
EIZENHOWERIS LAIMĖJO siiii! SEPTYNIOS DIENOS šaš
Prieš išleidžiant „Europos Lietuvį“ jau 

buvo aišku, kad rinkimus laimi Eisenhove 
ris. Pagal per radijo paskelbtą statistiką, 
už Eisenhoverį balsavo 24.408.337, už Ste 
vensoną — 17.846.075. Eisenhoveris vyravo 
41 valstybėje, Stevensonas 7-se. Į Kongre

są išrinkta 160 demokratų ir 105 respubli
konai. Senatan išrinkti 43 demokratai ir 40 
respublikonų. Šie skaičiai dar negalutini. 
Senajame kongrese buvo 232 demokratai 
ir 203 respublikonai. Senate 49 demokratai 
ir 47 respublikonai.

Prezidentui Eisenhoveriui surinkus rei 
kalingą daugumą, Stevensonas pripažino 
Eisenhoverio laimėjimą ir jam nusiuntė to 
kio turinio telegramą: „Jūs alimėjote ne 
tik rnkimus, bet ir amerikečių tautos reiš

kiamą pasitikėjimą. Šią naktį mes nebe 
Respublikonai ar Demokratai, bet ameri
kiečiai. Mes žinome kokie dideli sunku
mai Jūsų laukia, todėl linkime Jums ge
riausios sėkmės.“

BUDELIS LIEKA BUDELIU
Ir vėl rusai parodė tikrą žmogžudžių 

veidą. Kai visa Vengrija su didžiausiu en
tuziazmu ir pasiaukojimu sukilo prieš en 
gėjus, pareiškė norą būti visiškai nepri
klausoma ir laisva valstybe, rusai sutrau
kė Vengrijon vieton ten buvusių dviejų, 
dvidešimt keturias šarvuotas divizijas, pa
skandindami herojišką kraštą kraujo kla
ne. •

Vengrijos {vykiai tęsėsi dvi savaites. 
Kaip jau rašėme, Vengrijos studentai ir 
darbininkai spalio mėn. 23 d. surengė de
monstracijas, kuriose dalyvavo apie 200 
tūkstančių minia. Kada demonstracijos ša 
lininkai norėjo paskelbti reikalavimus per 
Budapešto radiją, saugumo milicija pradė
jo j minią šaudyti. Nuo tada prasidėjo su
kilimas visame krašte. Pirmieji sukilėlių 
reikalavimai buvo šie: Imre Nagy turi 
grįžti vyriausybėm ir antra, rusų kariuo
menė turi apleisti Vengriją. Pasaulis Ste
bėjo vengrų karžygiškumą ir agoniją, ste 
bėjo pasisekimo ir vilties kibirkštis ir nuo 
latinę rusų apgaulę, kurią rukai baigė ma
siniu tankų sutraukimu į Budapeštą. Tai 
įvyko kaip tik tuo momentu, kada vengrų 
laisvės kovotojų delegacija, kurios sąsta
te buvo sukilimo herojus ir vadas Gene
rolas Maleter ir vengrų armijos generali
nio štabo viršininkas Gen Istvan Kovacs 
tarėsi su rusais dėl sovietų kariuomenės 
evakuavimo iš Vengrijos. Rusai atėjusius 
vengrų delegatus suėmė lygiai taip pat, 
kaip jie klastingai buvo suėmę 1945 me
tais Lenkijos politinius vadus, pakviestus 
deryboms, kuriems buvo garantuotas vi
siškas saugumas.

Kad visa Vengrijos tragedija būtų aiš
kesnė, reikia ją peržvelgti dviem aspek
tais. Kokį vaidmenį suyaidino Imre Na
gy, kai jis buvo pakviestas užimti minis- 
terio pirmininko vietą pirmą sukilimo die
ną? Kaip komunistas ir titoistas, Imre 
Nagy, pirmąją savaitę stengėsi nukreipti 
sukilimą Lenkijos pavyzdžiu . Priešingai 
negu lenkų vadai, vengrų komunistai ne 
sugebėjo patenkinti kilančių tautos reika
lavimų ir nuraminti tautos pykčio. Nagy 
padarė, atrodo, ką galėjo, pažadėdamas, 
kad rusų kariuomenė apleis Budapeštą, 
kad saugumo milicija bus išformuota, kad 
darbininkų tarybos bus įsteigtos fabrikuo 
se. Tai buvo paskelbta spalio mėn. 29 d. 
Tačiau sukilėliai, jausdami savo jėgą ir 
teisę reikalavo daugiau. Nagy tada paža
dėjo laisvus rinkimus, kelių partijų sis
temoje. Jis paskelbė: „Revoliucija lai- 

rį- mėjo“.
Antroji fazė suvaidinta rusų. Pradžioje

Kremlius aiškiai nežinojo ką daryti. Pra
džioje sovietų kariuomenė įsikišo, palaiky
dama Nagy ir jo vyriausybę. Sovietų ka
riuomenės vadas Vengrijoje pažadėjo eva 
kuoti Budapeštą. Savaitės viduryje sovie
tų vyriausybė paskelbė deklaraciją, lyg ir 
pripažindama teisingus žmonių reikalavi
mus satelitinėse valstybėse. Ji paskelbė, 
kad sovietai esą pasirengę diskutuoti „So 
vietų įgulų Rytų Europos valstybėse klau
simą“. Tos diskusijos turėjusios būti pra
vestos visiškos lygybės pagrindu, „nesiki
šant į kitų kraštų vidaus reikalus“. Da
bar aišku, kad visa tai buvo tik melas ir 
apgaulė. Galimas dalykas, Maskva norėjo 
laimėti laiko, pažiūrėti kaip toli nueis re
voliucija Vengrijoje. Toji rusų deklaracija 
buvo pažadas tikrai demokratijai, tačiau 
rusai, ūmai persigalvojo. Jie pamatė, kad 
visa tai reikštų galą jų sistemai ne tik 
Vengrijoje, bet ir visoje Rytų Europoje.

Sovietų vadai, kaip geri marksistai, at
metė grėsmę vienos partijos sistemai. Ru
siškosios imperijos vadai, nusprendė jė
ga išlaikyti savo rankose satelitą sukilusį 
dėl elementarinių žmogaus teisių. Rusai 
prisipažino kad, nepaisant dešimties metų 
komunistinio režimo, liaudis paneigė pa
čius pagrindus marksistinio socializmo. Ta 
da atėjo gelbėti „socializmo“ Budapeštan. 
Jie atvežė vengrams primestiną komunisti 
nę vyriausybę, žadėdami reformas...

Didž. Britanijos opozicija iškėlė argu
mentą, kad anglai ir prancūzai savo veiks 
mais Egipte, išmušė sau iš rankų ginklus 
prieš rusus.

Kas bus iš anglų-prancūzų intervencijos, 
parodys ateitis, tačiau motyvai neturi nie 
ko bendro su tais, kuriuos paskelbė ru
sai. Tie, kurie reikalauja, kad JT veiktų 
Egipte, tegul pasako ką gali padaryti ir ką 
daro JT, kad pagelbėjus Vengrijai jos ago 
nijoje? Ar galima įsivaizduoti, kad rusai 
leis JT įsikišti Vengrijoje? Nors visi pasi
ryžę JT veiksmus palaikyti, bet šioji orga 
nizacija tegali tik kalbėti. Tuo tarpu Veng 
rijos istorija kartojasi. Kraštas pergyvena 
baisesnį laikotarpį, kaip 1848-49 metais. 
Tada revoliucija Vengrijoje nuriedėjo per 
visą kraštą, ir tauta it vienas vyras "išsi
laisvino nuo rusų priespaudos. Vengrų pa 
triotų laimėjimą žiauriausiai nuslopino ca 
ro armijos. Visa Europa tada protestavp 
prieš kazokų budelišką elgesį, naikinant 
laisvės ištroškusią tautą. O dabar*

Stockholmas. Tarp demonstruojančių 
studentų ir policijos įvyko rimti susidūri
mai. Studentai norėjo apmėtyti rusų amba 
sadą akmenimis.

DVI KALBOS
Londonas. Didžiosios Britanijos visuome 

nė plačiai diskutavo prieš kelias dienas 
pasakytas per radiją ir televiziją ministe-: 
rio pirmininko Edeno ir opozicijos lyderio 
Gaitskell kalbas. Edenas paaiškino, ko
dėl Anglija su Prancūzija nutarė įsikišti į 
Izraelio — Egipto konfliktą, pavadinda
mas jį „ginkluotu konfliktu“ ir nurody
damas, kad kitos išeities negalėjo rasti. 
GaitskelFis atkreipė dėmesį į Vengrijos 
tragediją, pabrėždamas rusų žvėrišką siau 
tėjimą krašte, kuris siekė laisvės. Gaits- 
kell'is pasmerkė D. Britanijos intervenci
ją Egipte, pavadindamas ją tikru vardu — 
karu. Jis reikalavo Edeną atsistatydinti, 
kaip nebeatstovaujantį tradicinės D. Bri
tanijos politikos, siekusios iki šiol visus 
konfliktus spręsti taikingu aptarimu per 
J. Tautas.

