
Nr. 21. (512) 29. 5. 1958

I EITI VIS
MASKVOS IR BELGRADO KOVA

Londonas, 1958 metų, gegužės mėn., 29 d.
hibhoteka

Lietuvos 
nacionsli d

Sovietinio režimo vidaus ir užsienio poli
tikoje vėl pučia žvarbūs ideologiniai vėjai. 
Kitaip būtų beveik neįmanoma suprasti 
staigaus ir aštrėjančio santykių pablogėji
mo tarp Kremliaus ir Jugoslavijos režimo. 
Tas pablogėjimas reiškiasi ne tik santy
kiuose tarp kompartijų, bet palietė ir vals 
tybių plotmę (Vorošilovo vizito „atidėji
mas“, grąsinimas nutraukti sovietų ūkinę 
paramą Belgradu!) ir tuo pačiu meta še
šėlį Kremliaus propaguojamam šūkiui dėl 
galimo „taikaus sambūvio“ tarp skirtingas 
santvarkas turinčių valstybių. Santykių pa 
blogėjimas regimai sutapo su Sovietų 
premjero ir kompartijos sekretoriaus parei 
gų sutelkimu Chruščiovo rankose ir, atro
dytų, grįžimu į stalinizmą.

Atidesni sovietinių reiškinių stebėtojai 
jau pernai matė aiškių griežtėjimo ženklų, 
kilusių ryšium su vykusiu ideologiniu bruz 
dėjimu (pig. EL. 1957..X.31). Beatodairiš
kas Vengrijos laisvės sukilimo nuslopini-

J. Vidzgiris (ELI) kalavimai Maskvai nedideli. Bendrų komu 
nizmo interesų vardan reikalaujama ideo
loginio grynumo,-neaukoti ideologijos vals
tybės ir praktiškos naudos reikalams, pri
pažinti kiekvienam kraštui savitą kelią, 
atsisakyti ideologinio monopolio ir hegemo 
nijos, vienu žodžiu, atsisakyti „dogmatiz
mo“, kuris ir sudaro „revizionizmą“. Ne
kreipiant daug dėmesio ginčui dėl žodžių, 
reikia pasakyti, jog lygybės santykių ir at
sižvelgimo į esamas krašto specifines sąly
gas reikalavo ir Gomulka. Pernai „Prav- 
doje“ jis rašė, kad specifinių tautinių 
bruožų nevertinimas ar neigimas prilygsta 
nihilstiniam dogmatizmui, su kuriuo.reikią 
kovoti, nes jis vėliau ir net nuo tikslo nu
kreipia kovą už socializmą ir kelia darbo 
masių nepasitenkinimą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijų pir 
mininkai Pavergtų Tautų Asamblėjoje ir 
Pabaltijo valstybių ministerial Londone 
turėjo pasitarimus, kurie įvyko 1958 m. ge 
gūžės 20 ir 21 d.d. Londone, Estijos Pa
siuntinybėje.

Dr. V. Masens, Pavergtų Europos Tautų 
Asamblėjos prezidentas ir Latvijos delega 
cijos pirmininkas, padarė išsamų praneši
mą apie Asamblėjos praėjusių metų veik
lą. Savo pranešime jis taip pat plačiau pa
lietė klausimus, susijusius su eventualia 
viršūnių konferencija, o taip pat ir kitas 
problemas, artimai susijusias su P.T. A- 
jos rezultatus Strasburge bei apie Europos 
apie Pavergtų Tautų (ACEN) konferenci
jos rezultatus Srasburge bei apie Europos 
Tarybos padarytus nutarimus š.m. balan
džio mėn. sesijoje. Šie nutarimai interesuo

ir atsiliko nuo įvykių raidos ir dėl to, kad 
Stalinas ilgai be prieštaravimų vertino vi
sus šiuolaikinius vyksmus. Kai kurie jo 
vertinimai pasitvirtino, tačiau praktika pa 
neigusi visą eilę jo teorinių prielaidų. Tre
čioji yda, susijusi su stalininiu palikimu, 
tai — ideologinio monopolio polinkiai, ku
rie veda į hegemoniją — norą užsitikrinti 
besąlyginį vadovavimą.

Stalininio laikotarpio ir jo padarinių kri 
tiką jugoslavų komunistų programa baigia 
pozityviu raginimu pagrįsti kompartijų 
santykius lygybe. Ryšium su tuo rašoma: 
„Kovoje už socializmo pergalę vieno ar ki
to krašto kompartija gali būti kurį laiką 
kovos vėliavnešys; gali būti priešakinėse ” ! Aštrėjant Maskvos kurstomąją! polemi- Pavergtąsias tautas ir turi didelės svar- 
eilese arba turėti žymiai pranašesnes jė- kai prieš jugosiavijos komunistinį režimą, bos i°ms- Pagaliau Dr. Masens papasakojo 
gas, bet visa tai nereiškia, kad tuo įgyja- verta paminėti Belgrado atsikirtimą kinų 'savo įspūdžius, surinktus įvairiose Euro- 
mos monopolio teisės, ir tik ne ideologinė- komunistams dėl jų smarkaus į_..„......    ” ”

mas akivaizdoje daugiau negu neryžtingos" Įe srityje“. 1948 m. lūžis tarp Jugoslavijos Girdij ne jiems būti teisėjais; jų kritika ne ___ .1.’   1 . • • * • * •, iv* Ir ZATW v v-» rovrv/ r\ 1-X1 . v rz-iz* r<v*i, L, „1 >' „t; L , ‘ m

eilėse arba turėti žymiai pranašesnes jė-

vadinamo laisvojo pasaulio laikysenos ne
abejotinai galėjo bent laikinai sustiprinti 
nenuosaikiuosius Kremliaus vadovus.

Maskvos švytuoklė prieš revizionizmą
Stalinas savo taktiką grindė kova dviem 

frontais. Savotiškas svyravimas tarp jų ir 
sudaro garsiąją sovietų „dialektinę švy
tuoklę“, Ir Stalinui mirus dviejų frontų ko 
vos taktikos neatsisakyta. Šiuo metu sovie 
tinės ideologijos srityje tie du frontai va
dinasi — dogmatizmas ir revižionizmas. 
Pradžioje švytuoklė buvo nukrypusi dau
giau prieš dogmatizmą. Nepabrėžiant šio 
žodžio, dogmatizmas buvo griežtai pa
smerktas Sov. kp. XX-me suvažiavime, ku 
riame buvo duota pradžia vadinamajam 
„nusialinimui“. Dar pernai birželio mėne
sį su dideliu triukšmu buvo pašalinta Ma- 
lenkovo, Molotovo, Kaganovičiaus ir šepi- 
lovo „antipartinė“ grupė, jai tarp kitko pri 
kišant dogmatizmą. Tačiau tuo pačiu jau 
buvo įsakmiai reiškiamas įspėjimas ir va
dinamiesiems revizionistams. Po to švy
tuoklė visiškai pakrypo prieš revizionizmą. 
Pernai lapkričio viduryje Maskvoje įvykęs 
kompartijų suvažiavimas pagrindiniu pavą 
jum paskelbė revizionizmą, o dogmatizmo 
šalininkus pasmerkė tik todėl, kad jie sa
vo laikysena neva padeda plisti revizionis
tinėms mintims. Jugoslavijos komunistai 
tos deklaracijos nepasirašė, nors joje ir bu 
vo įterpta pastaba, jog kai kuriomis ypa
tingomis sąlygomis dogmatizmas galįs būti 
pavojingesnis už revizionizmą. Tai būta 
tik kepurės kilstelėjimas Gomulkai.

Paskelbus Maskvos deklaraciją, Sovietų 
Sąjungoje ir jos kontroliuojamuose kraš
tuose pradėta plati propagandos akcija 
prieš revizionizmą. Sprendžiant iš jos apirn 
ties, tai turėtų būti nepaprastai grėsmin
gas pavojus komunistinės ideologijos gry
numui, nes kova vedama visais frontais, 
visur plėšiant kaukes „revizionistams“. Jų 
pikčiausi esą tie, kurie neigia „istorinį So
vietų Sąjungos vadovaujantį vaidmenį“, 
Maskvos „demokratinį centralizmą“ ir rei
kalauja kai kurių laisvių.

Belgradas toliau prieš dogmatizmą
Ideologiniai ginčai dėl revizionizmo ypač 

paaštrėjo ryšium su jugoslavų kp naujos 
programos projektu, kurį svarstė ir priėmė 
balandžio antrojoje pusėje įvykęs kompar
tijos suvažiavimas. Atsižvelgiant į smarkią 
prieš tai pareikštą kritiką, Belgradas mė
gino programos projektą kiek pataisyti ir 
pakeitė savo pažiūrą į Varšuvos paktą, ta- spausdinamųjų dalykų ir žodynėlis., 
čiau tuo nepatenkino Maskvos, kuri atsa
kė suvažiavimo boikotu.

ir kominformo buvęs grubus socialistinių" 
ir demokratinių principų pažeidimas. Prak 
tika parodžiusi, jog vienas „socialistinis 
kraštas“ gali įvairiais būdais palaikyti ne
lygybe paremtus santykius su kitais „so
cialistiniais kraštais“. Daugeliu atvejų ir 
įvairiopai pasireiškęs pasipriešinimas tor 
kiai nelygybei atspindįs tų kraštų žmonių’ 
„pažangius troškimus statyti socializmą su .^metę“. Tai,"be abejo, labiaūsiai 'chruš^ 9 
tinkamai su jų specifinėmis Sąlygomis lt čiovui taikomas priekaištas, nes jo vardas B> 
socializmo intersaisvisųrnoje . Todėl pa- susįefas su Sov. kp. XX-jo suvažiavimo 

pradėtu nustalinimu ir laikiniu santykių 
su Jugoslavija pagerinimu. Panašus klausi 
mas kyla ne tik jugoslavų komunistams, 
tačiau tai dar.nereiškia nuotolio mažėjimą 
tarp laisvojo pąsulio ir Jugoslavijos re
žimo. . .

Minėtajam suvažiavime vienas artimųjų 
Tito bendradarbių Pbpovič aiškiai pareiš
kė, kad-vis tiek Jugoslavijos režimui Rytai 

Abu labu tokiu“ artimesni. negu Vakarai. Tai patvirtino
tarp kitko ir aštri Džil.o kritika’bei „klasių.

Kaip matome, Kremliui yra ko rūstauti kovus1! liaupsinimas. Ką reiškia tas pasta- 
už tokią jugoslavų komunistų sąskaitą, pa- rasis dalykas, kokie bąisūs nusikaltimai ko 
teiktą taip pat „dviejų frontų“ taisyklinga munistų slepiami-.„klasių kovos' 
išvada. Po stalininio režimo kritikos skraiš mums lengviausia suprasti iš to, __
te ir tarp eilučių čia daug priekaištų Sov. žmonišką Lietuvos pasipriešinimo slopini- 
Sąjungai. Kai kurie tų priekaištų įdomūs mą pokario metaiš bolševikai taipgi vadi- 
ir nekomunistams, tačiau pągrjndįniąi jei-, na „aštria klasių koVa“.

kartotinai programoje keliamas reikalavi
mas remti santykius nepriklausomybės, vi
siškos lygybės ir kiekvieno krašto ypatu
mų gerbimu. Jeigu tokia politika apšaukia 
ma „tautiniu komunizmu“, toks elgesys ar
ba atitinka „didelės valstybės dogmatinius 
arba egoistinius nusiteikimus“, arba yra 
„buržuazinės ideologijos įtalcos bei intrigų 
padarinys“.

konstruktyvi ir’yra naujas ideologinis kry 
žlaus žygis prieš Jugoslavijos režimą.su 
nepramatomais padariniais..., „Yra tik dvi. 
galimybės“, rašo Belgrado „Komunistas“; 
„Arba tie, kurie mus šiandien puola, nebu 
vo nuoširdūs ir slėpė . užkulisines mintis; 
arba pakeitė nusistatymą ir sugrįžo prie 
metodų, r kuriuos patys kritikavo ir buvo

įsikišimo P°s sostinėse, kurias jis turėjo galimybės 
, aplankyti per paskutines kelias savaites.

P.V. Sidzikauskas, Lietuvos Delegacijos 
pirmininkas Pavergtose Tautose, išryškino 
tam tikrus tarptautinės padėties aspektus 
bei vidaus problemas, su kuriomis ACEN

PASITARIMAI LONDONE
tenka susidurti. Jis taip pat smulkiau pa
pasakojo apie savo surinktus patyrimus 
Europos sostinėse, kurias jis turėjo progos 
aplankyti. ' ■

P. Klesment, Estijos delegacijos pirmi
ninkas ACENe, pranešė apie savo turėtus 
kontaktus Švedijoje ir Danijoje ir apie 
eventualias galimybes sudaryti Pavergtųjų 
Tautų delegacijas šiuose kraštuose.

Po to Estijos ministeris padarė tarptauti 
nės padėties apžvalgą, kokia ji atrodo, 
žiūrint iš Londono. Jis ypatingai išryškino 
tuos klausimus, kurie gali paliesti Pabal- jn-i , 
tijo Valstybių teises bei interesus, kaip tat ;. s 
viršūnių konferencija, nepuolimo pakto 
tarp Rytų ir Vakarų sudarymo, galimumai , 
bei įvairūs kiti disangažavimosi planai Eu 
ropoję. Lietuvos ir Latvijos ministerial 
taip pat kalbėjo, papildydami ir išreikšda
mi savo pažiūras šiais klausimais.

Visi susirinkusieji pasitarimo dalyviai 
pilnai sutarė, vertindami dabartinę tarp
tautinę padėtį, o taip pat ir dėl priemonių,- 
kurių reikalinga imtis, kad galima būtų pa 
siekti Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
ir nepriklausomybė atstatymo. Jie ypatin
gai pabrėžė jų bendradarbiavimo svarbu
mą ir reikalingumą šiam tikslui siekti.

KARINIAI VEIKSMAI TUNISE
Įvyko susirėmimas tarp Tuniso ir Tuni

se esančių prancūzų karinių dalinių. Bu
vęs net bombarduotas aerodromas. Tuniso 
prezidentas Bourguiba kelia klausimą, kad 
būtų iš viso atitraukti prancūzų kariniai 
daliniai iš Tuniso teritorijos.

