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DAR IR TOKS KELIAS BŪTU NAUDINGASPereitų metų pabaigoje, bet dar visiškai neseniai, Egipto sostinėje įvyko Azijos ir Afrikos tautų atstovų kongresas, susilaukęs gana didelio atgarsio ir pasaulinėje spaudoje. Ten nebuvo oficialiai atstovauja mos vyriausybės ar atitinkamos tautos. Ta čiau dalyvių tarpe buvo žinomesnių atitin karnų kraštų atstovų ir todėl atitinkamai propagandiškai išdabintas šis parengimas įgavo tam tikro svorio. Kaip sakyta, tai paliudijo ir pasaulinės spaudos atitinkamas reagavimas.Paskutiniuoju metu esame jau įpratę girdėti, kad įvairūs Azijos ir Afrikos visuomenių ar valstybių konferenciniai ar kitokie subuvimai vyksta dažniausia didės nėję ar mažesnėje komunistų įtakoje. Smaigaliai, jei tokių būna, dažniausia esti nukreipti prieš Vakarus, prieš tas valstybes, kurios praeityje turėjo ar dar nebeturi kurių nors kolonijų minimuose žemynuose. Ir šį kartą prieš Kalėdas Kaire buvo priimta rezoliucijų, nukreiptų prieš didžiąsias Vakarų valstybes, ir kongreso pabadytosios nuolatinės komisijos sudėtin, be pirmininko egiptiečio, įėjo dar vienas sovietas ir komunistinis kinietis.Tačiau tame pačiame kongrese buvo ir reiškinių, kurie iš Viso kaip tik ir sudaro prasmės apie jį lietuviškoje spaudoje kalbėti ir sieti vėliau tai su tam tikrais samprotavimais. Būtent, kongrese buvo dalyvių, kurie priešinosi komunistinei režisūrai (pvz., kai kurie indų atstovai) ir kreipė dėmesį į tai, kad, tikrai ar tariamai ginantis nuo vilko, reikia saugotis ir meškos. Šie balsai, nors ir nenusvėrė kongreso eigos visumos, vis dėlto sulaikė jį nuo eilės dalykų, kurie pagal komunistų užmačias turėjo reikšti dar didesnį pagiežos kurstymą Vakarų atžvilgiu.Be to, pereitą savaitę galinga ir Maroko likimą lemianti nacionalistinė marokiečių partija — Istiqlal — dementavo, kad esą jos atstovų buvę tame Kairo kongrese. Ma rokiečiai pabrėžė, kad kaip tik atstovų ir nebuvo siųsta vien todėl, kad jiems' iš 
anksto buvę žinoma apie komunistines įta 

kas kalbamajame kongrese.Prie šių poros faktų tektų dar nekonkre tizuojant prisiminti ir kitus reiškinius, žinomus iš pasaulinės spaudos, buvusius ir nuolat pasitaikančius ir liudijančius, kad Azijoje ir Afrikoje esama nemaža asmenų, ir visuomeninių grupių, kurios, nors ir siek damos visiško kolonializmo likvidavimo ir turėdamos pagrįstus nemalonius prisimini mus apie buvusius laikus, vis dar nėra pra. radusios tyro žvilgsnio. Pakanka tik prisi- rtaril, pvz., buvusio Ceilono ministerio pif 
mlninko Kotelavalos prieš keletą metų, da //tuosius pareiškimus, kuriuose, kalbant apie kolonializmą, pirštu buvo parodytą ir, į Soy. Sąjungą. Ir, gal būt, dar net daugiau, negu į Vakarus. “ ? .LengvaEgiptą ar Siriją nužymėti sovietinio satelito ženklu. (Ypač mūsų popieri- niai strategai daro tai labai greitai ir leng vai). Esame juk ir mes patys savo kailiu pergyvenę tokio lengvabūdiškumo ženklų, kai, prasidėjus Hitlerio-Stalino karui, 1941

K. DRUNGAleis įsistiprinti Pabaltijo valstybių ir, ko gero, Baltgudijos ir Ukrainos nepriklausomybei, — ar tai. reiškė kokią nors „ištikimybę Hitleriui“, kurio visa politika buvo ne tik teroras, bet ir įvadas į savižudybę? Mes labai gerai žinome, kaip iki gyvo kaulo galėjo lietuvius įžeisti bet kuris palyginimas su naciais vien už tai, kad buvo pasinaudota, nors ir didesnių vaisiu nedavusia, proga nusikratyti bolševikiniu jungu. Todėl ir visuotinis subendrintas kokių nors esmėje dar laisvų Azijos ar Afrikos tautų ar valstybių pasireiškimų nužymėji mas nuostolių sąskaiton, jei juose daugiau ar mažiau pasireiškia komunistinės įtakos, yra perankstyvas , neobjektyvus ir, svarbiausia, nenaudingas. Ypač dar ir dėl to, kad dažnai Sovietų rodomasis interesas afro-azijiečių atžvilgiu labai paviršutiniškai sumaišomas su faktiškąja įtaka, kuri dažnai, nors ir nevisuomet, yra mažesnė negu Sovietų propagandą tąi nori parodyti. Kad galimai geriau suprastume (o supra timas dar nėra pritarimas) buvusių - ar te besančių kolonijinėje padėtyje tautų ir jų narių mentalitetą ir konkrečią šių dienų laikyseną, reikia taikyti tik tuos pačius mastus, kurie galioja ir mums. Būtent, pra eitį reikia suprasti iš dar tolimesnės praeities, dabartį iš praeities, o ateitį bandyti nuspėti iš dabarties. Ir, mano nuomone, čia ir glūdi raktas samprotavimams ir veiksmams, kurie neleistų antikolonialinių judėjimų vienašališkai • išnaudoti didžiausiam šių laikų kolonializmo praktikuotojui —• Sov. Sąjungai. ‘-1 ° *Kodėl gi nepabandyti Kremliaus paverg tųjų tautų egzilinėms institucijoms, organizacijoms ar ir asmenims susisiekti su ati tinkamis Azijos ir Afrikos tautų judėjimais, siekiant, kad jie paremtų kovą prieš • kolonializmą ne tik savo kontinentuose ar kraštuose* bet ir Rytų Europoje ir Sov. Są jungos azijatinėje dalyje? Kodėl gi neparodyti jiems, jog su jais solidarizuoja tautos, kurios šiandien kenčia Kremliaus prie spaudoje daug sunkesnį kolonializmą, negu daugelis iš jų praeityje ar dabartyje? Toliau šios minties megzti netenka, nes kiekvieno fantazija gali pati susirasti šioje perspektyvoje slypinčias galimybes pasitarnauti laisvės reikalui visame pasaulyje .taigi ir Pabaltijyje.Yra juk New Yorke Pavergtųjų Rytų ir ir Vidurio Europos Tautų Asamblėja, galinti nesunkiai prieiti prie gausit^ Azijos ir Afrikos valstybių delegacijų. Pastarosios galėtų patarpininkauti ryšiui su tų valstybių visuomeninėm pajėgom susidaryti. Tiesa, New Ybrkė kalbamosios delegacijos yra karts nuo karto aprūpina'mos iš Rytų ir Vidurio Europos tautų egzilinių atstovų kylančia antikomunistine medžia-
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ga. Ir tai jau gerai. Bet to gal dar perma- ža. Svarbu būtų Kremliaus pavergtųjų tau tų atstovams patekti ir į įvairius Azijos ir Afrikos tautų ar visuomenių atstovų kongresus ir ten organizuoti atsparą prieš komunistines įtakas. Gal tuo būdu, susilaukus tokiai akcijai dar reikiamos Vakarų valstybių paramos, ilgainiui ir pats „anti- kolonialistinis ginklas“ pasidarytų Sovietams labai neskanus? Faktais paremta pro paganda yra pati geriausia. Ir šia prasme Vakarų kolonialistiniai likučiai gali būti la bai naudingai dedami ant svarstyklių, kurių kitoje lėkštėje būtų paguldytas sovietinis kolonializmas. Pastaroji lėkštė yra dar perdaug neužpildyta. Sveiko proto turi azijiečiai ir afrikiečiai, kaip ir kiekviena kita tauta. Tik gal atitinkami faktai juos yra dar permažai pasiekę. Ir kaip tik čia, jei jau iš viso kalbėti apie kaltes ar pražiopsotas progas, didelė atsakomybė tenka Vakarų valstybėms ir ypač toms, ku ,rios kolonijų niekad neturėjo ar jau seniai neturi. Jos turėtų suprasti, kad Kremliaus guviai prieš kai kurias Vakarų valstybes panaudojami buvusio ar tebesančio kolonializmo reiškiniai rezultatų rezultate gula ir ant jų pačių. Ir kaip tik todėl Ry tų ir Vidurio Europos tautų atstovų įsijungimas į pasaulinį antikolonialistinį judėjimą reikštų efektingą pasipriešinimą ko munistinei agresijai dar vienoje plotmėje. Atlanto Pakto tikrai dar viskam ir visur neužtenka.Be abejo, minčių yra visad žymiai daugiau, negu jėgų ir lėšų joms įvykdyti. To- dėl ir mintis parašyti šį pasisakymą nekilo iš noro pakalbėti apie kurią nors „pražiopsotą progą“. Pražiopsotų progų daugiau negu reikia randa tik tas, kuris pats nedirba. Antra vertus, tam tikra prasme „bandyti brautis į Azijos ir Afrikos platybes“ lietuviškam protui ir jėgoms gali visiškai pagrįstai atrodyti pernelyg fantastiš ka. Tačiau, jei jau mes skaitome savojoje ar pasaulinėje spaudoje apie komunistinės infiltracijos bandymus Azijoje ir Afrikoje ir ta proga dar labiau piktinamės Kremlium, tai tegu būna leista dėl to turėti ir minčių.. O jausmas sako, kad kaip tik kalbamojoje plotmėje iš vakariečių pusės sovietinio kolonializmo reiškinys permažai išnaudojamas. 6-sis JAV laivynas ir pinigai yra tik dvi priemonės, tegu ir galingos, bet tikrai jau permažai fantazijos turinčios. Jos neatsako, gal būt, į patį svarbiau šią, didžiausio psichologinio efekto turintį klausimą — būtent, kas yra didesnis ko lonialistas? Ar kolonializmą likvidavusios ir į jo likvidavimą pasinešusios kai kurios Vakarų valstybės, ar kolonializmą istorijon naujai nešanti Sovietų Sąjunga? Be abejo, lietuviškų jėgų šiam klausimui aiškinti pasaulinėje plotmėje neužtenka. Tačiau turėtų būti išnaudotos bent patogiai pasitaikančios progos įrodinėti vakariečiams, ypač tiems, kurie irgi yra kolonializmo priešininkai, kad be Rytų ir Vidurio Europos pavergtųjų tautų antikolonialisti- niame judėjime dalyvavimo pastarasis bu-

r Segios DIENOS -Į
ATSAKĖ Į BULGANINO LAIŠKUSPrez. Eisenhoweris ir britų min. pirm. Macmillan atsakė marš. Bulganinui į jo praeitų metų galo laiškus — „taikos pasiūlymus“. Atsakymo laukia nauji, jau šiais metais rašyti laiškai.
SALA NERIMAUJABritams priklausančioje Bahamas saloje (netoli Floridos ir Kubos) prasidėjo visuotinis streikas su sabotažo veiksmais. Tvarkai palaikyti britai iš Jamaikos nugabeno kariuomenės.
SAHAROJE VYKSTA KOVOSIspanų kariniai daliniai nukovė Ispanijai priklausančioje Saharoje 241 sukilėlį. Ispanų kovose krito 51.
NAUJA MAU MAUKenijoje, kur anksčiau britams daug rūpesčio pridarė Mau Mau teroristinė organizacija, dabar plinta naujai įsteigta panašaus pobūdžio nauja, kuri savo narius prisaikdina ir verčia terorizuoti tuos gyventojus, kurie yra probritiški.
SIRIJA IR EGIPTASAtsakingų asmenų pasitarimai ir prasi- tarimai rodo, kad Sirija ir Egiptas ruošiasi susijungti.
EGIPTAS GRASINA OLANDAMSEgipto laikraštis „Al Shaab“ paskelbė, kad Egiptas, remdamas su Olandija įtemp tus santykius turinčią Indoneziją, galėsiąs nebepraleisdinėti Suezu olandų laivų.
SUIMTI 44 KOMUNISTAIIspanijoje suimti 44 komunistai suokalbininkai, norėjusieji atkurti komunistų partiją. Numatoma ir daugiau suėmimų.
AMERIKOS DARBININKŲ
BLAIVUMAS •Amerikos jungtinė automobilių darbinin kų sąjunga, įvertindama esamąją padėtį ryšium su rusų paleistaisiais dirbtiniais žemės palydovais-sputnikais, atšaukė savo reikalavimą sutrumpinti darbo savaitę.

