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HIMNAS PRIE BASANAVIČIAUS KAPO BBSS SEPTYNIOS DIENOS sSs
Kanadoje išeinančios „N. Lietuvos“ Redak 
cija atspausdino iš Vilniaus studento laiš
ką, kuriame vaizdžiai aprašomi įvykiai 
Lietuvoje, Vilniuje. Šis laiškas patvirtina 
faktą, kad pranešimai apie studentijos an 
tikomunistinį bruzdėjimą Lietuvoje atitin
ka tikrovei. Ne be reikalo Lietuvos komu
nistų vadai kėlė ir tebekelia jaunimo 
klausimą, kuris, jų žodžiais, nutolęs nuo 
„tikro kelio“.

Šį studento laišką persispausdiname iš 
„N. Lietuvos“.
„Brangūs tėveliai,

Vilniuj šiandien graži bobų vasara. Oras 
nešaltas, sninga. Vėjo nėra. Gal todėl ir 
nelenda į galvą mokslai. Be to, šiandien 
sekmadienis dar. Iš tikrųjų graži diena, o 
man atrodo, kad jai Vilnius pasirengė la
bai gražiai. Gamta už tai atsidėkojo. Aš 
ir noriu parašyti, kaip šiai dienai buvo pa
siruošta.

Kaip ir visur, gal kaip ir viso pasaulio 
tikintieji vakar šventė Vėlines. Manau, jog 
lietuviai visi pagerbė savo mirusiuosius gi 
mines, artimus. Galiu pasakyti, kad lais
vai, nevaržomi šįmet pagerbė. Mūsų mo
kykloje dar prieš dvi dienas pradėjo orga 
nizuotis visi eiti į Rasų kapines. Ir tai kai 
bėjo beveik kone viešai. Vakaras buvo šal 
tokas, bet ypatingai gražus, dangus gied
ras. Taip, ištiktųjų susirinko kone visi. Ne 
buvėlius savo fakultete galiu ant pirštų su 
skaičiuoti. Nuvykau aš, Juozas ir kiti drau 
gai mūsų. Radome visas Rasų kapines vien 
žvakučių šviesoje, pilnas žmonių! Ir kas 
nuostabiausia visas universitetas, institu
tas, beveik vieni studentai. Pradžioj pra
ėjom šen ir atgal. Išgirstam giedant. Pa
sirodo klony ant lietuvių karių kapų dai
nuoja žmonės „Graži tu mano brangi tė
vyne, šalis kur vargo daugel patyrei“, 
„Šventas Dieve“ ir kt. Mes paklausėm tik 
iš tolo, nes buvo sunku pasiekti tą vietą. 
Grįžtam prie Basanavičiaus kapo. Žiūrim, 
visas kapas vien ugnyje. Gal visoj Aušros 
Vartų bažnyčioje tiek daug žvakių nedega, 
kiek jų buvo aplink Basanavičiaus kapą. 
Kas tik ėjo, tas vis įsmeigė žvakę, o dau
giausiai studentai. Tos žvakės visos buvo 
įsmeigtos, vėliau ištirpo pažemy ir taip ap 
siklojo vašku. Aplink kapą didelis vaini
kas. Pradžioj buvo mažiau žmonių. Gi vė 
liau ėmė per kapus sklisti garsas: neišsi- 
skirstykit, bus. Tai per vieną minutę susi 
spietė visas pulkas žmonių, koks gal tūks
tantis, kad kitur nebuvo nė vieno, visi čia 
suėjo. Na ir pradėjo visi dainuoti senas 
lietuviškas dainas, kuriose minima pri
spausta, daug vargų patyrusi Lietuva, kad 
ji vėl bus laisva, kad gerbtum tautos vy
rus. Dainavo pradžioj visi nedrąsiai, bet 
vėliau kaip įsisiūbavo, tai garsai sklido už 
kelių kilometrų. Juk tokia minia dainuoja. 
Dainas kartojo vėl iš pradžių, kitas net po 
3-5 kartus, jų tarpe gal 4 kartus ir seną 
Lietuvos himną. Na šį tai jau taip visi gie
dojo, kad net mums vyriškiams ašaras iš
spaudė. Kaip anksčiau niekas nedrįso net 
paminėti jo, dabar laisvai traukia ant viso 
Vilniaus, atrodo, kad Vilnius laisvas, daro 
kas ką nori. Universitetas atnešė dviejuose 
čemodanuose vainiką, čia pat surišo, per
rišo juosta ir padėjo ant Basanavičiaus

Lenkija po rinkimų
Lenkija, išsirinkusi seimą, gyvena porin- 

kiminėmis nuotaikomis. Kaip buvo galima 
laukti, Gomulkai pareikštas visiškas pasiti 
kėjimas. Jį palaikė ne tik tie, kurie pritarė 
jo politikai, bet ir tie, kurie abejojo.

Politiniai stebėtojai tvirtina, kad „stali
nizmo likučiai“ iš Lenkijos gyvenimo galu 
tinai pašalinti, gi Gomulkai sėkmingai iš
balansavus, krašto politika paskutiniais 
rinkimais sustiprinta ir rusų intervencijos, 
bent laikinai, nebebijomą.

Lenkijos įvykiai yra gana būdingas isto 
rinis posūkis komunistų judėjime. Toli 
mesnė Lenkijos ateitis priklausys nuo te 
kaip Gomulkai pavyks išbalansuoti tarp 
vidaus spaudimo, siekiant demokratizaci
jos, ir tarp Maskvos laikysenos.

Tenka pastebėti, kad Lenkijos vyriausy
bei pavyko sukelti nemažą susidomėjimą 
rinkimais. Tvirtinama, kad rinkimuose bal 
savo 94 proc. turinčių teisę (18 milionų) 
balsuoti. Gomulkos prašymas balsuoti už 
jo partijos kandidatus, nebraukiant jų i.’ 
patiektų sąrašų, rinkėjų buvo išklausytas. 
Prie to klausimo prisidėjo ir bažnyčia, 
kvietusi paklusti Gomulkos pageidavimo. 
Pats kardinolas Višinskis, norėdamas vi
suomenei parodyti pavyzdį, dalyvavo vie
šai balsavime. Turint galvoje didelę bažny 
čios įtaką Lenkijoje, nesunku atspėti kas 
nulėmė rinkimus. Pagaliau lenkai matė, 
kas įvyko Vengrijoje, žinojo, kad kilus at
viram konfliktui, jie negali laukti para
mos iš Vakarų ir todėl beliko jiems ei‘ 
tuo keliu, kuriuo nurodė Gomulka, norint 
išvengti, kad „Lenkija nebūtų išbraukta i’ 
Ėuropos žemėlapio“... 

kapo. Tada dar labiau visi, dar garsiau už 
traukė himną. Užrašo tai nepriėjau per
skaityti. Po to mes nuėjom į pirtį, bet liko 
mūsų visi. Pasirodo, kad ten visi vaiksčio 
jo iki vėlyvos nakties, vėliau visi susitarę 
vieningai, didžiausia minia, nes vėliau dar 
daugiau atėjo, patraukė per miestą gatvė
mis dainuodami. Tačiau jau į pirmą gatvę 
iš ėjus laukė milicija, dvi mašinos ginkluo
tų karių. Milicijos ir visokių gaivalų buvo 
ir ant kapų, visi girdėjo himnus, atpažino 
daugumą esant studentus, bet absoliučiai 
nieko nedarė. Milicija pareikalavo skirsty 
tis, neardyti gatvių tvarkos. Bet minia pra 
siveržė ir vėl pirmyn dainuodami. Tada 
vėl jie užbėgo, užvažiavę su motociklais iš 
priekio ir neleis. Na, aišku, prasidėjo bar
niai, šūkaliojimai, ir šiek tiek išsiskirstė. 
Tik negrai, nes pasirodo suėmė kelis stu
dentus. Tris matė suimtus, kitų nežinia. 
Draugai neduot jų, sako vykstam ir mes 
visi, bet juos įsodinę į kariškus motociklus 
nusivežė. O paskiras grupeles tai nuo kapi 
nių net iki bendrabučių parlydėjo. Tačiau 
išsaugoti einančių namo vis vien nepavy
ko.

Pasinaudodami ta minute, kažkas ant 
Vilniaus miesto karininkų namų alieji
niais dažais užrašė šūkį: „Sveikiname Ven 
grijos revoliuciją“.

Taip aš neiškenčiu smulkiai neaprašęs, 
nes ir mane privertė susimąstyti. O vis 
dėlto dar tikimasi ir iš lietuvių.

Ir vis labai didelės kalbos, judėjimai da 
bar Vilniuj prieš valdžią, per susirinki
mus visi plūstasi, drebia ant TSRS, bet nie 
kas nieko nedaro. Dabar jau vėl organizuo 
jamasi gal prieš savaitę nedalyvauti spa 
lio revoliucijos demonstracijoj. Universite 
tas jau susitarė berods, mūsų irgi baigia 
tartis. Mūsų kursas tad dabar jau vienbal 
šiai nutarė neiti. Matysim, kaip bus.
Nepaprastas Papildymas

Nepaprastas faktas. Vos gavus čia at
spausdintą Vilniaus studento laišką tėvui, 
gyvenančiam Amerikoje, visai pripuolamai 
„Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija suži 
nojo, kad Montrealin yra atvykęs gyvas 
studento aprašytųjų įvykių liudininkas, su 
kuriuo ne vienam Montrealio lietuviui te 
ko pasikalbėti.

Tai yra vienas mokslininkas šveicaras, 
kuris, besilankydamas mokslo tikslais Lie
tuvoje, tuo metu buvo Vilniuje ir visai at 
sitiktinai buvo ten vykusių demonstracijų 
liudininku. Jis, būdamas, mokslo žmogus, 
nenorėdamas užkirsti sau kelio ir galimy
bių ateityje nuvykti mokslo tikslais į Lie
tuvą, prašo jo pavardės neskelbti. Bet tai, 
kas su juo atsitiko, mielai papasakojo.

Tas mokslininkas Vėlinių dieną buvo 
Vilniuje. Jis buvo apsistojęs viename vieš 
būtyje. Okupantą taip paveikė studentų 
ir kitų Vilniaus gyventojų demonstracijos, 
kad jam buvo visai nepageidaujami tų įvy 
kių liudininkai. Todėl svetimšalį pradėjo 
atakuoti milicija, su kuria įvykęs toks pa
sikalbėjimas:

— Ar Tamsta dar ilgai manai pasilikti 
Vilniuje?

— Dar norėčiau apie tris dienas čia būti.
— Bet Tamsta žinok, kad pas mus ne

lengva gauti lėktuve vietą, sunku yra ją 
užrezervuoti.

Nors Lenkija ir tebėra komunistų bloke 
tačiau jau šiandien jos nebegalima vadin
ti kraštu, visai geležine uždanga atitvertu 
nuo pasaulio. Lenkijos piliečiai nebejau
čia tos nuolatinės baimės, kurioje tebegy
vena visi kiti komunistiniai kraštai neiš 
skyrus nė Jugoslavijos. Šis baimės atoslū
gis kiekvienam duoda vilčių, kad ateis ge
resni laikai, o dabar reikia pakęsti kiek 
pabaltusį, bet ryškiai raudoną režimą ir to 
režimo blogybes. Krašte jaučiama didesnė 
žodžio ir spaudos laisvė. Nors spaudos 
cenzūra, suprantama, tebėra, tačiau ji sau 
goja, kad nebūtų spausdinama kritika, ku 
ri nebevyniojant į vatą pasakytų Maskvai 
tiesą į akis. Šiems spaudos varžtams šiek 
tiek atsileidus, lenkai sugeba pilnai esa
mas sąlygas išnaudoti ir kartais pasakyti 
net ir labai daug.

Nors Lenkijos naujasis seimas bus kraš
to augščiausia valdymo institucija, tačiau, 
kaip pats Gomulka atvirai pasakė, komu
nistų partija turės lemiamą žodį. Gi ir pa
čiame seime taip pat vyrauja komunistai. 
Kaip ten bebūtų, įstatymus leis jau ne po- 
litbiuras, bet seimas.

Pirmasis seimo uždavinys pertvarkyti 
krašto ekonominę būklę. Tam tikslui su
daroma ekonominio planavimo komisija 
prie ministerių tarybos. Taip pat duodama 
plačiau pasirektši darbininkų taryboms.

Šiuo metu iš Lenkijos Anglijon atvyksta 
daug lenkų aplankyti savo artimųjų. J 
visi pasakoja, kad tai, kas buvo prieš keli • 
mėnesius Lenkijoje, pradedama užmiršti ir 
niekas nebegalvoja, kad „stalinistų“ rėži 
mas vėl galėtų grįžti...

— Na, kaip nors gal susirasime vietą, o 
jeigu sunku bus gauti vietą per tris dienas, 
tai aš galėsiu pasilikti dar vieną dieną...

— Mes Tamstai vis dėlto patartume 
anksčiau užsirezervuoti vietą...

— Prašau nesirūpinti, — aš suspėsiu...
Bet šveicariečiui neteko ilgai laukti, — 

atvažiavo automobilis ir jį per jėgą išvežė 
iš Vilniaus į aerodromą ir išskraidino...

Lankęsis Vilniuje šveicarietis pasakoja, 
kad jam pačiam neteko būti Rasų kapinė
se, bet kad Vilniuje sąmyšis buvo tikrai di 
delis, nes kažkas nepaprasta vyko ir žmo 
nės kalbėjo, jog vyksta Vilniuje masinės 
demonstracijos, kurioms malšinti ant kojų 
pastatyta visa milicija ir kariuomenės 
įgula.