Vengrijos tautinio herojaus Petoefi stovyl a Budapešte. Petoefi vadovavo sukilimui 
prieš rusus 1848 metais. Studentai ir jaun imas prisiekia prie stovylos kovoti už 
krašto laisvę.

KARAS EGIPTE
Pereitą savaitę britai ir prancūzai bom 

bardavo Egipto aerodromus ir karinius 
įrengimus. Spaudos žiniomis sunaikinta vi 
sa egiptiečių karinė aviacija ir aerodro
mai. Po parengiamų bombardavimų užim
tas Port Saidas, pirmasis uostas įplaukiant 
į Suezo kanalą iš Viduržemio jūros. Port 
Saide parašiutininkai išmesti pirmadienį. 
Kariuomenė iš laivų išsėdo antradienį.

Izraelio kariai išvalė visą jų pusėje esan 
čią Egipto teritoriją — Gazą ir Sinają. Į 
belaisvę paimta tūkstančiai egiptiečių ka
rių, nemažai rusų „specialistų“ ir karinių 
instruktorių drauge su rusiškais T-34 tan
kais. Karas teritorijoje tarp Sueco kanalo 
ir Izraelio valstybės baigtas.

Arabų valstybės pareiškė simpatiją 
Egiptui. Tačiau iki šiol nė viena arabų vals 
tybė neatėjo į pagalbą Egiptui, nepuolė 
nei Izraelio, nei anglų, nei prancūzų. Pa
tys egiptiečiai nusivylė, kad skelbtasis ara 
bų pasaulio solidarumas gali pasirodyti tik 
mitu...

Kalbėti apie Suezo reikalus yra skaudu, 
nes tas konfliktas su Egiptu kilo nelaiku. 
Užuot, kad visas pasaulis vieningai laiky
tųsi prieš rusus, žudančius vengrų tautą, 
Vakarų Europa įklimpo iki ausų Sueze, o 
JAV buvo užimtos prezidento rinkimais.

Užuot gelbėjus Vengriją nuo rusų, ru
sai turi progos kaltinti agresija Vakarus. 
Rusams duotas į rankas kozeris, kuriuo 
jie pasinaudoja užtušuodami Vengrijos 
tragediją. Štai kur Vakarų aklumas ir pra
žūtis.

PASAULIS REAGUOJA
LUKSEMBURGO STUDENTAI — 

PAVYZDYS PASAULIUI
Iš Luksemburgo gauta žinių apie ten 

įvykusią studentų demonstraciją prieš ru
sus. Sovietų ambasadorius turėjo užsida
ryti rūsyje, kai į jo rūmus, spalio revollu 
cijos šventės išvakarėse, įsiveržė studentai 
ir sudegino ambasadą.

Rusai buvo pasirengę pradėti iškilmingą 
puotą. Ten jų buvo apie 70 ir keli svečiai. 
Jie užsibarikadavo viename ambasados 
kampe. įsiveržę pro policijos kordonus stu 
dentai, išgabeno iš ambasados į kiemą ru
sų dokumentus ir užkūrė laužą, ant pat 
viršaus užkraudami B ir K didžiulius port 
retus. Jie taip pat sudegino ambasado
riaus automobilį. Koktailius, kaviarą ir ki 
tas užkandas studentai išmėtė pro amba
sados langus. Jaunimas pasitraukė tik ta
da, kai Luksemburgo vyriausybė pasiuntė 
kariuomenę ambasadai gelbėti.

Bonna. Ministerių kabinetas vienbalsiai 
pasmerkė laisvos Vengrijos sunaikinimą. 
Valstybinės ir kitos įstaigos nuleido vėlia 
vas iki pusės stiebo gedulo ženklan. Vaka
rų Vokietijos Profesinių Sąjungų Federa
cija pakvietė 6 milionus narių suorgani
zuoti trijų minučių tylos pertrauką protes 
to ženklan. * * *

Lisabona. Prieš rusus demonstravo 50 
tūkstančių žmonių minia.* ♦ *

Nantes. Studentai įsiveržė ir sudaužė 
kompartijos būstinę.« • •

Paryžius. Studentai bandė sunaikinti 
kompartijos dienraščio „Humanite“ redak
ciją, tačiau policijai pavyko studentus iš
sklaidyti.

Haga. Duonkepiai atsisakė teikti rusų 
atstovybei duonos.• * •

.Montevideo. Uragvajaus studentai apmė 
tė rusų ambasadą supuvusiais kiaušiniais, 
šaukdami: „šalin rusus, žmogžudžius“.» ♦ ♦

Bernas. Studentai suorganizavo protesto 
mitingus. Miestų gatvėse dalinami Vengri 
jos tautinių spalvų ženkliukai, kuriuos 
šveicarai nešioja heroiškai Vengrijai pa
gerbti. Tūkstančiai žmonių pasirašė peti
ciją nutraukti diplomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga.

VENGRIJOJE
PIRMADIENIS. Pagal paskutines gau

tas žinias, vengrų sukilėliai kovą tęsia. Bu 
dapešte rusams reikia užimti kiekvieną na 
mą, kiekvieną įstaigą. Kas tik gyvas, kas 
turi amunicijos — kovoja. Rusų atvežtoji 
ant tankų komunistinė vyriausybė, palik
ta mažame miestuke netoli rusų sienos. 
Budapešte jokios vyriausybės nėra. Čia 
karščiausių kautynių padėtis. Rusams pa
vyko užimti parlamento rūmus ir areštuo
ti visą vyriausybę. Dar veikia vengrų ran 
koše esanti Rakiczi stotis, kuri prašo pa
galbos, nes baigiasi amunicija, padėtis da
rosi beviltiška. Kita vengrų stotis iš Buda 
pešto praneša, kad didžiausia ligoninė. Rau 
donojo Kryžiaus, liepsnose. Užmušta daug 
daktarų, slaugių ir ligonių. Mūšiai eina 
provincijoje. Tačiau raudonoji armija jau 
užspaudė sieną tarp Vengrijos ir Austrijos. 
Iki jos uždarymo, spėjo pabėgti 15.000 
žmonių, daugiausia moterų ir vaikų. Daug 
vaikų atgabenama be tėvų. Vaikams pri
segtos kortelės su jų vardais ir pavardė
mis su pastaba: Globokit musų vaikus! 
Mes liekame ir kovosime iki mirties.

•
VISUOTINO KARO PAVOJUS

ANTRADIENIS. Britams su prancūzais 
išsikeliant Egiptan, Bulganinas pasiuntė 
ypatingai aštrias notas Izraeliui, D. Brita
nijai, Prancūzijai ir Saugumo Tarybai. Vi 
suose laiškuose Bulganinas reikalauja su 
stabdyti anglų-prancūzų intervenciją Arti 
muose Rytuose, Jis siūlo pavartoti kari
nes jėgas ir „nubausti agresorius“. Tam 
tikslui jis siūlė panaudoti rusų ir JAV 
laivyno ir oro pajėgas prieš britus ir pran 
cūzus. Prezidentas Eesenhoveris tokį Bul 
ganino pasiūlymą „bendradarbiauti“ griež 
tai atmetė. Vašingtonas paskelbė, kad JAV 
pasipriešins bet kurioms sovietų ar kitos 
kurios' valstybės jėgoms, kurios bandytų 
įsikišti į Artimųjų Rytų konfliktą. Baltuo 
siuose Rūmuose buvo paskelbta, kad Bul 
ganino pasiūlymas amerikiečiams su ru
sais kovoti prieš prancūzus ir anglus, su
stiprinęs Vakaruose antirusiškas nuotai
kas. Britanijai Bulganinas aiškiai grąsi- 
no šiais žodžiais: „Mes esame pasiryžę su
triuškinti agresorius Artimuose Rytuose ir 
atstatyti taiką panaudojant jėgą“.

Šis grąsinimas aiškus: rusai nori įsikišti 
į Egipto konfliktą. Be to, Bulganino laiškas 
turi atitraukti pasaulio dėmesį nuo Veng
rijos. Bulganino netiesioginis grąsinimas 
Anglijai ir Prancūzijai ypatingai būdingas 
tuo, kad ten sakoma: „Kas būtų jei kuri 
nors valstybe panaudotų prieš šiuos 'du 
kraštus rakietinius ginklus?“

Tokių notų Vakarų valstybės neturėjo 
nuo Hitlerio laikų. Tuoj po Bulganino laiš 
ko, Vakarus pasiekė įsidėmėtinas praneši 
mas: turkų paskelbtomis žiniomis iš Juo
dųjų Jūrų į Viduržemio jūrą įplaukė rusų 
karo laivynas. Jis pasuko į Egipto vande
nis.

ANGLUOS VENGRAI JUNGIASI KOVON

TREČIADIENIS. Paskutinėmis žiniomis, 
Austrijon atbėgo apie 50.000 vengrų, jleš 
kančių globos nuo raudono teroro. Didž. 
Britanijos vengrai deda pastangas, kad 
bent dalis jų galėtų atvykti į Londoną, kur 
vengrai turi stiprią organizaciją. Tuo pat 
metu Londone vengrai rengia ekspediciją 
į savo kraštą. Šiuo metu jau yra 500 sa
vanorių grįžti namo ir tęsti partizaninį ka 
rą su miško broliais. Tikimasi, kad Didž. 
Britanijoje susidarys apie 1.500 savano
rių. Jų galvosena labai paprasta: tauta 
žudoma, ten miršta jų broliai, seserys, tė 
vai. Čia likti tik stebėtojais, kai ten lieja 
si brolių kraujas, neįmanoma. Kas daryti? 
Grįžti į tėvynę ir mirti drauge su visa tau 
ta, su ginklu ranokse, kovojant tėvų že
mėje už kiekvieną pėdą. Išvykstantieji 
vengrai tikisi galėsią miškuose išsilaikyti 
bent šešis mėnesius. Šie kalusimai buvo at 
virai diskutuojami vengrų susirinkime. 
Jie pateko ir spaudon.

