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Švedų žurnalistas, kuris pereitą šeštadie 
nį atvyko iš Budapešto į Vieną, pareiškė, 
kad Budapešte tebevyksta žiaurios kauty 
nės. šis laikraštininkas buvo vienas pirmų 
jų, pasiekusių Vakarus, pergyvenęs antrą 
rusų poulimą Budapešte. Jo apskaičiavi
mu, ne mažiau kaip 20.000 žmonių užmuš
ta per paskutiniąją kovų savaitę Vengrijos 
sostinėje. Jis pažymėjo: „Sukilėliai yra 
dar tiek stiprūs, kad ir dienos metu jų vi
sur galima matyti su ginklais rankose. Su 
kilėliai kovoja be atvangos, tikėdamiesi, 
kad Jungtinės Tautos atvyks jiems į pagal 
bą“.

Pabėgėliai, atvykstą iš Vengrijos, pasa
koja, kad šiltinės epidemija siaučia Buda 
pešte, Szegede ir Debrecene. Vandens šal 
tiniai užteršti, nebėra nei duonos nei kito 
maisto.

Rusų atvežtoji Kadaro vyriausybė kon
troliuoja tiktai Budapešto radiją, iš kur 
nuolat skelbia tą pačią dainelę, kviesdama 
padėti ginklus, žadėdama kad rusai išeis, 
kai tik kautynės bus baigtos. Kadaras ža
da, kad po spalio 23 d., liaudies iškovoti 
laimėjimai bus patvirtinti. Tačiau niekas 
Kadarui netiki. Sukilėlius, kurie pasiduo
da, rusai negailestingai karia. Vengrų uni 
formuotiems kariams duodama tokia pri
vilegija, kad pie nekariami, o sušaudomi. 
Visi žino, kad šiaip ar taip reikės mirti, 
todėl kovoja iki paskutinio šovinio.

Rusai sutraukė Vengrijon 14 divizijų, 
daugiausiai tankų dalinius, tankinę artile 
riją ir pėstininkus. Rusai laiko okupavę 
visus strateginius Vengrijos punktus. Ta
čiau ten, kur nėra rusų, viešpatauja veng 
rai patriotai. Vengrijoje nėra komunistų 
nei antikomunistų, ten tik vengrai ir ru
sai.

Rusų daliniai po pirmųjų pasisekimu 
prieš vengrų armiją, netekusią vadovybės, 
(ją rusai klastingai suėmė per derybas), 
mažai kur padarė rimtesnio progreso.

Nuo pereito ketvirtadienio Budapešto 
kautynių pobūdis pasikeitė. Patriotinės 
pajėgos persiorganizavo į partizanus. Jau 
nūnas, darbininkai, kas tik ginklą gali var 
toli, pasidalino mažomis nepriklausomo
mis grupėmis po 50 — 100 žmonių.. Jie štai 
giai atsiranda, ir staigiai dingsta nenuma
tytose vietose) Jie pasirenka įvairius tai
kinius: puola izoliuotus rusė dalinius, tie
kimo sunkvežimius, traukinius.

Tokia vengrų taktika turi pasisekimą. 
Patys rusai skelbia, kad vengrai sudegino 
Budapešte du gražiausius viešbučius, (ma
tyt, tuos, kur buvo rusai įsikūrę), ir nepri 
leido gaisrininkų. Rusų žiniomis, pereitos 
savaitės pabaigoje vengrai ištuštino trauki 
nius ir sunkvežimiais išsivežė maistą ir 
prekes.

Tokia vengrų taktika, matyt, turi pasise 
kimo. Į senąjį miesto kvartalą rusai iš vi 
so negali įlysti, nes tankams operuoti ten 
per siauros gatvės. Tik centre matosi tan 
kai, kurių priskaitoma apie 1.500. Jie bėga 
iš vienos pavojingos vietos į kitą, kaip 
apakinti buliai, puldami vikrų ir sumanų 
matadorą.

Rusai, išvesti iš kantrybės, nes, patik
rintomis žiniomis, jie buvo numatę numal 
šinti Vengriją per 4 dienas. Dabar jie no
ri kraštą numarinti badu. Raudonojo Kry 
žiaus siuntiniai — maistas ir vaistai į Ven 
griją neįleidžiami.

J Budapeštą atvykusi sovietinės kompar 
tijos misija. Eina pasitarimai su Kadaru, 
kurį rusai įtaria silpnu. Jo vieton rusai no 
ri pasodinti iš Maskvos atvežtąjį ikišiolinį 
vengrų ambasadorių Sovietų Sąjungoje, 
Muennichą . Pagal kitas iš Vengrijos atei
nančias žinias, vyksta pasitarimai su nuša 
lintuoju Imre Nagy. Kremlius nori, kad 
šis pridengtų savo autoritetu naują rusų 
vyriausybę.

Vengrų paskutinieji pranešimai per ra
diją buvo nukreipti į JT. „Ką daro JT?“ 
— buvo įsakmiai klausiama? „Mes miršta 
me, mus gaubia tamsa, ką daro civilizuo
tas pasaulis“?!

Vakarų žurnalistai, perėję Austrijos šie 
ną, pereitos savaitės pabaigoje, pasakojo, 
kad vengrai Budapešte ant stogų sulipę 
žiūrėjo į horizontą, laukdami JT lėktuvų!

Sužinoję, kad JT Vengrijos klausimą ati 
dėjo, daugelis metė ginklus, nustoję tikė
ję žmonėmis.
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želviuose, Luebecke,
Lietuvoje. Vokietijoje.

Didžiam nuliūdime pasilikusiam 
vyrui Stepui, sesutei Metai, broliams 
Albertui ir Jonui bei visiems giminėm 
reiškia gilią užuojautą

Hamburgo lietuviai

VENGRUS
LIETUVIŠKŲJŲ DARBO IR SARGYBŲ 

DALINIŲ AUKOS VENGRAMS
Lietuviai, tarnaujantieji Darbo ir Sar

gybų daliniuose prie JAV-bių armijos, ak 
tyviai įsijungė j visame pasaulyje vykstan 
čią solidarumo demonstraciją didvyriškai 
kovojančiai už savo laisvę vengrų tautai. 
Pirmomis lapkričio dienomis kuopose įvy 
ko rinkliavos, kurių metu suaukota sekan 
čios sumos:

4203 LS sargybų kuopoje Miesau — DM 
543.50; 4204 LS sargybų kuopoj Uhlerborn 
ir Worms — DM 409.50; 8591 LS inžineri
jos kuopoj Schwetzingen — DM 405.99; 
8593 LS inžinerijos kuopoj Kaiserlautern 
— DM 216.

Be to, dar buvo paskirta iš kuopų kasų: 
8591 kuopoj —DM 94.01 ir 2040 LS amuni
cijos kuopoj Kaiserlauterne — DM 700.

Tad viso suaukota ir perduota vokiečių 
Raudonajam Kryžiui DM 2369 (apie 200 
svarų).

Visose kuopose buvo atlaikytos pamal
dos už kovojančius ir laisvės kovoje žu
vusius vengrus, o Schwetzingeno kuona 
dar dalyvavo Heidelberge įvykusioje soli 
darumo vengrams eisenoje.

B. L.

PRANCŪZIJOS LIETUVIAI 
SOLIDARIZUOJA SU KOVOJANČIA 

VENGRIJOS TAUTA

Š. m. lapkričio 4 d., Paryžiuje įvyko 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės skait 
lingas susirinkimas, kuriame su giliu su
sijaudinimu O. Bačkienė trumpiau ir pik. 
J. Lanskoronskis plačiau pravedė parale
lę tarp mūsų ir vengrų tautos tragedijos, 
atidengdami vienos anksčiau, kitos vėliau 
krauju pasruvusias žaizdas.

Visų buvo pareikštas gyvas noras įsi
jungti į vengrų tautos kančias ir, kiek ir 
kaip galima, pareikšti visišką solidarumą 
ir paramą kovojantiems už savo ir visos 
Europos laisvę.

Ta proga buvo priimta rezoliucija, ku
rioje pareikšta, jog Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenė konstatuoja barbarišką, 
kaip vengrų dabar, taip Baltijos Tautų 
naikinimą, solidarizuoja didvyriškai veng 
rų kovai ūž išsilaisvinimą ir prašo Pran
cūzų Vyriausybę padaryti visa, kad būtų 
pageglbėta vengrams ir visoms kitoms So 
vietų pavergtoms tautoms savo laisvę at
gauti.

Rezoliucija per ambasadorių G. Guey- 
raud buvo perduota Prancūzijos Vyriausy
bei ir pasiųsta Vengrų Komitetui bei ki
tiems suinteresuotiems asmenims, ši rezo 
liucija buvo skaitoma mitinguose ir trans
liuota per prancūzų radiją.

Be jo, tikslu prisidėti prie kovojančių 
kančių palengvinimo tuojau, duosnių aukų 
dėka, buvo pasiųsta vengrų sužeistiesiems 
pagelbėti simbolinė auka 23 tūkstančiai fr. 
Šiuo mostu Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė parodė gyvą solidarumą ir nuoširdų 
užjautimą, aukodama vengrų tautos neži
nomo kareivio, herolškai kovojančio už 
tautos laisvę, žaizdoms pridengti...

ŠVEICARIJOS LIETUVIAI 
PROTESTUOJA

Ryšium su įvykiais Vengrijoje, Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba pa
siuntė Šveicarijos politinėms partijoms, 
kurios aštriai protestavo prieš rusų smur 
tą Vengrijoje, sekančio turinio raštus:

„Su didžiausiu atsidėjimu bei pasitėn 
kinimu priėmėme 'dėmesin Jūsų sprendi
mus bei simpatijos pareiškimus, kuriuos 
Jūsų partija yra padariusi Vengrijos lais
vės didvyrių naudai.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės var
du leiskite mums pareikšti Jums ir Jūsų 
partijai nuoširdžiausią padėką už Jūsų 
drąsius žygius ir dėmesį, kurį Jūs teikiate 
pavergtosioms tautoms.

Mes esame giliai įsitikinę, kad Jūsų, par 
tija ir toliau drąsiai ir nenuilstamai kovos 
už žmoniškumo teisių bei tikrosios demo
kratijos įgyvendinimą.

Tarp pavergtųjų tautų yra ir mūsų Tė
vynė Lietuva. Ir mūsų, kraštas yra vergi
jos pančiais surakintas: — žmogus paže
mintas — nuvertintas, politinė, asmeninė 
bei religinė laisvė beliko tik praeities sap
nas. Tūkstančiai ištremti Sibiran, suardy
tos šeimos. Vaikai atplėšti nuo tėvų, vyrai 
nuo moterų. Tūkstančiai sukimšti j kalėji
mus arba išžudyti. Tūkstančiai miršta Si
bire vien todėl, kad jie neatsižada tėvynės 
bei tikybos meilės.

Leiskite Jūsų dėmesį atkreipti ir šiai ša
liai, kaip ir visoms kitoms Sovietų paverg 
toms tautoms, nuoširdžiai Jus prašant 
pradėtą kovą už teisingumą, demokratiją, 
laisvą tautų apsisprendimo teisę, asmeni
nę, politinę ir religinę laisve ir toliaus, ne
nuilstamai vesti.

Mūsų geriausi linkėjimai ir dėkingumas 
visų pavergtųjų tautų lydi Jus Jūsų ko
voje!

Pas. A. Paulaitis, Krašto V-bos Pirmi
ninkas, J. Stasiulienė, sekretorė.

Atsiliepdami į „Europos Lietuvio“ pa
skelbtą kovojantiems vengrams aukų va
jų, šią savaitę aukas atsiuntė šie Anglijos 
lietuviai:

Po 2 sv.: Z. V. Akelaičiai, J. Lideika;
Po 1 sv.: K. Jurka, M. Tranevičius, V. 

Leonas, A. Mongirdas, J. Stanys, E. Ramo
nienė, K. Barčauskas, P. Ginkus, J. Rudai
tis, J. Naudžiūnas, Z. Šalkauskas, Ivanaus 
kas, Lešinskas, J. Rentelis, S. Venčaitis,' 
J. Povilavičius, V. Meičius.

Po 1 sv. 2 šil. — V. Karobas.
Po 15 šil.: Jonas.
Po 10 šil.: Valuckis, Permonas, Miškinis, 

Grakauskas, Juška, Janulis, Kutkevičius, 
Valdovas, Šimkus, Padvesackas, H. Dob
son, V. Andriuškevičius, K. Kamarauskas, 
V. Puškariovas, P. Gruodis, A. Kaluzevi- 
čius, M. Paukštys, A. Repšys, A. Surblys, 
J. Kumpis, J. Jurkšaitis, B. Gailiūnas, K. 
Bagdonavičius, P. Skučas, J. šilimas, K. 
Mikitavičius, B. Simonaitis, B. Mozūras, 
J. Kavoliūnas, P. Laucius, J. Trimirka, J. 
Babilius, A. Stankus, Z. Žyvatkauskas, U. 
Verbylaitė, K. Vitkus, K. Kairys, K. Duse- 
vičius, A. Gofmanas, K. Ežerinskas, J. Jan 
kauskas, Z.J. Jonkaičiai, A. Liškus, O. Lis 
kuvienė.

Po 5 šil.: L. Rziwuskiene, M. Raudys, A. 
Gudelis, P. Gudonis, J. Ereškaitis, E. Nor 
kienė, Mrs. Mr. James, A. Gralys, J. Tra- 
peckas, M. Sveikutis, A. Ogorodnik, Ušči- 
nas, Gintilas, Deveikis, Galbuogis, Lazau- 
ninkas, Junokas, Runčius, Kartonas, Žala, 
Pranauskas, Burkevičius, Šlapokas, Baida- 
la, Čepulis, Rimša, Strumskis, Štaras, 
Miunt, A. Kadžionis, V. Rūdys, A. Kusta, 
Zakary, A, Zakary, T. Zakary.

Po 7.6 — P. Vyžintas.
4.6 — Šimkus.
Po 4 šil.: Kutka, Permonas.
Po 2.6: F. Kizlauskas, S. Varnas, T. 

