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JAUNIMO
STOVYKLOS
VIENA DIDELĖ JAUNIMO STOVYKLA
Eilę metų turėjau progos atidžiai stebė
ti mūsų jaunimo vasaros stovyklas. Iš pra
džių vien tik skautų, o pernai ir atskirai
suorganizuotą jaunimo sąskridį L. Sody
boje. Bandydamas įvertinti stovyklas
kaip priemonę jaunimo lietuviškumui iš
laikyti, esu priėjęs tokių išvadų:
1. Jaunimo stovyklos ar sąskrydžiai, jei
gu tik sumaniai vadovaujami ir tvarkomi,
yra viena pagrindinių priemonių lietuviš
kumui žadinti ir išlaikyti. Nei įvairūs pa
rengimai, nei paskaitos, nei minėjimai,
nei vaišės ar išleistuvės negali tiek pa
traukti jaunimo, kiek jų pačių organizuo
jamos ir tvarkomos stovyklos. Reikia tik
pamatyti jaunųjų entuziazmą, mažylių
pastangas užtraukti „Sėliau zilgelį“ ir
bevelk visų nubraukiamas ašaras atsisvei
kinant, kad suprastum, kokios įtakos
jiems daro šios rūšies bendravimas.
2. Atsižvelgiant į šio krašto sąlygas, t.y.
į ne labai gausų jaunimo būrį ir į didelį
vadovų trūkumą, viso Anglijos lietuviško
jaunimo stovyklą geriau būtų organizuoti
vienoje vietoje, vienu metu, ir ji turėtų
tęstis ne mažiau, kaip dvi savaites. Kitaip
sakant, turėtų būti organizuojama viena
didelė jaunimo stovykla. Vienintelis skau
tų stovyklų trūkumas buvo tas, kad jos
tęsėsi tiktai vieną savaitę. Nespėjo pala
pinių pasistatyti, ir vėl jas reikia griauti;
nespėjo jauni liežuvėliai prisitaikyti prie
lietuviško žodyno, ir štai jau reikia iške
liauti.
Stovyklos visada geriau pasiseka, kai
būna gausesnės, čia ir patyrusių daugiau
atsiranda, ir nuotaika būna pakilesnė.
Dideliam būry jaunieji retai kalbasi ang
liškai, bet kai pasiskirsto po du ar ma
žesnėmis grupelėmis, tuoj lietuviškai kal
bėti „pamiršta“. Todėl ir šiuo atveju būtų
geriausia, kad visas šio krašto liet, jauni
mas, dar pasikvietęs draugų iš žemyno,
suruoštų vieną didelę, įdomią stovyklą ar
sąskrydį. Kartą susirinkę, jie galėtų persi
grupuoti kaip tinkami. Tačiau laužų pro
gramos pašnekesiai lietuviškomis temo
mis ir pramogos galėtų būti bendrai orga
nizuojamos. Vietos, ačiū Dievui, Sodyboj
visiems užtenka.
Pagrindinės priežastys, kurios neleido
iki šiol jaunimui daugiau kaip savaitę sto
vyklautl, buvo vadovų ir lėšų stoka. Atsi
žvelgiant į stovyklų naudingumą, šios dvi
kliūtys galėtų būti įveiktos. Iki šiol stovyk
loms vadovavę žmonės yra atlikę didelį
darbą. Jiems reikia talkos. Jaunimo drau
gų, mokytojų ir patyrusių vyresnių skau
tų turime pakankamai. Tik reikia įsijung
ti, išsijudinti.
Padvigubinti stovykloms skiriamąsias
lėšas nebūtų labai sunku. Į talką turėtų
ateiti visos lietuviškos organizacijos ir vi
si lietuviai, šiemet Liet. Namų B-vė pati
viena Sodyboje išlaikė savaitę per 40 jau
nuolių. Tur būt, nebūtų atsisakyta ir ki
tais metais pagal išgales prisidėti. Neatsi
sakytų, kaip ir iki šiol neatsisakė, ir kitos
organizacijos bei pavieniai asmenys. Tik
reikia imtis iniciatyvos ir iš anksto pradė
ti ruoštis.
Jeigu plataus masto stovykla Sodyboje
iš anksto būtų pradėta organizuoti, tai
daugelis vyresniųjų taip pat tuo metu vyk
tų čia atostogauti. Nejučiomis užsimegztų
jaunimo-senimo bendradarbiavimas, ku
rio rezultatai abiem pusėm būtų teigiami.
Bendros didelės jaunimo stovyklos klau
simas nėra naujas. Skautai ir seniau ban
dė ir tebebando priglausti į savo tarpą
visus — ne tik jaunimą, bet ir nebe tokius
jaunus... Tačiau praėjusiais metais kilusi
dviejų stovyklų idėja lyg ir siūlo dar kar
tą šį reikalą pajudinti. Atrodo, kad dalis
vyresniojo amžiaus jaunimo nebepasitenkina vien tiktai skautiška programa ir no
rėtų šio to daugiau. Tokios vyresniųjų
stovyklos yra praktikuojamos kituose
kraštuose. Jos gali turėti gerą pasisekimą
ten, kur ir jaunimo ir jam atsidavusių vy
resniųjų yra apstu. Tuo tarpu mūsų sąly
gomis gal geriausia išeitis vis dėlto būtų
viena didelė, graži vasaros stovykla, bet
su dviem skirtingom programom.
Būtų gera, kad šiuo reikalu pasisakytų
patys stovyklų organizatoriai, jaunimo va
dai. rėmėjai, o už vis labiau pats jauni
mas.
J. Lūža

— Sovietai pakaltino šnipinėjimu ir pa
reikalavo atšaukti graikų ambasados ant
rąjį sekretorių Moliviatį.
— Moldavijos respublikoje sovietai už
valiutines spekuliacijas nuteisė sušaudyti
4 žydų tautybės asmenis.
— Pietų Vietname žuvo 124 komunistų
partizanai, kurie puolė vyriausybės sargy
bų būstines,

PARTIJOS ATRENKAMIEJI Europos ir
LIETUVOJE Į PARTIJĄ

PRASISKVERBIA ATSITIKTINIAI ŽMONĖS

Lietuvoje 70.068 partijos nariai — Kolchozininkų tarpe narių vos 2,1 proc.

(Elta) Pagal komunistų programą, ko
munistas savo elgesiu turįs rodyti gerus
pavyzdžius, o pagal Lietuvoje leidžiamąjį
„Komunisto“ žurnalą (10 nr.), šių dienų
sąlygose komunisto vaidmuo esąs neišma
tuojamai didelis. Tas pats „Komunistas“
toliau pavaizduoja, kiek šiuo metu ir ko
kių narių esama Lietuvos komunistų par
tijoje ir kokius „gerus pavyzdžius“ jie ro
do kitiems, ne komunistams.
Pagal „Komunistą“, į Lietuvos kom.
partiją atrenkami patys pažangiausi, są
moningiausi darbininkai, valstiečiai, inte
ligentijos atstovai. Per pastaruosius pus
antrų metų į LKP įstojo 11.064 žmonės.
Šiuo metu partija Lietuvoje turi 4.653 pir
mines organizacijas, ir jose yra 70.068 ko
munistai (1962 m. spalio mėn. duomenys).
1961 m. priimtųjų į partijos kandidatus
tarpe darbininkai ir tarnautojai sudarė
57,8 proc., o inžinieriai, agronomai, zo
otechnikai, gydytojai, mokytojai ir liau
dies ūkio specialistai — 30,5 proc. Per pra
ėjusius pustrečių metų LKP-je naujai su
kurtos 604 pirminės organizacijos, taigi
per metus tų padalinių sukuriama apie
250. Šios pirminės organizacijos ypač
smarkiai kuriamos kolchozuose. Jei šių
metų rudenį peliko vos 9 kolchozai be tų
padalinių, tai 1960 m. tokių kolchozų Lie
tuvoje dar buvo 419.
„Komuniste“ svarstydamas komunistų
narystės klausimus, LKP ck partinių orga
nų sk. vedėjas J. Novickas nuolat pabrė
žia, kad į partiją priimami „priešakiniai
žmonės“, tačiau iš paskelbtųjų duomenų
matome, kad tie naujieji nariai nėra „prie
šakiniai. Kas labiausiai erzina partijos ck,
tai kai kuriuose padaliniuose esąs visiš
kai nepatenkinamas darbininkų ir kolchozininkų lyginamasis svoris. Taigi žemdir
biai su darbininkais dažnai sudaro ma-

žiau pusės visų priimtųjų į narius skai
čiaus. Pvz., Kauno miesto organizacijoje į
narius priimtųjų tarpe darbininkų esą
35,6 proc., Šiauliuose — 40 proc. ir pan.
Jei pažvelgti į kolchozų darbininkus bei
pareigūnus, tai vaizdas vėl, kc akimis žiū
rint, labai nepatenkinamas — brigadinin
kų ir grandininkų tarpe partijos narių te
są 18,1 proc., gyvulininkystės fermų vedė
jų tarpe — 23,8 proc., mechanizatorių —
9,1 proc., tačiau kolchozų pirmininkų tar
pe jau — 83, 7 proc., sovchozų direktorių
tarpe — 91,1 proc. ir vėl sovchozų darbi
ninkų ir tarnautojų tarpe — vos 4,3 proc.
ir, kas labiausiai skaudina centro komite
tą, kolchozininkų tarpe partijos nariai te
sudaro... 2,1 proc.
Dabar, pagal „Komunistą“, vis pyksta
ma, kad priimant į kandidatus ir narius
daroma per menka atranka. Todėl, girdi,
į partiją prasiskverbia žmonės, „neverti
komunisto vardo“, nes po kelių mėnesių
juos jau tenka šalinti dėl nuosavybės
grobstymo, spekuliavimo, girtavimo ar ir
dėl to, kad narys, esą, laikęsis religinių
apeigų ar buvo iš buožių šeimos kilęs ar
net bendradarbiavęs su vokiečių okupan
tais, savo metu buvęs uolus šaulys.
J. Novickas teigia, kad kandidatai į par
tijos narius tiek nerūpestingai ruošiami,
auklėjami, kad iki šių metų spalio mėn.
1.258, arba 16,7 proc., visų kandidatų tu
rėję užtęstą stažą, kitaip tariant, jie ilgiau
laukė, kol susilauks malonės būti priim
tais į partiją. Taip, dejuoja ck žmonės, į
partiją prasiskverbia per daug atsitiktinių
žmonių, ir jie vargiai vadintini „priešaki
niais“, tokiais, kuriems, pagal partijos nu
rodymus, tenka organizuoti mases, kovoti
už partijos uždavinių įgyvendinimą, part,
suvažiavimo „didžiųjų nutarimų“ įvyk
dymą“.

f SeįtįnioS^ DIENOS R
U THANTAS PERRINKTAS
Laikinai ėjęs J. Tautų gen. sekretoriaus
pareigas burmietis U Thantas perrinktas 4
metams.
Sovietai šįkart nebekėlė klausimo vietoj
sekretoriaus sudaryti vadinamąją troiką
—- komitetą, kuriame būtų atstovaujami
vakariečiai, komunistai ir neutralieji.

PRIEŠ ALBANIJOS KOMUNISTUS
„Izvestijos“ išsispausdino straipsnį, ku
riuo įspėjami Albanijos komunistų vadai,
kad prieš juos bus imtasi prievartos prie
monių, jeigu jie nesusitvarkys. Sovietų
liaudis negalinti likti abejinga broliškųjų
albanų likimui.
Tie albanų komunistų vadai savo „nuo
tykių politika“ statą pavojun „socialisti
nius pasiekimus“.

UŽDRAUSTA KOMUNISTŲ PARTIJA
Alžyro vyriausybė uždraudė komunistų
partiją.
Vyriausybės pareiškimu,
Alžyre nėra
vietos daugeliui partijų: jai užteks vien
Tautinio Išlaisvinimo Fronto, kuris suda
ro vyriausybę.
KROATAI UŽPUOLĖ
Jugoslavijos prekybos misiją Bad Godesberge, netoli Bonnos, užpuolė 23 kroa
tai pabėgėliai.
Užpuolimo metu į pastatą buvo numes
tos kelios bombos ir šaudyta iš revolverių.
Sužeisti 2 misijos nariai. Užpuolusieji bu
vo suimti.