LEBANONE NEGERAI
Provakarietiškame (tikriau — proameri 

kietiškame) Lebanone vis stipresnes pozi
cijas užima sukilę ir, kaip tvirtinama, 
Jungtinės Arabų Respublikos — Egipto ir 
Sirijos skatinami ir remiami nacionalistai.

SPROGO 7 RAKETOS
Amerikoje, Middletown bazėje, sprogo 7 

priešlėktuvinei apsaugai skirti raketiniai 
sviediniai, užmušė 7 ir sužeidė 12 žmonių. 
Bazė įrengta saugoti New Yorkui. Sviedi- 

žodžiu, niai buvo be atominių smaigalių. Pirmiau- 
kėd ne- šia . sprogo vienas, kuris dėl grandininės re 

akcijos susprogdino ir kitus.

PRANCŪZIJOJE ĮTEMPIMAS 
NEATSLŪGO

Prancūzijoje įtempimas tebėra neatslū- 
gęs. Vyriausybė, ieškodama būdų, kaip iš
bristi iš padėties, daro tam tikrų nuolaidų 
karinei savo vadovybei Alžyre, o tuo pačiu 
svarsto konstitucijos reformas. Prancūziš
koji karinė vadovybė Alžyre kalba vis-dar 
atkakliai, ypač gen. Massu, subruzdusių 
prancūzų komiteto pirmininkas.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos, ištraukos," kurios mą: nęišjungdamas motoro, jis'nušoko nuo 

aiškios ir be aiškinimų. motociklo ir vikriu Savigynos imtynių ju
desiu parvertė 'vieną plėšiką.' Kitas bandi
tas išsitraukė peilį. Sunku būtų milicinin- 

- kūi, jeigu į pagalbą nebūtų atskubėjęs mi
licijos rėmėjas Semutis. AJuza ir Semutis 
surišo sulaikytuosius ir pristatė į miliciją. 
Po kurio laiko! buvo sulaikytas ir trečia
sis apiplėšimo bendrininkas.

M. Chartinis

DAR SUMAŽINO PROCENTĄ
Anglijos Bankas dar sumažino imamąjį 

procentą — iki penkių su puse proc. Tiki
masi, kad dėl to pagyvės ekonominis gyve 
nimas, bet nemanoma, kad procento suma
žinimas atsilieptų kuo nors tiems, kurie 
yra gavę iš statybos bendrovių paskolas 
namams pirkti.

Oi nelaimė, ką aš matau —;
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj - • 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys ’

TARYBINĖJ LIETUVOJ IŠLEISTOSIOS 
KNYGOS

Žemaitės Raštai. Ketvirtas tomas. Sudė
ta 30 apsakymų, rašytojos autobiografija, 
rinkinėlis vaikams. Redakcinė komisija K. 
Korsakas, A. Venclova ir J. Žiugžda,' re
daktorius A. Žirgulys. Iliustracijos ir ini
cialai V. Valiaus. Išleido Valstybinė Groži
nės Literatūros Leidykla Vilniuje 1957 m. 
524 psl. Prieduose: Baudžiavos' naktis ir 
Bėdos bėdos, ne kalėdos; paaiškinimai dėl

Pra
tarmės nėra. Gale rusiški įrašai kaip ir pir 
muosiuose tomuose. Kaina 8 rb.

Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1958.11.1.

NEMATOMA KEPURAITĖ

VOKIEČIAI DĖL SAVO SPAUDOS
Vakarų Vokietijos vyriausybė greitosio

mis yra paruošusi naują spaudos įstatymą, 
pagal kurį piniginėmis baudomis arba ka
lėjimu iki 2 metų bus baudžiama už pažiū
ras ir kėlimą faktų, galinčių pakenkti Vo
kietijos ryšiams su kitais kraštais. To įsta
tymo ruošą ypač pagreitino vokiečių kai 
kurios spaudos laikysena dėl buvusios Per 
sijos šacho žmonos (Persija dėl to pagrasi 
no net nutraukti diplomatinius santykius), 
dėl princesės Margaretos privataus gyve
nimo aprašinėjimo ir kt.

Nematoma kepuraitė, apie kurią noriu 
papasakoti, — ne prasimanymas. Ji siuva 
ma. Vilniaus siuvimo-kailių fabrike iš un
datros kailiukų. Pasakiškas galvos apdan
galas pasižymi įdomia savybe — jis daro 
nematomą tą, kas jį . užsideda. Kepurė iš 
undatros kailiukų vadinama nematoma to
dėl, kad jos niekas nemato parduotuvėse.

Įeinu į vieną Vilniaus parduotuvę ir

PANAMOJE RIAUŠĖS
Panamos mieste susidūrimo tarp polici

jos ir studentų metu 6 žuvo, 24 sužeisti. 
Amerika uždarė sieną, kad kautynės, ne
persimestų iš miesto į kanalo sritį.

PER DAUG SVIESTO
D. Britanijos vyriausybė nusprendė šiais 

metais įsivežti 40.000 tonų sviesto mažiau

KIENO POVANDENINIS LAIVAS?
Argentinos laivynas apdaužė ar net nu-. 

skandino prie Patagonijos didelio greičla 
nežinomos kilmės povandeninį laivą. Spė
jama, kad laivas yra rusų.

Nežinomos kilmės povandeniniai laivai 
taip pat buvo pasirodę ten, kur yra subur
tas Šiaurės Atlanto pakto kraštų laivynas./ 
KORSIKA PRISIDEDA PRIE ALŽYR0^j 
SĄMYŠIO ..

Iš Alžyro skatinama, pradeda jau brūzdė' 
ti ir Korsika prieš respubliką ir už de gau- 
llizmą. Pačioje Prancūzijoje kol 'kas dar 
ramu, bet balsai jau dalijasi j du frontus. 
Prezidentas Coty yra pareiškęs, kad tilo 
atveju, jei vyriausybė vėl būtų netrukus 
nuversta, jis neturėtų kitokios išeities, 
kaip kviesti gen. de Gaulle.

Prancūzų vyriausybė siunčia į Alžyrą ka 
riuomenės papildymus, ginklus ir maistą, 
kad būtų kuo gintis nuo arabų sukilėlių.

GEDIMINO PAKVIESTIEJI 
VOKIEČIAI

LIETUVIŠKA RŪTA — VOKIŠKO 
ŽURNALO VARDAS

Jugoslavų komunistų dokumentas pasi
žymi smarkia ir tvirtai pagrįsta stalininio 
laikotarpio kritika. Jame nurodoma, kad 
Stalinas politinėmis ir ideologinėmis prie
monėmis sustiprino biurokratiją ir valsty
bės visagalybę. Ryšium su tuo politinėje 
plotmėje pasireiškęs stiprus valdžios su
koncentravimas valstybės aparato naudai, 
valstybės ir kompartijos funkcijų sulieji
mas ir vienašališkas centralizmas. Ideolo
ginėje srityje jugoslavų komunistai įžiūri 
nukrypimą nuo „pagrindinių mokslinių 
marksistinių-leninistinių pažiūrų“, ypač 
kiek tai liečia valstybės paskirtį, komparti. 
jos sampratą, filosofiją, politinę ekonomiją 
ir apskritai visuomenės mokslus. Stalinas 
iškreipęs proletariato diktatūros teoriją, 
nes stiprinama valstybė negali išnykti, 
kaip skelbia marksizmas-leninizmas. Vis 
daugiau reikšmės skiriant valstybei visose 
gyvenimo srityse, kenkiama socialistinei 
ūkio bei visuomenės raidai.

Maskvai ypatingai turėjo nepatikti ta j u 
goslavų komunistų programos dalis, kurio
je kalbama apie stalininio laikotarpio pa
darinius. O tie padariniai — tai mėginimai 
keisti marksistinę mintį, jos tolesnio vys
tymosi sutabdymas ir savinimasis ideologi
nio monopolio. Jugoslavų komunistams pa 
grindinis nukrypimas „dogmatizmas“, ky
ląs iš valstybės (reikia suprasti: Sov. S- 
gos) ir momento naudos ieškojimo. Toks 
esminis nukrypimas nuo vadinamojo mark 
sizmo-leninizmo apšaukiąs „revizionizmu“ 
bet kokią pastangą veiksmingai vystyti 
marksistinę mintį šiuolaikinėmis visuome
nės sąlygomis.- Marksistinė mintis sustingo

Žemaitės Raštai. Penktas tomas. Sudėta 
11 draminių kūrinių, 45 publicistikos daly
kai, 9 korespondencijos; etnografinių'raši
nių apie trobesius ir aplinką 11, apie švėh- 
tes ir papročius 8. Šis tomas priedo turi 
spausdinamųjų dalykų paaiškinimus, bet 
nebeturi žodynėlio. Išleido ta pati leidyk
la 1957 m. 640 psl. Pratarmės nėra. Rusiš
ki įrašai kaip ir kituose tomuose. Kaina 
8 rubliai.

PAGALBA LAIKU

Ivanas Ščerbakovas, „Meno“ artelės 
knygrišys, ėjo kartu su pažįstama moteriš
ke iš draugų. Staiga Biliūno gatvėje juos 
sustabdė trejetas nepažįstamų.

— Kur einate? — grubiai paklausė vie
nas jų ir. nelaukdamas atsakymo, išsitrau
kė suomišką peilį. — Renkis paltą ir tylėk!

Ščerbakovui teko atiduoti paltą plėši
kams.

— -Jeigu praneši milicijai, Užmušim! — 
prigrasino nusikaltėliai ir dingo.

Tačiau kartu su Ščerbakovu ėjusi mote
riškė nepabūgo grasinimų, ji tuojau pat 
pranešė apie įvykį miesto milicijos sky
riaus budinčiajam.

Budintysis Bočkus ir milicininkas - mo
tociklininkas vyresnysis seržantas Aluza 
tuoj išvyko ieškoti nusikaltėlių. Aluza ap
važiavo motociklu keletą gatvių: Perkūno. 
Biliūno, apsuko ratą' turgavietės rajone, 
bet veltui. Jis jau buvo begalvojęs grįžti j 
milicijos skyrių, kai staiga pamatė tuos, 
kurių ieškojo. Aluza priėmė drąsų sprendi-

■ klausiu:
— Ar turite kepurių iš undatros kailiu

kų? . . „
— Pavėlavote, brangusis, >— atsako par

davėja. — Tik ką išpardavėme.
Daug kartų užsukdavau į įvairias par

duotuves, ir kievieną kartą į savo klausi
mą gaudavau atsakymą: „Nėra“. O gatvė
je vis dėlto yra daug žmonių su undątros 
kailiukų kepurėmis.

— Stebiuosi, kokiu būdu žmonės jas gau 
na ,—• sakau kartą savo bičiuliui.

— Pagal pažintį, — atsako šis. — O jei
gu pats neturi pažįstamų prekybos tinkle, 
važiuok į „talkučką“ Dzeržinskio gatvėje. 
Tik atidžiau dairykis. Pats žinai, undatros 
kailiukų kepurė nematoma, ji po skvernu 
nešiojama.

Slankioju po turgų ir staiga matau pas 
vieną subjektą kyšo iš po skverno kepurės 
kraščiukas. Aš prie jo:

— Kiek nori?
Šis užprašė tokią sumą, kad man net 

plaukai pasišiaušė.
— Tai juk apiplėšimas, — sakau. — Už 

tokius dalykus milicijai reikėtų perduoti.
O „pardavėjas“ prislinko arčiau ir pra

košė:
— Nešdinkis iš čia greičiau, kol nega

vai per kepurę.
Apsižvalgiau aplinkui — milicijos nie

kur nesimato. Ir turėjau paklusti „pardavė 
jo“ patarimo. Oi, kiek vargo dėl tavęs, un
datros kailiukų kepure!

N. Nikolajevas
Iš „Tiesos“, 1958.III.2.

negu ligi šiol. Sviesto kaina žada pakilti. 
D. Britanijos ūkininkai patenkinti, bet ne
patenkinta N. Zelandija, kurios pigaus 
sviesto daug sunaudodavo D. Britanija.

SUKILĖLIAI NENOROM KOVOJA
Indonezijos sukilėliai, sugniuždinti Su

matroje ir susimetę į Celebes salą, nebe
rodo poro kovoti.

ŠIAUDINIAI PASITARIMAI
Jau trys savaitės, kaip tarp trijų vaka

riečių kraštų ambasadorių — Amerikos, 
D. Britanijos ir Prancūzijos — sutarta, ku
ria tvarka keistis nuomonėmis dėl busimo
sios viršūnių konferencijos, bet per tą lai
ką visiškai nebuvo tartasi.

SLOVAKŲ KOMUNISTAI BRUZDA
Slovakų komunistų partija išstūmė iš sa

vo centro komiteto 11 narių, kurių vienas 
buvo net sekretorius. Jie pakaltinti slova
kišku nacionalizmu, reikalavimu, kad Pra
ha duotų daugiau autonominės teisės tvar
kyti Slovakiją. Partijos suvažiavime buvo 
įspėti ir slovakų rašytojai, kurie kelia par
tijai nemaža rūpesčių.

NEĮMANOMA
Sovietinė komunistų partija ilgu raštu 

vėl kreipėsi į Britų darbo partiją, kviesda
ma bendradarbiauti ir pasikeisti nuomonė
mis dėl taikos išlaikymo. Darbo partija at
sakė, kad ji palaiko ryšius tik su demokra
tinėmis kitų kraštų socialistų partijomis, 
be ne su kitų kraštų vyriausybėmis, ir pa
kartojo, ką jau buvo spalio mėn. atsakiusi 
Chruščiovui, kad negalės bendradarbiauti.

Lietuvos vokiečių bendruomenės (Land- 
mannschaft) Vokietijoje leidinys „Heimat- 
stimme“ gegužės mėn. numeryje mini Di
džiojo Kunigaikščio Gedimino 1323 m. ge
gužės 26 d. išleistąjį raštą, kuriuo vokie
čiai kviečiami kurtis Lietuvoje, šis raštas 
laikomas pirmuoju dokumentu, nuo kurio 
prasideda Lietuvos vokiečių istorija. Taigi 
šiemet Lietuvos vokiečiai mini 635 m. sa
vo istorijos. Tuo klausimu „Helmatsti- 
mme“ paskelbė prof. V. Jungferlo straips
ni.