Black, Mrs. Porter, A. Zakary, F. Lenkai
tis, A. Mockus.

2 šil. — B.Ramonaitis.
6 d. — J. Rentelytė.
Praėjusią savaitę praleistos aukotojų pa 

vardės: J. Karia, J. Vilimaitis, B. Kijaus- 
kas. Jų auka buvo įrašyta kartu su V. Ju 
reivičiaus.

Iš Nottinghamo aukojo dar 34 asmenys, 
bet dėl vietos stokos jų pavardžių šįkart 
neminim. Nottinghame aukos surinktos per 
LAS pobūvį.

DBLS Stoke-on-Trent sk. p-kas p. An
driuškevičius atsiuntė to skyriaus auką — 
10 sv. 15 šil. Aukotojų pavardės įrašytos į 
bendrą sąrašą.

Iki šio trečiadienio ryto per „E. Lietu
vį“ suaukota: 120 sv. 9 šil. 6 penai.

Trečiadienį, lapkričio 21 d., šis vajus bai 
giamas ir surinkti pinigai bus perduoti 
Tarp. Raudn. Kryžiui su atitinkamu lyd
raščiu.—

RŪPINAMASI IŠSIGELBĖJUSIAIS
VENGRAIS

- 1
Prancūzija. Vyriausybė pareiškė, kad 

bus priimta tiek pabėgėlių, kiek pareikš 
norą į šį kraštą atvykti. Pereitos savaitės 
pabaigoje lėktuvais atgabenta 60 vengrų iš 
Austrijos. Laukiama tuoj atvykstant dai’ 
tūkstančio.

Šveicarija. Šveicarija nusiuntė autobu
sus į Austriją ir atsigabeno pirmą tūkstan 
tį vengrų. Dabar rengiama vieta dar tūks 
tančiui.

Olandija. Tūkstantis vyrų, moterų ir vai 
kų atvyksta į Olandiją. Visos išlaidos ap
mokamos iš privačių asmenų suaukoti) 
sumų.

Švedija. Pasiūlyta priimti 1000 pabėgė
lių.

Danija. Danija pasiūlė priimti ligonius 
ir sužeistuosius.

Norvegija. Greit bus paskelbta kiek pa
bėgėlių Norvegija galės priimti. Baigiama 
registruoti jiems numatyti butai.

Italija. Italija pasisiūlė priimti 2.000 pa
bėgėlių. Pageidaujama priimti 900 studen
tų ir likusį skaičių moterų ir vaikų.

Belgija, šis kraštas prims 3.000 vengrų. 
Jau suorganizuota 72.000 svarų jų šelpi
mo reikalams.

Portugalija. Pasisiūlė priimti 5.000 asme 
nų — vaikų ir motinų su vaik'ais. Visi gy
vens privačiose šeimose.

Didžioji Britanija. Tuo tarpu paskelbta, 
kad D. Britanija priims 2.500 vengrų.

JAV priimsiančios 5.000.

„MES ANT BARIKADŲ“...

Pereitos savaitės pabaigoje Vengrijos su 
kilėlių trumpų bangų siųstuvas perdavė 
dramatišką atsišaukimą: „Viso pasaulio 
intelektualai, poetai, rašytojai! Vengrų ra
šytojai kreipiasi į jus. Mes ant barikadų 
kovojame už Vengrijos ir Europos Lais
vę, už žmogaus vertę. Mes žūsime, tikėda
mi kad mūsų auka nebus veltui. Šia di
džiąją valandą, žudomos tautos vardu, 
mes kreipiamės į jus: Camus, Malraux, 
Mauriac, Russel, Jaspers, Einaudi, T. S. 
Eliot, Kostler, Madariaga, Jimenez, Ka- 
rantzaakis, Lagerquist, Laxness, Hesee ir 
kiti kovotojai. Valanda išmušė! žodžių ne
bepakanka. Reikia veikti! Darykite ką 
nors! Išjudinkite Vakarus iš baisaus ne
veiklumo! Veikite! Veikite! Veikite!

RUSŲ BAZĖS EGIPTE

SEKMADIENIS. Izraelio kariuomenei 
užėmus Sinajos dykumą, paaiškėjo vienas 
įsidėmėtinas ir reikšmingas faktas. Rusai 
buvo įsteigę Sinąjos dykumoje požemines 
bazes, apie kurias mažai kas egiptiečių 
žinojo. Tas bazes saugojo dvi Nassero divi 
zijos, kurias sumušus, Izraelio kariuomenė 
paėmė netikėtą karo grobį, vertą apie 37 
milionus svarų, susidedantį iš moderniau 
šių tankų, auto-patrankų, sprausminių lėk 
tuvų ir pačio naujausio, iki šiol nematyto 
modelio, lengvųjų ginklų. Apie tokius sąn 
dėlius nebuvo iki šiol žinoma. Ginklų kie
kiai visai neatitinka Egipto finansų pajė
gumui. Spėjama, kad rusai tokias bazes bu 
vo įsteigę daugelyje Egipto vietų ne Egjp- 
tą nuo „agresijos“ ginti, bet tam, kad vie 
ną gražią dieną parėmus šį kraštą kaip 
naują „Liaudies Respubliką“.

TAUTA SIAUBO NAGUOSE
Sir' Cullum Welch, Londono Lord May- 

or'as, kreipėsi per radiją, kviesdamas telk 
ti aukas Vengrijai Gelbėti Fondui. Jis pa
sakė, kad šiam reikalui organizuojama 
rinkliava visame krašte.

Sir Winston Churchill tuojau paaukojo 
fondui 1000 svarų.

Londono burmistras pasakė: „Šioje sa
loje mes atsigynėm nuo invazijų, išlaikėm 
laisvę šimtmečiais. Kiekvienam anglui jo 
namai yra jo tvirtovė. Mes gyvename tai
koje ir laisvėje, todėl mums sunku įsivaiz 
duoti baisybes, kurios apėmė kitą tautą, 
mylinčią laisvę“.

Visuose miestuose organizuojama pagal 
bai Vengrijai telkti komitetai.

Britanijos Raudonasis Kryžius vengrų 
reikalams pereitos savaitės pabaigoje jau 
buvo surinkęs 40.000 svarų.

KAIP RUSAI APGINKLAVO NASSERA?
PIRMADIENIS. Britų oficialūs šaltiniai 

paskelbė, kad per paskutinius metus ru 
sai atgabenę į Egiptą ir Siriją didelius kie 
kius ginklų. Apskaičiuota, kad sovietai bu 
vo atvežę į Egiptą įvairių ginklų už 150 mi 
lionų svarų ir į Siriją už 20 milionų svarų. 
Egiptas gavo 50 Iliušin sprausminių bom 
bonešių ir 100 MIG-ų.

Patikrintomis žiniomis, anglams ir pran 
eūzams pradėjus karinius veiksmus Egip
te, rusai buvo išgabenę daugumą bombo
nešių į už Egipto ribų esančius aerodro
mus. Daug lėktuvų buvo sunaikinta per ka 
rinių įrengimų bombardavimus.

Egipto armijai rusai buvo pristatę apie 
500 įvairaus kalibro patrankų, 300 tankų, 
100 šarvuotų automobilių, didelį kiekį ra
ketinių patrankėlių, radaro, radijo ir kitų 
įrengimų. Rusai Egipto laivynui buvo at
vežę du naikintojus, 4 minininkus, 20 mo 
torinių torpedininkų, mažesniu, laivu, ir 
daug minų.

Patirta, kad rusai buvo atgabenę į Egip
tą per 1000 įvairių technikų ir instrukto
rių.

Sirijon rusai sutelkė per 100 tankų, tiek 
pat šarvuotų automobilių, 100 vikšrinių 
motorizuotų patrankų, apie 100 lengvų pa
trankų, didelį kiekį amunicijos, smulkių 
ginklų, sunkvežimių, radaro ir kitų įren
gimų.

Turint galvoje, kad egiptiečiai tų ginklų 
nepanaudojo, kad tokio didelio kiekio gink 
lų Egiptas įsigyti negalėjo, spėjama, kad 
rusai šį arsenalą laikė tam, kad juo ap
ginklavus savo „savanorius“.

Nepaisant JT nutarimo siųsti tarptauti 
nę policinę kariuomenę į Suezą ir, nepai
sant anglų ir prancūzų įsipareigojimo ap
leisti kanalo zoną, kai tik tarptautinė ko 
riuomenė perims jų ten laikomas tarp Iz
raelio ir Egipto pozicijas, rusai atvirai ver 
buoja „savanorius“, kurių tikslas „pagel-* 
bėti“ Egiptui apginti „nepriklausomybę“...

NAGY JUGOSLAVIJOS AMBASADOJ
ANTRADIENIS. Budapešto žiniomis, I. 

Nagy, buv. Vengrijos premjeras, yra Ju
goslavijos ambasadoje, Budapešte. Amba
sada saugojama rusų karių.

Budapešte kautynės aprimo. Budapešto 
centras pradedamas valyti. Visur išlipdyti 
lapeliai, kuriuose reikalaujama grąžinti į 
ministerio pirmininko vietą I. Nagy. Uj- 
pesto ir kitų įmonių darbininkai tęsia strei 
ką. Streikas bus baigtas, kai rusai išeis iš 
Vengrijos. Mieste trūksta vaistų ir maisto.

Rusų pastatytoji Kadaro vyriausybė at
sisakė įleisti į Vengriją JT stebėtojus. JT 
visiškai bejėgės net prieš Kadarą.

Spaudos agentūros praneša, kad į Buda 
peštą atvyko žudynių iniciatoriai iš Krem 
liaus: Chruščiovas, Mikojanas ir Suslovas. 
Jie veda pasitarimus, grožėdamiesi savo 
„socializmo rezultatais“.

^Vašingtonas. Prezidentas Eisenhoveris 
paskyrė buvusį sąjungininkų kariuomenių 
vyriausiąjį vadą Europoje, gen. Guentherį, 
Amerikos Raud. Kryžiaus pirmininku. Jo 
alga būsianti 30.000 dol. metams, plus gen, 
pensija.

GOMULKA VYKS MASKVON

TREČIADIENIS. Varšuvoje paskelbta, 
kad pirmasis lenkų kompartijos sekreto
rius, W. Gomulka, šios savaitės pabaigoje 
vyksta Maskvon deryboms su rusais. De
rybos-užtruksiančios apie 10 dienų. Drau
ge su juo į Maskvą vyksta Lenkijos mi- 
nisteris pirmininkas Cyrankiewicz ir E. 
Ochabs, kurio vietą kompartijoje dabar 
užėmė Gomulka.

Tai bus pirmasis Gomulkos vizitas 
Kremliuje nuo to laiko, kai jis grįžo į vai 
džią. Gomulka buvo pakviestas vykti į 
Maskvą per pasktutinį Chruščiovo apsilan 
kymą Varšuvoje.

Lenkai turi aptarti su rusais daug svar - 
bių klausimų, įskaitant patį svarbiausiąjį 
— gauti Maskvos leidimą ir palaiminimą 
eiti „į socializmą lenkiškuoju keliu“. Len 
kijai ši žiema bus žiauri. Maisto trūku
mas, nenoras darbuotis kolchozuose toks 
didelis, kad dabartinė valdžia rūpinasi, 
kad tik išvengus visiško krašto ekonomi
nio griuvimo. Jei Lenkija nesulauks pa
galbos iš rusų ar Vakarų, jai teks išgyven 
ti sunkiausią žiemą po karo.

Politinė padėtis Lenkijoje pakibusi ore. 
Reikšminga, kad Gomulka rusų Spalio re 
voliucijos sukaktį pažymėjo labai trumpu
te kalba. Kompartijos oficiozas „Trybuna 
Ludu“, aprašydamas rusų šventės minėji
mą Varšuvoje, sovietų ambasadoriaus Po
nomarenko pavardę atžymėjo pačiame ga
le po visų ten dalyvavusių asmenybių. 
Lenkai pareiškė vengrams simpatijas ir 
užtikrino „solidarumą su Vengrija“ daug 
aiškiau ir tvirčiau, kaip bet kuris kitas 
satelitas. Jie siuntė ir tebesiunčia vais
tus į Budapeštą.

Visa tai prisidėjo prie pastiprinimo So 
vietų nepasitikėjimo Lenkija. Ryšium su 
tuo, rusai pradėjo deportacijas dar tebe
gyvenančių lenkų Lvovb srityje ir ten su 
koncentravo daug kariuomenės prie Len
kijos sienos rytuose. Gomulka bandys iš
siaiškinti Maskvoje rusų militąrinius pla 
nūs ir gauti iš jų materialinės paramos.

Tačiau prisibijoma, kad Gomulka, ko ge 
ro, gali Maskvoje „susirgti“...

„SAVANORIAI“ GINTI EGIPTĄ

KETVIRTADIENIS. Pasaulis niekad ne
pergyveno tokios įtampos, kaip dabar. Ne
paisant, kad Didžioji Britanija sutiko eva 
kuoti Suezo kanalo zoną, nepaisant Izra
elio pažado evakuoti Užimtą teritoriją JT 
daliniams atvykus, Sovietų Sąjunga tebe- 
grąso Vakarų Pasauliui. Rusai nesutinka, 
kad į Egiptą būtų siunčiama tarptautinė 
kariuomenė. Jie reikalauja, kad iš Egipto 
pasitrauktų visos „užsienietiškos pajėgos".

Tuo pat laiku iš Sirijos gautos nerami
nančios žinios, kad rusai ten koncentruo- x 
ja karo aviacijos vienetus. Paryžiuje už
sienių reikalų ministeris Pineau oficialiai 
pareiškė, kad didelis skaičius rusų Mig-17 
naikintuvų atskrido į Siriją.

Kinija pasiūlė Egiptui 250.000 „savano
rių“, pareiškusių pageidavimą gelbėti Egip 
tą. Indonezija irgi pasiūlė 50.000 „savano
rių“.

Mr. Thornevcroft, Prekybos Rūmu, pir
mininkas Londone, pareiškė, kad esą įro 
dymų, jog rusai planavę perimti į savo 
rankas Artimuosius Rytus. Tam tikslui bu 
vo apginklavę Egiptą „iki dantų“.