PAKEISTA BAUSMĖ JOUHAUDUI
Prezidentas de Gaulle'is nuteistiesiems
mirti buv. gen. Jouhaudui ir Andre CanaPAKEIČIAMAS PERVUCHINAS
lui mirties bausmę sutiko pakeisti kalėji
Berlyno' įtampos metu sovietų ambasa mu iki gyvos galvos.
dorium Rytų Vokietijoje buvo PervuchiAbu jie buvo nuteisti už savo veiklą
nas.
OAS teroristinėje organizacijoje.
Dabar jis pakeičiamas Abrasimovu, ku
ris yra dirbęs Baltgudijoje ir buvęs amba UŽ PASLAPČIŲ IŠDAVIMĄ
Barbara Fell patraukta atsakomybėn,
sadorium Lenkijoje.
kad ji, tarnaudama Britų užsienių reikalų
ministerijoje, davė kelis „Slaptai“ užrašą
SOVIETINIO SPORTO SPECIALISTAI
Sovietai oficialiai remia masinį mėgėjiš turėjusius dokumentus tokiam asmeniui,
kuris neturėjo teisės jų skaityti.
ką sportą.
Pasirodo, ji davė tuos dokumentus Jugo
Tačiau „Pravda“ išsiaiškino, kad dauge
lis, futbolininkų yra profesionalai, kurie slavijos ambasados spaudos reikalams pa
gauna apie 20 svarų savaitei. Viename pie tarėjui, norėdama palenkti jį į Vakarus.
tinės Rusijos kolchoze sėdi ir nieko nedir
ba 16 tokių žaidėjų, kurie gauna po 200 INDIJA IR PAKISTANAS TARSIS
Artimoje ateityje Indija ir Pakistanas
rublių atlyginimo mėnesiui. Per pusantrų
metų jie kolchozui kainavo 50.000 rublių, pradės pasitarimus dėl ginčijamosios Kaš
nes, šalia atlyginimo, jie dar nemokamai miro srities. Kašmiras tarp abiejų kraštų
gauna maistą ir atostogas praleidžia ku visą laiką kelia nesusipratimus.
rortuose.
Iš pradžių tarsis ministerial,
o vėliau
Nehru ir Ajub Khanas.
Paskatinę abu kraštus tartis britų bend
PRIEŠ SOVIETŲ KOLONIALIZMĄ
Britų delegacijos vadovas J. Tautose ruomenės ryšiams sekretorius Sandys ir
Patrickas Deanas pakaltino Sov. Sąjungą, Amerikos valstybės sekretoriaus pavaduo
kad ji daugelį kraštų laiko kolonijinėje pa tojas Harrimanas.
dėtyje, ir pareikalavo, kad ji pasisakytų,
kada ji suteiks nepriklausomybę savo val ATSISTATYDINO STRAUSSAS
domosioms Azijos tautoms.
„Der Spiegei“ savaitraščio istorijai painėjant, pagaliau atsistatydino Vokietijos
BANDYMAS DUOTI DAUGIAU
krašto apsaugos ministeris Straussas.
LAISVĖS?
Laisvųjų demokratų partija reikalavo,
„Novy mir“ žurnale pasirodė pirmas pa kad jis būtų pašalintas iš vyriausybės, nes
sakojimas apie baisumus sovietų koncen jis jų laikomas labiausiai kaltu dėl „Der
tracijos stovyklose Stalino laikais. Pasako Spiegei“ bylos. O be laisvųjų demokratų
jimą leidęs spausdinti Chruščiovas, o negalėtų laikytis Dr. Adenauerio vyriau
„Pravda“ teigiamai pasisakė (o žurnalo sybė, nes parlamente neturėtų daugumos.
toli gražu visiems norintiems nusipirkti
neužteko).
— 82 m. amžiaus sulaukusi mirė buvusi
Slaptame partijos komiteto posėdyje
Chruščiovas nusiskundęs, kad sovietinė Olandijos karalienė Vilhelmina (1948 m.
spauda yra nuobodi ir neįdomi, ir siūlęs ji perdavė valdžią savo dukteriai Julijanai, pati išvaldžiusi 58 metus).
duoti jai daugiau laisvės,

Amerikos spaudos nuotrupos

NEUTRALUMO KLAUSIMAS
Prieš dabartinį susidūrimą su Kinija
Indija buvo neutrali. Kokia bus jos padė
tis ateityje? Britų „The Times“ rašo:
„Kinijos laikysenos poveikis Indijai ir
visam pasauliui yra aiškus. Indijoje visa
viešoji nuomonė yra pasipiktinusi. Nehru
galėtų vėl bandyti laikytis savo neutralu
mo politikos. Tačiau kiniečiai savo veiks
mais yra yra nuvertę jį nuo tos papėdės,
ant kurios jis buvo, ir jis tos buvusios pa
dėties, tur būt, jau niekada nebeatgaus. Ki
niečiai pastūmėjo Indiją arčiau į Vakarus
ir Jungtines Valstybes“.
Panašią nuomonę reiškia ir švedų
„Stockholms-Tidningen“, rašydamas:
„Po paskutinėmis savaitėmis įvykusių
katastrofiškų karinių nepasisekimų Indi
jai vargu kas kita beliko, kaip tik tartis ki
niečių pasiūlytomis sąlygomis. Tačiau kol
Indija ir Kinija dabar dar nėra pastoviai
susitarusios, aiškiai matyti, kad vakarie
čiai teikia paramą Indijai apginkluoti, „ei
gu vėl kas nors kiltų, tai sekantį kartą ki
niečiams atmušti ji būtų jau geriau gink
luota. Jei Indija formaliai ir būtų nusista
čiusi laikytis savo neutralumo, tai vis tiek
jos ryšiai su Vakarais automatiškai bus
jau tampresni“.
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“
rašo:
„Pekingas pademonstravo savo pajėgu
mą, savo jėgą prieš dar nesukomunistintą
ją Azijos dalį ir tuo nustatė prieš save vi
sas kaimynines ir artimesnes valstybes.
Jungtinės Valstybės ir D. Britanija gali
užtikrinti ginklų pristatymą ir morališkai
sustiprinti Nehru, bet dėl karinės padė
ties maža ką jos tegali padaryti. Nuoga tie
sa yra ta, kad Kinija kovos lauke nugalė
jo Indiją“.

žūsi daryti. Laimei, Krišnos Menono jau
nebėra kabinete, o tai turėtų padėti spręs
ti reikalus“.
Britų „l’he Observer“ dar iškelia vieną
kliūtį. Jis rašo:
„Vedant pasitarimus, negalima bus iš
leisti iš akių, kad Ladakhas, į kurį reiškia
teisių Kinija, taip pat yra Kašmiro dalis.
Taigi Kašmiras yra lyg karšta bulvė“.

DE GAULLETO PADĖTIS
Pačių prancūzų „Le Figaro“ rašo:
„Po pergalės rinkimuose de Gaulle'io
prestižas amerikiečių akyse dar padidėjo.
Nesvarstydami to prestižo, amerikiečių di
plomatai nustatė, kad generolas šiuo metu
yra tokioje pavydėtinoje padėtyje valsty
bininko. kuris yra nugalėjęs visus prabė
gančius sunkumus, užsitikrinęs politinį pa
stovumą iki savo prezidentavimo pabai
gos ir dėl to turi laiko visiškai ramiai nu
kreipti akis į ateitį. Vašingtone esama to
kio įspūdžio, kad tarp de Gaulle‘io ir Kennedžio po Kubos, kai jis atlaikė bandymą
ir įrodė savo pajėgumą, pasikeitimas nuo
monėmis būtų daug vaisingesnis, negu ka
da nors praeityje galėjo būti“.

ADENAUERIS IR KAS TOLIAU?

Vertindamas Adenauerio politiką ir tu
rėdamas prieš akis galimybes, kad teks su
silaukti Vokietijoje naujos valdžios, pran
cūzų ,,L‘Aurore“ rašo:
„Vokietijos Federalinėje Respublikoje
viskas remiasi Adenauerio asmenybe. Iš
paviršiaus kartais gali - ir kitaip atrodyti,
bet iš pagrindų niekas nesikeičia. Arba jis
kam nors teikia smūgius, arba kiti jam.
Nėra ko nė sakyti, kad busimuosius Aden
auerio įpėdinius, kai jie ruošis valdyti ir
kai valdys, atidžiai stebės kitų kraštų vy
KAŠMIRO KARŠTA BULVĖ
riausybės. Dėl įvairių priežasčių mūsiškė
Kašmiras yra tikras nesusipratimų šal prancūzų vyriausybė labiausiai domėsis ir
tinis tarp Indijos ir Pakistano, nes abu labiausiai nerimaus, jei naujas režimas
kraštai reiškia į jį teisių. Britams ir ameri nuo mūsų pakryptų į rytų pusę“.
kiečiams tarpininkaujant, dabar laukia
ma pradedant tartis. Britų „The Guar
dian“ rašo:
PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJOS
„Nėra dar ko per daug džiaugtis. Dėl
VIZITAS KANADOS VYRIAUSYBEI
Kašmiro jau buvo tariamasi, net ir dabar
Lapkričio 12-15 d.d. Kanadoje lankėsi
tinių vyriausybių galvų, bet viskas baigė
si nesėkmingai. Reikalas tas, kad Indija, Pavergtųjų Seimo delegacija: Seimo pir
turėdama savo žinioje pačias vertingiau mininkas O. Dimitrov (Bulgarija), J. Latsias Kašmiro vietas, visiškai nenori, kad trich (Čekoslovakija), V. Masens (Latvi
bent kiek rimčiau būtų pakeista esamoji ja) ir V. Sidzikauskas (Lietuva). Ottavoje
padėtis; o Pakistanas nori. Dar teks pažiū delegaciją priėmė ministeris pirmininkas
rėti, kiek bus pasikeitusi Indijos laikyse Diefenbaker ir užsienių reikalų ministras
na. tai yra, kokias nuolaidas ji bus pasiry Green. Su vienu ir antru delegacija nuo
širdaus atvirumo dvasia ir dalykiškai
svarstė eventualius Kanados žygius so
vietų pavergtų tautų laisvo apsisprendimo
teisės vykdymo klausimais. Delegacija su
dėkingumu patyrė Kanados vyriausybės
— Britai dar kartą pareikalavo, kad nuoširdų susidomėjimą sovietų pavergtų
konsului ir žmonai būtų leista pasimatyti kraštų padėtimi ir tvirtą nusistatymą jų
su Grevilliu Wynniu, kurį suėmė vengrai laisvės kovos pastangas paremti.
ir perdavė rusams, ir jis buvo apkaltintas
Delegacija taip pat aplankė opozicijas
šnipinėjimu.
lyderį D. Pearson ir kitų dviejų partijų
— Britai statys Jugoslavijoje 28 mil. sv. vadus. Jie visi užtikrino delegaciją, kad
vertės plieno apdirbimo fabriką.
yra visiškai solidarūs su dabartinės Ka
— Britas iš Nuneatono pasiuntė gele nados vyriausybės politika sovietų pa
žinkelių valdybai 45 svarus, atsilyginda vergtų tautų atžvilgiu.
mas už savo jaunų dienų šunybes, kai va
Toronte delegacijos iniciatyva buvo su
žinėdavo be bilieto ir sugadindavo ką nors kviestas sovietų pavergtų kraštų atstovų
traukiniuose.
pasitarimas. Jie vieningai pritarė idėjai,
— Sovietų kritikas ir literatūros istori kad Pavergtųjų Seimas Kanadoje įsteigtų
kas Jakobas Jefremovičius Elsbergas esąs savo nuolatinę atstovybę. Torontiškis J.
išmestas iš rašytojų sąjungos, nes Stalino Simanavičius buvo išrinktas steigiamosios
laikais šmeižęs ir skundęs kitus rašytojus. atstovybės laikinuoju reikalų tvarkytoju.
— Dėl choleros epidemijos Vakarų Gvi
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas
nėjoje mirė apie 350 asmenų, bet liga jau V. Sidzikauskas ta proga turėjo pasikal
apstabdyta.
bėjimus su Pasaulio Lietuvių Bendruome
— Italų žurnalistai reikalauja, kad nuo nės Valdybos žmonėmis ir su lietuviais
1963 m. sausio 1 d. jiems būtų įvesta 35 v. veikėjais Montrealyje. Lietuvos Generali
savaitė su laisvais savaitgaliais, 25 proc. nis Konsulas J. žmuidzinas padarė gražų
pakelti atlyginimai, kad naktį dirbantie priėmimą, dalyvaujant kitų valstybių kon
siems dar būtų specialiai pridėta 16 proc., sulams ir lietuviams veikėjams:
nors jie ir dabar gauna 150 proc. atlygini
Kor.
mo priedą.
— Kompozitoriui Sibeliui pagerbti Hel
sinkio viename parke suomiai įrengė vėjo
KAS DAR PATEKS I KALĖDINĮ
vargonus.
NUMERĮ?
— Tennessee valstijoje, JAV, gangste
Kalėdinis „Europos Lietuvio“ numeris
ris, kuris dirbo kalėjimo raštinėje, išsirašė
paleidimo dokumentus ir pabėgo, pirma šįmet išeina dvigubas — 8 puslapių.
Išeina jis prieškalėdinę savaitę, kad lai
suklastotais čekiais paleidęs į apyvartą ne
ku pasiektų skaitytojus.
maža kalėjimo pinigų.
Tai kartu bus paskutinis laikraščio nu
— Prancūzijos keliuose šiais metais tre
čiojo ketvirčio metu padaugėjo nelaimin meris šiais metais. Dėl to visi pranešimai
gų atsitikimų: iš viso nelaimių buvo 51.087 dėl Kūčių ar Kalėdų paruošimų, N. Metų
(pernai 46.338), sužeista 71.203 (pernai sutikimų ar balių, kalėdinių eglučių, o
taip pat viešieji sveikinimai turėtų laiku
62.815) ir žuvo 3.100 (pernai 2.725).
— Už 700 mylių nuo Brisbanės, Austra pasiekti laikraštį, kad galėtų būti išspaus
lijoje, yra apie 8.000 laukinių arklių, ir jie dinti.
Pats vėliausias tokiems smulkesniems
bus pradėti medžioti ir piauti šunų ir ka
pranešimams prisiųsti laikas yra gruo
čių maistui.
— Austrijos bankas žada perspausdinti džio 17 d., pirmadienis. Kas bus gauta vė
1000 šilingų banknotus, nes dabar apyvar liau. jau nebegalės patekti į laikraštį.
Didesni dalykai turi būti atsiunčiami
toje esančiuose lengvai nusitrina įrašai.
— Pietų Tunise dėl potvynių žuvo 44 dar anksčiau.
asmenys.
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EUROPOS LIETUVIS