*

NERAMUMAI RUMUNIJOJE

KETVIRTADIENIS. Gauta žinių, kad 
penkiuose Rumunijos miestuose studentai 
demonstravo. Jų reikalavimai buvo gana 
kuklūs: panaikinti priverstiną rusų kal
bos kursą. Vieton rusų kalbos rumunai pa
geidauja mokytis prancūzų kalbą.

Pagal kitas žinias, Rumunijos miestuose 
ir kaimuose įvestos duonos kortelės. Pažy 
mėtina, kad prieš karą Rumunija buvo 
skaitoma Balkanų aruodu ir eksportuoda
vo daug grūdų, i

J 
LENKAI KRATOSI RUSŲ

PENKTADIENIS. Iš Varšuvos praneša
ma, kad Lenkijos kariuomenė intensyviai 
valosi nuo rusiškojo elemento. Atleisti dar 
32 augšti karininkai rusai. Jų vietas uži
ma lenkai. Kai kurie naujieji pareigūnai 
yra ilgus metus išsėdėję kalėjime. Du iš 
jų pereitame kare pasižymėjo RAF eilėse.

Pagal pranešimą atleistųjų rusų tarpe - 
yra generolai: Michalin, Suchov ir Dlomi- 
nov. Naujai priimtų tarpe yra lenkų gen. 
Graniewski, paskirtas vyriausio kariuome
nės štabo viršininko padėjėju ir majoras 
Skalski, karo metu numušęs 20 vokiečių 
lėktuvų Anglijos mūšyje ir šiaurės Afri
koje.

Vašingtonas. Valstybės sekretorius Du
lles staiga susirgo. Jam padaryta sunki 
žarnų operacija, susijusi su vėžio pobū
džio liga. Operacija pavykusi. Spaudos ži 
niomis valstybės sekretorius turės gydytis 
ligoninėje šešias savaites. Dulles dabar tu 
ri 68 metus.
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DIDVYRIŠKAI KOVOJANTI TAUTA VAIZDUOSE

n
Ten jie gimė, ten ir mirė už savo ir viso pasaulio Laisvę.

■Wk# ... ........_....
Sukilėlių sunaikintas sovietų šarvuotis Budapešto gatvėse.

. . .. _ ______
Laidojami tie, kurie mirė, kad mes gyventume! Pirmieji vengrai pabėgėliai, pereina Austrijos sieną.

Džiaugsmo demonstracija, išlaisvinimo di eną paskelbus. Vengrų jaunimas parodė 
pasauliui, kad jų neįveikė palaužti komun izmo propaganda. Jie pirmieji išėjo į kovą 
su žmonijos priešu.

Ten, tuose mūruose, didvyriškai tebeslgin a Vengrijos patriotai nuo raudonojo siau
bo. Į tuos griuvėsius šiandien žiūri viso p asaulio žmonės, kaip į laisves simbolį. 
Vengrų tautos heroiška kova niekad nega Ii pralaimėti! Jie miršta uz viso pasaulio 
laisvę. Ateis diena, kada visas pasaulis sukils prieš barbarus taip, kaip šiandien 
Vengrija.

.Nebeužtvenksi upės bėgimo...“ Heroiškas vengrų tautos sukili
mas prieš vergiją nebesulaikomas, nors ten Maskvos budeliai nepa
liktų akmens ant akmens. Komunistų tankai nei patrankos nebesu
laikys per pasaulį skambančios Laisvės Giesmės! Vengrų Tauta ne
mirs, nes tautos nemiršta, jei jos moka kovoti už Laisvę! 

TEGYVUOJA NARSIOJI VENGRŲ TAUTA!

Vengrijos sukilėliai sunaikino komunizmo stabus. Vengrijos studentai, nugriovę ko- 
(dosalinę Stalino stovylą, „tėvelio“ galvą paliko pajuokai miesto gatvėje.
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.EUROPOS LIETUVIS“ BUS 
ILIUSTRUOJAMAS

„E. Lietuvio“ Redakcija pasirūpino nau 
jų iliustracijų iš viso pasaulio. Ateityje 
kiekvienas savaitraščio numeris bus gau
siai iliustruojamas būdingiausių įvykių 
paveikslais. Galimas dalykas, kad netru
kus „E. Lietuvis" bus leidžiamas šešių pus 
lapių, kurių du turės pačias naujausias 
nuotraukas iš Europos ir kitų kraštų.

Ta pačia proga „E. Lietuvio“ Redakcija 
ir Administracija nuoširdžiai prašo gerb. 
skaitytojų, tų kurie savaitraštį gavo sko
lon, atsilyginti už 1956 metus.

Prof. Dr. Ereto
Š. m. spalio mėn. 18 d., Bazelyje šveica

rų spauda labai gražiai atžymėjo porf. Dr. 
J. Ereto 60 m. amžiaus sukaktį, įvertin
dama jo veiklą ir nuopelnus tiek Šveicari 

"šventės išvakarėse, lapkričio 17 d., 4 v. me buvo išrinkti nauji PLB Voiketijos K- jai, tiek ir Lietuvai, kuriai jis paskyrė pa- 
p,p. St. Ann's bažnyčioje —išpažintis. Sek 
madienį pamaldos kaip paprastai 12.30 v.

Kviečiu tą dieną pamaldose dalyvauti vi 
sus apylinkės jaunuolius ir vaikus, žino
ma, ir tėvus.

Kun. J. Kuzniickis

BRADFORDAS
JAUNIMO ŠVENTĖ

Lapkričio 18 d., Bradforde bus didelė 
jaunimo šventė, kurią rengia vietos rajo
no skautai. Be to, tą dieną pamaldų metu 
keturi lietuviukai priims Pirmąją Komu
niją. . ...

VOKIETIJA 60 m. Sukaktis
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA

Š. m. spalio mėn. 20-21 d.d., įvyko nau
jai išrinktų PLB Vokietijos Krašto Tary
bos Narių Suvažiavimas. Šiame suvažiavi

H. BLAZAS PADARYS PRANEŠIMĄ
VLIKo Prezidiumo narys, H. Blazas, at

vykęs iš JAV Londonan, padarys praneši
mą aktualiais klausimais š. m. lapkričio 
17 d., 7.30 vai. vakaro parapijos salėje, 
345 a, Victoria Park Rd., E. 9.

DBLS Londono I skyrius Kviečia vi
sus londoniečius lietuvius skaitlingai atsi
lankyti ir pasiklausyti svečio pranešimo.

P.P. ŽYMANTAI IŠSKRIDO AMERIKON
Šios savaitės penktadienį ryte, prof. S. 

Žymantas išskrido New Yorkan, kur daly
vaus Pavergtų Tautų Seimo Sesijoje. Sei
mo posėdžiai prasideda lapkričio 12 d. 
Prof. Žymantas posėdžiuose dalyvaus kaip 
Liberalų D-jos narys.

Drauge su juo Amerikon išskrido p. M. 
Žymantienė-Biržiškaitė, kuri aplankys sa
vo tėvą, prof. M. Biržišką, gyvenantį Ka
lifornijoje. Išvykstantiems p.p. Žymantams 
linkime sėkmingos kelionės.

NEPAMIRŠTA MIRUSIŲJŲ
Visų Šventųjų vakare, o Vėlinių išva

karėse, Bradfordo kat. kapinėse susirinko 
gražus būrelis lietuvių — daugiausia mo
terų ir vaikų, kurie aplankė visų čia pa
laidotų lietuviųų kapus, uždegė ant jų žva 
kėlės ir pasimeldė už mirusiųjų sielas.

Tamsu buvo aplinkui. Dangų dengė de
besys. Pūtė šaltas vėjas. Tačiau iš tolo ga 
Įima buvo įžiūrėti devynių lietuvių kapus, 
kurie buvo apšviesti mažų žvakelių švie
sos. Kai visi susirinko prie naujai pastaty
to paminklo ant a.a. V. Pabėgimo kapo, 
pamokslą pasakė kun. kapelionas, priminęs 
Vėlines Lietuvoje ir visur išsklaidytus lie 
tuvių kapus. Mes čia lankome giminių ir 
niekieno neatsimenamus lietuvių kapus, o 
kitur gal būt kiti lietuviai lanko mūsų ar
timųjų kapus, pažymėjo. Po to visi sukal
bėjo Viešpaties Angelą ir sugiedojo Mairo 
nio „Marija, Marija“ giesmę.