SUSĖMĖ ŠNIPUS

Kai Vakarai pradeda valytis nuo komu
nistų šnipų, bolševikai kelia triukšmą, 
kad, girdi, ir vėl kurstomas „šaltasis ka
ras“. Pereitą savaitę spaudos agentūros 
pranešė apie nemažą įvykį tokio „šaltojo 
karo“ fronte. New Yorke suimta seniai vei 
kusi gerai parengtų ir gudrių šnipų orga
nizacija. Jos priekyje stovėjo Lietuvoje gi 
mę senyvo amžiaus „tautiečiai“ Soble ir 
jo žmona Myra. Vienkart suimtas ir kitas 
„lietuvis“ Jokūbas Albam. Šiuos asmenis 
JAV valdžios organai sekė, kaip spauda 
praneša, apie 15 metų. Iki šiol nepavykda
vo jų pačiupti —- trūko tvirtai pagrįstų 
įrodymų. Tačiau buvo jau tiksliai nustaty 
ta, kad šie šnipai palaikė ryšius su Sovie
tų Ambasados žmonėmis ir kariškiais. Pa
galiau, pereitą savaitę, šių asmenų butuo
se buvo padarytos kratos, kur rasti svar 
būs valstybės saugumą liečią dokumentai, 
parengti perduoti rusams. Visa šnipų gau
ja suimta ir, tikimasi, kad bus šį kartą iš
rautos toli siekusios „organizacijos“ šak
nys. Pasaulio spaudoje pažymėta, kad šie 
nusikaltėliai yrą kilę iš Lietuvos, kurią ap 
leidę 1941 metais.

NUOTRUPOS IŠ BUDAPEŠTO KOVŲ
■„ ---

Kovų metu Budapešte viename bute pa 
sirgido skambutis. Kai moteris atidarė du 
ris, paauglys paprašė: „Ponia, jeigu aš pa 
sižadėsiu prieš įeidamas į kambarį gerai 
nusivalyti batus, ar jūs leisite man prieiti 
prie lango ir iš ten šaudyti?“

Daug vengrų vaikų likvidavo visą eilę 
Sovietų šarvuočių vad. „Molotovo eoetai- 
liais“. Pasirodžius netoli Sovietų šarvuočių 
senai moteriškei, vienas iš jų sušuko: 
„Vaikai, sprukite šalin: ateina motina“...

Kovų metų Vengrijos padėtis buvo taip 
lyginama su komunizmo tikslais: „Vengri 
ja dabar jau įvykdė komunizmo idealą, 
kaip jį buvo pramatęs Leninas: panaikin
ta valstybė, panaikinta partija, liaudis te
dirba tik kelias valandas per dieną, be to, 
visiems, visko jau užteko į valias“...

Budapešto namų sienose ne vienoj vie
toj buvo galima matyti tokius užrašus: 
„Skubiai jieškoma — tautos pasitikėjimo 
Kadarui!“ Pirmosiomis Kadaro režimo die 
nomis, kai jo „ministerial“ išdrįsdavo pasi 
rodyti gatvėse tik su Sovietų šarvuočiais, 
tai šarvuočiai buvo vadinami „Kadaro tak 
siais“, arba „Tanksiais“.

O į komunistų teigimą, jog liaudyje su
kilimą sukurstę „imperialistų agentai ir 
fašistinis elementas, patys vengrai atsako 
tokiais žodžiais: „Aišku, viskas — tiesa: 
10 mil. fašistų įsiskverbė į 5.000 komunis
tų eiles ir juos sukurstė“...

Vengrų laisvės kovotojai turi nutvertą 
30.000 pavardžių sąrašą žomnių, kurie yra 
sovietų ir vengrų saugumo agentai. Sąra
šas pergabentas į Vakarus.

BUS MAŽIAU KATASTROFŲ

Niagara Falls aerodrome išbandytas nau 
jas instrumentas, kuriuo lėktuvas be lakū
no pagalbos nutupdomas aerodrome, diri 
guojamas automatiškų prietaisų, įrengtų 
aerodrome. Spaudos žiniomis, naudojantis 
nauju prietaisu pavyko nepaprastai tiks
liai nutupdyti sprausminį lėktuvą, kurio 
lakūnas nieko negalėjęs matyti dėl sniego 
pūgos. Lėktuvo lakūnas pareiškė, kad jis 
ir saulėtą vidudienį nebūtų galėjęs greito 
lėktuvo taip švelniai nutupdyti. Naujas iš 
radimas laikomas paslaptyje. Tačiau pasa
kyta tiek, kad tai radaro ir radijo derinys. 
Žemėje esąs aparatas nustato lėktuvo grei 
tį ir kryptį, automatiškai perkalkuliuoja 
kaip reikalinga lėktuvą nukreipti į aero
dromą, lėktuve įrengto aparato pagalba, 
nutupdomas. Toki .sakoma, palyginti pi
gūs įrengimai tinka žemės ir jūrų aviaci
jai.

*
Budapeštas. Sausio 15 d., 500 Baja įgu

los rusų karių pabėgo Jugoslavijon.

VOKIETIS SĄJUNGINĖS 
KARIUOMENĖS VADAS

Vakarų Vokietijos vyriausybė davė savo 
sutikimą, kad gen. Įeit. Speidels būtų pa
skirtas sąjunginių kariuomenių centrinės 
Europos sektoriaus vadu.

Gen. Speidelis prieš karą buvo Vokieti
jos kariuomenės slaptojo skyriaus virši
ninkas Vakarų sektoriui. Vėliau buvo gene 
raliniame štabe ir kariavo Prancūzijoje ir 
Rusijoje. 1944 metais jis buvo Rommelio 
štabo viršininku. Tačiau Hitleris jį arešta
vo 1944 m. liepos mėn. 20 d., ryšium su 
prieš Hitlerį nukreiptu puču. Gestapas 
Speidelį kalino 8 mėnesius Kuestrino tvir
tovėje. Rusams ateinant Speidelis suorga
nizavo kalinius, ir pabėgo ne tik nuo rusų, 
bet ir nuo Gestapo į Vakarus. Speideliui 
60 metų ir jis žinomas kaip mokslininkas 
ir prityręs gen. štabo karininkas. 1955 me 
tais jis buvo paskirtas Bundeswehro koor 
dinacinio štabo viršininku.

GEN. MALETER LIKIMAS

Pereitą savaitę pasaulio spauda vėl pri 
siminė Gen. Maleter, ginkluoto Vengrijos 
sukilimo vadą. Pasklido gandai, kad gen. 
Maleter buvo slaptai nuteistas, ir sušaudy 
tas. Gi vėliau oficialiai iš Vengrijos pra
nešta, kad Maleter nebuvo nei teistas, nei 
sušaudytas.

Visi, kurie sekė herojiško sukilimo eigą 
Vengrijoje, prisimena, kad Nagy vyriausy 
bės, Krašto Apsaugos ministeris, gen. Ma
leter, rusų buvo apgaulingai suimtas per 
derybas, rusams antrą kartą puolant Bu- 
dapšetą.

Kas toks šis legendarinis vengras? Pa
sirodo, kad paskutinio karo metu, Maleter 
Maskvoje išėjo specialius kursus ir gavo 
reikalingą treniruotę partizaniniam karui. 
Vėliau jis buvo atsiųstas į Vengriją, kur 
vadovavo partizanams, kovojantiems prieš 
vokiečius, šis narsus karys buvo tada ko
munistas fanatikas. Nepaisant to, sukili
mui prasidėjus, Maleter atmetė rusų jam 
duotus įsakymus ir su savo kariais prisi
dėjo prie sukilėlių.

Maleteriui tik 36 metai. Jis su -pasižymė 
jimu baigė vengrų karo akademiją 1942 
metais, kai Vengriją valdė Horthy. Male
ter pakliuvo į rusų nelaisvę. Sėdėdamas 
rusų kalėjime, pasidarė karštu komunistu.

Maleter augšto ūgio, daugiau kaip šešių 
pėdų, kilęs iš Slovakijos kalnų, Kosice, 
vengrų apgyventos apylinkės. Jį pažįstą 
tvirtina, kad jis nepaprastai ryžtingas, kie 
tas karys, mokąs reikalui esant greit pasi 
rinkti tinkamiausią taktiką. Sukilimo me
tu jis parodė kokiu intensyvumu ir ug
nimi jis mokėjo kovoti prieš rusus. Kariai 
jį praminė „tigru“.

Pereitą rudenį ,kada buvo kalbama apie 
galimumą vengrams „susikurti“ savo Tito, 
Maleterio vardas buvo dažnai minimas, 
kaip populiariausio kandidato į „liaudies 
vadus“. Kaikurie vengrų žinovai ir šian
dieną tvirtina, kad rusai Maleterį laiką at 
sargoje, ir reikalui esant, galės jį įjungti 
į naują režimą, kaip simbolį rusų daromų 
nuolaidų vengriškajam nacionalizmui.

RETĖJA KOMUNISTŲ EILĖS

Prieš Kadarą Vengrijos kompartija tu
rėjo 800.000 narių, šiandien oficialios ži
nios sako, kad Vengrijoje yra vos 25.000 
komunistų, atnaujinusių savo nario bilietą 
prie dabartinių sąlygų. ,

Didžioji Britanija niekad neturėjo daug 
komunistų, tačiau po Vengrijos įvykių ir 
tie tirpsta, kaip sniegas pavasarį. Kompar
tijos dienraštis „Daily Worker“ 1949 me
tais buvo pasiekęs rekordinį skaičių skaity 
tojų — 120.000. Pabaigoje 1956 metų šis 
skaičius sumažėjo 43 nuošimčiais.

TERORAS VENGRIJOJE

Kasdien skelbiama apie vis naujus su
šaudymus Vengrijos patriotų, dalyvavusių 
sukilime. Neseniai sušaudytas Josef Varga, 
Nagy vyriausybės krašto apsaugos minis- 
terio pavaduotojas.

Kadaro žinių agentūros pranešimu, mili
cija stengiasi apsupti ir suimti apie tūks
tantį buvusių „kalinių“, kurie dabar slaps 
tosi miškuose.

Budapešto universitete surasti slapti 
ginklų sandėliai. Vengrijos — Austrijos pa 
sienį saugo Kadaro pastatyti sargybiniai, 
kuriems įsakyta šaudyti į kiekvieną ban
dantį pabėgti iš krašto. Už bėglio suėmi
mą arba nušovimą mokama piniginės pre
mijos.

Miskolc apylinkėje partizanai sušaudė 
keturis Kadaro milicijos karininkus, jų 
tarpe tos apylinkės kareivinių viršininką 
Franc Strelec.

NEPRIKLAUSOMYBĖS „SIMBOLIS“

Delhi. Indijos nepriklausomybės šventės 
proga Indijoje lankosi sovietų krašto ap
saugos ministeris maršalas Žukovas.

BRANGI OPERACIJA
Londono spauda paskelbė, kad Suezo zo 

noje vykdyta karinė operacija kainavusi 
Britų Krašto Apsaugos Ministerijai 35 mi- 
lionus svarų. Prie šios sumos galima būtų 
pridėti milžiniškas ekonomines Suezo ka
nalo uždarymo pasėkas. Kanalo valymo 
darbai, optimistų apskaičiavimais, bus 
baigti tik kovo mėn. pabaigoje.

VYNAS NUSTELBIA PIENĄ

Jau Mendes France būdamas ministerių 
pirmininku pradėjo kovą su alkoholiu 
Prancūzijoje. Jis visuose priėmimuose de
monstratyviai gėrė pieną vieton vyno ir ki 
tų svaigalų. Iš jo žurnalistai ir karikatū
ristai mėgo pasijuokti prikišdami taip ne- 

. įprastą matyti Prancūzijoje viešą pieno gė 
rimą...

Tačiau ir naujasis premjeras — Mollet, 
pereitą savaitę paskelbė „šventąjį karą“ ai 
koholiui. Susirūpinti yra ko. Krašto ligo
ninės priima kas mėnesį apie 6Q0 naujų 
alkoholio aukų. Prancūzai per metus da
bar išleidžia rekordinę, niekad iki šiol dar 
neatsiektą sumą — 1.320 milionų svarų 
svaigalams. Prieš penkis metus prancūzai 
„pragerdavo“ 750 milionų svarų mažiau. 
Kova prieš alkoholį vedama įvairiais bū
dais: per spaudą, plakatus ir kinus. Viena 
iš paskutiniųjų kovos priemonių — paveik 
ti mokyklinio amžiaus vaikus, kad jie iš 
mažens įsisąmonintų pavojų. Valdžia jiem 
išdalino milionus sugeriamo popierio lape
lių, kuriuose įvairiais paveikslėliais paro 
doma vaikams kaip kenksminga gerti.

Neseniai vienoje iš gražesnių požeminio 
traukinio stočių, ties Opera, atidaryta pa
roda vaizduojanti Prancūzijos pažangą 
technikoje ir moksle. Tačiau parodoje pa
žymėta, kad visą šią pažangą gali sustab
dyti alkoholizmas, su kuriuo visi turėtų ko 
voti, kaip su didžiausia nelaime.

Prancūzija — vyno kraštas, nestebėtina, 
kad jo ten suvartojama nemažai, tačiau ša 
lia vyno išgeriama nepaprastai daug viso 
kių kitų svaigalų. Statistika rodo, kad vi 
dutiniškai kiekvienas krašto gyventojas 
vien už gėrimus išleidžia daugiau kaip už 
baldus, vandenį, degamas dujas, elektrą, 
anglis, malkas, būtų nuomą ir namų remon 
tą sudėjus į krūvą.

Nors parlamentas ir padidino mokesčius 
už gėrimus vistik didesnių reformų jam 
pravesti iki šiol nepavyko. Ir nestebėtina. 
Šios reformos paliestų nepaprastai plačius 
gyventojų sluogsnius. Faktas, kad kas aš 
tuntas žmogus Prancūzijoje pragyvena iš 
alkoholio prekybos, gamybos ir kitų opera 
cijų susijusių su šiuo „ugnies vandeniu“.

JT TEBESVARSTO VENGRIJOS 
REIKALUS

Anna Kethly, buv. valstybės ministeris 
Imer Nagy kabinete, ir vienintelis Nagy 
vyriausybės narys, kuriai pavyko pabėgti 
į užsienį, buvo pakviesta padaryti praneši 
mą JT komisijoje Vengrijos reikalams. Ji 
pareikalavo, kad JT nepripažintų Kadaro 
atsiųstų J JT atstovų ir, kad jai pačiai bū 
tų suteikta teisė atstovauti Vengriją JT or 
ganizacijoje.