LAISVOJI SPAUDA SAVAIS REIKALAIS
Altas, Talka, Free Lithuania ir pagaliau
Skaitytojams pageidaujant, ryžtamės Bendruomenė".
vėl dažniau duoti pasaulio lietuvių laisvo
Toliau pateikdamas pavyzdžių, kas kie
sios spaudos pasisakymų mūsiškiais lietu no gera buvo padaryta ir kur mūsų reika
viškais klausimais.
lai yra nukentėję dėl neveiklumo ir nerū
pestingumo, Pr. Čepėnas tvirtina, kad rei
kia „plačiu baru politiškai ir kultūriškai
KAS GALĖTŲ SUDARYTI LIETUVOS veikti, nes politikai be kultūrininkų pa
ŽEMĖLAPI?
galbos nedaug gali laimėti“, ir šitaip pa
„Nepriklausomos Lietuvos“ (Kanadoje) kaltina kai kuriuos veiksnius:
„Daugiau kaip dvidešimt metų „ne
redaktorius J. Kardelis buvo parašęs savo
laikraštyje būkštavimų, kad Lietuvai skir pailstamos“ diplomatų veiklos rezultatai
tasfs Lietuvių Enciklopedijos tomas neiš apgailėtini. Per šį gražų laiką jie galėjo
eitų aprūpintas netinkamais žemėlapiais. ir mokslus baigti, jeigu buvo mažamoks
Kartu jis pareiškė kritišką nuomonę ir liai, įsigyti savo veiklai žinių, jei jų netu
dėl kruopščiai paruošto ir'Lietuvių Encik rėjo, ir pateisinti savo tarnybą. Vlikas,
lopedijos leidyklos išleisto Lietuvos žemė Altas, Talka... Kažkoks noras būti veiks
lapio.
niu, bet neveikti ir tenkintis savireklama,
I tą pasisakymą „Nepriklausomos Lie dalyvaujant neveikiančio veiksnio veik
tuvos“ Nr. 42 atsiliepė vienas Lietuvių loje“.
Enciklopedijos redaktorių — Pr. Čepėnas.
Jis pažymi, kad aną patį jau šiais laikais
KULTŪRA IR DUONA
geriausiąjį Lietuvos žemėlapį peržiūrėjo
„Tėviškės Žiburiuose“ (Kanadoje) ry
prof. Pakštas, prof. S. Kolupaila, A. Ben šium su busimuoju lietuvių kultūros kon
derius, o jo vietovardžius prof. A. Salys, gresu Pr. G. dėl santykio dėl tarp materia
vadinas, specialistai-žinovai. Tačiau Pr. linių ir kultūrinių vertybių rašo:
Čepėnas tvirtina:
„Paskiram žmogui ir čia tenka patirti
„Žinoma, Lietuvos sienų klausimas yra medžiaginių rūpesčių, nors jie, aplamai
ne kartografų žinovų reikalas, bet sutarti "imant, čia lengviau nugalimi nei kitur.
nis darbas Lietuvos politikų, kalbininkų, Naujiesiems ateiviams besikuriant tie
istorikų ir geografų. Jūsų minimoji Lietu rūpesčiai buvo net patys didžiausi. Dabar
vos steigiamojo seimo deklaracija reika- jie atslūgo, nes dauguma jau tiek prasigy
.linga gyvybes, turinio, nes ten tik pareikš veno, kad gali jau ir kitur gyvenantiems
tas bendras pageidavimas, o aukščiau pa padėti. Užtat kitur gyveną tautiečiai ir
minėtų specialistų pareiga įdvasinti, duo beldžiasi į „amerikonų“ duris, kurios,
ti turinį anam pageidavimui. Sienų klau kad ir ne perdaug plačiai, atsidaro. Pro
simas yra labai opus klausimas, jis spren jas yra teikiamos medžiaginės gėrybės
džiamas šaltai ir tik realistų. Vokiečių net pavergtoj Lietuvoj, Sibire, Suvalkų
okupacijos metu pogrindžio laikraštėlis, trikampyje gyvenantiems tautiečiams“.
berods, Baltija Lietuvos sienas nubrėžė vi
Bet ar to užtenka? — klausia straipsnio
sai netoli nuo Maskvos. Lietuvos nepri autorius. Ar žmogus tik viena duona
klausomybės atstatymu, Lietuvos sienų gyvas?
reikalais, apskritai, Lietuvos politine ir
Straipsnio autorius toliau rašo:
kultūrine Informacija turėtų rūpintis pla
„Čia tad ir kyla klausimas, ar mes,
čia to žodžio prasme diplomatija, Vilkas, „amerikonai“, nesame užmiršę, kad lietu

LIETUVA
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Ne tai, kad Rainys savo žingsnio gailėtųs:
Juk metė svajojęs sapnus numylėtus
Dėl laimės ir gero Jadvygos!
Bet Goštautą kaip gi geru paminėti?
Kurs savo didybėj jam liepė kentėti,
Kuriam tik „jų mylistos“ lygūs.
Taip vaišino jį aną kartą širdingai;
Bučiavo kaip sūnų; paskui iškalbingai.
Kaip tas, kursai myli karštai,
,
Pradėjo sakyti, jog, kaip nebylys,
Jis, dukteriai vystant, regėt negalįs,
Juk ją turįs vieną tiktai!
„Jaunystė nežiūri rytojaus dienos;
širdies, ne galvos ji beklauso senos!“Tai buvo jo žodžiai tikri.
Bet jis, kaipo tėvas, užmiršti negali
Vienturtei paskirti atsakančią dalį,
Kaip leidžia jam turtai geri.
„Nors širdį ir būdą aš tamstos aukštai“,
Kalbėjo, „statau, bet ir pats juk matai.
Ar leisti už tamstos galiu,
Vienturtę, kuriai net didiki; netrūks!
Bepyktų ant tėvo, kai karštis atslūgs,
Patekus vargingu keliu.
_ Kaip tėvas ant tos nesutiksiu skriaudos!'
Ir, tartumei priešais baidyklę patikęs.
Net balsą pakėlė: „O ne, niekados
Ant to nesutiksiu“, rūstingai surikęs,
Bet greit, kaip išauklėtas, rimtas žmogus,
Saldžiai nusiblaivė, paslėpęs ragus.
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Čia tartumei Juozui kas lūpas užvėrė,
Kaip žmogui, kurį pirmą kartą nutvėrė
Už rankos slapčioj valandoje!
Ko pats gal nedrįso sau prisipažinti
Svajojęs, tai žmonių gerovei apginti
Štai svarsto ant delno iškloję!
Bet Goštautas, kartą' prašnekęs, skubėjo
Išberti greičiau, kas seniai jam gulėjo
Kaip slegiąs akmuo ant širdies.
„Neslėpdamas meilės“, jam tarė, „varai
Jadvygą į kapą, žinodams gerai,
Kad jūsų sapnai — be vilties.
Jei trokšti jos laimės, jei vyras esi,
Duok pats jai suprasti, jog raiščiai visi
Tarp jūsų, lyg būtų nebuvę!
Ant karto paverkus, paskui bus dėkinga,
O Goštautas tamstai išpirš ir turtingą
Ir rasit gražesnę lietuvę“.
„Be piršlio apseis“,’tas atsakė šaltai.
„Bet panai Jadvygai, jei reikia tiktai,
Aš nepasigailėsiu ir mirti!“
Ir nieko nelaukęs... O, tos valandos!
To vakaro jis neužmirš niekados.
Kad širdžiai jos uždavė kirtį!..
Dabar kai į praeitį vis tai nuslinko,
Sudaužęs jam širdį, kapais palydėjęs,
Kai Lietuvą sau mylimąja aprinko

kiems pasiūlymams. Priešingai, Mr. Šal
čiui buvo pranešta, kad Departamentas
nepripažįsta Pabaltijo Valstybių prievar
tinio įjungimo į Sov. Sąjungą ir dėl to nė
ra palankus kultūriniams mainams, turint
galvoje sovietų okupuotąją Lietuvą. Jam
buvo pranešta, kad Amerikos piliečiams
nėra teisinių kliūčių kaip turistams ke
liauti į sovietlĮ okupuotąją Lietuvą, tačiau
kultūrinių grupių apskritai Departamen
tas neskatina ten važiuoti. Jam taip pat
buvo pasakyta, kad tokios kelionės į so
vietų okupuotąją Lietuvą nebus laikomos
kultūriniais mainais ir kad Departamen
tas nebus pasiruošęs paremti atsilygina
mųjų vizitų“.
Tai tokios, kaip matote, tokelės.

vis negali išlikti lietuviu rūpindamasis
vien duona, t.y. medžiaginėmis gėrybė
mis? Esame pajėgūs eksportuoti medžia
ginę paramą, bet ar galime teikti dvasinękultūrinę? O ir mes patys ar ne daugiau
vertiname medžiaginių vertybių organizuotojus už dvasinių-kultūrinių teikėjus
bei kūrėjus? Dėl duonos stokos Š. Ame
rikoj nemirė ir nemirs nė vienas lietuvis,
bet dėl dvasinio-kultūrinio peno stokos
mirė ir dar mirs šimtai. Juk lietuvis, ati
trūkęs nuo savo gimtosios lietuviškos
bendruomenės, nuo jos kultūrinio gyveni
mo, nesulaikomai žūsta savo tautai. Lie
tuviai tėvai yra pajėgūs aprūpinti savo
vaikus duona, bet nevisada pajėgūs aprū
pinti juos lietuviško kultūrinio gyvenimo Kun. dr. Pr. Gaidos kunigystės sukaktis
vertybėmis“.
(E) Lapkričio 18 d. Toronto, Kanadoje,
paminėta „Tėviškės Žiburių“ red., kun.
KULTŪRINIAI MAINAI, PASTANGOS Dr. Pr. Gaidos (Gaidamavičiaus) 25 m.
IR VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS
kunigystės sukaktis. Minėjime dalyvavo
Kaip „Darbininkas“ (JAV) rašo, iš solistai: Janina Liustikaitė ir Vacį. VeriLietuvos neseniai grįžęs A. P. šalčius iš kaitis.
siuntinėjo eilei lietuvių menininkų laišką,
kuriame tvirtinama, kad jam pasisekę
Vilniuje susitarti, jog ateinančiam sezo Išgrobstė naująją partijos istoriją
nui būtų pakviesti bent penki pranašesni
(E) Lapkričio 15 d. Maskvos knygynuo
Amerikos lietuvių menininkai „neoficia
liai“ pasirodyti Vilniaus ir Kauno sceno se pradėta pardavinėti naujoji komunistų
je. Tie menininkai dabar kviečiami pasi partijos istorija, iš viso 784 psl., buvo be
sakyti, kada jie norėtų vykti, o, be to, tvir matant išpirkta. Naująją istoriją parengė
tinama, kad Valstybės Departamentas su 11 asmenų kolegija, atspausdinta 1 mil.
tinka „žinoti“ ir privačiai tokius dalykus egz. tiražo. Ji sukėlė domėjimąsi pirmiau
sia dėl joje paskelbtų, dokumentais pa
laiko sveikintina „goodwill“ misija.
„Darbininko“ redaktorius Dr. S. Sužie remtų, įvairių Stalino klaidų. Knygoje iš
dėlis kreipėsi į Valst. Departamentą išsi kelta, kad asmens kultas iškilo dar 17 par
tijos suvažiavimo metu, 1934 m. Esą, jis
aiškinti.
Deja, Valstybės Departamentas atsakė šlykščiausiai pasireiškęs nužudžius Kirone taip, kaip menininkai buvo informuo vą. kai Stalinas vykdęs „atsiskaitymo“ po
jami. Valst. Departamento laiške rašoma: litiką. Naujoji istorija liudija, kad jos au
„Mr. Šalčius yra painformavęs Valsty toriai pripažino ideologo Suslovo tezę, o
bės Departamentą dėl savo siūlymo pa šis tvirtina, kad nors Stalinas stabdęs so
remti tam tikras kultūrines keliones į so vietinės bendruomenės plėtrą, tačiau ne
vietų okupuotąją Lietuvą, bet jam jokia galėjęs pakenkti krašto pažangai bei Le
forma nebuvo pareikštas pritarimas to nino sukurtiesiems partijos pagrindams.
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Ir pamatus griauna senus.
Gražu, kai pavasaris, griaudamas ledą,
Pažadina gamtą skaisčiais spinduliais;
Gražiau, kai didvyriai mylėdami veda
Tėvynę naujais atgimimo keliais!
Palaiminti jūs, atgimimo laikai!
Ir jūs, išrinktieji tėvynės valkai!
II.

