vimas su Europos Taryba, Pavergtųjų 
Europos Tautų padėtis, paskutinių tarptau
tinių įvykių šviesoje, tremtinių klausi
mas ir, pagaliau, sovietinis imperalizmas. 
Šį pastarąją klausimą teko referuoti Lie
tuvos delegacijos min. V. Sidzikauskui. 
Visais kitais klausimais lietuviai atstovai 
pasireiškė, padarydami trumpesnius ar 
ilgesnius pranešimus. Europinės integraci
jos klausimu kalbėjo pulk. J. Lanskoron- 
kis, apie tarptautine ^padėtį išanalizuoda
mas Chruščiovo, Kėsino ir Sniečkaus kal
bas Maskvoje, platesnį pranešimą padarė 
dr. P. Karvelis, tremtinių klausimais, 
jaunimo ir kultūriniais bei socialiniais 
klausimais kalbėjo M. Gelžinis, Dr. Z. 
Brinkis ir inž. J. Vilčinskas, be to, ir 
krikščionių dem. sąjungą atstovavęs dr. 
E. Turauskas. Lietuviai delegatai aktyviai 
veikė ir komisijų darbuose — jos buvo 
trys: politinė, socialinių .— kultūrinių 
tremtinių reikalų ir ad hoc sudaryta so
vietų imperalizmui svarstyti.

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
Visiems, kurie šio karo metu turėjo ką 

nors bendra su kario gyvenimu, verta 
perskaityti šią pirmą šios rūšies Ramo
jaus knyga LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. 
Kaina 22 šiL

Suaugusiam ir jaunimui,_norįntiems ge
riau pramokti gimtosios kalbos naudinga 
knyga „Tėvų Kalba", kaina 17 šil ir 6 d.

LIETUVA VAIZDUOSE — puikus albu
mas. 44 šil. ir 6 d.

Rašykite DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London W. 4.

tuvis paskubėjo ,su atsakymu:
— Tai mano žmona, ji anglė...
Kiek lietuvių, gyvenančių Londone ir 

žinojusių apie šias protesto eitynes, —• ne
dalyvavo?!

• Balndžio mėn. 15 d. Pavergtų ‘Europos 
tautų spec, antroji sesija Europoje—Stras- 
burgp mieste baigė savo darbus. Kitą die
ną dar buvo informaciniai pasitarimai, o 
balandžio 17 d. apie sesijos darbus buvo 
informuojama didžioji Europos, Amerikos 
ir kitų kraštų spauda. Sesijos dalyviai iš
siskirstė, jausdami, kad galimumo ribose 
padaryta visa kas galima, iškeliant sovie
tinio imperializmo, kolonijalizmo klausi
mą, jį pasmerkiant, išnagrinėjant tremti
nių klausimą ir jieškant būdų Jį pagerin
ti, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo 
su Europos taryba, pagaliau, pasisakant 
dėl pavergtųjų padėties paskutinių tarp
tautinių įvykių šviesoje. Visais klausimais 
buvo priimtos reikšmingos deklaracijos ir 
rezoliucijos. Vienbalsiai buvo priimtas ir 
Kreipimasis į devynias pavergtas tautas.

PET sesijos darbus baigiant buvo nutar 
fa pasiųsti telegramas britų premjerui 
Edenui ir prancūzų ministęriui pirm. Guy 
Mollet. Kaip žinoma, kaip tik šiuo metu 
Anglijoje lankosi Kremliaus vadai — Bul
ganinas su Chruščiovu, o MolTet kitą mė
nesį numato lankytis Maskvoje. Telegra
mose tiems politikams buvo priminta, kad 
pavergtieji Strasburge posėdžiavę nutarė 
kreiptis į visų laisvų kraštų vyriausybes, 
prašant laikytis tų principų, kurie buvo 
iškelti nesenoje Vašingtono konferencijo
je ir seniau išdėstyti Atlanto chartoje ir 
kitose deklaracijose. Jei vakarų valstybės 
darytų bet kokius susitarimus su sovie
tais, derėtų jiems prisiminti, kad ir pačių 
sovietų parašas yra padėtas po susitari
mais su vakarų valstybėmis. O Tuose buvo 
įsipareigota siekti atstatyti laisvę visiems 
tiems kraštams, kurių gyventojai būtų pa
jėgūs ir trokštų išlaikyti savo nepriklauso
mą egzistenciją.

