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Jau daugiau kaip prieš 70 metų sąmonin 
gesnieji Amerikos lietuviai pasistatė sau 
du uždavinius: pirma, padėti lietuvių tau
tai Europoje medžiagiškai ir atstatyti jos 
nepriklausomybę, ir antra, tinkamai pasi
reikšti amerikiečių visuomenėje, jos kul
tūriniame ir politiniame gyvenime.

Įvertindami šią ilgą praeitį, turime pa
sakyti, kad antrasis kelias ilgą laiką buvo 
arba visai apleistas ar tik labai nedrąsiais 
ir silpnais žingsniais retkarčiais juo tebu
vo bandyta žengti. Bet pirmajame kelyje 
— padėti Europos lietuviams medžiagiškai 
ir pagelbėti jų pastangoms atkovoti iš Ru 
sijos carų nepriklausomybę — Amerikos 
lietuviai beveik visada buvo šio savo už
davinio augštumoje.

Per tą laiką savo giminėms bei drau
gams Lietuvoje, o taip pat Lietuvos kultu 
riniams ir visuomeniniams reikalams Ame 
rikos lietuviai yra sudėję ir išsiuntę daug 
milionų dolerių. Gi pas save vietoje jie 
leido laikraščius, steigė draugijas, rašė re
zoliucijas ir kitokiomis priemonėmis sten
gėsi prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo po 
litinės kovos. Ypač Pirmojo Pasaulinio Ka 
ro metu jie buvo šioje srityje judrūs, 
šaukė kongresus, steigė lietuviškas tarybas 
ir kreipėsi į Washingtoną. Lietuvos nepri
klausomybę atgavus, prezidento W. Wilso 
no laikais jie surinko apie milioną parašų 
peticijai, kad Lietuvos valstybė būtų pri
pažinta de jure...

Visos šios veikimo priemonės buvo poli 
tinęs. Pavieniai asmenys ar delegacijos 
važiuodavo į Washingtoną ir ten kreipda
vosi prie valdžios pareigūnų, prašydami 
užtarti Lietuvos laisvės reikalą. Argumen 
tai, kuriuos vartodavo, bendrai paėmus, 
buvo tokie: Amerika yra laisvės kraštas, 
kuris gina visų tautų laisvę; lietuvių tau
ta yra pavergta, ir Amerikos moralinė pa 
reiga yra jai padėti išsilaisvinti...

Ką nors daugiau tada mes dar negalėjo 
me pasakyti. Ir svarbiausia, neturėjome 
dar nei žmonių, nei priemonių platesnei 
Amerikos visuomenei ir jos vadams paro

pildomos atitinkamomis, jas paremiančio- gausus būrys dalyvavo antrajame Wash- 
mis kultūrinėmis priemonėmis.

Antrajame Washlngtono sąskrydyje, ša
lia tūkstantinės lietuvių svečių publikos, 
dalyvavo šeši US senatoriai, 55 US repre- 
zentatives, 27 užsienio kraštų diplomatai, 
taip pat eilė augštų teisėjų, finansininkų, 
generolų, žymių visuomenės veikėjų ir net 
34 televizijos, radijo ir spaudos atstovai. 
Galima lengvai suprasti, kokias plačias ir 
gilias šaknis lietuvių tautos reikalas tuo 
būdu gali įleisti į rinktinę ir vadovaujan
čią Amerikos politinę ir kultūrinę visuo
menę.

Tai yra naujo darbo tik pradžia. Jam nė 
ra ribų plėsti, tobulinti ir įvairinti. Nors 
tas reikalauja daug darbo ir nemažai iš
laidų, ir nors tuojau pat tai gal ir neparo 
do staigių rezultatų, bet ilgainiui taip su
dedamas kapitalas neabejotinai neš augš- 
tus nuošimčius.

Aš tikiu, kad akademinė Amerikos lie
tuvių jaunuomenė, kurios reprezentantų

ingtono sąskrydyje, turėjo progos savo aki
• mis pamatyti šių darbų apimtį ir įsitikin 
, ti jų reikšme. Naujieji, čia išsimokslinę
• lietuvių intelektualai bus visada ypatingai 
, reikalingi šioje naujo tipo politinėje ir kul 
. tūrinėje lietuvių akcijoje. Neužilgo jie bus 
; jos tikraisiais vykdytojais ir vadais. Ir
• mano linkėjimas yra, kad jie tokiais būtų 
‘ ne tik sąskrydžiuose, kurie ruošiami sos- 
1 tinėje kartą per metus ar rečiau, — bet
■ visose, vietose ir visą laiką, tiek dar eida-
■ mi augštuosius mokslus, tiek ypatingai 

juos baigę. Tik reikia neatitrūkti nuo lie-
: tuvių tautos kultūrinių versmių, jas ge- 
; rai pažinti ir nuolat papildomai studijuo

ti, ir tada nebus pagrindo skųstis, kad Ue 
tuviui nėra kuo kultūriškai reprezentuo- 
tis pasaulyje. Mūsų tauta savo dvasioje 
turi didelius kultūrinius lobius, tik ugdy
kime juos toliau ir mokėkime kitiems at
skleisti.

GYVENIMAS AR MIRTIS

ADENAUERIS IR RYTŲ SIENOS
SEKMADIENIS. Įvykiai rytuose sukėlė 

Vokietijos visuomenės tarpe naują vilčių 
bangą. Vokietijos sujungimo klausimas 
vėl atsidūrė naujoje fazėje. Bonnai, kaip 
ir kitoms Vakarų valstybėms, sunku buvo 
permatyti, kas darytina ir kaip laikytis 
naujųjų įvykių šviesoje. Laisvų demokra 
tų ir social-demokratų partijos tuoj su
prato, kad kibirkštėlė, kuri pasirodė sateli 
tiniuose kraštuose, greičiau virš ugnimi, 
jei Vokietija nepaskubės triumfuoti. Ta
čiau yra vienas būdas, kuriuo Vakarų Vo 
kietija gali prisidėti prie Rytų Europos už 
dangos atskleidimo, tai Lenkijos nurami
nimas, kad Vokietija, neturi pretenzijos į 
Oder-Neisse liniją. Pereitą sekmadienį 
Adenaueris bandė atsakyti į Maskvos gąs
dinimus, skirtus Lenkijai, kad Vakarų Vo 
kietija tik ir laukianti momento atsiimti 
žemes, gi geroji Maskva yra vienintelis 
„draugas“, garantuojąs Lenkijai tai, ką ji 
turi Vakaruose.

Adenaueris Lenkijos adresu pasakė, kad 
joks vokietis nesvajoja atgauti 
nors teritorijas 
mus ir abipusį 
Vokietijos norą 
nepriklausančia
vargu ar Adenauerio pastabos lenkams su 
darys gerą įspūdį, turint galvoje, kad jis 
savo kalboje pastebėjo apie tai, kad „pa
bėgėlių teisė grįžti namo yra žmogaus tei 
sė, kurios Vokietija niekados neišsižadės“.

Opozicija kritikavo Adenauerį, kodėl jis 
nepasistengė sudaryti diplomatinių ryšių 
su kaimyniniais satelitais ir ypač su Len 
kija.

Daugelis vokiečių galvoja, kad Vokieti
jos sujungimo nereikia jieškoti Maskvoje, 
bet Varšuvoje, Prahoje ir Budapešte.

kitaip, kaip per 
susipratimą. Jis 
derėtis su laisva 
nuo Kremliaus.

kokias 
pasitari- 
pareiškė 
Lenkija, 

Tačiau

pašalinamas vyr. kompartijos sekretorius 
Gero ir jo vieton skiriamas Nagy šalinin
kas Kadar. Po kurio laiko vėl skelbiama, 
kad atstatydintas kompartijos sekretorius 
Gero žuvo Budapešto gatvėse.

Kas pusvalandis per radiją pranešama 
apie amnestiją tiems, kurie padės ginklus. 
Žadama greita krašto demokratizacija, ža
dama, kad raudonoji armija apleisianti 
Vengriją ir vyriausybė pradėsianti dery
bas su Maskva naujais pagrindais, tačiau 
sukilimas jau įsiliepsnojęs, ir niekas nebe 
kreipia dėmesio į valdžios proklamaciją. 
Valdžios paskelbimas, kad ji pasikvietusi 
raudonarmiečius „tvarkai atstatyt“, ne
paisant, ar tai būtų faktas, ar Maskva be 
atsiklausimo tai padariusi, buvo pats di
dysis inspiratorius sukilimą tęsti iki per
galės ar mirties. Rusų barbariškas žiauru
mas buvo benzinas į ugnį...

je, grįš į savo įgulas (bazes).'Jis taip pat 
paskelbė, kad Maršalas Rokosowskis pil
do Lenkijos vyriausybės įsakymus, kaip 
Lenkijos kariuomenės viršininkas.

Cyrankiewicz pabrėžė, kad reikalinga 
priešintis visiems anti-rusiškiems pasireiš 
kimams ir sentimentams. Lenkija esanti 
surišta su Sovietų Sąjunga neatskiriama 
draugyste.

Varšuvoje įvyko šimtatūkstantinės mi- , 
nios mitingas. Gomulka pasakė prakalbą. 
Jo kalbos klausėsi minios lenkų. Be jau ži 
nomų tvirtinimų apie naujus kelius į so 
cilizmą, Gumulka pabrėžė reikalą tvirtos 
sąjungos su sovietais. Pažadėjo greitą de 
mokratizaciją visose srityse. Gomulka 
taip pat pažadėjo, kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenė grįš į savo įgulas Lenkijoje, 
bet iš Lenkijos nebus atitraukta. Tai esą 
reikalinga, turint galvoje, kad Vakarų Vo 
kietija smarkiai ginkluojasi ir Lenkijos 
interesai sujungti su visomis liaudies „de 
mokratijomis ir taika“. Tačiau Gomulka 
pridūrė, kad nuo visuomenės laikysenos 
priklausys kiek laiko Sovietų specialistai 
ir patarėjai pasiliks Lenkijoje. Jis pažy
mėjo, kad Chruščiovas pritaria Lenkijos- 
Sovietų Sąjungos draugystės išplėtimui 
naujais pagrindais, ir kad pagal tuos 
„naujuosius pagrindus“ toji draugystė nu 
mato „pilną nepriklausomybę ir suverenu 
mą Lenkijai“. Šiuos žodžius minia priėmė 
su audringais plojimais.

Po mitingo neapsieita be naujų studentų 
demonstracijų. Tūkstančiai jaunuolių žy
giavo Varšuvos gatvėmis, šaukdami „Šalin 
Rokosowski“, „Paleiskit Kard. Vyšinskį!“ 
Tačiau tos demonstracijos tvarkos orga
nai neišvaikė, ir studentai dainuodami pa
triotines dainas užbaigė eiseną universi
tete, pareikšdami pritarimą vengrų suki
lėliams prie Vengrijos ambasados.

-""Ta, kokia jos kultūra,-menas, moKSiasTko 
kie jos dvasiniai turtai, ir kad ši tauta tik 
rai yra verta ir nusipelniusi vėl gyvent ne 
priklausomai. Mes tada tik prašėme mums 
padėti, bet negalėjome akivaizdžiai paro
dyti, už ką ir dėl ko mums reikia ir verta 
padėti.

Po Antrojo Pasaulinio Karo padėtis žy
miai pasikeitė. Lietuvos valstybė buvo su 
naikinta ir vėl pateko į dar žiauresnę rau 
donųjų carų okupaciją. Bet Amerikos lie
tuvių visuomenė kultūriškai buvo jau žy
miai daugiau subrendusi ir, be 
pildė tūkstančiais naujų augštai 
gų ateivių. Atėjo laikas pagalvoti 
jas priemones ir kelius Lietuvai 
lietuvių tautos dvasinei vertei 
Atėjo laikas daugiau pasukti antruoju ke
liu.

Ryškesnieji Amerikos lietuvių tautinės 
grupės dalyviai, kaip adv. A. A. Oils, inž. 
P. Žiurys, adv. A. Lapinskas, dr. M. Col- 
ney (spalio 24 d.,1956, mirė), dr. St. Ble- 
žis, Kazys Karpius, Juozas Ginkus, A. Tre 
čiokas, šių eilučių autorius ir dešimtys 
naujų ateivių priėjo įsitikinimo, kad iš vie 
nos pusės lietuviams ir politinėje kovoje 
reikia daugiau panaudoti kultūrinių prie
monių, o iš kitos pusės veikliau pasireikš 
ti tiesioginiai ir pačios Amerikos visuome 
niniame ir kultūriniame gyvenime.

Vaizdingu šių naujų priemonių panaudo 
jimo pavyzdžiu, čia būtų Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos suorganizuotu Wa
shingtone, D. C., du sąskrydžiai: pirmas 
1953 metais ir antras 1956 m. birželio 16 
-17 d.d. Jų tikslas buvo, užmirštant smul
kius ir neesminius ideologinius Amerikos 
lietuvių bendruomenės skirtumus, pade
monstruoti Amerikos rinktinei visuomenei 
lietuvių tautos kultūrą, jos meną, dainą, 
muziką, šokį, ir tuo pačiu metu skoningai 
atkreipti dėmesį ir į politinius Lietuvos 
išlaisvinimo reikalus. Amerikos politikos 
vadai ir intelektualinis elitas, 
progos išvysti lietuvių tautos dvasinį vei
dą ir mūsų kultūrinį subrendimą, mus gi
liau pažins, įvertins ir, galime tikėtis, vis 
daugiau padės lietuviškajam reikalui.