AMERIKOS BIUDŽETASPagal naująjį Amerikos biudžetą 73.937 milijonai dolerių skiriama gynybos reikalams ir 47.100 mil. Amerikos įsipareigojimams kituose kraštuose. Tos sumos suda- do 64 procentus viso biudžeto. Pats biudžetas yra didžiausias taikos metais.
SUDUŽO LĖKTUVAS SU ATOMINE 
BOMBA„New York Times“ pranešė, kad Amerikos žemyne sudužo lėktuvas, gabenęsis ato minę bombą, bet bomba nesprogusi. Tai esanti raminanti žinia britams, kurie yra susirūpinę po savo kraštą skraidančiais amerikiečių žvalgybiniais lėktuvais, pašto viai vežiojančiais atomines bombas.
MOKSLININKŲ BALSAS44 kraštų mokslininkai — iš vist* daugiau kaip 9000 jų — pasirašė ir įteikė Jungtinėms Tautoms atsišaukimą, reikalaujantį siekti, kad tarptautiniu susitarimu būtų sustabdytas atominių bombų ban dymas. Rašte iškeliami tie pavojai, kurie jau dabar yra ir kurie veiks į busimųjų kartų sveikatą.
VENGRŲ DVASIA BULGARIJOJEBulgarijoje pašalintas iš pareigų vyriausybės leidžiamojo laikraščio ,,Otečest- ven Front“ redaktorius už nukrypimus ir, kaip iš kitų laikraščių matyti, už norą susilpninti partijos vadovavimą. Ta proga įspėti rašytojai, kurie rinkdavosi pasiginčyti, kaip ir savo metu Vengrijoje.
MASKVOS KAPINIŲ TARNYBOS
VALDYBAMaskvoje buvo nuteisti keli kapinių komendantai, suimta keletas kapinių darbininkų, o dalis pašalinta iš tarnybų.Kai kuriė komendantai be 200-500 rublių nesutikdavo duoti vietos mirusiam laidoti, kiti duobių kasėjam leisdavo kyšius, imti, treti už nemažus atlyginimus sutikdavo aptverti kapą ir atlikdavd't£I;, bfaŠMnV' tvoras nuo kitų kapų. oc oiųAKai vieną tokių direktorių —- komehdarrl tų iškratė policija, buvo-rasta 70.000 rutb' lių.
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Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.Oi nelaimė, ką aš matau — širdį ver kaip yla:Numylėtoj mano vietojGyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PASVEIK PATS

* Kalvarijos rajono „Talkos“ kolūkio klubo-skaityklos vedėja Birutė, Vasiliauskaitė darbo metu vietoj savęs skaitykloje palieka spyną, o atlyginimą eina atsiimti pati. Racionalus būdas!
O. šermukšnytė.* Klaipėdoje Dobilų gatvėje, name Nr. 8 į kiekvieną butą katės gali patekti pro skyles sienose, o dėl nugriuvusio kamino gaisras nekyla dėl to, kad dažnai lyja ir stogai šlapi. Už tai, kad katėms nereikiametais Lietuvoje sprogo birželinis sukilimas. Ir tada, tur būt, kaimo merginų vokiečių kariams teikiamosios gėlių puokštės reiškė, kad lietuviai yra naciai? Ir tikėjimasis, kad gal Reichas parodys, jeijau ne išminties, tai bent gudrumo ir, są- gaį jungininkų sau ieškodamas, respektuos ir

vo ir, juo toliau, juo labiau, liks tik vienpusiškai prieš Vakarus nukreiptas ginklas.

PATI STAMBIOJI DOVANA

Nidos spaustuvės mašinų fondui parem
ti skirtoji loterija baigiasi — šeštadienio 
vakare paaiškės laimingieji, kai iš urnos 
bus ištrauktas atitinkamas skaičius bilietų.Ne tik iš D. Britanijos grįžo užpildytų bilietų. Jų atplaukia ir iš kitų kraštų. Lo- terijos talkininkai taip pat dirba. Va, neplėš Italijos lietuvių kolonijos Bend- r<"menės Krašto Valdyba dar išplatino 56 MŽ/stus galia tų, kuriuos gavo „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo skaitytojai.Bet paskutiniu metu nuoširdžią paramą fondui yra parodę visuomenės žmonės per organizacijas. Su ligi šiol stambiausia auka atėjo Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Londono skyrius. Skyrius suruošė kaukiu balių ir visą to baliaus pelną — 6 Svarus, 1 šil. ir 3 p. — paskyrė mūsiškiam mašinų fondui drauge su gražiais linkėjimais;Antrasis — DBLS Wolverhamptono sky rius. Jis suruošė vaikučiams Kalėdų eglutę ir tokia, rodos, išlaidžia proga gavo 2 sv. 4 šil. ir 2 p. ir juos paskyrė taip pat mašinų fondui su linkėjimu greičiau pasiekti pasiskirtojo tikslo.Škotijos lietuvių dvasios vadovas ir .Išeivių, Draugo“ redakto-b-s kun. J. Gutauskas, negalėdamas atvykti Į Spaudos Balių, atsiuntė du svarus.Iš Vokietijos, gauta 5 dolerių auka, bet aukotojas nenori būti žinomas.

ITALŲ KOMPARTIJĄ— Italų kompartija, —sako jis,— nėra jokia marksizmo-leninizmo ideologinė par tija, nors dėl jos ištikimybės Sov. Sąjun- netenka abejoti. Jis nesudaro įspūdžio,kad jos kadrai sugebėtų suorganizuoti ir sukelti krašte revoliuciją. Italų komunistai tebegyvena marksistiniu socializmu pa gal pirminių darbininkijos judėjimo laikų ideologiją.Jis tokią-slaptą nuomonę yra pareiškęs Maskvai. Tas slaptasis pranešimas Naujų jų metų dieną pateko į italų socialdemokratų laikraštį.Toliau jis rašo: — Objektyviai vertinant darbininkijos padėtis Italijoje nėra lengva. Nė vienoj kitoj Europos šaly kapitalizmas nėra taip įsigalėjęs, kaip Italijoje. Vatikanas nuolatos naudojasi savo tikėjimo ir ka talikybės akcijos ginklais...Toliau pranešime pareikšta nuomonė, kad Italijoje iš ateinančiųjų rinkimų jokių permainų parlamentariniame ir politiniame gyvenime netenka laukti. Pagal tą pranešimą italų kompartijos vadai yra pasidavę buržuaziniams prietarams ir parlamentarinėms įtakoms.Persiskirdamas su ištikima gyvenimo drau ge Rita Montagnana ir vesdamas savo jau ną sekretorę, draugas Togliatti dėl šių bur žujiškų įpročių yra sugadinęs santykius su darbininkais ir valstiečiais ir yra susilp ninęs jų. revoliucinius siekius.Palietęs ir kitų Italijos kompartijos vadų silpnybes, šis sovietų pareigūnas aptarė ir Šiaurės Italijos politinę padėtį. „Milane ir Turine jaučiamas pragyvenimo lygio kilimas, sumažėjęs bedarbių skaičius ir tenykščių fabrikantų vedamoji šelpimo politika yra ten sudariusi pragyvenimo są lygas, kurios prilygsta turtingiausius kapi talistinius Evronos kraštus.

PASAULYJE— Britų policija, provincijos kai kuriose vietose pradėjusi naudoti elektromati- nius greičiui matuoti aparatus nusižengian tiems prieš važiavimo greičio taisykles sek ti, dabar jau naudosis jais ir Londone,-r- Amerika pasiūlė Indijai 290 mil. dolerių paskolą.— Rusas tyrinėtojas Pamiro kalnuose taip pat matęs sniegžmogį, apie kurio buvimą jau seniai kalbama, rašoma ir kuris net baisybių filmose vaizduojamas.— Vakarų Berlyne buvo atsisakyta duo ti Maurice Chevalier koncertui Kongreso salę. Ta salė duodama tik rimtiems parengimams!— Olandija sutiko leisti statyti raketų bazes, jei bus reikalinga.— Indonezijos prez. Sukamo atvažiavo į Egiptą ginklų.— Australijos latvis^ Jon Konrads (15 metų amžiaus) sumušė pasaulinį rekordą, per 2 min. 4.8 sek. nuplaukdamas 220 jardų.— Alžyre netikėtai užpulti žuvo 28 pran cūzų kareiviai.
TRUMPESNĖS VALANDOS- PRABANGAEkonominių reikalų ministeris prof. Erhard įspėjo vokiečių profesines sąjungas, kad reikalavimas kelti darbininkams atlyginimus ir ypač trumpinti darbo valandas būtų prabanga. Jis siūlo pasvarstyti darbo laiko prailginimą.

Ne nuo visų ligų yra vaistų, tačiau prieš nedrausmingumą gydytojai surado tikrą priemonę: neateisi į ambulatoriją paskirtu laiku — nebūsi priimtas.Tokia taisyklė veikia ir Kauno aukštųjų mokyklų poliklinikoje. Bepigu, kad, gavęs numerėlį, kuriame buvo nurodyta 17 vai. 15 min., aš atėjau į dantų kabinetą lygiai paskirtu laiku. Čia jau buvo nemažai studentų. Nebuvo tik gydytojos Tum- pienės. Jos laukti teko maždaug... 45 minutes. Lygiai 18 valandą ji atėjo į darbą, įvyko įdomus pokalbis, kurį drįstu pateik ti visą.
Aš: (kišdamas galvą į kabinetą.) Galima?
Gydytoja: Jūsų numerėlis...
Aš: štai jis.
Gydytoja: (paskubomis žvilgterėjusi į popiergalį). Nepriimsiu.Nustembu.
Gydytoja: Jūs neatėjote paskirtu laiku. Čia nurodyta 17 vai. 15 min. Pavėlavusių nepriimu.
Aš: Bet juk pavėlavote jūs!Gydytoja: Tai neturi reikšmės. Sekantis...Drausmės stoka — didelė yda. Ją turi nugalėti ne tik sergantieji studentai, bet ir kai kurie medicinos darbuotojai. Teisin gai sako patarlė: jei esi gydytojas — pasverk pats!

AI. BakutisKPI III kurso studentas
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 17.XI.1957.

AR ŽINOTE, KAD...* Norint sutvarkyti kokius nors reika- lus pas Naumiesčio rajono kooperatyvų valdybos sekretorių, reikia atsinešti pusbonkį degtinės. Pažymėjimą, kokį reikia, jis gal parašytų ir veltui, bet antspauduoja tik pusbonkiu.
J. šiaudelis

atidarinėti durų ir kad dažnai lyja, namo gyventojai dėkingi 11 namų valdybai ir miesto vykdomojo komiteto vadovams.
A. Azbukauskas* Linkuvos rajone, Pašvintyje, nėra rusų kalbos dėstytojo, o skirtas tam mokytojas Prazijan gastroliuoja po Rygą ir kitus miestus turistiniais ir prekybiniais reikalais. Tur būt, taip lengviau, negu vaikus mokyti.

K. Pukenis* šulinį kartais neapsimoka remontuoti. Tokios nuomonės yra Kapsuko komuna linio ūkio darbuotojai apie sugriuvusi šulinį Kalkinės gatvėj. Mat, kitam kvartale yra dar nesugriuvęs šulinys. O kai sugrius šis, galima bus vaikščioti vandens į Šešupę.
E. MiežlaiškienėIš „Tiesos“, 1957.X.20.* Viduklėje žmonėms nereikia nei praustis, nei kirptis, nei knygų ar laikraščių skaityti. Taip bent manoma Raseiniuose, ir todėl čia nėra nei kirpyklos, nei klubo- skaityklos, nei pirties.

F. ŽibutisIš „Tiesos“, 1957.XI.17.
MAITINKITĖS SAVO VALGYKLOJE, 

DRG. J AS IN SK AIUkmergės rajono Veprių Žemės ūkio me chanizavimo mokyklos vadovybė, moksleiviai prirašė krūvą skundų dėl valgyklos. Bet Veprių vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkas Jasinskas tik stebisi.— Ko jūs zirziat taip įkyriai? Ar negalima būtų padaryti, kad Jasinskas pats pasimaitintų toje valgykloje kokį mėnesėlį? Mes manome, kad jis tada gerai žinotų, ko zirzia mokiniai.
D. MockusIš „Tiesos“, 1957.X.27.
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A.A. VYSK. KAZIMIERAS PALTAROKAS
Jau seniai laisvajame pasaulyje buvo ži 

noma, kad J.E. Vysk. K. PALTAROKAS 
turi nepaprastai aukštą širdies spaudimą. 
Bet jis dėl savo asketiško gyvenimo būdo 
laikėsi (negėrė niekuomet svaiginamųjų 
gėrimų ir nerūkė), kol amžius jį pakirto. 
Taip, eidamas 83 metus, jis paliko ši pa
sauli, ir Vilniaus Arkivyskupijos bei Pane 
vėžio Kurija pranešė, kad jis mirė š. m. 
sausio 3 d., 01 vai., Vilniuje, „iki paskuti
nės gyvenimo valandos energingai ir iš
mintingai tvarkęs abiejų vyskupijų reika
lus".

J.E. Vyskupas K. PALTAROKAS š.m. 
sausio 7 d. popiet palaidotas Panevėžio 
Katedros kriptoje.
Kol apie šią taurią ir garbingą asmenybę 
pasirodys ją atitinkanti studija, noriu nors 
trumpai parašyti apie jį.

Keli biografiniai duomenys
J. E. Vysk. K. Paltarokas gimė 1875 m. 

spalio 22 d. Gailionių kaime, buvusiam 
anksčiau Joniškėlio parapijos, paskui pri
skirtam prie Linkuvos parapijos. Jo tėvai 
buvo pasiturį ūkininkai. Mokslus ėjo Min
taujos gimnazijoje, paskui Žemaičių Kuni
gų Seminarijoje ir Petrapilio Akademijoje. 
1902 m. kovo 22 d. buvo pašventintas ku
nigu. 1926 m., kai Šv. Sostas įkūrė Bažny
tinę Lietuvos Provincija, jis buvo konse
kruotas Kauno bazilikoje Panevėžio vysku 
pu ir išbuvo ten ligi 1949 m., kada Vil
niaus Kapitula jį išrinko Vilniaus Arki
vyskupijos kapituliariniu vikaru ir kada 
jis persikėlė Vilniun, ten ir mirė. Reikia 
paminėti, kad anksčiau jis buvo Liepojaus 
Komercinės Mokyklos ir Mergaičių Gimna 
zijos kapelionu, o po to ilgą laiką Kauno 
Kunigų Seminarijoj profesorium ir inspek 
torium.

Iš jo raštų pažymėtini jo veikalas ,,So
cialinis klausimas", „Šventoji istorija“ (N. 
ir,S. Įstatymas), tikybos vadovėliai mokyk 
loms, pamokų rinkinys kunigams ir jo Ga 
nytojiškas Raštas Nr. 327, rašytas 1938m. 
sausio 15 d. ir skirtas Lietuvos 20 metų 
Nepriklausomybės jubiliejui. Šis raštas 
kalba apie Tėvynės meilę, Bažnyčios ir 
Valstybės santykius, katalikų piliečių pa
reigas Tėvynei ir Valstybei (brošiūra at
spausdinta Panevėžyje, ,.Bangos“ spaustu
vėje 1938 m.).

Iš okupacinio laikotarpio tėra žinomas 
faktas, kad jis yra Šv. Sostui pranešęs, jog 
Jo, Šv. Pijaus XII, paskirtuosius du vys
kupus, kun. P. Maželį ir kun. Steponavi
čių, jis yra konsekravęs vyskupais Pane
vėžio Katedroje.

