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Du laisvieji kalba pavergtiesiems
EUROPOS ATSTOVAI PJT POSĖDŽIUOSE

Europos Tarybos Komisijos Taryboje 
Neatstovaujamų Valstybių Interesams 
Ginti Pirmininkas K. Wistrand ir Vice
pirmininkas F.J. Goedhart New Yorke.

Spalio 3 ir 4 d.d. New Yorke įvyko PJT 
Seimo keturi posėdžiai. Darbotvarkėje — 
polįtinės padėties įvertinimas, priverčia
mieji darbai ir darbininkų teisių laužymas 
Sovietų Sąjungoje ir jos pavergtuose kraš 
tuose. Bet šių posėdžių išskirtinė žymė — 
dalyvavimas svečių iš Europos, laisvosios 
Europos valstybių oficialių atstovų.

Tiesa, Europos Tarybos Komisijos Tary 
boję Neatstovaujamų Valstybių Intere
sams Ginti pirmininkas, Švedijos senato
rius TC. Wistrand savo žodyje PJT Seime 

„ prisipažino neturįs vykdomosios galios ir 
! negalįs pažadėti pavergtųjų išlaisvinimo, 

bet šavč dalyvavimu PJT Seime norįs pa
rodyti' Vakarų Europos solidarumą ir pa
lankumą Sovietų pavergtiesiems kraštam, 
norįs ‘paliudyti V. Europos viešosios opini 
jos nesutaikomumą su esamąja Centro ir 
Rytų Europos padėtimi. Sutikdama su min 
tirai, kad Sov. Sąjunga atsižvelgia tik į jė 
gos argumentus, K. Wistrand lygiagrečiai 
pabrėžė, kad Sov. Sąjunga lygiai atsižvel
gianti ir į savų interesų argumentus. Esą

■ Jau šiandien aišku, kadjaikas Sov. Sąjun 
gos sudarytą ir jėga palaikomą padėtį Cen 
tro ir Rytų Europoje kreipiąs prieš pačios 
Sov. Sąjungos interesus. Jėga negalinti vi
są laiką apspręsti santykių tarp valstybių. 
Kai visur pasaulyje kolonizmas nykstąs, 
kaip gali seni europinės kultūros centrai 
būti paversti kolonijomis? Nesą nepatva
resnio reiškinio kaip jėga. Sov. S-ga pati 
pamatys, kad kolonizmas jai neapsimokąs. 
Sov. S-gos vidaus evoliucija lygiagrečiai 

w diktuojanti ir jos tarptautinių santykių 
evoliuciją. Pavergtiesiems reikalingas ryž 
tas ir kantrybė. Sprendimas brėkštąs.

Po Wistrando žodžio visai natūralu bu
vo patiems PJT atstovams pasisakyti dėl 
tarptautinės padėties. Diskusijas pradėjo 
PJT politinės komisijos pirmininkas V. Si
dzikauskas, pateikdamas projektą atsišau
kimo į Jungtinių Tautų narius — laisvą
sias valstybes. Atsišaukimo išvadose PJT 
Seimas „Pabrėžtinai šaukiasi į JT narius 

—- laisvųjų valstybių vyriausybes, kad jos:
1) pagal Jungtinių Tautų Chartos 39 str. 
nuostatus pateiktų JT pilnačiai Sovietų 
Sąjungos agresijos bei intervencijos veiks 
mals Centro ir Rytų Europoje sudarytos 
padėties klausimą svarstyti ir 2) kad 
spaustų Sov. Sąjungą atitraukti iš Albani 
jos,’ Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos,. Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos karines bei politines jėgas ir vi
sus kitus agentus, kad tikros laisvės sąly
gomis įvyktų rinkimai, įgalinantieji pa
gal šių tautų valią sudaryti vyriausybes“.

Diskusijos dėl tarptautinės padėties įver 
tinimo nusitęsė per tris PJT Seimo posė
džius.

Pabaltt^*valstybėše?*lS*"to”daugelia'pre- 
kių ima trūkti, kas pirkėjų paniką dar la
biau padidina. Apskritai Sovietų Sąjungo
je vis aštriau ima pasireikšti infliacija. 
Popieriniai rubliai pasidaro vis labiau be
verčiai ,kas gali už juos įsigija kurį nors 
daiktą.Sovietų valdžiai tatai sudaro nema
žą rūpestį. Netik miestuose, bet ir kaimuo 
se išklijuojami plakatai prieš „prekių spe
kuliaciją“, raginant piliečius nepasiduoti 
„gandams“.

Santykiuose su užsieniais rublio nuverti 
nimas, žinoma, didelės reikšmės neturėtų, 
nes rublio valiuta užsienyje neturi vertės. 
Bet Sovietų Sąjungos viduje rublio nuver 
tinimas reikštų, kad gyventojai Vėl kartą 
nustotų geros dalies savo santaupų ir už
darbių, o kartu nebetektų dalies perkamų
jų priemonių.

svečias tarė žodį Europos Tarybos Komisi 
jos Taryboje Neatstovaujamų Valstybių 
Interesams Ginti viceprezidentas, Olandi
jos parlamento socialistų frakcijos lyderis 
F J. Goedhart, II-jo pasaulinio karo metu 
kaip. Olandijos rezistentas buvęs nacių pa 
smerktas mirti, bet patį paskutinį momen
tą iš kalėjimo pabėgęs. Goedhart yra dide 
lis,,Europos apsijungimo šalininkas, lygiai 
ir bekompromisinis kovotojas prieš sovie 
tinį kolonizmą. Savo žodyje PJT Seimui 
Goedhart pirmiausia pabrėžė, kad Vakarų 
pasaulyje dar nemaža esą žmonių ir poli
tikų, tebegyvenančių iliuzija, kad su ko
munistiniu pasauliu galima sugyventi. Ta
tai įgalina sovietų ekspansiją. Kremlius 
karu nerizikuosiąs, bet visais kitais būdais 
sieksiąs savo įtaką plėsti. Šiuo metu Krem 
liūs, ypač naudojęs nusiginklavimo šūkį. 
Faktiškai Sov. Sąjunga negalinti nusigink 
luoti, nes tada subyrėtų tik jėga besilai
kanti sovietų imperija. JT pilnaties pasta
rasis nutarimas prieš Sov. Sąjungą esąs 
geras. Bet vien jo nepakanką. Nuo žodžių 
reikia eiti prie veiksmų. Geras daiktas 
esąs nusistatymas, kad, kunigaikščio Wan 
Waihayakon misijai nepasisekus, busiąs 
panaikintas Kadaro mandatas Jungtinėse 
Tautose. Bet juk ir Kadaras tesąs Krem 
liaus marijonetė. Todėl logiškai iš JT tu
rinti būti išmesta Sov. Sąjunga. Ką išdrįso 
1939 m. Tautų Sąjunga, išmesdama Sov. 
Sąjungą dėl jos agresijos prieš Suomiją, 
turinčios išdrįsti ir Jungtinės Tautos. Bet 
politikoje nevisada esą vadovaujamasi lo-

DBLS DERBY sk. nariui
J. LEVINSKUI,

ryšium su gautąja žinia iš Lietuvos 
dėl jo mylimo tėvelio mirties, gilią' 
užuojautą reiškia I

Skyriaus Valdyba ir nariai 

gika. JT kai kurie nariai labai biją Mask
vos. Laisvasis pasaulis pirmiausia turįs at 
sikratyti Maskvos baimės. Daugeliu atžvil 
gių laisvasis pasaulis esąs stipresnis už S. 
Sąjungą ir tą savo stiprumą turįs išnau
doti savo santykiams su Sov. Sąjunga. Tai 
nereiškia karo, bet politinę akciją. Turi
me sudaryti tarptautinę organizaciją ko
vai prieš sovietinį kolonizmą. Visi Krem
liaus vergai esą laisvojo pasaulio sąjungi
ninkai. Visi Kremliaus talkininkai esą laiS 
vojo pasaulio priešai. Neturime turėti iliu 
zijų nei dėl Tito nei dėl Gomulkos. Turi
me veikti bendromis jėgomis vieningai so 
vietų pavergtieji ir laisvieji.

Laisvosios Europos oficialių žmonių da
lyvavimas PJT Seime rodo ne tik Europos 
solidarumą pavergtiesiems, bet ir įvertini 
mą pačios PJT organizacijos.

RUSIŠKIEJI BENDRAKELEIVIAI

Spalio 5 d., šeštadienį, pasaulio radijo 
stotys ir mokslininkai girdėjo pipsėjimą ir 
šifruotus pranešimus iš vadinamųjų žemės 
bendrakeleivių (satelitų), kuriuos rusai 
paleido skristi aplink pasaulį. Bendrake
leiviai skrido 500 mylių aukštyje ir 18.000 
mylių greičiu per valandą, ir jų aparatai 
pranešinėjo greitį, temperatūrą ir kitokias 
informacijas.'

Kai kurios Amerikos šitokiems stebėji
mams skirtosios laboratorijos specialiais 
teleskopais yra mačiusios tuos bendrake
leivius.

Rusų tie žemės bendrakeleiviai-satelitai 
sveria daugiau kaip 180 svarų (amerikie
čių 10 kartų lengvesnis). Ore gali laikytis 
nuo 2 dienų iki mėnesio, o kai kas moksli 
ninfcų daro prielaidą, kad net ir ištisus 20 
metų.

Vakarus rusiškojo bendrakeleivio-sateli- mų“. 
to svoris ir kitos įdomybės nustebino.

LIETUVOJE LAUKIAMA RUBLIO 
NUVERTINIMO

(Elta) Lietuvoje ,kaip ir kituose Mask
vos valdomuose kraštuose, pastarais lai
kais gyventojuose plinta įsitikinimas, kad 
netrukus bus dar kartą nuvertintas rublis. 
Sovietinė propaganda stengiasi piliečius 
apraminti, teigdama, kad vyriausybė tokio 
žygio nenumatanti, bet piliečiai gerai atsi
mena 1947 metus, kada valdžia taip pat 
įsakmiai paneigė visus nuvertinimo gan
dus, o rublis po to visvien buvo nuvertin
tas. Laukdami rublio nuvertinimo, gyvento 
jai stengiasi turimus grynus pinigus kiek 
galint paversti daiktinėmis vertybėmis. 
Kai kur kilo stačiai pirkėjų panika. Kaip 
praneša neutralūs stebėtojai, kurių vienam 
kitam pastarais laikais pavyko lankytis So 
vietų Sąjungos respublikose .piliečiai rub
lių kratosi ir skubotai perkasi prekių ypač

LIETUVOJE VĖL KEIČIAMI 
MINISTERIAI

(Elta) Lietuvoje pastaruoju metu vyks
ta ministerių pakeitimai, kurių tikrieji mo 

. tyvai nėra viešai skelbiami. Dar tik nese- 
, niai buvo pakeistas švietimo ministeris.

Buvęs švietimo ministeris Stasys Pupeikis 
buvo atleistas iš pareigų ir vėliau paskirtas 

, švietimo ministerio pirmuoju pavaduoto- 
• ju. Švietimo ministerių buvo paskirtas Me

čys Gedvilas, buvęs anksčiau ministeris 
pirmininkas.

Neseniai įvyko dar keli pakeitimai. „Tie 
sa“ ir Vilniaus radijas rugp. 23 d. prane
šė, kad Lietuvos aukščiausios tarybos pre 
zidiumo įsaku Vytautas Vazalinskas pa
skirtas Lietuvos žemės ūkio ministerių.

Tokiu pat aukšč. tarybos prezidiumo įsa 
ku finansų ministeris Aleksandras Drob
nys atleistas iš tų pareigų ir paskirtas Lie 
tuvos ministerių tarybos pirmininko pava 
duotoju.

Jo vietą — finansų ministerio — nerimą 
Romualdas Sikorskis. Tai nauja, viršūnėse 
dar nebuvusi pavardė.

LIETUVOJE PANAIKINTA APIE 3.000 
„RAUDONŲJŲ KAMPELIŲ“

Jų vietoj atidaroma 278 apylinkių 
„kultūros namai“.

(Elta) Vilniaus radijas rugpiūčio 18 d. 
pranešė, kad Lietuvoje panaikinami „rau
donieji kampeliai“, kurie pastaraisiais 
metais buvo vadinami „kaimo klubais“ ir 
„klubais-skaityklomis“. Kultūros ministe
rijos vyr. švietimo įstaigų valdybos klubi
nių įstaigų skyriaus inspektorė Gruodienė 
tuo klausimu painformavo, kad paskuti- 
piais metais respublikoje veikė 3.142 „kai 
mo klubai“ ir „klubai-skaityklos“. Jie sa
vo laiku „aktyviai padėję tarybinėms ir 
partinėms organizacijoms kolūkių statybo 
je, stiprindami kolūkių gamybą, auklėjant 
darbo žmones komunistine dvasia“.

Gruodienė davė ir įdomią tų raudonųjų 
kampelių veikimo apyskaitą. Pasirodo, kad 
1956 metais kiekvienas toks klubas suorga 
nizavęs vidutiniškai po 18 paskaitų bei pra 
nešimų ne tik žemės ūkio ar šiaip kaimiš
kais klausimais, bet ir „mokslo bei ateisti 
nėm temom“, kitaip tariant, tie klubai bu
vo panaudoti ir antireliginei propagandai. 
Bolševikai, matyt, per eilę metų įsitikino, 
kad tie klubai mažai tepadėjo komunisti
nes ir antireligines mintis skiepyti, jei im 
tąsi juos panaikinti ir steigti stambius apy 
linkinius „kultūros namus“.

Organizaciškai su tais „klubais“ buvo su 
jungti įvairūs meno saviveiklos rateliai. 
To paties Vilniaus radijo pranešimo duo
menimis, dabar Lietuvoje veikia apie 
6.500 kaimo meno saviveiklos ratelių, ku
rie apimą apie 90.000 saviveiklos mėgėjų. 
Saviveiklos kolektyvai dalyvavo rajoni
niuose ir respublikiniame festivaliuose. 
Taip pat 1956 metais Lietuvos kaimuose 
buvę suorganizuota apie 12.000 koncertų 
ir spektaklių, kuriuose apsilankę apie 1 mi 
lijonas žmonių, tokiu būdu vienam paren
gimui tektų vidutiniškai po 100 lankytojų. 
Saviveiklos rateliai veiks, be abejo, ir to
liau, tik jau prie apylinkinių .kultūros na-

Apylinkinių „kultūros namų“ būsią ati
daryta 278. Tokiu būdu kiekvienam rajo
nui teks po kelis. Paklausta; kodėl naikina 
mi kaimo klubai, inspektorė Gruodienė pa 
reiškė, kad „augant kolūkiečių kultūriniam 
lygiui, auga ir jų kultūriniai poreikiai. 
Klubąs-skaitykla jau jų patenkinti nebe
gali“. Iš numatytų .278 .kultūros namų“ 
iki šiol esą jau atidaryta apie 70. Visiems 
žinoma, kad žodis .kultūra“ sovietuose per 
dėm piktųaudojamas. Ir dabar kuriama ne 
kas kita, kaip nauji bolševikinės propagan 
dos mazgai.

