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DEMOKRATAI AR RESPUBLIKONAI? SEPTYNIOS DIENOS
JAV PREZIDENTO RINKIMŲ IŠVAKARĖSE PAVOJUS EISENHOWERIUI?

Pasibaigė viena senųjų tradicijų: nebėr 
specialaus traukinio. Toks traukinys buvo 
panaudotas priešrinkiminei kompanijai pir 
mą kartą 1896 metais. Kandidatai j prezi 
dentus per šešiašdešimt pastarųjų metų 
prieš rinkimus samdydavo specialų trau
kinį, kuris buvo tampriai susijęs su rinki
mų propaganda. Tokį traukinį paskutinį 
kartą panaudojo prezidentas Eisenhowe- 
ris per buvusius rinkimus. Dabar nutarta 
jo nebenaudoti, tai sena, neparanki ir 
brangi priemonė. Ją pakeitė lėktuvai, ra
dijas ir ypač televizija.

Demokratai jau 1952 metais nebenaudo
jo specialaus traukinio. Tačiau Eisenho
weris prieš keturis metus su tokiu trau
kiniu sukorė 11.000 kilometrų, pasakyda
mas 84 priešrinkimines kalbas iš paskuti
nio vagono platformos, įvairiuose JAV 
centruose. Šioje srityje rekordą buvo pasta 
tęs kandidatas Bryan, nuvažiavęs trauki
niu 30.000 kilometrų ir pasakęs 600 pra
kalbų. Tačiau jis nebuvo išrinktas.

Prezidentas Eisenhoweris atidarė rinki 
minę kompaniją savo Gettysburg'o ūkyje. 
Čia buvo pastatyta speciali palapinė, 60 
metrų ilgio ir 15 metrų pločio. Joje susirin 
ko išklausyti Eisenhowerio programos 600 

• respublikonų partijos atstovų iš visų JAV 
kampų. 60 kilometrų į šiaurę nuo prezi
dento ūkio, Harrisburg'e, Stevensonas ir 
Kefaueris priešrinkiminį laikotarpį atida
rė pokylyje, kuriame dalyvavo 8.500 asme 
nų, sumokėjusių po 50 dolerių už bifštek
są. Dešimtadalis tos sumos buvo skirta va 
karienei ir devyni dešimtadaliai demokra 
tų partijos rinkimų reikalams.

Tų dviejų susirinkimų nuotaikos buvo 
skirtingos: Harrisburg'e Stevensonas aš
triai puolė Ike'ą, pabrėždamas, kad Ike 
yra tik laisvalaikio (part time) preziden
tas... Gi Gettysburg'e Ike'as stengėsi įro
dyti, kad jis sveikas it ridikas.

Ike'as surengė svečiams prabangišką pik 
niką, eidamas nuo stalo prie stalo, su vi
sais besivaišindamas, visko ragaudamas, 
tarsi jam jokie sveikatos pavojai nebė
gusią.

Tačiau tame piknike nuotaika nebuvusi 
pakili. Ją slėgė neseniai įvykusių Maine 
valstybėje rinkimų šešėlis. Reikia pažymė
ti, kad JAV santvarkoje Maine valstybei 
daroma išimtis. Ji balsuoja, t. y. renka gu 
bernatorių ir atstovus į kongresą aštuo- 
nias savaitės prieš prezidento rinkimų die 
ną. Maine valstybės rinkimai laikomi pa
tikimiausiu rodikliu viso krašto nuotaikos 
ir busimųjų rinkimų atmosferos. Visa Ame 
rika sako: „As Maine goes, so goes the na
tion", t. y., kaip Maine, taip renka visas

(Mūsų New Yorko korespondento) 
tik viena vieta. Du atstovai atiteko demo
kratų partijai ir geriausiai laimėjo keistos 
pavardės atstovas, demokratas Mr. Cof
fin, ponas Karstas... Demokratai išrinko 
karstą respublikonams...

Šito užteko, kad per visą Ameriką nu
skambėtų džiugi demokratams, bet siau
binga respublikonams, Maine rinkimų ži
nia ir pokštas...

Stevensonas apie Maine įvykius sužino
jo New Yorko aerodrome, išlipęs.iš specia
laus rinkiminio DC 6 keturmotorio lėktu
vo. Jo veidas nušvito. Stevensonas, kuris 
1952 metais buvo tiek kuklus, kad savo 
draugų prašė už jį nebalsuoti, šį kartą į 
rinkimus eina nusiteikęs karingai ir su pa 
sitikėjimu. Reikia pabrėžti, kad Stevenso
nas nedaro didelio įspūdžio minioms, ne
moka sukelti demagogiško trumaniško juo 
ko, pagauti minios nuotaikas. Dėl jo inte
lektualumo jis buvo pramintas „kiaušinio 
galva“. Tačįau Stevensonas stengiasi šį 
kartą, nebijodamas atrodyti juokingu.

Maine rezultatai demokratus ne tik pra 
džiugino, bet ir praturtino: netikėtai į jų 
rinkiminę kasą pasipylė pinigai. Per New 
Yorke suruoštus pietus rinkiminiams rei
kalams 190 kviestinių demokratų turtuo
lių sumetė 330.000 dolerių. Partijos išdi- 
ninkas McCloskey buvo laikomas juokda
riu, kai prieš pradedant rinkiminę kom
paniją jis tvirtino, kad reikią surinkti rin 
kimų reikalams aštuonis ir pusę milionų 
dolerių... Šiandien jis tokią sumą jau be
veik turi savo rankose. Demokratų pasiti
kėjimas rinkimų rezultatais išaugo it ant 
mielių.

Nors respublikonų partijai šį kartą kiek 
trūksta dinamizmo, bet jų rinkiminė orga
nizacija be priekaištų. Visur matyti kakla 
raiščiai su užrašu: „I like Ike!“ (Man pa
tinka Ike'as). Tą patį šūkį galime matyti 
ant akinių, vaikų balionėlių ir vežimėlių, 
lietsargių, gaubtuvų ir net į.respublikoniš 
koše petnešose įrašyta: „Support Ike“ - pa 
laikyk Ike'ą.

Tačiau Eisenhowerio ir Nixono angeliš
kas šypsenas didžiuliuose plakatuose sle
gia rūpesčiai: juk 1952 metais nors ir lai
mėjo Eisenhoweris, kongrese respubliko
nai nustojo daugumos ir dabar, neatrodo, 
kad simpatijos demokratams mažėja. Kaž
kas su respublikonais netvarkoje. Bet kas?

Jei pažvelgsime į ekonominę JAV būklę, 
matysime, kad čia viskas tvarkoje. 66 mi- 
lionai turi darbus įmonėse ar įstaigose. Di 
desnės bedarbės krašte nėra. Visur eina 
milžiniška statyba. Savaitinė alga per pas 
kutinius 4 metus vidutiniškai pakilo 13 do

lerių. Jokios krizės nėra, išskyrus žemės 
ūkio produktų pertekliaus, susidariusio dėl 
perprodukcijos ir dėl gero derliaus. Pa
žvelgus į užsienio politiką negalimą už
ginčyti, kad Eisenhoweris sustabdė karą 
Korėjoje, kurį Trumanas buvo pradėjęs, 
tiesa, neatsiekdamas nei laimėjimo, nei pa 
baigos. Negalima ginčyti, kad, išskyrus Su 
ezą, apie kurį čia niekas nekalba, tarptau
tinė įtampa atslūgo. Neturėdami kitų argu 
mentų, demokratai šiandien skelbia, jog 
Rusija laimi ginklavimosi lenktynes, kad 
yra pavojaus depresijai kilti, kad JAV ga
li pasijusti izoliuotos dėl savo politikos ir 
t.t. Demokratai reikalauja dviejų nesude
rinamų dalykų: sustiprinti armiją ir pa
naikinti karo tarnybą... jie kaltina respu
blikonus, kad Amerika yra pralenkta auto 
matinių raketinių ginklų gamyboje, bet 
tuo pat metu reikalauja, kad atominiai ban 
dymai būtų sustabdyti. Tačiau rinkėjai pri 
pratę girdėti panašius dalykus per kiekvie 
nūs rinkimus, kurie šioje demokratinėje 
valstybėje laisvai vyksta jau 176-ti me
tai. Vienas dalykas yra tikras — 1956 m. 
Amerika turi taiką ir gerovę! Tais dviem 
faktais pasirėmus, respublikonai turi lai
mėti. Bet... kaip čia buvo su Maine vals
tybe?

Prezidento Eisenhowerio sveikata yra 
viena iš svarbiausių respublikonų nesėk
mės priežasčių. Demokratai nesidrovi jo 
sveikatos klausimą kelti viešumon. Jie ci
tuoja paties Eisenhowerio raštus, jo knygą 
apie paskutinį karą, kurioje jis pats pa
brėžė, jog „gera 'sveikata yra būtina tam, 
kad kariuomenės viršininko darbai būtų 
sėkmingi“. Demokratai nurodo taip pat, 
kad vyrai su tokia širdimi, kaip Eisenho
werio nepriimami į kariuomenę... Jie pri
mena, kad 1944 metais buvo išrinktas 
leisgyvis Rooseveltas ir kas iš to išėjo...

Atsakydamas į visas kritikas dėl sveika 
tos, Eisenhoweris azartiškai ėmė žaisti gol 
fą. Tuoj paplito visur plakatai — Eisen
howeris tik golfą žaidžia!.. Demokratai pa 
siskubino paaiškinti, kad- jis golfą žaidžia 
visada, kai Amerikai gresia pavojus...

Jis ramiai žaidė, kai Dien Bien Phu kri
to, jis inia kasmet 81 dieną atostogų! 1953 
m. jo nebuvo Baltuose Rūmuose net 114 
dienų!’Jis žaidė'golfą, kai rusai numušė 
amerikiečių lėktuvą ties Aliaska, žodžiu, 
prezidentas nerimtai eina savo pareigas, 
arba jas paveda nekompetetingiems asme
nims. Tokie yra demokratų argumentai. 
Jie siekia toli, nes visi žino legendarinį ki
tų prezidentų darbštumą, pradedant nuo 
Trumaho, kuris pasirašydavęs iki 700 raš
tų per dieną...

JOS PAyARDĖ — BIRUTĖ BILEVIČIŪTĖ

Pereitą savaitę esame paskelbę apie sen 
sacingą lietuvaitės pabėgimą į laisvę iš 
rusų propagandinės ekskursijos, atvyku
sios Stockholman. Esame gavę šiek tiek 
daugiau žinių apie šią mūsų tautietę. Ji 
yra Vilniaus Universiteto akademike, 35 
metų amžiaus, viena iš šešiolikos ekskur
santų. keliavusių po Prancūziją ir Švedi
ją. Reikia tikėtis, kad šiuo metu Birutė 
Bilevičiūtė jau yra gavusi politinės pabėgė 
lės teises.

ČIGONAI IR „SOCIALIZMAS“

SEKMADIENIS. Nors Sovietinėje valsty 
bėję ir nesiskaitoma su jokiomis priemonė 
mis, beįstengiant „įjungti“ žmones į visuo
meninį. darbą „socializmui“, čigonų iki 
šiol nebuvo pavykę sudoroti. Nei fabrikuo 
se, nei kolchozuose čigonams nepatiko ir j 
juos vienu ar kitu būdu patekę, jie suras
davo kelius pasprukti ir vėl keliauti savo 
įprastomis „gurguolėmis“ po „plačiąją tė
vynę“. Tačiau ko nepadarė Stalinas, matyt 
padarys „švelnioji kolektyvinė vadovybė“.

Š. m. spalio mėn. 5 dieną augščiausia ta 
ryba išleido „ukazą“, pagal kurį čigonai 
turi pasidaryti sėsliais gyventojais ir dirb 
ti gamyboje, keliant „socializmo sukurtą
ją gerovę“. Pagal tą „ukazą“, nesusiradę 
nuolatinio darbo čigonai, bus deportuoja
mi penkiems metams į priverstino darbo 
stovyklas.

TERORAS ALŽYRE

PIRMADIENIS. Kiekvieną dieną laikraš 
čiai skelbia iš Alžyro gaunamas žinias apie 
ten vykstantį terorą ir susidūrimus su su
kilėliais, per kuriuos kasdien žūsta nekal 
tos aukos. Tai dar ne karas, tačiau krašte 
labai, nesaugų ir neramu. Pvz., spalio 9 d. 
prie Sidi be Abbes miesto, Svetimšalių Le 
giono vyriausios būstinės, sukilėliai nužu
dė keturius europiečius, įskaitant vieną 
mokytoją, kuriuos sukilėliai užklupo miš
ko sargo namelyje. Netoli tos vietos suki
lėliai puolė du ūkius, sudegino pastatus, 
išpjovė galvijus ir nužudė vieną nespėju
sį pasislėpti ūkininką. Pačiame Alžyro 
mieste, dienos šviesoje, teroristai nužudė 
gatvėje du europiečius ir sužeidė vieną 
jauną . prancūzaitę. Netoli Constantine 
miesto, sukilėliai nužudė devynius lau
kuose dirbusius muzulmonus.

Aures kalnuose prancūzų kariai užmušė 
keturiolika, sukilėlių ir tiek pat paėmė į 
belaisvę.

Tai tik vienos, dienos balansas, tačiau 
panašios žinios ateina iš Šiaurės Afrikos

kraštas. Pagal rinkiminę matematiką, jei 
Maine valstybėje respublikonai surenka 
60 proc. visų balsų, tada jų laimėjimas vi 
same krašte garantuotas. Jei 55 proc., pa- LIETUVOS JAUNIMAS DOMBASE
dėtis skaitoma beviltiška.

Pažymėtina, kad Maine valstybė labai
KAZACHSTANAN IŠGRŪSTI TŪKSTANČIAI LIETUVOS JAUNIMO

konservatyvi. Čia respublikonai visada lai 
kosi taip tvirtai, kaip šios valstybės gra-

TIK I DONBASO ANGLIES KASYKLAS 
IŠSIŲSTA 1.300 „SAVANORIŲ“...

pasiuntinių įsikūrė Kazachstane, Dauge
lis jų dabar stato vieną iš stambiausių Si

nito uolos. 1936 metais, kada visas kraš
tas balsavo už Rooseveltą, respublikonam 
liko ištikimos tik 2 valstybės iš 48. Tai bu 
vo Maine ir Vermontas. Šios dvi valsty
bės atidavė aštuonis balsus už respubliko
ną Landaną, o 523 balsai buvo atiduoti 
triumfuojančiam Rooseveltui.