šia prasme abu lietuvių sąskrydžiai Wa
shingtone, o ypač labai nusisekęs ir gau
sus antrasis sąskrydis, praėjęs šiais 1956 
m., mano nuomone, geri pavyzdžiai, 
ir kaip ateityje reikėtų koncentruoti mū
sų dėmesį, norint naudingai pasitarnauti 
lietuvių tautos garbei ir Lietuvos laisvės 
reikalui. Parodydami rinktinės lietuvių 
kultūros, dainos, muzikos, dailės pavyz
džius, papildydami tai gerai paruoštais 
paiškinimais apie bendrąją lietuvių tautos 
padėtį, mes galime tikėtis geresnių rezul 
tatų, negu vien rašydami šaltas rezoliuci
jas ir siuntinėdami kelių žmonių delegaci
jas į Washingtoną. Tiesa, turime naudoti 

I visas priemones, bet prisilaikydami prin- 
į. ęipo: visos politinės priemonės turi būti pa

to, pasi- 
kultūrin 
apie nau 
padėti ir 
parodyti.

turėdami

kur

Toks šūkis vadovavo Vengrijos sukilė
liams prieš sovietinį despotizmą. Norint 
apžvelgti Vengrijos tautos kovas už lais
vės idealą, pažiūrėkime į ją chronologine 
tvarka.
KIBIRKŠTIS

Pereitos savaitės antradienio vakare 
vengrų studentija ir jaunimas surengė Bu 
dapešte demonstraciją, reikalaudami, vi
sai panašiai kaip ir Lenkijoje, demokrati
jos, nepriklausomybės ir suverenumo.

Ši studentų demonstracija praėjo be in 
cidentų, nors joje dalyvavo šimtatūkstan
tinė minia. Demonstracijai baigiantis, stu 
dentija priėmė rezoliucijas ir nutarė jas 
paskelbti visuomenei per radiją. Tuo tiks 
lu jie nusiuntė delegaciją į radiofono rū
mus. Delegacijai ilgiau užtrukus, minia 
ėmė nerimauti ir pradėjo veržtis į radiofo 

šūvį į VYRIAUSYBS

šeštadienio naktį Budapešto radijas 
skelbia dar vieną vyriausybės , reformą. 
Šiuo kartu iš valdžios išmetama 15 žino
mų komunistų, Maskvos šalininkų, jų tar
pe keturi politbiūro nariai. Jų vieton kvie 
čiarai nesusikompromitavę komunistai ir 
net antlkomunlstai, ūkininkų vadas Ko
vacs, kuris rusų buvo kalintas ne Vengri
joje, bet Sibire nuo 1947 metų iki pereitos 
vasaros. Pastaroji vyriausybė taip pat 
skelbia amnestijas ir naujus pažadus, ta
čiau sukilėlfai jau nebekovoja dėl refor
mų, bet su rusų daliniais dėl visiškos 
laisvės.

Sukilėlių rankose visa vakarinė Vengri 
jos dalis. Siena su Austrija atidaryta ir 
per sieną atvyksta sukilėlių sanitarai pra
šyti vaistų. Daugelyje vietų sudaryti lais 
vinimo komitetai. Rusai prieš beginklius 
žmones panaudojo kulkosvydžius, tankus, 
patrankas ir aviaciją. Tačiau sukilimo 
dvasia valanda iš valandos auga, ir dauge 
lyje vietų sukilėliai rusiškuosius budelius 
nubaudžia vietoje, išvilkdami iš tankų ir 
kabindami juos ant medžių ir stulpų. Ko 
vos vyksta ten, kur tik yra rusų daliniai. 
Sukilėliai greit susidorojo su savaisiais iš ........ .........
davikais, nubausdami juos tuo pačiu, kaip NESUTARIMAI PREZIDIUME
ir sužvėrėjusiais raudonarmiečiais. Spalio mėn. 26 d. „The Times“ specia-

KAPITULIUOTA*^ lūs Maskvos korespondentas praneša apie
nesutarimus sovietų vadų tarpe dėl įvy-

Sekmadienio vakare Nagy paskelbė, kad kių Lenkijoje ir Vengrijoje. Sovietų kom- 
sovietų daliniai apleidžia Budapeštą ir partijos vadai vis dar ginčijasi dėl pagrin- 
jiems duotas įsakymas sustabdyti ugnį. dįnės partijos politikos Rytų Europoje Kai 
Savo žodyje Nagy skelbia, jog sovietai pa- Kurie politbiūro nariai kaltina Chruščiovą 
žadėjo atitraukti raudonąją armiją iš vi pažadus satelitams „eiti įvairiais kę
so krašto. Tuo pat laiku jis praneša veng liais į socializmą“. Chruščiovas esą per ’er7t bus patenkinti niliečiureikala- 
rų visuomenei, kad, vieton saugumo poli- daug pasitikėjęs satelitų lojalumu Rusi- 
cijos, sudaromas naujas vykdomasis ko- jaį Kalbama, kad politbiūre pasireiškė 
mitetas, į kurį įeis vengrų armijos, milici nuomonių skirtumai. Atrodo, kad Moloto- 

(Nukelta į pšl. 4) vaSj Kagahovičius ir Suslovas abejoja
dėl to „naujojo kelio“ teisingumo... Voro- 
šilovas ir Malenkovas juos palaiką^
...JU^0L°nę.ntTf laująs "daugiau politinių laisVi^ras atga'r

šio kituose už Geležinės Uždangos kraštuo 
se, kad tokius reikalavimus tenkinant 
grius Geležinė Uždanga ir atgims norma-

demonstruojančius ir peršovus vienąjaū- 
nuolį, kilo sąmyšis. Demonstrantai pradė
jo drąskyti komunistines vėliavas ir bruz 
dėjimas kilo visame mieste. Sukilėliai ūžė 
mė daugeli administracinių Įstaigų ir, at 
rodė, jie beimą sostinę j savo rankas.
IMRE NAGY GRĮŽTA VYRIAUSYBĖN

Padėtis kas minutę aštrėjo. Nakties me 
tu vyriausybė paskelbė, kad ji nebegalinti 
palaikyti tvarkos. Tikslu nuraminti suki
lėlius, Budapešto radijas paskelbė, kad vy 
riausybės galva paskirtas Imre Nagy, iš
mestas prieš tai iš vyriausybės už „titoiz- 
mą“. Bevelk tuo pačiu laiku per radiją pa 
Skelbiama, kad vyriausybė pakvietusi so
vietų armiją, pasiremdama Varšuvos pak
tu, atstatyti tvarką. Sukilėliams skelbia
ma amnestija. Sugrįžęs vyriausybėn prem 
jeras Nagy pasakė kalbą, kurioje kvietė 
visuomenę pirmiausiai atstatyti viešąją 
tvarką. Kalboje pažadėjo rasti išeitį iš su 
sidariusios padėties, pakelti ekonominį 
Vengrijos gyvenimo lygį, demokratizuoti 
kraštą ir kurti socializmą, einant vengrlš 
kuoju keliu. Jo kalbos klausyti buvo ragi 
narna visa Vengrijos visuomenė. Radijo 
aparatai buvo pastatyti prie adarų langų, 
kad visi galėtų ją girdėti. Džiūgaujančios 
minios žmonių išėjo į gatves. Demonstran
tai, apsupo miestan sutrauktą kariuomenę, 
džiūgavo, kad vieną kartą baigėsi stalini 
nės dienos. Tuo metu rusų tankai pradėjo 
šaudyti į aikštėje demonstruojančią mi
nią, užmušdami kelis šimtus žmonių.
VENGRAI SUKYLA PRIEŠ RUSUS

Po šio įvykio sukyla visa vengrų tauta. 
Prie sukilėlių prisijungė Vengrijos kariuo 
menė, milicija ir net kai kurie rusai. Vy
riausybė, norėdama kuriuo nors būdu nu 
raminti sukilėlius, skelbia, kad iš pereigų

VENGRŲ Tauta heroiškai aukojasi ir 
miršta nelygioje kovoje dėl laisvės idealo taip, 
kaip mūsų partizanai mirė, mums Tėvynę pa
likus. Mūsų pereiga bent simboliškai paremti 
per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių didvyriš
kai kovojančius vengrus ir prisidėti aukomis 
prie visų civilizuotų ir kultūringų tautų. Mū
sų pavergtieji broliai negali šiandien šito pa
daryti, todėl mes, gyvendami laisvėje, priva
lome juos užvaduoti ir nors kukliausia auka 
pagelbėti sužeistiesiems kovoje už žmogaus 
teises.

Aukas prašome siųsti „Europos Lietuvio“ 
Redakcijai, kuri jas perduos lietuvių vardu 
Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.

MŪSŲ SIMBOLINĖ AUKA

BUKAPRO04AI
ŠEŠTADIENIS. Rytų Vokietijos ministe 

ris pirmininkas Otto Grotewohl ir kompar 
tijos vadas Walter Ulbricht kalbėjo šešta
dienio vakare į tautą per radiją ir televi 
žiją. Abu pažymėjo, kad Rytų Vokietija 
neseks nei Lenkijos, nei Vengrijos keliais, 
ir savo lyderių (jų pačių) neišsižadės...

Grotewohlis šūkavo: „Mums nereikia jo 
kios kitos demokratinės sistemos, kaip 
tos, kurią mes jau turim. Mes nesergame 
dabar madinga liga daryti visokias refor
mas, taip kaip serga mūsų kaimynai len
kai ir vengrai“...

Radijo spikeris paklaus Grotewohlio, ar 
Rytų Vokietijoje bus pasikeitimų. Jis at
sakė, kad nebūsią jokių pakeitimų: „Žiū
rėkit į Vengriją“. „Pirmiausiai atsistatydi 
na vienas ministeris, o paskui reikalauja
ma, kad visa vyriausybė atsistatydintų!" 
„Mūsų ministerial ne lėlės, kurias galima 
išimti ir vėl atgal įdėti į vyriausybę, kaip 
į kokią vitriną. Nėra jokių priežasčių da
ryti bet kokius pakeitimus pas mus“, kai 
bėjo Maskvai ištikimas okupuotos Vokieti pasidavė ir kontroliuja didelius 
jos politrukas.

Grotewohlis ir Ulbrichtas pabrėžė, kad re*ga kartu su sąjungininkais šį reikalą iš 
Lenkijoje ir Vengrijoje įvyko „neramu- Kelti JT Saugumo Taryboje .
mai“ tik todėl, kad partijos viršūnėje at
sirado nesutarimų. Grotewohlis patvirtino, iMES SVEIKINAME KOVĄ UŽ LAISVĘ“ 
kad voikečių komunistų partijos viršūnių
tarpe nėra jokių nesutarimų ir todėl ne- Tokiais žodžiais sveikino vengrus Bri- 
lauktina kad įvyktų kas nors panašaus tų Darbo Partijos lyderis Gaitskelis. Jis, 
kaip Lenkijoje. kalbėdamas Edgware, pasakė: „Mes karš

tai sveikiname stiprų politinės laisvės 
troškimą, kuris taip aiškiai buvo parody
tas heroiškose kovose Vengrijoje ir Lenki
joje. Mes džiaugiamės, kad po tiek metų 
priespaudos, laisvės žiburiai tebedega švie 
šia liepsna šių abiejų tautų širdyse. Ap
gailestaujame nežmonišką sovietų tankų 
ir kariuomenės intervenciją jirieš vengrų 
beginklius darbininkus. Nuoširdžiai užjau 
čiame visus, kurie tapo šio žiaurumo au
komis. Esame įsitikinę, kad šiuose kraš-

BRITŲ PARLAMENTAS IR VENGRIJA
Pirmadienį Didž. Britanijos užsienio rei 

kalų ministeris pranešė Parlamente apie 
įvykius Vengrijoje. Abi parlamento gru
pės, konservatoriai ir opozicija, vieningai 
ir karštai reiškė simpatijas ir susižavėji
mą Vengrų tautos heroiškomis kovomis už 
laisvę. Vyriausybė jau pasiuntė medicinos 
pagalbą į Vengriją. Iš Armijos sandėlių 
lėktuvais nusiųsta j Vieną vaistų, tvarsto
mosios medžiagos, ir maisto 25.000 svarų 
sumai. Vyriausybė tyria būdus, kaip suor
ganizuoti vaistų ir maisto tiekimą tiesiog 
į Vengrijos vyriausybės nurodytus aero
dromus Vengrijoje.

Selvyn Lloydas parlamente pareiškė: 
„Sovietų kariuomenė traukiama į Vengri
ją ir į jos sostinę. Raudonoji Armija ne
išsikraustė iš Budapešto. Nėra jokio pa
teisinimo rusams naudoti kariuomenę 
prieš gyventojus. Kai kurie sovietų dali
niai, kaip pabrėžė Lloydas, elgėsi neapsa
komai žiauriai. Nepaisant to, vengrai ne- 

žemės 
plotus. Britų vyriausybė skaito savo pa

vimai, siekią tikros demokratijos ir laisvų 
rinkimų, laisvų profesinių sąjungų, žodžio 
laisvės ir laisvės visoms politinėms parti
joms ir nepriklausomų teismų.

Gaitskelis pabrėžė, kad reikia tikėtis, 
jog Lenkijos ir Vengrijos pavyzdys, reika

vas, Furtseva ir Kiričenko, nauji vadai, ku 
riems pritaria Bulganinas su Mikojanu. 
Minimi kariškiai maršalai Žukovas ir Ko- 
nievas. Jie pageidauja švelnesnės linijos ūkvi ryšiMVulšoriniu pasauliu“.' 
satelitų atžvilgiu, kad gavus daugiau jų 
simpatijų ir sustiprinus karines pozicijas 
Rytų Europoje.

Besikeičiant padėčiai, gali keistis ir pa 
žiūros. Pats Chruščiovas buvo išsigandęs 
kai lenkai griebėsi vykdyti naujas progra
mas, bet pąskui pakeitė savo nusistatymą, 
pritardamas reformoms ir palaikydamas 
naują dvasią Lenkijoje. Dabar greta Len
kijos atsirado Vengrijos problema, kuri 
vėl kitokioje formoje. Politbiūras svars
tąs abiejų kraštų likimą.

ŽINIOS IŠ VENGRIJOS
Rusų tankai išsinešdina iš Budapešto. 

Atviros kovos nurimo. Traukiantis rusams 
iš miesto, vengrai suvedė sąskaitas su ne
kenčiama ir rusams parsldavusia saugu
mo policija AVH. Antradienio vakare 400 
tokių išdavikų pakarta Budapešto aikštėse 
ir bulvaruose. Miesto aikštėse užkurti lau 
žai, į kuriuos suversta komunistinė litera 
tūra, plokštelės, gaidos, paveikslai ir visa, 
kas tik rusiško

PALEISTAS KARDINOLAS VIŠINSKIS Mieste daug sudegusių rusų tankų. Prie 
KETVIRTADIENIS. Lenkijos ministeris Kilian kareivinių, kurias užėmė studentai 

pirmininkas paskelbė, kad per dvi dienas vienas jų valdomas antitankinis pabūklas 
visa Sovietų kariuomenė, esanti Lenkijo- sunaikino 25 rusų tankus.
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„Liūtams krikščionis! Liūtams!..
Arenoje jasirodo skaisčios mergaitės, 

saule nudegę jaunuoliai, seni kunigai. Jie 
pakelia į viršų akis, kad paskutinę gyveni 
mo akimirką šauktųsi Viešpaties vardo, 
kad sukalbėtų paskutinę maldą, sugiedotų 
paskutinę gulbės giesmę.