PENKTADIENIS. Rusams dar nepavyko 
galutinai sutriuškinti Vengrijos laisvės ko 
votojų. Iš Vengrijos ateinančios žinios tvir 
tina, kad kovos tebeina beveik visame 
krašte. Budapešte iki šiol tik du miesto 
kvartalus rusams pavyko galutinai sunai 
kinti ir „nukariauti“. Vengrai bevelija 
mirti, negu grįžti prie to, kas buvo. JT iki 
šiol nieko konkretaus Vengrijai pagelbėti 
nepadarė. Diskusijos eina. Vengrai žūsta 
jau nebe šimtais, bet tūkstančiais ne
girdėtose istorijoje skerdynėse. Laisvas pa 
saulis Vengrijai pagelbėti nesugeba.

Buvęs Lenkijos ministeris pirmininkas 
Zaleski, kalbėjo iš Vakarų į Lenkiją, nuro 
dydamas, kad lenkai patriotai neturį jokiu 
būdu išprovokuoti rusų intervencijos į jų 
vidaus reikalus. Jei būtų konfliktas, rusai 
juos naikintų kaip naikina vengrus, o iš 
Vakarų Pasaulio nieko negalima šiandien 
laukti, jokios konkrečios pagalbos.

ŠEŠTADIENIS. Edenas pareiškė, kad jis 
sutinka su Šveicarijos pasiūlymu susitikti 
penkiems „didiesiems“. Jis pasakė: „Kai 
dėl manęs, aš esu pasirengęs vykti bet kur 
ir susitikti su bet kuo, tikslu pašalinti di
džiai pavojingą padėtį Europoje ir Arti
muosiuose Rytuose“.

Iš Vašingtono pranešama, kad rengiama 
si JAV prezidento Eisenhoverio, Edeno ir 
Mollet konferencijai. Eisenhoveris atmetė 
Šveicarijos siūlymą susitikti „penkiems di 
diesięms“ Šveicarijoje. Jis pareiškė, kad vi 
są galima aptart JT rėmuose.
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DBLS ir jos perspektyvos
DBLS artėja i savo dešimtmečio sukak

ti. Daug reikėtų rašyti, norint padaryti 
išsamią jos atliktų darbų apžvalgą. Tai pa
darys tinkamu metu tie, kurie DBLS vado 
vauja ir didelę tų darbų našta ant savo 
pečių neša. Pasitenkinsiu šioj vietoj kons
tatuodamas tik tai, kad DBLS per pirmąjį 
savo dešimtmetį yra išvariusi tikrai gilią 
veiklos vagą ir užsienio lietuvių gyveni
mo istorijoje ji užims labai garbingą vietą. 
Šioje vietoje noriu kiek panagrinėti DBLS 
veiklą sąryšyje su Lietuvių Namų bendro
ve ir mesti vieną kitą mintį ateičiai.

Pirmiausiai reikia pažymėti, kad patį 
pirmutinį savo uždavinį — lietuvių būri
mą į organizuotą veiklą, DBLS yra pasi
gėrėtinai gerai atlikusi. Per jos eiles yra 
perėję beveik visi Anglijoj gyveną ar iš 
jos jau emigravę lietuviai. Iš po DBLS 
sparno vėliau išskilo įvairūs kiti sambū
riai, pasiimdami po dalį jos organizacinio, 
kultūrinio irt autinio darbo. Ji pati, pasi
likdama ir toliau centrinė, didžiausia ir 
visus lietuvių sluogsnius apimanti organi
zacija, pamažu pradėjo savo veiklą kreip
ti i ekonominę sritį. Šitas DBLS žingsnis 
gali būti tik užgirtas, nes tipri ekonominė 
padėtis yra geriausias laidas ne tik dabar 
ties veiklai, bet ir tolimesniam išsilaiky
mui.

Pasinešus į ekonom. veiklą, krašto įsta
tymai privertė DBLS-gos viduje sukurti 
Liet. Namų akc. bendrovę, kuri iš tikrųjų 
yra organizacija organizacijoje ir, žiūrint 
iš lietuviškos veiklos punkti, ne visiškai 
pageidautinas reiškinys. Nežiūrint visų 
Centro pastangų šias dvi organizacijas 
bent iš dalies išskirti ir pastatyti ant at
skirų platformų, daugeliui šio krašto lietu
vių tai buvo ir pasiliks tik viena organiza
cija. — DBLS, turinti savo namus, spaus
tuvę, laikraštį ir Sodybą. Deja, iš tikrųjų 
taip nėra. Ir nors jau daug laiko ir rašalo 
išeikvota bebandant šių organizacijų skir
tumus ir panašumus išaiškinti, bet rezulta 
tai pasilieka vis tie patys. Todėl, maną ma 
nymu,' yra atėjęs pats laikas daryti žygių 
dabar esančiam nenormaliam dvilypumui 
pašalinti ir abiejų organizacijų veiklą su
vesti į vieną Keities taška.

Tuo tarpu praktiška padėtis per praėju
sį dešimtmetį, buvo tokia: DBLS visą lai- 
męs 28 svarais, pirmas tos rūšies pramo
ką turėdama intelektualiai stiprias ir vi
suomenės pasitikėjimo nusipelnusias Cen 
tro Valdybas, ne tik pajėgė daug gražių 
planų sukurti, bet ir juos įgyvendinti. Cen 
tro Valdybos viena po kitos be paliovos ra 
gino lietuvius pirktis namus, remti laik
raštį, organizuoti spaustuvę, įsigyti Sody- 
bąg. Tačiau kai darbas yra atliktas, daž
niausiai ir įstatymams verčiant, jis perei
na į Liet. Namų bendrovės rankas. Taigi 
L. Namų bendrovės valdyba,’ kuri anot jos 
pirmininko žodžių, dažnai yra ant greitųjų 
surankiota, įstatymo keliu pasidaro faktiš 
koji lietuvių bendruomenės turto savinin
kė, jos laikarščio leidėja, turinti teisę, jei 
gu tik nori, visiškai nesiskaityti su DBLS 
valdyba ir jos nutarimais. Todėl ir nenuos 
tabu, kad per atstovų suvažiavimus gali
ma išgirsti L. Namų b-vės direktorių be- 
raminantį DBLS Centro Valdybos pirmi
ninką, jog Namų b-vė Sąjungos neskriau- 
džianti, duodanti jai patalpas, leidžianti 
laikraštį ir t.t. Tuo tarpu daugeliui atsto
vų atrodo, kad šita pasakėlė turėtų prasi
dėti nuo antro galo...

Ar L. Namų direkcija, perėmusi iš DB
LS visą ekonominę veiklą ir lietuviškąją 
spaudą pajėgia savo darbą pilnai atlikti, 
nesiimu vertinti. Vieną dalyką mes tiktai 
žinome, kad ūkiškieji b-vės reikalai iki 
šiol nesitaiso, kad ji veikė su nuostoliais 
ir kad E. Lietuvis, sumažėjęs iki keturių

EUROPOS LIETUVIS

puslapių, vos vos vegetuoja. Per paskutinį 
DBLS atstovųsuvažiavimą mes jau nebetu 
rėjome E. Lietuvio redaktoriaus praneši
mo ir niekas išsamiau nebediskutavo mū
sų spaudos ateities.

Prisiminus suvažiavimus, reikia pripa
žinti, kad jų organizavimo tvarka nėra la 
bai tobula. Iš dviejų dienų laiko, pusan
tros dienos skiriama DBLS reikalams ir 
paskutinis pusdienis, kai tolimesnių sky
rių atstovai jau skirstosi namo, L. Namų 
b-vei. Tuo tarpu Sąjungos veiklos ir stip
rybės raktas kaip tik yra Namų b-vės ran 
koše ir kurį tik Sąjungos reikalą nepaju
dinsi visur susidursi su b-vės autoritetu. 
Todėl nenuostabu, kad daugelis.atstovų nu
sivylę bendro pobūdžio diskusijomis ir am 
žinai nebaigiamais įstatų svarstymais grįž 
•ta namo ne daug ką tegalėdami pranešti 
apie faktiškąją mūsų abiejų organizacijų 
padėtį. Todėl jeigu jau nieko kito nebūtų 
gąlima padaryti, tai ateity reiktų atstovų 
suvažiavimo programą būtinai pradėti iš 
antro galo.

Kokia yrya DBLS dabartinė padėtis. Per 
paskininį atstovų suvažiavimą, Centro Vai 
dybai spaudžiant, buvo nutarta nario mo
kestį padvigubinti. Atstovai šiuo klausimu 
iš tikrųjų tegalėjo pasakyti savo asmeniš 
kas nuomones, nes skyriai iš anksto apie 
mokesčio padvigubinimą nebuvo painfor
muoti ir savo susirinkimuose negalėjo šio 
klausimo apsvarstyti. Neteisinga būtų 
smerkti C. Valdybą už prašymą mokestį 
padidinti. Ji turėjo labai svarbius ir pa
grįstus argumentus. Tik deja, esanti da
bartinei dvilypei padėčiai, kai paramos 
beveik visada tuo pačiu laiku šaukiama 
iš dviejų pusių, grįžę atstovai labai sun
kiai gali įtikinti DBLS skyrių narius, kad 
jie padvigubintą mokestį mokėtų. Nežinia, 
kokias žinias turi C. Valdyba, tačiau spren 
džiant pagal nuotaikas skyriuose gaunasi 
liūdnas ir gąsdinantis įspūdis, kad narių 
skaičius gali iki pusės sumažėti. Tačiau 
esama ir tokių pesimistų, kurie mano, kad 
dėl padvigubinto mokesčio narių skaičius 
ateinančiais metais gali nebeprašokti šim 
tinės.

Iš -to, kas trumpai iki šiol minėta, gali
ma daryti išvadą, kad tiek pats organizaci 
nis dvilypumas, tiek iš jo plaukią neaiš
kumai yra neigiamas ir mums labai žalin
gas reiškinys. DBLS perspektyvos šitokioj 
padėty darosi šiek tiek miglotos. Kalbant 
zoologiniais terminais galima lyginti, kad 
L. Namų b-vė yra lyg savotiškas ichneumo 
nas, mintąs DBLS-gos per 10 metų sukur
tomis dvasinėmis ir medžiaginėmis gėry
bėmis. Ji pasiima iš DBLS beveik viską, 
palikdama jai teisę tiktai planuoti, rengti 
iškilmes bei minėjimus ir reprezentuoti 
lietuvių bendruomenę. Gink Dieve, šitūo 
nenorima pasakyti, kad L. Namų bendrovė 
susiorganizavo sąmoningai tam, kad iš
sprogdintų DBLS ir paveržtų jos pareigas. 
Ne. Visa bėda yra tas pragaištingas dvily 
pumas, atsiradęs dėka šio krašto įstaty
mų, prie kurių mes iki šiol nemokėjome 
kaip reikiant prisiderinti.

Jau pradžioje buvo minėta, kad daugu
mai lietuvių egzistuoja tiktai DĖLS, ku
rios autoritetingos vadovybės dėka yra su
kurta visa tai, ką mes dabar turime. To
dėl šimtus kartų pergalvojus dabartinę pa 
dėtį, galima prieti išvados: DBLS ir L. Na 
mų bendrovė turi pasidaryti absoliučiai 
viena ir ta pati organizacija. DBLS, pasi
likdama dabartinę savo organizacijos for 
nn ir charakterį, turėtų persitvarkyti įs 
taiymų reikalaujamais ekonominiais pa
grindais ir susilieti su L. Namų bendrove. 
Abiejų organizacijų vadovybė tada būtų 
viena ir ta pati. Naujai susidariusios orga 
nizacijos narys būtų kiekvienas akcinin

reikalu. Tėvams, kurių vaikai sulaukia 16 
- 20 metų, šis klausimas ypatingai aktu
alus. Tas amžius yra kritiškas, jo sulau
kęs jaunuolis atsiduria kryžkelėje, kurią 
priėjęš, turi pasirinkti vieną ar kitą ke
lią. Ne vien tėvai turi padėti jaunimui su
rasti tinkamą kelią, bet ir visuomenė tu
ri sudaryti sąlygas pagelbėti palaikyti vai 
kuose lietuvybę.

Mes savo jaunystę praleidome mėlyno
je iLetuvos padangėje ir tokių problemų 
neturėjome. Mes esame suaugę su Tėvyne, 
ir niekas-mūsų jau nepavers nei anglais, 
nei prancūzais, tačiau jaunimas tokio pa
grindo neturi. Jie žino apie Lietuvą ir jos 
sunkią vergiją, bet jie taip negali jausti, 
jie nėra savo krašto matę, jame gyvenę. 
Dažnai senių „sentimentai“ jaunimui at
rodo juokingi. Jie išaugo visai kitokioje 
aplinkumoje. Jaunimui neišaiškinsi vlikų, 
šefų, partijų, kai visa tai reiškia tik kova 
tarp savęs, o ne su Lietuvos tikruoju prie 
šu. Tarpusavis lietuvių nesutarimas yra di 
džiausią klūtis vaikuose ugdyti lietuvybę.

Normaliose sąlygose vaikai mokosi kal
bos šeimoje, mokykloje, vėliau visuomenė 
je. Šeimos žodynas dažniausiai gana ri
botas, visuomeniniams susitikimams ne
pakankamas. Mūsų vaikai, lankydami An 
glijos mokyklas, savo žinias ir žodyną plė 
tė anglų kalboje. Vaikas, išėjęs iš namų, 
lietuviškai nebegirdi. Vaikai tokiu būdu iš 
moksta ne tik kalbėti, bet ir mąstyti angliš 
kai. Jiems jau tenka verstis kalbą, norint 
pasikalbėti su lietuviais. Pritrūksta lietu
viško žodžio, į jo vietą bruka anglišką. 
Jaunuolis, žinoma, kartais už tai susilau
kia pašaipos, kartais piktų pastabų. Mū
sų vaikai galėtų geriau lietuviškai pramok 
ti tik lietuviškoje visuomenėje, bet kai jie 
ten sutinka pašaipos ir pastabų, jos ven
gia.