Kelios žinios iš jo veiklos Lietuvos 
okupacijos metais

Apie jo veiklą šiek tiek buvo rašę gen. 
Pr. Tamašauskas ir J. Gobis (ž. Draugas, 
1950.VI.10 d. nr. ir 1951.VII.21 d. nr.). Jie 
iškėlė savo straipsniuose J. E. Vysk. K. 
PALTAROKO veiklą Panevėžyje, jo darbo 
sėkmingumą, jo spinduliuojančią asmeny
bę, ypatingą globą jaunimui, kurį jis my
lėjo ir kuris jį mylėjo, jo nepaprastus dip 
lomatinius gabumus ir jo įtaką Lietuvoje 
sprendžiant socialinius klausimus. Viena
me tų straipsnių buvo iškelti jo nuopelnai 
lietuvybės srityje, ypačiai Vilniuje, bei jo 
labai geri santykiai su Lietuvos mažumo
mis, kurios jį nepaprastai gerbė. Kitame 
jų buvo atpasakoti J.E. Vysk. K. PALTA
ROKO žodžiai apie jo nusistatymą sovie
tinės okupacijos reikalu. Štai ką gen. Pr. 
Tamašauskas rašė apie J.E. Vysk. K. PAL 
TAROKO jam pasakytas mintis:

,,Laike pirmosios bolševikų okupacijos 
patyriau, išgyvenau daug sunkumų, nema
lonumų. Dievas išgelbėjo. Dievas vienas ži

no, kas mane šiuo atveju laukia. Tačiau 
patikėtų man avelių neapleisiu ir savo va
lia iš diecezijos ribų nesijudinsiu. Esu at
sidavęs Dievo valiai. Esu pasiruošęs ir pa
siryžęs visoms galimybėms“.

Antroaos sovietų okupacijos metu, kaip 
žinome, J.E. Vysk. K. PALTAROKAS, taip 
atrodo, nuo 1946 ligi 1956 metų buvo likęs 
Lietuvoje vienintelis vyskupas, nes kiti — 
J.J. E.E. V. Borisevičius, T. Matulionis, V. 
Ramanauskas ir arkv. M. Reinys — buvo 
suimti, nuteisti ir ištremti ar nužudyti. 
Tik 1956 m. pasklido žinios, kurios vėliau 
pasitvirtino, kad J.E.E.E. Mgr. T. Matulio
nis ir Ramanauskas grąžinti Lietuvon. 
Apie arkv. M. Reinį tvirtinamos žinios, kad 
jis miręs Vladimiro kalėjime, kur kalėjęs 
nuo 1947 m. Nesunku įsivaizduoti, kiek 
turėjo pergyventi J.E. Vysk. K. PALTA
ROKAS, likęs vienas Lietuvoje, kada kas 
dien rizikavo būti suimamas ir teisiamas. 
Bet jis buvo „pasiryžęs visoms galimy
bėms“... Negreit, tur būt, laisvajame pašau 
lyje sulauksime tikslių ir patikimų žinių 
apie J.E. Vysk. K. PALTAROKO veiklą, 
jo vaidmenį. Bet pažįstantieji jo asmenį, 
charakterį ir pažiūras yra tikri, jog jis tik 
riausiai yra XX amžiuje daręs tai, ką ca- 
ristinės okupacijos metu daręs vyskupas 
M. Valančius, t.y. kentė ir kovojo, kiek 
įmanoma ir galima buvo, už Bažnyčią ir 
jam patikėtąsias aveles... kurių jis neap
leido.

Prancūzų katalikų dienraštis „La croix" 
š.m. sausio 9 d. nr., rašydamas nekrologą 
apie J.E. Vysk. PALTAROKĄ, labai gra
žiai pabrėžė, kad velionis ir Rygos arkivys 
kūpąs buvo likę vieninteliai katalikų vys
kupai einą pareigas Sovietų Sąjungoje. 
Laikraštis pabrėžė, kad komunistų propa
ganda stengėsi juos panaudoti savo tiks
lams ir keliais atvejais minėjo J.E. Vysk. 
PALTAROKO pavardę. Bet po kelių metų 
komunistų propaganda nutilo, o Vakaruo
se buvo žinių, kad J.E. Vysk. PALTARO
KAS buvo surengęs kelias kunigų konfe
rencijas Lietuvoje...

Kelios mintys iš J.E. Vysk. K. Paltaroko 
Ganytojiško Rašto apie Tėvynės meilę

Visi, kam teko pažinti velionį, konsta
tuoja jo nepaprastą subtilumą, proto gyvu 
mą, norą viską patirti, žinoti, remtis fak
tais ir pagal tai daryti atitinkamas išva
das praktiškame gyvenime ir veikime. Vi
si konstatuoja taip pat jo nepaprastą psi
chologinį gabumą — jis pažindavęs ir at- 
spėdavęs kiekvieną žmogų, kurį sutikda
vęs, ir susiorientuodavęs jo gabumuose.,,.. 
I atsakingiausias nepriklausomybės me
tais vietas jis skirdavęs kunigus pagal jų 
sugebėjimus ir talentus. Taip okupacijos 
metais jis paskyrė Vilniun kun. A. Lipniū- 
ną-Lipnicką, kuris savo pamokslais ten kė 
lė lietuvių rezistencijos dvasią ir nebijojo 
pasakyti tiesos žodį okupantams. Jo liki
mas žinomas — vokiečiai deportavo į 
Stutthofą, ir jis mirė kankinio vainiku pa
sipuošęs... Nepriklausomybės laikais jei 
kur į atsakingą vietą trūkdavo kunigų, J. 
E. Vysk. K. PALTAROKAS pateikdavo 
kandidatus iš savo diocezijos... Tai paro
do, kiek velionis buvo praktiškas, pozity
vus, ramaus veikimo žmogus, kuris žiūrė
jo tik Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos rei
kalų.

Galima būtų daug pavyzdžių sužymėti, 
bet, kad nebūtų spėliojimų ir hipotezių dėl 
jo didžios ir kilnios asmenybės, geriau pa
cituokim jo mintis, pareikštas aukščiau iš
vardytame Ganytojiškame Rašte. Iš tų ci
tatų geriau pažinsime, koks buvo J.E. 
Vysk. PALTAROKAS, štai keletas ištrau-

BUROPOS LIETUVIS

kų iš jo Ganytojiško Rašto, kuris ir šian
dieną, kada švęsime 40 metų Lietuvos Ne 
priklausomybės Paskelbimo sukaktuves, 
tinka mums...

„Turime visi atsidėti šalies reikalams, 
darbuotis dar su didesne meile, kaip ligi 
šiol, naikinti visa, kas tautai gali kenkti, 
ugdyti, kas ją stiprina“ (p.4). Ganytojiška 
me Rašte J.E. Vysk. K. PALTAROKAS 
nurodė pavyzdžius vyskupo M. Valan
čiaus, vyskupo A. Baranausko, atgimimo 
dainiaus Maironio, artimo savo draugo, 
mintis ir pabrėžė: „Tėvynei, sako Šv. To
mas, jokia auka neturi būti sunki; ne tik 
savo turtą, bet ir gyvybę privalome pašvęs 
ti jai, kai to ji reikalauja“ (p. 7). „Ne rėk 
laminis tautiškumas, ne garsus „valio“ 
šaukimas, kurs nieko kita nekainuoja, 
kaip tik apdraustą nuo užkimimo gerklę, 
mums reikalingas, o tylus, ramus, ištver
mingas darbas tautai“ (p. 9)... Savo laiš
ko gale J. E. Vysk. K, PALTAROKAS ra
šė: „Žinokite, jog ištikimas ėjimas asme
ninių, šeimyninių, visuomeninių, pilietinių 
ir politinių pareigų daugiausia prisideda 
prie bendros krašto gerovės“ (p. 13-14).., 
„Nuodingos neapykantos, keršto, rietenų, 
šmeižtų, sauvalios dujos, kurios siekia kitą 
srovę naikinti, turi būti pakeistos niekuo
met nepaliaujančios, visa pakeliančios, vi
sa nukenčiančios meilės atmosfera... Tok
sai su žmogaus prigimtimi suderintas pat
riotizmas yra skelbiamas visų amžių moky 
tojos Bažnyčios“ (p: 15)... „Neturėkime 
dvejopos sąžinės: vienos katalikiško as
mens gyvenime, antros pagoniškos visuo
meniniuose ir valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės vai
kai stoja vienas prieš kitą"... (p. 15).

Baigdamas savo Gan. Raštą, velionis ra 
šė: „Baigiu...: „Garbinga yra mūsų tauta, 
sukurta Dievo rankos, stipri savo dvasios 
jėga“.,. „Viešpats amžiams tegloboja mū
sų valstybę. Tepripildo jos vadus savo ma
lonės šviesa“... „Tesuteikia džiaugsmingą 
taiką ir laimingus laikus. Visa tai tevyks
ta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus geru- 
mu“... (p. 15).

Jis mirė. Tikėkime, kad jo tylus, ramus, 
pozityvus darbas, jo pasiaukojimas turės 
savo pasėkas sunkiaisiais Lietuvos Katali 
kų Bažnyčios darbo ir apaštalavimo me
tais. Gal niekam geriau, kaip velioniui, tin 
ka šie poeto Balio Sruogos žodžiai:

Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.;.

Dr. S. Bačkis

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIS 
KLUBAS

Į praeitų metų gruodžio mėn. pradžioje 
pradėtą vykdyt paskolos vajų atsiliepė šie 
nauji skolintojai: A. ir D. Jankūnai — 21 
sv.; po 5 sv. A. Černiauskas, A. Dėmenis; 
po 2 sv. P. Pupalaukis, S. Blotnys, V. Šal- 
čiūnas ir Kutka; po 1 sv. S. Starolis, J. Gi- 
pas, V. Bumbliauskas, V. Milvydas, V. Kul 
bokas, J. Budreika, K. Blažys, E. Šimelis, 
J. Černis, A. Knabykas, A. Ragauskas, A. 
Pūkštys, Barauskas, Rimavičius, Martuse- 
vičius, Kazlauskas, Thomson, J. Alkis, L. 
Mockus, Bielskis, A. Žukauskas, P. Ga
brėnas, I. Dailydė, šikšnys ir Bartkus. Vi
so sudaryta 65 svarai.

Nuoširdus lietuviškas ačiū pirmiesiems 
skolintojams, kurie jautriai atsiliepė savo 
paskolomis.

Lietuviškosios pareigos verčiamas, krei
piuos į jus, brangūs tautiečiai, nurodyda
mas, kad šitos paskolos, kuri gauta, dar ne 
užtenka išmokėti vyresniojo amžiaus se
niesiems skolintojams, dabar gyvenantiem 
tik iš gaunamųjų pensijų. Jie savo santau 
pas buvo paskolinę Klubui pirkti.

Jauskime kiekvienas lietuvišką pareigą 
nors maža paskolėle paremti Klubą, kuris 
mums visiems tarnauja, ir neduokime nu
sivilti tiems, kurie parodė daug pasitikėji
mo. Klubo vadovybės vardu kviečiu visus 
mielus tautiečius prisidėti prie šio vajaus 
nors vienu kitu svaru. Be to, būtų labai 
malonu, jeigu kas taip pat iš kitų miestų 
prisidėtų prie šio vajaus.

Jūs, kurie savo paskolomis remiate Klu 
bą, tuo pačiu būsite Klubo dalininkas, o 
gerėjanti Klubo padėtis garantuoja jums 
paskolos grąžinimą.

Tad nepasigailėkime vieno kito svaro sa 
vam lietuviškam Londono Klubui, kuria
me mes visi būriamės.

Paskolos lakštus platina visi Klubo va
dovybės nariai, arba kreiptis jų į Klubo 
kasininką: S. Blotnys, 23, Meeson Str„ 
London, E.5.

S. Kasparas
Klubo pirmininkas

KINIJOJE ĮVEDAMAS LOTYNIŠKAS 
RAIDYNAS

Kinijoje pagaliau nutarta įvesti naują 
rašybą, kuriai pagrindu imamas lotyniškas 
raidynas. Pekino vyriausybė taip nuspren
dė tik po 7 ilgų svarstymo ir ginčo metų. 
Bendrine rašto kalba nutarta paimti pla
čiai vartojamosios šiaurės kiniečių man
darinų dialektas. Jis pripažįstamas oficia
lia kalba visai kiniečių respublikai. Šis 
naujas patvarkymas kiniečių gyvenime tu
ri istorinę reikšmę, kurios pasėkas dar sun 
ku numatyti. Iki šiolei didžioje Kinijos 
Valstybėje kalbos dialektų skirtumai ir 
pats „kinietiškas“ raštas sudarydavo nenu 
galimų sunkumų. Pvz., kiniečiui „šiaurie
čiui“ visai neįmanoma suprasti kinietį „pie 
tietį. Tik labai jau išmokslinti gali suprasti 
ir susikalbėti su įvairių Kinijos sričių gy
ventojais, bet ir jie tuos dialektus turi iš
mokti lygiai kaip ir svetimas kalbas. Bet ir 
ateityje iš mokytų kiniečių žadama reika
lauti, kad jie žinotų svarbesniuosius jų se
nosios rašybos ženklus, kurių yra apie 45 
tūkstančiai.

VIENO AUTORIAUS KNYGOS
J. Gliaudos:
„Namai ant smėlio“, premijuotas roma

nas— 14 šil. 6 penai.
„Orą pro nobis“, premijuotas romanas— 

28 šil. 6 penai.
„Gęstanti saulė“, metmenys— 14 šil. 6p. 
„Raidžių pasėliai“, romanas—21 šil. 6 p. 
Rašyti: J. Bružinskas, 46 Springcliffe, 

Bradford 8, Yorks.

_______________ ***> 3. (494) 23. 1. 1858.

Lietuvio Beatifikacija
Jau praslinko daugiau kaip 30 metų, kai 

1927 m. sausio 27 d. amžinybėn iškeliavo, 
„L'Osservatore Romano“ žodžiais tariant, 
kilnios Lietuvių tautos viena šviesiausių 
asmenybių — arkivyskupas Jurgis Matu
levičius, Petrapilio Dvasinės Akademijos 
profesorius, vėliau Vilniaus vyskupas, 
Apaštališkas Lietuvos Vizitatorius, Marijo 
nų vienuolijos reformatorius ir generolas, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų vie
nuolijos įsteigėjas. Mirė sulaukęs 56_ m. 
amžiaus, savo darbais Lietuvoje ir užsie
nyje palikęs šventumo garsą. Prieš 5 m. 
arkivyskupo Jurgio Beatifikacijos .bylą 
pradėta Romos Kurijoje, ir, sėkmingai 
vykstant, pereitais metais jos tolimesnis 
vedimas perkeltas į Šv. Apeigų Kongrega
ciją. Daug kas į jį meldėsi, daug kas jo už
tarimu jau buvo ir išklausytas! Trumpos 
citatos iš Arkiv. Jurgio garbei 1933 m. iš
leistos knygos Kaune teprimena šį didįjį 
tautos Vyrą.

