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Persvara Vakaruose @
SOVIETAI DAUGELIU POŽIŪRIŲ ATSILIEKA NUO VAKARŲ

Europos Ir Amerikos spaudos nuotrupos

Europos Kuba
(Elta) Jei sovietai pastaruoju metu lin

kę kelti daugelyje sričių tariamąjį savo 
pranašumą, tai įvairūs informaciniai, sta
tistiniai duomenys kalba priešingai. Pvz., 
admirolas E. Bioerklund ištyrė kai ku
riuos informacinius šaltinius, „States
man's Yearbook", „Whitacker's Alma
nack", „J. Tautų 1961 m. liepos mėn. sta
tistiką“, pagaliau visą eilę politinių ir 
mokslinių Vakaruose ir Sovietijoje išleis
tų leidinių. Jis priėjo išvados: Sovietų Są
junga dar žymiai atsilikusi nuo Vakarų, ji 
— įvairiose srityse — dar aiškiai silpniau 
pasireiškia. Visą eilę tų silpnesnių Sovie
tuos pusių jis iškėlė „Neue Zuercher Zei- 
tung“ (300 nr.) paskelbtame straipsnyje.
Sovietų Sąjunga tesudaro 7.4 proc. 
pasaulio gyventojų

Pasiremiant statistiniais duomenimis, 
matyti, kad Sovietų Sąjunga gyventojų 
skaičiumi tesudaro vos 7,4 proc. — tai 
skaičius, kurio nemini nei sovietiniai pro-, 
pagandistai, nei sovietinė literatūra. Tie
sa, pranešime apie priimtąją kom. parti
jos programą (1961 m. ,.Pravda") nurody
ta, kad komunistinis blokas, įskaitant 
raud. Kiniją, sudarąs trečdalį pasaulio 
gyventojų. R. Kinijos gyventojų skaičius 
nurodytas 790 mil., tuo tarpu jis iš tikro 
siekia ligi 670, o jei neskaityti kai kurių 
pasienio sričių kinų ar sovietų pusėje, tai 
jis kristų ligi 640 mil. Taigi, jei pačios So
vietų Sąjungos gyventojų skaičius dabar 
gali siekti ligi 221 mil., o Rytų Europos 
satelitai gyventojų dabar turi 117 mil., tai 
rytų blokas iš viso gyventojų turės apie 
978 mil.

O Vakarai turi apie 1.100 mil. gyvento
jų. „Pravda“ nurodo, kad Vakaruose gy
ventojų esama 541 mil. Iš tikro, įskaičius 
Britų Bendruomenės kraštus,-bet išskyrus 
sąjungines valstybes Azijoje ir P. Ameri
koje, tas gyventojų skaičius siekia netoli 
1.100 milijonų. Jei neskaityti Indijos ir 
Pietų Afrikos Sąjungos, tai Vakarai gy
ventojų turi daugiau už Sovietus su visais 
jų satelitais — Vakarai 490 mil., o Sovie
tai su satelitais per 338 mil. Tuo būdu su
griaunamas mitas apie skaičiumi prana
šesnę Sovietų Sąjungą — atrodo, daugiau
sia čia remtasi žymiai didesniu sovietų 
karių skaičiumi antrajam karui pasi
baigus.
Silpnoji pusė — 48 pavergtos tautos

Stambi Sovietų silpnoji pusė, tai 48 pa
vergtos tautos, kurių daugelis nenoriai 
kenčia pavergėjo jungą. Nėra jokia paslap 
tis, kad jei 40 proc.'Sovietijos gyventojų 
verčiami kalbėti rusiškai, vis dėlto jie 
daugiau vertina tautinę, ne rusų, kalbą, 
tai Kremliaus valdovai negali jaustis 
ramūs.
Atsilieka ir gyvenimo lygis ir pramonė

Nors Sovietijos gyvenimo lygis pasta
raisiais keleriais metais ir yra pakilęs, ta
čiau, palyginus su Vakarų kraštais, jis 
vis dar per žemas. Vakarų specialistai abe 
joja, ar galimas įvykdyti Chruščiovo no
ras per ateinantį dešimtmetį gyvenimo ly
gį kasmet kelti po daugiau kaip 3 proc.

Svarstydami sovietų gyvenimo lygį, eko 
nomistai ir mokslininkai linkę lyginti So
vietijos ir JAV brutto-socialinį produktą, 
jo kilimą ar smukimą. Tas socialinis pro
duktas (kitaip tariant, bendroji visų pre
kių bei patarnavimų vertė) Vakaruose 
yra dvigubai didesnis kaip Sovietuose ir 
visą jų bloką įskaitant. Tiesa, sovietai sa
vo socialinio produkto metinį augimą lai
ko lygiu 8,6 proc., tuo tarpu, kai jis turė
tų būti žemesnis. Amerikiečių metinis au
gimas siekia apie 4 proc., o Maskvos pro
pagandistai jį nuvertina ligi 2,2 proc. Jei 
sovietų valdovai kalba apie 8,6 proc. au
gantį socialinį produktą ir septynmečio 
laikotarpyje 10 proc. kylantį žemės ūkį. 
tai Vakarų ūkio žinovai, prisimindami bu
vusių penkmečių nesėkmes, abejoja tais 
sovietiniais teiginiais bei gražiais prana
šavimais. Dabartinė Sovietų S-gos pra
monės gamyba sudaro apie 45 proc. ame
rikietiškosios pramonės (pagal sovietinius

Kun. Žvinį — teisman
(E) Kaip praneša „Tiesa“ (254 nr.), 

Širvintose pradėta smarki akcija prieš 
kun. J. Žvinį. Visai akcijai akstiną davė 
„Švyturio“ žurnalo 18 n-ryje pasirodęs 
straipsnis apie kun. Žvinio „antivisuome
ninę, amoralią veiklą“. Vėliau Širvintose 
pradėti rašyti laiškai vykd. komitetui, 
rengti mitingai, priimti rezoliucijos, ku
riose reikalauta kun. Žvinį patraukti at
sakomybėn. Kai kurių kalbėtojų priekaiš
tai kunigui buvo tokie: jis organizavęs 
šaulius, neleidęs žmonėms melstis bažny
čioje gimtąja kalba, persekiojęs naciona
linių mažumų piliečius... 

duomenis — apie 60 proc.). Tai reiškia, 
kad dar praslinks nemaža laiko, kol bent 
pramonės požiūriu abi didžiosios valsty
bės sugebės susilyginti.

Vakarai stiprūs pramonėje ir be Amerikos
Pažvelgus j statistinius leidinius, leng

vai galima įsitikinti, kad Vak. ir Pietų 
Europos NATO kraštų pramoninis pajėgu 
mas nėra žemesnis už JAV pramonės lygį. 
Pagal J. Tautų 1960 m. metraštį ir statist, 
metų ketvirtį (1961 m. rugpjūčio mėn.), 
matyti, koks Vakarų kariškai svarbių ga
minių produkcijos pajėgumas, ją palygi
nus su Rytų, sovietinio bloko gamyba. 
(Čia neįeina Vakarų sąjungininkai Azijo
je, P. Amerikoje ir R. Kinija). Palygina
mieji skaičiai rodo:

Elektros energijos pagaminta: Vakaruo
se — 70 proc. Rytuose — 22 proc. Anglies 
gamyba siekia: Vakaruose — 48 proc. 
Rytuose — 48 proc. Geležies: Vakaruose 
— 60 proc. Rytuose — 39 proc. Plieno: 
Vakaruose — 58 proc. Rytuose — 31 proc. 
Gamt. dujų: Vakaruose — 83 proc. Rytuo 
se 1 4proc. Naftos: Vakaruose — 37 proc. 
Rytuose — 19 proc.

Jau tai rodo didesnį Vakarų pranašumą 
pramonėje. Vakarų gamyboje tik Vak. 
Europoje gaminama: apie 43 proc. visos 
elektros energijos, 56 proc. anglies, 60 
proc. geležies, 18 proc. gamt. dujų ir 10 
proc. žibalo. Prireikus, pvz., karo atveju, 
Vakarai dar gali gauti 18 proc. naftos iš 
Karibų jūros bei P. Amerikos kraštų. Tai
gi jau matome santykį 55 proc. prieš 19 
proc. rytų bloko nenaudai. Beje, pagal 
naujausius J. Tautų Statistinio biuro duo 
menis („Die Welt", 265 nr.), laisvojo pa
saulio pramonės gamyba 1962 m. antroje 
pusėje, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 
1961 m., pakilo 7 proc. Viso pasaulio be ry

SeįtįjnioS^
NEAIŠKUMAI INDIJOS REIKALU

Kinija yra pasiūliusi Indijai sudaryti 
paliaubas.

Nors atrodo, kad karo veiksmai sustojo, 
tačiau Indija neskuba atsakyti, laukdama, 
kol Kinija pradės atitraukti savo karinius 
dalinius. Kinija pažadėjo atsitraukti, bet 
pasiryžusi laikyti, ką užėmė Ladako pro
vincijoje.

TEISYBĖ AR PROVOKACIJOS?
V. Vokietijos kontržvalgybos viršinin

kas Gehlenas prisipažino, kad jis buvo pa
vedęs pik. Wichtui užmegzti ryšį su „Der 
Spiegei“, kurio redaktoriai yra suimti, 
kaip įtariami valstybės išdavimu.

Suimtas ir pik. Wichtas, bet dar niekuo 
nepakaltintas. „Die Westfaelische Rund
schau“ paskelbė, kad už jo veiksmus atsa
komybę imasi jo viršininkai ir kad jis bus 
greit paleistas.

Iš tiesų pik. Wichtas įspėjęs „Der Spie
gei“, kad į šio laikraščio reikalus galinti 
įsimaišyti policija.

KODĖL KINIJA SUSTABDĖ KOVAS?
Kinija labai staigiai pasiryžo sustabdy

ti kovas Indijoje.
Kadangi padėtis fronte kiniečiams vyko 

sėkmingai, tai spėjama, kad sovietai bus 
pagrasinę kariškai neberemti Kinijos.

MACMILLANO KELIONĖS
Britų min. pirm. Macmillanas apie gruo 

džio mėn. vidurį numato važiuoti į Pary
žių pasimatyti su prez. de Gaulle'iu.

Manoma, kad Paryžiuje jis sustos ke
liaudamas į Vašingtoną susitikti su prez. 
Kennedžiu.

ATOSLŪGIS
Sovietai nutarė pasiimti iš Kubos savo 

kovos lėktuvus.
Iš Kubos išgabenamieji sovietų lėktu

vai amerikiečių bus fotografuojami iš lėk
tuvų (jie išgabenami laivais).

Prezidentas Kennedys atitraukė blo
kadą.

Rusijos ir Varšuvos pakto karinės pajė 
gos taip pat nebėra jau paruošties stovy
je.

LAISVIEJI DEMOKRATAI PASILIKS 
KOALICIJOJE

Dr. Adenaueriui teks pertvarkyti savo 
vyriausybę, kai joje buvusieji 5 ministe
rial — laisvieji demokratai atsistatydino. 
Tačiau laisvieji demokratai koalicijoje pa 
siliks, tik norėtų, kad atsistatydintų kraš
to apsaugos ministeris Straussas ir vidaus 
reikalų Hoechleriš, kurie yra įpainioti 
„Der Spiegei" savaitraščio istorijoje. 

tų bloko kraštų, pramonės gamyba šiuo 
metu triskart didesnė kaip prieš antrojo 
pas. karo pradžią?
Sovietija žymiai priklauso nuo užsienio 
rinkų

Karo ar blokados atvejais svaraus au- 
tarkijos klausimas, taigi sugebėjimas 
valstybei pačiai pasirūpinti įvairiomis 
prekėmis. Atrodytų, kad rytų blokas gali 
išsiversti be didesnio importo. Tačiau, 
kaip teigia sovietinių reikalų žinovas R. 
Strausz-Hupe, sovietai verčiami iš Vaka
rų įsivežti varį, cinką, volframą, kai ku
rias plieno rūšis ir mašinų dalis. Pagal 
kitus šaltinius, sovietai dar importuoja ir 
medvilnę, cheminius gaminius, gumą, ben 
zolį, kranus, vamzdžius, tekstilės prekes. 
Be to, reikia atsiminti, kad Vakarų laivai 
gabena 40 proc. visų importuojamų pre
kių į Sovietų S-gą, tie Vakarų laivai ap
tarnauja 60 proc. Lenkijos ir net 75 proc. 
Rytų Vokietijos, importo. Tai liudija, kad, 
priešingai kai kurioms nuomonėms, sovie
tai negali išsiversti be užsienio rinkų bei 
prekių.

