
„DUOKIT MAN LAISVĘ, ARBA MIRTĮ!“
Prancūzijos katalikiškos spaudos šulas, 

plačiai žinomas ir užsienyje, Tėvas Domi 
nikonas R. L. Bruckberger, neseniai para
šė straipsnį, kuris buvo perspausdintas di 
džiuosiuose leidiniuose Amerikoje ir Euro-

įstatymai yra du, nes Rusijai jis taikomas 
kitas.

Anglams ir prancūzams nėra kelių pa
sirinkimui: jie gali pasilikti pasyvūs ir pa 
klusnūs amerikiečių satelitai, liudininkai

tikrinti, kad mes saldžiausiai miegojome. 
Taip vadinamas laisvasis pasaulis ramiau 
šiai knarkė prie uždarų langinių, kad ne
išgirdus už tų langinių mirštančiųjų už 
laisvę balsų! Ir ką gi kita mes galėjome da

F SeįitųnioS DIENOS I
TARPTAUTINIAI VIZITAI KIAURAS MAIŠAS

poje. Straipsnio autorius iškėlė problemą, 
ar verta priešintis, ar verta griebtis gink
lo?

Tėvas Bruckberger nurodo, kad Šventa
sis Raštas kalba tik apie karo ir taikos me 
tus, tačiau ten niekur neužsimenama apie 
teisingumo ir skriaudos laikotarpį. Iš to 
autorius daro išvadą, kad karas prieš ne 
teisingumą nėra nuodėmė. Priešingai, nuo 
dėme reikia laikyti tokį elgesį, kuris, siek
damas taikos, nusikalsta teisingumui.

Straipsnio autorius pateisina karą prieš 
Hitlerį, pateisina Vengrijos sukilimą, Lie
tuvos-Lenkijos sukilimą 1831 metais, jis 
pateisina net ir Izraelio, D. Britanijos ir 
Prancūzijos paskutiniųjų dienų pastangas 
nenusileisti diktatoriškoms Nassero užma
čioms prieš teisingumą.

Autorius nurodo, kad Izraeliui, D. Britą 
nijai ir Prancūzijai nepavyko savo tikslų 
įgyverfdinti dėl Maskvos grėsmės, ameri
kiečių spaudimo ir pasaulio opinijos, pa
reikštos per Jungtines Tautas. Tėvas 
Bruckberger sako, kad „Tarptautinė teisė 
buvo suorganizuota Nassero orumui apgin 
ti, tuo pat metu, kai toji Tarptautinė Teisė 
pasirodė visišką! bejėgė gelbėti Vengriją. 
Skaudžiai ironiškas buvo to meto preziden 
to Eisenrowerio pareiškimas: „Mes negali 
me vieno įstatymo taikyti stipriems,' kito 
įstatymo silpnesniems, negalime taikinti 
vieno įstatymo tiems, kurie yra mūsų prie 
šai, kito tiems, kurie yra mūsų sąjungi
ninkai. Įstatymas tegali būti vienas...“ At
seit, tegyvuoja Nasseras ir temiršta Veng- 
rja! Ir, visdėlto, praktiškai išėjo taip, kad

Afrikos dalybų tarp Rusijos ir JAV, anti 
kolonialinės politikos vardan. Jei tokį vaid 
menį pasirinktų anglai ir prancūzai, pirma 
į juos visi žiūrėtų su panieka, antra jie ne 
sugebėtų tinkamai šitokio vaidmens suvai
dinti. Tačiau anglai ir prancūzai gali pasi
imti vaidmenį sudaryti Jungtinei Europai, 
tuoj pat ir visoje pilnumoje. Jei tokia 
jungtinė Europa būtų buvusi, Vengrija ne 
būtų paaukota, Nasseras nebūtų galėjęs be 
bausmės šitaip elgtis, Rusija nedrįstų to
kios Europos gąsdinti, o amerikiečiai ją 
gerbtų! „ Męs, europiečiai, sako Tėvas 
Bruckberger, žūstame dėl apsileidimo nuo 
dėmės. Jei mes įveiksime sukurti tokią Eu 
ropą, būsime stiprūs, atsikratysime Atlan
to pakto ir pareikalausime, kad ir ameri
kiečiai ir rusai važiuotų namo!“

„Amerikiečiai yra aiškiai pasakę, kad 
jei Rusija pultų Europą, JAV atsakymas 
būtų staigus ir masiškas, tačiau tokiems 
amerikiečių pasakymams šiandien sunku 
tikėti. Duok Dieve, kad tokiems pažadams 
daugiau tikėtų sovietai, negu mes, vakarie 
čiai. Faktiškai juk rusai jau puolė ir nuo
lat tebepuola Vakarus: Egipto, Sirijos gink 
lavimas, nuolatinė ekonominė grėsmė Eu
ropai, Alžirui, Izraeliui ir visam Vidurže
miui, ar tai nėra sovietų puolimas? Ar 
Vengrijos sukilėlių skerdynės nėra Euro
pos užpuolimas?“

Išėjęs iš kalėjimo kardinolas Minszenti 
nustebo, kad pasaulis galėjo ramiai miego 
ti tomis ilgomis naktimis, kada Vengrija 
gulėjo mirties patale. Galiu Jūsų Eminen
cija, — sako Tėvas Bruckberger, Jus už-

ryti? Vergijoje esantiems žmonėms mes 
nuolat kartojome ir tebekartoj ame, kad 
jie neprarastų vilties atgauti laisvę. Mes 
šaukiame, kad jie yra mūsų mintyse ir šir 
dyse! Gi kai tauta sukilo nebepakentusi 
žiaurių valdovų, mes nieko nedarėm, nes 
nežinojome ką daryti? Mes turėjotne de
šimt metų laiko apgalvoti, ką tokiais at
vejais daryti, bet mes neturime aiškiaregiš 
kūmo ir sveiko numatymo. Užsienio politi 
ka, nenumatanti rytdienos, yra oportunis- 
tinė ir beviltiška.

„Tą rytą, kai baigiau šį straipsnį, skai
čiau prezidento Eisenhowerio pareiškimą. 
Skaičiau jį tris kartus, kad įsitikinus, jog 
nesapnuoju. Prezidentas pasakė: „Vieną 
dalyką aš turiu pasakyti aiškiai: Jungti
nės Amerikos Valstybės nei dabar, nei ka
da nors anksčiau, nėra kursčiusios begink 
lių žmonių atviro sukilimo prieš jėgą, ku
rios jie negali tikėtis nugalėti“... Kai ame
rikiečių tautos steigėjai sukilo prieš ang
lus, jie, tikriausiai, nebuvo užtikrinti per
gale. Tačiau jų lūpose ir jų širdyse tebu
vo šūkis, kurį pamilo visas pasaulis: „Duo 
kite man laisvę, arba mirtį!“ Jei šiandien 
toji Amerika užmiršta pati, kuriuo būdu 
ir kuriomis sąlygomis ji atsirado, kas jai 
begali apie tai priminti!“

„Tiek norėjau tuo klausimu tepasakyti. 
Nesakau, kad visa tai parašiau ramiai. 
Kaip galima būti žmogui ramiam, kada jo 
laisvė yra tokioje didelėje grėsmėje ir ap 
gailėtinai skurdžiai ginama?!“

JAV vyriausybę neseniai aplankė britų 
krašto apsaugos ministeris Sandys. Dabar 
pas prezidentą Eisenhower į vieši Saudi 
Arabijos karalius Saudas, kuris tariasi naf 
tos, ginklų ir JAV paramos Viduriniams 
Rytams klausimais.

Kinijos ministeris pirmininkas Chou En- 
lai visą mėnesį keliavo, aplankydamas 
Maskvą, Varšuvą, Budapeštą, Kabulą — 
Afganistano sostinę, Delhi — Indijos sos
tinę, Katmandu — Nepal sostinę ir Colom
bo — Ceilone. Kiniečiai, matyt, bandė stip 
rinti ryšius su „socialistiniais“ kraštais ir 
su savo kaimynais.

Maskva buvo pasikvietusi Čekoslovaki
jos vyriausybės delegaciją, kuriai vadova
vo komunistinis prezidentas Zapotocki. Če 
kai gavo pagyrimų už ištikimybę marksis
tiniams ir leninistiniams pricipams ir už 
„gerą“ laikyseną Vengrijos revoliucijos me 
tu. Ne veltui lenkai ir vengrai sako, kad 
pastaruoju metu lenkai pasielgė kaip če
kai, vengrai kaip lenkai, o čekai kaip kiau 
lės... Rusai pareiškė čekams „amžinos“ 
draugystės jausmus, ir pasirašė „amžino 
bendradarbiavimo“ sutartį. Pagaliau Mask 
voje viešėjo suomių delegacija, vadovauja
ma ministerio pirmininko Fagerholm. Šuo 
miai atkeliavo prašyti anglies ir pramonės 
gaminių, kurių jiems nel^pristato Lenkija, 
Vengrija ir Rumunija. Rusai pažadėję šuo 
miams pagelbėti, tačiau iš suomių išgavo 
vieną nuolaidą: suomiai sutiko pakviesti 
pavasarį į Helsinkį rusų vadus B ir K...

NAUJA CHRUŠČIOVO PAŽIŪRA

Britų spauda dažnai nusiskundžia anglia 
kasiais. Sakoma, kad nereiks stebėtis, jei 
jie taps pačia nepopuliariausia visuomenės 
dalimi, todėl, kad visuomenės reikalai, at
rodo, jiems labai mažai rūpi. Ne taip se
niai angliakasių darbas buvo žemiausiai 
atlyginamas, palyginti su kitais darbais. 
Šiandien jų atlyginimai daug geresni už 
darbininkų dirbančių kitose pramonės ša
kose. Suvalstybinus kasyklas, jų pagerini 
mui ir mechanizacijai buvo investuota šim 
tai milionų svarų iš valstybės iždo. Tačiau 
kasmet jie kelia streikus, reikalaudami di 
dėsnių ir didesnių atlyginimų. Kraštas ne
gauna tiek anglies, kiek reikalinga. Nepal 
sant visų investacijų ir pagerinimų, kiek
vieno angliakasio vidurkis iškasamo ang
lies šiandien nėra didesnis, kaip prieš 30 
metų.

Kodėl visuomenė pyksta?

Angliakasiai ne tik patys nekelia gamy
bos, jie neleidžia kasyklose dirbti kitiems. 
Kasyklų administracija projektavo įsileis
ti norinčius Anglijoje gauti darbo angliaj 
kasius iš Italijos ir Belgijos. Tačiau profe 
sinės sąjungos sugriovė šiuos planus. Ang 
lies gamyba reguliariai padidėja prieš Ka
lėdų šventes įr vasaros atostogas. Po šių 
„sezonų“ gamyba vėl žymiai krinta. Taip 
vadinamas absenteizmas (neatėjimas į dar 
bą) anglies pramonėje daug didesnis, negu 
kur kitur. Žinoma, jų darbas yra sunkus, 
nemalonus, dažnai pavojingas, tačiau su
valstybintos kasyklos yra visuomenės ži-

SOVIETAI NETEKO 25 DIVIZIJŲ TAUTOS FONDO VALDYBA 
PERKELTA AMERIKON

Sovietų Sąjunga neteko penkiolikos ge
rai ginkluotų divizijų Europoje. Tos divizi 
jos, kurias rusams buvo pastačiusi vengrų 
„demokratinė“ respublika galutinai nura
šytos į nuostolius. Maskva neteko ne tik 
tų 200.000 karių, kurie sudarė Vengrijos ar 
miją prieš spalio 23 dieną, bet dar dau
giau: rusai skaičiavo, kad mobilizacijos at 
veju Vengrija būtų galėjusi patiekti net 25 
divizijas.

Dešimts metų buvo kuriama Vengrijos 
liaudies kariuomenė. Ji pradėta steigti, 
kaip tik tuo metu, kada Vakarų galybės de 
mobilizavosi, t.y., tuoj po paskutiniojo ka
ro. Visos augštesnės vietos Vengrijos ka
riuomenėje buvo apsėstos karininkijos, ka
ro mokslą išėjusios Rusijoje. Karininkai ir 
puskarininkiai buvo atrinkti, politiniai pa 
ruošti, aprengti sovietinėmis uniformo
mis, apginkluoti rusiškais ginklais ir ap
supti politrukais. Jie gavo daug didesnius 
atlyginimus už darbininkus. Karinės išlai
dos buvo didelė našta krašto biudžetui: 
tarp 30-40 nuošimčių viso valstybės biud
žeto buvo skirta kariuomenės reikalams.

Visa ši milžiniška investacija nuėjo rusų 
požiūriu „šuniui ant uodegos“. Armijos ka 
rininkai prisidėjo prie revoliucijos. Armija 
neišvystė vieningos veiklos, nes ji nebuvo 
pasirengusi sukilimui, tačiau kariai patys 
ėjo prieš rusų divizijas, ir ginklavo civi
lius gyventojus! Po to kas įvyko, atrodo, 
kad Sovietų Sąjunga nebebandys atkurti 
vengrų armijos. Dabar Vengrijoje kalba
ma apie lipdymą pagelbinių karinių viene
tų, kurie sudarytų vieną ar dvi divizijas. 
Tačiau, sakoma, kad reiks dviejų rusų ka
rių, saugoti vieną ginkluotą pagelbinį veng 
rų karį. Prieš spalio 23 d. Vengrijoje sto
vėjo dvi-trys sovietų divizijos. Sovietų šta 
bas laikė Vengriją tam tikru atsparos taš
ku, tramplynu, nuo kurio buvo galima me
ti prieš Vakarus geležinį kumštį. Dabar 
reikalingą pačią Vengriją prispaudus la: 
kyti ir nuo jos gintis.

Kiek rusams reiks laikyti kariuomenės 
Vengrijoje?

Numalšinimui Vengrijoj laisvės kovų, ru 
sai buvo priversti sutraukti 19 divizijų ir 
4.500 tankų. Tačiau, jei tarptautinė padė
tis suliepsnotų, jiems neužtektų tokio skai
čiaus. Vengrijos revoliucija pakeitė visas 
strategines sąlygas Sovietų kairiajam spar 
nui Europoje. Rusai pastoviai turėjo apie 
170-180 divizijų, plius apie 70 divizijų sa
telitinės kariuomenės. Dabar iš šių 70 di
vizijų reikia jau atimti penkiolika vengrų 
divizijų. Be to, Vengrijoje jiems reiks da
bar laikyti nebe 2-3, bet apie 10 divizijų ir 
numatyti dar keliasdešimt, jei ten kiltų 
nauji neramumai.