Lietuvos Respublikos Prezidentas A. 
Smetona savo kalboje Kauno katedros krip 
toje: „Arkiv. Jurgio didelis protas ir jo 
tvirta valia padarė jam prieinamą moks, 
lą, jo tyra siela iškėlė jį virš minios, lyg 
ir žibintuvą, kuris skaisčiai švietė aplin
kui visiems. Apie jį tad galima pasakyti, 
kad kas su vienuoliu Jurgiu sutapo, tas ge 
resnis patapo. Arkiv. Jurgis skelbė ne siau 
rą kokį mokslą, skelbė tiesą, plačią, visuo
tiną, visiems įmanoma, tiesą amžiną, no
rėdamas ją įkvėpti mūsų tautai, ir dėl to 
jis buvo didesnis lietuvis, nekaip gali kam 
pasirodyti. Jis visų pirma skelbė, kad rei
kia siekti to, kas yra gera, ir geromis prie
monėmis siekti. Jei Lietuva eis tuo keliu, 
ji bus nepriklausoma, ir nepriklausomybės 
pamato reikia ieškoti tyroje lietuvio sielo
je. Toks jo dvasinis palikimas atiteks do
riškai atgimstančiai Lietuvai".

Vaižgantas: ..Arkiv. Jurgis kur tik ėjo, 
kur žengė, ką tik dirbo, visur ir visi gaubė 
jį teisybės ir brolybės apsiaustu, visas sa
vo viltis krovė ant jo, žemiškuose ir dan
giškuose dalykuose. Jis turėjo visų naštą 
pakelti ir kažin kur kažin kam Galingam 
nunešti, kad likusiems būtų lengviau. Jis 
mirė šventumo garse“.

Prof. M. Biržiška: „Arkiv. J. Matulevi
čius mane gerbė vertindamas, matyt, kaip 
žmogų. Nors jis žinojo, kad aš esu nutolęs 
nuo religijos ir katalikybės, bet religiniais 
klausimais mes niekad nekalbėjome ir ne
diskutavome. Arkiv. J. Matulevičius vien, 
savo sielos taurumu ir humaniškumu ma
ne tiek yra paveikęs, jog aš dabar, dau
giausia jo dėka, vėl tapau oficialiu Katali 
kų Bažnyčios nariu".

Savo malda ir auka prisidėkime, kad 
Dievo Tarno Arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
šventumo paskelbimo byla greičiau praei
tų ir šventasis lietuvis sušvistų bažnyčių 
altoriuose!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį, 

sausio 26 d. 1 vai. Šv. Petro bažn., North 
Street.

Padėka
Gruodžio 28 d. mirė mano brangus vyras 

ir mūsų tėvelis A.A. Kazimieras Grigara
vičius.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Kamai- 
čiui, taip pat visiems geros širdies lietu
viams, atsilankiusiems, atsiuntusiems gė
lių ir dalyvavusiems laidotuvėse.*, ■*

Nuoširdžia^ esame dėkingi visiems bet 
kuriuo būdu pagerbusiems velionį bei už- 
jautusiems mus skaudžiose likimo valan
dose.

Dėkingi Žmona, (.dukterys ir žentas.

EUROPOS PEDAGOGINE MISIJA
iaį!

Prof. Dr. Antanas Paplauskas - Ramūnas, 
Kanada.

— If Europe fails, all fails.
If Europe's problem can be solved, 
there is hope that the problem can 
be solved everywhere.

Sir Walter Layton

Šiuo būdu Europa, kaip šiandien mato
me, faktiškai prarado tiek tikėjimą į Die
vą, tiek ir tikėjimą į žmogų. Abiem kraštu 
tinumų atvejais yra ta pati išvada. Vaka- 
rietiškajai krikščionybei ir visai žmonijai 
tebeegzistuoja šiuo metu visų svarbiausias 
dabarties ir ateities uždavinys: per tikėji
mą į Dievažmogį, tai yra į prisikėlusįjį 
Kristų, vienintelį Suderintoją (Kolos. 1, 19 
-20.) transcendencijos ir imanencijos, dan 
gaus ir žemės, suderinti išimtinai trans
cendencinį tikėjimą į Dievą su išimtinai 
imanenciniu tikėjimu į žmogų. Tikėjimas 
į Dievažmogį, Kristų, kartu reiškia tikėji
mą Ir į Dievą ir į žmogų; reiškia nenutrau 
kiamo ryšio tarp Kūrėjo ir kūrinijos at
statymą; reiškia vidinę neperskiriamą vie
nybę tarp tikėjimo ir mokslo, religijos ir 
kultūros. Dostojevskis, vienas įžvalgiausių 
ir aiškiaregių kūrdH ir įžymiausių žmo
gaus žinovų, mokančių i egzistenclalines 

sielos gelmes įžvelgti ir įsiskverbti į pa
čias giliausias žmogaus buities gelmes, yra 
pasakęs: „Vakarai prarado Kristų, todėl 
jie turi žūti“. (Žiūrėk: Fr. Foerster, Ewi- 
ges Licht und menschliche Finsternis, Lu
zern 1936, psl. 28.) .

Kristus yra Vakarų klausimo raktas. 
,,Krikščionybė yra Europos pradžia, ; 
krikščionybės galas yra Vakarų galas“. 
Europiečius būtų galima paklausti: „Ar 
jums krikščionybė yra mitas? Žiūrėkite, 
kad jūs patys nepavirstumėte mitu!“ pa
brėžia Merežkovskis savo romane „Anti
kristo karalystė“.

Be krikščionybės ne tik Europa, bet taip 
pat ir Azija, Amerika, mūsų planeta ir vi
sas sukurtasis pasaulis gali pasidaryti Dan 
tės pragaru, prie kurio įėjimo įrašyti žo
džiai:

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate— 
Įeinantieji palikite visas viltis.

Krikščionybėje gali susitikti ir susijung 
ti, kaip kartą jau buvo atsitikę, keliai ir 
dvasia ne tik antikinio Konstantinopolio, 
Aleksandrijos, Jeruzalės, Egipto, Romos, 
bet taip pat keliai ir dvasia šių dienų Pa
ryžiaus, Berlyno, Londono, Vienos, Petra
pilio, Prahos, Budapešto, Varšuvos, Vil
niaus, Rygos, Stockholmo, Dorpato, Va

mą, galės žmonijai parodyti kelius pilnai 
pribrendusio savęs pažinimo, perimti vado 
vaujantį pedagoginį vaidmenį, būtent, tęs
ti antikinės Graikijos bei Atėnų misiją, fe- 
deralistiškai sujungtame ateities pasauly
je; ARBA Europa žus, jos kuriamoji ir iš
radingoji dvasia išnyks. Tada būtų kalba 
ti tai, ką Osvaldas Spengleris ,o su juo ir 
tiškosios arba faustiškosios dvasios. Su vi
sa vakarietiškąja kultūra gali tada atsitik
ti tai, ką Osvaldas Spengelis, o su juo ir 
Ferdinandas Fried (F. Fried, Die soziale 
Revolution, Verwandlung von Wirtschaft 
und Gesellschaft, Leipzig, 1943, Wende der 
Wirtschaft, Leipzig.) apie visą žmonijos 
techniką pranašauja: „Ši mašinų technika 
su faustiškuoju žmogumi žengia į galą ir 
vieną dieną bus sutriuškinta ir pamiršta 
su savo traukiniais ir garlaiviais, taip tik
rai, kaip kitados Romos keliai ir kinų sie
na, su mūsų didmiesčiais ir debesis siekian 
čiais dangoraižiais, kaip senovės Memfio 
rūmai ir Babelis. Ši technikos istorija grei 
tai artėja i neišvengiama galą“. (O. Speng 
ler, Der Mensch und die Technik. Muen- 
chen. 1931. psl. 88.).

Tokiu būdu Europa yra atsidūrusi prieš 
dideli klaustuką: Kristus arba Antikristas, 
atstatymas arba sunaikinimas, hierachija 
arba anarchija, atgimimas arba mirtis. Eu 
ropa, kaip pasaulio smegenys ar jo sąmo
nė, yra atsidūrusi prieš didelį klaustuką, 
kuris, tarsi Damoklo kardas, kabo virš vi
sos žmoniios ir mūši; planetos, grasinda
mas sunaikinti atomine bomba.
2. Europos pedagoginės misijos 
diagnostinis ir prognostinis uždavinys

Jau po pirmojo pasaulinio karo buvo

šingtono, Rio de Janeiro, Montevideo, To
kio, Pekino, Kalkutos, Kapštato, Kazablan 
kos ir t.t. Tie visi keliai ir dvasios gali su 
sitikti, vienas kitą padaryti našesniu, pa
pildyti ir tuo būdu sukurti patvarų pagrin 
dą pasaulio taikai ir universaliai kultūrai, 
kurios esmė ir tikroji prasmė glūdi žo
džiuose: „UT OMNES UNUM SINT“ — 
KAD VISI BŪTŲ VIENA (Jo. 17,11). Štai 
tie žodžiai, kurie turėtų būti įrašyti ties 
įėjimo vartais į busimąją Vakarų Akade
miją!

Šv. Augustinas, kurio veikalas ir neri
botumo siekianti dvasia gali būti laikoma 
krikščioniškųjų Vakarų atspara ir simbo
liu, du klausimus: Kas yra Dievas? Kas 
yra žmogus? — sutraukė į šią formulę: 
„DEUM AT ANIMAM SCIRE CUPIO“ 
(Dievą ir sielą trokštu pažinti). Yra du 
pagrindiniai klausimai, kurių jau vien 
pats iškilimas išreiškia gilią vakarietiško
sios kultūros esmę ir kurių atsakymas at
skleidžia pilnutinę prasmę ir išreiškia 
krikščioniškųjų Vakarų misiją. Tie klausi
mai gali būti atsakyti tik Dievažmogio— 
Kristaus šviesoje ir todėl sutraukiami į 
vieną klausimą: „Kas yra Dievažmogis, 
kas yra Kristus?“ Todėl ir Europos misi
jos klausimas gali būti apibūdintas ir iš
reikštas vienu sakiniu, dar daugiau —vie
nu žodžiu: KRISTUS.

Akivaizdoje tai, kas jau aukščiau išves
ta. Dostojevskio pranašystė apie Vakarų 
žuvimą paliečia ne būtiną, bet sąlyginę 
reikšme: ARBA Europa vėl atras gyvąjį 
Kristų (Corpus Christi Mysticum, arba to
tus Christus) ir per tai atras save ir, ei
dama į savęs pažinimo pilnutinį pribrendi 

pastebima ligos ir pT-ažūties nuotaika. Os
valdas Spengleris su savo garsiąja knyga 
„Untergang dės Abendlų^ndes“ buvo tik 
garsiakalbis juodo kultu^rinio pesimizmo, 
kuris tuo metu valdė pok arinį laikotarpį. 
Vakaruose Kierkegardas, l«ąewman, Nietz- 
schke, George Scorel, Huiz?‘įnga, o Rytuo
se — Solovjevas, Dostojevskis, Tolstojus, 
Berdiajevas, Rabindranath ^Tagore, Gan
dhi, štai tik keletas audros tanaukšČių Vaka 
rų ir Rytų padangėje, kurie s pasauliui bu
vo artėjančio supurtymo ženk Lyaj.

Antrasis pasaulinis karas, 'J^kaip pirmojo 
tęsinys, pagilina bendrąjį žiųįįnonijos sielos 
vargą, atskleidžia klaikią mcmS)raiinę bedug
nę, kurion įkrito visuotinė n. įauįų 
„Koks bauginančiai gūdus l^’_s-gos nocesas 
sugriebė pasaulį! Ir kas gi į-aš^itiko, kad 
mes iš tokios Tomo Akvin>«čLjui0 Leibnitzo, 
Goethės aukštumos galėjome J nugaTmyj

’•/. Joseph Hy 
Foederalis- 

christlichen 
Kėš“.
' ;ai klausia 

goję „Uni- 

krikščio- 
: į; pavelde 
t i ai susir-

taip giliai į bedungęf “ (Franz: 
lander, „Universaiismus und ; 
mus als Erbe und Aufgabe dės c 
Abendlandes und dedtschen VolS 
chen, 1946, psl. 6-7.) — teisinį 
Franz Josef Hylander savo knyį 
versalizmas ir Federalizmas kaip., 
niškųjų Vakarų ir vokiečių tautos) 
jimas ir uždavinys". Europa sunki, 
go. (Plg. Denis de Rougemont, Le——a! 
dies de TEurope. La Nef, Revue r_ L. s M
le, nr. 24, 1946.). To pasėkoje Eur'i^ 
valo visų pirma įžiūrėti savo puviriJvė, 
gos gemalus, kurie ne tik jos pačiosVs, 
bės jėgą naikina ir išsemia, kaip p; 
Denis de Rougemont, bet užkrečia r ' 
sį pasaulį.

(Sus Saugiau!

nensuel-

>gyvy-
«stebi

,liku-

2
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Europos Lietuviu Kronika BURTAI IR PRIETARAI
LONDONAS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LONDONE
Vasario 16 Dienos minėjime- Londone pa 

skaitą sutiko skaityti min. Ed. Turauskas 
iš Prancūzijos. Minėjimą ruošia D. Britani 
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba vasario 15 d. Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klube Victoria Park. Road.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

1958 m. vasario 2 d., sekmadienį, Lietu
vių Namuose (1, Ladbroke Gdns., W.11), 
Jaukiamas Centrinio skyriaus metinis na
rių susirinkimas.

Dienotvarkė: valdomųjų organų praneši 
mai, 1957 m. apyskaitos tvirtinimas, kandi 
datų į valdybą ir metinį atstovų suvažiavi 
mą parinkimas.

Londone ir arčiau Londono gyveną C.S. 
nariai prašomi atsilankyti, Pradžia 3 vai. 
po pietų.