ŠVEICARIJOS MOTERŲ TEISĖS

Šveicarijos senatas apsvarstė ir priėmė 
vyriausybės pasiūlymą paruošti įstatymą, 
kuris duotų moterims teisę balsuoti (šis 
pasiūlymas neliečia savivaldybinių rinki
mų ir į kantonų tarybas, o ten moterys 
taip pat neturi balso teisės). Dabar tą pa
siūlymą dar turės svarstyti parlamentas.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla:

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

TEN, KUR NEMUNAS...
AUKSINIS ŽMOGUS

Tur būt, šerkšnės upelis atnešė „šerkš
nės“ kolūkio pirmininkui Baliui Mickevi
čiui žinią, kad toje vietoje, kur upelis pra 
sideda, Minkšiuose, žemės ūkio mokyklo
je, trūksta mokomojo ūkio vedėjo.

Mickevičiui „šerkšnės“ kolūkyje jau svi 
lo padai. Artelė rieda į pakalnę. Kolūkie
čiai pikti. Pirmininko kišenė išsipūtusi 
nuo keliasdešimt tūkstančių. Laikas keisti 
klimatą, šerkšne pačiu laiku atnešė džiu
gią žinią.

Tiesiai į Plinkšius — keli kilometrai. 
Bet eidamas mokslus, Balys girdėjo tokią 
patarlę: tiesiai arčiau, aplink greičiau. Tai 
gi, nuvainikuotas pirmininkas vyksta į 
Vilnių ieškoti užtarėjų — gelbėtojų. Vie
ną suranda Žemės ūkio ministerijoj. Kad
rų parengimo valdybos viršininko pavaduo 
toj as Kravicas iš pat širdies gelmių užjau 
čia Balį. Koks iš jo būtų viršininkas, jei į 
prašančiojo projektą neįneštų savo vado
vaujančių pastabų. Prašosi Mickevičius į 
Plinkšius ūkio vedėju. Kodėl nepadarius 
direktorium? Tegu žino, ką jis gali.

Lietingą praeito rudens dieną iš Vil
niaus į Mažeikius atvažiavo Kravicas. Čia 
pasiėmė Mickevičių ir nugabeno jį pirš- 
liuosna.

— Tai ne žmogus, o auksas, — siūlė 
jis.

Partijos Sedos rajono komiteto sekreto-

P SeplųnioS DIENOS ~~|
VARŠUVOS ĮVYKIAI

Spalio 3 d. Varšuvoje prasidėjo policijos 
kova su studentija ir jaunimu. Ji su per
traukomis iš naujo buvo atgijusi spalio 
4 ir 5 dienomis. Policija naudoja ašarines 
dujas, ir vienas net buvo užmuštas. Minia 
prieš policiją naudoja akmenis.

Neramumai prasidėjo, kai buvo uždraus 
tas studentų laikraštis „Po prostu“, kurio 
tiražas buvo 150.000. Laikraštį mėgo jauni 
mas. Tas laikraštis nuolat kritiškai pasisa
kydavo dėl padėties krašte. Tai pagaliau 
laikraštis, kuris padėjo Gomulkai ateiti į 
valdžią.

DIDŽ. BRITANIJOS IR KANADOS 
PASITARIMAI

Pasitarimai yra ūkinio-ekonominio po
būdžio, ir tikimasi, kad jie leis Didž. Bri
tanijai susidaryti savo prekėms didesnes 
rinkas Kanadoje.

ARGENTINOJE STREIKAS PERĖJO Į 
SABOTAŽUS

Argentinos vyriausybė, norėdama susi
doroti su visuotiniu streiku, paskelbė ap
siausties stovį ir skubiai areštavo apie 300 
profesinių sąjungų vadų. Dėl to kai kur 
pasireiškė Sabotažo veiksmų-—nuleidžiami 
geležinkelių bėgiai, nutraukiamos telefo
no ir telegrafo vielos, gadinami keliai ir 
sprogdinami žibalo vamzdžiai.

ITALIJA UŽBLOKAVO SAN MARINO
Italijos šarvuočiai saugoja užblokuotą

ją mažytę San Marino valstybę. Ten komu 
nistai turėjo valdžią savo rankose ir palei 
do parlamentą. Italai pripažino krikščio
nių demokratų sudarytąją vyriausybę, bet 
pinigais neparemia jos, nes valdžią ranko
se tebelaiko komunistai.

SOVIETŲ PASKOLA RYTŲ VOKIETIJAI
Pagal sutartį sovietai duoda Rytų Vokie 

tijai 700 mil. rublių paskolą — 300 mil. 
pinigais ir 400 mil. prekėmis.

ISPANIJOS PRIEMONĖS PRIEŠ 
INFLIACIJĄ

Ispanijoje buvo nepasitenkinimo dėl ky 
lančių kainų. Vyriausybė žada pristabdyti 
kainų kilimą, bet nebus keliami atlygini
mai, kad neprasidėtų infliacija.

AMERIKOS GINKLAI JORDANUI
Jau antrą karta amerikiečių laivas, at

vežė Jordanui ginklų — tankų ir kt. Tai 
yra vykdymas susitarimo, pagal kurį ame 
rikiečiai yra pažadėję duoti Jordanui gink 
lų už 10 mil. dolerių.

70 MIRĖ JUOKDAMIESI
Naujojoje Guinejoje septynios dešimtys 

čiabuvių susirgo „Kuru“ — juoko liga ir 
juokdamiesi mirė nuvežti į ligoninę. Tai 
reta, bet klaiki liga.

rius Kairelis pažvelgė į jaunikį. Kravicas 
gi kaip iš natų toliau traukė piršlio kalbą:

— Žinodami Plinkšių mokyklos svarbą 
paruošiant kolūkiams kadrus, kaip tik su
radome tinkamą direktorių. Žmogus su iš
silavinimu. Turi organizacinio ir vadovau
jančio darbo praktiką. Tvarkė kelių tūks
tančių hektarų kolūkį. Čia gi pora šimtų 
ha. Geresnio direktoriaus niekur nesurasi.

Šie žodžiai apie auksinį žmogų nesužavė 
jo partijos komiteto vadovų: direktorius te štai jos parašas, 
lieka pas pats. Bet mokykloje dirbti, ma
tyt, Mickevičius gali.

Po kelių dienų ir dėl to sutikimo prisiė
jo graužti nagus. Atvyko iš Mažeikių pro
kuroras su storiausia byla. Girdi, Balys 
Mickevičius kvalifikuotas gribšas, reikia 
jį teisti už darbelius „šerkšnės“ kolūkyje.

Prokuroras rinko medžiagą, storino by
lą. Balys, sudeginęs visus tiltus, kūrėsi iš 
naujo. Žviegia Mažeikiuose Balio kiaulės, 
reikalauja miltų žaloji. Bene pirksi tur
guj, jei’čia ūkyje pašarų užteks visai kiau 
lių fermai. Sandėlininkas Dautaras nesu
prato mokomojo ūkio vedėjo užuominų!

■— Klausyk, Antanai, gal turi atliekamų 
grūdų?

Antanas patarė išsirašyti buhalterijoj. 
Mickevičius baisiai įširdo, ir sandėlinin
kas suskubo pereiti į „Paryžiaus komu
nos“ kolūkį.

Nepavyko vienaip, išdegs kitaip. Susiti
ko paukštininkę Donelaitę:

— Duok man antrą raktą nuo paukšti
des. Reikia patikrinti vištų dėslumą.

Davė mergina raktą ir susimąstė:
— Ko gero šeškas atsirakins duris ir vi

sus kiaušinius išgers. — Ir paukštininkė 
tuoj pat šmaukšt ir pakeičia spyną.

Pavakary, kai šimtamečiai klevai, liepos 
metė ilgus šešėlius, prie vištidės, prisėlino 
žmogus. Iš po ilgo palto vos kyšojo batų

DJILUI DAR G METAI PRIEDO
Už savo straipsnius užsienių spaudoje 

prieš kurį laiką nuteistas 3 metams kalė
jimo, buvęs komunistinės Jugoslavijos vi
ceprezidentas Djilas už dabar užsieniuose 
pasirodžiusią savo knygą „Naująją klasę“ 
dar gavo papildomus 6 metus.

Jo knyga parašyta ne kalėjime, bet dar 
prieš patenkant į jį. į

PRANCŪZIJA VĖL BE VYRIAUSYBĖS
Alžyro klausimą svarstant gavusi ne

pasitikėjimą, Prancūzijos vyriausybė atsi
statydino.

Prezidentas dabar tariasi su žymesniai
siais atskirais partijų atstovais dėl naujos 
vyriausybės sudarymo.

KUR BUS EUROPOS SOSTINĖ?
Astuonių Europos kraštų politikai Pary 

žiuje svarstė, kuris miestas galėtų eiti Eu 
ropos sąjungos sostinės pareigas.! Dabar 
tas pareigas eina Strasburgas. Prancūzai 
norėtų, kad sostine būtų Paryžius, vokie
čiai siūlo Frankfurtą, italai Milaną. Kad 
būtų lengviau susitarti, kai kas siūlo rink 
tis mažesnio krašto miestą: belgų Briuse
lį arba olandų Hagą.

PASAULYJE
— Nepaisant kainų kilimo, Didž. Britą 

nijoje nuo seno vis dėlto tebėra tos pačias 
kainos už perono bilietus, už leidimą lai
kyti šunį, už pasinaudojimą vieša išeina
mąja ir bauda už nusispiovimą autobuse.

— Amerikos bažnyčių metraštis rodo, 
kad ten bažnyčiose vis daugėjama žmonių.

— Ghanoje susijungė visos 6 opozicinės 
partijos stipriau laikytis prieš vyriausybė

— Jordane areštuoti 3 slapstęsi komu
nistų vadai.

— Prancūzija, norėdama pagerinti savo 
turimųjų žibalo versmių ateitį, pardavinė
ja gyventojams akcijas (už 17 milijonų 
svarų).

— Didž. Britanija tikisi padidinti saVo 
prekių išvežimą ir į Argentiną. .

— Dėl nesutarimų atsistatydino Airijos 
spaudos cenzoriai.

— Australija pradeda rodyti nepasiten 
kinimą savo įvežamųjų spaudinių cenzo
riais. . ,

— Airių ministerį pirmininką de Vale
rą priėmė popiežius.

— Vakarų Vokietijoje kelių nelaimėse 
per rugpiūčio mėn. žuvo 1.268 žmonės. •

— Belgija pabrangino paštą.
— Ispanijoje autobuso nelaimėje žuvo 

26 žmonės.
— Didž. Britanijoje per rugpiūčio mėn. 

kelių nelaimėse žuvo 531, sunkiai sužeista 
6.581.

— Prancūzijoje gimė penketukas.

galai, tarp nudribusių kišenių painiojosi 
kojos. Rakino rakino Balys paukštidę, o 
spyna nė krust. Taip ir liko be niekur nie
ko. Tada Balys nusprendė veikti vienas 
pats.

Turėjo Mickevičius žalą karvę. Žaloji 
niekam tikusi po 6-11 litrų pieno davė. Rei 
kia turėti žmonišką. Pardavė Balys moko 
majam ūkiui savo žaląją už 4.500 rublių, 
nusipirko sau pieningą karvutę. Skirtumą 
į savo kišenę įdėjo. Atvažiuos revizoriai— 
Mickevičius pakiš dokumentą.

— Karvė pirkta iš vienos mokytojos.

Vargšė moteriškė ir nesapnuoja, kad 
Mickevičius padirbo jos parašą.

Dar Balys pridėjo savo ranką prie san
dėlio — grūdai sugedo. Sėklinius dobilus 
karvėms sušėrė. Nesueina galas su galu 
matuojant pasėlius. Ūkio malkomis save 
šildė. Mokomasis ūkis blogiau atrodė, ne
gu jo prieš tai tvarkyta „šerkšnės“ žemės 
ūkio artelė...

Gandai apie Balio valdymą šerkšnės 
bangomis pasiekė Ventą. Mažeikius. Išgir
do juos ir Kravicas. Didžiai nustebo:

— Negali būti, kad mano peršamasis 
taip tvarkytųsi. Matyt, kažkas nori pasi
knisti.

Kravicas atvyko į Sėdą su gatava nuo
mone: atleisti žemės ūkio mokyklos direk 
torių. Partijos rajono komitete valdybos 
viršininko pavaduotoją įtikino, kad Micke' 
vičius sukčius. Kravicas linkčiojo galva ir 
sakėsi, kad viską peržiūrėsiąs.

Saliamoniškas sprendimas netruko pa
siekti Plinkšius: direktorius atleidžiamas. 
Mickevičius pasitraukia savo pareiškimu. 
Jis sakosi, kad kadrų parengimo valdyba 
numačiusi jam vietelę prie namų, Mažei
kiuose.

Bene duos Kravicas pražūti auksiniam 
žmogui!

V. Miniotas („Tiesos“ koresp.)
Iš „Tiesos"
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SEPTINTASIS PERSEKIOJAMOSIOS BAŽNYČIOS
Septintąjį Persekiojamosios Bažnyčios 

Kongresą Koenigssteine, Taunus (V. Vo
kietijoje), Tautų Susitikimo Namuose, ati 
darė ukrainiečių arkivyskupas J. Bucko. 
Kongrese dalyvavo apie 700 asmenų iš 30 
tautų. Didžiausią grupę sudarė vengrai su 
120 atstovų. Lietuvių buvo 15 iš Italijos, 
Belgijos, Olandijos, Šveicarijos ir Vokie
tijos. Vysk. Padolskis pirmąją dieną atna
šavo iškilmingas šv. Mišias kongreso da
lyviams. Kongresas tęsėsi nuo rugpiūčio 
29 iki rugsėjo 1 d. Jis buvo pavestas Fa- 
timos Marijos globai.

KONGRESO DARBAI
I. Šiandieninė bolševiku strategija ir ju pa 
saulinis planavimas. Dr. Emil Franzel iš 
Muencheno.