Kaip vienas rašytojas pastebėjo, koks 
turėjo būti nepaprastas reginys, kai žėrin 
čios saulės spinduliai prasiskverbė į are
ną! Sužvilgo brangus marmuras, ugnimi 
suliepsnojo kolumnos ir statulos... Pir
miausia imperatoriaus akivaizdoje auko
jamos aukos Jupiteriui. Paskui duodamas 
ženklas, kad laikas pradėti kitą auką. 
Ženklą duoda ne cezaris, bet jauna mer
gaitė — baltai apsirengusi vestalė, kuri 
lengvai pakyla iš savo vietos. Atidaromi 
aplinkui areną laukinių žvėrių urvai, ir 
iš jų šuoliais išbėga pikti, išalkę, kraujo 
geidžią žvėrys. Staiga vienas tigras su
stoja: jis kažką pamatė... Suakmenėja vie 
toje ir kiti. Paskui tylutėliai selina pir
myn, prisiglaudę prie žemės. Staigus šuo
lis, ir kankinio siela keliauja pas savo 
Viešpatį...

Žiūriu į kolizėjų iš tolo, paskui nueinu 
į jo vidų.

Kaip kun. Anderson, S. J., liudija, impe 
ratorius sėdi po šilkiniu baldakimu mar
muriniame suole, išklotame pagalvėlėmis. 
Šalia specialiai rezervuotose vietose sėdi 
vestalės,. apsisiautusios baltučiais rūrfaifjj 
toliau — senatoriai ir Romos didikai, puoš 
niai apsirengusios matronos, meno, litera
tūros, karo žvaigždės. Augštai susigūžia ne 
turtingesni Romos piliečiai. Visi išsiilgę 
kruvinų žaidimų, vyno ir nuotykių.

Įsivaizduoju 80.000 žiūrovų minią,
tarpe — pačius kilmingiausius imperijos

Jų

žmones, 
žemę, 
smėliu.

Šitą milžinišką pastatą, kurio dydį gali
ma būtų prilyginti su-Egipto piramidėmis 
ir kuris yra daug pasakojantis paminklas 
apie Romos moralinį nuosmukį imperijos 
laikais, buvo pradėtas statyti imperato
riaus Vespasijano įsakymu 72 metais. Jis 
buvo baigtas statyti 80 metais jo sūnaus 
Tito.

Kolizėjų statė žyd*ai, kurie po Jeruzalės 
sugriovimo tūkstančiais buvo gabenami į 
Romą surakinti grandinėmis. Juozapas liu 
dija, kad tame mūšyje žuvo apie milionas 
žydų, o 97.000 buvo parduoti į vergiją ar
ba rezervuoti amfiteatrui. Jų sąlygos buvo 
nepaprastai sunkios, ir dėlto kolizėjus, ap 
laistytas jų ašaromis ir prakaitu, dabar 
stypsąs kaip vaiduoklis, yra jų tragedijos 
simbolis.

šis senovės amfiteatras yra eliptinės for 
mos — išorinis ilgis 607 pėdų ir plotis — 
512. Jo pirmajame augšte yra 80 „langų“. 
Tačiau ant {šio yra dar trys augštai, kurie 
kartu sudaro 159 pėdas.

Viduryje kolizėjaus yra arena, kurioje 
vyko gladijatorių kovos ir krikščionių žu
dynės. Ji yra 253 pėdų ilgio ir 153 pėdų 
pločio. Visas vidus buvo specialia 
sistema apsaugomas nuo karštų 
spindulių.

Nustatyta, kad Kolizėjus galėjo 
pinti 87.000 žiūrovų. Jo vidaus sienos buvo 
sumūrytos iš plytų ir marmuru išklotos.

Šiandien tas pastatas — vieni griaučiai 
ir jie nuolat darbininkų pamūrijami, kad 
visiškai nesugriūtų.
Mintys prie kolizėjaus

Kepina kaitri pietų saulė. Pakeliu augš

Visi kuždasi 
liepė areną

ar garsiai šaukia: 
pridengti 15 pėdų

šydų 
saulės

sutal-

E. TURAUSKO 6o m. SUKAKTIS

Ra-

RY-
rug- 
„EI-

TURAUSKAS Eduardas, gimęs 1896 m. 
spalio 30 d., Andriejave, Kretingos apskr. 
(buv. Raseinių apskr. prieš pirmąjį pa
saulinį karą). Gimnazijos mokslą pradėjo 
Telšiuose 1909 m. ligi 1915. Tęsė Bobruis- 
ke, Saratove ir baigė Voroneže 1917. Grį
žo į Lietuvą 1918 m., rudens pradžioje. 
1919-1921 m. Friburgo (Šveicarijoje) Uni
versitete lankė Filosofijos ir Teisių Fakul
tetus. 1921-23 Liet. Pasiuntinybės Šveica
rijoje sekretorius. 1923-24 m. baigė Pary
žiaus Universiteto Teisių Fakultetą Licen- 
cijato laipsniu. 1924-26 m. išlaikė du eg
zaminus Politinių mokslų ir Viešosios 
Teisės doktorato diplomus gauti tame pa
čiame Paryžiaus Teisių Fakultete.

1926 m. išrinktas į III Seimą nuo 
senių apygardos.

1927-28 m. Vyriausias dienraščio 
TAS redaktorius.

1928 m. lapkričio 1 d. — 1934 m. 
sėjo 1 d. Liet. Telegramų Agentūros 
tos“ direktorius.

1934 m. rugsėjo 1 d. — 1939 m. birželio 
1 d. Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
Ministeris Čekoslovakijoje, Rumunijoje ir 
Jugoslavijoje.

1939 m. birželio 1 d. — 1940 m. birželio 
15 d. Užsienių Reikalų Ministerijos Poli
tikos Departamento Direktorius.

Dar 1940 m. pavasarį buvo numatytas 
paskirti Nuolatiniu Delegatu prie Tautų 
Sąjungos ir apie tai oficialiai pranešta T. 
S. Generaliniam Sekretoriui, bet, nuolat' su 
laikomas URM-joje, savo naujas pareigas 
tepradėjo eiti tik 1940 m. liepos pradžioje 
jau okupacijai įvykus. Sutelkus Pasiunti
nybę ir Nuol. Delegaciją Berne, o Pasiun
tiniui Šveicarijoje a.a. Dr. J. Šauliui nusi- 
kėlus gyventi į Lugano, ir Berne teapsilan 
kant tiktai porą kartų per metus, faktiškai 
visą karo metą vedė ir Pasiuntinybės rei
kalus, tik spaudos ir informacijos srityje 
talkinamas Pasiuntinybės ir Nuolatinės De 
legacijos Sekretoriaus Dr. A. Geručio.

1945-47 Balfo įgaliotinis Šveicarijai.
1948-56 m. gyvena Prancūzijoje kaime Ii 

gi 1953 m., o vėliau Paryžiuje arba jo 
priemiestyje.

tyn galvą, žiūriu pro tamsius akinius, ir 
nematau nė vieno debesėlio.

Seku laiptais tingiai kopiančius ekskur
santus, atsiremiu tvorelės ir vėl kopiu 
augštyn. Atsiduriu Veneros ir Romos šven 
tovės griuvėsių aikštėje ir susimąstau. Tų 
griuvėsių griaučiai siekia 135 metus, kada 
Adrijanas pagal savo paties planą statė ir 
puošė. Šiandien tų šventovių vos griuvė
siai riogso ir žmonės pavėsiauja ant jų su 
smegusių pamatų. ,

Dešinėje pusėje matau garsiąją Konstan 
tino Arką, kuri palyginti gerai išsilaikiu
si, nors buvo pastatyta 315 metais. Romos 
senatas ir piliečiai, norėdami atžymėti 
Konstantino Didžiojo pergalę, sutriuški
nant tirono Maksencijaus kariuomenę prie 
Milviano tilto, pastatė šiuos triumfo var
tus, išpuoštus statulomis, medalijonais ir 
puikiais ornamentais. Nors išs pastatas nė 
ra vientisas ir atstovauja skirtingus sti
lius (atskiros puošmenos paimtos iš se
nesniųjų imperatorių Adrijono, Trajano ir 
Markaus Aurelijaus paminklų), tačiau yra 
simetriškas ir puikiai sujungia į darnią
vienumą atskirų laikotarpių stilius. Ypač nėra pakankama, o 
įspūdingai trojiečių perijodo kovų prieš si visiškai apleisti ir niekam nereikalingi. 
Dacianą vaizdai. Kiti jų jau serbai gyvena vieniši sveti-

Pakeliuakis į kolizėjų. moj aplinkoj, ir jų širdis slegia kartėlis,
Saulė sidabru apipylusi didžiulių akme- nusiminimas ir neviltis.

nų atsikišimus ir apgriuvusių mūrų kon- Susirūpinimas jųjų nelinksma dalia 
turus. Pirmųjų trijų augštų kiaurumos vai tik pakels juos morališkai, bet ir galės 
duokliškai alsuoja praeities vaizdais. dėti jiems rasti jėgų atsispirti ligai.

Imp. Titas 80 metais surengia atidary- Londono lietuvių moterų komitetas ba- 
mo .iškilmes, kurios tęsiasi šimtą dienų, zarui rengti kviečia visus DBLS Skyrius, 
Žaidynių metu žūva keli tūkstančiai gladi- visas lietuviškas organizacijas ir atskirus 
jatorių, nugalabinama 5.000 laukinių žvė
rių. Amfiteatre, kuris paverčiamas ežeru, 
surengiamas laivų mūšis...

Ketvertų metų praktika jau yra suda
riusi tam tikrą- tradiciją Pabaltiečių mo
terų bazarui.

šiais metais estų ir latvių moterys Lon
done, vadovaujamos Estijos Ministerio 
žmonos, p. Thorma, ir Latvijos Ministerio 
žmonos, p. Zarinš, padarė pradžią ir pa
kvietė lietuves moteris prisidėti prie ren
giamo bazaro.

Susidaręs Londone 12-kos lietuvių mote 
rų bazarui rengti komitetas nutarė kreip
tis į visus D. Britanijos lietuvius ir prašy
ti jų pagalbos šiuo reikalu.

Gautas iš bazaro pelnas bus paskirtas
apleistiems lietuviams ligonims sušelpti šiųjų miestai atgydavo, 
kalėdiniais siuntinėliais ir kitokiais priei 
namais būdais.

Londono lietuvės moterys tikisi, kad šis 
svarbus ir gražus tikslas ras tinkamą at
siliepimą tautiečių širdyse, ir jie neatsisa 
kys patalkininkauti.

Turima žinių, kad D. Britanijoje įvai
riose ligoninėse esama daug paliegėlių ir 
senų lietuvių, kurie nepatiria jokios savo 
tautiečių globos, neturi artimųjų ir tik re 
tai bei pripuolamai 
ar paremiami.

Valdžios teikiama

yra kieno aplankomi

materialinė jų globa 
morališkai jie jaučia-

ne
pa

VISUOMENĖJE. 1910 m. Telšių gimna
zijos kapeliono kan. M. Vaitkaus paakin
tas įstojo į Moksleivių Ateitininkų kuope
lę ir dalyvavo pirmoje Moksleivių Ateiti
ninkų konferencijoje 1911 m. Kaune, 1916 
m. didžiulės Moksleivių Ateitininkų Kuo
pos pirmininkas Voroneže.

1917-18 m. „Liaudies Sąjungos“ Petro
grade reikalų vedėjas.

1920 m. aktingai dalyvauja rinkiminėje 
kampanijoje į Steigiamąjį Seimą.

1919-23 m. Liet. Studentų draugijos „Li
thuania“ narys, Friburge.

1923-26 m. Liet. Studentų Ateitininkų 
Paryžiuje kuopelės ir Liet. Studentų būre
lio narys.

1926- 27 m. Studentų Ateitininkų Sąjun
gos pirmininkas.

1927- 34 m. Ateitininkų Federacijos Vy
riausios Tarybos pirmininkas ir tuo pačiu 
Vyriausios valdybos narys.

Kaliniams globoti būrelio „Soterija“ na
rys ir aktyvus paskaitininkas.

Liet. Krikščionių — Demokratų Partijos 
Centro Komiteto narys 1926-1929.

TREMTYJE. „Naujųjų Tarptautinių Są- 
būrių — NEI“ (Tarptautinė Krikščionių- 
Demokratų Sąjunga) Vyriausiojo Komite
to narys nuo 1950 m., Lietuvių Tautinio 
NEI Sąburio (Ekipos) pirmininkas nuo 
1956 m.

Lietuvių Federalistų Sąjungos C. Komi 
teto pirmininkas nuo 1951 m.

CDUCE (egzilinė Krikš. Dem. Sąjunga), 
PETS (ACĖN), Prane. Komiteto už Laisv. 
Europą ir k. organizacijų bendradarbis.

PAX ROMANA MIIC-o (Tarp. Katali
kų intelektualų Sąjūdis) centrinės Tary
bos narys.

Liet. Katalikų Mokslų Akademijos Kon 
trolės Komisijos narys.

SPAUDOJE. Pradėjo dalyvauti rankraš 
tiniame Telšių Ateitininkų kuopelės leidi
nyje 1912 m. Yra rašęs „Ateityje“, „Atei
ties Spinduliuose“, „Lietuvių Balse" (Pe
trograde), savaitraščio „Vadas“ redakcijos 
narys.

Nepriklausomoj Lietuvoj: bendradarbia 
vo „Lietuvoj“, „Lietuvos Aide“, „Naujo-

asmenis prisidėti prie piniginių aukų ir 
daiktų rinkimo vajaus tam tikslui.