Abejotina, ar Lenkijos, Rumunijos, Bul 
gari jos ir net Čekoslovakijos kariuomenės 
daugiau patikimos už vengrų. Šiaip ar 
taip, sovietinei diktatūrai suduotas skau
dus karinis smūgis, kurį jaučia Kremliaus 
vadai.

RAŠYTOJAI PROTESTUOJA

Prancūzų rašytojų delegacija, vadovau
jama žyamus literato Vercoris, įteikė Veng 
rijos pasiuntinybei Paryžiuje protestą, pa
sirašytą Jean Paul Sartre ir kitų rašytojų. 
Proteste griežtai pasisakoma prieš Vengri 
jos rašytojų sąjungos uždarymą ir’ prieš 
vengrų intelektualų areštus. Protestą pasi
rašė ir komunistai ir buvę komunistai ra
šytojai, kultūrininkai, kurie jau prieš tris 
mėnesius buvo pakėlę balsą prieš rusų ka
riuomenės veiksmus Vengrijoje.

UŽDARĖ TAIKOS KOMITETĄ

Austrijos vyriausybė ištrėmė iš Austri
jos komunistų Vienoje įsteigtą taip vadi
namą „Pasaulinį Taikos Komitetą“.

Kaip žinoma, komiteto centras anksčiau 
buvo Prahoje. Tik nuo 1954 metų jis per
sikėlė į neutralią Austriją.

AČIŪ!
Visuomeniniame darbe, ypač tokiame, 

kuriame man teko dirbti per paskutiniuo
sius 65 mėnesius, „užsicukravojimas“ yra 
viena didžiųjų nuodėmių. Tokiuose darbuo
se reikia nuolat naujų šluotų, naujų jėgų, 
naujų polėkių. Fabrike dirbant galima būti 
geru darbininku 50 metų, redaktoriaus pa
reigose, kai mūsų sąlygomis jam dažnai 
reikia vienam užpildyti laikraštį, galima

Pašventęs visas savo jėgas, nuoširdžiai 
dirbau prie šio laikraščio. Tikiu, kad jį 
perduodu į geras rankas, ir tikiu, kad 
naujas redaktorius įveiks šį bendruomeni
nį laikraštį išlaikyti atokiai nuo grupinių 
aistrų. „Europos Lietuvis“ dvasioje turi 
likti visų Europos lietuvių laikraščiu, sie
kiant vieno ir to paties tikslo, dėl kurio 
mes kovojame rašalu, o mūsų Broliai —

ištverti metus, du. Vėliau jį, it išspaustą 
citriną, reikia išmesti.

Kiek įveikiau, kiek sugebėjau — pada
riau. Daugiau esamomis sąlygomis nebe
galėjau.

krauju.
Visiems bendradarbiams, vienu ar kitu 

būdu talkininkavusiems dirbant man re
dakcijoje, reiškiu nuoširdžią padėką.

Br. Daunoras.

VLIKo Prezidiumo nutarimu Tautos 
Fondo Valdyba yra perkelta i Jungt. Ame
rikoj aVltybes. Jos būstinė bus New Yorke. 
Tautos Fondo Valdybos pirmininku išrink 
tas prof. J. Kaminskas, nariais — prel. J. 
Balkūnas ,ir Dr. M. Devenis.

*
Vasario 16 proga prisiminkime, kad 

Aukodami Tautos Fondui Prisidėsime Prie 
Mūsų Bendrų Pastangų Atkovoti Lietuvai 
Laisvę.

Aukas siųskite Tautos Fondo Atstovybei 
D. Britanijoje, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11.

Perbrauktus pašto orderius bei čekius 
padarykite mokėtinais „Lithuanian Natio
nal Fund in Gt. Britain“.

VORATINKLIAI
Kiekviename laisvėje gyvenantiems lie 

tuviams vilioti leidžiamo „Už sugrįžimą į 
tėvynę“ laikraštuko numeryje dedami vie 
nas ar keli laiškai ar pareiškimai, kuriais 
Lietuvoje gyveną žmonės kviečia užsieny
je gyvenantį vyrą, brolį, seserį ar vaikus 
„grįžti namo, pas savuosius“. Dažniausiai 
šalia laiško teksto esti įdėta ir kviečian- 
čiojo asmens fotografija. Mėginama suda 
ryti įspūdis, lyg tai būtų savaimingi pačių 
žmonių sugalvoti prašymai, kuriais kvie
čiama artimieji grįžti į tėvynę. Tačiau iš 
tikro taip nėra. Paskiausiu metu mus vėl 
pakartotinai pasiekė iš Lietuvos tikros ži 
nios, kaip visi tie laiškai išgaunami prie
vartos keliu. Paprastai atvyksta iš Vil
niaus ten įsteigto komiteto „Už sugrįžimą 
4 tėvynę“ skyriaus agentas, pasiūlo para 
šyti laišką, jis pats, atsivežęs foto apara
tą, padaro nuotrauką — ir paskum viskas 
patenka į laikraštį. Tokiam atsilankius, re 
tas kas teįstengia pasakyti, jog nenorėtų, 
kad giminės negrįžtų. Bet žinoma atvejų, 
kur žmonės vis dėlto atsisakė rašyti per 
laikraštį laiškus ir leistis tam tikslui foto
grafuojami.

Gaunamas žinias, jog tokie laiškai rašo 
mi pagal užsakymą, labai akivaizdžiai pa
tvirtina ir pats laikraštpalaikis. Pvz., 1956 
m. 55 numeryje —- visi laiškai rašyti iš 
Kauno, vadinasi, tuo kartu jų agentas bu
vo nuvykęs į Kauną; Nr. 56 — visos foto
grafijos iš Vilniaus, taigi, agentas pasiten
kino pasisukinėjęs savame mieste. Kitą 
kartą gal išvažiuos kur į provinciją... Tai 
tik dar ryškiau parodo, jog belševikams 
nieko nėra švento, nieko nėra neliečiamo; 
gimtoji savojo krašto meilė, net tėvų — 
vaikų meilė turi tarnauti jų tikslams.

Mūsų gautosioms žinioms, ir toliau bol
ševikiniai Michailovo komiteto agentai gy 
venantiems Anglijoje ir Vokietijoje lietu 
viams siuntinėja savo propagandinę litera
turą ne tiesiai iš Berlyno ar 'iš Rytinės zo 
'nos, bet iš įvairių vietovių Vak. Vokietijo
je, ne kartą siuntėjais atžymėdami pačius 
lietuvius arba išsiunčiamose vietovėse už
rašydami ten negyvenančių tikras lietu
vių ar išsigalvotas pavardes. E

Į STALINĄ

Kiniečių vyriausybės delegacija, lankiu
si Varšuvą, grįžo į Maskvą, kur jos garbei 
buvo surengtas iškilmingas rusų-kiniečių 
draugystės vakaras. Neapsieita be atitinka 
mo išgėrimo ir kalbų.

Chruščiovas pareiškė: „Dieve duok, kad 
kiekvienas komunistas sugebėtų kovoti 
taip, kaip Stalinas“...

Visi entuziastingai plojo, kai Chruščio
vas apie Staliną atsiliepė kaip apie pavyz 
dingą komunistą kovoje už darbo klasės 
interesus.

Chruščiovas dar pridūrė: „Mes visi ko- 
“munistai skaitom garbe būti tokiais tik
rais marksistais-leninistais, koks buvo Sta 
linas.

Kalbėdamas apie lenktyniavimą tarp ka 
pitalistinės ir komunistinės santvarkos, 
Chruščiovas pareiškė, kad kapitalizmas 
mirs taip pat neišvengiamai, „kaip nėščia 
moteris gimdo laikui atėjus. Ji turi gimdy 
ti nori ar nenori. Taip pat bus ir su kapi
talizmo mirtimi. Mes, žinoma, padarysime- 
viską, kad tai paskatinus“.

Chruščiovas pradėjo kalbą žodžiais: „Nė 
ra reikalo man pabrėžti, kad esu ko
munistas“. Bulganinas jį pertraukė: „Kai- 
kurie žmonės dabar sako, kad tu stalinis- 
tas!“ Tada Chruščiovas atsikirtęs: „Nauja 
tiesa. Aš neskiriu stalinizmo ir Stalino nuo 
komunizmo“. Ir pridūrė: „Jei mano drau
gas Bulganinas nebūtų išprovokavęs ma
nęs, aš tikriausiai nebūčiau apie tai kal
bėjęs. Staliną mes kritikavome ir kritikuo
sime, bet ne todėl, kad mes jį skaitome 
blogu komunistu..., bet todėl, kad jis turi 
ydų, kurias Leninas nurodė ir kurios pa
sitvirtino. Mes tas ydas irgi matome ir 
tvirtiname, kad jos blogos“.

Čia vėl įsikišo Bulganinas: „Gana, ga
na“! Tačiau Chruščiovas tęsė: „Ne, dar ne 
gana! Komunizmo priešai pasigavo tai, kas 
jiems parankiausia. Jie padarė išvadą, kad 
kritikuodami Staliną, mes kritikuojame 
marksizmo-lenininzmo pagrindus. Ne, po
nai, to jūs daugiau nematysite kaip nema
tot savo ausų be veidrodžio!“

Chruščiovas užbaigė, sakydamas: „Keliu 
taurę už kiniečius komunistus. Nekomunis 
tai gerai padarytų pasekdami mus, nes ki 
taip tai bus užskaityta jiems galutiniame 
atsiskaityme"!..

Chruščiovas gėrė kinietišką degtinę, va 
dinamą „tigro kaulo vynu“, daužė stikliu
kus su draugais kiniečiais. Puotoje dalyva 
vę užsienio valstybių ambasadoriai viską 
stebėjo, bet nuo gėrimo susilaikę...

VALIUTOS SUVARŽYMAI 
PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos piliečiai iki šiol turėjo teisę 
pirktis užsienio valiutos už 70.000 frankų 
(70 svarų) dviem kelionėms į užsienį metų 
bėgyje. Dabar įvesta nauja tvarka: ši su
ma sumažinama pusiau. Pažymėtina, kad 
ir nemėgstą išvažiuoti iš savo gražaus kraš 
to prancūzai, pastaraisiais metais buvo pra 
dėję gana dažnai keliauti. Vien 1955 me
tais trys milionai prancūzų atostogavo už
sienyje, išveždami 120 milionų sv. sterlin
gų svetimos valiutos.

nioje, gi visuomenė negali, deja, priversti 
angliakasius „pasitempti“. s

Vengrų nenorima

Paskutinis angliakasių profesinių sąjun
gų pasisakymas prieš vengrų įsileidimą į 
kasyklas, sukėlė daug kalbų. Į Angliją at
vyko nemažai vengrų angliakasių, specia
listų, jaunų vyrų, kurie nebepakentė ko
munistinės vergijos. Britų angliakasiai ne 
nori jų suprasti, nei jiems padėti. Ne vi
sos kasyklos pasisakė prieš vengrus, ta
čiau jų dauguma pasisakė prieš. Jei veng- / 
rai angliakasiai manė galėsią dirbti savo 
specialybėje, jie skaudžiai nusivylė tokiu 
darbo klasės solidarumu...

„RINKIMAI“ RUMUNIJOJE

Pereitą sekmadienį Rumunijoje pravesti 
visuotiniai Tautos Atstovybės — seimo 
„rinkimai“. Jei Lenkijoje rinkikai turėjo 
šiokį tokį pasirinkimą, Rumunijoje buvo 
balsuojama grynai pagal stalininę tvarką. 
Rezultatai jau buvo aiškūs iš anksto: į 437 
vietas seime kandidatavo 437 patikimi ko
munistai. Jie ir išrinkti.

MARŠALO PAULUS MIRTIS

Pereitą savaitę Dresdene mirė 66 metų 
amžiaus vokiečių maršalas Paulus. Kaip 
žinoma, jis vadovavo vokiečių armijai, ko 
vojusiai ties Stalingradu, pakliuvusiai į ru 
sų belaisvę su 300.000 vyrų.

Paulus grįžo iš rusų belaisvės į Dresde- 
ną 1953 metais. Pažymėtina, kad 1946 me
tais jis liudijo prieš Vokietijos vadus, kal
tindamas juos už kriminaljnį Rusijos už
puolimą. 1944 metais Paulus įsijungė į ko
munistų suorganizuotą „laisvųjų vokiečių“ 
komitetą Rusijoje, kur vedė propagandą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

ŠEPILOVAS SERGA

Iš Bonnos pranešama, kad prof. Hans 
Schulten, šefas Koelno universiteto klini- 
nikos, pereitą savaitę buvo skubiai iškvies 
tas į Maskvą. Jis pakviestas gydyti sovietų , 
užsn. reik, ministerio Šepilovo. Prof. Schul 
ten yra kraujo ir odos ligų specialistas.

Rusų ambasada Bonnoje paneigė Šepilo
vo ligą, tačiau patvirtino, kad jis „ilsisi“ 
prie Maskvos.

BRITAI TURĖS NAUJAUSIUS 
RAKETINIUS GINKLUS

Britų krašto apsaugos ministeris, San
dys, pereitą savaitę lankėsi Vašingtone, 
kur turėjo labai svarbius pasitarimus su 
JAV vyriausybės nariais.

Po pasitarimų paskelbtame komunikate 
sakoma, kad JAV pasižadėjo aprūpinti bri 
tų kariuomenę ne vien ginamaisiais, bet 
taip pat ir puolamaisiais raketiniais gink
lais. Didžioji Britanija netrukus turės ra
ketas, galinčias lėkti iki Maskvos su atomi 
nėmis vandenilio bombomis. Amerika suti 
kusi su Britanijos pageidavimais: sumažin 
ti šio krašto ginklavimosi išlaidas. Sutarta, 
kad prezidentas Eisenhoweris susitiks su 
britų ministeriu pirmininku Macmillanu š. 
metų kovo mėnesį.
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TAIKA AR PALIAUBOS?
R. KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS LENKIJOJE PASKUTINIŲ ĮVYKIŲ 

ŠVIESOJE

Pasaulinėje spaudoje, ryšium su pasku
tiniųjų mėnesių įvykiais Lenkijoje, nagri
nėjama taip pat R. Katalikų Bažnyčips da 
bartinė padėtis tame krašte. Tuo klausimu 
plačiai buvo rašyta prancūzų laikraštyje 
„Le Monde“ (1956.XI.30), vokiečių žurna
le „Herder-Korrespondenz“ (1957 m. sau
sio mėn.) ir kitur. „Le Monde“ korespon
dentas Philipp Ben savo straipsnį net pa
vadina „Bažnyčios Pergalė“, kai tuo tarpu 
„Herder-Korespondenz“ pasitenkina kuk
lesniu titulu: „Valstybė ir Bažnyčia Len
kijoje".