Tačiau 1954 metais Maine valstybėje pa 
pūtė nauji vėjai. Nei iš šio, nei iš to, ši tra 
diciniai nacionalinė, labai amerikietiška 
valstybė išsirinko gubernatoriumi demo
kratą Muskie, 1914 metais gimusį Varšu
vos lenko siuvėjo šeimoje. Tai buvo ne
paprasta sensacija. Maine valstybė tiesiog 
įsimylėjo Muškie be jokios ypatingos prie 
žasties, taip, kaip mergaitė kartais įsimy
li berniuką.

Po tokios staigmenos, nekantriai buvo 
laukta kaip balsuos ši valstybė 1956 me
tais? Atrodė, kad simpatiškasis Muskie bu 
vo kiek užmirštas, jo populiarumo banga 
klek kritusi.

Respublikonų obalsis buvo: „Palaikykite 
Eisenhowerį, balsuokite už respublikonus“.

Vilniaus radijo pranešimu, 1956.9.19 iš 
Vilniaus į Donbaso anglies šachtas buvo 
pasiųsti jaunuoliai iš Vilniaus, Ukmergės, 
Klaipėdos, Kauno, Joniškio, Troškūnų ir 
kitų miestų bei rajonų. Kaip ir pirmą kar 
tą, daugiausia buvo išgabenta iš Vilniaus 
— 150. Perone nusitęsė ilgas vagonų sąs-. 
tatas; išsiunčiamieji, kad per daug neliū
dėtų, buvo apdovanoti gėlėmis, o ant vago 
nų prikabinti įvairūs šūkiai ir transparen 
tai, kaip „Duosime tėvynei daugiau ang
lies“, „Lietuvos jaunimas Donbase dirbs 
komjaunuoliškai“, „Daugiau anglies — 
stipresnė mūsų tėvynė“. „Papildyti šlovin 
gos tarybinių šachtininkų šeimos“ su šiuo 
ešalonu pasiųsta per 700 jaunuolių ir mer 
ginų. Jie buvo surinkti iš visu, respublikos 
miestų ir rajonų. Pasigirdus švilpukui, tas 
„specialus traukinys Vilnius — Stalino“ 
paliko peroną... Taip maždaug pavaizduo
jami „savanoriai“, pagal bolševikų planą 
išsiunčiami j pačius sunkiausius darbus. 
Tuo tarpu, jei kas pvz., Vakaruose mėgin 
tų panašiu būdu telkti į anglies kasyklas

biro pramonės įmonių — Pavlodaro aliu- 
minijaus kombinatą“... Vilniaus radijas 
1956.9.25 mini Zarasų miesto jaunuolių gru 
pę, kurie buvo paskirti tiesti geležinkeli. 
Jau esą nutiesę 150 km. ir kitus kviečia 
„rašytis savanoriais į Kazachstaną“..,

Į Donbasą buvo pasiųstas Lietuvos kino 
studijos operatorius E. Narūnas, kuris Sta 
lino srities šachtininkų miestelyje — Ma- 
kejevskoje padarė reikalingas nuotraukas; 

•Viskas taip atvaizduojama, jog atrodytų, 
kad į pačius sunkiausius darbus pasiųstie
ji mūsų tautiečiai tiesiog „nesitveria 
džiaugsmu“... ELTA

JAV NEMAŽINA KARINIŲ PAJĖGŲ
Vienas Vakarų Vokietijos koresponden

tas paklausė prezidentą Eisenhowerį, per 
spaudos konferenciją Baltuose Rūmuose, 
ar tiesą, kad JAV nųsitačiusios sumažinti 
kariuomenės pajėgas, kad toks JAV nusis 
tatymas padrąsinęs Vakarų Vokietiją įves
ti vienerių metų, bet ne 18-os mėnesių pri

Pats Eisenhoweris išleido atsišaukimą į 
Maine gyventojus, kviesdamas likti išti
kimais savo senosioms tradicijoms. Jis 
kvietė balsuoti už jo nurodytus asmenis 
— respublikonus. Tačiau čia įvyko maža, 
gal būt, daug kainavusi klaida. Konservą- 
toriški mainiečiai, skaitydami Eisenhowe
rio atsišaukimą, pamatė, kad kai kurių 
kandidatų pavardės buvo surašytos su klai 
domis. Gi amerikiečiai nepaprastai jautrūs 
savo pavardžių tarimui ir „spellingui“. 
Toks jų- pavardžių „subjauriojimas“ pada
ręs „meškos patarnavimą“...

Atėjo rugsėjo 11. Maine balsavo ir, staig 
mena, jei Muškie buvo išrinktas guberna
toriumi 1954 metais nepilnai 55 balsų nuo
šimčiais, tai šį kartą jis gavo beveik 60 vi 
sų balsų. Vadinas, jis buvo ne tik perrink 
tas, bet perrinktas su triumfu! Kartu .su 
gubernatoriumi perrinkti trys kongreso ats 
tovai. Visi trys buvo respublikonai. Tačiau 
šį kartą respublikonams teko pasitenkinti

tos rūšies „savanorius“, tai vieni iš pirmų 
jų kaip tik dėl to daugiausia šauktų bol
ševikai ir jų simpatikai. Gi okup. Lietuvo 
je vežamieji į nenorimą darbą ne tik turi 
neliūdėti, bet dar oficialiai okupantams 
dėkoti už tokio darbo parinkimą ir dėtis 
nepaprastai laimingi...

„Komjaunimo Tiesa“ tą proga paskelbė 
keletą laiškų iš Kazachstano stepių. Liu- 
binskienė sakosi pasiprašiusi pasiunčiama 
į aliuminijaus gamyklos statybą Kazachs 
tane. Pakeliui susipažino su Dalia Vailiū 
nienė, kuri dabar dirba prie . tinkavimo 
darbų. Ji pati eina į metalinio ir techni
nio montavimo dirbtuves. Ir pripažįsta, 
jog „nelengva bus mokytis naujų staty
binių specialybių“, bet vis tiek reiškia 
džiaugsmą per jėgą...

Vilniaus radijo 1956.9.21 teigimu, „vien 
į Donbasą su komjaunimo keliąlapiais 
dirbti jau išvyko apie 1.300 merginų ir 
jaunuolių. Tūkstančiai Lietuvos jaunimo

valomą karinę tarnybą?. Prezidentas atsa
kė, kad nuo 1953 metų niekad nebuvo kai 
bos apie sumažinimą Amerikos karinių pa 
jėgų. Buvo tik keliais atvejais pažymėta, 
kad nauji ginklai, mašinos ir išradimai 
mechanikos srityje, įgalino karinę JAV ga 
lią išlaikyti reikiamame lygyje, sumaži
nant karių skaičių. Po Korėjos karo pa
leista atsargon 700.000 karių ir 150.000 ci
vilių karo valdininkų, tačiau karinis pajė
gumas nemažinamas ir nesirengiama jį 
mažinti.

SUEZO KANALO NAUDOTOJAI

Pereitą savaitę Londone pasibaigė tre
čioji Suezo reikalams konferencija. Aštuo 
niolika valstybių išsirinko komitetą, kuris 
toliau tvarkys reikalus taip vadinamosios 
„Suezo kanalo vartotojų sąjungos“. Gaits- 
kelis, opozicijos vadas, su pašaipa šią ben
drovę pavadino ne Suezo vartotojų, bet ke

kasdien.

REIKIA SALIAMONO

Southamptono uosto muitinėje susirinko 
daug laikraštininkų, norėdami sužinoti 
daugiau duomenų apie Rusijon vežamą 
dviejų ir pusės metų Tatjaną, dėl kurios 
likimo reikia Saliamono galvos.

Penkiasdešimt aštuonių metų rusas, 
Aleksandras Chvostovas, gyvenęs Ameri
koje penkis metusi nutarė grįžti „rojun“ 
ir kartu pasiimti Tatjaną, gimusią Ameri
koje.

Dėl Tatjanos Vyksta tarptautinis ginčas: 
amerikiečiai sąko, kad ji, gimusi Ameriko
je! yra JAV pilietė. Rusai gi tvirtina, kad 
Tatjana esanti rusė, nes jos tėvas rusas ir 
jis turįs teisę nuspręsti mergaitės likimą.

Tatjanos motina, amerikietė, išsiskyrusi 
reikalaują grąžinti dukterį ir protestuoja 
prieš jos pagrobimą.

Londono Sovietų ambasados valdinin
kai, atvykę į Southamptoną pasiėmė 
Chvostovą ir Tatjaną ir atsigabeno į pas
laptinguosius Kensingtono rūmus, kur, spė 
jama, tebelaikoma penkių skrybėlaičių 
Nina.

„MOLOTOVO KOKTAILIS“ POZNANĖS 
BYLOJE

KETVIRTADIENIS. Poznanės sukilėlių 
teismas tęsiamas. Daugumoje teisiami jau 
no amžiaus vyrukai, kas rodo, kad jauni
mas, o ne senoji karta, daugiausiai neken
čia komunistų ir jie su jais kovoja. Teisia 
mi jaunuoliai kaltinami už tai, kad jie nu 
ginklavę milicijos pareigūnus, iš pagrob
tų kariuomenės tankų šaudę į saugumo rū 
mus, sunaikinę ginklų sandėlius, apmėtę 
tankus „Molotovo kokteiliais“ — degan
čiais benzino buteliais, sugriovę radijo sto 
tį, sunaikinę prokuroro įstaigą, teismo rū 
mus ir iš kalėjimo paleidę 276 kalinius.

Vienas jaunųjųų sukilėlių, Janušas Ku- 
las, kuriam buvo perskaitytas 30 puslapių 
kaltinamasis aktas, paneigė visus kaltini
mus, nurodydamas: „Pareiškimai, kuriuos 
padariau per tardymą, buvo iš manęs iš
gauti jėga. Tardytojas su manim elgėsi 
taip, kaip būtų elgęsis SS-ininkas“. Tačiaū 
jis prisipažino vogęs drabužius sukilimo 
metu, teisindamasis, taip: „Nors aš dirbu 
nuo šešių ryto iki vidurnakčio, bet nega

liu užsidirbti pakankamai, kad pajėgčiau 
nusipirkti batus. Ir dabar, matote, štai ma 
no puspadžiai atkritę ir vos laikosi...“ Jis 
nurodė, kad uždirbąs 700 zlotų į mėnesį, 
kas būtų lyg 77 svarai oficialiu kursu, tą 
čiau 700 zlotų perkamoji galia yra ma
žesnė už 7 svarų. Tokiu būdu, negalėda
mas nusipirkti drabužių, ijs turėjęs juos 
pasiimti.

Kulas prisipažino, nešęs plakatą su už
rašu: „Mes norime duonos!“

Kitas jaunuolis, 22. metų Pacas-Poma- 
ranckis, prisipažino atidaręs ginklų sandė
lio duris žemės ūkio mokykloje. Tai' jis 
padaręs, kad sukilėliai to sandėlio nesu
griautų, be to, tie ginklai buvę visai be
verčiai, ir apie — tai žinoję — visi.

Vienas faktas nepaprastai būdingas: per 
sukilimą jaunimas pagrobė iš kariuome
nės tanką. Pagrobimui vadovavo mergaitė! 
Ji, užsilipusi ant tanko su būreliu jaunuo
lių iškėlė dvispalvę kruviną Lenkijos vėlia 
vą ir tankas iškilmingai nuriedėjo prieš 
saugumo rūmus, kur atidarė ugnį į ne- 
keničamus saugumiečius. Ši mergina buvo 
judėjimo dvasia. Tačiau jos teisme nėra. 
Jos niekas neišdavė!

DAR IŠ POZNANĖS

PENKTADIENIS. Gindamas kaltinamą
jį Foltynovicz, jo advokatas taip kalbėjo: 
„Lenkijos istorija žino daug sukilimų. 
1830 metų sukilimas taip pat buvo val
džios savo laiku pasmerktas, šiandien jį 
švenčiame. Kokią vietą užims būsimoje 
Lenkijos istorijoje Poznanės sukilimas, yra 
sunku dabar atspėti...

— Poznanės įvykių aukos, kalbėjo gy
nėjas, — skirstomos į dvi grupes: vienos 
įvykių aukos buvo palaidotos su didelėmis 
iškilmėmis herojų kapuose. Jas lydėjo ir 
kalbas sakė augšti valdžios pareigūnai. Ki 
tos Poznanės aukos buvo užkastos vogčio
mis, tamsią naktį, ir ten jokių kalbų nebu
vo pasakyta, iškeliant jų skaudžią trage
diją.

— Ponai teisėjai, prieš pasirašydami 
sprendimą, pagalvokite, kad už kelių me
tų nebūtų jums gėdos už paliktus šioje by
loje parašus!..

Pažymėtina, kad šios advokato kalbos, 
kaip ir kitų advokatų aštrių kalbų, lenkų 
oficialioji agentūra nepaskelbė, nors pro
kurorų kaltinimai buvo paskelbti ištisai. 
Tai rodo, kad oficialūs šaltiniai nepralei
džia bešališkų informacijų. Tačiau tas kai 
bas žino visa Lenkija, nes teismas viešas. 
Apie jas visi šiandien kalba. Advokatų 
kalbos buvo palydėtos griausmingais plo
jimais.

PADARĖ AMERIKIEČIAI“
„KO NEPADARĖ STALINAS —

ŠEŠTADIENIS. Konservatorius, parla
mento narys, Mr. Leather, labai aštriai kri 
tikavo JAV politiką Egipto atžvilgiu.

Jis kaltino amerikiečius, kad jie pada
rę tai, ko nepavyko padaryti Stalinui, t. 
y. sugriovė anglų-amerikiečių vieningumą 
Artimųjų Rytų problemose.

Pasekmėje šiatfdien Nasseras pasidarė 
arabų pasaulio’fiureriu, Amerikai nepalai 
kant britų-prancūzų laikysenos Suezo klau 
Simuose, dabar sovietų povandeniniai lai
vai plaukioja Viduržemio jūroje, beturį 
Egipte bazes. Niekad sovietams nebuvo pa 
vykę gauti tokio didelio kąsnio nuo Čekos 
lovakijos pagrobimo dienos.