Paskaitininkas pirmoj eilėj pabrėžė bū
tinumą žvelgti į komunizmą, kaip j gyvą 
visumą, nesustojant vien prie jo ideologi
jos nagrinėjimo. Jo žodžiais tariant, kaip 
neužtenka einant i džiungles gerai išstudi
juoti tigro dantų anatomijos, bet reikia 
pasiruošti kovai su gyvu tigru, taip lygiai 
neužtenka atskirai studijuoti komunizmo 
ideologiją, bet reikia pasirengti susitikti 
su jo gyvu įsikūnijimu galingoje Sovietų 
valstybėje.

Nagrinėdamas komunizmą, kaip ideolo
gija, atkreipė dėmesį, kad jo pagrinduose 
neglūdi siekimas naujos socialinės san
tvarkos, bet žmogaus atpalaidavimas nuo 
Dievo, jo išlaisvinimas iš religijos. Komu
nizmo kūrėjai ateistini pagrindą ėmėsi iš 
Feuerbacho filosofijos ir jo laikosi. Socia
linis komunizmo mitas yra tik tam tikra. 
vlliojanti priedanga, kuri kartas nuo kar
to prasiskleidžia, parodvdama priešinga 
tikrovę. Kad komunizmas savo esmėje nie 
kada nebuvo ir nėra darbininkų sąjūdis, 
tai puikiausiai atskleidžia vengrų darbi
ninkų sukilimas. Ten darbininkai kovoio 
ne prieš kapitalistus, bet prieš komunis
tus. Ir toji kova aiškiai įrodė, kad komu
nistams visai nerūpi darbininkijos gerovė, 
o tik visomis priemonėmis ginama komu
nizmo idėja ir partijos diktatūra. Tai ko
vai jiems visos priemonės lygiai geros. Ko 
munistiniuose kraštuose darbininkija žiū
ri į komunistu partija, kaip į savo išnaudo 
tojus. Be reikalo vakariečių propaganda 
nori tų kraštu darbininkams įrodyti, kad 
jie pavergti. Jie tai patys labai gerai žino. 
Būtų kur kas naudingiau, kad vakariečiai 
patys pilnai suprastų komunizmo asocialu 
mą ir jo visuotinį pavojingumą. Prie so
cialinio komunizmo mito suardymo daug 
prisideda laisvųjų kraštų pažanga, darbi
ninkų gerovė juose ir socialinių problemų 
išsprendimas krikščionybės mokslo švie
soje.

Antroje dalyje paskaitininkas žvelgė į 
komunizmą, kaip strateginę ir politine jė
gą. Komunizmo idėia nėra tik abstrakti, 
bet yra tapusi realybe, remiama milijoni
nės kariuomenės, apginkluotos pačiais mo- 
demiškiausiais ginklais. Ir atominė bom
ba raudonosios armijos rankose yra skirta 
komunizmo idėjai įgyvendinti. Komuniz
mas politikoje jokiu moralės skrupulių ne 
turi. Jis gali susidėti su kiekvienu (Molo
tovas — Hitleris), jei tik pramatė sau iš

KONGRESAS
KUN. BRONIUS LIUBINAS (ELI)

to naudos. Jis šiandien gali skelbtis Isla
mo gynėju arabų pasaulyje, kad rytoj ten 
įkėlęs koją išžudytų Islamo išpažinėjus. 
Komunistiniai taikos balandžiai tik nuda
žyti balta spalva, bet jų plunksnos yra 
kruvinai raudonos. Jie skelbia pacifizmą, 
bet tikrumoje rūpestingai žiūri, kad pašau 
lyje neužgestų neramumų židiniai. Vienas 
iš pagrindinių jų strategijos metodų — 
tai pasistengti, kad visuomet kur nors 
degtų.

Dr. E. Franzel pabrėžė, kad reikia bijoti 
dviejų dalykų: vakariečių iliuzijos dėl ko
munizmo beidėjiškumo ir Sovietų karinio 
pajėgumo. Su pirmuoju baimės šaltiniu rei 
kia kovoti visomis priemonėmis čia, Va
karuose, kol dar ne per vėlu. Galima šiek 
tiek susidoroti ir su antruoju faktoriumi. 
Tam reikia sukurti karinį potencialą, ku
ris sovietams atimtų norą kariauti. Tre
čiojo pasaulinio karo susilauksime tada, 
kai vakariečiai bus tiek silpni, kad komu
nistai išdrįstų juos pulti.

II. Katalikų Bažnyčia Lenkijoje ir Veng
rijos tragedija.

a) Referatą „Bolševizmas ir Bažnyčia 
Lenkijoje“, paruoštą prof. Dr. O. Forst de 
Battaglia iš Vienos, jam negalint dalyvau
ti .skaito Dr. Baunstein.

Pradžioje pranešimo apibūdinamas Go
mulka, kaip gero pagonio tipas, patriotiš
kai nusiteikęs lenkas, neturįs simpatijų So 
vietų Sąjungai ir vertinąs lenkų katalikiš 
kūmą, kaip vieną iš reikšmingų faktorių, 
su kuriuo reikia skaitytis. Gomulkai sim
patijų lenkų tautoje reiškiama įvairiuose 
sluoksniuose, net ir katalikų dvaslškijoje.

Tolimesnė referato problematika pada
lijama į 2 dalis: 1. aktualiosios problemos 
tarp Kat. Bažn. ir valstybės Lenkijoje ir 
2. dabartinio pažangaus kataliko Lenkijo
je apibūdinimas.

Bendroji lenkų katalikų nuotaika pava
dinta pasyviu aktyvizmu. Jie nereikalau
ja iš karto geriausio, kad neprarastų to, 
ką turi, ir nesukliudytų galimo gerėjimo. 
Jie yra pasyvūs, nes nesutinka su mark
sizmo ideologija. Pranešimas baigiamas iš 
trauka iš kardinolo Wyszynski kalbos: 
„Džiaukimės, kad Dievas leido truputį at
sikvėpti“.

b) Mons. Dr. Josef Koezi Horvath iš 
Muencheno jaudinančiai'analizuoja pernai 
metų įvykius Vengrijoje. Jis nepagaili va
kariečiams priekaištų dėl šių neveiklumo 
ir tik popierinio Sovietų pasmerkimo. Bol 
ševikai šiandien nori paneigti Vengrijos 
revoliucijos spontaniškumą. šmeiždami 
laisvės kovotojus, o vakariečių bloga sąži
nė nori nusikratyti nemalonaus prisimini 
mo. Bet tai didelė klaida, nes kas įvyko 
Vengrijoje, gali įvykti ir kitur. Pavergtų
jų tautų problema yra viso pasaulio prob 
lema, ir ji neišsprendžiama tylėjimu.

III. Nacionalizmo keliai ir klystkeliai. 
Prof. Dr. David iš Zuericho.

Paskaitininkas, konstatavęs nacionaliz
mo antplūdį visame pasaulyje, net ten, kur 
nėra natūralios tautybės (pvz., JAV, Ka
nada ir k.), ir pastebėjęs, kad patys didie
ji šių dienų nacionalizmo kurstytojai yra 
marksistai (Sov. Sąjungos pastangos ara
bų pasaulyje grindžiamos arabų naciona
lizmo skatinimu), išsamiai ir vaizdžiai iš
dėstė nacionalizmo istoriją, aptarė jo es
mę ir vertino jį iš krikščionybės žvilgio.

1. Nacionalizmo istorija. Nacionalizmo 
apraiškų jau galima surasti senojoje Grai 
kijoje, kuri susiskirstė sau pažįstamą pa
saulį į graikus ir barbarus. Graikų nacio
nalizmą gaivino ir palaikė du centrai: Apo 
lo šventykla Delfuose ir olimpiniai žaidi
mai. Jie jautėsi pašaukti nešti pasauliui 
savo kultūrą ir niekino tos kultūros netu- 
rinčiuosius, pavadindami juos barbarais. 
Romėnų nacionalizmas buvo ne kultūri
nio, o politinio pobūdžio, pasireiškiąs ga
lingos imperijos sukūrimu. Viduramžiais 
nacionalinė mintis apėmė Angliją, Pran
cūziją, Ispaniją ir pamažu visą Europą. 
Tam impulsą davė renesansas, skelbiąs iš
silaisvinimą iš Bažnyčios pirmavimo, ir 
individualizmas, bendruomenės plotmėje 
virtęs nacionalizmu. Vėliau nacionalizmą 
labai sustiprino Bažnyčios skilimas refor
macijoj, sudaręs tautines bažnyčias. Bet 
pats didžiausias lūžis nacionalizmo kryp
timi įvyko Prancūzų revoliucijos įtakoje. 
Prancūzija panoro tapti laisvės ir lygybės 
nešėja kitoms tautoms. Ji didžiavosi sunai 
kinusi feodalizmą ir apskritai senąją sis
temą ir jautėsi pašaukta tuos laimėjimus 
perteikti visai žmonijai. Toji idėja tuoj 
persimetė į Italiją, Egiptą, Olandiją, Len
kiją ir net į Maskvą. Napoleonas, paverg
damas Vokietiją, pažadino ir vokiečiuose 
nacionalinės vienybės reikalą.

Istorijos bėgyje išsirutuliojo trejopa na
cionalizmo forma: a) Romantiškasis na
cionalizmas (Herder), pasireiškęs daugiau 
šia Vokietijoje, pabrėšiąs tautos dvasią, 
jos savitumus ir skirtingumą nuo kitų tau 
tų; b) Liberalinis nacionalizmas, išprievar 
tavęs mažumas ir centralizavęs valstybę; 
c) Imperialistinis nacionalizmas, išdidus 
savo verte ir jėga, besiveržiąs iš savo ribų 
ir pavergiąs kaimynines tautas.

Atidžiai žvelgiant į atskirų tautų istori
ją, galima tvirtinti, kad jos visos viena ar 
kita forma pergyveno nacionalizmą.

2. Nacionalizmo esmė. Nacionalizmą ne 
lengva pilnai aptarti. Jame telpa daug' 
veiksnių, kurių vieni sudaro materialinį, 
kiti formalinį elementą. Materialinis arba 
objektyvinis elementas — tai nacionaliz
mo objektyvinės vertybės. Prie jo priklau 
so geografinis vienumas (tėvynė, gimtoji 
žemė), bendra kalba, kraujo bendrumas, 
bendra kultūra, bendri papročiai, siekią 
net maitinimosi panašumo. Formalinis ele 
mentas — tai bendro priklausomumo są
monė. Galima bendrai gyventi ir nejusti 
bendrumo. Nuo to momento, kai reikia, 
pvz., kovoti už laisvę, iškyla bendro pri
klausomumo sąmonė. Ją sudaro du elemen 
tai: savitarpio priklausomumo pažinimas 
ir noras tą bendrumą saugoti ir ginti.

Iš visų čia suminėtųjų elementų gimsta

pilna tautiškumo sąmonė, kviečianti kurti 
tautinę valstybę, kaip regimą tautinio vie 
numo išraišką. Tautinė valstybė tada yra 
teisi, kai pripažįsta joje esančius skirtingu 
mus ir yra pasiruošusi leisti laisvai gyven 
ti ir kitų tautų elementams.

3. Nacionalizmo vertinimas iš krikščio
nybės žvilgio. Nacionalizmas yra kolekty
vinės savimeilės forma. Čia telpa ir jo stip 
rybė ir jo pavojai. Gera ir tvarkinga savi 
meilė išplaukia iš pagarbos sau, kaip Die
vo sukurtam asmeniui. Ji talpina savyje 
pasitikėjimą savimi ir savęs teigimą. Ne
tvarkinga savimeilė — tai egoizmas ir sa
vimeilė, geidimas jėgos ir noras pavergti 
ir išnaudoti kitus. Savimeilė sugriauna 
tikrąją savęs meilę. Save gali gerbti tik 
tas, kuris moka gerbti kitus, o kitus gali 
gerbti tik tas, kuris gerbia pats save.

Netvarkingas nacionalizmas sugriauna 
pats save iš vidaus ir iš lauko. Iš vidaus 
jis veda prie absoliutinio valstybinio cent
ralizmo, išnaikinančio vidaus savitumus, 
veda prie totalitarizmo, prie vienos parti
jos valdžios, išjungiančios laisvę kitoms, 
veda prie bet kokios laisvės užgniaužimo, 
ypač dvasinės laisvės, veda prie militariz- 
mo ir kolektyvizmo. Iš lauko nacionaliz
mas savo beribiu ekspansingumu sukelia 
konfliktą su kitomis tautomis.

Tvarkingas nacionalizmas pripažįsta 
tautą aukšta vertybe, verta atsidavimo ir 
asmeniškos aukos. Jis džiaugiasi tautų 
įvairumu, kaip Dievo begalybės apsireiš
kimu. Jis žvelgia į žmoniją, kaip į įvai
rių tautų vieną šeimą, nepaprastai gražią 
ir visiškai atbaigtą.
IV. Katalikų Bažnyčios Kinijoje kančios 
kelias. Referuoja mons. Dr. Inigo Keonig 
Shaowu apaštališkasis prefektas.

Pats referentas išgyvenęs komunistinėje 
Kinijoje 5 metus, iš ju 13 mėnesių išlaiky
tas komunistiniuose kalėjimuose. Prie" 
persekiojimams prasidedant, Kinijoje bi - 
vo 3.5 mil. katalikų. 1946 m. įsteigtoji K'- 
nijos bažnytinė provincija turėjo 20 ark’- 
vyskupijas ir 124 vyskupijas. Veikė 3 ka'a 
likiški universitetai ir daug kitokių mo
kyklų. Komunistams ateinant, savo postuo 
se likosi ne tik kiniečiai dvasiškiai, bet ir 
užsieniečiai misijonieriai. Prasidėjo masi
niai suėmimai ir žudynės. Pvz., viename 
trapistu vienuolyne iš 75 vienuoliu nužu
dyta 35. o kiti suimti. Kai kur išžudyta iš
tisi katalikų kaimai. Dabartiniu metu ma
žiau žudoma, bet, nusikračius misijonie- 
riais iš užsienio, stengiamasi vietinius ka
taliku dvasiškius ir šiaip inteligentus per 
auklėti ir panaudoti savo tikslams. Ta 
praktika vadinama smegenų perplovimu. 
sugriaunanti žmogų dvasiškai ir fiziškai. 
Mėginama steigti tautine Kinijos Bažny
čią. Tuo reikalu buvo net sušauktas kata
likų kongresas, kurio vardu, bet be daly
viu žinios ir pritarimo, buvo paskelbtos 
atitinkamos rezoliucijos, smerkiančios Va
tikaną.