Vertinant įvykius, kiekvienam lengva pa 
stebėti, kad Lenkijoj R. Katalikų Bažny
čios padėtis šiandien yra kitokia, nei prieš 
Gomulkos grįžimą valdžion. Lenkijos Pri
mas Kard. Wyszynski po savo išlaisvinimo, 
tiesa, nekalbėjo apie Bažnyčios pergalę, 
tačiau vistik rado reikalo ne tik padėkoti 
Dievo Apvaizdai, suteikusiai savo Bažny
čiai jėgų persekiojimo metais, bet taip pat 
pareiškė, kad vadovaujantieji valstybės vy 
rai suprato religinės taikos svarbą ir kad 
Bažnyčiai dabar atsirado žmogiškų vilčių 
ateities gyvenimui ir veiklai.

Bažnyčios ir Valstybės santykiuose yra 
atsiekta kai kuriais klausimais Bažnyčiai 
visai priimtino susitarimo.

1. Atšauktas 1953 m. vasario mėn. 10 d. 
dekretas, pagal kurį visi bažnytiniai parei 
gūnai galėjo būti skiriami tik su valstybės 
organų sutikimu. Vietoj to, dabar valsty
binėms institucijoms paliekama tik teisė 
protestuoti, skiriant vyskupus, dekanus ir 
klebonus.

2. Mokyklose dėstoma religija ir religi
jos mokytojai skiriami susitarus su baž
nytine vadovybe. Valstybė jiems moka al
gas. Religijos pamokos neprivalomos, ta
čiau tvarkaraštyje jos derinamos lygiomis 
teisėmis su.kitais dėstomaisiais dalykais.

Garantuojama laisvė ir galimybė religi
niams patarnavimams ligoninėse ir kalėj i 
muose.

4. Leidžiama grįžti į savo gyvenvietes iš 
tremtiems kunigams ir vienuoliams.

5. Sureguliuojama vakarinių Lenkijos
sričių (buvusios Vokietijos) bažnytinis ad 
mlnistravimas. /

Pats kardinolas Wyszynski tampa jų 
Apatšalikiškuoiu Administratorium, o tie 
stoginiam administravimui jis skiria Ge
neralinius Vikarus.

Susitarime neliečiama katalikiškųjų or
ganizacijų, katalikiškosios spaudos, baž- 
nvtinio turto ir eilės kitų svarbiu, sričių. 
Tačiau vyriausybė ir šalia to susitarimo 
parodė nemaža geros valios ženklų Kat. 
Bažnyčios atžvilgiu, ypač, paleidžiant ei
lę dvasiškių iš kalėjimų.

Kur glūdi to palengvėjimo šaknys?

Nepaslaptis, kad lenkų tauta yra giliai 
katalikiška. Tas pats „Le Monde“ kores
pondentas Philipp Ben savo akimis matė 
sausakimšai pilnas bažnyčias, šiandien ei 
na | pamaldas net tie, kurie neseniai buvo 
aršūs bedieviai, kompartijos nariai. Kuni
gų skaičius ne tik nesumažėjo, bet net pa
augo. Vaikai ir jaunimas tikybos pamokas, 

ligi šiol buvusias visai privačias ir truk
domas, lanko visuotinai. Beveik nėra šei 
mos, kuri savo vedybas atliktų be Bažny
čios palaiminimo. Visi naujagimiai krikš- 
tinami. Tikintieji uolia? remia Bažnyčią vi 
suose reikaluose. Tų dalykų negalėjo ne
pastebėti Gomulka, kai pasiryžo eiti nuo 
Maskvos skirtingu keliu. Jam buvo būtina 
suartėti su Katalikų Bažnyčios hierarchi
ja, kad įgytų tautos pasitikėjimą ir, tuo 
pačiu, užnugarį savo reformoms. Iš kitos 
pusės, taip pat ne paslaptis, kad lenkai yra 
ligi kaulo smegenų persisunkę neapykanta 
rusams. Jie turi pakankamai patyrimo, 
kad iš Maskvos ateinančiam komunizme 
matytų ne tiek ideologiją, kiek gruobuoniš 
ką imperializmą. Jie bijo daugiau svetimos 
vergijos, negu savitarpio, kad ir didžiau
sių pasaulėžiūrinių skirtumų. Tai paaiški 
na lenkų katalikų pasitikėjimą savo nacio 
naliniais komunistais ir jų pagrindiniu 
eksponentu Gomulka. Visi jaučia ir supran 
ta, kad didžiausioji šio meto būtinybė yra 
visos tautos vieningumas. Ne iš kitų moty
vų, o tik vengiant didesnio blogio, ryžosi 
net pats kardinolas Wyszynski paraginti 
tikinčiuosius atlikti savo balsavimo pare1 
gą. Pasirinkimas neviliojantis: arba pasi
sakyti už komunistą Gomulką, tuo pare
miant jo santūrią laisvėjimo politiką, ar' 
atsitiks, kaip Vengrijoje.

Kokios perspektyvos ateičiai?

Komunistinėje lenkų spaudoje šiandien 
galima rasti išsireiškimų, kad marksizmas 
pirmoj eilėj yra tik istorijos filosofija ir 
ūkinė teorija ir kad jis reikalingas papil
dymo kitose srityse. Klausimas, ar tai of! 
cialioji dabartinių lenkų komunistų pažiū 
ra ir ar ją priimant, bus leidžiama Ka» 
Bažnyčiai skelbti laisvai savo pasaulė
žiūrą. Taip pat klausimas, ar Kat. Bažny
čia pasitenkintų tokia laisve ir konse
kventiškai atsisakytų nuo bet kokio vaid
mens politinėje — visuomeninėje plotmė
je. O jeigu pačioje lenkų tautoje ir pavyk
tų surasti bendro sugyvenimo būdus, kyla 
klausimas, kaip pasielgs Maskva, kuri 
šiandien dar stovi, kaip nepermatomas 
sfinksas. Ar ji ilgai pakęs, tiesa santūru, 
bet labai aiškų lenkų tolinimąsi nuo bend 
rosios komunistinės linijos? Kaip ii“' 
grobuonis pakęs pavojų prarasti savo gr" 
bį? Tų klausimų atsakyme kaip tik ir gi" 
di pagrindiniai Katalikų Bažnyčios Lenki
joje ateities laidai.

Lenkų tautos istorijoje randame daug 
heroiškumo siekiančių reiškinių, ji sėte nu 
sėta sukiliamis prieš savo pavergėjus. Šian 
dien iš jos reikalaujama nepaprasto apdai
rumo, kantrybės ir išminties. R. Kataliku 
Bažnyčios ateitis Lenkijoje siejasi neatski 
riamai su visos lenkų tautos ateitimi.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

Demokratas yra kaip atbulai atsisėdęs 
vežime keleivis: jis visą aplinkumą pamato 
tada, kai pravažiuoja.

Butleris

LAISVINIMO VEIKLA IR MES

Dabartinė tarptautinė politinė padėtis 
verčia Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą savo darbą kiek galima sustip
rinti. Atskirų Vakarų valstybių sostinėse, 
kur tik yra lietuvių išeivių kolonijos, VLI- 
Kas pradėjo oragnizuoti politinius komite
tus, kaip talkininkus laisvinimo akcijoje. 
Tų komitetų uždavinys: jieškoti kontakto 
su gyvenamo karšto vyriausybės, parla
mento, politinių patrijų, spaudos atstovais 
bei visuomenės žmonėmis, ir laimėti juos 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

Per savo delegaciją Pavergtųjų Europos 
Tautų Asamblėjoje VLIKas dalyvauja tos 
organizacijos sesijose Amerikoje ir Euro
poje, jos konferencijose, delgacijose pas vy 
riausybes ir kituose bendruose žygiuose 
žadinti pavergtųjų, kartu ir Lietuvos išlafs 
vinimo reikalą laisvajam pasaulyje. Arti
moje ateityje ruošiamasi kelti pavergtųjų 
išlaisvinimo bylą Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje.

VLIKas pastoviai informuoja laisvąjį pa 
šaulį apie padėtį Lietuvoje, apie Sovietų 
žygius pavergtoje tėvynėje, kelia Lietuvos 
išlaisvinimo reikalą ir dedasi prie bolševiz 
mo pavojaus laisvajam pasauliui aiškini
mo. Pastoviai leidžia ELTOS biuletenius 
anglų, vokiečių ir italų kalbomis. Jei būtų 
lėšų, būtų leidžiamas ketvirtas biuletenis 
svetima kalba — ispanų, tiekti informaci
jų lotynų respublikoms Pietų Amerikoje. 
Du kartu į mėnesį išeina ELTOS INFOR
MACIJOS lietuvių kalba.

Transliacijoms per Vilniaus radiją sekti, 
yra išlaikomas užrašinėjimo punktas, ku
ris veikia kasdien per visą parą. Užrašyta 
medžiaga naudojama informacijos biulete
niams ir radijo komentarams paruošti. Ži
nios ir komentarai perduodami į Lietuvą 
per tris radijo stotis: Romos, Vatikano ir 
Madrido. Tą darbą atlieka pastovūs ap
mokami tarnautojai.

Dvi VLIKo sudarytos komisijos studijuo 
ja Lietuvos rytų ir vakarų sienų proble
mą. pasiruošiant jas ginti, kai prieis tam 
laikas. Studijų išdavoje bus paruošti atski 
rais klausimais leidiniai. Trečioji komisija 
pradėjo pasikalbėjimus su lenkais, tikslu 
išsiaiškinti dabartinius ir ateities santy
kius. Jeigu lėšos leistų, numatoma leisti 
anglų kalba informacinė literatūra apie 
Lietuvą, jos pavergimą ir jos siekimus.

Nuo pat VLIKo įsisteigimo, pradžioje 
Lietuvoje, o vėliau išeivijoje, —- jo veiklos 
vieninteliu finansiniu rėmėju buvo ir tebė 
ra mūsų visuomenė. Taigi, mes patys.

TFA

GRĄŽINTA DŪKŠTŲ BAŽNYČIA

Anglų katalikų laikraštis „Universe“ 
skelbia, kad bolševikai grąžino lietuviams 
parapijinę Dūkštų bažnyčią, kuri iš jų bu
vo atimta prieš 12 metų. Dukštiečiai lietu 
viai dirbo dienomis ir naktimis skubėdami 
bažnyčią atremontuoti ir tinkamai pareng 
ti pašventinimui. Bažnyčia atidaryta labai 
iškilmingai, dalyvaujant daugiau kaip 10 
tūkstančių žmonių miniai.

Moterį ir darbininkus visada sunku val
dyti.

Japonai

Ką Tau duoda' religija?

Ką, trumpai sakant, religija Tau duoda? 
Ji duoda Tavo gyvenimui lakumo ir tu
rinio. Tikėjimo apšviesti, mes suvokiame 
savo buvimo pasaulyje prasmę. Tikėjimas 
mums rodo amžinuosius idealus, dėl kurių 
verta kovoti ir vargti. Žemiški mūsų dar
bai, mūsų pareigos, garbingumas, būdo 
tvirtumas, tas viskas gauna prigimtosios 
vertės tik tada, kai tikėjimas šiuos daly
kus pašvenčia. Religija mūsų gyvenimą kei 
čia Dievo valios pildymu, nuolatine malda, 
Dievo tarnyba — tarnyba augščiausiajam 
Viešpačiui.

Bet ar būtinai aš turiu Dievui tarnauti? 
Ar reikia man laikyti Dešimt Dievo Įsaky
mų? Ar negalėčiau būti „pats sau vieš
pats?“ Astronomas Kepleris kartą pasakė: 
„Jei nors viena žvaigždė išklystų iš savo 
kelio, visa pasaulio sąranga tuojau su
griūtų“. Kaip gamtos dėsniai yra medžiagi 
nio pasaulio stulpai, laiką visą rūmą, taip 
Dievo įsakymai yra kiekvieno dorovinio 
gyvenimo pagrindas. Ugninėm raidėm no
rėčiau įrašyti jūsų širdyse: dešimt įsaky
mų Dievas davė ne tam, kad mus kankin
tų, bet kad mums padėtų! Ar tu Jo įsaky
mus laikysi ar ne — Dievui dėl to nebus 
nei šilta nei šalta. Bet tau ne! Tavo lai
mė ar pražūtis pareis kaip tik nuo to, ar 
tu įsakymų laikysies ar ne. Dešimt įsaky
mų yra taip reikalingi žmonių gyvenimui, 
jog pasaulis juos būtų pats sukūręs, jei 
Dievas nebūtų paskelbęs. Jie anaiptol nėra 
žmogaus laisvės varžtai; priešingai, jie yra 
žmogaus kilnumo sargai.

LIETUVIS EMIGRACIJOJ
Nėra lietuvio, kuris gyvendamas išeivi

joj pamirštų savo tėvynę. Juk kiekvienas 
paliko savąjį kraštą su skaudančia širdimi 
su ašarom akyse.

Patriotizmui ir tai meilei palaikyti bei 
įprasminti, sakyčiau, padidinti, dar viena 
graži, kilni ir prasminga mintis kilo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei, kuri ryžosi 
sukviesti visus laisvajame pasaulyje esan
čius lietuvius į Pasaulio Lietuvių seimą. 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kur begyventų 
ir ką beveiktų, neužgirdusio kvietimo į 
PLB seimą, įvykstantį 1958 m., rugpjūčio 
24-31 d.d., New Yorke, pasaulio sostinėje, 
šalia Jungtinių Tautų. Į 5į pirmąjį istorinį 
lietuvių tautos tremtyje seimą suvažiuos 
lietuvių iš visų pasaulio šalių.

Šitame masiniame suvažiavime vėl iš 
naujo pajusime, kas yra Lietuva ir ką ji 
mums reiškia, dar kartą išgirsime ir pa
matysime jos intelektualines, kultūrines, 
menines, literatūrines, sportines ir įvairias 
kitas vertybes. Dar sykį išgyvensime bran 
gios tėviškės pasiilgimą. Čia kiekvienas pa 
sijus kad yra garbingos bendros motinos 
sūnus ar duktė. Ir svetur bjdamas lietuvis 
yra genialus tautinių vertybių kūrėjas, ver 
tai galįs pasididžiuoti prieš visą pasaulį.

