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VENGRIJA IR LIETUVA
I Nors nėra tiesioginiai kaimynai, bet Lie 

tuva ir Vengrija amžių eigoje yra išgy- 
t venusios daug panašių istorinių momentų.

/ Povytautiniais laikas Vengriją valdė lietu
viškos kilmės karaliai, 19 amžiuje lietuviai 
ir vengrai, tiesa, kiek skirtingu laiku, ruo
šė sukilmus išsivaduoti iš svetimųjų ver
guvės, po pirmojo pasaulinio karo, griu- 

. vus Rusijos carinei ir Austro-Vengrijos 
imperijoms, abi tautos atgavo, teisingiau, 
išsikovojo savo nepriklausomybes. Nuo 
1918 metų ligi 1939 metų karo pradžios 
Lietuva ir Vengrija rūpinosi savo valsty
bių ūkiniu ir kultūriniu atkutimu bei pa
žanga, būdamos mažos, nedalyvavo di
džiųjų varžybose, bet abi visur palaiky
davo taikos pastangas tarptautinėje poli
tikoje. Ir abiejų valstybių tarpusavio san
tykiai buvo geri, draugiški, be jokių pre
tenzijų vieni kitiems.

. Užsiliepsnojus antrajam pasauliniui ka
rui, Lietuvos ir Vengrijos likimas atsidū
rė dideliame pavojuje. Lietuva karo pra
džioje, 1940 metais, o Vengrija karo pa
baigoje, 1945 metais buvo brutaliu būdu 
Sbvietų Rusijos okupuotos. Nors Lietuvos 
okupacijos ir inkorporavimo į SSSR dau
gelis laisvojo pasaulio valstybių nepripa
žino ir nepripažįsta, nors Vengrija tebetu
ri nominalinę nepriklausomybę, betgi fak
tiškai abi tautos velka tą patį žiaurios oku 
pacijos jungą, abi tautos vienodai fiziškai 
naikinamos, abi vienodai morališkai ža
lojamos, abiejų tautų vaikai šiandien eina 
kruvinus kryžiaus kelius Sibiro taigose 
ar Vorkutos ir kitose sovietinėse vergų 
stovyklose.

Lietuvių ir vengrų širdyse šimtmečiais 
ugdyta, išnešiota ir išlaikyta Laisvės mei
lė ir nesunaikinamas troškimas atgauti ne- 

. priklausomybes, tiek Lietuvoje, tiek Veng 
rijoje išsiliejo į spontaniškus tautinius su
kilimus prieš tą patį sovietinį okupantą. 
Ir Lietuvoje ir Vengrijoje pasireiškė tūks
tančiai pavyzdžių tikrojo, šventojo hero- 
jizmo, savęs išsižadėjimo, retai istorijoje 
sutinkamų didvyriškumo momentų.

Tik, deja, laisvojo pasaulio reakcija ne- 
blivo ta pati Lietuvai ir Vengrijai. Kai Lie 

tavos partizanai 1944-47 metais vedė at
kakliausias kovas su sovietiniu okupantu, 
ar daug į juos ir į Lietuvą dėmesio atkrei
pė laisvasis Vakarų pasaulis? Ar Lietuvos 

. tragedija tada buvo svarstoma Jungtinėse 
Tautose? Kokius fondus ir kas tada orga
nizavo lietuviams tremtiniams, išsigelbėju 
stems Vakaruose? Organizavo nebent skry 
ningus ar mūsų sekimą, kartu su NKVD, 
mus neva „globojusi“ UNRRA. Mūsų ke
liamas balsas apie Lietuvoje vykstančią 
tragediją buvo ne tik negirdimas, bet net
gi grąsoma represijomis, jei apie tai kal
bėdavome nors ir tik savuose, lietuviškuo 
se, susirinkimuose. Visur kur tada mes 
matėme Vakarų pasaulio indiferentišku
mą, nes jis buvo lyg ir apakęs, kai praū
žusio karo metu buvo daugiau paragavęs 
sovietinio draugiškumo ir komunistinio 
„spirito“.

Šiandien laisvasis pasaulis gerokai pra
siblaivęs, bet, toli gražu, dar neišsiblai
vęs. Bet ir tai jau sugebėjo Vengrijai 
reikšti nors moralinę ir politinę paramą, 
sugebėjo vengrų tremtiniams suteikti efek 
tyvią, materialinę globą ir parodė jais, ko 
vojančios tautos vaikais, prideramą pasi
tikėjimą, nes, be mums gerai pažįstamų 
skryningų, juos jau apgyvendina laisvuose 
kraštuose.

Tačiau Vengrijai to visko labai maža. 
To maža ir visoms Sovietų Rusijos paverg 
toms tautoms. Nepakanka vien tik kal
bėti ir baisėtis sovietinių okupantų dar
bais Vengrijoje, nepakanka Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus samaritietiškų žygių, 
nepakanka fondų tremtiniams, nes jokia 
politinė ir moralinė akcija nesustabdys bol 
ševikų bestijališkumo ir vergijos. Dėl lais 
vės į kovą išėjusi tauta reikalauja efek
tyvių kovos priemonių — ginklų ir laisvo
jo pasaulio įsikišimo su karinėmis jėgo
mis. Tik šitokios priemonės gali atnešti 
laisvę Lietuvai, Vengrijai ir visoms ki
toms Europos pavergtoms tautoms.

Mes, lietuviai, stebime vengrų kovas, 
gėrimės jų atkaklumu ir didvyriškumu. 
Mes dvasiškai dalyvaujame patys tose ko
vose, nes ir mūsų kova dėl Lietuvos Lais
vės atstatymo tebevyksta — mes esame 
karo padėtyje su sovietiniu okupantu, vi
sų Europos pavergtųjų tautų priešu. Ta
čiau, reikia atvirai pasakyti, mūsų vieša 
reakcija vengrų tragedijos dienomis buvo 
ir tebėra stebėtinai menka: tyla veiksniuo
se, tyla visuomeninėse organizacijose, ty
la politinėse partijose... lyg tai būtų ne 
mūsų reikalas, nes bendra kova, ne bend
ras priešas. Ir ne tik mes, lietuviai, bet ir 
visų kitų pavergtų tautų emigracija veng 
rų kovos dienomis buvo ir tebėra stebėti
nai pasyvi. Kur iniciatyva organizuoti pro 
testus, mitingus, demonstracijas? Pavergtų
tautų emigracija gausi, veiksnių ir organi-

JIE VIRTO NUMERIAIS... MSE SEPTYNIOS DIENOS Sssi
Gauta tikslių žinių apie į Rusiją išvežtų 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vy
rų likimą.

Tos žinios liečia tik pačius svarbiausiuo
sius Pabaltijo nepriklausomų valstybių as 
menis, kurie, rusų-vokiečių karui kilus, 
buvo išvežti į Kirovo ir Svanovo miestus. 
Pradžioje jie ten buvo laikomi namų areš
te. Vėliau buvo perkelti į Maskvos Butir- 
kos kalėjimą, kur buvo įrašyti į knygas, ir 
vadinami ne pavardėmis, bet numeriais.

Nr. 1. buvo Latvijos prezidentas Ulma
nis; Nr.2. Estijos prezidentas Paets; Nr. 3, 
4 ir 5 Lietuvos ministeris pirmininkas 
Merkys, jo žmona ir 15 metų sūnus; Nr.6 
Estijos kariuomenės vadas generolas Laido 
neris ir Nr. 7 jo žmona; Nr. 8 ir 9 buvo 
Latvijos užsienių reikalų ministeris Mun- 
ters ir jo žmona; Muntersų du vaikai bu
vo nuo jų atskirti ir abu žuvo pakeliui į 
Sibirą susisiekimo nelaimėje; Nr. 10 ir 11 
buvo Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
Urbšys su žmona; Nr. 13 Latvijos kariuo
menės vadas generolas Balodis ir jo žmo
na.

Jo šeima Anglijoj, jis liko mirt Vengrijoj.

PASYVI REZISTENCIJA
Iš Budapešto pranešama, apie mažėjantį 

atvirą pasipriešinimą. Didžiosios kovos pa 
sibaigė. Tauta perėjo į pasyvią rezistenci
ją, tačiau nepasidavė. Visi vyriausybės, at 
sišaukimai į darbininkus — pradėti darbą, 
iki šiol bevaisiai. Vengrijos darbininkai 
tęsia generalinį streiką. Jų reikalavimai 
tie patys: laisvi rinkimai, grąžinti Nagy 
į vyriausybę ir rusų pasitraukimas iš Ven 
grijos. Tai pats gražiausias Vengrijos isto 
rijos lapas. Išbadėję, netekę tūkstančių žu 
vusių nuo rusų represijų, vengrų patrio
tai, it vienas reikalauja LAISVĖS.

Tokio fakto akivaizdoje, rusai nebežino 
ką daryti, nes su tankais nepriversi darbi 
ninku dirbti. Komunistų pastatyta Kadaro 
vyriausybė jau kalba apie praplėtimą mi- 
nisterių kabineto, įtraukiant ir kitas „pri
tariančias socializmo laimėjimams“ parti
jas. Kadaras viešai pareiškęs, kad Nagy ne 
buvęs areštuotas ir toliau galėtų dalyvauti 
politikoje... Imre Nagy tebėra Jugoslavi
jos pasiuntinybėje. Spėjama, kad Jugosla
vija dabar stengiasi apginti Vengrijos rei
kalus.

Dėl masinių jaunimo deportacijų darbi
ninkai dar griežčiau pasisakė už tęsimą ge 
neralinio streiko, o geležinkeliečiai, kurie 
buvo bepradedą dirbti, tikslu palengvin
ti maisto tiekimą miestams, vėl nutraukė 
darbą, kad užkirtus kelią deportacijoms. 
Vieną tokį traukinį, kuriuo buvo gabena
ma 1.090 jaunuolių Rusijos link, geležinke 
liečiai išgelbėjo, išsprogdindami bėgius. 
Jaunimas buvo užplombuotas vagonuose.

zacijų daug, bet iniciatyvos maža... Štai 
kur atsiduriame, kai reikia veikti. Įvykius 
pasitinkame visiškai nepasiruošę.

Šios valandos verčia mus ne tik neuž
miršti, kur esame ir ko esame į Vakarų 
pasaulį išvykę, bet, svarbiausia, verčia 
mus, visų tautų tremtinius, nustatyti bend 
rus veiklos principus ir išdirbti planus, 
kad momentui atėjus būtume pasiruošę ir 
pajėgūs kovoti su priešu ir savo kovos iš
davomis pateisinti prieš savo tautas savo 
buvimą tremtyje.

J. SENKUS

Maskvos Batirkos kalėjime jie buvo lai
komi vienukėse. Tik kelis metus išsėdėjęs 
, ministeris pirmininkas Merkys patyrė iš 
kalėjimo sargų, kad jo žmona ne tik gyva, 
bet yra kalinama tame pat kalėjime.

Ilgai niekas jų nežinojo, koks jų liki
mas laukia, tik 1952 metais jiems praneš
ta, kad jie visi nubausti po 25 metus kalė
jimo už „priešvalstybinę veiklą“. Paskel
bus teismo sprendimą, jiems buvo leista 
gyventi kartu su šeimomis. 1954 metais, 
po Stalino mirties, jie buvo „amnestuoti“. 
Kas dar buvo likęs gyvas, turėjo vykti į 
Vladimiro miestą. Jiems buvo paskirtos 
pensijos po 500 rublių, ir jie galėjo jieško- 
tis darbo. Iš Vladimiro be specialaus lei
dimo jie išvykti negalėjo, tačiau gen. Ba- 
lodžiui ir jo žmonai buvo leista apsilanky
ti Rygoje. Toks pat leidimas buvo duotas 
Muntersui, kuris Rygoje viešėjo tris mė
nesius.

Iš šių asmenų jau mirė: Ulmanis, Paets, 
Laidoneris ir Balodis. Urbšys tebegyvena 
Vladimire.

Kas dedasi Vengrijoje, pradeda supras
ti ii- Indijos politikos vadai. Delhi vykstan 
ti Indijos, Burmos, Ceilono ir Indonezijos 
ministerių pirmininkų konferencija, paskel 
bė pareiškimą, kuriame sakoma, jog jie 
žiūrėję į Vengrijos įvykius didžiai nusi
minę. Jie 'pareiškė apgailestavimą dėl pa 
siuntimo į Budapeštą rusų kariuomenės po 
to, kai ji buvo iš ten evakuota. Sovietų 
daliniai turėtų tuojau apleisti Vengriją. 
Vengrų tautai turėtų būti leista laisvai nu 
spręsti savo ateitį. Keturi ministerial pir
mininkai sveikino Lenkijoje įvykusius pa 
sikeitimus.

