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IDEOLOGINIS BRUZDĖJIMAS IR GRIEZTEJIMAS

SOV. SĄJUNGOJE
J. VIDZGIRIS (ELI)

Tokiu pavadinimu prancūzų Tėvų Jė
zuitų mėnesinis žurnalas Etudes š.m. rug
sėjo mėn. numeryje išspausdino A. Bennig 
sen straipsnį. Nors jis buvo parašytas 
prieš pašalinimą iš sov. kompartijos ir vy
riausybės pareigų vadinamosios ,,antipar- 
tinės“ Malenkovo, Molotovo, Kaganovi- 
čiaus ir „prie jų prisidėjusio“ Šepilovo gru 
pės, tačiau ten pareikštos mintys savo ver
tės dėl to nenustojo. Autorius gerai pa
žįsta sovietinius klausimus ir spaudą. Jo 
žvilgsnis apima ir Pabaltijo kraštus, o tai, 
deja, negalima pasakyti apie daugelį tikrų 
ir tariamųjų sovietinių klausimų žinovų.

A. Bennigsen reiškia nuomonę, kad va
dinamasis „nustalinimas“, t.y. po XX-jo 
sov. kompartijos suvažiavimo pastebėtas 
ideologinių ir policinių varžtų atleidimas, 
pasibaigė šių metų pradžioje. Sovietiniai 
sluoksniai šį faktą aiškina neva kaip pa
darinį „nerimą keliančio buržuazinės min
ties įsiskverbimo“. Autorius betgi mano, 
kad po miglotu „buržuazinės minties“ ter

minu slepiamos įvairios nepasitenkinimo 
ir bruzdėjimo apraiškos, ir dėl to sunku 
nustatyti, ar jas iššaukė policinės kontro
lės varžtų atleidimas, ar naujas komparti
jos linijos sugriežtėjimas. Analizuodamas 
sovietinės spaudos pasisakymus, autorius 
sprendžia, kad šiuo metu Sov. Sąjungoje 
yra trys beveik viešai besireiškiantieji 
bruzdėjimo ir opozicijos židiniai, būtent, 
ne rusų tautybės gyventojai, darbininkijos 
sluoksniai ir akademinis jaunimas.

Tautinis pasipriešinimas
Nagrinėdamas tautinę opoziciją Sov. S- 

je, A. Bennigsen pažymi, kad „ji reiškiasi 
visų pirma Pabaltijo kraštuose, Kaukaze 
ir mažesniu laipsniu Vidurio Azijoje“. Tai 
nuo seno besireiškianti opozicija, kurią su 
stiprino pastarųjų metų ideologinis atly
dys ir įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje. Ta
čiau šio reiškinio gilesnių priežasčių reikia 
ieškoti ne išorinėse įtakose, bet viduje. So
vietų valdovai niekad neįstengė ar nenore 
jo suderinti rusų valstybės interesų ir va
dovaujamojo rusų tautos vaidmens su tau 
tų lygybės teorija. ' Tuo tarpu tautiniai 
jausmai, priešingai Lenino teigimams, ne- 
išmirė, bet dar gyviau reiškiasi prieš ru
sišką priespaudą.

„Tautinio bruzdėjimo sustiprėjimas“, ra 
So autorius, „ypačiai jaučiamas Pabaltijo 
kraštuose, kur studentai ir darbininkai ma 
nitestavę pernai spalio mėnesį vieni šalia 
kitų Vilniuje, Rygoje ir Taline“, šykščios 
sovietinės spaudos žinios tuo klausimu, .ta 
čiau autorius atkreipia dėmesį į „Soviets- 
kaja Litva“ pernai gruodžio 9 d. paskelb
tąjį Lietuvos kp ck sekretoriaus Sniečkaus 
pareiškimą, kad Vengrijos įvykiai padrąsi 
■nę Lietuvoje vadinamuosius ^reakcinin
kus“: vieni prisidengę kritikos ir demokra 
tijos skraistėmis, o kiti net viešai „šmei
žė“ kompartijos ir sovietų režimą Lietu
voje. A. Bennigsen cituoja ir kp ck Matu
lio pareiškimą, kuriame teigiama, kad 
„emigrantų skleidžiami šmeižtai“ Lietuvo
je platinami ir kad tuo verčiasi dalis „ne
kritiškos šviesuomenės ir studentijos“.

Tautinė opozicija stipri ir Kaukazo res
publikose, kuriose tautinis jausmas visuo
met buvo stiprus. Pasiremdamas sovietinės 
spaudos duomenimis, A. Bennigsen teigia, 
kad tautinė opozicija, sovietiniu terminu 
šnekant, „buržuazinis nacionalizmas“ reiš
kiasi vadinamojo „asmens kulto“ ir ištiki 
mybės Stalinui apraiškomis.

Vidurio Azijoje padėtis atrodo įtempta. 
Uzbekų kp ck sekretorius Muchitdinovąs 
iškilmingai įspėjo musulmonų šviesuome
nę, esą, „pavojinga manyti buržuazinį na
cionalizmą išnykus“. Komunistinė spauda 
nurodo, kad literatūros ir meno srityse nei 
giama ,,rusų pažangioji įtaka“ uzbekų kul 
tūtai, o istorijoje aukštinama ir idealizuo
jama „feodalinė musulmonų praeitis“.

'--Autorius pažymi, kad tautinės opozici- 
Jobxąpraiškų S. S-goje negalima aiškinti 
išimfihąiūšorinėmis įtakomis. „Jokia vals
tybė šiuo>netu nemano — tarp kitko, netu 
retų priemonių.— išnaudoti vietinių gyven 
tojų priešrusiškai neapykantai“, teigia au
torius. Tautinė opozicija reiškiasi gaiva
lingai. Autorius prileidžia, kad Pabaltijo 
kraštuose Lenkijos ir Vengrijos įvykiai ga 
Įėjo suteikti naujų vilčių. Tačiau Kauka
ze ir Vidurio Azijoje tebesireiškianti sena 
neapykanta prieš pavergėjus rusus.

Darbininkų nepasitenkinimas
Vakarų spaudoje yra pasirodę įvairių 

pranešimų apie darbininkų nepasitenkini
mą ir streikus Maskvos srities įmonėse. 
Tie pranešimai sunkiai arba iš viso neįma 
noma patikrinti. Tik kai kada pati sovieti
nė spauda juos patvirtina. Autoriaus nuo
mone, nėra jokio pagrindo manyti, kad 
lenkų ir vengrų pavyzdžiai būtų paskatinę 
rusų darbininkus reikalauti įmonių kontro

lės. Jų nepasitenkinimas, lygiai kaip ir tau 
tinė opozicija, kyla iš paties režimo prieš
taravimų, be sąryšio su užsienio veikla.

Kritiškai nusiteikusi studentija
Akademiniai sluoksniai yra vieninteliai 

veikiami užsienio įtakų. Jie taip pat vie
ninteliai viešai kritikavo režimą. Akade
miniam jaunimui kompartija primeta to
kius kaltinimus: abejingumą marksizmui- 
leninizmui, priešišką nusistatymą ' vadina
majam sovietinio gyvenimo būdui, nuolai
dumą „buržuazinei ideologijai“, ieškojimą 
individualinės „laisvės“, apsileidimą kovo
je prieš buržuazines pažiūras, pagaliau abe 
jingumą bet kokiam politiniam darbui.

Kai kada šis bruzdėjimas įgauna orga
nizuoto pobūdžio. Pavyzdžiui, pernai gruo 
džio mėnesį ir šiemet sausio mėnesį Mask 
vos universiteto literatūros, mokslų ir fi
lologijos fakultetų studentai, kaip buvo 
paskelbęs sovietinių profsąjungų organas 
„Trud“, „šiurkščiai puolė režimą vengrų 
spaudos pavyzdžiu“. Nors sovietinė spau
da tokius reiškinius mėgsta nutylėti, ta
čiau joje pakankamai nusiskundžiama pa
ties komjaunimo ideologiniais „negalavi
mais“. »

Oficialūs kompartijos sluoksniai visa tai sav0 idealu kažkodėl laiko vis didesnę kas 
dieninio vartojimo bei prabangos prekių 
gamybą. Pasėkoje viešosios kultūrinės ir 
mokslinės įstaigos yra skandalingai apleis
tos. Amerikiečiai galų gale turėtų išmokti 
atsikratyti to paniekos jausmo, kurį jie 
jaučia smegenims ir kūrybiškumui. Kituo 
se kraštuose, Vokietijoje, visoje Europoje, 
taip ir Rusijoje, būti profesoriumi yra lai
koma didele garbe. Čia profesorius visuo
menėje yra apgailėtinoje padėtyje: jis nuo 
latos turi atsiprašinėti savo intelektą ir 
be perstojo aiškintis, kad nėra joks sub- 
versyvus gaivalas“...

Šitoje W. LippmanO analizėje, gal būt, 
ir reikėtų ieškoti atsakymo į mūsų aukš
čiau iškeltąjį klausimą.

Vakarų europietis yra patenkintas JAV" 
per Nato duotomis karinėmis garantijomis, 
jam patinka amerikiečių limuzinai, jį gal 
žavi ir garsioji Monroe, ir jis mielai rūko 
amerikines cigaretes. Tačiau esmėje Ame
rika jam vis tiek lieka nesimpatiška.

Walter Lippmano žodžiais ,,JAV neabe
jotinai yra pažangios, tačiau nepakanka
mai pažangios“. Amerikietis — pasiimki- 
me schematizuotą pavyzdį — yra pakan
kamai pažangus užsidirbti dolerių ir pa
sisamdyti tų dolerių neturintį europietį 
profesorių. Amerikietis yra pakankamai 
pažangus suprasti, kad tas profesorius jam 
yra reikalingas. Tačiau amerikietis nėra 
pakankamai pažangus tokį profesorių pats 
išsiugdyti...

W. Lippmano aukščiau nupieštame JAV 
visuomenės klimate joks profesorius jau
kiai nesijaus. O doleris nevisuomet bus pa 
kankamas paskatinimas kūrybiniam — 
moksliniam darbui.

aiškina „buržuazinės ideologijos įsiskver
bimu“ ir neigia režimo vidaus prieštaravi
mų reikšmę.

užgniaužti komunistų vado- 
ideologinj ir policinį griežtu-

Uždanga vėl leidžiasi
Opozicijai 

vai naudojo 
mą. Minėtųjų sluoksnių augančio bruzdėji 
mo akivaizdoje jie vėl griebėsi tų pačių 
priemonių. Ideologinis sugriežtėjimas reiš
kiasi visose srityse: istorijoje, filosofijoje, 
moksluose ir mene.

Kompartija negali atleisti istorikams, pa 
skubėjusiems rehabilituoti asmenis, Stali
no laikais laikytus „liaudies priešais“ ir 
„tarptautinio imperializmo ramsčiais“. 
Taip atsitiko su Šamil, Kaukazo pasiprieši 
nimo prieš rusus (1829-1859) didvyriu, ku
ris Stalino laikais buvo „išdavikas“ ir 
„kraugeriškas feodalas“, o 1954 m. tapo 
,,dideliu liaudies didvyriu“, „prispaustųjų 
masių išlaisvintoju“, „pažangaus tautinio 
išsilaisvinimo judėjimo vadu“, o pernai me 
tų pabaigoje vėl virto „baisiu reakcinin
ku, parsidavusiu anglų-turkų imperializ
mui“.

Filosofai kaltinami skelbią idealizmą, 
menininkams prikišamas abejojimas meno 
ir literatūros „partiškumu“, vėl spaudoje 
iškyla po Stalino mirties išnykę „liaudies 
priešai“, „antisovietiniai elementai“, 
,,agentai - provokatoriai“ ir „tarptautinio 
imperializmo agentai“. Šiek tiek pakelta 
geležinė uždanga, atrodo, vėl leidžiasi.

LENKŲ KOMUNISTŲ PARTIJA
Nors per pastaruosius metus buvo 

mesta ar patys išstojo iš lenkų komunistų 
partijos net 100.000 narių, bet Gomulka 
slaptame jos centrinio komiteto posėdyje 
dar iškėlė reikalavimą, kad partija būtų 
apvalyta. Dar joje yra 1.300.000 narių.

iš-

ATPILDAS UŽ RIMTĄ DARBĄ
Amerikiečiai davė aukso medalį ir 75 

tūkstančius dolerių „atomo taikai“ premi
ją danų profesoriui Niels Bohr už didžiu
lius pasiekimus panaudojant taikos reika
lams atominę energiją.

ŠVEDŲ VYRIAUSYBĖ DAIROSI 
TALKININKŲ

Pravedus visuotinį balsavimą dėl senat
vės pensijų, iš socialdemokratų vadovauja 
mosios švedų koalicinės vyriausybės gali 
pasitraukti ūkininkų partija, kuri balsa
vimui buvo pasiūliusi savo projektą ir su 
socialdemokratų siūlytuoju projektu nesu
tiko. Socialdemokratai dabar dairosi talki 
ninku vyriausybei ir galvoja apie liberalų 
kairįjį sparną.