Lietuvos vokiečiai Vakarų Vokietijoje 
turi įsteigę savo „bendruomenę“ (Lands- 
mannschaft), kurios būstinė yra Hannove- 
ryje. Jos priešakyje stovi prof. J. Strauch, 
buvęs vokiečių gimnazijos Kaune direkto
rius; reikalų vedėjas yra H. Hahn. Mėnesi 
nį leidinį „Heimatstimme“ redaguoja W. 
Guenther. Be bendruomenės, kaip leidėjas 
pasirašinėja Lietuvos vokiečių evangelikų 
pagalbos komitetas. Kaip jaunimui skir
tas priedas leidžiama „Die Raute“ (Rūta). 
Lietuvos vokiečiai savo ženkleliu irgi yra 
pasirinkę rūtą.

š.m. balandžio 19-20 d. Lietuvos vokie
čiai Essene turėjo savo trečiąjį kultūrinį 
suvažiavimą, kuriame buvo nutarta gegu
žės 26 d. (Gedimino kvietimo sukaktį) pa
skelbti Lietuvos vokiečių diena. Savo kal
boje bendruomenės pirmininkas prof. 
Strauch išsitarė, kad didžioji Lietuvos vo
kiečių dalis nebeketinanti grįžti į senąją 
tėvynę, bet, kaip daugumoje ūkininkai, 
mielai paremtų savo „rytprūsių brolių“ 
pastangas „naujai apgyvendinti vokiečių 
žemes rytuose“. - A - '
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Vyrai, organizuokimės!
BENDRUOMENĖS REIKŠMĖ, JOS RAIDA IR ATEITIS

Pranas

Organifzacijos niekuomet nesteigiamos 
vien tik dėl pačios organizacijos. Kitaip 
sakant, niekada neužtenka pasakyti „vy
rai, organizuokimės!“, o reikia kartu ir pa
sakyti, kuriam tikslui norima susiorgani
zuoti. Tie tikslai, kaip pradžioje minėjom, 
gali būti labai {vairūs. Tačiau kiekvienu 
atveju jie turi būti bendri visiems orga
nizacijos nariams, kitaip jis toje organiza
cijoje nebus. O mes iš gyvenimo patirties 
žinome, kad juo daugiau įvairių skirtingos 
socialinės padėties, skirtingo išsilavinimo, 
skirtingų pomėgių, skirtingos pasaulėžiū
ros žmonių sueina, juo mažiau būna daly
kų, kurie yra jiems visiems bendri, juo 
sunkiau yra sutarti dėl bendro tikslo ir 
priemonių jam siekti. Sakysime, triušių 
augintojas, susiėjęs kitą triušių augintoja, 
lengvai ras su juo kalbą apie triušius, ir, 
pasitelkę dar daugiau to paties pomėgio 
draugų, jie tikriausiai neužilgo įsteigtų 
triušių augintojų draugiją. Lygiai taip pat 
bus, jei filatelistas susieis su filatelis'u. 
Bet suėję triušių augintojas ir filatelistas, 
jei tik kiekvienas kalbėtų apie tuos savo 
ypatingus pomėgius, kurių kitas, greičiau
sia, neturi, neabejotinai greit išsiskirtų ir 
nejaustų patraukimo vėl susieiti. Kitas da 
lykas, jei juos jungtų, pavyzdžiui, tie pa
tys profesiniai interesai. Sakysim, jie abu 
yra kokio nors metalo fabriko darbininkai. 
Tada jie, greičiausia, abu priklausys meta
lo darbininkų profsąjungai, abu drauge da 
lyvaus tos profsąjungos susirinkimuose,

■ gal abu drauge streikuos, rūpindamiesi iš
sikovoti sau geresnes darbo sąlygas ir t.t. 
Nežiūrint kai kurių skirtingų pomėgių — 
vienas yra triušių augintojas, kitas filate
listas, — jie vis dėlto priklauso vienai prof 
sąjungai, nes profesiniai interesai jiems 
didesnės reikšmės, o sykiu jie yra bendri 
platesniems žmonių sluoksniams.

Tad kyla klausimas, kokie tikslai yra 
bendri visiems mums lietuviams, kokie šie 
kimai galėtų suburti mus vienon organlza- 
djon, kad bendromis jėgomis daugiau pa
geidaujama kryptimi nuveiktumėm? I tai 
mes paprastai gauname atsakymą: Lietu
vos laisvinimas ir lietuvybės išlaikymas. 
Nėra jokios abejonės, daug kam iš mūsų 
tie tikslai yra labai kilnūs ir siektini. Bet 
ar vien tų tikslų ir nieko daugiau tikrai 
pakanka suburti lietuviams į krūvą, ap
jungti jiems į vieną organizaciją? Turime 
pripažinti, kad jei kas ir turėjo ta pras
me iliuzijų, tai ikišiolinė gyvenimo patir
tis parodė ką kita. Lietuvos laisvinimo idė 
ja tik, palyginti, neilgą laiką pajėgė pri
laikyti mūsų politines partijas ir rezisten
cines organizacijas prie vieno stalo. Turiu 
galvoje sambūrį, kuris savo metu buvo pa 
krikštytas Vilko vardu. Tikros vidinės vįe 
nybės tame sambūryje niekada nėra buvę, 
bet jau ilgesnis laikas, kaip nebeliko ir iš
orinės vienybės. Vlikui beslskaldant, turi
me dabar jau tris savaimingas grupuotes, 
kurios nepriklausomai nuo viena kitos, o 
dažnai ir kišdamos pagalius į viena kitos 
vežimo ratus, dirba laisvinimo bare. Tai 
Vilkas, Lietuvos Nepriklausomybės Talką 
Ir Lietuvių Frontas su Darbo Federacija. 
Tą klausimą galima būtų dar paįvairinti 
samprotavimasis apie Altą, Laisvos Lietu-

Zundė

vos Komitetą ir Lietuvių Delegaciją Pa
vergtųjų Tautų organizacijoje. Bet tai jau 
būtų kita mūsų politinių veiksnių grupė, 
kuri nei savo kilme, nei savo sąranga nėra 
tolygi pirmajai, žodžiu, Lietuvos laisvini
mo reikalas pasirodė nesąs toks jau aukš
tas tikslas, prieš kurį nublėstų visi mūsų 
tarpusavio nesutarimai ir kurs būtų pakan 
karnai tvirta jungtim suburti mus vienon 
organizacijon.

Toms viltims dužus, beliko lietuvybės iš
laikymas, kuris galėtų būti mums visiems 
lietuviams bendras siekimas ir rūpestis. 
Gal kaip tik todėl, kad mes turime ne vi
sai gryną sąžinę vienybės laisvinimo veik
los atžvilgiu ir gal net jaučiame šiokį tokį 
sąžinės graužimą, dabar taip labai linkę 
duoti pirmenybę lietuvybės klausimui. 
Esą, mes galime visais kitais klausimais 
nesutarti, bet lietuvybės išlaikymo klausi
mu mūsų tarpe negali būti jokių varžybų, 
šiuo reikalu mes būtinai turime eiti iš 
vien. Žinoma, labai gerai, kad tuo reikalu 
tiek daug kalbama ir rašoma. Labai svei
kintini ir visi ta proga daromi geros va
lios pareiškimai. Tačiau pati lietuvybės iš
laikymo idėja plačioms masėms vargu ar 
yra patrauklesnė ir daugiau žavinti, kaip 
Lietuvos laisvinimo reikalas. Faktų tai įro
dyti mes Sutinkame kiekviename žingsny
je. Pirmučiausiai reikia pasakyti, kad lie
tuvybės išlaikymas nevienam atrodo toks 
atitrauktinis, negyvenimiškas, nepraktiš
kas, jog kartais jis žmogų net atbaido nuo 
lietuviškos organizacijos, užuot jį į tą orga 
nizaciją patraukęs. Aš šiuo atsitikimu dau 
giau kalbėsiu iš Vokietijos patirties. Taigi, 
ar mes čia nežinome pakankamai atsitiki
mų, kad lietuvis vengia bendrauti su lietu 
viais, idant jam sykį netektų viešoje vie
toje lietuviškai prabilti? Ar mes nežino
me atsitikimų, kad šeimoje kalbama vo
kiškai, idant vaikai kartais lietuvišku ak
centu nesudarkytų savo grynos vokiečių 
kalbos, nors patys tėvai vos porą žodžių 
laužyta vokiečių kalba sumeta? Ar mes 
nežinome atsitikimų, kai lietuviai, vokie
čių užklausti, gėdinasi prisipažinti esą lie
tuviais ir sukčiausiais ėjimais bando iš
vesti savo germanišką kilmę? Arba pasta- 
tykim klausimą taip: ar daug yra lietuvių, 
kurie savo vaikus leidžia į vargo mokyk
lą, nors ji yra jiems čia pat vietoje, ar yra 
daug lietuvių, kurie atsisako alaus stiklo, 
kad galėtų nusipirkti lietuviškų laikraščių 
ir knygų, ar daug yra lietuvių, kurie daly
vauja bendruomenės susirinkimuose? Pra- 
vedę tikslią tais klausimais statistiką, var
gu ar labai ja apsidžiaugtumėm. Ryžtas iš
laikyti lietuvybę retai būna toks stiprus, 
kad paskatintų žmogų dideliems darbams, 
bet dažnai jis būna toks silpnutis, kad ir 
mažų kasdienio gyvenimo jam tveriamų 
kliūčių nepajėgia įveikti.

Tačiau, kaip ten bebūtų, Lietuvos laisvi
nimas ir lietuvybės išlaikymas yra vienin
teliai siekiai, kurie yra mums bendri, bent 
didelei mūsų daugumai. Tuo atžvilgiu žy
miai geresnėje padėtyje buvo ir tebėra žy
dai emigracijoje, nes juos jungė daug stip
resni ir platesni ryšiai: bendra pasaulėžiū
ra, besiremianti jiems vieniems savita re-

EUROPOS LIETUVIS

APIE AMERIKIETIŠKĄ

LIETUVA
"V.

Birželio 27 ir 28 dienomis renkasi Ameri 
kos Lietuvių parlamentas. Taip jau dabar 
skelbia spauda. Tas parlamentas yra Ame 
rikos Lietuvių Taryba. Gal būt Europos lie 
tuviai neperdaug žino apie tą stipriausią 
politinę lietuvių organizaciją už Lietuvos 
sienų, ir tenka papasakoti apie tai pla
čiau.’

Amerikos Lietuvių Taryba sudaryta iš 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos, Amerikos Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos, Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos, Amerikos Lietuvių Tautinės San 
daros, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
ir Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo. Tos šešios didžiausios lietu
viškos organizacijos, kurių sudėtyje sutel
pa dešimtys smulkesniųjų, ideologinės ir 
savidraudos, skiria į ALT po 4 savo atsto
vus. Remiantis gana sudėtinga tvarka, pa
skiri susivienijimų vienetai ir lietuvių 
draugijos ir klubai skiria atstovus propor
cingai savo narių skaičiui, paprastai 50 ga 
Ii pasiųsti 1 atstovą, 100 —2 atstovus ir t.t.

Amerikos Lietuvių Tarybos kongresai 
šaukiami kas ketvirti ar penkti metai, ir 
tų kongresų tikslas: vieningas nusistatymo 
pareiškimas. Pagal savo sudėtį ir atstova
vimo sistemą ALT apima kiekvieną lietu
vį, kuris kuriuo nors būdu priklauso bet 
kuriai prolietuviškai organizacijai. Todėl 
ALT turi absoliutišką pagrindą tvirtinti sa 
vo pareiškimuose, kad ji atstovaujanti vi
sų Amerikos lietuvių valią. Tasai tvirtini
mas gali būti lengvai matematiškai įrody
tas.

ALT struktūra stebina kitas tautines 
mažumas, nes ALT surado sugyvenimo for 
mulę, kur vienos organizacijos rėmuose su 
tilpo be galo margas pasaulėžiūrų rinki
nys. Katalikai, socialistai, tautininkai ir li
beralai sueina į vieną organizaciją, kurios 
esimo tikslas yra vlršpartinis ir viršindi- 
vidualinis. ALT veiklos pagrindas yra Lie 
tuvos laisvės reikalas. Palietus tą platų 
reikalą, greta jo ideologiniai lietuvių skir
tumai tėra nežymūs ir neryškūs.

ALT faktiškai suka visą Lietuvos Išva
davimo organizavimą. ALT šelpia Vliką, 
pripažindama jį pavergtosios tautos atsto

ligija. To didelio privalumo mes niekada 
neturėsime. Mums belieka išnaudoti tas ga 
limybes, kurios mums yra prieinamos, pa
daryti geriausia, kas mūsų sąlygomis yra 
įmanoma padaryti. Tai reiškia: galimai 
veiksmingiau išnaudodami tuos veiksnius, 
kurie mus, lietuvius, jungia, ir siekti ide
alo: visus lietuvius vienon bendruomenėn 
jungiančios organizcljos. Siekti tai, ką žy
dai dėl kitų Istorinių aplinkybių turėjo be 
didelių savo pastangų, taip sakant, rado 
savo tautos lopšyje lyg kokią Aukščiau
siojo dovaną. Mes tos dovanos negavome, 
tad ką mes pasieksime, tiktai savo triūsu 
pasieksime.

(Bus daugiau)

Jurgis Gliaudą

vu, organizuoja platesnio pobūdžio rinklia 
vas, suvažiavimus, inspiruoja aukštąsias 
Washingtono sferas, atakuoja jas ir Jung
tines Tautas savo memorandumais bei rei
kalavimais.

Nereikia niekad pamiršti, kad ALT yra 
tiktai JAV lietuvių organizacija, bet tai 
nėra kas nors atnešta iš Lietuvos. ALT kai 
ba dėl Lietuvos tiktai kaip ištikimas ad
vokatas, kuris atstovauja Lietuvos bylai, 
nes, atrodo, ALT požymy ryškus ir tas fak 
tas, kad tai yra JAV piliečių organizacija, 
turinti teisę demokratiniame krašte savo 
rinktiems senatoriams bei administracijai 
išdrožti savo pageidavimus ir savo įspė
jimus.