SEKMADIENIS. Anglų ir prancūzų ka
riuomenės tebelaiko Port Saidą. JT ka
riuomenė traukiama į kanalo zoną. Egiptie 
čiai jau nuskandino Suezo kanale 49 įvai
raus dydžio laivus. Kanalas užblokuotas 
keliems mėnesiams. Benzino trūkumas pra 
dedamas justi visoje Vakarų Europoje. Iš 
visų kraštų pranešama apie benzino ra- 
cionavimą. Kai kurie kraštai, Prancūzija 
ir Švedija, pradžiai uždraudė pirkti ir par 
duoti benziną savaitgaliais. Tačiau nebus 
apsieita metų pabaigoje be benzino korte
lių.

PIRMADIENIS. Prancūzijoje, Didž. Bri
tanijoje ir Italijoje daug komunistų aplei
do kom. partijas, protestuodami prieš ru
sų žiaurumus Vengrijoje.

D. Britanijoje pats kairusis darbiečių 
lyderis, Bevanas, dažnai kaltintas simpa
tijomis rusams, taip išsireiškė Birming- 
hame:

„Daug tikslų, dėl kurių žmonės sukelia 
karus, nebeatsiekiami ginklų pagalba. Ven 
grijoje, nors gyventojai ir beginkliai, nors 
rusai ir turi tankus, lėktuvus ir patrankas, 
vengrai vistiek nebendradarbiaus su ru
sais, rusų pasiūlytomis sąlygomis“.

„Kol jie nebendradarbiauja, Chruščiovas 
nieko negali padaryti vengrams, taip kaip 
Edenas nieko negali padaryti egiptiečiams, 
todėl kad tikslai nebepasiekiami karais-.

Šiandien, norint ką nuveikti, reikia įgy 
ti laisvų žmonių pritarimo“.

EUROPA STIPRESNE UŽ RUSIJĄ

ANTRADIENIS. Dr. Adenaueris pasakė 
kalbą, kviesdamas Vakarų Europą susi
jungti savo reikalams ginti. Jis nurodė, 
kad jungtinė Europa su 200.000.000 gyven 
tojų gali būti ekonominiai stipresnė už So 
vietų Sąjungą, gali apsieiti be Sovietų Są 
jungos ar JAV paramos ir ypač be Neh
ru patarimų.

Vokietijos kancleris atkreipė reikalingu 
mą didesnės Vakarų Europos vienybės ir 
priminė, kad Did. Britanijos įsijungimas 
į Vakarų Europą yra būtinas. Daromi žy
giai sudaryti bendrą Europos gerybių rin
ką. ir išvengti tarpusavės pramoninės kon
kurencijos.

Pagal kanclerį, soivetų intervencija Ven 
grijoje palaidojo taikingo sambūvio laiko
tarpį. Vokietijai gresia didžiausias pavo
jus iš rusų pusės, todėl jokių kalbų negali 
būti apie Vokietijos išjungimą iš Atlanto 
Pakto. Priešingai, paktą reikią visais bti- 
dais stiprinti. Šiaurės Atlanto Sąjunga su 
JAV parama turėtų būti pajėgi atsispirti 
bet kurioms rusų užmačioms skverbtis į 
Vakarus.

AKIS UŽ AKĮ

KETVIRTADIENIS. Pasaulis išgirdo tik 
rą žodį rusų adresu. Buvęs vyriausias są
jungininkų karo vadas Europoje, gen. 
Gruentheris, atsisveikinimo kalboje, Pary 
žiuje, sąjungininkų vyr. štabe, pasakė:

„Jei Sovietų Sąjunga, kaip Bulganinas 
grąso, nukreiptų raketinius ginklus prieš 
Didž. Britaniją ar Prancūziją, ji būtų su
naikinta, nes reaguota būtų tuojaus ir tai 
reikštų Sovietų Sąjungai galą“.

Remiantis pranešimu iš Vašingtono, 
šiems gen. Gruentherio žodžiams, pilnai 
pritarė prezidentas Eisenhoveris ir valsty
bės departamentas.

TITO PUOLA STALINISTUS

PENKTADIENIS. Lenkų delegacijai at
vykus į Maskvą, Tito paskelbė Jugoslavi
jos spaudoje pereitą sekmadienį pasakytą 
Puloje kalbą, kurioje jis smarkiai puolė 
stalinistus dar tebeveikiančius Sovietų Są
jungoje ir už jos ribų. Jis kaltino stalinis
tus už Vengrijos nelaimę, pažymėdamas, 
kad tokie atgyvenę komunistai sudaro 
tik dalį sovietinės vadovybės.

Tito pažymėjo, kad pirmasis Gero ir He 
gedus vyriausybės kreipimasis į Sovietų 
Sąjungą, prašant atsiųsti armiją jiefns 
„tvarkai“ atstatyti buvusi ddelė klaida. 
Visdėlto, jis pateisino antrąjį sovietų ka
riuomenės pakvietimą.... išreikšdamas 
pasitikėjimą Kadaro vyrausybei.

Tito pabrėžė, kad Sovietų vyriausybė 
jam pažadėjusi išvesti iš Vengrijos kariuo 
menę, kaip ten bus atstatyta tvarka. Jis 
aiškiai pastebėjo, kad Rusijos vadai buvo 
labai klaidingų pažiūrų dėl jų santykių su 
Lenkija, Vengrija ir kitais kraštais.

Jis taip pat pastebėjo, kad Jugoslavijai 
vadovaują asmenys nemaną, kad dabarti
nė rusų laikysena esanti tragiška, nes, gir 
di, šiuo metu rusų politikoje daugiau pa
sireiškusi stalinistinė linija. Stalinistal nu 
lėmę Rusijos laikyseną. Tačiau Tito turįs 
vilčių, kad tas Rusijos vadovaujantis ele
mentas, atseit Chruščiovas ir Bulganinas, 
kuris palaiko demokratizaciją vėl paims 
viršų, ir privers kitus rusų vadus atsisa
kyti stalininių metodų, santykiuose su ki
tais socialistiniais kraštais...

Viso blogio šaknis esanti ne vien asmeny 
bės kulte, bet ir biurokratiniame valdžios 
aparate, kuris nenori suprasti darbo ma
sių pageidavimų. Tito taip pat kaltino 
kai kuriuos Rytų ir Vakarų Europos komu 
nistų lyderius, bandančius atstatyti stali
nizmą.

Tito priminė, kad tie, kurie jį 1948 me
tais vadino fašistu ir žmogžudžiu, šiandien 
vėl bando mesti kaltę Jugoslavijai už įvy 
kius Vengrijoje ir Lenkijoje.

Tito išvadino stalinistais prancūzų komu 
nistus ir Albanijos vadą Hoxhą, kuris 
apie marksizmą daugiau nieko nežinąs, 
išskyrus pavadinimą.

Tito pažymėjo, kad santykiai tarp Rusi
jos ir Jugoslavijos buvo atstatyti rusams 
pageiadujant, tačiau rusai tikėję, jog Ju
goslavija yra skirtinga nuo kitų Rytų Eu
ropos valstybių, kurioms jie parinko ir pa 
statė vadus. „Tai klaidinga", pažymėjo Ti 
to, „nes tie sluogsniai, kurie taip griež
tai priešinosi Rusijai 1948 metais, egzis
tuoja Jugoslavijoje, Lenkijoje, Vengrijoje 
ir kitur“.

Kalbėdamas apie Lenkiją, Tito suvertė 
kaltę už Poznanės sukilimą rusiškiems 
„personažams“. Jis pažymėjo, kad nepai
sant persekiojimų ir stalinistinių metodų 
Lenkijoje, ten išliko toks branduolys, ku
riam vadovauja Gomulka.

Tito atskleidė kai kurias savo paskuti
nių pasikalbėjimų su rusais Maskvoje te
mas, nurodydamas, kad rusų lyderiams 
patikęs vengrų kompart. anuometinis va
das Rąkosi. Jį rusai vadinę senu ir pado
riu revoliucionierium. Tito pažymėjo: 
„Teisinga, kad jis buvo senas, tačiau Rako 
si ir jo bendrai buvo patys nepadoriausi 
žmonės pasaulyje“. Gero, kuris pakvietė 
rusus į Budapeštą, buvęs toks pat, kaip ir 
Rakosi, skaudžiai įžeidęs Vengrijos liau
dies mases.

Baigdamas kalbą, Tito pasakė: „Tikiu, 
kad Vengrijos tragedija nepasikartos, kad 
Rusijos vadai, padarys viską, kad tokia 
padėtis, kokia susidarė Vengrijoje, nepasi 
kartotų“.

NIKITA BUVO GIRTAS

Kremliuje, per surengtą Lenkijos dele
gacijos garbei priėmimą, kuriame dalyva 
vo visas diplomatinis korpusas, Chruščio
vas pasakė kalbą, iškoliodamas Vakarus 
pž „agresiją" Egipte ir už sukeltą triukš
mą dėl „taip vadinamo Vengrijos klausi
mo“, kuriame, pagal Nikitą, vidaus ir už
sienio reakcionieriai kovojo tam, kad su
naikinus liaudies demokratinį režimą, kad 
atstačius fašistinę — Horthy tvarką... ir 
paskandinus kraujo upėse liaudį“...

Po tokių įžeidžiančių vengrus ir vakarie 
čius žodžių, priėmimą apleido Britanijos, 
Prancūzijos, JAV, Izraelio, Italijos, Olan
dijos, Kanados, Danijos, Islandijos, Norve
gijos, Belgijos, Turkijos ir Graikijos ats
tovai.

Visų bendra nuomone, Chruščiovas bu
vo gerokai padauginęs vodkos normą...

VENGRAMS ŠELPTI AUKOS
Iki šio trečiadienio ryto Anglijoje gyve- 

venantieji lietuviai suaukojo per „E. Lie
tuvio“ Redakciją vengrams paremti

218.0.0 SV.
Kitos savaitės numeryje bus paskelbtas 

šią savaitę aukojusių sąrašas. Kaip jau 
buvome skelbę, šią savaitę vajų baigiam, 
nuoširdžiai dėkodami tautiečiams už atsi
liepimą ir aukas.
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PRAGAIŠTINGI NEAIŠKUMAI CHORUI „DARNA“ TRYS METAI
Praėjusios savaitės „Europos Lietuvio“ 

numeryje, p. J. Lūža plačiai rašo apie 
DBLS perspektyvas ir nušviečia ateitį gan 
tamsiomis spalvomis. Jis gavęs liūdną ir 
gąsdinanti įspūdi, kad narių skaičius ga
lįs iki pusės sumažėti ir net „dėl padvi
gubinto mokesčio narių skaičius ateinan
čiais metais gali nebeprašokti šimtinės“

Nežinau, ar yra rimto pagrindo tokiems 
juodiems nuogąstavimams. Mano patyri
mas apylinkės skyriuose šitokiam pesi
mizmui neduoda jokio pagrindo. Ketterin- 
go ir Corby skyriai numato ateinančiais 
metais narių skaičių padidinti.

Iš p. Lūžos straipsnio galima suprasti, 
kad svarbiausia tų visų juodų pranašys
čių priežastis yra faktas, kad Sąjunga ir 
Namų Bendrovė yra atskiros institucijos ir 
nėra sujungtos į vieną kūną. „Visa bėda“, 
sako autorius, „yra tas -pragaištingas dvy- 
lipumas“... Toliau straipsnio autorius pa
tiekia, jo paties žodžiais tariant, „tik la
bai bendrą apsijungimo ir persitvarkymo 
planą“, Pagal šį planą Sąjunga „turėtų per 
sitvarkyti įstatymų reikalaujamais ekono
miniais pagrindais ir susilieti su L. Namų 
bendrove“. Kitais žodžiais, yra siūloma 
uždaryti Sąjungą ir pavesti ligi šiol Sąjun 
gos rėmuose dirbtus darbus Namų Bend
rovės akcininkams, kurie stengtųsi išlaiky 
ti buvusios Sąjungos organizacijos formą, 
charakteri ir tradicijas.

Tokių planų, kaip sujungti ir sutapatin
ti tas dvi svarbiausias mūsų organizaci
nio gyvenimo šakas, praeityje yra buvę ne 
vienas ir jų visų likimas buvo panašus. 
Vyriausias Sąjungos organas — Atstovų 
Suvažiavimas tuos planus arba atmesdavo, 
arba visai atsisakydavo svarstyti. Šių me
tų suvažiavime atstovai, diskutuodami dar 
bų tvarką, užtruko valandą laiko ginčyda 
miesi svarstyti ar nesvarstyti Namų ben
drovės reikalus. Nutarta buvo nesvarstyti, 
bet palikti tuos reikalus akcininkų susi
rinkimui. Demokratiškai savo sąjungoje 
besitvarkydami, norėdami kurį nors pla
ną padaryti veiksmingu, turime gauti nu
tarimą vyriausiuose savo „semeliuose“ — 
Suvažiavime ir Akcininkų Susirinkime. 
't'»i ir yra viena iš demokratijos silpnybių 
(ar stiprybių), kad ne „daugelis“, bet 
„dauguma“ daro nutarimus. Be tų nutari
mų kiekvienas ir gražiausias planas lieka 
tik planas. Ir gaila, kad daug tų gražių 
planų gimsta šeši mėnesiai po suvažiavi
mo.