VĖLINIŲ NAKTĮ

Vėlinių naktį dega langais nesuskaitomais 
miestas :— kapinės, 
ruduo vėles, suskaldęs į liepsnojančius atomus, 
gailiom ašarom krapina.

Tarp tamsių bokštų žmogus paklydęs 
staugia,
į drėgną įkritęs griovį —

Horizontas
ant aštrios gotikos juodą mėnulį pamovė.

(UClUVwa . i 
nacionalinė 
M,M-.ivydo

KALTĖS BEIEŠKANT
Sovietams į erdvę iššovus Sputniką, pra 

džioje Vakaruose kilo ir sąmyšis ir nuosta 
ba, vienur kitur net netoli panikos prieita. 
Visa tai pradeda atslūgti. Didesnėje per
spektyvoje susidariusi padėtis jau pradėta 
šalčiau ir ramiau svarstyti. Ir Kremliaus 
bandymai Sputniko šešėlyje krautis sau 
politinį kapitalą eina niekais.

Vakarų mokslininkai ir karo žinovai, su 
tikdami, kad Sovietai amerikiečius yra 
pralenkę tarpkontinentinių balistinių rakė 
tų srityje, toli gražu netiki, kad Sovietai 
jau šiandieną savo laimėjimą galėtų efek
tyviai panaudoti kariniams tikslams.

Tačiau pasaulį stebina Sovietų, gal būt, 
ir laikinis pirmavimas tokioje specializuo
toje technikinėje ir mokslinėje srityje. 
Ypatingai visur pirmauti pripratusius ame 
rikiečius stebina, kad toks karo nuteriotas 
ir nualintas kraštas, kuris aplamai ūkiškai 
dar gerokai nuo Vakarų yra atsilikęs, per 
pastaruosius dvylika metų padarė stebėti
ną pažangą. To nepaaiškina nei Sovietų 
pasigyrimas, kad tai komunistinės santvar 
kos pranašumo pasėka, nei po karo Sovie
tų į darbą įkinkytų vokiečių mokslininkų 
talka. Tik Sovietai ir JAV šiandieną turi 
reikalingus išteklius plačiu mastu daryti 
tyrinėjimus ir bandymus šioje srityje. To 
dėl klausimas kaip tik ir statytinas ne ko- 
kėl Sovietai šitą pažangą padarė, bet ko
dėl JAV nepadarė pakankamai pažangos, 
kad išlaikytų savo pirmavimą.

Žymus amerikiečių publicistas Walter 
Lippman rašo: ,,Amerikiečių visuomenė

R.E.M.

DEMONSTRACIJOS IR STREIKAI 
PRANCŪZIJOJE

Belaukdama naujos vyriausybės, Pran
cūzija susidūrė su streikais ir demonstraci 
jomis, kurie vis stiprėja.

DIDELĖ PASKOLA SIRIJAI
Sovietai duoda didžiulę paskolą Sirijai 

jos pramonei, transportui, drėkinimo įren
gimams ir kitiems reikalams.

DIDIEJI DIDŽIŲJŲ PASIMATYMAI
Numatoma, kad artimiausiomis savaitė

mis Paryžiuj susitiks Vakarų valstybių gal 
vos, o Maskvoje — Rytų. Paryžiun atva
žiuosiąs prez. Eisenhoweris, o Maskvon — 
Mao Tse Tungas.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĘ BANDYS 
SUDARYTIMOLLET

Tai socialistų partijos atstovas, jau bu
vęs ministeriu pirmininku.

JUOZAS KĖKŠTAS

VIII metai

PIRMOSIOS DVI KREGŽDES

E. Valuckienė ir J. Ramonis 
atidavė nuoširdžia duokle

Kol vyksta loterijos paruošiamieji dar
bai, jau Londoną pasiekė piromsios dvi 
kregždės:

Pirmoji — p. E. Valuckienė, palikdama 
Monchesterį ir išvažiuodama į Australiją, 
paliko 10 šilingų — vadinas, sumą, už ku
rią jai bus pasiųsti keturi loterijos bilie
tai.

Antroji kregždė iš Oldhamo — J. Ramo- 
nio auka Nidos spaustuvės mašinoms pirk
ti fondui.

Dėkojame čia p. E. Valuckienei ir p. J. 
Ramoniui už pirmąją pradžią.

J. Ramonis savo laiškutyje rašo:
„Pasikliaudamas savo tautiečių „atvira 

širdimi“, kurie visuomet neatsisako ,,vi
siems įmesti po puskronį“, kad neatsisa
kys ir šį kartą įmesti po „vieną bonkutę 
kilmingųjų gėralų“ į E.L. ir N.K.K. spaus
tuvės pamatus.

„Jungiu ir aš savo mažytį įnašą — vie
ną bonką ,,GIN“, kad žodis taptų kūnu ir 
po kelių mėnesių jau stovėtų naujos spaus 
tuvės mašinos“.

P.S. Iš p. Ramonio laiškučio neaišku, 
kiek verta jo „Gin“ bonka. Turime pasaky 
ti, kad jis įvertino ją 2 svarais ir tiek at
siuntė.

Jeigu turėtume gerą būrį tokių, kaip šie 
du mieli tautiečiai, netrukus „Europos Lie 
tuvį“ ir kitus leidinius galėtume jau spaus 
dinti pajėgesnėmis mašinomis.

LOTERIJA PASKOLOS

Loterijai šiuo tarpu spausdinami bilie
tai. Jai kaip fantai numatyti šie dalykai:

1) Vienos savaitės atostogos su apmokė
ta kelione arba Lietuvių Namuose, Londo
ne, arba Lietuvių Sodyboje, Headley Par
ke, arba Paryžiuje, arba Romoje, pagal pa 
sirinkimą (tik Europoje gyvenantiems),

r Sėjamos DIENOS -Į
MALINOVSKIS PAKEITĖ ŽUKOVĄ

„Tass“ agentūra pranešė, kad sovietų 
gynybos ministeriu vietoj marš. Žukovo 
paskirtas marš. Malinovskis.

Tos žinios paskelbimas kaip tik sutapo 
su marš. Žukovo grįžimu iš kelionės į Ju
goslaviją ir Albaniją.

DR. ADENAUERIS VĖL KANCLERIS
Vokiečių Bundestagas 274 balsais prieš 

192 vėl perrinko Dr. Adenauerį federali- 
niu kancleriu.

AMERIKIEČIŲ IR ANGLŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Prezidentas Eisenhoweris ir Didž. Brita
nijos min. pirm. Macmillanas paskyrė spe 
cialistų komisijas, kurios tvarkys abiejų 
kraštų glaudų bendradarbiavimą raketų 
ir atominių bombų srityse.

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

NEI KULTŪROS, NEI POILSIO

Kaune, ant Vytauto kalno, yra kultūros 
ir poilsio parkas.

Po kelerių metų pertraukos (buvau iš
vykęs) vėl apsilankiau parke ir net nuste
bau, kaip viskas pasikeitė. Tik gaila, ne į 
gerąją pusę. Anksčiau šokių salėje galima 
būdavo ir „polką su ragučiais“ pašokti, ir 
,,Klumpakojį“, salėje būdavo tvarka, links 
ma. O šiandien polkutę pakeitė visokie 
kraipimaisi ir vaipimaisi, kuriuos kai ku
rie „dabitos“ vadina 
kiais.

Nežinau, bet man 
tik gadina žmogaus 
vertus, šokių metu 
tvarka: niekas šokiams nevadovauja, nėra 
masinių žaidimų organizatorių.

Pasistumdęs keletą valandų šioje salėje, 
esi nešte išnešamas ,, įsilinksminusių“ vy
rukų pro duris.

Atrodo, jau seniai laikas susirūpinti 
šiuo parku, kur, deja, nei kultūros, nei po
ilsio kol kas dar nėra.

„Komjaunimo Tiesa“ 1957.X.6.

moderniškiausiais šo-

atrodo, tokie „šokiai“ 
estetinį skonį. Antra 
salėje didžiausia ne--

arba
auksinis, rankinis laikrodis (tik užjūry

je gyvenantiems);
2) Rašomoji mašinėlė;
3) Atostogos Lietuvių Sodyboje, Head- 

ley Parke, 1 savaitė (be kelionės);
4) Atostogos Lietuvių Namuose, Londo

ne, 1 savaiįė (be kelionės);
5) Amžinoji plunksna ,.Parker 51“;
6) Lietuviškas albumas;
7) „Europos Lietuvio“ metinė prenu

merata;
8) Nidos Knygų Klubo metinė prenume

rata;
9) Plunksnagraužio dovana (20 sv. ver

tės);
10) Paslaptingas fantas, kuris bus ati

dengtas traukimo dieną, fantą ištraukus.
Fantų traukimas įvyks Spaudos Baliaus 

metu, 1958 m., sausio 25 d., Londone.
Bilietų kaina: D. Britanijoje — 2/6; Vo

kietijoje *— DM 1.50; Prancūzijoje — Fr. 
150; Šveicarijoje — Fr. 1.50; Italijoje — 
200 lirų; Dolerio kraštuose — 50 centų; 
Australijoj ir N. Zelandijoj — 3 šil.

Kviečiame mieluosius ,.Europos Lietu
vio“ ir Nidos K.K. skaitytojus jau dabar 
atidėti į atskirą kišenėlę kelis šilingus, 
skirtus loterijos reikalui. Kviečiame taip 
pat atsiliepti talkininkus, kurie galėtų ir, 
svarbiausia, norėtų paplatinti bilietų.

Mašinoms įsigyti reikalinga apie 1500 
svarų. Loterijos pinigų neužteks. LN B-vė 
daug pridėti negali, todėl būtų pageidau
tinos paskolos iš lietuvių, ne mažesnės, 
kaip 5 svarų sumomis, kad ir trumpam 
laikui (nuo 1 iki 3 metų).

.Europos Lietuvis“ ir N.K.K.

ROKOSOVSKIS PRIE TURKIJOS

Sovietų maršalas Rokosovskis, Gomul- 
kai perėmus valdžią pašalintas iš Lenki
jos, dabar paskirtas su Turkija susisie
kiančio Užkaukazio karinės srities virši- 
ninku.

AMERIKIEČIŲ RAKETOS

Amerikiečių karo laivynas paskelbė, kad 
buvo iššautos dvi raketos, kurių viena tu 
rėjo pasiekti 1000, o kita 4000 mylių aukš
tį. Pirmasis bandymas buvęs visiškai sėk
mingas, o antrasis ne.

RUSIJA ŽADA GINTI SIRIJĄ

Sirijos gynybos ministeris pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga nesilaikysianti nuošaliai, 
jeigu Turkijos kariuomenė peržengtų Si
rijos krašto sienas.

PAŽADAIS SKYLĖS NEUŽLOPYSI

Koks mielas žmogus yra Vilniaus Stali
no rajono Statybos-remonto kontoros vir
šininkas draugas Volodinas! Dar 1956 me
tų sausio mėn. jis pažadėjo Šiaulių gatvės 
namo Nr. 1 gyventojams, kad per 3 mėne
sius jis kapitališkai atremontuos pastatą, 
jei gyventojai kiek pasispaus ir pakentės. 
Po paliepimu ir namo stogą nuplėšė ir van 
dentiekį bei kanalizaciją išjungė, elektros 
tiekimą nutraukė.

Geriau ir nesugalvosi žmogus...
Pasitaiko, kad gyventojai atsitiktinai pa 

gauna jį gatvėje ar kur kitur, prašo už
baigti remontus. Tada Volodinas taip karš 
tai pažada, kad po savaitės kitos užbaigs, 
jog nori nenori patikėsi. Jis gal įtikintų 
ir tuo, kad žiemą* atidės kokiam mėnesiui.

Ne tik Šiaulių gatvės Nr. 1 namo gyven 
tojai dėkingi Volodinui už pažadus. Ne ma 
žiau karštai jiems pritaria ir Vilniaus sep
tynmetės mokyklos Nr. 21 mokytojai ir 
moksleiviai. Apsiėmė jis atremontuoti mo
kyklą. Medžiagų neturėjo — pati mokykla’ 
davė. Volodinas, žinoma, pažadėjo grąžin
ti. Kol kas, žinoma, nei medžiagų grąžino, 
nei remontą baigė. Mokyklos virtuvėj sto
vi nebaigta virykla. Penki šimtai mokslei
vių dėl to negali gauti karštų pusryčių ar 
priešpiečių. Už tai jie „dėkingi“ dėdei Vo
lodinui — siunčia jam sveikinimus ir linki, 
kad jis pats kada nors pagyventų be pus
ryčių.

,Tiesa“ 1957X6.
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J Kas yra ta
1 „jauiioįi karta“?

Jurgis Gliaudą

Kalbėdami apie visad mielai glostomą 
lietuvių „jaunąją kartą“, mes turėtumėm 
matyti iš karto dvi kartas, labai tampriai 
susijusias savo tarpe. Tai jaunoji ir jau
nesnioji kartos. Tai studentija ir mokslei
vija.