Anna Kethly reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos priverstų rusus evakuoti savo ka
riuomenę iš Vengrijos; sudaryti Nagy vy
riausybės nariams sąlygas, kad jie galėtų 
pravesti krašte laisvus rinkimus ir juos pa 
čius iš rusų „globos“ išvaduoti; siųsti lai
kiną JT policiją tvarkai iki rinkimų palai 
kyti, suteikti Nagy vyriausybei paskolą ir 
paramą atstatyti krašto ūkį, kurį sugriovė 
komunistinė diktatūra ir ginkluota rusų in 
tervencija.

AR PAVYKS APSIVALYTI?

Dešiniojo sparno Prancūzijos partijos 
įnešė parlamente įstatymo projektą, kurį 
priėmus, vyriausybė turėtų gerą ginklą ko 
vai su kompartija. Šis įstatymas įgalintų 
vyrausybę, reikalui esant, uždaryti kom
partiją. Kitas įstatymo projektas numato 
pakeisti kaikuriuos bandžiamojo kodekso 
staripsnius taip, kad teisingumo organams 
būtų lengviau kovoti su tais, kurie išduoda 
krašto saugumo paslaptis komunistams ar 
jiems artimoms organizacijoms.

Bonna. Vakarų Vokietijos krašto apsau
gos ministeris paskelbė, kad Vokietija pirk 
sianti ginklų ir amunicijos Didž. Britanijo 
je už 1.200 milionų markių, Prancūzijoje 
už 400 milionų markių, JAV už 1.200 mi
lionų markių ir Italijoje už 240 milionų 
markių. Jos užsakymai Anglijoje gali bi)ti 
padidinti jei bus susitarta dėl pirkimo 
Centurion tankų ir lėktuvų — naikintojų.

♦
Buenos Aires. Per futbolo rungtynes 

San Lorenzo, Pietų Bolivijoje į aikštę tren 
kė perkūnas. 4 žaidėjai buvo nutrenkti mir 
tinai ir 9 apdeginti.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 5. (455) 31. 1. 1957.

Naujas premijuotas romanas GUNDO PROFESORIUS
DRAUGO PREMIJA TEKO „DARBININKO“ REDAKTORIUI

Chicagoje įteikta Draugo metinė premija 
— už konkursinį romaną, kurią laimėjo 
Paulius Jurkus už romaną „Smilgaičų ak
varelė“.

*
Premijuotame romane P. Jurkus grįžta 

j nepriklausomos Lietuvos laikų vieno že
maičių bažnytkaimo gyvenimą. Rodo jo ti
pinguosius atstovus — dvasios ugdytojus 
ir kultūros nešėjus — kleboną su vikaru, 
miestelio „finansininką“ veikėją — banke
lio buhalterį, „laisvųjų profesijų“ atsto
vus — siuvėją ir statybos meistrą, stam
biuosius ir smulkiuosius ūkininkus ir vir
šum visų plevenant tvarkos dabotoją po
licininką.

Smilgaičlų kasdieninę eigą išbloškia iš 
vagos tai, kad visi tie atstovai turi įsikalę 
į galvą idėją, jog jie yra statytojai, kitų ar 
bent savo gyvenimo meistrai. Jų veržima
sis „statyti“ ir „taisyti“ mažąjį Smilgaičių 
pasaulėli suraizgo jų tarpusavio santykius, 
sukelia nesusipratimus. Tarytum į ramiai 
srovenanti vasaros upelį būtų priversta 
rąstų rąstelių, kurie užtvenkia vagą ir pri 
plaka putų. Kai jie išimami ir leidžiama 
vavaime tekėti, Smilgaičių gyvenimas at
gauna idiliškas spalvas su „happy end".

Palauksime iki pasirodys knyga, tada 
bus galima pažiūrėti konkrečiai, kiek au
toriui sekės tuose veikėjus ir situacijas nu 
lieti ir žodį numelstrauti. Čia belieka tuo 
tarpu atkreipti dėmesio į romano pavadini 
mą, kuris taikliai išreiškia romane vaiz
duojamus smulkius gyvenimo objektus ir

APIE VAISTUS
VAISTAS E 39

„E. Lietuvyje“ neseniai buvo paskelbta 
apie naują vaistą prieš vėžio ligą, pavadin 
tą E 39. Apie šiuos vaistus plačiai rašė ne 
tik prancūzų, bet viso pasaulio spauda. 
Ryšium su šiomis žiniomis, Paryžiaus kli
nikos buvo užverstos laiškais, kuriuose bu 
vo prašoma tų naujų vaistų, žinomas Pary 
žiaus U-to vėžio ligų katedros vedėjas, pro 
fesorius Jean Bernard, paskelbė paaiškini
mą, kuriame pabrėžė, kad naujasis vaistas 
E 39 buvo išbandytas pelėms ir taip pat 
žmonėms. Kai kuriais atvejais šis vaistas 
sulaikė ligos plėtimąsi pelei, bet vėžiu ser 
gančiam žmogui tie vaistai iki šiol neturė
ję jokios teigiamos reikšmės. Profesorius 
nurodė, kad spaudoje paskelbtos žinios 
apie E 39 vaistų savybę prieš vėžio ligą 
esančios netikslios. Jis rado reikalo viešai 
apie tai paskelbti ir kartu apgailestauja, 
kad tuo tarpu kovai su vėžio liga naujų 
vaistų nėra ir dėtos viltys į vaistus E 
esančios nepagrįstos.

NAUJAS VAISTAS PRIEŠ DŽIOVA?

Dr. Vincent Barry, Dublino Trinity Col
lege medicinos tyrimo laboratorijos direk
torius Bombejos universitete paskelbė apie 
naują vaistą, apsaugojant] nuo džiovos ba

P. JURKAI

autoriaus priėjimą prie jų. Akvarelės var 
das pažymi lengvas, laisvas žmonių ir daik 
tų apybraižas, nelauktas situacijas ir švie
sias žaismingas spalvas.

Draugo atstovas pažymėjo, kad jo šis ro 
manas esąs tipingas dienraštinės atkarpos 
romanas, kurį skaitytojas gauna gabalais, 
bet tokiais, kad po vieno gabalo skaityto 
jas norėtų laukti ir kito.

Apie dabartinio laureato rašymo pradžią 
buvo davęs žinių Knygos klubas, leisda
mas knygą „Pavasaris prie Varduvos“. 
Ten rašė: ,

„Paulius Jurkus kilęs iš Žemaičių Kalva 
rijos; gimnazijos mokslus ėjo Sėdoje ir 
Telšiuose; Kauno ir Vilniaus universite
tuose studijavo literatūrą, ruošėsi būti mo 
kytoju, kaip daugumas mūsų humanitarų.

„Rašyti pradėjo gana anksti, dar gimna 
zijos ir universiteto suole būdamas. Jo no 
velės, legendos, apysakos ir eilėraščiai bu 
vo spausdinami periodinėje spaudoje Lie
tuvoje, paskui Vokietijoje ir Amerikoje“. 
Apie anoje knygoje sudėtus jo pasakoji
mus buvo pasakyta: „Visus juos jungia ta 
pati gimtoji žemė ir pats savų žmonių li- 
kiams, kuris pro visus pasakojimus prate
ka, kaip pavasarį patvinę Varduvos van
denys“.

Ankstesni Draugo laureatai buvo šie:
1951 Jurgis Gliaudą (Namai ant smėlio),
1952 Jurgis Gliaudą (Ora pro nobis), 1953 
Algirdas Landsbergis (Kelionė), 1954 Alė 
Rūta Nakaitė (Trumpa diena), 1956 Biru
tė Pukelevičiūtė (Aštuoni lapai). „D“.

•>

cilų. Naujas vaistas pavadintas B 663. Jo 
mažos dozos buvo duodamos pelėms. Po tė. 
tos pačios pelės gaudavo mirtiną dožą tu- 
berkulozo bacilų ir pasirodė esančios at
sparios džiovai. Gi kitos pelės, kurioms ne
buvo duotos B 663 injekcijos, gavusios to
kią pat dožą tuberkulozo baciuų, tuoj pa
stipo. įskiepytos pelės gyveno dar ketu
riems mėnesiams praėjus po B 663 ir po 
daug kartų kartojamų bacilų injekcijų. Ži 
noma, per anksti ką nors galutino šiuo 
klausimu dabar pasakyti, tačiau medici
nos žinovai su dideliu įdomumu seka šiuos 
bandymus. ,

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•t-

L. ENCIKLOPEDIJOS X TOMAS JAU 
ATSPAUSDINTAS

L. Enciklopedijos Leidykla praneša, kad 
jau atspausdintas X Tomas. Visi prenume 
ratoriai maloniai prašomi nebeužvilkinti 
su atsiskaitymu už DEVINTĄ tomą, kuris 
jau gautas.

Nauji sieniniai ir sulankstomi Lietuvos 
Žemėlapiai.

Dar yra likę keli sieniniai kalendoriai 
1957 metams.

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

Paskiausiu metu bolševikai sustiprino 
savo veiklą, visokiais būdais viliodami 
tremtyje gyvenančius lietuvius „grįžti į 
tėvynę“. Michailovo komiteto leidžiamam 
laikraštpalaiky „Už sugrįžimą“ nuolat de
damos nuotraukos, fotografijos, visokie 
skatinimai „grįžti namo“, nors visi žino, 
kaip tos rūšies propaganda yra organizuo 
jama. Skatinimai bei kvietimai užtinkami 
kiekviename laikraštpalaikio numeryje. 
Jieškoma tiesiog vardais ir pavardėmis.

Paskiausiuose numeriuose, taip pat per 
Vilniaus ir Maskvos radijus pakviesti 
„grįžti“ visa eilė lietuvių profesorių, kul
tūrininkų ir kt. Lenkijoje pagautas ir bol 
ševikams išduotas vilnietis rašytojas R. 
Mackonis, taip pat Vincas Uždavinys ir kt. 
stengiasi pavaizduoti, koks gražus esąs kul 
tūrinis gyvenimas pavergtoje Lietuvoje. 
Rašydamas apie šv. Onos bažnyčią Vilnių 
je, pav., V. Uždavinys skelbia, kad joje 
klebonauja lietuvis kun. J. Deksnys. Kiek 
vieną sekmadienį ten renkasi Vilniaus lie
tuviai ne tik meno paminklu pasigėrėti, 
bet ir pasimelsti. Kiekvieną šeštadienį 
skamba Strazdelio „Pulkim ant kelių", 
Maironio „Marija, Marija“ ir kitos gies
mės, sakomi lietuviški pamokslai.

Albinas Žukauskas pasigenda prof. Pra
no Skardžiaus ir pataria jam: „Spjauti i 
tą kurčią emigranto duoną! Iš tiesų kaip 
gi Jūs nepasiilgstate, ten klajodamas po 
svetimas, tolimus miestus, Vilniaus, Kau
no, mūsų gimtųjų lankų, kampelių, miškų 
ir tarpmiškių, tviskančių ežerų ir upių, 
linksmosios savo Aukštatijos? Argi netrau 
kia gimtoji Lietuva?“ Tokiais žodžiais vi
liodamas pagal okupantų direktyvas, Žu
kauskas baigia posakiu „Iki pasimatymo“!

O buv. švietimo ministerio prof. Tonkū
no sūnus Rimantas taip byloja: „Mano tė 
vas anksčiau buvo smetoninės vyriausybės 
narys ir ėjo švietimo ministerio pareigas. 
Dabar jis dirba pagal savo specialybę, yra 
Dotnuvos selekcijos stoties skyriaus vedė
jas, o taip pat išrinktas Lietuvos Mokslų 
Akademijos nariu — korespondentu. Ma
ma irgi dirba toje pat selekcijos stotyje“... 
Atseit, žiūrėkite ir gėrėkitės, kaip puikiai 
gyvena, išprievartauto sūnaus žodžiais ta
riant, „smetoniniai ministerial“. Savo už
sakytąjį viliojimą R. Tonkūnas baigia to
kiais labai gražiai skambančiais ir toli gra 
žu bolševikinio teroro neatvaizduojančiais 
žodžiais, ksirtais laisvuosiuose Vakaruose 
esančiam lietuvių jaunimui. „Mieli drau
gai, juk laikas mums sėsti už bendro sta
lą. Kartu statykim ir puoškim mūsų Lietu 
vą. Atvažiuokite pas mus“...

Be abejo, jei Lietuva būtų laisva ir ne
priklausoma, jei joje nesiautėtų raudonie
ji okupantai, lietuvių jaunimas kad ir pės 
čias grįžtų namo ir „sėstų prie bendro sta 
lo — kartu statyti ir puošti Lietuvos“. Bet 
patys tos rūšies kvietėjai geriau žino už ki 
tus, kokių priemonių panašiems vilioji
mams imasi sovietinis saugumas, kurio pa 
reigūnai įsako tam pačiam laikraštpalai- 
kiui skelbti, klastojant tiesą, jog net ir „V. 
Krėvė — su mumis“. Nereikia didesnio pa 
sityčiojimo iš žmogaus, kuriam laisvė bu
vo barngesnė už okupantų batą ir kuris 

pats su visu šiurpumu patyrė po pasikalbę 
jimo Maskvoje iš Molotovo lūpų kruvin- 
nus okupantų tikslus, kaip turi būti pa
smaugta Lietuvos laisvė.

Brazilų dienraštis „O Estado de Sao 
Paulo“ yra gavęs laišką iš Kauno, kurį por 
tugališkai paskelbė nuvykę su grįžusiais 
„į tėvynę“ lietuviais jų vaikai „brazilai“. 
Šie brazilai dabar prašo brazilų valdžią, 
kad jiems padėtų grįžti atgal į Braziliją. 
Suviliotieji prašo tiesiog kruvinomis ašaro 
mis juos gelbėti. Jie sako, kad jų tėvai, su 
klaidinti propagandos, juos drauge į ten 
atsivežė. Kadangi jie yra gimę Brazilijoje, 
tai yra Brazilijos piliečiai — todėl ir pra
šoma jiems padėti „grįžti iš rojaus“.