WOLVERHAMPTON AS
Vaikučių šventė

Sausio 11 d. vakare, George viešbučio sa 
Įėję skambėjo lietuvių vaikučių balsai, 
išsiilgę Kalėdų senelio iš Lietuvos. Kalėdų 
senelio pareigas puikiai atliko L. Cicėnas, 
parodydamas vaidybinių gabumų ir, vos 
atkeliavęs, tuoj susigiminiuodamas su vai
kučiais. Eilė vaikučių pasakė gražių eilė
raščių, o drąsesnieji net padainavo. Gaila, 
kad ne visi lietuviai rado reikalo į šį vaka 
rą atsilankyti, ypač šeimos su vaikučiais. 
Gražu ir girtina, kad tėveliai vaikučius 
moko, bet Wolverhamptonui tikriausiai 
reikalinga ir Vargo mokykla, kuri nors 
trumpai valandėlei susirinktų per savaitę.

Vaikučiai buvo gausiai apdovanoti. Su
augusieji pasišokę ir atsigaivinę alučiu, pa 
jėgė ne tik padengti išlaidas, bet dar davė 
2 sv. 4 šil. 9 penus pelno, kuris pasiųstas 
Nidos spaustuvės mašinų fondui. V.K.

BRADFORDAS
Klubo susirinkimas
Jorkširo Lietuvių Socialinio ir Kultūrinio 

Klubo Valdyba, 5, Oak Villas, Bradford, 
8, praneša, jog sausio 26 d..sekmadienį,

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 3 vai. p.p., Klubo patalpose kviečiamas vi- 
.. . T . _ . , . . suotinis metinis Klubo narių susirinkimas
Liet Jaunimo Sąjungos steigiamasis su- šia dienotvarke: 1. Klubo Valdybos pirmi- 

vąžiavimas įvyksta Lietuvių
(į, Ladbroke Gardens, London, W. 11) va
sario! d., šeštadienį. Pradžia: 3 vai. po 
pietų.

Visus, kurie domisi šios organizacijos 
įsteigimu, kviečiame gausiai dalyvauti su
važiavime, nes tik gausus dalyvavimas 
leis pasiekti norimų rezultatų.

Vakare, po oficialiosios dalies, bus šo
kiai.

Jaun. Org. Komitetas

SPAUDOS BALIUS

Namuose ninko žodis; 2. Susirinkimo pirmininko ir 
sekretoriaus rinkimas; 3. Praeito susirinki 
mo protokolo skaitymas; ,4. Valdomųjų 
Klubo organų rinkimo taisyklių priėmi
mas; 5.' Vidaus tvarkos taisyklių priėmi
mas: 6. Rinkimų Komisijos rinkimai; 7. 
Valdybos pirmininko pranešimas; 8. Valdy 
bos kasininko pranešimas; 9. Revizijos ko
misijos pirmininko pranešimas; 10. Disku
sijos dėl visų pranešimų; 11. Šių metų na
rio mokesčio nustatymas; 12. Šių metų 
Klubo sąmatos priėmimas; 13. Klubo ko
miteto ir revizijos komisijos rinkimai ir 
14. Einamieji reikalai.
Jorkširo Liet. Soc. ir Kult. Klubo Valdyba

„Huropos Lietuvis“, susitaręs su derbiš- 
kiu „Budėkime", londoniškiu ,;Darbininkų 
Balsu“, glasgoviškiu ,,Išeivių Draugu“, lon- 
doniške „Santarve“ ir londoniške „Tėvų 
Žeme“, 1958 metų sausio 25 d. ruošia 

linksmą ir trenksmingą tradicinį
SPAUDOS BALIŲ

Sausio 11d. Manchesterio Lietuvių Klu 
bas suruošė gražią Kalėdų eglutę. Susirin
ko apie 60 mažųjų lietuviukų ir su savo tė 
vėliais ir svečiais užpildė visas klubo pa
talpas. Vadinas, tradicinė šeimų šventė vi
sų laukiama, visų lankoma. Atvyksta Ka
lėdų ’ senelis (A. Kuzmickas) apsikrovęs 
saldumynų ir dovanų maišais. Kalėdų se
nelis prisipažįsta atvykęs iš Lietuvos, to
dėl didelis patriotas, rimtas ir griežtas. Rei 
kalayo visus pasižadėti mylėti savo tėvy
nę, mokėti kalbėti, skaityti, rašyti lietuvis 
kai. Mokyklos vaikučiai visų mažųjų var 
du eilėraščiais ir dainomis įrodė, kad jie 
tokie yra ir tokie bus. Tik tada prasiveria

su
— turtinga programa,
— gera nuotaika,
— skoningais išgėrimais,
— teise rytojaus dieną atsigaivint . - .... . . -.......... ,., . . , , ._ +U-’ Kalėdų senelio maišai, ir visi mažieji ir di

ir dar su gausybe dalykų, ku ® dieji apdovanojami. Nespėjus pasibaigti
kartą metuose ir tik Spaudos Baliuje, ir ......

maloniai kviečia jus atsilankyti.
Tieta: Lietuvių Namai (1, Ladbroke

Gardens, London, W.U),
Pradžia: 1958 m. sausio 25 d., šeštadienį,

ISO vai.
Staliukai: užsisakomi iš anksto.

programai, visi sėdasi prie ištaigingai pa
ruoštų .vaišių, kurias rengiant daug šir
dies įdėjo Jokubaitienė ir Gugas. Ilgai tę
sėsi mažųjų krykštavimas ir vyresniųjų 
dainos' savųjų tarpe.

Lietuvių Klubui už paramą (12 svarų), 
A. Kuzmickui už puikų dovanų parengi
mą. mokytojams už programos parengimą, 
tėvų komitetui už pastangas ir įdėtąjį dar
bą tenka nuoširdžiai padėkoti. . K.

Mūsų metai turi keletą dienų, tikriau sa 
kant, naktų, ypač susijusių su burtais 
ir prietarais. Pvz., N. Metų, šv. Jono, o 
ypač lapkričio 1 d. naktis, kada, kaip sa
koma vėlės vaikšto žemėje, o raganos ir 
visokios piktosios dvasios kelia puotas.

Visai neliesiu lapkričio mėn. tikybinių- 
bažnytinių apeigų, o panagrinėsiu tik, kiek 
tų burtų ir prietarų iš praeities iki šių die 
nų dar yra likę plačiame pasauly.

Raganavimas siejamas su asmenimis, ku 
rie turi magiškos galios. Tai lygiai tinka' 
tiek vyrams, tiek moterims. Magikai bei 
kerėtojai — burtininkai yra žinomi visuo
se pasaulio kraštuose. Viso pasaulio lauki
nės ar mažai civilizuotos tautos pripažįsta 
tokius žynius. Jos tiki, kad toks asmuo yra 
apdovanotas antgamtine aiškiaregio jėga 
ir sugebėjimu atspėti ateitį. Jeigu ateities 
spėliojimas yra atliekamas tos tautos die
vo vardu, tai tas veiksmas vadinamas pra
našyste, o jei spėliojama pagonių dievo 
vardu, tai jau bus raganavimas. Šitas skir
tumas sukėlė ginčų, kai Mozė, kaip prana
šas, susikirto su Egipto išminčiais — aukš
taisiais žyniais.

Viduramžiais aiškiai įstatymiškai apta
riama, kas laikytinas burtininku-kerėtoju. 
Tai tas asmuo, kuris tariasi su velniu ar 
bendrauja su juo. ; . .

Žodis velnias (devil, djaval, Teufel) reiš 
kia „mažąjį dievą“.' Jau aiškiai nustatyta, 
kad tuomet, kai kuriame nors krašte ima 
plėstis nauja tikyba, senosios tikybos die
vas ar dievai tampa velniais.

Iš viduramžių užrašų matome, kaip 
krikščionybė kovojo su pagonių tikėjimo 
likučiais Anglijoje iki 18 amžiaus. Pran 
cūzijoje ir dabar galima užtikti pėdsakus 
senųjų pagonybės tikėjimo liekanų. Itali
joje, nepaisant visų krikščionių bažnyčios 
pastangų, yra dar daug žmonių, kurie lai
kosi prietarų ir burtų.

16 ir 17 amžiais ypač daug nuteista ra 
ganų, ir tai tik rodytų, kaip atkakliai žmo
nės laikėsi senosios pagonių tikybos prieta 
rų. Ištisi kaimai sekė savo protėvių įsitiki
nimus. Net ir anų laikų dvasiškija, kilusi 
iš tokių kaimų, neretai dalyvaudavo tokio
se pagoniškose apeigose. Pagaliau krikš
čionybė įleidžia vis gilesnes šaknis, ir že
mieji prietarai bei įsitikinimai pasitraukia 
į užkampius ir praktikuojami tik tamses
niųjų visuomenės narių.

Aštri kova su pagonybe tęsėsi maždaug 
nuo 15 iki 19 amžiaus. Pvz., 15-16 amž. po
ra Vokietijos miestų sudegino ar pakorė 
1500 žmonių. Genevoje — 500 asmenų, o 
Toulousa (Prancūzijoj) sudegino per vieną 
dieną net 400 žmonių.

O. Kairiūkštienė

gaiš ant galvos. Kitas priešistorinis pamink 
las rastas Egipte. Ten žmogus apsimetęs 
šakalu (laukinis šuo). Prancūzijoje ir Vo
kietijoje įprasta apsimetimo forma buvo 
ožys. Britų salose — šuo ar katė. Katė ir 
rupūžė, kaip apsimetimo forma, kad ir ne 
taip dažnai, žinomos ir kituose kraštuose. 
Tai yra lyg ir kokios dievybės. Tų dievy- 

l. bių garbei būdavo atliekamos tam tikros 
apeigos, žinomos visų priešistorinių ir net 

’ moderniųjų laikų primityvių ir laukinių 
tautų religijų sekėjams. Toks apsimetimas 
gyvuliu ypač žinomas lapkričio 1 d. (Val- 
purgijos naktis), šv. Jono naktis — birže
lio mėn, šv. Jurgio diena — balandžio mėn.

Šventieji šokiai, puotos, giesmės dievo 
garbei, ypač viešai atliekamosios visokios 
ceremonijos, paskatinti vaisingumui daug 
kur žinomos. Paskutinysis paprotys yra iš
likęs kai kuriose Ramiojo vandenyno salo
se ir Afrikoje. Didžiosios sueigos — su
ėjimai arba ,,šabasai“ atliekama keturis 
kartus per metus. Svarbiausia — Vėlinių 
naktis.

Į tokias sueigas iš arti ir toli susirink
davo tūkstančiai garbintojų, senų ir jau
nų, vyrų, moterų ir vaikų. Sueiga būdavo 
panaši į didelį jomarką su šokiais, daino 
mis ir puotomis. Šventė prasidėdavo vaka 
re, tęsdavosi visą naktį ir baigdavosi auš
tant.

Būdavo ir mažesnių sueigų. Į jas būda
vo renkamasi kas savaitė ar šiaip nedide
lėmis pertraukomis. Čia rinkdavos tik svar . 
blausieji to kulto asmenys, nelyginant dva 
siškija. Kiekvienoje apskrityje buvo toks 
mažesnis vienetas. Jį sudarė 13 asmenų: 
vadas, ar „velnias“, ir 12 narių (iš čia vel
nio tuzinas). Tokie vienetai turėjo savo 
atskirą pavadinimą, ir atlikinėdavo jo na-

neatitiko prašytojo reikalo, jis ramiausiai 
eidavo į kito dievo šventyklą. Tarp dauge
lio būdų, kuriais buvo naudojamasi prie
šui sunaikinti, kaip seniausias ir dramatiš 
klausias žinomas iš vaško daromoji statu
lėlė su priešo atvaizdu. Tokia statulėlė bū
davo po truputį naikinama. Su jos nyki
mu turėjo nykti ir priešas. Pirmosios ži 
nios apie tokį kerėjimą užtinkamos Egip
te apie 1100 metus prieš Kristų. Buvo su-, 
ruoštas suokalbis ęrieš faraoną Ramzesą 
III. Keletas jo haremo moterų ir dvaro vai’ 
dininkų pasigamino apkerėtą vaško statu
lėlę, kuri buvo badoma spygliais. Bet ke 
rėjimas nepasisekė: visi suokalbininkai bu 
vo nuteisti mirti.

Pasivertimas J gyvulį
Visame pasauly žinomas įsitikinimas, 

kad žmogus gali apsimesti gyvuliu. Tokia 
galia priklauso šamanui (laukinių tautų 
žynys), arba šventikui. Pvz., tokiam gyvu 
liu išvirtusiam žmogui padarytoji žaizda 
atvirtus vėl žmogum nebeišgyja.

„ANTIS“
Dar vienas laikraštis pasirodys šiame 

krašte š.m. sausio 25 d., naktį, Spaudos 
Baliui įpusėjus. Deja, gal vienintelis „laik
raštis", kurio negalima užsiprenumeruoti: 

. ft gales gauti tik Spaudos Baliaus daly-, rinkimą. Nariams dalyvavimas būtinas.
'tai. ,,Antis“ nepriima ne tik vedybinių 
skelbimų, bet nespausdins ir skelbimų 
apie siuntinėlius...

PRESTONAS
DBLS Prestono skyrius sausio 25 d., 18 

vai.. skyr. pirm. A. Kontrimo bute, 43, 
Holstein St., šaukia visuotinį narių susi-

Kviečiame .dalyvauti apylinkės lietuvius, 
kurie domisi lietuviškąja veikla.

Skyriaus Valdyba

SPAUDOS BALIUI STALIUKAI
jau visi yra užsakyti, nes jų tebuvo ri

botas skaičius.
Svečių į Balių laukiama žymiai daugiau, 

negu išsiteks prie staliukų, nes Baliaus 
metu Liet. Namuose veiks trys barai, val
gykla ir kavinė, taigi vietos užteks ir tiem, 
kurie jau yra pasiryžę ateiti, ir tiems, ku 
rie dar svyruoja.

Kaip atpažinti raganas
Dažniausiai raganos žinomos savo negrą 

žia, tiesiog biauria išvaizda (būdavo, po 
teisybei, ir gražių raganų): giliai įdubu
sios aštrios akys, suaugę antakiai, karpa 
ar apgama ir daug kitų smulkesnių ženk
lų.
Kaip apsidrausti nuo užkerėjimo

Šauktis Dievo vardą, persižegnoti, dury
se išrašyti kryžių ar pavartoti kokį nors 
kitą daiktą, kuris susijęs sū bažnyčia. 
Taip pat gerai veikdavo ir tokie paprasti 
dalykai, kaip duona, druska, peilis, šakės 
ar atžagaria šluota, kai kurie augalai. 
Svarbiausia: nieko iš raganų nepriimti ir 
nieko joms neskolinti, nes tokiu bendravi
mu buvę galima pačiam įsigyti raganavi- 

......... .__ ________ _____  mo galią. Neretai būdavo atsitikimų, kai 
riai religines apeigas, praktikuodavo kaip žmonės, norėdami kitiems pakenkti, už

megzdavo ryšį su velniu, už paslaugas 
krauju užrašydami savo sielą, kurią jis ga 
lėdavęs atsiimti tik po žmogaus mirties.