Anglų kalbos mokėjimas mūsų jaunimo 
dar nepadaro anglais, tačiau jei jie nesu
taps su lietuviška visuomene, prasidės tik 
rasis nutautėjimo pavojus. Mūsų jaunuo
liai vieniši, nes prie anglų vistiek jie .nepri 
tampa, lietuvių jaunuolių maža, todėl tik 
lietuviškos visuomenės nuoširdumas jiems, 
jais susidomavimas galėtų juos mums iš
laikyti.

Nutautėjimo tikrasis pavojus glūdi atei 
tyje. Klausime, ką mūsų jaunuoliai ves, 
už ko mūsų lietuvaitės ištekės. Deja, mū
sų lietuviško jaunimo labai maža, tik vie 
noje kitoje kolonijoje susidarys viena ki
ta lietuviška porikė. Mūsų jaunimas pa
skendęs angliškoj jūroj, tėvai vieni vargu 
ar sugebės sudaryti sąlygas jauniesiems 
susibičiuliauti ir sutvarkyti pageidauja
mas vedybas, šis klausimas tėvams suda
ro pačius didžiausius rūpesčius.- Vieni tė
vai, be visuomenės paramos, mažai ką be
galės padaryti.

M. Prutenis

kas. Tačiau aktyvaus nario rųoralinė parei 
ga būtų kasmet nupirkti ne mažiau kaip 
vieną akcijų. Tuo būdu dabartinis nario 
mokestis galėtų būti ne tik nedidinamas, 
bet gal ir visai panaikintas. DBLS skyrių 
padėtis beveik nieko nepasikeistų. Tačiau 
jų narių skaičius neabejotinai padidėtų ir 
veikla pasidarytų aktyvesnė, nes susirinki
muose galėtų svarstyti ir tuos klausimus, 
kurie dabar gali būti svarstomi tik Namų 
b-vės akcininkų susirinkimuose. Centro V- 
bos pozicija žymiai sustiprėtų, jos veiklos 
laukas išsiplėstų. Pranyktų įvairių darbų 
bei raštinės dvilypumas, nebebūtų baimės, 
kad DBLS Centro Valdybos ir L. Namų 
b-vės pirmininkai (jei ne tas pats asmuo) 
gali tarpusavy nesugyventi ir tą nesugyve 
nimą perkelti į bendruomenės narių tarpą.

Teisiniu atžvilgiu, atrodo, čia didelių 
sunkumų negalėtų būti. Gal tik prisieitų 
formaliai pakeisti ne visai tinkamą Namų 
b-vės vardą (pav., į DBL Klubą). Žino
ma, būtų dar geriau, jei ta proga būtų per 
siorganizuota kooperatyviniais pagrindais, 
kur kiekvienas narys, nežiūrint akcijų 
skaičiaus, teturi tik vieną balsą.

Akęijos, kurias dabar DBLS valdo per 
savo įgaliotinius, turėtų būti likviduotos. 
Jas galima būtų arba parduoti „laisvoje 
rinkoje“ pinigingiems tautiečiams, arba pa 
likti naujos sąjugos garbės įsipareigoji
mams bent iš dalies padengti (pav., hono
rarams, paskaitininkams, menininkams, ar 
tistams ir t.t.).

Kai kam gali atrodyti, kad šitoks persi
tvarkymas gali sunaikinti DBLS dešimties 
metų tradicijas ir susilpninti jos veiklą. 
Tačiau giliau pagalvojus ima baimė, kad 
visa tai gali atsitikti jei ji pasiliks dabar
tinėj padėty. Žinoma, geriau būtų jei L. 
Namų b-vė įsijungtų į DBLS ir galėtų veik 
ti pagal jos įstatus. Bet, deja, reikia tai
kytis prie įstatymų. Todėl kalnui negalint 
slinkti prie Mahometo, Mahometas turi 
slinkti prie kalno.

Šioje vietoje patiektas tik labai bendras 
apsijungimo ir persitvarkymo planas. 
Smulkesnės detalės galėtų būti išdirbtos 
po to, kai abiejų organizacijų nariai ir va
dovybės pareikštų savo nuomones ir sam
protavimus. Giliai ir nuodugniai šią mintį 
ištyrus ir išdiskutavus, būtų galima ją pa
tiekti būsimam DBLS atstovų suvažiavi
mui. Dar kartą baigiant noriu pabrėžti, 
kad keliant šį klausimą nebuvo norėta pa 
daryti kuriai nors organizacijai priekaiš
tų ar pareikšti nepasitikėjimo. Šis klausi
mas yra keliamas visur, kur susieina bent 
du ar trys DBLS nariai, nes jis visiems 
yra aktualus ir visi jaučia, kad dabartinė 
padėtis nėra normali. Visi bendrai ir kiek 
vienas individualiai jieškome kelių ir bū
dų, kad mūsų lietuviškoji veikla būtų su
stiprinta. Tokio jieškojimo išvada yra ir 
šis rašinys.

J. Lūža.

DIDELIS VEIKALAS LIETUVIŠKAI
Beveik prieš 10 metų, Italijoje pasirodęs 

moksliškas populiarus veikalas Giuseppe 
Ricciotti „Jėzaus Kristaus Gyvenimas su 
kritišku įvadu“, didelio formato, 806 psĮ., 
susilaukė nepaprasto pasisekimo. Pačioje 
Italijoje kasmet išeina po kelias laidas ir 
išversta į visą eilę kalbų. Mūsų bendra
darbis P. Dauknys paprašė autoriaus lei
dimo šį veikalą išversti į lietuvių kalbą. 
Autorius, kuris šiuo metu yra Bari uni
versitete profesorius, leidimą davė ir at
sižvelgdamas į lietuvius tremtinius, atsi
sako autoriui priklausančio honoraro. Sa
vo laiške vertėjui rašo, kad paskutinėm sa 
vaitėm jo knygos vertimas pasirodė kinų 
ir graikų kalbomis, tokiu būdu, jo knyga 
jau išversta į 20 kalbų. Mūsų vertėjas šį 
darba tikisi atlikti per metus laiko.

Nidos spaustuvė jau renka P. Dauknio 
„Už Geresnį Pasaulį“.

TĖVU RŪPESČIAI
Diskutuojant lietuvybės išlaikymo klau

simą, neteko pastebėti tėvų balso šiuo opiu
Tragedija tebesitęsia

DIDVYRIŠKOJI VENGRŲ TAUTA, su
kilusi ginti savo Laisvę ir žmogaus vertę, 
sovietų karo mašinos deginama ugnimi, 
skandinama kraujuje, naikinama kulko
mis ir badu. Patrankos ir tūkstančiai tan
kų vėl atvelka geležinę uždangą ir uždeda 
tokią valdžią, kurią visa Vengrų tauta at 
metė ir išvijo. Kas vakarą klausydamies 
radijo pranešimų, kartu išgyvename did
vyriškos tautos tragediją, besišaukiančios 
pagalbos ir vis nesulaukiančios. Bedieviš
kojo bolševizmo barbariški darbai supur
tė visą" civilizuotą pasaulį: renkamos au
kos, ruošiamos protesto demonstracijos, 
bažnyčiose meldžiamasi į Visagalį Dievą, 
kad būtų sulaikytas demono dūkimas, nes 
matome, kad tokie darbai yra tikrai ne
žmoniški.

Tas didysis slibinas, senasis žaltys, ku
ris vadinamas velniu ir šėtonu, kuris su
vedžioja pasaulį, buvo numestas žemėn. 
Vargas žemei ir jūrai, nes nužengė pas jus 
velnias su didele rūstybe, žinodamas, kad 
jis maža laiko teturi! Taip Šv. Jonas Apo
kalipsėje aprašo savo vizijas Patmos salo
je, o savo Laiške rašo: „Kas daro nuodė
mę, yra iš velnio, nes velnias nusideda nuo 
pat pradžios. Tam ir pasirodė Dievo Sū
nus, kad suardytų velnio darbus. Kainas, 
kurs buvo iš piktojo, užmušė savo brolį. 
Ir kodėl užmušė? Nes jo darbai buvo pik
ti, o jo brolio teisingi“ (I Jo. 3, 8... 12).

Vengrų tautos kova už Laisvę virsta 
apokalipsine kova su žvėrimi, šėtonu. Kris 
tus savo tikintiesiems nurodo galingiausį 
dvasinį ginklą: „šita gi veislė kitaip ne
išvaroma, kaip tik malda ir pasninku“ 
(Mt. 17, 20). Pats Popiežius PIJUS XII 
paskutiniųjų dviejų savaičių bėgyje jau 
trečia Enciklika visus krikščionis jaudi
nančiai ragina į maldą, nes „Vengrų tau
tos kraujas šaukiasi Viešpaties, kuris 
kaip teisingas teisėjas, privačių žmonių 
nuodėmes dažnai baudžia po mirties, bet 
kartais ir išame gyvenime baudžia val
džias ir pačias tautas, kaip istorija moko“. 
Ir liudydamas savo tėvišką prielankumą 
„Mylimajai Vengrų tautai“ suteikė ypatin 
gą Apaštališką Palaiminimą, melsdamas 
dangiškų malonių.

Į Popiežiaus kvietimą maldai tuojau at
siliepė viso pasaulio Vyskupai, ypač pa
čioje Italijoje. Palermo Arkivyskupas Kar 
dinolas Ruffini savo ganytojiškame laiške 
tikintiesiems pareiškė: „Neįmanoma žo
džiais išreikšti visų garbingų ' žmonių 
skausmą, kurį sukėlė nelemtoji 'ginkluota 
bolševizmo invazija Vengrijoje. Rusų bol
ševizmo budeliai, neatsižvelgdami nei į 
moteris, nei vaikus, nei į sužeistuosius, 
bombardavo net ligonines, pasiekdami be
gėdiškumo ir nedorybės kraštutinę ribą, 
prisidengę juodžiausiu veidmainiškumu 
kalbėjo taikos derybose“. .Kardinolas įsa 
kė, kad jo vyskupijoje varpai tebus skam 
binami tik gedului vakarais, kad tikintieji 
susikauptų maldai už žuvusius Vengrijo
je. Milano Kardinolas Montini paskelbė 
maldos ir atgailos dieną už Vengriją ir ge
dulo procesiją per miesto gatves. Savo 
kalboje pasakė: „Kai Vengrija kankinama, 
privalome melstis, nes malda yra mūsų 
stiprybė, dvasinis ginklas ir geros sąžinės 
palaikytoja. Melskimės už nelaimingą did
vyrišką Vengriją, kad laimėtų jos šventoji 
meilė už Laisvę ir Tikėjimą“. Neatsiliki- 
me ir mes lietuviai!

i P. Dauknys MIC

VOKIEČIŲ KALBA LEIDŽIAMAS 
ŽURNALAS „BALTISCHE HEFTE“

1956 m. spalio mėn. numeryje daug vie
tos skyrė įvairiom pabaltiečių problemom 
nagrinėti. Žurnale taip pat paskelbtas Dr. 
P. Rėklaičio straipsnis apie meno pamink
lus ir jų likimą po pastarojo karo Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Straipsnyje, be kita 
ko, pažymėta, kad Aušros Vartai gausiai 
tebelankomi tikinčiųjų. Meldžiamasi prie 
jų net ir gatvėje. Drauge duota bibliogra
fija ir nurodyta, kad lietuviškai „Vilnių“ 
šiandien žymi taip pat oficialios Sov. Są
jungos įstaigos ir vadovėliai. Informacijai 
pasinaudota pačia naujausia medžiaga ir 
leidiniais. H. Brunavs nušviečia NKVD 
įvykdytus pabaltiečiams deportuoti įsaky 
mus į Sibirą, P. Campe — Latvijos kapus 
ir laidojimo vietas, Josi von Koskull ra
šo apie protestantų kapuose Romoje užtin 
kamus pabaltiečių vardus ir kt. , (E)

PAMALDOS

CORBY — šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 
12 vai., Our Lady bažn., Occupation Rd. 
Visi kviečiami prie Šv. Komunijos už 
Vengriją.

Kazimiero Cibiro-Verax knyga „Ei Im 
perio del Genocido“ susilaukė didelio susi
domėjimo. Vertinama kaip vienas iš svar
biųjų leidinių bolševikiniam genocidui at
skleisti. Dabar leidžiamas jos antras leidi
mas. St. Santvaras ruošia veikalą apie Lie 
tu vos operos, baleto ir dramos teatrą. Tė 
vynės Mylėtojų'Draugija JAV-se pasiuntė 
Lenkijos lietuviams du egzempliorius nau 
jai išleistosios Dr. V. Sruogienės Lietuvos 
istorijos._________
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Jau tradicijon įėjo dienraščio DRAU
GAS literatūrinės premijos už rinktinį 
metuose romaną. Kaip jau žinome 
šiais metais tokią premiją laimėjo B. 
Pūkelevičiūtė už romaną „Aštuoni La
pai“. Knyga turinti apie 400 puslapių, 
gražiai atspausdinta. Žemiau spausdina
me iš to romano ištraukėlę.

Šiuo metu specialiai skirta komisija 
jau skaito naujus rankraščius, atsiųs
tus DRAUGO konkursui, kurio termi
nas suėjo lapkričio mėn. 1 d.

*
Šakota lazda praskina dilgėles. Žemėj 

guli trys tamsiai raudoni obuoliai.
Ir aš pirmą kartą pamatau savo pasau

lį: burokinės spalvos megztinuką, apvalias 
perlamuto sagas, augštas dilgėles, trum- 
paaulius Dieduko batus su ištampytais už 
penčių liežuviais, kyšančius pro išbrizgusią 
sutaną, ir vidurvasario šešėliais mirgantį, 
tolyje nesibaigiantį, sodą. Pajuntu pavėsio 
drėgmę, žolės ir liepžiedžiiį kvapą, girdžiu, 
kaip šakose garsiai čiulba nematomi paukš 
čiaii

Amarų užėsti serbentų krūmai, perpinti 
pažemio voratinkliais, plaukuoti agrastai, 
aptraukti juoda valktim, o ant virtuvės 
laiptelių — tarnaitė Teklė, pasirišusi mė
lyną prijuostę, priplojusi bespalves bizas 
paausiuose ir susmeigusi jas žibučiais nu
sagstytom šukom, neša baltas gaidžiukų 
plunksnas. Jų ilgi, nuogi kaklai įpjauti gi 
lia žaizda; ant bejėgių galvų teberaudo
nuoja skiauterės.

