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ŠALTAI APGALVOJUS
Nuo pereitos savaitės pabaigos Lenkijos
vardas minimas viso pasaulio spaudoje, iš
r skyrus Rusijos. Mes, būdami šiek tiek pa
našioje būklėje, juo labiau paskutiniuo
sius Lenkijos įvykius sekame ir diskutuo
jame. Kiekvienam kniedi klausimas, kas
bus rytoj su komunistine Lenkija? Nors
ir mažytis pūstelėjimas laisvės vėjelio už
Geležinės Uždangos, sukelia tam tikrų vil
čių, entuziazmo, lyg kiekvienam ištrošku
šiam keleiviui, ilgas dienas keliavusiam
per dykumą ir staiga išvydusiam horizon
te palmes...
Vakarų pasaulio spaudoje randame įvai
rių komentarų, įvairių prielaidų ir spėlioji
mų. Tačiau daugiausiai
populiaresnioji
spauda maitna skaitytojus sensacijomis,
dažnai nieko bendra neturinčiomis su rea
lybe.
Tos rūšies spaudos skelbiamos sensaci
jos tarnauja tik trumpalaikiam smalsumui
patenkinti, skaitytojų medžioklei, žinant
žmonių įgimtas silpnybes.
Kaip gi iš tikrųjų atrodo dabartinė pa
dėtis, iššaukta paskutiniųjų įvykių Lenki
joje? Iš to, ką jau žinome, galima padary
ti neabejotiną išvadą, kad tie įvykiai pa
statė Sovietų Sąjungą kryžkelėje: jei So
vietų Sąjunga sutiks su tuo, kad Gomulka,
paskelbęs programą, perimtų vairą į sa
vo rankas, jei iš valdžios išeitų Rokosovskis ir kiti „kietieji“ stalinistai, tai tokiu
atveju būtų įgyvendinamos teorijos,
iš
reikštos rusų-jugoslavų 1955 m. bendroje
deklaracijoje ir taip pat 20-tajame sovie
tų kompartijos kongrese. Tada „liaudies
demokratijos“ sąvoka keistųsi. Tuo atve
ju, jei rusai pasiliktų sau teisę intervenuo
ti ir jėga pastatyti Varšuvoje naują dikta
tūrą, paremta raudonąja armija, tai būtų
■ parodyta, kad visos pastangos, pradėtos
1953 m. buvo apgaulė ir komunistinė im
perija vėl grįžtanti prie naujo Stalino šei
mininkavimo gadynės, prie Stalino me
todų.
Norint šią mįslę atspėti, geriausiai sėsti
į sovietinį vežimą ir iš to tašk'o žiūrėti jų
akimis. Sovietų Sąjunga be abejonės nie
kad nesutiks, kad Lenkija atsidurtų Va
karų pasaulio lageryje. Juk jei taip įvyk
tų , tai visa sovietų karinė strategija tu*
retų pasikeisti. Rusų fronte atsirastų ply~" Siai. nekalbant Jau apie tai, kad Rytinė Vo
kietij a būtų iš dviejų pusių apsupta ir ten
esančią „liaudies demokratiją“ vargu .butų
galima kontroliuoti raudonarmiečių pagal
ba. Vadinas, Sovietų Sąjungai rusų-lenkų
karinė unija yra būtina. Būtina tokia są
junga ir pačiai Lenkijai, nes tai vienintelė
garantija apsaugoti jos naujosioms sienom
vakaruose. Nerasime lenko, kuris norėtų
prarasti žemes, atgautas iš Vokietijos. Ten
šiandien milionai lenkų jau įsikūrė ir jie
tikisi, kad ir ateityje tos žemės priklausy
siančios Lenkijai. Juk nei Bonna, nei Va
šingtonas nepripažino Oderio-Neisės rubežių. Tai gerai supranta ir tie lenkai, ku
rie neturi mažiausios simpatijos
sovie
tams. Lenkų sentimentai nėra pasikeitę:
lenkai rusų nemėgsta taip, kaip rusai ne
mėgsta lenkų, tačiau tą abipusę antipatiją
nusveria bendri interesai ir todėl lenkai
negali nutraukti ryšių su Maskva dėl augš
čiau suminėtų priežasčių.
Lenkai supranta, kad Sovietų Sąjunga
nesutiks jokiu būdu leisti jiems keisti su
rusais sudarytos sąjungos. Toks pakeiti
mas iššauktų naują pasaulinį karą. Len
kai, tiek nukentėję, per 1939-1945 metų ka
rą, taip pat trokšta taikos. Praėjo tie lai
kai,
kada pulkininkai vedė kavaleriją
prieš tankus. Lenkijos naujoji karta išau
go kančiose ir herojizme, bet ji yra realis
tinė ir nebesišvaisto tais šūkiais, kuriuos
dažnai girdime lenkų išeivijos tarpe. To
dėl ir Gomulka nekelia jokio klausimo dėl
Lenkijos-Sovietų
Sąjungos draugystės
ryšių.
Pirmasis bandymas rodo, kad lenkai no
ri keisti vidaus santvarką. Tačiau ir šiuo
klausimu Maskva padarys savo sprendimą,
turėdama galvoje politinį espektą.
Jei
Maskva, kaip jau minėjome, iš viso keičia
savo politiką, jei ji matys, kad jos tiks
lams siekti naudingiau leisti
Gomulkai
prie „socializmo“ eiti lenkiškuoju keliu,
tai ji tai padarys, jei ne — Lenkija bus šu
kaustyta dar stipresniais pančiais, kaip iki
šiol. Vakarai juk jau dabar pasisakė, kad
jokios karinės intervencijos nedarys, jei
Lenkijoje ir kiltų pasipriešinimas.
Kai kurie sluogsniai Vakaruose gyvena
klaidingoj iliuzijoj, manydami, jog lenkai
norį, kad grįžtų senasis režimas. Niekas
dabartinėje Lenkijoje
nesigaili senosios
dvarponių ir karinės diktatūros santvar
kos. Pritarimas Gomulkos programai —
„atkolektyvinti“ mažų ūkių ir įmonių yra
labai didelis. Ir, atrodo, kad Gomulka prie
to eisiąs. Planuojama decentralizuoti kraš
to valdymą maždaug pagal Jugoslavijos
kurpalį, tačiau politinių laisvių srityje Len
kija eina žymiai toliau už Jugoslaviją ir
aiškiai pasiryžusi• ją pralenkti. Jei Mas
kva leis, „gomulkizmas“ daug kuo skirsis
|
nuo „titoizmo“.
Gomulkos pabrėžimas,
kad seimas turėsiąs savo rankose tikrąją
valdžią, kad. numatomi gruodžio mėnesi
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. Varšuvos radijas šeštaiednį naktį paskelbė Gomulkos kalbą, pasakytą tos dienos lenkų kompartijos centro komiteto po
sėdyje.
Gomulka pirmiausiai priminė, kad kal
bėdamas prieš septynerius metus tokiame
pat centro komiteto plenume, jis jautėsi
kaip kalbąs paskutinį kartą savo gyveni
me. Irtikrai, po tos kalbos jis buvo areš
tuotas ir pasodintas kalėjiman. Po šios
įžangos jis tuojau ėmė kritikuoti kai ku
riuos komunistinės vyriausybės politikos
ekonominius aspektus.
Jis pabrėžė, kad rezultatai rodo, jog
krašto politika privedė prie didelės depre
sijos anglies pramonę laikotarpyje nuo
1949 iki 1956 metų, kad visi valdžios pasi
gyrimai apie atsiektus rezultatus buvo tik
tuščiažodžiavimas.
Po to Gomulka aštriai kritikavo vyriau
sybės paskelbtus statistikos duomenis, pa
brėždamas, kad padėtis žemės ūkyje ir pra
monėje patiekta visoumenei neteisingai ir
skaičiai sufalsifikuoti.
Jis nurodė, kad savarankiški ūkininkai
atsiekė daug geresnių rezultatų, kaip kol
chozai ar valstybiniai ūkiai. Jis nurodė
taip pat, kad juo daugiau buvo investuo
jama į kolūkius, juo mažiau buvo gauna
ma iš jų naudos. Gyvenamųjų namų sta
tyba yra katastrofiškoje padėtyje, ir kas
met vis blogėjo.
'
Gomulka klausė: „Ką mes turim daryti,
kad pagerinus padėtį?“ „Ateitis priklau
sys nuo darbo žmonių laikysenos, gi Jų
laikysena priklausys nuo partijos politi
kos.“ Kokia partijos politika turi būti, aiš
kiai rodo Poznanės sukilimas, kada dar
bininkai pasakė: „Mums to visko jau ga
na. Mes negalime toliau gyventi tokioje
padėtyje. Mes norime grįžti į gyveniškąjį
kelią“.
Kalbėtojas įspėjo: — „Kartybės taurė
jau perpildyta“. „Poznanės sukilėliai ne
prieš liaudies Lenkiją demonstravo,
jų
veiksmai nebuvo sukurstyti užsienio agen
tų. Jie protestavo prieš sunkų gyvenimą ir
prieš tokias valdžios statistikas, kurios
bandė įrodyti darbininkams, kad jų atlygi
nimai pakelti 27 nuošimčiais, tuo tarpu vi
si žinojo, kad tai bjaurus prasimanymas,
netiesa.
„Mes turime darbininkams pasakyti tie
są. Padėtis tokia, kad mes negalime pa
kelti atlyginimų darbo žmonėms“.
Nurodydamas, kaip galima iš dabartinės
krizės išbristi, Gomulka pastebėjo, kad ga
Įima finansuoti tokius kolūkius,
kurie
duoda pelno, bet negalima šelpti nešančių
nuostolius. Tęsti kolektivizacijos negalima,
nes ūkininkų nevalia versti eiti į kolcho
zus, jei jie to nenori. Kolūkiai patrauks
ūkininkus tik tada, kada tikrai jie bus
ūkininkams naudingi. Pereito perijodo be
protystė vykdant reformas žemės ūkyje su
žlugdė daugelį individualinių
ūkininkų
kuo mes negalime didžiuotis. Mašinų trak
torių stotys turi būti panaikintos, jas rei
kia išdalinti ūkininkams, kad jie galėtų sa
vo žemę apdirbti. Jų ekonominės sąlygos
turi būti tokios, kad ūkininkai galėtų pa
tys mašinas nusipirkti. Priverstinos pylia
vos turi būti panaikintos.
Kalbėdamas
apie kelius į socializmą,

Gomulka pabrėžė, kad be rusiškojo kelio
esą ir kiti keliai, pvz., Jugoslavijos skir
tingas kelias arba ir Kinijos, kuris vėl ki
toks. Rusijos kelias į socializmą privedė
prie Stalino diktatūros ir prie to, kad' tik
vienas žmogus visa žinąs ir neklystantis.
Visi kiti vykdė paklusniai tik jo užgaidas.
Lenkija turi eiti į socializmą savo Lenkiš
kuoju keliu.
Lenkiškoje santvarkoje ne partija turi
valdyti, bet seimas. Partija turi tik vado
vauti darbininkų judėjimui ir ginti jų rei
kalus, bet ne valdyti. Seimas turįs posė
džiauti pastoviai. Jis turi būti tikras įstatimdavystės ir kontrolės organas, prieš ku
rį būtų atsakinga vyriausybė. Seimas turi
būti renkamas laisvai.
Gomulka taip pat palietė Lenkijos —
Rusijos santykius, pabrėždamas, kad Len
kija turi teisę į suverenumą. Tas suverenu
mas turi būti gerbiamas. Su Sovietų Są
junga Lenkija turinti būti draugiškuose
santykiuose, bet kaip lygus su lygiu!
Visoms reformoms, kalbėjo Gomulka,
reikia ramybės, išminties ir laiko, nes vis
kas negali būti padaryta per vieną naktį.
Jis nurodęs esančias blogybes todėl, kad
būtinai reikalinga išaiškinti kas bloga ir
apšvarinti partiją. Partija turi nusivalyti
nuo „lenkiškų Beriju“, atitaisyti padary
tas skriaudas. Turi būti suadryta speciali
komisija, kurios uždavinys ištirti neteisin
gai pasmerktų bylas.
Reikia galutinai panaikinti nuomonę,
kad tik Stalinas galėjo vesti į socializmą ir
tik jis eivnas tinkamai supranta leniniz
mą ir marksizmą. Tokia nuomonė kenks
minga. Gomulka kvietų kovoti su liekano
mis ir pasėkomis asmenybių kulto, kuris
laužė demokratinius įstatymus ir prievar
tavo pagrindines žmonių laisves. Su tokia
sistema reikia vieną kartą baigti.
Kalbėtojas pabrėžė, kad viena marksiz
mo tiesa nesikeičianti ir galiojanti: „Žmo
gus negali išnaudoti žmogaus. Tą pagrin-;
dinę tiesą partiją turinti įgyvendinti.
Grįždamas prie Poznanės sukilimo, Go
mulka pasakė, kad darbo žmonės davė ge
rą, nors ir skaudžią pamoką vyriausybei.
Darbo žmonės neprotestavo prieš socializ
mą, bet prieš iškraipytą socializmą. „Už
Pozananės tragediją kalta vyriausybė ir
partija", „šešių metų ylanas apvylė darbo
žmones, nes priešingai negu buvo skelbia
ma, jis nesuteikė geresnio gyvenimo. Ne
būtų buvę Poznanės sukilimo, jei partija
nebūtų slėpusi tiesos,“ priekaištavo Go
mulka, reikalaudamas pakeisti konstituci
ją ir sudaryti sąlygas seimui eiti augščiau
sias įstatymų leidėjo ir kontroliuotojo pa
reigas.
Gomulkos kalba užsitęsė per dvi valan
das. Sunku smulkiai patiekti visą, tačiau
jo kalba, nėra* jokios abejonės, rodo, kur
krypsta „atodrėkis“ Lenkijoje. Kalba su
silaukė didelio entuziazmo visoje Lenkijo
je, ištroškusioje nors trupučio tiesos. Ji
atspausdinta sekmadienio specialisoe laik
raščių laidose. Jos klausėsi ir jai pritarė
visi Lenkijos gyventojai. Visame krašte
buvo spontaniški mitingai. Gomulka gavo
tūkstančius sveikinimų, raginančių kovoti
už suvereninę Lenkiją, už bendradarbiavi
mą su kitomis tautomis.