Leather pasakė, kad Nassero-Dulles-Gait 
skellio blokas pagelbėjo komunistams įvyk 
dyti jų pokarines užmačias, tą svajonę, 
apie kurią jie galvojo nuo 1945 metų. Šiau 
rėš Atlanto Sąjunga šiandien dar egzistūo 
ja, bet tik popieriuje. Amerikos-Anglijos 
Sąjunga galėjo garantuoti taiką, tačiau 
šiandien ji virto pabyromis.

ATIDAROMA PIRMOJI
ATOMINĖ JĖGAINĖ

Kitą savaitę, spalio mėn. 17 d., Britani
jos Karalienė iškilmingai atidarys Pirmą
ją Atominę Calder Hall Elektros stotį. Tai 
bus ypatingos reikšmės istorinis įvykis, pa 
ženklinąs pramoninės atominės eros pra
džią.

Atominės Energijos valdyba praneša, 
kad jau kelios savaitės, kai šioje jėgainė
je pradėti dviejų atomine jėga varomų tur 
binų bandymai. Viskas jau parengta jėgai 
nę paleisti į darbą.

Iki šiol ši stotis dar nėra davusi srovės 
krašto elektros tinklui. Spalio 17 d., Ka
ralienė įjungs jėgainės gaminamą srovę į 
laidus, tiekiančius elektros šviesą ir ener
giją krašto reikalams. Vėliau bus įjungtas 
į darbą dar vienas atominis reaktorius, va 
rąs kitas dvi turbinas. Abiems reaktoriam 
pradėjus veikti, Calder Hall pajėgumas 
bus 92 megawatai.

Intensyviai eina ir antrosios šios atomi
nės stoties dalies statyba, kurią baigus, 
jos pajėgumas bus dyigubas.
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GEN. RAŠTIKIO
ATSIMINIMUS PERSKAIČIUS

1. „Aš noriu būti visai atviras“—
Užvertus S. Raštikio knygos „Kovose dėl 

Lietuvos“ paskutini lapą, nejučiomis atei
na mintis pasidalinti įspūdžiais su kitais 
skaitytojais ir su tais, kurie šių atsimini
mų (I dalis) dar visai nėra skaitę. Sakau 
pasidalinti įspūdžiais, nes kritiškai šią kny 
gą galėtų bandyti vertinti gal tik tie, kurie 
autoriaus aprašomuose įvykiuose kartu da 
lyvavo ar bent iš labai arti juos stebėjo.

Po to, kai prof. Biržiška savo dviejų to
mų atsiminimuose (geriau studijoje) pa
tiekė lietuvių kultūros istorijos santrauką, 
daugelis lietuvių kultūrininkų lengviau at 
siduso: didelės vertės žinių lobynas tapo 
užfiksuotas ir nenueis į kapą. Iš įvairios 
archyvinės medžiagos ir keletos autorių 
prisiminimų galima jau susidaryti ne blo
gą ir okupuotos Lietuvos mozaiką iki karo 
pabaigos. Bet Nepriklausomos Lietuvos po 
litinio ir visuomeninio gyvenimo istorija, 
ypač nuo 1926 m. perversmo tebėra su di
džiausiomis spragomis. Tuo labiau, kad ne 
sant seimo, visi vidaus ir užsienio politi
kos įvykiai galėjo būti tiksliai užfiksuoti 
tik vyriausybės archyvuose, kurie yra din 
gę arba mums neprieinami. O žmonės, ku
rie stovėjo vyriausybės priešaky ir tuos 
įvykius kūrė, yra arba nukeliavę į amži
nybę arba išblaškyti po platųjį pasaulį, 
dažnai neturėdami jokios galimybės savo 
turimų žinių perduoti būsimoms kartoms. 
Pav., ilgametis ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis mirė turbūt nieko rašyto iš savo 
veiklos nepalikęs. Prezidento Smetonos iki 
šiol paskelbtas tik žiupsnelis atsiminimų 
iš jo paskutinės kelionės į užsienius. Ar pa 
liko jis ką nors daugiau — nežinome. O 
būtų turėjęs ką papasakoti. Nuolat vyriau 
sybėje buvojęs kun. Mironas mirė Vladi
miro kalėjime greičiausiai nieko negalėjęs 
parašyti. Voldemaro, Urbšio, Merkio, Bi
zausko ir daugelio kitų likimas yra neži
nomas. Greičiausiai jie nieko mums nebe
pasakys. ..

Todėl yra nepaprastai džiugu, kad gen. 
Raštikis, kuriam likimo buvo lemta daly
vauti visuose Nepr. Lietuvos valstybės le 
miamuose įvykiuose ir kuriam visai už
pelnytai galima skirti modernios Lietuvos 
kariuomenės kūrėjo titulą, pasiryžo ne vie 
ną ano meto istorinę spragą palyginti, iš
samiai užpildyti. Nors jo tiesioginė tema 
yra Lietuvos kariuomenė, tačiau kaip vy
riausias jos vadas ir kurį laiką net vy
riausybės narys, jis susidūrė su daugybe 
kitokių įvykių bei problemų. Visus tuos 
įvykius jis moka taip gyvai ir vaizdingai 
perduoti, kad kartą knygą į rankas paė
mus, nesinori padėti kol paskutinis pusla
pis perskaitytas. O tų puslapių net 704.

Svarbiausia, kad autorius pasakoja savo 
išgyvenimus visai atvirai, nieko neslėpda
mas, taip, kaip tuo metu jautė ir išgyveno. 
„Aš noriu būti visai atviras ir todėl ne
veidmainiauju, bet rašau viską taip, kaip 
jaučiu ir galvoju“ (pusi. 15).

Šiandien, kai Nepr. Lietuvos gyvenimo 
pats kūrybingiausias ir įdomiausias laiko
tarpis jau yra nuėjęs į istoriją, su dideliu 
džiaugsmu reikia sveikinti kiekvieną, ku
ris atvirai ir objektyviai, be politinių ko
vų atspalvio bando parodyti to gyvenimo 
atskiras sritis ir supažindinti su žmonėmis, 
kurie stovėjo ano meto gyvenimo priešaky 
je ir lėmė jo vienokią . ar kitokią eigą.

ĮTEIKĖ PREMIJĄ UŽ 
GERIAUSIUS RASINIUS

Amerikos lietuviai teisininkai B. Klovas 
ir M. šnapštys šiemet paskyrė jaunimo 
premiją 3 ciklams rašinių Iš viso 495 DM. 
Tą ciklą pavadino , .Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt“. Motto: 
„Būkime sau žmonės“. Pirmajai temai pa 
rašyti — „Kaip aš tremty turiu išlikti lie 
tuviu“ — terminas buvo paskirtas birželio 
15 d, Dar bus vertino Lietuvybei Išlaikyti 
Tarybos rūpesčiu sudarytoji komisija iš 
pedagogų Dr. A. Rukšos, A. Giedraičio ir 
A. Venclausko.

Pirmoji premija (75 DM) komisijos pri 
pažinta Vasario 16 d. gimnazijos Vokieti
joje mokiniui Rimvydui Šležui, antroji — 
lietuvių gimnazijos Italijoje mokiniui Vid 
mantui Svoteliui (55 DM) ir trečioji Vasa 
rio 16 d. mokinei Rūtai Kiulkaitytei (35 
DM). Premijos Vasario 16. gimnazijoje bu 
vo įteiktos per rugsėjo 8 d. iškilmes, kur ta 
proga kalbą pasakė VT pirmininkė A. De 
venienė. Italijoje premiją iškilmių metu, 
minint prieš bolševizmą lietuvių tautos su 
kilimo metines, laimėjusiam įteikė direk
torius.

I antrąją temą „Kuo galiu daugiausia 
prisidėti prie lietuvybės išlaikymo“, ku
rios terminas suėjo rugsėjo 1 d., nesulauk 
ta nė vieno rašinio. Reikia tikėtis, jog 
trečioji tema „Mano mokslas •— pasirengi 
mas tėvynei atstatyti“, kurios terminas su 
eina lapkričio 15 d., sulauks gyvesnio su
sidomėjimo. ELTA

dino jo autoritetą visuomenėje. Todėl ne
nuostabu, kad Prezidentas įžiūrėjo jame 
nuolat augantį labai rimtą konkurentą ir 
politinės įtampos karštyje metė šūkį: — 
Arba aš, arba kariuomenės vadas. Čia ir 
vėl turi būti išreikštas pasigėrėjimas gen. 
Raštikio elgesiu. Jis pasiliko tiesus karys 
ir į politinį iššaukimą atsakė pasitrau
kimu.

Nežiūrint buvusių nesusipratimų, auto
rius apibūdindamas visus tris buvusius 
prezidentus, A. Smetonai suranda daug šil 
tų žodžių ir gėrisi jo darbštumu ir gimto
jo krašto meile. Anot jo, Smetona nebuvęs 
itališko fašizmo šalininkas. „-Smetonos sva 
jonė buvo padaryti taip, kad visa lietuvių 
tauta susiburtų apie tautininkų sąjungą ir 
apie savo tautos vadą A. Smetoną" (pusi. 
450).

Pagaliau atkreiptinas dėmesys į auto
riaus, kaip kariuomenės vado, atliktas 
įvairias oficialines keliones į užsienius ir 
jo santykius su ano meto politinėmis gar
senybėmis. Vienos tų kelionių daugiau im 
ponuoja labai įdomiu pasakojimu ir atitin 
karnų valstybių politikos ir karo vadų 
apybraižomis. Tačiau kitos, kaip pav., pa 
simatymas su Hitleriu jo 50 metų sukak
ties minėjime ir ypač derybos su Stalinu 
dėl rusų bazių bei Vilniaus gražinimo turi 
ir didelę istorinę reikšmę. Šis paskutinis 
mums labai svarbaus istorinio įvykio ap
rašymas yra tuo labiau vertingas, kad gen. 
Raštikis yra greičiausiai vienintelis gyvas 
išlikęs Lietuvos delegacijoje dalyvis (ne
skaitant ekspertų komisijos), savo ausimis 
girdėjęs Stalino ir Molotovo užtikrinimus, 
kad Sovietų Sąjunga nesikėsina į Lietuvos 
vidaus reikalus ir nepriklausomybę...

Neatsižvelgiant į tai, kaip įvairūs kriti
kai vertins gen. Raštikio atsiminimus, 
drąsiai galima teigti, kad jie nuo pirmos 
pasirodymo dienos pasidarė vienas iš tų 
šaltinių,kuriais remiantis bus rašoma Ne
priklausomos Lietuvos istorija. Belaukiant 
antrojo tomo pasirodant, linkėtina, kad ir 
visi kiti laisvėj gyveną ano meto visuome 
nės ir politikos veikėjai pasektų gen. Ra:' 
tikio pavyzdžiu. J. .Lfiža

Šiuo atveju gen. Raštikio atsiminimai kaip 
tik ir nusipelno didžiausio įvertinimo.

2. „Nugalėjo meilė kariuomenei“...
Pirmoje knygos dalyje autorius vieto

mis gana vaizdžiai ir romantiškai aprašo 
savo ilgą pasiruošimą atsakingam kariuo
menės vado darbui — nuo laimingos vai
kystės Dūkšto apylinkėse iki generalinio 
štabo akademijos Vokietijoje. Šitame lai
kotarpyje tikrai jis išeina labai sunkią ir 
kietą gyvenimo mokyklą, kuri suformuo
ja jo charakterį bei pasaulėžiūrą ir nule
mia ateities karjerą. „Ilgai galvojau ir 
svarsčiau... Ir visdėlto po ilgesnio galvo
jimo, pagaliau nugalėjo meilė kariuome
nei... Sis mano pasirinktas kelias atnešė 
daug pasitenkinimo ir džiaugsmo valandų, 
bet kartu dėl šio sprendimo susilaukiau ir 
daug nelaimių, palietusių ne tik mane pa
tį, bet dar labiau mano šeimą, mano žmo
ną, vaikus, tėvus, brolius ir seseris“ (pusi. 
231). (Visos trys autoriaus dukrelės, tė
vas ir kiti jo ir žmonos šeimos nariai iš
tremti j Sibirą, kuriame jauniausioji duk
tė jau yra mirusi).

Pradėjęs karininko karjerą caro armljo 
je, autorius tuoj po pirmojo pasaulinio ka 
ro ją kiek pertraukia ir stoja į dvasinę Se 
minariją. „Tas laikotarpis buvo vienas iš 
šviesiausių taškų mano gyvenime“ (pusi. 
133). Šitaip jis apibūdina savo trumpą bu 
vimą Seminarijoje, iš kurios buvo pašauk 
tas ginti Lietuvos nepriklausomybės ir vė 
liau į ją nebegrįžo. Tačiau iš mažens dar 
tėvų įskiepytas stiprus Dievo pajautimas 
pasiliko visam gyvenimui. „Visą gyveni
mą buvau ir tebesu giliai tikintis katali
kas, ir tikėjimas, ypač dvasinė mąlda, vi
sada teikdavo ir tebeteikia man daug jė
gos, vilties, pasitikėjimo ir ramybės“ (psl. 
200).

Ypačiai į akis krinta nepaprastas gen. 
Raštikio darbštumas. Grįžęs iš bolševikų 
nelaisvės atgal į Lietuvos kariuomenę, jis 
pajėgia, palyginti, per trumpą laiką ne tik 
brandos atestatą įsigyti, bet taip pat bai
gia Vytauto D. Universitetą, gaudamas ve 
terinarijos gydytojo diplomą. Tuo pačiu 
metu aktyviai bendradarbiauja eilėje žur
nalų bei laikraščių. Ir vis tai atliekamu 
nuo tiesioginės tarnybos metu. Pagaliau 
galutinai apsisprendęs už kario karjerą, 
jis vyksta į Vokietijos generalinio štabo 
akademiją, iš kurios grįžta ne tik su pui
kiais pažymėjimais, bet ir su gera karinio 
mokslo patirtimi.
3. „Kariuomenė ir visuomenė yra seserys“

Antroje knygos dalyje, kurią autorius 
pavadino „Kariuomenės vadovybėje“, mes 
matome gen. Raštikį kaip savarankišką, 
drąsų ir žinantį savo uždavinį Lietuvos ka 
riuomenės vadą. Tai yra, be abejonės, pati 
svarbiausia ir įdomiausia atsiminimų da
lis. Skaitant ypačiai išryškėja trys auto
riaus, kaip kariuomenės vado, veiklos 
sritys.