Ka gali padėti persekiojamai Bažnyčiai 
Kinijoje laisvojo pasaulio tikintieji? Pir
moj eilėj malda. Tačiau šalia jos būtina ir 
tiesą skelbianti propaganda.

V. Bažnyčia laisvės saugotoja ir naciona
lizmo ir komunizmo pergalėtoja. Mons. Dr. 
Otto Mauer, Viena.

Paskaitininkas pradžioje labai įžvalgiai 
suskaičiavo dabartiniu žmonijos nelaimių 
giliąsias priežastis. Tai klaidingų pranašų

mesianizmas, priskiriąs diktatoriui išgany 
tojo vardą ir net dieviškas savybes; puolu 
šio žmogaus noras vergauti, bet atmetąs 
tarnavimą Dievui ir jo vietoj pasirenkąs 
antikristinio diktatoriaus garbinimą; bėgi
mas nuo gailesčio ir nuodėmės paneigi
mas, panaikinimas sąžinės balso; ideologi
jos suabsoliutinimas; tik pusiau išsilavini
mas, specializuojantis techniniuose moks
luose, bet nekreipiant dėmesio Į dvasinę 
žmogaus pilnybę; baimė, statoma virš vil
ties ir meilės; panteizmas, paneigiąs asme 
ninį Dievą ir nuvertinąs religines institu
cijas; progresizmas, proteguojąs visa, kas 
.tarnauja medžiaginei pažangai.

Toliau Dr. O. Mauer iškėlė Bažnyčios, 
kaip Dievo karalystės žemėje, išlaisvinan
tį charakterį. Ji apsaugoja nuo diktatūros, 
nes nė viena žemiškoji karalystė nėra Die 
vo karalystė. Kai yra tik vienas Viešpats, 
tai jokiam ciesoriui netinka išganytojo- ti
tulas. Bažnyčios pranašumas ir stiprybė 
yra jos įvairume. Ta pati dvasia veikia 
daugybėje tautų ir kalbų. Bažnyčia savo 
egzistencija riboja valstybės absoliutizmą 
ir neigia jos dieviškumą. Bažnyčia skel
bia, kad prigimtis yra Dievo duota, ir tuo 
apriboja diktatoriaus valią, siekiančią tą 
prigimtį laužyti. Taip pat Bažnyčios ma- 
riologija yra antidotas prieš diktatūrą. 
Šiais žmogžudiškai vyriškais laikais Bažny 
čia iškelia moteriškumo vertę ir grožį. Baž 
nyčia skelbia Dievo vaikų laisvę ir žmonių 
savitarpio broliškumą. Tuo ji užlygina be
dugnę tarp žmogaus ir žmogaus, kurią iš
kasė ir kasa tiek komunizmas, tiek ir per
dėtas nacionalizmas.

VIDURAMŽIAI i

J. GIRDŽIUS-KLAUSUTIS

RAUDONIEJI

Iš Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

čia grasoma suimti visą Sovietų Sąjun
gos karinę ir politinę vadovybę, štai, kodėl 
tie lenkai klastingu mandagumu paprašė so
vietinius generolus palikti ginklus prieškam
baryje, „Didvyriai“ nutirpo vietoje — ar tai 
jau atėjo „paskutinė sprendžiamoji kova“? 
Kiekvienu atveju, tai aiškus ženklas, kad ei
linė provincija sukilo prieš „šventosios impe
rijos“ kūną.

Tų valandų metu Sovietai ryškiai pama
tė, kad Stalino reicho pamatai buvo jau su
trūkinėję ir sienos supuvusios, štai, tau, 
„bratey“, greitoji stachanovietinė statyba. 
Vadinasi, už raudonojo „faterlando“ ribų 
prakeikti „poliakai“ nebesibijo net rusų ge
nerolų.

Generolai gal ir buvo nustebę. Tačiau 
Stalin visa tai gerai žinojo. Jis bandė tą griu
vimo procesą sulaikyti, kruvipai likviduoda
mas tūkstančius „buožių“, o kai jų pritrūko 
— tūkstančius „tikinčiųjų“. Stalin žudė fizi
nius organizmus, bet nesunaikino heretikų 
dvasios. Jis skelbė saviškiams nuraminti, kad 
tokio daikto, kaip „dvasios“ iš viso nėra. Na, 
o kaikas iš šių durnelių ko gero ir patikėjo?

O, štai, dabar toji nesamoji dvasia Įsikū
nijo ir šmėklų pavidalu sukilo prieš piktojo 
„tėvo“ pasekėjų veislę. Provincijos gauleite
riai, Maskvos apmokyti, išauginti ir kėdėn 
pasodinti, staiga atsisako eiti eilinių patim- 
pų ir marionečių pareigas; virto „buntovščl- 
kais“, visagalės Maskvos nebebijo, nesibijo 
nei generolų.

Tarsi iš grabo pakilo visi pakaruokliai, 
maištavo, barškino šonkauliais ir juokėsi: 
Zinovjevai, Kamenevai, Bucharinai, visi kiti 
trisdešimtųjų metų atpirkimo ožiai ir naujie
ji — Kostovai, Slanskiai, Raikai.

Pakaruoklių maištas... Tikras „danse 
macabre“....

Ar tai tik šio vieno tipelio, Gomulkos, 
nuopelnas, kuri „batiuška“ Stalin kažkaip 
pamiršo likviduoti ir 
sioginiai rehabilitavo 
kvailoje kalboje 1956
Lenkų komunizmas

Lenkijos, tiksliau sakant, Lenkijos ir Lie
tuvos komunistinis judėjimas turi, palygin

kur{, netyčia ir netie- 
Nikita čhruščiov savo 

m. vasario mėnesį?

ti, ilgas tradicijas ir pagimdė visą eilę „šau
nių“ kovotojų, šaunių ir pakaruoklių, — kas 
be ko.

1955 m. gagužės 1 d. proga partijos orga
nas „Trybuna Ludu“ antrašte „Musų sąjūdžio 
vadovai“ paskelbė keletą pageltusių nuotrau
kų. šalia visos eilės savo mirtimi ar „kovoje 
su reakcija“ mirusių žmonių, buvo paskelb
tos penkios vadų nuotraukos, kurių pavar
džių per paskutiniuosius 18-ka metų nė pa
minėti nebuvo leista kompartijos sluogs- 
niuose.

Tai buvo prieškarinės lenkų kompartijos 
žymūnai, kuriuos Stalinas „sutvarkė“ per 
1937 metų didžiuosius valymus, kaip „Pil
sudskio agentus“ ir „trockininkus“. Per tą 
patį valymą krito ir Lietuvos komunistai, 
kiek jie tuomet Maskvai buvo pasiekiami.

Taip „prapuolė“ Zigmas Aleksa-Angarie- 
tis, teisininkas Pašukanis, žymus šarvuočių 
specialistas generolas Putna, Alksnis, Jaks- 
tyras, Rasikas, J. šepetys, J. Jaskevičius ir ki
ti. Ta proga gydytojas Stasys Matulaitis, per
nai Lietuvoje svo mirtimi miręs, buvo nuteis
tas už „šnipinėjimą Lietuvos naudai“ (!) ir 
ištremtas į Kazachstaną. Tuo pat metu be 
žinios dingo ir jo duktė Katrė, 1926 metais 
sušaudyto Karolio Požėlos pirmoji žmona. 
Laimingas, kas tada sėdėjo,, buržuazijos“ ka
lėjime.

Su visais „pakraštiniais“ Stalinas susi
tvarkė be parodomųjų bylų. Lenkai buvo iš 
dalies nuteisti po 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Tačiau dauguma buvo tyliai sulik- 
viduota „administraciniu keliu“. Jų vardai 
buvo išbraukti iš istorijos, lenkų kompartijos 
tėvai liko prakeikti. Jų vaikai, kurie 1945 me
tais įvedė Lenkijoje komunizmą, buvo tad 
„našlaičiai“, be tėvu, be istorinės praeities — 
jų netikusią veislę draugas Stalinas prakeikė. 
Jų vienintelis ramstis turėjo būti — Maskva.

„Gerbk tėvą ir motiną“ — sako „buržu
jų“ Dievas. Kiti sako, kad tas dėsnis su vi
sais kitais įsakymais įrašytas kiekvieno žmo
gaus širdyje. Nėra reikalo ginčytis, ar ir bol
ševiko širdyje. Bet, kiekvienu atveju, lenkų 
komunistai staiga prisiminė savo „prakeik- 
tus“ tėvus... Gal prisiminė su Maskvos lei
dimu, nes tuo metu ir Lietuvos komunistai 
staiga atrado, kad turi praeitį? Jie skubiai 
rehabilitavo Vincą Mickevičių — Kapsuką. 
Jo vardu pavadino Vilniaus universitetą ir 
Marijampolės miestą bei apskritį. Tai buvo 
1955 m. balandžio mėnesį, vadinasi, po lenkų 
pavyzdžio? O gal lenkai savuosius rehabilita
vo, neatsiklausę Maskvos? Tuo atveiu stai
gus leidimas be didelių kalbų rehabilituoti 
Kapsuką būtų bandymas pažaisti lietuvių 
nacionalizmu, suprask, — tautiniu komuniz
mu... žodžiu, neaišku, šiaip, anie Kapsuką 
mažai terašoma ar kalbama.

Bet lenkai savuosius rehabilitavo pilnai.

Po nuotraukomis buvo padėti tokie užrašai: 
„Vera Kotrzeva“ — (žuvo 1937 metais 

Maskvoje, Lubankos kalėjime).
„Adolf . Warszawski - Warski — (dingęs 

Maskvos Lubankos kalėjime).
Toliau, nuotraukos dviejų lenki) kompar

tijos generalinių sekretorių, kurie „dingo 
GPU požemiuose“ arba šiaip kur nors pagul
dė kaulus Sibiro taigose. Įdėta nuotrauka ir 
lenkų kompartijos atstovo Komin terne Ryn- 
go, kuris 1938 metais irgi dingo čekistų pože
miuose.

Tasai „Trybuna Ludu“ numeris buvo iš
parduotas per kelias valandas. Rehabilitaci- 
ja sukėlė ne tik sensaciją, bet dargi tikras 
simpatijas masėse. Ar tai dabar gerai, „mark
sistiškai galvojant“, ar negerai? Varšuvos 
studentai vartė laikraščio puslapius pačių 
„politgramotos“ pamokų metu.

„Drauge lektoriau“, — kreipiasi vienas. 
„Koks yra skirtumas tarp idealisto ir mate
rialisto?“

Draugas lektorius aiškinasi, kad neįma
noma taip greit ir trumpai apibudinti tą su
dėtingą filosofinę problemą. Tačiau studen
tas sakosi, kad jis pats suradęs labai trumpą, 
tikslų ir tikrą apibudinimą. Jį suradęs parti
jos laikraštyje „Trybuna Ludu“ 
lektoriui, leidžiant, norįs čia jį 
siems:

„Skirtumas tarp idealisto ir 
materialisto yra nedidelis, bet esminis: ide
alistas tiki gyvenimą po mirties, o dialekti
nis materialistas — rehabilitaciją no mir
ties....“

Tiki, tai tiki... Bet ar rehabilituojami vi- 
Nevisi!
Pirm ausią, nėra tikslios statistikos, ne

žinia, kiek iš viso buvo „suvirinta“. Na, o nas- 
kui, atskirk, žmogau, dabar, kas nugalabin
tas „teisingai“, kas neteisingai? Agitpropo 
vadovai surado saliamoniškos išminties išei
tį: rehabilituojami šie penki vardan visu, „ne
žinomųjų komunistų“, kuriuos „gerajam tiks
lui“ paskerdė draugas Stalinas.

Taigi, lenkų, lietuvių ir kitų „pakrašti
nių partijų“ draugai buvo likviduojami be 
paradinių bylų. Ne dėlto, kad jie nebuvo pa
kankamai žymus. Jie buvo gal perdaug žy
mūs. Tačiau įtarimas, kad juos likviduoja 
raudonojo fašistinio imperalizmo vardu, bū
tų buvęs perdaug didelis. Todėl jie žuvo „eta
po keliu“. Su jais šaltai susitvarkė garsiosios 
„troikos“, kurios netardė, neapklausinėjo o 
tik „sprendė“. Tai yra likvidacija biurokrati
niu „higienišku keliu“, per parašą, be garso, 
be

Pasitikime!
Rugsėjo mėn. pradžioje Vokietijoje, ne

toli Frankfurto, Koenigsteine, vyko „Per
sekiojamosios Bažnyčios“ Kongresas, da
lyvaujant 6 vyskupams ir apie tūkstančiui 
atstovų iš 30 tautų. Čia tenka pastebėti, 
kad V. Vokietijos katalikai Koenigsteine 
turi pastatę Netekusiems Tėvynės Susiti
kimo Rumus, kur šalia erdvių suvažiavi
mams salių yra ir nakvynės namai. Juose 
įrengtas vienas kambarys vysk. Borisevi- 
čiaus vardu Lietuvos garbei su Lietuvos 
valstybiniais ir tautiniais ženklais. Radijo 
bangomis Kongresas kreipėsi į anapus ge
ležinės uždangos persekiojamuosius:

—■ Mes žinome jūsų padėtį, žihome, ką 
reiškia gyventi bedieviškoje valdžioje. Ži
nome jūsų vyskupų likimą, kurie lyg nusi 
kalteliai įmesti į kalėjimus, o jei dar ku
rie nesuimti — laikomi lyg belaisviai, at
skirti nuo savo tikinčiųjų neperžengia- 
mom barikadom. Jūsų kunigų skaičius vis 
mažėja. Jų daugelis savo ištikimybę Kris
tui mirtimi patvirtino, daugelis ištremti ir 
dirba sunkiausiose sąlygose. Prie jų vargo 
prisideda rūpestis dėl savo tikinčiųjų sie
lų, kurių nebegali pasiekti tėvišku kunigo 
darbu. Daugelyje jūsų bažnyčių Amžinoji 
Lempelė nebedega. Jūsų prispaudėjų tiks
las vakar ir šiandie nepasikeitęs — sunai
kinti Bažnyčią, Dievą paskelbti mirusiu. 
Jie kalba apie taiką, o skleidžia nepasiteh 
kinimus ir nesantaiką, kalba apie pažan
gą, o įveda seną vergiją, žada rojų žemė
je, o stato koncentracijos stovyklas, kalba 
apie gerovę, o žmones stumia į skurdą. .