Sovietų pastangos pakelti gamybą, pasi 
vyti Vakarus tik rodo, kad jie įžiūri silp
nąsias savo ūkio puses. Savo pažadais pa
kelti gyventojų gerovę, pasiekti laimėjimų 
ūkyje ir drauge Vakarų pajėgumą maži
nant ar jo neįvertinant, jie siekia prideng 
ti tas silpnąsias vietas. Sovietinis pasiry
žimas nuolat kelti tariamąjį sovietinį arti
mos ateities pranašumą, greičiausia, turi 
tikslą sumažinti Vakarų budrumą ir su
kelti klaidinantį įspūdį, kad, esą, laisva
jam pasauliui neapsimoka priešintis sovie 
tinei ekspansijai. Tuo tarpu Vakarai, prie 
šingai, bekovodami dėl laisvės ir kitų dva 
sinių idealų, kaip tik turėtų kelti visoke
riopą pajėgumą bei karinę galią.

DIENOS H
20 MIL. SVARŲ PER 6 MĖNESIUS

Chruščiovas pareiškė partijos centro ko 
mitetui, kad per šių metų pirmąjį pusmetį 
pinigais ir daiktais iš valstybės pavogta 
20 mil. svarų.

Vien Uzbekijoje patraukta atsakomy
bėn 150 tokių vagių. Aukštas vietas už- 
imantieji partiniai priiminėję kyšius.

DRAUGŲ APSIŽODŽIAVIMAS
VENGRIJOJE v

Vengrijos komunistų partijos suvažiavi- 
mė'sovietų atstovas Kuusinenas užsipuolė 
Albanijos „išdavikus“, kad jie kritikuoja 
Chruščiovą dėl nuolaidų Kubos reikalu.

Kinijos atstovas gynė Albaniją ir puolė 
Jugoslavijos revizionizmą.

Kai Kuusinenas puolė Albaniją, jam ne 
plojo Kinijos, Šiaurės Korėjos, Burmos ir 
Vietnamo komunistų atstovai.

PRAŠO RUSSELLĮ TARPININKAUTI
Kinijos min. pirm. Chou En-lajus krei

pėsi į britų lordą Russellį, prašydamas tar 
pininkauti, kad Indijos min. pirm. Nehru 
priimtų Kinijos siūlomąsias paliaubų są
lygas.

Nehru į pirmąją Russellio telegramą vi
siškai neatsakė.

Kaune priimtos gamtinės dujos
(E) Lapkričio 3 d. Kaune vyko iškilmės 

—baigus įrengti dujotiekį Vilnius-Kaunas, 
uždegtas vad. „draugystės deglas“ ir su
organizuotas mitingas, dalyvaujant parti 
jos, valdžios ir kt. pareigūnams. Daugiau
sia dėkota „broliškųjų tautų“ paramai, o 
LKP ck sveikinimą perdavė skyriaus ve
dėjas Fiodoras Jekateriničevas. Nors kau
niečiai versti džiūgauti, tačiau tas vadina
mąsias Dašavos (Ukrainoje) dujas pra
džioje tegavo Petrašiūnų šiluminė elektri 
nė ir 1.400 butų naujame Tunelio gatvės 
rajone. Vėliau, šiais metais, žadama šį 
„pigiausią kurą“ suteikti eilei įmonių ir 
dar 1.000 butų. „Tiesa“ (261 nr.) prane
šė, kad „Žalgirio“ stadione uždegus dujų 
liepsną, buvo sugroti Sovietų Sąjungos ir 
pavergtosios Lietuvos himnai, o vakare 
muzikiniame dramos teatre įvyko iškil
mingas posėdis, buvo apdovanoti dujotie
kio Vilnius-Kaunas statytojai. (Nenuro
doma, ar bus sumažintas elektros tari
fas — E.).

— Minėdami 5 metų erdvės tyrimo su
kaktį, sovietai išleido didžiulį 3x6 inčių 
pašto ženklą su kosmonautais.

Vokietijos kanclerio Adenauerio kelio
nė į Vašingtoną vėl į pirmąją vietą iškelia 
Berlyno klausimą. Amerikiečių „N. Y. He 
raid Tribune" rašo:

„Adenauerio lankymasis Vašingtone pri 
mena mums, kad Vakarų Europoje Kuba 
turi Berlyno vardą. Berlynas Kremliaus 
dabartinėje laikysenoje yra suvaidinęs pa 
našų vaidmenį, kaip ir Kuba. Vien tik 
prestižo sumetimai glaudžiai sieja abu 
klausimus ir abi padėtis. Tai turi paska
tinti mus kokiu nors priimtiniausiu planu 
užsitikrinti sau vietą Berlyne. Tikimės, 
kad tas dalykas ir sudarys Adenauerio su 
Kennedžiu pasikalbėjimų branduolį“.

Amerikiečių „The New York Times" 
rašo:

„Prezidentas ir Federalinės Respublikos 
kancleris labai sutaria dėl to, kad geriau
sias būdas išvengti konflikto yra Vaka
rams Berlyne laikytis taip kietai, kaip 
JAV laikėsi Kubos reikalu. Kaip kancle
ris yra sakęs, tam reikia, kad Vakarai bū
tų vieningi ir stiprūs. Tačiau netolimoje 
ateityje gali susidaryti tokios sąlygos, ku
rios vėl leis tartis su Sov. Sąjunga. Da
bar, kaip atrodo, kancleris yra linkęs šiuo 
pereinamuoju metu sutikti, kad ameri
kiečiai Berlyno klausimu vykdytų savo su 
manymus, įskaitant ir sudarymą tarptau
tinės įstaigos, kuri kontroliuotų susisie
kimą su Berlynu ir kurioje dalyvautų ir 
Rytų Vokietija“.

Kad tais klausimais lems ne vien tik pre 
zidento ir kanclerio pasikalbėjimai, leistų 
spręsti britų „Topic", kuris rašo:

„Nuo to laiko, kai iškilo Kubos klausi
mas, Chruščiovas ir Kennedys raštu vyk
do viršūnių pasitarimus. Tas privatus pa
sikalbėjimas pasiekė tokį laipsnį, kada 
abi pusės buvo pajėgios pasisakyti, kokio
mis sąlygomis galėtų būti sutarta pagrin
diniais Berlyno klausimais ir dėl branduo
linių bandymų sustabdymo. Abiems va
dams rūpėjo išlaikyti pasikalbėjimų pa
slaptį, kol bus sutarta, nes abu jie turi 
prieštaringų sąjungininkų“.

CHRUŠČIOVAS IŠGELBĖJO CASTRO
Britų „The Guardian“ rašo:
„Su Chruščiovo pažadu išgabenti savo 

bombonešius Iljušinus iš Kubos ir prez. 
Kennedžio nutarimu nuimti blokadą kri
zė, kaip atrodo, yra pasibaigusi. Tačiau 
šiokio tokio pavojaus vi? dar esama. Ame

BUSIMIEJI AKADEMIKAI
(E) Akademijos skelbime „Tiesoje“ 

(242 nr.) nurodyta, kad į akademikus pa
siūlyti: Vilniaus Valst. V. Kapsuko vardo 
universiteto rektorius J. Kubilius, Valst. 
mokslinio tyrimo darbų koordinavimo ko
miteto pirm. Alg. Žukauskas, akademijos 
Ekonomikos inst. direkt. K. Meškauskas, 
„Komunisto“ vyr. redakt. doc. VI. Niunka. 
Kandidatais į narius - korespondentus pa 
siūlyti: R.M. Chomskis, A. Nemura, V. Ne 
šukaitis, K. Rekevičius.

Rusų kalba. Lietuvoje ir rusų įtaka
(E) Vilniaus radijas lapkričio 8 d. pla

čiau palietė Maskvos „Iskustvo“ leidyklos 
paskelbtąjį leidinį apie rusų knygų spaus 
dinimą Vilniuje, rusų kultūros tariamąją 
įtaką Lietuvoje 13-16 amž. Knyga, ruso 
Anuškino parašyta, pasižymi visa eile 
klaidingų teiginių ir tikrovės klastojimų. 
Dabar per Vilniaus radiją kartotas klai
dingas teiginys, kad, girdi, rusų kalba bu 
vusi valstybinė kalba didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje, rusų kalba buvę leidžia 
mi įstatymai, mokymo priemonės ir kt. 
Iš tikro Lietuvos didž. kunigaikštystės lai 
kais buvo vartojama gudų, vad. kancelia
rinė kalba. Knygoje dar paliečiama Vil
niaus spaustuvininkų veikla, pasigiriama, 
kad Vilniuje 16 ir 17 amž. buvo pasirodžiu 
sios gramatikos rusų kalba. 

PASAULY
— Mirė 1953-59 metais buvęs Prancū

zijos prezidentas Rene Coty.
— Kipro muitininkai ir policija turkų 

laive užtiko opiumo už 1.5 mil. svarų.
— Prancūzų kareivis, kuris dirbo są

jungininkų centriniame Europos pajėgų 
štabe, suimtas, nes nepasisakė, kad rumu
nų diplomatas norėjo iš jo išgauti karinių 
paslapčių.

— Amerikiečių žiniomis, visame pašau 
lyje Maskvai ir Pekinui dirba apie 300.000 
šnipų.

— Prancūzija sutiko paskolinti Sirijai 
17.850.000 svarų Eufrato užtvankai sta
tyti.

— Rusija įsigabeno iš Ceilono 3 mil. 
svarų arbatos.

rikiečiai ir toliau vykdys ties Kuba orinę 
žvalgybą, o Kuba gali nušauti amerikie
čių lėktuvą. Tačiau jei tą dalyką išleistu 
me iš akių, tai pati labiausiai jaudinusi 
pokario istorijos krizė ir būtų baigta“.

O amerikiečių „Newsweek" dar meta 
žvilgsnį, kokia buvo ta krizė. Jis rašo:

„Pasaulis buvo atsidūręs prieš nuosta
bią sceną: Fidelis Castro, trečiaeilis dikta 
torius, praeitą savaitę bandė nepaklausy
ti Jungtinių Tautų, Jungtinių Valstybių ir 
Sov. Sąjungos. Prezidentas Kennedys įsa
kė išgabenti sovietinius bombonešius ir 
raketas iš Kubos. Nikita Chruščiovas su
tiko. J. Tautų generalinis sekretorius su
tiko pabūti tarpininku. Tačiau Castro 
trukdė pasitarimus. Bet vienas dalykas 
buvo aiškus: amerikiečių kantrybė jau 
baigė išsekti. J. Valstybės buvo nusistačiu 
sios nuversti Castro. Kai paaiškėjo, kad 
jis yra sovietų įrankis, politinėmis ir eko
nominėmis sankcijomis buvo ruošiamasi 
pagreitinti jo galą. Tam reikalui J.V. tu
rėjo užsitikrinusios Vakarų pusrutulio pa 
ramą; o būta taip pat įrodymų, kad ir ru
sai visiškai dėl to nesijaudintų“.

SOVIETŲ NEPASISEKIMAI
Kviesdamas boikotuoti Kiniją, Italijos 

Nenio socialistų „Avanti“ rašo:
„Iš tikro Kinija statė ant kortos ne šie 

nų reikalą, o visiškai ką kita. Čia reikalas 
ėjo dėl draugiško sugyvenimo galimybių, 
ir tai buvo nukreipta prieš Chruščiovą. Ki 
nija iškėlė naują sunkią krizę, kai tuo tar 
pu Sov. Sąjunga ir JAV veda sunkiai vyks 
tančius pasitarimus, kaip surasti sprendi 
mą Kubos ir Berlyno klausimais“.

Britų „The Guardian“ spėja, kodėl Ki
nija paskelbė paliaubas. Jis rašo:

„Nėra pagrindo darytis prielaidas, kad 
Kinija paskelbė paliaubas, atsakydama 
tuo į kokį nors Rusijos ultimatumą. La
biau galimas dalykas, kad Sov. Sąjunga 
pagrasino Kinijai, jei ji būtų puolama, ne 
beduoti pažadėtosios karinės paramos, jei 
ji ir toliau tebepultų Indiją“.

O britų „The Observer“ rašo:
„Vakarai laimėjo Kuboje ir atlaikė smū 

gį Indijoje. Rusija patyrė du pralaimėji
mus, nes kiniečių noras buvo pažeminti 
Chruščiovą ir parodyti, kad jis remia ne 
tą lenktynių arklį“.

Panašus atsitikimas
Jurijus Kalininas apdovanotas Lenino 

ordinu. Darbo raudonosios vėliavos ordiną 
gavo Ivanova, Nakonečnas, „garbės ženk
lo“ ordiną Danilovas, Fraimanas Gončia- 
rovas, Jemeljanovas ir dar visa eilė Micha 
ilų, Jurijų, Anatolijų, Nikalojų, Ivanų, Igo 
rių, Grigorijų ir Piotrų. O kuo gi jie nusi
pelnė?