Raganystės naikinimas
Lyginant viduramžių raganas ir ragana

vimo kultą su pagoniškomis apeigomis ir 
religijomis, aiškėja, kad Europoje senosios 
stabmeldystės pėdsakų būta dar gyvų 
krikščionybės kilimo laikais. Tik kai reli
gija pakankamai sustiprėjo, griebtasi prie
monių baigti su senuoju kultu ir prieta
rais. Pagalbon atėjo ir civilinė teisė, ir se
noji religija buvo išnaikinta ne tik įtiki
nėjimu, bet ir panaudojant prievartą. Kad 
senoji religija nebuvo vien tik paprasta 
herezija — klaidatikystė, rodo tai, kad vi
sos Europos kraštai kartu griebėsi visu , 
griežtumu persekioti ir traukti teisman vi
sus asmenis, kurie buvo įtarti raganavimu. 
Tardoma dažniausiai būdavo įvairių kanki 
nimų pagalba, norint iš kaltinamojo išgau
ti jo bendrininkų vardus. Nuteistas daž
niausia būdavo sudegintas ant laužo.

Lietuvos Statutas taip pat mini raganų 
teismą. Tik nuteistoji ragana čia nebuvo 
sudeginta, bet įkišta į maišą kartu su ru
pūže, gyvate ir kate ir paskandinta ežere. 
Nors raganavimas šiandien jau yra išny
kęs, bet tebėra dar stipriai gyvi iš seno 
išlikę prietarai. Pvz., dar daug žmonių ti
ki kortų metimu, krištoliniu kamuoliu ar ' 
net iš arbatžolių spėja ateitį. Dar yra vi
sai rimtai tikinčų, kad „blogos“ akys gali 
užtraukti ligą .ar nelaimę ar net pagadinti 
karvės pieną. Dar net ir karališkose gimi
nėse esama tokių, kurie ligos atveju krei- ' 
piasi ne į daktarą, o į visokius kerėtojus 
ir burtininkus.

gydytojai ir, savo aukščiausio vado — 
velnio pavedami, atlikdavo magijos — ra
ganavimo patarnavimus.

Ankstybiausios žinios apie tokius susi
būrimus užtinkamos iš 14 amžiaus. Ten 
kalbama apie dvasiškio dukterį, kuri kapi
nėse šokusi su 12 vyrų. Antras yra išlikęs 
teismo užrašas iš 15 amžiaus. Jame kalba
ma apie tūlą Gilles de Rais, kuris su savo 
bendrais sudarė 13 ir tą savo vienetą vadi
no Coven. Jie buvo kaltinami tuo, kad 
atlikinėdavę magijos — raganavimo apei
gas.

Viena svarbiausių ir įspūdingiausių apei 
gų buvo aukojimas dievui. Tai retos apei
gos, atliekamos .kas septyneri ar devyneri 
metai. Aukos būdavo deginamos.
Aiškiaregystė, pranašavimas, būrimas

Pranašavimo verslas ar įprotis buvo ži
nomas visoje Europoje. Teismų bylose yra 
likę nemaža užrašų.

Senovės Roma pranašaudavo ateitį iš 
paukščių. Tai buvo teisėtas ir leistinas bū
das ateičiai spėti. Bet 16-17 amžiais į tai 
jau žiūrima kaip į raganavimą, nes tokiuo 
se veiksmuose jau įžiūrimas ryšys su vel
niu.

Būrimas atliekamas per tokį gyvulį, ku
ris nurodomas „vado“, pvz., Anglijoje atei 
tis buvo spėjama iš šuns, pilkai juosvo ba
landžio, varnos arba katės. Prancūzai 
prieš keliaudami ar pradėdami kokį rim
tesnį reikalą dairėsi į rupūžę, kaip ji nu
lems pasisekimą ar nepasisekimą.

Užburimai-kerėjimai
Tam tikrų žodžių rinkinys — formulės 

arba rankų judesiai kaip burimo-kerėjimo 
priemonė taip pat plačiai visur buvo žino
ma. Kerėjimu naudojamasi geram ir blo
gam tikslui, to naudai, kuris tai atlieka, 
ar kito asmens naudai, kai jam blogai lin 
kima. Geras derlius, geras vėjas laivams, 
kovos laimėjimai, lietus ar giedra ir t.t. 
buvo galima pasiekti žinant tam tikrus žo
džius, skirtus kreiptis į atitinkamą jėgą. 
Kadangi kerėjimai buvo labai sunkiai su
prantami, tai žmonės kreipdavosi į tuos, 
kurie tokius reikalus išmanė, buvo savo 
srities specialistai.

Senose šventyklose atnašavimas dievui 
buvo laikomas teisėtu veiksmu. O kai vis 

m____  ____ _  ____________ __ daugėjo dievų, tai žmonės ėmė ir gudrau-
kyklų. Po karo ji tapo pagrindinė vakarų ti: jei vienos šventyklos dievo pranašystė 
Vokietijos vet. mokykla. Berlynas ir Leip
cigas pateko į rytinę zoną, Miunchenas su
bombarduotas, o Gieseno mokykla niekada 
neturėjo garsaus vardo. Hannoverio vet. 
mokykla prieš karą civiliams buvo -nepri
einama, ji buvo skirta vokiečių armijai. 
Profesoriai žymūs ir pasireiškę mokslo dar 
bais. Ten po karo susitelkė pačios geriau
sios ir žymiausios mokslinės pajėgos. Dau
gelis mūsiškių studijas į galą jau .bevaran
čių studentų kaip tik baigė šią mokyklą, ir 
daugelis jų ten įsigijo daktaro laipsnį, ge
rai įrengtose laboratorijose atlikdami dar 
bus 1946 metais buvo surengta į šią mo
kykla lietuvių tremtinių vet. gydytojų eks
kursija. Jiems buvo aprodytos klinikos, la
boratorijos, ir jie turėjo progos išklausyti 
keleto žymesniųjų profesorių paskaitų. 
1947 m. buvo suruošta lietuviams vet. gy
dytojams trijų dienų pakartojimo kursai. 
Paskaitas skaitė plačiai žinomi profesoriai 
Hunka, Wagener. Henkels, Cohrs.

Vienos vet. mokykla buvo vienintelė po
karinėje Austrijoje. Ten buvo sutelktos ge
riausios mokslinės jėgos. Mokslo lygis 
aukštas, kaip mokymo, taip ir mokslinių 
tyrimų atžvilgiu. Mokslas tęsiasi devynis se 
mestrus. Darbščiausieji ir gabiausieji ga
lėjo baigti ir įsigyti veter. gydytojo diplo
mą per oenkeris metus. Gana daug lietu
viu baigė šią mokyklą.

Šveicarijoje veterinarijos fakultetai yra 
dviejuose kantonuose — prie Berno ir Zue- 
rfcho universitetų. Abu įvairiais atžvil-

Raganavimo kultas
Senosiose religijose būta įsitikinimo, 

kad dievas įsikūnija žmoguje ar gyvulyje. 
Net iki šių dienų primityvių tautų religi
nės apeigos turi anų laikų atspalvį. Seno
vės teismų užrašai tvirtina, kad nuteistie
ji, kurie garbino velnią, galėdavę prisiimti 
kokio nors gyvulio pavidalą arba 
vę vien tik juodos spalvos rūbus, 
žymi ne tik anų laikų teisminiai 
štai Prancūzijoje urvo sienoje yra
žmogus, apsirengęs briedžio oda ir su ra-

dėvėda- 
Tai pa- 
užrašai. 
iškaltas

Žodis abiturientams
Šalia šeimos, kaip labiausiai, patikimo ir 

veiksmingo tautinio auklėjimo veiksnio, 
mokykla yra antrasis veiksnys tautinei są
monei ugdyti ir išlaikyti. Tiesioginė kiek
vienos mokyklos paskirtis yra kultūrinių 
vertybių perteikimas jaunosioms kartoms. 
Kiekviena tauta ypatingai daug dėmesio, 
pastangų ir lėšų skiria švietimo — auklė
jimo įstaigoms. Tauta kuria ir tobulina mo 
kyklas, nes tik jose jaunosios kartos peri
ma ir pasisavina tautinės kultūros ir visos 
žmonijos laimėjimus.

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę ir

DBLS SIUNTINIŲ TARNYBOS VEIKLA
DBLS sudarytoji Siuntinių Tarnyba sėk 

mingai dirba savo darbą. Nors per tą laiką 
patarnavimų skaičius nebuvo labai didelis, 
bet jos populiarumas didėja, ir asmenys, atsiginus nuo išorinių priešų, .pirmoj eilėj 
pasinaudoję Tarnybos patarnavimu, yra pa imta rūpintis bendriniu tautos švietimu, 

„ toi narnrtn vantieii laiškai Pa- steigiant pradžios mokyklas, gimnazijas, •tenkinti, o tai Parodo gautieji laiškai. Pa įvairių rūšių specialias mokyklas> 0 paga. 
žymėtina, kad Tarnybos patarnavimu pra- jįau 1936 metais buvo įkurta ir atidaryta 
dėjo naudotis ir kituose kraštuose gyvenan Veterinarijos Akademija Kaune. Veterina- 
tieji lietuviai. -■ ' A'"J

Visus suinteresuotus prašome kreiptis 
ir prašyti kainoraščių ir pavyzdžių.

LONDONO SPORTO IR SOC. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

1958 m. vasario 9 d., 4 vai. p.p., kviečia 
Was metinis susirinkimas Klubo patalpo- 

'V’t 345A Victoria
kviečiame visi 

lyvauti.

Park Rd., E.9.
Klubo nariai būtinai da-

Klubo Valdyba

LIETUVIŠKOS
Spaudos Baliaus proga šį šeštadienį Lie

tuvių Namuose lietuviškosios spaudos pla
tintoja DAINORA rengia lietuviško spaus- i 
dintojo žodžio parodėlę. Teko nugirsti, kad ; 
svečiams, aplankiusiems parodėlę ir ta pro 
ga įsigijusiems spaudos, bus duodamos • 
,,premijos“... 'v.

Spaudos parodėlė įrengta pirmajame 
aukšte. Ten pat svečiai galės užsisakyti 
laikraščius ir žurnalus, išeinančius laisva
jame pasaulyje.

KNYGOS PARODĖLĖ

PAIEŠKOJIMAI
BALČIŪNAS Ko-tv rim jq22 m neto 

Ii Vabalininko, pats ar žinantieji apfe jį 
svarbiu reikalu prašom rašyti: 25 Her
bert St., Saltaire, Shipley, Yorks.

rijos Akademija neturėjo laimės įgyvendin 
■ ti.Visų jos kūrėjų numatytųjų planų. Ne
lauktas okupantas dar pirmąją auklėtinių 
laidą užklupo mokyklos suole. Antrojo oku 
panto budri akis taip pat atidžiai sekė visą 
Akademijos veiklą. Okupacija ir karo me
to sąlygos neleido šiai jaunai, bet sparčiai 
augančiai mokslo įstaigai užmegzti moksli 
nių ir pažinties ryšių su šios rūšies vakarų 
pasaulio mokyklomis. Tai žymiai apsunki
no Akademijos auklėtinių įsijungimą į pro
fesinį darbą šiame krašte.

Likimo buvo taip lemta, kad po antrojo 
pasaulinio karo lietuviai pasiskleidė po vi
sus pasaulio kraštus. Daug jaunimo pasiša 
lino iš Lietuvos. Laimingoji jo dalis galėjo 
patekti į mokyklas. Vokietijoj buvo įsteig
ta daug lietuviškų viduriniųjų mokyklų, 
kuriose mokėsi tūkstančiai jaunuolių. Bet, 
prasidėjus emigracijai į užjūrį, daugumas 
tu jaunuolių išvyko Ameriką, Kanadą ir 
kitus ' kraštus. Likusiems Vokietijoj buvo 
įsteigta Vasario 16 gimnazija, išleidžianti 
į metus po keletą abiturientų, šiuo savo ra 
šiniu norėčiau bebaigiančius viduriniąsias 
mokyklas paskatinti susidomėti veterina
rijos niokslū.

.Norėčiau priminti, kad nepriklausomo gy 
venimo metais įvyko dideliu pasikeitimų 
Lietuvos-ūkio struktūroje, ir dėl to gyvuli
ninkystė buvo beįsigyjanti vis didesnės 
reikšmes. "Plečiantis ir intensyvejant gyvu
liu ūkiui, veterinarijos gydytojų ir zootech
niku pareikalavimas taip pat didėjo. Rei
kia nestebėti. kad veterinarijos gydytojų 
profesinė veikla Lietuvoje buvo gana pla- 
♦1. Ju nrreiga buvo susirgusius gyvulius gy 
dyti, kovoti, prieš epizdotijas, prižiūrėti tur 
eus, gyvulių' supirkimo,punktus, maisto 
produktų parduotuves ir maisto perdlrbi-

mo bei gaminimo įmones. Be to, veterinari 
jos gydytojai dirbo kaip inspektoriai gau
siose skerdyklose, gaminančiose tiek vi
daus rinkai, tiek eksportui. Pagaliau be 
veterinarijos gydytojo neišsiversta ir pa
sienio zonoje, tiek eksportuojant, tiek im
portuojant gyvulius.

Reikia manyti, kad atsikuriančioje Lietu 
voje gyvulininkystė taip pat turės didelės 
reikšmės. Nors ir supramoninta, Lietuva 
pasiliks vis dėlto žemės ūkio kraštas. Oku
puotoji Lietuva yra ir bus apnikta įvairių 
gyvulių ir žmonių ligų, atneštų iš rytų. 
Apie veterinarinę padėtį Sovietų Sąjungo
je, prasidėjus antrajam pasauliniam ka
rui, ir kokią įtaką tai padarė Lietuvos gy
vulininkystei pirmosios okupacijos metu, 
papasakosiu kitą kartą.