— Persekiojamieji Broliai ir Sesės, ne
nustokite drąsos! Mes meldžiamės už jus, 
ir nepraeis jokia diena, kad jūsų neprisi
mintume. Jūsų kryžius didelis ir sunkus, 
bet tai yra Kryžius, kuris reiškia Prisikė^ 
limą. Bažnyčia gyvuos, nors ir plakamą, 
kankinama, apspjaudoma, bet nė pragaro 
vartai jos nenugalės. Išauš Laisvės rytas. 
Iki tos dienos į jus tiesiame nesuskaito
mus maldos tiltus diena iš dienos. Kąntry 
bės ir ištvermės!

Kongresas taip pat kreipėsi ir į laisvųo 
sius Vakarų kraštus, kad tremtinių jauni
mas galėtų turėti savo gimtąja kalba mo
kyklas, ar bent mažiausiai gerą globą gira 
tosios kalbos puoselėjimui. ....

P. Dauknys, MIC.

Pamaldos:
CORBY — šį sekmadienį — spalio 13 d., 

12 vai., vietos bažn., Occupation Road.

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
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dialektinio

Santarvė, 1957 m. Nr. 3. Rašo: Br. Raila 
(Sniego seniai), M. Biržiška (Tautos įga; 
liojmai ir bendrasis tikslas), E. Čekienė 
(Moterys viešame gyvenime), K. Drunga 
(Įstatymas „dėl tolesnio pramonės ir sta
tybos valdymo organizavimo tobulini
mo“), B. Gražulis (Apie didvyrius ir did
vyriškumą), V. Banaitis (Buitinės muzi
kos klausimais), V. Lagenpušas (Kelionė į 
erdvę), Akademinis skyrius, spaudės ap
žvalga, pasaulio politikos aidai, knygų, pa
raštėje.

riksmo.
Pakraštiniams draugams sprandą nusu- 

— „popierinė mirtis“...

Bus daugiau

Žibintas, 1957 m. Nr. 5 (17). Rašo: 
Mons. Kl. Razminas (Nepasitenkinimas), 
kun. Dr. P. Aleksa (Pasaulio talka ir Ne
kalė. Marijos širdis), Dr. P.P. Stankūnas 
(Taikos triumfo belaukiant), J, Gailius 
(Kauno Senamiestyje), M. M-tis (Nesek 
mė), Sesuo Agnietė Čyžaitė, OSB (.3®' 
tis tai burtininkei!“), Mons. Kl. Razminas 
(Ligonių globėjas), J. Kuzmickis (Nusivy
limas), J. Kuzmickis (Kalėdų Seneliis), nau 
ji leidiniai, įvykiai ir mintys ir kiti< daly
kai. i

Darbininkų Balsas. 1957 m. Nr.9į (15). 
Turinyje: Socialinės pažangos keliu, > šūvis 
pro šalį, Britų prof, sąjungų suvažiav /imas, 
Naujoji klasė, Ar dezertyravome?,, , gau
jos kilpos, Komunistai mokosi parlar 'nenta 
rizmo. Padėtis Lenkijoje, Pavergtoje" . tįvy 
nėję. Kronika. ’ •....... ■ Į.

PLB Vokietijos Kr. Valdybos Info; -maxi 
jos. 1957 m. Nr.9 (146). Turinyje ap t— 
žinių iš Vokietijos lietuvių veiklos irįL gį. 
venimo. ; T* **

• 1QT ( 
Atsiųsta paminėti . . 5

Moteris, 1957 m. Nr. 3 (8). ' Retai . jj 
Kersnauskienė, O. Mikulskienė, K. (ia įrLji 
tytė, A. Dubauskienė, J. Damušiery < j. 
Navickaitė, J. Nasvytienė, R. Kerne? ‘-’aifi 
ir kt

’ ■ iii#
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS
. ’ AUKA „EUROPOS LIETUVIUI“

Ą. Žaga-Petkevičius „Europos Lietu
vio“ leidimo reikalams paaukojo 1 svarą. 
AČIŪ.

VOKIETIJA

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Š.m. spalio mėn. 18 d., penktadienį, 8 

vai. vak., Lietuvių Namuose įvyks Londo
no lietuvių moterų susirinkimas kalėdinio 
bazaro reikalu.

Kviečiame visas moteris dalyvauti.
PRAŠYMAS SKOLINGIEMS Už 

„EUROPOS LIETUVI“ IR NIDOS K.K.
«?; KNYGAS
"(■^Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu- 
Įo prenumeratoriai, iki šiol dar neatsilygi 
n? skolų, labai prašomi atlikti tai spalio 
mėnesį. Su spalio mėnesiu baigiasi jų lei
dėjo — Lietuvių Namų Akc. Bendrovės — 
finansiniai metai, ir atsilyginę skolininkai 
sutaupytų nemaža darbo valandų, 
nebereikėtų perkilnoti į kitų metų 
terlnes knygas.

nes jų 
buhal-

NORTHAMPTONAS
Išsirinkome garbės narį
d. turėjo narių ir prijaučiančiųjų susirin
kimą. Gražus lietuvių būrelis, daugiau 
kaip dvi valandas svarstė ir diskutavo lie
tuviškuosius savo kolonijos reikalus.

Lapkričio 24 d. skyrius iškilmingai, su 
lietuviškomis pamaldomis minės Kariuo
menės šventę. Ta pačia proga bus pami
nėtas ir dešimtmetis. Dešimtmečio proga 
skyriaus pirmininkas pasiūlė susirinkimui 
ilgametį valdybos narį L. Utką išrinkti sky 
riaus garbės nariu. Susirinkimas vienbal
siai pritarė.

A.a. St. Niemčiausko paminklo statymo 
reikalais susirinkimas ir toliau rūpintis 
pavedė skyriaus valdybai. Skyriaus val
dyba pakartotinai kreipiasi į visus a.a. St. 
Niemčiausko tremties draugus ir pažįsta
mus, kviesdama prisidėti savo auka prie 
statymo paminklo Peterborough kapinėse. 
Jau pradžią turime: iš Wellingborough au 
kojo p.p. Stundžiai — 20 šil., p. A. Budrys 
—■ 10 šil., p. P. Juškevičius — 5 šil.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: Sky
riaus Valdybai. 8, Rosgill Place. Broad
mead av., Northampton.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju PLB Krašto 

bai už suruoštą pagerbimą spalio 5 
no 50 m. amžiaus sukaktuvėms. Taip pat 
nuoširdžiai dėkoju visiems ta proga mane 
sveikinusiems.

Kun. A. Kazlauskas

NOTTINGHAMAS
k KLUBO ATIDARYMAS

Miglotas ir apsiniaukęs rudens šeštadie
nio vakaras. Krinta lietus. Skuba žmonės.

Iš visų miesto pakraščių pėsti ir važiuo
ti skuba į patį centrą, nes Imperial vieš
butyje atidaromas lietuvių klubas-užeiga 
„Romuva“. Artėjant prie Imperial viešbu- 
čio, pasigirsta iš antrojo aukšto pro lan
gus-Veržiantis akordeono garsai. Pastatas 
pulkus.

• Antrojo aukšto didžiulė ir erdvi salė 
naujai išdekoruota, ir jau pilnutėlė lietu
vių! Vieni jų dalijasi mintimis, kiti užim
ti' šaškių, treti paskendę lietuviškoje dai
rioje, kuriai pritaria akoreonas. Žmonių 
salėje apie 80.

Po valandėlės salėje minutei tyla, ir pa
sigirsta škyr. pirm. K. Bivainio trumpas 
drūtas atidarymo žodis. Pirmininkas svei
kina susirinkusius į naują lietuvių lizdelį 
ir'yisus prašo laikytis, tvarkos pageidau
damas, kad Klubas „Romuva“ būtų tvir
tovė ne tik patiems su lietuviais, bet ir 
prieš visas svetimas įtakas Buvęs

. NOTTINGHAMAS ĮSIAMŽINA
DBLS Nottinghamo skyrius yra užsipra

šęs „Europos Lietuvyje“ vietos įamžinti 
savo dešimties metų veiklai. Tasai Notting 
hamo įsiamžinimas mūsiškiame savaitraš
tyje įvyks apie lapkričio mėn. vidurį.

Numeris žada būti įdomus ypač Notting 
hamo lietuviškosios kolonijos nariams. Dėl 
to turėtų jau iš anksto bent tą numerį už
sisakyti tie Nottinghamo lietuviai, kurie 
„Europos Lietuvio“ nesiprenumeruoja.
Sugrįžo iš Kanados

Prieš keturiolika mėnesių išvykęs iš No
ttinghamo Kanadon J. Matulis grįžo pra
eitą savaitę atgal į Angliją ir apsistojo No 
ttinghame. Vietos korespondentas turėjo 
trumpą pasikalbėjimą su J. Matuliu. Už
klaustas, dėl ko buvo priverstas grįžti, jis 
atsakė, kad nedarbas 'ir darbo netikrumas 
į( turint ir vyresnis jo amžius. Iš praleisto 
laiko Kanadoj jis tik penkis mėnesius dir
bo. Gyveno Hamiltone, Montrealyje, dirbo 
ml&ie. Jam sudarė blogą vaizdą nuvažia
vus iįįnat pirmos dienos, ir net tuoj norė
jęs grįžti atgal. Jaunesniems, kad ir be spe 
cialybės, bet apsukriems, mokantiems kai 
bą yrą daug geriau. Vieną dalyką jis pa
brėžė ,tai kad Kanadoj šeimininkėms — 
tikMs rojus, nes labai puikūs virtuvių 
įrengimai, kokių Anglijoj retenybė.

F.K.

Valdy- 
d., ma

Anglijos rajono
SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS

Jau netoli dešimties metų, kaip Anglijos 
lietuvių bendruomenėje ryškiai ir sėkmin
gai reiškiasi vienintelė šiame krašte jau
nimo organizacija — skautai. Kasmet su 
ruošiamos vasaros stovyklos, kuriose be
augantis jaunimas gauna stiprų impulsą 
lietuviškai dvasiai išlaikyti, jai skatinti ir 
puoselėti. O tai ir yra svarbiausioji trem
ties jaunimo problema. Lietuviškoji visuo 
menė tai mato ir skautiškąjį darbą remia 
lietuvybės išlaikymo vardan.

Bėgamiesiems reikalams aptarti Angli
jos Rajono skautų vadai pereitą sekmadie 
nį buvo suvažiavę į Nottinghamą. Su Ra
jono vadu, brolijos ir seserijos vadeivo
mis iš viso dalyvavo 11 asmenų. Pasibai
gus Rajono vado kadencijai, iš einamųjų 
pareigų atsistatydino sktn. K. Vaitkevi
čius. Visiems padėkojęs už brolišką bend
radarbiavimą, sakėsi ne vadovavęs, bet tik 
pagelbėjęs vadams, duodamas visiems pa
sireikšti savo iniciatyva, derindamas bend 
rą darbą. Tenka pastebėti, kad sktn. Vait
kevičius tuo savo dideliu taktiškumu ir ki 
tų supratimu yra įgijęs ne vien tik skautų 
tarpe, bet ir plačioje visuomenėje didelį 
populiarumą. Todėl ir suvažiavę skautų 
vadai į Rajono vadus vienbalsiai perrinko 
sktn. K. Vaitkevičių.

Kasmet vienam kitam išplaukiant į .už
jūrius, mažėja ir mūsų rajono skautų va
dai. Suvažiavimas nutarė, kad tokiu atve
ju, kada_ vadas nebegali eiti pareigų, jis 
turėtų būti paruošęs kandidatą į savo vie 
tą, kad darbas nenutruktų.

Plačiai aptartas tolimesnis rajono žur
nalo „Budėkime“ leidimas, kuris, per pas 
kutiniuosius keletą metų nuolat tobulėda
mas, yra susilaukęs iš skautų centro gero 
pripažinimo. Pats žurnalo leidimas parei
kalauja daug darbo. Ne vien tik surinkti 
medžiagą, jį prirašyti, bet ir atspausdinti. 
Jei visuomenė ir toliau palaikys, pirks žur 
nalėlį, vadams idealizmo nepritruks, ir jis 
toliau bus spausdinamas tokiu pat tiražu.

Tradicinę Rajono skautų ir jaunimo va
saros stovyklą nutarta ir toliau ruošti Lie
tuvių Sodyboje, kaip būdavo kasmet. To
kios bendros stovyklos niekas negali pa
keisti, nes sustiprinamas ir draugiškumas 
ir turtingesnė programa paruošiama. Va
saros stovykla ir toliau numatyta ruošti 
vienai savaitei, ilgesniam laikui nėra va
dų, kurie galėtų būti. Visus gerai nuteikė 
kapeliono pranešimas, kad DBLS valdyba 
stengsis skautams pastatyti pastovią virtu 
vę Sodyboje. Buvo dar pranešimai iš ats
kirų vietovių.

Jaunimo organizacinis darbas, kaip ir vi 
sa visuomeninė veikla, yra atliekamas ide
alistinio nusistatymo asmenų. Skautų va
dai niekad nesijaus vieni, jei visuomenė 
ir toliau rems jų darbą. O tikslas visų yra 
bendras, kad juo greičiau sulauktume Lie 
tuvos Laisvės ryto!

Filisteris P.D.

Klaipėda — Manheimas
Šių metų rugsėjo 21-22 dienomis Manhei 

mo mieste įvyko trečiasis klaipėdiečų su
važiavimas. Manheimo miestas turi vadi
namąjį „Patenschaft“' Klaipėdos krašto gy 
ventojams.

Klaipėdos ir Manheimo ryšiai yra gana 
seni. Jau 1929 m. Manheimo ir Karlsrues 
miestai buvo pasiėmę globoti Klaipėdą, 
bet, Hitleriui iš Lietuvos atplėšus mūsų pa 
jūrį, ta globa baigėsi ir vėl buvo atnau
jinta 1953 metais kovo 10 d. Manheimo 
ribose klaipėdiečiai (žinoma, tie, kurie no 
ri Klaipėdos kraštą matyti kaip Vokieti
jos dalį) naudojosi įvairiomis lengvato
mis. Čia yra nemaža klaipėdiečių kolonija. 
Manheimo priemiestyje Schoenau yra 
Klaipėdos vardo gatvė, miesto archyvas tu 
ri specialų Klaipėdos skyrių, be to, čia klai 
pėdiečiai priimami į valdines įstaigas ir 
aprūpinami geresniais darbais.