1. Pasiryžimas iš pagrindų perorganizuo 
ti Lietuvos kariuomenę ir padaryti ją pa
jėgią pasipriešinti užpuolikui. Šioje srityje 
jis negailėjo nei jėgų, nei laiko. Atrodo, 
kariuomenės vadas gerai suprato kokia di 
dėlė ūkinė našta jaunai Lietuvos valstybei 
buvo kariuomenės išlaikymas. (Paskirais 
metais Krašto Aps. Ministerijai tekdavo 
ketvirtadalis visų valstybės pajamų). To
dėl visomis išgalėmis stengėsi jai daromas

išlaidas ir į ją dedamas viltis pateisinti. 
Ar jam tatai pasisekė? Mes žinome, kad 
sunkiausią laisvos Lietuvos gyvenimo mo
mentą kariuomenės ranka sudrebėjo. Gen. 
Raštikis tuo metu iš kariuomenės vado pa 
relgų kaip tik buvo atleistas. Savo nuomo
nę apie anas paskutines ir tragiškiausias 
Lietuvos laisvės dienas jis žada išdėstyti 
antrame atsiminimų tome. Tačiau galuti
nę to meto Lietuvos vyriausybei ir kariuo
menei kada nors galės patiekti tiktai is
torija.

2. Pastangas suartinti kariuomenę su vi 
suomene, padaryti ją visuomenės dalimi. 
„Kario munduras neatskiria ir negali at
skirti kario nuo jo tautos bei visuomenės... 
Kariuomenė ir visuomenė yra dvi tikro
sios seserys ar tikrieji broliai, vienos tau
tos ištikimi vaikai“ (pusi. 380). Šitaip gal 
vojo kariuomenės vadas ir tokias mintis 
skleidė visuomenėje. Atrodo, jį skaudino 
faktas, kad mūsų kraštas kai kur jau bu
vo pradėtas vadinti „generolų Lietuva“. 
Todėl nepabijojo tuo reikalu pareikšti sa
vo aiškią nuomonę ir imtis žygių negero
vėms pašalinti. Kai kas dar ir šiandien iš 
meilės savai kariuomenei neigia faktą, kad 
anuo metu Lietuvos visuomenėje buvo jau 
čiamas nepasitenkinimas dėl bandymų su 
kurti kariuomenėje savotiškai priviligljuo 
to lietuviškos aristokratijos luomo. Sklido 
gandai, kad karininkai nori savo vaikams 
net atskirų gimnazijų. Tačiau gen. Rašti
kis šitų faktų nepaneigia. Štai jo paties žo
džiai: „Lietuvos karininkų ramovės valdy
boje kelis kartus buvo iškilęs sumanymas 
įsteigti atskirą gimnaziją karių vaikams“ 
(pusi. 38Q). Jis tam sumanymui pasiprie
šinęs. Ir tikrai per kariuomenės su visuo
mene susiartinimo šventes, pąr spaudą ir 
radiją Lietuvos kariuomenė darėsi visuo 
menėje kas kart populiaresnė. O kartu su 
kariuomene neišvengiamai populiarėjo ir 
jos vadas. Šito pasėkoje atsirado intrigos, 
dėl kurių gen. Raštikis pačiu kritiškiausiu 
momentu turėjo iš kariuomenės bent laiki 
nai pasitraukti, perduodamas savo išugdy 
tą kūdikį į visai nepatikimos auklės ran
kas.

3. Pats būdamas tvirtai demokratiškai 
apsisprendęs, autorius norėjo matyti de
mokratijos principus pritaikytus Ir Lietu
vos valstybiniame gyvenime: Pirmiausiai 
jis pasistengė, kad kariuomenė tarnautų 
tik krašto gynimui ir visiškai atsiribotų 
nuo bet kokios partinės politikos. Iš prin
cipo pasmerkęs kariuomenės panaudojimą 
valdžios perversmui, jis garbingai nuo ši 
to atsisakė ir tada, kai buvo siūloma jam 
pačiam tuo metodu pasinaudoti ir perimti 
valdžią J savo rankas. Ne kiekvienas to
kiai pagundai būtų galėjęs atsispirti.

Šiandien galima tik stebėtis su kokiu at 
kaklumu ir drąsa savo savaitiniuose tarny 
bos vizituose pas Prezidentą kariuomenės 
vadas kovojo už kariuemenės nepartišku- 
mą, už demokratiško seimo būtinumą, už 
koalicinę vyriausybę ir už Šaulių Sąjungą, 
į kurią kėsinosi kai kurios palitinės orga
nizacijos. Anuo metu ar jis nebuvo tik vie 
nintelis augšto posto pareigūnas, drįsęs 
pasisakyti prieš vienos partijos režimą ir 
siūlyti pačiam prezidentui grįžti prie de
mokratinės santvarkos.

Savaime suprantama, kad tokia kariuo
menės vado veikla, gal ir prieš jo paties 
norą, kėlė pasigėrėjimą tuo metu uždary
tose politinėse (opozicijos) partijose ir di-

Dievas man suteikė Tikėjimą
Pitigrilli-Dino Segre — romanų rašyto

jas, savo atsivertimą nušvietė „Siloės Tven 
kinio“ knygoje. „Radau tikėjimą. Nuo tos 
dienos tikiu į Dievą, „sielos neimrtingumą, 
šventųjų bendravimą, maldos jėgą. Supra 
tau gyvenimo prasmę. Šioje žemeje esame 
ne gėrimų košimui ar vien tik valgio ga
minimui, bet dvasios tobulinimui. Žmo
gaus žingsnius veda Dievas, bet Jis davė 
ir akis, kad matytume kur dėti koją. Ma
no senieji tikėjimo priekaištai nuslinko 
lyg debesys nuo dangaus“.

Kenneth Simon — žydas gydytojas ir 
mokslininkas, dabar vienuolis trapistas 
Rhode Island JAV. „Aristotelis ir Šv. To
mas Akvinietis buvo mano vadai, kurie 
kaip žvaigždės mane vedė prie Dievo. Pro 
testantai buvo pasidalinę į šimtus savo tar 
pe prieštaraujančių sektų. Katalikų Baž
nyčia skelbė Tikėjimą, kaip vienintelę die 
višką religiją ir kvietė visus žmones prie 
savęs“. Jo atsivertimo istorijoos knyga jau 
buvo Krikščionybės apologetinis veikalas. 
Krikštą priėmė 1936 m.

Francesco Severi — Romos universiteto 
augštoslos matematikos profesorius, auto
rius'apie 1.300 mokslinių straipsnių. Lai
mėjęs daug tarptautinių premijų iš mate
matikos srities. Augštoji matematika jį at 
vedė prie Dievo.

Henry Slesser — anglų politikas — dar 
blečių deputatas parlamente. Skaitė kar
dinolo Newmano apologetiką, Mons. Knox 
„Atsivertimų“ aprašymus, Chestertoną. 
„Jieškojau autoriteto ir jį radau Romos 
Katalikų Bažnyčioje“.

Lou-Tsen-Tsiang — žymus diplomatas, 
Kinijos užsienių reikalų ministeris po I pa 
saulinio karo. „Mano atsivertimas iš kon
fucianizmo yra tikras pašaukimas į Kata
likų Bažnyčią, į Benediktinų Ordiną ir net 
į kunigystę. Mano 1944 m. dienoraštis apl 
ma mano visą gyvenimą, Kat. Bažnyčia 
man pasirodė nuostabi ir niekuo nepakei
čiama, ko savo dvasia jieškojau ir troš
kau“.

Aldo Ferrabino — buvęs Paduvos uni
versiteto rektorius, dabar Romos universi 
tete Romėnų teisės istorijos ordinarinis 
profesorius, autorius istoriniu ir filosofi
nių veikalų, Italijos Respublikos senato
rius. Augo antikrikščioniškoje aplinkumo 
je, bet nuoširdžiai jieškojo atsakymo J ky
lančius klausimus: iš kur sąžinės grauži
mas blogą padarius? Iš kur sustiprinimas 
gailintis? Iš kur sąžinės balsas? Tiesos 
jieškant, Dievo malonė jį atvedė į Bažny
čią.

Sem Benelli — poetas ir dramaturgas. 
„Kada manęs paklausia, kodėl aš vadinuo 
si Sem, kokios aš rasės, aš atsakau: Esu 
Krikščionis! Kuo remiasi garsios žmogaus 
teisės, jei ne krikščioniškais dėsniais! Iš 
krikščionybės išmokau dorybių, kurios 
man teikia daug drąsos“.

Žymi romanų rašytoja norvegė Sigrld 
Undset atsivertė ( Katalikų Bažnyčią 1925 
m. Kada jai 1928 m. buvo suteiktas Nobe
lio premijos aukso vainikas, jį padėjo vie
noje bažnyčioje prie Marijos kojų, o ame 
rikietis rašytojas Cuthbert Wright 1936 m. 
rašė: „Mano atsivertimo sprendžiamas
žingsnis buvo Svenč. Marijos meilė, kuri 
taip gerbiama Katalikų Bažnyčioje".

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 14 d., 12.15 v.
BRADFORD — spalio 21 d„ 12.30 v, 
KEIGHLEY — spaUo 21 d., 5 v. p. p.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Spalio 2-5 d.d., Birminghame, Tėvų Jėzų 
itų St. Gabriel's namuose, buvo svetimtau 
čiams kunigams, dirbantiems pastoracinį 
darbą D. Britanijoje, metinės rekolekcijos. 
Iš lietuvių rekolekcijose dalyvavo vienas 
kun. J. Kuzmickis. Rekolekcijas pravedė 
misionierius kun. Allan. Spalio 4 d. atvyko 
Nottinghamo Vysk. E. Ellis, su kuriuo kun. 
J. Kuzmickis turėjo ilgesnį pasitarimą lie 
tuvių pastoracijos reikalais.

Ištrauka iš Joseph Scholmer knygos 
„VORKUTA“, išleistos New Yorke, 1955 
metais.

Lietuviška žąsis Vorkutos lageryje tapo 
„politiniu simboliu“.

Tiedu lietuviai mokytojai vėliau pradėjo 
rūpintis vokiečio, knygos autoriaus, sielos 
reikalais. Vieną dieną tie mokytojai pa
kvietė Dr. Scholmer pamaldoms. — „Gali 
klausyti šv. Mišių reguliariai, jei tik 
nori“...

Sis pasiūlymas buvo man teikiamo pasiti 
kėjimo ženklas. Tai buvo įrodymas jų ma
lonios draugystės, kurios aš negalėjau at
mesti. Sutikau eiti su jais į pamaldas, vi
sų pirma todėl, kad nenorėjau jų įskaudin
ti, antra —• iš žingeidumo: pamatyti reūgi 
nį gyvenimą dvidešimtojo amžiaus kata
kombose.

Mišios buvo laikomos vienoje nebenau
dojamoj anglies kasyklų galerijoj, maž
daug 600 pėdų gylyje. Tą naktį, kai mes 
rengėmės eiti j pamaldas, darbą baigėm 
anksčiau. Supratau, kad viskas jau buvo 
iš anksto sutarta su brigados viršininku. 
Jis mums davė tokį darbą, kad galėtume 
baigti ketvirtą valandą ryte.

Ketvirtai valandai priartėjus, mes iš- 
slinkome iš miško kirtimo vietos ir įsėlino 
me į netoliese esantį įėjimą į kasyklas. 
Anglies kasimas ėjo pilnu tempu. Vagonė
liai nepertraukiamai kilo į viršų. Aplen
kėme judantį anglies transportą, ir nulipo
me gilyn į kasyklas.

Priėjome urvus, kuriuose buvo pilna 
žmonių. Vėliau pasiekėm apleistą šachtą 
kurios gale buvo maža krypta. Kryptos ga 
le — sienoje, buvo lenta, atstojusi altorių. 
Du angliakasių žibintai kabojo sienoje, ai

Su lietuviais,
gretomis 

po penkis...
(tąsa ir pere:

toriuje degė dvi žvakės. Ten jau buvo apie 
20 žmonių, dauguma jų man nepažįstami. 
Visi stovėjo susikaupę, paskendę maldoje. 
Jie čia jautėsi visai saugiai. Joks kareivis, 
kuriam brangi gyvybė, niekad nebando nu 
sileisti į šias kasyklas.

Vienas iš kalinių atsiskyrė iš grupės. Sa 
vo išvaizda jis nė kiek nesiskyrė nuo kitų. 
Jis buvo apsirengęs tokiais pat nešvariais 
drabužiais, kaip ir visi tie, kurie dirbo ka 
sykloje. Kitas kalinys nuėjo paskui pirmą
jį. Šis turėjo patarnauti Mišioms. Mažytis 
kielikas buvo pastatytas ant altoriaus. De 
šinėje gulėjo mišiolas.

Mišios prasidėjo. Patarnautojas skambi 
no mažu varpeliu. Kunigas pakėlė Ostiją. 
Tikintieji suklaupę mušėsi į krūtinę. Daug 
kas jų priėmė šv. Sakramentą. Kunigas vi 
sus palaimino, ir mes išsėlinome iš kasyk
los taip pat tyliai, kaip buvome į ją su
ėję.

Po keltų mėnesių man pasitaikė proga 
pamatyti tą Mišių kieliką iš arčiau. Tai 
buvo miniatiūrinis sidabrinis kelikas, pa
čių kalinių rankomis padarytas. Plotkelės 

buvo tikros, legaliai atsiųstos iš namų 

to numerio)
siuntinėliuose. Sargams, kurie niekad nle 
ko panašaus nebuvo matę, buvo sakoma, 
kad čia specialias rūšies „Lietuviška Duo
na". Vynas buvo gaunamas iš Krymo. Jį 
Išmugeliuodavo „laisvieji“ lietuviai, dirbą 
anglies kasyklose. Kada miesto parduotu
vėse nebūdavo galima gauti vyno, lietuviai 
jo pasigamindavo patys iš vynuogių, ku
rias mokėdavo suraugintl. Man buvo pa
sakyta, kad per Velykas du trečdaliai Vor 
kutoje esančių lietuvių priėmę šv. Sakra
mentą. Bažnyčia suteikusi stovyklos kuni
gams specialią teisę, leidžiančią jiems slėp 
ti savo veikimą. Kunigai turį teisę duoti 
Ostiją tikintiesiems į rankas, kad jie pa
tys Ją priimtų, nes sąlygos tokios, kad ne 
visi gali nueiti į pamaldas ir nevisi galį 
priimti Komuniją įprastoje formoje. Pv’. 
Komuniją priimančiam nepastebimai įdu : 
damas pokelis papirosų. Tačiau pokelyje 
yra tik šeši papirosai, vietoje dvylikos. Dė 
žūtės dugne yra švarus drobės gabalėlio 
kuriame įvyniotas Kristaus Kūnas.