Visad su dideliu susirūpinimu tenka ste 
bėti tos kartos vystymąsi, nes, jeigu gyve
nimas už Lietuvos ribų tęsis dar ilgą lai
kotarpį, ta naująja karta remsis lietuvišku 
mo esimas kolonijose.

Būdami realistai, mes esame įsitikinę, 
kad ir Lietuvai atgavus laisvę tiktai labai 
mažas nuošimtis jau įsigyvenusių Jungti
nėse Valstybėse lietuvių sugrįš Lietuvon, 
tarytum svetur privargę jos vaikai. Dau 
guma ir net didelė dauguma jau niekad 
negrįš Lietuvon, nes naujose tėvynėse jie 
bus sulaikyti gyvenimo realybės, kuri ne
nusilenks prieš sentimentus. Tačiau lais
vos. Lietuvos dvelkimas vėl iš naujo suža
dins lietuviškus instinktus, kolonijos vėl 
pradės lietuvėti, žodis ,,Nepriklausoma Lie 
tuva“ masins ir tvirtins įsitikinimus išlikti 
lietuviais.

Tačiau tam atvejui, jeigu Lietuvos pro
blema ilgai nebus išspręsta, visos lietuviš
kumo išlaikymo viltys sukraunamos į jau
nimą.

Lietuviškas jaunimas, suprantama, ne 
vien tik buriamas į studentiją. Daug lietu
vių jaunuolių liks už to'susibūrimo sienų. 
Bet geriausiai kontroliuojamas jaunimo 
būrimasis apsireiškia mokslo įstaigų auklė 
tinių susibūrimuose. Lietuviškoji studenti
ja užsirekomendavo mūsų visuomenei per
dėm patriotingu vienetu. Daug kur ji pra
lenkė į ją dėtąsias viltis. Jau vien tas fak
tas, kad daugely Amerikos universitetų eg 
zistuoja stambūs junginiai, kurie išdidžiai 
nešioja savo pavadinime žodį „Lithua- 

; nian“, ženklina mūsų studentijos tvirtą 
apsisprendimą eiti pasirinktuoju keliu ir 
tuo propaguoti savo tautinį vertingumą 
svetimųjų masėse.

To propagavimo aureolė yra propagan- 
diškai kultūrinis žurnalas anglų kalba 
„Lituanus“, kuris gimė jaunimo iniciatyva 
ir auga jos pasiaukojimu.

Kultūriškai mūsų studentija gerai re- 
komenduojasi savo kongresais, suvažiavi
mais, darbu lietuviškose jaunimo organi- 

. žarijose, susiskirstymu į kelias politines 
pasaulėžiūrines sroves, mūsų studentija 
„tiešija“ senius, kad ji neišduoda pranokė
jų pasirinktų takų, kuriais šie keliavo Lie 
tuvos žemėje. Tas reiškinys ypatingai įdo
mus savo refleksija politinėms idėjoms 
taip toli už Lietuvos sienų, tokioje laiko 
perspektyvoje ir taip smarkiai pasikeitus 
politinėms sąlygoms.

Visi tie faktai neabejotinai liudija, kad 
lietuviškumas ir jo tradicijos, kaip kultūri 
nės, taip lygiai ir politinės, bus atkartotos 
ir svetur toje kartoje, kuri dabar vadina
ma studentijos vardu. Aišku ir tai, kad to
ji karta suteiks bendrą foną ir visai sutelk 
tinei lietuviškajai visuomenei, kuri bus už 
dešimties ar už poros dešimčių metų Ame
rikoje.

Kitas klausimas yra su ta karta, kuri da

Į g
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Iš Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

Jau tada prieš Kapsuką metamos anos 
standartinės, mums gerai žinomos frazės:

„Kapsukas yra Zinovjevo ir Kamenevo 
draugas, Trockio sėbras“.

Maža dar ir to. IV-jame LKP suvažiavime 
Kapsukas siūlo priimti revoliuciją, kurią šuva 
žiavimas atmeta ir kuri nepraeina nei komin- 
terne: atsisakyti nuo sunkiosios pramonės kū
rimo planų Pabaltijy. Mes žinome, kas yra 
„sunkioji pramonė“...

Kapsukas smarkiai puolamas ir kaltina
mas tomis pačiomis nuodėmėmis, dėl kurių 
mirė šimtai „išlaisvintų“ kraštų komunistų: 
jis tautinis komunistas, gal neišryškintas visu 
šimtu nuošimčiu, nes dar negavo pilnai pa
žinti Maskvos išnaudotojiškos politikos. Ta
čiau jo istorijoje yra visi tos „erezijos“ pradai.

Didžiųjų valymų jis išvengia tik tradicine 
atgaila. Ir jis žino, kodėl pirmoje eilėje reikia 
atgailauti. 1929 m. išleistoje knygoje „Caro 
kalėjimuose“ jis grįžta į visų blogybių šaltinį, 
rašydamas apie laikus po 1905 metų revoliu
cijos:

. „Aš jau buvau arti susirišęs su darbi- 
;•> ninku klase (vad. kompartija), bet dar 
u-. neįstengiau atsikratyti nuo siauro, lie

tuviško, iš esmės smulkiai buržuazinio 
x . užsiskleidimo, gindamas Vilniaus Stei
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bar yra mokyklose. Toji gausingoji lietu
viškoji moksleivija amerikonizmo katile 
verda nepaprastu greičiu ir stebėtinu ne
atsparumu pastangose būti lietuviais. Ne
paprastos tėvų pastangos sulaikyti tą iš- 
tautimo procesą tėra tik mažai reikšmin
gas darbas bendroje masėje. Visos rengia
mosios stovyklos, šeštadieninės mokyklos, 
moksleivių organizacijos neįstengia vaikų 
sulaikyti nevartoti savo tarpe anglų kal
bos. O tai yra vienas tų tragiškų reiškinių, 
kada įsigyvens įprotis lietuviukams savo 
tarpe ir suaugus vartoti anglų kalbą. Nuo 
to prasideda visi ištautimo reiškiniai.

Tiesa, Amerikoje yra lietuviško jaunimo 
organizacijų, kurių nariai nemoka kalbėti 
lietuviškai, bet laiko save lietuviais. Jos 
geros kultūrinės ir politinės propagandos 
atžvilgiu svetimtaučių tarpe, bet tos orga
nizacijos yra lygios nuliui, kada mes lie- 
čiame lietuviškų gėrybių kūrimą arba lie
tuviškų kultūrinių vertybių supratimą ir 
įsisavinimą. Tai yra specifiški padarai, ne
suprantami tam, kas natūraliai jungia lie
tuviškumą su kalba, lietuvių kultūra, su 
lietuviška mąstysena.

Tenka su dideliu dėmesiu sekti tos jau 
niausios lietuvių kartos vystymąsi ir sirgti 
jos problemomis, kurios tokios nepastebi
mos dar mūsų gyvenime, bet kurios rody
sis vis reikšmingesnės mums senstant ir 
išeinant iš gyvenimo. Suprantama, bevil
tiškumui ir čia nėra vietos. Ir jauniausioji 
karta daug kur stebina mus savo atviro
mis pastangomis sekti savo vyresniuosius. 
Bet gyvenimo realybe mes turime laikyti 
faktą, kad tas prolietuviškumo procentas 
jauniausioje kartoje daug mažesnis, kaip 
kad jis yra mūsų studentijoje.

Atrodo, kad didžiausias veiksnys čia, 
kaip ir visur, bus šeima. Šeimos rankose 
dabar sudėtas lietuviškosios kultūros tęsti 
numo likimas. Jeigu lietuviškoji šeima iš
duos tą klausimą savo nesidomėjimu ir šal 
tumu, iš gražiai žydinčio lietuviško daržo 
svetur teliks tik liūdni likučiai.

Naujas „Lituanus“
Studentų Amerikoje leidžiamojo „Lituą 

nūs“ žurnalo š.m. Nr.3 apstu įdomįos me
džiagos kultūringam ir šviesiam kitatau
čiui. Vedamajame keliamas klausimas, 
kas sudaro išskirtines tautos žymes, L. Sa 
baliūnas dar kartą plačiai nušviečia 1940 
m. įvykdytąjį Lietuvos užėmimą, Dr. J. 
Girnius duoda angliškai savo pasisakymą 
lietuvių lenkų klausimu, anksčiau spaus
dintą paryžiškame lenkų žurnale ..Kultū
ra“, Aleksis Rannit rašo apie M.K. Čiur
lionį, ir tas numeris puošiamas jo darbu 
iliustracijomis. Iš lietuvių rašytojų pagal 
„Lituanus“ tradiciją šįkart iškeliamas An
tanas Vaičiulaitis — duota jo profile ir pa 
sakos „Auksinė kurpelė“ vertimas. Kosto 
Astrausko pateikiamas jau „Lit. Lankuo
se“ spausdintasis straipsnis apie sunku
mus rašyti svetima kalba.

Gale duodama bėgamųjų įvykių stam
besnė apžvalga.

giamąjį Seimą. Aš įrodinėjau, kad jis 
daugiau duosiąs Lietuvos darbininkams 
ir mažažemiams: užtat reikia Lietuvai 
šis obalsis statyti, o ne bendras 
visos Rusijos Steigiamasis seimas...“

Įdomi formulė. Kapsukas, po „čystkų“ at
gailaudamas, skelbia, kad kėlęs nepriklauso
mybės šūkį tik taip sau, dėl propagandos: 
...„reikia toks obalsis statyti“. Gal jis dėlto iš
sisuko nuo valymų ir mirė savo mirtimi?..

Taip aiškinosi savo tarpe Lietuvos bolše
vikų abi galvos Tačiau net ir šiandien oku
pantas dar nenori užsiminti kitą savo anksty
vesnės nesėkmės priežastį: Maskva siekė įkur
ti ne Lietuvą, o bendrą Lietuvos-Gudijos kom
partiją ir valstybę. Kas slypi už tų planų? Ne
gi Stalin tada tikėjo tikrai sudarysiąs naują 
jungtinę lietuvių-gudų naciją? Turbut, ne. 
Jau tada Maskvai rūpėjo imperijos reikalai: 
sufederuota Lietuva-Gudija tūrėjo būti „bul- 
varkas“ prieš skaitlingus ir geriau organizuo
tus lenkus. Labai įdomu, kad 1956 metų nau
jos Lenkijos krizės išvakarėmis okupanto agit- 
propas ir vėl pradėjo žaisti panašia linija: Lie
tuvą stengiamasi išjungt iš pabaltietiškos tri
julės. Vietoj to „stiprinami ryšiai su Tarybine 
Gudija“. Maskva turėjo galvoje ir kitą dalyką: 
federacijos rėmuose gudai ir lietuviai susipeš, 
ir Maskvai nebus sunku valdyti abu.

Dėl tos federacijos buvo vaidų ir triukš
mo. Nė pats Kapsukas jos realumu netikėjo. 
Lietuviai griežtai pasipriešino tiems planams: 
ypač dr. Domaševičius, senasis Vilniaus social
demokratas, simpatizavęs komunistams, bet 
niekad neapsirgęs „maskollige“.

Vilniaus darbininkija buvo jo ir kitų tik
rų socialdemokratų gerai suorganizuota — 
tikrais, vakarietiškų profsąjungų pagrindais. 
Jie turėjo savo streikų kasas, organizacijas, 
pogrindžio aparatą tada, kai Rusijoje apie to
kius dalykus niekas dar ir galvot negalvojo. 
Atvirkščiai, rusai šliejosi prie jų: jie naudojosi

EUROPOS LIETUVIS

Tarptautinė knygų paroda 
Frankfurto prie Maino mugė

Spalio mėn. Frankfurte buvo suruošta 
tarptautinė knygų paroda, kurioje 22 kraš 
tų daugiau kaip 1300 leidyklų buvo išsta- 
čiusios 60.000 knygų, tarp jų per 17.000 
naujai išleistų. Tenka pažymėti, kad didės 
nioji pastovų dalis atiteko užsienio knygai. 
Bet Vak. Vokietija patenkinta, kad ši paro 
da Europoje turėjo gerą pasisekimą ir kad 
Vokietija ir šioje srityje pradeda atgauti 
savo prarastas pozicijas ir vardą, susmuk- 
dytus 1933-1945 m.

Knygų gamyba V. Vokietijoje per 1956 
m. yra pakilusi 10,5 prpc. 90 proc. tos ga
mybos skirta plačiajai skaitytojų masei, o 
tik 10 proc. mokslo reikalams. Kokia plati 
dirva V. Vokietijoje yra knygai, rodo skait 
menys, kuriuos pateikė dvi viešosios opini 
jos tyrinėjimų institucijos dabar išleistoje 
brošiūroje „Knyga ir knygų prekyba skait 
menimis“. 47 proc. apklaustųjų, pagal bro 
šiūros duomenis, turėjo prisipažinti, kad 
jie nebuvo tos ar kitos knygos tiesioginiai 
savininkai, 35 proc. prisipažino, kad jie na 
muose neturi jokios knygos, nei nuosavos, 
nei paskolintos. Taigi, vis trumpėjant dar
bo laikui ir kylant perkamajai galiai, dir
va knygai plisti V. Vokietijoje turi ateitį.