LAISVŲJŲ IR PAVERGTŲJŲ SOLIDARUMAS PRIEŠ SOVIETINį
KOLONIALIZMĄ
yra gyvos Alžyro ir apskritai Afrikos —
Azijos tautų problemos, ir kodėl viešpa
tauja indiferentiškumas Sovietų pavergtų
jų valstybių atžvilgiu.
Diskusijose dalyvavo visa eilė Vakarų
Europos politinių lyderių. Iš PJT diskusi
jose dalyvavo taip pat ir Lietuvos Ministe
ris Prancūzijoje dr. St. Bačkis ir p. E.
Turauskas.
Vakarų Europos politikai pabrėžė, kad
sovietinis kolonizmas
turi būti iškeltas
Jungtinėse Tautose, kad egoistinė valsty
bių politika pražudys Europą (Lafevre),
kad laisvasis pasaulis turi nuolat spausti
Sov. Sąjungą, gerbti ir vykdyti savo tarp
tautinius įsipareigojimus (Pezet), kad Va
karai privalo energingesės politikos (Be
cker). kad bolševizmui nugalėti Vakarams
reikalingas dvasinis atgimimas (de Menthon), kad laisvoji ir pavergtoji Europa
yra nedaloma (de la V. Poussin), kad Eu
ropos Taryba palaiko ir remia pavergtųjų
naujieji rinkimai, kurių metu lenkai ga laisvės kovą (Wietrand), kad pavergtųjų
lėsią laisvai pasirinkti kandidatus iš įvai kova dėl laisvės yra sykiu kova dėl visos
rių suigrupavimų, lyg ir neįtikėtinos pers žmonijos laisvės (Teitgen). PJT atstovai,
pektyvos komunistiniame pasaulyje. Jei tarp kita ko, pateikė diskusijoms duome
pasitvirtins, kad rusai leidžia lenkams ei nų apie dabartinę padėtį Sovietų paverg
ti savo keliu į „socializmą“, tai atgarsiai tuose kraštuose.
ir reakcija Rytų Europoje bus labai didelė.
Šios diskusijos buvo pirmas praktiškas
Londoniškis ,The Times“ vedamajame ’ bandymas sovietinio kolonizmo problemą
rašo, kad pergyvename istorinį momentą, pasvarstyti laisvųjų ir pavergtųjų draugė
momentą, kada užtvankos pradeda sprog je. Turint galvoje ligšiolinį Vakarų Euroti. Sunku numatyti, kuriuo keliu išsiveržu poos rezervuotumą, reikšmingas yra pir
si srovė tekės, tačiau reikia tikėtis, jog mininko de la Vallee Poussin pareiškimas
upės bėgimas suras savo kelius: nebent už diskusijas baigiant, kad „šiandien mes tik
tvankoje atsiradę plyšiai būtų skubiai ru svarstome, o rytoj turime veikti“. Lig šiol
sų užcementuoti, nesiskaitant su priemo Vakarams kaip tik ir stinga veiklumo.
nėmis.
Vt.

Spalio 15-16 d.d. Strasburge (Prancūzi
ja) įvyko vadinamos apskrito stalo disku
sijos sovietinio kolonializmo klausimu. Pir
mą dieną diskusijoms vadovavo buv. Pran
cūzijos teisingumo ministeris, MRP lyderis,
P. Teitgen, antrą dieną — Belgijos sena
torius de la Valle Poussin. Diskusijoms
pagrindu buvo kelios tezės:
a) Kaip vertinami dabartiniai įvykiai
Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuo
se, ir kuriuo keliu Vakarai turėtų panau
doti susidariusią padėtį.
b) Kaip išlaisvinta Centro ir Rytų Euro
pa galėtų patikrinti Rusijai saugumą ir pa
šauliui patvarią taiką.
c) Kaip vertintina Tito pozicija Sovietų
pavergtų valstybių atžvilgiu.
d) Kuriuo būdu pavergtoji Europa gali
prisidėti prie jungtinės Europos statj bos.
e) Kodėl Jungtinių Tautų- sluogsniuose

VIII metai

SEPTYNIOS DIENOS
VENGRAI TAIP PAT NORI EITI
„SAVO KELIU“

SEKMADIENIS. Tūkstančiai Vengrijos
universiteto studentų skaitlingame mitin
ge reikalavo, kad Imre Nagy grįžtų į ministerio pirmininko ir partijos sekreto
riaus paerigas. Jie taip pat reikalavo „ne
priklausomos vengriškos užsienio ir vi
daus
politikos, atitinkančios tikruosius
krašto interesus“.
Studentai entuziastingai priėmė rezoliu
ciją, kurioje sakoma: „Lenkija parodė pa
vyzdį, kuriuo ir mūsų kraštas turi sekti.
Mes, studentai, išreiškiame
solidarumą
draugams lenkams“.
Vengrijos
spauda plačiai komentuoja
įvykius Lenkijoje, pabrėždama lenkų šū
kį „Už draugystę su Rusiją pagrįstą lygy
be“.
Vengrijos kompartijos generalinis sek
retorius Goroe ir ministeris pirmininkas
Hegedues konferavo
su Tito Belgrade.
Jiems sugrįžus buvo sušauktas
vengrų
kompartijos centro komiteto posėdis. Lau
kiama, kad nauja Vengrijos linija bus pa
skelbta per jų parlamento sesiją, kuri pra
sideda š. m. spalio mėn. 29 d.
Būdinga, kad žinios apie studentų mitin
gą Vakarus pasiekė per valdžios kontro
liuojamą Budapešto radiją, kuris nurodo,
kad studentai reikalauja „visiško pakeiti
mo dabartinės partijos vadovybės ir pilno
paaiškinimo, kodėl praeityje padaryta tiek
klaidų ir kas uė jas atsakingas?“
Vengri} kompartijos oficiozas „Szabad
Nep“ skelbia, kad Vengrija turi nusistaty
ti savo kelius į „socializmą“.
Iš Vengrijos pasienio pranešama, kad
pirmą kartą per pastaruosius 10 metų, ties
Felsoecsatar atidaryta siena su Austrija.
Daug austrų, pasinaudodami tokia proga
aplankė savo gimines ir pažįstamus Ven
grijoje, atvykę be pasų ir be vizų. Felsoec
satar vietovės gyventojai nusiuntė delega
ciją į Budapeštą prašydami valdžios, kari
būtų leista austrams atsilankyti jų „vyno
šventėje“. Visų nustebimui, vyriausybė gy
ventojų prašymą patenkino. Šimtai austrų
be jokių formalumų peržengė sieną.
ATOMINIŲ SPINDULIŲ PASEKMĖS

PIRMADIENIS. New Yorke prasidėjo
penkiolikos valstybių atstovų kongresas,
kuriame aptarta atominio spinduliavimo
įtaka žmogui ir jo aplinkai.
Mokslininkai išklausė 34 pranešimus,
gautus iš 22 kraštų vyriausybių apie že
mės radioaktyvumą, radioaktyvių kritu
lių tyrimus ir apnuodijimus radioaktyvinių medžiagų, spinduliavimu . atominės
energijos įmonėse.
Kongresas išsirinko pirmininku profeso
rių Charles Chagas (Brazilija) ir sutarė
dėl darbų tvarkos. Bus svarstoma: me
džiagų spinduliavimo genetiniai aspektai,
radioaktyvių nuosėdų įtaka okeano vande
nims ir gyvūnijai.
Tarp kitko kongresas apsvarstys gautus
iš įvairių kraštų duomenis apie nuošimtį
„srontium 90“ piene. Kaip žinoma, „stron
tium 90“ yra cheminė substancija, iškren
tanti iš atmosferos po atomini!} sprogimų.
Jos nuosėdos per žolę patenka į karvės
pieną ir perduodamos, žmogaus organiz
mui. Stroniumas ėda kaulų audinį. Taip
pat bus tyriami žuvų apnuodijimai.
KAIP ŠAUKIA TAIP ATSIŠAUKIA

Prezidentas Eisenhoweris paskelbė, kad
Bulganino jam adresuotas laiškas yra „ki
šimasis į JAV vidaus reikalus“, ir nešva
rus užsipuolimas prezidento pareikštą nuo
širdumą išnaudojant.
Atsakydamas į tą laišką Eisenhoweris
paskelbė, kad Bulganino pareiškimai apie
valstybės sekretorių Dulles yra ne tik ne
pagrįsti, bet užgauną patį prezidentą.
Bulganino laiške buvo pasakyta, kad Du
lies ir kiti JAV vadovaujantieji asmenys
iškraipą Sovietų politiką.
Prezidentas Eisenhoweris pažymėjo, kad
vienas dalykas jį ištikrųjų suerzino: Mas
kva paskelbė Bulganino laišką anksčiau,
negu Valstybės Departamentas buvo jį iš
vertęs iš rusų į anglų kalbą, t.y. anksčiau
negu prezidentas Eisenhoweris susipažino
su jo turiniu.
Atsilygindamas tuo pačiu prezidentas Ei
senhoweris paskelbė savo atsakymą Bulganinui tuojau kaip tik jis buvo sureda
guotas.
Nepaisant griežto tono, Eisenhoweris pa
brėžė, kad JAV .palieka atviras duris tokiam keliui, kuris galėtų tarnauti žmoniJalCHRUSCIOVAS VARŠUVOJE

PENKTADIENIS. Chruščiovas, Molotovas, Mikojanas, Kaganovičius ir Konievas,
it griaustinis iš giedra dangaus, atsidūrė
netikėtai Varšuvoje, kur vyko Lenkų Jung
tinės Darbininkų Partijos (kompartijos)
aštuntoji centro komiteto plenumo sesija.
Lenkijos kompatrijos vadovybė kaip tik
tuo metu nustatė naują liniją ir perrinko
centro komiteto politbiūrą. Tas politbiūras
iki šiol priklausė Maskvai.
Lenkų dienraščiai ir Chruščiovui atvy-

kus į Varšuvą didelėmis antraštėmis skel
bė, kad Lenkija turi eiti „lenkiškuoju ke
liu į socializmą“.
Nėra abejonės, kad Chruščiovas išsigan
do, kad lenkai nenuklystų į „šuntakius“,
beeidami savo keliais ir todėl su svita sku
bėjo į Varšuvą įspėti dėl galimų pasekmių.
Kita Chruščiovo atvykimo priežastis buvo
ta, kad prieš centro komiteto plenumo se
siją rusai buvo kvietę .Lenkijos vadovybę
atvykti į Maskvą pasitarti, tačiau lenkai
atsisakė vykti į Kremlių nurodydami, kad
jie esą nepaprastai užimti sesijos paren
giamaisiais darbais ir galėsią atvykti Mas
kvon tik po sesijos, t.y. po rinkimų. Tokiu
būdu Chruščiovui nieko neliko, kaip pa
čiam keliauti ir gelbėti, kas galima.
Lenkai, nutraukę centro komiteto posė
džius, kelias valandas tarėsi su rusų va
dais. Buvę labai aštrių susikirtimų tarp
abiejų pusių. Chruščiovas ir kompanija
vos kelias valandas viešėję Varšuvoje, sku
biai išvyko Maskvon.
Šių įvykių fone buvo dvi figūros: Go
mulka ir Rokosovskis. Gomulka yra senas
Lenkijos komunistas, dar prieš karą sėdė
jęs už savo randonas pažiūras. Po karo jis
tapo naujosios Lenkijos vadu, tačiau Sta
linui nepatiko jo populiarumas ir 1949 m.
įkišo jį kalėjiman, kuriame Gomulka išsė
dėjo septynerius metus. Dabar, vykstant
destalinizacijai, lenkai Gomulką išleido iš
kalėjimo kaip nekaltai nuteistą ir kaltin
tą. Gomulka buvo reabilituotas, vėl priim
tas į centro komitetą. Pasklido gandai, kaTl
Gomulka būsiąs išrinktas į lenkiškąjį politbiūrą. Jis labai populiarus Lenkijoje ir
visiems žinomas kaip šalininkas naciona
listinio lenkiško „socializmo“. Septynerius
metus sėdėjęs kalėjime
dėl Kremliaus
kaltės, Gomulka negali būti dideliu tusu
draugu. Tą Chruščiovas žino ir, regimai,
Kremliuje dėl Gomulkos kilo aliarmas.
Maršalas Rokosovskis taip pat buvo Sta
lino auka, sėdėjo koncentracijos lageryje
iki pat karo. Jis buvo viena iš tūkstančių
aukų, nukentėjusių per valymus, ryšium
su Tuchačevskio byla. Tačiau karo pradžio
je Stalinas ištraukė Rokosovskį iš konceit
tracijos stovyklos. Rokosovskis yra lenkiš
kos kilmės, kurį rusai pasodino Varšuvo
je, kaip savo patikėtinį. Jis išvalė lenkų .
armiją ir jos vadovybėje susodino rusus.
Dabar imta viešai kaltinti Rokosovskį, kad
jis nekaltai sušaudęs 19 lenkų augštųjų ka
rininkų, kurie grįžo į naują Lenkijos arnri
ją po karo iš Vakarų. Buvo atvirai kalba
ma, kad centro komitetas norįs Rokosovs
kį pašalinti iš politbiūro ir iš armijos va
do pareigų.
Tai buvo antras skambutis Maskvai.
Reikia pastebėti, kad lenkai Jau dabar
reikalaftja, kad visi rusai iš Lenkijos ka
riuomenės būtų pašalinti. Atvirai kalbama
apie Lenkijos valstybės suverenumą.
Varšuvoje buvo kalbos, kad iš politbiūro
būsią pašalinti Mine, Nowak ir Mazur —
visi trys Maskvos šalininkai. Mine buvo
vienas didžiausių Gomulkos priešų.
Jis
jau atsistatydino.
Kartų su Gomulka į centro komitetą bu
vo kooptuoti: generolas Spychalski
(bu
vęs krašto apsaugos ministeris, kartu su
Gomulka sėdėjęs kalėjime), Zenon Kliška
ir Loga Lowinski (taip pat nukentėję nuo
Stalino).
Be abejo, kad Maskva turi visas reikalinags priemones Lenkiją pažaboti ir tam
tikslui laiko penkias divizijas Lenkijoje,
tačiau kas pažįsta lenkus, gali taip pat
tvirtinti, kad lenkai lengvai nepasiduos.
Dar nėra ženklų, kad jie būtų atsisakę nuo
naujų idėjų, kurias aiškiai palaiko Tito.
PRANCŪZAMS PAVYKO