Jau buvo kreiptasi į visus Lietuvos dip
lomatus, konsulus, kad savo svariu ir įta
kingu žodžiu primintų visomis progomis 
atitinkamoj šalyje esantiems tautiečiams 
PLB seimą. Lygiai buvo rašyta ir prašyta 
lietuviškų radijo valandėlių vedėjų porą 
minučių paskirti šio didžiojo lietuvių sei
mo priminimui. Pakviesti politinių lakraš-

Garbink tik Tikrąjį Dievą! - skamba pir 
masis įsakymas. Bet ar nežinome stabų 
garbinimo? Ar neskaitėme apie kruvinas 
žmonių aukas? Kserksas, eidamas kariauti 
su Graikija, liepė gyvus palaidoti devynis 
berniukus ir devynias mergaites, kad tuo 
išprašytų dievų palaimos. Indai dar ir šian 
dien garbina karves, žalčius ir beždžiones. 
Tai štai į kokias dvasios tamsumas mes 
galime patekti be pirmojo Dievo įsakymo! 
Antrasis įsakymas saugo priesaikos šven
tumą, stiprina pasitikėjimą žmonėmis, iš
tikimybę pažadams ir tiesos meilę. Tre
čiasis įsakymas duoda kūnui poilsio, kurio 
šis reikalauja po sunkaus savaitės darbo. 
Ketvirtasis saugo šeimos ir valstybės au
toritetą, be kurio nebūtų įmanoma jokia 
tvarka, joks sugyvenimas. Penktasis gina 
žmogaus gyvybę. Kinuose dar ir šiandien 
motinos gali savo kūdikius išmesti ir net 
nužudyti. O kas gi saugo kūną ir būsimas 
kartas nuo geidulių viešpatavimo? Ar ne 
šeštasis įsakymas! Kas saugo tavo turtą? 
Ar ne septintasis ir dešimtasis įsakymas! 
Kas liepia sakyti tik tiesą ir tuo budu sau
go bendruomenę nuo suklaidinimų? Ar ne 
aštuntasis įsakymas! Dabar matai, kad De 
šimt Dievo Įsakymų yra brangus turtas, 
yra privilegija, yra tikroji žmonijos palai
ma!

Jau tik viena mintis mus žavi, koks pui 
kus būtų šis mūsų gyvenimas, jei žmonės 
sąžiningai laikytų Dievo įsakymus! Nereik 
tų kalėjimų, policijos, nebūtų tiek daug pa 
liegėlių ir ligonių, nebūtų pamišėlių namų, 
tiek suardytų šeimų, nebūtų suviliotų klai 
dingos laimės šviesomis, nebūtų »suklaidin 
tos jaunuomenės, skurstančių tėvų ir 
šmeižtais dvokiančių laikraščių! O Dieve, 
kaip visa mūsų žemė būtų kitokia, jei žmo 
nės iš tikrųjų tarnautų didžiausiajam Vieš 
pačiui, jei ištikimai laikytų dešimtį Jo įsa 
kymų! Žinoma, ne nuo tavęs pareina ar ki 
ti juos laiko. Bet nuo tavęs pareina ar tu 
juos laikysi!

Vysk. Dr. Tihamer Toth

= t =
PAMALDOS:
COVENTRY — šį sekmadienį 12 vai. St. 

Elizabeth bažn.

čių redaktoriai nesigailėti skilčių tam svar 
biam lietuviškam reikalui. Rodos, kad 
jau visas lietuviškasis pasaulis sujudintas! 
Jau neturėtų likti lietuvio, nieko nežinan
čio apie PLB seimą 1958 metų vasaros pa
baigoje.

Šiam seimui įtemptai ruošiasi geriausi 
mūsų tautos muzikai, dainininkai, meni
ninkai ir sportininkai. Praf. V. Marijošius 
stuiko būti vyriausiuoju lietuviškos muzi
kos simfoninio koncerto organizatorių ir 
dirigentu. Muz. A., Mikulskis rūpinasi tau
tinės imsterijos pastatymu. Dailininkai ir 
skulptoriai tariasi reprezentacinės meno 
parodos suruošimo reikalu, žodžiu, užsi
brėžta visa, kas iškeltų Lietuvos vardą ir 
garbe, kas primintų dar kartą pasauliui, 
jog lietuvių tauta yra garbinga, vieninga, 
kultūringa, kūrybinga ir verta laisvės ir 
nepriklausomybės.

To siekia PLB seimas, kuriam paremti 
ir jame dalyvauti yra kiekvieno lietuvio 
tautinė pareiga.

Informacijos komisijos vardu 
B. Mikalauskas

Konservatoriai per bailūs kovoti ir per 
riebūs bėgti.

Hubard
Didesniąją žmonijos dalį sudaro niekšai 

ir kvailiai.
B. Shaw

— Aš buvau rašytoju dvidešimt dvejus 
metus ir asilu penkiasdešimt penkis.

Twain

TREMTINIŲ NUTAUTĖJIMO PAVOJAI
Mečys Musteikis (ELI)

(Tęsinys)

Intelektualų nusikaltimas
Dėl tremtiniu nutautėjimo kai kuriais 

atvejais turi nešti atsakomybę Ir mūsų in
telektualai. Dažnai skaitome spaudoje, kad 
toks ir toks lietuvis gavo profesoriaus ka
tedra kuriame nors JAV, Kanados ar kitos 
valstybės universitete, arba kad toks ir 
toks lietuvis baigė augštuosius mokslus ar 
įsigijo daktaro- laipsni. Skaitome apie juos 
pagyrimus, išreiškiamas džiaugsmas dėl 
lietuvio laimėjimo, dažnai priedo dar ir 
fotografija būna pridėta. Bet dažnai toks 
lietuvio laimėjimas tuo ir užsibaigia. Dau
giau apie tą tautietį viešumoje nieko ne
girdėti. Nepasireiškia jis nei lietuvių vi
suomeniniame gyvenime, nei spaudoje, nei 
kur kitur.

Gerai, kai išsimokslinęs mūsų tautietis 
turi pasisekimą Ir pasitikėjimą svetimtau 
čių krašte. Bet iš augščiau stovinčio, iš 
daugiau galinčio — daugiau ir reikalauja
ma. Tie mūsų gaibeji žmonės, kurie savo 
jėgas atiduos tik svetimtaučiams ar ju 
jaunimui ir visiškai pasitrauks iš visuo
meninio lietuvių gyvenimo, tai nors ir ne
tiesioginiai. bet prisidės prie tremtinių nu 
tautėjimo, nes šiandien visu intelektualu 
parama, kovojant prieš nutautėjimą ir dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, yra būtina.
Pati didžiausia bloevbė

Dabartinis Popiežius Pius XII nelabai 
senai vra pasakęs, kad šiais laikais nati di 
džiausią nuodėmė yra nuodėmės nelaiky
mas nuodėme. Šis išsireiškimas galimas 
pritaikyti ir svarstant nutautėjimo oroble 
mą: šiandien pati didžiausia blogybė yra 
ta. kad daugelis tremtinių aplamai nutautė 
jimo nelaiko blogybe.

Todėl norint išeiti tremtiniams nutautėji 
mo pavojus , pirmiausiai reikia juos itikin 
ti, kodėl nevalia nutautėti. Kurie nutautėji 
ma laiko blogybe, tie greičiau pramato be- 
sėlinančius pavojus ir lengviau suranda 
pasipriešinimo priemones. Bet kam nutau 
tėjimas nėra blogybė, tas jau yra kaip ir 
nutautėjęs, nors jis dar ir kalbėtų gimtą
ja kalba.

KAIP ATSISPIRTI NUTAUTĖJIMUI?
Jau pradžioje buvau užsiminęs, kad mes 

bėgome iš Lietuvoj su tikslu ne vien savo 

gyvybę išsaugoti, bet siekti Lietuvos iš
laisvinimo ir likti lietuviais. Kas patoges
nio gyvenimo siekdamas užmiršo pagrindi 
nį savo bėgimo iš Lietuvos tikslą, kas 
šiandien net paties nutautėjimo nelaiko 
blogybe, tam reikia dažnai pabrėžtinai pri 
minti jo prigmtas pareigas — rūpintis sa
vo tėvyne, savo tauta.

Juk savoji tauta yra kaip savoji šeima. 
Kokie gi būtų vaikai, jei nesirūpintų į var 
gą patekusia savo motina arba jos atsižadė 
tu vien dėl to, kad motina varge. Juk tai 
būtu nusikaltimas prieš žmogišką prigim
ti. Tokie vaikai kiekvieno doro žmogaus 
būtų smerkiami ir net laikomi nusikaltė
liais. O savoji tauta juk tain pat yra šei
ma. vadinama tėvyne, daugelio — visu tos 
pačios tautos šeimų: viena didelė šeima, 
turinti ta pačia kalba, tą načia kultūra, 
papročius, tradicijas, ta pačia praeitį. Ir 
kas nesirūpina savo tėvyne, kas atsisako 
savo tautvbės. tas daro nemažesni nusi
kaltimą kaip tas. kurs nesirūpina savo mo 
tina ar jos visiškai atsižada.

Kanados kardinolas P. E. Lecer Trečių
jų Lietuviu Dienu Montrealyie metu (1955 
m.) Kanados lietuviams pasakė, kad atsi
žadėjimas tėvvnės ir tėvu nalikimo yra ne 
dėkingumo nuodėmė Todėl lieka sunran 
tarnas ir nrof. J. Brazaičio tvirtinimas, 
kad ..Atitrukdamas nuo tautos ir smilkda
mas tautiškai, žomgus smunka ir moraliai“ 
(Aidai Nr. 25. 1949 m., str. „Antras veiks
mas prasidėjo).

Tas prigimties isipareienifmas rūnintis 
savo bendra šeima — savo tauta, tėvvne 
— liečia ne tik tuos, kurie gimė savam 
krašte, bet ir tuos, kurie iš ts pačios tau
tos šeimų yra kilę tremtyje. Dėl to reikia 
ir jaunojoj — priaugančioj kartoj ūgdvti 
tėvvnės meilės aiusmą ir saugoti ją nuo nu 
tautėjimo net labiau, negu save pačius, 
nes ajunieji nutautėjimui yra daug trapes 
ni.

Išsiaiškinę bent dalinai, kodėl reikia rū 
pintis savo tauta — tėvyne ir kodėl neva
lia nutautėti, pajieškokime priemonių, 
kaip atsispirti prieš daugybę iš visų pusių 
betykančiu nutautėjimo pavojų, kurių dau 
geli anksčiau išvardinau.

Kad išliktume ištikimi savo tautai, dr. 
J. Girnius jau minėtoj paskaitoj pastato 
tris pagrindines sąlygas. Štai jos:

a) Neužmiršti gimtosios kalbos;
b) Išsaugoti tautinę sąmonę;
c) Išlaikyti tautinį charakterį.
Šie dalykai yra tampriai vienas su kitu 

susiję. Kas nevertina gimtosios kalbos, tai 
jau yra praradęs tautinę sąmonę! O Tau
tinės sąmonės praradimas prasideda tuo
met, kai išblėsta tautinis charakteris. Reiš 
kia, pati pagrindinė nutautėjimo priežastis 
yra tautinio charakterio praradimas. Štai 
kodėl nutautėjimas prasideda nepastebi
mai. Gali tremtinis kalbėti dar savo kal
ba, bet jau lietuviško charakterio neteki
mas, kurs išviršiniai nepastebimas, jau 
yra nutautėjimo žymė. Cituoju J. Girniaus 
porą sakinių:

„Praradus tautinį charakterį, atseit nu
traukus ryšius su savosios tautos dvasia, 
nebelieka nė kas beįsisąmoninti“.

„ ...tiek išliksime lietuviais, kiek išsau
gosime savo tėvų perduotą lietuvišką cha
rakterį“.

Tremtinių Istorijos pavyzdžiai

Pagal įvairius duoemnis. atspariausi nu 
tautėjimui yra mongolų ra'ės žmonės, neg 
rai ir žydai. Mongolai ir negrai daugiau 
išvengia asimiliavimosi dėl savo griežtai 
skirtingos rasės ir todėl rr"ms neįdomūs. 
Mūsų dėmesio verti yra žydai, kurie dau 
giausiai gyvena pasklidę europiečių ra
sė kraštuose ir savo išvaizda mažai skiria
si. Taigi, jie tremtį pergyvena panašiose 
sąlygose, kaip ir mes. Žinome, kad žvdai 
tūkstantmečius pajėgė efektingai priešin 
tis svetimai aplinkai ir išliko iki šių laikų 
nenutautėie. Manau, neapsiriksiu sakyda
mas, kad žydų atsparumo tremties dvasiai 
pagrindinės priežastys yra šios:

1. Religija ir papročiai;
2. Solidarumas;
3. Materialinis pajėgumas, kapitalas.
Neabejotina, kad izraelitų religija jų at

sparumui turėjo lemiamos reikšmės. Tikė
jimo drausmė ir papročiai žvdų bendruo
menę iš kitų tautybių griežtai išskiria, o 
savo tarne — sujungia. Atsimenu kelis et 
vėjus dar prieš daugelį metų Lietuvoje. 
Jeigu izraelitas pereidavo į katalikų tikėli 
mą, tai jis buvo išstumiamas ir iš žydų 
bendruomenės. Reiškia, jeigu izraelitas at 
sisako savo tikėjimo, tai nelaikoams nei 

žydu. Kitas įdomus reiškinys teko pastebė 
ti jau tremtyje; kad ir subedievėję žydai, 
stengiasi laikytis religininių papročių: vai 
go košerą, o prieš Velykas valgo macus...

Nors lietuviai savo religija dažnai neiš
siskiria iš kitų tautų, kurių tarpe tenka gy 
venti, bet griežtai laikydamiesi savo tikė
jimo bei papročių, daug geriau galėtų at
sispirti tremties grėsmei — "-itautėjimui. 
Tai ypač liečia katalikus. A Musteiks sa
vo straipsnyje „Tirpinimo Katile“, I Lais
vę Nr. 2(39) rašo, kad amerikiečių, moksli 
ninkai, stebėdami imigrantų asimiliacijos 
procesą JA Valstybėse, yra sukūrę penkių 
kultūriniu tipu gradaciją, p-mo-ntą religiją 
ir kalba. Katalikai, kalbą angliškai, ten pri 
skiriami į trečią grupę, o nekalbą angliš
kai. net į ketvirtą grupe. Tai reiškia, kad 
katalikai anglosaksu kraštuose sunkiau pa 
siduoda asimiliacijai, kaip kiti krikščionys. 
Atsparesni už katalikus yra tik nekrikščio
nys, dalinai angliškai nekalba — šie pris
kiriami penktajai grupei, k-’n sunkiausiai 
asimiliuojasi. Katalikų tikėjimo reikšmę 
lietuviams tremtyje natvirt’ ra ir gyvi se
nosios kartos pavyzdžiai JAV: prie katali
ku bažnyčių — parapijų lyg'agrečiai ilgiau 
išsilaikė ir lietuvybė.

Didelio dėmesio vertas yra žydų tarpusa 
vio solidarumas. Savo tautiečiams, pateku 
siems į vargą, žydai suorganizuoja tokia 
efektingą parama, kokios iki šiol nepajėgė 
suorganizuoti jokia kita tautinė tremtinių 
grupė. Tai patvirtina ir jų pravesta emi
gracija iš Vokietijos. Tėvynės išlaisvini
mui ir jos atkūrimui žydai ‘aip pat suau
kojo šimtus milionus doleri •.