Taipgi jeigu kas turi kokių lietuviškų 
išdirbinių (rankdarbių, tautinių juostų, 
medžio drožinių ir kt.), kuriuos norėtų 
parduoti, prašomi prisidėti tokiu būdu, 
10 proc. pardavimo kainos aukojant ba- 

Nobelio literatūros premiją paskirta is- zarui.
panų rašytojui Juan Ramon Jimenez, šve iš praėjusių metų patyrimo žinoma, kad 
dų akademija paskelbė, kad premija pa- atsiranda pirkėjų, kurie įieško ir mielai 
skirta Jimenez už jo „lyrinę poeziją“. Po- perkasi bazare gražius tautinius dalykus 
etui dabar 75 
Rico.

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA

metai. Jis gyvena Puerto ir moka geras kainas, ypač, kad bazaras 
vyksta laikotarpiu prieš Kalėdas, kada 

«»•»* perkamos įvairios dovanos.
Bonna. Niurnberge neseniai įvyko pokš Ypač dailininkai ir nagingi asmenys 

tininkų kongresas. Tame suvažiavime di- kviečiami, kas gali ir turi, atsiųsti baza- 
džiausią dėmesį traukė vieno is 765 atsto- ruį komiso teisėmis savo kūrinius ir iš- 
vų atgabentas parodyti vėlžys. šis gyvu- dirbinius.
nelis atsakinėjo į visus klausimus apie Su- 
ezą, neblogiau už Šepilovą.

Vėlinės
Visas krikščioniškasis pasaulis Vėlinėse 

prisimena mirusius ir už juos skiria savo 
maldas. Vėlinėse kiekvienas kunigas laiko 
po trejas Šv. Mišias už sielas, kenčiančias 
skaistykloje. Bažnyčia Vėlinių dieną ir mū 
sų moderniajam skubančiam pasauliui ga 
lingai šaukia: Žmonės, prisiminkite savo 
mirusius, prisiminkite ir savo mirtį! Mir
tis skelbia be galo rimtus dalykus, kurių 
nė vienas žmogus, nei geras, nei blogas ne 
gali išvengti, žmonėms skirta vieną sykį 
mirti, o paskui būna teismas. Mirtis nu
sprendžia žmogaus amžinąjį likimą!

Mes lietuviai Vėlines išgyvendavom gi
liai religinėje dvasioje. Kapinės — miru- 

___ Tarp.šlamančių 
kaštanų ir liepų krintančių pageltusių la
pų, gyvųjų būriai lėtai, susikaupę trauk
davo prie savo mirusiųjų kapo, uždegti 
žvakelę, pasimelsti. Vėlinių vakarą kapinė 
se sumirgėdavo tūkstančiai žvakelių, nu
šviesdamos mirties pergalės ženklą — 
KRYŽIŲ. KRISTUS — Gyvybės ir Mir
ties Visagalis Viešpats duoda galingą vil
tį, kad anapus karsto prasideda naujas 
amžinas gyvenimas: „Aš atsikėlimas ir gy 
vybė, kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, 
bus gyvas, ir kiekvienas, kurs gyvas ir ti
ki į mane nemirs per amžius!"

šį Vėlinių vakarą ar galės kas uždegti 
žvakutę prie tų mūsų Brolių ir Sesių ka
po, kurie liko bolševikų nukankinti pla
čiuose Rusijos tyruose? Ar galės kas už
degti žvakutę prie tų pilkųjų didvyrių ka
po, kurie žuvo gindami Tautos Laisvę? 
Bet mūsų maldos juos lydės, nes šventa ir 
išganinga mintis melstis už mirusius, kad 
jie būtų išrišti iš savo kalčių, kad būtų 
verti įeiti į amžinąją laimės karalystę — 
Dangų. Jie žuvo, kad mes gyventume, kad 
tęstume kovą prieš piktą pasaulyje, kaip 
paskutinių dienų didvyriški Vengrijos pa
triotai, kurie nebijodami nė tankų ugnies, 
sukilo prieš melo skleidėjus ir Dievo prie 
šus. Pats mirties ir gyvybės Viešpats Kris 
tus mus drąsina: „Nebijokite tų, kurie už 
muša kūną, bet sielos užmušti negali; ver 
čiau bijokite tų, kurie gali ir sielą ir kū
ną nugramzdinti į pragarą“.

Vėlinės yra gilios prasmės susikaupimo 
ir maldos diena. Laikinojo gyvenimo pa
baiga — perėjimas į amžinybę nėra bevil
tiškas, nes mums suskamba stebuklingi 
šv. Mišių prefacijos žodžiai: Per mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų sužibėjo laimingo 
prisikėlimo viltis, kad tuos, kurie nuliūsta 
dėl tikrojo mirimo, tuos pačius paguostų 
būsiančio nemirtingumo pažadas, nes Ta
vo, Viešpatie, ištikimiesiems gyvenimas ne 
atimamas, bet tik mainosi ir šio žemiškojo 
gyvenimo namams' iširus, rengiama amži
na buveinė danguje. Amžiną atilsį duok 
mirusiems, Viešpatie!

P. Dauknys MIC

Daiktai, skiriami pardavimui, turi būti 
savininko įkainuoti ir atsiųsti Bazaro Ko 

New Yorkas. 158.000 amerikonų rūko mitetui ne vėUau š-m- lapkričio 26 d.
pypkes. Parduodami specialūs pypkių mo- Aukas bazaro reikalams Lonodne renka 
deliai moterims, priderinti prie suknelės keletas moterų su aukų lapais, bet aukos 
arba akių spalvai. daiktais ir pinigais gali būti taipgi įteik-
T-.-.■.-■■.Ti-i-.-iiii-i.ifii-i-TiTi-ixi-i tos Londono Lietuvių Parapijos Kleboni- 
. . _ ... „ „ __ ...» joje ir p. Liūdžiuvienės krautuvėje.
joj Romuvoj“, „Bangose , „Musų Laikras- .
tyje“, „Mūsų Rytojuj“, „Mūsų Vilniuj“, Kituose miestuose prašoma suorganizuo 
Lietuvos Radiofone ir t.t. ti aukų daiktais ir pinigais rinkimo vajus

Redagavo dienraštį „Rytą". Pats pašto- ir suaukotus daiktus bei pinigus prisiųsti 
viausias ir intymiausias bendradarbiavi- ligi lapkričio mėn. 26 d., šiuo adresu: Ba
rnas, užtrukęs nuo 1924 m. - žurnalo pasi Komitetas, 1-2, Labbroke Gdns., rodymo — ligi paskutinio numerio pasiro- ‘ ™ ± o.,
džiusio prieš pat okupaciją 1940 m. birže- London, w. 11.
lio pradžioje buvo „Židinyje“, kur teikda 
vo beveik kiekvienam numeriui tarptauti-

PAMALDOS
LONDONAS — Vėlinėse — lapkričio 2 d., 

7.30 vai., vakare, Lietuvių bažnyčioje, 
bus transliuojama speciali Vėlinių pro
grama. Po transliacijos — 8 vai. giedo- 

-----fng Mičlas n? mipisiii<;,ir T .ifrera T-nnrjn niečiai kviečiami skaitlingai dalyvauti. 
Per visą Vėlinių oktavą vakarais 8 vai. 
už visus mūsų mirusius tautiečius bus 
giedami gedulingi Mišparai ir Libera.

NOTTINGHAM —- lapkričio 11 d., 12.15 v. 
MANSFIELD — lapkričio 11 d., 3.30 p.p.

„Mūsų Laikraš-
,Mūsų Vilniuj“,

Londono lietuvių moterų komitetas ti- 
nės politikos apžvalgas ir yra parašęs eilę kls1’ kad ,v.lsl D; Britanijos hetuyiai gau- 
straipsnių opiomis temomis, 
„Viltis“ ir viltininkai.

„Židinio“ 10 metų sukakčiai 
straipsnis taip pat jo rašytas.

Tremtyje: rašo „Ateičiai", 
kui“ ir yra nuolatinis „Draugo“ bendra
darbis Europoje.

ŠEIMA. 1926 m. rugpjūčio 8 d. a.a. Vys
kupas Justinas Staugaitis Telšių Katedro
je palaimino Ed. T. sutuoktuves su Eleva 
Jankauskaite, gimusia Paryžiuje iš Jur- 
gio ir Elenos Jurgelionytės Jankausku. Ne zlk°s meno gerbėjas, Steponas Bucmys, 
paisant didžio ir sutartino troškimo, Augs Dayton, Ohio, paskyrė 150 dolerių pre 
čiausias neleme šeimai susilaukti jaunos 
kartos. miją už parašymą originalios ir nuotaikin

kaip pav., šiai prisidės prie bazarui rengti vajaus, 
tuo parodydami savo visuomeniškumo 

paminėti dvasią ir lietuviško reikalo supratimą.
,Darbinin-

KONKURSAS CHORINEI 
DAINAI PARAŠYTI

Lietuviškos dainos ugdymui, didelis mu

gos dainos mišriam ar vyrų chorui su vy
ro balso solo, su pritarimu ar a capellane 
trumpesne 120 taktui Teksto pasirinkimas 
laisvas. Kūrinys turi būti nurašytas ne au
toriaus ranka su pridėtu slapyvardžiu, ku 
rio paaiškinimas su autoriaus vardu ir an 
trąšu atskirame voke, turi būti pristatytas 
ne vėliau kaip 1957 metų vasario 16 d. an
trašu: J. Žilevičius, 230 ■ Inslee Place, 
Elizabeth 1, N. J. („Muzikos Žinių“ 1956 
m. balandžio-birželio skelbtą datą gruo
džio 15 d. pakeičiama į „1957 m. vasario 
16 d."). Jury komisija bus paskelbta vė
liau. Už kurinį pripažintą pirmajai premi
jai skiriama 100 dol., už antrajai — 50 dol. 
Ar galės vienas ir tas pats autorius gauti 
abi premijas, sprendžia jury komisija. Pre 
mijuotieji veikalai pereina premijų sky- 
rėjo nuosavybėn su teise išleidime. Var
žybose kviečiame dalyvauti lietuviai kom
pozitoriai, gyveną visuose kraštuose.

Juozas Žilevičius
Konkurso pravedimui įgaliotinis

DARBO KUOPŲ VEIKLA LIETUVYBEI

„Ak, už ką Dievulėli, skyrei tiek 
kančių, 

Ar už tai, kad gimęs lietuviu esu?..“ *
Emigracija iš Vokietijos vis labiau re

tina dar išlikusias lietuvių eiles. Atrodo, 
kad pagyvėjusios emigracijos pasėkoj, da
linai pasilps ir lietuvių kultūrinė bei kito
kia veikla. Ilgai veikęs lietuviškų Darbo 
Kuopų choras taip pat vis daugiau neten
ka savo aktyvių narių, o greitu laiku iš
emigruoja ir choro vadovas Ponas Faus
tas Strolia, dar visai jaunas, bet jau pasi
žymėjęs dideliais- muzikiniais gabumais ir 
... kuklumu. Apie jo išvykimą patyręs, 
kreipiausi pas malonųjį Maestro, norėda
mas konkrečiau patirti ir pateikti lietu
višką j ai visuomenei žinių apie ikšiolinę lie 
tuviškų Darbo Kuopų veiklą lietuvybei.

1. Nuo kada pradėjote puoselėti dainos 
meną Darbo Kuopose-ir kaip?

1950 m. gruodžio 15 d. Vytauto Didžiojo 
vardo sargybų kuopa Bamberge šventė sa 
vo penktąsias įsisteigimo metines, ir ta 
proga pirmą kartą pasirodė mano dvigu
bas vyrų kvartetas. Ypatingai malonu man 
čia pažymėti, kad du jau tuo metu kvar
tete dainavę choristai — P. Chmiliauskas 
ir Č. Vansevičius — ligi dabar ištikimai 
dainavo mano įvairios sudėties choriniuo 
se vienetuose ir visu uolumu pasišventė 
lietuviškai dainai.

2. Kokias turėjote tam darbui sąlygas?
Pirmiausia ši»i proga norėtųsi paaiškin-

' M. Musteikis (ELI)

ti, kad po bendru pavadinimu „Labor Ser 
vice“ telpa netik darbo, bet ir sargybų bei 
inžinerijos daliniai. Sargybų kuopoms cha 
rakteringa, kad jųjų vyrai niekados nega
li kareivinėse susirinkti visi kartu, nes 
vieni būna užėmę sargybų postus, o kiti, 
grįžę iš po naktinės tarnybos, reikalingi 
poilsio. Tuo būdu ir mano pastangos su
daryti pastovų choro vienetą sargybų kuo 
poj susidurdavo su dideliais sunkumais. 
Choristus surinkti bendrai repeticijai pa 
vykdavo labai retai, gi darymas vienam- 
kitam choristui tarnybinės išimties iššauk 
davo draugų-nechoristų tarpe greičiau ne- 
pasitenkinmą, negu pagarbą kultūrinei 
veiklai. Lengviau tuo atžvilgiu yra dar
bo ir inžinerijos kuopoms. Čia darbo lai
kas visiems tas pats, o vakarai ir šventa
dieniai laisvi, tai netik choro Repeticijoms, 
bet ir kokiai choro išvykai sąlygos pa
lankios. '

Kalbant apie darbo sąlygas, didelės 
reikšmės turi kuopų vadovybės nusiteiki
mas kultūrinės veiklos atžvilgiu. Daugiau 
mažiau visose kuopose interesas pabunda 
prieš mūsų tautinių švenčių paminėjimą 
ir kitokias panašias iškilmes, dažnai pa
čiu paskutiniu momentu. Kuopos vadovy 
bė labai nuoširdžiai stengiasi parodyti su 
pratimo tą darbą dirbantiems, o dar jau 
triau kiekvienam išaiškinti tokios veiklos 
svarbą. Bet dar nespėjus uždangai visiš
kai nusileisti, tos pačios vadovybes žodyne 
„kultūrinės veiklos" prasmė ir vertė nu

silpsta, o jos vietą užima kiek iškreipta, 
bet daugelio pamėgta „reprezentacijos“ 
sąvoka. Programos išpildytoj ams gi belie
ka pasiguosti paprastučiu lietuvišku prie
žodžiu, neatsistebint jo gilumu ir teisingu 
mu... Tokio pobūdžio apraiškos, sutiktos 
bent keliose vietose, tikrai nekelia ir nepa
laiko entuziazmo betkokiai tolimesnei 
veiklai.