Ir garsią ir brangią didžiais pranokėjais,
Prisiekęs prižadint užmigusią šalį,
Dar vis gi Jadvygos užmiršti negali.
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Tačiau jau šiandieną bent ant svetimos
Sterblės nesėdės ir sapnų nerymos,
Be tikslo slapčia kaip tada!
Kam vargti, darbuotis, dabar bent jau žino!
Nors meilę tėvynės jis metais augino,
Bet meilė tai buvo kita.
Jį traukė tada garsūs Piastų darbai,
Boleslovo Dniepre sapnavos stulpai,
Sapnams Vernyhoros tikėjo; x)
Laisvosios respublikos seimų liuosybę,
Rubežių nuo marių lig marių platybę
Jam Zigmanto varpas minėjo.
Užkloti kapais milžinais Lietuvos
Jam nieko nesakė! Nelenkė galvos
Prieš juos, jųjų vardą sutikęs.
Net gėda priminti, kad savo liežuvio
Seniai nevartoja, tik vardą lietuvio
Per įprotį sau pasilikęs.
Bet laikas ateina, stačiai akyse
Tie patys vardai jau kitokia dvasia
Atliepia į tavo krūtinę!
Tai prašneka kartais apžėlę kapai,
Tai pergalę priešų paskelbę varpai,
Tai kartais žvaigždė vakarinė!
Ir Juozui prašvito. Ką veltui bekęsti,
Rymojus be tikslo, sapnus besvajojus, —
Jis žino, kam verta gyvatą pašvęsti!
Jis jaučia, ką Lietuvai žada rytojus!
Į darbą tada už prabočių kapus!
■'
Jo darbas ir vargas čia bergždžias nebus!
ŠEŠTOJI GIESMĖ
I

Palaimintas laikas, kada vieversys,
I dangų iškilęs, viešai apgarsins
Pavasario auštantį rytą;
Kad vėjas, svetys tolimųjų kraštų,
Tirpydamas sniegą, papūs iš pietų
Ir gamtą prikels užmigdytą.
Palaimintas laikas! Nekartą rytys
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys,
Bet saulė vis lips į žiemius,
Vis lips ir šypsos nudžiugus saulutė.
Nudžiunga ir žmonės, į darbą sukrutę;
Pavasaris lanko pakiemius!
Pavasaris kitas nabašninkus gali
Prikelti, kad bočių užmirusią šalį
Iš amžino miego vadina!
Jo balsą išgirsta kapų pelenai.
Pakyla galingi tada milžinai
Ir ateičiai vieškelį mina!
Palaimintas laikas! Nors priešingai tingūs,
Gyvatos pabūgę, begarbins laimingus
Ramuręo ir miego sapnus, —
Bet veltui trukdytų.gyvavimą jauną:
Jis tvinkčiot kas kartą aiškiau nepaliauna

Nuvargusi amžiais, palikus be vado,
Netekus sūnų, tu miegojai be žado!
O laikas, kurs griauna ir ardo,
Užmigdęs valdovus, išugdė ilgainiui
Pelėsius ir kerpes ant tavo tvirtainių,
O tau net atsakė ir vardo!
Bet laikas jau keltis! Ir taip paskutinė
Europoj, kaip amžiais anais, tau krūtinė
Krikštu apsiplaus atgimimo!
Bet, rasit, įstojus į vieškelį naują
Tu vėlei, kaip tuokart, aukosi net kraują,
Kaip motina pasišventimo!
O, laikas jau keltis, šalis Lietuvos;
Gana bus globėjų ant tavo galvos,
Kurie taiįo turtais dalinosi
O, laikas ir tau savo žodį ištarti!
Jaučiu, kad išganymas laukiamas arti,
Kursai mūsų bočiams vaidinos!
Kai tau Donelaitis prieš metų dar šimtą
Poemą šešimasčiais apmetė rimtą,
Tu jos kaip per miegą klauseis!
Kad Bohusz, Kraszewski ar Narbutas rašė
Ir praeičia tavo stebėtis! prašė,
Tik žodžiais gėrėjais garsiais.
Paskui Valančiauskas ir Daukantas Simas,
Net pats Baranauskas jei maž betikėjos,
Kad tau užtekėtų kada atgimimas,
Nesmigo ir tau jų nedrąsios idėjos;
Šiandieną kiti užtekėjo laikai:
Į darbą visi eina tavo vaikai.
III.

Kas Vilniuje stabo statulos nematė,
Kurią Muravjovui maskoliai pastatė?
Tvirta ji, o vis gi suirs!
Bet pats Muravjovas pastatė sau kitą,
Tvirtesnę už rausvąjį Suomių granitą:
Jo vardas per amžius nemirs.
Herostratis garso ieškojo sau tyčia,
Uždegęs Epheze Dianos bažnyčią,
O šis ir sapnuot nesapnavo,
Kad, Lietuvai spaudą užgynęs ir raštą.
Sau vardą įgys ir sužadins tą kraštą,
Kursai jau menkai bekvėpavo.
Lietuvi! Jei saulė ant tavo dangaus
Kada užtekės, tu nespiauk ant žmogaus,
Nors tavo netroško jis labo!
Tiktai parašyk: „Kas prieš tiesą kariauna,
Pats rankomis savo sumanymą griauna“.
Tą žodį iškalk ant jo stabo!
Lietuviškos raidės skaudžiai nepatiko
Didvyriui; nemaž jis paleido skatiko,
Kad jos Lietuvos neapšviestų;
Bet vargšės kelius naktimis sau atrado,
Ir, rūpinant Dievui, dėl jų nėra bado
Gyventojams sodžių ir miestų.
Kaip vaisių užgintą po Lietuvą gaudo •
Iš Prūsų slapčia atgabentus raštus,
Bet veltui sargyba ant sienos bešaudo:
Jie eina kaip viesulas eina platus!
Jie žadina mūsų užmirusią šalį,
Ir niekas jiems kelio'užkirsti negali.
(Bus daugiau)
x) Vernyhoros
prisikėlimą.

pranašystės apie Lenkų karalystės

VATIKANAS LIETUVOS NEIŠDUODA

Neseniai lietuviškoje ' spaudoje pasigir
do gandas, kad Vatikanas ir vėl išduoda
Lietuvą. Pagrindas šiam įtarimui, gal būt,
susidarė iš to, jog kai kurie Italijos laik
raščiai paskleidė kitą gandą, kad laukia
ma atvykstant vieno Lietuvos vyskupo su
trimis jo vyskupijos kunigais. O juos vi
sus pavadino „Sovietų Sąjungos katalikų
mažumos atstovais.“ Be to, pakviestieji į
Visuot. Bažnyčios Susirinkimą Lietuvos,
Latvijos ir Ukrainos vyskupai, kurie yra
dabar Sovietų Sąjungos žinioje, Antrojo
Vatikano Visuot. Susirinkimo gen. sekre
toriato spausdintame rankraščio teisėmis,
t.y. ne viešam naudojimui, sąraše (Elenco
dei Padri Conciliari) yra atžymėti po Ru
sijos vardu.
Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. Sosto
tuojau -pasiuntė notą šiuo reikalu Vatika
no valstybės sekretoriatui, vysk. V. Brizgys pasiuntė telegramą II Vatikano Vis.
Sus-mo gen. sekretoriui, o kun. V. Mince
vičius Italijos PL Bendruomenės vardu
išsiuntė telegramas Vatikano valstybės
sekretoriui kard. A. Cicognani ir II Vat.
Vis. Sus-mui gen. sekretoriui arkivysk. P.
Felici. Tuč tuojau minėtasis ark. P. Felici
pasikvietė pas save IPLB pirmininką kun.
V. Mincevičių ir jam paaiškino, kad toji
klaida įvyko be gen. sekretoriaus kaltės.
Juo labiau apie tai nieko nežinojo Vatika
no valstybės sekretoriatas, nes II Vatika
no Vis. Sus-mo sekretoriatas veikia sava
rankiai. Gen. sekr. ark. P. Felici, apgailės
taudamas įvykusią klaidą, atsiprašė ir pa
žadėjo iš apyvartos išimti minėtąjį sąra
šą, ką ir padarė. Taip pat pažadėjo kitoje
laidoje klaidą atitaisyti. IPLB pirminin
kas išreiškė padėką už atkreiptą dėmesį.
Klaida įvyko štai dėl ko. Aukščiau mi
nėtieji vyskupai buvo kviečiami į Visuot.
Bažnyčios Sus-mą privačiai ir diplomati
niu keliu. Pareigūnas, kuris ruošė tą ben
drą sąrašą, per klaidą panaudojo sąrašą,
kuris buvo skirtas diplomatiniam kvieti
mui, nurodant valstybę, per kurią tas kvie
timas turi eiti.
Įdomu dar žinoti ir tai, kad pakviestųjų
sąraše dar tebėra seniai sušaudytasis
vysk. V. Borisevičius, nes Vatikanas iki
šiol negavo oficialaus pranešimo apie jo
mirtį. Be to, visi pakviestieji į Visuot.
Sus-mą vyskupai yra surašyti vardu tos
valstybės, kurioje dabar faktiškai gyvena,
pvz., vysk. V. Brizgys ir vysk. J. Rancans
yra JAV vyskupų sąraše. Panašiai yra su
kitais (vairių tautų vyskupais, gyvenan
čiais svetimuose kraštuose.

K. VAIRUI-RAČKAUSKUI — 80 METŲ

(E) Lapkričio 16 d. Lietuvoje paminė
tos Karolio Vairo-Račkausko 80-sios gi
mimo metinės. Dabar Lietuvoje gyvenąs
rašytojas, vertėjas, gimęs 1882 m. šiaudi
nės bžk., Papilės vis., Šiaulių apskr. Bai
gęs Tartų gimnaziją, ketveris metus išbu
vęs Žemaičių kunigų seminarijoje, po
1908 m. jis mokėsi įvairiose JAV mokyklo
se. JAV, Brooklyne buvo gyvai įsijungęs
į socialistų veiklą, bendradarbiavo su J.
Šliūpu, VI. Dembskiu ir Kl. Jurgelioniu.
Iki 1920 m. redagavo „Tėvynę“, SLA ka
lendorius, nuo 1913 m. buvo Lietuvių
mokslo d-jos įgaliotiniu, dirbo Lietuvos
atstatymo b-je ir kt. Dabar Vilniaus radi
jas JAV Račkausko redaguotus leidinius
pavadino „pažangesniais“. 1923-28 m. dir
bo Lietuvos pasiuntinybėje Londone, vė
liau buvo konsulu P. Afrikoje. Nuo 1933
m. gyveno laisvoje Lietuvoje, vertėsi žur
nalistika. Dabar Lietuvoje K. V. Račkaus
kas pristatytas kaip 1905-1907 buvęs so
cialistu, demokratu, ateistu, buvęs Kapsu
ko ir Prūseikos draugas ir tik jo dėka dar
1901 m. pasirodę Gorkio, Dreiserio, Byrono kūrinių vertimai. Iš tikro Račkaus
kas yra išvertęs ligi 90 knygų, ir tik Gor
kio „Ant Dugno“ buvo išleista 1916 m„
tuo tarpu svarbieji vertimai (Byron, Drei
ser, G. H. Wells, Cronin ir kt.) visi buvo
pasirodę neprikl. Lietuvos laikais, 19211940 m. laikotarpy. Račkauskas Lietuvoje
organizavo P. Cvirkos memorialinį muzie
jų ir nuo 1949 m- ligi šiol yra jo direkto
rium. Vilniaus radijo teigimu, neseniai
Račkauskas sunkiai sirgęs, bet ligą nuga
lėjęs ir dabar jam, „mūsų brangiausiam
jubiliatui“, palinkėta sveikatos, kūrybinės
ugnies. Jo sukaktis paminėta ir spaudoje.
Atidarytas S. Neries memor. muziejus