Tai aiškus nurodymas ku iuo keliu turi 
me eiti r mes. Drauge tai priminimas ir 
musu nrasikūrusiems bei profesionalams, 
dirbantiems savoje specialybėje, ko iš ju 
laukia i varga patekusieji tautiečiai bei lie 
tuvybės reikalai.

Vertybių gradacija ,

Nutautėjimui sulaikyti ypatingos reikš
mės turi tinkama vertybių gradacija. Ver
tybių tiek lietuviškų, tie'- ’-’“timujų. tiek 
palyginant savąsias su svetimomis. Verty
bių gradacijoje dvasinės vertybės turėtų 
stovėti augščiau už materialines; lietuviš
kosios — bent nežemiau už svetimąsias. 
Suskirstydami vertybes tokia tvarka ir pa 
gal tokį suskirstymą atitinkamai jas vertin 
darni, lengviau galėsime atsispirti nutau 
tėjimo grėsmei iš svetimos, nelietuviškos 
aplinkos.

Atsispyrimas svetimai kultūrai
Kultūros išmatuoti negalima. Negalima 

pasakyti, kad ta ir ta kultūra yra tiek ir 
tiek didesnė, o ana — mažesnė. Galima nu 
statyti tik jos skirtingumus, daugiau atitin 
kąs vienos ar kitos tautos charakteriui.

Lietuviai turi taip pat savitą kultūrą, 
skirtingą nuo kitų tautų kultūrą. Štai kaip 
liettlvių kultūrą apibūdina P. Maldeikis 
savo straipsnyje „Dviejų kultūrų sankry
žoje“, Aidai Nr. 9, 1953 m.:

„Nepaliesti augštos civilizacijos, o dau
giau bendraudami su gamta ir jos nuolat 
veikiami, mes išsiugdėme sveiką, natūra
lų ir neiškraipytą vertinimą visko, kas 
vertinga, teisinga, nuoširdų, dora. O tai 
jau reiškė dvasinę musų tautos kultūrą, 
daugiau ar mažiau skirtingą nuo tos kul
tūros, kuri gimsta augštos civilizacijos ap 
linkoje. Kad ir kaip kritiškai mes žiūrė
tume į savo liaudiškos kultūros pagrindą, 
kad ir kaip ji kai kam atrodytu nesudėtin 
ga, ar primityvi, vis tik ją reikia vertinti 
kaip daugelio amžių patirties dvasinių 
vertybių atranką, nuskaidrintą krikščiony 
bės šviesoje. Joje mes gėrimės labai giliu 
lietuvių religingumu, tiesumu, prisirišimu 
prie savo žemės, gamtos meile, naturalu- 
liu nuoširdumu, imstišku atsidavimu Die 
vo valiai ir noru ne tiek iškilti, kiek būti 
geru žmogumi“.

Tuo apibūdinimu P. Maldeikis užuomi
nomis pasakė ne tik kokia yra lietuvių kul 
tūros kryptis, bet tuo pačiu ir koks yra 
lietuvių tautinis charakteris, apie kurio 
reikšmę pasisako dr. J. Girnius.

Suprantama, nepasisavinti iš svetimos 
kultūros tai, kas yra tikrai vertinga ir kas 
neišstumia savosios kultūros, būtų taip 
pat blogybė. Tai būtų nesugebėjimas pasi
mokyti iš kitų. Bet toks svetimos kultū
ros pasisavinimas leistinas tik kaip savo
sios papildymas. Kad ir geriausių savybių 
būtų atrasta svetimojoj kultūroj, nevalia 
laikyti savąją kultūrą žemesne, nes tuo 
būtų daromas žingsnis nuo jos atsisaky
mo ir, kad ir nesąmoningai, einama prie 
nutautėjimo. „Nesant visuotinai priimto 
masto kultūrų lygiui matuoti, yra galima 
sąmoningai (mano pabr. M.M.) palaikyti 
lietuvių kultūrą nežemesnėje plotmėje su 
kitomis kultūromis, o tuo pačiu ir lietuviš 
kurną išlaikyti“ (I Laisvę Nr. 2. 1954 m., 
str. „Tirpinimo katile“). Jeigu tokioje dva 
šioje būtų auklėjamas ir jaunimas, tai ir 
jis neišmainvt.ų lietuviškos kultūros į sve
timų tautu išviršinius blizgučius, daugiau 
šia materialinės gerovės pavidale.

(Bus pabaiga)
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LONDONAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
39 metų sukaktį, Londone minėsime sekan 
čia tvarka:

šeštadieni, vasario 16 d., 7 v.v., Parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Road, Lon
don, E. 9, įvyks iškilmingas posėdis — ati 
daromasis žodis, Nepriklausomybės Akto 
skaitymas, paskaita ir meninė programa.

Sekmadienį, vasario 17 d., 11 vai., Lon
dono lietuvių parapijos bažnyčioje bus lai 
komos Šv. Mišios už pavergtą Lietuvą.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti.
PLB švenčių Rengimo Komisija

NAUJAS „EUROPOS LIETUVIO“ 
REDAKTORIUS

Su apgailestavimu pranešame visiems 
skaitytojams, kad „E.L.“ redaktorius Bro
nius Daunoras pasitraukia iš savo pareigų. 
Esame didžiai dėkingi p. Br. Daunorui už 
jo darbą ir rūpestį, redaguojant mūsų sa
vaitraštį per paskutinius penkis su puse 
metų.

Nauju „Europos Lietuvio“ redaktoriumi 
pakvietėme rašytoją-žurnalistą Kazimierą 
Barėną-Barauską, kuris jau redaguos se
kantį „E. L.“numerį. Kviečiame visus 
bendradarbius uoliai bendradarbiauti su 
nauju redaktoriumi, ir visus skaitytojus vi 
somis išgalėmis remti mūsų laikraštį. „Eu
ropos Lietuvis“ darosi vis svarbesniu įran 
kiu kovai už Lietuvos išlaisvinimą ir už 
lietuvybės išlaikymą tremtyje, ir jis užsi
tarnauja visų mūsų paramą.

DBLS Valdyba 
LN B-vės Valdyba

A. LIETUVNINKAS IŠVYKSTA į JAV

Ilgesnį laiką Londone gyvnęs judrus ir 
gyvas lietuvis, Adolfas Lietuvninkas, iš
vyksta į JAV. Jis numato apsistoti Čikago
je, kur gyvena jo motina, du broliai ir 3 
seserys. Jo žmona, kilusi iš Vengrijos, tuo 
tarpu pasilieka Londone, tačiau tikisi, kad 
p. Lietuvninkui greit pavyks ją atsikviesti 
Amerikon.
MIRĖ SENIAUSIA LIETUVĖ LONDONE

Vasario 2 d. mirė seniausia Londono lie
tuvė, senoji išeivė, Marija Masaitienė, ei
dama 101 metus. Palaidota iš Lietuvių 
bažnyčios pereitą antradienį, vasario 5 d., 
Leytono kapinėse.

Sausio 28 mirė Antanina Derenčienė, 83 
metų amžiaus. Laidotuvių apeigos vyko 
Lietuvių bažnyčioje vasario 1 d. Abiejose 
laidotuvėse dalyvavo skaitlingas būrys se
nųjų išeivių.

RAŠTINĖS DARBUI
reikalingas jaunublis-jaunuolė, moką 
gerai anglų kalbą. Kreiptis raštu: P. 
Varkala, PROGRESS MERCANTILE 
CO LTD., 368, Old Str., London E.C.l.

KURSAI TRADE UNIONISTAMS

Laisvųjų Profesinių Sąjungų Centras eg- 
zilėje organizuoja naujus dviejų savaičių 
kursus profesinių sąjungų (Trade Unions) 
nariams, kilusiems iš pavergtųjų Europos 
kraštų ir dabar gyvenantiems D. Britanijo 
j e. Kursai įvyks Kooperatyvų b-vės Jauni
mo Namuose, Bexhill-on-Sea, Sussex. Pir 
mosios laidos paskaitos bus nuo š.m. vasa
rio 17 dienos iki kovo 2 dienos; antrosios 
— nuo kovo 3 iki 16 dienos.

Kaip ir ankstyvesnių kursų, kandidatai 
turi būti nevyresni 35 metų amžiaus, vyrai 
ir moterys, šiuo metu esą Britų Trade Uni 
jų nariai. Turi suprasti pakankamai ang
lų kalbą, kad galėtų sekti paskaitas.

Kursų rengėjai parūpina kursantams pil 
ną užlaikymą, be to grąžins kelionės išlai
das iki kursų vietos ir atgal. Uždarbio 
nuostoliui išlyginti, kiekvienam kursantui 
bus išmokėta po 17 svarų.

Lietuviai Trade Unionistai, norį į šiuos 
kursus užsirašyti, kivečiami neatidėliojant 
kreiptis laišku į „Darbininkų Balsą“, 55, 
Ringmer Ave., London, S.W. 6.

DERBY
Pranešame vietos ir apylinkės lietu

viams, kad DBLS Derby skyrius rengia
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimą, 

kuris įvyks š. m. vasario mėn. 16 dieną, 
punktualiai 6 vai. vakaro, Backet Str. In
nes Sales Room, Derby, (miesto centre).

Programoje oficialioji ir įvairi meninė 
dalis, vėliau seks linksmoji dalis, šokiai ir 
žaidimai iki vidurnakčio. Veiks tradicinė 
turtinga loterija su įvairiais vertingais 
fantais ir t.t. Bus gražus baras ir skanūs 
užkandžiai. Užkviesta daug svečių kita
taučių.

Visus, tiek.lietuvius, tiek jų draugus ki
tataučius, maloniai kviečiame atsilankyti 
į šį svarbų minėjimą.

Sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Nepriklausomybės Šventės Iškilmingas 

Minėjimas mūsų kolonijoje bus Vasario 
16 vakare, bet iš religinės pusės buvo gra 
žiai paminėta pereitą sekmadienį, mūsų 
kapeliono atsilankymo proga. Lietuviškose 
pamaldose dalyvavo visa kolonija. Nors to 
kios pamaldos čia buna tik didžiųjų šven 
čių metu, bet atsigaivina ir religiniai ir 
tautiniai jausmai: savas lietuviškas pa
mokslas, savos, širdžiai taip mielos, lietu
viškos giesmės. Ypač didingai skambėjo 
Lietuvos Himnas, labai darniai visų sugie 
dotas. Nemažas būrelis priėmė Šv. Komu
niją už Tėvynę.

Lietuvos Laisvės kovai paremti koloni
jos gyventojai per kapelioną suaukojo 
Tautos Fondui keturis svarus.

BIRMINGHAMAS
Maloniai kviečiame kaimyninius Skyrius 
atsilankyti į

Vasario 16-tos Dienos Minėjimą, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 16 d., Bir
mingham Arms“ restorano salėje. (Kam
pas Bradford St. ir Sherlock St.). Minėji
mo pradžia 6 vai. po pietų. Šokiams gros 
baltų orkestras

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Bradfordo Koordinaciniam Komitetui pa 
siūlius, Nepriklausomybės Šventės minėji 
mą šįmet rengia DBLS Greathorn skyrius. 
Minėjimas įvyks vasario 16 d., 18 vai., Lat' 
vių klube, Bolton Road. Programoje: “V. 
Čapo paskaita. Meninę dalį atliks Atžaly
nas. Po to bus šokiai. Veiks baras. Visi 
Bradfordo ir apylinkių lietuviai kviečiami 
minėjime skaitlingai dalyvauti.

NOTTINGHAMAS
Vasario mėn. 16 d., šeštadienį, Notting- 

hame, rengiamas Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas.

Programa:
a) Pamaldos už kenčiančią Lietuvą bus 

atlaikytos šeštadienį, 12 vai., St. Patrick 
bažnyčioje.

b) Iškilmingas minėjimas įvyks šeštadie 
nį 18 vai. 30 min., Sycamore Rd., Sycamo
re mokykloje.

Minėjime bus Dr. St. Kuzminsko paskai 
ta. Po paskaitos: sveikinimai, meninė da
lis, šokiai ir žaidimai. Grieš lietuviškas or 
kestras. Veiks baras.

Kviečiame visus Nottinghamo ir apylin
kės lietuvius mūsų tautos šventės minėji 
me gausiai dalyvauti. Minėjime dalyvaus 
ir kitų tautybių svečiai — Lietuvos drau
gai, todėl prašome laikytis punktualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
RENKAMĖS VASARIO 23 D.

Pranešame manchesteriečiams ir apylin
kėje gyvenantiems lietuviams, kad Ne
priklausomybės Šventės Minėjimas rengia 
mas vasario 23 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., 
Manchesterio LS Klubo patalpose.

Su specialiai parengta minėjimui progra 
ma atvyksta iš Londono Br. Daunoras.

Po programos — šokiai. Klubo bufetas 
rengiasi prisidėti prie vakaro nuotaikos 
praskaidrinimo. Minėjimą rengia Manches 
terio DBLS skyrius.

Visi tautiečiai kviečiami nepraleisti pro 
gos pasiklausyti įdomios programos ir tuo 
pačiu dalyvauti minėjime.

Manchesterio DBLS Skyrius

*
LIETUVIO KURINIAI

FOTO MĖGĖJŲ PARODOJE

Neseniai Manchesteryje įvyko metinė fo 
to mėgėjų paroda. Viso buvo išstatyta 757 
kūriniai. Tarp jų galima buvo rasti ir V. 
Rudžio 9 plokštelės ir 4 paveikslai, iš ku
rių trys plokštelės jam laimėjo antrą, tre
čią ir ketvirtą vietą pradedančiųjų grupė
je. Parodos teisėjai ypatingai gražiai at
siliepė apie 2-ją vietą laimėjusį „Aleksan
dra Park View“: „A very pleasing lands
cape... reflections ir the water are most 
attractive...“

V. Rūdys, sunkiai dirbdamas, įsigijo ke
letą vertingų foto reikmenų ir, sąlygoms 
leidžiant, ketina atidaryti savo studiją.

Alg. P.