Pasirodo, jie „broliškai“ valdo ir tvarko 
Lietuvos elektros reikalus. Ar yra dar kuo 
čia stebėtis? Visi įvairių sričių apdovano
jamųjų sąrašai yra pergrūsti rusais. Ta
čiau šįkart yra ir naujiena. Pažiūrėkite: 
visi tie Kalininai ir Nakonečnai dirba šiau 
rėš vakarų energetikos srityje! Ar tai nė
ra tas pats pavadinimas, kurį vartojo ru
sų carai, kai jie valdė Lietuvą? Taip, tas 
pats. Tas pats, tik šiandien Ivanai ir Nika- 
lojai jau nebe balti imperialistai, bet rau
doni...

ŽEMDIRBYS NEIŠEINA Į PENSIJĄ
Tokia antrašte „Švyturio“ žurnalas Nr. 

20 išsispausdino A. Lieponio straipsnį. 
Ten tvirtinama, kad Širvintų rajone tebe
vargsta laukuose 80 m. amžiaus senutė 
Salomėja Kanapeckienė. Visi, girdi, ragi
na ją eiti į pensiją, o ji — ne ir ne. Ji, 
kaip Lieponis tvirtina, baisiai dar vis no
ri dirbti.

Toks tikras ar sugalvotas senutės tvir
tinimas Lieponiui reiškia, kad žemdirbys 
labai nori dirbti, kad jis, kol gyvas, nesi
trauks nuo žemės, žmogus, sako, dirba ne 
varomas, žmogus nuostabiai myli žemę.

Mes ir be Lieponio žinome, kad lietuvis 
ūkininkas myli žemę. Tačiau, susimilda
mi, pasakykite jūs mums, ar ta senutėlė 
Kanapeckienė iš viso gali gauti pensiją? 
O jeigu ir gali, tai kokio didumo ta pensi
ja būtų? Mes spėjame, kad 80 m. amžiaus 
sulaukus tenka nebe dirbti jau, o tik kan
kintis. Taigi ir Kanapeckienė tik kanki
nasi. Bet ji kankinasi, nes žino, kad iš so
vietinės pensijos negalėtų išgyventi.

Mūsų brangių draugų
p.p. Juozo ir Onutės PELECKIŲ 
mylimai motinėlei-Uiošvei mirus, 

kartu liūdim.

Jonas ir Jadvyga Aukščiūnai
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kad 1919-1921 m. Ry- 
labai neramūs laikai.

ir mokytojas, tuo me- 
šioje gimnazijoje mo-

Ant to neatsakė nei žodžio Rainys. 
Juk ką apie jį žmonės sau bemanys,

Pagal 
velionis buvo vienas

te

Nr, 47(738). 1962. XI. 27

Radijo bangomis ■ iš Lietuvos pasklido 
žinia, kad š.m. lapkričio 5 d. Kaune pasi
mirė profesorius Antanas Purenąs. Jis bu
vo plačiai žinomas mokslininkas, chemi
jos specialistas, visuomenės veikėjas ir 
politikas. 1920-21 m. jis buvo Rokiškio gim 
nazijos direktorius 
tu, kada man teko 
kytis.

'Reikia pažymėti, 
tų Lietuvoje buvo
Bolševikų kariuomenės antplūdis, kuris 
siautė Rytų Lietuvoje, plėtėsi ir plačiau 
po kraštą. Tik Lietuvos savanorių dėka 
buvo sustabdytas ir sutriuškintas šis rau
donasis antpuolis.

Antanas Purenąs, išaugęs naivaus ir 
utopinio socializmo dvasioje, šio bolševi
kinio sūkurio buvo įtrauktas į srovę ir 
buvo nešamas pasroviui. 1919 m. jis buvo 
Revoliucinio Komiteto Švietimo Skyriaus 
vedėjas. Tačiau, bolševikus išgujus iš Lie 
tuvos, jis pamatė, kad tikrasis kiekvieno 
lietuvio kelias yra nepriklausomos Lietu
vos valstybės tarnyba ir gynyba. Nuo 1921 
m. A. Purėnas lieka ištikimas Lietuvai iki 
savo mirties.

Antanas Purėnas gimė 1880 m. vasario 
16/28 d. Tatkonių kaime, Skapiškio valse,, 
Rokiškio apskr., pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Jis mokėsi Liepojos gimnazijoje, 
chemijos mokslus baigė 1910 m. Petrapi
lio universitete. Baigęs aukštąsias studi
jas, jis pasiryžo aukotis mokslui. Greit jis 
buvo paskirtas Petrapilio gimnazijos di
rektoriumi.

1922 m. vasario 16 d., įsikūrus Lietuvos 
universitetui Kaune, jis buvo pakviestas 

■ organinės chemijos katedros profesorium.
Šioje mokslo srityje jis dirbo iki mirties, 
paruošdamas Lietuvai gerų specialistų 
chemikų. Be to, universitete ėjo įvairias 
administracines pareigas: prorektoriaus, 
rektoriaus, u-to sekretoriaus, gamtos-ma
tematikos fakulteto sekretoriaus ir t.t. Ša
lia universiteto, jis dirbo suaugusiųjų gim 
nazijoje kaip lektorius, buvo švietimo mi
nisterijos egzaminų komisijos narys. 1941 
m. jis buvo paskirtas Lietuvos Mokslų 
Akademijos nariu. 1951 m. jis buvo Kau
no Politechnikos Instituto profesorius, o 
nuo 1958 m. to paties instituto technolo
gijos fakulteto organinės chemijos ir tech 
nologijos katedros vedėjas. Iš jo moksli
nių darbų pažymėtini: „Organinės chemi
jos vadovėlis“, „Koloidinių dalių forma ir

struktūra“ ir gausybė mokslinių studijų 
specialiuose mokslo žurnaluose. Kaip 
mokslininkas porf. A, Purenąs pasižymėjo 
nepaprastu darbštumu, tikslumu ir objek 
tyvumu.

A. Purenąs, dar jaunas būdamas. įsikin
ko į lietuviškąją politinę ir visuomeninę 
veiklą. Jau Petrapilyje jis buvo lietuvių 
studentų draugijos aktyvus narys. 1916 m. 
jis dirba Lietuvių nuo karo nukentėju- 
siems šelpti draugijoje. Taip pat jis akty
viai veikia ir socialdemokratų rateliuose. 
1920 m. A. Purenąs išrenkamas į Steigia
mąjį Lietuvos Seimą kaip socialdemokra
tų atstovas. Jis čia aktyviai dirba Švieti
mo Komisijoje. 1925 m. jis paruošė Lietu
vos kultūros tarybai liaudies universitetų 
ir suaugusiųjų gimnazijų programas. 1929 
m. Purenąs išrenkamas V Kultūros kong
reso tarybon.

A. Purenąs uoliai rašo ir lietuvių spau
doje. Jis bendradarbiauja Lietuvių laik
raštyje, Naujojoje gadynėje, Vilniaus

LIETUVOJE MINĖJO V. KRĖVĖS KŪRYBĄ
(E) Sukakus V. Krėvės-Mickevičiaus 80 

gimimo metinėms, rašytojo kūrybą verti
no Lietuvos spauda. J. Lankutis („Tieso
je“ 247 nr.) Krėvėje rado visą eilę prieš
taravimų. Girdi, rašytojo kelyje buvo per 
sipynę kraštutinumai — jis buvęs pasida
vęs hitlerininkų ir buržuazinių nacionalis
tų spaudimui, buvo padaręs „antitarybinį 
pareiškimą“, emigrantų tarpe ilgėjęsis Lie 
tuvos, pagaliau 1954 m. miręs. J^Lankutis 
kalba apie , prieštaravimus ir V. Krėvės 
kūryboje, gailisi, kad rašytojas talentą au 
kojęs kūriniui biblijiniais motyvais. ‘ Ta
čiau, pasak komunistinio kritiko, V. Krė
vė esąs vis dėlto „mums artimas“ ir visų 
pirma savo liaudišku humanizmu, jis įdo
miai parodęs liaudies žmogaus prigimties

(E) Maironio 100 m. gimimo metinių 
proga Lietuvoje išleista Maironio kūrybos 
rinktinė. Ją redagavo (žinoma, kruopščiai 
išsijoję, atrinkę paskirus eilėraščius —E.) 
K. Korsakas, E. Mieželaitis, ir A. Venclo
va. Maironio raštų rinkinys išleidžiamas 
ir rusų kalba Maskvoje.

žiniose, Kovoje, Skarde. Žarijoje, Kos 
moše, Socialdemokrate, Mintyje ir kt. 
Jis daug rašė ne tik savo specialybės da
lykų, bet ir socialiniais, politiniais, ekono 
miniais klausimais.

Visiškai nusivylęs bolševizmu 1919-21 
m., A. Purenąs 1941 m. nepuolė į bolševi
kų glėbį, kaip daugelis mūšų naivių inteli 
gentų, bet laikėsi labai rezervuotai, šaltai 
ir net nepalankiai. Todėl bolševikai jo ne
iškėlė į mokslines aukštumas, bet tolera
vo kaip prityrusį ir nepakeičiamą moks
lininką specialistą.

Kaip savo mokytoją atsimenu Antaną 
Pureną kaip labai paprastą, kuklų, ramų 
žmogų. Man visuomet atrodė, kad šis žmo 
gus negali nuskriausti ne tik kito žmo
gaus, bet ir musę užmušei gailėtųsi. Jis bu 
vo tikras humanistas, kilnaus žmogaus 
pavyzdys. Ir tikras mokslininkas: mokslo 
skruzdė. Ne tik jo mokiniai, bet ir visi lie 
tuviai jį visuomet atsimins kaip geriausią 
Lietuvos žmonių draugą ir Lietuvos uolų 
mokslo darbininką, tarytum Simaną Dau
kantą.

RlKlOIAlj

susidūrimą su bažnyčia, jos daromu povei 
kiu. Esą, tenka vertinti ir Krėvės „Daina
vos šalies senų žmonių padavimus“ dėl jų 
didelio bendražmogiško turinio, meilės 
gimtajam kraštui, poetinio skambėjimo. 
Labiausiai reikšmingi iš dramatinių kūri
nių tai, pasak Lankučio, „Skirgaila“ ir 
„Šarūnas" (tai — šekspyriško užmojo as
menybės). Dramaturgai, esą,. galėtų iš 
Krėvės pasimokyti, ir čia pavyzdžiu nu
rodytas J. Grušas su jo „Herkum Man
tu“. J. Lankutis mini, kad surasta antroji 
apysakos „Miglose“ dalis ir pluoštas Krė
vės apsakymų apie „buržuazinę valdinin
kiją“. Raginama šį rankraštinį palikimą iš 
leisti. Pagaliau pripažinta, kad Krėvė — 
didelio talento ir plačių užmojų rašytojas.

Sudaryta ateistinė taryba
(E) Pagal „Tiesą“ (253 nr.) Lietuvoje 

sudaryta mokslinės — ateistinės propa
gandos taryba, į kurią įeina mokslo, kul-. 
tūros veikėjai, partiniai, spaudos, radijo, 
televizijos atstovai. Narių tarpe: J. Žiugž
da, prof. P. Slavėnas, J. Ragauskas ir kt.
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Pusiaukelj mėnuo per dangų išvarė, 
Kad skirstytis ėmė studentai, nutarę 
Vienybėje skinti sau kelią, 
Pradėti ir šelpti viens kitą, kaip broliai, 
Netaip kaip kad daugelis elgias lig šiolei, 
Šiltesnę sugavę vietelę.

Kad Jakštas ir Klimas, pralenkę kitus, 
Ant Krokuvos Priemiesčio samdė ratus 
(Per daug, mat, namo pasivėlins), 
Ant kampo bestovintį Rainį sutiko;
Abudu iš išgąsčio rikte suriko: 
Tai buvo tik Rainio šešėlis.

Stovėjo išblyškęs, kaip marmuras baltas; 
Tik prakaitas bėgo per veidą jam šaltas; 
Draugų iš pradžios nepažino;
Prašnekinus, rodos, ryšiai jam iširo, 
iNes ašaros retos kaip pupos pabiro; 
Pabudo ir bėgti mėgino.

Bet Jakštas ir Klimas jau jo nepaleido, 
Pamatę, kaip dega jam akys iš veido, 
Supratę nepaprastą kovą!
Neklausdami skausmo baisaus priežasties 
Ir net nežiūrėdami noro paties, 
Par vežę paguldė į lovą.

Per'ištisą naktį akių neuždaręs, 
Nei žodžio į savo draugus neprataręs, 
Gulėjo Rainys kaip be' žado;
Tik saulei jau tekant, blakstienai pradėjo 
Sulipti, krūtinė ramiau atsilsėjo, 
Sapne užmiršimą atrado.