(E) Lapkričio 17 d. Palemone, savo me
tu Sal. Neries-Bačinskaitės gyventame na
melyje atidarytas jos vardo memorialinis
muziejus. Atidarymo iškilmių metu kalbė
jo A. Venclova, nurodęs, kad Sal. Neris iš
kėlusi lietuvių tautos vardą. Dabar Lietu
va, jis sakė, pasikeitusi ir vietoje čia se
niau tekėjusio Nemuno dabar matoma
Kauno jūra su viena pirmųjų stambesnių
elektrinių.
Sveikinimai žvejams — rusų kalba
(E) Per Viiniaus radiją kelis kartus per
mėnesį skelbiami sveikinimai jūroje plau
kiantiems Lietuvos žvejams. Nors jūreivių
tarpe esama ir lietuvių (tegul ir ne dau
guma), tačiau lapkričio 13 d. perduotieji
sveikinimai net ir lietuviams buvo skel
biami rusų kalba.
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POLITINIS

KUBOS PAVOIUS

RAŠO J. Gutauskas
Kaip išsireiškė vienas ypač kompetetingas amerikietis autorius, komunistai nu
pjovė tą, kas buvo amerikiečių pasėta. Bet
praeities negrąžinsi ir neperdirbsi. Tenka
turėti reikalą su pasekmėmis — su padėti
mi. kokia ji dabar yra, su faktu, kad Kuba
tapo komunistinė ir kaip tokia sudaro la
bai rimtą pavojų.
Bet čia truojau kyla klausimas: kokį pa
vojų? Demagoginė rinkiminė propaganda
- stengiasi įteigti Amerikos piliečiams bal
suotojams, kad komunistinė Kuba esanti
už 90 mylių nuo artimiausio šiaurės Ame
rikos pakrantės taško. Tai sudaro karinį
pavojų JAV, ypač dėl to, kad Kuba gauna
iš Sovietų Sąjungos ginklų ir karinius ins
truktorius. šis argumentas, be abejo, pa
veikia klausytojus. O iš tikro reikalas čia
ne tik nepagrįstas, bet ir labai rizikingas,
nes toks lošimas tik padeda komunistinei
propagandai. Senatorius Fulbreit, senato
užsienio politinės komisijos pirmininkas,
pasakė Vašingtono laikraščio „Evening
Star“ atstovui: „Tie „antpatriočiai“, kurie
taip susirūpinę tuo, ką rusai Kuboje daro,
visai neiškelia tai, ką mes šitaip pat daro
me daugely vietų. Tai liečia tiekimą gink
lų ir instruktorius“. Pagal antikomunisti
niam laikrašty paskelbtąją santrauką
(U.S. News and World Reports, spalio 8
d.), amerikiečių ginkluotosios pajėgos (jų
bendras skaičius apie 700.000) išdėstytos
šimte trisdešimtyje stambių ^užsieninių
bazių ir dešimtyse smulkesnių bazių, šios
bazės suplanuotos ne puolimo sumetimais,
o kaip apsaugos sistema. Žinoma, ir kari
nė sovietinė pagalba Kubai teikiama ne
tiesiogiai ne tam, kad iš ten būtų vykdo
mas sovietinis JAV puolimas, kuris labai
greit pasibaigtų visišku Kubos sunaikini
mu. Ne vien tik Kennedys puikiai supran
ta, kad reikalas dabar eina ne dėl netie
sioginio karinio pavojaus, kad greta Ku
bos esantieji maži Vidurinės Amerikos
kraštai galvoja ne apie karinį, o visai

apie kitą — politinį pavojų, kuris, būda
mas visiškai kito pobūdžio, negu karinis,
yra tikras. Jis iškilo, kai Kuba tapo komu
nistinė. Šis pavojus reiškia, kad, jei Ku
bos revoliucija pagimdė Lotynų Amerikoj
„castroizmą“ ar „fidelizmą“, kaip sprogs
tamąją medžiagą, tai po to, kai Fidelio
Castro vadovaujama Kuba išvirto į komu
nistinę, fidelizmas ir kituose kraštuose
gresia patekti komunistinėn įtakon ir pas
kui jos vadovybėn. Šios eigos negalima su
laikyti jokiomis karinėmis represijomis
prieš Kubą.
Praeitų metų užpuolimas ant Kubos da
vė daugiau tik žalos. Nežiūrint viso mas
kavimo tvirtinimų, vis tiek išaiškėjo, kad
tai buvo amerikiečių darbas, o ne emi
grantų. Amerikiečių spauda guosdamas!
dažnai rašė, kad Castro geras vardas smar
kiai nusmuko, kai jis atvirai prisipažino
komunistu. Bet autoritetingi liudijimai
sako, kad Castro populiarumas Lotynų
Amerikoje vis tiek yra didelis. Tas auto
rius, kuris rašė, kad Kuboje „komunistai
piauna tą,
ką pasėjo
amerikiečiai“,
rašo taip pat, kad po to, kai Castro išdavė
Kubą dar blogesniam už amerikinį užsie
niečių viešpatavimui, „dauguma dievinu
sių jį lotynų amerikiečių dabar jį niekina,
bet kiti savo pažiūros į jį nepakeitė“. Tai
rašo D. Padler neseniai išėjusioj knygoj
„EI Gringo“ (taip Lotynų Amerikoj vadi
nami šiaurės amerikiečiai). Padler aiškiai
mato iš Kubos slenkančios ardomosios pro
pagandos pavojų, bet reikalas iš tiesų jau
baigtas. ,.Castro nuvertus, arba, geriau
sakant, nuvertus dabartinį komunistinį
režimą, — sumažėtų šios ardomosios sro
vės intensyvumas, bet nė kiek nebūtų
atitaisyta toji žala, kuri jau padaryta. Ir
įspūdingai sumažinti komunistinio akty
vumo negali nei „Sąjunga progresui“, nei
„Taikos korpusas“, nei rutininė diploma
tija, kaip ji kad dabar tvarkoma“.
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LIETUVIS

J. Norkaičiui — 70 m. amž,
(E) Lapkričio 25 d. 70 m. amž. sukako
žinomam lietuvių ekonomistui ir veikėjui
Jonui Norkaičiui. Jis gimė 1892 m. Pervaz
ninku k., Kidulių vis., Šakių apskr. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo Finansų min.
prekybos depart, dir., o nuo 1936 m. Užs.
reik, m-jos ekonominio dep. direktorium,
dalyvavo visoje eilėje ekonominių organi
zacijų. Vadovavo Liet. Cukraus akc. b-vės
steigimui. Daug metų atstovavo Lietuvai
ekonominėse derybose su kitomis valstybė
mis. Vak. Vokietijoje J. Norkaitis yra Lie
tuvos Raud. Kryžiaus D-jos pirmininku ir
aktyviai reiškiasi lietuvių visuomenės gy
venime.

DU LENINAI

Sovietinėse sąlygose gyvenantieji žmo
nės žino, kas yra tikrasis Leninas. Ypač
tie žmonės, kurie yra gyvenę nesovietinėse
sąlygose. Policinė grėsmė, skurdas, nepri
tekliai eiliniam darbo žmogui vis prime
na, kad jis kitaip gyveno, kol jo nepasie
kė Lenino įpėdinių ranka. Kitaip jie gy
ventų, jei Leninas nebūtų gimęs ir įgyven
dinęs bolševizmo. Su pasitenkinimu Leni
ną prisimena visi aukštesnieji pareigūnai
ir gerą gyvenimą turintieji partiniai.
Tačiau „Komjaunimo tiesa“ lapkričio
3 d. išsispausdino Pastuchovo straipsnį,
kuriame labai šviesiomis spalvomis prista
tomas Lenino vaizdas Azijos kraštuose.
Vienam Leniną ten atpūtęs spalio vėjas,
kitam atriešusios „Auroros“ salvės. Vis
kalbama, taip išpūstai, romantiškai.
O mus atrodo, kad tie propagandos klai
dinamieji svajotojai susilauktų didžiau
sios nelaimės, jei Lenino įpėdiniai ir ten
įkeltų koją. Nebe vėjas juos ten pūsčiotų:
garsas apie juos eitų nuo tų pačių tankų,
kurie traiškė Vengrijos sukilėlius ir kurie
Lietuvoje budi, kad niekas nepajudėtų ir
nepradėtų reikalauti laisvės ir nepriklau
somybės.

RAŠO PRANYS ALŠĖNAS
(Tęsinys iš pr. nr.)

Truputis Kanados geografinių duomenų
Kanada savo teritorija užima trečiąją
vietą pasaulyje. Tik Sovietų Sąjunga su
azijatinėmis sritimis ir Kinija yra dides
nės. Ji užima visą šiaurinę dalį Šiaurės
Amerikos, įskaitant ir šiaurės Vandenyno
salas, o išskiriant Alaską, kuri sudaro
Jungtinių Valstybių dalį, ir Labradorą, ku
ris priklauso Britanijai (priklausęs Brita
nijai Newfoundlandas jau prisijungė prie
Kanados).
Vakaruose Kanada susisiekia su Ra
miuoju Vandenynu ir Alaska, pietuose —
su Jungtinėmis Valstybėmis, rytuose —
su Atlanto Vandenynu, šv. Lauryno įlan
ka, Davis ir Belle Isle sąsiauriais ir Lab
radoru. Jos šiaurinė siena siekia šiaurės
ašigalį.
Kanados plotą, dar be Newfoundlando
provincijos, sudarė 3.695.185 kvadratinės
mylios. O visos Europos plotas yra 3.776.
700 mylių. Dabar, prisijungus Newfound
lando provincijai, kaip jau minėta. Kana
da yra truputį/didesnė už Europą.
Kanada gali būti suskirstyta į keturias
dideles dalis.
1) Pajūrio provincijos (The Maritime
Provinces), kurios siekia Atlanto Vande
nyno pakraščius;
2) Ontario ir Quebec, pietuose siekia
iki Šv. Lauryno upės ir Didžiųjų Ežerų,
"šiaurėj — iki Hudsono ir James Bay
įlankų:
3) Prerijų provincijos;
4) Ramiojo Vandenyno pakraščiai.

Kanada užima pirmą vietą pasaulyje
popieriaus, nikelio, radiaus, platinos ir
azbesto gamyboj.
Antroji vieta jai tenka medžio, molypdeno, aluminijaus ir aukso gamyboj.
Trečiąją vietą ji -turi vario, cinko, sidab
ro, alavo ir aršeniko gamyboj.
Ketvirtoji ji yra kviečių ir magnezijos
gamyba.
Daugiausia eksportuoja metalo ir užima
antrąją vietą iš daugiausia jį eksportuo
jančių valstybių.
Turi didelį nuošimtį pasaulinių uranijaus atsargų ir užima svarbią vietą ato
minės energijos gamyboj.
Aukštas (nors kiek žemesnis už JAV)
pramonės darbininko uždarbis Kanadoj ir
didelė kasdieninio vartojimo prekių ga
myba padarė tai, kad Kanadoj yra vienas
aukščiausių pragyvenimo lygių pasaulyje.
Žemės ūkis yra svarbiausias verslas, ir
Kanados žemės ūkio gaminiai sudaro di
delę dalį pagalbos, skiriamos Europos ir
Azijos tautoms.
Kadangi žemės ūkis užima svarbią vie
tą Kanadoj, tai Kanados valdžia ir provin
cijos skiria daug dėmesio žemės ūkio tobu
linimo ir tyrimo metodams.