Tai gerai įrodo ir ALT tikslų sąraše su
tūpęs skatinimas JAV lietuvių remti Ame
rikos karines pastangas, saugoti Amerikos 
nepriklausomybę. Išplečiant demokratinių 
laisvių gynybą už Amerikos sienų, čia tuoj 
iškyla kova dėl paneigtųjų demokratinių 
laisvių Lietuvoje ir Lt.

Atlanto gilumoje paskandintos Atlanto 
Chartos nuostatai stebuklingai gaivinami 
ALT ii taikomi ginant Lietuvos laisvės by
lą. Lojalumas JAV ir kova dėl demokrati
nių laisvių už Amerikos sienų (Lietuvoje) 
yra pagrindiniai ALT požymiai, kuriuos ži 
nant tampa suprantama ALT veiklos savai 
mlngumas ir plačioji ALT darbų apimtis.

Artėjantis ALT kongresas ypatingai 
svarbus, kada vis drąsiau imama kalbėti 
apie koegzistenciją ir įvairius koegzistenci 
jai pašildyti priedus, kaip pripažinimą Ru
sijos sienų rytų Europoje.

Birželio 27 ir 28 dienos bus reikšmingos 
ne tiktai Amerikos lietuvių gyvenime, bet 
ir viso pasaulio lietuvių gyvenime, nes tai 
bus ALT kongreso dienos. ALT yra stip
riausia laisvojo pasaulio lietuvių organiza
cija, neabejotinas atstatomosios Lietuvos 
ramstis, šaukiantis pasauliui .yieno milijo
no JAV piliečių vardu.

Atsiųsta paminėti
AIDAI,’Nr. 4. Rašo: Kun. Dr. V. Balčiū

nas, Dr. J. Remeika, Dr. P. Rėklaitis, J. R. 
Jimenez, J. Gimbutas, V. Mykolaitis, A. Ra 
glnis, J. Vakaris, J. Puzinas, J. Grinius.

LITUANUS, Nr. 1. Rašo: K. Skrupskelis, 
S. Sužiedėlis, V. Trumpa, L.J. Simutis, Dr. 
B. Vorobiovas. Šiame numeryje išspausdin 
tas J. Grušo novelės „Už saulę gražesnis“ 
vertimas.

ATEITIS, Nr. 4. Rašo: J. Jazminaitis, E. 
Marijošiūtė, A. Lazdinis, R. Kriaučiūnas, 
D. Sadūnaitė, A.P. Bagdonas, A. Karvely
tė, A. Sušinskas, P. Naujokaitis, A. Bau- 
žinskaitė-Kairienė, S. Yla, V. Ramojus, O. 
Ališytė, J. Žilvytis.

Nr. 21. (512) 29. 5. 1958

Tautinė dvasia
Bažnyčia gerai supranta gimtosios kal

bos reikšmę sielovadai, ypatingai tarp tė
vynės netekusių žmonių. Jeigu šioje srityje 
kur pasitaikė nesklandumų, jie priskirtini 
ne Bažnyčiai, bet atskiriems jos atsto
vams, kurie nepajėgė 'suprasti laiko dva
sios. Jau neminint pagonių kraštų, į ku
riuos nuvykę misionieriai mokėsi vietos 
kalbos, ir pačiose katalikiškose šalyse bu
vo kreipiamas rimtas dėmesys į žmonių 
gimtąją kalbą. Yra įdomus Laterano Susi 
rinkimo nutarimas iš 1215 m.: „Kadangi 
daugelyje vietų tame pačiame mieste ar 
toje pačioje vyskupijoje gyvena įvairių 
kalbų žmonės, kurie išpažindami tą patį ti
kėjimą, turi skirtingas apeigas bei papro
čius, griežtai įsakome, kad tokios vietos 
gyventojai būtų aprūpinti tinkamais dvasi 
ninkais, kurie galėtų jų gimtąja kalba teik 
ti sakramentus, laikyti pamaldas ir moky
ti žodžiu bei pavyzdžiu“, šis potvarkis nie 
kada nebuvo atšauktas, bet nuolat plėstas 
ir taikytas gyvenimui. Tai įrodo gausios 
tautinės parapijos ypatingai Amerikoje; 
ten pavyzdys yra ir mūsų lietuvių katalikų 
126 parapijos, kurių beveik pusė turi savas 
mokyklas.

Dabartinis Popiežius PIJUS XII labai 
rūpinasi šio karo tremtiniais. Šalia medžią 
ginės pagalbos, nuolat lydėjo ir moralinė 
parama. Tremtinių sielovados reikalu 1952 
m. išleido specialią konstituciją, pavadin
tą Exul Familia — Tremtinė Šeima. Čia įš 
kelia Bažnyčios globą tėvynės netekusiems 
žmonėms, nustato teisines normas, kaip 
šiais laikais turi būti tvarkomi jų dvasios 
reikalai gimtąja kalba. Kiekviena tauta 
yra skirtinga savo kalba, papročiais, gal
vojimo būdu, dvasia. Gamtoje Dievo gro
žis ir didybė reiškiasi nepaprastu įvairu
mu. Gėlės ne viena spalva žydi, žvaigždės 
ne vienodo šviesumo, dangaus skliautas 
ne visur to paties žydrumo. Taip pat ir ant 
gamtinė Dievo gyvybė reikalauja iš žmo 
nių individualaus įvairumo, kuris turi stip 
rų tautinį atspalvį. Ryšys, kuris riša lietu
vį prie lietuvio išnyktų, jei lietuvis neben
drautų su lietuviu, jei j savas lietuviškas 
pamaldas neberastų reikalo atsilankyti, 
žmogus, su savo tautiečiais nutraukęs ry
šį, savo tautai pasidaro negyvas. Todėl po 
piežiaus konstitucija nori, kad visi trem
tiniai savo tautai būtų ištikimi, vertinda
mi, brangindami, žūtbūtingai kovodami ir 
gindami savo brangiuosius dvasinius ir 
kultūros turtus: tikėjimą, kalbą, papro
čius. P. Dauknys, MIC

Pamaldos
CORBY — birželio 1 d. 12 vai., Our Lady‘s 

bažn., Occupation Road.

CENTRINIO SKYRIAUS KNYGYNAS
Knygos iš bibliotekos skolinamos skai

tytojams nemokamai. Jos siuntinėjamos 
paštu; skaitytojai apmoka tik už knygų 
persiuntimą paštų. Knygų sąrašą galima 
gauti pas knygyno vedėją.

Prašoma rašyti: C. S. Knygyno Vedėjui,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Prieglobstis
ŠIAI NAKČIAI

— Ar neatsimeni manęs, pone? — su
šnibždėjo Jones. *

•— Vienu akimirksniu galvojau, kad at
simenu. — atsakė Corless. — Bet dabar 
jau ne. Tiek daug dalykų dingo...

— Geriau būtų buvę, jei Ir mes būtume 
dingę, — prabilo sargybinis. — Atsiprašau, 
Joe. Reikia judėti, ir tamsta eisi su mumis. 
Kitą naktį pažiūrėsite žvaigždžių. — Jo 
balsas buvo švelnus, bet griežtas.

— Kurią nors kitą naktį? — su netikru
mu balse pakartojo jis. — Aš taip seniai 
girdžiu tai... — Mostelėjęs ranka ir tuo 
mostu dar-pastiprinęs savo skausmo vaiz
dą .taip sujaudinusį Samuelį Jones, jis ap- 
sigrįžo ir nuknapsojo tuneliu.

Jones buvo patenkintas, kad tamsu. Tai 
užslėpė jo veido prakaitą. Bet palinkę jo 
pečiai Išdavė tai, ką slėpė tamsa. Jis pa
juto merginos ranką.

— Ar jis tiek daug reiškia tau? — Jos 
šnabždesys buvo švelnus.

—• Aš garbinau jį, — atsakė jis. — Jis 
buvo Mr. Amerika.

— Nesuprantu.
Jis stengėsi surasti žodžių, kurie nusaky 

tų jo jausmus.
—Žinai, kaip kitos tautos mėgdavo vadint 

mus — Dėde šeiloku ir panašiais vardais, 
pinigų grobikais, dolerio garbintojais. Tai 
buvo netiesa. Mes norėjome šį tą sugriebti 
teisybė, kiekvienas mūsų norėjo, bet ne 
dolerių, žvaigždžių norėjome. Kiekvienas 
per pastaruosius dvidešimt metų gimęs vai 
kas visa širdim ir siela tikėjo, kad mūsų 
siekis yra žvaigždės ir kad Josephas Cor
less nuves mus tenai.

ROBERT MOORE WILLIAMS

— Ir jam nepasisekė?
— Nežinau, ar nepasisekė jam, ar 

mums. Vienok kažkam nepasisekė, tai visiš 
kai tikras dalykas. '

Jos pirštai švelniai suspaudė jo ranką. 
Eidamas visų priekyje, lyg dvasia pranašo, 
kurio pranašystės neįvyko, Josephas Cor
less pasuko už tunelio kampo ir sustojo 
ties siauromis durimis. Sargybinis dabar 
išėjo į priekį, pasukdamas į tą tunelį, ku
ris ėjo statyn. Ten dar buvo dvejos durys, 
kurių paskutiniosios į ilgą, žemu stogu ur
vą, apšviestą melsva šviesa. Ties durimis 
grindyse rankomis ir keliais rapojo rie- 
builis berniukas. Jo motina, stebėjusi jį iš 
kito kambario, kuris ir išvaizda ir kvapais 
buvo panašus į virtuvę, išbėgo ir sugriebu
si išsinešė vaiką jiems iš akių.

— Čia viršininkauja Dr. Morrison, —ta
rė sargybinis. — Nuvesiu pas jį.

Dr. Morrison buvo aukštas ir išblyškęs 
— ir nerodė džiaugsmo nei matyti jų, nei 
klausyti jų istorijos.

— Dar niekad nesam atsakę prieglobs
čio, — jis tarė jiems. — Dabar jau per vė
lu prasidėti. O vis tiek būtų geriau, jei ne
būčiau matęs jūsų.

— Atsiprašau, — tarė Jones. Ir jis tik
rai galvojo taip.

Morrisson trūktelėjo pavargusiais pe
čiais.

— Gal neras mūsų. Ši vieta gerai pa
slėpta, specialistai atliko darbą. Gal jie pa 
galvos, kad jūs nuėjote į kalnus. — Jis ta
rė sargybiniui: — Žiūrėk, kad jie būtų pa
valgydinti.

Ano vaiko motina jiems davė valgyti 
keptos žvėrienos.

— Paslmedžiojame atsargoms papildyti,
— paaiškino ji. — Maisto atsargos mažėja.

— Kiek jūsų čia yra? — paklausė Bal
ne.

— Septyniasdešimt vienas vyras, trlsde 
šimt devynios moterys ir aštuoni valkai, 
kurių didžioji dalis gimę, kaip ir šitas, sto 
rom kojom. — Ji linktelėjo J kūdikį.

— Atrodo, kad jis gerai auga, — tarė 
Jean Crane.

— Kol kas vaikams maisto dat turime, 
nors neatrodo, kad įveiktume dar pratrauk 
ti metus.

— O kas bus tada? — tarė Talbot.
Ji trūktelėjo.
— Apie tai negalvojau. Mes čia nustojo

me galvoti. Alio, Joe, — tarė ji išdžiuvu
siam vaiduokliui, alskubančlam į stalą. — 
Ar ir tu išalkai?

Corless linktelėjo galvą ir nuėjo tiesiai 
į Šamą Jones.

— Jones? — tarė jis. — Jones, aš kažką 
turėjau...

— Taip, pone,, — pakildamas tarė Jo
nes. — Kas yra, pone?

Bet Corless purtė galvą, ir jo veidas Tėl 
rodė tuštumą.
• — Nebežinau, — tarė jis. — Akimirksnį 
žinojau, bet dabar vėl nebežinau.

Murmėdamas jis apsigrįžo ir išlingavo 
iš kambario.

— Ar jis čia taip palaidas ir vaikščioja?
— paklausė Jones.

Urvo moteris trūktelėjo pečiais.
— Jis nekenksmingas. Eina, kur jam pa 

tinka. Kartais jis išeina ištisomis savaitė
mis. O paskui kurį nors rytą ateina pusry
čių. Mes jau nebekreipiame į jį dėmesio.

Tolumoje sudundėjo bomba.
— Įdomu, ką jie ten bombarduoja, — ta 

rė Jake.
— Kedrus ir savuosius tamsoje, — atsa

kė Jones. — Man taip rodos. — Jis atsidu
so. Lauke buvo žmonės su bombomis ir au 
tomatais ir visokiais kitokiais ginklais, 
žmonių giminės paruoštais naikinti savie
siems, o taip pat bakteriologinės kariavi

mo priemonės ir nukariavimas „pagalbos“ 
būdu. Bet šitam urve taika; čia buvo sau
gu, bet tik vienai nakčiai. Tai įsidėmėti
nas šūkis. Prieglobstis, bet tik vienai nak
čiai.

Jis galvojo, ar iš viso dar ateis laikas, 
kad jis turės kur pasislėpti metams ar vi
sam gyvenimui. Jei būtų laiko, tai yra dar 
apsčiai darbo, susijusio su Corless išradi
mu, ir jis norėtų dirbti.

— Noriu pasikalbėti, — tarė Jean Cra
ne. Ji prakišo savo ranką jam pro alkūnę, 
ir jiedu nužingsniavo rūsiu. Vyrai ir mo
terys žiūrėjo į juos, linkčiojo ir griebėsi 
vėl savo darbo, apsimesdami abejingi 
tiems dundėjimams lauke. Jones galvojo, 
kad tasai jų abejingumas buvo apsimesti
nis, kuriuo dangstoma neviltis. O gal tik
ras abejingumas? Gal tie žmonės pasiekė 
tokį tašką, kada niekas nebesvarbu, kada 
mirtis yra išgelbėtoja? Ar mirtis yra uos
tas naktį, o jiems dar ir vienintelis?