Pro nužydėjusius alyvų krūmus šviečia 
b ' os vikariato durys su nublizginta mi- 
smgio rankena.

Ir mano pasaulis vėl aptemsta...
Tai Dieduko sodas, tai medinė bažnyt

kaimio klebonija — čia aš pradėjau vaikš 
čioti.

Viename kilimo gale pritūpdavo Diedu
kas ir šaukdavo mane savo pusėn, kita
me atsiklaupdavo mama ir paleisdavo ma 
ne iš savo rankų. Atsimušę žemėn subarbė 
davo ilgi jos karoliai; aš leisdavausi į toli
mą kelionę. '

Dieduko salione auga dvi oleandros: ne
dažyto medžio kibiraičiūo.'ė, kietoj, nulais 

tytoj žemėj, rangosi baltos šaknų gyslos. 
Kampe linguoja supamoji kėdė, o ant iš- 
lenktakojo stalelio — Dieduko pasididžia
vimui ir klebonijos svečių stebinimui sto 
vi mažas namiūkštis. Jį paspaudus, ant 
stogo iššoka papirosas.

Valgomojo duris dengia tamsiai žalios 
užuolaidos, kurių makruose barška apva
liai nutekinti rutuliukai. Ties raudona pliu 
šo sofa kabo nublukęs gobelenas: tarnai šu 
kuoja apdulkėjusius arklius ir lakina ska
likus. Kilnūs ponai kiekvieną rytą išjoja 
ton pačion medžioklėn. Pikta raganą. įau 
dė juos užkerėtam eglynan ir niekas neži
no, kaip pasiekti Magdeburgo miestą, ku
rio bokštai spindi toli, už medžių viršū
nių.

Prie lango kabo parudęs Druskininkų 
vaizdas. Jaunos moterys suveržtais lieme
nimis sėdi pintuose krėsluose ir gurkšnoja 
mineralinį vandenį. Žolėje raičioja lankus 
berniukai; ant jų kaktų užsmauktos jūrei
viškos kepuraitės su plevenančiais kaspi
nais. Gatvėje stoviniuoja riestaūsiai vy
rai, ilgas kojas apsitempę siaurom, lan
guotom kelnėm, lyg nelauktai susitikę Fi- 
lijai Fogai, nustebinti tarpusavio panašu
mu.

Ir vienuolikamečio tėčio nuotrauka: nu
skusta galva, tamsia gimnazisto uniforma, 
susegiota blizgančiom sagom iki pat kie
tos apikaklės. Tą rudenį tėtis išlaikė egza
minus pirmojon Suvalkų gimnazijos kla
sėm

Pusę mėtų jis praleido Vygriuose, pas 
Dieduką. Mokėsi carų vardus, rašė rusų 

kalbos diktantus, o pro siaurą apleisto vie 
nuolyno langą, pro baltus smilčių vėputi 
nius, pro sausas viksvas — tyvuliavo eže
ras. Ramus, gilus ir mieguistas: teliūškuo 
damas slidžius akmenaičius, kartais šliūkš 
telėdamas pakrantėn balta puta, bet tuo
jau pat godžiai ją atgal pasigriebdamas, 
skandindamas šaltan savo dugnan dar vie 
ną saulėlydį.

Bet įspūdingiausias mano vaikystės pa
veikslas, kiekvieną kartą naujai suvirpin
davęs mane džiaugsmo ir baimės pagugon, 
kabo prie valgomojo durų. Tai spalvota 
oleografija — „Miško žvėrys laidoja nie- 
kadėją medžiotoją“.

Plačiaragis briedis, užsimetęs ant spran 
do stulą, laiko tarp suspaustų kanopų di
delį krapylą, o juodas šernas kriuksi lai
dotuvių kalbą. Jo nugara apaugusi šiurkš 
čiais šeriais, piktas šnipas užriestas vir
šun, nasrų šonuose kyšo baltos iltys. Du 
kiškiai, pasistoję ant užpakalinių kojų, 
leidžia medžiotoją duobėn. Jau tesimato 
auksinė gaidžio plunksna, užkišta už ža
lios kepurės, ir nublizginti medžiotojo ba
tų aulai. * * ♦

Ir vėl vasara. Vėl mes einam — visi 
trys — Ukmergės plentu. Pro senų panų 
sodą, pro patvoriuose kerojančius dagius 
ir arklio rūgštymus, pro architekto Jasė- 
no langus. Įskilęs stiklas sulipdytas laik
raštinio popieriaus juosta, veranda apau
gusi laukinėm vynuogėm.

Einam pro neravėtą darželį: čia gyve
na senas caro artilerijos pulkininkas. Jis 

valgo varlių kojas, paspragintas svieste, 
apibarstydamas jas pyrago trupiniais.

Mama ir tėtis laiko mane už rankų, kar
tais sutartinai kilstelėdami į viršų. Tada 
aš paskrendu kelis žingsnius ore ir mano 
nugara nuvinguriuoja saldaus kritimo 
svaigulys...

Autobusas sustoja Utenos gatvės kampe.
Nuspardytos traktieriaus durys pravi

ros: surūdiję lašiniai, pjaustomi kišeninių 
peilių, kojų prakaitas, rūgštus riaugėji
mas, stambus kamblių tabakas, suseilin- 
tas sukant rūkomąjį popierių. O už kam
po — nesiliaujantis malūno dundėjimas...

Autobusas pralekia baltą elektrios jė
gainę su raudonais augšto įtempimo žal- ' 
bais, pralekia tuščias kirpyklas ir skers
gatviuose išrikiuotus vežikus, žiovaujan
čius ant augštų pasosčių. Pramirga pieni
nės, pramirga didžiulės Tilžės sūrių gir
nos, sukrautos languose. Pramirga mažos 
batsiuvių dirbtuvės — apmusėję langai, 
plaktukų kaukšėjimas, vinutėm subadyti- 
kurpaliai...

Ties didžiosiomis Saulės rūmų durimis, 
ant divejų ilgų stiebų, kabo vėliavos,' Per" 
rištos gedulo raiščiais.

Aš timpteliu tėčiui už rankovės'ir paro
dau pirštu:

— Tėti, kodėl juodi kaspinai?..
— Šiandien mirė Maironis, vaike, —

sušnabžda man tėtis ausin.
Autobusas jau rieda pakalnėn, pro 

Ožeškienės laiptus, o aš dar vis tebelaikau 
įrėmusi pirštą autobuso langan

Skaityti aš dar nemokų.
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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 visus 
londoniečius lietuvius skaitlingai atsilan
kyti ir pasiklausyti svečio pranešimo.

SU P. P. MAKAUSKAIS 
ATSISVEIKINANT

Šeštadienį, lapkričio 10 d. vakare, Lietu 
vių Namuose buvo surengtas atsisveikini
mo pobūvis, išlydint iš Londono p.p. Ma
kauskus. Pobūvyje dalyvavo keliasdešimt 
išvykstančiųjų draugų ir artimesnių bičių 
lių. P. Makauskas pasižymėjo Londone, 
kaip retai gabus ir originalus medžio pro 
monėje specialistas. Pradėjęs iš nieko ir 
niekam nepadedant, per gana trumpą lai 
ką jis savo baldų dirbtuvę išplėtė į tokią 
įmonę, kurioje, vienu metu, dirbo apie 30 
darbininkų, jų tarpe daugumas lietuvių. 
P. Makauskas pats pasigamindavo origina 
lių ir patrauklių baldų brėžinius ir pagal 
juos dideliais kiekiais darydavo baldus ži 
nomoms Lonodon firmoms. Vienas jo in
daujos brėžinys buvo premijuotas ir firma 

įggtaiokėjo p. Makauskui 100 svarų premiją, 
užsakydama to modelio pagaminti kelis 
gęstančius. Net ir tuo metu, kai kitos bal 
dų įmonės būdavo be darbo, p. Makausko 
įmonė dirbo pilnu tempu.

Reikia pastebėti, kad p. Makauskas sa
vo šios srities sugebėjimais nebuvo tiek 
įvertintas mūsų pačių tarpe, kiek anglų 
pramonininkų ir prekybininkų. Todėl ne
nuostabu, kad darbininkai, dirbę p. Ma
kausko įmonėje, nesunkiai gaudavo iš čia 
išėję darbo, nes tos lietuvio firmos vardas 
buvo augštame lygyje.

Būdingas p. Makausko būdo bruožas yra 
tas, kad jis niekad neprašė kitų pagalbos, 
bet visada buvo pasirengęs padėti artimie
siems. Jo žodyne nebuvo žodžio — ne. Jei 
pas jį kreipėsi labdaringos organizacijos, 
pavieniai asmenys, visuomenės žmonės, 
prašydami šalpos, ar talkos, p. Makauskas 
be išimties visiems pagelbėdavo, nesiskai
tydamas nė su laiku, nė su lėšomis. Savo 
laiku jis ir „Europos Lietuvį“ yra parė- 
aininkas, supratęs laikraščio leidimo fi
nansinius sukumus.

Nors ir čia, Anglijoje, A. Makauskas bu 
TOjau pralaužęs pirmuosius ledus, turėjo 

Jaaėsavą baldų dirbtuvę, turėjo ir nuosa
vus gyvenamus namus, ir vienas pirmųjų 
automobilį, nors jam ir čia sekėsi gerai, 
tačiau jo gyvas būdas, veržlumas ir ener
gija, sugundė jį persikelti į daugiau gali
mybių turintį kraštą — Ameriką. Į ten 
jis šį šeštadienį ir išplaukia.

Atsisveikinimo žodžius, p.p. Makauskų 
pagerbimo pobūvyje, pasakė DBLS p-kas 
M. Bajorinas, parapijos klebonas kun. A. 
Kazlauskas, senosios kolonijos atstovas p. 
Bulaitis, red. B. Daunoras ir pobūvio šei
mininkas A. Lietuvninkas. Visi kalbėtojai 
iškėlė pį Makausko nuoširdumą ir duosnu- 
mą, o susirinkę svečiai sudainavo „Ilgiau
sių Metų“.

Poniai Makauskienei atsisveikinant 
įteikta rožių puokštė, o p. A. Makauskui 
— pobūvyje pasakytų kalbų ir nuotaikų 
įrašai magnetofono juostelėn. Anglijos lie 
tuvių kolonija vėl neteko nuoširdžių lietu 
vių ir dviejų kandidatų į „vargo mokyk
lą“, dviejų jaunų sūnų, kurie gimė čia, Lon 
done.

Išvykusiems linkime sveikatos ir sėkmės 
naujoje žemėje. Viktė

P. A.J. KAULĖNAS IŠVYKO AMERIKON
LAS Anglijos Vietininkijos pirmininkas 

A. J. Kaulėnas, sąjūdžio reikalis išvyko į 
JAV. Ta proga skaitys paskaitas Chicagoj, 
Detroite, Clevelande ir kituose miestuose.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA
Buvę Lietuvos kariai, norį pasiskaityti 

karių gyvenimą liečiančias temas, ras šio 
se knygose: Gen. Raštikio „Kovos dėl Lie 
tuvos“, — 43 šil., Vaičeliūno — „Tėvynės 
Sargyboje“ — 22 šil., Ramojaus — „Lenk
tynės su Šėtonu“ — 22 šil., pulk. Petrai
tis — „Kaip ije mus sušaudė“ — 4 šil. 6 
d. ir visa tilė kitų knygų. Kalėdoms tinka
ma dovana —- paveikslų albumas LIETU
VA ir lietuviškos plokštelės. Dabar užsisa
kę, gaus prieš šventes.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London W. 4, .

DERBY
Šiuo pranešame vietos bei apylinkės lie 

tuviams, kad DBLS Derby sk., š. m. lap
kričio 17 d., 6 vai. vakaro, didžioje YMCA 
Hall, St. Peters 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.

Visų maloniai prašome nepraleisti šios 
progos ir minėjime skaitlingai dalyvauti.

Skyriaus V-ba

COVENTRY
VYRAI, RENKAMĖS

Lapkričio 24 d., tik su vienos paros pa
vėlavimu, (Kariuomenės šventė lapkričio 
23), coventriečiai lietuviai ir svečiai iš 
apylinkių, kviečiami atsilankyti į.šos. kolo 
nijos rengiamą Kariuomenės Šventės mi
nėjimą, šeštadienį, lapkričio 24 d., 18 vai. 
Programą atsiveža iš Londono red. B. Dau 
noras. Po oficialios dalies bendras pobū
vis. Gros lietuvių bandas. Viskas vyksta 
PILOT salėje. Prašome nesivėluoti.

Rengėjai

WOLVERHAMPTONAS
Lapkričio 10 d., George viešbučio salė

je, sporto klubas surengė vakarą - minėji
mą. Vakare paminėta Lietuvos Kariuome
nės šventė ir Vengrijos tautos tragedija.

Minėjimą atidarė ,V. Kelminstraitis. Ty
los minute buvo pagerbti už laisvę žuvu
sieji Lietuvos ir Vengrijos kovotojai.

V. Kelminstraitis savo kalboje pažymė
jo, kad visas pasaulis išreiškė didžiausį 
pasipiktinimą tusu surengtomis žudynėmis 
Vengrijoje. Jei kas ir turėjo šiokių tokių 
abejonių dėl pasikeitimų Rusijoje, šian
dieną pamatė tikrąjį Maskvos veidą.