1956 m. V. Vokietija išleido 17.215 įvai
rių knygų. Tai yra 555 daugiau, negu prieš 
metus, o pagal Jungtinių Tautų statistikos 
žinias, ji knygų gamyboje užima ketvirtą 
vietą. Pirmoji vieta tenka Sov. Sąjungai 
su 30.811, antroji Japonijai su 21.653 ir 
trečioji Anglijai su 19.107 knygų pavadi
nimų. Kitoks iškyla vaizdas, kai palygini 
kurio nors krašto knygų gamybą su gyven 
tojų skaičiumi. Tada mažieji kraštai turi 
pirmenybę prieš didžiuosius. Šveicarijos 
100.000 gyventojų tenka 77 naujai išleistos 
knygos, Norvegijai 75, Danijai — 69, 
Olandijai — 68, Švedijai — 62, Suomijai 
ir Portugalijai — po 55, Austrijai —53, 
Anglijai — 37, Vak. Vokietijai — 33, Rytų 
Vokietijai —31, Japonijai —- 24, Sov. Są
jungai — 14 ir Amerikai 8 knygos.

Frankfurto IX Tarptautinėje knygų pa
rodoje literatūros srityje nėra naujų kny
gų, keliančių sensaciją. Vengrų pastovyje 
yra keletas vitrinų, skirtų Thornton Wil- 
derio knygoms. Tur būt todėl, kad vokie
čių knygynai paskyrė tam rašytojui taikos 
premiją. Daug kalbama apie Alfredo And- 
rescho naująjį romaną „Sansibar oder der 
letzte Grund’“.

Naujiena buvo ir ypatingo pasisekimo 
Frankfurto parodoje nusipelnė pabaltiečių 
pastovai, po bendra antrašte: „Estų, latvių 
ir lietuviu knygų leidiniai laisvajame pa
saulyje“. Šiems „Balticum“ pastovams gy-. 
vo dėmesio rodė plati vokiečių spauda ir 
Hesseno, AFN ir Bavarijos radijų prane
šėjai. Amerikiečių pasiuntinybės informa
cijos skyrius filmavo tuos pabaltiečių pa
stovus ir jų gražias merginas atstoves, ap
sirengusias tautiniais drabužiais. Daugelis 
laikraščių įsidėjo nuotraukų, ,,Balticum“ 
pastovai ir jų atstovės buvo rodoma vo
kiečių televizijoje. Jau parodą atidarant 
jos pirmininkas atkreipė dėmesį į pabaltie 
čių eksponatus, pareikšdamas, kad juose 
gali būti paslėpta nemaža „deimančiukų“, 
kuriuos reikėtų atskleisti platesnei skaity 
tojų šeimai, išvertus į vokiečių ir kitas kai 
bas. Austrijos, V. Vokietijos ir Šveicarijos 
knygų leidyklų atstovai taip pat reiškė su
sidomėjimą pabaltiečių emigracine litera
tūra. Kai kurie anglų ir vokiečių mokslo 
institutai ir bibliotekos domėjosi pabaltie

čių menu ir tautosaka, etnografine ir isto
rine literatūra, o viena didelė Miuncheno 
politinių knygų leidykla pasisiūlė talkinin
kauti pabaltiečiams leidžiant politinę lite
ratūrą.

Parodoje dalyvavo ir Sov. Sąjunga ir jos 
satelitai čekai, lenkai, vengrai, jugoslavai. 
Sovietų pastove buvo išstatyti ir pabaltie
čių leidiniai „iš anapus“, bet jie, kaip ir 
visi sovietų spausdiniai, krito į akį savo 
pilkumu ir negalėjo prilygti pabaltiečių lei 
diniams iš laisvojo pasaulio.

Šioje parodoje gerai pasirodžiusius pa
baltiečių knygų pastovus galvojama per
kelti ir į kitus Europos didmiesčius. Visos 
pabaltiečių knygos, kurių Frankfurto paro 
doje būta per 650, jau perkeltos į Berlyną. 
Ten lapkričio 8-24 d.d. bus taip pat knygų 
paroda. Parodą ruošia Berlyno knygų lei
dyklos ir knygų prekybininkai su Bohnos 
vyriausybės parama. Free Europe Citi
zen's Service, bendradarbiaujant pabaltie
čių tautiniams komitetams prie Free Euro 
pe Committee Niujorke, yra pasiūliusi 
tuoj po Kalėdų pabaltiečių knygas rodyti 
Paryžiuje. Iš ten, kaip spėliojama, knygų 
paroda bus perkelta į Stockholmą, vėliau į 
Miuncheną ir kitus Europos centrus, o gal 
ir už Europos ribų. (T)

LIETUVIŲ KNYGOS 
TARPTAUTINĖJE MUGĖJE

Estų, latvių ir lietuvių knygų bendras 
trilypis skyrius buvo suorganizuotas š.m. 
spalio 5-10 d.d. tarptautinėje Knygų Mu
gėje Frankurte prie Maino. Joje dalyvavo 
25 kraštų arti 1.300 firmų (Vokietijos be
veik 600). Pabaltijo tautų leidėjų knygos 
šitokioje didžiulėje parodoje buvo išsta
tytos pirmą kartą. Vardai visų lietuvių 
leidėjų, kurių knygos buvo išstatytos mu
gėje, lygiateisiškai su kitų kraštų firmo
mis buvo išspausdinti bendrame kataloge. 
Mugės rengėjų biuro spaudai paruoštuose 
pranešimuose taip pat buvo minimi Pabal 
tijo tautų leidėjai, o jų knygų skyrius 
prie įėjimo į mugės didžiąją halę buvo spe 
cialiai atžymėtas. Frankfurto ir Miunche
no radijai paruošė pasikalbėjimus su sky
riaus prižiūrėtojais ir tuos pasikalbėji
mus perdavė savo klausytojams. Amerikos 
Balsas Europoje davė du reportažus apie 
Pabaltiečių ir specialiai apie lietuvių sky
rių. Vokiečių laikraščiai įsidėjo fotogra
fijas estų, latvių ir lietuvių merginų tau
tiniais drabužiais prie knygų lentynų. Vo
kiečių televizija taip pat neatsiliko. Duo
dama vaizdų iš Knygų Mugės, ji netrum
pai sustojo prie Pabaltiečių skyriaus su jų 
valstybiniais ženklais. Lietuvių Vytis tele
vizijoje buvo aiškiai matyti. Taip pat bu
vo matomas ir scheminis žemėlapis su tau 
tinėmis vėliavėlėmis, kurios žymėjo mies
tus, iš kur leidėjai atsiuntė knygas_ į Mu
gę. Ir, žinoma, visą skyrių matė tūkstan
čiai parodos lankytojų, ne vienas teiravo
si jam reikalingų žinių iš literatūros vie
nos ar kitos srities.

Apskritai imant, Pabaltiečių knygų sky
rius buvo vienas gražiųjų, patraukiančių 
lankytojų dėmesį (meniška skyriaus puse 
rūpinosi latvė Erne Kowalevski). Tik gai
la, kad kai kurie lietuvių knygų leidėjai 
nesuprato mugės reikšmės ir buvo apsilei
dę, arba vėlinosi, arba visai savo knygų 
neatsiuntė, nors jiems nereikėjo išleisti 
tūkstančių markių, kaip kitoms firmoms. 
Kai kurie lietuvių leidėjai, pakartotinai 
raginami net per Liet. Rašytojų Draugiją, 
neatsiliepė ir nieko neatsakė rengėjams. 
Dėl to buvo sunku skyrių organizuoti. Ir 
bendradalyviai latviai nevisai lojaliai lai
kėsi. Lietuvių knygų skyriaus suorganiza
vimu rūpinosi J. Grinius ir V. Banaitis. 
Dariją buvo galima atlikti tik su Free Eu
rope Citizens' Service pagalba.

ELI

ir lietuvių knygnešybos aparatu literatūrai į 
Rusiją gabenti. Ne, Lietuvos darbininkams ne
reikėjo atsajos, „profesionalų revoliucionie
rių“ tariamos vadovybės. Jie vertėsi ir be to
kios „pagalbos iš šalies“, jiems nereikėjo did
vyrių, kurie atsiranda tik tuomet, kai viskas 
atlikta ir bereikia grietinėlę nugriebti. Dr. 
Andrius Domaševičius, kurį bolševikai — tylo
mis, negarsiai — bando dabar užsirašyti į sa
vuosius, tada piestu stojo prieš tą federaciją: 
jeigu jau lemta Lietuvai tapti tarybine res
publika, tai lai ji buna savarankiška, nepri
klausoma, bet jokių saitų su kita valstybe. 
Tad, jeigu jau Kapsukas turi tautinio komu
nizmo „negerą kvapą“, tai Domaševičius jau 
yra visai ryškus anti-maskolius.

1919 metais balandžio mėnesį visas Kapsu 
ko rojus išnyko, „kaip dūmas, neblaškomas 
vėjo“. Ne „interventai pasmaugė jauną tary
binę Lietuvą“, — ji pati pasismaugė maskoliš
kame voratinklyje. Kapsukas klausė Maskvos 
komandos. To išdava — kad jis ir pats buvo 
išduotas. 1920 metais liepos mėnesį Maskva 
pasirašo taikos sutartį, bet ne su Kapsuku, o 
su nepriklausomos Lietuvos, vadinama „buo
žių“ vyriausybe. Ta proga Maskva „amžiams“ 
išsižada visų pretenzijų į Lietuvos žemes.

Kapsuko padėtis nekokia, jis visai nebe
reikalingas. . Stalin, genialus federacijos su 
Gudija autorius, pats jo išsižada: esą, viską 
sugadinęs pats Kapsukas, „apsisupęs vienais 
žydais...“ Vadinasi, nepritraukė tautiniu kad
rų? Koks pasijuokimas: juk Maskva neleido 
Kapsukui tvarkytis, juk jie degradavo jį į eili
nį rusų agentą, žinoma, gal daug versti tam 
Kapsuko ir nereikėjo. Jau 1922-23 metais 
Kapsukas siunčiamas į Kaukazą malšinti te
nykščių tautinių atskalūnų. Tai senas Krem
liaus receptas — kailį išsigelbėti tik veiks
mais, tik padėdamas čekistams purviniausiuo- 
se darbuose...

(Bus daugiau)
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Vėlinės nemirtingumo ženkle
Kiekvienas, kai pažvelgiame į praėju

sias savo paties išgyventas dienas, kiek 
daug artimųjų, kiek daug bičiulių, geriau
sių draugų jau yra mirę! Vaikystės ir mo
kyklos suolo draugai, bendro darbo ir gink 
lo draugai, namiškiai ir laisvalaikių drau 
gai, kiek daug jų yra jau užmerkę akis ir 
iškeliavę į amžinybę, iš kurios jau niekas 
nebegrįžta atgalios! Vėlinių vakarą atsi
verdavo vartai, ir tylūs žengdavome į ra
mybės žemę, kuri slepia jų mirtinguosius 
palaikus. Nešdavome baltų chrizantemų 
žiedus, kaip šviesius užmigusiųjų Viešpaty 
je atminimus, prie jų kapo uždegdavome 
žvakutes, kad padėtų susikaupti maldai už 
jų sielas, o nekartą giliai,giliai susimąsty 
ti. Kur jie šiandieną? Ir žvilgsnis nakties 
tamsoje sustoja prie žvakučių plevenimo 
nušviesto Kryžiaus, ant kurio mirė Vie
nintelis, kuris davė atsakymą į didžiuosius 
gyvenimo klausimus, kuris, prisikėlęs, iš 
numirusių, kaip Mirties ir Gyvybės Vieš
pats, davė galingą viltį visiems: „Aš esu 
Gyvenimas ir Prisikėlimas. Kas tiki į ma
ne, nemirs per amžius!“ Ir lyg elektra su
purto dvasią: Tikiu į Dievą Tėvą Visaga
lį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.

Kaip krikščionys žinome, jei kas mirš
ta Dievo malonės stovyje, bet dar nepil
nai atsiteisęs Dievo teisingumui, turi pe
reiti skaistyklos kančias. Todėl šventa ir 
išganinga melstis už mirusius, kad jie grei 
čiau būtų išlaisvinti iš savo kalčių. Mirtis 
su savim nusineša, kas yra medžiagiška, 
kad į dulkes vėl laikinai pavirstų, bet ne 
siela, valia, meilė, idėja, begalinį gerų ir 
blogų veiksmų turtą. Laikas nenuneša, kas 
yra amžina ir kas liečia amžinybę, kaip 
upelio vanduo nenusineša ir negali nusi
nešti ant jo krantų augančių medžių šešė
lių. Ir pagonis Horacijus mirdamas guodė
si: Non omnis moriar! Nevisas mirštu! Ma 
no dvasia nemirtinga!