Kreipimasis i devynias pavergtas tautas, 
sesijoje vienbalsiai priimtas, radijo keliu 
nuaidėjo į anapus geležinės uždangos ir 
buvo paminėtas pasaulio spaudoje.

Lietuvos delegacijos šeši nariai ir sep
tintasis — krikščionių-dem. sąjungos ats
tovas (E. Turauskas) gyvai reiškėsi vi
suose debatuose, o penktajam posėdžiui 
pirmininkavo mūsų delegacijos narys — 
pulk. J. Lanskoronskis. Lietuvių delegaci
jos pirm. min. V. Sidzikauskas sesijai re
feravo sovietinio imperializmo klausimą. 
Jie taip pat dalyvavo įvairiose komisijose. 
Trys mūsų delegacijos nariai — V. Sidzi
kauskas, dr. P. Karvelis ir iš Londono at
vykęs inž. J. Vilčinskas, sesijos metu įkal
bėjo pareiškimus į lietuvių tautą per Ame 
rikos Balsą.

Sesijai pasibaigus visų trijų Pabaltijo 
delegacijų nariai turėjo savo atskirą pasi
tarimą. '■ '

Eltos atstovas

Nr. 17. (447) 26. IV. 1956.

PADĖJO ANTRĄ VAINIKĄ

Penktadieni, balandžio 27 d., 12 vai. 
Londone, prie Cenotaph paminklo visų tau 
tybių atstovai padėjo antrąjį vainiką, per
juostą visų tautybių tautinėmis juostomis 
su atitinkamais įrašais.

Kaip žinome, pirmasis vainikas, padėtas 
sekmadienio antisovietinėje demonstraci
joje dalyvavusių tautybių vardu, buvo pik 
tadarių pavogtas.

GRAŽUS IR VERTINGAS DARBAS
Amerikos Lietuvių Tautinė S-ga 1956 

metų birželio 16-17 dd. rengia Vašingtone 
sąskrydį.

Sąskrydžio tikslas pademonstruoti lie
tuvių liaudies meną, muziką ir dainą va
dovaujantiems amerikiečių sluogsniams, 
parodyti kad lietuvių tauta yra nuo senųjų 
amžių kultūringa tauta, kad lietuvių tau
ta nėra slavų tauta ir kad ji nebuvo ir nė
ra jos imperijos dalis, kad Lietuvos by
los reikalas turi būti sprendžiamas su Va
karų Europos reikalais, nes lietuviška kul
tūra ir menas yra dalis Vakarų Europos 
kultūros ir meno, ir kad lietuvių tauta tu
ri teisę į laisvą ir nepriklausomą gyve- 
nįmą.

S. B.

NERAMUMAI TIFLISE
Sovietų cenzūra praleido vieno ameri

kiečio korespondento telegramlnį prane- 
Šimą apie riaušes, įvykusias Tiflise. Tų , 
riaušių metu, buvo užmušta apie 100 žmo
nių. Manifestacijos prasidėjusios kovo 5 d. 
ir užsitęsė iki kovo 9 d. Tą dieną minia 
priartėjusi prie pašto rūmų iš kurių rau
donarmiečiai ėmė šaudyti.

„New York Times“, plačiai aprašyda
mas šiuos įvykius Tiflise, pastebi, jog ver
tėtų, kad Londone viešinčius Kruščiovą ir 
Bulganiną užklaustų dėl manifestacijų Ti?_ 
flise juos pakvietę šeimininkai. Dienraštis 
pastebi, kad negalima pasitikėti žmonėmis, 
kurie iš kulkosvaidžių šaudo į savo pilie
čius, kad jie galėtų dar baisesnį ginklą 
pavartoti prieš laisvas tautas, jei tik galė
tų tai padaryti nesibijodami.

JAU PRISIPAŽĮSTA?
Amerikiečių leidžiamas žurnalas „News 

week“, balandžio mėn. 9 dienos laidoje ra
šo, kad jau Lenkijos komunistai ima kal
bėti, jog Katyno žudynes, kur buvo išžu
dyta 10.000 lenkų karių, įsakęs įvykdyti 
pats Stalinas. Reikia laukti, kada jo įpėdi
niai ir talkininkai paskelbs oficialiai, kad 
tai darbas „Poor old Joe“.

JEI SKAITOTE EUR. LIETUVĮ, 
PASIŪLYKITE TAI DARYTI 

IR TIEMS, 
KURIE JO NEPRENUMERUOJA.