Šių metų minėjime dalyvavo apie 1000 
klaipėdiečių iš Vakarų ir net iš Rytų Vo
kietijos. šiaip minėjimas buvo labai iškil
mingas, ir apie jį nedaug ką galima būtų 
pasakyti. Karščiausias kalbėtojas buvo Dr. 
Gille, kuris tame suvažiavime turėjo pro
gos parodyti savo iškalbingumą. Buvo ga
na keistų jo pasisakymų. Pvz., jis aiškino, 
kad per tokius suvažiavimus klaipėdiečiai 
nereikalauja keršto. Įdomu, kam jie no
rėtų keršyti? Nejaugi lietuviams? Be to, 
girdi, klaipėdiečiai praranda savo tėvynę, 
o Vokietija praranda savo teritoriją, savo 
žemes! Girdi, Bonos dabartinėje vyriausy 
bėję sėdi žmonės, kurie nieko nesugeba ar 
nesupranta, kurie.net tokiam Titui moka 
karo nuostolius, tuo tarpu kai milijoninės 
vertės vokiečių turto yra konfiskuota Ju
goslavijoje. Tas pat esą Sudetų krašte ir 
kitose „vokiškose“ žemėse.

Po minėjimo buvo sugiedotas himnas, 
kaip „gerais laikais“, „Von der Maas bis 
an die Memel“. Net programoje tas him
nas buvo atspausdintas. V. Vokietija da
bar demokratiška, galima giedoti, kas ką 
nori!

Po minėjimo buvo rodoma Klaipėdos 
krašto vaizdų filmą. Nuotraukos darytos 
II pasaulinio karo metu. Vaizdai stebėti
nai gražūs, bet labai vienašališkas tų vaiz 
dų aiškinimas. Pvz., ant namų stogų iš
drožinėti įvairūs ornamentai, arkliukai ir 
kt. esą kilę iš Hannoverio srities. 100 proc. 
lietuviškos išvaizdos moteriškės paveiks
las buvo išaiškintas štai kaip: vokiečių pri 
važiavę į Klaipėdos kraštą iš visos Vokieti 
jos, todėl ir tipai įvairūs... bet nė vieno 
žodžio, kad ten galėtų būti ir lietuvių. At
rodo, „tikram“ klaipėdiečiui lietuvio var
das baisiau nei velniui kryžius.

Dalyvis

Proto mankštai
LIETUVIO BUITIES GVILDENIMAS
Straipsnyje. „Neatsakomi klausimai“ 

J. Ramonis rašė, kd nekuklu būtų knaisio
tis svetimoje nuosavybėje, kada žmogaus 
ir menkumas ir didybė išryškėja patys.

Tačiau tai nėra atsakymas, o greičiau 
tik klimpimas dar giliau ir j painesnius 
klausimus. Menkumas ar didybė išryškė
ja, bet ne jų priežastys Norint suprasti 
tas priežastis, gal vertėtų žvilgterėti į lie
tuvį kaip žmogų pasaulio tautų forume, 
apimant ir praeities sąlygas, kurios galė
jo būti kaltos, kad lietuvis šiandien yra 
toks, o ne kitoks. Kad būtų aiškiau, pasi- 
tieskime Lietuvos žemėlapį. Žiemiuose 
yra latviai, kurie prieš kelis šimtus metų 
kalba skyrėsi nuo lietuvių, kaip dabar 
žemaičiai nuo aukštaičių. Jie ir mes bu
vome viena tauta, bet šiandien jau nebe
galime susikalbėti.

Žvelgiame į rytus. Ten gudai, rusai ir 
lenkai. Apie rusus ir lenkus nėra ko kal
bėti, bet gudai (borusiai), pariusiai ar 
krevai yra ne kas kita, kaip surusėję lie
tuviai, ir ne mažesni mūsų giminės, negu 
latviai. Tas pat vakaruose su prūsais — 
lietuviai suvokietėjo, bet ir jie yra arti
mi mums.

Kada Algirdas ir Kęstutis užkariavo di
delius plotus žemių rytuose ir Vytautas 
siekė net Juodąją jūrą, tai lietuvis tiems 
kraštams neatnešė savos kultūros, bet at
virkščiai, pats sutirpo —- nutautėjo. Lie
tuvis rašė Lietuvos statutą ne savo kalba, 
bet gudų. Lietuvis nepajėgė sulietuvinti 
tų užkariautųjų plotų, o pats tapo auka. 
Dar didesnę nelaimę atnešė lietuvių są
junga su lenkais. Tur būt, dėl to, kad lie
tuvio būdas kuklus, neturi to akiplėšišku
mo, kurį matome slavuose ir germanuose. 
Būdami geografiškai tarp jų, ir esame jų 
auka. Taigi tas perdėtas mūsų kuklumas 
nesiknisti svetimoje nuosavybėje yra ža
lingas, nes jei ne mes, tai kiti užpildo mū
sų vietą.

Toliau pažvelkime į tuos lietuvius, ku
rie iškilo Europos tautų forume ir didžiu 
saiku išpylė savo darbo vaisius mokslo 
aruodan. Gal jie kilme ir lietuviai; bet ta
po mums svetimi, nes atstovavo kitoms 
tautoms. Štai A. Kojelevičius, kuris loty
niškai parašė du didžiulius tomus „Histo- 
ria Lithuana“ ir išleido juos Danzigę. Ar 
jis lenkas, ar lietuvis? Vertėtų nušviesti 
tą reikalą tinkamai, jeigu tik galėtų pri
liesti pirštus prie tų šaltinių ateities lie
tuvis.

„General Biographical Dictionary' 
John Gorton, VOL.
1833) rašo:

„KOIALOWICZ 
historian, who was 
composed in elegant Latin a „History of 
Lithuania“ which was translated into 
German by the celebrated A. L. von Schlo- 
ezer, who says that „Koialowicz is, beyond 
dispute, one of the best historians of the 
seventeenth century; as respects his man
ner of writing, his selection of materials, 
the wisdom of his views, and his critical 
judgment“. Tas žmogus tikrai negalėjo 
būti lenku, nes nebūtų rašęs Lietuvos is
torijos ir dar lotyniškai, ta ano meto Eu
ropos kultūrine kalba. Jis matė, kaip visi 
žeria savo mokslo vaisius aruodan, tai tuo 
pačiu ir jis vožė gerą saiką savo lietuviš
ko vaisiaus į tą aruodą ir net anuo metu 
sukėlė didelį susidomėjimą.

Mums patiems atrodo keistoka: šuo nu
nešė kepsnį, o priešas išmušė iešmą iš 
rankų. Mes ne tik negalime pasinaudoti 
jo vaisiais, bet net pamatyti muziejuose, 
kaip toji istorija atrodo, o pamatęs lietu- 

turi, jo įpėdiniu, o tuo pačiu ir pretenden v’s pajustų didybę, pajustų, kad ir jis 
tu į Lietuvos sostą yra Jurka Galicenas. yr? Jygus tarp kitų tautų. Jam stotųsi 
Jurka Galicenas yra stambios firmos Ga- P.ries akis tas senovės lietuvis karys, ku- 
lizene &Partners Ltd., International Pub- Fls. anuomet dėvėjo ne plieno šalmą, bet 
lie Relations Consultants,. Londone šefas, briedžio odos, papuoštą stumbro ragais, 
Jis neseniai lankėsi Australijoje ir davė simbolizavusį Ukrą lietuvio jzulunią; Pries 
interview „Mūsų Pastogės“ atstovui.

Jurka Galicenas nurodo, kad jo šeimos 
kilmė ir heraldika yra patvirtinta neužin- 
teresuotos organizacijos „Union de_Noble- 
sse Russe“ Paryžuje leidinio ___
dants de Gedimin“.

spausdintas pranešimas, kad viename lie
tuvių subuvime buvo skaitoma paskaita, 
apie Emanuelį Kantą ir paliesta jo kilmė; 
kas toje paskaitoje buvo nagrinėjama, tai; 
paslaptis, o būtų tikrai įdomu žinoti lietu
vio mokslininko pažiūra į kitų tautų moks 
lavyrius, tokie dalykai 
žmogų mąstyti.

„Europos Lietuvyje“ 
spausdintas aprašymas 
prie Ammersee“. Kaip 
nio, ten buvo skaitytos paskaitos tiesiog 
žavinčiom temom, kuriose spręsta lietuvio“ 
buitis. Skirstantis ne vienas net apsiaša
rojęs, jutosi tikrai lietuvis lietuviui spaus
damas ranką. O jeigu būtų atspausdintos' 
visos tos paskaitos, tai būtų mūsų suju
dinę ne kelias dešimt, bet tūkstančius!

Jonas Maukišius

tikrai išjudina

Nr. 34 buvo iš-' 
„Studijų dienos- 

matyti iš straips-

NESIKNAISIOKIME PO KITŲ SĄŽINĘ

AUSTRALIJA

Gedimino ainis Australijoje
DLK Gediminas turėjo septynis sūnūs. 

Iš vyriausiojo jo sūnaus Nerimanto kilo di 
dikų Galicėnų šeima, kuri buvo labai įta
kinga Rusijoje 17-18 šimtmečiuose. Gali- 
cėnai save laikė Lietuvos sosto įpėdiniais.

Galicėnų šeima į Vakarus pabėgo po 
Pirmojo Pasaulinio Karo, Rusijoje siau
čiant komunistams. Lietuvos sosto preten 
dentu tada save laikė kunigaikštis Alek
sandras Galicenas, kuris mirė prieš treje
tą mėnesių. Šiuo metu pretendentu yra ku 
nigaikštis Dimitry Aleksandrovič Galice
nas, kuris dabar gyvena Paryžiuje.

Kadangi kunigaikštis Dimitry vaikų ne

by
III (išleista Londone

(Adalbert), a Polish
■ born in 1609. He

PAIEŠKOJIMAI
VASILIAUSKAS-BUTVILA Bronius, s. 

Mykolo, gimęs 1926.1.26, gyvenęs Salzbur- 
ge ir išvykęs į Australiją, svarbiu reikalu 
prašomas rašyti: 148, Ridley Rd., London, 
E.8.

WOLVERHAMPTONAS
Viltis laimi

Viltis dėl finansinių sunkumų ir žaidė
jų nestropumo susijungė su Goodyeario 
fabriko krepšinio klubu. Į Lygą įjungia
mos dvi komandos. Abi žais toje pačioje 
grupėje. I Goodyeario „V“ (Viltis) yra su 
traukiami visi lietuviai žaidėjai.

Viltis pirmąsias savo rungtynes laimėjo, 
nors ir turėjo smarkiai kovoti prieš Dud
ley-Tech.

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: Kelmis- PRANCKEVIČIUS ANDRIUS, kilęs nuo 
traitis — 21; Jasionis — 6; Mangą — 4; Slavikų ir kurį laiką gyvenęs Hyde Bo- 
Crump — 2; Arnett — 0. Du lietuviai zai- .. .* , ?. ~ ,
dėjai — Snabaitis ir Viliūnas — į šias roufih Hospital, Hyde, Cheshire, England, 
rungtynes neatvyko, o Karnilavičius dir- prašomas rašyti: Jonas Neverauskas, 
b0‘fabrike. Chase Hostel, Coventry. Turima svarbių

Firma duoda autobusą vykti į rungty- žinių, 
nes, moka už salę ir t.t- Tokios sąlygos 
duos progos klubui sustiprėti finansiškai.
Krepšininkų žiniai

Kviečiu visus lietuvius krepšininkus, gy 
venančius D. Britanijoje ir norinčius žais 
tl reprezentacinėje lietuviu komandoje, už 
siregištruoti pas mane:
3, Hart Rd., Wednesfield, Nr. Wolverhamp 
ton.

Prašom duoti apie save tokias žinias: 
vardas, pavardė, amžius, patyrimas — kur 
žaidė lt kada.

Registruotis ne vėliau kaip
31 dienos.

Dar galima užsisakyti St. Butkaus knyga 
„Vyrai Gedimino 

Kaina knygos 15/- 
: V. Kelmistraitis, Vienuolis — „Viešnia 
------------- - 15/-

Vienuolis — „Viešnia 
lis 15/-

Gogolis — „Mirusios 
iki spalio Liet. B. Antologija —

Visi užsisakę turėjo gauti antrąją dalį 
„Kovose dėl Lietuvos“ ir dėl to prašomi 
be atskiro raginimo atsiskaityti; kaina 
43 šilingai. Kas būtų negavęs, prašau pra- 

Spalio 27 d„ 17 vai., Bradforde, Lietu- nešti. Taipogi už L. Encikl. vienuoliktąjį 
Namuose, 5, Oak Vilias, šaukiamas tomą prašau nedelsiant atsiskaityti. Ne

atsiskaitę trukdo tolimesniam L. E. leidi
mui.

S-gos reikalais Sąjungos pirmininkas Ba- Rašyti: „D A I N O R A“ 49, Thornton 
J ' . ... 'Ave., London W.4.

BRADFORDAS
Atvyksta Sąjungos Pirmininkas

DBLS Bradfordo ir apylinkės skyrių na
rių ir prijaučiančiųjų susirinkimas.

Ta proga atvyksta padaryti pranešimą f* **— —” ’ • — - ... «
jorinas.

Skyriaus Valdyba

’ DBLS Derby sk. narį
V. KONČIŲ ir p-lę O. ARTUNGYTĘ 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir saulėto 
gyvenimo linki

Skyriaus Valdyba ir nariai

iš

iš

Kalne“

Šiaurės“

Šiaurės'

Sielos'

1 dalis

II da-

17/6. 
51/-

Balerina Jūra Valytė
Prieš kurį laiką Melbourno lietuvių sce

noje pirmą kartą pasirodė jaunutė lietu
vaitė balerina Jūra Valytė. Jura nuo vie
nuoliktų savo amžiaus metų baleto meno 
mokosi pas buvusį Maskvos Didžiojo Te
atro baletininką Romanovą.

Apie jaunąją lietuvaitę kritika atsilie
pia labai palankiai. Jūra Valytė tikisi bu
sianti priimta į garsųjų Borovanskio ba
leto teatrą. -rem.

aną lietuvį tada drebėjo totorių ordos, ka
zokų gaujos, ir kacapai bėgo išvirkščiais 
kailiniais.