Pažymėtina, kad Bradfordo lietuviai gra 
žiai prižiūri savo mirusiųjų kapus ir puo
šia juos ne tik gėlėmis, bet ir paminklais, 
šiuo metu kapinėse jau yra šeši pamink
lai; netrūkus pasirodys ir septintas.

to Valdybos, Kontrolės Komisijos ir Gar
bės Teismo organai, kuriuos sudaro šie as
menys:

PLB Vokietijos Krašto Valdyba: 1. J. 
Bataitis, pirmininkas; 2. F. Šlenteris, vice
pirmininkas; 3. V. Sutkus, iždininkas; 4. 
J. Stankaitis, sekretorius; 5. V. Šukys, na
rys. Kandidatai: K. Drunga ir W. Banaitis.

Kontrolės Komisija: 1. J. Kriščiūnas, 
2. J. Medušauskas, 3. K. Bendoraitis. Kan
didatai: J. Timpa ir A. Žolynas.

Garbės Teismas: 1. A. Survila, pirmi
ninkas; 2. J. Jaks-Tyris, narys; 3. F. Skė
rys. Kandidatas: J. Kairys.

AUKOS VENGRAMS

SERGA DR. GERUTIS
Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis, 

staiga susirgo. Berne jam padaryta kom
plikuota širdies operacija, tokio pat pobū
džio kaip pereitą sasarą prezidentui Eisen 
hoveriui. Operacija pavyko gerai. Dr. Ge- 
grutis sveiksta, tačiau jam teks dar pagu
lėti ligoninėje keletą savaičių. Didžiai už
jausdami, Dr. Geručiui sunkioje ligoje, 
nuoširdžiai linkime greit ir sėkmingai pa
sveikti.

POVILAVIČIUS
Gerai žinomas 

viams, bet visai 
Joje dainininkas

IŠVYKSTA AMERIKON 
ne tik Londono lietu- 
lietuvių kolonijai Angli- 
J. Povilavičius, jau ga

vo JAV vią ir netrukus išvyksta Ameri
kon. Jo išvykimas mūsų kolonijai yra la
bai nuostolingas: nebeturėsime balsingo ir 
malonaus vyro. Londono Lietuvių Vyrų 
Choras šį šeštadienį atsisveikina su p. Po- 
vilavičium.

ATSISVEIKINIMO POBŪVIS
Šį šeštadienį, lapkričio 10 d.. Lietuvių 

Namuose artimesnieji p.p. Makauskų bi
čiuliai rengia atsisveikinimo pobūvį. Kitą 
savaitę p.p. Makauskai išvyksta Amerikon.

NOTTINGHAMAS
Ne vienoje lietuvių kolonijoje nebuvo 

tiek parodyta vaidinimų, kiek jų matė no- 
ttinghamiečiai. Štai Nott. LAS skyriaus 
buvo pastatyta „Amerika Pirtyje“, prieš 
kelias savaites viešėjo iš Londono atvykę 
vaidiilečiai su „Bubuliu ir Dunduliu“, pe
reitą šeštadienį Sycamore salėje pasirodė 
nuo seniai lauktas Londono LAS skyriaus 
pastatytas veikalėlis „Maharadža“. Visą 
tai parodo, kad nottinghamiečiai mėgsta 
šios srities meną.

„Maharadža“ — intriguojanti, gyva ko
medija, kurioje autorius, p. Kaulėnas, pa 

‘rodė augštosios klasės išdidų kvailumą ir 
paprasto jaunuolio — keliautojo drąsą, 
gudrumą ir sugebėjimą pajuokti „augšto
sios svitos“ karjeristus. Veikalą pats auto
rius režisavo, sukurdamas pasigėrėtinus 
charakterius. Gal tektų pastebėti, kad pir 
mame veiksme aktoriai turėjo kiek bal
siau kalbėti. Ypatingai aktorių puošnūs rū 
bai, vykęs grimas ir patrauklios dekoraci
jos, visumoje paliko gerą įspūdį.

Po vaidinimo p. Paliulis padėkojo p. 
Kaulėnui už jo triūsą ir visas pastangas, o 
mhžoji Vainorytė įteikė gėlių puokštę.

Vadinimo proga buvo surinkta 16 svarų 
auka kovojantiems vengrams, kuri bus per 
duota Tarptautiniam Raudon. Kryžiui.

Foto Koresp.

Šiuo metu vyksta rinkliavos Vengrijos 
sukilėliams. PLB Vokietijos Krašto Valdy 
ba ir Gimnazijos Vadovybė renka tam tiks 
lui aukas iš vietoje gyvenančių lietuvių. 
Krašto Valdyba labai sveikintų, jei mūsų 
Apylinkės bei Seniūnijos, kiekviena savo 
ribose ir savo iniciatyva, nedelsiant im
tųsi panašios aukų rinkimų akcijos ir su
rinktus pinigus persiųstų arba Vokietijos 
Raudonajam Kryžiui — DEUTSCHES RO 
TĘS KREUZ „UNGARN - HILFE“ — 
STUTTGART, POSTSCHEOKONTO 5900, 
arba Krašto Valdybai.

Persiunčiant surinktus pinigus Vokieti
jos Raudonajam Kryžiui prašoma žymėti, 
kad pinigai surinkti lietuvių bendruome
nės tarpe ir skiriami vengrų patriotams, 
kovojantiems už savo tėvynės išlaisvini
mą iš komunistinės priespaudos.

Patariama pravesti aukų rinkimo akciją 
neatidėliojant.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba

čias gražiausias savo gyvenimo jėgas. Su
kaktuvininkas yra gimęs Bezelyje, pasi
žymėjo kaip vokiečių literatūros profeso
rius, publicistas, visuomenės veikėjas. Be
studijuodamas Friburge, susipažino su te
nykščiais lietuviais ir talkino jiems prie 
spaudai siunčiamų biuletenių apie Lietu
vą. Toliau su kitais redagavo žurnalą „Li 
tauen“. Lausanneoje parašė knygą apie 
Lietuvą. Berne susiformavus Lietuvos dip 
lomatinei misijai ir įsteigus ten spaudos 
biurą, Eretas 1919 m. buvo pakviestas to 
biūro redaktorium. 1919.10.15 atvyko į 
Kauną ir pradėjo dirbti Užsienio Reikalų 
Ministerijoje patarėju. URM-joje suorgani 
zavo spaudos biurą it buvo jos direkto
rium, o prie Inform. Departamento — Lie 
tuvos. Telegrafų Agentūrą (ELTA) ir jai 
vadovavo kaip direktorius. Lenkams pa
ėmus Vilnių, stojo savanoriu į Lietuvos ka 
riuomenės 1-jį savanorių pulką ir tarnavo 
prie to pulko vado K. Škirpos adjutantu.

1922.2.4 išėjęs iš URM, toliau afsidėjo 
mokslo ir kultūros darbui. Drauge su St. 
Garbačiausku organizavo didesnes sporto 
šventes, redagavo „Sportą“, 1922 m. kartu 
su K. Dineika įkūrė LGSF, 1923 m. drau
ge su kitais organizavo Sporto Lygą ir ke
letą metų buvo jos centro komiteto nariu. 
1922 m. išrinktas pavasarininkų centro vai 
dybos pirmininku, 1924 m. — jos garbės 
pirmininku. 1938 m. drauge su Dr. J. Lei

LONDONO LIETUVIŲ DĖMESIUI

VĖL PADIDĖJO MŪSŲ KOLONIJA
Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių 

bažnyčioje buvo pakrikštyta Emilija-Kot- 
ryna-Birutė BOSIKYTĖ, gimusi 1956.7*.15, 
Nidos Spaustuvės specialisto Stanislovo ir 
Jozefos Bosikių pirmoji dukrelė. Krikšto 
tėwi buvo Petras ir Konstancija Bulai
čiai, jr. *

MIRĖ:
Jonas SAVULIS, 74 m. amžiaus spalio 

30 d. Palaidotas lapkričio 3 d. iš Londono 
Lietuvių bažnyčios Leytonstono kapinėse.

Š.-m. lapkričio 10 d., Parapijos salėje, 
Londone, Londono Liet. Vyrų Choras ren
gia Kariuomenės Šventės Minėjimą.

Meninę dalį išpildo:, sol. Povilavičius, 
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 ChorasDERBY

Šiuo pranešame vietos bei apylinkės lie 
tuviams, kad DBLS Derby sk., š. m. lap
kričio 17 d„ 6 vai. vakaro, didžioje YMCA 
Hall, St. Peter's Church Yard, (miesto 
centre) rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą
Programoje: oficialioji dalis, meninę da

lį išpildys vietos vaidybos būrelis, vad. p. 
K. Vaitkevičiaus, suvaidindamas linksmą 
komediją „Onutės jaunikiai“. Vyrų okte
tas vad. p. F. Ramonio, pasirodys su gra
žiomis dainomis.

Pirmą kartą į Derby' atvyksta ir Pupų 
Dėdė. Po meninės dalies seks linksmoji 
dalis: šokiai, loterija ir žaidimai iki 12 v. 
nakties.

Visu maloniai prašome nepraleisti šios 
progos'ir minėjime skaitlingai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PRAŠO ATSILIEPTI:

JATŪŽIS Julijonas, kilęs nuo Vabalninko, 
jieško savo giminių ir pažįstamų. Rašy
ti: Mr. Julian Jatužis. 507 Franklin Ave. 
Cheltenham, Pa, USA.