Jadvyga suprasti negali visai, 
Kas stojos su Juozu. Ar kitas jisai? 
Ar ji taip mažai jį pažino?
Kaip jis, taip lig šiolei jos nieks neužvylė: 
Ją vakar kaip vandeniu jis apipylė 
Ir juoktis ant karto mėgino.

Mėgino dar juoktis; paskui susipratęs, 
Akis pilnas ašarų joje pamatęs, 
Lyg, rodos, pratart ką norėjo;
Bet lūpas puikybė, matyt, surakino, 
Ar, rasit, jau širdį savy užmarino:
Nei žodžio netaręs išėjo.

Ar Juozą dar myli, pati nemokėtų 
Dabar atsakyt; bet žaizdų iškentėtų, 
Ji žino, užmiršt negalės!

Ji žino, galybės jokios neužteks! 
Kas trūko širdy, to jau nieks nesumegs, 
Ir ji, kaip pirmiau, nemylės.

Išblyškus, per savaitę tankiai raudojo 
Nuo tėvo slapčia ir ramumo ieškojo, 
Padėjus Chopiną į šalį;
Ieškojo ir rado maldoj išrišimą: 
Jos skausmas pavirto į tą nuliūdimą, 
Kurs juoktis pro ašaras gali.

Paėmus Chopiną iš naujo tada, 
Nokturnų akordus iš lengvo užgavo; 
Dabar jie neskrido, kaip dvasios skunda, 
Tik opią krūtinę kaip sapnas lingavo; 
Jie kalbino tylų širdies nuliūdimą, 
Kaip balzimu tepė žaizdų atminimą.

Kas stojos su Juozu? Kokia priežastis 
Jadvygai neduoda užmigt per naktis? 
Tai Goštautas žino geriausia.
O Rainiui susirgus, kaip jo sveikata? 
Malonės silpnybe sau nepaprasta 
Per tarną nekartą pats klausė.

Kad dukterį savo ramesnę išvydo, 
Iš džiaugsmo jam veidas nušvitęs pražydo, 
Vienturtę kaip tėvas mylėjo.
Jis parodai jausmo statyti nemoka, 
Tačiau rūpestingos širdies jam ne stoka, 
O labas dukters jam rūpėjo.'

Kad savo Jadvygą išvydo ramesnę, 
Jam tartum žvaigždė užtekėjo šviesesnė, 
Širdies atrakindama raktą:
Pats Juozą aplankė, užmiršęs didybę, 
O jauno ligonio pamatęs silpnybę, 
Net jam pabučiavo į kaktą.

„Tikėjaus ne veltui, gerutis vaikine!“ 
Pradėjo iš reto, „kad tavo krūtinė 
Juk tėvišką maldą atjaus;
Matau, kaip sunku buvo mano maldos 
Jaunam paklausyti, bet pats kitados 
Po metų pažvelgsi ramiau.

Matau tavo širdį, kaip krikštolą gryną, 
Ir vyrišką būdą, kaip matos retai!
Su juo neįbrisi į melo purvyną , 
Ir duokdieve, rasit, išlėksi aukštai!
O, ačiū, kad mano maldos paklausei: 
Mokėsiu už tai atsilygint gausiai“.

MIRĖ PROF. A. PURĖNAS
(E) Lapkričio 5 d., eidamas 82 metus, 

Kaune staiga mirė Kauno Politechnikos 
instituto prof., Lietuvos Mokslų akademi
jos akademikas Antanas Purėnas. Velio
nis buvo gimęs 1881 m. (L. Enciklopedijos 
žiniomis — 1883 m.), vasario 16 d. Tatko
nių km., Rokiškio apskr. 1919 m. A. Purė
nas buvo Rokiškio apskr. revoliucinio ko
miteto švietimo sk. vedėju ir iki 1921 m. 
Rokiškio gimnazijos direktorium. 
„Tiesa“ (262 nr.),
Lietuvos aukštosios mokyklos iniciatorių 
ir 40 metų dirbo pedagoginėje srityje 
(nuo 1922 m. Kauno, vėliau — Vytauto 
Didž. universitete, dėstęs, buvęs ir prorek
toriumi). 1940 ir 1944 m. A. Purėnas buvo 
paskirtas universiteto rektoriumi, nuo 
1951 m. — Kauno Politechnikos instituto 
profesorium. Velionis plačiai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje, veikė Petrapilio lie
tuvių stud, draugijoje, socialdemokratuo
se, 1920 m. buvo išrinktas į Steigiamąjį 
Seimą. Dirbo spaudoje, paruošė ar išvertė 
eilę Lietuvos socialdemokratų partijos lei 
dinių, parengė ir eilę vertimų iš chemijos 
srities. Pagal „Tiesą“ (262 nr.), komunis
tai Pureno veiklą vertinę ir velionį buvo 
apdovanoję ordinu, medaliu, kitais garbės 
vardais. Lapkričio 9 d. A. Purėnas buvo iš 
kilmingai palaidotas Petrašiūnų kapinė
se. Atsisveikinimo žodžius tarė inst. rekto
rius prof. K. Baršauskas, prorekt. M. Mar 
tinaitis. Mokslų akad. prez. J. Matulis, 
profesoriai Stp. Jankauskas, BĮ. Abraitis, 
J. Lenckevičius ir kt.

GARSINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios kny 

gos lietuvių kalba. Kas jas perskaitys, tik 
rai džiaugsis ir suramins savo širdis. Pir
mosios knygos vardas: Dieviškas Amžių 
Planas su braižiniu, arba Studijavimas 
švento Rašto, 1 tomas, šioje knygoje smul 
kiai aprašoma, kas turės įvykti, kas buvo 
išpranašauta prieš tūkstantį metų if kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame Kristaus 
karaliavimo amžiuje. Knyga drobės apda
rais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol.

Antroji knyga: Laikas Prisiartino arba 
Studijavimas švento Rašto, 2 tomas. Taip 
pat įrišta ir ta pati kaina, 358 puslapių. 
Šioje knygoje smulkmeniškai aprašoma 
apie Amžius ir Prieškrisčius, kas jie to
kie yra, kokie jų darbai.

Neturtingiems siunčiam veltui knygelių 
ir traktatų. Reikalaudami visuomet kreip 
kitės šiuo adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., 
Spring Valley, Ill., USA.

Vis tiek kaip pernykštis jam sniegas! 
Ko laimė Jadvygos nuo jo reikalavo, 
Jis vis tai išpildęs dėl jos paaukavo!.. 
Dabar... galvą lenkia vien miegas.

Užmigti, užmiršti, nors kiek atsilsėti, 
Nors bent valandėlę nejaust, negirdėti, 
Net atsikratyti nuo noro!..
Paskui? O, jis žino, kam priekaištus kęsti: 
Verčiau idealams gyvatą pašvęsti!
Tik oro plačiau jam, tik oro!..

Čia jam pamažu akyse ėmė temti!
Nuilsus krūtinė dar kartą pasemti 
Sau oro plačiau pamėgino.
Užmigo. Tai kartais Jadvyga sapnavos;
Tai Slaviai vaidinos, atgimę didžiavos;
Tai Glinskio svajonės masino.

Bet miegas ligonio nebuvo ramus:
Neglostančius, regimai, atminimus 
Jaunoji krūtinė beglaudė!
Nes krūpčiojo kartais; įdubę skruostai 
Rasojosi prakaitu nepaprastai 
Ir degė, kaip uogos, nuraudę..

'„Būk tamsta ramus!“ tarė daktaras senas, 
Kai Goštautas jį susirūpinęs klausė:
„Nors vyrai tokie, kaip elksnis, kūrenas, 
Bet jo organizmas — tvirtainė „drūčiausia“.
— „Duok, Dieve!“ išeidamas Goštautas sakė. 
„Kad tik neužgestų, kaip deganti žvakė?“

Geresnės, kaip laikas, gydyklos nerasi: 
Kentėjęs jr verkęs, laiku apsiprasi; 
Palaiminta laiko gydykla!
Kas daugel mylėjo, tas daugel kentėjo. 
Tas, vyru išaugęs, nelinksta nuo vėjo: 
Kančia —tai didvyrių mokykla.

Daug gali pakelti ant savo pečių, 
Kas nesveria siekių ir norų plačių 
Ant kurčio savimeilės svaro, 
Kas laimės neieško, kaip tas godulys, 
Kuriam vien tik savo širdies sopulys 
Skaudėdamas miegą nuvaro.

Ne savo tik laimės ieškojęs Rainys 
Šiandieną ramesnis, kaip tas kalinys, 
Kursai net prie pančių pripranta;
Aplanko dar retkarčiais jį atminimas; 
Bet tai nebe marių audringas bloškimas, 
Kurs garlaivius skaldo į krantą.

Jam laimė ant žemės, matyt, nežadėta! 
Tai norints Jadvyga, taip jo numylėta, 
Gal laimę po metų atras.
Tada ir ant jo gal kitaip pažiūrės; 
Nejau tada ašaros jai nebyrės, 
Kai didžią jo auką supras.

Čia Juozui pačiam nenorom akyse 
Dvi ašari — perlu, kaip žvaigždės, užšvito; 
Ir norints, kaip milžinas, gynės dvasia, 
Žaizdų atminimai jam vienas už kito.
Lig šiol neužmigę, vėl grįžo kankino, 
Ir veltui nuo jų apsiginti mėgino.

KODĖL DIDĖJA ĮVAIRIŲ SEKTŲ
VEIKIMAS MŪSŲ LAIKAIS?

Mūsų laikais, tiek laisvajame pasauly
je, tiek Rusijoje ir Lietuvoje, pastebimas 
vis didėjantis įvairių sektų pasireiškimas. 
Netenka čia aiškinti, kas yra sektos, nes 
visi gerai žinome, kad sektos yra tai įvai
rios nekatalikų krikščionių bendruome
nės, įvairiais laikais atsiradusios, ir nors 
neva remiasi Kristaus mokslo tiesomis, 
bet jas iškreipia ar kai kurių visai nepri
pažįsta. Katalikų Bažnyčia nieko bendra 
neturi su jomis ir yra griežtai jas pasmer 
kusi, bet pasitaiko ir tikinčių katalikų, 
kurie, tariamai norėdami pažinti tikėji
mą, susideda su sektantais ir taip nutolsta 
nuo tikrojo tikėjimo. Ypač sektų klausi
mu visi katalikai turi būti labai atsargūs 
ir griežtai pasipriešinti jų viliojimams bei 
apgaulei. Sektantai, išnaudodami paskuti
niojo karo atneštąsias nelaimes ir žmonių 
gyvenimo nusivylimus, vargus bei netik
rumą, gudriai eina į plačias mases, skelb
dami tariamąjį išsigelbėjimą. Netekę dva
sinės pusiausvyros, žmonės lengvai pasi
duoda pagundoms ir griebiasi kiekvieno 
šiaudo, kuris jiems atrodo išsigelbėjimu. 
Juo labiau kas yra linkęs svajoti ir ieškoti 
greito išsigelbėjimo, juo lengviau jis įtiki 
kiekvienai sektantų pasakai apie artėjan
tį pasaulio galą, apie sielų inkarnaciją 
arba antrukart įsikūnijimą, apie pragaro 
nebuvimą ir apie daugelį kitų nesąmonių. 
Daugeliui, mat, patinka lengvai, be atgai
los, be maldos, be pasiaukojimo, be sakra
mentų malonės pasiekti tariamąjį išgany
mą. Sektantai užtai drąsiai, atkakliai ir 
labai uoliai plečia savo klaidas, atmesda
mi tai. kas žmones varžo ar verčia pripa
žinti Bažnyčios skelbiamąsias dogmas ar 
jos įsakymus. Ypač nemažo pasisekimo 
turi, atrodo, sektantai Jehovos liudinin
kai, baptistai, adventistai ar kiti panašūs, 
plačioje Rusijoje, kur tikrasis tikėjimas 
negali būti viešai skelbiamas, esant lais
vai tik ateizmo propagandai. Tuo naudo
jasi sektantai, slaptai žadindami lengvati
kių viltis ir patraukdami į klaidas. Ir Lie
tuvoje tas pavojus, atrodo, yra nemažas 
ir verčia katalikus rimtai susirūpinti tik
rojo tikėjimo išlaikymu.