Wolverhamptono DBLS skyriaus pirmi
ninkas, D. Narbutas, išsamiai apžvelgė.ir 
analizavo pasaulinę padėtį, ryšium su pas 
kutintais įvykiais Rytų Europoje. Jis nu-, 
rodė, kaip buvo rusains pavykę dalinai įti 
kinti pasaulio opiniją, kad satelitinės vals 
tybės „savo noru“ prie jų buvo priąijungu 
sios ir kaip dabar visi pamatė žiaurią ir 
liūdną tikrovę, kada, nepaisant ilgametės 
propagandos išaugęs rusų įtakoje jauni
mas pats pirmas velijo mirti, negu tęsti gy 
venimą komunizmo vergovėje.

DBLS Skyrius
Numatytas š. m. lapkričio mėn. 24 d. pa 

silinksminimas atšauktas. Vieton vakario, 
bus organizuojama aukų rinkliava veng
rams.

Sportas
Per tą patį vakarą Vilties krepšininkam 

buvo įteikta Bert Williams taurė, kurią jie 
laimėjo pusfinalyje supliekdami WBBC ko 
mandą rezultatu 53:18 ir finale nugalėda
mi Whitmore YC 58:24.

Taurę viltiečiams įteikė Wolverhampto 
no ir apylinkės krepšinio lygos pirminin
kas W. Nightingale, kuris pažymėjo viltie 
čių nuopelnus, keliant krepšinio sporto ly 
gį Wolverhamptone, pagirdamas viltiečius 
už jų sportiškumą ir draugiškumą.

V. Kelminstraitis padėkojo už gražų žo
dį, už taurę ir papasakojo susirinkusiems 
apie Vilties klubo veiklą.

Sportininkus trumpu žodžiu gražiai pa
sveikino ponia J. Narbutienė.

Po iškilmingos dalies, susirinkusieji pa 
šoko ir padainavo.

V. K.

NOTTINGHAMAS
s

LAS Nottinghamo skyrius lapkričio 24 
d„ šeštadienį, rengia Sycamore Rd. mo
kykloje

Kariuomenės šventės Minėjimą
Programoje:

1. Pulk. Vidugirio paskaita, 2. Vaidinimas 
„Anapus uždangos“, 3. šokiai ir žaidimai.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Sekmadienį, 12.15 vai. iškilmingos pa

maldos St. Patrick lietuvių bažnyčioje, ku
rias atlaikys kun. Kuzmickis.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
Manchesterio lietuviams reikalingas 

Vargonininkas. Suinteresuotieji prašom 
kreiptis šiuo adresu: Kun. V. Kamaitis, 
St. Chad's, Cheetham Hill Rd., Manches
ter, 8. Bažnytinis komitetas padės surasti 
butą ir darbą.

BRADFORDAS
šių metų lapkričio mėn. 25 d., 6 vai. v., 

Latvių klubo patalpose, 5, Clifton Villas of 
Manningham Lane, šaukiama DBLS Brad- 
fordo skyriaus nepaprastas narių susirin
kimas, skyriaus piniginiams reikalams ap
tarti.

Jei paskirtu laiku nesusirinks reikiamas 
skaičius, tai susirinkimas bus šaukiamas 
po valandos ir einant DBLS įstatais, bus 
skaitoma teisėtu, nežiūrint kiek asmenų 
jame dalyvautų.

DBLS Bradfordo Sk. V-ba

Š. m. lapkričio mėn. 24 d., DBLS Brad
fordo skyrius rengia ekskursiją į Manches 
terį, pamatyti Dundulį ir Bubulį. Norintie
ji važiuoti registruojasi pas V. Ignaitį.

DBLS Bradfordo Sk. V-ba

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.

Šventės išvakarėse, lapkričio 17 d., 4 v. 
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. Kuzmickis

Visame laisvajame pasaulyje gyvena 
apie 700 liet, inžinierių ir architektų. Iš 
jų apie 600 apjungia Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjunga (PLIAS). 
Apie 200 inžineriją ir techniką studijuo
ja. Centro Valdybai pavesta sudaryti ko
misiją „Lietuviškųjų techninių terminų žo 
dynui“ paruošti ir išleisti. Iki šiol surinkta 
jau per 1.000 techninių žodžių. Inžinieriai 
bei architektai taip pat gyvai svarsto Lie 
tuvos laisvinimo problemas.

VOKIETIJA
luebeckas

Spalio 31 d. moterų klinikoje mirė Ona 
Matulaitytė-Kulišauskienė, gimusi 1915 m. 
Želviuose. Velionė buvo visų liubekiečių 
lietuvių gerbiama už savo darbštumą ir su 
sipratimą lietuvių reikaluose. Palaidota 
Luebecko miesto kapinėse, dalyvaujant 
keilems dvasiškiams ir gausiam būriui 
įvairių tautybių tremtinių. T. Daukšas at
sisveikinimo • žodį tarė prie duobės šios 
apylinkės lietuvių vardu.

BREMENHAVEN

Lapkričio 12 išplaukė į JAV, kaip laivo 
kapelionas, kun. Antanas Bunga, žinomas 
Vokietijos lietuviams kultūrininkas ir pa 
rengimų organizatorius. Amerikoje kun. 
Bunga aplankys savo konfratrus ir drau
gus. ,

GEESTHACHT

Vietos lietuviai pavyzdingai rūpinasi lie 
tuvių kapinėmis. Kiekvienais metais orga 
nizuojamas mirusiųjų pagerbimas. Orga
nizacinį darbą atlieką lietuviškam darbui 
pasišventę — A. Midveris ir J. Drungilas.

BRAUNSCHWEIG

Iš Rosalie Kaserne išvyksta paskutinė 
lietuvių šeima į JAV. Savo laiku čia buvo 
didelė lietuvių stovykla su savo vadovy
be ir gimnazija. Laikui bėgant, daugumas 
persikėlė į kitas stovyklas, išemigravo. Pa 
staruoju laiku čia buvo keturios lietuviš
kos šeimos.

Iš Hamburgo išskrenda į JAV Lietuvos 
lakūnas Edv. Firinauskas su visa šeima.

Braunschweige dar pasiliks Enzinaitė ir 
Jono Ambrazo šeima. Pats Ambrazas yra 
sanatorijoje 20, Salzgitter-Ringelheim, Lun 
gen-Heilstaette. Jo padėtis gana sunki.

RENDSBURG

Energingo visuomenininko dėka vie.tbs 
kapinėse kiekvienas lietuvio kapas yrą pa 
žymėtas kukliu granitiniu paminklu su 
lietuvišku užrašu. Spalio 25 dieną Dr. L. 
Stelmokas sukvietė visus, lietuvius bend
ram pagerbimui mirusiųjų. Tremtinių rė
mėjų būrelių organizatorius, olandas Tė
vas Gabrielis, OFM Cap.,, pašventino tris 
naujus paminklus, o kun. V. Šarka sukal
bėjo lietuvišką maldą.

SCHLESWIG

Ponia Jurgaitienė energingai eina BALF 
Šalpos Įgaliotinės pareigas, lankydama 
apylinkės lietuvius, žadindama jų tautinę 
sąmonę ir at j ausdama sunkią padėtį sveti
mųjų tarpe.

ŠIAURĖS VOKIETIJA Z

Daugumą lietuvių, o taip pat dalis vo
kiečių iš Lietuvos, gavo bolševikų gen. Mi 
chailovo komiteto laiškus, kuriuose lietu
vių ir vokiečių kalba šmeižia lietuvių vi
suomenės veikėjus. Visi laiškai pasirašyti 
anonimu: „Pabaltijo patriotai“ — „Balti- 
sche Patrioten“.

Lietuviai supranta savo Tautos žudikų 
kėslus.

BREMEN

U66.XI.3 d. išplaukė į JAV BALFo pir
mininkas kan. prof. dr. J. B. Končius. 
Prieš išplaukdamas į Ameriką, jis asmeniš 
kai aplankė Šiaurės Vokietijos didesnei 
lietuvių kolonijas, informuodamas ir su
rinkdamas visus lietuvių, tremtinių pagei
davimus BALFo Seimui, kuris įvyks Ame 
rikoje, „lapkričio 22-25 d.d. Luebecko lie
tuviai ir latviai surengė jam atsisveikini 
mo aktą.

Balfo Pirmininkas Kan. J. B. Končius, 
spalio mėn. 17'd. dar kartą aplankė Gau- 
tingo Sanatorijoje besigydančius ligonis, 
apdovanodamas Balto gėrybėmis — svies 
tu ir sūriu. Drauge Gerb. Pirmininkas pa
pasakojo, kad paskutiniu laiku Baltas vis 
didesnį dėmesį kreipia į lietuvius tremti
nius Sibire ir pasilikusius Lietuvoje. Jau 
esą išsiuntę daugybę siuntinėlių, kelioli
kos tūkstančių vokiečių markių vertės. 
Kol kas siunčiama daugiausiai būtini vais 
tai ligoniams. Ateityje numato šalpą į 
Lietuvą ir tremtiniams Sibire dar daugiau

KUR MUSŲ ORGANIZACIJOS?

Vengrijos įvykiai visus sujaudino. Su pa 
sipiktinimu žiūrime į Vakarus, kaltiname 
juos už nesuteikimą pagalbos ginklais ir 
jėga.

Visame laisvajame pasaulyje vyksta de
monstracijos prieš rusų smurtą. Miestai ir 
fabrikai kuria specialius fondus aukomis 
vengrams paremti. Ką darome mes? Mūsų 
organizacijos iki šiol nerado reikalo pa
skelbti aukų vajau vengrams! Gal vado
vybės nesutaria, kuri organizacija . turi. 
skelbti vajų? Gal nusistačiusios" likti tik 
stebėtojais? Ar nieko mums nepasako įdė 
tos „E. L.“ nuotraukos?

Turime būti dėkingi .Europos Lietuviui“ 
už padėties gelbėjimą. Bet „E.L.“ akcija 
per siaura. Ne visi „E. L.“ skaito. Be to, 
daugelis nepasiruošia pasiųsti pinigus. Ge 
riau būtų, jei DBLS, ar jos sudarytas tam 
tikras komitetas, paskelbtų aukų vajų ir 

išplėsti. Tačiau pažadėjo neužmiršti ir 
vargstančių lietuvių Europoje, o ypač li
gonių. Esą būsią visa daroma padėti vi
siems pagelbos reikalingiems tautiečiams, 
kad tuo būdu vargstą žmonės jaustų bent 
moralinį tarpusavio rūšį.

Drauge Kan. Končius pareiškė, kad jau 
už kelių dienų išvykstąs iš Europos vėl į 
JAV, kur neužilgo dalyvausiąs Balfo sei
me. Tačiau pavasarį, gal būt, vėl sugrįšiąs 
į Europą.

Gautingo lietuviai ligoniai džiaugėsi tu
rėję Balfo Pirmininką savo tarpe, reiškė 
dėkingumą už rūpinimąsi vargstančiais 
ir linkėjo mielajam svečiui geros kelionės 
į JAV. ELI

SVEICARUA

Šveicarijos lietuviai nuoširdžiai 
sveikina kilnų sukaktuvininką

Prof. J. ERETĄ

švenčiant 60 metų sukaktuves ir 
linki gausios Augščiausiojo palaimos 

ir ištvermės lietuvybės darbe.

VENGRIJOS ĮVYKIŲ ATGARSIAI 
ŠVEICARIJOJE

Pasklidus žinioms apie žiaurius rusų 
veiksmus Vengrijoje, kaip ir visame kul
tūringame pasaulyje, pasipylė bangos pro
testų bei pasipiktinimų. Visos Šveicarijos 
partijos, išskiriant komunistų partiją, kas
dieną ruošia įvairiose vietovėse didžiu
lius mitingus, kuriuose protestuojama dėl 
rūstį veiksmų. Religinės organizacijos orga 
nizuoja maldos valandas. Įvairiose vietovė 
se nuo 8 vai. vakaro iki 6 vai. ryto, įvai
rių tikybų bažnyčiose meldžiamasi be per 
traukos.

Mitingų kalbėtojai bei minios chorais 
šaukia. kad Šveicarijos vyriausybė nu
trauktų visus diplomatinius bei prekybi
nius santykius su Sovietų Rusija bei jų 
sąjungininkais. Taip pat yra reikalauja
ma, kad šveicarų sporto organizacijos at
sakytų visus susitikimus su rusų bei jų 
satelitų sportininkais. Reikalaujama, kad 
pasaulinėje sporto olimpijadoje šveicarai 
atsisakytų dalyvauti sporto varžybose, 
kur dalyvauja rusai. .

Rašančiąm šias eilutes teko dalyvauti 
tokiame mitinge, kuris buvo suruoštas 
Zuriche. Tūkstantinė žmonių, minia apjuo 
šė estradą, kuri buvo papuošta vengrų 
ir šveicarų vėliavomis. Degantieji fakelai 
švietė apie estradą. Kalbėtojams buvo ke- 
fiamos didžiausios ovacijos. Nuolatos gir
dėjosi minios' šauksmai: „Šalin rusai iš. 
Šveicarijos“ „Nutraukti diplomatinius san 
tykius“ „Šalin komunistai iš parlamento 
ir profesinių sąjungų“ Kaip visoje Švei
carijoje, taip ir Zuriche buvo renkami pa
rašai peticijai, reikalaujant nutraukti di
plomatinius bei prekybinius santykius su 
rusais bei jų satelitais. Turbūt, kad ne
buvo nė vieno, kuris nebūtų pasirašęs 
šių sąrašų.

Vienas kalbėtojų pareiškė: „Mes netu
rime teisės paduoti rankos tiems, kurie 
tiek tautų yra pavergę ir tiek nekalto 
kraujo pralieję. Amžina gėda tam, kuris 
paduos ranką tautų budeliams.“

A. P-tis

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Val
dyba turi galimybių surasti darbo Šveica
rijoje lietuvaitėms. Pagal pageidavimą dar 
bas galima gauti šeimose arba lengvam 
darbui fabrike.

Kas šiomis galimybėmis įdomaująs, pra
šoma kreiptis sekančiu adresų: A. Paulai- 
tis, Beckhammer 24, Zuerich 6/57, 
Schweiz.