Nuodugniai išdirbta ūkių tyrimų gran
dinė pateikia duomenis Kanados valdžiai.
O tyrimo vietos yra Prince Edward
Island, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Ma
nitoba, Saskatchewan, Alberta ir British
Columbia provincijų įvairiose vietovėse.
Tyrimų ūkiai yra vieši ir gali būti bet
kuriuo metu lankomi. Jų vadovai teikia
pagalbą ir patarimus visomis su ūkininką
vimu susijusiomis problemomis, ir kiek
vienas, kreipdamasis į tokį artimiausiąjį
ūkį, gali jais pasinaudoti.
Provincijos suvaidino didelį vaidmenį
ūkininkavimo metodus tobulinant ir spe
cialistus ruošiant, steigiant žemės ūkio
akademijas ir mokyklas. Tos srities moks
lo įstaigos yra: Nova Scotia Agricultural
College, Trure, N.S., Macdonald College
prie McGill Universiteto, Ste Anne de Be
llevue, Que., Ontario Agricultural College
ir Ontario Veterinary College, Guelph,
Ont. Dvi žemės ūkio akademijos su dėsto
mąja prancūzų kalba yra Quebeco provin
cijoj, Ste Anne de la Pocatiere (prie La
vai u-to) ir Oka (prie Montreal u-to).
Agronomijos fakultetai yra prie eilės
Kanados universitetų.
(Bus daugiau)

„RADIJO PĖDOMIS“
AUTOBUSE — 180 KELEIVIŲ
Keliolika vilkų, pagautų rytinėje Kana
. Pusantraaūkščius autobusus pradėjo ga
minti Vokietijos Federatyvinė Respubli doje, Ontarijos provincijoje, buvo išleisti
ka. Jie pakelia 12,2 t naudingo svorio ir į laisvę su mažais radijo siųstuvais, pri
gali vežti nuo 150 iki 180 keleivių. Auto tvirtintais prie apykaklės. Nuolatiniai sig
buso ilgis — 11,8 m, plotis — 2,5. Į viršu- nalai, "kuriuos perduodavo siųstuvai, pa
tinįjį aukštą patenkama laipteliais, įreng dėjo medžiotojams susekti šitų pilkųjų
tais autobuso viduje. Po laipteliais dar grobikų kelionę. Vilkai prisijungė prie
įrengtos vietos sėdėti. Šie autobusai dau vienos vilkų kaimenės Šiaurinėje Kanado
Upės ir ežerai
giausia kursuoja tose linijose, kuriose la je. „Radijo pėdomis“ išėję medžiotojai ap
Iš visų Kanados upių ir ežerų ypatingos bai tirštas gatvių eismas.
supo ir sunaikino didelę vilkų bandą.
reikšmės turi penki Didieji Ežerai (Great
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Lakes), kurie drauge su Šv. Lauryno upe,
sudaro vieną didžiausių ir svarbiausių
vandens kelių sistemų pasaulyje, šie eže
rai, imant pagal dydį, yra: Aukštasis Eže
ras (Lake Superior), Hurono, Mičigano,
Erio ir Ontario. Aukštasis (Superior)
iii
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,
Ežeras yra 31.820 kv. mylių, tad didžiau
sias gėlo vandens ežeras pasaulyje.
LIETUVIŲ SKYRIUS
'
Didelis skaičius upių ir ežerų įteka į
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Hudsono įlanką ir Šiaurės Vandenyną.
Didžiausia Kanados upė yra Mackenzie
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
River (2.514 mylių), kuri įteka į Great
firmai, kurių labiausiai
pageidaujama Lietuvoje.
Slave Lake. Churchill ir Saskatchewan
Grynos
vilnos
medžiagų
ža
ketai
tikro avies kailio,
upės, kurios įteka į Hudsono įlanką, supamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški
' renka vandenis iš Prerijų provincijų, o
•!:
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
~ Fraser ir Columbia upės įteka į Ramųjį
be pamušalo. Didelis pasirinkimas
grynos
vilnos
Vandenyną ir yra svarbios Uolėtųjų Kal
3
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
nų (Rocky Mountain) sričiai.

TAZAB & CO. LTD

Kanados žemės turtai ir produkcija
Užimdama tokį didelį plotą. Kanada
turi daugybę įvairiausių žemės turtų.
Paskutiniais metais, o ypač antrojo Pašau
linio Karo metu išsivystė gana didelė Ka
nados žemės turtų gamyba. Iš toliau pa
duodamųjų duomenų matyti, kokią didelę
reikšmę toji gamyba turi ne tik Kanadai,
bet ir visam pasauliui.

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmiro
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.
kainoraščiai,
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
lietuviškai.
Visas susirašinėjimas vykdomas
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,
žinau, kad visada reikia atiduoti duoklę,
kam ji priklauso. Tai pareigos dalykas.
Tačiau būna atvejų, kad iš tavęs niekas
nereikalauja jokios duoklės, o vis dėlto
jaustumeis labai nesmagiai, jei tokios neatiduotum. Aš šįkart jaučiu šventą parei
gą nusilenkti prieš D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos valdybą. Net ir ne vien tik pa
reigą, bet ir malonumo.
Apie DBLS daug mes žinome, bet ne
viską pastebime. O nepastebėję ir neįverti
name. Man rodos, toks kaip ir nepastebė
tas įvykis buvo jos pasiryžimas išleisti VI.
šlaito eilėraščių rinkinį „Ant saulėgrąžos
vamzdžio“. Tylom paskyrė lėšų ir išleido.
O kad tada padarė reikalingą, net būtiną
darbą, tai jau rodo tasai dalykas, jog Šlai
tui už aną rinkinį buvo paskirta literatū
ros premija. Vadinas, rūpindamasi maž
daug parapijiniais šio krašto lietuvių rei
kalais, DBLS žengė gražų žingsnį į pla
čiuosius vandenis. Tokį žingsnį, kuris sa
vos kultūros reikalus branginantį žmogų
žavimai, džiuginamai veikia.
Anas įvykis jau senokas, jau, taip sa
kant, gražus istorijos įrašas. Bet jį iš nau
jo minėti iškyla nauja proga. Su tokiu pat
didžiuliu supratingumu ir palankumu,
štai, DBLS vėl pasiėmė ir išleido naują to
paties Vlado Šlaito eilėraščių rinkinį „Be
gimto medžio“. Nors per laikraščio pusla
pius niekas ir negirdės, bet aš čia vienas
šaukiu sau lietuvišką valio. Valio ir tegy
vuoja DBLS!
—0—
žinau, kad DBLS neturi kokios nors lei
dyklos, kuri darytų apyvartą, siektų pel
no, jį skirtų vėl naujoms knygoms leisti.
Tačiau bent retkarčiais šitoj srity pasi
reikšti įstatai nedraudžia jai, nors ir ne
reikalauja iš jos tokių darbų. Tai juo di
desnė garbė: imtis darbo, kuris tau nepri

klauso, bet reikalingas atlikti, kuris nesu
randa, kas jį atliktų.
Priekabingas skaitytojas galėtų iškelti
klausimą: o kodėl gi, būtent, DBLS leidžia
šlaito eilėraščius, o ne kieno nors kito?
Aišku, Šlaitą mes teturime vieną. Vie
ną tokį su talentu, kuris visa galva prašo
ka čia kitus.
O pirmoje eilėje ir reikia
pristatyti žmonėms tų pačių didžiųjų ta
lentų kūrybą, kad ja dabar jau galėtu
mėm naudotis, kad ji nesunyktų, kad tie
aplinkui supratimą ir vertinimą matantie
ji talentai būtų verčiami, skatinami ir to
liau dirbti, kurti, neužkasti fabrikuose,
kas jiems buvo duota.
—0—
Kultūrinių dalykų entuziastai, be abejo,
seniai galvoja ir toliau nesiliaus galvoję,
jog labai gaila, kad mes esame vis dėlto
tokie pakankamai neturtingi ir negalime
išlaikyti pelno neduodančios leidyklėlės.
Dideli kraštai čia mus, žinoma, nuneša. Pa
žiūrėkite, kiek britai turi panašių dalykų.
Bet ir jų pačių šiek tiek daugiau, negu
mūsų...
Kam tokia leidyklėlė būtų reikalinga?
Ji galėtų atlikti naudingą darbą. Štai
esu girdėjęs, kad Vyt. Alantas turįs jau se
niai paruoštą dramų ir komedijų rinkinį.
Jeigu toks būtų išleistas, mūsų šen ar ten
besireiškiantieji mėgėjų teatrai galėtų pa
sinaudoti daug mieliau, negu svetimais
slidžiais pusmilijoniais. Pagaliau turint
daugiau tokių savų originalių dalykų gal
kiltų didesnio entuziazmo vaidinti.
Turiu žinių dar ir apie kitus dalykus,
kurie reikėtų išleisti. Čia eilėraščiai, čia
vertimai, čia dar kai kas. Bet kas gi tai
galėtų padaryti? Kaip darbą suorganizuo
ti?
Atsakymo neturiu, bet prisidėti į talką
visada galėčiau nesvyruodamas.
Tavo Jonas

NAFTA SUSIDARO ORE
Ar galima pagalvoti, kad karštomis die
nomis virš žalumynų pakilęs rūkas yra...
nafta?
Yra daug naftos kilmės teorijų. Dar vie
ną originalią teoriją pasiūlė daktaras Fricas Ventas. Ji atspausdinta JAV Naciona
linės Mokslų . akademijos pranešimuose.
Ventas tvirtina, kad augalai išgariną į at
mosferą šimtus milijonų tonų asfalto, bi
tumo ir jiems giminingų medžiagų dalelių.
Lietus šias daleles sugrąžinąs į žemę.
Ilgainiui iš jų gelmėse susidaranti nafta.
Daktaras Ventas mano, kad „angliavan
denilinis augalų kvėpavimas“ reguliuojąs
orus (jis susilpnina temperatūros svyravi
mus) ir augalų augimą. Vento apskaičia
vimais,‘visa žemės augalijos danga per
metus išskirianti 175 mln. t angliavan
denilių.

POŽEMINIS RADIJO RYŠYS
Radijo bangos blogai sklinda po žeme.
Iki šiol požeminis radijo ryšys buvo gana
ribotai taikomas praktikoje. Tačiau ato
minių bombų ir raketų amžiuje, kada
įprastiniam radijo ryšiui gręsia įvairiausi
dirbtiniai ir gamtiniai trukdymai, vis la
biau pradedama domėtis požeminių radijo
ryšių galimumais. Deja, iki šiol sunku su
kurti antenas, kurios įgalintų perdavinėti
ir priiminėti pranešimus radijo bangomis,
sklindančiomis po žeme. Tik palyginti ne
seniai vienos amerikiečių firmos darbuo
tojų grupė pradėjo bandyti specialią apa
ratūrą radijo signalams po žeme 300 m gy
lyje perduoti. Kaip parodė bandymai, ra
dijo signalus pavyko priimti maždaug už
7 kilometrų. Siųstuvo galingumas buvo
200 vatų, o dažnumas 150 kilohercų.

PALYGINIMAI IR APTARIMAI
(VIETOJ JUOKO IR AŠARŲ)

Prieš 1917 m. Rusija buvo imperija, val
doma carų. Tada įvyko dvi revoliucijos.
Pirmosios revoliucijos metu ūkininkai su
kilo prieš carus' o antrosios — komunis
tai sukilo prieš ūkininkus. Dėl to šiandien
.Rusijos valdžia yra pati nepastoviausia.
Senieji carai, kurie valdė Rusiją, buvo
šlykštūs, žiaurūs, ciniški didikai, kuriuos
1917 m. revoliucija pašalino. Šiandien Ru
siją valdo komisarai, kurie taip pat šlykš
tūs, žiaurūs, ciniški ūkininkai.
Rusijos valdžios sistema yra pagrįsta
Karolio Markso „Komunistų manifestu“,
kuriame jisai ragina pasaulio darbinin
kus keltis. Tatai gali atrodyti juokinga,
nes jie keliasi kas rytą ir mieliau norėtų
pailsėti. Marksas skelbė, jog komunizmas
nuves į tokią Utopiją, kurią jis pavadino
„Beklase sąjunga". Ši sąjunga taip pat tu
ri filosofišką pavadinimą, būtent — „Bur
tųjų valymas".
Geriau suprasti sovietų politikai reikia
ją palyginti su anglų politika. Pavyzdžiui,
Anglijoje, kad gautų balsų, politikai pri
valo žmonėms pataikauti, nes jeigu jie
taip nedarys, tai bus pašalinami iš parei
gų. Rusijoje ši sistema yra truputį kito
kia. Kad gautų maisto, žmonės privalo pa
taikauti politikams. Anglijoje „Laikas pa
mainai“ reiškia, jog reikia keisti valdžią
ir statyti naują. Rusijoje tatai reiškia, jog
valdžia ruošiasi pašalinti dabartinius bal
suotojus ir pristatyti naujų. Jeigu tatai
atrodytų neįmanoma, tai verta atsiminti,
kas atsitiko Vengrijoje 1956 m.
Rusijos žmonių skaičius siekia apie 250
milijonų, kurie šitaip pasiskirsto: 22 mil.
darbininkų, 59 mil. kareivių, 70 mil. slap
tos policijos ir 99 mil. šnipų.
Rusijoj buvusieji turistai teigia, jog
jeigu rusai nesišypso, jie yra labai rimti
žmonės. Bet iš tiesų yra kitaip: rusams pa
tinka šypsotis, bet jie neturi ko.
Rusų
liaudis skirstytina į žemės ir fabriko dar
bininkus. Žemės darbininkai yra suskirs
tyti grupėmis, kurios bendrai dirba ir gy