Pastarasis planas, kuri siūlo p. Lūža, 
nėra naujas planas. Jau 1953 metais, dar 
tuomet gyvavusiam „Britanijos Lietuvy
je“ buvo siūlyta sujungti panašiu būdu 
Sąjungą ir Bendrovę. Galima abejoti, ar 
šis sumanymas turėtų lemiančio pasiseki
mo akcininkų ir sąjungos flarių tarpe, ir 
kas dar svarbiau, ar tokiu būdu susijungę 
ir išvengę to „pragaištingo dvylipumo“, 
kartu išvengtumėm visų negerovių, paša
lintume apatiją ir sustiprintume lietuviš
ką veiklą.

Jau kiek daugiau galima suabejoti tais 
motyvais ir prielaidomis, kuriomis grin
džiamas susijungimo reikalingumas, bet ir 
jų šioje vietoje nesirengiu narplioti, ka
dangi, kaip pats, p. Lūža pripažįsta, tam 
jau daug laiko ir rašalo išeikvota praeity
je. Man rodos, kad atsakyti į prielaidas, 
kad Namų Bendrovė jau dešimtį metų 
mintanti Sąjungos medžiaginėmis ir dva
sinėmis gėrybėmis, kad ji veikianti su 
nuostoliais, kad ji sumažino mūsų laik
raštį iki keturių puslapių, — i visus tuos 
užmetimus geriausiai galėtų, ir privalėtų 
atsakyti Bendrovės administracija.

šiuo aš noriu pereiti prie svarbiausio 
šio rašinio tikslo, kuris nėra diskutuoti su 
p. Lūža dėl vieno ar kito plano, bet ban
dyti dar kartą atkreipti Namų Bendrovės 
direktorių dėmes} i, mano nuomone, la
bai svarbų informavimo klausimą. Mano 
supratimu, jei bendrovės administracija 
ir yra kalta dėl ko nors, tai, svarbiausia, 
kalta dėl visiško ir nuolat besitęsiančio ak 
cininkų ignoravimo ir nepaisymo. Jau me
tai po metų, {vairiausiomis progomis, per 
suvažiavimus, susirinkimuose, posėdžiuose 
ir spaudoje yra nuolatos iškeliamas tas 
žmonių informavimo klausimas. Niekas 
nėra iki šiol nieko tuo atžvilgiu padaręs. 
Bendrovė veikia apgaubta tamsos ir ne
aiškumų, akcininkai kartą per metus gau
na skaitlinėmis primargintą, angliškai pri- 
keverzuotą „špargalkę“ ir „te tau, boba, 
devintinės“, — informuokis už tavo krūvi 
nūs centus, suaukotus lietuviškam reika
lui.

Didelės, milioninės anglų firmos turi sa 
vo specialius Public Relation kadrus, jos 
spausdina visuose laikraščiuose savo fi
nansinius pranešimus ir informacijas ak
cininkams, kiekvienas didesnis britų laik
raštis turi savo „City News“ skyrius, kur 
patyrę ekonomistai kasdien duoda žinias, 
gandus ir pranašystes apie ekonominių 
bendrovių veiklą ir kėslus. Tik mūsų 
bendrovė, nors ir turėdama savo rankose 
laikraštį nieko tuo atžvilgiu nedaro.' Ko
dėl? Ar tuo norima įrodyti, kad prieš ke
lis metus pradėję sklisti gandai, įvairios 
paskalos ima virsti teisybe? Ar mūsų bend 
rovės administracijai taip jau patinka dirb 
ti apgaubtai įvairių įtarinėjimų, priekaiš
tų ir intrigų? Įvairūs gandai ir gandeliai, 
kurių pilna provincijoje ir kurių, gal, tik 
keli prasmunka iki Londono, jau keli me 
tai nuodyja, kaip koks „smogas“ visą lie
tuviškos veiklos atmosferą. Dabar, kada 
ekonominiai bendrovės reikalai ima taisy
tis, padidinus asmenų skaičių administra 
cijoje, šis trūkumas, kyląs, turbūt, iš apsi
leidimo ir tinginystės, turėtų būti pašalin
tas. „Europos Lietuvy“ turėtų būti tuoj pat 
įvestas, bent mėnesinis informacinis prane 
Šimas akcininkams apie Namų Bendrovės 
planus, sumanymus, pasisekimus ir var
gus, o taip pat, bent apybraižinis, regulia
rus finansinis pranešimas. Ir šiuo aš kvie
čiu bendrovės administraciją pasisakyti, - 
kodėl šitaip nėra daroma ir kodėl šitokie 
pranešimai negalėtų būti dedami. Kokie 
įstatymai šito neleidžia?

A. Pužauskas

NAUJAS „ŽIBINTAS“

Jau išėjo iš spaudos ir išsiuntinėtas vi
siems skaitytoi ams paskutinis šių metų 
„Žibinto“ nr. Jis gausiai iliustruotas, o jo 
pirmąjį puslapį puošia J. Šventenybės Pop. 
Pijaus XII palaiminimas visiems skaityto 
jams.

„Žibinto“ 6 nr. turinyje pažymėtini šie 
straipsniai: J. Kuzmickio „Aš mačiau šv. 
Tėvą“; A. Kalnėno „15 metų mergaitė“ ir 
„Kristus kaip Dievas ir Žmogus“; J. Kąrk- 
luvos „Kodėl mes netikime?“; K. Vilkonio 
„Marijos Šventovėle Man'o saloje“; kun. 
A. Steigvilos „šv. Mišios — malonių šalti
nis“ ir eiliuotas kalėdojimo Dzūkijoje ap
rašymas — Dzūkelio „Kalenda“. Nr. yra 
32 nsl. dvdžio ir jo kaina 1 šil. 6 d.

Užsisakant „Žibinta“ 1957 m. (metinė 
kaina 10 šil.) ar norint įsigyti š. m. 6 nr. 
rašyti: ŽIBINTAS, 21, Ann Pl., Bradford 5.

Š. m. liepos 26 d. Kaune buvo nužudytas 
Veterinarijos Akademijos prof. J. Žemai
tis ir jo žmona. Jų žudikas augintinis E. 
Šarkanas jau sušaudytas.

(E) 

Šiuo laiku vienintelis Vokietijoje išsi
laikęs choras DARNA neseniai minėjo tri 
jų metų gyvavimo sukaktį. Trys metai 
— nėra ilgas laiko tarpas, tačiau choras 
DARNA, vadovaujamas muziko M. Budriu 
no, per tą laiką jau spėjo išvaryti gilią va
gą kutūriniame mūsų tremties gyvenime. 
Per šį laiką DARNA apie 30 kartų dalyva 
vo su programa įvairiuose lietuvių ir tarp 
tautiniuose kultūriniuose parengimuose, 
be to, sekmadieniais ir šventadieniais gie 
dojo lietuvių pamaldose. Be paties Mem- 
mingeno, kur randasi pats choras, ir jo ar 
timesnių vietovių, DARNA yra giedojusi ir 
dainavusi Bonnoje, Huettenfelde, Kaisers 
lauterne, Muenchene, Ulme ir du kartus 
Šveicarijoje. Apie šį chorą buvo labai ge
rų atsiliepimų lietuvių, vokiečių, šveicarų 
ir vengrų spaudoje.

Trijų metų sukakčiai paminėti lapkri
čio 4 d. buvo surengtas specialus koncer
tas Memmingene, kuriame be daugelio lie 
tuvių, dalyvavo latviai ir estai. Be dauge
lio sveikinimų- žodžių ir raštų iš lietuvių 
įstaigų ir veikėjų (VLIKo Vykd. Taryba, 
Sielovados Viršininkas, BALFas ir kt.) žo 
džiu sveikino taip pat latvių komitetas ir 
generolas Dankers.

Dr. J. Grinius, šios sukakties proga savo 
sveikinime rašo: „Man atrodo, kad šalia 
Vasario 16-sios Gimnazijos jūsų choras 
yra antrasis savo svarba lietuviškasis sam 
būris, kur bendromis jėgomis dirbamas 
gražus kultūrinis darbas, ugdant lietuvių 
labiausiai mėgiamą meną — dainą. Prisi
minus, kad su Jumis jau dirba kaikurie 
latviai ir estai, man Jūsų darbas dar pras 
mingesnis, nes tuo jūs tiesiate kaimynams 
gero sugyvenimo tiltą. Jis reikalingas da
bar, bet bus dar reikalingesnis, kai Lietu
va vėl vieną dieną bus laisva...

O Vasario 16-tos Gimnazijos mokyto
jų grupė ta pačia proga choro dirigentui 
rašo: „Skurdžiame Vokietijos lietuvių kul 
tūriniame gyvenime ši sukaktis yra reikš
mingas įvykis; reikšmingas todėl, kad 
DARNA reprezentuoja mūsų dainos me

Bėgimas iš sovietinio pragaro

ną savųjų ir svetimųjų tarpe. Augšto me
ninio lygio choras pasiekė tik Jūsų, pone 
Dirigente, sugebėjimų dėka. Žinodami, ko 
kiomis nepalankiomis sąlygomis Jūs ir Jū 
sų choristai dirbate, esame nustebinti pa
siektais laimėjimais“...

Reikia pripažinti, kad DARNOS pasise
kimas ir meninis lygis yra pasiektas muzi 
ko M. Budriūno nepaprastų gabumų, 
darbštumo ir pasišventimo dėka. Nema
žiau būtina pabrėžti, kad savo didele pa
rama choro gyvavimui tinkamas sąlygas 
sudaro vietos lietuvių klebonas, Memin- 
beno PLB apylinwes pirmininkas, kun. A. 
Bunga. Tačiau ir visi DARNOS choristai 
rodo nuoširdžią meilę lietuviškai dainai, 
dalyvaudami chore be jokio atlyginimo.

DARNA, globojama kun. Bungos, savo 
veiklą ateityje numato dar labiau išplėsti, 
aplankydama lietuvių kolonijas Vokietijo 
je ir surengdama koncertų kitataučiams. 
Nors daug dalyvių choras netenka dėl emi 
gracijos, įstojimų į darbo kuopas ir į lie
tuvių gimnaziją, bet nuolat papildomas 
naujais dainininkais. Trūkstant lietuvių, į 
chorą yra priimtų latvių, estų, vokiečių ir 
ukrainiečių, kurie taip pat išmoksta gra
žiai lietuviškai dainuoti bei giedoti ir pui
kiai su lietuviais sugyvena. Be lietuviškų 
dainų, choras savo repertuare turi ir vo
kiškų bei latviškų.

Linkime, kad DARNA išsilaikytų tol, 
kol Lietuva atgaus laisvę!

(ELI)

ANKSTYVA ŽIEMA LIETUVOJE

Lietuvoje žiema šiais metais prasidėjo 
spalio pabaigoje: 27 spalio- iškritęs sniegas 
nebesutirpo. Tokia ankstyva žiema Lietu
voje buvo tik prieš 65 metus. Suprantama, 
kad okupuoto kratšo gyventojams dar sun 
kiau, kai reikia kęsti ne tik badą, bet ir 
šaltį.

Religijos, civilizacijos ir tikro 
žmoniškumo vardan!

Kaip didžiulis liepsnojantis ir grasinan
tis gaisras su mirštančiųjų aukų dejavi
mais iš Neronų deginamos Vengrijos, nu
švietė pasaulį ir jį supurtė. Kiekvienas, ku 
riame .gyvas sąžinės balsas, baisėjas! be 
dievių darbais, nes pasireiškia pikčiau
sias nedorumas, kai žmogus paneigia 
Dievą! Popiežius PIJUS XII nenustoja gy
nęs nekaltuosius. Užpereitą šeštadienį Die 
vo vardu, kuris yra kiekvienos teisės, Lais 
vės ir Teisingumo šaltinis, vėl iš naujo per • 
Vatikano radiją kreipėsi į visas Rytų ir Va 
karų tautas, štai keletas Šv. Tėvo kalbos 
minčių.

— Mūsų tėviškos širdies kančioje, ma
tant įvykdytą niekšybę mylimosios Veng
rijos pražūčiai, kaltinamą, kad ji norėjo • 
pagarbos žmogaus teisės pagrindams, dar 
prisideda grasinamos taikos neramumas ir 
skausmas, matant susilpnintas eiles tų, ku 
rių reikšmė, vienybė ir gera valia atrodė 
daug galės prisidėti prie santarvės atsta
tymo tarp tautų teisingume ir tikroje lais
vėje. Jau per daug kraują neteisingai_pra 
lieta! Per daug gedulo ir netikėtų griuvė
sių! Nėra abejonės, kad pasaulis iš šių štai 
gaus pykčio ir jėgos dienų išėjo persigan
dęs ir supurtytu pasitikėjimu, nes matė 
tos politikos pasikartojimą, kuri ekonomi
nius reikalus savavališkai augščiau sta
to už žmonių gyvybes ir moralines verty
bes.