Kada sunyko Lietuva, taip pat išnyko 
jDescen- stumbrai. Lietuvis atsisakė stumbro kaip 
’ simbolio, savo herbui, o pasiėmė raitelį—

Kunigaikštis Jurka paneigė bet kokias ^teų(rtumbraS Uk° t& KaU' 
ambicijas į Lietuvą iš savo šeimos pusės, 
nurodydamas, kad visa tai tėra „heraldi
ka ir sentimentai“. Ant savo kairės ran-

no miesto ženklu).
O visos tautos mėgsta herbu pasirinkti 

kokį nors baisų žvėrį ar paukštį,' kuris 
kos piršto jis nešioja žiedą su mūsų Vytį simbolizuoja tautos dvasią. Britus simbo- 
labai primenančiu herbu, tik raitelis yra bzuoja hutas, kuris yra stiprus ir vaikš- 
su karūna. Jurka Galicenas yra labai ge- cioja tik žeme ir vaizduoja zvenų kara- 
rai informuotas Lietuvos reikalais. Laik- bų.^ Britai realistai geriausi^pohtikai pa- 
raščio bendradarbiui jis pareiškė:

„Aš nuoširdžiai linkiu lietuviams atkovo 
ti Lietuvos nepriklausomybe ir gyventi ir 
tvarkytis, kaip savitam tautiniam viene
tui suvereninės valstybės rėmuose“.

suanglinti pusę pa-šauly, nes sugebėjo 
šaulio.

O imkim vokiečių 
debesis ir, žinoma, kojom žemės nesiekė, 
vadinas, vokiečiai dideli fantastai, tai ir 

-rem. ju politikai pralaimi kiekvieną karą.
Lietuviams tuos įžūlumo ragus nulaužė 

lenkai. Jeigu lietuvis būtų priėmęs krikš
čionybe tiesiogiai, jis ir toliau greičiau
sia, būtų likęs lietuviu su visu savo ori
ginaliu būdu, bet per lenkus praradome 
savo įžūlumą. Dar kol kas nepraradome

erelj. 'Jis skraidė po

Naujas „Tėviškės Aidų“ redaktorius
Melbourne leidžiamo savaitraščio „Tė

viškės Aidai“ redaktorius . kūn. Dr. P. 
Bašinskas iš savo pareigų pasitraukė. Jo 
vieton savaitraštį redaguoti yra pakvies- savo kaibos ir savo mitologijos. Dėl kalbos 
tas B. Zumeris. _ tai reikįa pasakyti, kad tada, kai vysk.

Kun. Dr. P. Bacmskas „Teviskes Aidus j/į Valančius mokė lietuvius nepasiduoti 
redagavo nuo pat įsteigimo pereitų metų rusams įr Simonas Daukantas rodė lietu- 
pradzioj e.. „Teviskes Aidus leidžia Aus- vjams jų didingąją kilmę, apie tą patį lai- 

-tralitfos Lietuvių Kataliku Federacija, ku ką Didžiojoje Britanijoje Oxfordo univer- 
nai šiuo metu pirmininkauja S. Balčiu- sjfeįe vokiečių senovės kalbų mitologijos 
nas- ir religijų istorijos tyrinėtojas prof. Max

....... . , Muller laikė labai moksliškom temom pa-
Lituanistines filmų juostos skaitąs. Jis įrodinėjo pasauliui lietuvių

Lietuviu Kultūros Fondo Adelaidės Sk. kalbos mokslinę reikšmę, gretindamas tą 
rūpesčiu Pietų Australijos Švietimo Depar kalbą su sankrito, persų, graikų, lotynų, 
tamentas pagamino filmos juosta, pava- germanų ir saksonų kalbomis.
dintą „Lietuva, Kraštas ir žmonės“. Juos- Lietuvis, skaitydamas tuos keturis jo 
toje Lietuvos vaizdų nuotraukos su paaiš darbu tomus, pajunta didelį dėkingumą 
kinamaisiais tekstais anglų kalba. Šitos ir nei pasididžiavimą.
juostos yra išsiuntinėjamos P. Australijos Dabar kodėl lietuviai patriotai tremtyje 
mokykloms, kur jos bus naudojamos per dažnais atvejais visam kam abejingi? Gal 
geografijos pamokas. Su kiekviena juosta jie jaučiasi jau atlikę savo pareigą, gal 
siunčiama ir trumpa apžvalga mokytojo jėgos jau pradeda apleisti, tai tuo pačiu 
informacijai. jau meiliau koks svaras suspausti juodai

Netrukus švietimo Departamentas žada dienai? Gal net nusivylė, nes jiems liko 
pagaminti dar vieną panašią juostą, pa- viskas nebesuprantama, tariant Maironio 
vadintą „Lietuva amžių bėgyje“.

LKF Adelaidės skyriui šiuo metu vado
vauja Liudas Martinkus. -rem

Apie a.a. A. Zubavičiaus mirtį prane
šiau per „E.L“. Būtų viskas taip ir pasi
baigę, jei „E. L.“ Nr. 37 proto mankštos 
skiltyje p. J. Ramonis nebūtų pajudinęs 
velionies iš karsto. Sena lotynų patarlė 
sako, kad apie mirusius nekalbėk nieko, 
nebent tik ką gerai. Nemaniau su p. Ramo- 
niu polemizuoti ir neturėjau tam nei noro, 
ir gaila mūsų mažam laikraštyje vietos, 
bet, matydamas daugumos čia tautiečių 
pasipiktinimą tuo straipsniu, norėčiau dar 
kai ką pasakyti.

Pateiktos apie a.a. A. Zubavičių po jo 
fotografija žinios nėra senos kronikinės 
žinios, kaip kad teigia p. J. Ramonis. Tai 
yra maža dalelė velionies biografijos. Iš
vardijau keletą vietovių pavadinimų,kur 
teko velioniui dalyvauti kautynėse, ne tam, 
kad priminčiau p. Ramoniui Lietuvos is
toriją, bet tam, kad duočiau bendrą vaiz
dą apie velionies dalyvavimą mūšiuo
se dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir tuo 
pačiu teisėtai užsitarnautą Savanorio-Kū- 
rėjo vardą.

Ties Jeznu, Žiežmariais, Daugpiliu, Bai- 
siogala, Suvalkais, Vieviu, Musninkais ir 
Utena kovėsi ne p. Ramonis, bet A. Zuba- 
vičius, ir jo krūtinę papuošė Vyties Kry
žiai, kurie yra visos mūsų tautos • pasidi
džiavimas, ir mums negėda jų išvardinti, 
kalbant ape velionies gyvenimą. Mano re
portaže suminėtosios datos, vietovių var
dai ir medalių rūšys lietė grynai tik a.a. 
A. Zubavičiaus biografiją. Svarbiausia, 
kad visos tos žinos buvo žodis žodin pa
imtos iš velionies likusio atsarg. liudijimo 
Nr 7294, ir tos žinios nebuvo išlaužtos iš 
piršto.

■ „Žiūrint paviršutiniškai“, rašo p. Ramo
nis, „atrodytų, kad neprasminga būtų kar
toti senas kronikines žinias, bet pažvel- 

, gus giliau, jos yra budingos,nes už jų sle
piasi kažkas nesuprantama“. Bet kodėl 
tos žinios p. Ramoniui nesuprantamos, tai 

i neaišku ir man. Kodėl velionis nepriklau
sė jokiai lietuvių išeivijos organizacijai? 
Lietuvoje jis priklausė Šaulių Sąjungai, ir 

' tai kiekvienas galėjo pamatyti iš įdėtosios 
„E.L.“ fotografijos, o kad kitoms organi- 

, zacijoms nepriklausė, tai jau nėra čia 
_ joks nusikaltimas. Visais sunkiaisiais tė- 
’ vynei momentais vadinamieji „nesusipra

tėliai“ suvaidino didesnį vaidmenį ir pra
liejo daugiau kraujo, negu visi gražių šū
kių deklamuotojai.

Dar p. Ramoniui neaišku, kodėl gi tas 
DBLS skyrius neaukojo skautų stovyklai, 
kuris yra vyriausias šio krašto lietuvių sk. 
vadovybės pašonėje. Čia p. Ramonis, ieško 
damas atsakymo, turėtų kfeiptis į tą sky
rių, bet ne į skaitytojus. Antra, ir tai būtų 
netikslu, nes jau reikštų knaisiojimąsi po 
svetimą daržą. Argi tas skyrius, neduoda
mas aukų, papildė mirtiną nuodėmę? Pa
galiau p. Ramonis nežino, kiek ir kada tas 
skyrius yra aukojęs praeityje. Gal tam pa 
čiam ar panašiam reikalui jis yra cĮavęs 
daug daugiau, negu kiti. Auka nėra pri
verstina, tai asmeninis kiekvieno reikalas.

Dar vienas dalykas — neaiškumai dėl 
T. Fondo. Mūsų, prasčiokėlių, nuomone 
Tautos Fondas yra Tautos Fondas, bet ne 
organizacijų rėmimo fondas. Organizaci
jos turėtų remti T. Fondą, bet ne atvirkš
čiai. Todėl, jei skautai rankioja Savų sko
loms padengti penus, Dieve, jiems padėk. 
Kas turės ir galės, mes po sidabrioką. Juk 
jie ne vieni praeina su aukų lapais, o mū
sų „neorganizuotieji“ neatsisako visiems 
įmesti po puskronį. Duoti yra maloniau, 
negu prašyti.

Pasakyčiau dar, kad nereikėtų perdaug 
mankštinti proto, o kalbėkimės atvira šir
dimi. Tada tik viens kitą pamilsime, ir bus 
viskas visiems aišku, nes viens kitą supra 
sime ir busime tikrieji Lietuvos broliai. Ta 
d a nereikės knaisiotis po kitų sąžinę ir ro 
dyti savo „dvasinio menkumo didybės“!. 
Daugiau rašyti šiuo klausimu nematau 
reikalo. Dėkoju E,L. Redakcijai už patai- ' 
pinimą manųjų minčių šio laikraščio skil
tyse. J. G-kis.

MIRĖ MATAS BAGDONAS

Gauta žinių, kad Lietuvoje mirė vyres
niosios kartos žurnalistas Matas Bagdonas. 
Jo žmona yra Sibire, abu sūnus Amerikos 
žemyne.

Gimęs jis buvo 1895 m. spalio 22 d. Bū- 
tautiškių kaime, Skriaudžių parapijoje, 
Marijampolės apskr. Gimnaziją baigė Ma- . 
rijampolėje, studijavo Maskvoje matema
tiką, vėliau mokytojavo Vilniaus lietuvių 
gimnazijoje. Nepriklausomybės laikais dir
bo užsienių reik, ministerijoje, mokytoja
vo Aušros gimnazijoje Kaune, direktoria
vo Eltai ir dirbo įvairiuose laikraščiuose.

žodžiais:
Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, 
Be garbės ir be vardo tėvynėj laisvoj 
Aš parblokštas ir vienas!.. O mano tė

vynė?..
Gint ji savo sūnų kitados garbe gynė! 
Bet dabar be garbės, be sostinės pati! 
Vien tik partijų partijoms dirva plati.
Mastant toliau, sakytume, gula ant pe-

Lietuvių Namai Adelaidėje
Adelaidės Lietuvių Sąjunga jau nupirko 

namus netoli miesto centro. Namai — bu
vusi baptistų bažnyčia — turi apie 500 
žmonių talpinančią salę, du mažesnius 
kambarius ir virtuvę su visais įrengimais. _ . _

Namai kainuoja 6500 svarų. Adelaidės čių labai atsakinga našta tremtyje išei- 
Lietuvių Sąjunga tokios sumos savo kaso- nantiems lietuviu laikraščiams. Jie nevi- 
je dar neturi; ir todėl turės būti užtraukta sad naiėgia parodyti įvykiu tikrąjį bran- 
ipotekinė pasko'a. duol’, bet pasitenkina tik faktus paviršu-

Tikimasi, kad naujuosiuose Lietuvių Na tiniškai sužymėję.
muose susikoncentruos visas lietuviškas Prieš kurį laiką Kanadoje leidžiamame 
Adelaidės veikimas. -rem. „Nepriklausomos Lietuvos“ Nr buvo iš-

BRADFORDAS
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy-.Į 
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek- , 
vienam pagal norimąjį stilių ir priei- i 
narnomis kainomis. Dirba žemyno ir“ 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite sutikti žiemą — pasisiū- 1 
dinkite CROMBIE apsiaustą, geriausią 
pasaulyje drabužį.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.
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VARDAI IR VEIDAI “

JOSIP BROZ - TITO
S. Kuzminskas

5

Šokiu Vakaras
■V.

Pradžia 7.30 vai.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY, 
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

20 PROCPNTU PIGIAU,
KAIP KRAUTUVĖSE!

GALIMA PIRKTI VISŲ RŪŠIŲ AVALYNĘ IR 
PALTAMS MEDŽIAGAS.

BALTIC STORES
Z,,

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS visiems 
lietuviams ligoniams esantiems Vokietijoje 

siunčiant siuntinius į Lietuvą.

Pigiausias pasiuntimas Jūsų paruoštų 
siuntinėlių tik per mūsų bendrovę.

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

KAI JĄ PRISIMENATE — ATSIMINKITE VISADA ŠĮ ADRESĄ: TAZAB, LIET.
SKYRIUS, 1, LADBROKE, GARDENS, LONDON, W.ll.

Josip Broz gimė 1892 metais mažame 
kaimelyje, Kumrovec, Kroatijoj. Jis buvo 
septintasis vaikas iš penkiolikos. Kadangi 
Josipo tėvas buvo tik labai smulkus ūki
ninkas, tai savaime aišku, kad visa šeima 
gyveno pusbadžiu. Iš penkiolikos aštuoni 
vaikai mirė. Likusiems reikėjo užsidirbti 
duoną jau nuo šešerių metų amžiaus, ga
nant bandą, dirbant gizeliais kaimo malū
ne arba mažose dirbtuvėlėse.

Josip buvo vienas apsukriausių ir ga
biausių vaikų Broz šeimoje. Atliekamu lai 
ku jis lankydavo kaimo mokyklą, kurioj 
mokėsi labai gerai ir elgėsi pavyzdingai. 
Sekmadieniais eidavo į bažnyčią ir tarnau 
davo mišioms. Tai buvo mažojo Josipo pa 
vyzdingoji būdo pusė. O apskritai gi jis bu 
vo neramus, užsispyręs, bet kokiose kai
mo muštynėse visuomet pirmutinis, bet ko 
kiuose ginčuose iškalbus.

Baigęs kaimo mokyklą, Josip apsispren
dė palikti namus. Išvyko į artimiausią 
miestą ir pradėjo dirbti padavėju vienoje 
geresniųjų miesto kavinių. Greit padavėjo 
darbas jam pasirodė beprasmis, gyvenime 
nieko nežadantis. Jis nusprendė mokytis 
šaltkalvystės ir stojo gizeliu pas žinomą 
to miesto šaltkalvį.