ŠEŠTADIENIS. Alžyro sukilėlių vadai
pereitą > savaitę lankėsi Maroke, kur juos
priėmė pats Sultonas. Ryšium su tuo, Pran
cūzijos vyriausybė nutraukė su marokie
čiais vylfusias derybas,
protestuodama
prieš tokį sukilusių prancūzų piliečių pri
ėmimą.
Be to, pasitarimai su Alžyro sukilėlių
vadais turėjo būti tęsiami Tunise. Maro
ko sultonas nuvyko į Tuniso miestą, kur
tunisiečių ir marokiečių vyriausybių viršūnės laukė atskrendant iš Maroko Alžy,ro sukilėlių vadų.
Prancūzai alžiriečiams Rabato aerodrome bandė pakišti savo lėktuvą, tačiau alžiriečiai suprato klastą, ir sėdo į specia
___________
_______
_ _____
liai iš Tuniso jiems
atsiųstą
lėktuvą,,____
kurio_
}akūnai buvo prancūzai. Kad išvengus gali
mos prancūzų aviacijos puolimo, sukilėųaj pasirink0 aplinkinį kelią į Tunisą. Lėk
tuvas skrido pirmiausiai į Palmą, kur pa
pildęs benzino, paėmė kryptį į Tunisą. Ta
čiau prancūzų karo aviacija sekė šį lėktuvą ir per radiją davė prancūzui pilotui
įsakymą nusileisti Alžyro aerodrome. Tokiu būdu sukilėliai patys nepajuto kaip at
sidūrė Alžyre, kur jų laukė gausus žandarmerijos būrys. Visi sukilėliai suimti,
Jų tarpe yra Ben Bella, vyriausias sukilėlių vadas ir keturi sukilėlių štabo nariai.
Spauda pabrėžia, kad šis sukilėlių vadų
suėmimas yra didžiausias prancūzų laimi
kis nuo pat Alžyro neramumų pradžios.
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SAULĖTOJE ROMOJEJ. Kuzmickis
alų ar ledus dvigubai pareikalaus ar tram
vajaus konduktorius tau grąžą nusuks.
Pats mačiau, kaip konduktorius, pakeliui
įsėdusio amerikiečio paklaustas, kiek mo
kama iki šv. Petro aikštės, atsakė: „45 ly
Roma yra tarptautinis miestas, kurio ras". Tuo tarpu už visą Termini — St. Pet
gatvėmis plaukia viso pasaulio valstybių ro ruožą normaliai mokama 35 lyras.
žmonių bangos.
Romos grožybės
Jei eisi triukšminga Via Nązionale ar
Kiekvienas autorius, pradėdamas rašyti
dairysies didžiulėje šv. Petro aikštėje, iš
girsi kalbų Babelį. Žiūrėk, ten skuba trum apie Romą, paprastai atsiprašinėja nega
pais rūbais apsirengęs amerikietis ar an lėsiąs duoti tikro ir pilno šio amžino mies
glas kunigas ir, plačiai mosikuodamas, aiš to vaizdo.
Vokiečių didis ir garsus rašytojas W.
kiną savo keleiviams, kokio dydžio šv. Pet
ro bazilika; kitur susibūrę vokiečiai klau Goethe, praleidęs kelias dienas Romoje ir
su
sosi savo vadovo aiškinimo, kurie yra po norėdamas aprašyti savo įspūdžius,
piežiaus kambarių langai; atšniokščia nau šuko:
— Kokia nauda iš plunksnos, jei žmo
ja švedų, paskui prancūzų, austrų ar bel
gų banga; gyvai kalbėdamiesi praeina ke gui reikia jų tūkstančio ir jei vakare jis
li lenkai; jūsų dėmesį patraukia japonų jaučiasi pavargęs ir nustebęs? Roma yra
kieta mokykla, kuri kasdien išmoko tokios
ar kiniečių veidai...
Romoje visiems užtenka erdvės, vaizdų daugybės dalykų, kad žmogus net nedrįsta
ir įspūdžių: ji „jus sutinka su savo nuos apie juos kalbėti. Būtų naudinga čia pra
tabiais saulėleidžiais, su žaismingu fonta leisti daugybę metų Pitagoro tyloje.
Praėjo savaitė, ir jo uždavinys jam pa
nų švokštimu, su linksmais, simpatingais
savo gyventojų būdais. Roma kviečia jus sirodė dar sunkesnis.
— Juo imu geriau pažinti Romą, — pri
vėl sugrįžti, kada galėsite — tarp jos sie
nų jūs visuomet atrasite naują pastogę, — sipažino, — juo labiau įsitikinu, kad ji tar
niekas negali jaustis svetimas Romoje“ si jūra, kurios gelmės didėja, jei kas prie
jos artėja.
(G. Fantani).
Ištisus priešpiečius ii ilgus popiečius bei
Tačiau Roma pasitinka keleivį ir su gat
ves perpildžiusiais,
iki įkyrumo ūžian vakarus praleidau, norėdamas aplankyti ir
čiais autobusais,
tramvajais, automobi pamatyti Romos senovės paminklus, ap
rūmų
liais ir skuteriais, su alpinančia kaitra, su griuvusias šventoves, imperatorių
žmonių perpildytais šaligatviais, po atvi griuvėsius, triumfo vartus; norėdamas ap
kalėji
ru oru prekiaujančių žmonių triukšmu, su tikti pirmųjų apaštalų pėdsakus
vyno perpildytomis krautuvėmis, su seno muose, Nerono buvusio cirko aikštėje ir
vės Romos imperijos griuvėsiais, senomis poilsio vietas šv. Sebastijono katakombo
bazilikomis ir moderniškomis bažnyčiomis, se bei didingose bazilikose; norėdamas įsi
muzėjais, paminklais, Marijos koplytėlė vaizduoti pirmųjų ’krikščionių kančias komis gatvėse, suvenirų priverstomis krau lizėjuje, Vatikano aikštėje, toli už miesto
tuvių vitrinomis, žmonių daina ir muzika. sienų... Kai ateidavo gilus vakaras ir pa
vargęs žymėdavausi savo įspūdžius užrašų
Roma — kontrastų miestas.
Šalia moderniškai ir lengvai apsirengu knygutėje, tyliai galvodavau: „Reikia čia
sių moterų gatvėse pilna juodomis sutano pagyventi metus, gal dvejus, kad viską ne
mis, ilgais apsiaustais ir plačiomis skrybė tik pamatytum, bet ir suprastum...“
Kai žiūrėjau į senovės griuvėsius ar į
lėmis dėvinčių kunigų ir vienuolių; šalia
turtingų, sočių ir žvilgančiais limuzinais įspūdingus religinius pastatus su nemirtin
skubančių turtuolių sutinki berankių, be gaiš meno kūriniais, nesijaučiau, kaip ir
kojų ir aklų elgetų; šalia bažnyčiose susi Gabr. Faure, nei archeologas, nei istori
telkusių ir besimeldžiančių žmonių — di kas, nei kritikas: „Gėrintis puikiais daly
delėmis raidėmis įrašytų perspėjimų: „Sau kais, geriau neapsisunkinti erudicija“. O
tačiau jaučiau, kaip kiekviename žingsny
gokltės kišenvagių!“
Kai, narstydamas tarp garsiai kalbančių je alsuoja senovė, kaip pasakoja, nematy
žmonių, paklausi, kur Via Cavour, Forum tus vaizdus atkuria. Dėlto tie, kurie Ro
Romanum ar Mamertini kalėjimas, — ži mą gerai pažįsta, tegu nenustebs, jei neatvaizduosiu.
nąs tau mielai paaiškins ir nurodys. Ta viską tinkamai ir tiksliai
čiau ne vienas prisipažins nebuvęs Vatika Mano noras — nors truputį supažindinti
no muzėjuje ar St. Sebastian kotakombose. su amžinuoju miestu tuos, kurie niekuo
— Aš niekad nesu buvęs Vatikano mu met jame nebuvo.
Ampere, kuris taip karštai ir aistringai
zėjuje, — laužyta anglų kalba pasakė Via
Gioberti krautuvininkas. — Tačiau girdė mylėjo Romą, jautė jos nepaprastą grožį.
Kartą jis rašė: „Roma nėra tokia kaip kifi
jau, kad ten iš tikrųjų įdomu.
Du mėnesius Romoje viešėjusios mergi miestai. Joje glūdi sunkiai aptariamai gro
nos, kurių motina italė, ten pat gyvenanti, žis, kuris jai vienai priklauso. Tie, kurie
o tėvas anglas, prekybos reikalais bastąsis jį pajaučia, susigyvena su ja; kitiems jis
visame pasaulyje, traukinyje prisipažino lieka paslaptis“.
Romoje taip gausu meno, tikėjimo ir šeniekad nebuvusios šv. Petro bazilikoje ir
novės puikių paminklų, kad kiekvienas su
niekad nemačiusios Scala Santa...
Tačiau, jei saugosies kišenvagių, kurie siranda ką stebėti ir kuo gėrėtis. Yra to
pataiko net Romos gyventojui piniginę su kių, kurie domisi ir žavisi didingos seno
visais dokumentais iš kišenės ištraukti, ne vės subirusiais griuvėsiais, forumais, tea
išvengsi kitokių sukčių: žiūrėk iš tavęs už trais, maudyklėmis, mauzoliejaisi. Tokių
Visi keliai, kaip mes žinome, veda į
Romą, ir skirtingiausio skonio žmonėms
ten yra kuo grožėtis.
J. Gerard
*

SKERSVĖJIS
Stalino Imperijoje
Ankstyvo rudens pilką ir šaltą rytą, keis
tai atrodąs būrelis žmonių lūkuriavo Batajnicos kariniame aerodrome, Jugoslavi
joj. Tito žmona, Jovanka, be skrybėlaitės,
it ji būtų emigrantė, stovėjo vyrų būrelio
tarpe. Greta jos išpurtusiu veidu, girtuokliškos nakties auka, Nikita Chruščiovas.
Pats Tito, ilgu lietpalčiu apsisiautęs, kiek
vienam priminė a.a. Goeringą. Jis nevyku
siai slėpė baimę sėsti lėktuvan, pirštu ro
dydamas į išsirikiavusią karinių lėktuvų
vilkstinę. Belgrado gyventojai nieko neži
nojo, kas čia vyksta, nežinojo, kas vyksta
pačioje sostinėje, nes tik po pietų buvo
paskelbta, kad krašto šeimininkas išskri
do Rusijon.
— Tito skrenda lėktuvu?! — stebėjosipiliečiai ir, sužinoję, kad tai tiesa, visi pa
sidarė išvadas, kad tai turi būti nepapras
tos reikšmės ir svarbos reikalas, gal net
kritiškas reikalas.
Sovietijon ši Tito kelionė buvo trečioji
po karo. Neperdėjus, šias visas tris kelio
nes galima laikyti istorinėmis. Jos, kaip ki
lometriniai stulpai nuženklino kelią, ku
riuo vystėsi vienas didžiųjų politinės dra
mos veiksmų.
1945 metais Tito, vos tik buvo išėjęs iš
pogrindžio. Mažai ką apie jį žmonės žino
jo. Stalinas tuomet jam surengė priėmi
mą, kurio iškilmingumas liudijo, kad sve
čiui nebuvėliui „tėvas, ir vadas“
skyTė
šiam gaujos viršininkui didelį vaidmenį.
Tuometinėje Kremliaus puotoje Stalinas
Suteikė Tito neronišką garbę, jo akyse pa-