— Kreipiamės į jus, mylimosios tautos, 
į vyrus ir į moteris, į intelektualus, darbi 
ninkus, amatininkus, ūkininkus, į visas 
gentis ir kraštus: savo vadovams duokite 
suprasti kokie yra jūsų vidiniai jausmai 
ir troškimai! Pasjutiniai įvykiai patvirti
no, kad tautos ir paskiros šeimos labiau 
nori darbo ir šeimos ramybės, negu bet ko 
kių trokštamų turtų. Jos yra pasiryžusios 
atsisakyti turtų, jei jie būtų įgyjami tirą- ; 
niškumo kaina ar karo rizika su savo pa
sėkomis, griuvėsiais, gedulu, beleisve ir 
mirtimi. Religijos, civilizacijos ir tikro 
žmoniškumo vardan: pakanka neteisėtų ir 
brutalių priespaudų su karinėm intenci
jom. su jėgos viešpatavimu kitiems, nes 
žemiškąjį gyvenimą perkeičia į baimės ir 
teroro bedugnę, apmarina sielas, sunaiki
na darbo ir pažangos vaisius!

— Dievas! Dievas! Dievas! Šis neklysian 
tis vardas, kiekvienos teisės, Laisvės ir 
Teisingumo šaltinis, teskamba parlamen
tuose ir aiktėse, namuose ir dirbtuvėse, in 
telektualu ir darbininkų lūpose, spaudoje 
ir nėr radija. Dievo vardas yra Taikos Ir 
l aisvės vardas ir tebūna geros valios žmo 
niu vėliava, tautų ir nacijų ryšys, ženklas, 
kuriame susinažintų broliai ir bendrojo iš 
ganvmo bendradarbiai. Dievas, teišjudina 
jus iš abejingumo, teatskiria jus nuo tiro 
nų ir kaso ruošėjų kaltės, teapšviečia jū 
su sąžinę ir tesustiprina atstatymo valia! 
Teskamba Dievo vardas visų pirma švento 
vėse ir širdyse, kaip augščiausias atsišau
kimas i Viešnatį. kad jo begalinė jėga pa 
dėtų atlikti tai, 1$3 silpnos žmogiškos jė
gos tain stengiasi pasiekti.

Privalome būti dėkingi didvyriškai Veng 
ru tautai, kad nežiūrėdama nė didžiausiu 
aukų, pasaulyje pažadino pareiga ginti 
Laisve ir Teisingumą! BROLIAI IR SESĖS 
— VIENYBĖS!

P. Dauknys MIC

Pamaldos:
NOTTINGHAM — lapkričio 25 d., 12.15 v.
BRADFORD — gruodžio 2 d., 12 vai.
LEEDS — gruodžio 2 d., 3.30 vai. p. p.

Š. m. spalio 10 d. buv. Amerikos vyčių 
Vargonininku S-gos pirmininkui komp. A. 
Aleksiui suėjo 70 m. Waterbury jis jau 
daugiau kaip 40 metų eina vargonininko 
ir chorvedžio pareigas. Yra parašęs apie 
100 veikalų chorui, solo, moksleiviams, taip 
pat operete „I tėvynę", "Vyčių himną, M. 
Gustaičio žodžiais. Drauge su komp. A. Po 
cium ir soliste O. Klimavičiūte Čikagoje 
įsteigė Beethoveno muzikos konservato
riją. E

KAI ĖJOM VALANDA NERAMIA 

SUTREMTI BAUDŽIAVOS LAIKUS

(Kariuomenės šventės Proga)
I

Tiek Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimas, tiek kitų lemtin 
gų istorinių įvykių prisiminimas, šiuo at
veju Lapkričio 23-ji, teikia mums progos 
pamiršti kasdieninius asmeninius ar sro
vinius reikalus. Mes stengiamės susikaup
ti, pažvelgti praeitin pajieškoti ten atsi
gaivinimo ir stiprybės šaltinių, šia proga 
atkreipkime dėmesio į tam tikrus istori
nius įvykius, psichologinius momentus ir 
lietuviškojo didvyriškumo pasireiškimus; 
ypač, jeigu pasigendame tikėjimo savuo
ju pajėgumu.

Tautos pajėgumą sukuria atskirų žmo
nių. valia, kurią žmogaus širdis ir protas 
veda į daugumos idealus. Mūsų tautos is
torija yra kupina lietuviškos valios pasi
reiškimų. Mindaugas, Algirdas, Kęstutis, 
stebina mus savo valingumu ir nepapras
tais žygiais. Vytautas, dukart buvęs trem
tiniu, sukūrė didžiausią Europoje Lietu
vos imperiją. Katkus su keliais tūkstan
čiais karių griovė švedų tvirtoves, vieną 
po kitos — dabartinėse Latvijos ir Esti
jos žemėse. Su 3,400 žemaičių jis sunaikino 
12,000 švedų, airių, škotų ir vokiečių ne
toli Rjigos,

Kas gi 1831 ir 1863 m. surengė lietuvių 
sukilimą prieš galingą caro valdžią? Ogi 
keletas lietuvių idealistų kovotojų. Abie
juose sukilimuose dalyvavo po keliolika 
tūkstančių savanorių. Paskui vėl keletas

Rašo:-------------------------------- t

Kpt. PETRAS JURGĖLA

idealistų studentų su Vincu Kudirka, Jo
nu Basanavičium prieky, pradėjo sėkmin
gą tautinio atgijimo sąjūdį. Lietuvių tauta 
pradėjo atbusti, susiprato ir sustiprėjo dva 
šioje. O jaunimo dvasią nuolat kaitino 
mūsų tautos dainius Maironis.

Ir 1919 m. Lietuvos kariuomenės pra
džią sudarė keliolika tūkstančių savanorių. 
Šią jėgą nuolat didino jau pašauktieji. 
1920 m. mūsų kariuomenę sudarė 30.000 
vyrų. Taigi,, didelius žygius pradeda ir 
įvykdo tvirta valia, įsipareigojimas ir sa
vanorių rinktinė. Todėl karinio didvyriš
kumo pasireiškimai Lietuvoje 1918-1923 
metų laikotarpyje šviečia mums kilniu pa
vyzdžiu.

Atkurkime kai kuriuos pasiaukojimo ir 
didvyriškumo momentus. Kovose pirmas 
savo kraują išlieja savanoris, Jurgis Kiau 
nė. Lietuvos kariuomenė pirmą kartą į 
kautynes išeina 1919 m. vasario mėn. 7- 
9 d.d. ties Kėdainiais. Ten sudėta pirmoji 
kareivių auka Povilas Lukšys. Ten savaho 
ris Antanas Sereika tampa pirmuoju karo 
invalidu. Vasario 13 d. Alytuj kautynėse 
žūna pirmas kar. Antanas Juozapavičius. 
Šie didvyriai pradeda ilgą kraujo ir gyvy
bę paaukojusiųjų sąrašą. Nepriklausomy
bės karuose žuvo 1292 kareiviai, 67 šau
liai ir 40 karininkų. Lietuviško kraujo iš
liejo 2438 kareiviai, 146 šauliai ir 93 kari
ninkai.

1442 lietuviai, pasižymėję kautynėse ar
ba didvyriškai žuvę, buvo apdovanoti Vy
čio Kryžiumi. Šio garbingiausio ženklo Nr. 
1 skirtas ne pirmam krašto apsaugos mi- 
nisteriu, ne pirmam 1-jo pulko vadui ar 
kam kitam, bet pusk. JUOZUI ALIULIUI. 
Tai lietuviško teisingumo apraiška.

1919 m. kovgo 28 d., pirmą kartą sudun 
dėjo Lietuvos patranka. Iš jos pirmą šūvį 
paleido savanoris (buvęs klierikas) Lum- 
bis ir pataikė tiesiai... į Deltuvos Klebo
niją. Nesistebėkit: toj klebonijoj buvo bol 
ševikų štabas. Sakoma: kulką žmogus pa

leidžia, o Dievas ją kreipia. Taip ir tada 
atsitiko. Ta didelė „kulka“, pramušusi sto
gą, nesprogsta, bet rusų vadus išvaiko. 
Paskiau klebonas sviedinio kevalą atvežė 
į Kauną. Kas lankė Karo Muzėjų, galėjo 
tą karo išdaigą pamatyti. Vyr. pusk. Alfon
sas Stankevičius 1919 m. ties Daugpiliu 
paėmė du rusų kulkosvaidžius, vienas iš
ardė tiltą per Pariečių, kad sulaikytų puo 
lančius lenkus, ir žuvo kautynėse ties Gied 
raičiąis. Puolant bermontininkus ties Rad 
viliškiti, vyr. pusk. Petras Kondraduckis 
paėmė 15 priešo kulkosvaidžių, bet pats 
neteko kojos. Ties Radviliškiu 4-jo pėst. 
L.K. Mindaugo pulko kapelionas kun. Ba
landis palaimino pulką į kovą prieš ber
montininkus. O pats dėl karininkų trūku
mo ima šautuvą į rankas, veda kareivių 
būrį atakon ir padeda nežinomą Radviliš
kį pagarsinti pasaulyje. Ten pat gydytojas 
kpt. Antanas Petraitis palieka tuščią ligo 
ninę, pasiima šautuvą ir veda kareivius į 
ugnį. Ltn. Viktas Burokevičius 1920 m. 
ties Želvos km. su būreliu kareivių sunai
kino lenkų eskadroną. Lenkų pėstininkų 
apsuptas, su 8 kareiviais prasimušė pro 
lenkų frontą ir dar parsivedė 4 lenkus. 
1923 m. po narsaus puolimo jis žuvo, išva 
duodamas Klaipėdą. Panašių karžygių bu
vo visuose pulkuose. Apie jų žygius gali
ma parašyti stambią knygą. Pvz., 4-jo pės
tininkų L. K. Mindaugo pulko net 188 ka
reiviai bei puskarininkiai ir 33 karininkai 
(iš viso 221 vyras) pelno Vyčio Kryžių, o 
4 kareiviai ir 2 karininkai apdovanoti pran 
cūzų ordenais už pasižymėjimą prieš ber
montininkus. 2-jo pėst. D.L.K. Algirdo pul 
ko 222 kariai (beveik 10-ji dalis pulko!) 
apdovanoti Vyčio Kryžium. Algirdėnų pul 
kas PIRMAS buvo apdovanotas Vyčio Kry 
žiaus vėliava.

Kokios dvasios buvo mūsų karininkai
— parodys šis vaizdelis.

1920 m. lapkričio 21 d. algirdėnų pulkas, 
paėmęs Giedraičius, gavo Tautų Sąjungos 
reikalavimą sustabdyti karo veiksmus. 
Lenkų gen. Baranovskis, turėjęs daugiau 
jėgų, ilgu ultimatumu pareikalavo, kad 
lietuviai atsitrauktų į tam tikrą poziciją. 
Algirdėnų pulko vadas, mjr. Jonas Petrui- 
tis tam lenkų generolui atsakė trumpai: 
„Ką kovodamas paėmiau, tą tik kovoda
mas ir atiduosiu!“ Mjr. Petruičio krūtinė, 
kurioje plakė tokia lietuviška kovotojo šir 
dis, buvo papuošta dviem Vyčio Kryžiais.

1920 metai pasižymi lietuviško kovingu
mo ir didvyriškumo apraiškomis. Tai buvo 
didelės įtampos metai, jau išsikovojus ne
priklausomybę. Kai lenkai pradėjo pulti 
Lietuvą, St. Seimas ir vyriausybė jausmin 
gai atsišaukė į kariuomenę, kad apgintų 
laisvę, nors ir nebuvo vilčių. Laukuose, 
miškuose ir kaimuose stovėję mūsų pulkai 
pergrupuojami. Skersai ir išilgai Lietuvos ? 
jie žygipoja pėsčiomis ir sulaiko lenkus. 
2-sis husarų eskadronas, aplenkėjusio mjr." 
Goštauto vadovaujamas, paima Suvalkus 
ir pasiekia net Augustavo perkasą! Lenkų 
apsuptas ir gaudomas, eskadronas prasimu 
ša, nepraradęs nei vieno vyro ar žirgo, ir 
vėl stoja kovon. Suvalkijoje pralaužtas 
mūsų frontas užtaisomas. Kariuomenei 
talkininkauja šaulių ir partizanų būriai. 
Kun. Juozaitis surenka būrį raitų ūkinin
kų ir pats raitas veda kovon. St. Seimo sek 
retorius kpt. L. Natkevičius savo pareigas 
paveda kitam ir organizuoja Geležinio Vii 
ko raitelių pulką iš ūkininkų, darbininku, 
gimnazistų, poetų, menininkų, teisininkų- sį 
St. Seimo atstovas ltn. A. Matulaitis su 
Kauno šaulių būriu išvyksta į karo lauką 
ir garbingai žūna ties Varėna. Keletas nu 
baustų-karininkų prašosi į frontą ir Jei-
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P. BAČIŪNAS IŠVYKO 
VOKIETIJON

žinomas Amerikos .lietuvių visuomeni
ninkas p. Račiūnas, specialiai atvykęs Lon 
Jonan aplankyti savo senų laikų bičiulį, 
jDnisterį B. K. Balutį, pereitą šeštadienį 
įskrido Vokietijon. Londone p. Bačiūnas 
viešėjo apie tris savaites ir didesniąją vieš 
nagės dalį praleido Lietuvos Pasiuntinybė 
je. Vokietijon jis išskrido tikslu aplankyti 
(r arčiau susipažinti su Vasario 16-sios 
Gimnazija. Kaip jis pats yra pasisakęs, jo 
dabartiniai didieji rūpesčiai — lietuviškie 
ji reikalai, kuriems jis visada buvo jaut
rus ir duosnus.