Palankiausias darbui sąlygas radau 8593 
inžinerijos kuopoje. Čia vyrų choras buvo 
įsteigtas 1954 m. birželio mėn., ir nuo pat 
pirmos dienos gavo savo vadovybės visa
pusišką, nuolatinę ir labai nuoširdžią pa
ramą. Padėka tos kuopos vadams, pirmiau 
kpt. J. K. Valiūnui, o vėliau kpt. J. Bal
trušaičiui, kurie netik patys buvo aktyvūs 
choristai, bet ir didžiausiuose tarnybi
niuose sunkumuose atrasdavo tiek repeti
cijoms, tiek choro išvykoms išeičių. Jų 
abiejų didelis nuopelnas, kad choras gale 
jo taip plačiai reikštis ir išsilaikyti, šioje 
vietoje negaliu nesuminėti moralinės ir ki 
tokios paramos man ir mano choristams, 
kurią patyriau iš Darbo Kuopų kapeliono 
kun. Br. Liubino, per 2 metus dirbdamas 
tiesioginėj jo žinyboje.

Bet kas chorvedžiui iš vadovybės palan 
kurto ir geresnių tarnybinių sąlygų, jei vy 
rai nebūtų turėję noro ir pasišventimo? Ne 
teisinga, būtų manyti, kad mūsų kuopos 
yra kažkaę panašaus kaip musų buvusi 
kariuomene ar auklėjimo institucija, kur 
solidarumas ir entuziazmas chorui kartais

palaikomas retkartinėmis bausmėmis, kaip 
valanda su šautuvu ar elgesio sumažini
mu. čia tokiomis priemonėmis negalėjo 
naudotis nei chorvedys, nei kuopos vado
vybė. Ir visdėlto nestigo chore nei entu- 

’ziazmo, nei solidarumo, vyrai parodė daug 
idealizmo, ir už tai jiems pagarba ir mano 
gili padėka. O kiek vyrams tekdavo dėl 
choro pasiaukoti, galima matyti iš poros 
pavyzdžių. Buvo laikotarpisi, kada vyrai 
rinkdavosi po 2 kartus į dieną repeticijai: 
7 vai. iš ryto, prieš darbą pradedant, ir 
vakare, po darbo. Buvo ir laikotarpis, ka
da, sudarius su 2040 darbo kuopa jungtinį 
chorą, vyrai kas vakarą važinėdavo porą 
dešimtų kilometrų į repeticijas — ir tai 
dar žiemą, karišku sunkvežimiu. Kitas gra 
žus pavyzdys, tai sudarymas 8593 ir 8591 
inžinerijos kuopų choro junginio. Čia teko 
ir vieniems ir kitiems pernykštės gilios 
žiemos šalčiausiomis dienomis pavažinėti 
pusantro šimto kilometrų. Gi pastarosios 
kuopos manevrų metu, prie 18 ir daugiau 
laipsnių šalčio naktimis stačius per upę 
tiltus, choristams tekdavo ant rytojaus 
kartais visai be miego dalyvauti repetici
jose. Ir visdėlto niekas to nepatogumo ne 
pabūgo. Kaip tik iš to laikotarpio vieni iš 
mūsų gražiausių pasirodymų: amerikiečių 
radiofone AFN Kaiserslauterne, kalėdi
nėse pamaldose (Krippenfeier) tarpe 12 
kitų tautybių vienoje Mannheimo bažny
čių (Spitalkirche) ir Vasario 16 minėjime 
Heidelbergo miesto didžiojoje salėje.

3. Ar buvo pakankamai tinkamų balsų?
Pasirinkimui pakankamai balsų nebuvo, 

ypač čįidęsniam chorui sudaryti. Bet Vo
kietijoje juk. jai! seniai praėjo tie laikaj, 
kada stovyklos . knibždėte knibždėjo užsi
ėmimo jieškančio jaunimo. Mūsų visur pa 
liko tik pd saujelę, d ir kuopose emigruo
jančių vyrų eiles papildo tautiečiai, išgu

lėję po 6 ir daugiau metų TB sanatori
jose. Tad apie pasirinkimą, pilna to žodžio 
prasme, ir kalbos negali būti. Iš kitos pu
sės skaitau, kad tai nebūtų ir tikslu. Šian 
dien turėtume eiti kiek kita linkme. Anks 
čiau negu pasirodysim svetimiesiems, tu
rėtume gaivinti ir palaikyti dainą ir josios 
meilę savųjų tarpe. Reikėtų stengtis, kiek 
galima, apjungti į mūsų dainos sambūrius 
visus tautiečius mėgstančius dainuoti, ir 
juo bendruomenė mažesnė, tuo didesniu 
uolumu. Jei kas iš mūsų tautiečių mano 
gali kritikuoti tokio vieneto muzikalinį ly 
gį, greičiausiai užsimiršta', kokios svarbos 
chorinis bendravimas turi mūsų lietuvy
bės išlaikymui. O nevienam čia, Vokietijo
je, pasilikusiam tautiečiui priklausymas 
chorui padeda nugalėti ir sunkiausius gy
venimo jam statomus bandymus. Pagalvo 
kime rimtai tik apie M. Budriūno vado
vaujamą „Darnos“ chorą Memmingene, ku 
ris šiais metais švenčia savo 3 metų gyva
vimo sukaktį. Kiek ten invalidų! Vienas be 
rankos, kitas be kojos, trečias aklas, o di 
džioji dalis buvusių ilgamečių džiovinin
kų, kurie, užuot pasidavę desperacijai, su 
sirenka bendrai pakiliai dainai ir giesmei. 
Tikrai darnus choras. Pavyzdys mums vi 
siems tremtyje. Ta linkme ir mano steng
tųsi nuo pat pradžių eiti, pritraukiant kiek 
galima daugiau vyrų į chorą, o silpnes
niuosius palaikant, jei jie tik turėjo tiek 
geros valios lankyti repeticijas. Juos at
mesti būtų buvę žyiniai paprasčiau. Ta
čiau mūsų dainuo j amosdainos ir giesmės 
juk kaip tik yra viena iš veiksmingiausių 
priemonių žadinti ir palaikyti netik lietu 
višką sąmonę, bet ir mūsų dvasinės Stipt? 
bės barometrą 
mė į tėvynės 
bai aktualu.

, kas mums visiems, jei tiki- 
prišikėlimą, turėtų būti la-
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P. BACHUNAS LONDONE
Pereitos savaitės pabaigoje laivu „Ame

rica“, iš JAV atplaukė j Londoną žinomas 
ir gerbiamas lietuvis visuomenininkas p. 
Bachunas.

P. Bachunas yra Lietuvos Ministerio p. 
Balučio svetys, šį pirmadienį jis lankėsi 
„Europos Lietuvio“ redakcijojė, kur išsa
miai išsikalbėjo spaudos ir lietuviškais rei 
kalais. Reikia pažymėti, kad p. Bachunas 
yra ne - tik visuomenės organizatorius ir 
vienas stipriausių lietuvybės ir lietuvių 
tautiškojo judėjimo ramstis JAV, bet jis 
taip pat yra vienas' pirmųjų lietuviškos 
spaudos pionierių Amerikoje. Palaikyda
mas savo žurnalistinę tradiciją, parašė 
straipsnį, kurį spausdiname šiame nume
ryje. •

H. BLAZAS LAPKRIČIO 16 D.
ATVYKS LONDONAN

VLIKo Prezidiumo narys H. Blazas, ku
ris yra atvykęs į Europą dalyvauti Valstie 
čių Tarptautinės Unijos kongrese Paryžiu
je, pasibaigus kongresui aplankys kelis 
Europos kraštus. Lapkričio 16 dieną jis 
atvyks į Angliją, ir didesnėse lietuvių ko
lonijose padarys pranešimus aktualiais 
klausimais.

Susirinkimų vieta ir laikas bus paskelb
ta vėliau.

PIRMOSIOS AUKOS VENGRAMS
Vos sužinoję apie skelbiamą simbolinį 

aukų vajų sužeistiesiems vengrų laisvės 
kovotojams, šie londoniečiai lietuviai at
siuntė tam tikslui aukas: Br. Daunoras— 
10 šil., J. Masiulis — 10 šil., Skibiniauskas 
— 10 šil., V. Dargis — 10 šil., A. Pranckū- 

‘ nas — 10 šil., A. Briedis — 5 šil., S. Bosi- 
kis 5 šil., Dainora Daunoraitė — 5 šil., K. 
Makūnas — 5 šil.

Aukų vajaus iždininku paskirtas
Lietuvio“ administracijos tarnautojas A. 
Briedis.

Tautiečiai, norį prie šio vajaus prisidėti, 
prašomi siųsti aukas „Europos Lietuvis“, 
1, Ladbroke Gardens, London W. 11.

PARDUODAMA PRIVATI 
BIBLIOTEKĖLĖ

Lietuvis, gyvenantis Anglijoje, yra pate 
kęs į didelį vargą. Jis turi gana gražią lie 
tuvišku knygų biblioteką. Nors ir nenorįs 
su šiuo lobynu sKirtis, račiau priverstas 
tas knygas išparduoti. Kas norėtų per
imti minimą bibliotekėlę, prašoma para
šyti „E. Lietuvio“ Administracijai.

IR DAR KETURI
Šią savaitę keturi „Europos Lietuvio“ 

skaitytojai — I. Gutauskas, M. Čiukšys, J. 
Dyvas ir V. Ausevičius, jau užsiprenume
ravo savaitraštį 1957 metams.

LONDONO LIETUVIŲ DĖMESIUI
š. m. lapkričio 10 d., Parapijos salėje, 

Londone, Londono Liet. Vyrų Choras ren
gia Kariuomenės Šventės Minėjimą.

Meninę dalį išpildo: sol. Povjiąvičius, 
sol. Černius ir Liet. Lond. Vyrų Choras.

Ta pačia proga sol. Povilavičius, kuris 
netrukus išvyksta į JAV duos paskutinį 
atsisveikinimo koncertą.

Visi Londono lietuviai maloniai kviečia 
mi atsilankyti ir išgirsti paskutinį kartą 
mūsų mylimą solistą Povilavičių. kuris 
tiek daug kartų džiugino mus savo daina. 
. Pradžia 7 vai.

Londono Lietuvių Vyrų Choras

PASIBAIGĖ KURSAI •
š. m. spalio 27 d. pasibaigė dviejų savai

čių kursai Profesinių Sąjungų nariams, ku 
riuos suorganizavo Tarptautinis Prof. Sąj. 
Centras Lietuvių Sodyboje.

Kursų klausytojai, kurių buvo 23, buvo 
suvažiavę iš įvairių vietų Anglijoje. Klau 
sytojų tarpe buvo 9 lenkai, 9 rumunai, 3 
lietuviai, 2 estai, 2 ukrainiečiai ir po 1 ven 
grą, jugoslavą ir čeką. Paskaitas skaitė 
Britų Trade Unijų, Tarptautinės Prof. Są
jungų konfederacijos ir Amerikos Prof. 
Sąjungų veikėjai.

Kursai buvo suruošti tikslu supažindinti 
pavergtųjų Europos kraštų prof, sąjungų 
narius su laisvojo pasaulio profesinių są
jungų, o ypatingai — Britų Trade Unijų 
— veikla. Klausytojams buvo nurodyti bū
dai kaip kovoti prieš komunistų įtaką dar 
bininkų sąjūdyje.

Panašūs kursai bus suruošti ateinančių 
metų vasario mėnesį.

♦
Iš NEW YORKO PER LONDONĄ 

STUDIJOMS BONNOJE
Pereitos savaitės pabaigoje iš New Yor 

ko atvyko medicinos studentė Akitė Ka
valiauskaitė, vykdama baigti studijų į Bo 
nnos universitetą. Londone p. Kavaliaus
kaitė viešėjo kelias dienas, apsistojusi 
tuvių Namuose.

Lie

WOLVERHAMPTONAS
VILTIS VĖL LAIMĖJO

Šį sezoną Vilties krepšininkai dalyvaus 
rengiamose rungtynėse pirmenybėms _ 2- 
viem grupėm. Viena viltiečių grupė žais 
Vilties komandos sąstate, kita grupė, susi 
dedanti iš dirbančiųjų gumos fabrike, žais 
Good Year komandoje.

Tačiau, kai bus žaidžiama Birminghamo 
lygos pirmenybėse, šios abi Vilties grupės 
susijungs, ir žais bendroje Vilties ko
mandoje.

Pereitą sekmadienį Viltis žaidė prieš ma 
lajiečių studentų komandą. Rungtynės įvy

.E. ko atviroje aikštelėje, lietui lyjant. Ne
paisant nepalankių sąlygų, viltiečiai paro
dė susižaidimą ir kovingumą. Rungtynės 
baigėsi laimėjimu 28:14.

Geriausiai sužaidė Viliūnas, Snabaitis ir 
Battes. Taškų pelnė: Kelmistraitis — 10, 
Hill — 8, Manga — 4, Viliūnas — 2, Va- 
nags — 2, Snabaitis — 2, Battes

Malajiečių buvo 11 žaidėjų. Iš jų gra
žaus kamuolio valdymo galima spręsti, 
kad jie ne vienai Wolverhamptono lygos 
komandai duos pylos.

'Po rungtynių su malajiečiais buvo pa- 
bičiuliauta. Jie domėjosi Lietuvos sportu. 
P. Kelmistraitis papasakojo studentams 
ardo cpurtą .Lietu.voie.dr. priminė, kad Lie 
tuva savo laiku buvo Europos krepšinio 
nugalėtoja.

0.

Lapkričio mėn. 10 d., 19 vai., George Ho 
tel Salėje, Wolverhamptone įvyksta

Vilties Sporto Klubo ...........
VAKARAS

Programoje numatyta iškilmingas spor
to klubo laimėjimų atžymėjimas: klubui 
bus įteikta Bert Williams taurė. Bus taip 
pat įteikta dovana klubo nariui — rėmė
jui. Vakaras bus paįvairintas loterija, 
veiks bufetas, griež geras orkestras.