J.J. STEWART

COMMUNISM IN ACTION
„Scottish League for European Freedom“ 

pirmininkas,, p. J.J. Stewart atspausdino 
šio turinio skrajukes, kurios paskleistos 
Škotijoj, ryšium su Kremliaus vadų vizi
tu Škotijoje. Skaitytojai kviečiami šią at
karpėlę duoti pasiskaityti pažįstamiems 
anglams.

Are you one of those who think that 
Russia and the countries under'Russian 
Communist domination from the „Workers 
Paradise?“ Well, here are the real condi
tions of all workers and that means every
one, for every person must work. I have 
taken only one country as an example, but 
I can assure you that conditions are 
exactly the same in all countries ruled by 
the Communism imposed by Moskow,: I 
take Lithuania because I knew it particu
larly .well during all the inter-war years, 
Because it is not in distant Siberia, but 
close to our doors—in the Baltic Sea, and 
because there must be thousands of British 
as well as myself who knew the country 
and moved in it as freely as they did at 

'home.
Here you are then.
One cannot choose whether to work or 

not; a person not working cannot register 
with the militia, and a person not registe
red with the militia will not Be alloted 
living space. Moreover, persons unemplo
yed are considered saboteurs and are 
given three years in prison or slave labour 
camps. ,

Without a permit from his place of emp
loyment, the worker cannot quit his job 
and look for another one. Nobody will hire 
a new worker if he cannot produce a cer
tificate from his previous place of employ
ment stating that he has beeen officially 
discharged.

A worker, jf late at his work, will be 
punished with a wage deduction of 25 per 
cent, for three month. On a'second offence 
he will be punished with a 25 per cent, 
deduction for six months. On a third, he 

>wil be sentenced to three years of forced 
labour. After having, completed his sen

tence, the worker must return to his pre
vious place of employment.

Youths from 12 to 16 years of age are 
enrolled „voluntarily“ as students in the 
so-called trade schools. In reality they are 
drafted and will later be assigned jobs, 
without having been consulted or given a 
choice or preference of trade or working 
place.

There are forced (slave) labour camps 
near every large town. All unemployed 
persons are regarded as saboteurs and 
sentenced to forced labour camps. Farmers 
who did not pay their requisitions in kind, 
and persons accused of „chauvinistic ac
tions“ are confined there.

The prisoners are kept in barracks built 
of thin planks. The bitter cold winter wind 
goes howling through the cracks in the 
walls. The barracks are not heated in 
winter. The prisoners are clad in rags and 
go barefoot. Every morning, under the 
close guard of the soldiers of the MVD 
(Secret Police) they are conducted in 
trucks to their working-places. With their 
own hands prisoners erect high towers at 
their working-places. From these they are 
watched by the armed guards. They have 
also to fence the area they are working in 
with barbed wire. They must accomplish 
the assigned „work-norms“ which even a 
well-fed healthy man or. woman can hard
ly meet; if they fail they are deprived of 
their food ration. Prisoners“ food ir pre
pared in the vicinity of their working
place. Three times daily the prisoners re
ceive turnip soup or black unsweetened 
coffee, plus 400 grams of bread.

The regime is very bad, the inmates are 
compelled to do whatever they are told. 
The camps are isolated by huge cement 
walls topped by a barbed wire fence. The 
prisoners are half starved.

The death rate in the camps is high 
especially during the bitter cold winters. 
The inmates die of hunger and cold. Pri
soners on their way home from work 

would be carrying small bundles of wood 
or dry tiwgs to1 help to heat their bleak 
living quarters. If caugt with their pitiful 
bundles, they had to surrender them to 
the guards and were well beaten. Many 
prisoners returning from work are so 
weak they have to be helped by their’fel
lows.

To sum up, prisoners in the slave labour 
camps arę those already mentioned, and 
persons who, because they were unable to 
survive on their ■ totally inadequate sala
ries had appropriated something from the 
production line. These are sentenced from 
three to seven years. Many do not know 
any reason why they are confined at all.

It is impossible to estimate how many 
Lithuanians are in forced labour camps at 
present, but it is known that there are 
thousands in every camp. Slave camps are 
filled to capacity, and those sentenced to 
more than seveh years are transported to 
slave labour capms in Siberia.

These are the conditions in which the 
workers live ih^ithuania, and I only men
tion Lithuania ” because this information 
has quite recently come to me; I am assu
red it is true, and it ’is confirmed by all 
the information we get from every other 
dominated country.

Now, what was life in Lithuania like 
when I knew it so well and before the 
Russian seized it.