Lapkričio pabaigoje p. Bačiūnas ketina 
grįžti Amerikon, tačiau jau nebe iš Londo
no, bet iš Italijos.

šeštadienio ryte mielą ir garbingą sve
tį išlydėjo Lietuvos Ministeris B. K. Ba
lutis Ir red. B. Daunoras.

H. BLAZAS IŠSKRIDO NEW YORKAN

VLIKo Prezidiumo narys, H. Blazas, ke 
Has dienas viešėjęs Londone, šios savai
tės antradienio vakare išskrido Amerikon.

Sekmadienio vakare, p. Blazas padarė 
panešimą Londono lietuvių visuomenei 
Sot.Klubo salėje, kur buvo susirinkę apie 
j) tautiečių. Susirinkimą organizavo DB- 
įS'Londono I-sis skyrius. Pirmininkavo 
skyr. p-kas p. Kasparas.

DBLS PASIŪLĖ PRIIMTI VENGRUS 
SODYBON

Pereitą savaitę buvo parašytas DBLS 
vardu British Counsil for Aid to Refu
gees raštas, kuriuo buvo pasiūlyta priimti 
į Lietuvių Sodybą vengrų pabėgėlius, at
vykusius į šį kraštą.

Minima įstaiga atsakė, kad šiuo metu 
yra pakankamai pasiūlymų vengrams ap
gyvendinti, tačiau, jei ateityje reikės pa
bėgėliams patalpų, lietuvių pasiūlymu bus 
mielai pasinaudota.

MANCHESTER^
l SVEČIUS PAS „RAMOVĖNUS“

Jau praėjo 38 metai, kai pirmą kartą 
Vilniaus kareivinėse suskambėjo Tautos 
Himno garsai, Gedimino pilies bokšte su- 

o/evėsavo mūsų Trispalvė. 1918 m. lapkri
čio mėn. 23 d. oficialiai buvo paskelbtas 
pirmasis įsakymas mūsų kariuomenei. Tuo 
buvo padaryta pradžia tai organizuotai jė 
gai, kuri su ginklu rankose savo krauju iš 
kovojo mūsų Tėvynei laisvę. Ši diena y r d 
laikoma mūsų kariuomenės gimtadieniu. 
Tą dieną N. Lietuvoje iškilmingai minėjo 
ne tik kariuomenė, bet ir visa tauta. Tai 
buvo mūsų pasididžiavimo ir ryžto diena, 
Šiandien, gyvenant tremtyje, Kariuomenės 
Šventės proga prisimename tuos uždavi
nius, kurie mūsų laukia ateityje. Pagalvo
kime ar mes esame pilnai pasiruošę sutikti 
valandą, kad mus Tėvynė pašauks į lais
vės žygį.

Lapkričio mėn. 24 d., Londono Vaidila 
su Bubulio ir Dundulio gastrolėmis išvyks 
ta į Manchester!. Kariuomenės Šventės mi 
nėjime išpildys meninę dalį. Minėjimą ren 
gia Lietuvių S-ga „Ramovė“, Manchesterio 
skyrius. Vaidiliečiams bus malonu susipa
žinti su Ramovėnais, pasidalinti praeities 
žygių įspūdžiais ir keletą valandėlių pagy
venti kariškoj nuotaikoj. V. V.

džiami. Vienas įų (Itn. Gvildys) garbin
gai žūna karo lauke. Kun. Petkelis vado
vauja Perlojos dzūkų partizanų kuopai. 
Lenkai prieš ją laikydavo ne mažiau kaip 
vieną batalioną. Už pasižymėjimus kun. 
Petkelis apdovanotas Vyčio Kryžium. Ei
lė kitų kunigų organizuoja šaulių būrius, 
talką ir pagalbą kariuomenei ir laimina 
Tėvynės gynėjų eiles. Nuolat kilojamų kuo 
pų, batalionų ir pulkų štabai, dažniausiai 
sustoja klebonijose. Ten randa meilingą 
patarnavimą, vaišingumą, o toliau išlydi
mi su malda ir kryžiumi. Daug mokslei
vių padeda knygą ir pasiima šautuvą.

Štai, kokios nuotaikos 1920 m. jungė ir 
sukėlė visą Lietuvą savo laisvei ginti. Ne 
trukus Lietuva turėjo gražią kovos jėgą 
savo valiai paremti: 12 pėst. pulkų, 3 kava 
lerijos pulkus, 4 artilerijos pulkus, 3 spar- ■ 
nuotų lietuvių eskadriles. Tačiau šią jėgą 
neteko panaudoti. Jos smūgis būtų pra
blaivinęs Lietuvos išdavimo ir priešo svajo 
nę... Varšuvoje. Tautų S-ga pareikalavo 
karą sustabdyti Lietuvos žemių vidury! O 
kad nedidelė Lietuva daugiau nebūtų „pa 
vėjinga“ trims milžiniškiems kaimynams, 
nuo jos atkirsta trečdalis žemės su pus
antro miliono gyventojų ir sostine Vil
nium. Atplėštą Lietuvos kūno dalį Tautų 
S-ga įjungia į Lenkijos valstybę. Ši vals
tybė buvo sudurstyta iš įvairių tautų, o 
jos kariuomenėje patys lenkai vos pusę 
tesudarė. Bet Pilsudskis mokėjo tokią ka
riuomenę ir valstybę valdyti ir tokio „tei
singumo“ iš Ženevos išreikalauti. Vos įra 
Mus Širvintų ir Giedraičių vardus į karinę 
istoriją ir po to tik vieną dieną susvyra
vus, nuo tos dienos Lietuvos Respublikos 
žemėlapy Vilniaus kraštas liko pažymėtas 
kaip „lenkų okupuotas“. Ką šie žodžiai 
reiškia — paklauskite betkurį vilnietį.

Gen. Galvydis-Bikauskas pasakė didžią 
tiesą: „Kiekviena tauta savo laisvei ir gar 
bei apginti privalo aukoti savo sūnus. Tau

COVENTRY
Lapkričio 24 d., šeštadienį, 18 vai., 

Coventrio lietuviai rengia
Kariuomenės Sukakties Minėjimą

Visus Coventrio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame skaitlingai šiame minėjime da
lyvauti. Paskaitą skaitys red. Br. Dauno
ras. Po oficialios dalies — bendras daly
vių pasikalbėjimas. Minėjimas vyksta 
PILOT salėje.

Prašome nevėluoti.
Rengėjai

BRADFORD AS
Skautų šventė

Lapkričio 18 d., Bradforde buvo net dve 
jopa šventė: tą dieną vietos skautai pami
nėjo savo veiklos penkmetį ir keturi vai
kučiai priėjo Pirmąją Komuniją.

Bažnyčioje prisirinko itin gausiai žmo
nių, kurie nušvitusiomis akimis lydėjo 
skautų eiseną su jų gražia vėliava. Kartu 
eisenoje dalyvavo keturi mažieji — Graži
na Grybaitė, Ter. Zabitaitė, Alg. Balsys ir 
R. Saukas — su žvakėmis rankose ir 
džiaugsmu veide, kad pirmą kartą priims į 
savo širdeles dieviškąjį Svečią.

Pamokslo metu kapelionas iškėlė skau
tų idealus, pabrėždamas Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilę, ragindamas jaunuosius lik 
ti ištikimais savo Tėvynei Lietuvai ir 
Augščiausiajam. Pamaldos buvo baigtos 
Tautos Himnu.

Po pietų gausus būrys lietuvių net su pa 
čiais mažiausiais susirinko latvių salėje. 
Išsirikiavus skautams, jų vadovas J. Bru
žinskas padarė apžvalginį pranešimą. Iš 
tikrųjų skautai Bradforde pradėjo judėti 
jau 1947 m., tačiau sisteminga jų veikla 
prasidėjo tik 1951 m., suorganizavus Gele
žinio Vilko berniukų ir Šatrijos Raganos 
mergaičių draugoves. Šiuo metu čia skau
tų eilėse yra 25 jaunuoliai. Didžiausios pro 
blemos — trūksta vadų, tinkamų patalpų 
ir medžiaginio pagrindo.

Po to trys mergaitės — L. Zabitaitė, B. 
Jurevičiūtė ir L. Murauskaitė bei keturi 
berniukai — A. Kasakaitis, V. Garbonkus, 
J. Padegimas ir A. Voicekauskas padarė iš 
kilmingą priesaiką, pakeliant juos į 3-jį 
patyrimo lainsnį, o K. Voicekauskas ir A. 
Balsys — priimant į jaun. skautus. Ta pro 
ga skautus sveikino V. D. Fidleriai,, atvy
kę iš Nottinghamo, kun. J. Kuzmickis ir 
V. Ignaitis. RaštUs.sveikino — rajono skau
tų dvasios vadas kun. A. Kazlauskas ir 
vyr. vadovas K. Vaitkevičius.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė mergai 
tės, suvaidinusios „Katrytės sapno“ vaizde 
lį, be to, pašokdamos Blezdingėlę, Kubilą, 
Kalvelį ir Drugelius. A. Voicekauskas pa
skambino pianinu, o jam ryžosi nepasiduo 
ti B. Jurevičiūtė. Įspūdingas buvo berniu 
kų orkestras su šauniu, frakuotu dirigen
tu. Gražų eilėraštį apie kaminkrėtį pasakė 
V. Galbuogytė.

Tėvų vardu skautus sveikino Al. Balsys 
iš Halifaxo, prašydamas susirinkusiųjų pa 
aukoti skautų reikalams. Svečiai sumetė 
10 sv. 4 šil.

Reikia džiaugtis gražia Bradfordo skau 
tų veikla. Jiems lig šiol rūpestingai vado
vauja uolūs Juozas ir Rima Bružinskai, ku 
rie nesigaili nei laiko nei sveikatos, kad 
tik mūsų jaunieji augtų gerais ir pavyzdin 
gaiš lietuviais. Reikia tikėtis, kad jų veik
los sąlygos ateityje kiek palengvės, kai 
minėjimo metu Namų pirkimo komiteto 
pirm. V. Kasakaitis pranešė, kad su per
kamu namo savininku galutinai susitarta 
pirkti namus už 2.200 sv. Kai visi aukos įr 
ateis su visokeriopa pagalba, Bradfordo 
lietuvių veikla dar labiau suaktyvės.

J. K.

ta, kuri nesugebės tai padaryti, negali ir 
neturi tesiės būti laisva: tokia tauto gali 
būti tik trąša kitoms tautoms“. Nepriklau 
somybės kovų metu mūsų tauta šią tiesą 
įsisąmonino. Jau vien tik priminti vaiz
deliai rodo, kokiu idėjingumu ir nuotaiko
mis gyvenome. Mūsų generolai, karininkai, 
puskarininkiai, kareiviai, šauliai, moks
leiviai, kunigai, mokytojai, ūkininkai, dar
bininkai ir kiti tautos sluogsniai paliko 
mums šviesiausią vienybės pareigingumo 
ir kovingumo pavyzdį — istorinį palikimą.

Deja, Lietuvos istorija kartojasi. 1928 
m. pašventinus Laisvės Paminklą Karo Mu 
zėjaus sodelyje, prez. A. Smetona visiems 
pasakė įsidėmėtiną tiesą’. „Lietuva kryžių 
šalis. Kryžius yra simbolis kančios ir atsi
kėlimo, taigi ir džiaugsmo. Tai yra dide
lės vilties ženklas, kuris primena, jog į 
laisvę einama vargų ir kančių keliu. Lais
vė veltui neįgyjama. Jeigu ji įgyjama, tai 
ir prarandama. Sunku įskelti ugnis, kai ji 
užblėsta, sunku prižadinti tautą, kai ji už
snūsta. Tai rodo mūsų kelių šimtų metų 
patyrimas, kai Lietuva per atsakingų va
dų apsileidimą buvo praradusi savo vals
tybę ir patekusi vergovėn“. Šie žodžiai bu 
vo pranašingi. Tik 22 laimės metelius gy
veno Lietuva. II didysis karas sugriovė 
lietuvių kraujo-ggyvybės aukomis, darbu 
ir prakaitu kurtąją valstybę... Lietuvių 
tauta vėl atsidūrė vergovėje. Paskutinį de 
šimtmetį mūsų tauta per inkvizicijų rū
sius ir Sibiro taigas vedama į Golgotą!