Laisvajame pasaulyje sektantai randa 
nemažo pritarimo, kad ir tikinčių, bet nu- 
sivyluių ar nepatenkintų tikinčiųjų tar
pe. Jiems tikrasis Bažnyčios rodomasis ir 
skelbiamasis išganymo kelias yra per sun
kus ir per ilgas ir per daug reikalaujantis 
pastangų, todėl jie lengvai pasirenka nau 
ją, neva patobulintą sektų rodomąjį ke
lią. Tai nėra naujas reiškinys, nes sektų 
jau ir pirmaisiais krikščionybės amžiais 
buvo ir jau šv. Jonas apaštalas savo 2 laiš 
ke rašo: „Nes daug klaidžiatikių išėjo į 
pasaulį, kurie neišpažįsta, 
tus yra atėjęs kūne. Toks 
vedžiotojas ir antikristas. Sergėkite patys 
save, kad nepamestumėte 
bet gautute pilną užmokesnį“. Didžiausio
ji visų sektantų klaida yra tai, kad jie sa
vo nuosavą dvasią laiko Šventąja Dvasia, 
kuri duoda visą žinojimą, kad jie laiko sa 
ve aukščiau už Kristaus įsteigtą mokomą
ją ir vadovaujančią Bažnyčią ir bando pa
gal savo išmintį ir tik sau palankia pras
me aiškintis Kristaus šventąjį Raštą. Tai 
aiškiai yra priešinga Kristaus įsteigtosios 
Bažnyčios mokslui, kuris yra vienas, ne
dalomas ir neklaidingas. Negalima iš to 
mokslo pasirinkti tik tai, kas patinka, o 
visa kita atmesti. Kas atmeta bent vieną 
Kristaus tiesą, atmeta visą jo autoritetą 
ir nepriklauso Kristaus mistiniam kūnui. 
Kas susideda su sektantais, tas nustoja 
būti kataliku, užsitraukia ekskomuniką, 
t.y. išskyrimą iš Kristaus Bažnyčios ir 
nustoja visų teisių ir malonių sielos išga
nymui. Taigi sąmoningas katalikas negali 
dalyvauti sektantų susirinkimuose, negali 
leistis su jais į ginčus ar priimti ir skaity
ti jų platinamuosius raštus bei knygas ar 
laikraščius, šv. Jonas apaštalas apie tai 
sako: „Jei kas ateina pas jus ir neatsineša 
to Kristaus mokslo, nepriimkite jo į na
mus, nė nesakykite jam: „sveikas“. Nes 
kas jį sveikina, dalyvauja piktuose jo 
darbuose“.

kad Jėzus Kris- 
žmogus yra su-

ką užsidirbote,

Mons. Cleras

PAMALDOS

BRADFORD — gruodžio 2 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — gruodžio 9 d.. 12,15 v.

„Altorių šešėly“ — ateizmo tarnyboje
(E) Raš. J. Šimkus per Vilniaus „Tiesą 

pasidžiaugė, kad Vilniaus televizija spalio 
15 d. perdavusi scenas iš Putino-Mykolai- 
čio „Altorių šešėly“, pavadintas „Namai 
be Dievo“. Scenose buvęs pavaizduotas 
kunigų pasilinksminimas atlaidų proga. 
J. Šimkus televizijos studiją ragino toliau 
inscenizuoti antireliginius kūrinius, pir
moje eilėje — žemaitės „spalvingąsias 
scenas“.
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Linksmai skelbkime!..
Tokiu šūkiu, Baden-Wuerttenbergo Vi

daus reikalų ministerijai skatinant, vieti
nės vokiečių jaunimo organizacijos suren
gė tarptautinį jaunimo susitikimą Stutt- 
garte, Gustav Siegle namų salėje, lapkri
čio 9 d. vakare. Parengimą globojo ir įve
damąją kalbą pasakė Vidaus reikalų vice- 
ministeris Sepp Schwarz. Jo mintis ir bu
vo sukviesti kitų tautų jaunimo grupes 
kartu su vokiečių jaunimu ir taip akivaiz
džiai pademonstruoti kultūrinį įvairumą 
ir dvasinį vieningumą. Toji mintis gimė, 
paties Sepp Schwarz žodžiais tariant, jam 
dalyvaujant Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minėjime 1962 me
tais Stuttgarte ir žavintis lietuvių tauti
niais šokiais, šalia eilės įvairių Vokietijos 
sričių jaunimo grupių (švabijos, Silezijos, 
Pomeranijos, Prūsijos ir kt.), dalyvavo 
estai, vengrai ir lietuviai. Estų daininin
kė Brinkmann padainavo porą liaudies 
dainelių, o dešimties šokėjų grupė kukliai 
pašoko 2 šokius. Vengrai pasirodė su trim 
šokiais, palydimais daina. Lietuvių liau
dies menas buvo atskleistas daina, šokiu 
ir tautinių rūbų spalvingumu. Mokytojui 
K. Motgabiui diriguojant, Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai sudainavo „Kur gi
rios žaliuoja“ ir „Jau pravertos dvaro sto- 
nios“. Dainininkai publikos buvo palan
kiai priimti. Didžiulio įvertinimo susilau
kė tautinių šokių šokėjai. „Kubilas“, „Ma
lūnas" ir „Lenciūgėlis" buvo lydimi ploji
mų ne tik juos užbaigus, bet pačių šokių 
metu kokių 600 žiūrovų buvo plojama pa
gal muzikos ritmą. Mokytoja Eliza Ta
mošaitienė iki paskutinės minutės jaudino 
si dėl pasisekimo, nes pasitraukus iš šokė
jų tarpo devintokėms, kurios turi susi
kaupti artėjantiems abitūros egzaminams, 
dvi šokėjos (Janulytė ir Steinbachaitė) 
scenoje buvo pirmą kartą. Tačiau baimė 
pasirodė buvusi nebūtina. Niekas ne tik 
nesuklydo, bet visas ansamblis pasirodė

grakščiai ir patraukliai. Rengėjai visoms 
tautybėms įteikė po dovanėlę. Už lietu
vius ją priėmė mokytoja E. Tamošaitienė, 
palydėta dviejų mergaičių. Apie lietuvių 
išskirtinį pasirodymą viešai kalbėjo patys 
rengėjai, o viceministeris Sepp Schwarz 
gimnazijos direktoriui kun. Br. Liubinui 
pareiškė, kad lietuvių nė su viena grupe 
negalima net lyginti. Tai esanti visai kita 
klasė. Į jo pagyrimą įsijungė ir pats gar
bingiausias šventės svečias Bonos Federa
linės Pabėgėlių ministerijos viceministe
ris Dr. Nahm.

Visa programa užsitęsė daugiau kaip 3 
valandas. Baigiamąjį žodį tarė viceminis
teris Dr. Nahm, tarp kitų dalykų pabrėž
damas, kad šis pasirodymas yra kartu ir 
politinė demonstracija, būtent, parodoma 
pasauliui, kaip įvairių tautybių jaunimas 
Vokietijoje moka mylėti ir gerbti ne tik 
savo tautos kultūrines vertybes, bet taip 
pat ir kitų tautų. ELI

STANKEVIČIENĖ TAUTŲ 

DRAUGYSTĖS GĖLYNE

Mums jau nusibodo sekti tuos įsakus, 
kuriuose surašomi Paleckio apdovanoja
mieji garbės raštais įvairių sričių darbuo 
tojai. Tokie nuobodūs, tokie vis rusiški ši
tie sąrašai. Bet Paleckiui, matyt, dar nenu 
sibodo. štai jis ir vėl pasirašė įsaką, pagal 
kurį garbės raštus gauna Vilniaus-Kauno 
dujotiekio statytojai. Adejevas, Vjuginas, 
Karakulevas, Vasiljevas, Kirilinas, Kolod
kinas... O tarp jų, lyg kokia lietuviška le
lija tarp rusiškų erškėčių, įterpta Jadvyga 
Stankevičienė. Vienui viena lietuvė tarp 
gaujos rusų! Kaip jums patinka tai?

O panašus sąrašas juk ir poligrafijos 
darbuotojų irgi su Bliumanais, Borodav- 
kais, Filičevais, Ofčinskais, šiškinais ir 
Prigodinais. Lietuvis priverstas už pusba
dį gyvenimą bristi kolchozo purvą, nes 
ten skurdžiausi atlyginimai. Lietuvis — 
mažesnysis brolis. O kur geriau ir pelnin
giau, ten visi vyresnieji broliai šereliai, 
Nikalojai, Vladimirai, Michailai ir Tama
ros su Liubomis.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

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

GYVENIMAS, KURIS NĖRA ŠVIESUS
Skaitome „Komjaunimo tiesoje“ Rim

kaus ir Gavrilovos reportažą apie jaunuo
lių bendrabučius Vilniuje, ir šiurpas mus 
ima. Jau treji metai, kai pro stogus varva 
ant galvos ir ant parketo. Visur aplūžę, 
apirę, apšepę. Ne vien tik tame Vilniaus 
bendrabutyje, kurį aplankė šie laikraščio 
bendradarbiai. Kapitalinio remonto reika
lingi panašūs kiti namai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Kretingoje, Jonavoje ir ap
skritai visoje Lietuvoje. Namai su parke
tu, kurie šiandien jau paversti laužu ir 
kuriuose taip pat apgyvendinami jauni, 
gabūs, geri vaikinai.

Kokį poveikį gali daryti ir iš tikrųjų da 
ro jauniems žmonėms šitokios baisios są
lygos, tai matome iš šio reportažo. Tie ge
ri vaikinai,, suvaryti į baisiais laužais pa
verstus gerus namus, ima girtauti ir 
triukšmauti. Jie gi ir gyvena, kaip Gorkio 
bosiakiškos padugnės, kaip paskutinieji iš 
paskutiniųjų.

Mums atrodo, kad keleriopai geriau bu
vo laikomi Lietuvos kalėjimuose nuteistie 
ji bolševikai. O dabar ką gi padarė tie bol 
ševikei, kurie įkyriai kalba apie laimingą, 
šviesų ir džiaugsmingą dabartinį gyve
nimą?

PARDAVIKAI — NELIETUVIAI

SAVA RANKA

Yra Klaipėdoje Gogolio gatvė. Toje 
magistralėje stovi triaukštis nušiuręs na
mas. Dideli valgyklos langai iš liūdesio 
apdengė savo veidą dulkėmis. Tik kartais 
išgirsi drebuliu kalenančius dantis ir, ei
damas pro namą, užsiimi nosį. Gal šis na
mas benamis, gal niekam nepriklauso? 
Turi mūras dvidešimt pirmą numerį ir 
yra netoli pirmosios namų valdybos, kuri 
juo rūpinasi mažj^u, negu pamotė rūpino 
si Pelene.

Kai rūsiuose vis labiau rinkosi vanduo 
ir teko uždaryti valgyklą, po kelių kvieti
mų atvyko namų valdybos greitoji pagal
ba: srutų mašina pumpavo parudusius 
nešvarumus.

Gyventojai rūpinosi dėl ateinančios žie 
mos, o jiems meiliai sakė:

— Teks pašalti. Vietinio ūkio valdybos 
darbininkai rimtesnius darbus .atlieka.

Kaimyniniame name smagiai dūmina 
katilinės kaminas, o čia žmonės savo kvė 
pavimu šildo radiatorius.

Pamiršo, oi pamiršo vietinio ūkio val
dyba seną ir barzdotą liaudies išmintį: 
ruošk vasarą roges. Kai visiems buvo šil
ta, tai ir šiltom kalbom galo nebuvo. O 
dabar vėl girdisi autoritetingi balsai.

— Nebuvo kada šiuo namu užsiimti — 
pietinė miesto dalis — svarbiausias ob
jektas.

Apie šį objektą kalbama kelinti metai. 
Vargu ar pakaktų Klaipėdos mėsos kom
binate paskerstų jaučių odų surašyti vi
siems protokolams ir kalboms apie žvejų 
miestelio apšildymą. Atzvimbia „Volga“ 
prie pirmosios katilinės, ir visi vienbal
siai nutaria:

liuoti. Štai kodėl šiluminę trasą žymėjo 
žiemą garai ir neužšalusi žemė. Reikėjo 
smarkiai susiimti, kad žiemą žmonėms 
būtų šilta.

Pro šalį eidami, gyventojai matė, kaip 
atkastoje trasoje statybininkai vamzdžius 
apvynioja izoliacija, apdengia betonu, 
smaluoja.

Ir vieną rytą žvejų miestelio gyvento
jai pamatė tik kelis besikapstančius sta
tybininkus, už audros debesį tamsesnį jų 
brigadininką, iš kurio burnos perkūnai, 
velniai lakstė:

— Atėmė, velniai, žmones. Vėl svarbes
nių objektų surado... Laiku šildyti nepra
dėsiu.

Kas tie velniai, kas tie svarbesni objek 
tai, gyventojai nežinojo. Teko pačiam 
tuos raguotuosius ir jų adresą surasti.