vena. Komisaras jiems įsako, kas dalyti
na, ir jis turi visas teises kištis į jų gyve
nimą. Tokia yra kolektyvinių ūkių siste
ma. Kadaise net anglai turėjo kažką pa
našaus savo kolonijose, tačiau jų sistema
vadinosi kitaip, būtent: vergija.
Fabrikų darbininkai nėra taip kontro
liuojami, kaip žemės darbininkai. Kolek
tyviniuose ūkiuose darbininkas arba dir
ba, arba badu miršta. Tačiau fabrikuose,
jeigu jie riedirba, jie badu nemiršta, bet
yra šaudomi. Rusijoje darbininkas, pa
klaustas, kaip einasi, atsako, jog negalima
skųstis. Tiesą pasakius, jis ir nemeluoja.
Rusai yra pasižymėję savo sveikata ir fizinėmis jėgomis. Jie tatai atsiekia nuo
latine mankšta. Jie labai gerai išsimankština bėgdami nuo slaptosios policijos. Vi
dutinio ruso maistą sudaro trys pagrindi
niai dalykai: vodka, bulvės ir mokslas.
Vodką jis gauna iš valdžios karčiamų,
bulves iš valdžios krautuvių ir mokslą iš
valdžios laikraščių.
Komunistai dažnai giriasi savo rašyto
jais, kaip, pavyzdžiui, Tolstojumi, Puški
nu, Turgenevu, Dostojevskiu. Tai buvo
talentingi rašytojai, kurie nebijojo pa
reikšti savo nuomonės, nenusivylė gyve
nimu ir nebuvo komunistai. Kai atėjo re
voliucija, rašytojai arba nustojo rašyti,
arba nustojo gyventi. Komunistų litera
tūrą sudaro valdžios propaganda.
Rusų valdžia taip pat ir mokslą kontro
liuoja ir jį paremia vaiko inteligencija.
Pavyzdžiui:
1) Negabus vaikas iš viso į mokyklą
neina.
2) Vidutinių gabumų vaikas lanko ama
tų mokyklą, kur išmoksta naudingo ama
to, kaip daryti vandenilio bombas.
3) Aukštesnių gabumų vaikas lanko
universitetą ir mokosi, kaip pagaminti di
desnes vandenilio bombas.
4) Aukštų gabumų vaikas vežamas į Si
birą, nes jis gali būti pavojingas.
(Nukelta | 4 psl.)
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EUROPOS

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

DERBY

KALENDORIUS BAIGTAS SIUNTINĖTI

PAGERBTAS KARYS

Sieninis kasdien nuplėšiamasis Nidos
Knygų Klubo ir „Europos Lietuvio“ skai
tytojų kalendorius jau išsiuntinėtas vi
siems.
Kadangi jo dar yra likusi kukli atsarga,
Kalėdų proga aprūpinkite juo gerus sa
vo bičiulius. Bus graži dovanėlė, ir jį ga
vusieji jūsų bičiuliai galės kartu su ju
mis pasidžiaugti ištisus metus po truputėlį
kasdien paskaitydami.

Derby DBLS Skyrius lapkričio 24 d. su
rengė Kariuomenės paminėjimą. Progra
ma buvo tikrai turtinga. Po Skyriaus pir
mininko J. Levinsko energingo žodžio įspū
dingą paskaitą laikė K. Deveikis iš Nottinghamo.
Meninėje dalyje raizgėsi patraukli pynė
įvairiausių numerių. E. Urbonavičiūtė de
klamavo, J. Valentinaitė skambino piano,
mažieji S. ir M. Bendikai pašoko Bitutę,
sesučių Bugailiškyčių aidėjo duetas, o ka
riškų dainų temomis suskambo kvartetas:
J. Levinskas, J. Sadula, V. Junokas ir B.
Gurgždaitis. Dviems pastariesiems akor
deonu pritariant, ir solo ir duetu pasirodė
J. Levinskas ir V. Junokas, kuris dar pri
dėjo meliodeklamaciją.
I galą karišką komedijėlę suvaidino P.
Sarapinas, J. Sližys, J. Sadula ir B. Gurgž
daitis. Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po to buvo šokiai ir loterija.
Toje pačioje salėje žavėtasi labai turtin
ga S. Sarapinienės siuvinių, mezginių, dir
binių paroda. Čia pat žiūrovai galėjo ir ap
sipirkti.
.
(
Į minėjimą atsilankė ne tik gausiai vieti
nių, bet ir kaimyninių vietovių lietuvių,
ypač iš Nottinghamo.
Pratęsiant kariškių pagarbą, lapkričio 25
d. tautiečiai išklausė liet, pamaldų, kurias
po ilgesnės pertraukos vėl atlaikė kunigas
iš Londono.

APYSKAITOS JAU SUDARYTOS
Lietuvių Namų Akc. B-vės finansiniai
metai baigti spalio mėn. paskutinę dieną.
Revizoriai lapkričio mėn. sudarė metinę
apyskaitą, p gruodžio 5 d. Bendrovės direk
toriai kartu su'revizoriais priėmė tą apy
skaitą.
Apyskaita rodo, kad praeitais metais
Bendrovė yra sustiprėjusi ir padariusi
pažangą.

SVARBIOJI SUKAKTIS

Gruodžio 9 d. bus paminėtas Lietuvių
Bažnyčios Londone pašventinimo auksi
nis jubiliejus, šv. Mišios 9 vai. ir Suma
11 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 žodį
tars Vincas Balickas, Lietuvos Pasiunti
nybės Patarėjas, Petras Bulaitis, veiklusis
PAMALDOS EVANGELIKAMS
ilgametis darbuotojas, ir kiti.
Meninėje dalyje išgirsime dainų, muzi
Advento pamaldas lietuviams evangeli
kos ir poezijos. Žada pasirodyti P. Nenor- kams su Šv. Komunija laikysiu gruodžio
tienės vaikų ir jaunimo, pirmą kartą po 9 d., 15 vai., Derby St. Mary's Chapel
daugelio metų, tautinių šokių vienetai.
(Sowter Rd. ir St. Mary's sankryžoje).
I šią retą šventę rengėjai maloniai kvie
Kun. Aldonis Putcė
čia visus D. Britanijos lietuvius.
Labai pageidaujama, kad visi, ypač jau
nimas ir vaikai, tą dieną per Sumą 11 vai.
priimtų šv. Komuniją. Kaip žinoma, da
bar nuo valgio tereikia susilaikyti 3 valan WOLVERHAMPTONAS
das prieš ją, o gerti tik vieną vai.
SUSIRINKIMAS
PABALTIEČIŲ BALIUS

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 1 vai., MoliNetrukus bus platinami bilietai į pir neux Hotel šaukiamas Sporto Klubo Vil
mąjį lietuvių, latvių ir estų bendrai ruo ties narių susirinkimas.
Visi, suinteresuoti Klubo veikla, prašo
šiamąjį balių Londone, kuriam yra išnuo
mota graži salė „Majestic Rooms“ šešta mi atsilankyti.
dieniui, 1963 m. sausio 26 dienai.
Sporto Klubo Valdyba
Balių ruošia Baltų Taryba ir į jį kviečia
Londone ir provincijoje gyvenančius lie
tuvius.

KOČIOS 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: Headley Park, Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

BIRMINGHAMAS
LAIŠKAS IR PINIGAI BE ADRESO

Birminghamietis,
atsiuntęs Dainorai
laišką ir 7 ši. ir 4 penus už knygą „Blez
dingėlės prie Torrenso“, nenurodė nei sa
vo adreso, nei pavardės. Prašomas parašy
ti Dainorai, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

KALĖDOS — VAIKŲ ŠVENTĖ — TIK
LIETUVIŠKA KNYGA SUTEIKS TIKRO
DŽIAUGSMO
Kas norėtų gauti tradicinių palaimintų
kalėdaičių-plotkelių, tesikreipia Lietuvių
Naujai gauta:
bažnyčios adresu: 21, The Oval, Hackney
A.' Giedrius — „Užburti Keliai“, spalvo
Rd., London. E.2.
tos, puikios iliustracijos, kaina — 1.9.0.
.Al. Gustaitis— Algis Trakys ir taksiu
ATEITININKŲ SVARSTYMAI
kas šleivys“ 0.14.0.
Al. Gustaitis — „Užpuola Bitės“, spąl.
Gruodžio 2 d. vietos ateitininkų susirin
kime prof. R. Sealey, draugovės sekreto iliustracijos 0.14.0.
K. Binkis — „Baltasis Vilkas“ 0.7.4.
rius, vaizdingai nušvietė š. Amerikos kas
A. Rinkūnas — Kregždutė II III ir IV
dieninį, civilizacinį ir kultūrinį gyvenimą,
dalys, po 0.14.0.
jį palygindamas su europiniu.
Paskaitą
Alė Rūta — „Nunešk, upeli, žąsų var
prelegentas paįvairino jam įprastu sąmo
gus“ — 0.8.0.
jumi.
A. Vaičiulaitis — „Auksinė Kurpelė“
Naujai atvykęs kun. J. Budzeika, MIC, — 1.10.0.
sugretino laisvosios Lietuvos ir Amerikoj
A. Baronas — „Mėlyni Karveliai“ —
veikiančių ateitininkų darbus, išryškinda 0.11.0.
mas jų turėtą ir turimą reikšmę mūsų
S. Tomarienė — „Saulės Vestuvės“ —
tautai.
0.11.6.
Po paskaitų, pirmininkui S. Kasparui va
A. Giedrius — „Pasakėčios“ — 0.14,8.
dovaujant, pasidalyta minėtas temas lie
Frankienė — „Karalaitės Gintarės il
čiančiomis mintimis. Svarstymus pagyvi gesys“ — 0.9.6.
no dalyviai, neseniai atvykę, grįžę iš Ame
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto
Tikos, kurių iš viso dalyvavo net šešetas. kelionė“, I dalis — 0.18.6.
Meninėje dalyje stud. Romas Kinka per
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto
teikė dalyvės Danguolės Sadūnaitės-Sea- kelionė“, II dalis — 1.2.0.
ley naujų eilėraščių pluoštą ir gitara iš Suaugusiems
pildė du numeriu. S. Kasparas pristatė
Alė Rūta — „Priesaika“, romanas —
poezijos iš naujojo Vlado Šlaito rinkinio. 1.4.0.
Bėgamuose reikaluose mestas žvilgsnis
A. Baronas — „Užgesęs Sniegas“ —
į artimiausios veiklos galimybes.
0.18.6.
J. Grinius — „Gulbės Giesmė“ — 1.2.0.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
S. Valiukas — „Lithuania, Land, of
Heroes" — 1.7.6.
BE GIMTO MEDŽIO
šeinius — „Vyskupas ir velnias“ —
1.2.0.
Nida atspausdino ir knygrišykla jau įri
Ilgo grojimo plokštelės
šo DBLS leidžiamąjį Vlado šlaito naują
„Dainuojame su Rūta“, 17 liaudies dai
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“.
nų, „Dainos iš Lietuvos“, 17 liaudies dai
Rinkinio kaina D. Britanijoje ir kituo
nų, „Rožės ir tylūs vakarai“, 17 šliagerių.
se Europos kraštuose 5 šilingai.
Rašyti:
Gaunama parašius DBLS ir Lietuvių
„DAINORA“
Namų Akc. Bendrovei 1 Ladbroke Gar
14,
PRIORY
RD., KEW, SURREY
dens, London, W. 11.
KALĖDAIČIAI