Kad susidarytų ryškesnis vaizdas apie 
Vakarų Europos veterinarijos mokyklas, 
bandysiu nors trumpai apibūdinti kai ku
rias jų. Pradėsiu nuo Vokietijos.

Hannoverio veterinarijos mokykla yra 
viena geriausiųjų Vokietijos tos rūšies mo-

giais panašus. Mokslas tęsiasi devynis se
mestrus — keturi semestrai priešklinikinių 
studijų ir keturi klinikinio darbo.

Prancūzija veterinarijos mokyklas turi 
Lyon‘e, Alforte ir Toulouse. Tos mokyklos 
yra vienos seniausiųjų Europoje.

Skandinavų veterinarijos mokyklos Ko
penhagoje ir Stockholme turi puikiai įreng 
tas patalpas. Abiejų mokomasis persona
las yra aukštai kvalifikuotas praktiškai ir 
moksliškai. Mokslas tęsiasi penfceris metus. 
Daktaro laipsniui įsigyti yra statomi didės 
ni reikalavimai, kaip Vokietijoj ar Austri
joj. Reikalauja plataus ir išsamaus tyrimo 
darbo ir disertacijos.

Apie Anglijos veterinarijos mokyklas ga 
liu pasakyti tik tiek, kad jos vykdo nema
žai mokslinių darbų ir pasiekia gerus re
zultatus. Apie mokymo planą ir jo vykdy
mą dėl vietos stokos nerašysiu. Labai įdo
mu susipažinti su jų tyrimo darbais, ypač 
šiame senos kultūros krašte, kuris išvedė 
tiek daug moderniškų gyvulių veislių. Gali 
ma sakyti, Anglija yra tėvynė geriausių 
lengvųjų arklių veislių, svarbiausių mėsi
niu raguočių veislių, mėsos tipo kiaulių, 
aviu, o taip pat mėsinio tipo paukščių. To- 
°e srityse dar nė vienas kraštas jų neap- 
lenkė, o daugelis negali lygintis ar yra toli 
atsilikę. Ir šio kontinento mėsinių gyvulių 
rūšys savo kilme yra iš Anglijos.

Vet gyti. J. Gutauskas

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos, 1957 m. gruodis. Rašo, 

pasisako, minima: K. Škirpa, A. Landsber
gis, S. Tomarienė, E. Šulaitis, M. Katiliš
kis, B. Sruoga, prof. S. Kolupaila, J. Kar
delis, E. Docienė, G. Lipscomb, Stp. Zo- 
barskas, A. Šalčius, A. Bernotas.

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIAS 
DRAUGAS

30 meilės žodžių — 11 šil.
Verkianti Dievo Motina — 14 šil. 8 p.
Žymieji karo vadai — 22 šil.
Vyrai Gedimino kalne — 15 šil.
Lietuviškasis krepšinis — 7 šil. 4 p. * 
Nauja valgių knyga — 10 šil.
Liet. Beletristikos Antologija — 51 šil.
Kiekvieną knygą ar laikraštį galima už

sisakyti pas DAINORĄ, 49, Thornton Ave, 
London W. 4.

Visų prašoma užsimokėti už 12 tomą 
Liet. Enciklopedijos.

PAIEŠKOMI:
BAKUTIS Juozas, savo metu buvęs 

, Camp 1“, Oxon;
ŠALKAUSKAS Juozas, gim. 1922 m., ki
lęs iš Subačiškių;

KATKEVIČIUS Vladas, kilęs iš Babtų; 
ČERNIAUSKAS Stepas, kil. iš Čekiškės; 
RINKEVIČIUS Algis, kilęs iš Vilkijos; 
LEKAVIČIUS Kostas, kilęs iš Babtų; 
MARCINKUS Aleksandras (Marcinkevi 

čius), kilęs iš Čekiškės.
Jie patys, ar kas apie juos žino, prašomi 

atsiliepti adresu: Lithuanian Legation, 17 
Essex Villas. London, W.8.

(2) GORSKYTĖ-BAUKIENĖ Viktorija, 
GORSKIAI Valentinas ir Pranas, kilę iš 
Anykščių; MARKUZA Algimantas, sūnus 
Simo, gimęs 1925 m., iki kovo gyvenęs Ša
kiuose, buvęs Insterburgo lageryje, — pa
tys ar žinantieji, prašomi atsiliepti: Ona 
Budnikas. 133 Clark Place, Elizabeth, New 
Jersey, USA, PETRAUSKAS Jonas ir žmo 
na Aleksandra, gim. Kindulaitė, gyvenę 
Šiauliuose, prašomi parašyti „Eur. Lietu
viui“.
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MARABUNTU POGRINDIS
%

Hirosimos atominė bomba - vėžio bomba
Daug senų architektūrinių pastatų, pa

minklinių kultūros kūrinių, kurie šimtme
čius išbuvo žymių istorinių įvykių liudinin 
kais, žada būti negarbingai sunaikinti ma
žų, bet atkakliai puolančių milijardinių ar
mijų termitų. Nėra priemonių apsisaugoti 
nuo jų, ir jie nedaro jokio skirtumo, ar čia 
žymūs meno pastatai, muziejai, brangios bi 
bliotekos, ar kitokie vertingi paminklai. 
Nepaprastu veržlumu jie puola medines tų 
pastatų dalis, įsigraužia į storų pamatų ir 
balkių vidų ir, lyg gyvi gateriai, ėda ir ma
la J miltus visa, kur tik užtinka celiulio
zės.

Pirma šie insektai (ispanai juos vadina 
„marabunta“) buvo žinomi tik atogrąžų 
kraštuose ir Europai nesudarė jokio pavo
jaus. 19 amž. pabaigoje pasitaikydavo ret-

bos, rasta 50 lizdų, o Madride jų užregis
truota net 600. Sudaryti aiškesniam vaiz
dui, koks pavojus gresia, prie Karališkųjų 
Farmaceutų Rūmų įsteigtas mažas mu
ziejus, kuriame išstatyta daugybė pavyz
džių, liudijančių šių baltųjų skruzdėlių dar 
bus. Be to, ten iškabintas žemėlapis, kuria 
me pažymėtos visos žymesnės termitais už
krėstosios vietovės. Ten matyti, kad Nava 
rros, Andalūzijos ir Catalonijos sritys yra 
sunkiai paliestos. Sevilijos Alkazaras tik 
per plauką liko išgelbėtas. Tikrinant Alca- 
zaro rūmus, termitų niekur neužtikta, nė 
vieno balto marabunto’, bet rūmų kaimy
nystėje, senuose pastatuose užeita nema
ža termitų lizdų, kurių smaigalis suko Al- 
cazaro link. Aplink rūmus tuoj buvo iškas
tas gilus griovys, kuris pribarstytas nafta-

lijono armiją. Mažieji nenaudėliai minta 
mediena, kurią jie apsčiai užtinka senose 
statybose. Specialios slaugės — maitinto
jos savo pilveliuose iš medžio miltų tani 
tikrų pelėsių pagalba gamina cukrų ir an
gliavandenis. Šitaip „išvirtą“ maistą jos 
perduoda iš burnos į burną visiems kitiem 
savo kolonijos nariams. Visiems pilvams 
pasotinti per trumpą laiką sunaudojami di 
deli medienos kiekiai.

Kaip nesėkminga yra kova su termitais, 
liudija kad ir tokie ,,radikalūs“ kovos me 
todai, panaudoti Altstadte ir Altanoje prie 
Hamburgo dar prieš keletą metų. Ten bu
vo tikėtasi, kad, sudeginus termitais už
krėstus trobesius, bus pašalintas ir termitų 
pavojus. Bet klysta, nes vos kelioms die
noms po „deginimo akcijos“ praslinkus, įsi

1957 metais dėl tų bombų, kurios buvo 
prieš 12 metų numestos ant Hirošimos ir 
Nagasaki miestų, mirė 35 japonai. Dauge
lis japonų, pergyvenusių šių bombų spro
gimą ,su išgąsčiu laukia, kada ateis ir jų 
eilė. 1954 ir 55 metais iš tų su išgąsčiu lau 
kiančiųjų vėžiu mirė 16, o po metų — 26, 
o 1957 m. — 35 žmonės. Nors tie skaičiai 
nėra galutiniai, bet ir iš jų matoma, kad 
vėžio aukų skaičius didėja. Trūksta gry
nai mediciniškų įrodymų, kad čia kalta tik 
atominė bomba; net Japonijos medicinos 
autoritetai laikosi šiuo reikalu santūriai, 
bet, apskritai paėmus, vis daugiau įsitiki
nama, kad mirimų priežastis buvo atomi
nė bomba.

1957 m. lapkričio mėn. Hirošimoj mirė 
Tamiko Mizue, 17 metų amžiaus mergaitė.

1200 metrų. Tamikos tėvas — geležinkelio 
darbininkas parbėgęs išgelbėjo dukrą ir 
žmoną iš sugriauto namelio. Jie patys at
rodė, palyginti, mažai tenukentėję, tik Ta
miko skundėsi kairiosios rankos ir kojos 
apdegimu. Palikę degantį miestą, jie išbė
go į kalnus, į Jačijo, pas senelę. Po 4 die
nų mažajai Tamikai buvo pakviestas gy
dytojas. Jos rankos ir kojos apdegusios 
vietos buvo sutinusios ir paraudusios. Po 
to mergaitė ištisus mėnesius negalavo, 
skundėsi pilvo skausmais, sugedusiu virš
kinimu, nuovargiu, jai smuko plaukai. Tai 
vis reiškiniai, žinomi apdegus spinduliais. 
Bet vėliau jos sveikata „pasitaisė“, ir ji 
augo lyg sveika: mėgo muziką, žaidimus, 
daug šoko ir žavėjosi filmų įžymybėmis 
ir džiazu.

karčiais vieną kitą jų atstovą užtikti ir Eu
ropos uostuose, bet 1953 metais Europoje 
jau buvo paskelbtas termitų pavojaus 
aliarmas. Viena jų rūšis, gal pati pikčiau
sioj!, — Termes destructor — iš Afrikos 
yra pasiekusi Pietų Europos krantus ir pra 
dėjusi planingą antplūdį į žemyną, šių mi
lijardinių armijų pagrindinės jėgos veikia 
Ispanijoje, Portugalijoje, Pietų Prancūzijo-
je, Italijoje ir Balkanuose. Bet jų užtinka-

lino, ir tokiu būdu sudaryta ,, geležinė už
varą“. Bet ne visur taip laimingai pasisek 
ta. Prado muziejus Madride, Goya muzie
jus Salamankoje, 90 proc. visų trobesių, sta 
tytų prieš 1920 m., daugiau ar mažiau yra 
apėsti termitų. Sunki kova vyksta garsiuo
se Escorial rūmuose netoli Madrido. Šie 
rūmai statyti dar Filipo II įsakymu, ii- pa
statai užima 35.000 kv. metrų plotą. Ten
šiandien dalis bibliotekos jau sunaikinta,

tikinta, kad termitai tik pasitraukė į gre
timą kaimynystę, kad jie tik išvietinti, bet 
nesunaikinti.

Iki šiolei termitai yra įrodę, kad jie yra 
stebėtinai gyvastingi padarai. Nei vanduo, 
nei chemikalai, nei ugnis, nei dinamitas ne
pajėgė sunaikinti jų. Jie yra „pogrindžio 
darbuotojai“ ir slaptai varo savo griauna
mąjį darbą. T.

Ji mirė nuo gerklės liaukų vėžio ligos, ku 
ri tokio jauno amžiaus žmonėse beveik ne 
pasitaiko. Visi jos negalavimai prasidėjo 
prieš 12 metų, kada Hirošimoj sprogo ato
minė bomba. Tamiko turėjo tada 5 metu-
kus. Nelaimės dieną ji žaidė savo tėvų kie
me. Išgirdusi aukštai ore bombonešio urz
gėsi, bėgo į kambarį, bet tarpdurį pasieku 
šią ją užtiko sprogimas. Bomba sprogo už

1953 m. nuo skilvio vėžio pasimirė jos 
tėvas. Po kelių mėnesių vėžio liga susirgo
jos senelė. Mat, per savaitę po bombos 
sprogimo ji buvo nuvykusi į Hirošimą par 
sivežti kai kurių tenai likusių reikmenų. 
Čijoko, Tamikos motina, dirbo kaime.

1956 m. lapkričio mėn. sutino Tamikos 
kaklas. Iš karto buvo manyta, kad glandų 
uždegimas, ir dėl stokos pinigų nebuvo

ma ir Šiaurės Prancūzijoje, Anglijoje ir Vo 
kietijoje.

Italija pati pirmoji paskelbė karą termi
tams. Jos parlamentas kasmet skiria po 
750 mil. lirų šiai kovai finansuoti, nes 200 
kultūros paminklų gresia rimtas pavojus. 
Umbrijos ir Toskanos garsiose biblioteko
se, Perugijos bažnyčiose, Florenciios vie-

taip pat termitais užkrėsta ir dalis karališ 
kųjų rūmų. Aplink visus pastatus iškasta 
5 m gylio grioviai ir pribarstyti naftalino; 
medinės dalys dezinfekuotos, bet visos tos 
priemonės nesustabdo termitų darbo. Daug 
maurų statybos kultūrinių paminklų Ispa
nijoje reikia Taikyti žuvusiais, nes per vė
lai pastebėtas pavojus.

Sfaiityteįu, Cat&ftai

nuolynuose, taip pat ir Romos šv. Petro ba 
zilikoje buvo pastebėti termitai. Dar 1949 
m. Vatikano bibliotekoje buvo konstatuota, 
kad termitai jau spėjo apgadinti apie 100. 
000 knygų. Prancūzijoje galvojama apie 
Versalio atstatymą, nes ir ten jau „pietau
ja“ marabuntai, o Amerikoje yra griebtasi 
visų galimų priemonių, kad nuo šių nenau 
dėlių būtų apsaugotas Vašingtono Kapite
lis.