Religinis lietuvių gyvenimas didele dali 
mi yra paguoda ir ramstis jų sunkaus gy

venimo kelyje. Tenka stebėtis, kad lage- 
tiuose labai retos savižudybės, nors sąly
gos veste veda žmogų baigti nepakenčia
mą gyvenimą. Man esant Vork^tcje g'rdė- 
jau tik apie vieną pasikėsinimą nusižudy
ti. Žydas, aktorius, persipjovęs venas, kai 
jam nebuvo leista susirašinėti su šeima. Jo 
gyvybė buvo išgelbėta. Jis buvo nubaustas 
šešiems mėnesiems vienukėn už , gamybos 
sabotažą“.

Vienas daugiausia visoje Vorkutoje ger 
biamų lietuvių buvo ..Katapultas“. Taip 
jį pavadino už jo drąsą ir mokėjimą susido 
roti su stipresniu priešu. Jis buvo padžiū
vęs, visai nepastebimas, mažas vyrukas dir 
bąs kartu su Manimi medžio sandeliuose. 
Medžio sandelių brigados dirba prie visų 
oro sąlygų, be pertraukos. Vagonai neturi 
stovėti. Vagonus reikia iškrauti per Vieną 
valandą. Vieną naktį, kai temperatūra bu
vo 50 laipsnių Celzijaus, pūtė šiurpi snie 
go pūga, „Katapultas“ atsisakė iškrauti va 
gonus. Jis susiginčijo su brigados viršinin 
ku. Brigados viršininkas čiupo jį už ranko 
vės ir bandė jėga tempti prie vagonų. ,,Ka 
tapultas“ kirto delno briauna, ir šis išsi
tiesė sniege. Atsigavęs nuo smūgio, jis ap
skundė „Katapultą" prievaizdai už atsisa
kymą dirbti ir už jo pertrenkimą. Netru
kus prievaizda atėjo pasikalbėti su „Kata
pultų“, kuris tuo laiku barake šildėsi prie 
krosnelės. Atėjęs keikėsi, sakydamas, Kad 
!as neužauga negalėjęs vienas pritrenkti 
brigadieriaus. Jis klausė, kas mūsų dau
giau dalyvavo užpuolime? „Katapultas" 
atsisukęs nuo krosnelės, tarė:' „Aš ir tave 
paguldysiu, jei taip peršies!“ Prievaizda 
ėmė šaipytis. Jis buvo milžiniško ūgio, la 
bai tvirto sudėjimo.

— Gerai, pažiūrėsime, kas ką!, jis su

maurojo ir liepė „Katapultui“ išeiti kie
man

Visa brigada nutraukė darbą. Laukėm 
kas iš to bus. P.icvaizda išsinėrė iš savo 
„vatinkos". „Katapultas“ nė nekrustelėjęs 
stovėjo ramiai ir žiūrėjo į to „galijoto“ pa • 
sirengimą kovai.

— Na, kas man su tavim daryti? — šai 
pėsi raupuotas milžinas.

— Ką Uk nori, atsakė „Katapultas".
Prievaizda pačiupo jį už pečių, bet tai 

truko tik akimirką, kai „Katapultas“, paga 
vęs jį už „rubaškos“ rankovių užsimetė 
ant nugaros, it pėdą permetęs per galvą, 
kirto keliu pilvan. Prievaizda krito stačia 
galva tiesiai į> rąstų krūvą ir išsitiesė pa
slikas, netekęs sąmonės. Jis, ten išgulėjo 
ketvirtį valandos, kol atsigavo.

Nuo tos dienos „Katapultas" įsigijo dar 
daugiau pagarbos visų brigadų viršininkų 
ir prievaizdų akyse. Jį visuomet skirdavo 
į kitą brigadą, kai būdavo iškrovimo dar
bų. Kai užeidavo pūga, jis gaudavo darbą 
barake.

Savo knygoje Dr. Scholmer daug pasako 
ja apie gyvenimą lageryje 9/10, iškelda
mas lietuvių gerą būdą, sugyvenimą, soli
darumą. To lagerio valgyklos viršininkas 
buvo taip pat lietuvis ir, sako autorius, 
„visi valgyklos darbininkai, indų plovėjai 
ir valytojai buvo lietuviai, — jie pasida
lindavo liekanas nuo valgio tų, kurie gau 
davo kiek didesnius davinius“...

Autorius aprašo streiką, kurį organiza 
vo išimtinai lietuviai ir ukrainiečiai, bet 
rusai jų neiššifravę, todėl, kad nė vieni, 
nė kiti su rusais nepalaiko jokių santy
kių, gi niekas kitas, išskyrus rusus, neiš
duoda nelaimės draugų.

(Pabaiga 4 pusi,).
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DBLS KONFERENCIJA
Šį šeštadienį ir sekmadienį, spalio 13-14 

d.d., Lietuvių Sodyboje, įvyksta Trečioji 
DBLS Konferencija, kurioje bus aptarta 
aktualūs klausimai. Išsami Konferencijos 
programa buvo paskelbta pereitos savai 
tės „E. Lietuvyje“. Konferencijos atidary
mas šeštadienį, 3 vai. p.p. Skyrių valdybos 
ir atskiri nariai kviečiami Konferencijoje 
dalyvauti.

L.N. DIREKCIJOS POSĖDIS

NOTTINGHAMAS
TĖVŲ DĖMESIUI

Šių metų spalio mėn. 7 dieną, Notting- 
hame pradėjo veikti sekmadieninė Vargo 
Mokykla. Veikia kiekvieną sekmadienį 
nuo 11 iki 13 vai.

Mokyklai vadovauja p. p. Fidleriai. 
Jiems talkininkauja M. Mašalaitis ir Zavec 
kienė.

Mokytojai dirba tik iš pasišventimo, 
stengdamiesi išauklėti mūsų atžalyną lie 
tuviškoje dvasioje. Tėvai, kuriems rūpi lie 
tuviškumas, kurie nori įdiegti savo vai
kams tėvynės meilės, turi būtinai savo su 
nūs ir dukras leisti į šią Vargo Mokyklą.

DBLS Nottinghamo Sk. V-ba

VOKIETIJA

Per paskutinį Lietuvių Namų Bendrovės 
akcininkų visuotinį suvažiavimą, bendro
vės direktorių skaičius buvo padidintas iki 
penkių. Dabar direkciją sudaro: p.p. Ba- 
jorinas, Žukauskas, Dargis, Benderius ir 
Mockus, š. m. spalio mėn. 8 d., Lietuvių 
Namuose Londone įvyko direkcijos posė
dis, kuriame dalyvavo visi direktoriai.

Teisėjas N. Mockus buvo atvykęs iš 
ventry specialiai dalyvauti posėdyje.

Co-

TRAGIŠKA LIETUVIO MIRTIS
š. m. spalio mėn. 3 d., Škotijoje, silika

to kasykloje tragiškai žuvo Albinas Plau- 
šinaitis, Stumdamas vagonėlį į keltą, Plau 
žinaitis drauge su vagonėliu įkrito į 180 
pėdų gylio šaftą ir mirtinai užsimušė.

Velionis buvo 54 metų amžiaus, kilęs iš 
Marijampolės. Lietuvoje jis paliko žmoną, 
o JAV seserį ir brolį. Plaušinaitis buvo 
linksmo ir nuoširdaus būdo, tikras susipra 
tęs lietuvis.

Lietuvoje prieš karą Plaušinaitis tarna
vo policijoje. Vos prieš tris savaites jis bu 
vo pradėjęs savo naująjį darbą. Šiame 
krašte Plaušinaitis neturėjo giminių, ta
čiau didelis būrys lietuvių ir jo darbo drau 
gų atėjo jo palydėti iš Coatrldge šv. Pat
riko bažnyčios, į kapines.

Kapinėse paskutinį atsisveikinimo žodį 
tarė kun. J. Gutauskas. Daugybė vainikų 
ir gėlių pridengė jo kapą ir taip dar vie
nas mūsų 
vynės.

Tebūnie

tautietis jau neišvys savo tė-

jam lengva Škotijos žemelė. .
A. Jovaras

BALSINGŲ VYRŲ DĖMESIUI
šį sekmadienį, spalio 14 d., 2 vai.’ p. p., 

Parapijos salėje šaukiamas Londono vyrų 
choro susirinkimas. Kviečiami dalyvauti ir 
nauji choristai.

PAKARTOTINAS PRAŠYMAS

MANCHESTERIS
... TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MANCHESTERYJE
Tautos Šventės minėjimas Manchestery 

šiais metais rugsėjo mėn. 29 d. buvo atlik
tas kukliai, kadangi anksčiau numatytas 
planas dėl tam tikrų priežasčių nebuvo 
įvykdytas. Tik paskutiniu momentu, jau
niausia Anglijoje S-ga RAMOVĖ griebė 
gelbėti padėtį.

Paskirtą valandą klubo salė buvo sausai 
prikimšta tautiečių. Minėjimą atidarė ra- 
movėnų pirmininkas V. Kupstys. Dienai 
pritaikintą paskaitą skaitė A. Šukys, trum 
pai palietęs Vytauto Didžiojo asmens ir 
jo laikų reikšmę. Paskaitininkas ilgiau sur 
stojo prie mūsų epochos.

Po to prasidėjo meninė dalis. Šį kartą 
programa buvo atlikta pačių ramovėnų 
jaunosios ir jauniausios kartos.

Ramovėnai tik vienerių metų amžiaus, 
bet suspėjo jau surengti netik keletą mi
nėjimų bei pobūvių, bet savo pirmininko 
V. Kupščio pasišventimo dėka, sutverti 
mažųjų vaikų darželį. Tuo būdu ir progra 
mos didelę dalį atliko to darželio auklėti
niai. Darželį veda ir daug laiko pašvenčia 
jauna mokytoja B. -Končienė. Programoje 
pasirodė dvi gimnazijos mokinės: B. Na
vickaitė ir E. Venckutė. B. Navickaitė gro 
jo smuiku: Lietuva brangi ir Leiskit į Tė
vynę. Jauna smuikininkė turi daug pradų 
tapti rimta muzike. E. Venckutė su giliu 
jausmu padeklamavo: „Be Tėvynės Že
mės". Toliau sekė jau „darželis“ t. y. rha- 
žieji, nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Ypatingai 
didelio nelaukto įspūdžio padarė A. Jokū
baitis, 4 m. ir E. Jokūbaitytė, 6 m.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Pasibaigus oficialiai daliai, prasidėjo 

vaišės. Vaišės buvo Ramovės S-gos viene
rių metų gyvavimo sukakties proga, ku
rias paruošė M. Navickienė, E. Žemaitai- 
tienė ir J. Milaknis.

Jauną organizaciją sveikino O. Kairiūkš 
tienė DBLS ir SAS vardu. Ji džiaugėsi, 
kad ramovėnai sugebėjo sutverti ir vaikų 
darželį, juo labiau, kad visos pastangos iš 
laikyti mokyklą, subyrėjo, ir palinkėjo 
pirmiesiems su Ramovėnų maršu įžengti 
į Lietuvą. A. Šukys sveikino pirmųjų sava 
noriu vardu. Kapelionas kun. V. Kamaitis 
ir kiti kalbėtojai linkėjo sėkmės ir ypatin 
gai tolerancijos bei gero sugyvenimo su ki 
tomis organizacijomis.

NAUJAS LIETUVIO KĄPAS
Š. m. rugsėjo mėn. 25 d., Gautingo sana

torijoj mirė tremtinys Jonas Mažuolis. Rug 
sėjo 28 d. palydėtas lietuvių būrelio, pa
laidotas Gautingo kapinėse.

Velionis buvo gimęs Šiaurės Lietuvoj, 
nuostabaus grožio krašte, Biržų apylinkėj. 
Puošnūs ežerai, upė ir raudonos pilies šie 
nos,- kurios išdidžiai stūkso ant Biržų eže
ro kranto, primindamos lietuviui, kad ka
daise jis buvo to puošnaus krašto šeiminin 
kas. Šie momentai paveikia kiekvieną ir gi 
liai į sąmonę įspaudžia patriotinį jausmą, 
laisvės troškimą. A.A. Jonas nebuvo ap
lenktas tos malonės.

Anksti .netekęs tėvų, negavo net būti
niausio mokslo. Tačiau buvo susipratęs, 
sąžiningas. Tikras Lietuvos sūnus. Nesta
tė klausimo, — ką man tėvynė duos, bet 
— ką aš jai privalau duoti? Kiek įstengė,

tarnavo Tėvynei. Priklausė Lietuvos Šau
lių Sąjungai, vėliau tarnavo komendan
tūroj.

Netekęs tėvynės, traukėsi į Vakarus. Vi 
sokios fizinės ir moralinės kančios, paken 
kė sveikatai. Buvo užgauti plaučiai. Be to, 
dar prisimetė vėžys. Dar pavasarį buvo 
bandoma operuoti, tačiau operacijos gydy
tojai nebegalėjo įvykdyti.

Sanatorijos gydytojai dėjo nepaprastas 
pastangas. Tenka net stebėtis tokiuo ne
nuilstamu uolumu. Kaip stacionų ir vyr. 
stacionų gyd., net pats sanatorijos šefas 
gydytojas, nors jiems ir buvo žinoma, kad 
nebeįmanoma pagelbėti. Už tokį augštą hu 
maniškumą, gerb. sanatorijos gydytojams, 
lietuviai pacientai reiškia augštą pagarbą 
ir gilią padėką.

Susikomplikavus ligai, daug kartų kar 
tojantis kraujoplūdžiui, velionį taip pri
slėgė sunki kančių našta, padarė jį tikru 
kankiniu ir privedė prie mirties.