Gyvenime nėra nieko kito taip tikra, 
kaip mirtis. Dievo Sūnus teis kiekvieną 
mirties valandą: pasmerks ar išteisins, at
sižvelgdamas į kiekvieno žemėje atliktus 
darbus. Net ir žymieji pasaulio vyrai, ku
rie užaugę už krikščionybės ribų, vienas 
po kito grįžta prie Dievo. Iš mūšų dienų 
pakanka čia paminėti vieną iš jų — Salva 
dore Madariaga. Kas apie jį yra girdėjęs, 
žino, ką tai reiškia, savo vienoje iš pasku
tiniųjų knygų „Iš baimingumo į laisvę“ 
prieina išvados, kad „Visatos dėsniai rei
kalauja iš anksto jų nustatymo ir neklai
dingumo, kurį vienas Dievas teturi“, ir įro 
dinėja bedieviškojo materializmo naivumą.

Kas čia užlaiko ištikimai Dievo įsaky
mus, „tas bus vadinamas didis dangaus 
karalystėje!“ Prisiminkime malda miru
siuosius!

P. Dauknys, MIC.
Pamaldos
BRADFORD — lapkričio 3 d., 12.30 vai. 
HALIFAX — lapkričio 3 d., 3 vai. p.p.

AUSTRALIJA

Naujas „Dainos“ dirigentas
Sydnėjaus Lietuviu Chorui „Dainai“ tre 

jis metus vadovavo Alg. Plukas. Pastaruo
ju metu A. Plukas iš dirigento pareigų pa
sitraukė, ir „Dainos“ vadovybę perėmė Ka 
zimieras Kavaliauskas.

Geriausias Sydnėjaus U-to studentas
Iš kelių tūkstančių valstybinio Sydnė

jaus Universiteto studentų pažangiausiuo
ju moksle šiais metais pripažintas ketvir
tojo kurso medicinos studentas Gytis Dan- 
ta. G. Danta ta proga laimėjo eilę premijų 
ir piniginę stipendiją.

Sydnėjaus U-te šiuo metu studijuoja per 
30 lietuvių studentų, iš kurių šeši medici
nos fakultete. -rem.

Lietuviškas krupnikas
Adelaidės lietuvis P. Liaksas su dalinin

ku estu jau kelinti metai sėkmingai gami
na įvairius likerius, jų tarpe ir „Krupni
ką“, kuris rinkoje yra žinomas kaip „Li
thuanian Honey Liąuer“ ir turi gerą pasi
sekimą. -rem.

— Toronte širdies smūgį gavo vagis, kai 
požeminiam traukiny šalia jo atsisėdo po
licininkas. Jis su savim turėjo revolverį ir 
įsilaužimo priemonių.

ATSTOVAS ŠVEICARIJOJE 
Nauju „Europos Lietuvio,, ir Nidos Knygų 
Klubo atstovu Šveicarijoje yra Dr. A. 
KUŠLYS. Jo adresas:

Dr. A. Kušlys, 
Gossetstr. 20.

Wabern ' Bern.
Šveicarijos lietuvius prašome užsisakyti 
ar pratęsti laikraščio ir knygų prenumera
tas per mūsų atstovą. Visus ,kurie dar nė
ra atsilyginę «ž laikraščio ar knygų siun
tinėjimą, prašome skolą nedelsiant išly
ginti- Pinigus siųsti mūsų atstovui minė
tuoju adresu.

„E.L.“ ir NKK Administracija. 
„Europos Lietuvis“, vienintelis lietuvių sa
vaitraštis Europoje, Šveicarijoje kainuoja 
metams 23 šv. frankai. Viena Nidos Kny
gų Klubo knyga nariams kainuoja šv. fr. 
2,50 minkštais viršeliais ir šv. fr. 3,50 kie
tais viršeliais. Nenariai už tas pačias kny
gas moka žymiai daugiau. Nariai knygas 
gauna betarpiškai paštu. Atsilyginti rei
kia tuojau gavus knygą.
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

NEMALONUS DALYKAI
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu

bo kartotekos rodo itin nemalonų dalyką. 
Gražiai prašome savo prenumeratorius, 
lenkiame prieš juos galvą, o kai perverčia 
me kartotekas, tai aiškėja, kad daugelis 
dar nėra atsilyginę už šiuos 1957 metus. 
Vadinas, mūsų prašymas — lyg balsas ty
ruose.

Dėl to dar kartą lenkiame galvą prieš 
tuos, kurie mums skolingi, ir labai prašo
me atsiųsti pranumeratos mokestį.

SIUNTINIŲ REIKALU
- Susilaukus reikiamo pritarimo iš narių 

siuntinių tarnybos reikalu, nuo šios savai
tės pradedama patarnauti lietuviams, per 
siunčiant pačių supirktus siuntinius arba 
superkant daiktus papiginta kaina pagal 
gautus užakymus.

Kas norėtų šiuo patarnavimu pasinau
doti, prašomi kreiptis raštu šiuo adresu: 

G. Glatkauskas, 1, Ladbroke Gardens,G. Glatkauskas, 
London. VV.ll.

Pasiteiravusiems 
čiai ir pavyzdžiai.

bus išsiųsti kainoraš-
DBLS Valdyba

KRIKŠTYNŲ BALIUS
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 7 vai., Lietu

vių Namuose, 1, Ladbroke Gdns., W.11, 
rengiamas Londono Lietuvių Moterų Sam
būrio Krikštynų balius.

Kviečiami visi tautiečiai ir jų draugai.
Staliukus galima užsisakyti iš anksto 

telefonu PAR 2470, arba laišku L.M.S. Val
dyba, 1, Ladbroke Gdns., W.11.

KALĖDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuviai kviečiami praleisti Kalėdų atos 

togas Lietuvių Sodyboje.
Atostogų mokestis:

Už 2 dienas nuo gruodžio 24 d. vakaro 
(Kūčių) iki gruodžio 26 d. (išvažiuojant 
po arbatos) — 5 svarai.

Už 5 dienas nuo gruodžio 24 d. vakaro 
iki gruodžio 29 d. (išvažiuojant po arba
tos) — 8 svarai.

Vaikams iki 14 metų — pusė kainos.
kviečiame kuo anksčiau užsisakyti, nes 

vėliau gali nelikti vietų.
..Sodyboje^ organizuojamos Kūčios, kalė

diniai pietus, šokiai ir kt.

18 „Aušrelių“ ir daugiau kaip 100 įvairių 
lietuviškų knygų, kurios sudaro pagrindą 
mokyklos knygynui. Numatoma dar įsigyti 
prožektorius ir kitokius aparatus, kaip pa
galbines aiškinimo priemones. Tik lėšų 
trūkumas stabdo mokyklos vadovybės sie
kius, nes šioms priemonėms įsigyti reikia 
daugiau kaip šimto svarų.

Kalėdų švenčių proga mokyklos vadovy
bė projektuoja surengti daiktinę loteriją. 
Būtų ne tik materialinė, bet ir moralinė 
parama šiai mokyklai, jei ir kitų kolonijų 
lietuviai galėtų ją paremti fantais-dąiktais 
ar atsiųsti piniginę auką. Be to, mokymo 
reikalams renkamos įvairaus turinio (tik 
ne komunistinio) lietuviškos knygos. Mo
kyklos vadovybė bus labai dėkinga, jei tau 
tiečiai paaukos mokyklai ir lietuviškų kny 
gų. Siųsti šiuo adresu: Lietuvių Mokykla, 
5, Oak Villas, Bradford, 8.

J. Varčius

WOLVERHAMPTON AS
Viltis 47, Wolverhamptonas 41

Viltis žaidžia nepilnos sudėties. Jau pir
mosiomis minutėmis Wolverhamptonas ve
da 4:0. Viltis ginasi. Tuoj išlygina rezulta
tą ir dar taip sukrečia priešą, jog tas net 
šiek tiek pakrinka. Pirmą kėlinį Viltis leng 
vai laimi 14:25. Antrame kėlinyje Viltis 
dėl blogų pasuočių ir nesėkmės metimuo
se nukenčia nuo greitai besiveržiančio prie 
šo. Rezultatas susilygina 33:33. Viltis pai
ma minutę pertraukos ir pasitaria. Po to 
tuoj prasiveržia į priekį ir be baimės bai
gia rungtynes. Už Viltį žaidė: V. Kelmis- 
traitis (34), Viliūnas (11), Morghan (2), 
Jasionis (0), Crump (0). Arnett (0).

Gražu, kad B. Viliūnas vis dar reprezen
tuoja lietuvius krepšinyje ir stalo tenise.

Sekmadienį, spalio 20, jis reprezentavo 
Staffordshire apylinkę. Pirmąjį setą Viliu- 
nas pralaimi prieš Biles 21:12. Tik vidury
je antrojo seto atgauna savo formą ir ve
da jau nuo 13-12. Laimi 21-18. Trečiame 
sete smarkiai puola priešą ir laimi 21-9.

Viliūnas taip pat laimėjo prieš T. Mcųua 
de 21-18 ir 21-12. Dvejetą Viliūnas žaidžia 
su Miss Charmari ir laimi 23-21, 21-18.
^Lapkričio 10 d., 3 vai. p.p., Viltis, kaip 

Goodyearo „V“, žais prieš malajiečių stu
dentus.

MANCHESTERIS
Dėmesio!

Ryšium su Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo bibliotekos pertvarkymu, pra
šome visus, kurie yra paėmę skaityti kny
gų, grąžinti jas ko skubiausiai atgal į bi
blioteką. Kurie negali atvykti, prašome pri 
siųsti paštu. Bent'koks atidėliojimas grą
žinti knygas sutrukdys bibliotekos pertvar 
kymą ir tuo pakenks patiems knygų skai
tytojams.

ieškančiais susisiekti. Kr. V-ba tik prašo, 
kad paieškomasis, iš mūsų sąrašų ar lietu 
viškos spaudos sužinojęs paieškojimą, 
mums praneštų, kad paieškojimas yra jį 
pasiekęs. Mums to reikia, kad galėtume to 
kį paieškojimą skaityti atliktu ir kad gale 
tume į mus tarpininkavimo besikreipu- 
siom organizacijom pranešti, jog ieškan
čiųjų pavardės ir adresai yra paieškomam 
pranešti ir kad tuo būdu mūsų tarpinin
kaujamoji misija yra atlikta.

Mes turime duomenų spręsti, kad paieš
kojimų skaičius dar didės. Vokietijos Kr. 
Valdyba betgi nebeįstengia šio išaugusio 
darbo tinkamai vien bendruomeninėmis lė 
šomis atlikti. Todėl mes nuoširdžiai prašo
me tautiečių šį darbą paremti aukomis, 
atžymint jas — „Paiešk. reikalui“.

Luebeck
Mirė T. Daukšas

Paskutiniu laiku nemaloniai sukrėtė vi
są Luebecko lietuvių b-nę netikėta mirtis 
Teodoro Daukšo, gim. 1924.III.2 d. Lygu
muose prie Šiaulių. Mirė rugsėjo 15 d. Ve 
lionis buvo pavyzdingas lietuvis. Savo gy
venimą jis galėjo sutraukti į tris žodžius: 
tikėjau, kentėjau ir karštai mylėjau!

Dešimt metų kankinamas džiovos, aplan 
kė kelias sanatorijas, išmėgino visus dak 
tarams žinomus vaistus. Daug iškentėjo 
ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Nežiūrint 
visa tai turėjo pakankamai jumoro ir ener 
gijos rūpindamasis lietuviškais b-ės reika
lais Liubecke. Neišsivertė be jo vietos lie
tuviai įvairių minėjimų proga, tautinių ar 
religinių. Buvo mylimas ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių.

Ligoninėje dalyvavo visuose parengi
muose. Priklausė šachmatų klubui ir buvo 
vienas geriausių žaidėju. Per paskutinius 
7 metus Liubecko ligoninėje jis spėjo įsi 
gyti net tikrų draugų daktarų, ligoninės 
personalo ir pacientų tarpe. Jis pats ne
laiminguosius slaugė, nes turėjo nemaža 
praktikos.

Žmona ir dvi dukros gyvena Amerikoje.
Laidotuvėmis pasirūpino jo geras drau

gas Mikas Masilionis su visais Liubecko 
lietuviais. Gedulingas pamaldas ir visą li
turgiją atliko kun. V. Šarka. Atsisveikini
mo žodį tarė E. Žilius. Palaidotas Liubecko 
miesto kapinėse.

Visi lietuviai yra nepaprastai dėkingi sa 
natorijos vyr. gyd. Dr. Herrholz, gydyto
jams Dr. Groth, Dr. Aller, gail. seselėms 
Friedel, Erika, p. Langhoff už gydymą, 
slaugymą, už parodytą meilę mūsų daug 
vargusiam ir kentėjusiam tautiečiui. Gott 
vergelt's!'

SUciitytaju taigai
KLUBO ATIDARYMAS

„E.L.“ Nr. 40 rašoma apie Nottinghamo 
Klubo atidarymą ir linksmybę jame.