Nuoširdžiai kviečiame tautiečius iš arti 
mesnių ir tolimesnių apylinkių viltiečių 
vakare skaitlingai dalyvauti.

Sporto Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
DĖMESIO NOTTINGHAMUI!

Lapkričio 3 d. (šeštadienį) Sicamore 
mokyklos salėje, 6 vai. 30 min., Londono 
LAS Dramos mėgėjai suvaidins, A. J. 
Kaulėno keturių veiksmų komediją

„MAHARADŽA“
Specialūs rūbai ir dekoracijos. Kviečia

me atsilankyti visus.
LAS Nottinghamo Sk. Valdyba

BRADFORDAS
1956 m. lapkričio mėn. 17 d., 6 vai., 

Latvių salėje, Bradforde, 2, Cambridge 
Place, Wapping Rd., rengiamas

Kariuomenės Šventės Minėjimas
Programoje: paskaita, į kurią bus įpin

ta Atžalyno meninė programa.
Šokiams gros estų kapela.
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 

dalyvauti. Pelnas skiriamas namų pirki
mo fondui Bradforde.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

PILIETYBĖS KLAUSIMU
Prieš keletą metų kažkas per „Europos 

Lietuvį“ kreipėsi į mūsų diplomatus ir po
litinius vadovus, klausdamas patarimo: ar 
priimti kitos valstybės pilietybę ar ne. Į 
jo klausimą, rodos, niekas neatsakė. Ir ge 
rai padarė, kad neatsakė! Nieko nėra blo 
gesnio, kaip sakyti bei patarti kitiems tai, 
ko pats nežinai... Pilietybė yra asmeniš
kas, privatus reikalas. Niekas man negali 
diktuoti ar aš turiu būti „foreigner'is“, 
„Auslaender'is“ bei kitaip vadinamas sve
timšalis ar pilietis tos valstybės, kurioj 
gyvenu.

Bet štai „E.L“ 39 nr. pasirodė išsamus 
K. M. Nemuros straipsnis „Pilietybės klau 
simu“. Praeitos savaitės „E.L.“ numeryje 
„Laisvoj Tribūnoj“ prakalbėjo p. V. Mar
tišius, kuris ne tik pilnai parėmė Nemu- 
rą, bet priedo bandė pagraudenti bei „pa 
grajinti“ ant tautinių, patriotinių jausmų.

Tiesa, kiekvienas iš mūsų kartais pasi
duoda jausmams, paskęsta svajonėse ir 
tuo duoda poilsį išvargintam protui. Juk 
tam ir yra menas, poezija, meilė, religija, 
patriotizmas. Tas viskas yra gerai. Bet ar 
verta priskirti pilietybę prie anų jausmi 
nių dalykų, tai jau kitas klausimas.

Nemura gražiai išaiškino pilietybės są
voką ir visas su ja susijusias plonybes. 
Tai vertingas straipsnis ir jo autorius ver 
tas padėkos. Gaila tik, kad jo pamokymai 
mus pasiekė per vėlai. Nemuros manymu 
visi lietuviai, neapsirūpinę Lietuvos pa
siuntinybių ar konsulatų pasais ar jų ga
liojimo nepratęsę yra kaip ir praradę sa
vo pilietybę. Tokia jo išvada gali tik pa
skatinti mus galimai skubiau įsigyti bet 
kurią kitą pilietybę...

Taip pat paskaičius K. M. N. išvedžioji
mus apie „kraujo teisę“, man visai apsi
suko galva: atrodo, kad mano šeima jau 
nebe šeima, o Jungtinės Tautos! Mano 
žmona gimusi Maskvoj, aš gimiau Caro 
okupuotoj Lietuvoj, mano sūnus gimė Ne 
priklausomoj Lietuvoj, o antrasis sūnus 
— vokiečių okupuotoj Lietuvoj; duktė gi 
mė Vokietijoj, o kita duktė — Anglijoj. 
Taip man ir nebeaišku, kuris mano šei
mos narys yra kokios pilietybės...

K. M. N. kiekvieną Lietuvos pilietį lai
ko ambasadorium. Pirmasis buvo bene Mi 
nisteris Balutis, kuris kiekvieną lietuvį 
įpareigojo būti savo krašto ambasadoriu
mi. Šia proga kyla klausimas, ar geresnis 
ambasadorius yra Lietuvos pilietis „garse 
jąs“ svetimųjų tarpe ir net spaudoje sa
vo triukšmavimu, chuliganiškumu, vagys
tėmis, sukčiavimais, girtuokliavimu, ar ga 
vęs kitos valstybės pilietybę lietuvis tei

IŠVYKO Į KANADĄ
Spalio 25 d. iš Bradfordo į Kanadą emi

gravo jauna lietuvių pora — Just, ir Da
nutė Prasauskai su dviem vaikučiais. Ža
da apsigyventi Toronto, kur yra ir dau
giau Anglijos lietuvių.

P. Prasauskai Bradforde gyveno kele
rius metus ir buvo įsigiję namus, kur kiek 
vienas lietuvis buvo mielas ir laukiamas 
svečias. Nors nebuvo labai aktyvus lietu
viškoje veikloje, tačiau nuoširdžiai rėmė 
mūsų veiklą, mielai dalyvaudami įvairiuo
se minėjimuose, šventėse ir pobūviuose. 
Rūpestingai auklėjo ir mažuosius, kurie 
naujame krašte, be abejo, susiras lietuviš 
ką mokyklą ir organizacijų.

Gero vėjo!______________J. K.____  

giamai nuteikiąs svetimšalius Lietuvos ir 
lietuvių atžvilgiu ir kartu esąs aktyvus ko 
votojas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės?

Lygiai, manau, nėra jau taip svarbu ar 
mums teks reikštis Lietuvos valstybės ar 
lietuviiĮ tautos vardu. Svarbu, kad dirb
tume Lietuvos labui.

Jei mes visose valstybėse turėtume sa
vo tautiečių (tų valstybių piliečių!), įta
kingų kultūrinėj, politinėj ir ekonominėj 
srity — Lietuvos laisvės vežimas gal daug 
sklandžiau ir greičiau riedėtų teigiama 
kryptimi. Gi svetimšaliai, ypač mažame 
skaičiuje, negali rimtai nuteikti svetimas 
valstybes sau palankia prasme. Juk jei 
nesi tos ar kitos valstybės pilietis, tai ne 
turi teisės ko nors reikalauti iš vyriausy
bės. Protestuoti, reikalauti ir kitokius 
„šposus“ daryti gali tik pilietis, kuris 
anot Nemuros, yra „valstybinės bendruo
menės nariu su atitinkamomis nario-pilie 
čio teisėmis ir pareigomis“. Kol esi svetim 
šalis — esi svečias ir turi elgtis kaip sve
čias!

Žydai daugelį šimtmečių buvo išsisklai 
dę po visą pasaulį ir buvo piliečiais įvai
riausių valstybių. Jie prasimušė į mokslo, 
politikos viršūnes ir susėmė į savo kiše
nes žymią dalį pasaulinio kapitalo. Ir štai 
prieš keletą metų sukūrė nors ir mažą, 
bet stiprią ir modernišką Izraelio valsty
bę. Vadinas, svarbu išlaikyti ne pilietybę, 
bet tautinę vienybę ir tautinę savigarbą.

K. M. N. sako, kad išimties keliu Lietu 
vos vidaus reikalų ministeris galėjo leisti 
pasilikti Lietuvos piliečiu, nors ir būsi pri 
ėmęs svetimą pilietybę. Ar neverta mums 
skęstantiems svetimų pilietybių jūroj, 
griebtis už šio kablio? Juk mes dažnai gir 
dime kai kurių asmenų pretenzijas į Lie 
tuvos Valstybės vyriausybės tęstinumą ir 
net turėjimą dokumentų tokioms pretenzi 
joms pateisinti. Tokia „išvietinta“ valdžia 
kartu su lietuvių tautos suorganizuota vai 
džia — VLIKu, pasikvietę visus buvusius 
vyriausybių narius ir būrį teisininkų, gal 
galėtų įvairių įstatymų paragrafus taip su 
sukalioti (o jie juk iš to duoną valgo!), 
taip išlankstyti ir pritaikinti šio laiko dva 
šiai, kad to viso pasėkoje neprarastume 
Lietuvos pilietybės nors ir būsim priėmę 
kitos valstybės pilietybę. Gal tai ir nevy
kęs siūlymas, bet tai vienintelis būdas iš 
saugoti tūkstančius Lietuvos piliečių...

V. Martišius entuziastingai paplojęs Ne 
murai — pridėjo kelias savo pastabas ir 
papešiojo VLIKą. Kai kurie jo posakiai 
migloti, neįtikinanti, o vienas sakinys man 
visai nesuprantamas, k.a. „Kuo pasiremtų

NORTHAMPTONAS
DBLS Northamptono skyrius Vėlinėms 

paprašė Londono lietuvių parapijos klebo 
ną ir Northamptono katedros dvasiškius 
atlaikyti Mišias už mirusius Northampto- 
ne gyvenusius brolius tremtinius: a.a. Fi- 
ranauską Antaną, Liubertą Ričardą, Bart
kų Dominiką, Niemčiauską Stasį, Skvi
recką Antaną, Rudelį Joną, Lapačinską 
Kazį, Andrulaitį Joną ir Raugalą Vladą.

DBLS Northamptono skyriaus valdyba 
dėkoja visiems tautiečiams, prisidėju- 
siems aukomis prie pamaldų organizavimo 
ir ypatingai p. St. Šimkui, kuris šiam rei 
kalui nepagailėjo laiko parinkti aukų. Vai 
dyba kviečia prisiminti čia mirusius lie 
tuvius northamptoniečius, kuriems buvo 
lemta mirti svetur. Vienkart reiškia di
džią užuojautą mirusiųjų giminėms ir ar
timiesiems, gyvenantiems užsieniuose ir 
likusiems Lietuvoje.

MANCHESTERIS
Gerb. „E. Lietuvio“ Redaktoriui,

žinau, kad spaudoje bet kurios rietenos, 
ypač parapijinės, geros valios skaitytojų 
nepageidaujamos. Tačiau tiesos vardan, 
prašau šį mano laišką atspausdinti. P.Q. 
Kairiūkštienės užgauliojimų mano asmens 
vardu neginsiu, nes kovoti su moterimi, 
lyg ir nedžentelmeniška. Užteks, jei pa
sakysiu vieną žemaitišką posakį ponios O. 
K. adresu: „Kuo pats kvep, tuo ir kitus 
tep“.

Kalbant apie visus kitus manchesterie- 
čių gerus ir blogus darbus, turiu pastebė
ti, kad mes, manchesteriečiai, jei padaro
me gerą darbą, neskubame ir neskubėjo
me su juo galvatrūkčiais girtis, o jei kar
tas nuo karto pasitaiko dūmų gryčioje, 
taip pat mieliau išsivėdinsime ir be tokių 
korespondentų, kokiu paskutiniu laiku pa 
sišovė būti p. O. K.

Gal ir nevyriška, (tikriausiai ir nemo
teriška), bet vieną kartą reikėtų mum's iš 
drįsti pasakyti tiesą į akis, net ir tokiai 
poniai, kokia yra p. Kairiūkštienė, kad 
užtektų mus pjudyti vienus prieš kitus, 
užtektų toleruoti kenksmingąjį liežuvavi
mą! Aš drįstu klausti, ar iš Manchesterio 
lietuvių kolonijos norima padaryti tai, kas 
buvo padaryta „Alsėdžiuose“.

Reiškiu pagarbą,
D. Dainauskas

CORBY
Š. m. lapkričio mėn. 3 d., šeštadienį, 18 

vai., R. Kat. parapijos salėje, Ocupation 
Rd., DBLS Corby skyrius šaukia metinį vi 
suotinį narių susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus ir žodį tars DBLS 
Centro Valdybos pirmininkas p. M. Bajo- 
rinas.

Darbų tvarkoje numatyti svarstyti svar 
Etos klausimai. Bus renkama naują val-r 
dyba.

Nariams dalyvavimas būtinas. Kviečia- 
miatsilankyti į šį susirinkimą visi lietu
viai, nariai ir nenariai, visi kam rūpi lie 
tuviški reikalai.

Skyriaus Valdyba

tada tas Lietuvos šeimininkas, kuris reika 
lauja nepriklausomos Lietuvos?“ Toliau 
seka šie du klausimai: „Ką tuomet atsto
vautų pats VLIKas? Kuo būtų galima pa
teisinti VLIKo ir panašių organizacijų eg 
zistenciją?“ štai tau, boba, devintinis! 
Kiekvienam galvojančiam ir iš esmės 
prieš VLIKą nenusistąčiusiam — tokia 
mintis nekils.

VLIK, kaip visi žinom, yra sutrumpi
nimas pavadinimo „Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas“, šio Komiteto tiks 
las yra aiškus: išlaisvinti Lietuvą, Atrodo, 
kad būtų visai nesvarbu iš kokių valsty
bių piliečių šis komitetas bus sudarytas. 
Esu tikras, kad veiksmingiausias VLIKas 
būtų jei jis susidėtų iš Amerikos Preziden 
to, Britu ir Prancūzų ministerių pirminin 
kų. Vokiečių Kanclerio ir kokių dešim-

(Nukelta | psl. 4.)

4. I kokias dainas kreipėte labiausiai 
dėmesį?

Daugiausia dainavome rimtas, lyrinio 
pobūdžio lietuvių liaudies ir lietuvių kom
pozitorių sukurtas dainas. Jųjų nuoširdu
mas netik mūsų pačių giesmininkų širdis 
surišdavo vienan organizman, bet iš karto 
užmegzdavo šiltą kontaktą ir su publika. 
Ir kas gali būti mums mielesnio ir arthnes 
nio, kaip dainoje ilgėtis motinėlės ir tėtu 
šėlio, sesulių ir brolužių, tėviškėlės ir gim 
tųjų namų, ar apraudoti savo skurdžią 
našlaitėlių dalią, jieškant gamtoje suprati 
mo ir atjautimo, arba randant nusiramini
mą kad ir sekančiuose dainos žodžiuose: 
„Ak, už ką, Dievuli, skyrei tiek kančių, ar 
už tai, kad gimęs lietuviu esu?..“

5. Kiek platų turite dainų repertuarą?
Per penkerių metų darbo laikotarpį kuo 

pose mūsų buvo sudainuota per 40 dainų 
ir giesmių, nors mūsų sezoninis repertua
ras retai kada viršydavo tuziną jųjų.