Pilietis Jonas Urvakis pasikeitė butą. 
Turėjo trisdešimt šešis kvadratus triukš
mingoje Lenino aikštėje. Gavo penkiasde 
šimt keturis tylioje, ramioje, žalioje sunk 
vežimiams uždraustoje Žemaitės gatvėje. 
Ir sandėlis yra, ir du sausi sandėliukai 
bulvėms, anglims laikyti. Patiko piliečiui 
Joriui butas. Tik viena mažutė smulkme
nėlė — kambariai krosnimis šildomi. 
Brūkš surašo pareiškimą, kad jam būti
nas centrinis apšildymas ir remonto-sta- 
tybos valdyba tai jam per kelias dienas 
turinti padaryti. Ir valstybės lėšomis!

Miesto vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Jonas Razumas (jam paval 
di remonto-statybos valdyba) neišdrįso 
patenkinti Urvakio užgaidos. Nepadėjo ir 
užminimas:

— Juk mes vieno rango žmonės!
Neparėmė Jono vienas Jonas, nuskubė

jo Jonas pas kitą Joną. Miesto vykdomo
jo komiteto pirmininko pavaduotojas Jo
nas Babravičius, jau už panašius dalykė
lius svarstytas, brūkštelėjo rezoliuciją.

Remonto-statybos valdybos viršininkas 
M. čipas kaip mat duoda darbininkus, ir 
jie ardo krosnis, stato radiatorius. Praei
na kelios dienos, ir pilietis Jonas Urvakis

Mielas Redaktoriau,
reiškiu padėką, kad prisiuntė! man tą 

sąrašėlį, kokias knygas žada išleisti Nidos 
Knygų Klubas.

Jeigu sekančiais metais tos knygos bū
tų išleistos, tai Nidos Knygų Klubui su
šukčiau ne tris kartus valio, kaip lietuvių 
jau priimta, bet net 30 kartų ar net 3 kar
tus po 30.

Senasis planas, žinau, baigiasi kanau
ninko Mykolo Vaitkaus atsiminimų ant
ruoju tomu ir Romualdo Spalio novelių 
rinkiniu. O paskui Antano Šukio atsimini 
mai iš nepriklausomybės kovų „Du medi
niai ir trys geležiniai kryžiai“, Juozo Krū
mine romanas „šeštasis medis“, Petro Ta 
rulio romanas, Kazio Almeno novelių rin
kinys „Bėgiai“, Mykolo Vaitkaus atsimini
mai „Šiaurės žvaigždė“, Henriko Nagio li
teratūrinių straipsnių rinkinys „Langai į 
šiaurę“, Kazio Vaitkevičiaus novelių rin
kinys, Pulgio Andriušio naujas romanas, 
Romualdo Spalio linksmi pasakojimai, Ka 
rolės Pažėraitės naujas romanas, F. Neve- 
ravičiaus verstasis Orwelio romanas 
„1984“ ir K. Barėno novelių rinkinys.

Pasisekimo Nidai!
Tokį planą turėdamas prieš akis, nela

bai, tur būt, gėdintųsi ir „Sakalas“ ar 
„Spaudos Fondas“.

Kitas reikalas, ar tos knygos bus išleis
tos 1963 metais. Ar nereikės Nidai ilgų tre 
jų ar net penkerių metų, kol ji tokį planą 
įvykdys? Praeitis iki šiol yra rodžiusi, 
kad žengiamas čia jau, rodos, tvirtas žings 
nos pirmyn, o paskui ir vėl su kokia nors 
našta nusverdima atgal.

Taip, sutinku, kad toje praeityje būta 
sunkumų. Bet jie maždaug jau išgyventi. 
Tai ko gi dabar siekti, dėl ko grumtis? 
Mano galva, sakysim, baras nėra pats sau 
tikslas. Jame nei degtinė, nei alus nėra lie 
tuviški, ir tie dalykai vargu šildo lietuvy
bę. O jeigu ,yra lietuviškas baras ir jis 
duoda pelno, tai tas pelnas turėtų vykdy
ti didesnius uždavinius. O į tuos uždavi
nius gali ryžtingai pakreipti pelnus vado
vaujantieji žmonės. Mes atsimename 
Mauderodę, Zavadzkį, Kniukštą ar Žygelį. 
Atsimename ir atsiminsime. O atsimena
me dėl to, kad jų vardai buvo spausdina
mi lietuviškoje knygoje (o jei kurių var
dai, kaip Kniukštos ar Žygelio, nebuvo 
spausdinami knygose, tai tuos vardus mū
sų knygos istorijon įamžino jų vadovau
jamos leidyklos). Todėl sakau, kad gal nie 
kas taip neįamžins tų laikų, kuriais Lietu 
vių Namų Akc. Bendrovei viešpatavo Ste
pas Nenortas, o DBLS — Juozas Vilčins
kas, artimai talkinami Zigmo Juro, Juozo 
Lūžos, Petro Mašalaičio, Albino Pranskū- 
no, Vlado Strimo, kaip atsidėjimas Nidos 
Knygų Klubui ir laikraščiui. Kalbant dėl 
Nidos Knygų Klubo, tai jis nemiršta ir ne
atrodo, kad turėtų palinkimo mirti. Ko 
jam reikia, tai paspartinti savo darbą, kol 
dar yra galimybių knygai išeiti į žmones.

—0—
Ar tokių galimybių yra?
Mano mažybė norėtų pasakyti, kad dar

yra. Dar yra, kas rašo. Yra ir kas skaito. 
Ir vienų ir kitų eilės mažėja, tai tiesa. Ta
čiau kol jaunas, o, broli, sėk pasėlio grū
dą, kaip sakė Kudirka. Kol yra jėgų, o te
reikia pastangų, man rodos, verta Kudir
kos patarimu pasinaudoti.

—0—
Labai atsargūs žmonės, be abejo, nu

mos ranka į tokį pasiūlymą. Sakys: vyru
ti, knygų leidimas gali duoti nuostolių.

Sutinku, gali, žinoma. Tačiau gali tik at 
eityje, o šiandien nuostoliai, jei ir yra, la 
bai menki. Bet pelnas lietuvių kultūraTlr 
lietuvybei — milžiniškas. To pelno neįma 
noma būtų palyginti su kokiais nors smul
kiais piniginiais nuostoliais.

—0—
Ar, paspartinus knygų leidimą, negalė

tų ištikti tragedija: knygų daugėtų, o skai 
tytojų mažėtų?

žinoma, yra šiaudinių knygos skaityto
jų. Jie laukia tik sau tinkamesnės progos 
atsisakyti. Pradėjo jie pirkinėti ar užsisa
kinėti bendrojo patriotizmo nuotaikų ap
imti prieš daugelį metų. O patriotizmas, ži 
note, turi būti laikomas butelyje ir geru 
kamščiu dar užkimštas, kad neišsivėdėtų. 
Kadangi jie to buteliuko nepasaugojo ir 
niekuo nepapildė, tai vieną gražią dieną 
parašys jums po ilgiausią raštą ir ten paša 
kys: nieko gera neduodate, o aš noriu ge
rų knygų, tai prašau išbraukti mane iš 
skaitytojų. Pasakys taip, kad ir jie patys 
dideli ir išmintingi atrodytų ir jums dar 
galėtų užvežti, nors pats tikslas — atsisa
kyti knygų ir dar būtinai atsisakyti, kad 
nereikėtų sumokėti kelių ar keliolikos ši
lingų.

Tačiau knygos ir laikraščiai nelabai te
gali remtis šiaudiniais skaitytojais. O kny 
gų dažnėjimas gali tik prilaikyti nuošir
džius skaitytojus ir dar naujų patraukti. 
Kaip gi čia apsileisi nepaskaitęs kanaunin 
ko Vaitkaus ar dviejų Vyties kryžių kava 
lieriaus Šukio atsiminimų? Kaip čia neži
nosi, kokie klausimai iškyla Tarulio, 
Andriušio, Krūmino ar Pažėraitės roma
nuose? Spalis palinksmins, Almenas įves į 
dar nepažįstamų žmonių pasaulį, Nagys 
taikliu žodžiu sudarys literatūrinį balan
są. Duokite še, skaitysime, skubėkite 
spausdinti! šitaip galvoja skaitytojas, ku
ris tebemyli ir tebevertina knygą. O tų 
mylinčių ją gali būti ir daugiau (juk dar 
yra daug neskaitančių, kurie baigia susi
pirkti namus, kilimus, šnapsui laikyti bu
fetus, televizijas ir automobilius).

Tavo Jonas

LĖKTUVUS „BOMBARDAVO“ 
PLYTOMIS

Prasidėjus pirmajam pasauliniam ka
rui, automatiniai ginklai aviacijoje dar 
nebuvo naudojami. Konstruktoriai tais lai 
kais negalėjo suderinti šūvių su propele
rio apsisukimų skaičiumi. Prancūzų la
kūnai, ruošdamiesi skridimui, pridėdavo 
į mašinas plytų. Jos buvo skiriamos ap
mėtyti lėktuvui, jei jis arti priskrištų.

Sovietinė Lietuvos spauda spalio revo
liucijos sukakties proga paskelbė dabar 
Maskvoje gyvenančių, bet Lietuvoje prieš 
valstybinį darbą variusių senųjų komunis 
tų sveikinimą. Žiūrime, kiek gi čia esama 
tokių lietuvių, kurie knisosi po valstybės 
pamatais. Atrodo, ar ne vienas tik Tarvy
das bus lietuvis išdavikas. O visi kiti Za- 
vodnikai, Vorobjovai, Zismanai, Broidai, 
Kozlovskajos, Uljanovos ir Kromaitės — 
tai kitataučiai, kurie sėdėjo Lietuvoje, 
naudojosi jos vaišingumu ir pardavinėjo 
ją.

Piktindamiesi tais pardavikais, kartu ga 
lime džiaugtis, kad jų tarpe vis dėlto kaip 
ir nėra lietuvių.

— Temperatūra aukšta. Turi būti šilta, 
žodžiai stebuklu nevirsta, ir Žalgirio. 

Penkmečio gatvėse žmonės dreba nuo šal
čio. Jie bara tuos, kurie temperatūrą ma
tuoja katilinėje, o ne butuose.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Paga
liau šiemet vietinio ūkio valdyba susirū
pino žvejų miestelio šiluma. Iš katilinės 
pažvelgė į dangų: dūmai rūksta, debesys 
slenka, saulė šviečia. Nesimato jokio su
trikimo, kuris žvejų šeimoms 'trukdytų 
šiltai gyventi. Nusileido po žeme. Ir pa
matė statybininkų paliktus stebuklus. Iš 
katilinių išlenda ploni vamzdžiai ir už ke
liolikos metrų sustorėja. O toliau vėl plo- 
nutėlyčiai plonutėlaičiai. Ir niekur neizo-

TAZAB & CO. LTD
mI

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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iSHiji!

turi centrinį apšildymą. Valstybei tai kaš
tuoja 307 rubliai. Čia nepridedami naujai 
pastatytas sandėliukas (dviejų Urvakiui 
maža), kambarių duryse sudėti stiklai 
(nepakanka šviesos).

Dabar, tur būt, aiškiau, kodėl be prie
žiūros stovi triaukštis namas Gogolio gat
vėje, kodėl dar vis šalta žvejų miestelio 
gyventojų butuose, kodėl nejaučia šilu
mos dešimtys gyventojų Melnikaitės, 
Montės gatvėse, Mažvydo alėjoje. Na, o 
kaip Jonams ar ne karšta? Juos ėmė gė
dinti, kad viršininkams taip nedera elgtis 
(Jonas Urvakis irgi miesto vykdomojo ko 
miteto pirmininko pavaduotojas). Jiedu 
piestu stojasi:

—\ Argi mes ne žmonės?
Jeigu jūs žmonės, kaip visi, tai ir elki

tės, kaip jie. Paprasti mirtingieji Klaipė
doje ilgai laukia, kol jiems rūkstančias ar 
nešildančias krosnis suremontuos. O Jo
nui Urvakiui užteko brūkštelėti plunks
na, ir krosnių kaip nebūta, kaip mat cent 
rinis apšildymas.

Nepaprastas vadovas Jonas Urvakis. 
Jis vadovauja visam miesto švietimui, 
kultūrai. Tad iš kur buvęs mokytojas, 
švietimo skyriaus vedėjas išmoko taip 
kultūringai elgtis? Ar šiaip ar taip, klai
pėdiečiams toks elgesys labai nepatinka. 
Bet abu Jonai to maža tepaiso — sava 
ranka viešpatauja. . s

V. Miniotas
(„Tiesos“ koresp.)

„Tiesa“, 1962.X.23

DIDŽIAUSIAS TINKLAS

Paryžiuje pagamintas didžiausias tink
las pasaulyje. Jo ilgis — 320 m, plotis — 
50 m. Šį tinklą visą mėnesį gamino 200 
darbininkų.