Pacientas

VERTA SUSIRŪPINTI

PILIETYBĖS KLAUSIMU

O. K.
' PADĖKA

Lietuvių Sąjunga Ramovė, Mancheste- 
rio skyrius, nuoširdžiai dėkoja visiems da 
lyvavusiems š. m. rugsėjo mėn. 29 d. sky
riaus surengtame rugsėjo Aštuntosios —■ 
Tautos Šventės minėjime. Taip pat nuošir 
džiai dėkojame p. Šukiui, paruošusiam ir 
skaičiusiam turiningą paskaitą, p. Kon
čienei parengusiai meninę programą, -daly
vaujant mažiesiems lietuviukams ir visiem 
savo darbu prisidėjusiems prie šio minėti

■ maloniai prašau tai gali mo organizavimo, ypatingai p.p. Žemaitie 
nei, Navickienei ir Mikolainiui.
Liet. S-ga Ramovė, Manchesterio skyrius.

' I mano prašymą karpų klausimu atsilie
pė penki tautiečiai ir viena tautietė; trys 
šios salos gyventojai, vienas iš Vokietijos 
ir du iš Amerikos (Atrodo, kad Amerikoj 
yra beveik tiek pat „E. L.“ skaitytojų, kaip 
ir D. Britanijoj!). Jie visi prisiuntė daug 
vertingos medžiagos. Visiems bendradar
biams didelis dėkui!

Jei dar kas žino kokius liaudies karpų 
gydymo būdus, ar liaudies pažiūras į kar
pų atsiradimą —
mai smulkiau aprašyti ir pasiųsti „E. L.“ 
redakcijai ar man į COUNTY HOSPITAL, 
HEREFORD.

Karts nuo karto Redakcija gauna skai
tytojų laiškus, kuriuose jie klausia piliety 
bės priėmimo klausimuose patarimo. Daž 
niausiai tokiems skaitytojams atsakoma, 
kad tai jų sąžinės reikalas, laisvas apsis
prendimas. Žurnalo ,,Į Laisvę“ Australi
jos bendradarbis, K. M. Nemura, šių me
tų Nr. 10, pilietybės klausimais pasisako 
plačiau, po to, kai VLIKas nutaręs, kad 
grupių atstovai, esą VLIke, gali būti ir ne 
Lietuvos piliečiais. Žemiau spausdiname 
p. Nemuros, kiek aptrumpinę, straipsnį 
tikėdamiesi, kad šiuo klausimu pasisakys 
ir Anglijoje gyveną tautiečiai.

Praėjusį rudenį New Yorke posėdžia 
vęs, VLIKas nusitarė, kad grupių atsto 
vais VLIKe gali būti ir rie Lietuvos pilie 
čiai. Ligi tolei VLIKo statute buvo (sak 
miai pabrėžta, kad VLIKe atstovu būti 
tegali Lietuvos pilietis. Kodėl VLIKui 
prireikė tokio radikalaus posūkio Lietu
vos valstybinio kontinuiteto atžvilgiu, 
oficialių pagrindų neteko girdėti. O 
šiam VLIKo posūkiui neoficialiai advo 
kataujančiųjų pasisakymuose aiškėja 
daugiau oportūnįstinis paviršutinišku-’ 
mas, kaip tikrovės pažinimas ir pačios 
pilietybės supratimas. Kadangi dabarti
nėje tarptautinėje padėtyje Lietuvos pi 
lietybei tenka ypatingas vaidmuo kaip 
Lietuvos valstybinio kontinuiteto veiks
niui, todėl taniuos pilietybės klausimą 
vęrta palukštenti grynai pačios Lietuvos 
reikalo prasme.

K. Valteris. STOKE-ON-TRENT
MIRĖ A. ALBERTAVICIUS

TRYS IŠSKRIDO GIMNAZIJON s „ . . . ..Š. m. rugsėjo men. 6 d., vietos ligomne- 
Šio sekmadienio ryte iš Londono aerodro je P.° ilg°s, ir liSos.-..mirė„«. me‘u , , . rr . x amžiaus Algirdas Albertavicius. Vietos Sąmn išskrenda į Vasario 16 Gimnaziją trys jungos skyrius surengė velioniui gražias 

Jurkšaičiai; 13 metų Edita, 12 metų Oska- laidotuves. Albertavičįus palaidotas Tuns 
ras ir 11 metų Ervinas, iki šiol gyvenę tall katalikų kapinėse! Tai jau antras Sto- 
Stoke-on-Trent. Iki Londono aerodromo ke-on-Trent miręs lietuvis Dabar Stoke- . . v x a z i on-Trent lietuviu tarpe kilęs sumanymasjuos atveža ..automobiliu Antanas Kalase- nusipirkti kapinėse .sklypą, kad lietuviai 
. „ būtu laidojami viename kapinių kampe —
•  savojoje žemėje.
vičius.

PERSIKĖLĖ LONDONAN
V. A.

; Eimutis Šova, atsiliepdamas į kvietimą LOWTONAS 
burtis jaunimui Londonan, šią savaitę iš L ,. .. r j ■ • S. m. spalio men. 21 d., 15 vai., Lowtonoprovincijos persikėle Londonan ir apsigy- hosteUo salėje įvyks Lowtono DBLS sky- 
veno Lietuvių Namuose. riaus SUSIRINKIMAS, kuriame DBLS

centro valdybos pirmininkas p. M. Bajo- 
rinas padarys pranešimą.

Nariams dalyvavimas būtinas. Kviečia
me visus Lowtono ir apylinkių lietuvius

Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių gausiai susirinkti šio svarbaus pranešimo 
bažnyčioje buvo pakrikštytas Viktoras - išklausyti.
Povilas - Vytautas Navakas, gimęs 1956 m.
birželio 25 d., Antano ir Joanos Navakų
pirmasis sūnus. Krikšto tėvai buvo 
Adolfas ir Gizella Lietuvninkai.

NAUJAS KOLONIJOS GYVENTOJAS

Skyriaus Valdyba

i ANYKŠČIŲ ŠILELIS

p.p. BRADFORDAS

Jau artinas dešimtmetis, kaip įsisteigė 
DBLS. Ruošiamės šią sukaktį iškilmingai 
švęsti ir pasidžiaugti nuveiktais darbais. 
Ir yra kuo pasidžiaugti: L.N. Ac. B-vė įsi
gijo gražius namus, nors ir ne pilnon nuo
savybėn, įsikūrė Lietuvių Sodybą; įsteigė 
nuosavą spaustuvę — stipriai remdama Ue" 
tuvišką spaudą; nuveikė daug kultūros sri 
tvje ir pavergtos Lietuvos bylos vadavime.

Man tuo tarpu rūpi ne nuopelnus aikš
tėn iškelti, bet didelį ir labai svarbų „pra 
dėtą — nebaigtą“ darbą iš vietos išju
dinti.

Seniai Centro Valdyba nutarė įsteigti na 
rių Šalpos Kasą. Gaila, kad jos veikimas 
yra apmiręs, visai neefektingas, net pa
tiems nariams mažai žinomas. Betgi, šis 
klausimas yra begalo svarbus, nes kas 
mūsų yra tikras, jog nebus reikalingas pa 
ramos ateityje? Supraskime, yra gyvas rei 
kalas, šalpos Kasą, arba Šalpos Fondą su
stiprinti, padaryti jį reikšmingą ir efektin
gą mūsų tautiečių gyvenime.

Štai proga dabartinėse sąlygose šią Šal
pos Kasą tvirtai sustiprinti, ir tuomi pasi
tarnauti mūsų Anglijos Lietuvių Bendruo 
menei. Visiems žinoma, jog Londone mū
sų namai yra nupirkti ne nuosavybėn. Mo 
kame kasmet po 1000 svarų ir po 40 metų, 
kai išmokėsime 40.000 svarų neteksime 
nieko, nes sulig sutarties turėsime juos ap
leisti. Bet jeigu laike sumokėtumėm aštuo 
nis tūkstančius svarų, namus gautumėm 
pilnoj nuosavybėj. Keista kombinacija — 
sumokame 40.000 svarų ir nieko neturime. 
Sumokėtumėm 8000 svarų į metus ir tu
rėtumėm didelius nuosavus namus.

Šis svarbus reikalas liečia visą mūsų 
tūkstantinę. Neišpirkti nuosavybėn, laike 
metų šių namų būtų didelis nusikaltimas 
mūsų vaikams ir vaikų vaikams. Negyven 
kime tik su šia diena — susirūpinkime ir 
ateitimi. Beto, reikalas yra nesunkiai iš
sprendžiamas. Laike metų šiam reikalui 
reikia sutaupyti tik po 8 svarus. Į savaitę 
3 šilingai. Beveik kiekvienas gerų norų 
lietuvis, savaitėje gali nesunkiai sutaupyti 
3 šilingus, šious 8 svarus mes turėtumėm 
suaukoti ne L. N. B-vei, bet Šalpos Kasai, 
— o Šalpos Kasa 8000 svarų paskolintų 
L. N. B-vei, su sąlyga, kad L. N. B-vė kas 
met šalpos kasai sumoka 1000 svarų. Šal 
pos Kasa gaudama kasmet pastoviai 1000 
svarų pajamų galėtų daug padėti vargstan 
tiems, ir turėtumėm nuosavus namus.

Toli esu nuo Londno ir nuo valdžios, ne 
visai žinau visas detales, bet tikiuosi, kad 
šią iškeltą mintį rimtai apsvarstysime, išsi 
aiškinsime ir nepraleisime termino. Jei pa
sisektų šį pradėtą reikalą sėkmingai už
baigti, tai tikrai galėtumėm nuoširdžiai pa 
sidžiaugti švęsdami dešimtmetį. f;c .v -

J. Sadūnas

Kadangi Lietuvos pilietybės įgijimas at 
r remtas vadinama jus sanguinis (kraujo 
; teise, t. y. tėvų pilietybe), tai ir svetur gi

musieji Lietuvos piliečio vaikai turi Lietu 
' vos pilietybę. Ir kadangi anglosaksinė pi- 
• lietybės teisė atremta vadinama jus soli 
■ (gimimo teritorijos principu), tai Lietuvos 
. piliečio Anglijoje, Australijoje, Amerikoje, 

Kanadoje gimusieji vaikai turi dvigubą pi
1 lietybę. Dvigubos pilietybės kolizijoms tai 

koma 1930 m. Hagos tarptautinė konven- 
! cija.
, Lietuvos pilietybės tvarkymo bendra tai 

syklė — pilietybės netenkama, priėmus sve 
timos valstybės pilietybę. Tik išimties ke

1 liu vidaus reikalų ministeris tokiu atveju 
gali leisti pasilikti ir Lietuvos piliečiu. 
Esamomis sąlygomis ši išimties teisė prak 
tiškai neveiksminga, nes nėra kas ją vyk
do. Nei Jungtinių Valstybių, nei kurio kito 
krašto lietuviams nėra jokių pilietybės pri 
vilegijų, išskyrus augščiau minėtąjį Lietu 
vos piliečių palengvinimą, kad „Lietuvis 
gali būti priimtas Lietuvos piliečiu, jei jis 
apsigyvena Lietuvoje“, atseit, neprivalo 
išgyventi be pertraukos dešimt metų.

Kadangi pilietybės nuostatai liečia Lie
tuvos tautos sudėties susidarymą, kol Lie 

•tuvos valstybės suverenumo vykdymas 
okupacijos sukliudytas, vargiai yra kas 
kompetentingas tuos nuostatus keisti.

LIETUVOS PILIETYBĖS POLITINIS 
VAIDMUO BEI REIKŠMĖ

Dabartinėje Lietuvos valstybės padėty 
je pirmiausia ji eina iš to, kad pačiu savo 
buvimu laisvajame pasaulyje Lietuvos pi
lietis valstybinę Lietuvos egzistenciją de 
jure bent kaikuriais atžvilgiais padaro ir 
jos egzistenciją de facto. Todėl valstybi
nio kontinuiteto prasme neperdėtai gali
ma teigti Lietuvos piliečio reikšmę esant 
vertą „Lietuvės ambasadoriaus“ vardo. 
Esamomis sąlygomis Lietuvos pilietybės iš 
laikymas yra tolygus Lietuvos valstybi
niam kontinuitetui de jure ir de facto.

Lig šiol nė viena laisvojo pasaulio vals
tybės vyriausybė nėra dar Sov. Sąjungos 
agresijos veiksmų prieš Lietuvą įteisinusi, 
ir todėl de jure Lietuvos valstybė tebėra. 
Šis tarptautinės bendruomenės politinio 
palankumo teisinis gestas okupuotąją! Lie 
tu vai betgi tik tada bus gyvai visur jau
čiamas, kai de jure gyva Lietuva per savo 
laisvajame pasaulyje esančius piliečius 
bus gyva ir de facto. Italijos vyriausybės 
sulyginimas Lietuvos piliečių traktavimo 
su kitų valstybių piliečių traktavimu yra 
naujas Lietuvos gyvybės de jure pabrėži 
mas. Tai yra Lietuvai'politinis laimėji
mas. Bet jam reikalingi Lietuvos piliečiai.