Ta mintis sukrėtė jį.
— Atsiprašau dėl to plano, — tarė Jean 

Crane.
— Užmiršk, — atsakė jis.
— Aš negaliu užmiršti. Aš vis galvojau, 

ką padariau tiems žmonėms.
— Blogiau, ką tu padarei, tai priartinai 

tą dieną, kuri vis tiek ateis. Jie turi mais
to gal dar vieneriems metams. O paskui 
jie turės pasiduoti — jie jau pasmerkti to
kiam likimui ir žino jį. Ta vieta buvo skir 
ta laboratorijai, bet dabar darbas jau su
stojo, ir tai rodo, kad jie žino, kas ateina. 
Kai darbas sustoja, miršta viltis.

Jis mostelėjo į nepanaudotus cheminius 
aparatus, į apdulkėjusius stalus.

Artėjo Dr. Morrison. Jis pamatė ir su
stabdė juos.

— Tamstos ieško Corless, — tarė jis Ja
nes.

— Jis rado mane, — atsakė Jones ir pa
aiškino, kas buvo atsitikę.

— Atrodo, kad tamsta kažką primeni 
jam, — išdrįso daktaras. — Tik jis negali 
atsiminti, kas tai būtų.

— Žinau, — tarė Jones. — Aš primenu 
jam tuos laikus, kai jis buvo garsiausias

krašto mokslininkas, kai dar buvo kraštas.
— Tuo atveju būtų geriau, jei jis nepri

simintų, — tarė Morrison ir nuėjo.
Jie užtiko kambarį, kurio paskirtis būtų 

lyg ir ilsėtis, pasieniuose lygiavosi knygos, 
stalinės lempos ir minkštos kėdės, labora
torijos bendradarbių laisvalaikiui, kai jie 
dar dirbo. Jie susėdo. Jones ne visiškai net 
suprato, kas čia darosi, bet nepraėjo nė 
penkios minutės, o mergina jau miegojo, 
susirangiusi jo glėbyje. Ji miegojo, kaip 
vaikas, jos veidas giedras ir ramus. Jis ap
glėbė ją, patapšnojo per petį, o ji mieguis
ta sujudėjo ir arčiau prisispaudė.

— Saldžių sapnų, Jeanie, —tarė jis.
Saldūs ar rūkštūs, bet tiek jau ir liko 

tik — vien sapnai.
Jis pats nebežinojo, kada buvo miegojęs. 

Jo kūnas gyveno pastangomis. Pro nuovar
gio persunktą miegą jis tarytum girdėjo 
iki šauksmo stiprėjančius balsus ir garsą 
kažkokių bėgiojimų, triukšmą, kuris buvo 
per menkas išbudinti jam.

Vėliau nuaidėjo garsas, kuris įveikė iš
budinti — tai automatinio šautuvo kaleni
mas, vykstąs visu smarkumu.

Jones sapnavo Braziliją, kai prakiuro 
automatinio šautuvo trinksėjimas. Lyg ko
kia baisybė, nuvijusi jo sapną ir pakėlusi 
ant kojų. Jis ir mergina nubėgo į duris.

Urve daugumas šviesų buvo užgesinta, 
bet keletas dar degė. Gale toli buvo maty
ti beviltiškai dirbantieji vyrai — jie krovė 
barikadą prie tų durų, kur buvo prakirs
tas išėjimas. Ten už priedangos buvo Ray- 
mondas su automatu ir šaudė tiesiog į tam 
sų išėjimą.

— Atrodo, kad susilaukėm svečių, — su 
murmėjo Jones.

Jis ir mergina, eidami tunelio pašaliu, 
ėjo kaip tik į tą pusę. Kruvinu raiščiu per
sirišęs galvą, Talbot su kitais trim vyrais 
gabeno į angą sunkų stalą.

— Tas šioks ir toks, tas Balne, — tarė 
Talbot, — buvo Federacijos šnipas. Jis iš
slinko, prie šito išėjimo nudūrė sargybinį 
ir atvedė federacinius.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
Londone deportacijų minėjimas šįmet 

ruošiamas drauge su estais ir latviais.
Tas minėjimas bus birželio 14 d., sekma 

dienį, 7 vai. vak., estų salėje (18, Chepstow 
Villas, W.ll).

AUKOS JAUNIMO STOVYKLAI
DBLS Valdyba šią savaitę išsiuntinėjo 

skyriams aukų lapus, pagal kuriuos sky
riai prašomi rinkti aukas šią vasarą įvyks 
tančiai skautų ir jaunimo stovyklai L. So
dyboje paremti. Tikimasi, kad skyrių val
dybos padės visas pastangas kuo daugiau 
surinkti aukų ir įgalinti kuo didesnį mūsų 
jaunųjų skaičių bent trumpą laiką pabūti 
stovykloje, lietuviškai atsigaivinti.

Skautai ir jaunimas prašomi, kur gali
ma, ateiti skyrių valdyboms į talką ren
kant aukas.

Aukų lapus su pinigais prašoma grąžinti 
DBLS Centrui ne vėliau kaip iki liepos 1 
d. Kam reikėtų daugiau aukų lapų, prašo
ma kreiptis į centrą.

„KULTUVĖ“ LONDONE
Vieną kartą kas metai išeinanti balandi

nė „Kultuvė“ — jumoro ir satyros leidinys 
— jau pasiekė Londoną. Yra ko pasijuokti, 
ir dailiai išleista, ir kaina tik 2.6 šil.

Galima gauti „Europos Lietuvio“ admi
nistracijoje (1, Ladbroke Gdns, London, 
W.ll).

Vaizduotės stoka lietuviškoje veikloje
ĮSAKAS DĖL PASAULIO LIET. SEIMO

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
Organizacinis Komitetas, pasirėmęs Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Seimo Laikino
sios Konstitucijos nuostatais, kviečia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Seimą pir
mosios sesijos š.m. rugpiūčio 28 dieną, -10 
vai. ryto New Yorke Statler viešbučio pa
talpose.

(Pas) Prel. Jonas Balkonas 
Org. Komiteto Pirmininkas 
(Pas) Vytautas Vaitiekūnas 

Sekretorius

1952 metais vienas Vilniečių Sąjungos VLIKas remia kai kurias smulkesnes trans 
skyrius JAV kvietė spalio 9 dieną paminė liacijas. Tačiau neteko girdėti, kad 
ti Vilniaus pagrobimą, kurį įvykdė lenkų 
generolas -Želigovskis. Nežinia, ar kviesta
sis minėjimas tada įvyko, tačiau laikraš- 

’ čiuose žinia apie jį rodė, kad lietuviškos 
veiklos organizuoto jams stinga vaizduotės. 
Kartą pradėtą dalyką, ypač mūsų politi
niai veikėjai, kartoja iki įkyrumo ir ana
chronizmo. Gal dėl to tų pačių vilniečių 
buvo užmiršta paminėti Vilniaus pirmoji 
okupacija 1655 metais, nors toks minėji
mas dabar buvo prasmingesnis negu spa
lio 9 dienos.

Panašiai; kaip su'Vilniumi, yra ir su bir 
■žėlio mėnesio sukaktimis. VLIKas ir kiti 
veiksniai vis teberagiria -minėti-'birželio .15 

•dieną arba pirmąsias lietuvių deportacijas 
į Sibirą. Be abejo;, tai skaudus įvykis. Jį 
reikia prisiminti kiekvienam laisvę mylin
čiam lietuviui; Tačiau, kai, 17 metų pra
ėjus nuo anų žiaurių dienų, mes susirinki
muose Viešai verkšlename ir norime, kad 
su mumis liūdėtų Svetimųjų pasaulis, mes 
tampame jam sentimentaliai juokingi. Ne 
mes, žinoma, kalti dėl to. Bet turime skai
tytis su tuo, kad. laisvasis pasaulis per 17 
metų mūšų liūdesio ir mūsų perspėjimų 
nenorėjo girdėti ir suprasti; o kai kurios 
to pasaulio valstybės pačios nėra, išvengu
sios nusikaltimų -prieš žmoniškumą, dėl ku 
rių mes kaltiname Sovietų Sąjungą.

Antra vertus, po Berlyno, Poznanės ir 
Vengrijos sukilimų Vakarų pasauliui pasi
darė įdomiau, kiek pavergtos Europos tau 

. tos priešinasi komunizmui, bet ne kiek jos 
nuo“ komunizmo kenčia. Mes taip pat pri
klausome prie tų tautų, kurios ne vien ken su latviais ir estais, paskelbs didelį vajų, 
čia, bet ir kovoja-. Juk tų naujai pavergtų sutelks lietuvių prekybininkus ir pramo- 
tautų tarpe ritės buvome pirmieji, kurie nininkus lietuviškam skyriui suorganizuoti 
1941 metais sukilome prieš sovietinius pa- Pasaulinėje Parodoje. Deja, apie tai nieko 
vergėjus. .Tačiau lig šiol tos datos mūsų po 
litikai nesiryžta populiarinti, vis pasilieka 
prie birželio 15 dienos, nors birželio 23 die 
pgs lietuvių sukilimo minėjimu mes atrody 
tumę aktualesni, atsistotume arčiau lenkų 
ir vpkięčių, kurie, taip pat biržely prieš tą 
patį priešą buvo sukilę. Minėdami' birželio 
23'd-', turėtume šansų susirasti draugų ir 
būti išgirsti. Kodėl mūsų politiniams veiks, 
niams ta diena nepatinka, sunku suprasti. 
Nenorint jiems prikišti blogos valios, tai ir

Pamažu žiūrovai skirstosi, buriuojasi į ma ; tenka aiškinti vaizduotės stoka .ir rutinos 
žesnius vienetus, dalinasi įspūdžiais, skam pamėgimų. .. . ,. ,v ....
ba juokas ir dainos. Tikrai graži, maloni Idėjų kovoje.-.tarp,Rytų ir Vakarų nema- 
dienelė. Saulutė žeme . ridinėja.,.. Kas-. galį i.žos reikšmės turi radijas. Be kitko tai liu- 
būti malonesnio ir gražesnio, kaip praleisti dija“ pavergtieji lietuviai,- Mirte? tiek tėvy- 
Sekmines savoje žemėje, šavųjų tarpe.' i . pėje, tiek Sibire, stengiasi pasiklausyti 

Reikia tikėtis, kad jaunimas ar kitos or- transliacijų' liėtūvių kalba. Jie seka, kas 
ganizacijos ir toliau pajėgs ką nors, .pana- ’dedasi Vakaruose, ir domisi lietuvių veiklą 
šaus suorganizuoti, kad vėl galėtume atsi- ’Vakarubš'ę..‘Tačfaū’ lietuviški veiksniai per 
gaivinti savame kampelyje, savųjų tarpę; mažai deda pastangų’ padidinti lietuviškų 

A. Pranskūnas 'tranšiiacijij skaičių ir jų įdomumą. Tiesa,

Dėl mylimo Tėvelio Lietuvoje mirties 
MARIJAI JAGMINIENEI 

nuoširdžią užuojautą reiškia.
Stasys ir Andžela Misevičiai

MANCHESTERIS
„Ramovės“ susirinkimas

Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovės“ 
Manchesterio Skyriaus Valdyba birželio 1 
d. Lietuvių Soc. Klubo patalpose šaukia 
narių pusmetinį susirinkimą. Bus svarsto
ma šių metų eigos ir darbų reikalai. Na
riams dalyvavimas būtinas. Gali dalyvauti 
ir tie, kurie domisi.

LVSR Manchesterio Sk. Valdyba

NOTTINGHAMAS
Skautybės jubiliejaus minėjimas

Birželio 7 d., 6 vai. po pietų* (punktua
liai), Nottinghamo Sycamore St. mokyklos 
salėje (pasiekiama iš miesto 31 ,nr. autobu 
su), Anglijos Rajono skautai ir skautės mi 
ni Lietuviškosios Skautybės 40 Metų Jubi
liejų. Programoje: iškilminga sueigą, fil- 
mos iš praeitų metų Džiamborės ir Pasau
linės skaučių stovyklos Windsore, skautiš
ka parodėlė ir lauželis.

Visi skautai, skautės, tėvai, bičiuliai ir 
rėmėjai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

Jaunimo švente sodyboje
, Jau ketvirti metai, kaip Lietuvių Sodyba ■ jorinas, padėkodamas-visoms komandoms 

už išlietą prakaitą ir suteiktąjį krepšinio 
žiūrovams malonumą. Wplverhamptono ko 
mandos kapitonas Kelmistraitią padėkojo 
už taurę, o ypač šios šventės organizato
riams — jaunimui;- • ' ;; . .

Tuoj pat pradedami tautiniai šokiai. P. 
Nenortienės vadovaujamas atžalynas pašo
ka keturis šokius: Kalvelį, Oželį, Kepurinę: 
ir Kubilą. Spraksi foto aparatai, gėrimės 
tautiniais šokiais ir plojame jaunimui už 
gražų pasirodymą. ' <

Tautiniais šokiais baigiama programa;

Sekminėms sutraukia šimtus lietuvių. 
Šiais metais šventės organizatoriai buvo 
jaunimas.

Anksti rytą į Sodybą ima plaukti pavie
ni asmenys, viena kita lengva mašina. Ke
letas minučių po dešimtos įrieda du pir
mieji autobusai iš Londono. Skamba lietu
viška daina, ir iš autobuso pasipila patys 
šventės organizatoriai — jaunimas ir eks
kursijos dalyviai iš Lietuvių Namų. Iš Lon 
dono dar atvažiuoja autobusas — tai šv. 
Onos D-jos ruošiamoji ekskursija. Atskiru 
autobusu atvyksta Coventry lietuviai, ki
tas atveža Corby, Kettering ir kitas apylin 
kės.