ir rytais ir vakarais galima užtikti prie ko
lizėjaus ar romėnų forumo. Jie ilgai rymo,
galvoja, savo mintimis nusikelia į gilią se
novę ir gal vaizduotėje regi gladijatorių
kovas, imperatorių ištaigingą
gyvenimą’,
auksu papuoštus rūmus.
Kiti stebisi ir žavisi istorija. Jie nagrinė
ja senosios Romos imperijos žemėlapius
Via Dei Fori Imperiali mūruose, skaitinė
ja įrašus ir panegyrikas triumfo arkose,
žiūrinėja senovės paminklus.
Tačiau yra tokių, kurie mėgsta muzėjus
ir ten sukrautus turtingiausius meno rin
kinius. O muzėjų Romoje nestinga ir juos
išstudijuoti ir išžiūrėti reiika netik daug
laiko, bet ir tvirtų, nepavargstančių kojų.
Man atrodo, kad didelė dauguma atvyks
ta į Romą kaip į krikščionybės centrą, nes
čia gyvena Kristaus vietininkas ir šv. Pet
ro įpėdinis popiežius, nes čia daugybė ba
zilikų ir bažnyčių, katakombų ir švento
vių, šventųjų palaikų ir pirmųjų krikščio
nių kančios pėdsakų. Ta prasme labai tei
singai Veuillot
Romą pavadino „sielų
miestu“.
Laimingas tas, kuris, atvykęs trumpam
laikui į šį „sielų miestą“, greitai susiorien
tuoj a, kur eiti ir ką žiūrėti. Jis nedaug ką
pamatys vaikščiodamas ar važinėdamas su
vadovų suorganizuotais ekskursantų būre
liais; priešingai, — greit pajus, kaip nepa
stebimai tirpsta pinigai kišenėje. Geriau
sia susirasti gerą knygą, kurioje būtų duo
tas išvykų planas, ir keliauti pačiam. Iš
anksto perskaičius apie lankomą vietą ar
pastatą, nuėjus galima iki soties prisižiū
rėti, prisigalvoti ir prisimelsti.
Roma pamažu ir palaipsniui pradeda ža
vėti. Tiesa, Renan'as tuo atžvilgiu buvo
greitesnis: „Mano pirmosios valandos Ro
moję“, rašė savo draugui Berhelot'ui, „bu
vo labai skausmingos, tačiau nepraėjo die
na, ir apžavų galia pradėjo veikti“.
Prancūzų rašytojas Stendhal, kuris tiek
daug apie Romą prirašė, pastebėjo: „Ki
tam Roma pradeda įgrįsti jau antrą vie
šėjimo mėnesį, bet niekad šeštą; ir, jei kas
nors čia užtrunka ligi dvylikto, jį pagauna
pasilikimo mintis“.
Deja, sunku lietuviui tremtiniui Romoje
ilgiau užtrukti, kai jam trūksta pagrindi
nio dalyko — pinigų. Tačiau ir kelios sa
vaitės, praleistos tame „sielų mieste“, nie
kad negali'būti užmirštos.
(Bus daugiau)

ATOMINĖ ENERGIJA IR
250 MIL. DOLERIŲ

Amerikos atominės energijos komisijos
pirmininkas, Lewis L. Strauss pranešė, kad
atominės enregijos naudojimas Amerikos
pramonėje sutaupo 250 milionų dolerių per
metus. Savo pranešime jis pabrėžė Ameri
kos paramą kitoms valstybėms,
kurios
taip pat planuoja atominę energiją panau
doti pramonėje. Jis priminė, kad Shipping
porte, Pensylvanijoje, statoma pirmoji sa
vo dydžiu pasaulyje atominė jėgainė. Kai
ji bus baigta — aprūpins (60.000 — 100.000
kilowatais) elektra
Pittsburgho rajone
esančius fabrikus ir gyvenamus namus.

niško patogumo anuomet vykdę visus Sta
lino nusikaltimus, bijodami cyptelėti, kad
nebūtų išmesti iš „dvaro“.
Dabar, kai
„tėvas“ karste, jie ciniškai išjuokia tai, ką
patys padarė. Todėl nenuostabu, kad da
bartinė vadovaujanti grupė yra pasmerkta
žūti, nepaisant visų išviršinių jų stiprybės
ženklų, jų gerinimosi „liaudžiai“, it katinų,
nešvankiai pasielgusių kambaryje.
Po dešimties metų, 1956 metų birželio
mėnesio vieną dieną Maskva pasipuošė it
didžiausiai šventei. Kijevo geležinkelio sto
tis buvo tiek apkarstyta gėlėmis, it mūsų
darbštaus piemenėlio karvė per Sekmines.
Visi didieji Kremliaus vadai laukė svečio.
Iš traukinio išlipo Tito, aukso ir deimanto
ordenais nusagstytas. Nuo jpat pasienio,
nuo Kišinevo miesto, rusų pasigrobtos ru
munų Moldavijos sostinės, Tito Maskvon
važiavo lyg koks triumfuojąs imperatorius,
ar faraonas. Visur jį sveikino, visur stovė
jo garbės sutikimo vartai, visur jam po ko
jų klojo gėles. Maskvoje, stotyje, jo laukė
buvusios Stalino kiaulės — Chruščiovas ir
Bulganinas plačiomis šypsenomis ir su gė
lių puokštėmis. Jie, tie patys Stalino pad
laižiai, neseniai „garbingąjį svetį“ vadino
šitokiais vardais: juodošius, kanalija, par
sidavėils, sadistas, gyvatė, šeškas, hijiena
ir visais kitais bajuriausiais zoologijos so
do žinomais žvėrių ir šliužų vardais. Da
bar tie patys vadų liežuviai nežinojo kaip
liaupsinti atvykusį svetį!
Kada Tito nuėjo lankyti
mauzolėjaus
Raudonoje Aikštėje, jis nunešė vainiką dg.
Leninui, tačiau nė viena akim nepažvelgė
į Stalino mumiją.
Tito keliavo plačiąja Rusija, visur su-.
tinkamas minių. Gorkio mieste minia,
čiusi „demokratiškai“ einančius miešti ša
ligatviais Tito ir Chruščiovą, sukėlė ovaci
jas, tarsi dievai būtų nužengę nuo Olim
po į Juozapato pakalnę. Anoji Tito kelionė
baigėsi Soči, kur po trijų mėnesių jis t nė
jo vėl vykti, šį kartą nebijodamas skristi

dradarbius, sėdinčius prie to paties stalo.
— Kaip gaila, mano mielas
Valterį,
(toks tuo laiku buvo Tito slapyvardis),
kad tu esi Belgrade, o ne pas mane, Mas
kvoje. Tu negali įsivaizduoti, kaip mielai
man būtų dirbti su tavimi, bet ne su tomis
čia mane apsupusiomis kiaulėmis, sėdin
čiomis čia prie šio stalo. Man būtų žy
miai mieliau turėti savųjų tarpe vyrą,
koks esi pats, vieton šių pusgalvių, be stu
burkaulio padarų.'Tik pažvelk į tą, neva
užsienių reikalų ministerį Molotovą! Juk
jo protas toks, kokia jo ir išvaizda! Jis
valstybių žemėlapyje negali surasti! Arba
pažiūrėk tu į tą riebią kiaulę Malenkovą!
Jis bando Vis kaišioti savo snukį į visus
mano reikalus ir įsivaizduoja, kad viską
geriau suprantąs už mane patį, nesusigau
dydamas, kad jis iš viso nieko neišmano!
Arba pažiūrėk tik į Chruščiovą! Šis karje
ristas jau mano akyse bando iššokti virš
bambos! Šis — švino kareivėlis, maršalas
Bulganinas, būtinai norr būti sovietinės
armijos maršalu, bet juk jis tik lėlė kario
uniformoje...
Taip Stalinas pristatė svečiui savo ben
dradarbius, kurių veidai buvo pageltę, bet
jie klauniškai šypsojosi.
Anuometinės puotos Kremliuje smulk
menos buvo papasakotos vieno Tito paly
dovo, E. Kardelij, girdėjusio savo ausimis
ir mačiusio šias scenas savo akimis. Sun
ku būtų patikėti tokiems žodžiams, jei tai
nebūtų vėliau patvirtinta keliosdešimties
liudininkų. Šie faktai rodo, kad šiandieni
nės Rusijos vadai išgyvena slogutį sunkios
naštos ilgamečio bailumo, neturį jokios sa
žemiiidarhas sovietinio režimo, savo ben vigarbos jausmo, iškrypėliai ir dėl asme lėktUVU.

teiirrfiin'f-

A. ROKAS LAIMĖJO PREMIJĄ
JAUNIMO DRAMOS KONKURSE
Spalio 6 dieną per Mokytojų Sąjungos
koncertą — balių, įvykusį Western Ball
room salėje, buvo įteikta Antanui Rūkui
premija už dramatinį veikalą jaunimo see
nai. Konkursą buvo paskelbusi Amerikos
Lietuvių Mokytojų sąjunga.
Premijos įteikimo programą
pravedė
mokyt. J. Kavaliūnas .Jury komisijos pra
nešimą padarė pirmininkas Ignas Serapi
nas, o protokolą perskaitė Juozas Kreivė
nas. Rašytojų vardu kalbėjo Benediktas
Babrauskas. Laureatas Antanas Rūkas pa
skaitė ištrauką iš savo premijuoto dviejų
veiksmų scenos veikalo „Algis Dalgis Gai
džiakojis ir pabaisų gengė“.
Konkurso laimėjimais savo kalboje pasi
džiaugė Lietuvos konsulas
dr. P. Daužvardis.
Koncertą — balių pravedė mokyt. Rač
kauskas.

POETO A. VIŠTELIO MIRTIES
SUKAKTIS
Prieš 40 metų Argentinoje mirė poetas
A. Vištelis — Višteliauskas, „Op, op, Ne
munėli“ ir kitų eilėraščių autorius. A. Viš
telis mirė 1916 m. Buenos Aires mieste.
Jis buvo gimęs 1837 m. lapkričio
24 d.,
Kluoniškių kaime, Zapyškio vals. Jo pa
rašytos dainos buvo plačiai pasklidusios
lietuvių tarpe. Vištelis
bendradarbiavo
„Aušroje“, „Varpe“, „Vienybės Lietuvnin
ke“, vertė Kraševskio „Vitolio raudą“.
KULTŪRINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Speciąlus sovietų skaitytojams JAV vy
riausybės parengtas rusų kalba žurnalas
„Amerika“ pradėtas platinti Sovietų Są
jungoje.
Tuo pat laiku sovietų ambasados leidžia
mas anglų kalba žurnalas „USSR“ platina
mas JAV. Tai nauja.fazė „kultūrinio ben
dradarbiavimo“ tarp abiejų kraštų.
• Pirmasis šio žurnalo numeris Maskvoje
buvo išparduotas per vieną valandą. Žur
nalas leidžiamas kartą per mėnesį ir plati
namas 84 sovietų miestuose. Jame dedami
gausiai iliustruoti straipsniai apie gyveni
mą JAV. Žurnalo kaina 5 rubliai.
„Manchester Guardian“ korespondentas
iš Maskvos praneša, kad žurnalui pasiro
džius, laikraščių kioskuose susidarė ilgos
uodegos žmonių, pageidaujančių žurnalą
įsigyti. Neblogiau, kaip londoniečių uode
gos gauti bilietą į „Bolšoi“ spektaklius.
Korespondentas, turėjęs rankose to žur
nalo egzempliorių, buvo apsuptas minios
žmonių, besiteiraujanči: kur tą žurnalą
galima nusipirkti.
Deja, pagal sutarimą, Sovietų Sąjungo
je šio žurnalo tiražas tik 50.000 egzem
pliorių.

Kristus Karalius
Jubiliejiniais 1925 Metais popiežius Pi
jus XI, pagerbdamas Kristų Karalių ir vi
sas tautas kviesdamas teorijoj ir praktikoj
pripažinti Išganytojo karališkąsias teises,
įsteigė Kristaus Karaliaus šventę, kuri nuo
tada švenčiama kasmet spalių paskutinį
sekmadienį, kartu įsakydamas toje šventė
je visose bažnyčiose atnaujinti žmonijos
paaukojimą Švenč. Jėzaus Širdžiai. Kris
taus Kaarlystė yra šiame pasaulyje, bet
ne iš šio pasaulio, ne politinė, bet dvasinė,
viršgamtinė tiesos karalystė,
kuri visus
žmones nori išvaduoti iš nuodėmės ir juos
sudievinti. Ši šventė mūsų žvilgsnius krei
pia ne į kenčiantį Išganytoją, bet į Augš
čiausią Valdovą, per kurį viskas padaryta
ir į kurį visi turi grįžti.
Koks didngumas, autoritetas ir šventa
rimtis dvelkia iš paskutiniųjų Kristaus žo
džių, kai prisikėlęs iš numirusių, prieš
žengdamas į dangų, kreipiasi į apaštalus,
įsakydamas skelbti Evangeliją visoms tau
toms iki žemės pakraščių: „Man duota va)
džia danguje ir žemėje!“ Priėmimas į nau
jąją Karalystę prasideda Krikštu, vardan
pačios Švenč. Trejybės. Tikėjimo ir apei
gų nepakanka, kartu eina įpareigojimas į
dorą: „Jei kas nori eiti paskui mane, tegul
pats savęs išsižada, tegul ima savo kryžių
ir teseka mane. Nes, kas nori išgelbėti
savo gyvybę, praras ją; o kas prapuldytų
savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Nes ką
padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pašau
lį, o savo sielai kęstų nuostolį! Nes žmogus
Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su savo an
gėlais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam,
žiūrėdamas jo darbų“.
Didieji išminčiai, kurie po Kristaus šimt
mečių bėgyje pasirodydavo žmonijos gyve
nime, težinojo tik kartoti Kristaus žodžius,
ai‘kinti Jo mokslą, o jei kartais jie kitaip
mokė negu Kristus, tai kūrė nepastovias,
o neretai ir absurdiškas teorijas, kurios
pasauliui nešė nelaimes ir griuvėsius. Šian
dieną mes patys esame gyvi liudininkai,
kai tokie
išminčiai, priešingi Kristaus
mokslui, nusiaubė pasaulį karo audra ir
tebekankina mūsų Tėvynę.
Švęskime Kristaus Karaliaus šventę, ryž
damies būti narsiausiais kovotojais už' Jo
Karalystę, o visa kita bus mums pridėta!
P. Dauknys MIC

PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 28 d., 12.15 vai.
PETERBOROUGH — lapkričio 4 d., 12 v.
BUCKMINSTER — lapkričio 4 d., 6 v.v.
MALDAKNYGĖS
Kan. A. Sabaliausko „Viešpaties Ange
las“ įvairaus įrišimo maldaknygės nuo 12
šil. 9 d. iki 28 šilingų. Didelis pasiririkimas kitų maldaknygių.
KNYGOS

Gen. Raštikio KOVOS DĖL LIETUVOS,
43 šilingai.
........ . .
B. Zumerio „Gyvenimo keliu“ — 14 š.
Pūkelevičiūtės premijuotas romanas —
AŠTUONI LAPAI, 29 šil. 4 d.
H. Sinkevičiaus — KRYŽIUOČIAI I d.
— 24 šil. 6 d.
.
P. Andriušio — TIPELIS — 21 šil.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave,
London W. 4.