KIKAS Donatas, kilęs nuo Garliavos, pra
šomas jis pats, ar jo adresą žiną praneš
ti: A. Wynn, 17, Wellview Av., Mother- 
wll — Lanarkshire.

MANCHESTERIS
Lietuvių S-ga Ramovė, Manchesterio 

skyrius, lapkričio 24 d. rengia
KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ

Minėjimas įvyks Blackley Instituto sa
lėje, Rochdale Rd. Programoje pulk. Stri- 
mo paskaita. Meninę dalį atliks Londono 
„Vaidila“. Vaidiliečiai atvyksta su „Bu
buliu ir Dunduliu“! Po minėjimo — šo
kiai. Veiks baras.

Rengėjai kviečia visus manchesterie- 
čius lietuvius ir gyvenančius apylinkėse į 
šį iškilmingą minėjimą ir į vaidinimą.

Biletais galima apsirūpinti iš anksto pas 
valdybos kasininką A. Jakimavičių, 10, 
Frosher St., Crumpsail, Manchester 8. Sa
lė pasiekiama iš Cannon Str. autobusais 
Nr. 63, 60, 17. Minėjimo pradžia 5 vai. va
karo. Rengėjai

ŠULSKIS Jonas, kilęs nuo Anykščių, jis 
pats ar jo adresą žiną prašomi parašyti 
„Europos Lietuvis", 1, Ladbroke Gar
dens, London, W. 11. 
Turime svarbių žinių.

monu suruošė sukaktuvinį „Pavasario“ Fe 
deracijos kongresą. Prof. J. Eretas buvo 
vienas iš „Šatrijos“ meno draugijos stei
gėjų, vėliau jos globėjas, aktyviai dirbo 
su blaivininkais, ateitininkais ir kitomis 
katalikų organizacijomis. 1922 m. gavęs 
Lietuvos pilietybę, dalyvavo taip pat poli
tiniame gyvenime. 1923 .m. buvo išrinktas 
antrojo seimo nariu. Nuo 1919 m. rudens 
dėsto vokiečių kalbą bei literatūrą. Uni
versitete dirbo su maža pertrauka nuo 
1922.9.1 iki 1940 m. Kaip Lietuvių Kat. 
Mokslo Akademijos narys, 1933, 1936 ir 
1939 m. drauge su kitais suorganizavo 
mokslininkų bei mokslo mėgėjų suvažiavi 
mus ir redagavo tų suvaižavimų darbus. 
1939 m. išrinktas LKM Akademijos aka
demiku.

1941.3.22 išvyko į savo pirmąją tėvynę 
Šveicariją, kur sėkmingai varo kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą. 1942 m. kurį laiką 
buvo Friburgo un-to kancleriu, o vėliau 
— vienos Bazelio gimnazijos dėstytojas. 
Redagavo „Schweizer Lexikon“ ir „Frau- 
enlexikon" pabaltiečių skyrių, rašė „Euro 
pa Aeterna“ apie Pabaltijį ir kt. 1954 m. 
Lietuvių Rašytojų Sąjunga JAV-se išrin
ko prof. J. Eretą savo garbės nariui Pa
rašė visą eilę veikalų, tarp jų vokiškai ir 
prancūziškai „Lietuva praeity, dabarty ir 
ateity“. Kaip publicistas paskelbė daug 
straipsnių ir studijų tiek lietuvių, tiek sve 
timųjų spaudoje. Yra sukūręs lietuvišką 
šeimą. Jo žmona yra 1954 m. gegužės 20 d. 
mirusi Bazelyje. Duktė Aldona yra dabar 
tapusi Mannheimo teatro pirmąja akto
re. Prof. J. Eretas ir toliau palaiko nuo
latinį ryšį su mūsų tautiečiais, kiekviena 
proga garsindamas Lietuvą ir jos laisvės 
reikalą.

KAPITALISTAI NESIRŪPINA!

„E. L.“ 39 nr„ p. J. Sadūnas savo straips 
niu „Verta susirūpinti“ bandė gelbėti pa
lengva slystančius iš mūsų rankų Lietu
vių Namus Londone. Atrodo, kad kapita
listams — Direktoriams šis klausimas ne
rūpi, nes per mėnesį laiko jie nesiteikė 
duoti jokių paaiškinimų.

Kodėl? Ar jie neturi laiko? Juk praeita 
me suvažiavime direktorių skaičių padidi 
nom ligi penkių! Ponų Direktorių pareiga 
būtų dažniau liaudį painformuoti per spau 
dą apie B-vės padėtį. Pagaliau, jie-galėtų 
nors trumpai paaiškinti ar tautiečių pasiū 
lymai yra realūs ar ne ir kodėl. O gal jie 
nori ,kad mes jiems peticijas siųstume per 
DBLS prašydami Sąjungos Pirmininką M. 
Bąjoriną. įtikinti Vyriausią B-vės Direkto 
rių M. Bąjoriną nors retkarčiais duoti pa 
aiškinimus žinių ištroškusiai liaudžiai?..

J. Sadūnas savo straipsnyje visą reikalą 
suko šalpos kryptimi. Tai graži, kilni min
tis, bet abejoju mūsų krikščioniškais, lab
doriškais jausmais... Ar ne tiksliau būtų tuvių jaunimas, kuris Lietuvos bylos rei- 
varyti propagandą pasipelnymo kryptimi. 
Pasipelnymas yra patrauklesnis už 
rybę!..

Jei iš tikrųjų mes, įmokėję 8000 
turėsim namus pilnoj nuosavybėj,
neįmokėjus būtų ne tik „nusikaltimas“ 
prieš valstybę ir tautą, bet ir mirtina nuo 
dėmė!

Mano siūlymas yra toks. Paskolinkim 
L. N. B-vei kiek kas išgalim. Tegu B-vė iš 
duoda mums vekselius ar atitinkamus do 
kumentus paskolintai sumai. Jau už metų 
po 8000 sv. įmokėjimo B-vei liks tie 1000 
svarų, kuriuos ji išmoka kasmet, t.y. ku
riuos ji išmeta kaip į balą! Už šia. sumą 
jau dalį vekselių B-vė galės išpirkti. Dąr 
po metų kitas tūkstantis gali grįžti skolin 
tojams ir t.t. Žinoma, Bendrovė galėtų mo 
keti skolintojams 5 proc. palūkanų. Kas 
nereikalaus pinigų tris metus — tam be 
palūkanų reikėtų grąžinti 25 proc. dau
giau negu paskolinta. Kas nereikalaus pi
nigų penkis metus — tam grąžinti 50 pre. 
daugiau negu paskolinta; ir kas nereika
laus 10 ir daugiau metų — tam grąžinti 
dvigubai tiek kiek jis paskolino ir, žinoma, 
5 proc. palūkanų nuo paskolintos sumos.

Tikiu, kad bus daug ir tokių, kurie savo 
paskolą perves Savišalpos Fondui.

Ar toks planas yra įgyvendinamas?
K. Tautonis

NESIRKIME SVETIMA LIGA

Rašė K. M. Nemura ir V. Martišius, dėl 
Lietuvos pilietybės. O visgi gerai, jei yra 
kam rūpintis. VLIKas irgi rūpinasi reika
lais... Jei toks VLIKas tiek daug nesirū
pintų, tai per daug rūpesčių kristų vienam 
D. šefui... Kitaip pasakius, sklandžiau ei
tų darbai.

Deja, visi žinome kiek galioja šiandieną 
lietuviški dokumentai. Bet juk buvo laiko
tarpis, kad ant lietuvio šaukė jog jis 
„Baltas Žydas“.

Jei VLIKas nutarė, kad jame gali daly
vauti ir ne Lietuvos piliečiai, tai turbūt 
jis’Vnato ką daro. Kas V. Martišiui nepa
tinka, tai dar nereiškia kad tas negerai. 
Nei DS nei VLIKas nieko negalės padary
ti be lietuvių, tai parodė visai neseniai lie

labda-

svarų, 
tai jų

vice- 
buvo

laiko

kalu surinktus parašus įteikė JAV 
prezidentui. Kiek tarpe pasirašiusių 
Lietuvos piliečių?

besuprantama, ką V. Martišius
Lietuvos šeimininku? Ar VLIKą? VLIKas 
nėra joks šeimininkas. VLIKas serga se
na partijos liga, ir jis mano, kad tik jis 
vienas turės teisę valdyti Lietuvą. Manau 
nesuklysiu, „Lietuva tokius pažįsta“, jei 
kada reikės Lietuvai atstovų, tai toks VLI 
Kas tikrai nebus jos atstovas. Atstovai 
yra pačįoje Lietuvoje, tik jie laukia pro
gos.

Mes, po pasaulį išsiblaškę, kas mes be- 
būtumėm, Lietuvos ar JAV piliečiai, turi 
me vieną ir tą pačią pareigą: rūpintis Lie 
tuvai laisvės visokiais būdais. Mums rei
kia pasirengimo, tokio pasirengimo, kuris 
tiktų naujai atsikuriančiai Lietuvai! Mes 
kime į šalį visokius senus negalavimus, 
taip ir ginčus dėl pilietybės.