Skaitant šitą atidarymo straipsnelį ir 
galvojant apie linksmybę tame klube, at
rodytų, kad ir rojuje nebegali būti links
miau. O kai pagalvoji apie tuos, kurie jau 
13 metų kaip „linksminas savame rojuje“, 
ir apie tuos čia pat, kurie negali tų links
mybių pamatyti bei pasidžiaugti, nes nepa 
jėgia atsikelti iš lovos ir užsidirbti sau ar 
šeimai duonos, tai taip ir galvoji, kad ma
loniau ir daug linksmiau būtų, jei skaity
dami 
šumo 
rymą 
kada
ryti linksmi ir laimingi ir pasidžiaugti mū 
sų vieningumu ir stiprumu, kad sugebė
jom įsteigti Šalpos Kasą. Tik dar nežinia, 
kada toji šventė įvyks ir koksai pirminin
kas ją atidarys. O gal tada, kai visi miestų 
skyriai jau turės „Romuvas“. Gal tuomet 
bus daugiau laiko. Dabar laikas praeina 
barus ir klubus atidarinėjant ir steigiant.

J.L., Londonas.

„E. Lietuvį“ rastum tokio pat pana- 
straipsnelį apie Šalpos Kasos atida- 
— įsteigimą. Įdomu, kada tai įvyks, 
tie mūsų nelaimingieji galės pasida-

ŠVENTĖMS ARTĖJANT
Pripuolamai Briuselyje teko aplankyti 

49 metų lietuvį, sergantį džiova. Tas mū
sų tautietis, išdirbęs anglių kasyklose tik 
7 metus, neturi teisės į socialinį draudimą

Hansas Vilhelmas ir

(ta teisė įgyjama išdirbus 10 metų). Jis 
gauna 1000 frankų (apie 7.3.0 sv.) į mėne
sį ,,assistance“ pašalpą. Iš šios sumos rėi 
kia nusisamdyti butą ir prasimaitinti. Iš 
kitokių šaltinių jis jokios pašalpos negau
na. • , *4

Tas mūsų tautiečio skurdas, kurį ma
čiau, privertė mane pagalvoti, jog pana
šių ligonių ir senelių dar daug yra Vokieti 
joje ir kituose kraštuose.

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas planuo
jame galimai geriau jas praleisti, kad jos 
išsiskirtų iš kasdienybės.

Ar neturėtume švenčių proga prisiminti 
skurdan patekusius savo tautiečius. Reiš
kimas užuojautos žodžiais nedaug ką jiem 
padės. Gražu būtų, kad kiekvienoje lietu
viškoje kolonijoje būtų ruošiamos rinklia
vos ir per atitinkamus asmenis ar tiesio
giai, pinigų aukos ar siuntinėliai, būtų pa
siunčiama ligoniams.

Tiesa, dauguma siunčiam saviesiems į 
Lietuvą, bet tai nereiškia, kad turim už
miršti skurdan patekusius savo tautiečius.- 
Neturėtų būti užmiršti ir Lietuvių Sodybo 
je gyvenantieji seneliai — pensininkai.

Manau, šiuo reikalu turėtų susirūpinti 
ir iniciatyvos parodyti organizacijų vado
vybės ir asmenys, kurie dirba šalpos dar
be.

Faliulionls, Prestonas.

PAIEŠKOJIMAI
ŽUKAUSKO Arnoldo, kilusio iš Mažei

kių, 1944 m. gegužės mėn. išvežto į Vokie
tiją', paieško: G. Janušauskas, 85, Bram- 
letye Park Rd., Redhill, Surrey, Gr. Bri
tain.

princesė iš Trujillo
Cajamarka — tai nežymus miestelis į 

šiaurės vakarus nuo Peru. Per jį eina di
delis kelias, kuriuo metai iš metų Ameri
kos turistai važinėja pasižiūrėti inkų senų 
šventyklų griuvėsių. Cajamarcoje yra au
to stotis, kuri pardavinėja benziną ir re
montuoja auto mašinas; yra foto ir kino 
filmų parduotuvės, yra ir suvenirų krau
tuvė, kur viena lanksti porelė nuo savo 
prekystalio noriai 
„Americanos“ inkų 
nyru prekyba žydi, 
helmas Dreseleris 
žmonele Gemuvėva
coje, suvenyrai krautuvėje gausėja, biznis 
gerėja, nes jaunasis vokietis sugeba prisi-

aptarnauja turistus 
šalies atminais. Suve- 
Nuo kada Hansas Vil- 
su savo tamsiaveide 
apsigyveno Cajamar-

BRADFORDAS
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ MOKYKLA

1957-58 mokslo metus pradėjo rugsėjo
1 d. Lietuvių Namuose iškilmingu aktu, 
kuriame dalyvavo gausus būrys mūsų jau
nimo su savo tėveliais ir pažįstamais. Po 
iškilmingo akto mokiniams buvo rodyta 
filmą, o su jų tėveliais tartasi svarbiais 
mokyklos reikalais.

Ši mokykla veikia šeštadieniais. Šiuo 
metu yra trys klasės, kurių pirmoje moko
si 32 inokiniai, antroje 12 ir trečioje 16. 
Tai gražus būrys jaunimo, kuris daugiau
sia Sa jau gimęs ir augęs, šis lietuviškas 
jaunimas labai skiriasi nuo angliškojo ne 
tik savo išorine išvaizda, gražiū ir tvarkin 
gu apsirengimu, bet ir geru išauklėjimu 
bei elgesiu.

Mokymas vyksta griežtai laikantis mo
kinių tėvų patvirtintos auklėjimo ir moky
mo programos. Tai. žinoma, sudaro nema
žų sunkumų mokytojams, nes jie privalo 
kruopščiai ruoštis pamokoms, o moki
niams tenka padirbėti ir namuose. Pvz., 
mokytojas A. Balsys, kuris kiekvieną šeš
tadienį su šeima atvyksta iš Halifakso, sa
vo trečios klasės auklėtiniams-mokiniams 
paruošia kiekvienos pamokos konspektus, 
perrašo juos mašinėle ir kiekvienam moki 
niui įteikia po egzempliorių.

Mokymo ir auklėjimo darbui vadovau
ja klasės auklėtojai. Pirmosios klasės auk
lėtoja yra O. Peleckienė, o jos padėjėja -— 
R. Balsienė; antrosios — J. Varanavičius, 
kuris yra ir mokyklos vedėjas; trečiosios 
— A. Balsys. Auklėtojai yra lituanistinių 

" dalykų mokytojai.
Visiškai naujas mokymo dalykas —- ben 

drasis lavinimas, kurio tikslas išmokyti 
nė tik dainų, tautinių šokių,, žaidimų, vai
dybos ir deklamacijų ,bet ir įjungti mūsų ganai, 
priaugančiąja kartą į bendruomenės kultu p--. ■ — -------------- ---- .— ----- ___ ___ __ . v............. — . -------------
rinę veiklą. Šiam darbui vadovauja J. Juš pasiskirstė jšitaip: E. Simonaitis — pirmi- maldas, kurių metu ganytojiškame žody grupele saules deginamoje aikštelėje žaidė šunų ir kačių skaičius šiek tiek mažėja,

ragino jaunimą nepamiršti tėvų žemės ir kamuolį. Iš uosto pro šią vietą dažnai suk beį ujtat daugėja paukščių. Pokario me- 
vaikišku nuoširdumu ir maldomis prašyti davo sunkvežimiai, savo motorais ir sire- dešimterionai nadaueėioDievo Motiną pagalbos visiems Lietuvos tais jų dešimteriopai paaaugejo.

Marijos akademijoje, kurioje nomis griausdami Jyg perkūnai. Hansas Paukštelius laikyti mėgsta daugiausia

Klubo Valdyba
Dėmesio! Dėmesio!

Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“ Man
chesterio 
po pietų, 
patalpose

skyrius š.m. lapkričio 9 d.. 3 v. 
šeštadienį, Lietuvių Soc. Klubo 
rengia iškilmingą

Rainoviečių šventę.
Programoje: Ramovės vėliavos krikštas 

bei šventinimas. Šventinimo apeigas atliks 
kun. V. Kamaitis. Vėliavos įteikimo apei
gos bei vėliavos akto skaitymas. Organi
zacijų atstovų sveikinimai bei parašai

Vėliavą įteiks Lietuvos Įgalioto Ministe- 
rio Pavaduotojas p. Baltokas.

Po visų apeigų bus šokiai, kuriems gros 
puikus orkestras. Veiks maisto ir gėrimų 
barai.

Su malonumu kviečiame atsilankyti vi
sus lietuvius iš arti ir toli į šią mūsų ren
giamą šventę, pamatyti ir prisiminti apei
gų, bei tradicijų, kokios būdavo daromos 
Nepriklaūsbihoj Tėvynėj.

Įėjimas nemokamas.
„Ramovė“

ŠVEICARIJA
VAIKŲ STOVYKLA JĄKOBSBADE 

vo^rŠriS'Sčhi derinti prie turistų skonio. Toje apylinkė-
tijoje gyvenančių musų tautiečių vaiku- je jis taip pat pradėjo pristatinėti prekes 
čiams. SU vadovybe joje dalyvavo per 90 ir į kitas suvenyrų krautuves, 
jaunimo. Šios stovyklos tikslas buvo, kaip Hanso vilhelm0 Dreseierio iš Duisbur- 
sako jos vedėjas kun. Bunga, fizinis ir dva . , .. , , .
sinis atsigaivinimas. g° istorija^ tikrai nepaprasta. Ji skamba

Nors patalpos buvo ir nejštaigingos, bet taip, lyg butų žymaus kinofilmų autoriaus 
gamta Jakobsbade yra graži: aplinkui ža- rašyta. Bet gyvenimas dažnai margesnis 
liuoja pievos, kalnai su eglynais, Alpės. jr fjĮmą Prasidėjo visa tai dar 1938 me 
Jaunimas galėjo visomis kryptimis pasi- , . TT - , , , . . ._ . .vaikščioti i? paiškylauti. Artėjant į stovyk tals- Hansas, tada dar naujokas junnin- 
lą, jau iš tolo būdavo matyti plevėsuojant kas, plaukiojo prekiniu laivu. Jo tėvas, ku 
didelė mūsų trispalvė šalia šveicarų vėlia- ris pats buvo balnius ir dirbo odos gami- 
vos.

DienOs eiga prasidėdavo mišiomis, kurių 
metu jaunimas giedodavo lietuviškas gies 
mes ir melsdavosi už Lietuvą ir jos iš- jūrą, bet jaunuolis troško pamatyti pašau bendrai, 
blaškytus vaikus. Priešpiečiai daugiausia lį ir buvo neperkalbamas. Kai vieno toli- 
buvo skiriami įvairiems pasiruošimams: - - — - - -
partizano kapui, literatūros vakarui, lau
žui, Marijos į Dangų ėmimo akademijai ir 
kitiems dalykams. f ’

tais užjūriniais pašto ženklais išmargintą. 
Voke buvo įrašytas adresas, kurį Hansas 
kadaise buvo palikęs vokiečių konsului 
Trijulloje. Laimei, paštui pavyko surasti 
adresatą. Kai Hansas nunešė laišką į ver
timų biurą, vertėjas išplėtė dideles akis. 
Tokio laiško jis savo gyvenime dar nebu
vo vertęs. Ispaniškai rašytame- laiške juo
dai baltame buvo parašyta, kad inkų kara 
liaus giminaitis sutinka išleisti savo dūk 
rą Gemuvėvą — „Saulės dievo Pachaca- 
mac dukrą“ — už jaunojo duisburgiečio, 
kuris sykį išgelbėjo jos gyvybę. „Jos gyve
nimas priklauso Tau. Niekad negali ji pri 
klausyti kitam vyrui“. Kartu su laišku bu
vo atsiųstas ir lėktuvo bilietas.