6. Ar galėtumėte bent apytiksliai pasa
kyti, kiek esate davę koncertų ir kur?

Viso eame dalyvavę apie 50 kartų kon
certuose, lietuvių tautinių sukakčių pami
nėjimuose ir kt. lietuviškuose parengimuo 
se. Visam chorui teko daugiausia dainuoti 
savo gyvenvietėse: Kaiserlauterne ir 
Schwetzingene ir tik retai apsilankyti ki
tose vietovėse kaip Miesau, Mannheime, 
Muettenfelde, Heidelberge, Memmingene 
ir net tolimajam Muenchene. Chorui pa
judėti būdavo sunku, todėl pagal reikalą 
ir lėšas tekdavo pasitenkinti mažesnniais 
balsų vienetais. Aštuoniese esame aplankę 
lietuviškus dalinius Miesau, Mainze ir 
Wormse, o už kuopų ribų Huettenfeldą, 
Neckarsteinachą, Stuttgartą, Memminge- 
ną, Koenigsteiną ir net toli, prie čekų sie
nos esantį Floseenburgą, buvusią koncen
tracijos stovyklą. Gi su kvartetu nebuvo 
sunku pasiekti beveik visas Šiaurės Vo

kietijoje esančias lietuviškas kolonijas, ne 
aplenkiant tolimo Luebekco nei dar toli
mesnio Rendsburgo.

6. Kas apmokėdavo keliones?
Keliones darydavome dažniausiai kariš

kais sunkvežimiais. Jie nebuvo jau tokie 
patogūs, bet nekainavo pinigo, nebent var 
go ir kartais nemalonumų tiems, kurie 
juos iš amerikonų išrūpindavo. Bet čia jau 
nuo pat pradžių mes turėjome nepailstan 
čius du talkininkus, augščiau minėtus kuo 
pų vadus. Iš didesnių kelionių atskirai su 
minėtos dvi — į Stuttgartą ir į Flosenbur- 
gą, kurių išlaidas padengė kunigai A. Bun 
ga ir kapelionas Br. Liubinas, nuolatiniai 
mano choristų skatintojai ir palaikytojai. 
O kelionę po Šiaurės Vokietiją, trukusią 
15 dienų, suorganizavo PLB Vokietijos Kr. 
V-ba, tam tikslui išrūpinusi lėšų iš Laisvo 
sios Europos Komiteto.

7. Įdomu patirti apie Jūsų ir Jūsų cho
ro ateities planus.

Artimiausiu laiku, greičiausiai dar prieš 
Kalėdas, ketinu apleisti Vokietiją ir apsi
gyventi JAV, Ryt. Čikagoje, kur esu kvie
čiamas vargonininku ir chorvedžiu. Dalis 
ir mano choristų ketina netrukus ten pat 
atsirasti, o pirmosios krgždės jau išskri
do. Kita dalis mano mielų choristų tačiau 
pasiliks Vokietijoje, ir mano karštas troš
kimas bei linkėjimas jiems, kad jie ir to
liau nepailstų dainavę ir daina guodę bro 
lių širdis, o turint nori, tikiu, nebus sunku 
rasti ir kitą vadovą.

8. Gal galėtumėte ir daugiau papasakoti 
apie Darbo Kuopų kultūrinę ar kitokią 
veiklą lietuvybei?

Nesijaučiu kompetentingas apspręsti vi
sų lietuviškų kuopų kultūrinę veiklą, bet 
nors suglaustai bandysiu suminėti, kas 
man žinoma. .

Muzikos srity nebuvau vienintelis dėjęs 
pastangų. Atėjęs į kuopą girdėjau, kad kai 
kur ir anksčiau buvo veikę choriniai vie

netai: kun. Chomskio vadovaujamas Kai- 
serslauterne ir St. Gailevičiaus — Brom- 
berge. 2040 darbo kuopoje ir dabar dar dir 
ba lt. J. Dauknys, kuris tautinių švenčių 
minėjimuose užpildydavęs meninę dalį ar 
tai palydėdamas pianinu solo dainą ar ko
kį montažą. 8591 inžinerijos kuopoje kurį 
laiką gražiai reiškėsi vyrų choras, veda
mas Vasario 16 gimnazijos muzikos mok. 
K. Motgabio. 4204 sargybų kuopoje nuo 
1952 m. dažniau pasireikšdavo smuikinin
kas V. Petrovas. Šių metų Rugsėjo Aštun
tosios minėjime tos kuopos nariai — V. 
Pundzevičius, L. Matulevičius ir St. Plu- 
čas išpildė instrumentais lietuviškų dai
nų popuri. Nekartą kuopų vyrai turėjo pro 
gos gėrėtis savųjų dainininkų — J. Lašins 
ko ir Č. Vansevičiaus — solo dainomis.

Sporto srityje irgi buvo veikiama. Be
veik visos kuopos turėjo savo futbolo ko
mandas, kurios netik žaisdavo savo tarpe, 
bet taip pat susitikdavo su kitataučiais. O 
kai kurie žaidėjai (pav., V. Žukauskas ir 
V. Širvys) priklausė kurį laiką Bad Kreuz 
nacho miesto komandai. Gražių rezultatų 
buvo atsiekta ir stalo tenise, čia ypač su- 
minėtini lt. A. Liepinaitis ir J. Žėglys, ku
rie visų tautybių kuopų tarpusavio turny
re laimėjo dįejete pirmąją vietą. Tam pa 
čiam turnyre pavieniam žaidime J. Žėglys 
išėjo čempionu, o A. Liepinaitis užėmė tre 
čiąją vietą. Iš viso J. Žėglys reiškėsi ne
tik kuopų ribose, bet 1950 m. Darmsstadte 
buvo išsikovojęs miesto meisterio titulą, o 
1952 m. — Kaiserslauterne. Lietuviškoje 
spaudoje jau buvo rašyta apie kpt. J.K. 
Valiūno atiektus gražius rezultatus pisto
letiniame šaudyme. Jis Mannheimo apskri 
ties meisteris, daugiausia taškų surinkęs 
Badeno krašto šaudymo turnyre, o vėliau 
labai sėkmingai pasirodęs pistoletinio šau 
dymo varžybose Darmstadte. Ir šioje, sri
tyje ypatingo atžymėjimo verta 8593 inži
nerijos kuopa. Jos vyrai 2 metus iš eilės

Kaiserslauterno amerikiečių inžinerijos da 
linių sporto šventėje laimėjo pirmąją vie
tą tinklinyje ir vieną kartą virvės trauki
me. Iš ten dalyvavusių 6 kuopų mūsiškė 
buvo pati mažiausia. Tos kuopos ir krepšį 
ninkai net porą kartų išdrįso iškviesti Va 
sario 16 gimnazijos krepšinio komandą, su 
prantama, garbingai pralaimėdami.

Toliau, kuopų vyrai netik patys sporta
vo, bet rūpinosi pagal galimybes sudaryti 
geresnes sąlygas sportuoti kitiems. Taip 
8591 inžinerijos kuopa daug prisidėjo, įren 
giant šaudymo aikštę Schwetzingene, o 
8593 inžinerijos kuopa padovanojo Vasa
rio 16 gimnazijos krepšinio komandai uni
formas ir įrengė gimnazijos parke moder 
nius krepšius. Ta pati kuopa įgalino mūsų 
gimnazijos krepšininkus susitikti puikio
je amerikiečių sporto salėje Kaiserslauter 
ne su stipriausia vokiečių komanda, o 42- 

J)3 sargybų kuopos iniciayva įvyko rungty 
nės Miesau, tokioj pat salėje, su Vokieti
jos stipriausia latvių rinktine.

Gražių pastangų kuopos parodė taip pat 
šalpos srityje. Kaip ryškų pavyzdį galima 
suminėti, kai keletas 8591 inžinerijos kuo 
pos vyrų, atvykę į Vasario 16 gimnaziją, 
pasirinko eilę neturtingiausių mokinių ir, 
juos nusivežė į Mannheimą, aprengė nau 
jais rūbais. Kiekvienais metais toji kuo
pa surengdavo lietuvių vaikams Kalėdų 
Eglutę ar tai Hanau ar Vasario 16 gimna
zijoj ar kur kitur. Daug uolumo parodė ir 
visos kitos lietuviškos kuopos, ruošiant 
Kalėdų Eglutes ir šelpiant vargan papuolu 
sius tautiečius. Sunku būtų išskaičiuoti 
kuopų nuopelnus Vasario 16 gimnazijai: 
apie tai byloja parke stovintis barakas, o 
daugausa apie tai galėtų pasakyti tie, 
kurie tiesioginiai rūpinasi gimnazijos kas 
dienine duona. Trumpai suglaudtis, kuopų 
vyrų širdys gimnazijos rūpesčiams buvo vi 
sada jautrios. Dėmesio verta ir kai kurių 

kuopų parama lietuviškai studentijai Vo
kietijoje.

Negalima praeiti nesuminėjus visose 
kuopose veikiančių bibliotekėlių ir skaityk 
lų. Vyrai čia gali rasti kone visus naujuo
sius lietuviškus leidinius. Ir reikia pasa
kyti, kad didžiąja dalimi vyrai juos uoliai 
skaito. Be to, skaityklų patalpose kuopos 
turi televizijos aparatus, prie kurių vyrai 
noriai praledžia savo laisvalaikius.

Tačiau mano manymu į klausimą nebū 
tų pilnai atsakyta, iškeliant kultūrinę veik 
lą, vien tik išėjusią iš kuopų, bet būtina 
suminėti ir į jas atneštąją iš kitur. Čia me 
nasi Vasario 16 gimnazijos mokinių pasi
rodymai įvairių švenčių progomis su mon 
tažais ir tautiniais bei choreografiniais šo 
kiais, paruoštais mok. A. Grinienės ir vė
liau mok. L. Skeivelienės, kaip ir su cho
ru, vadovaujamu mok. K. Motgabio; po
nia M. Panse-Simaniukštytė, dainavusi Va 
sario 16 minėjime Kaiserslauterne; ištisa 
eilė garbingų paskaitininkų ir pamokslinin 
kė, pridavusių minėjimams ir šventėms 
turinį. Savo laiku visas kuopas aplankė kū 
nigas A. Bunga, parodydamas šviesos pa
veikslus apie Lietuvą.

Baigiant malonu konstatuoti, kad kuopų 
kultūrinis bendradarbiavimas su kitąis to 
pobjdžio veiksniais labai gražią išraišką su 
rado PLB Vokietijos Krašto Valdybos su
organizuotose „Kultūros Dienose“ per šių 
metų Sekmines Huettenfelde. Ten dalyva
vo „Darnos“ choras iš Memmingeno, Va
sario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė, 
solistė M. Panse-Simaniukštytė, smuiki
ninkas K. Motgabis, literatai dr. J. Gri
nius, dr. A. Rukša, mok. A. Venclauskas, 
eilė kitų kultūrininkų ir Darbo Kuopų cho 
ras. Tai buvo proga parodyti vieni kitiems 
savo pastangų vaisius, pasidžiaugti vieni 
kitų atsiektais laimėjimais ir pasisemti 
stiprybės ateities veikimui.
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ANGLAI SU PRANCŪZAIS UŽIMA SUEZO KANALĄ

„E. Lietuvio“ Redakcija perdavė man 
kelis laiškus. Skaitytojas iš Birminghamo 
rašo: „Prašau perduoti vargšui Plunksna
graužiui sveikinimus. Aš jo užrašų labai 
pasiilgau. Matyt, kad jis dabar dirba virš 
valandžius ir nebeturi laiko parašyti. Juk 
pats didysis darbymetis — lapkritis“.* • «

Kito skaitytojo laiškas yra iš Vokieti
jos. Jo vienas negaliu išlukštenti, todėl 
prašau gerb. skaitytojų talkos. Laiške ra
šoma: „Norime prieš Kalėdas pasigaminti 
Lietuviško Krupniko. Turime receptą. Ta 
me recepte tarp kitko pažymėta: 7 gramai 
badijoko, 2 gramai dzingelio ir Zubro ša
kelė. Maloniai prašome neatsisakyti iš
versti šias žoleles ar prismokus į vokiečių 
kalbą, ar, gal būt, geriau ir lengviau i lo 
tynų kalbą, tada galėsime jų nusipirkti. 
Iš anksto aš ir mano būsimo krupniko bu 
telis Jums nuoširdžiai dėkoja“.

Tuos skaitytojus, kurie šį tą žinotų apie 
„prismokus“ ir jų vardus lotynų ar vokie
čių kalbomis, prašau parašyti, nes visų 
mūsų pareiga pagelbėti vargstantiems.

• * •
Buvo metas, kada visus užsienyje gyve

nančius lietuvius kankino didelis rūpestis: 
Ką mes parsivešime į Lietuvą? šiuo klau
simų buvo parašyta paklodinių straips
nių visa’me pasaulyje išeinančioje lietuvių 
spaudoje. Dabar, kaip „E. Lietuvio“ Nr. 
40 parašyta, šis klausimas išspręstas: Lie 
tuvos sostinėn parvešime Bubulj ir Dun
dulį...