VALANDA ŠARVUOTĖJE

Sausio 24 d. „E. Lietuvio“ numeryje 
Northamptoniškis, matyt karys, tik neži
nia kokio laipsnio, šitaip man atsakė: „De 
mokratijoje kiekvienas turi pilną laisvę iš 
reikšti savo pažiūras. Nepamiršk p. S-ti, 
kad mes gyvename ne Sov. Rojuje arba 
prieškarinėje Lietuvoje!“ štai tau, boba, 
pyragai! Štai tau Northamptoniškio „demo 
kratija“: jei esi grandinio laipsnyje, nebe
turi teisės pareikšti savo nuomenės. Norė
čiau paklausti p. Northamptoniškio, kokio 
karinio laipsnio jis reikalauja, kad būtų 
galima pasisakyti ne taip, kaip jis galvoja? 
Jei jis į tai atsakys, sutinku atstovėti va
landą šarvuotėje. Laimei, kad jis prieška
rinėje Lietuvoje, kurios gyvenimą tas lietu 
vių kalbos žinovas, (rašo „knyga užsivadi 
na“) nebuvo valdžioje: režimą būtume tu
rėję panašų į „tėvelio“. Lietuvis, kuris emi 
gracijoje baltos duonos pripūtęs drįsta ly 
ginti Nepriklausomybės laikų Lietuvos gy
venimą su sovietine laisve, yra arba Molio 
draugas, arba molio Motiejus.

Ren. Raštikio knygą turiu ir ją perskai
čiau. Northamptoniškis, neskaitęs tos kny
gos, siūlo man ją padovanoti Lietuvos pa
galbos organizacijai, tikriausiai tikėdamas 
gauti iš tos organizacijos nemokamai pasi
skaityti. Padarysiu tai, jei jis man nuro
dys tokios organizacijos adresą.

««« * »»»

Vyt. Andriuškevičius, kariškai išėjęs į 
apkasus dėl gen. Raštikio knygos, pirmoje 
atsakymo eilutėje pasidavė į nelaisvę, pa
sisakydamas, kad knygos neskaitęs. Ver
tas platesnių karinių diskusijų yra p. V. 
Andriuškevičiaus pareiškimas, kad „Gen. 
St. Raštikio planas buvo nerašytas ir ne
skelbtas: suartinti visuomenę su kariuo
mene“. Už tokį pasakymą p. Andriuškevi
čiaus nepakeltų joks kariškis nė į grandi
nio laipsnį!

Tokie argumentai, kad „grandinis nu
trūkęs nuo grandies“ nepadidina svorio p. 
V. Andriuškeviičaus neklaidingumo.

Jei lenkų gen. Rydz-Smigly būtų atsi
klausęs p. V. Andriuškevičiaus nuomonės 
ir nesipriešinęs, tai Varšuva šiandien ne
giedotų savo tautinio himno, taip , kaip jo 
negali giedoti lietuvių tauta. Smerkti už 
drąsą tautos, nors ji būtų ir mūsų priešas, 
nėra dorybė, juo labiau kariškių.

Įdomu kokia p. Andrįuškevičiaus nuomo 
nė Vengrijos atžvilgiu.

P. St. čereškevičiui, Vokietijoje, pasisa
kiusiam savo trigrašį, kad „verčiau žvirb
lis kišenėje, negu 10 ant stogo“, galiu atsa 
kyti kitu posmeliu apie žvirblius: „Š... sė
dėdamas — nečirškėk,“ — pasakė viever
sėlis žvirbliui...

Grandinis Stankaitis
««« ♦ »»»

DRĄSUS GRANDINIS
Anksčiau, senaisiais laikais, grandiniai 

kariuomenės vado nekritikuodavo. Būdavo 
taip: ką parašė, ką pasakė, taip ir turi bū
ti! Dabar gi kiek kitaip. Mūsų spaudoje at
sirado „Laisva Tribūna“, kurioje gali pa
sireikšti visi. Atsirado pasisakymų dėl gen. 
Raštikio „Kovose dėl Lietuvos". Vieni ją 
labai įvertina, kiti mažiau. Aš skaičiau iš
traukas „Europos Lietuvyje“. Man įstrigo 
toks generolo pasisakymas: „Vengdavau 
lankytis Prezidentūroje ir nebuvo man pa
togu, kai gaudavau kvietimą, sėdėti šalia 
Prezidento ložėje“. Tai, mano supratimu, 
nebuvo „Kova dėl Lietuvos“, bet gal tik 
savos rūšies „šaltas karas“ su Prezidentu. 
Gal ir pačią knygą būtų buvę tikslingiau 
pavadinti ne „Kovose dėl Lietuvos“, bet 
pav., „Mano sugyvenimas su Prezidentu“. 
„Kovose dėl Lietuvos“ labiau tiktų pava
dinti prisiminimus tų, kurie ir šiandien 
tebekovoja pasilikę miškuose ar kur ki
tur, jei jie kada pasiektų laisvę ir išleistų 
knygą. Gen. Raštikio kovos gal ir įdomios 
jaunajai kartai, kuri laisvosios Lietuvos 
laikais dar bėgiojo su trumpomis kelnė
mis ir tų kovų nesuprato. Jei būtume dar 
tebegyvenę Lietuvoje, tokia knyga nebūtų 
pasirodžiusi^ Gal ji nebūtų pasirodžiusi net 
ir tremtyje, jei Prezidentas būtų gyvas. 
Kai žmogus mirė, tai lengva prieš jį ra
šyti, ii paneigti, save teisinti. Bet juk nie
kas nereikalauja. Dabar mums reikalinga 
tikra vienybė, visomis pastangomis siekti 
gero mūsų Tėvynei. Visų mūsų pareigos 
vienodos: grandinių ir generolų. Nesupran 
tu p. Andriuškevičiaus pasisakymo: „kas 
kovojo su ginklu, tas nieko nelaimėjo“. Iš
eitų, kad su ginklu nereikėjo ir nereikia 
jokios kovos pradėti!?

Kain ten bebūtų, sutinku ir aš kartu su 
grandiniu atstovėti valanda ,bet su sąlyga, 
jei p. Andriuškevičius grąžintų man tą pa 
tį mano šautuvą, kurį išnešiojau 24 metus 
irgi „kovoje dėl Lietuvos“. O grandiniui 
vis tik galima sušukti valio už drąsą!
Buv. 10 p. Marijampolės pulko viršila

J. Liobė

Jieškomas Vinco sūnus Antanas
ŠPOKAS—ŠPOKEVIČIUS

kilęs Marijampolės apylinkėj. Antanas 
Špokas jieškomas jo brolio, iškeldinto 
iš savo gimtinės. Žinias apie Antaną 
Špoką-Špokevičių prašau siųsti šiuo 
adresu: M. K. (14b) PFULLINGEN. 
Postfach 52. W. Germany.

Londone išeinančiame „Darbininkų Bal
se“. š.m. sausio mėn. numeryje K. Barėnas 
rašo: •

„Tegu tik susirenka būrelis žmonių, ir te 
gu ten iškelia kas nors klausimą: „Ar žmo 
nės gali būti lygūs?", ir jūs tuojau išgir
site atsakymą: „Žinoma, kad ne!“ Atsaky
ta bus greit, nes visiems, rodos, aišku, kad 
turtingas ir bus turtingas, jei kokia nors 
nelaimė neužgrius jo, o neturtėlis gali tikė 
tis tik lengviau įsigyti dangaus karalystę 
(turtuoliui, kaip sakoma, sunkiau pralįsti 
ten, negu kupranugariui pro adatos skylu
tę!), nes tie puodai raudonųjų kurie dega 
pakrūmėse, ir tie žili seneliai, kurie pa
prastai reiškia Dievą ir kurie mėgsta iš
pildyti tris geraširdžių vargšų norus, šiaip 
ar taip ,tėra tik pasakose.

Tūlais atvejais doram žmogui truputį 
net ir nedrąsu kalbėti apie lygybę, ypač 
tuomet, kai girdi mūsiškiai turtinguosius 
ginantieji politikai. Šitokiu atsitikimu gali 
būti apšauktas klasių kovos skelbėju ir 
tuo pačiu dar bolševiku; vadinas, žmogum, 
į kurį verta atkreipti policijos dėmesį.

Nepaisydami šito nepatogumo, turime 
pasakyti, kad žmonės vis dėlto tarpais 
mėgsta apie lygybę ne tik pasikalbėti, bet 
ir pasišaipyti iš jos, ypač jei kas nors už
simena apie turtų dalijimus ar apie bend
rą valdymą. Bet tas šaipymasis tėra pa
grįstas ne rimtais svarstymais, o tokiu pat 
pigiu švaistymusi žodžiais, kaip ir anų mū 
sų minėtųjų politikų, kurie, šiandien ne
jausdami jokio pavojaus savo turtui, nes 
tokio nėra, tebegyvena praeities „kaip ra
dom, taip ir paliksim“ šūkiu. O kai dėl kla 
šių kovos, tai žinote, Keir Hardis labai tei 
singai yra pasakęs, jog darbininkų klasė 
nėra klasė: tai yra tauta. Taigi kalbėti 
apie geresnį gyvenimą tautai, apie lygybę 
jos gerovei yra žmogiškoji teisė, net ir pa 
reiga ,o ne nusikaltimas.

= LYGYBĖ -=
Bet iš tiesų ar visos tautos mastu įma

noma visiška lygybė? Žiūrint, kaip tą rei
kalą suprasime. Ar galima sulyginti aukš
tą ir žemą, protingą ir kvaišą, stiprų ir 
silpną, gabų ir idiotą? Žinoma, ne. Ar gali 
ma iš visų reikalauti vienodo skonio ir pa 
mėgimų, visus iki tam tikro amžiaus laiky 
ti viengungiais, o paskui apvesdinti ir pa
reikalauti, kad užaugintų nustatytą skai
čių vaikų? Ar galima reikalauti, kad kiek
vienas, pavyzdžiui, pietums būtinai valgy
tų bulves ir būtinai suvalgytų po penkias? 
Jei šitaip suparstume lygybę, tai turėtume 
nebe laisvus žmones, bet suuniformintus 
kalinius, gana panašius į tuosius, kuriuos 
Orwellis vaizduoja savo „1984“ romane: su 
uniforminta ne tik žmogaus išorė (drabu
žiai), ne tik pilvas, bet ir jo smegenys, jo 
jausmai ir pamėgimai. Laisvu išlikti norįs 
žmogus šitokios lygybės niekada nesiekė 
ir nesieks; nebent jis būna priverstas laiki 
nai naudotis jam primesta ta tariamąja ly 
gybe. Jos nesiekia nė toji žmonijos daugu 
ma, kurią vadiname darbininkais — ga
mintojais. Bet vis dėlto žmogiškumas rei
kalautų įgyvendinti' idealą, kuris siūlo su
teikti visiems tų pačių galimybių lygybę. 
Štai dėl ko turėtų būti kalbama. Tai yra 
socialistų idealas, niekur dar neįgyven
dintas, bet į jį palaipsniui artėjama tuose 
kraštuose, kur demokratiniai socialistai ii 
giau yra laikę savo rankose valdžios vairą.

Kas yra tas žmoniškasis socialinis idea
las? Ką reiškia šitas vienodų galimybių 
dėsnis paprastame kasdieniame gyvenime?

Va, gana, rodos, paprastas, o vis dėlto 
nelengvas įgyvendinti. Kodėl, sakoma, vie
na dalis tautos turi tam tikras privilegi
jas, o kita ne? Kiekvienas žmogus nori sa
vo būdu tvarkyti savo gyvenimą ir turėti 
įmanomai geriausias sąlygas, vadinas, ko 
daugiausia tuo gyvenimu pasinaudoti, vis 
tiek, ar jis gimė daugiavaikio vežiko lūš
noje, ar fabrikanto viloje. O iš tiesų veži

ko vaikai, nors jie būtų tokie pat gabūs, 
kaip ir fabrikanto sūnus, paūgėję siunčia
mi į darbą, nes namie vis trūksta duonos, 
o anas privilegijuotasis eina mokslus, dar 
net privačiuose, brangiai kaštuojančiose 
mokyklose ir prasimuša į žmones, į prie 
kį. Niekas juk neginčys, kad anie vežiko 
vaikai nėra nusipelnę teisės eiti tokiu pat 
keliu. Jie yra žmonės, ir vien tai jau ga
na. Svarbiausia, kad jų noras būti moky
tais nėra kenksmingas kitiems, o juk tai 
pagrindinis visuomenės sugyvenimo dės
nis (nekenk kitiems).

Kad vežikas žmogiškąja prasme yra ly
gus fabrikantui, kad jo noras duoti savo 
vaikams geresnį gyvenimą yra remtinas, te 
eretiškai pripažįsta ne vien tik socialistai, 
bet visos kortos tuojau susimaišo, kai tą 
reikalą bandoma nukelti į praktiką. Tada 
jau sunkiau būna spręsti, nes susiduriama 
su socialinėmis komplikacijomis. Susidary
ti sau gyvenimą žmogus gali per savo suge 
bėjimus, su kurais visuomenė nieko bend 
ra neturi, tai yra paties žmogaus, sakytu
me, nusavybė, jo prigmtis, ir dar per ga
limybes, kurias jam įpareigota būtų suteik 
ti vsuomenė, jei tas reikalas jai rūpėtų, 
jei ji atmestų stipriai įsišaknijusią privile
gijų sistemą. Ar žmogus galės atlikti tam 
tikrą jam patinkamą darbą ir už jį gauti 
atitinkamą atlyginimą, tai priklausys ne 
vien nuo jo gabumų, bet ir nuo išsimoks
linimo, žinojimo ir kultūros. O kaip jis pa 
sieks savo darbui reikalingo mokslo ir kul 
tūros, jei jam nebus suteikta tokia pat ga 
limybė, kaip ir anam, kurio tėvas turi pa 
kankami pinigų savo vaikui aprengti, pa
valgydinti ir sumokėti už jo mokslą net ir 
privačioje mokykloje, kur visi yra kilmin
gi ir nesimaišo niekas kiaurais keliais ir 
alkūnėmis?