Tai buvo 1951 metai. Vokiečiui patekti į 
Pietų Ameriką dar buvo sunkoka. Bet 
Hansui pasisekė. Kai jis gegužės mėnesį 
išlipo iš lėktuvo Limos aerodrome, Gemu
vėva su savo šeimos nariais laukė jo. ji 
buvo 20 metų amžiaus mergaitė ir graži, 
kaip egzotinė gėlė. Jaunieji susituokė. Jei
gu iki šiol dar būtų išlikusi nesunaikinta 
inkų valstybė, Gemuvėva, be abejo, būtų 
tikra princesė. Dabar jos tėvas nėra turtin 
gas. Jis vadovauja vienai kasyklai ir gyve

nių įmonėje, nenorėjo sutikti su mintimi, na> palyginti, neblogai. Kelionės bilietą 
kad vienintelis jo sūnus Hansas pasirinko Hansui išrūpino visa Gemuvėvos gentis

■ . : 2--- --—c---------------------  -----  —■ Tokia yra Hanso Vilhelmo Dreselerio ir 
mo plaukiojimo metu laivas išmetė inkarą jfr žmonos Gemuvėvos istorija. Tai nėra

__ ____    J Trujillos uoste, Hansas išėjo pasižvalgyti kino filmos scenarijus. Todėl Dreseleris ir . 
Taip pat kiekvieną_i krantą. Kapitonas, tiesa, tada buvo pata inkų princesė ir negyvena baltojoje kara- '

priešpietį jaunimas su daina prisimindavo ręs jam nepasitraukti nuo šturmano, seno liškoje pilyje, bet pardavinėja suvenyrus. 
Tėvynę, ir šia proga buvo daug išmokta jūros vilko, ir būti vis kartu, bet kiekvie- Bet jie jaučiasi laimingi. Dvi mažos duk-
romos tkylos “apyhnkėVžyme'snes vtotas^ ną kartą’ kai šturmanas išlipdavo sausu- rytės, kurios paveldėjo iš motinos melsvai
aukštesnius kalnus ir daug sportuota. Lais mon> JI pradėdavo kamuoti nenugalimas juodas kasytes, d iš tėvo žydrias akytes, 
yesniu laiku mergaitės bedainuodamos troškulys, ir jis vis kniaubsodavo aludėse, vadinasi Juana ir Vilhelma. T.
šokdavo suktinį ir kitus tautinius žaidi- Hansui toks šturmano kniaubsojimas buvo 

NAUJA KRAŠTO VALDYBA m|fos stovyklos reikšmę rodo didelis mū. įgrisęs. Įgrįso greit ir Trijulloje. Jis paliko 
Spalio 19-20 d.d.- įvyko Huettenfelde, sų tautiečių lankymasis joje. Buvo apsilan šturmaną aludėje, o pats išėjo pasižiūrėti

gimnazijos patalpose, PLB Vokietijos Kraš kęs J.E. vysk. V. Padolskis, kurį Marijos svetimo miesto ir žmonių; Mieste jis stebė- daugėja.
to Tarybos suvąžiąvimąs, kuriame buvo iš Dangun žengimo šventės išvakarėse visa jo, kaip vienoje gatvėje, pakrypusių trobe- Praeitais metais šunu buvo 3 700 000 ka rihkti nauji Bendruomenės vykdomieji or- stovykla iškilmingai sutiko netoli esančio- ]••••.■ .... ......... ų ’

j e Marijos šventovėje ir su juo meldėsi.

VOKIETIJA
ANGLIŠKI GYVULĖLIAI

Anglai mėgsta gyvulėlius; Dėl to jų ir

priaugančiąja kartą į bendruomenės kultu 
rinę veiklą. Šiam darbui vadovauja J. Juš 
ka, kuriam talkininkauja O. Peleckienė, 

' R. Balsienė ir kiti mokytojai. Tai ypač 
' ' Svarbus ir reikšmingas mokymo dalykas, 

; kuris iš mokytojų reikalauja labai atidaus 
ir apgalvoto pasiruošimo pamokoms.

Džiugu, kad darbas mokykloje vyksta 
. labai sklandžiai, ir po keletos šeštadienių 
jau jaučiama žymi pažanga. Kad darbas 

' būtų sklandus, didelį įnašą yra davęs tė
vų komiteto pirmininkas F. Liktorius, ku
ris kiekvieną šeštadienį atvyksta į mokyk
lą ir rūpinasi administraciniais reikalais. 
■Jam padeda komiteto narys J. Elvikis' ir 
klubo tarnautojas Imbrasas.

Mokyklą lanko ne vien tik bradfordiš- 
■ kiai, bet atvyksta mokinių ir iš apylinkių 

(Halifax, Keighley, Huddersfield). Kiek
vieną šeštadienį. Lietuvių Namuose susi
renka būrelis tėvų, kurie, atvedę į mokyk

- ’-----* ridUHdis uiciaxo auuų uuvu u.iuu.uuu,
lių šešėlyje, nuobodžiavo indėnės. Netoli ^ių 5.200.000, narveliuose laikomu paukš- je ivianjos šventovėje ir su juo meiucsi. . ,. . , . . . v. ,r. . *** v'—yv.ww,

PLB Vokietijos Kr. Valdyba pareigomis Sekančią dieną J.E. laikė iškilmingas pa- aplink bėgiojo ir maži vaikai. Viena jų gįų 6.000.000.
„ i—*„i šunų ir kačių skaičius šiek tiek mažėja,

ninkas, K. Drunga —■ vicepirm., V. Sutkus 
— sekr., J. Stankaitis — ižd., V. Šukys — 
narys.

Kontrolės Komisija: J. Kriščiūnas — pir vaikams. ...o.ųuo .... ,..............................  . -------------------- - - —---- o——r_
mininkas, S. Kalinauskds — narys, V. Tim taip pat J.E. tarė žodį, geradarių intencija mate, kad sunkvežimiui visai priartėjant, neturtingieji.

------ buvo pašventinta votyvinė žvakė._ Joje maža melsvai juodomis kasytėmis indėnų per metus šunims katėms ir paukščiu- 
toa stovykla3 aplankė' Tėv BernatonisBir merSaitė, klykdama ir spiegdama vijosi kams specialaus m;isto pagaminama ir 
gausus skaičius šveicaruos hetuvių bend- svled\nj1' Paslglrdo laukinis indėnių klyks parduodama už 40.500.000 svarų. Daugiau 
ruomenės narių. mas. Hansas viena akimirka atsidūrė prie kaip pusę milijono svarų tie rųaisto gamin

Stovykloje ypač iškilmingai buvo pami- mergaitės, griebė ją iš po ratų, ir po to tojaj išleidžia vien reklamai. 6
nėtas lietuvis partizanas. Visa stovykla su viskas nutilo, sutemo... . ... J
deglais, su lietuviška ir Šveicarijos vėlia- . VILKIUKAS APETITASvomis nužygiavo prie jam supilto kapo, ku Mergaite išliko sveika. Hansas gi be są- viL.n.i8>n.AS ,
rį žymėjo didingas žibintais nušviestas kry monės gulėjo svetimam, tamsiam kamba- s-m. rugsėjo 2 dieną Dinant mieste, Šai
žius. o pats kapas skendėjo gėlėse ir žva- ry. Aplink jį triūsė indėnės. Tik po dvie- buvo suruoštos tradicinės flamų vai

. . .T , kučių liepsnelėse. Stovykla buvo baigta ■ dienu jis atgavo sąmone Prie io lovos gymo varžybos. Varžybas laimėjo ponasui New Yorke ir kitiems adresatams mul laužu, kurio metu visas jaunimas pasirodė ^ nematyUrtamTveid^s vyr škis Albert Groguet iš Sambreffe. Jis per va- 
tiplikuotus paieškomų asmenų sąrašus. Tų su menine programa. stovėjo nematytas tamsiaveiais vynsKis, n

Stovyklai lėšas suaukojo Amerikos ir apsivilkęs europietiška eilute. Jis malo- lanc*a susveite 11 ir pusę gabalų torto, pa-
Kanados lietuviai. Taip pat šiam tikslui niai šypsojosi ir raminančiu balsu kažką ruošto is sūrio ir kiaušinių. Tenkc£»pridur-
p Ehrenspergeriąi iš Ziųricho paaukojo kalbė1o karščiuoiančiam iaunuoliui. bet Ii ti, kad jau 8 tokie gabalai sudaro flaihan-

pa — narys.
Garbės Teismas: J. Kaitys — pirminin

kas, J. Jakštys ir Fr. Skėrys — nariai.
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 

PRANEŠIMAS PAIEŠKOJIMŲ REIKALU
PLB Vokietijos Kr. V-ba reguliariai iš

siuntinėja lietuviškajai spaudai PLB pa
skirų kraštų vadovybėms, Vokietijos apy
linkių vadovams, Lietuvos Gen. Konsula-

vaikišku^ nuoširdumu ir maldomis^ prašyti davo sunkvežimiai, savo motorais ir sire
nomis griausdami lyg perkūnai. Hansas

sąrašų gavėjai gali pastebėti, kad paieš
komų asmenų skaičius nuolat didėja. Pvz., 
paskutinio mėn. būvyje Į Krašto Valdybą 400 frankų,’ kuriems stovyklos vadovybė is'nieko ne 'lėio suprasti Tas nepa. diškų ratų tekinio apskritimo dydį. 1956 
buvo kreiptasi paieškojimu reikalais apie labai dėkinga. ?onis meso negaiejo suprasu. įas nepa-

Stovyklą suorganizavo ir jai vadovavo zjstamasis buvo anos isgelbetosios astuon m- panašiose varžybose Gembloers mieste 
kun. Bunga. Taip pat joje dirbo kun. Taut metės mergaitės Gemuvėvos tėvas. Jis siu- P- Groguet išėjo nugalėtoju, sukirtęs 12 

d j v. __ . . .. , . kevicius. Berniukams vadovavo mok. Lin- ia sqvq mažaia dukrele ios išcelbėtoiui torto gabalu, o tais pačiais metais Auve—Raudonojo Kryžiaus, Vokietijos Centrinio gė ir čepuįavičius, o mergaitėms p. Tho- S'L™ 12“ . 2 . lais mieste jis surietė 2.55 metrų vėdarą,
gerytė, kurios šiam reikaalui net savo atos venimo globėju. Bet tik vokiečių konsulą- Klt3 kartą ten pat jis per pusvalandi su- 
togas paaukojo. Be to, mergaitėms dar va- to tarnautojui atvykus Hansas suprato, ta§ė 44 kietai išvirtus kiaušinius.

NUGRIAUTI NIUJORKĄ!..
Žymusis Amerikos architektas Frank 

Lloyd Wright iškėlė sumanymą iš pamatų 
nugriauti Niujorką, tą vietą užsėti žoly- 

Hansui grįžus, į Duisburgą, greit prasidė pais, centriniame parke pastatyti du vieno 
--- -- -------—----- - c---------- - t Kiiuiiieiru dUAbciu uaugurtutiua. ,,Įsivaiz- 

riuomenę ir žygiavo į Rytus. Kada 1949 duokite, kokį gražų miestą jums sudarys 
metais jis sugrįžo iš nelaisvės namo, nebe Įįe du centriniame parke stovintieji 1 km

kalbėjo karščiuojančiam jaunuoliui, bet Ii H, Jrad Jau 8 tokie gabalai sudaro flaman- 
gonis nieko negalėjo suprasti. Tas nepa- diskų ratų tekinio apskritimo dydį. 1956

400 atvejų. Paieškojimų pasiteiravimai 
mums daugiausia ateina iš Tarptautinio
------------------ -J — ...... UtUUld VitlUb, U I1JC1 fįcu ICllld p. lliu- v. . , *1*1 x* T~1 , - •

ir regionalinių raud. kryžių ir mažesne da mienė, p. Ehrenspergienė ir p. Ehrensper- Pra^ JI ylaad 22 Per,u.’ -Utl, '|OS 
limi iš kitų organizacijų ar privačių asme
nų. Beveik 90 proc. laisvajame pasaulyje
esančiu Giminiu ar draimn ieškn mūsų tau dovavo p- Švelniūtė ir p. Povilaitytė. Ypač kas jam į,uvo kalbėta. Jis sužinojo taipesančių giminių ar draugų ieško musų tau daug pasidarbavo seimininkes, pi Povilai- . , , . , . . .. . , . ._
tiečiai iš Lietuvos ar Sov. Sąjungos trem- tienė ir p. Girdvainienė. Vakarais p. Ehren Patkad,jo laivas jau yra išplaukęs^į Jurą
ties.

Šiame sąryšyje Vokietijos lietuvių bend
ruomenės Kr. V-ba turi Tpr'tluygtinai pa
brėžti. kad ji į paieškojimus atsiliepusių Memmingeno, o paskutinę dieną visai sto jo karas. Dreseleris buvo pašauktas į ka- kilometro aukščio" dangoraižius, 
asmenų pavardžių bei adresų jų ieškan- vykiai paaukojo pietus. ~ s..~:---- .• n..*..- xr_j_ ... _ . ■ . .
tiems nesiunčia ir tarpininkams neduoda. Čia visiems išvardintiems ir neišvardin-
Krašto Valdyba skaito savo pat eiga per rubmenė nuoširdžiai dėkoja už jų vienokį rado f°s vietos, kur pirmiau gyveno jo te- aukščio dangoraižiai“, pareiškė architek-
paieškojimų sąrašus tik pranešti paieško- ar kitokį prisidėjimą prie šios stovyklos vas. Toje vietoje riogsojo tik griuvėsių tas> kalbėdamas per televiziją.
majam, kad jis yra iš Lietuvos ar sovieti- darbu ir aukomis. Ypač norėtume nuošir- krūva. Ir tėvas jau buvo miręs. Hansas Wright‘ui 88 metai amžiaus ir*jis pana-
nės tremties tokių ir tokių giminių ar pą ūžiai padėkoti stovyklos vedėjui mielam nko vienas. Jis pradėjo turguje prekiauti, su Droiekta vra pasiūlęs ir Čikagos mies-. . K,-,J,, (ilr kun. Bungai, kuris ant savo pečių nese vi- „ , .. . su projeKtą yra pasiutęs ir uiKagos mięsT„n Hudu tik v.en sg stov,,k%s naštą> ir iinkime toliau daug pardavinėti silkes. Apie Peru jr savo jun- tui. j0 manymu, pakaktų dviejų milžinič-

spergeris rodydavo kultūrines filmeles, o ir kad konsulas rūpinasi jį grąžinti į tė- 
p. Thoma rasdavo laiko atvykti į stovyklą vynę.
ir padėti. P. Radzevičius, nesigailėdamas
nei laiko, nei lėšų, atveždavo maistą net iš

žįstamų paieškomas. Tuo būdu tik vien ..„„.u
paties paieškomojo reikalas yra, kuriuo bū ištvermės šiame darbe.
du, kaip ir kada ir ar iš viso jis nori su jo Šveicarijos LB Valdyba

ninko nuotykius buvo ir pamiršęs. Tik vie kų pastatų sutalpinti visiems Niujorko gy- 
ną dieną netikėtai gauna laišką, spalvo- ventoj ams.
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Turime garbę pranešti, kad mūsų įstaigos perkeltos į Clapham Junction. 5 mi
nutės nuo Victoria stoties. Autobusai: 19, 37, 47, 77, 628.
F. PAWLAK & CO. 98, St. John's Rd., London, S.W.ll.