,,f __ _ .... .. .. Kiekvienu atveju Lietuvos de jure anga
bendruomenės nariu su atitinkamomis na- žuoja mus iš jo einančios Lietuvos piliety 
rio — piliečio teisėmis ir pareigomis. bės kontinuiteto' atžvilgiu. Tik pagalvoki- 

Pilietybė tad yra valstybinės bendruo- me, jei svetimos valstybės, nepaisydamos 
menės narystė. Pilietis yra tarsi valstybės kaikurių dėl to nepatogumų savo santy- 
bendrasavininkas, pačios valstybės minia- kiams su Sov. Sąjunga, visdėlto Lietuvai va,„vnimo sonoarumo Konimuiretas 
tiūra. Todėl pilietybes reikalams valstybe de jure pripažinimo neatsako kaip tad ga ka? j ta°rp okupuotosios Lietuvos ir skiria labai daug dėmesio. Pvz., Jungtinių lėtų pačios Lietuvos savininkas — Lietu- , H J . K. H . ...
Valstybių prezidentu tegali būti pačiose vos'pilietis dėl savųjų patogumų, prisiim- IHHVlre VDI.S
Jungtinėse Valstybėse gimęs jų pilietis, damas svetimos valstybės pilietybę, tuo pa yaRtvbinio solidarumo moralinis’vaidmuo Ogi kitų valstybių piliečių priėmimas čiu atsisakyti būti Lietuvos valstybinio Lietuv * hLisvėf ko£d vaidmuo
Jungtinių Valstybių piliečiais susijęs su vi kontinuiteto eksponatu. Žinoma, kas savos z,., , “ , , . , . ,.
sa eile sąlygų. Ir Lietuvos piliečiu nelietu- profesijos ar padėties verčiamas prisiima „ . Pagalvokime, kokio slegiančio po- 
vis galėjo būti priimtas tik išgyvenęs Lie naują pilietybę, kad tuo būdu paveikiau velkio galėtų turėti pavergtojo krašto nuo 

metų, galėtų tarnauti Lietuvai ir jos laisvės ko- talkoms žinios is laisvojo pasaulio, kad 
be to, vai, tas galima nuo pareigos Lietuvos vals čia jau stinga Lietuvos valstybinio konti- 

tybiniam kontinuitetui atleisti. Tačiau be n.ult.e.|° eksponentų net Lietuvos vardu be 
būtino reikalo Lietuvos pilietybės iškelti- sireiskiantiems Lietuvos laisvinimo veiks
mas nauja nėra Lietuvos interesas. r!et .į??tuY?s partijų var-„ . . _. _ . , .. , .. . , . dais besireiškiančių grupių centrams. KaiBe to, ir pačiu Lietuvos diplomatinių bei Pvz., vietoje Lietuvos valstybinio kontinui

PILIETYBĖ TEISINIU ATŽVILGIU' tetO <*?P.onento “.Lietuvos piliečio Pa-mm nauamga taip pat juo aiaesne nieiu jaujo Lietuvos valstiečių liaudininkų egzi- 
Lietuvos pilietybę tebeturi okupuotame vos Piuecių apyvarta. Teisingai tautininkų jįn^s grUpės priešakyje atsiranda jau Ame 

■* * sąskrydžio Washingtone, organizatoriai, pa rikos pilietis Pajaujis - Javis. — Lietuvos 
q i 4 o rr o f i » 4 r\1 !>• 41 zl s 1 rt 1 o t v 1 OI 1 m i tv> ..... . ... « .....iiLjUCb iaxn.ų, UUpvnUUUUJl jų Ctuicjų įJd t . T” *. •'.J , . • . nvunuuivviv 41 vaioijuimu OLT~

likuonys. Nepaisant Sov. Sąjungos neteisė Lietuvos pasiuntinybėje,-kuri apskritai gal Hdarumo ryšys tarp lietuvio patrioto ir
— -------- 6 ..X,—... ir perdaug atsiribojo nuo esančios laisva- svetimąją tautybę prisiėmusiojo jo brolio.

jame pasaulyje gyvosios Lietuvos. Tik lyg šiol kažkodėl į tautinio solidaru-
Ir juo yra reikšmingesnis Lietuvos pilie mo vaidmenį daugiau kreipėme dėmesio.

KAS GI YRA PILIETYBĖ?
Nėra valstybės, kurios visi gyventojai, 

neišskiriant nė atsitiktinių prašalaičių, bū 
tų lygiateisiai jos šeimininkai. Kiekvieno
je valstybėje šeimininkas yra tik tam tikra 
valstybinė bendruomenė („Staatsvolk“, 
.populus“). Šiai valstybinei bendruomenei 
priklauso ir valstybės suverenumas. Tik 
ji kompetetinga nustatyti valstybės val
džios vykdymo sąrangą. Tik ši valstybinė 
bendruomenė yra lyg ir valstybės savinin 
kė, o ne visi valstybės gyventojai. Kas iš 
valstybės gyventojų yra ir kas gali būti 
šios valstybinės bendruomenės nariu — nu 
stato valstybės konstitucija ir įstatymai.

Priklausymas šiai valstybinei bendruo
menei ir yra pilietybė.

Mūsų žodis ..pilietybė“, arba prancūzų, 
ųnationalite“, arba anglų „citizenship“ pi
lietybės prasmės taip vaizdžiai neišreiš
kia, kaip vokiečių žodis „Staatsangehoe- 
rigkeit“ — priklausymas valstybei. Ir ne 
betkoks priklausymas, o tik toks, kuris 
valstybės gyventoją padaro valstybinės

ir Bonnoje. Tokio organo santykiai su Lie 
tuvos pasiuntinybėmis atsistotų visai ki
toj plotmėj, negu kad organo su valstybi
niu kontinuitetu, tariant Lietuvos piliečių 
organo. Dar daugiau. Ne Lietuvos piliečių 
atsiradimas Lietuvos vardu veikianičame 
laisvinimo organe ne tik būtų pažeidimas 
Lietuvos de jure padėčiai. Tai būtų toly
gu pasikėsinimui degraduoti Lietuvą į pa 
dėtį prieš 1918 m. Vasario 16-sios aktą, kai 
buvo nutrūkęs Lietuvos valstybinis koriti- 
nuitetas ir tegalima buvo reikštis lietuvių 
tautos vardu.

MORALINIU ATŽVILGIU
Lietuvos pilietybei tenka svarbus vaid

muo kaip valstybinio solidarumo išraiškai. 
Kaip per tautinį solidarumą visi lietuviai 
yra tarp savęs broliai, taip per Lietuvos 
pilietybę reiškiamą valstybinį solidarumą 
visi Lietuvos piliečiai yra bendro valstybi 
nio likimo dalininkai. Valstybinis solida
rumas yra tos pat vertės valstybei, kaip 
tautinis solidarumas tautai. Ypatingai svar 
bus valstybinio solidarumo kontinuitetas

lėtų pačios Lietuvos savininkas — Lietu- jos vardu laisvajame pasaulyje veikian
čiųjų veiksnių. Iš čia Lietuvos pilietybės

tuvoje be pertraukos bent dešimt 
mokąs žodžiu ir raštu lietuviškai, 
atitinkąs eilę kitų įstatymo reikalaujamų 
sąlygų. Ir lietuvis ne Lietuvos pilietis ga
lėjo įsipilietinti, tik Lietuvoje apsigyven
damas.

niams, net Lietuvos politinių partijų var
dais besireiškiančių grupių centrams. Kai

IŠVYKO Į KANADĄ
Rugsėjo pabaigoje paliko Bradfordą p. 

Zigm. ir Ona Žilioniai, kurie po ilgo lūku
riavimo sulaukė vizos į Kanadą, kur jau 
keleri metai gyvena jų sūnus. Jų vizos ir 
Kanadon persikėlimo reikalais nuoširdžiai 
rūpinosi Hamiltono klebonas kun. dr. J. 
Tadarauskas. P. Žilioniai jam atsidėkoda- 

, mi, nutarė apsigyventi jo parapijos ribose.
P. Žilioniai buvo susipratę ir patriotai 

lietuviai, kurie sielojosi visais mūsų tau
tos gyvybiniais reikalais. Ypač uoliai Z. Ži 
lionis talkininkavo bažnytiniame komitete, ' 
kuriame buvo ilgametis narys. Nebijojo ir

krašte gyveną jos turėtojai iš nepriklauso 
mybės laikų, deportuotieji ir jų abiejų pa sistengė ta proga sutelkti daugiau jaunimo valstybinio kontinuiteto ir valstybinio so- -

į Amerikoje išleistas Baranausko „Anykš 
čir š:l?lis“ lietuvių ir anglų kalbomis, gra 
žiai iliustruotas. Knygą jau galima gauti 
ir Anglijoje. Jos kaina 14 šil. 8 d. Tai gra 
ži dovana mūsų bičiuliams anglams.

B. Pukelevičiūtė — AŠTUONI LAPAI, 
» šil. 6 d.
| Alė Rūta — TRUMPA DIENA, 29 šil. 4d.
j Prof. Kolupaila — NEMUNAS, 18 sil. 4d. nesikrato jokio darbo ;— buvo uolus kolek- 
I P. Andriušis — TIPELIS, 22 šil. torius, parengimų talkininkas ir regulia-

F. E. Sillampaa — SILVIJA, 28 šil: 
Radzevičiūtė — ŽEMELĖ ŠVENTOJI, 8š. 
Gen. Raštikis — KOVOS DĖL LIETU

VOS, 43 šil.
Neatsiskaitę už 8 tomą Liet. Enciklope

dijos prašome nebeužvilkinti.
DAINORA, 49, Thornton Ave. W. 4.

rus bažnyčios, lankytojas. Su visais gražiai 
sugyveno ir mėgo artimųjų ratelj'je pasi
dalinti gyvenimo įspūdžiais, visuomet atsi
mindamas savo mieluosius Kybartus ir 
Lietuvą.

Artimieji, surengę p. Žilioniams išleistu 
ves, palinkėjo jiems gražia i įsikurti 
Kanadoje.

tai, laužant Hagos konvenciją, užkartos 
okupuotiems Lietuvos piliečiams Sov. Są
jungos pilietybės, kol Lietuva de jure eg- n juv 
zistuoja. egzistuoja ir Lietuvos pilietybė, tybės kontinuitetas Lietuvos laisvinimo or Tuo tarpu Lietuvos pilietybės valstybinio 
Okupuotasis Lietuvos pilietis, nors ir ori- ganizacijoje. Čia jis reikšmingas pirmiau- kontinuiteto ir valstybinio solidarumo 
mestas Sov. Sąjungos pilietybę, nepaliauja šia jau tuo, kad Lietuvos tautai organiš- vaidmeniui kažkodėl mūsų abejingumas at 
buvęs Lietuvos piliečiu ir, atsidūręs lais- kai atstovauti tegali Lietuvos tautos na- rodo dažnam lyg savaime suprantamas da 
vajame pasaulyje, sava Lietuvos pilietybe rys — Lietuvos pilietis, lygiai kaip lietu- lykas. Lyg Lietuvos pilietybė tebūtų pana- 
be jokių sunkumų gali naudotis.

Savo ruožtu, svetur atsidūrusiam Lietu
vos piliečiui savai pilietybei išlaikyti pa
grindas — nenutrūkti ryšių su Lietuva. 
Esamomis sąlygomis šis ryšių su Lietuva 
nenutrūkimas tegali reikštis pasirūpinimu 
veikiančiose Lietuvos pasiuntinybėse ar 
konsulatuose Lietuvos paso ar jo galojimo 
pratęsimo. Abejingumas ar šykštumas ir 
šios rūšies ryšį su Lietuva palaikyti gali
ma aiškinti ryšio su Lietuva nutraukimu 
ir Lietuvos pilietybės praradimu, svetimos 
pilietybės nė neįgyjant. Lietuvai išsilais
vinus, toks apsileidimas Lietuvos piliety
bės klausimu gali sudaryti nenumatytų 
sunkumų.

k.

vių tautai organiškai atstovauti tegali lie šios prasmės, kaip ant veido pudra, kurią 
tuvis. (Tuo nemažinamas vaidmuo ne Lie- nuprausei ir ženklo nebelieka, ir gali nau 
tuvos piliečių Lietuvos laisvės kovai. Bet jai pudruotis. Esmėje tai yra ne tik teiši- 
jų kitas titulas ir kitas pagrindas). Ir jei nio ir politinio pilietybės atžvilgio nesuvo- 
mes teisingai ir pagrįstai piktinamės ko- kimas, bet ir jos moralinio vaidmens per- 
kio sovietinio kvislingo pareiškimais Lie- lengvabūdiškas nuvertinimas.
tuvos vardu, ar kokio tautos apostato pa- Lietuva de jure tebėra gyva ir Lietuvos 
reiškimais mūsų tautos vardu, mes lygiai pilietybė yra šios gyvybės, lygiai kaip Lie 
turime suprasti, ką reiškia ne Lietuvos pi tuvos diplomatinės ar konsuHarinės misi- 
liečio titulas Lietuvos laisvinimo darbe, jos, regimas ženklas, Lietuvos valstybinio 
veikiant. Lietuvos vardu. Ne Lietuvos pi- kontinuiteto išraiška. Kol bus ne tik ats- 
liečių laisvinimo organas tuo pačiu yra ne tovybės, konsulatai, bet ir daugiau Lietu- 
Lietuvos organas, nes jam stigtų Lietuvos vos kontinuiteto tikrų nešiotoju — Lietu- 
organiško kontinuiteto. Toks organas netu vos piliečių, tol bus ir stipresnis pagrin- 
rėtų nė organiško titulo Lietuvai atstovau das kitoms valstybėms palaikyti Lietuvos 
ti tarptautiniuose santykiuose, pvz., kad pripažinimą. K. M. Neman
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NAUJAS KOMINFORMAS?
MASKVA JAUDINASI DĖL ATODRĖKIO SATELITŲ KRAŠTUOSE 

PASTANGOS IŠLAIKYTI KONTROLĘ SU TITO PAGALBA 
CHRUSCIOVO ATEITIS PAVOJUJE

KUO GALIU DAUGIAUSIA PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO?

’ • s

— tokia tema buvo duota mūsų jauni
mui konkursiniam ra'šinėliui. Laimėtojui 
buvo paskirta piniginė premija. Rugsėjo 
mėnesio 1 d. suėjo terminas atsiimti lai
mėjimą. Susirinkusi komisija negalėjo pre 
mijos išmokėti, kadangi nė vienas jaunuo 
lis neparašė nė vieno sakinėlio tuo klau
simu. Kiek būtų kandidatų premijai gauti, 
jei mūsų jaunimui būtų duota tokia tema: 
Kodėl man patinka Marlyn Manroe?

Demokratai, kritikuodami prezidento Ei 
senhowerio kandidatūrą, prikiša jam azar 
tinj golfo žaidimą. Rinkimų plakatuose jie 
stambiomis raidėmis rašo: Rinkime į pre
zidentus Ben Hoganą! (amerikietis golfo 
meisteris), gi apačioje smulkesniu šriftu 
atspausdinta: jei jau Baltuose Rūmuose 
turėti golfininką, tai turėkime gerą!

• ' » *
Pereitos savaitės numeryje Dr. Valteriui 

pasidarė neaišku, ar pasaulis kvailėja, ar 
protingėja? Jis sako, kad tik po kalių am
žių galima bus išspręsti šią mįslę. Ginda
mas skaitytojus, turiu pasakyti, kad Dr. 
Valteris apgaudinėja mus, nes ir po kelių 
amžių, jei tik eis „Europos Lietuvis“, jei 
ten bendradarbiaus Dr.Valteris, jis para
šys tą patį: įį šį klausimą bus galima atsa 
kyti tik po kelių amžių“. Ir taip bus dai
na be galo dėl to kvailėjimo. Kiekvienas 
kvailys žino, kad Lietuvoje buvo tik Kal
varijoje ir Tauragėje beprotnamiai, gi šia 
me krašte jų tiek, kiek ir pubų...