O kiek jau buvo skelbta spaudoj dau
giau panašių pasisakymų, kaip „puikiai“ 
suviliotiesiems sekasi pavergtoje Lietuvo
je...

Prieš kiek laiko vokiečių žurnalas „Der 
Spiegei“ paskelbė visą eilę nuotraukų, 
kaip Vengrijoje sužvėrėję raudonieji bu
deliai išžudė daug nekaltų žmonių. Michai 
lovo laikraštpalaikis, atsispaudęs dalį tų 
nuotraukų, dabar jas vaizduoja, kad tai 
esąs „fašistinių chuliganų darbas“, nes jie 
taip žvėriškai žudė vengrų moteris ir vai
kus. Girdi, naktį iš spalio 30 d. iš Vak. Vo
kietijos į Vengrijos teritoriją buvę pasiųs
ti per Austriją „vengrų fašistinių emigran
tų daliniai“, kurie, apsirengę vengrų armi
jos uniforma, ginkluoti amerikoniškais 
ginklais, ir kėlę panašios rūšies skerdynes. 
Taip šlykščiai meluoti gali nebent tik bol
ševikai.

(E)
❖ *:*

APIE GRĮŽIMĄ NESVAJOKIT

Prieš kurį laiką gautam per rankas laiš
ke iš Lietuvos tarp kitko rašoma:

„Šį laišką rašau Tau atvirai, daugiau ns 
galėsiu taip rašyti ir tprėk omenyje, ka 
jeigu gražiausiais žodžiais kviesiu Jus grįž 
ti atgal Tėvynėn, tai tik todėl, kad taip tu 
riu daryti. Mes dažnai esam priversti sa’-: 
ti ar daryti tą, kas mums liepiama. Apie 
grįžimą Jūs nesvajokit, nei priešui nelin
kėčiau gyventi tuo gyvenimu, ką mes tu
rim. Todėl ir nervai baigia paskutinę svei
katą sugriauti“.

LIETUVIŲ MENO PARODOS KOLORADE

Lietuvių Dailės Institutas yra pakvies
tas suruošti tris meno parodas University 
of Colorado, Denver (Boulder), galerijoje.

Pirmoji, lietuvių liaudies meno paroda, 
bus š. m. vasario mėn. 5-19 d d.; ją suda 
rys liaudies skulptūros, architektūros, me
džio raižinių ir kryžių bei koplytėlių auten 
tiškos fotografijos ir audinių originalai.

Antroji paroda reprezentuos mūsų grafi
ka ir bus atidaryta vasario 19 - kovo 5 d.d.

Trečioji skirta tapybai, skulptūrai, kerą 
rnikai; ji bus kovo 5-19 d.d.

Šias parodas globoja Lietuvos valstybės 
konsulas dr. Petras Daudžvardis.

Pakęskime vienas kitą!

Artimo meilės ryšiai šiandieną yra su
traukyti. Ne tik valstybės, tautos užsitvėru 
sios geležinėmis uždangomis, bet ir bend
ruomenės, draugijos, jei dar ir kalba ta 
pačia kalba, bet svetima širdimi. Kas vie
nų laikoma kaip švenčiausias dalykas, ki 
tų prakeikiama kaip nesąmonė, kas vienų 
gerbiama ir teisėtai didžiuojamasi kaip 
autoritetu, kitų niekinama kaip išdaviku. 
Ir vis dėl to drįstame vadintis krikščio
nys, Kristaus mokiniai. Koks yra Evange
lijos ženklas, iš kurio galima pažinti tik
ruosius Kristaus pasekėjus? Yra ženklas 
aiškus ir nedviprasmiškas: „Mylėkite vie
nas antrą taip, kaip aš jus mylėjau!“ šis 
ženklas kiekvienam yra ir amžinai bus teis 
mo sprendimas. Pasaulio Išgelbėtojas 
mums paliko vienų vienintelį ženklą, iš ku 
rio visi pažins, kas yra Jo mokinys, kas 
yra Jo pasekėjas, kas turi tikrai krikščio
nišką širdį: „Iš to visi pažins, kad jūs ma
no mokiniai, jei turėsite meilę vienas ki
to!“ Tik su tuo vieninteliu ženklu mes ga 
lime būti ir turime būti tikrieji Kristaus 
mokiniai, tikrieji pasaulio gelbėtojai, tik
rieji Geresnio Pasaulio kūrėjai!

Paskutiniajame visuotiniame pasaulio 
teisme, kada bus iškeltos visų laikų ir vi
sų kartų žmonių nuodėmės ir dorybės, ta 
da pasaulio Teisėjas Kristus visus teis tik 
iš artimo meilės: „Aš buvau išalkęs ar jūs 
mane pavalgydinote? Buvau ištroškęs, ar 
jūs mane pagirdėte? Buvau svečias, ar jūs 
mane priėmėte? Buvau nuogas, ar jūs ma
ne pridengėte? Buvau ligonis ir kalėjime, 
ar jūs mane aplankėte?“ Ir Kristaus di
džiojo artimo meilės įsakymo neišpildžiu- 
siems pasigrs baisus sprendimas: „Eikte 
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją 
ugnį, kuri prirengta velniui ir jo ange
lams! Nes iš tikrųjų sakau jums, kiek kar 
tų tai nepadarėte vienam iš šitų mažiau
siųjų, nė man nepadarėte!“

Artimo meilė negali būti kerštinga, sa
vanaudiška, todėl ji nuostabi, didinga. Bet 
ar gali būti artimo meilė, kada aistringai 
kalbama apie kitų klaidas? Ne tik žmog
žudžio kulka neša mirtiną smūgi, bet ir 
aštrus, smailas liežuvis gali mirtinai su
žeisti. pagal Šv. Rašto išsireiškimą: ..Rim
bo kirtis padaro randą, liežuvio kirtis su
trupina kaula“. Šiandieną kiekvienas yra 
nervingas, kiekvienas jautrus, kiekvienas 
greitai įžeidžiamas. To niekas negali užgin 
čyti. Bet kaip tik dėl to turime vienas ki
tam būti atlaidūs, nes mes patys to iš kitų 
reikalaujame.

P. Dauknys MIC

= t =

PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — vasario 3 d. Ival. 

SS. Peter and Paul's bažn., North Str.
= t =

COVENTRY — vasario 10 d., 12 vai. St. 
Elizabeth bažn.

Ketvirtąją, apžvalginę, parodą Institu
tas yra numatęs suruošti šį pavasarį Chi
cagoje. Šioje parodoje bus reprezentuoja
mos visos dailės šakos. ,

Lietuvių Dailės Institutas šįmet švenčia 
savo organizacijos dešimtmetį.

TREMTINIU NUTAUTĖJIMO PAVOJAI
Mečys Musteikis (ELI)

tų jau nei vieno lietuvio, tai tuo pačiu ne
būtų ir lietuvių tautos. Pati lietuvių tauta 
bus tiek pajėgi, kiek turės sąmoningi; tau 
tiečių. Todėl kiekvienas lietuvis nutautė- 
damas silpnina savo tautą ir tuo pačiu, 
kad ir nesąmoningai, padeda net Lietuvos 
okupantui.

Dar 1947 m. nutautėjimo pavojų ryškiai 
pramatė dr. Juozas Grinius. Jis jau tuo
met vienoje savo paskaitoje ateitininkams, 
kuri vėliau buvo išleista atskiru leidiniu 
„Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje“, pa
brėžė, kad tremtinių nutautėjimas prasi
deda iš pat pradžių, nejučiomis, nepaste
bimai, o kai pastebima, tai būna jau per 
vėlu.

Tokie samprotavimai ir matomi nutautę 
jimo pavyzdžiai verčia mus ne tik susirū
pinti nutautėjimo problema, bet ir nuo
dugniau ja panagrinėti, pramatyti įvai
rius nutautėjimo pavojus, surasti atitinka-

Anuomet, kai tik ką pradėjome tremti
nio gyvenimą, beveik visi tikėjomės greito 
grįžimo atgal į Lietuvą. Kiekvienas nau
jas politinis įvykis mumyse iššaukdavo 
naujas sugrįžimo viltis, naujus svarsty
mus, planavimus. Net emigruoti žmonės 
dar neskubėjo, o kurie skubėjo, tai ne to
dėl, kad norėjo pradėti visiškai normalų 
gyvenimą, bet daugiau dėl to, kad bijojo 
naujo Vakarų-Rytų konflikto atveju vėl 
patekti, kad ir neilgam, į bolševikų ran
kas Tuomet nutautėjimo problema dar 
kaip ir neiškildavo, nes maža buvo tokių, 
kurie nebūtų tikėjęsi greito sugrįžimo į 
namus.

Palengva tikėjimas dėl greito grįžimo 
pradėjo blėsti. Neužilgo tremtiniai jau 
karštligiškai emigravo į viso pasaulio ša
lis ir kūrėsi vis stipriau, vis pastoviau; di
dino savo santaupas bankuose, pirkosi 
naujas auto mašinas, statėsi namus, lan ________ ___ r__ ______________
kė svetimųjų žemesniąsias ar augštesnią- mas pasipriešinimo nutautėjimui priemo- 
sias mokslo institucijas. Savo tėvynės pra- nes ir jas praktiškai pritaikyti tremtiniu 
radimą pradėjo „išpirkti“ materialine ge- gyvenime. Šio straipsnio tikslas ir būtu 
rove naujose šalyse. ... panagrinėti visus čia minimus atvejus bei

Tačiau su tremtinių įsikūrimu svečiose įvairias galimybes bent tiek, kiek laikraš- 
a—ak ja v.3 rėmai leis.

PAGRINDINĖS NUTAUTĖJIMO 
PRIEŽASTYS

a) IŠORINIAI PAVOJAI
Svetimos kultūros įtaka

girdės, o tauta, kurios mokyklą jis lanko, 
yra idealizuojama. Toji svetimos mokyk
los dvasia turi ypatingos įtakos į jaunuo
lio siela, kuri nejučiomis yra palenkiama 
nutautėjimo kryptimi. Kiek lietuviška mo
kykla Lietuvoje auklėjo jaunimą sąmo
ningais lietuviais, tiek svetimoji mokykla 
tremtyje auklės jaunimą priešinga krypti
mi, t.y., ves į nutautėjimą. Svetima mo
kykla yra pats didžiausias nutautėjimui 
pavojus priaugančiam tremtinių jaunimui.

Socialinis gerbūvis

šalyse, su materialiniu stiprėjimu prade- čio 
jo didėti ir nutautėjimo pavojus. Ir juo to
liau atsitolina grįžimo į Lietuvą galimy
bės, juo pastoviau įsikuria bei materialiai 
stiprėja tremtiniai, tuo nutautėjimo pavo
jus didėja, šiuo laiku tremtinių nutautė
jimo pavojus jau daugeliu gyvų pavyzdžių 
kelia labai didelį rūpestį.

Bėgome iš Lietuvos ne vien tik gyvybę 
saugodami, bet ir kad, kraštui atkovojus 
laisvę, gržtume atgal namo, išlikę sąmo
ningais lietuviais, kokiais būdami pabėgo
me. Jeigu mums rūpėtų vien tik gyvybės 
išsaugojimas, tuomet mūsų bėgimas iš Lie 
tuyos būtų buvęs nepagrįstas. Bėgome, no 
rėdami išlikti lietuviais ir Lietuvai atgau 
ti laisvę, nes tik dėl šių mūsų siekimų bū
tų buvęs ir pagrindinis pavojus mūsų gy
vybei, jeigu būtumėm likę Lietuvoje po ko 
munizmo priespauda. Todėl ir šiandien, 
praėjus daugiau kaip dešimtmečiui begy
venant tremtyje, neturėtume užmiršti, ko 
dėl mes esame tremtiniais. Daugelis mū
sų šiandien, išsaugoję savo gyvybę ir jau 
svetur įsikūrę ar beįsikūrią. užmiršta ki
tus svarbius uždavinius, užmiršta kovą 
dėl Lietuvos laisvės, užmiršta, kad tos ko
vos dalis yra savo tautybės išlaikymas; 
nes jeigu Lietuva būtų ii laisva, bet nebū

Tai liečia ir tous, kurie tuos, kurie griau
na savo ar kitų šeimas ir čia, tremtyje.

Prie nutautėjimo veda ir besaikis gir
tuokliavimas. Vyras, kurs prageria pasku 
tinį savo drabužį, kurs skriaudžia net savo 
šeimą: žmoną, vaikučius, stumdamas juos 
į baisų skurdą ir neviltį, savajai žemei yra 
žuvęs. Jis savo elgsena vykdo savo krašto 
okupanto planus ir yra lygus savižudžiui. 
Tokius jau šiandien drąsiai galima nurašy 
ti į mūsų tautos nuostolius, nes jie ne tik 
čia, tremtyje, yra didelė tremtiško j o gyve
nimo našta, bet tokia pat našta butų ir 
iškankintam kraštui atgavus laisvę, jiems 
sugrįžus atgal.

ĮVAIRIOS KITOS PRIEŽASTYS
Tarpusavio nesantaika, spaudos nekultu 

ringos peštynės ir bendruomeninės Intri
gos, keliamos nesąžiningu politikidrių, taip 
nat ruošia dirvą nutautėjimui, ypač ma
žiau galvojančių tautiečių tarpe.