Šateikis

KULTŪRINĖ KRONIKA

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ

Telf. C.L.I. 0572H

* BALTIC STORES ★
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Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai ir mais
tas. Geriausias patarnavimas. Garantuotas 

siuntinėlių pristatymas.
Rašyti šiuo adresu:

V. Krėvės raštų leidžiama pilna laida. 
Prenumeratoriams L. Enciklopedijos lei
dėjo išsiuntinėtu stambus 400 psi. II to
mas, į kurį sudėti net trys pirmoje leidi
mo tomai. Redagavo V. Maciūnas ir Pr. 
Skardžius. Literatūros mylėtojai džiau
giasi ir savo namuose turėdami pilną Krė 
vės raštų rinkinį.

Už pralietą nekaltą kraują
Rusijos bolševikų barbariškų žudynių 

akivaizdoje, Popiežius Pijus XII Kristaus 
Karaliaus šventėje spalio 28 d., išleido spe 
cialią Encikliką viso pasaulio Vyskupams, 
kad už Vengrijos tautą, kuri maudoma 
kraujuje, būtų viešai sukeltos maldos Vi
sagalio Dievo jai prašant teisingumu pa
remtos taikos. Čia duodame keletą Encik
likos minčių, kuri buvo paskelbta „L'Os- 
servatore Romano“ spalio 29 d.

— Liūdnieji įvykiai, kurie palietė Rytų 
Europos tautas, o ypatingai Mūsų Brangią 
ją Vengriją, dabar taip baisiomis žudynė
mis sukruvintą, giliai sujaudino Mūsų dva 
šią; ir ne tik Mūsų, bet taip pat ir tų, ku
rių širdyje stovi civilizacijos teisės, žmo
gaus vertė, privaloma Laisvė paskiroms ir 
visoms tautoms. Todėl Mūsų .Apaštališkos 
pasiuntinybės sąžinė verčia karštai kreip
tis į jus, Garbingieji Broliai ir,į jums pa
vestuosius tikinčiuosius, sužadintus broliš 
ka meile — kartu su Mumis melskime 
Dievą: kurių rankose yra tautų likimas ir 
ne vien tik galia, bet taip pat ir jų gyven
tojų gyvybė, kad baigtų kraujo pralieji
mą ir pagaliau galėtų nušvisti tikroji tai
ka, kuri remiasi teisingumu, meile ir tei
singa laisve. Yra visiems aišku, kad tautų 
sudaryta tvarka negali būti atstatyta mir
tį nešančiųų ginklų jėga, nei smurtu, pri
mestu piliečiams, kuris negali užgniauž
ti vidinių jausmų; nei su melagingomis teo 
rijomis, pažeidžiančiomis Bažnyčios ir ci
vilinės bei krikščioniškos sąžinės teises; 
juo labiau išorinė jėga negali užgniaužti 
teisingos laisvės troškimą.

Toliau Popiežius prisimena kada jis 
prieš karą Tarptautiniame Euchafistinia- 
me Kongrese Budapešte atstovavo Popie
žių Pijų XI kaip jo Legatas matė Vengri
jos katalikus su didžiausia pagarba ir pa
maldumu lydinčius Švenč. Sakramentą, 
triumfališkai nešamą per Budapešto gat- 
vse ir tiki, kad su Dievo pagalba Vengrų 
tauta sulauks trokštamos laisvės, ne tik 
ji, bet ir visos bolševikų pavergtosios tau
tos.

— Neabejojame, — toliau tęsia Šv. Tė
vas PIJUS XII, — kad visose tautose, 
miestuose ir pačiuose tolimiausiuose kai
muose, visur, kur tik šviečia Evangelijos 
šviesa, visi krikščionys, o pirmoje vietoje 
berniukai ir mergaitės, su užsidegimu iš
girs Mūsų tėvišką kvietimą į malda, kad 
su Dievo malonės įtaka ir pagalba, kurios 
prašys daugybė tikinčiųjų, užtariant Švč. 
Mergelei Marijai, brangioji Vengru, tauta, 
kaip ir kitos Rytų Europos tautos neteku
sios religinės ir pilietinės laisvės, galėtu 
tą visą vėl laimingai ir taikiai atgauti, už 
saugojant Dievo ir-dieviškojo Karaliaus 
Jėzaus Kristaus teises; kurio karalystė yra 
tiesos ir gyvenimo, šventumo ir malonės, 
teisingumo, meilės ir taikos karalystė.

Šia viltimi Popiežius suteikė Apaštališką 
Palaiminimą Vengrų tautai ir visoms Ry
tų Europos tautoms. Tad melskime, Bro
liai ir Sesės, dar karščiau, kad žemėje 
greičiau pasibaigtų šėtono viešpatavimas 
ir nušvisti! Dievo taika!

P. Dauknys MIC

Amerikos lietuvių veikėjas Nadas Ras
tenis, kuris išvertė į anglų k. šiemet rude 
nį, Lietuvių Dienų išleistą A. Baranausko 
„Anykščių šilelį“, yra taip pat paruošęs 
angliškai Donelaičio „Metų" vertimą. Į 
lietuvių k. yra dar išvertęs Šekspyro „Vę- 
nę ir Adonį", Omaro Kajamo „Rubajetę“ 
ir E. A. Poe „Varną“.

PAMALDOS
LEICESTER — šį sekmadienį lapkričio 11 

d., 12 vai., Sacred Heart bažn.. Mere Rd. 
Ypatingai visi kviečami prie Šv. Komu
nijos už kankinamą Vengrų tautą.

Amerikinė „Sandara“ kelia mintį įsteig 
ti tokį kultūros centrą, kuris globotų Ame j 
rikos lietuvių kultūrinius lobius ir pasitar 
nautų apjungdamas jaunimą ir vyresnibo- j 
sius. Iš jo ir svetimieji galėtų daug patir- , 
ti apie tautinį ir kultūrinį lietuvių įnašą į , 
Amerikos gyvenimą,

Ryšium su Vilniaus un-to 375 m. sukak
timi, kurios minėjimą JAV-se suruošė Lie 
tuvių Profesorių Draugija, lietuvių ir sve
timųjų spaudoje iškelta un-to reikšmė bei 
kultūrinis įnašas Vakarų pasauliui. Taip 
pat išryškintas kard. Stritch prasmingas su 
kakčiai atžymėti laiškas ir prašymas po
piežiui Pijui XII, kad padėtų lietuviams 
atkovoti laisvę, kurioje vėl galėtų tarpti 
savoji kultūra.
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BROLIAI IR SRSRS LIETUVIAI IŠLEISTIEJI I VAKARUS PASAKOJA [ PASAULYJE ]
ATSIŠAUKIMAS I LAISVOJO 

PASAULIO LIETUVIUS VASARIO 16-os 
GIMNAZIJOS REIKALU

Vokietijos lietuvių bendruomenės naujo 
ji Taryba, susirinkusi pirmajam posėdžiui, 
su gilia padėka šiandien mini visus Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmėjus. Laisvojo pa
saulio lietuvių visuomenės parama, sutei
kusi galimybę įkurti ir iki šiol išlaikyti 
stambų lietuvybės židinį, sudarys vieną 
iš gražiausių puslapių lietuviškosios emi
gracijos istorijoje. Tik su giliu susijaudi
nimu galima šį reiškinį minėti, nes vie
nintelės pasaulyje laivos lietuviškos gim 
nazijos buvimo bei išsilaikymo faktas stip 
rina tikėjimą lietuviškuoju solidarumu ir 
didina pasiryžimą stiprinti Lietuvos lais
vės labui "lietuvybės kultūrinį darbą bei 
priaugančiųjų kartų lietuviškąją sąmonę.

Tačiau, perimdama reikalus iš buvusių 
bendruomenės organų, Taryba laiko savo 
pareiga konstatuoti ir pranešti lietuviško
sios visuomenės žiniai, kad Vasario 16 
Gimnazijai vis dar tenka kovoti su gyvy
biniais sunkumais. Ši švietimo institucija, 
teikianti laisvojo pasaulio lietuvybei daug 
garbės bei pasididžiavimo, drauge yra ir 
didelio rūpesčio šaltinis.

Vokietijos lietuvių bendruomenė, tik vi

so laisvojo pasaulio lietuvių paramos dė
ka įstengusi gimnaziją išlaikyti, ir šian
dien dar yra priversta šauktis. lietuviško
sios visuomenės paramos ir kviesti lais
vuosius lietuvius neleisti gimnazijos rėmi
mo pastangoms nusilpt!.

Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniai yra 
prisirišę prie savojo švietimo židinio ir ti
kisi, kad lietuviškasis solidarumas jį iš
laikys. Būkime tikri, kad Vasario 16 Gim 
nazija ir jos darbas yra dovana lietuvių 
tautos laisvės ryžtui paremti, nes žinia, 
kad pasaulyje yra sąlygos jaunesniems 
lietuviams laisvėje lietuviškai mokytis, yra 
drauge ir dvasinis pastiprinimas tiems 
jauniems lietuviams, kurie tų galimybių 
pavergtoje Tėvynėje neturi.

Šimtmečiais lietuvis kovojo dėl šviesos, 
reta kita tauta tiek sudėjo aukų dėl švie
timo. Todėl Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Taryba ir turi moralinės stiprybės 
bei pareigos tarti visiems laisviesiems bro 
liams ir sesėms —

Tėvynės nelaisvės metais neleiskime 
Vasario 16 Gimnazijai pražūti, neleiskime 
užgesti šiam šviesos židiniui emigracijoje!