Vienuoliktą valandą mišios. Prisirenka 
pilnutėlė salė. Pamaldas laiko Londono lie 
tuvių parapijos klebonas kUn. A. Kazlaus
kas. Jis pasako Sekminių dienai pritaiky
tą pamokslą. Pamaldos baigiamos Tautos 
Himnu. Žmonės pasipila į lauką, ir visų dė 
mėsį patraukia krepšinio aikštelėje besitre 
niruoją sportininkai. Dar keletas minučių, 
ir prasideda krepšinio rungtynės tarp Lon 
dono ir Bradfordo. Įdomios rungtynės. Vėl 
pasijunti lyg savoj žemėje, stebėdamas gra 
žų žaidimą. Iš pat pirmųjų minučių Lon
donas veda. Graži, jauna Bradfordo ko
manda kovoja ryžtingai, bando padėtį švel 
ninti. Pirmas kėlinys baigiamas 30:12 Lon
dono naudai. Antrajame kėlinyje Bradfor 
das pasispaudžia ir baigia rezultatu: Brad- 
fordas 25, Londonas 22. Abiejų kėlinių re
zultatas Londonas 52, Bradfordas 37. Lon
donas laimi 15 persvara. Po šių rungtynių 
žmonės išsiskirsto kas papietauti, kas troš 
kulį nuraminti, nes rungtynių metu daug 
šaukta, gerklės išdžiūvo

2 vai. p.p. didelis skaičius susirenka prie 
jaunimo pasodintojo ąžuolėlio. Paskaito
mas aktas, Jaunimo Sąjungos pirm, ir kiti 
pasako kalbas. Po tų apeigų žmonės vėl 
renkasi krepšinio aikštelėn ir su nekantru 
mu laukia kitų rungtynių, šiuo kartu su
sitinka Wolverhamptonas su Londonu. Pir
masis kėlinys baigiamas 18:17 Wolverham 
ptono naudai. Antrame kėlinyje vyksta 
dar smarkesnė kova, bet Londonui nepa
vyksta atsigauti. Wolverhamptonas laimi 
30:25.

Po 10 minučių Wolverhamptonas žaidžia 
prieš Bradfordą. Abi komandos parodo 
daug veržlumo, ištvermės, ir žiūrovų sim
patijas laimi Bradfordo komanda; gal dėl 
to, kad ji atrodo tokia jaunutė ir nepajė
gia atsispirti Vilčiai. Rungtynes laimi Wol 
verhamptonas 55:42.

Tad Viltis yra pereinamosios taurės lai
mėtoja. Taurę įteikia DBLS pirm. M. Ba-

t taičkai
PER DAUG VIETOS SKIRIAMA ų atėjo krikščionybė, Vilniuje ilsisi Lietuvos 

DISKUSIJOMS Globėjo Šv. Kazimiero palaikai, kuriuos
-.’.globoja Aušros Vartų Stebuklingoji Šv.

Pažvelgus į „E.L.“,-susidarą nuomonė; Marija.-Atrodytų, kad tokiai progai pasi- 
kad mes esam dideli ginčų mėgėjai, neš taikius labai tiktų iškelti viešai Vilniaus 
tam reikalui turim įsivedę net tris.skyrė- Aušros Vartų. Stebuklingasis Šv. Marijos 
liūs, būtent: Laisvoji Tribūna, Skaitytojų paveikslas, o ne Šiluvos.
Laiškai ir Proto Mankštai. Man atrodei/. K, Deveikis
kad ginčams ar diskusijoms užtektų pįr*. - -—-
mųjų dviejų skyrelių. Na, o Proto "Mank-š'f 
,tai skyrelį siūlyčiau visiškai pertvarkyti, 
nes kokia gali 'būti- proto- mankšta;- jeigu 
tik galandam liežuvį, kad galėtume vienas 
kitam skaudžiau įkirsti. Siūlau Proto 
Mankštos pavadinimu įvesti galvosūkių 
skyrelį. Tai tuomet tikrai pamankštysimė 
protą, o ne liežuvį. O kad Dr. Valteris ttf- 
rėtų ką rašyti, įveskite laikraštyje Sveika
tos kamputį ir pakvieskite, daktarą jame 
bendradarbiauti. Dr, Valteris yra mokslo 
žmogus, ir aš tikiu, kad jis sutiks medici
nos mokslo žiniomis pasidalinti su „E.L.“ 
skaitytojais. V. Vytenietis

VARTAI?
17, paskelbtą,

PAIEŠKOJIMAI

ŠILUVA AR AUŠROS
„Europos Lietuvio“ Nr.

kad Lietuvos trispalvė plevėsuos Lurdė. 
Labai džiuginantis pranešimas, kad susi
rado iniciatorių, kurie turi progos ir prie
monių iškelti lietuvių tautos vardui tarp
tautinėje plotmėje.

Pranešime pasakyta, kad Lietuvos trį-KABLIORIS Eduardas, apie 50 m. amž., 
turimomis žiniomis gyv. Anglijoje, prašo- spalvė plevėsuos ten ištisus metus. Tai la
mas atsiliepti: Povilas, 3613 S. Union Avė, bai džiugina lietuvį ir kelia jame optimiz- 
Chicago 9, Ill., USA. kad ir lietuvių tauta dina kartu su va-

NATKEVIČIUS Gediminas iš Palangos, karų tautomis, jei ne politinėje plotmėje, 
pats ar žinantieji apie jį, prašom parašyti: tai nors religinėje. Privalėtume kiekvie- 
J. Gineikis, 112, Canrobert St., Bethnal nas lietuvis šį religinį tarptautinį Marijos 
Green, London, E.2. Kongresą visomis išgalėmis remti. Neišga-

(2) BIRIETA Jonas prašomas rašyti: Al tintieji kongrese dalyvauti, paremkime ki- 
girdas Milčius, 301 Jean St., Sudbury, Ont. tus,‘nes didesnis dalyvaujančiųjų skaičius 
Canada. ■ kelia tokio kilnaus darbo organizatoriams

nuotaiką dirbti, o tokie tarptautiniai susi
būrimai iškelia ir mūsų pavergtosios Tė
vynės Lietuvos .vardą, nes iš. už geležinės 
uždangos pavergtasis lietuvis negali prasi
veržti dalyvauti tokiuose susibūrimuose;

Tik kodėl viešai išstatomas Šiluvos Ma
rijos paveikslas, o ne Vilniaus Aušros Var 
tų? Kiekvienas lietuvis labai (gerai žino, 
kad Vilnius Lietuvos sostinė, Vilnius —Lie 
tuvos tikybinės srovės šaltinis, Vilnius Lie 
tuvos kultūros lopšys, per Vilnių Lietuvai

Savo mielą skyriaus narį 
STASI URBONAVIČIŲ 

ir 
Miss EDNĄ CHANNON, 

jungtuvių proga nuoširdžiai sveikina 
ir viso geriausio linki,
DBLS Coventry Sk. Valdyba ir nariai

VLIK- 
pakėlę 
pabal- 
radijo

as, ALTas, LLK, diplomatai būtų 
triukšmą dėl lietuvių (ir apskritai 
tiečių) diskriminacijos didžiuliuose 
centruose, tokiuose, kaip Free Europe. Gal
neverta buvo kelti triukšmo, kol Amerikos 
Balsas (iš Washingtono ir Europos) buvo 
gyvas ir kalbėjo pavergtiesiems lietuviams 
artima kalba. Tačiau, kai lietuvių kalba 
transliacijos Amerikos Balse apsnūdo, o jo 
politiniai patarėjai, kaip girdėti, tyčiom 
varžo lietuviškųjų aktualijų programą, ne
silaikydami instrukcijų, tylėti negalima. 
Reikia reikalauti lietuviškų transliacijų 
Free Europe centre, nes dabartinė padėtis 
reiškia lietuvių ir kitų pabaltiečių diskri
minaciją. Diskriminacija todėl, kad kitom? 
(net ne Europos) pavergtoms tautoms ša
lia Amerikos Balso yra transliacijų iš kitų 
didelių radijo centrų. Ką yra padarę ALT
as, LLK ir kiti veiksniai, kad pabaltiečių 
(taigi ir lietuvių) diskriminacija šitoj srity 
baigtųsi?

Dėl ligšiolinio susitaikymo su minėta dis 
kriminacija gal netektų priekaištauti, jei
gu politiniai veiksniai stropiau sektų, kas 
reikšminga laisvajame pasauly dedasi, ir 
visas progas išnaudotų Lietuvos reikalui. 
Tačiau taip nėra. Pavyzdžiui, -tur būt,- nei 
ALTas, nei LLK laiku nepastebėjo, kad šie 
met Briusely įvyks Pasaulinė Paroda. Kad 
joje būtų lietuviškas skyrius (jei ne pa
vilion as), buvo pirmos rūšies uždavinys, 
nes ta paroda sutapo su Lietuvos nepri
klausomybės 40 metų sukaktim. Buvo ga
lima tikėtis, kad ALTas ir LLK, susitarę

PARODOS ORGANZACIJA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

proga New Yorke, Riverside muziejaus pa
talpose, įvykstančiai reprezentacinei lietu
viškojo meno parodai rengti PLB Seimo 
Organizacinis Komitetas sudarė šitokią or 
ganizaciją:

1. Reprezentacinės Meno Parodos Rengi
mo Komisija iš garbės pirmininko Ado
mo Galdiko, pirmininko Viktoro Vizgirdos, 
vicepirmininkų Vytauto K. Jonyno, Povilo 
Puzino, sekretorės Aleksandros Košubie- 
nės ir narių: Vytauto Kašubos, Prano La
pės, Romo Viesulo, Kazimiero Žoromskio 
ir PLB Seimo Org. Komiteto atstovo Jono 
Pakalkos.

2. RMP jury sekciją iš A. Galdiko, V. 
Kašubos, P. Puzino, R. Viesulo ir V, Vizgir 
dos.

3. RMP ekspozicijos sekciją iš V.K. Jo
nyno, V. Kašubos ir V. Vizgirdos.

4. RMP katalogo sekciją iš V.K. Jony
no, A. Kašubienės ir R. Viesulo.

5. Informacijų sekciją pavesta sudaryti 
A. Kašubienei, pasikviečiant talkon lietu
viškos spaudos atstovus.

RMP Rengimo Komisija darbą jau pra
dėjo.

nebuvo girdėti. Tačiau išgirdome, kad AL
Tas sulaužė pažadą Liet. Bendruomenei 
šiemet savo kongreso neruošti ir išėjo į var 
žybas su Pasaulio Lietuvių Seimu. Prie tų 
varžybų prisidėjo dar ir T. Talka. Tokiu 
būdu šiemet vasarą JAV bus trys stambūs 
lietuvių kongresai, kuriems bus išleista ne 
mažai pinigų, bet Pasaulinėje Parodoje ' 
Briuselyje, kur praplauks apie 50 milijo
nų žmonių, nebus nieko, kas primintų Lie
tuvą. Taigi, vietoj drąsios iniciatyvos, kaip 
reikalavo sukaktuviniai metai, turėsime 
šią vasarą tarpusaviu varžybų rutiną.

Jeigu ne ta nelemta rutina, gal jau koks 
nors ir lietuvių dramatinis kūrinys būtų 
galėjęs išeiti į laisvojo pasaulio teatrų sce
ną ir joje svetimiesiems byloti apie Lietu
vą. Deja, nieko panašaus nėra ne todėl, 
kad lietuvių dramatinė literatūra silpna. 
Dramos konkursų (ir ne konkursų) keliu 
vis dėlto yra sukurti keli veikalai, kurių 
vienas antras išverstas ir pritaikytas galė
tų būti suvaidintas nelietuviškose sceno
se, ypač kad šiuo laiku Europoje (tur būt, 
ir Amerikoje) teatrai labai pasigenda nau 
jų dramatinių veikalų. Lietuviška temati
ka (gal, ir problematika) turėtų šansų su
skambėti svetimose scenose. Atrodo, kad 
būtų galimybių apie Lietuvą prabilti į to
kią publiką, kuri smulkių žinučių, retkar
čiais patenkančių į svetimus laikraščius, 
apie lietuvių iškilmes nepaskaito. Bet ar 
yra nors viena lietuvių įstaiga, kuri apie 
tai pagalvotų ir savo lėšas panaudotų šita 
kryptimi? Ar neperdaug pasitikime įpras
tiniais biuleteniais, kuriems vis dėlto pi
nigų išleidžiame, bet kuriais svetima spau
da mažai tepasinaudoja?

šios mintys čia dėstomos ne tuštiems 
priekaištams, bet kad jos pažadintų veikė 
jus iš rutinos bei mūsų veiklą dėl Lietuvos 
padarytų įdomesnę. Juk neužilgo sulauksi
me birželio mėnesio, kada išpuola pirmųjų 
deportacijų 17- toji sukaktis ir naujai pa
vergtų Europos tautų pirmojo sukilimo 17 
-tos metinės. Todėl norėtųsi, kad ateinan
čio birželio mėnesį mūsų vieši pasirodymai

RADUO REDAKTORIAI LIETUVOJ
Visuomeninės - politinės reikšmės pro

gramų vyriausias redaktorius Vilniaus ra
diofone yra Anatolijus Antonovičius Berio- 
zovas, o visos programos ir jos Išleidimo 
vyriausioji redaktorė — Zlata, Abraomo 
duktė, Erbšteinaitė. (LNA)

PUOŠIA PALANGĄ
Palangoje vykdomi vandentiekio ir kana 

lizacijos darbai. Po to numatoma išasfal
tuoti Miško, Daukanto, Kęstučio, Birutės 
ir kitos gatvės. Basanavičiaus ir Taikos 
alėjų kampe įrengtoje aikštėje numatoma 
pastatyti Gaigalaitės sukurta Jūratės ir 
Kastyčio skulptūra. Tuo vardu bus vadina 
ma ir aikštė, Ant kalnelio prie Miško gat
vės rengiamasi statyti R. Antinio skulptū
ra Eglė žalčių karalienė. Toje aikštėje bus 
pasodinta eglę, ąžuolas, uosis ir drebulė— 
pasakoje minimi medžiai.

Sutvarkius Ronžės upės krantus, paupiu 
numatoma įrengti pasivaikščiojimų kelią, 
o tarp Basanavičiaus alėjos ir upės žiočių 
— žaidimų parką. Vytauto gatvė praplėsta, 
apsodinta medžiais. Prie jos statomas res
toranas ir kino teatras, plačiaekranis (cine 
mascope). '

Palangos vasarotojų dauguma ligi šiol 
esti nevietiniai. (LNA)

DĖL POPIERINIO KARO
Balandžio gff d,“M,askyps; radijas pami

nėjo Kairo laikraščių „Al Ahbąr“, „Al 
Ahram“, „Homhuria“ ir kt. straipsnius, ku 
riuose sakoma, kad Sovietų Sąjunga visuo
met kovojusi ir kovojanti prieš imperializ- ____ _______w___ _
mą, prieš kolonializmą, kad Spy. Sąjungą^būtų originalesni ir labiau atitiktų tikruo- 
norinti, jog visos arabų tautos gyventų ne siūs mūsų uždavinius, negu buvo iki šiol, 
priklausomai, , pagal savo įstatymus, nežiū- *f- . ELI
rint jų vidaus santvarkos, kad Sov. Sąjun
ga norinti padėti 
gų.., .