Kai pasiskaitai kai kuriuos mūsų laik
raščius .tai plaukai šiaušiasi ant galvos. 
Mūsų žymiausi veikėjai. Lietuvai daug nu
sipelnę asmenys ar įvairūs vadovaujamie
ji organai niekinami vien dėl to, kad ne

būna taip pat viena iš svarbesniųjų nu- patinka vienos kurios partijos linijai. Ir 
i tautėjimo pirežasčiu. Jei tremtinys veda to niekinami taip, kad susidaro įspūdis, jog 
• krašto moterį, kuriame jis gyvena, ar trem jie yra patys didžiausi Lietuvos priešai... 
’ tinė išteka už to krašto vyro, tai nutautėii Atrodo, net komunizmas Lietuvoje tiek 

mo pavoius tos šeimos vaikams yra milži blogo nedaro, kiek musų veikėjai, nes kaip 
niškas. Mišriųjų šeimų vaikams tremtinio taisyklė, tokia spauda dažniausiai mažiau 
šalis bus tik lyg pasakos šalis, o ne tikro- rašo prieš komunizmą, kaip prieš savuo-

drauge su vokiečiais, arba turėjo kitas pa 
našias tarnybos, ir buvo sužeisti ar sirgo. 
Dabar jie už sugadintą sveikatą gauna pa
tenkinamą atlyginimą — rentą. Dalis Jų 
yra vedę vokietaites ir jau priima vokiečių 
pilietybę. Daugelis šiųjų aiškiai pasisako, 
jog Lietuvon negrįšią, nes ten esą jiems 
rentos nekas nemokėsiąs, o dirbti su silpna 
sveikata būsią taip pat nelengva. Gi čia, 
Vokietijoje, jei prisitaikysią prie vokiečių, 
tai ne tik jiems patiems, bet ir jų vaikams 
būsią geriau. Šitaip protaujantieji taip pat 
sparčiai žengia į nutautėjimą, nors save 
laiko giliais patriotais, kitados net su gink 
lu kovoję prieš komunizmą.

Svetima aplinka
Didelį nutautėjimo pavojų sudaro sveti

ma aplinka, gyvenant paskirai, toli atsiky 
rus nuo lietuvių, vien tik svetimųjų ap
suptam. Tokiais atvejais_labai greitai per- 
siimama svetimąja kultūra, papročiais ir 
pradedama užmiršti net savoji kalba. To
kiose aplinkybėse nutautėjimo pavojus la 
bai grąso priaugantiems.

Manau nesuklysiu išsireikšdamas, kad 
vienas iš didžiausių nutautėjimo paved" 
slypi socaliniam gerbūvy. Tremtinys, n^ė 
damas susikurti geresnį gvvenimą saii ir 
savo šeimai, stengiasi greičiau išmokti to Įvn§rjos šeimos 
krašto, kuriame gyvena, kalba, prisitai
kyti jo papročiams, priimti nauja piliety
be. kad tokiu būdu gautų Iv mas pragyveni 
mo šalvens su kitais to krašto gyventojais 
Tačiau nėr tas prisitaikymo pastangos tau 
tinis jausmas atbunka, o dažnai ir sąmo
ningai stąneiamasi užgniaužti, kad tik sa
rRiWi1 Tato 'tirninimo vė;*“tokičms' be ret'u ’išimčių,' tėvynė bus sius. Tie savųjų niekinimai prašoka kar

tui — cnip geriau įtikti. laip nrnimmo ,_ Xl_ _______ ___ __
katile tirnria — nutnuteia tremtiniai ne 
tik užjūriuose — JAV, Kanadoje ar Aus- 
traliinie. kur vedama speciali emigrantu 
astmilavimo politika, bet ir ___ 
štai vienas iš daugelio pavyzdžiu: vienas 

Tremtiniai, gyvendami tarp svetimųjų ir daugiavaikės šeimos tėvas, užklaustas, ar 
neturėdami jokio ryšio su savo tauta — tė jo vaikai lanko Vargo mokykla, atsakė su 
vvne, nejučiomis pasiduoda svetimos kul- piktumu, kad nelanko. Ir jie ne tik jos 
tūros įtakai, ja persiima, o savoji kultūra nelanko, be* ir lietuviškai nemoka, nes to 
blėsta, kol ilgainiui lieka išstumta. Nete- esą ir nereikia, anot tėvo. Namuose taip 
kimas savosios kultūros yra šuolis j nutau pat. nors m-n tėvai lietuviai ir vokiška' la 
tėjima. Svetimos kultūros įtaka veikia la bai silpnai temoka, su vaikais kalbasi tik 
blausiai mažu tautu tremtinius, jeigu jie vokiškai. ..Term — sako — vaikai gerai iš 
gyvena didesnėse valstybėse. Ir juo tauta, moks vokiškai, tai užaugę mažiau vargo 
kurioje gyvena, didesnė, tuo tos tautos turės ir palės susikurti geresni gyvenimą.

tas kraštas, kuriame gyvena. tais net buvusio komunistinio laikraštpa
laikio tremtiniame „Tėvynės Balso“ ar da 

b) VIDINIAI PAVOJAI bartinio „Už sugrįžimą į tėvynę“ šmeiž-
tus tiems patiems garbingiems lietuviams. Vokietijoje. Dorovinis smukimas Todėl dažnaį tenkab nugirbsti tremtiniM ma

Iki šiol minėti nutautėjimo pavojai iš- sėje balsu, esą gėda ir lietuviu vadintis...
plaukdavo daugiausia iš tremtinio aplin- Negeriau v^’kia tremtinius ir įvairios 
kūmos, iš sunkių gyvenimo sąlygų, į ku- bendruomeninės „išdaigos“, ypač kada pa- 
rias tremtinys patenka; ne iš savo blogos sireiškia rinkimų klastojimai ar partinės 
valios, bet dalinai verčiamas gyvenimo rungtynės bei intrigos. Tokie liūdni pa- 
svetur aplinkybių. _ vyzdžiai atstumia daugelį tautiečiu nuo sa

Tačiau yra atvejų, kuriuose nutautėjimo vosios bendruomenės, o tuo pačiu veda ir 
pavoius iškyla tik dėl paties tremtinio kai į nutautėjimą.
tės, dėl jo ydų, silpnybių. Turiu galvoje do Neviltis žmogų veikia taip pat neigiama 

Kurioje gyvena. aioesne. įuo tos lauivs oires ir paies sus'Kum geresni gyvenimą. rem inio smu ima. ^/a^?a’, n®Pa ?' prasme. Yra žmonių, kurie netiki, kad Lie
kultūros įtaka stipresnė. Senesnioji karta Kas iš tos mūsų lietuviškos kalbos — Vo- , sia , . FJa vieta paliesti, bet straipsnio tuva viso ^ada nors atgautu laisvę ir 

-- - • .............................- - ■ -- temą neleidžia daryti išimčių — reikia pa- todėi pa8iduoda visiškai apatijai. Jiems
Yls! aižieji nutautėjimo pavojai, o atrodo, kad visi tie rūnesčiai dėl savo kraš 

gaučiau KOK.ą mrnyua. o war relw moralinis tremtinių smukimas prie nutau- , 
skursti iš tos mažos pašalpos“. Ir taip gal t daug ^prisideda.
voiančių tėvų Vokietijoje. Prancūzijoje ir . l . - . ------  ,----------- ----------  ------ - ------  —
kituose kraštuose yra daug. Jiems mate- slas seimas. Vyrai ir moterys.^ kurie Lietu- lo neatsieks. Tokiems atrodo, kad ir sa- 
rialinės vertybės viską nustelbia.

Arba štai kitas pavyzdvs. Vokietijoje 
rentinin-

svetimai kultūrai pasiduoda, o priauean- kietiioje iš jos duonos nevalgysi. Jei mo- 
čioii karta, kuri savosios kultūros neturi kėčiau gerai vokiškai kalbėti, tai gal ir aš __ , -------- ----- —- --j-——— —* -----
galimybės pažinti, svetimą kultūrą laiko gaučiau kokią tarnyba. o dabar reikia moralinis tremtinių smukimas prie nutau- to ateities, dėl lietuvybės išlaikymo ir aos- 
tiesiog sava. skursti iš tos mažos pašalpos“. Ir taip gal daug prisideda. kritai kova dėl Lietuvos laisvėti yra be-'
Svetima kalba ir niokvklos voiančių tėvų Vokietijo’e. Prancūzijoie ir Pirmo] eilėj reikia prisiminti sugriuvu- tikslės pastangos, kurios niekad savo tiks

. ' . kituose kraštuose yra daug. Jiems mate- sla.s seimas. Vyrai ir moterys, kurie Lietu- lo neatsieks. Tokiems atrodo, kad ir sa-
Priaugancioms kartoms ypatingai dide- rįajįngS vertybės viską nustelbia. voje paliko savo šeimas ir čia, tremtyje, vos tautybės išlaikymas nereikalingas. To

lis nutautėjimo pavojus graso per sveti- pavyzd v, Vokietiioie ?urla "au.ias savo šeimas“ vargiai j Lie dėl ir vilties netekimas yra viena iš nutau
mas mokyklas. Svetimas mokyklas lankąs Slal nitas pavyz s. voKieujoje tuvą begr § Atsižadėjusieji savo šeimų, tėjimo priežasčių
jaunimas jose girdės tik svetimą kalbą, yra daug tremtiniu, vadinamų rentmin- vargiai beliks ištikimi ir savo tautai, nes 
Apie savo kraštą, apie Lietuvą jis nieko ne kais, kurie kitados buvo kareivių eilėse šeima yra savo tautos dalelė miniatiūroj. (Bus daugiau).
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS
POSĖDŽIAVO DEŠIMTMEČIO KOMISIJA

Pereitą sekmadienį Lietuvių Namuose 
įvyko DBLS Dešimtmečiui Paminėti Rengi 
mo Komisijos posėdis, kuriame dalyvavo 
iš Manchesterio atvykęs K. Barėnas, J. Sen 
kus, F. Neveravičius, R. Baublys, A. Jan
kūnas, VI. Dargis ir M. Bajorinas. K. Ba
rėnas Sąjungos Dešimtmečio proga rengia 
spaudai Lietuvių Kalbos Chrestomatiją, o 
A. Jankūnas imisis pastatydinti Sodyboje 
Paminklinį Kryžių.

SKELBIMAS

Šalia dabartinių Lietuvių Namų Londo
ne parduodamas namas. Lietuvių Namų 
B-vė nori jį nupirkti. Tam reikalui trūksta 
1.500 svarų. Galintieji paskolinti Bendro
vei pinigų, prašomi kreiptis į B-vės direk
torių M. Bajoriną. Mokama 6 proc. palū
kanų. Priimamos nemažesnės kaip 500 sv. 
paskolos. ,

LNB Valdyba

NAUJI KURSAI

Praeitų metų pavyzdžiu, ruošiami nauji 
kursai Anglijoje gyvenantiems Trade Unio 
nistams, kilusiems iš pavergtųjų Europos 
kraštų. Kursai prasidės š.m. vasario 17 die 
n ąir tęsis dvi savaites.

Norintieji užsirašyti platesnių informaci 
jų gali gauti iš J. Vilčinsko, laiškus adre
suojant į Lietuvių Namus.

KAM TEKO ANTIS?

Nors gyvenimo sąlygos šiais metais šiek 
tiek šiame krašte pasunkėjo, tačiau į tra 
dicinį- Spaudos Balių ir šį kartą svetelių 
sugūžėjo nemažai ir jų visų tikslas — 
linksmai praleisti vakarą ir tuo pačiu pa
remti bendruomenės savaitraštį.

Kiekviena baliui skirta patalpa buvo pa 
sipuošusi atitinkamu plakatu. Prie įėjimo 
bendras visų šiame krašte išeinančių lietų 
viškų leidinių sveikinimas ir apgailestavi
mas, kad šį vakarą svečiai „negalės užsi
sakyti nė vieno laikraščio, kadangi tira
žai išsisėmę“...

„E. Lietuvio“ redakcijos skelbimas masi 
no visus tuos, kurie neskaito šio laikraščio. 
Pranešime buvo paskelbta, kad kiekvie
nam lietuviui, neužsisakiusiam šio savait 
raščio, Redakcija išmoka ilgametę paskolą 
automobiliui įsigyti. Paskolos reikalu, kiek 
teko girdėti, kreipėsi svečiai, pasilikę iki 
sekmadienio vakaro...

Tradicinį spaudos valsą galėjo šokti tik 
tie, kurie išdrįso pasirodyti kuriai „parti
jai“ priklauso: „E. Lietuvio“, „Santarvei“, 
„Žibinto“, „Išeivių Draugo“, „Tėvų Že
mės“ ar „Budėkime“...

Spaudos Antis, aprūpinta gydytojo pa
žymėjimu, kad „prieš mirtį buvo gyva“,, 
loterijos keliu atiteko „E. Lietuvio“ skai
tytojui Kostui Dusevičiui, kuris ta proga 
pareiškė, jog taip ir turėję būti, nes jis su 
„Britanijos ir Europos Lietuviu“ nebuvo 
persiskyręs nė vienos dienos, nuo jų pa
sirodymo.

Skaitlingesniu svečių būreliu, provinci
jos svečius atstovavo wolverhamptonieciai 
vadovaujami ponios Narbutienės.

Spaudos Baliui šiais metais vadovavo 
Nidos spaustuvės vedėjas VI. Dargis.

Grojo p. Laurinaičio vedamas orkestras.
Dalyvis

AUGA VAKARŲ LONDONO 
LIETUVIŲ KOLONIJA

Tą pačią savaitę, kai Monako gyventojai 
išgirdo 21 patrankos šūvį, skelbiantį žinią 
apie įpėdinės gimimą, Vakarų Londono lie 
tuvių kolonija ūgtelėjo vienu lietuviu: p.p. 
Briedžių šeima susilaukė pirmojo sūnaus. 
Motina ir junjoras jaučiasi gerai.

Antanas Briedis yra ilgametis Lietuvių 
Namų tarnautojas, prieš metus vedęs lie
tuvaitę, atsikviestą iš Danijos.

„PIRMASIS LAIŠKAS“ IR PAPARTIS

Spaudos baliaus proga „E. Lietuvio“ Re 
dakciją aplankė p. Papartis, kuris įtarė, 
kad atkarpoje, spausdinamoje Br. Dauba
ro apysakoje, liečiamas jo asmuo. Išsiaiš
kinta, kad tai nieko bendro neturinčios pa 
vardės, tačiau atkarpos autorius sutikęs 
vieną kitą „įtartiną“ pastraipą pakeisti. 
„Pirmasis Laiškas“ bus tęsiamas kitos sa
vaitės „E. Lietuvio“ numeryje.