Melburnas. Viktorijos ministeris pirmi
ninkas Bolte atidarė Eildon užtvanką, ku
rios sutelkti vandenys drėkins 900.000 ak
rų žemės plotą. Užtvankos statyba tęsėsi
penkis metus ir kainavo 20 milionų austra
liškų svarų. Ši užtvanka yra pati didžiau
šioji pietų pusrutulyje.

Roma. Iš rusų ambasados sodo pavogtos
trys statulos,
vertinamos 300.000 lirų.
Tarp pavogtų statulų yra ir Veneros bius
tas.
* * *
Delhi, Indija. Pereitą savaitę Indijos sos
tinę sukrėtė 30 sekundžių užsitęsęs žemės
drebėjimas. Aukų nebuvo.

gi kelionė buvo Tito karjeros apvainika
vimas. Jis ne tik buvo triumfališkai pri
imtas, bet jam buvo įteiktos dvi nepapras
tos dovanos: Kominformo paleidimas, ku
ris tiek metų vadovavo kovai prieš Jugoslaviją; antroji dovana buvo Molotovo gal
va, kritusi kaip ženklas asmeniško keršto.
Deja, suburžuazėjęs komunizmas jau bu
vo nuėjęs naujuoju keliu. Stalinas būtų
neabejojęs ir įteikęs svečiui Soviet}} Są
jungos užsienio reikalų ministerio galvą,
Chruščiovas tik simboliškai, parigerindemas Tito, pavarė Mooltovą nuo lovio!
Klaidinga nuomonė, jog nieko nežino
ma, kas Rusijoje dedasi. Dabar jau žino
ma iš pačių pirmųjų šaltinių, kaip vystėsi
1955 metais kova tarp įvairių gru-V;
vietijos viršūnėse. Molotovas visą laiką bu
vo paičame kovos centre, vykusios dėl Ti
to. Birželio mėnesį per slaptą centro komi
teto posėdį ginčai buvo nepaprastai aš
trūs. Molotovas buvo nuomonės, kad bū
tų nusižeminimas, jei S. Sąjunga skubėtų
atnaujinti santykius su Jugoslavijos dik
tatoriumi. Chruščiovas jį nutraukė, saky
damas: „O derybos su Ribentropu 1939 m.
tavęs nežemino?!“ Chruščiovas išdrožė ta
proga kalbą, priekaištaudamas Molotovui,
kad jo žmona kišasi į valstybės reikalus.
— Vyačeslavai Molotovai, visos bėdos
kilo dėl tavo žmonos. Geriau tu jos neklau
sytum. Ji tave stumia pirmyn! Ji tavo blo
gasis angelas sargas.
Po tokių argumentų visi bonzos pasmer
kė vargšą Molotovą. Jis turėjo tada prisi
pažinti, kad klydęs.
Bulganinas ir Chruščiovas pagaliau gaĮėjo važiuoti į mažą Jugoslaviją ir ten išreikšti apgailestavimą, atsiprašyti Tito.
Kaip ginčai vyko 1956 metais, dar nepa
girta. Tačiau jau matome pasėkas.-Moloto
vas regimai dar bandė spirtis naujai užsie
nio reikalų politikai, kurios viršininku ofi
daliai dar jis pats tebebuvo. Kada B ir K
viešėjo Azijoje, Molotovas saugojo namus.
Nežinia, kaip laikėsi Molotovas vasario m.,
;ad Chruščiovas akmenimis apmėtė mirų'

sį budelį, kurio tarnu jis pats buvo. Ži
noma tik tiek, kad Molotovas buvo prie
šingas skubios destalinizacijos,
sakyda
mas, kad tai silpnins Sovietų Sąjungą ir
viduje ir užsienyje. Kai jis susitikdavo su
užsieniečiais, sakydavo: „Laikas man eiti į
pensiją. Reikalinga jauno kraujo valdžio- .je“. Tačiau, jei prisiminsime, kad Moloto
vui 66 metai, tuo tarpu Chruščiovui 62 ir lit
Bulganinui 61, jo išėjimas į „pensiją dėl K
senatvės“ atrodo nepagrįtas. Faktas, kad
M ilo'.ovui buvo atim’as užsienio reikalų
m’nūterio portfelis
kaip tik išvakarėse
Tito atvykimo Maskvon rodo, kad čia būta
keršto reikalas. Tai rodo, kad Sovietų vir
šūnėse buvo tikra krizė. Patys sovietų va
da; to
lenia. Per priėmimą JAV amba
sadoje M; s.woje, liepos mėn. 4 d., Chruš
čiovas, užklaustas apie Molotovą, paaiški
no: „Tiesa, mūsų tarpe buvo ginčas, kurį
išsprendėm balsavimo keliu“.
Nebėr šiandien abejonės, kad Tito pa
drąsinęs ir Poznanės įvykiams ir juo la
biau pereitos savaitės Gomulkos žygiams.
Tito žaidžia su dviem partneriais: iš rusų
jis gavo 120 milionų svarų paskolos, gi
Amerika, D. Britanija ir Prancūzija sušel
pė jį 700 milionų svarų paskola.- Tito išsi
kovojo Maskvoje pripažinimą, kad į ko
munizmą galima eiti įvairiais keliais...
|B
Maskva, pajutusi, kad Stalino sukurtoji |
vasalinių valstybių juosta darosi vis ma
žiau saugi. Todėl ir atvyko š.m. rugsėjo 19 įįSį
d. Chruščiovas j eBlgradą, Atrodo, kad
*
prieš Chruščiovą subruzdo senoji Krem- f
lipus opozicija, priekaištaudama, kad jis
leido Jugoslavijos diktatoriui
„eiti savo
keliu“.
Tito viešint Jaltoje, rusų oficialūs prane
Šimai skelbė, kad valstybės vyrai atosto- gauja, tačiau visi aiškiai ž’nojo, kad ten
vyko svarbūs pasitarimai, nes drauge su
J
Chruščiovu „atostogavo“ Bulganinas, Ki- -į- |
ričenko, Brežnevas, Furceva ir Serovas,
(Nukelta | psl. 4.)
. d||Į
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IŠVYKO VOKIETIJON

KONFERENCIJA SODYBOJE

Gražų, saulėtą rudenio šeštadienį, ke
liais automobiliais iš Londono suplaukė į
Lietuvių Sodybą, tiesa nedidelis, bet visdėlto reikšmingas, susidedąs iš aktyvių
DBLS narių bei veikėjų būrelis, pasitarti
ir išdiskutuoti kai kuriuos mums lietu
viams aktualius klausimus. DBLS konfe
rencijos jau įėjo į tradiciją. Ši pastaroji
IŠ
AMERIKOS
P. B. VARKALA GRĮŽO
buvo iš eilės trečia. Jose nedaroma forma
Pereitą savaitę laivu iš JAV į Londoną lių nutarimų, o tik apsvarstomi mums rū
sugrįžo visuomeninkas ir ekonomistas P. pimi reikalai, kurių, dėl laiko stokos, ne
B. Varkala. Amerikon ir Kanadon P. B. galima išgvildenti atstovų suvažiavimuose.
Varkala buvo išvykęs savo įmonės reika
Konferenciją atidarė Sąjungos pirminin
lais, kur išbuvo apie vieną mėnesį.
kas p. Bajorinas, pasveikindamas daly
vius, pasidžiaugdamas jų paaukojimu sa
li. BLAZAS ATVYKSTA LONDONAN
vo brangaus poilsio laiko ir pinigų lietu
VLIKo Prezidiumo narys, laikraštinin viškiems reikalams ir kartu apgailestau
kas H. Blazas, gyvenąs Amerikoje, lapkri damas, kad susirinkusių būrelis negausus.
čio mėnesio pradžioje žada atvykti Londo Pirmininkauti buvo pakviestas Mancheste
rio skyriaus pirmininkas p. Damauskas,
nan.
sekretoriauti p. Paliulis. Pirmąjį praneši
mą darė Lietuvos Pasiuntinybės patarėjas
PIRMASIS BANDYMAS
p. Balickas. Jo tema „Lietuvos laisvės by
Londone gyvenantiems, ar iš provinci la naujosios sovietų politikos taktikos po
jos atvykstantiems lietuviams sudaroma sūkiuose“. Prelegentas kruopščiai apžvel
proga pasiklausyti per „radiją“ įvairios lie gė iš vienos pusės naujuosius sovietų žy
tuviškos programos, muzikos, Lietuvių Na gius ir jų taktiką, o iš kitos, laisvojo pa
muose.
Pirmoji šios rūšies transliacija saulio reakciją. Konstatavo, kad, deja, so
įvyks šį sekmaidenį.'puntualiai 6 vai. va vietai, pakeitę savo grubią laikyseną Va
karo, prie kavos puoduko. Londoniškiai karų atžvilgiu nauja sugyvenimo ir šypse
lietuviai kviečiami atsilankyti. Įėjimas ne nų politika, yra pasiekę tam tikrų laimė
mokamas.
jimų. Vakaruose jie randa daugiau simpatikų, „amžinos“ taikos ištroškusių naivė
AR PAVYKS MOTINAI ATSIIMTI
lių, kas be abejo, silpnina laisvojo pasau
lio atsparumą ir atitolina pavergtųjų tau
DUKTERĮ?
Elene Dieczok, mažosios Tatjanos moti tų išsilaisvinimą. Taigi ir mūsų tėvynės
na, kurią rusas Chvostovas norėjo išsivež išlaisvinimo perspektyvas yra apgaubusi
ti į Sovietų Sąjungą, atvyksta j Londoną. didesnė migla, dėlko mums patiems reikia
Kaip žinoma, Chvostovas buvo išlaipintas dar kietesnio pasiryžimo, apsišarvavimo
iš „Vyačeslav Molotov“ laivo prieš pat iš kantrybe ir kovos dvasia galutinėje išvado
plaukiant iš Londono į Leningradą. Chvos je išeiti laimėtojais. P. V. Balickas, kaip ir
tovas buvo sulaikytas, nes Tatjanos moti sekantieji du kalbėtojai — prof. S. Žyman
na užvedė bylą JA Valstybėse, reikalauda tas ir p. J. Senkus, remdamiesi surinktais
ma, kad teismo organai paliktų mergaitę duomenimis ir pačių dabartinių bolševikų
motinos globoje. Šį reikalą išaiškins teis vadų pasisakymais, teigė, kad Sovietijoje
mas. Tatjana ir Chvostovas sėdi^ sovietų įvykę pasikeitimai yra ne esminio, o takti
nio bei psichologinio pobūdžio. Atseit, so
ambasadoje, Londone.
vietų tikslai' ir politikos principai nepasi
keitę, net ir pasikeisti negali, nes tas pasi
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ
keitimas reikštų komunizmo žlugimą, pa
PIRMASIS PASITARIMAS
sikeitę yra tik sovietų priemonės ir metoŠios savaitės antradienio vakare, Lietu’ dai jų siekimams įgyvendinti. O šie nauji
vių Namuose įvyko pirmasis Lietuvių Mo jų veiklos būdai yra dar pavojingesni už
terų susirinkimas, kuriame buvo aptarti ankstesnę grubią ir atšiaurią veiklą.
artėjančios Kalėdų mugės reikalai. Nutar
Prof. S. Žymantas nagrinėjo „Lietuvos
ta, kad šiais metais iš mugės gautas pel
nas bus paskirtas Anglijos lietuviams li išlaisvinimo perspektyvas, kelius bei me
goniams sušelpti.
Kitą savaitę jau bus todus“. Savo paskaitą jis suskirstė į tris
punktus: 1. Kas iš tikrųjų vyksta Rusijo
skelbiamas mugės vajus.
je? 2. Kokia padėtis Sovietijoje ir iš to iš
plaukiantys mūsų uždaviniai ir 3. Kaip
šiuos uždavinius vykdyti? Sovietų Sąjun
COVENTRY
goje gyvenimas eidamas pirmyn irgi kei
P.P. VIRKUČIAI IŠVYKO KANADON čiasi, keičiasi jis ir pavergtoje Lietuvoje,
Coventriečiams lietuviams gerai pažįsta o mes dažnai neatkreipiame
dėmesio į
mas, buv. vietos DBLS skyriaus valdybos šiuos pasikeitimus ir kartais darome tam
narys, A. Virkutis, pereitą savaitę su žmo tikras klaidas.
na ir dukrele išvyko Kanadon. A. Virku
tis buvo žinomas, kaip retai gero būdo,
Pavergtųjų išlaisvinimas galimas trims
draugiškas ir nepaprastai malonus vyras. būdais — karu, tam tikromis spaudimo
Todėl nenuostabu, kad jo palydėti susirin priemonėmis ir pagaliau evoliucija. Sovie
ko skaitlingas būrys lietuvių. P.P. Virkučiams išleistuvės buvo surengtos p. Jagmi tai „karšto“ karo nenori ir jo vengia, gi
nienės pastogėje. Atsisveikinimo žodžius Vakarai karo nepradės, nebent tuo atveju,
pasakė vietos DBLS sk. p-kas J. Kazlaus kada bolševikai pagriebs juos už pačios
kas ir Liet. Namų B-vės direktorius N.
gerklės.
Mockus.
Taikingomis spaudimo priemonėmis iš*
Išvykusiems p.p. Virkučiams
linkime
sveikatos ir sėkmingo įsikūrimo naujoje
žemėje.