Milžiniškam tinklui nugabenti į jūrą 
prireikė specialaus,- lėktuvo: sudėtas jis 
užima 9 kubinius metrus,

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius 
savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. 
Tam reikalui smulkių informacijų ir naujų 

kainoraščių prašome kreiptis į

BALTIC STORER
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti lietuviams 
jau daugiau kaip 20 metų.

Pasiunčiame: medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas 
mašinas, maistų, avalynę ir visa kita, 

kas tik yra leidžiama.
Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 

per 4 savaites.
Mūsų išrašytosios sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, duos jums teiąę gauti mokesčio nuo uždarbio 

sumažinimą (Income Tax).
Pakvitavimas su siuntinio gavėjo parašu 

pristatomas kiekvienam siuntėjui.
Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku 

patarnavimu.

ATSTOVAS MANCHESTERYJE:

A. Kuzmickas, 67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.

ATSTOVAS DERBYJE:
Ivaškevičius, 50, Balaclava Rd., Derby.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

SVARBIOJI SUKAKTIS
Gruodžio 9 d. bus paminėtas Lietuvių 

Bažnyčios. Londone pašventinimo auksi
nis jubiliejus, šv. Mišios vai. ir Suma 
H vai.; 3 vai. po pietų vakarinės, 4 vai. 
akademinis minėjimas Parapijos salėje — 
345 A Victoria Park Rd., E.9. Pamokslą sa 
kys, Sumą ir paskaitą laikys svečias iš Ro 
mos kun. Dr. Jonas Sakevičius, MIC, Ge
neralinis Marijonų Sekretorius. Dar žodi 
tars Vincas Balickas, Lietuvos Pasiunti
nybės Patarėjas, Petras Bulaitis, veiklusis 
ilgametis darbuotojas, ir kiti.

Meninėje dalyje išgirsime dainų, muzi
kos ir poezijos. Žada pasirodyti P. Nenor- 
tienės vaikų ir jaunimo, pirmą kartą po 
daugelio metų, tautinių šokių vienetai.

Į šią retą šventę rengėjai maloniai kvie 
čia visus D. Britanijos lietuvius.

PABALTIEČIŲ MOTERŲ BAZARAS
Pabaltiečių moterų šalpos organizacijos 

ruošia kalėdinį bazarą, kuris latvių na
muose (72, Queensborough Terrace, Bays
water, London, W.2) atidaromas lapkričio 
30 d., penktadienį, 4 vai. popiet.

Atidaro jį L. Hardęrn.
Bazaras atidarymo dieną paskui veiks 

iki 9 vai. vakaro. Po to jis bus atdaras dar 
dvi dienas — gruodžio l d., šeštadienį, ir 
gruodžio 2 d-, sekmadienį, abi dienas taip 
pat 4-9 vai. p.p.

Šeštadienį 6 vai. ir sekmadienį 5 vai. ba 
zare bus muzika. Bazare bus kuo atsigai
vinti. Įėjimas 1 šil.

PRIEŠADVENTINIAI ŠOKIAI
Gruodžio 1 d., šeštadienį. Londono Lie

tuvių Sporto ir Socialinio Klubo patalpo
se, 345A, Victoria Park Rd., London, E.9, 
klubo nariai, buvę kariai, rengia

Šokių Vakarą.
Programoje: skrajojantis paštas ir kiti 

įvairumai. Gros geras orkestras. Pradžia 
7.30 vai. vakaro. Visi kviečiami atsilan
kyti.

PABALTIEČIŲ BALIUS
Netrukus bus platinami bilietai į pir

mąjį lietuvių, latvių ir estų bendrai ruo
šiamąjį balių Londone, kuriam yra išnuo 
mota graži salė „Majestic Rooms“ šešta
dieniui, 1963 m. sausio 26 dienai.

Balių ruošia Baltų Taryba ir į jį kviečia 
Londone ir provincijoje gyvenančius lie
tuvius.

KŪČIOS IR KALĖDOS
Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvių So 

dyboje bus ruošiamos lietuviams bendros 
Kūčios ir Kalėdos.

Kas norėtų kartu su Sodybos gyvento
jais praleisti šventes Sodyboje, prašomi 
nedelsiant apie tai pranešti.

Švenčių ir apskritai atostogų reikalais 
kreiptis į Sodybos Administraciją: Head- 
ley Park, Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

KALĖDOS — VAIKŲ ŠVENTĖ — TIK 
LIETUVIŠKA KNYGA SUTEIKS TIKRO 

DŽIAUGSMO
Naujai gauta:
A. Giedrius — „Užburti Keliai“, spalvo 

tos, puikios iliustracijos, kaina — 1.9.0.
Al. Gustaitis — Algis Trakys ir taksiu

kas Šleivys“ 0.14.0.
Al. Gustaitis — „Užpuola Bitės“, spal. 

iliustracijos 0.14.0.
K. Binkis — „Baltasis Vilkas“ 0.7.4.
A. Rinkūnas — Kregždutė II III ir IV 

dalys, po 0.14,0.
Alė Rūta — „Nunešk, upeli, žąsų var

gus“ — 0.8.0.
A. Vaičiulaitis — „Auksinė Kurpelė“ 

— 1.10.0.
A. Baronas — „Mėlyni Karveliai“ — 

0,11.0.
S. Tomarienė — „Saulės Vestuvės“ — 

0.11.6.
A. Giedrius — „Pasakėčios“ — 0.14.8.
Frankienė — „Karalaitės Gintarės il

gesys“ — 0.9.6.
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto 

kelionė“. I dalis — 0.18.6.
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto 

kelionė“, II dalis — 1.2.0.
Suaugusiems

Alė Rūta —•" „Priesaika“, romanas — 
1.4.0.

A. Baronas — „Užgesęs Sniegas“ — 
0.18.6.

J. Grinius — „Gulbės Giesmė“ — 1.2.0.
S. Valiukas — „Lithuania, Land of 

Heroes“ — 1.7.6.
Šeinius — „Vyskupas ir velnias“ — 

1.2.0.
Ilgo grojimo plokštelės

„Dainuojame su Rūta“, 17 liaudies dai
nų, „Dainos iš Lietuvos“, 17 liaudies dai
nų, „Rožės ir tylūs vakarai“, 17 šliagerių.

Rašyti:
„DAINORA“

14, PRIORY RD., KEW, SURREY

DBLS CENTRO ŽINIOS
Centro Valdyba gavo kelis laiškus, ku

riais prašoma Skyrių atstovų suvažiavimą 
nukelti į pavasarį. Atsižvelgdama į tuos 
pageidavimus. Centro Valdyba pakeitė sa
vo ankstyvesnį nusistatymą, ir dabar su
važiavimas bus sukviestas kovo 23-24 d.d.

LNB-vės apyskaita jau baigiama, todėl 
ji bus išsiuntinėta akcininkams netrukus, 
nelaukiant suvažiavimo.

Tradicinis spaudos balius įvyks šešta
dienį, vasario 2 dieną, Lietuvių Namuose.

DBLS. per savo atstovus dalyvaudama 
Baltų Taryboje, netiesiogiai prisideda prie 
Pabaltiečių baliaus, kuris ruošiamas šešta 
dienį, sausio 26 dieną, „Majestic Rooms“ 
salėje, Londone.

KALĖDOS — DOVANŲ METAS
Lietuvių Sodyboje šiuo metu gyvena 6 

asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės nebe
gali dirbti. Jie visi yra labai kuklūs ir sa
vo pragyvenimui jokios pašalpos iš tautie 
čių niekada neprašo.

Bet Kalėdos yra dovanų ir geros nuotai 
kos metas. Praėjusiais metais geros valios 
tautiečiai dosniai prisiminė Sodybos gy
ventojus. Tikėkime, kad ir šiais metais 
jie nebus pamiršti. Būtų gera, kad graži 
kalėdinė tradicija — padėti nepajėges
niems broliams — rastų atgarsio visose 
lietuvių kolonijose. Jūsų auka paskaid- 
rins švenčių nuotaikas ir suteiks džiaugs
mo saviesiems.

GALIMYBĖS APSIGYVENTI 
SODYBOJE

Pasitaiko nugirsti kalbų, kad lietuviai 
seneliai ar ligonys, norėdami apsigyventi 
Lietuvių Sodyboje, turi už savaitę mokėti 
po 8 svarus ar net ir daugiau.

Šitokios kalbos yra neteisingos. Sene
liai, ligoniai ar šiaip nedarbingi žmonės, 
kurie Sodyboj pastoviai apsigyvena, nėra 
laikomi vasarotojais, ir jiems taikomos 
specialios kainos, atitinkančios jų išgales. 
Sudėjus į krūvą pensijas ir visas kitas 
gaunamąsias pašalpas jie šiuo metu yra 
pajėgūs mokėti tik 3 svarus ir 10 šilingų 
per savaitę, pasiliekant saviems smul
kiems reikalams dar apie 17/6 šilingų. 
Žinoma, jei valdžios pašalpas pasisektų 
padidinti, tai ir mokestis už pragyveni
mą atitinkamai galėtų padidėti.

Kas galvotų pastoviai Sodyboje apsigy
venti, šiuo metu yra pats geriausias lai
kas persikelti ir susitvarkyti. Pradėjus 
priimti vasaros atostogų užsakymus, kar
tais susidaro sunkumų rezervuoti tinka
mas patalpas.

Su apgailestavimu reikia pažymėti, kad 
ligoniams, kuriems reikalinga nuolatinė 
pagalba ir kurie nėra pajėgūs patys savęs 
apžiūrėti, tuo tarpu nėra tinkamų sąlygų 
Sodyboje apsigyventi. Tačiau visi pajėgęs 
ni seneliai, pensininkai ar dėl sveikatos 
netekę darbo tautiečiai visada gali pa
reikšti norą Sodyboje apsigyventi ir į ją 
persikelti.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu. .

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN‘S GARDENS 

LONDON. W.3
ENGLAND

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

EUROPOS LIETUVIS

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LTS ir LAS skyrių valdybos Nottinha- 
me lapkričio 17 d. surengė mūsų Kariuo
menės minėjimą, į kurį susirinko apsčiai 
lietuvių, nors oras buvo šaltas ir kraupus.

Minėjimą trumpa kalba pradėjo LTS 
skyriaus pirm. J. Galbuogis, pažymėjęs, 
kad tradicinių mūsų tautos švenčių mi
nėjimas yra graži ir palaikytina tradicija. 
Kruopščiai parengtą ir gerai apgalvotą 
paskaitą skaitė J. Zokas, atvykęs iš kaimy 
ninio Derby. Pažymėjęs mūsų kariuome
nės įsikūrimą ir jos nuopelnus, prelegen
tas priminė, kad šiandieninėse sąlygose 
visi lietuviai yra tarsi kariai, kurie turi 
dirbti ir budėti dėl Lietuvos laisvės.

Meninėje dalyje, kurią kruopščiai pa
rengė E. Vainorienė, pirmiausia pasirodė 
jaunųjų choras, sudainavęs „Lietuva, 
brangi šalele“ ir „Norėčiau aš keliauti“. 
Po to N. Vainoriūtė įsijausdama pianinu 
paskambino Biehl „Rondino“ ir Schu- 
berto valsą; jos vyresnioji sesutė Janina 
grakščiai pašoko dvi baleto ištraukas. 
Maironio „Sunku gyventi“ duetas, dainuo 
jamas E. Vainorienės ir V. Gasparienės, 
sugrąžino visus į dabartį, kada tiek vargo 
ir nelaimių pavergtoje Lietuvoje. Po jau
nųjų chorelio dviejų dainų — „Pasėjau 
kanapę" ir „Po aukštus kalnus“ — jaunie 
ji pašoko du tautinius šokius — „Kepuri
nę“ ir „Subatėlę“. Įdomiai atliktas monta
žas „Leiskit į tėvynę“, kuris jau toks po
puliarus mūsų subuvimuose. Pabaigoje 
įsijausdama ir išgyvendama E. Jurkšaity- 
tė padeklamavo Maironio „Oi neverk, mo 
tušėle“, o ją palydėjo jaunųjų plastika, 
pritariant choreliui.

Pažymėtini šie jaunesniųjų choro ir 
plastikos dalyviai: K. Petravičiūtė, P. 
Petravičius, J. Rutkauskaitė. J. Rutkaus
kas, D. ir N. Vainoriūtės: choro ir tauti
nių šokių dalyviai: B. Bedulskytė, G. Do
meikaitė, R. Murby, C. Richardson, O. 
Stankevičiūtė ir J. Vaišnoriūtė.

Po programos susirinkusieji turėjo pro 
gos pašokti ir pasivaišinti, be to, kartu 
pabendrauti.