Mes, laisvieji lietuviai, turime dvasiš
kai sustiprėti gyvybine jėga iš Lietuvos 
praeities. Įsijauskime tokią dvasią, kokią 
mums perteikia nemarus Karys. Su tokia 
dvasia savaime tapsime lietuviškais vei
kėjais, Lietuvos partizanų idėjos rėmėjais 
ir talkininkais. O kai artės 12-toji valanda, 
netruks savanorių, kariuomenės kūrėjų ir 
laisvės kovotojų!

„K.“ 1952 m.

CORBY
Mūsų kolonijoj ne tik įvairūs minėjimai, 

bet daromos ir vestuvės. Pereitą šeštadie
nį, atvykus kolonijos kapelionui, bažnyčio 
je Moterystės Sakramentą priėmė Anta
nas Karlonas su Helen Terry. Pajauniais 
buvo Jonos ir Teofilė Bakaičiai iš Kette- 
ringo. Kartu buvo pakrikštyti ir abu vaiku 
čiai: Antanas — Jonas. Krikšto tėvai — 
Aleksas ir Olimipija Kukanauskai.

Sekmadienį, lietuviškų pamaldų metu, 
pirmą kartą graliai pasirodė mūsų jauno
jo atžalyno choras.

NOTTINGHAMAS \
Metinis susirinkimas

Lapkričio 11 d. Nottinghamo lietuviai, 
susirinkę savo pamaldų St. Patrick’s baž
nyčioje, išklausė savo kapeliono pamoks
lo apie paskutinius įvykius Vengrijoje. Pri 
minęs Vakarų sustingimą, ragino melstis 
už didvyrišką tautą, kuri labiausiai verti
na laisvę. Užuojautos vardan po pamaldų 
visi sugiedojo Tautos Himną.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko meti 
nis parapijos susirinkimas, kurį atidarė 
bažn. komiteto pirm. K. Bivainis, pasidžia.u 
gęs praėjusių metų darbu ir pakvietęs pir 
mininkauti kun. J. Kuzmickį, o sekreto
riauti — J. Klumbį. Savo pranešime K. 
Bivainis pažymėjo, kad metų bėgyje buvo 
21 pamaldos. Be to, buvo' surengtos ga
vėnios rekolekcijos, kuriomis namaža žmo 
nių pasinaudojo ir iškilmingai sutiktas 
Vysk. V. Padolskis. Visiems bendradar
biaujant, buvo įmanu surengti turiningą 
akademiją ir priimti garbingą Svečią lie
tuviškuose namuose su savais užkandžiais. 
Jautriai žmonės atsiliepė, aukodami vaikų 
eglutei, se. Agotai ir palaikydami savo žur 
nalą „Žibintą“. Bendriems bažnytiniams 
reikalams buvo suaukota 41 sv. ir dabar 
kasoje yra 10 sv. 6 šil. Kiek spėta, buvo 
kalėdojant aplankyta dauguma lietuvių.

Papildydamas pirmininko pranešimą, 
kun. kapelionas pasidžiaugė žmonių akty
viu dalyvavimu pamaldose ir kultūrinėje 
veikloje, dėkodamas už jo 20 metų kuni
gystės sukakties paminėjimą, už nuoširdų 
priėmimą nakvojant ir už medžiaginę it 
moralinę paramą leidžiant ir redaguojant 
„Žibintą“. Ypačiai pasidžiaugė įvairių lie 
tuviškų organizacijų veikla, prašydamas jį 
laikyti visų kapelionu ir dar glaudžiau 
bendradarbiaujant Lietuvos vadavimo dar 
be.

Renkant naują bažnytinį komitetą, bu
vo išrinkti: Ign. Šimkus (24 bal.), K. Bivai 
nis, J. Klumbys ir A. Sabulis (21) ir p. 
Juška (18). Kandidatais liko: p. Matulevi
čius, Deveikis ir Ivanauskas.

Pabaigoje buvo aptarti religiniai — tau 
tiniai minėjimai bei parengimai. Daugu
mas pasisakė už bendras Kūčias, kurių 
rengimu jau rūpinasi viena organizacija.

VOKIETIJA
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

GYVENIMO

Vokiška firma remia Gimnaziją
Spalio 30 d. Krašto Valdybos pirminin

kas, drauge su Gimnazijos direktorium ir 
Gimnazijos reikalų vedėju, A. Makarsku, 
apsilankė žymioje vietos Carl Freudenberg 
firmoje, prašant sutekti Gimnazijai para
mos. Lankytojai buvo maloniai sutikti ir 
buvo pažadėta paremti Vasario 16 Gimna
ziją iki metų galo mėsos gaminiais.

Tai žymi parama Gimnazijai ir, berods, 
pirmutinė auka jai iš vokiečių privačios 
firmos pusės. Šiuo atveju didelis nuopel
nas priklauso A. Makarskui, kuris davė 
mintį kreiptis į šią firmą ir pats padarė 
pirmuosius žingsnius vizitui paruošti.

Reikia pažymėti kad tos firmos stam
biausias dalininkas (pats Carl Freuden
berg) yra labai vietos visuomenės mėgia
mas ir jo dosnumas kultūriniams, sporto ir 
karitatyviniams tikslams plačiai apylinkė
je žinomas.

Kreipiame dėmesį, kad firma pažadėjo 
suteikti galimybę lietuviams studentams, 
ir gimnazijos mokiniams — berniukams 
ir mergaitėms, vasaros ir kitų atostogų 
metu dirbti firmos fabrikuose.
Gimnazijos svečiai

Spalio mėnesį aplankė Rytprūsių Sąjun 
gos pirmininko žmona, ponia Milda Woel- 
ke gimusi Radvilaitė, atvežusi gimnazijai 
ir vaikams gražių dovanų: visiems Goett- 
ingeno suvažiavimo gimnazijos šokėjų gru 
pės dalyviams po gražų albumą su Goettin 
geno laikraščių reporterių tą proga pada 
rytomis šokių ir šokėjų nuotraukomis. 
Taip pat ir gimnazijai ji įteikė didelį al
bumą su nuotraukomis.

Ponia Woelke nuoširdžiai sielojasi lie
tuvių ir Vasario 16 Gimnazijos likimu. Iš 
gyvenusi tris dienas gimnazijoje pati, pa
juto visus gimnazijos nepriteklius, labai 
užjausdama gimnazijai.

Gimnaziją aplankė svečiai iš JAV: kun. 
Deksnys ir prof. dr. VI. Vilimas. Kun. 
Deksnys, susipažinęs su gimnazijos gyveni 
mu, jos bendrabučiu ir jos vargais, paža
dėjo Amerikoje labiau rūpintis ir sielotis 
gimnazijos reikalais. Prof. dr. V. Vilimas, 
užsukęs į gimnaziją savo kelionėje po Eu 
ropos kraštus, per pietus pasveikinęs mo
kinius ir palinkėjęs jiems toliau mokytis 
savame mokslo židinyje, pažadėjo ir ateity 
je visais galimais būdais remti gimnaziją. 
Abu svečiai yra jau nuo seniau Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjai.

Gimnaziją pakartotinai aplankė BALFo 
pirmininkas prof. dr. kan. J. Končius. Jis 
dalyvavo Mokytojų Tarybos posėdyje, ku
riame kiekvienas mokytojas galėjo pasisa 
kyti ir išdiskutuoti gimnazijos vargus. 
Gerb. kan. Končius pažadėjo padaryti 
BALFo Centro Valdybai pranešimą apie 
gimnaziją ir paraginti ją labiau remti ir 
palaikyti.

Kan. Končius aplankė ir mokytojų butus 
susipažindamas su skurdžiomis jų gyveni 
mo sąlygomis, nufilmavo klases, barakus 
ir bendrabutį, kad galėtų Amerikos lietu 
viams parodyti kokiose sąlygose dirba, 
mokosi ir gyvena gimnazijos mokiniai. 
Kan. Končius pareiškė, kad, išvykdamas į 
Ameriką, jis išsiveža įsitikinimą, kad gim
naziją būtinai reikia remti.

Ruošiasi brandos egzaminams
Devintosios klasės mokiniai pradėjo 

ruoštis vasario — kovo mėn. įvykstan- 
tiems brandos egzaminams. Šiais mokslo 
metais būsimų abiturientų laida, atrodė, 
būsianti didesnė, bet emigracija ir šiemet 
palietė kaip tik labiausiai augštesniųjų 
klasių mokinius, taip kad net keturi būsi
mi abiturientai išvyko jau į JAV: Vida 
Kaminskaitė, Nijolė Raišytė, Birutė Ja- 
nušaitytė ir Jonas Masaitis.

Dovanos gimnazijai ir mokiniams
BALFo pirmininkas kan. Končius lanky

damas Vasario 16 Gimnaziją ir sielodama- 
sis jo reikalais, suteikė jai visokeriopos 
paramos. Prieš keletą savaičių paaukojo 
gimnazijos mokiniams DM 1000, — skirtų 
papildyti mokinių maistą vaisiais ir skanu 
mynais, o dabar pažadėjo gimnazijos Kalė 
dų eglutei taip pat DM 1000.

Gimnazijos mokinei Giedrei Labanaus 
kaitei, talentingai menininkei, pradėjusiai 
lankyti Mannheimo meno akademiją, kan. 
Končius asmeniškai paaukojo DM 400, — 
ir pažadėjo remti ją ir ateityje, kad ji ga
lėtų mokytis meno Mannheimo laisvojo 
meno akademijoje, gyvendama Vasario 16 
Gimnazijos bendrabutyje.

Pačiai gimnazijai BALFi pirmininkas pa 
skyrė didesnę miltų siuntą, kad gimnazi
jai nebereikėtų grynais pinigais mokėti 
už duoną ir bulkutes. Su kepyklomis su
tarta, kad jos panaudos miltus gimnazijos 
reikalams ir tuo būdu gimnazijos mėnesi 
nės išlaidos, gavus miltų siuntą, sumažės.

Gimnazijos šokėjų pasirodymai
Gimnazijos šokėjų grupė .kviečiama, da

lyvavo sukaktuviniuose CDU minėjimuose 
Weinheime ir Hemsbache. Weinheime bur 
mistras ir parlamento narys dr. Lindrath 
savo sveikinimuose ypač nuoširdžiai pami 
nėjo lietuvių gimnaziją, o programos atliki 
mo metu gimnazijos šokėjus lydėjo entu
ziastingi aplodismentai. Gimnazijos šokė
jų pasirodymą vokiečių spauda vertina 
kaip tikrą liaudies meną, pabrėždama jau 
nuolių temperamentingą jų atlikimą, pa
gaunantį žiūrovus. O žiūrovų buvo apie du 
tūkstančiai.

Hemsbache šokiai publikai taip patiko, 
kad kai kuriuos teko kartoti net po tris 
kartus. Hemsbacho burmistro pavaduoto
jas, pasveikindamas lietuvių gimnazijos 
šokėjus, plačiai paminėjo mūsų tautos tra 
gėdiją ir palinkėjo lietuviams grįžti į iš
laisvintą Tėvynę, o šokėjams šokti laisva
me savo krašte. Abiejose vietovėse moki
niai buvo pavaišinti vakariene ir skanu
mynais.

Lapkričio 3 d. gimnazijos šokėjai daly
vavo vokiečių invalidų sąjungos parengi
me Hohensachsene, kurio pelnas buvo 
skiriamas karo invalidams. Gimnazijos 
šokėjai dalyvavo didesnės programos rė
muose, bet buvo Reichsbundo pirmininko 
ypatingai pasveikinti, pareiškiant padėką, 
kad gimnazijos jaunimas aukoja šiam laj) 
daringam tikslui savo laisvą šeštadienio 
vakarą ir pabrėžiant, kad gimnazijos da
lyvavimas kaip tik sutraukęs daugelį žiū 
rovų.

Kadangi programai ilgai užsitęsus moki 
niai negalėjo būti pavaišinti vakariene, tai 
jie buvo apdovanoti tortais.