Šičia reikia įspėti skaitytoją, kad norė
jimas lygybės nėra dar visiškai viskas. Sa 
kytume: saugokitės lygybės padirbinėjimų,

žiūrėkite, kad čigonas neįkalbėtų aklo ark 
lio! Jau mes žinome, ką reiškia bolševiki
nė lygybė: tauta merdėja skurde ir vergi
joje, o mažuma turi didžiules privilegijas 

■karališkai gyventi. Iš kitos pusės ameriko 
niškasis liberalizmas taip pat gimstančiam 
žmogui nepripažįsta jokių privilegijų. Jis 
sako, kad žmonės visi gimsta lygūs, vadi
nas, visi pliki ir nuogi ir visi maždaug vie
nodai rėkia. Ką padarysi, jei vėliau vienas 
užauga stipresnis, o kitas silpnesnis, ir tas 
stipręsnysis priremia silpnesniuosius prie 
sienos ar naudojasi jau stiprių pečių tėvo 
užgyventais turtais ar įmonėmis, dar ir 
pats plėsdamas jas ar net po savo galinguo 
ju sparnu suglebdamas konkurencijos ne
išlaikančiųjų mažesniųjų įmones, fabri
kus ir t.t.! Mūsų ūkiniams liberalams taip 
pat labai patinka amerikoniškas liberalis 
tinis kapitalizmas, ir štai krikščionys de
mokratai, vieni iš tokių liberalų, pagal jį 
jau šiandien sukirpinėja ir sudurstinėja bū 
simosios Lietuvos ūkinį ir socialinį veidą. 
Jei tik valia bus jų rankose, tai naciona
lizuotuosius krašto fabrikus jie parduos 
(kam? kadangi krašte likusieji žmonės 
bus neturtingi ir negalės įpirkti, tai grei
čiausia iš užsienių grįžusiems lietuviš
kiems biznieriams, kurie tai ateinančiai va 
landai paskubom krauna kapitalus...). Be 
to, kad tauta būtų ramesnė, tai jie šita pro 
ga norėtų kartu pradėti kurti ir vadinamą
jį „liaudies kapitalizmą“: pardavinėti pra 
monės įmonių smulkias akcijas, kad juo di 
dėsniam tamsesnių darbininkų skaičiui bū 
ti; užčiauptos lūpos, kaip to kapitalizmo 
dalininkams ir dalyviams. Pirksi akcijų už 
litą ar penkis (net ir tas pačias galės at
skaityti iš uždarbio), fabriką valdys „di
dysis kapitalistinis brolis“, kurio rankose 
bus didžioji akcijų dauguma ir pelnas, o 
„liaudies kapitalistas“ už savo litą netu
rės teisės nė į murmur...

Vienodų galimybių norėjimas reiškia vi 
siškai ką kitą, o ne teisę nusipirkti smul
kią akciją su teise svajoti susilaukti pro
gos įsigyti visą fabriką. Ko demokratinis 
socializmas nori, tai kad kiekvienas visą 
savo gyvenimą galėtų naudotis visiems vie 
nodomis galimybėmis. Berankis ir bekojis

taip pat nori gyventi, ir gimęs netoks ga
bus trokšta išeiti bent pradžios mokyklą, 
tik jam ten turėtų būti parodomas dides
nis rūpestis, negu gabiajam, nes kartu su 
gabiuoju jis nepajėgia lenktyniauti. Šiaip 
žiūrima žmogaus sugebėjimų, kai kalbama 
apie vienodas galimybes. Vis tiek, ar esi 
bajoras, ar mužikas, turi teisę į tą patį iš 
silavinimą ir darbą, jei vienoda gabumų 
svarstyklė. Šitai turėdami galvoje, socialia 
tai ir kelia maištą prieš visuomenės susi
skirstymą į klases ir iš to išplaukiančias 
privilegijas vieniems ir skriaudas kitiems. 
Kol bus prieita prie beklasinės visuome
nės, neturtingieji neturės kartu su turtin
gaisiais tokių pat galimybių mokytis, rink 
tis darbą, gauti geresnius uždarbius, švie
siau praleisti laisvalaikį, net pasirūpinti 
savo iš prigimties atsilikusiais, ligotais ar 
pasenusiais, nors turtingieji ne visados yra 
gabesni. Taigi ir norima, kad galimybės bū 
tų atviros visiems, kurie pajėgūs naudotis 
jomis. Tik ir tada bus dar nelygybės, bus 
silpnas ir stiprus, laimingas ir nelaimin
gas, bet visuomenės pareiga bus žiūrėti, 
kad silpnasis nebūtų sutryptas, o nelaimin 
gasis paliktas skaudžiam savo paties liki
mui.

Apie lygybę kalbant, iškyla dar ir kitų 
dalykų, ne tik čia suminėtieji. Kad svei
kas ir nenusenęs žmogus galėtų gyventi, 
tai jis turi drbti, bet jo neturi graužti rū
pestis dėl rytdienos duonos, dėl to būtino 
kąsnio. Tik lygybė reiškia ne patį tą ma
žiausią kąsnį, kuris reikalingas gyvybei pa 
laikyti ir dirbti, bet tokią dalį, kuri pri
klauso pagal jo darbą ir pareigas. Tai ži
noma, toli gražu nereiškia, kad būtinai v! 
si žmonės turi gauti vienodus atlyginimus. 
Gal Žmogus nori turėti daugiau pajamų, 
todėl sunkiau ir ilgiau dirba. O lygybė čia 
reiškia, kad žmogus už savo darbą turi 
gauti nustatytąjį atlyginimą, vis tiek, ar 
jo oda balta, ar juoda, ar jis žydas, ar lie 
tuvis, ar jam lemta gimti vyru ar moterim. 
Kitas dalykas dar svarbus: tarp už skirtin 
gus darbus įvairuojantieji atlyginimai ne
turi būti nepaprastai skirtingi, nes jie vėl 
skirstytų beklaslnę visuomenę į klases.

(Nukelta į 4 psl.)
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KAIP PAGAUNAMI AGtNTA!

6 vižraSai
Gerbiamieji Skaitytojai, išvydę šią nau

ją mano užrašų puošmeną, gali nustebti. 
Skubu pranešti, kad tai atsisveikinimo pro 
ga savaitraščio leidėjų man speciali dova
na: esu gavęs, šio krašto žmonių lūpomis 
tariant, „maišą". Tik toks skirtumas, kad, 
kaip žinote, anglų kalboje „to sack" kadai 
se reiškė žmogaus jkišimą maišan ir jo iš
metimą per bortą jūron. Šiais amžiais re
čiau pasitaiko tokia operacija, tačiau pats 
žodis užsiliko ir plačiai tebevartojamas ta 
prasme, kai kuris nors pareigūnas ar pa
reigūnė išmetami ne jūron, bet iš eitų pa
reigų. Turiu tuoj pat prikergti, kad maišą 
gavau užpelnytai, nes mano surūdijusi 
plunksna, kartais, gal ir iš netyčių, nebuvo 
pūkų plunksnelė, ir bakstelėdavo vienam 
ar kitam j pašonę. Visiems tiems, kurie bū 
tų tokj plunksnos bakstelėjimą pajutę, ta
riu nuoširdų sorry, o jei toks žodis šiame 
krašte pasakomas, tai, kaip žinote, jam 
viskas atleidžiama. Net ir vyrui, grįžu
siam paryčiui, žmona atleidžia, jei jis dar 
įveikia š| stebuklingą žodi ištarti. Apie tai 
liudija ir šio krašto šeimos bylų istorijos. 
Todėl, pasinaudodamas šiuo žodžiu, ramia 
sąžine grįžtu | tiesiogines pareigas Hyde 
Parke.

Atsisveikindamas noriu gerb. skaityto
jams palikti tą pati testamentą, kurj prieš 
šimtą metų paliko savo broliui garsus ra

šytojas Čechovas, norėjęs, kad jo tas bro
lis būtų kultūringas žmogus. To tikslo siek 
damas, rašytojas parašė jam tarp kitko ši 
tokias sąlygas:

1. Kultūringas žmogus gerbia savo arti
mą, todėl jis visada yra malonus, manda
gus ir paslaugus. Jis nepradeda rietenų dėl 
pamesto plaktuko ar dėl nukramtyto 
plunksnakočio... Jis pakenčia stipresnį du 
rų trenksmą, nesibara dėl perkeptos mė
sos, supranta jumorą, nesirauko dėl sveti
mų žmonių, užklydusių j jo kambarj ir ne 
pasilieka kambaryje, jei ten jo nemėgsta.

2. Kultūringas žmogus jautrus ne tik ei 
getoms ir katėms...

3. Jis neliežuvauja pakampiais apie ki
tus ir, gerbdamas kitų ausis, dažniausiai 
tyli.

4. Jis nenuvertina savęs tam, kad įgijus 
kitų simpatijas...

5. Jis nėra tuščiaviduris: padaręs už ska 
tiką, nebėgioja aplinkui, rodydamas pinigi 
nę, tarsi jo nuopelnai būtų ne skatiko, bet 
šimto rublių vertės. Jis nesigiria, kad buvo 
priimtas ten, kur kiti neįsileidžiami.

Tokiais linkėjimais užbaigdamas, užkasu 
savo plunksną, it indėnai kovos kirvelį, tai 
kos, abipusio sugyvenimo, abipusio pasiti
kėjimo, abipusio draugiškumo, abipusės 
pagarbos ir visapusiškos naudos vardan.

NmHmNiuuMNUMNMNHNiMmHhntHiiiuHiHiiiiiiiiuuiiiiirHiiiiiitiuiiHiiiinmiitiiiiir  '■niimiiniiiniHtHiii

Spaudoje buvo žinutė, kad neseniai švei 
carijos vyriausybė išvarė Vengrijos atsto
vybės buvusį sekretorių ir suėmė dvi mo
teris... Už tų trumpų žodžių yra paslėptas 
ilgas darbas, iki šveicarų policija susekė ir 
išaiškino sovietų šnipų vienos celės veiki
mą. Dabar jau skelbiama, kokiu budu poli 
cija šnipus sekė ir kaip sovietiniai agentai 
sau talkininkus verbavo bei iš jų informa 
cijas priimdavo.

Jau 1954 m. šveicarų saugumas gavo ži
nių, kad Vengrijos atstovybės patarėjas 
Emeric Pehr įtartinai daug važinėja auto
mobiliu po Šveicariją. Nieko konkretaus 
policija nesusekė per ištisus metus. Tačiau 
akių nuo diplomato nenuleido. Metų gale 
jis dingo iš Šveicarijos ir buvo pakeistas 
kitu — Mate Vegh. Policija atkreipė akį 
ir i j|.

Vieną dieną Vegh išvyko -diplomatine 
mašina j Payerne. Paskui jį sekė ir kita 
mašina — saugumo. Prie pat Payerne sau 
gumas pametė iš akių mašiną su CD ženk 
lu. Puolėsi jieškoti. Tik po 20 minučių ra
do CD mašiną nuošalioje gatvėje stovin
čią. Tuojau pasirodė Vegh su savo žmo
na, sėdo vėl į mašiną ir pasuko atgal į 
Berną.

Saugumas tuoj padarė prielaidą, kad 
Vegh turėjo šioje apylinkėje su kuo pasi
matyti arba palikti pranešimą sutartoje 
vietoje.

Ta vieta turėjo būti netoliese, nes per 
20 minučių reikėjo ją pasiekti ir sugrįžti. 
Nusprendė, kad kur nors turėjo būti „paš
to dėžutė“, dabartiniame šnipinėjime la
biausiai praktikuojamas būdas susižinoti 
su agentais. Gerai užamskuota vieta uolo
je, medžio drevėje, tvoros plyšyje ar pa
našioje vietoje. Keturių kilometrų apylin
kėje saugumas iš pagrindų išžiūrėjo į akį 
krintančias ir vis dėl to gerai maskuotas 
vietas. Ir pasisekė. Tvoroje surado plyšį, 
kuris buvo pridengtas akmeniu. Plyšyje 
rado voką su rašteliu ir keletą šimtinių 
frankų.

Saugumas buvo tikras, kad jis užėjo šni 
pų celės pėdsakus. Reikėjo laukti, kad kas 
nors ateis pašto atsiimti. Kad nesuktą tų 
įtarimo, iš didelio atstumo buvo pritaisyti 
žiūronai su infraraudonais spinduliais, ku

jos klausimą, kokių žinių iš jos norima, ga 
vo nekaltą pareigūno atsakymą.

„Mus, pavyzdžiui, domina, kiek unifor
minių kepurių viename Šveicarijos fabrike 
padaro per mėnesį, arba kiek kaime yra 
kepyklų ir jose iškepa per dieną duonos“.

Su reikiamom instrukcijom šveicarė bu 
vo išleista atgal. Jos žinios buvo nekalto 
pobūdžio — atsakymai į jai duodamus 
klausimus. Atsakymus surašydavo vengriš 
kai ir padėdavo „aklinojo pašto dėžutėje“. 
Joje rasdavo ir jai skirtus klausimus. Pa
gal „raktą“, kurį jai perdavė Vengrijos ats 
tovybės sekretorius Vegh, skaičiuodama 
laiškelio raides, ji susirasdavo datą, kada 
bus paimtas iš skylės naujausias „paštas“, 
kurį ji turi pristatyti. Laiškai iš Budapeš 
to būdavo pasirašyti „Tetos Olgos“ ar pa
našiai. _

Per šitą savo agentę jos darbdaviai il
gainiui panoro sužinoti ir svarbesnių da
lykų: kiek ilgio ir kiek pločio turi takai 
Payerne aerodrome, kokio dydžio yra ka
reivinės ir kiek žmonių jose telpa, kiek 
Šveicarijoje yra chemijos reikmenų fabri
kų ir kur jie, kur yra ginklų dirbtuvės ir 
kur yra ginklų sandėliai.

Tiems ponams Budapešte viskas buvo 
įdomu. Tik moterėlė ir norėdama į tokius 
klausimus vargiai galėjo atsakyti tiksliai.

Budapeštas jos pranešimais dažnai ne
būdavo patenkintas. Jai pranešė ,kad jei
gu ji nepasistengs, tai turi pagalvoti apie 
savo artimųjų Vengrijoje likimą.

Sykį ji rado „aklinojo pašto dėžutėje“ 
pranešimą, kad jos raportai niekam kitam 
netinka kaip tik tam tikrai kūno daliai 
pašluostyti. Su pranešimais ji rasdavo ir 
po kelis šimtus frankų jai už paslaugas.

Eidama į dėžutę, agentė visada turėdavo 
po ranka laikraštį. Jeigu viskas būdavo 
tvarkoje, tai ji turėjo laikraštį laikyti po 
dešine ranka, jeigu kas įtartino ar netvar 
ko j e —- po kaire.

Antra suimtoji agentė — italė turėjo ki 
tokį uždavinį. Iš jos nereikalavo duoti ži
nių apie Šveicariją. Ji tebuvo kurjeris. Ta 
čiau nebuvo tokių įrodymų, kad butų ga
lima jai kelti bylą, tad ji tik buvo išvyta 
iš Šveicarijos teritorijos. Šveicarijos pilie
tė turės atsakyti prieš teismą.

f PASAULYJE 1
Ilk_____________ dl

DAR NEVĖLU!
Nevėlu atsilyginti už lietuvių periodinę 

spaudą ir taip pat dar nevėlu naujai užsi
prenumeruoti laikraščius ir žurnalus.

Maloniai primenama L. Enciklopedijos 
prenumeratoriams, kad jau pasiųstas sąra 
šas 10 tomui. Yra dar neatsiskaičiusių už 
tomą 9-tą.