Manyčiau, kad 
nors organizacijai 
siųsti Kairo laikraščiams trumpas žinių 
santraukas apie visas .Sov.. S-gos gerada
rystes, padarytas toms tautoms: tarptauti
nių sutarčių sulaužymą, raudonųjų ordų 
įsibrovimą, piliečių žudymą be teismo, ma
sinius trėmimus Sįbiran, čekistų plėšimus, 
rusų kolonializmą... 

. Būtų gera tokias santraukas siuntinėti 
periodiškai. Politinio momento dėlei tokių 
santraukų nespausdins, bet kai kas pasi- 
skaįtys ir įsidėmės. -

Šiomis dienomis Kairas vėl pradėjo kai 
bėti apie Sov. S-gos meilę arabams. Įsi
karščiavusias galvas reikėtų truputį atvė
sinti. „E.L.“ Skaitytojas

arabams be jokių sąly-

Pabaltijo tautų kuriai 
užsienyje . reikėtų nu-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Darbininkų Balsas, Nr. 5(23). Šiame 

numeryje: Tautų solidarumas, 1958-m. ge
gužės 1-moji, Žodis darbo žmonėms komu
nistų diktatūros kraštuose, Rapackio pla
nas ir Europos saugumas, Prieš. Jaltos dva 
šią, Lietuvos laisvės klausimas, Sociologi
ja, Aštrėja teroras ir kt.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr. 4. Rašo: 
J. Kidykas, S.J. Kubilius, S.J.; A. Graus-
lys, J. Gravrogkas, Dr. J. Prunskis, L. Dam — pramoninę, komercinę,. matematikos-fi- 
briūnas, J Vaišnys, S.J. zikos-technikos arba klasikinę. (LNA)

NUSKENDO KELTAS TDES PAŽAISLIU
Balandžio pabaigoje Nemuno vandeniui 

stipriai pakilus, nuskendo keltas iš Pažais 
lio j A. Panemunę ir vos nenuskandino 10 
žmonių. Prieš pat saulėleidį, keltu grįžo iš 
darbo 10 psichiatrinės ligoninės tarnautojų 
(Ligoninė yra buv. Pažaislio vienuolyno 
patalpose). Vidury upės srovė pakreipė kel 
tą, į valtį prisisėmė vandens, ir kelto lynas 
nutrūko. Jau pasinėrusius į vandenį kelei
vius išgelbėjo nuo kranto valtimi atplau
kę tos pačios ligoninės slaugytojas ir hyd- 
roelektrinės statybos darbininkas. (LNA)

VILNIUS NUMATO PRAMOGINĘ 
RADIJO PROGRAMĄ

Nors yra dvi vidutinių bangų radijo sto
tys, tačiau ligi šiol jų perduodamoji prog
rama labai mažai tesiskiria. Antroji stotis 
perdavinėja tik pirmosios stoties arba 
Maskvos programą, tik iš dalies duodama 
skirtingų paskaitų arba koncertų.

Radijo komiteto pirmininkas J. Januitis 
pripažįsta, kad klausytojai skundžiasi pro
gramos nuobodumu, nepaisant to, kad tik 
trečdalis laiko (apie 6 valandas kasdien) 
skiriamas visokiai žodinei programai, o du 
trečdaliai (apie 12 valandų) muzikai.

Dabar numatoma abiejų stočių progra
mas labiau išskirti. Pirmoji greičiausia dar 
labiau praplės savo žodinę (informacinę— 
propagandinę) programą, užtat antroji sto
tis būsianti skirta daugiausia muzikai, vi
sų pirma klasinei — simfoninei, bet būsią 
skiriama dalis laiko ir lengvajai, vadina
mai estradinei muzikai. Tuo tikslu prie ra
diofono organizuojamas net specialus estra 
dinės muzikos orkestras.

Televizijos programa, anot to paties J. 
Januičio, dar toli gražu nepatenkina žiū
rovų. Mat, vidujinė studija tebėra nebaig
ta, todėl, sako, „žiūrovai dar kurį laiką tu- ‘ 
rėš tenkintis kinofilmais“. Tačiau kartais 
parodomos ir ištisos operos iš Vilniaus ope 
ros teatro, arba iškilmės ar koncertai iš ki-

sūskirstyti mokyklas trimis kbneentrais po’ tų salių. Televizija pirmadieniais ir penk- 
ketverius metus kiekvieną. Po antrojo kon.............  .... ... ; .
centro mokiniai turėtų būti priimami j vi
sas specialias vidurines mokyklas, o tęsian 
tieji mokslą trečiame jau specializuotųsi: 
kaimo mokyklose daugiau į žemės ūkio 
specialybę, miestuose net į keturias šakas

.PAVEIKSLŲ GALERIJA VILNIAUS 
i KATEDROJ JAU ATIDARYTA
į Vilniaus katedra jau eilė metų uždaryta. 

Nors buvo žinoma, kad joje rengiama pa
veikslų galerija, bet lankyti ligi šiol jos ne 
buvo galima. Tik balandžio mėnesio gale 
katedros-galerijos durys buvo atvertos lan 
ky to jams.

. Galerijoje yra eilė XV-XIX amžiaus V. 
Europos dailininkų kūrinių, jų tarpe ne
maža religinio turinio paveikslų. Taip pat 
surinkta eilė XVIII-XIX amž. Lietuvos dai 
lininkų (Smuglevičiaus, Rustemo ir kt.) 
kurinių.

.' Paveikslai perimti iš Vilniaus miesto mu 
ziejaus ir surinkti iš nacionalizuotų dva
rų. (LNA)

SIŪLO REFORMUOTI MOKYKLAS
Dviejų Kauno vidurinių mokyklų direk

toriai iškėlė diskusinį pasiūlymą — refor
muoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyk
las į dvylikos metų sistemą, vietoj dabartį 
nes vienuolikmetės, kadangi mokyklų pro
grama per 11 metų tik paviršutiniškai te
galima pereiti. Sumanymo autoriai siūlo

tadieniais paprastai visai neveikia, kitomis 
dienomis — nuo 7 iki 11 valandos vakaro, 
o sekmadieniais arba ir antradieniais esti 
poros valandų programa vidurdienį (daž
niausia vaikams, moksleiviams). Televizi
jos imtuvų tuo tarpti dar nedidelis skai
čius, ir dauguma jų viešo pobūdžio patal
pose. .(LNA)
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PASAULINĖ PARODA
Pasaulinė paroda Briuselyje oficialiai 

atidaryta balandžio 17 dieną, bet dar ir ge 
gūžės mėn. pirmoje dekadoje įvairiuose 
pavilionuose ėjo skubūs baigiamieji dar- 
bai, o- prie durų buvo užrašai, kad pavilio 
nas uždarytas. Nežiūrint to, paroda nuo 
pat pirmos dienos gausiai lankoma, ir iki 
šiolei kasdieninis lankytojų vidurkis prašo 
ka net 170.000. Gegužės 10 d. susilaukta 
jau ir 4-milioninio lankytojo. Artėjant va
sarai ir atostogų laisvalaikiui, tikimasi su
silaukti dar didesnio lankytojų antplūdžio.

Parodą lankiau 3 dienas, (gegužės 3, 5 ir 
7 d.d.), bet tik labai paviršutiniškai spėjau 
„apibėgti“ gal tik mažąją jos pusę. Bent 
kiek nuodugniau apžiūrėti jai tektų skirti, 
mažiausia, savaitę laiko ir parodos aikš
tėje, pavilionų labirintuose, suvaikščioti 
152 kilometrus kelio. Tiek daug čia kas žiū 
rėti ir pamatyti, kad neįmanoma paliesti 
viską, kas joje yra sensacinga ir verta ypa 
tingo dėmesio, kas mažėlesnio, nekalbant 
jau apie atskirų kraštų pavilionų charak
terį. Ir patys lankyojai įvairiai domisi pa-- 
rodą. Vieni žiūri parodą iš vidaus, taip sa 
kant, po stogu, nepastebėdami jos išorinio 
grožio, atskirų pavilionų architektūros ar 
akis viliojančių vandens fontanų, gėlynų, 
žolynų parodos aikštelėse kompozicijos. Va 
karais, tūkstančiais įvairiaspalvių prožek
torių apšviesti, jie .sudaro tikrai pasakiš
kus 1001 nakties vaizdus. Parodoje yra ir 
apie 70 restoranų tiems, kurie šią parodą 
„žiūri pilvu“, yra neribotų galimybių pa
ragauti įvairių kraštų nacionalinių valgių 
ir gėrimų. Parodos pašonėje pastatytas 
net atskiras miestas „Linksmoji Belgija“, 
pasinaudojant 1900 metų architektūra, ku 
riame tikrai linksmai galima pasiviešėti, 
praleisti laiką ir pinigų.

Atidarant Pasaulinę Parodą, Belgijos ka 
ralius savo prakalboje tarp kitko pasakė: 
„Žmonija įžengė į naują istorijos erą. Da
bar kaip niekada civilizacija susieta su 
mokslu, kurio galios ir ribų net prieš šio 
šimtmečio ketvirtį nieks negalėjo įsivaiz
duoti, ir tarnauja žmonijai. Bet prieš mus 
stovi du keliai: vienas — ginklavimosi 
lenktynių kelias, susietas su. vis labiau 
žmonijai gresiančiais pavojais, kad šie 
mokslo atradimai bus nukreipti prieš ją, ir

jungti 3 m diametro vamzdžiais, kuriuose 
įrengtas liftas ir riedančios pakopos. Aukš 
čiausias kamuolys iškeltas 102 metrus ir 
turi 18 m diametrą. Jis pasiekiamas liftu 
per 25 sekundes. Iš čia parodos lankytojas 
gali apžvelgti gražią parodos ir Briuselio 
panoramą, o įrengtam ten restorane už 350 
frankus papietauti arba už 450 fr. pava
karieniauti. Apatiniame kamuolyje įreng
ta atominės energijos taikos reikalams pa
roda, kituose kamuoliuose taip pat įvairūs 
eksponatai. Įėjimas į Atomiumą 40, 50 ir 
60 fr. (priklauso nuo to, kaip aukštai no
rima pakilti).

Kalbant apie atskirų kraštų pavilionus, 
visų pirma tenka paminėti itališkąjį. Tai 
bene meniškiausias iš visų Expo-58 pavi
lionų. Daug kalbama apie Čekoslovakijos, 
Suomijos, Šveicarijos, Maroko ir daugelį 
kitų pavilionų. Kiekvienas šioje parodoje 
dalyvaująs kraštas stengiasi parodyti pa
saulinei publikai, ką turi geresnio, gražes
nio. Jei minėti patį didžiausią — Sov, Są
jungos pavilioną, tektų gal pasakyti, kad 
ten labiausiai krinta į akį atsilikusi sovie
tų architektūra. Šiaip gausybė eksponatų, 
kad „mes visko turime“, ypač pramonės 
dalykų, žemės ūkio mašinų, traktorių, že
mės gręžimo mašinų ir t.t. Žinoma, jų mil
žiniško paviliono viduryje stovi ir milžiniš 
ka Lenino statula, sputniko modelis, Tupo- 
levo keleivinių lėktuvų modeliai; Čaikos, 
Moskvičio, Pobėdos ir kt. automašinos, ku 
rių difrys, langai, motorai uždaryti, ir lan
kytojas gali pamatyti tik jų išorę.

Niekur nepastebimas Pabaltijo kraštų 
vardas, nors iš tenai į parodą atvežta ne 
maža eksponatų. Tarp gausybės rusiškų 
knygų užtinkama ir lietuviškų, latviškų, 
estiškų (pvz., Abėcėlę, Saulutę, Lietuvių 
Liaudies Menas), bet plačiajai pasaulinei 
publikai tarp svetimo rusiško rašto Pabalti 
jo kraštų knygos mažai tepastebimos.

JAV paviljonas yra vienas didžiųjų aps
kritos konstrukcijos pastatų pasaulyje. Ap 
eiti aplink — 325 metrai, diametras 104 m, 
aukštis 30 m. Šie išmatavimai prilygsta 
Koliseumą Romoje. Jame nušviestas visas 
Amerikos JV ūkinis ir kultūrinis gyveni
mas. Sensaciją čia sudaro elektroniškieji

smegenys, o iš filmų srities — „Cinerama“ 
su 360 laipsn. scena.

Atskiroje parodų halėje numatytos dvi 
atskiros parodos, kurios nušvies žmonijos 
meną per pastaruosius 4000 metų. Čia su- 
rnkti meno kūriniai iš įvairių kraštų mu
ziejų. Pirmoji paroda — „50 Moderniojo 
Meno metų“ tęsis iki liepos 21 d., o po to 
ten pat bus kita paroda — „Žmogus ir Me 
nas“ nuo rugpiūčio 8 iki spalio 19 dienos. 
Ten bus išstatyti meno kūriniai nuo prieš
istorinių laikų iki šiandien. Be to, daugelis 
kraštų savo pavilionuose yra išstatę meno 
kūrinius, reprezentuojančius jų naciona
linį meną.

Lankant man „50 Moderniojo Meno me
tų“ parodą, salės sienoje buvo dar 12 tuš
čių vietų. Jos buvo rezervuotos paveiks
lams iš Ermitažo muziejaus Leningrade ir 
iš Puškino muziejaus . Maskvoje. Tie iki 
šiol trūkstamieji paveikslai buvo atvežti į 
Briuselį tik gegužės 8 d. Kodėl taip pavė
linta? Pasirodo, praeitais metais per Pica
sso parodą Paryžiuje prie kai kurių tenai 
rusų išstatytųjų paveikslų prisistatė jų bu
vusieji savininkai tremtiniai ir panorėjo 
uždėti areštą. Rusams pasisekė tuomet pa
skubom tuos paveikslus išvežti, šis inciden 
tas atšaldė rusų entuziazmą statyti, savo 
paveikslus Vak. Europos parodose. Tik ga
vus tinkamą garantiją prižadėtieji „12 ru
sų“ atvyko į Briuselį.