LAS METINIS SUVAŽIAVIMAS

Vasario 2-3 d.d., Londone, Londono Lie
tuvių Parapijos salėje įvyksta LAS Vieti- 
ninkijos suvažiavimas.

Atitaisymas

„E. L.“ š.m. sausio 17 d. 3-me n-je, Lon
dono Lietuvių Moterų Koimteto Bazarui 
rengti padėkoje, per klaidą buvo praleis
ta p-ios M. Vikanienės pavardė.

Ponia M. Vikanienė buvo viena iš la
biausiai savo darbu ir rūpesčiu prisidėju
sių prie bazaro surengimo ir yra pelniusi 
ypatingos Komiteto padėkos.

LLM Komitetas Bazarui rengti

STIPENDIJOS STUDENTAMS
Grupė asmenų, kurių pastangomis buvo 

sutelktos lėšos lietuviškiems reikalams, nu 
tarė skirti lietuvių studentų stipendijas: 
vieną studijuojačiam JAV, kitą — Vakarų 
Europoje. Stipendijų skyrimo sąlygos yra 
sekančios:

1. Stipendijos skiriamos beprocentinės 
paskolos pavidalu. Stipendijas skiriant atsi 
žvelgiama į prašytojo medžiaginę būklę, ge 
rą mokslo lygį ir visuomeniškumą.

2. Gaunantieji paskolą raštu pasižada 
paskolą grąžinti nevėliau kaip per du me
tus nuo studijų baigimo ar nutraukimo ir 
kiekvienu atveju nevėliau, kaip po 6 metų 
nuo paskolos išdavimo datos.

3. Paskola skiriama 600 dol. dydžio, iš
duodant prašytojui po pusę sumos kas se
mestrą. Išimtinais atvejais paskola gali 
būti išduota visa iš karto.

4. Paskola grąžinama pirmaisiais mokslo 
baigimo metais ne mažiau 30 proc. gautos 
paskolos, sekančiais — likusioji dalis.

5. Norintieji paskola pasinaudoti priva
lo paduoti iki š.m. vasario mėn. 15 d. gru
pės įgaliotiniui JA Valstybėse Vladui Mie
želiui (2258 So. Sacramento Ave., Chicago 
23, Illinois, USA) prašymą. Prie prašymo 
turi būti pridėta: a) trumpas curriculum 
vitae; b) mokslo pažangumo įrodymas; c) 
Studentų Sąjungos (to krašto, kuriame 
prašytojas studijuoja), o tokios nesant, vie 
tinės Bendruomenės ar Vasario 16-sios gim 
nazijos (jei prašytojas joje mokėsi) vado
vybės nuomonė apie prašytoją;, d) dviejų 
asmenų pasižadėjimą paskolą grąžinti tuo 
atveju, jei ją gavęs studentas paskolos ne
grąžintų.

BRADFORDAS
Vasario mėn. 9 d., 18 vai. 30 min„ Belle- 

Vue Barracks, Manningham Lane, Bradfor 
de įvyks tradicinis Bradfordo karnavalas 
— kaukių ir kostiumų balius

NAKTIS LOTYNŲ KVARTALE
Grieš V. Liepos specialiai parengtas šo

kių orkestras.
Gražiai išdekoruotoje salėje bus parduo 

damos: kepurės, balionai ir t.t. Veiks ba
ras, puiki užkanda ir gėrimai.

I Leeds ir Halifaxą bus galima grįžti spe 
cialiais autobusais. Įėjimas 5 šit; apsiren
gusiems kaukių baliaus kostiumais — 2 š. 
Numatyti trys pryzai už geriausius kostiu
mus. Kviečiami dalyvauti visi! Rengia L. 
B.L.; L.K.B.L. ir sporto klubas „Trimda“.

jos Amerikoj ir baudžiavos Lietuvoj — ir 
Plunksnagraužis neįstengs išbraukti iš is 
torijos! Krikščionybė, žinoma, nieko bend 
ra neturi su anais nusikaltimais. Vargu ar 
kas drįstų teigti, kad tai darė krikščionys. 
Anie nusikaltimai padaryti žmonių, kurie 
save vadino krikščionimis. Visi turėtų ge
rai įsisąmoninti, kad pavadinimas ar pa- 
sivadinimas nekeičia dalyko esmės. Pav„ 
yra žinių, kad atvežtieji Lietuvon mongo
lai gauna ištremtųjų lietuvių pavardes. Ne 
jaugi laikysim juos lietuviais vien dėl to, 
kad jie pavadinti Jonaičiais ar Petraičiais? 
Arba žinom, kad bolševikai „Kominterną“ 
perkrikštijo į „Kominformą“, o „NKVD“ į 
„MVD“, bet ar kas nuo to pasikeitė?

Idėjos yra gražios ir žavingos kai jos 
gimsta. Paprastai pirmie” jų sekėjai bū
na pavyzdingi. Vėliau gražias idėjas su
teršia žmonės jomis besidangstą ar be- 
dangstą savo juodus darbus. Taip buvo 
su krikščionybe ir taip atsitiko su komu
nizmu. Panašiai atsitiko ir su paskutiniuo 
ju „naujagimiu“ — Jungtinėmis Tauto
mis ir jų kraiteliu Atlanto Charta. Visi 
džiaugėmės, kad, pagaliau, turėsim tikrą 
skriaudžiamų tautų gynėją! Deja, mūsų 
viltys greit virto nusivylimu kai ne tik pa
vergtos tautos neišvydo laisvės, bet dar 
milionai žmonių pateko bolševikų vergi- 
jon su JT „palaiminimu“. Vengrijos golgo 
ta apvainikavo jų darbus...

Taigi idėja dar ne viskas. Ją gyvenime 
reikia įpilietinti, įgyvendinti. Bet atrodo, 
kad žmonės gražioms idėjoms dar nepri
brendę, o jėga jų įdiegti žmonijai neįma
noma.

Plunksnagraužis kategoriškai tvirtina, 
kad iei kada nors bus tokia santvarka, 
kad žmonija bus patenkinta ir laiminga, 
tai toji santvarka nesivadins komunizmu, 
šia proga padarykim ekskursiją į praeitį 
ir pažiūrėkim ko ji moko.

1. Krikščionybės vardas išliko, nors jos 
vardu ir daug buvo padaryta nusikaltimų.

2. Dar prieš koki 50 metų žodis „socia
lizmas“ ar „socialistas“ buvo sutinkamas 
„padorioj“ visuomenei s» pasibaisėjimu. 
„Krikščionys“ jų baidėsi labiau negu raup 
suotujų. Dar ne taip seniai Lietuvoj „cici- 
likas“ reiškė tą pat ką dabar komunistas! 
Bet socialistų pasididžiavimui anie vardai 
nepasikeitė ligi šių dienų, bet dabar jau 
jie ištariami ne su baime ar panieka, bet 
su pagarba. Socialistai jau įsigijo eilės 
tautų pasitikėjimą: jie laimi rinkimus ir 
sėkmingai tvarko kraštus; jiems karaliai 
teikia riterių ir net lordų titulus! Nei ir 
mūsų DBLS Centro Valdyboj šalia kunigo 
sėdi socialistas ir draugiškiausioj dvasioj 
dirba mūsų kenčiančios Tėvynės labui.

3. Tautininkai lietuvių tautos akyse bu
vo gana susikompromitavę ir daugelis 
(įskaitant ir mane!) tvirtino, kad jie jau 
niekados nedrįs išeit į viešumą senuoju 
vardu. Ir kaip buvo suklysta! Mano many
mu juos galima pagirti ir palinkėti geros 
kloties tautininkiškumo kelyje, žinoma, ne 
kartojant savo pirmatakūnų klaidų...

Gerb. Pone Redaktoriau,
Mano pogrindyje gana ankšta ir susi

telkusi krūvelė minčių ten jau nebetel
pa. Todėl maloniai prašau leisti man pasi
naudoti laisvesnėmis „Laisvosios Tribū
nos“ patalpomis.

&

KOMUNIZMO PAINIAVOSE

Pamokslininkai, paskaitininkai ir artis
tai būna laimingi matydami prieš save pil 
ną salę klausytojų; šeimininkė būna paten 
kinta, jei svečiai valgo jos patiekalus; re
daktorius džiūgauja kai turi daug bend.- 
dradarbių. O aš džiaugiuosi, kad savo 
„pogrindžio“ įžangoj taip tiksliai numa
čiau kas atsitiks kai skaitytojai ras pluoš
telį neįprastų minčių savo laikraštyje. 
Kviesdamas visus šiame „pogrindyje“ 
bendradarbiauti — nagrinėti tai ko protiš
kai akli nemato, paaiškinau kodėl dangs- 
tausi Anarchisto vardu. Ir nežiūrint to ma 
no paaiškinimo, kun. Dauknys vis dėlto 
klausia kodėl naudoju slapyvardę, šaukia 
„O tempera, o mores“, išsigalvoja, kad aš 
dėduosi išmintingesnis už Dievą. Trijų 
vaikų motina vadina mane atskalūnu ir 
protiniai nesveiku žmogum, o Plunksna- 
graužis — glušu. Vertinu ir p. šovos 
„krikščionišką“ norą spjauti man į vei
dą... Sprendžiant iš jų straipsniukų tono, 
stiliaus ir terminologijos — jie visi tiktų 
būti „Pravdos“ korespondentais...

Plunksnagraužis pavadino mane hereti- 
ku. Nežinau ar tuo jis mane norėjo panie
kinti ar pagerbti. Noriu p. PI. priminti, 
kad prieš porą tūkstančių metų didžiausiu 
heretiku ir piktžodžiauto j u prieš Dievą bu 
vo laikomas Kristus! Šiandien gi, šalia 
šimtų milionų, ir PI. dedasi Jo mokslo gy
nėju... Ale gyvenime užtenka ir žmogiškų
jų heretiku. Jų buvo kiekvienoje gyvenimo 
srityje, kiekvienoje mokslo šakoje. Užteks 
gal priminti Koperniką, Galilėjų, Darviną, 
Freudą, kurie buvo pasmerkti, paniekinti, 
ekskomunikuoti. Jie gal dabar žvelgia šyp 
sodamiesi į savo „teisinguosius“ pasmerkė 
jus ir gailisi jų... Taigi, nors p. PI. pager
bė mane, (pats to nesuprasdamas!) pava
dindamas heretiku, bet aš dar nesijaučiu 
nusipelnęs tos garbės.

Sutinku su PI., kad krikščionybės steigė 
jais buvo ne viduramžių iškrypėliai. Ma
nau ir PI. sutiks, kad komunizmo steigė
jais nebuvo šių laikų iškrypėliai. Krikščio 
nybės idėja pasėta žmonijoj prieš porą 
tūkstančių metų, prigijo sielose būrelio 
žmonių, vadinamų pirmaisiais krikščioni
mis. kurie, manau, buvo verti krikščionių 
vardo! Vėliau krikščionybės idėja buvo pa 
niekinta, supurvinta ne jos priešų, liet 
žmonių, besivadinančiu krikščionimis, ku 
rie kankino ir žudė nekaltus žmones. Kry
žiaus karų (kiek žuvo nekaltų lietuvių nuo 
kalavijuočių ir kryžiuočių?!f, žiauraus Pie 
tų Amerikos užkariavimo, Inkvizicijos, re 
Ilginių karų, Baltramiejaus nakties, vergi

WOLVERHAMPTONAS
Wblverhamptono Lietuvių Kolonija nete 

ko A.A. Povilo Tebelskio, 53 metų am
žiaus. Velionis mirė po trumpos ligos New- 
Cross ligoninėje, sausio mėn. 25 dieną.

Povilas Tebelskis buvo draugiškas, ge
ro būdo lietuvis, katalikas. Jis visuomet la 
bai ilgėjosi savo brangios Tėvynės ir na
miškių.

Velionis paliko Lietuvoje žmoną ir vai 
kus. Susirašinėjo su namiškiais, išsiuntė 
daug siuntinių. Paskutiniu laiku dirbo šil
ko fabrike.

Jo laidotuvėmis rūpinosi draugai: A. Pet 
kevičius, V. Kasnickas ir A. Drūtys.

Wolverhamptono lietuviai liūdi netekę 
gero draugo ir malonaus žmogaus.

Palaidotas sausio 31 d., Wolverhamp- 
tone.

D. N.

COVENTRY
VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Vasario mėn. 3 d., 3 vai. 30 min„ Opera 
House salėje, (virš kavinės), šaukiamas vi 
suotinis DBLS skyriaus susirinkimas. Pra 
šomi dalyvauti visi Coventryje ir apylinkė 
je gyveną lietuviai.

Reikiamam skaičiui nesusirinkus, po 
valandos, susirinkimas bus laikomas teisė
tu.

Leicester

Pereitą sekmadienį mūsų kolonija, tur
būt, pirmoji, iš anksto iškilmingai atšven
tė Vasario 16 Šventę. Iš vakaro atvažiavęs 
kapelionas aplankė kolonijos gyventojus ir 
sekmadienį turėjome lietuviškas pamaldas, 
kurių metu buvo sugiedotas Tautos Him
nas. Tuojau po pamaldų vietos mokyklos 
salėje, minėjimą atidaręs DBLS sk. pirmi
ninkas Kazys Pučinskas, paskaitą skaityti 
pakvietė svečią iš Londono Vincą Akelaitį. 
Prelegentas vaizdžiai iškėlė charakterin
gus iš Lietuvos praeities pavyzdžius ir da
vė naujų žadinančių minčių dabartinei mu 
sų kovai už Lietuvos Laisvę. Kapelionas 
savo žodyje kalbėjo pavyzdžiais, kas da
roma Tėvynės garbei ir jos išlaisvinimui. 
Kolonijos tautiečiai gyvai atsiliepė ir iš ka 
peliono, kas dar neturėjo, įsigijo Lietuvio 
Pasus, įklijuodami ženklų, kaip savo tau
tinio solidarumo įnašą. Tautos Fondui pa
aukodami keletą svarų. Tai yra gražus ir 
visiems sektinas pavyzdys, kad minint Ne 
priklausomybės šventę, būtų ir savo, kad 
ir kukliomis aukomis, prisidedama prie 
Lietuvos laisvinimo reikalų. Tokia auka te 
būnie mūsų pateisinimas, kad palikome 
Tėvynę jos tragiškiausioje istorijos valan
doje!