PLB Vokietijos Krašto Tarybos vardu — 
Prezidiumas: J. Bataitis, A. Bunga, kun., 
A. Rukša, dr., prof.

Aukos Vengrams
Aukotojų Vengrijai paremti sąrašas

V. Pauliulionis — 10 š., Valikoniai — 10 
Š., Kontrimai — 10 š.. S. Mazūra — 10 š„ 
A. Navickas — 10 š.. J. Paulauskienė — 
20 š., S. Karpinas — 20 š.. K. Paipalas — 
5 š.. P. Palabinskas — 10 š., J. Tamulaitls
— 20 š., J. Baltrlūnas — 20 š., J. Macanas
— 5 š., A. Norvaiša — 20 š.. J. Dyvas •— 
10 š., R. Pauliukonis — 40 š., V. Jurevi
čius — 20 š., J. Tamulaitls — 10 š.. J. Sa- 
dūnas — 5 š., K.B. — 10 š., A. Marselis — 
20 š., S. Karalevičius — 40 š., P. Girnys — 
40 š., J. Karalius — 20 š.. A. Šliuzas — 
20 š., A. Lementauskas — 20 š., J. Stulpai- 
tis — 10 š., B. Kurtinaitis — 4 š., J.S. 
Stalmokai — 40 š., J. Sauliflnas — 5 š., 
K. Makūnas — 5 š., V.Š. — 5 š., O.I. Giriu- 
nai — 4 š., K. Padasas — 10 š.. K.M. Las
kowski — 5 š., L. Okolow-Zubkauskas — 
5 š.. A. Česnauskas — 10 š.. V. Daionas
— 10 š.. Dr. J. Mockus —10 š., J. Srums- 
kis — 20 š., J. Bielskis — 5 š.. K. Plukas
— 4 š.. p.p. Bakaičiai — 20 š.. J. Staras — 
20 š., V. Kacinas — 20 š.. P. Skauda — 
20 š.. J. Zickus — 20 š.. I. Meilus — 10 š.. 
V. Tamašauskas — 10 š.. J..T.Z. Bllznikai
— 20 š.. L. Souras — 5 š.. M. Barauskie
nė — 40 š.. J. P. Zamaliauskal — 20 š.. 
V. Dzikavičius — 40 š.. J. Klumbys — 10 
š.. Rirbereerlai — 5 š.. V. Dzikas — 10 š.. 
P. Kybartas — 10 š.. V. Ausevlčius — 20 
š., M. Selva — 5 š.. K. Kačlušls — 5 š., A. 
Arlaitls — 5 š., P. Morkūnas — 20 š., per 
P. .Takštonl — 103 š.. L. Stundlenė — 20 
š.. V. Stundys — 10 š.. Kolitls — 20 š., J. 
Bendars — 10 š., M. Kalnnins — 10 š.. J. 
Llpskis — 10 š.. J. Strals — 10 š.. Z. Prv- 
be — 10 š., L. Galsau’kas — 10 š.. Mrs. 
Lovelece — 2.6.. Mrs Thonburv — 2 6.. K. 
Nenortas — 5 š.. J. Pilinavičius — 2.6. B. 
Rvliškis — 2.6, A. Bruzgys — 5 š., D. Ste
ponavičius — 5 š.

Viso: 57 sv. 5 š. 0 d.

rios vienas narys — Peter Karpatzky — 
buvo suimtas. Kitiems pavyko „pranykti“ 
— pabėgti į sovietų zoną Vokietijoje. Ši 
gauja vogdavo užsieniečių — tremtinių 
kartotekas ir jas perduodavo už geležinės 
uždangos. Spalio mėn. 23-24 dienomis Ba 
varijos Vyr. Krašto Teismas minėtą P. 
Karpatzky ir jo žmoną teisė ir nuteisė. 
Abudu vagys buvo kaltinami krašto išda
vimu, tačiau tai nepavyko teisiniai įrody
ti, todėl kartotekų vagys nubausti mažo
mis bausmėmis: vienas aštuoniems, ki
tas keturiems mėnesiams kalėjimo.

ELI

NUBAUSTI KARTOTEKŲ VAGYS
Metų pradžioje buvo paskelbta viešu

mai, kad jau praeitų metų rudenį susek
ta kartotekų vagių gauja Vokietijoje, ku

PRIEINAMOS VISIEMS KNYGŲ 
KAINOS

Swett-Mardeh, „Džiaukis Gyvenimu“ — 
2 šil. 6 d.;

Alė Rūta — DUKTĖ — 5 šil.
Švaistas — „Eldorado“ — 3 šil. 6 d.;
Petruitis — „Kaip jie mus sušaudė“ — 

4 šil. 6 d.;
Lietuvių Kalbos Vadovas — 15 šil.;

• M. Radzevičiūtė — „Žemelė Šventoji“ 
— 8 šil.;

VANAGAIČIO GYVENIMAS IR DAR
BAI — 10 šil.;

Jatulis — „Po Tūkstančiais Kaukių“ — 
6 šil.;.

M. Jalusič — „Cezaris“ — 11 šil.;
Lagerkvist — „Barabas“ — 11 šil. ir dar 

daug kitų knygų, papigintomis kainomis. 
Didelis pasirinkimas maldaknygių. Pats 
laikas Kalėdoms sau ir savo bičiuliams 
parūpinti knygų ir lietuviškų plokštelių.

Rašyti: DAINORA, 49, Thorntofi Avė., 
London W. 4.

Ženeva. JT Augštasis Komisaras Pabė
gėlių Reikalams pranešė, kad Austrijos 
vyriausybės suteiktomis žiniomis į Austri
ją jau perbėgo 10.000 naujų pabėgėlių iš 
Vengrijos. Pradžiai JT komisariatas pa
skyrė pabėgėlių reikalams 25.000 dolerių. 
Komisariatas steigia Austrijoje stovyklas 
pabėgėliams priglausti.

Paskiausiu metu iš Rytprūsių, Klaipė
dos krašto, tiesiai iš Kauno ir kitų vieto
vių į Vak. Vokietiją yra atvykę visa eilė 
gyventojų, kurie joje turi savo giminių. 
Tarp jų minimi iš Lietuvos atvykę Use 
Kaulbars, Margarethe ir Wolf-Dieter Ko- 
llek, iš Šilutės — Maja Ditkūns, iš Tume
lių prie Klaipėdos — Margarita Jadvicok, 
iš Kauno — Krause Guenther, taip pat 
Lemke šeima iš Kauno, iš Želenėlių prie 
Klaipėdos 3 broliai Mestars. Be jų, i Va
karus buvo išleista iš Pleinių prie Šilutės 
Maria Woska, o pas savo brolį Vokietijoje 
Heini Greeger — iš Svencelės kaimo, Kla’i 
pėdos apskrityje.

Grįžusieji į Vakarus pasakoja, kad Vor 
kutos anglių kasyklose 8 šachtoje apie 20 
-25 procentai dirbančių lietuvių buvę ap
kaltinti už partizanavimą arba jiems pade 
jimą. Jie buvo nuteisti nuo 10 iki 25 metų 
kalėjimo. Prisimenamos pavardės mokyto
jo Šutos iš Kauno, Antano Krackevičiaus, 
stud. Petro Ivanausko iš Kauno, Veimano 
iš Klaipėdos. Jiems 1953 m. jau buvo leis 
ta susirašinėti su tėvyne ir gauti iš jos 
paštą ir siuntinius. Tačiau ir pačioje Lie
tuvoje padėtis yra labai sunki, nors vis 
tiek ji dar geresnė už visos Sov. Sąjungos.

Atvykusių iš Lietuvos teigimu, gydytojų 
okup. Lietuvoje yra nemaža. Kas gali — 
taip pat savo vaikus leidžia studijuoti me 
diciną. Lietuvių gydytojų yra daugiau riei 
rusų. Pav., Marijampolės ligoninėje nėra 
nė vieno ruso gydytojo. Vaistų ir toliau 
tebejaučiama didelė stoka, ypač vitamino 
B ir C ampulėmis. Taip pat stokojama pe 
nicilino. Rusiškojo strėptomicino Kaune ir 
Vilniuje galima gauti, bet rajonuose — ne 
visada. Ypač trūksta specialiųjų vaistų, 
kurie randami nebent juodojoje rinkoje, 
tačiau ir ten — ne visados. Kaune ir Vil
niuje . streptomicinas išduodamas pagal 
Tbc dispanserio pažymėjimus. Kaune tbc 
dispanserio vedėja — gyd. Žakovičaitė. 
Romainių sanatorijos direktorius —■ gyd. 
Kavaliauskas, o kaulų skyriaus vedėjas — 
gyd. Barkauskas, bet jis pavaldus Kava
liauskui.