Šios savaitės ketvirtadienio ryte DBLS
pirmininkas M. Bajorinas išvyko Vokieti
jon, kur įvyks Vasario 16 Gimnazijos nau
josios Kuratorijos rinkimai. Šiais metais
Gimnazijos Kuratorijai pirmininkavo M.
Bajorinas.

vadavimas pavergtųjų galimas, bet tik tuo
atveju, jei spaudimas būtų griežtai taiko
mas ir vakariečiai nedarytų klaidą po klai
dos. Pagaliau, evoliucinis kelias. Jis labai
ilgas ir neaiškus. Daryti betkuriuos spėliejimus neįmanoma.
Yra tam tikrų duomenų, kad pavergto
je Lietuvoje net ir lietuviški komunistai
susirūpinę lietuviškumo išlaikymu, nekal
bant jau apie patriotus.
Mūsų uždavinys — visomis mums pri
einamomis priemonėmis atidengti suktus
bolševikų metodus ir priemones, kurie pri
dengti šypsenomis bei taikingo sugyveni
mo propagavimu migdo vakariečių budruir silpnina jų atsparumą.
Sekmadienio rytą
konferencijos daly
viai išklausė pamaldų, kurias laikė Londo.
no lietuvių parapijos klebonas kun. A.
Kazlauskas, ir po to tęsė posėdžius. Pirmo
je paskaitoje „Plyšiai geležinėje uždango
je — susirašinėjimas ir parama artimie
siems Lietuvoje“, p. J. Senkus nagrinėjo
naują padėtį, susidariusią prasidėjusio su
sirašinėjimo ir siuntimo siuntinių į Lietu
vą pasėkoje. Prelegentui kruopščiai išr agrinėjus visus mums žinomus faktorius, ap
svarsčius bolševikų akcijos kelius ir take
lius, pateikus mūsų politinių veiksnių nuo
monę, pagrįstą surinktomis
žiniomis ir
diskusijų metu konferencijos dalyviams
papildžius jiems žinomais faktais bei atsi
tikimais, prieita išvados, kad susirašinėji
mas su Lietuvoje esančiais ir jiėms siunti
nių siuntimas kaip buvo taip ir pasiliko
labai pavojingas Lietuvoje pasitikusiems
asmenims. Pradėjimas susirašinėjimo iš
čia yra tikra nesąmonė. Kitas reikalas, ka
da gaunama laiškas iš ten ir paramos pra
šoma. Bet ir šiuo atveju reikalingas kraš
tutinis atsargumas. Įdomus faktas, kad
apie 300 siuntinių, pasiųstų per Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių į Sibirą visi be iš
imties grįžo atgal. Reiškia, kad siuntiniai,
dėl kurių gavėjas gali lengvai pasiteisinti,
bolševikams nenaudingi.
Paskutinę paskaitą skaitė inž. R. Baub
lys. Jo pranešimas „DBLS 10 metų sukak
ties slengstyje“ iškrito iš bendros konfe
rencijos tematikos ir rėmėsi bėgamaisiais
Sąjungos erikalais. Apžvelgdamas Sąjun
gos veiklą 10 metų bėgyje,
prelegentas
konstatavo buvusį didelį entuziazmą pir
maisiais Sąjungos veiklas metais ir tam
tikrą apsnūdimą — krizę šiuo metu. Jis
teigė, kad mes dažnai pamirštame tikruo
sius tikslus, o vietoj jų priemones paver
čiame tikslais. Pasigendama detalesnės informacijos apie Sąjungos
Valdybos bei
bendrai organizacijos veiklą. Diskusijų me
tu buvo ryškinama kokia yra ir kokia tū
retų būti Sąjungos vieta kitų organizaci
jų tarpe. Dėl prelegento teigimo, kad jau
laikas Sąjungai turėti savo veidą, diskusi
jų dalyviai aiškino, kad Sąjungos atlikti
darbai ir sudaro jos veidą. Tokio veido, ko
kį turi ideologinės organizacijos, Sąjunga
turėti negali.
Taip konferencijos dalyviai, pasidalinę
žiniomis ir mintimis, Tautos himnu užbai
gė savo pbsėdžius ir išsiskirstė tęsti ko
vos už Lietuvos valstybės laisvę, lietuvių
tautos gyvybę, žmogaus teises bei gerovę.
V. A.

Viktė

Mieli broliai coventriečiai,

Jau iš Kanados siunčiu Jums geriausius
sveikinimus ir savo nuoširdžiausią padėką
už Jūsų taip gražias musų išvykimo proga
surengtas išleistuves. Ypač dėkoju poniai
Jagminienei, kurios pastogėje ir paruoš
tomis vaišėmis mes paskutinį kartą pake
lėm atsisveikinimo taureles. Ačiū ponui N.
Mockui ir p. Kazlauskui už padrąsinimo
žodžius, o bičiuliui* A. Stakėnui už jo pa
galbą, einant emigracijos „stacijas“ ir už
talką dokumentus besirūpinant.
PILIETYBĖS KLAUSIMU
Tikiuos, kad sulauksime dienos, kada
Su K. M. Nemuros straipsniu, atspaus
vėl kur nors drauge susitiksime. Tad pri
imkite musų nuoširdžiausius sv>sj>inimus dintu „Europos Lietuvyje“ spalio mėn. 10
jau iš „naujos žemės“.
d., negalima nesutikti, jį galima būtų kaip
Jūsų „Kanadiečiai“ Virkučiai
kur net papildyti.
Mane stebina, kad šiais laikais išviso
taip menkai vertiname Lietuvos pilietybę.
NOTTINGHAMAS
Juk dar taip neseniai buvo visai kitaip.
Būdavo atsitikimų, kad tam tikri asmenys
siūlydavo sumas už Lietuvos užsienio pa
DĖMESIO NOTTINGHAMUI!
sus... Tačiau gali ateiti dienos, kada ši
Lapkričio 3 d. (šeštadienį) Sicamore prekė ir vėl pakils pasaulio biržoje... Tik
mokyklos salėje, 6 vai. 30 min., Londono tegu kitokie, vėjai papučia.
LAS Dramos mėgėjai suvaidins A. J.
Lietuvos pasas, kaip Lietuvos pilietybės
Kaulėno
keturių veiksmų
komediją įrodymas, yra svarbiausias mums doku
mentas. Juo mes pareiškiame, kad esame
,M A II A R A D Ž A“
ir norime būti neatskiriamai sujungti su
mūsų Tėvyne. Gi VLIKo nutarimas, Kad
Specialūs rūbai ir dekoracijos. Kviečia
jame gali vadovauti ir ne Lietuvos pilie
me atsilankyti visus/
čiai, man rodos, yra nevietoj...
Kas būtų, jei visi lietuviai, vedini vie
LAS Nottinghamo Sk. Valdyba
nokių, ar kitokių priežasčių, priimtų sve
timas pilietybes. Kuo pasiremtų tada tas
Lietuvos šeimininkas, kuris reikalauja ne
PRAŠOMI ATSILIEPTI
SABAS Olga, mergautinė pavardė Dilis, d. priklausomos Lietuvos? Ką tuomet atstoStasio Dilio, kilusi iš Katliškių, vyro vautųų pats VLIKas? Kuo būtų galima
vardas Mykolas, prašoma skubiai ji pa pateisinti VLIKo ir panašių oganizacijų
ti atsiliepti, ar žinantieji jos adresą pa- egzistenciją? Tuo tik būtų duotas į rankas
rašytū'Lithuanian Legation,
17, Essex
pavergėjams kozeris. Parodykit, jūs vaka
Villas, London W. 8.
SAVICKAS Albinas, kilęs iš Vilkaviškio, riečiai, kur tie žmonės, kurie reikalauja ne
s. Adomo, prašomas jis pats, ar jo adre priklausomos Lietuvos! Yra tik keli, ant
są žinantieji parašyti: O. Tačiuliauskie- pirštų galima suskaityti... O pačioj Lie
nė, 2428 Lawndale Street, Detroit 9, Michigan, USA.

tuvoj nėra nė vieno tokio!..

Be to, svetimos pilietybės priėmimas,
kaip praktika rodo, yra stiprus pasistūmė
jimas į nutautėjimą. Nepriekaištauju mi
'sų geriesiems darbuotojams, kurie tam
tikrų sąlygų veričami priėmė svetimą pi
lietybę, bet savo širdimi ir darbais paliko
lietuviai. Čia turima galvoje ne juos, bet
•lietuvių bendruomenę.
Netinka mums ir taip vadinamieji „beša
lio pasai“. Tokius pasus tuoj po karo-siū
lė Vokietijos įstaigos. Kai kuriais atvejais
tokie pasai buvo net brukte brukami lietu
viams. įstaigos kartodavo, kad Lietuva ne
egzistuojanti, todėl ir jos piliečių negali
būti... Buvę Lietuvos piliečiai dabar esą
arba Sovietų Sąjungos piliečiai, arba be
šaliai.
Mes turime Lietuvos Pasiuntinybes, ku
rios gali mums pasus išduoti ir pratęsti jų
galiojimo laiką. Svetimų išduodamų doku
men tų niekas negali priversti mums imti,
jei mes patys to nenorime.
V. Martišius
REIKALINGAS ŽEMĖS ŪKIO
PADĖJĖJAS

Lietuvio ūkyje, Valijoje, nuo N. Metų
reikalingas padėjėjas-darbininkas. Ūkis 86
akrų, moderniškas, mechanizuotas. Gyve
nimo sąlygos — lietuvių šeimoje. Atlygini
mas pagal Žemės Ūkio M-jos nustatytą ta
rifą. Kreiptis laišku: K. šova, Rhos Farm,
Crugybar, Llanwrda, Carms.

MANCHESTERIS

DERBY
„WELCOME“

UŽSIENIEČIAMS

Š. m. spalio 13 d. Derby Tarptautinis
Klubas surengė šešių metų veiklos sukak
tuvių minėjimą. Tai bene vienas gražiau
sių ir geriausių šios rūšies klubų šiame
mieste. Veiklos pradžioje klubas neturėjo
ypatinko pasisekimo.
Laikui bėgant jo
veikla sustiprėjo, įstojo daug naujų narių.
Šiandien jis yra jau didelė tarptautinė or
ganizacija. Jame lankosi ir jo veikloje dalyvauja įvairiausių tautų atstovai, jų tar
pe nemažai lietuvių.
Nenuostabu, kad į sukaktuvių minėjimą
susirinko pilna salė žmonių. Susirinkime
šį kartą buvo vietos spaudos atstovai ir
augšti svečiai. P. J.M. Christmas, Derby
miesto burmistras, atsilankęs minėjime su
ponia, susirinkusiems tarė keletą žodžių,
pabrėždamas: „Jūs čia susirinkusieji eate
toli nuo savo namų ir Tėvynės, esate per
gyvenę daug vargo if nelaimių. Mūsų mies
te jūs radote prieglaudą, aš džiaugiuosi jei
daugelis jūsų neblogai įsikūrėte. Derby
miestas sako „Welcome“ visiems užsienie
čiams“. Ponas J.H. Christmas skatino užsie
niečiams burtis į savo „Jungtinių Tautų“
organizaciją — Tarptautinį Klubą ir nenustoti vilties dėl ateities.
Kalbėdamas apie Lietuvą ir lietuvius,
Derby burmistras pareiškė, kad nors jis
ir neturėjo progos lankytis mūsų krašte,
asmeniškai jis yra labai geros nuomonės
apie lietuvius.
Šio minėjimo programoje dalyvavo mū
sų tautietis p. V. Junokas, puikiai atlikęs
akordeonu keletą lietuviškos muzikos kū
rinėlių.
Vakaras praėjo jaukioje ir draugiškoje
nuotaikoje, Linkėtina, kad lietuviai dar
gausiau dalyvautų šioje užsieniečių drau
gystės organizacijoje, tinkamai reprezen
tuodami mūsų vardą ir kiekviena proga
primintų pavergtos Tėvynės būklę.