Dr. Valteris klaidina skaitytojus, saky
damas; „...juo gausesnė šeima, juo jos na 
rių inteligencijos vidurkis yra žemesnis“. 
Pagal šią teoriją, išeitų, kad augščiausios 
inteligencijos žmogus bus tas, kuris bus iŠ 
augęs be brolių ir be seserų, t. y. pats ego- 
istiškiausias žemėje padaras.

Nereikia laukti, kas bus po kelių amžių, 
bet dabar galime pasakyti ir be „statisti
kų“, kad daugumą žmonijos geradarių, 
mokslininkų, muzikų, menininkų ir iš viso 
kūribingų žmonių davė ne „ein Kinder 
sistem", bet gausios šeimos, nors Dr. Val
teris nori mus įtikinti, kad gausių šeimų 
inteligencijos vidurkis prilygsta „utility“ 
prekių kokybei...

Ar Dr. Valteris inteligencijos požymiu 
laiko tą vienturtį lepūnėli, apkarstytą 
blizgučiais, prieš kurį tėveliai lankstosi, be 
skubą patenkinti jo visas užgaidas ir jam 
kostelėjus šaukia gydytojų konsiliumą? 
Jei šitaip, tai nereikia laukti amžių į atsa
kymą ar pasaulis kvailėja, bet jau dabar 
galima pasakyti, kad neprotingėja.

Dabartiniai okupuotos Lietuvos valdo
vai kiekviena proga šaukia, kad krašte 
gerbūvis yra nepalyginant geresnis, negu 
buvo buržuaziniais laikais. Visa tai pasiek 
ta per „socialinį laimėjimą“...

To „gerbūvio“ tikrąją padėtį vaizduoja 
toks nuotykis, įvykęs Kaune. Prampreky- 
bon ateina pilietis ir prašo:

— Ar turite sviesto?
— Ne, šiandien neturime...
— Tai gal pusę kilogramo mėsos?
— Mėsą išpardavėm, — atsako parda

vėja.
— Duokite kilogramą pamidorų...
— Pamidorų nepristatė.
— Jei taip, tai norėčiau gauti šautuvą, 

— sako pirkėjas.
— Šautuvą?! Tokių dalykų neparduoda

me! Bet ką gi veiksite su šautuvu? — tei
raujasi nustebę pardavėjai.

— Su šautuvu eisiu ginti mūsų socialis
tinių laimėjimų!..

RUSIŠKI „BUSINESS BOYS“...

Grįžę iš Maskvos turistai, dažnai skelbia 
savo įspūdžius. Rusiškai suprantąs anglų 
turistas, šią vasarą viešėjęs Maskvoje, pa 
skelbė ilgą straipsnį Londono savaitraš
tyje „The Observer“ apie tai, kaip pas jį 
į viešbutį atėjo rusai spekuliantai, įkal
binėdami parduoti bet kokius drabužius. 
Ir už visiškai sutrintą lietpaltį siūlė stam 
bią sumą. Jie save vadino sovietiniais biz
nieriais, Anglas pasiteiravęs, ar jie nebū
sią naujieji sovietiniai kapitalistai? Atsa
kyta, kad jie esą ne sovietiniai kapitalis
tai, bet tik sovietiški „business boys“...

* • «
Tas pats korespondentas pasakoja, ma

tęs rusiško jaunimo chuliganizmą. TJe jau 
nuoliai veikia gaujomis, negeria, nespeku
liuoja, nieku nesiskiria nuo pilkos rusiš
kos masės, išskyrus chullganiškumą. Jie 
daužą langus, laužą medelius, tvoras, nai
kina gėlynus. Jų bijo ne tik komsomolai, 
bet su jais susidurt! vengia ir milicija. 
Komsomolo nariai sako, kad su jais yra 
tik vienas būdas kovoti: įsteigti jiems ne
politinius klubus, kuriuose jie galėtų pra
leisti laiką taip, kaip jiems patiems patin
ka. Tai vienintelė priemonė, kad jie ne
siaustų gatvėse, bet savo energiją išnaudo
tų šokdami ir žaisdami, čia ir prisipažįsta 
ma, kad komunizmas nebegali susidofbti 
su tuo, kas jo dirvoje išaugo.

Vakarus pasiekė daugiau žinių apie tik 
rą priežastį staigios Tito kelionės Jalton. 
Jau atvirai kalbama apie steigimą konsul 
tatyvinės Rytų Europos satelitinių valsty 
bių įstaigos. Tai būtų naujos, kiek švel
nesnės rūšies Kominformas. Jugoslavija 
čia turėtų vyriausią, vadovaujančią rolę.

Tokios naujos „įstaigos“ tikslas būtų pa 
gelbėti Rusijai su Tito talka kontroliuoti 
„atodrėkį“, vykstantį Rytų Europoje, ypač 
Lenkijoje. Didėjąs satelitų savarankišku
mas sudaro Rusijai didelį politinį ir strate 
ginį paveju.

Tas satelitų iniciatyvos pasireiškimas su 
daro pavojų pačiam Chruščiovui, kadangi 
jis asmeniškai sutiko su principu kuriuo 
buvo pripažinta, kad „į socializmą galima 
eiti įvairiais keliais“. Tokia Chruščiovo 
nuolaida buvo padaryta tikslu susitaikinti 
su Jugoslavija. Ta kaina Rusija įsigijo Ti 
to draugiškumą, po ilgų metų trynimos!.

Pereitą savaitę italų kompartijos nariai 
ir bulgarų parlamento delegacijos atvyko 
Jugoslavijon, šią savaitę ten vyksta taip 
pat ir vengrų kompartijos ir vyriausybės 
vadai. Nėra jokios abejonės, kad jie su Ti 
to svarstys tai, ką Tito tik ką svarstė su 
Chruščiovu.

Patyrę stebėtojai tiki, kad šiuo metu 
Rusija pergyvena krizę santykiuose su sa
telitais, ypač su Lenkija, kur’ „atodrėkis*’ 
pasiekė tokių proporcijų, jog jį pamatė ir

Maskva. Maskvos radijas paskelbė atsi
šaukimą, kviesdamas visuomenę pagelbs
ti milicijai susitvarkyti su chuliganizmu.

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

DĖMESIO COVENTRY IR KIDDERMINSTER
Spalio 14 d., nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

TAZAB atstovai atliks malonius klijentų 
užsakymus Coventryje, 19 Canterbury St., 
pas ponią Sas 
George Street.

ir Kidderminsteryje 15,

(atkelta iš pel 2.)

pesimistai ir jie tiki, kad Lenkijoje dvelk 
telėjo gana savotiškai „nauji vėjai“. Tai 
parodo ir Poznanės teismas, kuris vyksta 
gana neįprastose už Geležinės Uždangos są 
lygose. Iš teismo eigos galima spėti, kad 
Chruščiovas dar nėra davęs griežto įsaky
mo „atodrėkį“ užšaldyti.

Kokias nuotaikas šiuo metu pergyvena 
Vengrija galima spręsti iš to, kad 1949 m. 
pakarti už „titizmą“ keturi vengrų lyde
riai: buv. užsienio reikalų ministeris Rajk, 
maršalas Paliffy, Szoenyi ir Sząlai buvo 
dabar išteisinti. Viešai pripažinta, kad jie 
buvo nuteisti ir pakarti nekaltai. Po tokio 
sprendimo buvo surengtos iškilmingos tų 
keturių aukų laidotuvės, kuriose dalyvavo 
pats dabartinis Vengrijos prezidentas Ist
van Dobi, ministeris pirmininkas Hegedu- 
es, vyriausybės nariai ir 200.000 žmonių 
minia.

Grįžtant prie Tito paskutinės skubios ke 
lionės Rusijon priežasčių, dabar jau su 
faktais nurodoma, kad šalia kitų priežas
čių viena pagrindinių buvo Tito rūstybė 
dėl rusų kompartijos centrinio komiteto 
išleistų instrukcijų satelitams. Tos instruk 
cijos išleistos š. m. rugsėjo mėnesį nuro
dė satelitams, kad jie labai stropiai nesek 
tų Jugoslavijos kelius į socializmą. Apie 
tą Kremliaus instrukciją Tito sužinojo per 
savo ambasadorių Lenkijoje. Visa tai ir 
buvo priežastimi Chruščiovo „poilsio“ ke
lionių į Belgradą — ir Tito bendros me
džioklės Jaltoje. Ateitis parodys, kuris me 
džiotojas turės kiškį maiše.

Sugrįžęs Berlynan, Dr. Scholmer nusi
vylė visais vokiečių „ekspertais“, kuria de 
dasi žiną apie politinę padėtį ir apie Rusi 
ją daugiau, už patį Chruščiovą. Jis tokius 
ekspertus prilygino ančių būriui, kurios 
ryt bus pjaunamos, tačiau jos nepergyve
na tragedijos, nes apie tai nieko nežino ir 
linksmai sau klega kūdroje...

Vakarų pasaulis tokioms antims tiki ir 
nepergyvena tragedijos. Todėl autorius pa
rašęs apie Vorkutą, kad žmonės pamatytų 
tą rusiškojo gyvenimo pusę, apie kurią eks 
pertai nieko nežino, prieš kurią jie užmer 
kis akis. Deja, toji knyga nieko bendra ne 
turi su Ulanovomis, Ponomarlovomis ir vi 
šokiais „kultūriniais“ r ūsų-Vakarų ryšiais, 
apie kuriuos šiandien visa Anglija klega, 
kaip ir tos kūdroje besitaškančios antys,..
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Kairas. Indijos „skrajojantis“ 
rius, ministeris be portfelio, — Krišna 
non, jau ketvirtą kartą Suezo krizei 
dėjus lankėsi pas Nasserą. Sakoma, kad
Menonas dirbąs „diplomatinius viršvalan- į 
džius“, siekdamas Nasserą sutaikinti su 
Vakarais.

• * *
Londonas. Dėl pabrangusio naftos per

vežimo ryšium su Suezo krize, pereitą sa- | 
vaitę benzino kaina Britanijoje pakelta pu < 
sę peno galionui. « * •

Roma. Prieš tris šimtus metų miręs Po
piežius Inocentas Vienuoliktasis buvo bea | 
tifikuotas pereitą sekmadienį, £v. Petro I 
Bazilikoje. 

» ♦ »
Aarhus. Danija. Čia įsteigtas pirmasis I 

pasaulyje dviračio muzėjus.
• • •

Bonna. Keturi ministerial laisvosios 
liaudies partijos nariai pasitrukė iš Aden | 
auerio koalicinio kabineto, protestuodami J 
prieš Adenauerio politiką, ši partija kai- | 
tina Adenauerį dėl „minkštos“ laikysenos, S 
siekiant Rytų ir Vakarų Vokietijos sujun- | 
gimo.

* * *
Paryžius. Turtingi požeminių degamųjų 

dujų klodai atrasti Prancūzijoje, Lacq vie 
tovėje, prie Pau miesto. Paskelbta, kad tų 
dujų užteks aprūpinti visą Prancūziją na
tūraliomis, pačios gamtos pagamintomis, 
degamosiomis dujomis. Tai nepaprastas 
prancūzų geologų atradimas, praturtinąs 
Prancūzijos tautos ūkį. šiomis dujomis 
jau aprūpinamas Tulono miestas.

* * *

Ženeva. Nuo to laiko, kai pradėjo veik
ti tarpvyriausybinis Europos emigrantams 
gelbėti komitetas, į užjūrius to komiteto 
pagalba išemigravo 500.000 pabėgėlių iš 
už Geležinės Uždangos esančių kraštų.

PRAŠOMI ATSILIEPTI
Giminių lt artimųjų peji'ėškomi šie lie

tuviai:
PRANAS KVETKAUSKAS — jieško bro 

lis iš JAV.
PETRAS KUDREIKIS — buvęs karys — 

jieško draugas iš Australijos.
JUOZAS SAŪLIŪNAS — jieško draugas 

iš Kanados.
Jie patys, ar žiną apie juos prašomi at

siliepti adresu: Rev. J. Kuzmickls, 21, Ann 
Place, Bradford 5, Yorks.

Belgradas. .Maršalas Tito grįžo 
tarimų su Chruščiovu Jaltoje, 
paskelbta, kas per tuos pasitarimus atsiek 
ta. Oficialiai pranešama, kad Tito su žmo
na ir Jugoslavijos vadovaujančiais asmenį 
mis „ilsėjosi“ Rusijoje.

Paskelbta, kad Spalio 15 d. į Jugoslaviją 
atvyksta deryboms pas Tito Vengrijos va
dai, kompartijos generalinis sekretorius 
Geroe ir ministeris pirmininkas Hegedus. 1 
Jugoslavijos pasiuntinybė Budapešte ir ■ 
Vengrijos pasiuntinybė Belgrade pakeltos ■ 
i ambasadas.

iš pasi-
Dar ne-

Roma. Italų socialistai suskilo į dvi | 
grupes, Neni vadovaujamiems kairiesiems | 
socialistams susitarus bendradarbiauti su 
komunistais.
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eksporto firma, turinti 10 metų patyriną 
išsiunčia siuntinius i Lietuvą

RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
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SIRGO EDENAS

Britų ministeris pirmininkas Sir Antho- j 
ny Eden buvo susirgęs. Kelias dienas gydė 
si universiteto ligoninėje.

$ 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 MONITIN IMPORTERS

& EXPORTERS LTD:

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

THE KENSINGTON
WOOLEN SHOP

i 118, Cromwell Road,
I London, S ,W. 7. Tel. FRE 8285
| SIUNČIA SIUNTINĖLIUS UŽ
| GELEŽINĖS UŽDANGOS
Į Geriausias vilnones medžiagas, ba- 
: tus, baltinius, maistą, vaistus ir kita, 
į Kainaraščius siunčiame pareikalavus.

BROWNEJONES
Ltd.

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

Tel.: PAD 2797.

GREITAI! ★ PIGIAI! ★
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 MŪSŲ KAINARAŠČIŲ.

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

RIMTAI!
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