Laisvai praktikuojantieji gydytojai pa
prastai ima „vakarinius pacientus“. Pa
cientus vakarais priiminėja pav., gerklės 
ir nosies ligų specialistai Žilinskas, vaikų 
specialistas Matulevičius, moterų ligų — 
Zubrienė ir kt. Už vizitą imama 25 rub
lius, o geresni gydytojai ir profesoriai — 
po 50 ruglių. Pas gydytojus eina nemaža 
pacientų, jų susidaro didelės eilės. Gydy
tojai gali išgyventi. Minimi Marijampolėj 
pasižymėję gydytojai Kaunas, iš Kalvari
jos nukeltas Tuminas, Insoda, vietoj Dr. 
Bielskaus kaip geras chirurgas išgarsėjęs 
Juozas Olekas, laikomas vienu iš geriau
sių visame Pabaltyje okulistu Dr. Steiblys 
ir kt. Žmonių nuomone Dr. Steiblys po Fi 
latovo, garsiojo specialisto, laikomas pir
muoju. Vėliau gydytojams ir medicinos 
personalui atlyginimai buvo pakelti.

Nors ligoninių daugiau, kaip N. Lietu
vos laikais, bet šiuo metu okup. Lietuvoje 
yra žymiai daugiau ir ligonių, ypač sergan 
čių tbc ir narvų ligomis. Padidėjo ir ser
gančių vėžiu skaičius. Dažnai pasitaiko, 
kad į tbc sergančius tekreipiama daugiau 
dėmesio tik sunkiai susirgus. Gydytojas 
išduoda lapelį, vad., „nukreipimą ligoni
nėn“; atvykus J ligoninę, jei nėra vietos, 
paprastai liepia laukti, o jei ligonis yra 
silpnas ir turi būti būtinai paguldytas, tai 
išrašo mažiau sergantį, kad atsirastų vie
tos naujajam. Maistas ligoninėse silpnas.

Todėl giminės dažnai atneša ar pasiunčia 
maisto iš namų. Tuo tarpu bolševikai vie 
šai giriasi, kad pav., per 1956.10.23 Krem 
liuje vykusį „visasąjunginį sveikatos ap
saugos darbuotojų pasitarimą“, kad nie
kur taip pasaulyje nesą gerai sutvarkyti 
medicininiai reikalai, kaip „plačiojoje tė
vynėje“, kuri „užima pirmąją vietą pašau 
lyje pagal gyventojų aprūpinimą gydyto
jais: 16 gydytojų — 10.000 gyventojų"...

Nepaisant visų pasigyrimų, derliai okup. 
Lietuvoje yra sumažėję. Taip dažnai ir 
girdi žmones sakant: „už dalgio neužkliū 
va — varna nei niekas nepasislėps"... 
Vis dėlto nuolatos į Rytus rieda iš Lietu
vos „sunkiasvoriai traukiniai“, pilni pri
krauti lietuviškųjų gėrybių. Žmonės pa
šiepdami sako — iš Lietuvos einą trauki
niai kalba: „masto, kilbasa, masto kilba- 
sa...“, o kai grįžta iš Rusijos — jau žy
miai prasčiau: „spički — machorka, spički 
— machorka...“ Sovietai stengiasi sau kuo 
daugiausia naudos. Iš Lietuvoj surenkamų 
mokesčių bei rinkliavų didžiausioji dalis 
(apie du trečdaliai) atitenka Sovietų Są
jungai. Pavergėjai viską grobą ir gebena 
iš Lietuvos. Lietuvos žemės ūkio ir pramo
nės gaminiai atsiduria tolimiausiuose so
vietinės imperijos kampuose, o ne kartą, 
kaip Sov. Sąjungos gaminiai, net ir už 
„plačiosios tėvynės“ sienų. Tuo tarpu lie 
tuvis savo žemėje turi nuplyšęs, suvargęs, 
pusbadis vilkti sunkų okupanto jungą.

Ypač sunki padėtis kolchozininkų ir ma 
žesniųjų tarnautojų. Daug kur gyvuliai 
ūkiuose blogai prižiūrimi. Tačiau, nepai
sant to, brigadininkai darbo metu ledžia 
„kovos lapelius“, į kuriuos surašoma, kas 
kiek nudirbo, kokia pasiekta darbe „pa
žanga“ ir t.t. Kai tik numatoma, jog at
vyks kokių svečių, tuoj pasistengiama iš
leisti naujų kovos lapelių...

Išvežimai į Sibirą ir dabar nesustabdy
ti. Bet apie tai sovietai tyli. Jie tik garsina 
ar leidžia per laiškus pranešti apie tuos, 
kurie iš Sibiro, atlikę bausmę, paleidžia
mi, bet ir tai ne visi.

Krašte atsidėjus klausomasi radijo pra
nešimų iš užsienio, ypač kilus įvairiems 
neramumams, kaip per Berlyno sukilimą, 
riaušes Poznanėje ir kitais atvejais. Paga 
liau žmonės sugeba net ir iš bolševikų ofi 
cialiai skelbiamų pranešimų „išskaityti tie 
są tarp eilučių." Ir reikia pasakyti, jog to 
ji panašiu būdu iššifruojamoji tiesa daž
niausiai labai tiksliai sutinka su tikrove. 
Mat, sovietiniai piliečiai jau iš pačių bol 
ševikų išmoko bolševikinės terminologijos 
ir kaip reikia šifruoti sovietinius prane
šimus — ką būtent jie iš tikro reiškia...

— Vokiečių dienr. „Koelnische Rund
schau“ skelbia, kad paleistas iš Sibiro vys 
kūpąs Pr. Ramanauskas betgi nesąs visiš
kai laisvas, o turįs gyventi viename kaime 
(EZG teigimu — Vilkiškiuose). Esą paleis 
ti iš Sibiro ir 102 dvasininkai.
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GREITAS NAMŲ PARDAVIMAS
Greitai patarnaujame savininkams, no

rintiems parduoti namus. Jieškantiems 
pirkti —■ didelis namų pasirinkimas. Ge
ros paskolos. Draudimas.

L. OKOLOV & CO., 
Estate Agents, Surveyors, 

292-294, Edgware Rd., W.2.
Tel. PAD 0946.

Haga. Piktos minios apmėtė akmenimis 
rusų prekybines įstaigas Amsterdame. Dau 
giau kaip 60.000 katalikų procesija žygia
vo, kalbėdama maldas už Vengriją. Rot- 
terdame uosto darbininkai atsisakė iškrau 
ti rusų laivus. Olandų kelionių biūras at
sisakė bendradarbiaut su rusų Inturistu. 
Numatytos futbolo rungtynės tarp Ams
terdamo ir Sovietų Armijos komandų, at
šauktos.

•
Roma. Skaitlingi policijos būriai turėjo 

saugoti Sovietų ambasadą nuo daugtūks- 
tantinės studentų demonstracijos. Togliati 
tarisi su kitais italų komunistų vadais, 
kaip reaguoti į Vengrijos įvykius. „L‘Os- 
servatore Romano“ rašo: „Rusai nieku ne
gali pateisinti tokios nežmoniškos inter
vencijos".

•
Oslo. Vyriausybė įteikė Sovietų ambasa

doriui notą, reikalaudama tuojau leisti 
norvegams siųsti Raudonojo Kryžiaus mi
siją į Vengriją. Numatytas B ir K vizitas 
į Norvegiją atšauktas.

•
New Yorkas. „New York Times“ veda

majame rašo: „Mes kaltiname sovietų vy
riausybę žmogžudyste. Mes kaltiname jos 
šlykščiausią veidmainystę ir apgaulę, ku
rios pasaulis dar nebuvo matęs. Mes kai 
tiname ją už žvėrišką nusikaltimą prieš 
vengrų tautą. Visa žmonija negali niekad 
nei atleisti, nei užmiršti.

Net komunistinis „Daily Worker" kalti
no Sovietų Sąjungą už pavartojimą jėgos 
nurodydamas, kad socializmo tokiomis 
priemonėmis įgyvendinti neįmanoma.

•
New Delhi. Indija įteikė Rusijai notą, 

išreikšdama pasipiktinimą ir nuogąstį dėl 
Vengrijos įvykių.

•
Dzakarta. Du Indonezijos vyriausybinės 

partijos lyderiai pasmerkė rusų agresiją, 
tačiau Indonezijos užsn. reik, minsterija pa 
skelbė, kad Indonezija „lauksianti ir žiū
rėsianti“.

•
Maskva. Rusai neskelbia savo spaudoje 

apie karinę operaciją Vengrijoje. Jie tik 
pažymi, kad rusų kariuomenė buvo pa
kviesta sutriuškinti „juodas reakcijos jė
gas“... „Pravda“ ir vėl meluoja, kad at
stačius tvarką Vengrijos vyriausybė pradė 
sianti derybas su Sovietų vyriausybe ir su 
kitais Varšuvos Pakto dalyviais dėl Sovle 
tų kariuomenės ėvakuavimo iš Vengrijos.

•
Paryžius. Policija išsklaidė apie 1000 stu 

dentų demonstraciją, einančią su Vengri
jos vėliava prie rusų ambasados. Parla
mentas reikalauja paaiškinti, kas daroma 
kad „laisvė ir žmogaus teisės būtų atstaty 
tos Vengrijoje“.
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DOVANŲ SIUNTINĖLIAI
Jūsų giminėms Ir draugams už

GELEŽINĖS UŽDANGOS
Išsiunčiame siuntinėlius, apmokėję 
visas muito ir kitas išlaidas Londone. 
Siuntinėlių pristatymas garantuotas. 
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