Begizeliaujant atėjo 1914 metai ir Pir
masis Pasaulinis Karas. Josip Broz pa
šauktas i kariuomenę ir pirmuose mūšiuo
se pateko į rusų nelaisvę. Nuo čia Josip 
Broz gyvenimas padaro staigų posūkį į 
nežinią. Brozui pačiam nežinant, gyveni
mas pradeda brandinti šaltkalvį-gizelį į 
Jugoslavijos prezidentą ir maršalą. ■

Kaip sužeistas belaisvis, Josip Broz nu
vežamas į Kazanę prie Volgos ir patalpina 
mas ligoninėn. Pasveikęs 1916 metų gegu
žės mėn. jis išvežamas į Ardatovą, arti 
Samaroso, kiek vėliau į Sibirą didžiojo ge 
ležinkelio statyti. Čia bedirbantį, užklum
pa jį didiejį revoliucijos įvykiai.

Nuo pirmųjų revoliucijos dienų jis sa
vo simpatijas ir entuziazmą reiškė bolše
vikams. Norėdamas būti pačių įvykių cent 
re, Josip Broz apsisprendžia iš Sibiro pa
bėgti į Petrogradą. Pačios revoliucijos sū
kuryje jis dalyvauja demonstracijose ir 
mitinguose. Vieną dieną jis mėgina pa
bėgti į Suomiją, bet ant sienos areštuoja
mas, grąžinamas Petrogradan ir įkalina
mas. Po trijų mėnesių kalėjimo jis išgabe 
namas atgal į Sibirą, į Omską. Bet greitu 
laiku Omską užima baltagvardiečiaiai. Jo
sip Broz pabėga pas kirgizus. Jis prisipla
ka prie mažos kirgizų grupės, vadovauja
mos Hadži Isaj Džaksembajev. Pastarasis 
buvo gana turtingas — turėjo 3 tūkstan
čius arklių, didelį skaičių žmonų, daugiau 
kaip šimtą vaikų ir net motorinį malūną. 
Labai greit abu vienas kitam patiko, ir va 
das Hadži paskyrė Josipą savo padėjėju. 
Iš kitos pusės pačiam Josipui Brozui irgi 
patiko laisvas ir nerūpestingas kirgizų gy 
venimas. Ištisomis dienomis jis jodinėda
vo, medžiodavo plačiose stepėse ir tik ret
karčiais, kada reikėdavo, prižiūrėdavo sa
vo vado motorinį malūną. Taip Josip 
Broz pragyveno apie trejis metus, iki vie
ną gražią dieną jo vadas Hadži pareikala
vo, kad jis vestų keletą jo dukterų. Tada 
Josip apsisprendė bėgti. Pabėgo atgal į 
Omską, vedė rusę ir 1920 metais per Le
ningradą ir Pabaltijį grįžo Jugoslavijon.

Grįžęs, jis tuojau imasi krašte organi

zuoti komunistines celes, jungti jas į vie
nalytę komunistinės partijos organizaciją 
ir megzti ryšius su užsieniu, visų pirma su 
Sov. Rusija. Tuo būdu Josip Broz pradeda 
visai naują savo gyvenimo laikotarpį — 
Jugoslavijos komunistinės partijos organi 
zatoriaus ir tarptautinio komunistinio 
agento. Tas laikotarpis tęsėsi 19 metų, t.y. 
iki 1939 m. Tai buvo laikas ne tik organi
zavimo ,bet tuo pačiu metu ir slapstymosi 
nuo policijos, važinėjo su padirbtais pa
sais, keičiant gyvenamąsias vietas, taip 
pat keičiant ne tik pavardes, bet ir išvaiz
dą. Šituo laikotarpiu Josip Broz lankėsi 
tris kartus Maskvoje gauti instrukcijų ar
ba daryti pranešimų apie savo veiklą. Rei 
kalinga pabrėžti, kad Maskvoje niekuo
met nebuvo traktuojamas, kaip didesnės 
svarbos komunistas. Josip Broz, tai paste
bėjęs, kartą išsireiškė savo draugui: 
„...bet ateis laikas, kada maskoliai norės, 
bet mes nenorėsime su jais kalbėtis“... 
Maskva, nors ir didžiai vertino Josip Broz, 
kaip komunizmui ištikimą ir talentingą 
darbininką, bet neturėjo pasitikėjimo Ju
goslavijos kompartija. Maskva buvo tos 
nuomonės, kad Jugoslavijos kompartija 
niekuomet negalės pasidaryti reikšminges 
niu vienetu ir rimtai galvojo apie jos už
darymą. Tik artimesnės pažinties dėka su 
Dimitrovu (bulgaru, tais laikais labai 
stambia figūra kominterne) Josip Brozui 
pasisekė išsilaikyti pripažintam ir 1939 
metais net būti paskirtam Jugoslavijos 
kompartijos generaliniu sekretorium. Tuo 
ir galima užbaigti pirmąjį Josip Brozo 
komunistinio veikimo laikotarpį. Pastebė
tina, kad šio laikotarpio būvyje Josip 
Broz tik kartą buvo pakliuvęs į kalėjimą 
ir išsėdėjo jame dvejis metus, „...bet tai 
buvo tartum aš būčiau buvęs universite
te“, dažnai prisimindamas sakydavo jis. 
Atseit, daug skaitė, galvojo, diskutavo... 
ypač su žydeliu Moše Pijade, kuris tuomet 
buvo kaliniu, o dabar, rodos, vienas iš Ti
to artimausių patarėjų.

Antrasis Josip Brozo laikotarpis praside 
da ir baigiasi su antruoju pasauliniu karu. 
Šito laikotarpio būvyje Josip Broz yra Ju 
goslavijos kalnų ir miškų partizanas, ka
reivis, visu smarkumu ir žiaurumu kovo
jantis už komunistinę Jugoslaviją.

Dabar Josip Broz vadinkime Tito. Žodis 
Tito neturi jokios reikšmės. Broz nepasi
rinko to vardo, tik kažkas iš partizanų 
pradėjo jį taip pravardžiuoti, ir nuo to lai 
ko užsiliko tas vardas.

Karui prasidėjus ir Jugoslaviją užėmus 
vokiečiams, Tito su pora tūkstančių vyrų 
pasitraukė į sunkiai prieinamas vietas. 
Bet tuo pačiu metu išėjo partizanauti ir 
pulkininkas Draga Michailovič, kuris ko
vojo, žinoma, už karališkąją Jugoslaviją. 
Pradžioje Tito mėgino susitarti su juo. 
Bet jie visų pirma skyrėsi savo taktika — 
Michailovič buvo tos nuomonės, kad jėgas 
reikia taupyti ir vokiečius pulti tik būtinu 
atveju; Tito, priešingai, rūpėjo pulti ir nai 
kinti vokiečius bet kuria pasitaikiusia pro 
ga-

jį krašte legendariniu asmeniu. Tito pasi
sekimai vienu metu buvo tiek išaugę, kad 
vokiečių štabas rimtai susirūpino savo ka 
rluomenės morale ir nutarė suruošti visuo
tinę ofenzyvą prieš Tito ir jo partizanus. 
Visų pirma jie pažadais, ir grasinimais pri 
kalbėjo Michailovičių stoti kovon prieš Ti 
to. Be to, Musolinis laikė pas save Dr. An
te Pavelič, kuriam, taip manė Musolinis, 
štai atėjo laikas grįžti Jugoslavijon, orga
nizuoti kariuomenę ir visų pirma stoti 
kovon prieš Tito. Tuo būdu susidarė tokia 
padėtis, kad Tito su savo pusėtinai blogai 
apginkluotais ir nepakankamai maitina
mais partizanais stovėjo vienas prieš vo
kiečių ir italų reguliarią kariuomenę ir 
Michailovičiaus ir Paveličio partizanus. Jei 
santykis buvo: 20.000 Tito partizanų ir 
100.000 kitų. Mūšis vyko 1943 metų gegu
žės - birželio mėnesiais. Mūšio pabaigoje 
vien tik užmuštų Tito pusėje buvo 8.000. 
Bet Tito laimėjo mūšį, ištrūko iš apsupi
mo ir išvedė savo partizanų likučius.

Vokiečių generolas Loer, kuris vadova
vo tuo metu vokiečių kariuomenei, vėliau 
rašė: ..... tai buvo vienas sunkiausių mūšių
viso karo bėgyje. Vokiečių kariuomenė pa 
galiau buvo perdaug suvarginta ir nebetu
rėjo rezervų. Partizanai sugebėjo prasi- 
mušti...“

Tarp kita ko, tai buvo ne pirmoji, bet 
penktoji vokiečių ofenzyva prieš Tito.

Ir vis dėlto tai dar nebuvo karo pabai
ga. Jokios prošvaistės 1943 metais dar ne
buvo matyti. Tad Tito nieko kita neliko, 
kaip surinkti partizanų likučius ir ruoš
tis naujoms kovoms. Bet dabar Tito buvo 
reikalingas kokios nors pagalbos, vien jau 
tam, kad kas nors pakeistų jo suvargintos 
kariuomenės likučius. Aišku savaime, kad 
Tito kreipėsi į Maskvą. Bet kaip jam teko 
apsivilti! Tos pagalbos iš Maskvos jis nie
kuomet negavo. Į visus Tito šauksmus Vi
so karo būvyje Maskva likdavo kurčia ir 
nebylė.

Ar reikia tad daug stebėtis dėl esamo
sios nesantaikos tarp Tito ir Kremliaus?!

Bet po šito garsiojo mūšio pirmieji, ku
rie užmezgė ryšį su Tito, buvo anglai. 
Churchilis tuojau nuleido ryšininkus ir 
pradėjo reguliarią pagalbą Tito partizanų 
daliniams.

Karas baigėsi. Šaltkalvis-glzelis Josip 
Broz tampa Jugoslavijos didvyriu, marša
lu ir prezidentu.

Taigi nereikia stebėtis, kad laiko būvy
je ne Michailovič, bet Tito pasidarė grės-

AR CIULBONĖLIAI ČIULBA AKCENTU?

Danų ornitologas Carl Wiesman, pla
čiai žinomas šunų į gramofono plokštelę 
„įdainuotomis“ meliodijomis, tyrinėja, ar 
Australijon patekę europiniai paukščiai 
nečiulba „australišku akcentu“. Tam jis 
žada kokį pusmetį laiko skirti tyrinėji
mams Australijoje. Wiesman ką tik bai
gė kelionę po N. Zelandiją. Ten jis filma
vo ir leido „įkalbėti“ į fonografą nema
žam skaičiui paukščių ir žvėrių. Tą patį 
numato vykdyti ir Australijoje. Vėliau jis 
nori tas fonogramas lyginti su Anglijoje 
užrašytomis tų pačių rūšių paukštelių čiul 
bonėlių fonogramomis ir ištirti, ar šiuo at
veju galima kalbėti apie paukščių skirtin
gą akcentą.

Tikrai įdomu, ar mūsų lietuviška gegu
tė Australijoje kukuoja „australišku ak
centu“!

Wiesman nori taip pat tirti rupūžių ir
mė vokiečių okupacijai, ir, savaime aišku, varlių kvarkimą. Šios grupės gyvių anūsų 
ne Michailovič, bet Tito kreipė į save va- žemėje priskaitoma apie 12 šimtų veislių, 
kariečių sąjungininkų dėmesį. ir kiekviepa veislė, jo manymu, kvarksi

Tito kovingumas ir drąsa greit padarė skirtingai.

PALYGINKITE MISI' KAINAS SI' KITU FIRMŲ KAINOMIS
• GREIT
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją 
per 3-6 savaites

@ PATIKIMAI
Mes duodame 100% garantiją, kad siunti
nys pasieks gavėją

• PIGIAI
MŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip ir praėjusiais metais Brownejones 
Ltd. lietuviškasis skyrius praneša:

Kiekvienas, kuris užsakys vidutinės 
vertės siuntinį, gaus vieną toliau išvardin
tų dalykų pasirinkimui, kaip dovaną:

1. 3 moteriškas skareles, vilnones 27X27.
2. 6 svarus cukraus.
3. 1 vilnonį vyr. šaliką 50X11.
4. 1 skustuvą, Sollingen ar Sheffield.
5. yrd. motr. suknelei medžiagos.

Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas netui 
Pasiunčiamo taipogi jūsų pačių supirktus

6. 1 plaukams kirpti mašinėlę.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.
Šitos dovanos neįeina į standartinių 

siuntinėlių sudėtį.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 

MOTERIMS
Svoris — 9 svarai. Kaina: £15.0.0.

41 yrd. medžiagos moteriškai suknelei.
3 yrd. 54“ medžiagos, tinkančios mote
riškam kostiumui, įvairių spalvų.
1 pora žieminių apatinių.
1 100% vilnos, ilgom rankv. megztinis.
2 poros moteriškų kojinių.
3 100% vilnos skare’ės 27X27.
1 svaras šokolado.

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 
VYRAMS

Svoris — 7 svarai. Kaina: £16.0.0.
3j yrd. atkarpa vyr. kostiumui, labai

i nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš n 
siuntinėlius.

stiprios medžiagos.
3 yrd. Poplin baltiniams medžiagos.
1 vyriškas aukšta apikakle megztinis, 
ilgom rankovėm.
1 pora vyr. žiem. apatinių.
1 pora vyr. vilnonių kojinių.
1 vyr. vilnonis šalikas, 50X11.
50 cigarečių Players.

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS NR. 17.
Svoris — 16 svarų. Kaina: £36.0.0.

3| yrd. geros rūšies atkarpa vyr. kostm.
3 yrd. grynos vilnos medžg. mot. paltui.
3 yrd. gryn. viln. medžg. vyr. paltui.
3 yrd. labai stiprios medžg. mot. kostm.
1 vyr. „Windcheater“ užtraukiamu užse
gimu, su 2 kišenėm.
1 moteriškas megztinis ilg. rank. Gr.vil.
1 vyriškas vilnonis šalikas.
3 moteriškos skarelės 27X27.
1 skustuvas, Sollingen ar Sheffield.
1 moteriška bliuzelė.

isų kainoraščių pasirinkti, ką jūs norite.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. Lietuvių Skyrius,

BROWNEJONES LTD.
1, Norfolk Place, London W.2. England

Būsite patenkinti mūsų patarnavimu!
DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS. IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ 
SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTO UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINĮ, KAD JIS LAIKU 
PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE.
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