Lapkričio mėn. 1 d., prieš išvykdamas į 
Ameriką, Luebecką lankė BALFo pirminin 
kas Prof. Kan. Dr. J. B. Končius, lydimas 
BALFo įgaliotinio Vokietijoje, Iz. Rugle- 
niaus ir BALFo emigracijos Hamburgo 
skyriaus vedėjos E. Banevičienės. Svečius 
pasitiko Luebecko ir Bad Schwartau apy
linkių įgaliotiniai. Kanauninkas Končius, 
Visų Šventųjų dienos proga 10 vai., atlai
kė pamaldas. Po pamaldų Kan. Dr. J. B. 
Končius aplankė Luebecko kapinėse esan
tį lietuvių tautinį paminklą, prie kurio bu
vo pagerbti Luebecke ir visame pasaulyje 
mirusieji lietuviai. Iš kapinių BALFo pir 
mininkas nuvyko į Meesen stovyklą, kur 
buvo sutiktas BALFo Įgaliotinių iš Eutin, 
Neustadt, Timmendorfer Strand, latvių ir 
estų tautinių grupių atstovų. Meesen sto
vykloje įvyko visų BALFo šalpos komisi
jų ir įgaliotinių posėdis, kuriame buvo ap 
tarti Voiketijoje liekančių lietuvių vargai. 
17 vai. Artillerie stovykloje įvykusiame 
bendrame Luebecko ir Bad Schwartau apy 
linkių lietuvių BALFo reikalais susirinki
me, BALFo pirmininkui, BALFo organiza 
cijos darbuotojams ir Amerikos lietuviams 
buvo išreikšta nuoširdi padėka už visus 
rūpesčius, skirtus pabėgėliams Vokietijoje. 
Ta paiča proga BALFo pirmininkas susi
rinkusiems lietuviams padarė pranešimą 
iš BALFo veiklos.

PRAŠO ATSILIEPTI:

ŽVIRBLIS Aleksas, s. Vinco, jis pats, ar 
jo adresą žinantieji prašomi parašyti: 
Jonas Bublys, 1, Alderney Str., Lenton, 
Nottingham. Turima svarbių žinių.

LELUGA Vladas, kil. nuo Plungės. Jis pats 
ar jo adresą žiną, prašomi parašyti: St. 
Krasauskas, 9, Chlinton Street, Derby, 
England. .

SVEIKUTIS Mykolas, kil. nuo Daugėliš
kiu, jis pats, ar jo adresą žiną, prašomi 
parašyti: St. Krasauskas, 9, Chlinton 
Str., Derby, England.

BAKUTIS J., gyvenęs Anglijoje, prašo
mas atsiliepti „E. Lietuvio“ Red., 1, Lad- 
broke Gardens, London W. 11. Turime 
jam žinių.

Jei nuobodu vienai...
Lietuvis,'29 m. amžiaus, jieško gyveni

mo draugės tarp 20-27 metų amž. Norin
čios sukurti lietuvišką šeimą, prašomos 
parašyti: J. Dalius, 362, Brunswick Ave, 
Toronto, Ont. Canada. Atsakysiu tik į rim 
tus laiškus. Pageidaujama foto.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

Minėdami „didžiojo spalio 39-sias meti
nes“, okupantai ir jiems parsidavę kvis- 
lingai taip pat okup. Lietuvoje stengėsi vi 
saip girti Maskvos režimą ir įrodinėti, 
kaip tariamai „laiminga“ esanti lietuvių 
tauta, iš tikro taip smarkiai Sovietų iš
naudojama. Didžiuotasi, kad tariamai po 
„nemirtingąja Lenino vėliava dabar tel
kiasi daugiau kaip 900 mil. žemės rutulio 
gyventojų“.

Pagrindinę kalbą per minėjimus pasakė 
Vilniaus filharmonijos salėje okupantams 
parsidavęs Lietuvos kp. ck. sekretorius A. 
Sniečkus. Be įprastinių pasigyrimų ir 
liaupsinimų „šlovingosios kp., kurios va
dovaujami, jau daugiau kaip trečdalis vi 
sos žmonijos kuria dabar socializmą“, 
Maskvai parsidavęs jos agentas, nors ir 
neturėdamas jokių įgaliojimų, stengėsi jro 
dinėti, kad, girdi, „lietuvių tauta griežtai 
smerkia Anglijos, Pracūzijos ir Izraelio ag 
resorius. „Šalin rankas nuo Egipto!“^— tok 
sai yra vieningas Lietuvos darbo žmonių 
reikalavimas, išreiškiamas masiniuose mi 
tinguose“, teigė Sniečkus. Laisvės smaugė 
jus, paskandinusius visą vengrų šalį ne
kaltų žmonių kraujuje, Sniečkus visaip gy 
rė, mėgindamas įrodinėti, kad, girdi, „už
sienio imperialistai teikė Vengrijos reakci 
nėms jėgoms dideles pinigų sumas, perme 
tė per Vengrijos sieną ginkluotas vengrų 
fašistų gaujas, kurios griovė įmones ir įs
taigas, žudė darbininkus ir visuomenės 
veikėjus“. Girdi, vengrų tautą iš to „mir- 
tinio pavojaus“ išlaisvino raud. armija.

Toliau Sniečkus visaip plūdo, meluoda
mas per akis, „lietuviškuosius nacionalis
tus“. Jo pareiškimu, nacių okupacijos me 
tais „lietuvių tautai grėsė visiškas sunaiki 
nimo pavojus. Hitlerininkai nužudė Lietu 
voje daugiau kaip 300.000 taikių gyven
tojų... Pramonės pajėgumas sumažėjo dau 
giau kaip 2 kartus, palyginti su prieškari
niais metais. Vokiečių šeimininkavimo 
metais galvijų skaičius respublikoje suma 
žėjo — 41 proc., arklių — 42 pore., kiau
lių — 50 proc. Sniečkus, apšmeižęs už lais 
vę kovojančius Vakaruose mūsų tautie
čius ir vengrų tautą, ragino dar daugiau 
„stiprinti revoliucinį budrumą, ginti liau 
dies socialistinius užkariavimus“... Kal
bėdamas apie tariamuosius komunistinius 
„laimėjimus“, Sniečkus teigė, kad okup. 
Lietuvoje per paskutinį penkmetį buvę pa 
ruošti 2.140 inžinierių, be to, per šį penk
metį Kauno, politechnikos institutas jų pa 
ruoš dar arti 3.000, prie sovietinės val
džios Žemės Ūkio Akademiją baigė 1.765 
asmenys. Gudijoje šiais metais atidaryta 
mokyklų lietuvių dėstomąja kalba. Pasi
džiaugęs „visų broliškųjų tarybinių tautų, 
o pirmiausia rusų tautos pagalba,“ iš tik
ro bolševikiniais tankais ir durtuvais, sau 
gojančiais nuo tautos keršto Maskvai par 
sidavusius jos agentus, Sniečkus toliau sa
vo kalboje priminė „dar hitlerinės oku
pacijos metais Lietuvoje sudaryta gerai ap 
ginkluotą banditų pogrindį“. Sniečkaus 
teigimu, „kai kur buržuaziniams naciona
listiniams elementams pavyko apgaule, 
smurtu įtraukti į banditinį pogrindį ir kai 
kuriuos darbo žmones“. Bolševikinė vy
riausybė, „siekdama išvengti nereikalingo 
kraujo praliejimo, — toliau kalbėjo Snieč 
kus, — darė daug pastangų, kad būtų iš
traukti iš banditinio pogrindžio buržuazi
nių nacionalistų suklaidinti žmonės. No
rintiems grįžti į dorą gyvenimą vyriausy
bė plačiai teikė amnestijas“. Tačiau, Snieč 
kaus teigimu, vis tiek „banditų ir jų tab 
kininkų išnaudotojų dalis nesiliovė terori
zavusi darbo žmones“. Bet galiausiai tas 
„banditinis pogrindis buvo likviduotas“...

Sniečkus prisipažino, kad „šioje kovoje 
buvo padaryta ir klaidų. Daug žalos pada
rė anais laikais įsitvirtinę atskirose saugu 
mo organų grandyse Berijos patikėtiniai, 
kurie grubiai pažeidinėjo tarybinius įstaty 
mus. Kaip žinoma, buvo imtasi ryžtingų 
priemonių, kad iki galo būtų ištaisyti so
cialistinio teisėtumo pažeidimai, šioje sri
tyje yra nemaža padaryta“.

Visiems aišku, apie kokius „banditiis“ 
Sniečkus šiame pareiškime kalbėjo, to
liau pareikšdamas viltį, kad nubaustieji 
už „antitarybinius veiksmus asmenys“ vėl 
įsijungs „į aktyvų kūrybinį darbą“... Snieč 
kus skatino „kelti darbo žmonių budrumą 
ir duoti ryžtingą atkirtį bet kuriems prie
šiškų nacionalistinių elementų mėgini
mams kenkti socializmo statybos reikalui, 
kenkti T. Lietuvai“...

„39-sioms metinėms“ skirtos demonstra 
cijos praėjo įprasta bolševikiška tvarka, be 
ypatingo entuziazmo, kaip visuomet prie
varta suvarius žmones.

Kraujas ir ašaros ten, kur viešpatauja ko 
munizmas. Tačiau kraujas ir ašaros ne- 
džiūsta, kaip ryto rasa, bet išugdo milžin 
us, kurie niekad nesiliaus kovoję už žmo
gaus idealą — Laisvę!

BRADFORDE
Pasirinkite geriausią žieminiam ap
siaustui medžiagą, žinomą visame pa
saulyje CROMBIE.
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba ■ kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Pasirenkite artėjančiai žiemai ge
riausios pasaulyje CROMBIE medžia
gos apsiaustams.

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

Speciali 3 ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d.

JOHN GAY 
BRADFORD

25, Manchester Road
Greta Odeon kino teatro

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 45. (445) 22. 11. 1956.

PLUNKSNAGRAUŽIO 
= U ŽR AŠ AI =

GOMULKOS KELIONĖ t PASAULYJE JĮ

Lietuvi, pasprukusį nuo Kremliaus en
kavedistų, didžiausias apmaudas apimda
vo, kai jis, Vakaruose, sutikdavo raudoną 
tautieti. Tiesa, tokių Kremliaus propagan
dos apmuilintų lietuvių retai tesutikome, 
tačiau jų buvo ir, suprantama, jų yra ir 
dabar. Kitas reikalas, kaip tokie Krem
liaus politikos šalininkai jaučiasi, kai iš 
jų aruodo pradėjo byrėti vienas po kito bu 
vusieji raudoni veikėjai, šiek tiek turi pro 
to ir žmoniškumo. Ilgus metus komparti
jai priklausęs Anglijos ugniagesių profsą- 
jungoso pirmininkas, Horne, pasitraukda
mas iš kompartijos pareiškė, kad jis tai 
darąs, nesutikdamas su rusų budeliška po 
litika Vengrijoje. Juokdariai sako, kad da
bar ir ugniagesių automobilius reikės per
dažyti: raudona spalva nemadoje... Ko
kia spalva nusidažys Coventryje gyvenan
tieji trys lietuviai, senieji išeiviai, kurie 
dar šių metų gegužės pirmąją nešė raudo
nąsias vėliavas? Ar jiems dabar užteks 
vengriško pavyzdžio?! Kai lietuviai jiems 
pasakojo apie tokias pat „draugų“ sker
dynes Lietuvoje, jie, tie raudonų vėliavų 
nešikai, šaipėsi, kad tai esanti „fašistinė 
propaganda“. Ar dabar, po Vengrijos įvy
kių, tokiems lietuviams nenudžius ranka, 
jei jie dar bandys pasirodyti miesto gat
vėse su raudona vėliava?!

* * *
Vis dažniau ir dažniau britų spaudoje 

užtinkame pasisakymų, kurie taip nese
niai buvo nemadoje, buvo „reakcionieriš
ki“. Patiko tūlo skaitytojo laiškas „Daily 
Express“, (sekmadienio laidoje), kur siū
loma visas Kremliaus maskolių atvežtas 
jų šio pavasario vizito proga dovanas pa
leisti loterijom gi surinktus pinigus perduo 
ti vengrams šelpti komitetui. Iš savo pusės 
loterijon pasiūlyčiau ir tas merginas, ku
rios buvo labai „happy“, kai jas bučiavo 
Malenkovas, o jos tuo laiku buvo pasiren
gusios pabučiuoti jam ir j...

• * •
I vieną Anglijos miestą britų kompar

tijos sekretorius pereitą savaitę atvyko su 
paskaita savo vienminčiams. Paskaiton 
susirinko apie 200 klausytojų. įėjimas — 
sikspenas. Viskas vyko sklandžiai, kol pas 
kaltininkas užkopė scenon. Vos jam pir
mą žodi tarus, ūmai užgeso salėje šviesa. 
Kilo sąmyšis. Iš kažkur atsirado jaunuo

liai, kurie ėmė gaudyti paskaitininką, šauk 
darni, kad jis bus įmestas kanalam Kom- 
parteicas pasislėpė policijos būstinėje su 
surinktais pinigais. Ten jį atsivijo ir jau
nuoliai, reikalaudami pinigus atiduoti 
jiems. Jų reikalavimas buvo patenkintas. 
Jaunuoliai tuos pinigus atidavė vengrams 
šelpti komitetui.