IŠVOGĖ LIETUVIŲ KLUBĄ

1956 metų spalio mėnesio 12 dieną, apie
7 vai. vakaro, nežinomi vagys įsibrovė į
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo pa
talpas ir išnešė spiritinių gėrimų ir cigare
čių maždaug už 146 svarus.
Manchester City Policija veda tuo reika
lu kvotą, kadangi vagys pabėgo nepalikda
mi jikių pėdsakų bei žymių. Be to, Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo valdyba prašo visus klubo narius ir nenarius,
kurie gal galėtų nujausti kas tą plėšimą
galėjo padaryti, kadangi yra nuomonių,
kad tą apiplėšimą padarė gerai žinanti
Manchesterio Lietuvių Klubo patalpas va
gių gauja. Kas galėtų duoti nors mažiaušių parodymų, prašom kuo greičiausiai
pranešti klubo sekretoriui A. Jaloveckui.
*

*

*

Klubo Valdyba
*

Manchesteriečiai lietuviai buvo veiklūs,
jie tokiais ir pasiliko. Jei karts nuo karto
stabteli kiek atsikvėpti, tai po to vėl puo
la visomis jėgomis prie bendro darbo. Vie
ni neseniai atšventė savo vienerių metų
veiklos sukaktį, kiti tuoj švęs savo veik
los dešimtmetį. Nuo tos lietuviškos bend
ros veiklos neatsilieka ir Manchesterio Ka
talikų Bažnytinis Komitetas, kuris ne tiek
skatina kitus veikti, kiek patys kukliai
dirba ir šiuo metu pasiryžęs lankyti ligo
nius. Nenuostabu, kad jau ilgesnį laiką ser
gąs J. Varenbergas sako: — Nesuprantu,
kodėl manchesteriečiai lietuviai mane lan
ko, lyg savo tėvą...
Bažnytinis komitetas rūpinasi ir Moste
lio kapinėse lietuvių žemės sklypeliu, nes
DBLS visuotinio skyriaus narių nutarimu,
ši pareiga pavesta bažn. komitetui. Reikia
tikėtis, kad bažn. komitetas taip pat gra
žiai prižiūrės, kaip tai darė ir DBLS Man
chesterio skyriaus valdyba.

J. Levinskas

V. K.

CORBY

Pone Redaktoriau,

„Kettering Leader“ š.m. spalio mėn. 19
d. numeryje įdėjo didelę nuotrauką, kurio
je penki lietuviai mokinukai darbuojasi,
prižiūrimi ponios S. Perminienės.
Plačiame straipsnyje, pašvęstame lietu
viams ir lietuvių skautams, laikraštis tarp
kitko rašo:
„Iki šiol dėl patalpų stokos lietuvių skau
tai mokėsi atvirame ore, Hazel Wood, ide
alioj aplinkoj skautų mankštai ir žaidi
mams. Dabar lietuvių skautų draugovė ofi
cialiai pripažinta vietinės skautų organi
zacijos ir jai leista naudotis namuku žie
mos veiklai.
Skautų vadas Feliksas Ščerbauskas, 15
Gainsborough Rd., plieno darbininkas Cor
by įmonėse. Jis skautų eilėse darbuojasi vi
są gyvenimą ir du syk susitiko su Lordu
Baden Poweliu, pastarajam lankantis Lie
tuvoje.
Jo 11 metų sūnus Romas taip pat skautas. Jis gimė Vokietijoje. Kiti skautai at
vyko su savo tėveliais iš Lietuvos, kiti jau
gimė lietuviškose šeimose, Anglijoje.
Skautai- susibūrė į „Vyties“ skiltį, o
mergaitės pasirinko savo emblema „Bi
telę“.
■
Čia tik viena iš skaitlingų kultūrinių ir
pramoginiiĮ mažos, bet aktyvios Corby lie
tuvių bendruomenės. Lietuvių čia yra tik
40, viso vienuolika šeimų, tačiau jie turi
savo pamaldas, savo nuosavą mokyklą ir
šokių kursus.
Vaikučiai lanko lietuvišką mokyklą, ku
rioje porą valandų kas šeštadienį mokosi
gimtosios kalbos. Jiems mokytojauja S.
Perminienė, kuri jiems paduoda lietuviškąsias tradicijas ir moko Lietuvos istorijos.
Čirnevenkienė, gimusi Škotijoje, lietuvių šeimoj, moko jaunimą tautinių šokių,
kuriuos mergaitės atlieka apsirengusios
gražiais tautiniais rūbais.
Karts nuo karto lietuvis kunigas atvyks
ta į Corby iš Londono, ir laiko specialias
corbieičams pamaldas“.

bas dėl p. D. Dainausko laiško „E. Lietuvyje“ Nr. 40.
-c.- < :
Nesu pratusi, paprastai nerandu didelio
reikalo kreipti dėmesio į arogantišk.us ras.,
tus. Paliesiu vos tik keletą punktų:
1. Sekmadienio mokykla. Vaikų stoka
dėl įstojusių į gimnaziją neišlaiko jokios
kritikos. Visi žino, kad anglų mokyklose
nedėstoma lietuviškų dalykų. Be to, jeigu
keletas 11-12 aniž. mokinių stojo į gimna
ziją, tai tas dar nereiškia, kad jie nustojo
noro sekmadieniais laikyti lietuviškas pa
mokas. Dabar tie vaikai be tėvų pagalbos
nepaskaito nė lietuviško laikraščio. Ką gi
bekalbėti apie rašymą! Mokykla nustojo
veikusi ne dėl mokinių stokos, bet dėl mo
kytpjo pakartotino atsisakymo mokyklą
vesti, nurodant priežastis: „asmeniški rei
kalai“. (Oficialūs raštai Tėvų Komiteto
pirmininkui 1954 m. birželio 12 d. ir 1955*
m. sausio m. 27 d.).
2. Kodėl aš kalbėjau DBLS ir LAS vai4du?
Pacituosiu „Ramovėnų pirmininko zodžius: „Šį vakarą mes turime garbę maty
ti savo tarpe LAS Vietininkijos valdybos
vice-pirmininkę ir DBLS Vyriausios Tary
bos narę. Mums būtų labai malonu, jeigu
jūs teiktumeitės tarti mums bent keletą
žodžių“.
Nejaugi aš turėjau būti tokia storžievę
netik šventės šeimininko atžvilgiu, bet ir
_____ __________
________
tų organizacijų,
kurioms _aš priklausau.
Tuo labiau, kad DBLS Manchesterio Sk.
pirmininkas, nors ir buvo kviestas, pobū
vy nedalyvavo. Beto, kalbėdama Manches
terio skyriaus vardo viešai neminėjau.
Keista, kad asmenys, kurie dedasi ir
skelbiasi vadais gero sugyvenimo ir tole
rancijos kitų atžvilgiu, prasilenkia su pa
prasčiausiomis mandagumo taisyklėmis.
Šiuo skaitau šį reikalą, baigtu ir į jo
kias kitas insinuacijas neatsakinėsiu.
Reiškiu pagarbą,

Maloniai prašau patalpinti Jūsų reda
ANGLAI APIE CORBY LIETUVIUS guojamame
laikraštyje šias kelias pasta-

Š.m. lapkričio mėn. 3 d., šeštadienį, 18
vai., K. Kat. parapijos salėje, Ocupation
Rd., DBLS Corby skyrius šaukia metinį vi
suotinį narių susirinkimą.
Susirinkime dalyvaus ir žodį tars DBLS
Centro Valdybos pirminirjkas p. M. Bajo
rinas.
Darbų tvarkoje numatyti svarstyti svar
būs klausimai. Bus renkama nauja val
dyba.
Nariams dalyvavimas būtinas. Kviečia
mi atsilankyti į šį susirinkimą visi lietu
viai, nariai ir nenariai, visi kam rūpi lie
tuviškai reikalai.
Skyriaus Valdyba

Bonna. Vokietijos Bundestagas nutarė
sumažinti krašto apsaugos ministerio pa
siūlytą ginklavimosi programą. Bundeswehrui bus perkami vieton anksčiau numatytų 6.000, tik 5.000 tankų, motorizuotų
patrankų ir kitų specialių karo mašinų.
Tankai bus perkami JAV. Pradžiai armiją
aprūpins 2.000 tankų . Bus apginkluotos
penkios šarvuotos — Panzer divizijos. Be
augščiau pažymėtų motorizuotų ginklų, Vo
kietiojs naujoji armija turės 10.800 šarvuo
tų sunkvežimių kariuomenės
daliniams
pervežti.

O. Kairiūkštienė
LAS Viet. Vald. Vice-pirmininkė
DBLS Tarybos narys

-

KOKIA JAV POLITIKA
DIPLOMATINIAM PRIPAŽINIMUI

C. L. Sulzberger, žinomas žurnalistas, N.
York Times kolumnistas, laikraštyje nagri
nėja ar tinkamai pasielgė JAV vyriausybė
neduodama Amerikos laikraštininkams vi
zų lankytis komunistinėje Kinijoje. Dabar
tiniai pavergtos Kinijos valdovai buvo pa
kvietę Amerikos žurnalistus, aplankyti jų
kraštą.
Baigdamas savo straipsnį, C. L. Sulzber
ger kelia labai jautrias problemas, jis sa
ko:
„Bet nedvejojančiai mes nepritariame
STRS ar satelitų valdžioms. Mes nekreipia
me dėmesio į keletą mažų despotizmų Cen
trinėje Amerikoje. Mes niekad nemėgome
Perono — bet mes pripažinome jį. Mūsų
laikysena aplinkinio pasaulio požvilgiu lie
ka supainiota“.
„Kur yra logika tęstinume pripažinimo
Lietuvos, Estijos ir Latvijos, apiplėštos jau
virš penkiolika metų**'. Toliau S. L. Sulzberger kalba apie Albanijos nepripažini
mą, apie Orutinę Mongoliją, kurią nors ir
nepripažįsta JAV, bet ruošiasi priimti į
Jung. Tautas.
C. L. Sulzberger, baigdamas savo straips
nį, be kito, klausia, „Kokiais principais
grindžiama mūsų politika diplomatiniuose
pripažinimuose?“

LAIC

4
EUROPOS LIETUVIS
........

Vidaus saugumo korpusas (KBW) sau
gojo Varšuvos radiją, kai buvo transliuo
jama Gomulkos kalba.
Varšuvos radijas paskelbė:
„Šį kartą turime pavasarį spalio mėne
sį. Išaušo pavasaris tikram darbo žmonių
internacionalui, pasitvirtino žmonių vsjia
eiti lenkiškuoju keliu į socializmą. Pava
saris eina per visą Lenkiją... Grįžtama
prie tiesos ir atsižadama melo...
„Pavasaris“ tik parsidėjo, praeities jė
gos dar nepasidavė, dar nepadėjo ginklų.
Daug budrumo, drausmingumo ir ypatin
gos revoliucinės dvasios reikalinga mums
turėti. Tačiau Rubikonas peržengtas, ir nie
kas nepajėgs sustabdyti šio milžiniško pa
sikeitimo, įvykusio Lenkijos istorijoje“,
skelbė lenkai.
Oficiozas „Trybuna Ludu“ rašo:
„Po
tiek metų pirmą kartą sudaryti tamprūs ir
nuoširdūs ryšiai tarp mūsų partijos viršū
nių ir gyventojų“.

RUSAI SUSITARĖ SU JAPONAIS
Japonijos ministeris pirmininkas Hato
yama ir ministeris Matsumoto pasirašė
taikos sutartį Maskvoje su Bulganinu ir
Šepilovu. Iki šiol tokia sutartis po pasku
tiniojo karo dar nebuvo sudaryta tarp šių
kraštų. Diplomatiniai ryšiai bus dabar at
naujinti. Rusai įsipareigojo palaikyti Ja
ponijos kandidatūrą įstoti į JT organizaci
ją. Visi japonų karo kaliniai ir japonai, ka
linami Rusijoje, bus paleisti. Rusai taip
pat grąžina japonams dvi salas — Kabo
mai ir Sikotan, tačiau negrąžina nei pusės
Sachalino, nei pietinių Kurilų salų — Ku
nasiri ir Etorofu.
Po šios sutarties ratifikavimo įsigalios
ir gegužės mėnesį Londone pasirašytas su
sitarimas dėl žuvininkystės ir tarpusavio
pagalbos nelaimės ištiktiems abiejų kraš
tų laivams atviroje jūroje, Šiaurės Vaka
rų Ramiajame Vandenyne.