SKAITYK 

„EUROPOS LIETUVĮ“!

gindami pasėti tarp jų nepasitikėjimą.
E

aukų lapais būtų aplankomas kiekveinas 
lietuvis. Tikiu, kad visi tautiečiai neatsisa 
kytų šiam reikalui paskirti porą šilingų. 
Tokiomis, kad ir mažomis aukomis, paro
dysime savo solidarumą didvyriškai veng
rų tautai.

Jeigu neįmanoma suorganizuoti demons
tracijos prieš rusų* smurtą, ar negalėtume, 
paskelbti gedulo dienos, bado streiką, (die 
nos maisto išlaidas pasiunčiant pabėgė
liams) ir ne vien žodžiais išreikšti jiems 
užuojautą.

Dabartinė laikysena mes įrodome kokie 
mes silpni, nejautrūs dideliems reikalams, 
ir kokie narsūs pasidarome, kai norime iš 
aiškinti, pav., kas įsteigė, it ar turėjo tei 
sę įsteigti vaikų darželį?

Mieli tautiečiai, taip kaip Vengrija pra
šo- ne gražių žodžių, bet ginklų, vaistų ir 
maisto, taip ir mes prašom ne gražių žo
džių, bet darbų. Latikiam.

V. Paliulionis

RIEBALAI IR ŠIRDIES LIGOS

Amerikietis, Dr. Joliffe, pereitą savaitę 
paskelbė medicinos naujieną. Jis pareiškė 
New Yorke širdies ligų specialistų susi
rinkime, kad nėra nė mažiausios abejo
nės,5 jog riebus maistas blogai a’tsiliepia 
į širdies veikimą.

Jau prieš penkis metus, pagal Dr. Joli
ffe, pradėjo tyrimus riebalingo maisto įta 
kos į širdies funkcijonavimą. Tie tyrimai 
išryškino, jog dabar galima neabejojant 
patvirtinti, kad riebalai širdžiai kenkia.

Tyrimai parodė, kad kraujas išnešioja 
organizmo riebalus, taip vadinamus beta- 
lipoproteinus, kurie turi savyje choleste
rolio (riebaus alkoholio). Be to, širdies 
arterijos padenigamos cholesteroilio, ku
ris neleidžia širdžiai normaliai plakti.

Susiduriama su dviejų rūšių riebalais: 
gyvulių riebalai, t.y. sviestas, taukai, laši 
niai ir augaliniais riebalais,— alyva.

Pasirodė, kad kraštuose kuriuose dau
giau mirštama nuo širdies ligų, kaip JAV, 
D. Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir 
N. Zelandijoje, vartojama daug gyvulinių 
riebalų. Ten, kur vartojama mažai gyvu
linių reibalų, bet daugiau augalinių, kaip 
Italijoje, Azijoje,. Afrikoje, širdies ligos 
yra retos.

Vienas britų mokslininkas ėmė tirti, 
kaip yra su eskimais, kurie valgo daug rie 
balų, bet neserga širdies ligomis. Pasirodo, 
kad eskimai vartoja daug žuvies —■ ryklio 
taukų, kurie nedaugina, bet mažina cho
lesterolio kiekį organizme. Šis mokslinin
kas, Dr. Bronte - Stewart, tyrė Bantu ra
sės negrus. Jis juos kurį laiką valgdino 
augšto riebalingumo maistu, duodamas su 
valgyti po 10 kiaušinių per dieną. Jis pa
stebėjo, kad cholesteroilio kiekis jų krau- 
juje žymiai padidėjo. Paskui jis davė ryk 
lio alyvos; cholesteroilio kiekis kraujuje su 
mažėjo. Taip pat cholesteroilį naikina ir 
saulėgrąžų alyva.

Tokiu būdu prieita išvados, kad riebalas 
riebalui nelygus. Blogai į žmogaus orga
nizmą veikia perdėtas kiekis kompaktinių 
gyvulių riebalų ir kiaušinių trynių. Gerai 
veikia, t.y. cholesteroilį naikina, augalinės 
alyvos ir žuvies taukai.

Dr. Joliffe priėjo išvados, kad senesnio 
amžiaus žmonėms niekas taip nekenkia, 
kaip gausus vartojimas gyvulių taukų. Jis 
rekomenduoja:

1. Nevalgyti su mėsa išverdamu taukų, 
dažniau valgyti žuvį, vartoti nugriebtą 
pieną ir liesą sūrį.

2. Vengti riebių desertų ir kepsnių.
3. Vartoti nedaugiau 1 uncijos sviesto per 
dieną.

4. Riebų pieną vartoti tik Su kava ir ko
še.

5. Papildyti trūkstamas kalorijas, val
gant daugiau duonos, bulvių, daržovių ir 
vaisių.

Amerikiečiai labai susidomėjo Dr. Joli
ffe teigimais ir Leona Baumgartner, New 
Yorko sveikatos komisaras suorganizavo 
5000 savanorių — vyrų -tarp 50 ir 55 metų, 
kurie niekad nesirgo širides liga, ir vyrus, 
turinčius mažiau kaip 50 metų, bet jau 
turėjusius vieną širdies priepuolį. Bandy
mai bus tęsiami penkis metus. Savanoriai 
pasižada tiksliai sekti Dr. Joliffe nurody
tas dietas. Sveikieji vyrai gaus turtingą 
gyvuliniais riebalais maistą ir sirgusieji 
širdimi gaus tokį maistą, kuris mažina 
cholesteroilį kraujuje. Po penkių metų 
bus aiškus duomenys, kurie jų bus geriau 
bandymus „atlaikę“ ir kurių širdys bus 
„tvirtesnės“.

MICHAILOVAS STIPRINA GYVATYNĄ

Gautomis žiniomis, Michailovo komite
tas rytiniame Berlyne sustiprinamas nau
jais bendradarbiais. Šiuo metu atkreip
tas didesnis dėmesys į užsienyje gyvenan 
čius pabaltiečius. Prie komiteto priskirta 
visa eilė bolševikinių estų ir latvių parei
gūnų, kurie turį sustiprinti veiklą visa-, 
me pabaltiečių sektoriuje. Vak. Vokieti
joje ir kitur Vak. Europoje pasirodė taria 
mai pačių pabėgėlių vardu, bet faktiškai 
bolševikų agentų parašytų atsišaukimų, 
kuriais skatinama įvairiose gyvenvietė
se, butų kolonijose ir atskirose vietovėse 
steigti nedideles „norinčių grįžti į tėvynę 
vienutes“. Bjauriai šmeižiami latvių min. 
Liepinš, gęn. Skaistlauks, pulk. Janums ir 
kiti pabaltiečiai veikėjai. „Pabaltiečių pa
triotų“ vardu išlestame atsišaukime, ku
riuo norima sudaryti įspūdis, lyg jis būtų 
išėjęs iš pačių pabaltiečių pabėgėlių tar
po, dergiami taip pat estai veikėjai, o iš 
lietuvių ypač puolamas Dr. P. Karvelis. 
Tuo, būdu bolševikai, mėgindami nuslėpti 
ligšiolinę nesėkmę ypač tarp pabaltiečių, 
stengiasi juos dar daugiau apšmeižti, mė-

KAS DEDASI RYTŲ BERLYNE

Rytų Europos sukilimas judino žemę po 
kojomis ir Rytų Vokietijos gyventojams. 
Tačiau šis, 'dar tvirtai komunistų valdo
mas kraštas, yra vis sunkesnėje izoliaci
joje. Jos vadai padarė viską, ką galėjo, 
kad tik sumažinus Lenkijos įvykių reikš
mę ir užuot rašyti ką rašo Varšuvos spau 
da, pasitenkino persispausdinti Pravdos 
komentarus. Tačiau Rytų Vokietijos gyven 
tojai labai gerai žino kas dedasi Lenkijoje 
ir Vengrijoje, tik ne iš savo spaudos., bet 
iš Vakarų Vokietijos radijo. Nėra jokios 
abejonės, kad bet koks sukilimas būtų 
kuožiauriausiai sunaikintas. Niekur nėra 
tiek rusų kariuomenės, kiek Rytų Vokieti
joje. Lojali Maskvai voikečių komunistinė 
valdžia nė minutės neabejodama pasikvies 
tų pagalbon rusų tankus. Rusija panaudb 
tų tas represijas Vokietijoje, ne tik todėl, 
kad rusai dar neužmiršo kad vokietis yra 
jų priešas, bet svarbiausiai dėl to, kad Ry 
tų Vokietija yra Vakarų pasienyje, prie 
amerikiečių, anglų, prancūzų ir naujo
sios Vokietijos armijos divizijų.
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EUROPOS LIETUVIS

čiau galėjęs nuplauti tikrovės šleikštumą...

PLUNKSNAGRA UZIO

Vakariečiai nepaprastai daug gražių 
mostų parodė kovojantiems vengrams. Sta 
čiai stebėtis reikia, kad tuo metu, kai ne
lygioje -kovoje tūkstančiai vengrų mirė, 
šaukdami pagalbos, šaukdami, kad jie 
miršta ne tik už savo, bet už visos žmoni
jos laisvę ir ateitį, Vakaruose dėl šito toks 
buvo didelis susijaudinimas, jog Amerikos 
prezidentas, vos po kelių valandų po per
rinkimo paskelbė linksmą žinią vengrams, 
akmenimis besiginantiems nuo tankų, kad 
Amerika, girdi, priimsianti 5000 vengrų pa 
begalių! Tai bent pagalba! Girdėjau, kad 
Lietuvių Sodyba daranti pastangas priimti 
20 vengrų pabėgėlių be jokių skriningų... 
Lietuvių Sodyboje yra 56 akrai žemės, pa 
gal šį mastei, Jungtinės Amerikos Valsty
bės tokios žemės teturinčios tik 250 kartų 
daugiau...

„S“ RAIDĖ
Šluojant sodo suvytusius šapalėlius, suo- 

lan sėstelėjo senjoras S., sakydamas:
— Šviesios sulauksime ateities, nes Lie 

tuvą valdė ir valdys tik raidė „S“...
Girdi, pradžioje ją valdė Savanoriai, po 

jų prez. Smetona, po jo prez. Stulginskis, 
vėliau Socialdemokratai, o po jų vėl Sme 
tona, vėliau Sovietų Sąjunga — Stalinas, 
gi po Stalino SS, o po SS — Sniečkus... 
Jei tos „S“ raidės vardą nešiojančio pra 
našystės išsipildys, tai ateityje Lietuvą 
valdys — Sugrįžę Seniai...

LENKAI REIKALAUJA... VILNIAUS!

Nr. 44. (444) 15. 11. 1956.

Tą vakarą, kai Bulganinas grąsino Lon
donui paleisiąs raketas, kai paaiškėjo, kad 
rusai Egiptan sutraukė žymiai daugiau 
ginklų, negu reikėtų apginti Egiptą, kai 
Londono gatvėmis žygiavo, tiesa labai ra
miai ir tvarkingai, studentų eisenos su an 
tisovietiškais plakatais, užsukau į barą, į 
„salloną“, prabangiškame Londono kvarta 
le. Politinė nuotaika ir čia buvo įkaitusi: 
puošnūs svečiai diskutavo, kas bus rytoj, 
kaip pasielgs Maskva? Po antrojo dvigu
bo, šovė man mintis, prisipažinti, kad esu 
.vos tik atvykęs iš Maskvos rusas ir rytoj 
vėl į ten turįs grįžti. Tuo prisipažinimu 
norėjau patirti, kiek giliai įsišaknyjusi 
tokioje atmosferoje antisovietinė nuotaika. 
Maniau, kad gal pylos ir negausiu, bet iš
keiktas tikriausiai būsiu tinkamai. Nepap 
rastai nusivyliau, kai artimiausieji mano 
kaimynai, du džentelmenai, elgėsi su mani 
mi taip, lyg su pačiu Malenkovu, kai jis 
savo viešnagės metu bučiavo Londone vai 
kus ir fabrikų darbininkes. Jie mane vai
šino, vadino rusus geriausiais draugais ir, 
kai atėjo laikas barą apleisti, pavežėjo 
Bentley automobiliu iki...,, mano viešbu
čio", kurį nurodžiau sovietų ambasados 
kaimynystėje. Atsisveikinant sutarėm, kad 
rytoj jie atvyks į šį viešbutį ir ten drau
giškoje nuotaikoje papietausime... Kai 
„Bentley“ už kampo pasuko, su švinine 
širdimi pasukau į artimiausią požemio sto 
tį, nes barai jau buvo uždaryti, kuriuos bū

Kai paskutinį mėnesį raudonųjų barba
rų pavergtoji Lenkija šiek tiek išsikovojo 
laisvės, kiekvienas lietuvis tokią žinią su 
džiaugsmu sutiko, nes įgimto laisvės troš
kimo ir žmogaus vertės pajautimo su tan 
kais nesutraiškysi. Remiame kiekvienos 
tautos kovą už teisingą laisvę. Bet štai, 
pereitą penktadienį, lapkričio 9 d. vakare 
10.20 vai. Italijos radijo pranešė, kad tą 
dieną Lenkijoje buvo masinių susirinki
mų, kur lenkai tarp kitų dalykų reikalavo 
Vilniaus grąžinimo prie Lenkijos! Nejaugi 
lenkai dar nepasimokė iš savo didžiosios 
nelaimės ir šiek tiek laisviau atkutę sie
kia amžinosios Lietuvos sostinės?! Gal 
būt ne be prasmės buvo, kad po šios ži
nios Italijos radijas toiiau pranešė, kad 
prancūzai Alžyre sugavo 30 beduinų, kur 
vienas piemuo buvo apsivilkęs generolo 
uniforma...

Mes solidarizuojame kaimyniškai lenkų 
tautai jos kovoje už laisvę ir visišką nepri 
klausomybę, bet dėl to nė vienas lietuvis 
niekad neišsižadės savo amžinosios sosti
nės!

STUDENTŲ PAGALBA
Vienoje sušautkas skubus visų Vakarų 

valstybių studentų kongresas, kur bus ap
tarta, kaip geriau pagelbėti Vengrijai.