LIETUVIS

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
BRADFORDE
Bradfordo lietuviai turi gražių jau įsigy
venusių tradicijų: jie stengiasi švęsti kiek
vieną valstybinę ar turinčią ryšio su Lais
vos Nepriklausomos Lietuvos gyvenimu
šventę.
Aną šeštadienį vietos ir gražus būrys
apylinkės lietuvių susirinko į Vyties klu
bo salę švęsti Lietuvos Kariuomenės įsi
kūrimo šventės. Buvo atvykę net ir Man
česterio ramovėnai su savo gražia vėliava.
Šventę atidarė vietos DBLS skyriaus
pirmininkas A. Šukys. Ta proga jis papra
šė atsistojimu pagerbti ramovėnų vėliavą
ir paskaitė Sibiro kankinių mergaičių mal
dą. Tų kankinių, kurios kentė už Lietuvą
ir meldė Aukščiausiąjį: „...Palaiminki ma
no mylimuosius ir visą mano Tautą, o
ypač Tėvynės gynėjus, našlaičius ir visus
kenčiančius už tiesą. Sujunki mus visus
vienybėn gyvu tikėjimu, nepalaužiama
viltimi ir nežinančia ribų meile...“
Paskaitą skaitė bradfordiškių kaimynas
R. Giedraitis iš Halifakso. Paskaita buvo
ne apie kariuomenę, bet apie Maironį, ku
ris pranašavo ir šaukė:
Žiūrėkite, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai jau mainos: buvo pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.
Po paskaitos vietos jaunimas padekla
mavo eilėraščių: R. Dičpetrytė „Septyni
Raišupio laukuos;“ O. Peleckienė „Never
kit pas kapą,“ V. Galbuogytė „Žuvusiems
kariams“ ir mažytė Elvikytė „Pietų vėje
lis.“ O Dičpetrytė ir Galbuogytė duetu pa
dainavo pora dainelių: „Lietuvaitės skun
das“ ir „Oi, Lietuva motinėlė.“
Šitokiems minėjimams truputį mažoka
Bradfordo lietuvių Vyties klubo salė. Rei
kia ir susispausti, kai susirenka didesnis
žmonių skaičius, bet užtat esame savo,
kad ir mažesniuos namuos, o ne sveti
muos, kad ir puikesniuos ir didesniuos.
J. Vaidutis
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PAMINIMAI IR APTARIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Sovietų mokslas, nors, palyginti, labai
jaunas, yra nepaprastai toli nuėjęs į prie
kį per paskutiniuosius 20 metų. Jis daug
ką atrado. Svarbiausias atradimas, jog už
kelias kapeikas jie galėjo gauti vakarie
čių išradimus. Tatai yra daug lengviau,
greičiau ir pigiau, negu patiems dirbti ir
tyrinėti. Kitas žymus atradimas buvo, jog
jie galėjo pavogti vakarų branduolines
paslaptis. Šiais laikais yra žinoma, jog
sovietų raketų ekspertai yra žymiai išsi
lavinę, nes jie puikiai vokiškai kalba. Yra
taip pat įdomu pastebėti, jog rusų moks
las skiriasi nuo vakariečių mokslo savo
tikslais. Sovietų mokslas stengiasi išvys
tyti baisius karo ginklus, kaip vandenilio
bombas, kai tuo tarpu vakariečių mokslas
stengiasi išvystyti didesnius taikos gink
lus, kaip radijo, televizijos aparatus, fil
mus ir sporto aikštes. Todėl galima pasa
kyti, jog sovietų mokslas yra pavojingas,
o vakariečių — šlykštus.
Sovietų pramonė yra visiškai atsidavusi
karinei gamybai, ir čia susidaro keistas
paradoksas: dienos metu darbininkas dir
ba fabrike prie moderniausių mašinų, ga
mindamas pažangiausius pasaulyje gink
lus, o vakare eina pėsčias į namus, kur
randa savo žmoną, verdančią vakarienę
ant malkom kūrenamos krosnies tame
kambaryje, kuriame jis gyvena su kita
šeima. Rusija neturi darbininkų profesi
nių sąjungų problemų, nes nėra profesi
nių sąjungų. Jeigu darbininkui nepatin
ka darbas, jis nekelia ginčų, bet eina prieš
valdžią.
Juozas Stalinas, kaip daugelis kino ar
tistų ir kriminalų, pakeitė savo pavardę,
kad būtų pažangesnis darydamas karjerą.
Kai jis įstojo į revoliucinį judėjimą, tai
pakeitė pavardę iš Dzugašvili j Stalin, ku
ri reiškia — „pilnas plieno“. Prieš jam
perimant komunistų partijai netrūko tai
kingų. humanitarinių narių, kurie nemo
kėjo valdyti. Tokiu būdu Stalinas parodė,
kaip veiksmingai valdyti, ir visus anuos
sušaudė.
ROCHDALE
Stalino didžiausia bėda buvo ta, kad
jis nemokėjo išsireikšti, ir dėl to daug
SUSIRINKIMAS
žmonių susidarė apie jį neteisingą nuomo
DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba gruo nę. Jaltoje jis pareiškė, jog savo Antrojo
džio 9 d., 3 vai. po pietų, Ukrainiečių Klu pasaulinio karo draugams padėsiąs Eurobe, Molesworth St., Rochdale, šaukia Sky
riaus narių ir Lietuvių Bendrovės akcinin ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
kų susirinkimą.
Numatyta rinkti naują Skyriaus Valdy
bą, taip pat atstovas į Sąjungos Centro
Suvažiavimą.
Kviečiame gausiai visus dalyvauti.
VEDA Pr. Alšėnas
Skyriaus Valdyba

SVEIKA
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COVENTRY
VĖL SUSIRINKSIME

Lietuviškos pamaldos vėl žada būti nuo
gruodžio 16 dienos įprastinėje vietoje 11
valandą. Kadangi iki spausdinant šį nume
rį dar negautas tikras atsakymas, tiksliai
bus pranešta sekančiam numeryje ir asme
niškai.

VOKIETIJA
MINĖJIMAS BAD ZWISCHENAHN
Lapkričio 23 d. Ramovėnų iniciatyva bu
vo paminėta Lietuvos kariuomenės 44 me
tų sukaktis ir Ramovėnų įsikūrimo de
šimtmetis.
Dėl patalpų stokos nebuvo galima iškil
mingiau tai įvykdyti, pasikvietus daugiau
tautiečių. Todėl visas minėjimas buvo at
liktas trumpai kukliame Ramovėnų seniu
no T. Gružo bute, mažame būrelyje.
Minėjime kalbėta apie Lietuvos kariuo
menės įsikūrimą ir aktualiais Ramovėnų
reikalais. Pagerbti atsistojimu žuvusieji
už Lietuvos laisvę. Perskaitytas skyriaus
pirmininko ir Lietuvių Reikalams įgalioti
nio Žem. Saksonijoje.I. Apyrubio sveikini
mas. Perskaityta keletas eilėraščių. Pabai
goj Ramovėnų seniūnas T. Gružas pateikė
aukų lapą užprašyti gedulingoms mišioms
už žuvusius Lietuvos laisvę ginant karius,
partizanus, šaulius ir kt.
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Pažymėtina, kad minėjime išsiversta
be alkoholio.
T. G.

Namų ir darbovietės produkcija

Kada labai gerai nusimananti darbe
inžinierė paprašė savo „bosą“ pakelti jai
algą, pastarasis jai išdėstė:
— Jūsų alga yra tokia pat didumo,
kaip ir ano inžinieriaus, sėdinčio netoli
jūsų, prie kito stalo. Jis irgi inžinierius,
be to, dar penkių vaikų tėvas.
— Žiūrėkite, — atsikirto pykterėjusi
inžinierė, — aš manau, jūs turėtumėt mo
keti algą tik už tai, ką asmuo gamina ši
čia, darbovietėj, bet ne už tai, ką jis at
lieka laisvalaikiu...
Po tokio paaiškinimo vis dėlto inžinie
rei buvusi padidinta alga.

Tarnautojo paaiškinimas
— Ir kokiam reikalui jūs norite gauti
atostogas? — klausia pilotas lėktuvo pa
tarnautoją.
— Well, sir, — šis atsako. — Mat, ma
no viena draugė sumanė ištekėti, ir ji no
rėtų, kad aš suvaidinčiau jaunikio rolę.

pą atstatyti. Vakariečiai manė, jog jis
bendrai su jais Europą atstatys. Iš tiesų
jis norėjo pasakyti, jog naudodamasis
proga, jis pasigrobs dar daugiau Europos
valstybių.
Nikita Chruščiovas nesusiduria su sun
kumais išsireikšti, bet didžiausia jo prob
lema yra ta, jog jis negali pabūti užsičiau
pęs. Jo storas veidas ir apvali išvaizda
atrodo kaip peraugusio kūdikio. Savo vai
kiškumą jis parodė, kai Jungtinių Tautų
susirinkime nusimovęs batą pradėjo sta
lą daužyti. Bet visi žmonės yra vaikai iš
prigimties, ir jiems patinka pažaisti, tik
tas skirtumas, kad Chruščiovas turi labai
didelių žaislų, pavyzdžiui, Čekoslovakiją,
Bulgariją, Latviją, Lietuvą, Vengriją ir
dabar Kubą. Chruščiovas yra išgarsėjęs
savo pasakymu, kad jis užkas visas demo
kratijas. Tiesą pasakius, čia nėra tuščias
pasigyrimas, nes jis yra daug čekų, lietu
vių, lenkų ir vengrų užkasęs, neskaitant
draugų rusų ir Stalino, kurį net du kartu
užkasė.
Jeigu kas nors norėtų aplankyti Rusiją,
tai visų pirma jis turėtų žinoti daug daly
kų. Svarbiausia jis turi žinoti, yra jog iš
protėjęs, jeigu nori Rusiją aplankyti.
Rusiją lankantieji turi apsistoti val
džios viešbučiuose. Kambariuose
ten
įrengti tie dalykai, kurie, sovietų many
mu, yra patys reikalingiausi. Dėl to kam
baryje yra lova, kėdė, lempa, šiukšlių dė
žė ir 17 paslėptų mikrofonų. Tatai gal vi
dutiniam turistui atrodytų nelabai patogu,
bet pagalvojus matyti ir nauda. Pavyz
džiui, jeigu turistui kas nors nepatinka,
jam nereikia eiti į policijos stotį pasi
skųsti; jis tai gali atlikti kambaryje, o bus
girdima policijoje.
Kitas patogus dalykas — valdžia pade
da turistui pasirinkti lankomąsias vietas.
Ji pasako turistui, kur negalima eiti, ir
tada nedaug kas lieka. Taip pat pavojus
paklysti Rusijoje yra labai mažas. Jeigu
turistas abejoja, kur esąs, tai jis gali pasi
klausti sovietų agentą, kuris nuolat,jį
seka.
Gerai įsidėmėjus šiuos punktus, galima
puikiai suprasti šių dienų politiką.
E. L.
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AR GALIMA GRĄŽINTI KLAUSĄ

Išorinės ausies landa praleidžia garsus
iš aplinkos iki būgnelio. Garso bangos su
virpina būgnelį, o būgnelio virpėjimas to
liau perduodamas klausos kauleliams ir
vidinei ausiai. Iš vidinės ausies nervai sig
nalą perduoda pailgosioms smegenims. Iš
čia tam tikrais laidais nervinis sudirgini
mas patenka į klausos centrus smegenų
žievės smilkinių srityse, kur jis virsta gar
so jutimu. Mes girdime.
\
Sumušus ausį, gali trūkti ausies būgne
lis, iš ausies išsilieti kraujas. Gana dažnai
ausies būgnelio trūkimas sukelia viduri
nės ausies uždegimą, dėl kurio ir pablogė
ja klausa. Tačiau, užgijus būgneliui, gali
likti randas arba sausas plyšelis. Esant
sužeistam ausies būgneliui, ausyse ūžia,
klausa susilpnėja. Jei pakenkta viena au
sis, ta ausimi ligonis negirdi, tačiau antrą
ja, sveika ausimi jis gerai girdi.
Rimtesniais ausų arba galvos sutrenki
mo atvejais pakenkiamas ne tik ausies
būgnelis, bet ir vidurinė bei vidinė ausis.
Ligonis apkursta. Tokiais atvejais sugrą
žinti klausą yra žymiai sunkiau, o kartais
ir visai neįmanoma.
Blogai girdintiemš taikomi klausos apa
ratai. Prieš taikant klausos aparatą, rei
kia ištirti ligonio klausą. Klausos apara
tai ne visada duoda gerus rezultatus. Tai
priklauso nuo išlikusio po pakenkimo
klausos procento.
Klausos aparatą, esant reikalui, tegali
paskirti ausų-nosies-gerklės ligų gydyto
jas, nuodugniai ištyręs ligonį ir nustatęs
apkurtimo priežastį.
Gyd. A. Katkienė
(Iš Mokslo ir gyv.)

Sumaišė Marksą su Marsu
Rytų Vokietijoj vienoj vietovėj vyko
marksizmo kursai. Lektorius išsijuosęs
aiškino apie Marksą. Po paskaitos jis
klausia, ar visiems ir viskas buvo aišku.
Nedrąsiai pakilo viena ranka, ir jos savi
ninkas paklausė lektorių:
— Man, drauge lektoriau, viskas buvo
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
aišku, tik aš nesupratau, ar Markse yra
ECCLES — pamaldos gruodžio 9 d., 12.15
kokia gyvybė, ar tenai \ visiškai nieko
vai. Išpažintis gruodžio 15 d., 3 vai.
nėra?..
MANCHESTER — pamaldos Kalėdų I die
ną 11 vai. (Notre Dame seselių vienuo
Reikalingi batukai aukštesniais
lyne, Bignor St., M/c8)
užkulniais
NOTTINGHAM — gruodžio 9 d., 12,15 v.
šešiolikmetė pasigyrė savo vyresnei
draugei:
EUROPOS LIETUVIS —
— Žinai, jis vakar mane pabučiavo...
PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
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