(atkelta iš nsl. 2.)
LAISVĖS SKERSVĖJIS STALINO
IMPERIJOJE
seit, visi Chruščiovo draugai. Jaltoje ne
buvo nė vieno kremliškio iš tos grupės,
kuri nesutinkanti su Chruščiovo vedama
politika. Paskutinieji įvykiai Lenkijoje, be
abejo, tampriai yra susiję su tomis Tito ir
Chruščiovo „atostogomis“ Jaltoje, tik šian
dien dar nežinia tų visų smulkmenų, ko
kioje atmosferoje „atostogauta“...
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Praeivius puldinėja ne tik vad. „bespri
zorninkai“ ar panašūs į juos, bet reikia
saugotis net ir milicininkų, kurie eina plė
šikauti persirengę civiliškai. Krašte gerai
žinomas įvykis su boksininku Šociku, šeš
tą kartą laimėjusiu Sov. Sąjungos bokso
meisterio titulą. Sutikęs patamsy du civi
lius, Šocikas buvo priverstas nusivilkti
paltą, bet, besivilkdamas švarką, vikriai
apsisukęs, išmušė užpuolikams ginklą iš
rankų ir abu pristatė milicijai. Ten pasi
rodė, kad tai būta civiliškai apsirengusių
milicijos karininkų. I Šociką rusai, kai jis
nugalėjo sovietinį bokso čempijoną, ringe
net paleidę šūvį, tik tas nepataikė. Okupan
tai niekaip nenorėjo suprasti, kaip čia gali
lietuvis nugalėti jų geriausią boksininką...
Užtat lietuviai, kai grįžo į Kauną, jam su
ruošė tiesiog triumfalinį priėmimą
Patvirtinamos taip pat žinios, kad okup.
Lietuvoje ar Sibiro tremtyje mirė Dr. Ja
navičius, buv. konsulas Dr. E. Jatulis, Puzynas, kurio žmona prancūzė 1954 m. bu
vo išleista į Prancūziją. Pakruojy mirė
Pandėlio klebonas rašytojas kun. šeišys Dagilėlis, senosios kartos veikėjas. Kai ku
rie anksčiau laikyti mirusiais veikėjai,
kaip paskiau paaiškėjo, dar tebėra gyvi.
Vysk. K. Paltarokas grįžęs iš Sov. Sąjun
gos. Jo sveikat*tebėra silpna. Vysk. T. Ma
tulionis tebetaiso sveikatą Birštone. Į Lie
tuvą leista grįžti ir vysk. P. Ramanauskui.
Tik ne visiems leidžiama eiti senąsias pa
reigas. Kiti kunigai savo noru grįžo atgal į
Sibirą — padėti saviesiems. Pasakojama
apie kelis saviesiems tautiečiams atsida
vusius dvasininkus, kurie padėjo visai ei
lei lietuvių šeimų, ypač gausingesnėms, pa
sistatyti savas lūšneles. Leista grįžti į Lie
tuvą ir kun. J. Stankūnui, buv. Karmelitų
vikarui, kuriam kadaise buvo pasiūlyta
įsteigti „nepolitikuojančią tautinę bažny
čią“, o kai tas atsisakė — buvo ištremtas
į Sibirą. Vis dėlto paleidžiama ne tiek
daug. Iš Sibiro negrįžta pirmoj eilėj į ten
ištremtieji lietuviai ūkininkai, kurie Sibi
re buvo daugiausia „laisvai
įkurdinti“.
Ne vienas tų, kuriems neleidžiama grįžti,
stengiasi išgauti leidimą apsigyventi bent
arčiau Lietuvos. Buvusieji advokatai, vai
dininkai ir kiti džiaugiasi, jei pav., paleis
tiems į Lietuvą suteikiama teisė kad ir kol
chozo daržuose gauti darbo. Bet ir tai dar
bą gauna ne visi. Kai kurie turėjo vėl
grįžti atgal į Sibirą, nes Lietuvoje nebuvo
įmanoma užsikabinti. Už suSirašinėjirną
su Vakarais ir kai kuriuos neatsargius
žodžius yra /au vėl išskirtų šeimų — teko
vykti atgal į Sibirą... Bolševikai visą susi
rašinėjimą stropiai registruoja. Renka duo
menis ateičiai.
I Kazachstaną, Donbasą ir į Tolimus Ry
tus išsiųsta tūkstančiai pajėgiausio Lietu
vos jaunimo. Pats jaunimas nėra toks ko
munistinis, kaip kai kas galvoja. Per kom
jaunuolių posėdžius dažnai skundžiamasi,
kad net įsirašę į komunistines organizaci
jas vaikščioja į banžnyčias, religiškai tuo

kiasi, laikosi „buržuazinių papročių“, esą
„nacionalistiškai“ nusiteikę. Grįžusieji tei
gia, kad jaunimą tėvai gerai auklėja. La
bai lietuviškos nuotaikos Kaune. Net ir
mažiausi vaikai žino, jog seniau, Nepiklau
somybės metais, visko buvo. Kalbėdami
apie „smetoninius gerus laikus“, ir patys
mažieji šneka apie juos su pasigėrėjimu.
Terminas „smetoninis“ jiems reiškia ne
keiksmažodį, kaip įtaigoja bolševikai, bet
Nepriklausomybės laikus, tokią praeitį,
kur visko būta į valias, o pačios gėrybės
ar daiktai buvo labai geros kokybės. Grį
žusieji žino atsitikimą, kaip liudininkė mo
teris, iš netyčių bolševikiniame teisme
prasitarė apie gegrus „smetoninius lai
kus“, gavo už tai 3 metus...
Radijai užsieny, jų lietuviškosios trans
liacijos mielai klausomos, nors Vakarais
šiaip ir nusivyliama. Bet krašte žino: už
sieny esą lietuviai dirba ką galėdami sa
vajam kraštui padėti, jam išlaisvinti. Sa
vo vieningumu, solidarumu krašte, o ypač
Sibire, mūsų tautiečiai gali tiesiog sugė
dinti laisvėje esančiuosius.
PASIKĖSINIMAS PRIEŠ KRAVCENKO
Viktoras Kravčenko, 1944 m. pabėgęs iš
rusų ambasados Vašingtone, vėliau para
šęs pasaulinio garso knygą „Aš pasirinkau
Laisvę“ apie gyvenimą Sovietų Sąjungoj,
sunkiai sužeistas jį užpuolusios tūlos Mi
chael Garcia.
Spaudos pranešimu, Kravčenko gyvenęs
Manhattane, „Peter Martin“ pavarde, bi
jodamas, kad jo neiššifruotu sovietų agen
tai, kurie be abejonės turi suvesti su juo
senas sąskaitas. Matyt, jo gyvenamoji vie
ta ir asmenybė buvo jo priešų išaiškinta.
Varšuva. Lenkijos vyriausybė nutarė iš
mokėti kompensacijas šeimoms 19-kos ka
rininkų, kurie buvo nekaltai nuteisti ir su
šaudyti stalininio režimo metu. Seimas pa
skelbė, kad )au išmokėta 7.500.000 zlotų
kompensacijų 361 po karo nekaltai kaltin
tiems ir dabar reabilituotiems asmenims
ir jų šeimoms.
* * *
Leningradas. Rusų antropologinis insti
tūtas „išmatavęs“ 60.000 Sovietijos gyven
tojų. Remiantis tais matais gatavų rūbų
kombinatai masiniai gaminsią tik 10 stan
dartinių eilučių, tinkančių visiems..., kas
turi rublių.
* * *
New Yorkas. Sovietų Sąjunga atsiuntė
JAV grupę stebėtojų korespondentų, ku
rie seks lapkričio mėnesį
įvyksiančius
JAV rinkimus., Tokia pat JAV žurnalistų
ir politikų delegacija mainais vyks į So
vietų Sąjungą stebėti, kaip Sovietų Sąjun
gos piliečiai renka savo „parlamentą“...
* * *
Varšuva. Varšuvos seimo posėdžiuose da
lyvavo jugoslavų parlamentarų delegacija.
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Vašingtonas. Lapkričio mėn. prezidenti
niuose rinkimuose Amerikoje moterų rin
kėjų skaičius peršoks vyrų skaičių dviem
milionais. Vienas iš būdingiausių demokra
tų šūkių yra: „Man patinka Eisenhoweris, įj
bet balsuoju už Stevensbną“.
Bonna. Susisiekimo ministerija parengė
projektą apriboti automobilių greitį auto
stradose. Automobilistai galėsią važiuoti
greičiu, nedidesnių kaip 88 kilometrai per
valandą, gi policija 90 km.
Amanas. Jordanas gavęs sovietinių gink
lų siuntą iš Egipto.
New Yorkas. Pagal paskelbtą statistiką,
JAV yra daugiau televizijos aparatų negu
vonių.
Praga. Čia lankosi skaitlinga sovietų •
augščiausios tarybos delegacija. Vedami
pasitarimai su „demokratinės“ valdžios or j
ganais.
Poznanė. Poznanės sukilėlių teismas nu- j
blanko naujų politinių įvykių šviesoje. Iš |
teisinus tris kaltinamuosius, byla atidėtasis
porai savaičių. Motyvas: reikalinga sušauk
ti daugiau liudininkų.
Bonna. Čia lankosi Austrijos kancleris
Herr Raab. Jį priėmė kancleris Adenaueris. Vedami pasitarimai abiems kraštams
rūpimais klausimais. Pažymėtina, kad tai
pirmas oficialus Austrijos
vyriausybės
galvos vizitas Vokietijos vyriausybei per
pastaruosius 26 metus.
Vašingtonas. Valstybės Sekretorius Du
lles per televizijos programą pareiškė, kad
tarp JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos at
siektas visiškas sutarimas Suezo klausimu,
kuris, tačiau, pasilieka neišspręstas.
Paryžius. Prancūzų rinktinė pereitą sek
madienį Colombes stadione sukirto rusų
valstybinę futbolo komandą rezultatu 2:1.
Varšuva.
Berman'as, stalininis lenkų
kompartijos centro komiteto narys bandė
nusižudyti.
Tokio. Japonai irgi bandys statyti ato- J
minius garvežius. Jie būsią 29 metrų ilgio
ir 7 metrų augščio.
Rytų Berlynas. Rusai grąžinę vokiečiam ■
38.000 filmų, pagrobtų iš vokiečių archyvų g
per karą, 1945 metais.
Maskva. Stalino duktė Svetlana atmetė ■
amerikiečių Coleman leidyklos pasiūlymą
parašytis atsiminimus apie savo tėvą. Firma siūlanti Svetlanai 52.000 svarų.
Belfastas. Trys sovietiniai profesoriai |
lankėsi Belfasto universitete, kur jiems bu
vo surengtas priėmimas. Jaunimas sureų- «
gė protesto demonstracijas. Buvo nešami
plakatai su užrašais: „Ką pagalvos Pozat
nės darbininkai?“ „Sveiki atvykę į Bel
fastą B ir K pakalikai“. Prie viešbučiokur rusai sustojo, studentai platino tinkamai paaiškinančias skrajukes ką daro ir i
ko siekia rusai.
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OKUP. LIETUVOS MIESTUOSE TEBESIAUČIA VISOKIE BANDITAI

Rokosovskis Pavarytas
Varšuvos radijas paskelbė, kad Gomul
ka iširnktas į politbiūrą ir vyriausiuoju
partijos sekretorium. Gi maršalas Roko
sovskis, krašto apsaugos ministeris ir vy
riausias lenkų kariuomenės vadas, i polit
biūrą neperrinktas. Tokiu būdu šio Mask
vos patikėtinio Įtaka Lenkijoje žymiai su
mažinama, Maskvai prikišamai parodoma,
kad Lenkija nenori turėti savo politbiūre
Kremliaus žmogaus. Nebeperrinkti į poli
tini biūrą ir kiti aiškūs Maskvos šalinin
kai — Nowak, Mazur ir Jozwak-Witold.
I poiltbiūrą dabar jeina Lenkijos ministe
ris pirmininkas socialistas Cyrankiewicz,
(kuris iki šiol poiltbiūre nedalyvavo) ir ka
lintas už antl-stalinizmą Loga-Sowinski.
Dabar politbiūrą sudaro: Gomulka (ga
vęs 74 balsus iš 75), Cyrankiewicz (gavęs
visus 75 balsus), Loga-Sowinski, Zawadski, Zambrowski, Ochab, Morowski, Jedrychowskl ir Rapacki (dabartinis Lenkijos
užsienio erikalų ministeris).
Verta pažymėti, kad buvęs partijos ge
neralinis sekretorius Ochabas palaikė Go
mulkos kandidatūrą. Jis buvo išrinktas 2uoju sekretoriumi.
Varšuvos pranešimais, pradėti kariuome
nės „manevrai", ryšium su centro komiteto
posėdžiais atšaukti. Esą Konievas ir Chruš
čiovas, būdami Varšuvoje, bauginp centro
komitetą, kad pavartos jėgą, jei lenkai da
rys nutarimus, priešingus Maskvos no
rams. Tačiau, atrodo, kad šį kartą lenkai
nenusileido ir padarė kitaip. Chruščiovas
turėjęs nusileisti vieningam lenkų centro
komiteto pasipriešinimui ir, nieko nepe
šęs, grjžo namo.
Dėl šio Varšuvos sprendimo Maskvos lai
kysena dar nežinoma. Maskva tik paskel
bė, kad Chruščiovas, Molotovas, Kaganovi
člus ir Mikojanas (apie Konievą neskel
biama), tarėsi partinėje ir ‘atviroje nuo
taikoje su lenkų kompartijos vadovybe.
Lenkė!, pagal Maskvą, neužilgo atvažiuo
sią i Kremlių susitarti dėl naujo politinio
ir ekonominio bendradarbiavimo.
Pažymėtina, kad Gomulkos kandidatūra
j partijos vadovybę buvo palaikoma ne tik
visuomenės, bet ir kariuomenės.
Varšuvos Karo Akademijos karininkija
ir kariai surengė mitingą, pabrėždami ka
rių solidarumą su darbininkais, reikalau
dami „politinio gyvenimo sudemokratinimo .
Vidaus saugumo korpusas stovėjo Go
mulkos pusėje, nes to korpuso vadu nese
niai paskirtas generolas Komar, sėdėjęs
kalėjime už „titoizmą“.
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