VOKIETIJA
„Evangelikų Jaunimo Ratelio“ kultūrinė 

ekskursija į Frankfurtą

Dėka aukotojų ir rėmėjų iš JAV ir Ka
nados, sekmadienį, sausio mėn. 20 d., mo
kytojas Skėrys suruošė su evangelikais mo 
kiniais įdomią ekskursiją į Frankfurtą. 8 
vai. 30 min. iš Lietuvių Vasario 16 Gimna 
zijos kiemo išvažiavo didelis autobusas su 
64 keleiviais, jų tarpe 6 mokytojais. Prieš 
pat 10 vai. ekskursija pasiekė Frankfurto 
aerodromą. Mokiniai stebėjo aerodrome 
kylančius ir nusileidžiančius lėktuvus. Iš 
Frankfurto aerodromo visi važiavo į rake
tų parodą tarptautinės mugės halėse. Ame 
rikos mokslininkai išrado priemonių, ku
riomis žmogus gali tam tikrose dvasios ir 
kūno jėgų ribose viską nugalėti ir leidžia 
tyrinėjimo ekspedicijoms nusiirti net iki 
pasaulio erdvės ribų. Dešimties minučių 
filmas parodė raketų veikimą ir jų lėki
mą į stratosferą. Tyrinėdami pasaulio erd
ves mokslininkai per paskutiniuosius me
tus padarė didelę pažangą. Stebint tokius 
nepaprastus mokslo laimėjimus, nenoro
mis peršasi imntis: „Pakelkite akis į 
žvaigždžių erdves, bet palikite su kojom 
ant žemės!“ Fizikos pamokose mokiniai sa 
vo įspūdžius pasidalino su mokytoju An
tanaičiu. ,

Iš čia ekskursantai pasidalino į dvi gru
pes: viena grupė aplankė „Palmgarten“ — 
palmių sodą, keletą bažnyčių ir Gėtės mu- 
zėjų. Palmių sode mokiniai matė įvairiau
sių augalų iš viso pasaulio. Kita grupė ap
lankė zoologijos sodą, įsteigtą 1858 me
tais. Per paskutinį karą jis buvo visai su 
naikintas ir tik 1945 metais vėl atstatytas.

Papietavę jaunimo namuose („Haus der 
Jugend“), visi vyko į mugės halę. Nuo 16 
vai., kiekvienas už savo pinigus žiūrėjo le 
do baleto „Holiday on ice“. Tai amerikie
čių augšto lygio ledo baleto ansamblis su 
geriausiais pasaulyje ledo čiuožimo meis
teriais. Mokiniai žavėjosi ledo čiuožimo 
menu, žvaigždžių drabužiais, apšvietimu ir 
dekoracijomis.

19 vai. autobusas su ekskursantais pali
ko Frankfurtą ir visi laimingai pasiekė 
gimnaziją. Mokiniai ir mokytojai buvo pa 
tenkinti tokia gražia ekskursija ir dėkojo 
mok. Skėriui už įdėtą triūsą.

Dalyvis

Hamburgas. Šiais metais BALFas sušel
pė Vokietijoje vargstančius lietuvius mil
tais, ryžiais, pieno milteliais, rūbais ir 
avalyne. Visi sušelptieji yra nepaprastai 
dėkingi savo geradariams — Amerikos lie 
tuviams.

BALFo Emigracijos Biuras, vadovauja
mas I. Banevičienės, vasario mėnesio pir
moje pusėje baigia savo darbą.

Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjunga 
per savo pirmininką p. A. Gulbinską užsa 
kė 150 CARE siuntinių Š. Vokietijos nepa
siturinčioms lietuvių šeimoms, kurios lei
džia savo vaikus į vargo mokyklą. Visos 
motinos tuo labai džiaugiasi ir reiškia sa 
vo geradariams gilią pagarbą bei padėką.

Kun. V. Kaleckis aplankė Š. Vokietijos 
keletą stovyklų ir parodė lietuviams savo 
pagamintą filmą iš lietuvių gyvenimo 
tremtyje.

Reikia pastebėti, kad filmą yra įdomi ir 
gaila, kad jinai neapima viso lietuviško

Šių suminėtų faktų akivaizdoje drįstu 
spėti, kad komunizmo vardas taip pat gali 
išlikti.

Plunksnagraužis baisiai niršta už sugre 
tinimą komunizmo su krikščionybe. Kodėl 
jis taip niršta? Spėju, kad jis nežino nei 
krikščionybės, nei komunizmo idėjų pa
grindų. Jis visą savo menkybę parodė sa
kydamas, kad Leninas yra komunizmo kū
rėjas! Drįstu priminti p. Plunksnagrau
žiui jog yra duomenų, kad komunizmo idė 
ja buvo nesvetima garsiajam graikų filo
sofui Platonui (gyvenusiam 427-347 me
tais prieš Kristų), Tomui Akviniečiui, Šv. 
Lukui, žinomam katalikų kankiniui Sir 
Thomas Moore ir kt. Taip pat yra duome
nų, kad komunizmas buvo praktikuoja
mas pirmųjų krikščionių Jeruzalės para
pijoj. (Besidomintieji šiuo klausimu gali 
pasiskaityti „Encyclopedia of Religion and 
Ethics“ III tome). Atrodytų, kad būtų net 
nepateisinama jei kas bandytų griežtai 
skirti komunizmą nuo krikščionybės.

Komunizmo idėjos terliojimas prasidėjo 
su politiniu judėjimu ir Komunistų Mani
festo paskelbimu 1848 m. Na, o bolševiki
nio Kremliaus viešpačiai, savo baisiuosius 
darbus dengdami komunizmu — šį žodį pa 
vertė pasaulio pabaisa.

Daugelis dar net to nesupranta, kad ko
munistinė santvarka dar niekur nėra įgy
vendinta. Bolševikai jau labai moka girtis, 
bet jie nesako, kad jie įgyvendino komu
nizmą. Jie tik giriasi turį socialistinę vals 
tybę. Tą patvirtina ir jų keturios raidės 
SSSR. Už tai ir keista darosi kai girdi kai 
bant apie „komunizmo padarinius“. Tai ly 
giai tas pat ką kalbėti apie „susisiekimo 
su Marsu padarinius“, „atostogavimo mė
nulyje padarinius“, „šiaurės poliaus tropi
nio klimato padarinius“ ir panašiai. Jei 
dar niekur nėra komunistinės santvarkos, 
tai kaip galima kalbėti apie jos padari
nius?

Mums ne paslaptis, kad komunizmo idė
ja yra patraukli. Ja susižavi ne tik skur
džiai gyvenantieji įvairių religijų žmonės, 
bet taip pat mokslininkai ir augštieji dva 
siškiai. Ir taip yra tuo metu kada bolše
vikinis teroras siautėja visu smarkumu! 
Ar ne keista, kad katalikiškiausiuose kraš 
tuose, kaip Italija ir Prancūzija, už ko
munistus balsuoja 40 proc. gyventojų? Ko 
dėl taip yra? Juk visiems yra žinomi bol
ševikinio „rojaus“ faktai, nes radijas, tele 
vizija ir beveik visa spauda nušviečia kas 
dedasi „plačiojoj tėvynėj“. Gal kas galė
tų šį keistą reiškinį išaiškinti?

Komunizmo ir kitų klausimų iškėlimas 
„pogrindyje“ turėjo tikslą patikrinti ar 
mes jau esam psichiškai subrendę objekty
viai svarstyti klausimus, kurie mums yra 
neįprasti ar nemalonūs. Be to, norėjau pa 
tikrinti ar mes esam kultūriškai subrendę 
padoriai diskutuoti. Deja, mano oponen
tai įrodė, kad jie šių egzaminų neišlaikė...

Be viešų „garbinimų“, esu gavęs ir pri
vatų laišką iš vieno kunigo, gyvenančio Eu 
ropoj. Prieš nuspręsdamas ar „kibti“ prie 

gyvenimo. „Producentas“ žada šią vasarą 
aplankyti bent didesnius lietuviškus viene 
tus ir čia rimtai pasidarbuoti, kad visi 
mūsų tremties gyvenimo įvykiai būtų už
fiksuoti.

*
Luebeck. Vietos lietuviai pasigenda lie

tuviško kalendoriaus. Ar nebūtų tikslu, 
kad visos leidyklos, išleidusios šiemet sa
vo kalendorius ir nespėjusios jų išplatin
ti, prisiųstų likutį Vokietijos lietuviams?

Neustadt/Holst. Ilgametis šios apylinkės 
pirmininkas Jurgis Grunovas, labai gra
žiai ir sėkmingai vadovavęs lietuviškajai 
kolonijai, pasitraukė iš savo pareigų, pa
žadėdamas, kad lietuviškame darbe pagal 
savo išgales dar padės. Naujuoju pirmi
ninku buvo išrinktas Jonas Breskys.

POLITINIS EGZILŲ KOMITETAS
Jau antri metai kai Londone veikia Cen

trinės ir Rytų Europos Valstybių Atstovų 
Londono Komitetas, kuriame yra atstovau 
jamos beveik visos prieš karą buvusios ne 
priklausomos Europos valstybės, dabar 
komunistų okupuotos. Komiteto sudėtin 
įeina buvę tų valstybių diplomatai, ministe 
riai ir k.

Sekretorium yra Lenkų Egzilinės vyriau 
sybės narys Jan Starzewski. Lietuvius Lon 
dono Komitete atstovauja M. Bajorinas, J. 
Vilčinskas ir prof. S. Žymantas, prieš jo iš 
važiavimą iš šio krašto, ,

Komitetas renkasi kas mėnesį ir svarsto 
įvairias politines temas, susijusias su mū
sų kraštų išlaisvinimu, ir patiekia vyriau
sybėms ir JT atitinkamas rezoliucijas. Iš 
jo atliktų darbų galima paminėti labai sek 
mingą spaudos konferenciją Lietuvių Na
muose Bulganino ir Chruščiovo vizito pro
ga, demonstraciją, prisidėjimą prie ruoš
tų mitingų dėl Vengrijos ir k.

Paskutinis Londono Komiteto susirinki
mas buvo sausio 24 d., lietuvių delegacijai 
pirmininkaujant. Pranešimus padarė J. 
Vilčinskas tema — Socialistų pažiūros į 
Rytų Europą, ir Dr. S. Olszewski — Cent
ro ir Rytų Europos neutralizacijos proble
ma. Šiuo klausimu Vakarų spaudoje yra 
dabar labai daug kalbama. Yra siūloma su 
daryti tarp Rusijos ir Vakarų neutralią zo 
ną, iš kurios kaip Rusai taip ir Vakarai ati 
trauktų savo karines pajėgas. Londono Ko 
mitetas nutarė šią problemą toliau studi
juoti ir tuo klausimu paruošti atitinkamą 
rezoliuciją.

KAS MĖNUO 1 MILIONAS GYVENTOJŲ
Kinijos gyventojų skaičius jau viršija 

600 milionų. Kiekvieną mėnesį žemėje pa- . 
daugėja 1 mil. kinečių. Tokiu būdu iki 
1960 metų Kinijos gyventojų padidės 50 
milionų, arba tiek, kiek šiuo metu gyvena 
D. Britanijoje žmonių. Kas trečias žmogus, 
turįs nedaugiau 20 metų amžiaus, yra ki
nietis. .

manęs ar ne — jis norėjo paaiškinimo į du 
jo klausimus. Jam atsakiau, kad greit bus 
paaiškinimas „E. L.“ ir jei jis tuo bus ne
patenkintas, tai jau gali „kibti“ prie ma
nęs. Taip pat jam pasakiau (tas tinka ir 
visiems mano oponentams!), kad aš pur- 
tysiuos kiek įmanydamas, o jei nepajėg
siu — su malonumu ir džiaugsmu iškel
siu baltą vėliavą!

Anarchistas
7W7WWVW J

KAS BE NUODĖMĖS?
— Kas be nuodėmės, pirmas meskite ak

menį! Ar mes esame be nuodėmės, kad 
metame akmenį Raštikio asmeniui? Ne jis 
vienas tada darbavosi, ne jis pirmas pada 
rė klaidų.

Jaltoje ir Potsdame pasauliniai politi
kai padarė klaidas ne vien tik prieš savo 
tautas, bet prieš visą pasaulį!

Nepažįstu asmeniškai gen. Raštikio, ne 
manau jo ginti. Galvoju lietuvišku protu: 
„Jei mes, lietuviai, žinotumėm, kas atsitiks 
po kelių, ar keliasdešimts metų, tai mūsų 
valstybė nebūtų turėjusi tokių sukrėtimų, 
kuriuos tautai teko ir dar teks išgyventi. 
Mes gudrūs tik po laiko taip, kaip ir kitų 
tautų „išminčiai“.

Jei Raštikis gavo mokesčio mokėtojo lė
šas mokslui eiti, jei jis baigė antruoju, tai 
jis buvo vertas. O jei buvo klaida, tai po 
laiko kalbėti apie tai, kas buvo.

Šateikis

„KOVNO AR PARYŽIUS?“
Nesutinku su neseniai atspausdintais iš

vedžiojimais dėl vietovardžių.
Manau, kad laiške paminėtas prancūzas 

mūsų miestus vadino „Kovno ir Vilno“, 
tik todėl, kad jis mokėsi iš senų vadovėlių, 
kada dar prancūzai naudojo lenkiškus šal 
tinius. Šiandien, kiek man yra žinoma, 
prancūzų žodynai rašo Kaunas ir Vilnius, 
nors skliausteliuose kartais pažymi ir 
anksčiau vartotus mūsų miestų pavadini
mus. Prancūzams netenka vietovardžių 
linksniuoti, todėl jiems, matyt, nėra dide
lio skirtumo vadinti mūsų sostinę Vilnius 
ar Wilno, arba Kaunas ar Kovno.