Tel. BATtersea 9168. DRAUDIMO AGENTŪRA — visų rūšių 
draudimo sutartys su britų ir Kanados kompanijomis. Savo klientų patogumui pa 
staruoju metu esame Įsteigę nekilnojamojo turto pardavimo skyrių.

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

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

p
NEMOKAMAS PATARNAVIMAS!

Pranešame savo klientams, kad dabar už patarnavimų- 
tarpininkavimų jokio atskiro mokesčio neimame.
Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
plauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šil, už yardą.

Pigiausi' maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

krautuvėse:
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.U. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042. 
Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 

geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.
Dėl smulkių informlftijų arba dėl specialių 

siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:
Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 

Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 

TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

!jl
P
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VARDAI IR VEIDAI

ANASTAS
Kai šią vasarą Chruščiovas lankėsi Rytų 

Vokietijoje, šalia jo sekiojo naujas paly
dovas. Jis nebuvo panašus į ankstyvesni 
sovietų diktatoriaus kelionių draugą — 
Bulganiną, kuris savo santūrumu ir pomė 
giu pozuoti fotografams dažnai vakarie
čiams priminė Missisipi garlaivių kortų 
lošiką, o ne proletariato atstovą. Naujasis 
palydovas — 61 m. amžiaus Mikojanas, 
sovietų pirmininko pavaduotojas, vieninte 
lis išliko iš senosios Stalino klikos, savo 
išvaizda ir nuolatiniu „sufleravimu“ Chruš 
čiovui priėmimų metu atkreipė vakariečių 
diplomatų ir spaudos atstovų dėmesj.

Gimęs 1895 m. mažame Armėnijos kai
melyje — staliaus šeimoje, Mikojanas jau 
nystėje svajoja tapti dvasiškiu. Prieš I- 
ąjį pasaulini karą jis patenka Tiflisan ir 
Įstoja į armėnų kunigų seminariją. Tačiau 
socialistinės idėjos greitai nugali Mikoja- 
no religingumą, ir 1917 m. jis atsiduria re 
voliucionierių eilėse. Baku miesto kauty
nėse tampa sužeistas ir patenka baltagvar 
diečių nelaisvėn. Kartu su kitais 26 rau
donaisiais komisarais karo lauko teismo 
nuteisiamas mirties bausme. Tačiau kaž
kokiu laimingu būdu Mikojanas pasprun
ka nuo ekzekucijos ir po kelių mėnesių 
kalėjimo paleidžiamas laisvėn. Jis atvyks
ta Maskvon ir čia susitinka su Stalinu ir 
Leninu. Dar revoliucijos pradžioje, išgel
bėjęs gyvybę sovietiniam didvyriui Ord- 
žonokidzei, greitai įsigyja raudonųjų vadų 
pasitikėjimą.

Pasibaigus kruvinajai revoliucijai, Mi
kojanas paskiriamas Gorkio miesto bolše
vikų partijos sekretoriumi. Čia ir vėliau 
Rostove jis pasireiškia likviduodamas an- 
tisovietinius rezistencijos vienetus ir 1926 
m. pakviečiamas Maskvon ir paskiriamas 
vidaus ir užsienio prekybos komisaru. Tuo 
metu, kai Stalinas varė žmones į kolcho
zus ir krašte siautė badas, Mikojanas su
organizuoja sandėlius, iš kurių jis sočiai 
maitina Kremliaus svitą ir raudonosios ar 
mijos bei NKVD vadus. Stalinas jį apšau
kia „genijum“. Kai vėliau Stalinas nužudo 
Kirovą, Mikojanas tyliai įslenka į Polit- 
biurą ir atsisėda savo buvusio jaunystės 
draugo kėdėn. Kai nusižudo Ordžonokidzė. 
nepakeldamas slaptosios milicijos persekic 
jimų, Mikojanas išdrožia kalba, išgird- 
mas NKVD, kaip „organizaciją, labiausiai 
susiartinusią su visuomene".

Stalinas mėgo Mikojaną. šis apsukrus ar 
menas patraukliais pasakojimais ir žinoji 
mu, kada reikia tylėti, greitai patampa 
nuolatiniu Stalino puotų dalyviu.

1936 metais jis išvyksta Amerikon, kur 
lanko pramonės ir prekybos įmones. Su
grįžęs pagal .iš amerikiečių nukopijuotus 
metodus ima organizuoti konservų gamy
bą. Tai buvo tas pats Mikojanas, kuris Įsa 
kė pradėti Rusijos liaudžiai gaminti valgo 
muosius ledus, nes jis negalėjęs jų atsi
valgyti Amerikoje. ,

Kilus karui su vokiečiais, Mikojanas — 
raudonosios armijos intendantas. Jo prie
žiūroje buvo 11 bilijonų dolerių vertės 
amerikiečių parama sovietų armijai mais
tu, apranga ir ginklais. Jis susibičiuliavo 
su anuometiniu JAV ambasadoriumi Av- 
rell Harriman, kuris visuomet priimena 
Mikojaną kaip „ne tik gudrų prekybinin
ką, bet kartu ir tarptautinio masto diplo
matą, daug sumanesnį ir ne tokį išdidų, 
kaip Molotovą“.

MIKOJAN
Anglų prekybos atstovas Harold Wilson, 

kuris karo metu turėjo progų daug kartų 
kalbėtis su Mikojanu, pripažįsta, kad tai 
„vienintelis Kremliaus bolševikas, su ku
riuo galima pajuokauti“. Kartą Wilsonas 
pradėjęs ginčą žodžiais: „Visa bėda su ju
mis, rusai“, bet buvęs pertrauktas Mikoja- 
no, kuris, nusiėmęs akinius, atrėžė: „Aš ne 
rusas! Draugas Stalinas ne rusas! Ar tams 
tai žinoma, kodėl aš su tamsta negaliu su
sitikti 7 vai. po pietų? Todėl, kad mes tada 
geriame su Stalinu. Pakeldami stikliuką, 
mes sakome: „Po velnių su visais rusais!“

Tačiau ir Mikojanas, nors ir geras Sta
lino draugas, patenka nemalonėn. Stalinas 
įtaria jį, kaip dalyvį mistiškoje daktarų 
pasikėsinimo byloj atimti jam gyvybę. Sta 
lino mirtis išgelbsti jį nuo visiško karjeros 
žlugimo ir kartu sutvirtina jo pozicijas 
kovoje į Kremliaus viršūnes po diktato
riaus mirties.

Mikojanas yra gerai žinomas sovietų 
satelitiniuose kraštuose. Po karo jis išdir
ba planą, kaip sugriauti šių kraštų pramo
nės pajėgumą, nusilpninti juos ekonomiš
kai ir priversti priklausyti nuo Rusijos ma 
lonės. Jis išveža iš Čekoslovakijos ir Rytų 
Vokietijos uranijų. Išveža visas pramonės 
žaliavas iš Vengrijos, Rumunijos ir Bulga 
rijos. Gudriomis derybomis apgauna len
kus, kuris už pusdykį parduoda savo ang
lį sovietams. Sakoma, jog Mikojanas iš sa
telitinių kraštų yra pagrobęs ir parvežęs 
Rusijon už 30 bilijonų svarų gėrybių.

Kremliaus varžybose J Stalino sostą Mi 
kojanas turėjo velnišką uoslę, pasirinkda 
mas tinkamą partnerį. Jis pirmas išgiria 
Chruščiovą už Stalino pasmerkimą ir įžiū
ri jame naują diktatorių. Ir birželio mene 
sį, kada Bulganinas ir Vorošilovas balsuo
ja prieš Chruščiovą, Mikojanas instinkty
viai stoja Nikitos pusėje. O kai Molotovas, 
Malenkovas, Šepilovas ir kiti pralaimėju
sieji krovėsi mantą vykti Mongolijon ar to 
limajan Sibiran, Mikojanas ramiai atosto-

PASAULYJE
— Indijos pramonei plėsti V. Vokietija 

duoda paskolas.
— Sovietų Sąjunga jau pažadėjo ekono 

minę ir karinę paramą Jugoslavijai, jei to
kią pagalbą atsakytų Amerika ryšium su 
paaštrėjusiais santykiais tarp Jugoslavi
jos ir V. Vokietijos.

— Britų policija reikalauja 10 proc. pa
kelti atlyginimus.

— Mirė Paryžiaus madų sumanytojas 
Christian Dior.

— Fiziologijos ir medicinos Nobelio pre
miją gavo šveicarų prof. D. Boret.

— Guatemaloje valdžią perėmė karinė 
taryba. Kariuomenė pašalino prezidentą.

— Bonnos miesto viduryje Vokietijoje 
du medžiotojai nušovė šerną.

— 'Vakarų Vokietijos teismai turi darbo 
spręsdami nacinę literatūrą leidžiančių lei 
dyklų klausimus.

— Nusileisdamas sudužo britų lėktuvas 
ir užmušė 7 žmones.

— Turkijoje susidūrė du traukiniai, ir 
75 keleiviai žuvo.

— Rusiškasis vadinamasis žemės paly- 
dovas-satelitas nustojęs jau pipsėti.

— Laikinai nutrūko Egipto ir Didž. Bri
tanijos pasitarimai finansiniais reikalais.

— Prancūzijoje iš Paryžiaus į Angoule- 
me einančio traukinio mašinistas parsiva
rė visas 75 mylias į Bordeaux savo trauki
nį, ruošdamasis ten su šeima praleisti 
streikui skirtąją parą.

PAIEŠKOJIMAI
PARAFINAVIČIUI VALENTINUI, gy

venusiam Cambridge, „E. Liet.“ adminis
tracijoje yra laiškas.

gavo Kryme ir svajojo apie naują karjerą. 
Daugelis Vakarų politikų įsitikinę, jog 

„Mister X“ yra atsakingas už dabartinę 
gudrią sovietų Artimųjų Rytų politką. Ir 
tas „Mister X“, jų nuomone, yra gudrusis 
armėnas — Anastas Mikojanas. E.M,
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MIELI SKAITYTOJAI,
Siųsdami pakietėlius į Lietuvą, ar Sibirą, prisiminkite, kad nie

kas tai gerai neparinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.
Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje, supirkite savo įpras

tose krautuvėse tokias prekes, kokios Jums labiausiai patinka, ir 
siųskite jas su sąskaitomis mums. Mes Jūsų pačių sudarytąjį siun
tinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus — apdraudę ir ap
mokėję muitą, tuojau išsiųsime į Lietuvą.

Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galime papildyti 
arba ir ištisai sudaryti pagal klijetų nurodymus iš gausybės prekių, 
esančių mūsų nuosavuose eksportniniuose sandėliuose ir krautuvė
se Londone.

Per mūsų siunčiamą b-vę siutinėliai garantuotai pasiekia Lietu
vą per3-5 savaites.

Reikalaukite kainoraščių. Rašykite lietuviškai!
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
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PALYGINKITE MŪSŲ KAINAS SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS
• GREIT
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją 
per 3-6 savaites
• PATIKIMAI
Mes duodame 100% garantiją, kad siunti
nys pasieks gavėją
• PIGIAI

MUSŲ 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. 4) yrd. motr. suknelei medžiagos.

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.

4į 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 skarelės 27X27.
1 svaras šokolado.

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 
VYRAMS

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

3j 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.
1 pora moteriškų apatinių.
1 sv. džiovintų vaisių.

Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas neturi nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš mūsų kainoraščių pasirinkti, ką jūs norite. 
Pasiunčiame taipogi jūsų pačių supirktus siuntinėlius.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. Lietuvių Skyrius,

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

Tel. PAD 2797.
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 SIUNTINI, KAD JIS LAIKU 
PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE.
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KAI JĄ PRISIMENATE — ATSIMINKITE VISADA ŠĮ ADRESĄ: TAZAB, LIET.
SKYRIUS, 1, LADBROKE, GARDENS, LONDON, W.U

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Adminįnstracijoą adresas: 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.U. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius fair 
ir trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dpi. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia ■ 
Lietuyių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro —• DBLS-gas Centre Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių p irmininkai: Vokietijoje — J. Bataitis, Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje — i 
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