Anglų spaudoje skaitom daug praneši
mų, kuriuose skelbiama įvairių pobūvių 
atšaukimai, ryšium su Vengrijos įvykiais. 
Net ir anglų mažosios scenos aktorių me 
tinis pobūvis, kuriam buvo surinkta kelio
lika tūkstančių svarų, buvo atšauktas. 
Mes, lietuviai, šiuo klausimu, esame „soli- 
dariškesni“ Vengrijos įvykiams: pobūviai 
vyksta pilnu tempu, nes juk ruduo, — 
„kalakutų balius“, kaip, pav., šio mėn. 10 
d. surengė Montrealio lietuviai. Ir iš tik
rųjų, „kalakutų vakarienės“ neatšauksi, 
jei tie kalakutai papjauti...

Viena. Iki lapkričio 17, Austriją jau pa 
siekė 30 tūkstančių išvargusių Vengrijos 
pabėgėlių. Į Austrijos vyriausybės išleistą 
atsišaukimą padėti pabėgėliams, atsiliepė 
įvairios tautos ir organizacijos. Vos ru
sams sutikus įleisti vaistus, Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius iš Vienos Dunojaus 
upe j Budapeštą skubiai išsiuntė laivą su 
tona vaistų. Italijoj Modenos universiteto 
studentai per trumpą laiką surinko pir
mosios pagalbos reikmenų ir vaistų 6 sunk 
vežimius.

Kas nenori būt laukiniu!
Tas skaito laikraščius. Metas užsisakyti 

1957 m. laisvajame pasaulyje išeinančią 
lietuvių periodiką: „Europos Lietuvis“ — 
40 šil., dienraštis „Draugas“ — 77 šil., 
„Dirva“ — 46 ‘ii., Nepriklausoma Lietu
va“ — 42 šil., „Tėviškės Žiburiai“ — 28 
šil., „Karys“ — 35 šil., „Vienybė“ — 42 
šil., „Darbininkas“ — 46 šil., „Lietuvių 
Dienos“ — 28 šil., „Moteris“ — 18 šil., 
„Laiškai Lietuviams“ — 14 šil., „Muzikos 
Žinios“ — 14 šil., „Technikos Žodis“ ~— 
14 šil., „Aidai“ — 42 šil., „Ateitis“ — 28 
šil., „žvaigždė“ — 17 šil* 6 d., „Kristaus 
Karaliaus Laivas“ — 28 šil., ir visą kita 
periodika.

Kalėdoms dar gausite lietuviškų plokšte 
lių, jei dabar užsisakysite. Visais reika
lais rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London W. 4.

Pereitą sekmadienį Kremliuje pasibai
gė. derybos tarp naujų Lenkijos vadų ir 
rusų kompartijos viršūnių.

Prieš išvykdamas į Maskvą, Gomulka 
pasiskubino atleisti iš valstybinių vietų vi 
sus stalinistus ir „išvalyti“ Lenkijos armi 
ją nuo rusų. Net ir patį Rokosovskį, „jam 
pačiam prašant“, atleido nuo krašto ap
saugos ministerio pareigų, jo vieton pa
skirdamas gen. Spychalskį, tik ką paleistą 
iš kalėjimo. Lenkijos profesinių sąjungų 
centro tarybos suvažiavimas išsirinko nau 
ją demokratinę vadovybę. Žurnalas „Nau 
jas kelias“ paskelbė tekstus Gomulkos kai 
bų, pasakytų aštuntajame Lenkų Jungti
nės Darbininkų Partijos plenume, kurio 
metu Gomulka grįžo į partijos vadovybę. 
Tose kalbose Gomulka griežtai pesmerkė 
iki šiol Lenkijoje viešpatavusį milicijos te 
rorą, stalinizmą ir nurodė, kad Lenkija at 
sidūrė ekonominiuose sunkumuose todėl, 
kad Sovietų Sąjunga ūkiniai ją smukdė ir 
išnaudojo.

Tai buvo lyg ir Gomulkos testamentas, 
Varšuvos spauda pranešė, jog visa Lenki
ja meldžiasi, kad Gomulkai pavyktų de
rybos Maskvoje, kad jis laimingai grįžtų. 
Visiems buvo aišku, kad po tokių refor
mų rusai gali arba sunaikinti Lenkiją, ar
ba, jei Gomulka teisingai apskaičiavo, 
šiam savo satelitui duoti kitas sąlygas, žo 
džiu, Gomulka aiškiai rizikavo viskuo.

Gomulka Maskvoje buvo sutiktas nepa
prastai iškilmingai. Jį sutiko su puokštė 
mis gėlių Chruščiovas, Bulganinas, Voro- 
šilovas ir kiti. Tai jau buvo ženklas, kad 
Maskva pasiryžusi kalbėti gražiuoju.

Gomulkos derybos su rusais tetruko tik 
tris dienas, vieton numatytų dešimties. Iš 
paskelbto susitarimo teksto matyti, kad 
Rusija padarė nemaža nuolaidų Lenkijai. 
Visų pirma neužginčyta lenkų teisė tvar
kytis kaip jiems patinka, t. y. patvirtintas 
principas abiejų kraštų lygybės ir pabrėžta 
Lenkijos nepriklausomybė. Rusai taip pat 
pabrėžė Lenkijos teritorijos integralumui

pagarbą, pripažino Lenkijos suverenumą 
ir pasisakė už nesikišimą į jos vidaus rei
kalus. Tokiu būdu Gomulka galės tęsti sa 
vo reformas. Žinoma, abi pusės patvirtino 
tvirtą tarp abiejų kraštų draugystę, kari
nę sąjungą ir visą kitą, kas dera geram 
satelitui su savo ponu, juo labiau, kad ru 
sai garantuoja Lenkijos sienas su Vokie
tija.

Rusai padarė vieną karinę nuolaidą: pri 
pažinta, kad rusų įgulos Lenkijoje bus lai 
komos tik „laikinai“. Sutarta, kad abi ša
lys derėsis dėl skaičiaus laikomos rusų ka 
kriuomenės Lenkijoje, ir dėl jos sudėties. 
Rusai taip pat pažadėjo, kad jų kariuome
nė nepažeis Lenkijos suverenumo ir nesi- 
kiš į jos vidaus reikalus.

Baigus derybas, Lenkijos ambasadoje, 
Maskvoje, buvo surengtas priėmimas, ku
riame gražiai pavaišintas Chruščiovas pa
sakė kalbą, išvadindamas vakariečius ka
pitalistiniais banditais ir bepročiais. „Jei
gu mes jums nepatinkame, ko jūs pas mus 
važiuojat, kam jūs mus kviečiate?! Ar 
jums patinka, ar ne, istorija yra mūsų pu
sėje. Mes jus palaidosime“, šūkavo su skai 
driosios stikliuku rankoje Nikita. Po tokių 
žodžių 13 valstybių diplomatai apleido pri 
ėmimo salę, tačiau komunistų galva ir to
liau tęsė pamokslą, nepaisant Mikojano ir 
Vorošilovo bandymų jį prilaikyti...

Nors lenkams šios derybos ir pavyko, 
jie vistik matė su kokia publika turi rei
kalą.

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

PIRMASIS PAMINKLAS VENGRIJOS 
KANKINIAMS

Italijos Katalikų Akcija šiaurės Italijoje 
Bolzano mieste jau pastatė iš marmuro pir 
mąjj pasaulyje paminklą, kurio papėdėje 
įrašyta: VENGRIJOS KANKINIAMS. Pa
minklas buvo iškilmingai pašventintas ir 
atidarytas pereitą sekmadienį, lapkričio 
18 d. Bolzano miestas Italijos pietų Tirolio 
sostinė.

Roma. Vengrijos intelektualų pabėgėlių 
sąjunga, Italijos užsienių reikalų ministe- 
riui Martino, kuris šiuo metu vadovauja 
Italijos delegacijai Jungtinėse Tautose N. 
Yorke, nusiuntė padėkos telegramą už Ita 
lljos vyriausybės paramą Vengrijai ir ypa 
tingai už italų delegacijos iniciatyvą, kuri 
Jungtinėse Tautose pirmoji iškėlė Vengri
jos klausimą ir projektą ją gelbėti. Tele
gramoje toliau rašoma: „P. Ministeri, vi
soms tautoms, kurios dar tiki į idealus ir 
principus, perduokite mūsų desperatišką 
pagalbos šauksmą. Nuolanki Vengrų tauta 
jus niekada neužmirš savo kraujuojančioje 
širdyje“. * * ♦

Hamburgas. Lapkričio 15 d., Tarptauti
nis Laisvųjų Sindikatų Vykdomasis Komi 
tetas, kuris atstovauja 56 milionus narių 
iš 83 tautų, paskelbė pasaulinį boikotą, Ru 
sijos bolševikų transportui. Boikotas nori 
„Vengrų tautai padėti Laisvės kovai“.

Tarptautinio Laisvųjų Sindikatų gene
ralinis sekretorius pranešė, kad jau suda
rytas specialus komitetas iš 12 narių, įpa 
reigotas sudaryti pasaulinio boikoto planą. 
Jis pareiškė, kad šis planas turi būti ati
džiai išstudijuotas, atsižvelgiant, kad Ru
sijos bolševikai gali taikyti represijas.* * *

Torino. Miesto gyventojai, kur lapkričio 
1 d. per kelias valandas savanoriškai su
aukojo 310 litrų savo kraujo ir sanitarinę 
auto koloną, pereitą savaitę automobilių 
fabriko FIAT tarnautojai ir darbininkai, 
kurių yra apie 30.000, Vengrijai suaukojo 
10 milionų lirų, o pats fabrikas nuo savęs 
antra tiek pridėjo. Šios aukos buvo praves 
tos plebiscito būdu: kiekvienas gavo blan
ką, kurią galėjo pasirašyti, kad savanoriš 
kai aukoja pusės darbo valandos uždarbį. 
Iš tarnautojų pasirašė visas 100 proc., o 
darbininkų 95 proc. Reikia atsiminti, kad 
pereitais metais FIAT darbininkų unijose 
komunistai dar turėjo daugumą atstovų. 
Dabar jų skaičius smarkiai krito.« * «

p SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS s
į SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ i

g Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi O
% maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus Į:
5 kraštus tik per BALTIC STORES • S
S Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. V
g kavos. 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio. 3
5 Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai. g
g Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly- g
g ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis. a
g Rašyti arba teirautis šiuo adresu: 3
5 421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734. £
S 146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970. «
g 148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572. 3
3 20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880. £
g 187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042. 3

š. m. gruodžio mėn. 1 d., Lietuvių Klube, 
1-2 Ladbroke Gardens, W.11 

rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS

Vakaro pradžia 7 vai. Vakaro programoje: 
linksmas pasišokimas. Įėjimas 3 šilingai

Liverpoolis. Liverpoolio uosto darbinin
kai atsisakė pakrauti prekes, siunčiamas į 
Sovietų Sąjungą. Darbininkai protestuoja 
prieš rusų žiaurumus Vengrijoje.

DĖMESIO!
Jau laikas siųsti aukas ir pardavimui 

daiktus kalėdiniam Bazarui, kuris įvyksta 
š. m. gruodžio 7-9 d.d.

Bazaro pelnas skiriamas lietuviams li
goniams sušelpti.

Siųsti: BAZARAS, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W. 11.

Bazaro rengimo komisija
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GREITAI PATIKIMAI PIGIAI |
i 

su tikra pristatymo garantija i=

P.&B.SUPPLY CENTRE LTD. | 
| 8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND | 
f eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą |
| išsiunčia siuntinius Į Lietuvą
I Į

g RAŠYTI LIETUVIŠKAI! j
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SIUNTINIAI I 
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 Europoje;

DOVANŲ SIUNTINĖLIAI
Jūsų giminėms ir draugams už

GELEŽINĖS UŽDANGOS
Išsiunčiame siuntinėlius, apmokėję 
visas muito ir kitas išlaidas Londone. 
Siuntinėlių pristatymas garantuotas. 
Siunčiamos geros rūšies prekės ir 
medžiagos. Informacijos suteikiamos 
Jūsų kalba.

THE M0NIT1N IMPORTERS
& EXPORTERS LTD:

Telegrafu: Monitin, London.
39-41, James Street, Wigomore Street, 
London W. 1.
Telef. WEL 5711, 5712.

THE KENSINGTON
WOOLEN SHOP

118, Cromwell Road, 
London, S .W. 7. Tel. FRE 8285
SIUNČIA SIUNTINĖLIUS UŽ
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Geriausias vilnones medžiagas, ba
tus, baltinius, maistą, vaistus ir kita. 
Kainaraščius siunčiame pareikalavus.

BROWNEJONES
Ltd.

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

Tel.: PAD 2797.

GREITAI! , ★ PIGIAI! ★ RIMTAI!
pasiunčia šeimoms siuntinėlius

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

MUSU ŠVENTES REKLAMA:
Kas laikotarpyje iki 16.12.1956 m. užsisakys mūsų firmoje siuntinėlį iki 22 Ibs. 

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

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

Prieš užsakydami kitur 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.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Adminjnstracijos adresas: 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso 
ir trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia 
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