Vykstantieji į parodą iš Brusel-Nord sto 
ties, išėję pro didžiąsias duris, sėda į tram 
vajų nr. 18 ar 81 ir važiuoja iki galo. Per
kant tramvajuje Expo bilietą už 30 fr., ne
bereikia mokėti atskirai už tramvajų. At
vykus 10 vai. į parodą, patariama sėsti j 
Expo-ekspresą ir už 15 fr. apvažiuoti visą 
parodą. Turint bendrą parodos vaizdą, jau 
galima rinktis atskirus pavilionus. Įėjimas 
į „Linksmąją Belgiją“ — 25 fr., bet pano
rėjus iš tenai ir vėl sugrįžti į parodą, rei
kia ir vėl pirkti naują įėjimo bilietą.

Už pietus įvairiuose pavilionų restora
nuose kainos svyruoja nuo 80 iki 300 fr.

Kioske prie sovietų paviliono, be kitų su 
venyrų galima gauti literatūros — Ogo- 
niok, Komunist, Krokodil, Pravda ir k., o 
už 130 fr. ir butelį vodkos. T.

PALECKIS ILSISI?
č-egužės 1 dienos iškilmėse Vilniuje tarp 

paradą priimančiosios diduomenės nebu
vo J .Paleckio. Jo vietoje buvo pavaduoto
jas M. Junčas - Kučinskas. Nebuvo Palec
kio tuo metu ir Maskvoj. Keturi įsakai — 
apdovanojimų aktai, pasirašyti gegužės 4 
ir 6 dienomis, irgi skelbiami Kučinsko, ne 
Paleckio parašu. (LNA)

RIMTAI IEŠKO ŽIBALO LIETUVOJ
Gavus kreditų ir įrengimų, šįmet Lietu

voje žadama pradėti konkretesni tyrinėji
mai, ar nėra Lietuvos gelmėse žibalo. Nu
matoma visa eilė gręžimų — iki keturių 
su puse kilometrų gylio — linija nuo Latvi 
jos sienos į pietus, pro Raseinius, toliau 
dviem šakom: viena link Prienų, kita į va
karus, į Mažąją Lietuvą, beveik iki Kara
liaučiaus.

Jau nepriklausomybės laikais geologai 
turėjo duomenų, kad Lietuvos gelmėse ga
li būti žibalo, tik jis greičiausia labai gi
liai ir vargu ar tiek gausu, kad apsimokė
tų neišvengiamai reikalingas didelis in
vestavimas. Pastaraisiais metais geologi
nės ekspedicijos pranešinėjo randančios 
daugiau padrąsinančių duomenų, tad ryžta 
si konkrečiau tą klausimą ištirti.

Radinys, jei pasitvirtintų, būtų labai 
reikšmingas Lietuvos ūkiui. Reikšmingas 
(ir net pavojingas) būtų ir politiškai, nes 
Lietuvos teritorijos reikšmė tada taptų pa- 
naši į Artimųjų Rytų reikšmę, ypač, jei 
šaltiniai pasirodytų esą turtingi. (LNA)

RUOŠIASI GYVENTOJŲ SURAŠYMUI
1959 metų sausio mėnesį, drauge su So

vietų a, ir Lietuvoje numatomas visuotinis 
gyventojų surašymas. Kritiškoji surašymo 
data —■ sausio 15 d., ketvirtadienis. Surašo 
mi bus visi, kas tą dieną bus Lietuvos te
ritorijoje (dabartinėse oficialiose vadina
mos LTSR sienose), įskaitant ir laikinai 
atvykusius. Bus įtraukiami ir tie nuolati
niai Lietuvos gyventojai, kurie tą dieną 
bus laikinai išvykę. Laikinai atvykusių 
bus užrašoma jų nuolatinė gyvenamoji vie 
ta ir atžymima, kiek laiko jis Lietuvos te
ritorijoj laikinai gyvena. Išvykusieji bus 
įrašomi savo Lietuvos nuolatinėje gyvena
moje vietoje, nurodant, kiek laiko yra lai
kinai išvykę.

Be to, bus registruojami šie duomenys: 
lytis, amžius, ar susituokęs, tautybė, gimto 
ji kalba, piletybė, mokslas, jei mokosi — 
tai kokioj mokykloje, jei dirba — tai ko
kioje įmonėje ir kokį darbą, jei neturi pa
jamas duodančio darbo, — tai iš ko gyve
na, pagaliau — kokiai visuomeninei gru
pei priklauso: darbininkas, tarnautojas, 
kolchozininkas, pavienininkas (ty. sava
rankus ūkininkas), sukolektyvintas amati 
ninkas, privatus amatininkas, laisvos pro
fesijos, ar kulto tarnautojas (t.y. dvasi
ninkas). \

Kada ir iki kokio laipsnio to surašymo 
duomenys pasirodys viešumoje, tuo tarpu 
nežinia, bet greičiausia ne anksčiau kaip' 
1960 metais. (LNA)

MIELI SKAITYTOJAI
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra: v -
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, i 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.

Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir ' 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
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kitas kelias, kuriuo einant ir neatsižvel
giant į skirtingas socialines, politines ir 
ideologines pažiūras, galime eiti į susiprati 
mą, politinį sąmoningumą, ir tai yra vie
nintelis kelias pasiekti taikos. Šios parodos 
tikslas, mano ponai, sudaryti bendradar
biavimo ir taikos atmosferą. Čia ryškiai 
atstovaujamos žymesnės Vakarų ir Rytų 
valstybės, visos tautos ir rasės. Išstatytieji 
parodoje eksponatai rodo, kas jungia tau
tas, siekiant tarpusavio susipratimo, nes 
čia reiškiasi pasaulinis mokslo pobūdis, su 
kurtas didžiausių žmonijos protų. Tegul vi 
si šios Parodos lankytojai grįžta į savo ša
lis įsitikinę, kad virš mūsų senos civiliza
cijos kyla naujas humanizmas, kuris ne
griauna tų žmonijos šimtmečiais sukurtų
jų vertybių; tegu jie taip pat būna įsitiki
nę, kad tas humanizmas pasiekiamas tik 
gyvenant santaikoje“.

Šiuose karaliaus žodžiuose nusakyti paro 
dos tikslai ir lūkesčiai. Joje pirmą kartą 
pasaulyje demonstruojamas žmonijos įžen
gimas į Atominį amžių. Parodos centre pa
statytasis 102 metrų aukščio Atomiumas— 
150 milijardų kartų padidintas mažiausio
jo metalinio kristalo atomas — taip vyku
siai simbolizuoja tą įžengimą į atominę erą 
Ir yra šios parodos aukščiausias ir svar
biausias taškas, panašiai kaip 1889 metais 
Pasaulinėje' Parodoje Paryžiuje Eifelio 
bokštas vainikavo aną technikos amžių. 
Atomiumas pastatytas iš plieno ir apdeng
tas aliuminijaus skarda. 9 jo kamuoliai su-

SUSISIEKIMAS PANEVĖŽY
Panevėžy veikia keturios autobusų lini

jos, siekiančios Pajuostę, cukraus fabriką, 
naująjį dar nebaigtą linų audinių fabriką 
ir Liberiškio sovchozą. Visų linijų ilgis — 
22 kilometrai. Važinėja 18 autobusų. Be to, 
mieste dar yra 10 taksi automobilių. (Gy
ventojų skaičius su prijungtais priemies
čiais, spėjama, apie 50.000). (LNA)

MAŽINA BIUROKRATŲ SKAIČIŲ
Iš Pasvalio rajono finansų skyriaus (mo 

kesčių inspekcijos) neseniai buvo atleisti 6 
tarnautojai. Tai buvo padaryta „pradėjus 
mažinti finansų skyriaus etatus“.

Kiek tame skyriuje tarnautojų dar liko, 
neminima, bet iš visų aplinkybių matyti, 
kad ne mažiau, negu buvo atleista. Pasva
lio rajonas teapima vos daugiau kaip ke
tvirtadalį buvusios Biržų apskrities, o Bir
žų apskrities mokesčių inspekcija sugebė
davo išsiversti vos su keletą tarnautojų.

Ryšium su tuo atleidimu aiškėja ir kitas 
reiškinys: atleidžiami tarnautojai, kurie 
baigę specialias mokyklas, o paliekami tie, 
kurie baigę tik pradžios mokyklas ir dar
bo pramokę pačioje įstaigoje. Atleistieji 
protestuoja, kad jų mokslas nueina nie
kais, bet ir vietos komitetas ir finansų mi 
nisterija jiems atsako, kad diplomuotiems 
būsią lengviau darbo gauti, o bemoksliai 
neturėsią kur dingti. (LNA)

(E) Kauno Čiurlionio vardo dailės mu
ziejuje atidaryta kilnojamoji dailininkų 
darbų paroda. Čia savo darbais dalyvauja 
įvairių sovietinių respublikų dailininkai.

(E) Klaipėdoje pastatytas naujas žvejy
bos laivas-šaldytuvas „Palanga“ balandžio 
24 d. išplaukė į savo pirmąją kelionę. Ne
trukus Klaipėdos laivų statykloje būsiąs 
nuleistas dar vienas toks laivas.

(E) Kazlų Rūdos girininkijoje šį pavasa
rį bus pasodinta 22 ha jauno miško. Jau pa 
sodinta 4 ha pušaičių. Gretimose girininki
jose taip pat vykdomi miškų atželdinimo 
darbai. Didinami daigynų ir medelynų plo
tai.

(E) Naujas mokslinis tyrimo institutas 
organizuojamas prie Švietimo ministerijos. 
Institute dirbs pasižymėję pedagogikos spe 
cialistai. Bus nagrinėjami liaudies švieti
mo, pedagogikos teorijos, mokyklos vysty
mosi istorijos ir kiti klausimai. Institute 
veiks įvairūs sektoriai: Pedagogikos ir psi 
chologijos, kalbos mokslo, literatūros ir is
torijos, poli techninio mokymo ir kiti. Prie 
instituto veiks speciali biblioteka, įvairios 
laboratorijos ir eksperimentinės dirbtuvės.

(E) Kauno Medicinos instituto direkto
rius prof. Januškevičius kartu su Sovietų 
Sąjungos mokslininkų medikų delegacija 
išskrido į JAV, dalyvauti tarptautiniame 
kongrese vidaus medicinos klausimais.
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BALTIC STORES LTD
(Z. Juras) 

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

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
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Siųskite savuosius dovanų siuntinius į Lietuvą 
per

N E P S
(NORTH OF ENGLAND PARCEL SERVICE) 

LATVIŲ FIRMA
30, Grange Terrace, Chapeltown Rd., Leeds, 7.

' Tel. 44536
Priėmimo valandos:

pirmadieniais-penktadieniais 5-9 vai. p.p.
šeštadieniais 1-5 vai. p.p.
sekmadieniais 10-12 vai. rytą.

Bradford, 5, Clifton Villas (Latvian Club) 
pirmadieniais 6.30-8.30 vai. p.p.

Halifax, 56, Oxford Terr., St. James Rd.
šeštadieniais 3-5 vai. p.p.

Rochdale, 68, Park Rd., (pasiekiama autobu
sais 3 ir 6A, einančiais į Heybrook)

pirmą kiekvieno mėn. šeštadienį 2-5 v.p.p. 
Pageidaujant mes paruošiame bet kokios rū
šies siuntinį pasirinktinai. Smulkesnių žinių 
yra mūsų kainoraštyje.
Vaistai — mielai duosime jums apskaičiavi
mus, kiek jie kainuoja sudaryti siuntiniui, o 
mūsų kainos žemiausios.
Pasiuntimas garantuotas (įskaitant mokesti
nes prievoles ir kitas išlaidas).
Oro pašto siuntiniai iki 22 svarų.

PAŠAU UYJĮE
— Indonezija skelbiasi atėmusi iš savo 

ukilėlių vieną aerodromą.
— Kenijoje pradėjo stipriau veikti slap 

ta kikujų organizacija Kia Muimdi, kurios 
102 nariai jau areštuoti.

— 1963 metais V. Vokietija savo aviaci
joje turės 80.000 žmonių ir 2.700 lėktuvų.

— Kėsintasi nužudyti Kubos prezidentą 
Fulgencio Batista.

— Pirmasis komunistinės Kinijos paga
mintasis automobilis pavadintas: „Rytų 
vėjas“.

— Paremdami streikuojančius mėsinin
kus, neoficialų streiką buvo pradėję keli 
tūkstančiai Londono uosto darbininkų, bet 
jau vėl grįžo dirbti.

— Seoule pakarti du korėjiečiai, 
1956 
lą.

kurie
m. nužudė karinės žvalgybos genero-

Japonai pastatė paminklą žuvusiems 
priešams pagerbti (žuvo 48.000).savo

— Maždaug už 75 mėnesių amerikiečiai 
siųs į erdvę beždžionę, o paskui ir žmogų.

— Vakarinėje Indijoje nuėjo nuo bėgių 
traukinys; 21 žmogus žuvo, 44 sužeisti.

— D. Britanijoje gydytojų sluoksniai ke 
lia klausimą, kad būtų panaikintas įstaty
mas, baudžiąs savižudžius.

— Maskvon nuvažiavo Suomijos prezi
dentas PĮekkonen.

— Londonas dar gyvena be autobusų.
—■ Jugoslavijos prez. Tito atsisakė paža 

do apsilankyti Lenkijoje.
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

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

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 

MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 
IR REIKALAVIMŲ!

i

I

s

s

l

s

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose— 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia —■ Lietuvių Namų Akc. Bendrove 

. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruome nių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonaitis. Prancūzijoje —: O. Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje —A. Paulaitif 
Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje t- A. Bričkuvięn ė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje —- M. Balerinas.
Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Ga rdens, W.ll, Telephone: PAR 2470.

4


	1958-05-29-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1958-05-29-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1958-05-29-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1958-05-29-EUROPOS-LIETUVIS-0004