I knew all Scandinavia well, Finland 
and the Baltic States, Poland, Yugoslavia 
and practically, all Europe. I also knew 
very well Indeed South Africa, Canada 
and the United States. I immensely admi
red the three small Baltic States of Esto
nia, Latvia and Lithuania, because they 
were small—like my own Scotland—and 
had so hard a struggle to rebuild their 
countries which had been completely de
vastated by the Russians in World War I. 
They all merited whole-hearted admiration 
for the way they tackled the job. but I 
could not help my heart being particularly 
centred on Lithuania, which I think had 
the hardest struggle of all. All three were 
a model for the whole world. Take Lithu
ania, but tHis applies to all three, they

were peaceful, prosperous, hard-working, 
Intensely patriotic and pround of their lo
vely countries. ,

Estonia had its great port and capital of 
Tallinn and Latvia had the same in Riga, 
all ready-made. But the real capital of Li
thuania, Vilna, had been seized and occu
pied by the Poles, and they had no great 
port. They made Kovno their temporary 
capital, a characteristically dirty little 
Russian garrison town, and changed its 
name to Kaunas. They cleaned it up; they 
erected fine Government buildings, fine 
blocks of offices and flats, introduced all 
modern civilisation requires. The princi
pal thoroughfare, Laisvės Alėja, broad and 
lovely, with fine shops on each side and a 
promenade in the middle, all the way, 
planted with trees and flowers was a joy 
to walk on. It would have been a credit 
io any city “Tn Europe. Learning flourish
ed, from the infant school to the fine Uni
versity with, in my time, its 4.000 students. 
Art ind music, in the very blood of the 
people, flourished as well. The huts that 
existed on the farms in the Russian days 
were destroyed and the farm houses and 
Buildings and the labourers cottages, with 
their lovely gardens, were not surpassed 
by anythings I have ever seen.

In the towns, houses were homes, com
fortable and pretty, with'every convenien
ce. The forests, destroyed by Russians and 
Germans, were replanted on a great scale. 
Industry flourished, the country became 
a large exporter of food, following much 
the same course as Denmark.

There were no class distinctions, every
one was just Lithuanian.

Food was abundant, excellent^—most’ ho
me produced—and almost ridiculously 
cheap. I repeat, the country was a model 
for the rest of the world, a happy, conten
ted, prosperous people, interfering with 
none. Yet it has fallen to the 'Condition I 
have described earlier, and I am saying 
nothing of the terrible atrocities commit
ted on the people by the Russians, mur
der, destruction and deportation of scores 
of thousands to the slave camps in Arctic 
Russia and Siberia.

Would you like those conditions to co
me to this so-called free Britain of ours? 
Do you think it ridiculous to suggest that 
it could never come? Of course it could, 
and it will unless the ordinary common 
people of these isles take matters out of 
the hands of their pusillanimous politi
cians and find leaders who will show the 
same patriotism 'of these Lithuanians. 
Why should it not come to this coutry? 
The ignorance or cowardice or apathy of 
our political leaders have handed over the 
greater part of Europe to Russia, and the 
Russians who have destroyed happy Li
thuania and so many more countries, are 
on our doorstep, and will come inside il 
we don't prevent it IN TIME.

The Scottish League for European Free
dom particularly wants working men to 
join us and prevent themselves and their 
children suffering the same fate as the 
Lithuanians. Will you not come and help 
us? Lithuania was a happy country till 
overwhelmed by the Russians, and the 
same fate will befall the rest of the world 
unless strong action is taken. Every form
erly free and happy country which has 
fallen under Russian domination is now a 
country of Teror, Murder, Torture, Hunger 
and Slavery. Don't think that the genial 
smiles of Malenkov, Krushchev or Bulga
nin or anyone else mean anything but to 
■Weaken the power of resistance in our 
land. They are all power-drunk, and they 
know that if you will realise that, and 
make a beginning to help to release from 
enslavement of Lithuania and the other 
subjugated countries, you will , cause i 
peaceful revolution in the Soviet Upon 
which will make it collapse, and the Rus
sians will have to stay in their ovn Rus- ’ 
sia, where no other country will Aave the 
least desire to meddle with tb-m- Once 
they are confined to their own Russia, it 
will be none of our business how they be
have to each other, IT’ is definitely our 
business how they behave to other nations 
they have subdued by force or fraud, for 
if these are set free, we shall be free as 

. well, and the whole world will be safe.
J.J. Stewart, Chairman
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