Ispanijos Karališkoji Farmaceutų Sąjun 
ga ir Valstybinė Paminklų Apsaugos Tar
nyba Madride, kurioms pavesta kovoti su 
termitais, yra suskaičiusios apie 4500 ter
mitų lizdų. Vien Pedro Abade, prie Cordo-

PRIMIRŠTOSIOS SENATVĖS 
NUOŠIRDUS BALSAS 

Didžiai Gerbiamas pone Redaktoriau,
Su šiuo laišku siunčiu Tamstoms Euro-

džiai, ir ar noromis, ar nenoromis reikia 
viešumai pasakyti, kad pas mus su šalpos 
skirstymu yra ne viskas tvarkoj. Štai jau 
penktas mėnuo, kaip neturim jokios šal-

Kova prieš baltąją skruzdę sudaro sun
kią problemą ir daug kainuoja. Termitų 
armijos keliauja požeminiais takais, daž
nai 3-4 metrų žemės gilumoje ir kilometri 
nio ilgio takais .Jie bijo šviesos ir negali 
pakęsti saulės spindulių, jie graužia medie 
ną tyliai, nesukeldami garso, nepragrauž- 
dami skylių į paviršių ir nebarstydami mil 
tų. Tokiu būdu nepastebėti jie suėda išti
sus medinius balkius, kol pagaliau, per ne
laimę, graužas subyra. Dauginasi termitai 
pasakišku greičiu. Jų motinėlė — karalie
nė deda po vieną kiaušinėlį kas sekundę ir 
per metus savo kolonijai padovanoja 31 mi

pos Lietuvio loterijos 2 užpildytus bilietus 
Nr. 2607 ir 2608. O pinigus šiomis dieno
mis pasiųsiu per paštą — 5 DM. Tai 3 bus 
už lot. bilietus, 2 DM tebūna Jūsų spaus
tuvės mašinoms, bent vienam mažam 
krumpliukui. Juk mes, seneliai, irgi gau
name Jūsų laikraštį Europos lietuvį. At
leiskite už mažą auką. Gyvendamas prie
glaudoj daugiau neišgaliu.

Čia pat nuolankiai prašau gerb. redak
ciją — būkite geri ir malonūs, patalpinki
te į Jūsų laikraštį Varelio mirusių lietu
vių pavardes. Tesužino mirusiųjų giminės 
ir pažįstami, o taip pat malonėkite atspaus 
dinti ir apie praleistas Kalėdų šventes ir 
kas seka, ir mano padėkos žodį p.p. Moc-

pos komisijos. Tai sukelia nemaža nepasi
tenkinimo. Mat, vienam esti geriau, gau
tą šalpą galima ir ne visą pilnai išdalyti 
arba gerai prisitaikius ir kokiam neduoti, 
ir už tai niekas nekvaršina galvos. Ta
čiau šį kartą, išskiriant M. Jagutį, atrodo, 
bus visi gavę, ir tas pats vargšas A. Povi
laitis.

Tad prašom, gelbėkit mus nuo įsigalėju
sios piktos tvarkos šalpos skirstyme. Juk 
mes gyvenam Vakarų Vokietijoj, kur esti 
laisvė ir pilnai demokratinė tvarka.

Šia proga reikia pasakyti, kad Varelio 
senelių seniūnas K. Vaitukaitis jau nuo 
praeitų 1957 metų rugpiūčio 7 d. neseniū- 
nas. Dabar seniūnauja P. Vasiliauskas.

j ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI! |
S Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti-
" nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie-
S žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
g NEMOKAMAI DUODAMOS:
E ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.■ ■i 24, Church Road, London, Acton, W. 3.
h Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
« Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs-
« darni vaistus ir kitokias prekes
1 PAPRASTU AR ORO PAŠTU
“ Priimame užsakymus iš Dldž. Britanijos ir kitų
E kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
S jums išblaškys betkoklus abejojimus.
” Mūsų specialybė:
g PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai
g tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks-
§ tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
® maistą ir t.t.
n JŪROS KELIU: Slngerio siuvamąsias mašinas,
K dviračius, mezgimo mašinas.
n Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka-
S ralijoje supirktąsias prekes.
2 Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
2 MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
E IR REIKALAVIMŲ!

kams.
Už viską iš anksto labai nuoširdžiai dė

koju.
Varelio, Oldenburg, senelių prieglaudoj 

praeitų 1957 metų paskutiniais mėnesiais 
ir vėl netekom 3 lietuvių moterų. Lapkri
čio 27 d. mirė Marija Toleikienė, sulauku
si 71 metų amžaus, kilusi iš Mažosios Lie
tuvos, nuo Šilutės. Gruodžio 4 d. mirė Bar 
bora Pipirienė, sulaukusi 89 metų am
žiaus, kilusi nuo Plungės. Taip pat gruo
džio 4 d. mirė Gertrūda Kiošienė, sulau
kusi 90 ir pusės metų amžiaus, kilusi nuo 
Kretingos. Velionies vyras Kiošys yra gy
vas, gyvena čia pat prieglaudoj. Mirusias 
visas tris palydėjo į kapus kun. Keleris.

Te joms būna ramu šioj Niedersachsen 
žemėj.
Varelio seneliai lietuviai Kalėdų šventes 

praleido liūdnai, be jokios šalpos. Kaip iš

Kartais geradariai suaukoja centą sene
liams, siunčia betarpiai arba per aukštes
nius Organus. Tai tokiu atveju būtų labai 
gerai, kad kartu ir praneštų per laikraštį 
—- Europos Lietuvį.

Širdingai dėkoju Dr. ir poniai Mockams, 
gyvenantiems Derby, už man užsakytą 
laikraštį Europos Lietuvį ir šiems 1958 me 
tams. Taip pat tariu nuoširdų ačiū už' 
šventėms bei Naujiems Metams prisiųs
tus malonius linkėjimus. Atsidėkodamas 
ponams Mockams linkiu geros sveikatos, 
laimės ir šiems 1958 m. geriausios sėkmės!

Atsiprašau už prastą raštą, mat, esu sa
vamokslis. Kas virš pasakyta, už faktus 
atsakau.

Su gilia pagarba ir širdingais linkėji
mais geros sėkmės šiems Naujiems Me
tams! J. Karpavičius

tuoj kreiptasi į gydytoją. 1957 m. pavasa
rį Tamikai padaryta operacija. Gydytojai 
nustatė, kad ji turi gerklės liaukų vėžį. Po 
operacijos gerklės sutinimas' pasikartojo, 
o liepos mėnesį jai teko atsigulti į valsty
binę vėžio gydymo ligoninę Hirošimoj. Iš 
karto ligos plėtimąsi pavyko lyg ir sulaiky 
ti, bet rugsėjo mėn. pabaigoje paaiškėjo, 
kad kova dėl jos gyvybės pralaimėta. Ta
miko pradėjo karščiuoti, nustojo apetito, 
pagaliau sutinimas pradėjo trukdyti jai ai 
suoti. Lapkričio 17 d. ji mirė. Dviejose jos 
kaklo vietose buvo dideli vėžio patinimai; 
vėžio žymės buvo užtiktos plaučiuose, ke
penyse ir širdyje.

Dar prieš dvejis metus Japonijos dakta
rai pastebėjo dažnus susirgimus vėžiu kaip 
tik pas tuos, kurie yra pergyvenę atomi
nės bombos sprogimą. Krito į akį, kad se
nesnio amžiaus žmonių tarpe nenormaliai' 
padažnėjo susirgimų plaučių vėžiu. Pasta 
ruoju laiku taip pat konstatuoti du gerklės 
liaukų susirgimai vėžiu pas jaunus žmo
nes. Dalis pacientų serga odos vėžio liga; 
kraujo vėžio liga taip pat dažnėja ir kelia 
žmonių rūpestį.

Pastebėta, kad Hiroširpos ir Nagasaki 
vėžio aukos buvo neturtingi darbininkai, 
kurie, kad išlaikytų savo šeimas, negalėjo 
palikti darbo ir neturėjo laiko pasinaudo
ti nemokamu gydymu vėžio ligos gydyklo
je.

SU ŠIUO „E. LIETUVIO“ NUMERIU 
siunčiamas nemokamai Anglijos ir 
Vokietijos skaitytojams kuklus sieninis 
kalendorius 1958 Metams.
Ši dovana yra Tazab B-vės Lietuvių 
skyriaus, kuris yra įsikūręs 1, Ladbro- 
ke Gardens, London, W.ll.
Tie, kurie nepreuumeruoja „Europos 
Lietuvio“, bet norėtų nemokamai gauti 
minimą kalendorių, prašomi parašyti 
aukščiau pažymėtu adresu.

mūsų gerb. Balfo, taip ir iš kitų mūsiškių
organizacijų nė už fenigį seneliai negavo 
dovanų. Tik tie kiek geresnes šventes tu
rėjo, kurie užjūriuose turi giminių arba ge 
ros širdies pažįstamų. Kai kas net buvo pa 
žadėję, bet ką daryti, kad taip gyvenime 
pasitaiko. Tariant lietuvišku priežodžiu: 
pažadėjo — patiešijo, nedavė — nesugrie 
šijo. Tačiau gruodžio 31 d. ’ truputį atsi- 
griebėm. Tai gal bus ir už Kalėdų šventes. 
Gavome po keletą DM iš Kanados „Dai
nos“. Tai suaukota geros valios lietuvių. 
Varelio seneliai džiaugiasi ir Kanados ge
ros širdies lietuviams be galo dėkoja.

Bet, deja, pas mus labai apgailėtina, kad 
retas šalpos padalijimas praeina sklan-

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

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra: „

Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Teih. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

hbhbsb

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!
BROWNEJONES LIETUVIŲ

savo klijientų ir visų kitų lietuvių dėme
siui skelbia gerą žinią: nuo 15.1.1958 iki 
15.2.1958 duoda papiginta išpardavimo kai
na pasiųsti į Lietuvą standartinį siuntinį 
moterims ir vyrams.
Moterims kaina: Anglijoje — 13 sv. 13 šil. 
Svoris: 8 Ibs. Australija — 17 sv. 1 šil.; 
JAV ir Kanada — 42 dol.; Vokietija — 
DM 164.
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai
rioms progoms.
4| yds medvilninės medž. suknelei, įvairių 
raštų ir spalvų.
1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj jos 
galima pasirinkti 4Į yds rayon medž. suk
nelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 
išdirbinio.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar
bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge
ros odos. Tinka šventai dienai.

Vyrams kaina Anglijoje 13 sv. 13 šil. Svo
ris 7| Ibs. Australija — 17 sv. 1 šil. JAV 
ir Kanada — 42 dol. Vokietija DM. 164.

SKYRIUS 3Į yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka
mos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam 
medžiagos.
1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiamas 
„zipu“.
1 pora vilnonių kojinių.
2Į yds stiprios kelnėms medž. (corduroy). 
1 vilnonis šalikas.

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar pa
pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš
čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda
ryti 12 galimų siųsti atskirų vardų daik
tus, neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekes ir muitą.
Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau 
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
sinaudoti mūsų patarnavimu!
Mūsų siūlymas yra tikrai vertas ypatingo 
dėmesio, tai jūs įsitikinsite, jei palyginsite 
kainas. Mūsų firmos kainos pralenkia vi
sas kitas savo žemumu. Jos yra nepalygi
namos.
Nepasitenkindami tuo. mes siūlome jums 
dar daugiau. Kiekvienas lietuvis, kuris už
sakys savo artimiesiems siuntinį, (ar vieną 
iš tų čia paduodamų, ar kitokį, tik ne

maisto siuntinį) per minimą laikotarpį, 
nuo 15.1.58 - 15.2.58. dalyvaus turtingoje 
loterijoje, kurios dovanų traukimas įvyks 
23.2.1958 m. firmos raštinėje, apačioje pa
duodamo adreso.
Loterija susidės iš šių vertingų dalykų: 
2-itališko išdirbinio lovatiesės, kurios rin
koje parduodamos viena po 10 sv. 10 šil.
2 europietiško dydžio pūkų patalai, kurie 
yra labai gražaus darbo. 1 kaina po 4 sv. 
W šil.
1 šveicariškas vyr. rankinis 17 akmenų laik 
rodis, su muitu parduodamas po 12 sv. 10 
šil.
1 šveicariškas moteriškas rankinis laikro
dis. parduodamas po 13 sv. 5 šil.
2 odinės trumpikės, medžiagos ir kailiu pa
mušalu, diržu, kišenėmis, „zipu“ užsega
mos, vyriškos, po 8 sv. 17 šil.
3Į yds medž. vyr. košt. 100 proc. vilnos, 
tamsiai mėlynos spalvos, su muitu moka
ma 8 sv. 8 šil.
3| yds tokios pat medžiagos, tik rudos spal 
vos, kaina 8 sv. 8 šil.
3 yds medž. moteriškam košt. Tamsiai mė
lynos spalvos, kaina su muitu 7 sv. 17 šil.
3 yds medz. moteriškam košt, pilkos spal 
vos, kaina 7 sv. .17 šil.
6 kartus po. IĮyd. vilnonės medžiagos mo

teriškiems sijonams kaina su muitu 2 sv. 
12 šil.
6 vilnoniai moteriški sijonai, „zip“ sudega
mi, kainos be muito už 1 yra 2 svarai.
3 moteriškos ..Jersey“ bluskutės. ’ Parduo
damos be muito po 1 sv. 10 šil.
3 megztiniai, gryna vilna. Kaina po 1 sv. 
15 šil.
1 vyr. Tweed švarkas. Rudas. Kaina be 
muito 3 sv. 15 šil.
1 mergaitei vasarinis paltas. 8-10 metų be 
muito kaina 4 svarai.
Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, 
kuris laimės kurią nors iš minimų dovanų, 
mokės tik muitą už Jos persiuntimą. Mui
tas imamas bus nuo čia paduotų kainų. Do 
vanos bus įdedamos į sekantį jūsų siunti

nį jūsų artimiesiems pasiuntimui į Lietu
vą. Dovanų negalima atsiimti čia.
Galinčius atvykti traukimo dieną pas mus, 
maloniai kviečiame visus traukime daly
vauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos 
spaudoje. Taipgi kiekvienam laimėtojui 
bus pasiųstas atskiras laiškas pranešantis
jam apie laimėjimą.
Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžiu 
Taipgi duokite mūsų firmos adresą kieĮ''e 
n am lietuviui, kuris norėtų siųsti 
lūs į Lietuvą savo artimiesiems - “T' 
ma duoda tos pat rūšies ar‘-et geresnes 
prekes už daug žemesnę Kf'^ą- _
Visais reikalais (ar tai ptų t?S’
ar koks nors kitokis. ',eng^2= 1
tvvą) parašykite »>ums- mes Jums Pade-
sime.

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES - Lietuvių skyrius
1, NORFOLK PLACE, 

LONDON. W.2. ENGLAND. ,

Tel. PADdington 2797
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