Reikia ypač pasidžiaugti E. Vainorienės 
darbu: atsidėjusi ir planingai dirbdama ji 
pajėgė sudaryti gražų jaunųjų menininkų 
būrelį, kuris yra gražus spindulėlis mūsų 
ūkanose dienose. —as

(Tęsinys iš pr. nr.)
1861 m. kilęs Amerikos pilietinis karas 

ir tuo pačiu prasidėjęs tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių' trynimasis sudarė 
progą kanadiečiams pasirūpinti savo sau
gumu Britų Šiaurinėje Amerikoje. Nova 
Scotia ir New Brunswick pavojaus metu 
buvo smarkiai nutolusios nuo giminingų 
Aukštumų ir Žemumų Kanados provinci
jų. Tuo pačiu laiku British Coluumbia, 
kuri buvo įkurta 1858 m., atradus ten auk 
so klodus, taip pat nutolo. Ta provincija 
tęsėsi 2.000 mylių Ramiojo Vandenyno 
pakraščiu. Pagalbos reikalas nesaugiu me 
tu ir našesnis tarpusavio darbas tarp įvai 
rių šiaurės Amerikos Britų provincijų ver 
tė valdžios vyrus galvoti apie sąjungą.

1867 m .Britų Parlamente pagal British 
North Amerika Act buvo sudaryta sąjun
ga. Tas aktas jungė provinciją Nova Sco
tia, New Brunswick, Quebec (Žemumų 
Kanadą) ir Ontario (Aukštumų Kanadą)

MANCHESTERIS
PASILINKSMINIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas gruodžio 1 d., šeštadienį, 6.30 vai. p.p.. 
savo patalpose rengia paskutinį priešad- 
ventinį

Pasilinksminimą.__ _____
šokiams gros lietuviška kapela. Malo

niai kviečiami visi atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką.

Klubo Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Stasines SIDARAS, gimęs 1882 m., pats 

ar žinantieji apie jį, prašau rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

L.S.S. JUBILIEJINIAI METAI
Lapkričio 17 d. Wolverhamptonan iš vi 

sų Anglijos pakraščių suvažiavę skautai 
ir skautės iškilmingai paminėjo Lietuvos 
Skautų Sąjungos 45 metų sukaktį, „Skau
tų Aido” 40 m. sukaktį ir 1863 metų suki
limą. Sueigoje dalyvavo apie 50 skautų ir 
skaučių.

Sueigą atidarė Rajono Vadas s. J. Alkis. 
Savo žodyje jis apibūdino jubiliejaus pras 
mę ir skautybės atsiektuosius laimėjimus 
tremtyje ir kvietė gausiai susirinkusius 
tautiečius pagerbti už Lietuvą kritusius 
karius vienos minutės tyla.

Toliau vyko skaučių įžodžiai, o jubilie
jaus proga už atliktą darbą skautybei ps. 
B. Zinkui Rajono Vadas įteikė Sąjungos 
Pirmijos skirtąjį ordiną Už Nuopelnus, o 
s.v.v.sl. J. Maslauskui Tėvynės Sūnaus 
žymenį.

Skautų Sąjungą sveikino kun. S. Matu
lis, MIC, DBLS Wolverhamptono Sky
riaus Pirmininkas D. Narbutas ir tėvų 
vardu VI. Narbutas.

Po oficialiosios dalies sekė prof. R. Sea
ley paskaita, kuri savo giliu turiniu suža
vėjo klausytojus, ir ypač malonu buvo iš
girsti gražią lietuvių kalbą iš anglo, kuris 
yra didelis lietuvių skautų bičiulis ir rė
mėjas.

BRADFORDAS
VISAIS KELIAIS Į BRADFORDĄ

Gruodžio 1 d., 4 vai. 30 min. p.p. (punk
tualiai), Bradfordo skautai-tės St. Peter‘s 
mokyklos salėje. Leeds Rd. (Leeds Rd. ir 
Upper Nidd St. kampas), ruošia 11-kos 
metų įsikūrimo sukaktį.

Programoje: Balio Sruogos „Zuikio Pui- 
kio byla“ (ištrauka iš „Aitvaro teisėjo“), 
solo dainos, duetai, inscenizuoti šokiai, 
deklamacijos ir kt. Po programos—šokiai.

Salė pasiekiama: Thornbury Nr. 89 tro
leibusu nuo St. George Hali, pirkti bilietą 
už 4 penus iki Gladstone St. sustojimo vie 
tos.

Bradfordo skautės-tai

RAŠO PRANYS ALŠĖNAS

į vieną Kanados Dominiją federalinės for 
mos valdymu. Aktas patvirtino Tautinę 
Valdžią, tvarkančią visus Dominijos rei
kalus, ir Provincinę Valdžią kiekvienoje 
provincijoje. Aktas buvo pasirašytas 1867 
m. liepos 1 d. Toji diena ir dabar švenčia
ma. kaip tautinė šventė (Dominion Day).

1870 m. Sąjungon buvo priimta Mani- 
tobos provincija. Manitoba pradėjo kurtis 
nuo 1812 m., kai grupė Škotijos emigran
tų, vadavaujant lordui Serkirkui, sudarė 
Red River koloniją arti dabartinio Win- 
nipego miesto. Po metų į Sąjungą įstojo ir 
British Columbia su pažadu, kad per de- 
šimt metų bus nutiestas geležinkelis sker
sai visos Dominijos. 1873 m. Sąjungon 
įstojo Prince Edward Island provincija, 
kaip septintoji Dominijos provincija.

Canadian Pacific Railway geležinkelis 
buvo baigtas tiesti 1887 m. Jis pagreitino 
Vakarų Kanados vystymąsi. Plati koloni
zacijos programa XIX šimt. pabaigoje ir 
XX šimtmečio pradžioje davė tūkstančius 
veiklių kolonistų iš Europos kraštų. Aiš
kų to vystymosi vaizdą susidarysim, jei 
žinosim, kad Winnipego gyventojų skai
čius iš 218 1870 metais pakilo iki 120.000 
1911 m. Edmontono gyventojų skaičius 
per 10 metų pakilo nuo 4.000 iki 31.000, o 
Saskatoon tuo pačiu metu nuo 113 iki 
12.000.

1914 m. Pirmasis Pasaulinis Karas su
stabdė imigraciją, nes daugelis tautų, iš 
kurių vyko emigrantai Kanadon, dalyva
vo kare. Verta pažymėti, kad emigrantai, 
su mažomis išimtimis, liko lojalūs savo 
naujai pasirinktajai tėvynei. Kanados da
lyvavimas kare parodė, kad Dominija ta
po pribrendusiu kraštu. Tam patvirtinti 
Kanada pasirašė Versalio Traktatą savo 
pačios vardu.

Galutinis Kanados tautų augimo žings
nis buvo 1931 m. Britų Parlamento patvir 
tintas Westminsterio Statutas. Tuo Aktu 
pripažinta, kad visos dominijos, įeinan
čios į Britų Imperijos sudėtį, yra nepri
klausomos. suvereninės valstybės, lojalios 
savo karaliui.

Antrajame Pasauliniame kare Kanada 
dalyvavo šalia kitų Britų Imperijos ir viso 
pasaulio tautų, gindama laisvę ir vaduo
dama prispaustuosius. Iš tos pavojingos 
kovos Kanada išėjo kaip viena didžiųjų 
pasaulio tautų'. Jos turtų šaltiniai, žemės 
ūkio ir pramonės pajėgumas turi didelės 
reikšmės pasauliui. Jos tauta, kurią suda
ro daugelis tautinių ir rasinių grupių, yra 
didelė demokratinė jėga, kuri budi už lais 
vę ir neapkenčia priespaudos. Jos valdžia 
yra iš pačios tautos, o ši rūpinasi tos tau
tos ir visų žmonių gerove.

Tai tokia, trumpais bruožais, yra Kana 
dos istorinė praeitis. Dabartis ir ateitis,
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Meninę programą atliko sueigos šeimi
ninkės — „Saulutės“ skiltis, įspūdingai 
suvaidindamos E. Pralagauskaitės vaidi
nimėli „Kelias į Tėvynę“, Nottinghamo 
„Bičių“ skiltis žavingai pašoko „Kepuri
nę". Neatsiliko ir Manchesterio broliai ir 
sesės, gražiai šokdami „Šustą“ ir „Kubi
lą“.

Tiek vaidinimas, tiek tautiniai šokiai 
sužavėjo žiūrovus, kurie nepagailėjo ka
tučių.

Vėliau buvo bendras dainų ir eilėraščių 
lauželis, prie kurio prisidėjo ir žiūrovai. 
Ne vienam nuriedėjo ir ašara, kai suskam 
bėjo paskutinė dajna Lietuva, brangi ma
no Tėvyne...

'Didelė padėka tenka į sueigą atsilankiu 
siems svečiams ir Wolverhamptono tėvų 
būreliui už įdėtąjį darbą šiai sueigai pa
ruošti.

šis malonus vakaras buvo baigtas bend
rais šokiais, kuriems pagrojo Mancheste
rio lietuvių orkestras.

Šių jubiliejinių metų proga Anglijos Ra 
jonas yra numatęs suruošti daugiau pana
šių sueigų visose Anglijos lietuvių kolo
nijose. J.A.

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 9 d., sekmadienį. 1 vai., Moli- 
neux Hotel šaukiamas Sporto Klubo Vil
ties narių susirinkimas.

Visi, suinteresuoti Klubo veikla, prašo
mi atsilankyti.

Sporte Klubo Valdyba

DERBY
KARIŲ PAGARBAI

Lapkričio 24 ir 25 d. vietos DBLS Sky
rius suruošė patrauklų Kariuomenės šven 
tės minėjimą. Programa buvo gausi ir įdo 
mi. Nuotaika nuoširdi (plačiau kitame nu 
meryje).

Kalėdinę eglutę vaikams Derby DBLS 
skyrius rengia gruodžio 16 d.

žinoma, yra ir bus visiškai kitokia. Natū
ralaus prieauglio ir intensyvios imigraci
jos dėka nuo anų istorinių dienų Kanados 
gyventojų skaičius žymiai pašoko, dabar 
sudarydamas jau 18.500.000. Tačiau, tu
rint galvoj Kanados milžiniškus plotus, o 
taip pat ir begalinius žemės turtus, toks 
skaičius gyventojų yra tik „lašas jūroj“. 
Juk tik pagalvokim, kiek gyventojų yra 
„senutėj Europoj“, o Kanada, prieš kurį 
laiką prisijungusi dar New-Foundlando 
provinciją, — plotu net truputį didėlesnė 
už visą Europą. Taigi žemėmis Kanada 
yra milžiniškas kolosas, ir daugelis vietų 
šiame krašte dar yra visiškai neapgyven
tų arba maža terasi gyventojų.

Štai, pvz., čia, Ontario provincijoj, kur 
ir rašančiam šias eilutes tenka gyventi. 
Juk tai sritis jau visiškai ištirta, bet aną 
dieną skaitau specialų ūkinį biuletenį ir 
užtinku parašyta, jog tik 360 mylių nuo 
Toronto esanti pardavinėjama žemė (ko
kiomis tik nori dydžio farmomis — 
ūkiais) ir... tik po 2 doleriu už akrą. Taigi 
tik už 150 dolerių gali nusipirkti didžiulę 
300 akrų farmą (kokios čia daugiausia 
būna!) Deja, iki tos vietovės iki šiol dar 
nesą jokio susisiekimo (geležinkelio etc.). 
Žinoma, jeigu susirastų žmonių, kurie pra 
dėtų tenai pirkti žemę, valdžia pasiskubin 
tų pravesti geležinkelį. Bet vis žmonių 
trūksta. O įsileisti jų šiuo metu iš kitur 
neneorima, kai jau kelinti metai pasireiš
kia krašte darbų trūkumas. Imigracija 
Kanadon, jei ne visiškai sustabdyta, tai 
bent gerokai apstabdyta.- Tiesa, tas sustab 
dymas kritikuojamas daugelio Kanados 
ekonomistų. 1961 m. Kanadon atvyko tik 
71.689 imigrantai, o iš Kanados išvyko 
(daugiausia į JAV) — 58.800 asmenų. O 
ekonomistai teigia, kad gyventojų skai
čius yra vienas pagrindiniu elementų ūki
nei gerovei kelti.

Iškilus tam tikriems ūkiniams sunku
mams, Kanados vyriausybė pasistengė su
intensyvinti prekybą su komunistiniais 
kraštais. Tai kelias, kuris vis dėlto laiky
tinas slidoku. Tokia vyriausybės politika 
kritikų vadinama „Už dolerį — viskas“. 
1961 m. Kanados eksportas į komunisti
nius kraštus padidėjo daugiau negu 160. 
000.000 dolerių, lyginant jį su 1960 m. 
Daugiausia eksportuota komunistinėn Ki- 
nijon — už $115 milijonų, Kubon — $25 
mil., Lenkijon — $22 mil., čekoslovakijon 
— $20 milijonų. (Bus daugiau)
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