Visi universitetai renka aukas. Bus su
darytos sąlygos kuo greičiausiai įtraukti į 
universitetus ir medžiagiškai aprūpinti še
šis šimtus vengrų studentų, iki šiol pasie
kusių Austriją.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS
SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ

ŽALIO INTERNACIONALO KONGRESAS PARYŽIUJE
Spalio 28-30 d.d. Paryžiuje įvyko Inter

national Peasant Union (populiariau žino 
mas kaip Žaliasis Internacionalas) metinis 
kongresas. Internacionalo nariais yra šių 
kraštų ūkininkų-valstiečių partijų atsto
vai: Albanijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čeki
jos, Vengrijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Slovakijos ir Serbijos. Lietuvą 
Žaliajame Internacionale atstovauja Lietu
vos Valstiečių-Liaudininkų Sąjunga. Inter 
nacionalo tikslas yra tarptautinėje plotmė 
je kovoti už savo kraštų išlaisvinimą iš So 
vietų Rusijos okupacijos ir bendradarbiavi 
mo dvasioje plėsti Internacionalo narių 
tarpusavio santykius, o taip pat santykiau 
ti su kitų tautų, į Žaliąjį Internacionalą ne 
įeinančių, ūkininkų organizacijomis.

Šiemetiniame kongrese dalyvavo apie 
400 delegatų ir keliasdešimt svečių iš įvai 
rių Europos kraštų, kaip D. Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Olandi
jos, Danijos, Švedijos, Italijos, o taip pat 
atstovai iš Indijos, Japonijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Filipinų ir kt. Tiek 
delegacijų sudėtyje, tiek svečių tarpe buvo 
plačiai žinomų politikos veikėjų, moksli
ninkų, žurnalistų, ūkio darbuotojų ir libe
ralinio jaunimo atstovų.

Kongreso reikšmė matyti iš tokių faktų, 
kad į jį atkreipė dėmesį ir atsiuntė savo 
sveikinimus tokios įžymenybės, kaip Ame
rikos prezidentas ’D. Eisenhoweris, Pran
cūzijos prezidentas R. Cotty, daugelio vals 
tybių vyriausybių nariai, senatoriai, par
lamentarai, ūkininkų partijų vadai. Kong
resui vykstant Paryžiuje, į jį atsilankė ir 
labai šiltus sveikinimus perdavė įžymūs 
prancūzų valstybininkai, jų tarpe buv. mi- 
nisteris pirmininkas A. Pinay.

Kaip beveik visi tarptautiniai politiniai 
kongresai, kaip krikščionių-demokratų, 
socialistų, liberalų ar jaunimo, taip ir šis 
kongresas savo priimtose rezoliucijose rei 
kalavo Sovietų Rusiojs okupuotų kraštų 
laisvės atstatymo, laisvų rinkimų, sociali
nio teisingumo, atkreipiant laisvųjų tautų 
dėmesį į tą baisią padėtį, kuri šiandien 
yra Centro ir Vidurio Europoje ir Baltijos 
valstybėse. Kongrese pasakytos svarbesnės 
kalbos ir priimtos rezoliucijos buvo per
duotos per daugelio kraštų radiją, jų tarpe 
D. Britanijos BBC ir Voice of America, ir 
rado vietos didžiojoje spaudoje.

Lietuvos Valstiečių-liaudininkų Sąjun
ga, kaip atstovaujanti Lietuvą Žaliajame 
Internacionale, buvo sudariusi lietuvių de 
legaciją šios sudėties: H. Blazas ir A. De- 
venienė (iš Amerikos), J. Lanskoronskis 
ir P. Dulevičius (iš Prancūzijos), J. Sen
kus (iš Britanijos), A. Narakas (iš Šveica
rijos), inž. L. Prosinskis, J. Jaks-Tyris, A. 
Germanavičius, V. Garbė ir K. Dikšaitis 
(iš Vokietijos). Iš lietuvių grupės A. Na
rakas buvo išrinktas kongreso prezidiumo 
sekretorium, J. Lanskoronskis, H. Blazas, 
J. Senkus — politinės komisijos nariais, 
inž. L. Prosinskis ir P. Dulevičius — agra
rinės komisijs nariais, kiti delegatai įėjo į 
jaunimo ir technines komisijas. Į Inter
nacionalo Vykdomąjį Komitetą, kaip vice
pirmininkė, išrinkta A. Devenienė.

Lietuvių delegacija kongrese buvo akty- 
yi ir savo uždavinius vykusiai atliko. Kon 
greso plenume lietuvių vardu pasakytos 
prof. J. Baltrušaičio (Lietuvos Laisvės Ko 
miteto atstovo), A. Devenienės (Interna
cionalo vicepirmininkės), J. Lanskorons- 
kio (VLIKo atstovo) ir Dr. E. Turausko 
kalbos sukėlė g^vo dėmesio ir daugelyje

vietų buvo pertraukiamos gausių plojimų. 
Mūsų atstovai iškėlė naujų idėjų kovoje 
su sovietiniu okupantu, reikalavo išlais
vinti Sibiro tremtinius, o taip pat išryški
no sovietų propaguojamos Rytų-Vakarų ko 
egzistencijos tikrąją prasmę ir padarinius, 
tiek Vakarų laisvajam pasauliui, tiek pa
vergtosioms tautoms.

Į kongresą buvo atsilankęs ir jo darbus 
stebėjo Lietuvos atstovas Prancūzijoje dr. 
S. Bačkis ir Prancūzijos Lietuvių Bendruo 
menės valdybos pirmininkė p. O. Bačkie- 
nė.

Kongreso rimtas suorganizavimas ir jo 
geras pravedimas yra rimtas įnašas į pa
vergtų tautų, jų tarpe ir mūsų Tėvynes, iš 
laisvinimo akciją. J. S.

VENGRAI OLIMPIJADOJE
Vengrų grupė atvyko į Melburną daly

vauti pasaulinėje sporto olimpijadoje. Visi 
vengrų komandos nariai buvo su juodo šy 
do gedulu ant rankovių „Mūsų draugams, 
kurie žuvo kovoje“. Vengrų olimpinė ko
manda sutikta apie 1000 vengrų gyvenan
čių Australijoje minios. Jie atėjo nešini 
tautine vėliava, perrišta juodu kaspinu.

Atvykusieji vengrai paaiškino, kad jie 
išvykę iš Vengrijos prieš dvi savaites, t.y. 
prieš antrąją rusų ataką. Sportininkai ir 
žiūrovai visi kartu sugiedojo tautos him
ną. Daugelis verkė.

Rusų atstovai laukė vengrų, 
juos sutikti, tačiau vengrai su 
sveikino ir nesikalbėjo.

norėdami 
jais nesi-
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Londonas. Britų BOAC orinio susisieki
mo bendrovė užsakė JAV 15 Boeing 707 
tarpkontinentinių sprausminnių keleivi
nių lėktuvų. Lųktuvai bus D. Britanijai 
pristatyti 1960 metais. Šių lėktuvų kaina 
yra 44 milionai svarų, į šią sumą įeina ir 
9 milionai svarų mokami už Rolls- Royce 
Conway sprausminius motorus, kuriais šie 
lėktuvai bus aprūpinti.

Paryžius. Minia studentų, jaunimo ir 
darbininkų demonstravo prieš komparti
jos būstinę. Demonstrantai įsiveržė į komu 
nistų rūmus, išmėtė per langus jų doku
mentus. Po to jie komunistų ..štabą“ pade 
gė. Liepsna apėmė dvejis komunistų namų 
augštus. Tik po didelių pastangų 
ninkams pavyko ugnį užgesinti.

Kairas. Nasseras buvo pakeltas 
džiojo Mokytojo“ (Grand Maitre) 
Kairo masonų ložės.

* * *
JTO. Per paskutinius du mėnesius Jor

danas įteikė JT organizacijai 250 skundų 
prieš Izraelį; Izraelis įteikė 150 skundų 
prieš Jordaną.

gaisri-

i „Di- 
laipsnį

Pentagonas. JAV karinė vadovybė studi
juojanti planą pakeisti 5 JAV kariuome
nės divizijas Europoje dešimčia specialių 
atominėms kautynėms parengtų brigadų.
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Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 
maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per BALTIC STORES

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kalnas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880. <
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra pristatymo garantija

P. & ILSIPi’LY 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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Suezas. Buvęs Egipto karalius Farukas 
nusiuntė Prancūzijos prezidentui Coty, Ei 
senhoweriui ir Edenui slaptus laiškus. Jis

PRAŠOMA ATSILIEPTI:
GAIGALIENĖ — JANUTYTĖ

arba skaitytojai, žinantieji jos adresą, „ 
prašomi skubiai pranešti „Europos Lietu- ras0> kad Egipto tauta neturinti mokėti, sa 
vis“, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11. vo krauiu už vyriausybės padarytas klai- 

. — .. .j das. Farukas pageidauja, kad Suezo klau-MAŽEIKA Domas, jis pats, ar jo adresą . .__ .
žinantieji, prašomi labai svarbiam reika slmas butų išspręstas taikingai.
lui parašyti: J. Dyvas, 6, Constance Rd., » • •
Birmingham 5. Aleksandrija. Rusai steigia Aleksandri-

VAGUSEVIČIUS Algirdas, s. Jono, prašo- joje naują konsulatą, kuriame būsiąs dide 
mas jis pats ar jo adresą žinantieji para iis skaičius tarnautojų, patarėjų ir visokių 
šyti: A. Šukaitis, 283, Mac Nab St. N. specįaiistų 
Hamilton, Ont., Canada. * * #

EIDIMTAI — Vladas, Liudas ir Albertas, r .__ _ _ „ .  
s. Kazio, jie patys, ar jų adresus žinan- Londonas. Frank Cousins, vienas įtakin 
tieji prašomi paršyti „E. Lietuvis“, 1, giausių D. Britanijos trade-uniomstų pa- 
Ladbroke Gardens, London W. 11. Tu- sisakė už rusų prekių boikotą, jei visos 
rimą Ibai svarbių jiems žinių. laisvosios vakarų pasaulio valstybės prie

IRENA

rima Ibai svarbių jiems žinių. laisvosios vakarų pasaulio valstybės prie
KURAS Albinas, kil. iš žvirgždaičių, pra- to nr; sides

šomas atsiliepti: V. Sendžikas, 233, Let- » * »
cher St., Sault Ste Marie, Coventry. ......................................

SKIEČIUS Viktoras, s. Juozo, kil. iš Kau- Varšuva. Studentai, darbininkai ir jauni
no. mas surengė milžiniškas demonstracijas iš

KUZMICKAS Salemonas, s. Simano, kil. reikšdami užuojautą Vengrijai. Demons-
iš Pakeklio km., Veiverių valse. frantai nešė vengrų tautines vėliavas. Ši

PETRAITIS Juozas, s. Povilo, kil. is Pet- ,___
raitiškių km., Prienų valse. demonstracija praėjo tvarkingai.

Juos pačius, arba kas žino jų likimą, 
arba jų adresus, prašau pranešti man 
šiuo adresu: Juozas ' ~
shaw Rd., Sheffield, 
svarbių žinių.

CICĖNAS Leonas, kil. .. .
mas parašyti šiuo adresu: Marija Griga
ravičienė, 12, Basset Rd., Caundon, Co
ventry.

Let-

Kleiza, 36, Cowli-
11. England. Turiu

iš Vidiškių, prašo-

TAZAB
_22 ROtAND GARDENS^AONDON ' S W 7

GREITAI!

HAMBURGAS
Vengrų kolonija Hamburge surengė žu

vusių vengrų tautos sukilėlių pagerbimą 
— gedulingas pamaldas. Vengrų kapelio
nui Czador asistavo bendro likimo tautų 
atstovai: lenkas, čekas ir lietuvis. Hamtawr 
go lietuviai, paremdami vengrų tautės str- 
kilėlius, pravedė piniginę rinkliavą ir au
ką persiuntė vengrams per vokiečių Rdn. 
Kryžių.

Parduodaml šie namai:

SIUNTINIAI 4 
PASAULI
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 Europoj^

17, Summerland Avenue, Acton, W. 3. 
Freehold-Namai su terasa. Labai gera

me stovyje. Gražiai atremontuoti. 5 kam
bariai, virtuvė, vonia, garažui vieta. Kaina 
2.700 sv.

24, Hillcrest Crescent, Acton N.W. 3.
Lease 43 metams. Galima išsirūpinti 

freehold. Pusiau atskiras namas gerame 
stovyje. 7 kambariai, virtuvė, vonia, gara
žas. G.R. 9.0.0. ir R.V. 66.0.0 metams. Kai
na 2.750 sv.

28, Third Avenue, Acton W. 3.
Lease 48 metams. Pusiau atskiras na

mas. Sodelis, garažas, naujai atremontuo
tas. 7 kambariai, virtuvė, vonia. Kaina: 
2.700 sv.

3, Glincairn Drive, Ealing W. 5.
Freehold. Pusiau atskiras narnąs. Mo

derniškai įfengti 5 kambariai, virtuvė, vo
nia, gražus sodas, garažas. Kaina: 3.200 s.

35, Webster Gardens, Ealing W. 5.
Lease 83 metams. Atskiri namai. Neto

li Ealing Broadway. Labai gerame stovyje 
ir gražiai atremontuoti. Geroje vietoje. 6 
kambariai, 2 virtuvės, 2 vonios. Gražus di 
delis sodas. Kaina: 3.250 sv. (Už baldus, 
pageidaujant juos perimti — 400 sv.).

2, York Road, Acton W. 3.
Freehold. Pusiau atskiras namas, 6-7 

kambariai, virtuvė, vonia, vieta garažui. 
Kaina: 2.600 sv.

Namus apžiūrėti galima tik iš anksto 
susitarus.

L. Okolow & Co.,
292-4, Edgware Road,
London W. 2.

Telefonas PADington 0946

BROWHEJONES
Ltd.

PIGIAI!
pasiunčia šeimoms siuntinėlius

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

RIMTAI!

REKLAMA

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

Tel.: PAD 2797

MUSU ŠVENTES
Kas laikotarpyje iki 16.12.1956 m. užsisakys 

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 siuntinį, 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 sekmadienį nuo 10 ryto iki 2 v.p.p.

mūsų firmoje siuntinėlį iki 22 Ibs.
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