Kaip atrodys Bubulis ir Dundulis Vilnių 
je, galime jau dabar spręsti iš jų triumfą 
linės kelionės per tris miestus. Pirmaja
me mieste, Nottinghame, .... Nesuskaito
mas kiekis keptų kiaušinių su priedais, 
erdvi scena“. Antrajame mieste, Coven- 
tryje........Praskalautos burnos reikalaute
reikalavo ko nors stipresnio kūnui ir sie
lai... Bet išvydę ilgą, puikiai parengtą 
ir dekoruotą stalą, apkrautą įvairumėliais, 
teįstengė ištarti choru — Ooo! Trečiajame

Mūsų emigracinė spaudą daug vietos 
skiria atpasakoti neramumams, užsižiebu
siems užsienio kraštuose. Neradau nė ma
žos užuominos apie neramumus, kilusius 
Manchesteryje. Ten pirmoji kibirkštis 
įskelta tą vakarą, kai trys ginkluoti pikta 
dariai įsiveržė J Lietuvių Klubą ir, atstatę 
automatinius ginklus barmanui į krūtinę, 
išsinešė gėrimų ir rūkalų už 148 svarus. 
Mano žiniomis, britų policijos daliniai bu 
vo iškviesti kelioms paroms prieš baro api 
plėšimą, kada įvyko nesutarimas baro vir 
šūnėse ir grėsė pilietinis karas. Manches- 
terio visuomenė, nujausdama artėjančias 
nelaimes, parsikvietė pastiprinimų iš Lon 
dono. Po „Ramovės“ minėjimo, priešingos 
pusės perkėlė karo veiksmus į „Europos 
Lietuvio“ puslapius. Tuo tarpu vartojami 
tik humaniški ginklai: apsišaudymas no
tomis. Skaitytojai turi vilčių, kad apsi
eis be kraujo praliejimo, jei laiku byla 
bus perduota JT Saugumo Tarybai. Ma
no žiniomis, JT Taryba šio konflikto ne
išspręs, jei Augščiausios Tarybos Narys 
panaudos veto teisę...

• • •
Anapus Geležinės Uždangos parašoma ir 

tos rūšies juokai, kurie pavaizduoja, kad 
ten, vis dėlto, yra šis tas naujo. Štai jo 
laisvas vertimas.

Liaudies demokratijoje miršta žmogus. 
Kadangi jis buvo didelis nusidėjėlis, su
prantama, keliauja be jokių „skriningų“ 
tiesiog pragaran. Pragaro prieangyje dve
ji vartai: ant vienų užrašyta — „Socialisti 
tinis Pragaras“, gi ant kitų — „Kapitalis
tinis Pragaras“. Prie Socialistinio Praga
ro kelių kilometrų „interesantų“ eilutė, 
gi prie Kapitalistinio tik vienišas, sulinkęs 
kipšas, šakėmis apsiginklavęs, žiovauja iš 
nuobodumo. Suprantama, kad ir mūsų pa
žįstamasis stoja eilutėn, juo labiau, kad 
ir žemėje jis- buvo pratęs visur stovėti ei
lutėse.

Antradienį Izraelio kariuomenė pradė
jo žygį prieš Egiptą.

Ryšium su kilusiu atviru karu tarp 
Egipto ir Izraelio, Didž. Britanija su Pran 
cūzija įteikė valstybėms ultimatumą — 
per 12 valandų atitraukti savo kariuome
nes nuo Suezo kanalo per 10 mylių, prie

šingu atveju, D. Britanija ir Prancūzija 
būsiančios priverstos laikinai užimti Suezo 
kanalo žoną ir apsaugoti laivininkystę.

Egiptas ultimatumą atmetė. Jungtinė 
britų ir prancūzų kariuomenė, trečiadie
nio ryte užėmė strategines pozicijas Sūezo 
kanalo zonoje.

GYVENIMAS AR MIRTIS
(BtfedU U pal. 1.)

jos, ginkluotų jaunuomenės grupių ir dar
bininkų brigadų atstovai. Be to, Nagy pa
žada, jog jis prašysiąs parlamento atstaty 
ti senąją vengrų tautinę emblemą Ir tau
tinė šventė skelbiama kovo mėn. 1 d., ka
da Vengrijoje, 1848 metais, įvyko revoliu 
cija prieš rusus.

CIVILIZUOTAS PASAULIS SU 
VENGRAIS

kluotą agresiją iš užsienio, bet jų tikslas 
tęsti karinę krašto okupaciją prieš vieti
nės vyriausybės norą, ir ginti ne Vengri
ją, bet rusiškus interesus tame krašte. Pre 
zldento žodžiais — visos Amerikos simpa
tija esanti su Vengrijos žmonėmis. Veng
rų sukilimas dar kartą patvirtino, kad ši 
tauta nori būti laisva ir nepriklausoma.

DVIKOVA
Spalio mėn. 11 d., miške, netoli Romos,

— Sakyk, mielas, koks ten gyvenimas 
už tų „Socialistinio Pragaro“ vartų, — 
klausia jis prieš jį stovinčio.

mieste, Wolverhamptone, ...„Ar spėsi iš- — Normalus, kaip ir pragare: pirmiau- 
ragauti tas krūvas puikių užkandų, nu- šiai tave įkiša į verdančios dervos katilą, 
gerti bent kakliukus butelių tos jūros vis užkuria krūvą anglių ir tave kepina. Pas 
najal atplaukiančių gėrimų, nors ties kiek kui, aplipusį degančia smala, pasodina 
vienu svečiu stovi „angelas sargas“... ant skustuvo ašmenų, — aiškina užklauš-
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GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

į su tikra pristatymo garantija

P. &B.SEPPLY CENTRE LTD. |
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND |

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą |
išsiunčia siuntinius į Lietuvą |

RAŠYTI LIETUVIŠKAI! |
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ

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

siuntinėlių pristatymas.
Rašyti šiuo adresu:

★ BALTIC STORES ★
148 RIDLEY ROAD LONDON E. 8

Telf. C.L.I. 0572

Didvyriškas vengrų tautos pasipriešini
mas prieš okupantą sulaukė viso pasaulio 
pritarimo ir nuoširdžios užuojautos dėl 
tūkstančių nekaltai žuvusių patriotų. J- 
se Tautose iškeltas solvetų naujas nusikal 
timas prieš žmoniją. Vengrijon iš viso pa
saulio siunčiama pirmoji pagalba per Tarp 
tautinį Raudonąjį Kryžių. Pirmasis lėktu
vas su tvarstomąja medžiaga ir vaistais 
atskrido iš Varšuvos. Kaimynai austrai 
vieni pirmųjų telkė medicinišką pagalbą 
sukilėliams. Britų vyriausybė paskyrė 25 
tūkstančius svarų Tarp. R. Kryžiui medi
cinos pagalbai. JAV ir visi kiti kraštai, 
kurie nėra praradę žmoniškumo jausmo, 
siunčia aukas Tarp. R. Kryžiui.

Prezidentas Elsenhoveris paskelbė, kad 
JAV apgailestauja sovietų karinių jėgų in 
tervenciją Vengrijoje. Jis pareiškė, kad 
pagal taikos sutartį, rusų kariuomenė tu
rėjo būti iš Vengrijos evakuota seniai. 
Prezidentas pabrėžė, kad rusų karinės jė
gos Vengrijoje nėra nukreiptos, prieš gin

tasis.
— O ten, „Kapitalistiniame "Pragare? — 

teiraujasi kandidatas.
— Tas pats. Visiškai tas pats.
— Tai kodėl prie šių vartų tokios ei

lės, o ten nė vieno, — lyg ir priekaištauja 
naujokas.

— Matai, kiekvienas žinome, kad sočia-' 
llstinėie santvarkoje dažnai laiku nepri- 
stato anglių, pritrūkstama skustuvams 
plieno, todėl kiekvienas ir kombinuoja...

įvyko dvikova kardais tarp Grafo Vanni 
Teodoram, kuris vedęs Mussolinio seserė
čią Rosiną ir Senjoro Giorgio Almirante, 
buvusio naujų fašistų partijos sekreto
riaus.

Kautynės tęsėsi septynis rundus po tris 
minutes. Jos nutrūko abiems visiškai iš- 
sikvėpavus, nebegalint tęsti kovos dėl žaiz 
dų. Almirante buvo gana rimtai sužeistas. 
Grafas Teodori mažiau nukentėjo. Dviko- 
vininkai nesusitaikė.

šios kautynės įvyko dėl politinių prie
žasčių. Teodoram vadovauja fašistinei gru 
pel, kuri leidžia savaitraštį Asso di Basto- 
ni, turi nemažos įtakos visuomenėje ir yra 
palankus eiti j koalicija su kitomis val
džioje esančiomis partijomis. Almirante 
vadovauja ekstermistiniems dešiniesiems 
fašistams opozicionieriams.

■ t

Atkelta iš psl. 3.
ties didesnių valstybių (demokratinių!) 
ministerių pirmininkų! Bet, deja, apie 
tokį VLIKą galim tik sapnuoti, o geriau
siu atveju tik svajoti...

Iš antrojo p. Martišiaus klausimo gali
ma daryti išvadą, kad tokių organizacijų, 
kaip BALFas, ALTas ir t.t. egzistencija 
yra nepateisinama...

Baigdamas noriu pasaktyi, kad dar nesu 
priėmęs jokios svetimos pilietybės, bet 
kai matysiu, kad Britų pilietybė bus nau 
dingą man, mano šeimai, šiam kraštui ir 
Lietuvai ■— negaluodamas siųsiu pareisiu 
mą pilietybei gauti. K. Tautonis

[ PASAULYJE Į

PASKUTINIAI ĮVYKIAI 
LENKIJOJE

Gomulka savo pažadą įvykdė: tautai 
reikalaujant Lenkijos primatas kardino
las Višinskis paleistas iš kalėjimo, grįžo į 
savo rezidenciją. Gomulka taip pat paskel 
be, kad komunistų konfiskuotieji bažny
čios turtai grąžinami. Tačiau Gomulka at 
sisakė patvirtinti leidimą veikti Romos 
Katalikų partijai, atvirai pripažindamas, 
kad, ko gero, tokia partija galėtų laimėti 
rinkimus Lenkijoje...

Pagal kitas žinias iš Lenkijos maršalas 
Rokosovskis išvyko į Maskvą „atostogų“. 
Tikimasi, kad jis iš atostogų nebegrįš.

Rusijon išvyko ir visi rusai, armijos 
„patarėjai“. Lenkų aviacijai vadovavęs 
rusas Ivan Turkiel taip pat „atsistatydi
no“. Jo vieton paskirtas generolas Frey- 
Bielecki, buvęs Poznanės kariuomenės įgu 
los viršininkas.

• * •
Berlynas. Rytų Berlyne įvyko 11.000 uni 

versiteto studentų mitingas, reikalaująs
aptarti įvykius Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Ulbrichtas buvo nušvilptas, kai jis bandė 
aplankyti Berlyno fabrikų darbininkų su
sirinkimus. Kada Ulbrichtas pažymėjo, 
kad Rytų Vokietijoje nėra sąlygų, vedan
čių prie maištų dėl augštesnio negu Lenki 
joje ar Vengrijoje pragyvenimo lygio, dar 
bininkai girdėdami tokius žodžius, atvirai 
ir garsiai kvatojosi.• * »

Vašingtonas. The Sunday Times, Vašing 
tono korespondentas rašo, kad JAV viešo
ji opinija su dideliu džiaugsmu seka Krem 
liaus politikos dezintegraciją. Valstybės 
Sekretorius Dulles iki šiol susilaikė nuo 
bet kokių pasiūlymų, bijodamas, kad Mas 
kva nepaskaitytų juos provokuojančiais. 
Vienas tik sprendimas priimtas: siųsti 
maistą ir vaistus į Vengriją ir į Lenkiją, 
kaip tik tų kraštų vyriausybės tuo reika
lu kreipsis.

Vašingtone manoma, kad kaip Gomulka 
spaudė Kremlių, taip ir Kremlius gali pa 
spausti Gomulką. Kremliuje vyksta krizė 
kompartijos vadovybėje. Dauguma Vaka
rų diplomatų spėja, kad tos krizės pašėko 
je Chruščiovas gaus per kepurę.

* • •
Vatikanas, šv. Tėvas šeštadienio naktį 

kreipėsi su apaštališkuoju laišku į viso pa 
šaulio vyskupus, kviesdamas juos organi
zuoti maldas už Vengriją ir Lenkiją, šv. 
Tėvas ganytojiškame laiške tarp kitko sa
ko: „Taika negali būti atstatyta ginklų 
jėga. Ji negali būti atstatyta nei klaidingo 
mis teorijomis, kurios sužlugdo sielas ir 
paniekina bažnyčios teises, o taip ’pat ci
vilinę' ir krikščioniškąją sąžinę. Teisingas 
Laisvės siekimas negali būti užgniaužtas

VAZAS
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Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.
Garantuotas siuntinė lio pristatymas
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

BROWNEJONES
Ltd.

1. Norfolk Pl., London W.2
(arti PADDINGTON požemio stoties.)

Tel.: PAD 2797.

išorine jėga“.

č DOVANŲ SIUNTINĖLIAI
? Jūsų giminėms ir draugams už
j GELEŽINĖS UŽDANGOS
? Išsiunčiame siuntinėlius, apmokėję 
S visas muito ir kitas išlaidas Londone, 
č Siuntinėlių pristatymas garantuotas.
> Siunčiamos geros rūšies prekės Ir 
? medžiagos. Informacijos suteikiamos 
? Jūsų kalba.

š THE M0NITIN IMPORTERS
į & EXPORTERS LTD:
s Telegrafu: Monitin, London.
< 39-41, James Street, Wigomore Street.
$ London W. 1.
< Telef. WEL 5711, 5712.

THE KENSINGTON 
WOOLEN SHOP

118, Cromwell Road, 
London, S .W. 7. Tel. FRE 8285
SIUNČIA SIUNTINĖLIUS Už .

GELEŽINĖS UŽDANGOS *
Geriausias vilnones medžiagas, ba

tus, baltinius, maistą, vaistus Ir kita. 
Kainaraščius siunčiame pareikalavus.

GREITAI! ★ PIGIAI! ★ RIMTAI!
pasiunčia šeimoms siuntinėlius

i LENKIJĄ ir į KRAŠTUS UŽ KURZONO LINUOS.
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ...

musu Šventes reklama:
Kas laikotarpyje iki 16.12.1956 m. užsisakys mūsų firmoje siuntinėlį iki 22 Ibs. 

gaus nemokamai:
1 skustuvą, arba vieną plaukams kirpti mašinėlę, arba kirpėjo žirkles, arba 5 po

ras medvilnės kojinių, arba 2 poras vilnonių kojinių.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠCIŲ.

Prieš užsakydami kitur siuntini, palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis! 
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 
ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.
Laikotarpyje iki gruodžio 15 d., sandėlis atdaras ir sekmadieni nuo 10 ryto iki 2 v.p.p.
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