Kiek kitaip mums. Kaip gi mes links
niuotume Paris ar Berlin? Nieko nepada
rysi, mums tie miestai buvo ir liko Pary
žiumi ir Berlynu.

Dėl tariamo prancūzų priekaišto, kad 
mes negražiai iškraipome svetimų miestų 
pavadinimus, buvo galima prancūzui nuro
dyti. kad ir jie patys svetimų miestų pa
vadinimus iškraipo. Jie nesako Warszawa 
(kaip lenkai), bet Varsovie, ne Moskva, 
(kaip rusai), bet Moscou, ne Praha (kaip 
čekai), bet Prague ir pagaliau Britanijos 
sostinę jie vadina ne London, bet Londres 
ir t.t. Niekas dėl to neužsigauna. Laiško 
autorius, matyt, nebuvo šioje srityje stip
rus, todėl ir negalėjo tam prancūzui tinka 
mai paaiškinti.

A. Žukauskas (ne iš Sodybos).
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 5. (455) 31. 1. 1957.

PLUNKSNAQRA UZIO 
= UŽRAŠ AI =

Spaudos Balius Londono lietuvių tarpe 
visada sukelia Įvairių diskusijų, gi ponios 
ir panelės šiam įvykiui iš anksto rengiasi 
„metiniam madų“ pasirodymui. Iš pasku
tinio baliaus galima buvo aiškiai pastebėti, 
kad mūsų dailiosios lyties atstovės jaut
rios mados reikalavimams: nė viena vieš
nia nepasirodė „arklio stiliaus“ šukuosena 
ir taip pat nė viena nebedevėjo „dešreli- 
nių“ kelnių. Pasirodo, kaip viena ponia pa 
reiškė, k šitoksai „stilius“ jau nebemadoje 
ne tik Londone, bet ir Ketteringe...* * *

Neseniai j Lietuvių Namus atsikėlęs iš 
Ryt. Londono gyventojas L. nusiskundė, 
kad Į trečią dieną jo žmona įgavusi labai 
ponišką paprotį: vos tik pabunda, tuoj 
jam atkiša pabučiuoti ranką. Girdi, gyve
nant Rytiniame Londone tokių dalykų ne
pasitaikė per penkerius metus, gi persike 
lūs į Vakarinę dalį, rankų bučiavimas pa
sidaręs būtinas. * ♦ *

Pospaudosbalinio sekmadienio rytą tu
rėjau dirbti viršvalandžius. Rytas buvo 
saulėtas, parke darbo neperdaugiausiai, 
todėl formanas pasiuntė mane nušluoti 
aikštelės, kurioje stovi taksiai. Kaip žino
te, sekmadienio ryte ir jie švenčia. Apie 
8 vai. prie stulpo įrengtas telefono skambu 
tis taip graudžiai skambėjo, kad priėjęs 
atsfliepiau.

— Taksi! — šaukė ragelyje foriniškas 
balsas.

— Taip, — atsakiau.
— Tuojau pat atvyk į Lietuvių Namus, 

Ladbroke Gardens, numeris pirmas! — įsa 
kė man spaudos baliaus pavėlavęs svetys.

— Palauk, palauk, o gal pačiam geriau 
pirmosios pagalbos sanitarinį vežimą pa
siųsti? — paklausiau lietuviškai svečio.

Ragelyje nurimo. Girdėjau sunkų kvė
pavimą, abejojimą. Po valandėlės vėl jis 
angliškai klausia?

— Ar čia taksi?

X !> ♦
X *
t Pobūvis
£ Anglijos LAS suvažiavimo proga, J
J Parapijos salėje, š.m. vasario 2d. (šeštadieni), *
X 8 v. v., rengiamas susipažinimo pobūvis-šokiai. *<»
X Kviečiame dalyvauti visus londoniečius. *< > <>
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SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

KLIJENTŲ PATOGUMUI TAZAB
įsteigė pastovius sandėlius Birmingham, 

63, Dale End, Telf. CENTRAL 6260. Be to, 
TAZABO reprezentantai aptarnauja klijentus 
LEICESTERYJE, 44, Highfield Street, II agšt., 
kiekvieną šeštadieni, nuo 4 vai. iki 8 vai. vak. 
ir NOTTINGHAME, 3, Church Drive, Carring
ton .kasdien nuo 6 vai. vakaro.

Garantuotas siuntinėlių pristatymas
DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 

EUROPOJE

Tazab & Co, Ltd
Tazab House, 22 Roland Gardens, 

London, S. W. 7, England.

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖ
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

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 kainas 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.

— Taip, taksi! Jei tamsta norit, galiu pa 
vežėti pragaran... — atsakiau lietuviškai.

— Velniai žino, kas čia dedasi? — atsi
liepė išgąsdintas balsas ir padėjo ragelį.

Po poros minučių prie stulpo prisuktas 
varpelis vėl skambėjo.

— Taksi? — teiravosi nedrąsiai tas pats 
balsas.

— Taip, taip, taksi, brolau, — sumauro
jau lietuviškai.

— Amen, — išgirdau žodį, ir nežinomas 
svetys metė ragelį.

Atrodo, kad lietuviškai kalbantieji taksi 
šoferiai Londone neturėtų pasisekimo...

Lietuvių Namų bare, spaudos baliaus va 
kare, kabojo plakatas: „Tik Dr. Valteris 
negeria!“... Matyt, kad Dr. Valteris turėjo 
savo šnipus, nes jau kitą dieną, kiek man 
teko patirti, baliaus rengėjai gavo iš Dr. 
Valterio protestą, kuriame buvo parašyta: 
„Iš visų žemės sutvėrimų, tik žmogus ge
ria, nebūdamas ištroškęs, valgo nejausda
mas alkio ir kalba, neturėdamas ką pa
sakyti“...

* * *
Dažnai skaitome apie įvairių komitetų, 

komisijų ir valdybų posėdžius, kuriuose 
dalyvauja rimčiausios galvos. Vienas iš
minčius labai vykusiai apibūdino komite
to reikšmę: „Komitetas yra labai rimtų ir 
labai išmintingų žmonių sambūris, kurie 
pavieniui nieko negali padaryti, todėl su
sirenka krūvon, kad nutarus, jog kartu 
taip pat nieko konkretaus neįveikia įvyk
dyti“...

* * *
Pasiskaičius „E. Lietuvio“ Laisvoje Tri

būnoje skaitytojų ginčus dėl gen. Raštikio 
knygos, galima pasidaryti aiškią išvada: 
mūsų tautiečiai nesugeba pozityviai pasi
sakyti, bet tuoj pat pereina į asmenišku
mus, barasi dėl knygos, kurios nėra skai
tę ir jų kalbos liečia ne knygos turinį, bet 
asmenis, kurie rašė atsiliepimus.

■

LOWTONAS
DBLS Lowtono Skyrius šaukia metinį 

Narių Susirinkimą,
kuris įvyks vasario mėn. 9 d., 17 vai. 30 
min., „Eagle and Cild“ viešbutyje, King 
Street, prieš Regai kiną, Leig.

Nariams dalyvavimas būtinas. Maloniai 
kviečiame susirinkime dalyvauti ir ne 
narius.

Skyriaus Valdyba

Aš tikėčiau socializmu, jeigu žmonės 
norėtų daugiau duoti ir mažiau imti.

Masslngeris

P. &B.STPPLY CENTRE LTD.
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ

Mūsų firma yra sąžiningai aptarnavusi 
šimtus lietuvių, persiunčiant siuntinėlius, šį 
kartą siūlome norintiems pasiųsti tokius 
siuntinėlius:
VYRAMS:

1. Vilnonės medžiagos atkarpa 3 ir 1/3 
yard, vyriškai eilutei, augštos rūšies;

2. 1 pora gerų pusbačių;
3. komplektas vilnonių apatinių baltinių.
Toks siuntinėlis, apmokėjus visas išlaidas, 

atsieina 14 svarų ir 14 šilingų.
MOTERIMS:

1. Atkarpa vilnonės medžiagos, tinkanti 
suknelei ar kostiumėliui (3 yrd.);

2. sportiški, stiprūs ir elegantiški bateliai;
3. komplektas vilnon. apatin. baltinių.
Iškaičius visas išlaidas — 14 sv. 4 šil. 3 d.
Prie kiekvieno siuntinėlio Nemokamai 

pridedama 1 kilogramas gabalinio cukraus 
dovanų ir dėžutė nuo galvos skaudėjimo 
vaistų ASPRO.

Rašykite Lietuviškai!
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7,

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia i 
visus kraštus vaistus ir kitas prekes.

Atliekame užsakymus pagal receptus ir 
visus užsakymus, rašytus lietuvių kalboje.

Skubius siuntinėlius siunčiame oro paštu.
Vaistinė atdara nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Adresas: 24, Church Rd., London W. 3.

Tel. ACO 0712.

[Į PASAULYJE ]|

Hamburgas. Vokiečių laivų statybos fir 
mos turi tiek darbo, kad naujus užsaky
mus priima tik 1960 metams. Iki to laiko 
vokiečiai pastatys laivų, kurių bendras to 
nažas sieks per 6.600.000 tonų.

Dėl tos priežasties vokiečių laivų staty
bos bendrovės nepriėmė jiems duoto užsa 
kymo pastatyti graikui Niarchos du tank
laivius tarp 130.000 ir 150.000 tonų talpos.

Monte Karlo. Monako princo žmona, bu
vusi kino artistė Grace Kelly pagimdė jpė 
dinę princesę Karoliną. Jos gimimas buvo 
paskelbtas gyventojams 21 patrankų sal
ve. Jei būtų gimęs berniukas, armotos bū 
tų šovusios 101 salvę. Juokdariai sako, kad 
jei būtų gimę dvynukai ,tai ko gero minia
tiūrinei Monako kariuomenei būtų pritrū
kę šaudmenų.

*
Belgradas. Į Jugoslaviją jau atbėgo 10 

tūkstančių vengrų. Dabar šį rubežių per
žengia kasdien apie 500 vengrų.

Madridas. Laivu „Krim“ dar 412 ispanų 
grįžo namo iš Rusijos. Iki šiol sovietai re
patrijavo 2.000 ispanų, tačiau Rusijoje yra 
dar keli tūkstančiai ispanų švežtų į Sovieti 
ją baigiantis civiliniam karui.

*
Varšuva, čia įvyko negirdėtas iki šiol 

Lenkijoje pagrobimas — „kidnapping“ — 
visiškai kaip kur nors Čikagoje. Gangste
rių auka buvo žinomo katalikų veikėjo, 
Pax judėjimo pirmininko, Piaseckio šešio
likmetis sūnus. Banditai reikalauja iš tė
vo sūnų išprkti už 100.000 zlotų. Pagrobi
mas įvykdytas vidudienį berniukui grįž
tant iš mokyklos.

*
Paryžius. Prancūzijos parlamentas pa

tvirtino projektą kasti tunelį iš Prancūzi
jos į Italiją. Tunelis bus pritaikintas auto 
susisiekimui ir bus iškastas po Mont Blan- 
cu. Jis bus 7.5 mylių ilgio ir jungs Chamo 
nix slėnį su Augštąja Aosta. Tunelio kaina 
9 milionai svarų. Prancūzai skiria tunelio 
kasimo darbams 5 milionus, italai 3.3 mi- 
lionus ir šveicarai 0.7 mil. svarų. Tunelis 
sutrumpins kelią į Italiją, ir, kas svarbiau 
šia, jo niekad neužpustys žiemos sniegas...

PRAŠOMI ATSILIEPTI:
BIČKAUSKAI, Kazimieras ir Antanas, pra 

šomi rašyti tėvams. Jų gyvenamoji vieta 
ir adresas nepasikeitė.

ŽVIRBLIS Aleksas, gyvenęs Stoke-on- 
Trent, jis pats ar jo adresą žiną, prašo
mi skubiai parašyti: Prūsas Zenonas, 
667, Allen Ave, Chillicothe, Ohio, USA.

AVIŽIUS Justinas ir AVIŽIUS Pranas, jie 
patys ar jų adresą žiną, prašomi rašyti: 
Avižius Jonas, Box 525, Oshawa, Onta
rio, Canada.

TCHORŽINCKAS, Jonas, gyvenęs Londo
ne ir čia turėjęs baldų dirbtuvę. Jo jieš- 
ko duktė. Jo adresą žiną arba jis pats 
prašomi rašyti: J. Igaris, 126 Barton La
ne, Eccles, Manchester.

MARAŠINSKAS Pranas, prašomas jis pats 
ar po adresą žiną parašyti: Ig. Petraus
kas, 3600 S. Halsted Street, Chicago 9, 
ILL. USA.

B. WOLINSKI,
48, Chapeltown Rd., Leeds, 7.
PLUNKSNOS baltos, gryn. žąsies su 
pūku priemaišų: 12 šiL 1 lb„ 15 šil. ir 
17/6 už svarą. Pūkas nuo 24 šil. už 
svarą.
IMPILAI raudon. bavariški 63 inč. 
14/6 už yardą.
Patai, medžiaga 63 inč. pločio 10/6 už 
yardą. Pavyzdėliai pagal pageidavimą. 
Kainos įskaitant ir persiuntimo išlai
das D. Britanijoje. Siunčiu siuntinė
lius į visus kraštus už Kurzono lini
jos, apmokant muitą ir kitas išlaidas. 
Pristatymas garantuotas.
Didelis pasirinkiams vilnonių medžia
gų, šveicariškų skarelių, avalynės ir k. j

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 M0NITIN IMPORTERS
& EXPORTERS LTD:

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

BROWNEJORES
Ltd.

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

Tel.: PAD 2797.

GREITAI! ★ PIGIAI! ★ RIMTAI!
Pagelbės pasiųsti siuntinėli šeimai

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ...

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigaf grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠCIŲ.
Prieš užsakydami kitur siuntinį, palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis! 
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ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.
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