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

JAUNIMAS INFORMACINIAME DARBE 
APIE LIETUVĄ

ATOMINIS LAIKRODIS

Amerikos fizikams pavyko išrasti naują 
atomini varikli, kurj pavadino kišeniniu 
akumuliatorium. Tai maža atominė piliulė: 
15 mm diametro, penkių milimetrų storio. 
Energijos šaltinis trupinys metalo, vadina
mo „prmometheum 147".

šis naujas metalas yra šalutinis gami
nys, gautas skaldant uraniumą. Jis suras
tas visai neseniai. Fizikai tuoj pastebėjo jo 
geras ir praktiškas savybes, kurios bus pri 
taikintos elktros laikrodžiams varyti. Pažy 
mėtine, kad šis naujas, pigus ir nesudė
tingas išradimas prisideda prie daugelio 
Jau praktiškai naudojamų aparatų, kurie 
šviesą verčia | elektros energiją fotoelek- 
trinių silikono plokštelių pagalba.

Prancūzijos LB Studentų Sekcijos Pir
mininkas Ričardas Bačkis nuo pr. m. ge
gužės mėn. ligi š.m. vasario mėnesio para
šė keturis straipsnius apie Lietuvą prancū 
zų kalba šiuose žurnaluose: ,

'„Jeunesse Libre“ Nr. 12, 1956 m. gegu
žės mėn. numeryje — „Les Pays ąui subi- 
ssent le colonialisme“ — „La Lithuanie“, 
pusi. 3-5;

„Nouvel Horizon“, Nr. 16, 1956 m. gruo
džio mėn. „La destalinisation en 
nie“, pusi. 9-10;

„Jeunesse Libre“ Nr. 19-20, 1957 
šio mėn. numeryje, — „Les Etats

Lithua-

m. sau- 
Baltes“ 

— „Une Fenetre ouverte sur la politique 
sovietique“, pusi. 30-32 ir

„Nouvel Horizon“ nr. 17-18, 1957 m. va
sario mėn. „Jeunesee Lithuanienne: Plus 
qu‘ un malaise, un mal profond“, pusi. 13 
-14, kur kalbama apie jaunimo nuotaikas 
okupuotoje Lietuvoje.

Maskva, šią savaitę Maskvoje posė
džiauja Augščiausioji Taryba. Svarstomi 
ekonominiai klausimai ir biudžetas...

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE
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.

rie padeda ir nakčia matyti. Buvo pastaty 
ti budėtojai dieną ir naktį.

Dvi savaites niekas nesirodė ir tvoros 
plyšio nepalietė.

Pagaliau vieną pavakarę pasirodė mote
ris, pasivaikštinėdama pagal tvorą. Prie 
paslaptingojo plyšio ji stabtelėjo, dirstelė 
jo į kairę ir dešinę, paskui nugara pasisu
ko prie tvoros ir atgalia ranka ištraukė vo 
ką. Paskui greitai dingo. Bet nuo šiol jau 
saugumas ją sekė.

Netrukus saugumas išaiškino, kad tai bu 
vo italė, kuri dirbo gretimo kaimo fabrike 
lyje. Išaiškino taip pat, kad ji keleris me
tus buvo gyvenusi Vengrijoje. Italę nuo 
šiol visur ir nuolatos sekė. Pastebėjo, kad 
ji daug važinėjo, surinkdama ar išvežioda
ma informacijas į tokius „aklinuosius paš
to punktus“.

Pagal tai, kas lanko tas „aklinojo pašto 
dėžutes“, buvo pastebėta ir kita moteris, 
kuri turi ryšio su Vengrijos atstovybės 
tarnautoju Mate Vegh. Ją net pasisekė nu 
fotografuoti tuo metu, kai ji ėmė iš dėžu
tės voką. Tai buvo Šveicarijos pilietė, kilu 
si iš Vengrijos, bet už šveicaro ištekėjusi. 
Policija paskaitydavo laiškelius anksčiau, 
nei jie pasiekdavo adresatą. Tai buvo, pa 
lyginti nekalti pranešimėliai. Stebino tik 
tas faktas, kad „aklinojo pašto dėžutės“ 
buvo įtaisytos daugelyje vietų, kai kurios 
net pačiame Zueriche.

Pernai rugsėjo mėn. Vegh išvyko iš Švei 
carijos. Kai jo nebuvo, nebuvo pastebėta 
jo agenčių jokios veiklos. Tada saugumas 
nelaukė toliau — abidvi suėmė.

Viena iš jų, šveicarė, pasisakė saugumui, 
kad ji esanti net patenkinta, jog saugumas 
ją suėmė, nes ji vykdžiusi šnipinėjimo dar 
bus prieš savo valią, prievartaujama, gra
sinama dėl jos artimųjų likimo Vengrijo
je. Ir ji ramiai papasakojb, kaip ji buvo už 
verbuota šnipinėti.

Prieš keleris metus ji buvo nuvykusi į 
Vengriją pas savo gimines. Jau baigėsi ten 
jos viza, ir ji rengėsi grįžti į Šveicariją. 
Vengrijos valdžios pareigūnas pasiteiravo, 
ar ji nenorėtų dar ilgiau pas gimines pasi
svečiuoti, nes galima vizą pratęsti be dide
lio vargo. Vienam užsienių reikalų minis
terijos pareigūnui buvo pravesta susitikti- 
su ja ir vizos reikalus asmeniškai sutvar
kyti. Pareigūnas betgi tvarkė reikalus ne
visai įprastai — užuot biure juos tvarkęs, 
nusivedė jis šveicarę į restoraną ir pavai
šino pietum. Viza buvo pratęsta. Bet pa
reigūnas panoro susitikinėti su ja dar ir 
po to. Vieną kartą jis paklausė, ar už vi
zos pratęsimą ji nesutiktu atlikti kai kuriu 
patarnavimu. Valdžia jai būtu dėkinga, jei 
ji atsiųstų iš Šveicarijos kai kuriu žinu
čių. Už jas, savaime suprantama, jai būtų 
gerai atlyginama. ,

Ji supyko ir ėmė atsisakinėti. Tada pa
reigūnas davė jai suprasti, kad jeigu atsi
sakys, tai pasibaigus vizai jai gal nebus 
leista 
kai ji 
kytos 
riuos _ ...

Tokių argumentų veikiama, ji sutiko. I

O gerbiamas diplomatas Veghas? Jis 
gruodžio 17 d. vėl panoro grįžti iš Vengri 
jos į Šveicariją, šveicarų policija apie jo 
grįžimą buvo painformuota ir jį sekė nuo 
pat sienos. Jau Berne, kai Veghas ėjo Ber
no gatvėm, prie jo prisistatė policijos pa
reigūnai ir paprašė, kad jis sėstų į jam 
pristatytą automobilį.

Nervingai sutiko Veghas sėsti ir buvo nu 
vežtas į prokuratūrą. Ten jam pateikė pa
sirašyti raštą, kad jis žino, jog jis yra iš
tremiamas iš Šveicarijos. Veghas mėgino 
protestuoti ir reikalauti paaiškinimo už ką. 
Tada jį paklausė, ar jis neatsimenąs savo 
kelionės į Payerne. Veghas negalėjo jos 
prisiminti ir dėjosi nieko nežinąs, iki jam 
parodė fotografijas jo agenčių, kai jos ima 
paštą iš sutartos vietos. Tada Veghos vei
das paraudo ir pasirašė toliau be jokių 
reikalavimų.

Tai tik vienas iš diplomatinių agentų, 
kurie organizuoja šnipinėjimą. Apie vieną 
paskelbta, apie kitus tylima. Tačiau fak
tas, kad per dvejus metus iš Šveicarijos 
buvo išvyti daugiau kaip dvylika komunis 
tinių valstybių diplomatų.

Londonas. Buv. minlsteris pirmininkas 
Edenas buvo priėmęs rusų kvietimą pava
sarį vykti į Maskvą „atsilyginant“ už Bul 
ganino ir Chruščiovo vizitą Didž. Britani
joje. Naujasis ministeris pirmininkas Mac- 
millanas pareiškė, kad jis neturės laiko ke 
lionei į Maskvą.

*
Budapeštas. Rusai Vengrijoje šiuo metu 

laiko 24 divizijas. 19 Raudonosios Armijos 
divizijų sutraukta prie Jugoslavijos pasie
nio. Tai nebloga sargyba Titui!

*
Singapūras. Anglijos narai bando iškel

ti 1943 m. nuskendusį japonų laivą, kuria 
me turėtų būti virš vieno miliardo dolerių 
aukso ir deimantų, priklausiusių Japoni
jos imperatoriaus karūnai.

*
Tournai. Belgijos muitininkai konfiska

vo iš Lille į Briuselį atvažiavusio keleivi
nio traukinio garvežį, nes jame rado kon
trabandinių kvepalų ir šampano.

*
Sofija. Septyni Bulgarijos vyriausybės 

nariai — ministerial atleisti iš eitų parei
gų, ryšium su partinės linijos posūkiu po 
Vengrijos įvykių.

*
Paryžius. Paskelbta statistika rodo, kad 

kiekvienas prancūzas išgeria dešimts kar
tų daugiau alkoholio už amerikieti ar šve
dą, penkis kartus daugiau už anglą ir ke
turis kartus daugiau už belgą ar šveicarą. 
Kiekvienam prancūzui tenka 22 litrai gry
no alkoholio per metus. Prancūzijoje vieną 
barą išlaiko 86 gyventojai, Anglijoje 430, 
Norvegijoje — 3000.

*
Maskva. Rusai projektuoja statyti naują 

geležinkelį į Sibirą. Geležinkelis būsiąs 5 
metrų pločio ir juo važiuos atominiai trau 
kiniai.

*
Berlynas. Čia paskelbta, kad Rytų Ber

lyno studentai buvo berėngią lapkričio m. 
pradžioje sukilimą, tačiau kompartijai pa 
vykę laiku jį numalšinti.

grįžti į Šveicariją. O tada automatiš 
gali būti suimta. O gali būti pritai- 
sankcijos ir jos giminėm, pas kū

jį dabar gyvenanti.

Londonas. Iki šiol Didž. Britanija paau
kojo 263.000 svarų sterlingų Vengrijos ir 
vengrų pabėgėlių gelbėjimo fondui.

RACEVIČIŪTĖS Elena ir Teresė, dukros 
A. ir O. Racevičių, prašomos jos pačios, 
ar jų adresus žiną, parašyti: Andriui 
Šliokaičiui, 1536 Hubbard, Detroit 9, 
Mich. USA. Joms turima svarbių žinių.

MACKEVIČIUS Aleksandras, gyv. 6307 
Superior Ave., Cleveland 3. Ohio, USA, 
pajieško šių asmenų: DUBRICKO Jono, 
MAKSVYČIO Alfonso. RAKAUSKO Pra 
no. PARULIO Juozo, ŠLIUŽO Kazio. TA 
MAŠAUSKO Juozo ir ŽILINSKO Jono.

AVIŽIAI, Justinas, Jonas ir Pranas. Jie 
patys arba žiną jų adresą, prašomi ra
šyti: Pr. Baukus, 17, Elisabeth Str., Che- 
etham, Manchester 8.

KALASEVIČIUS Zigmas ir KONCEVI
ČIUS Aleksas, arba jų adresus žiną, pra

šomi rašyti: Domas Andriuška, 264, Fer
ry Str., Newark, 5, N.J., USA.

LYGYBĖ

(Atkelta iš trečio pusi.)
O socialinių įstaigų rūpestis būtų žiūrė

ti švietimo, sveikatos reikalų ir gerovės tų 
visuomenės narių, kurie reikalingi globos.

Dar kitas reikalas — tai žmogaus darbo 
sąlygos. Žmogus neturi būti verčiamas už 
menkiausią atlyginimą dirbti ilgiausias va 
landas, net be atostogų, atlikinėti kiekvie 
ną darbą, net ir nemėgiamiausią, nes ant
raip būsi išmestas, gal būt kitur negausi 
nė tokių sąlygų, vadinas, dėl baimės. Ge
ras atlyginimas, atostogos, geros darbo są
lygos, žmoniškos valandos, darbo užsitikri 
nima s— visa tai svarbu, bet vienodų gali
mybių norėjimas diktuoja visiškai kitus 
klausimus, nes šitais dalykais jau ir šiaip 
pažangesniuose kraštuose rūpinamasi, ne
bent socialistų buvimas valdžioje tik pa
greitina sprendimus. Jeif u jau lygybė, tai 
kodėl vieniems yra suteikiama privilegija 
pasirinkti geresnį darbą ir apsidrausti ja
me vien tik dėl to, kad jis gimė ne vežiko 
lūšnoje, o yra, sakysim, gumos fabriko sa
vininko sūnus? Kodėl žmogus turi būtinai 
eiti drbti į tekstilės fabriką, jei jam arčiau 
šridies grynas oras, vadinas, darbas žemės 
ūkyje, melioracijoje, kelių tiesime, statybo 
je ar kitur? Tik čia yra tam tikra galimy-

bių riba. Sakysim, nors ir daug būtų kandi 
datų į fabriko direktorius, bet didesnis 
skaičius, suprantama, negalės būti paten
kintas, nes ten užtenka tik kelių ar net vie 
no. Tai aišku ir pagaliau jau ne tiek svar
bu. Pagrindinis dalykas, kai kalbama apie 
lygybę, tai kad žmogus gautų ne bet kokį 
darbą, o tinkamą darbą. Vadinas, 
darbininkui turi būti leidžiama pa
čiam pasirinkti darbą, išskyrus ypa
tingą metą, kai jis gali būti siunčia
mas, kur trūksta darbo jėgos. Antra, jis 
turi būti darbui paruošiamas. Trečia, pa
gal sugebėjimus ir išdirbtąjį laiką jis turi 
būti aukštinamas. O svarbiausia — darbe 
su visais turi būti elgiamasi, kaip su žmo
nėmis.

Tai štai bruožai lygybės, kurios, rodos, 
nepakeis leidimas darbininkui nusipirkti 
smulkia ir nereikšmingą fabriko akciją. 
Šitos idealios lygybės siekimas ir Jgyvendi 
nimas yra sąmoningų darbo žmonių tasai 
žiburys, kokį vaizduoja Jonas Biliūnas. Ka 
dangi žburys yra ant aukšto ir stataus kal
no, tai pasiekti nėra lengva. Reikia pašiau 
kojimo, drąsos ir pasiryžimo. Švedai štai 
per daugelį metų dar neįveikė visiškai pa
siekti, nors pro visas kliūtis sėkmingai 
iriasi į priekį. Mes kalbomis apie fabrikų 
akcijas taip pat greit nepasieksime“.

BRDWNEJONES
Ltd.

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

T el.: PAD 2797.

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

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, 3ATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠČIŲ.
Prieš užsakydami kitur siuntinį, palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis! 
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