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Venclova apgaili tėvo sodą ir bites
Kas iš to, kad Antanas Venclova jau

nystės dienomis buvo liberališkas mies
čionis, kuris mėgsta ne tik kas gražu, bet 
ir kas skanu! Kai jis 1940 metais sujungė 
savo likimą su okupantais, tai jam, aišku, 
buvo atleistas visas praeities miesčioniš
kumas. Jis bolševikams pasidarė visiškas 
„mūsų“ žmogus. Dar ir ne koks nors eili
nis, bet toks vis viršūnėse besimaišąs, ku
ris turi visas sąlygas ir toliau miesčioniš
kai gyventi.

Bet Venclova jau sensta, kaip ir mes vi
si. Sensta ir po truputį sentimentalėja. 
kartais net užsimiršdamas, kad jo padėtis 
ir geras gyvenimas reikalauja bent pavir
šiuje rodytis vis bolševikiškai raudonam 
ir partiškai kietam. O jis, matote, pamažu 
skystėja, Turime čia galvoje jo rašomąją 
savo jaunystės atsiminimų knygą „Pava
sario upę“, kurios ištraukos jau spausdi
namos laikraščiuose.

Pavyzdžiui, kad ir tas „Literatūroje ir 
mene“ išspausdintasis gabalas „Senojo 
sodo atsiminimai“. Tėvas sodino obelis, 
kriaušes, vyšnias. Augo vaisiai, ir Venclo
vų šeima su malonumu naudojosi jais. 
Malonumas buvo toks didelis, kad Anta
nas Venclova jo įspūdį išlaikė iki savo se
natvės. Arba tėvas veisė bites, gaudė jų 
spiečius, ir Antanas dar ir šiandien tebe
jaučia čiulpiamo medaus korio saldumą. 
Ak, su tuo sodu susiję dar daug atsimini
mų, bet ėjo svetimi kareiviai, kaip jis 
pats sako, keitėsi žmonės ir tvarkos, ir 
šiandien iš to sodo liko tik atsiminimai. 
Dar liko ir keletas pusiau išdžiūvusių obe
lių. Todėl Venclova su gailesčiu ir skai
čiuoja: čia ėjo eilė vyšnaičių ir slyvų, čia 
įlipdavom skinti ankstyvųjų trešnių, o čia 
dūzgė tūkstančiai bičių. Dabar jau ne tik 
vaisinių medžių nebėra, bet ir nė vieno 
avilio! Be meilės niekas neauga, sako jis, 
nei kūdikis, nei paršelis, nei paukštis, nei 
pilkoji bitelė. Tai kur gi dingo ta meilė?

Aišku, dabar jai nebėra jau vietos. Mei
lė jau nebesiderina su šių dienų gyveni
mu, kurį trypia negailestingos svetimų 
kareivių kojos. Ir atrodo, kad tas didelis 
bolševikas karjeristas, kuris visada buvo 
sotus, J senatvę staiga pajuto meilę žaviai 
praeičiai ir pamiršo, kad jis turi būti ne
gailestingas bolševikas.

Tokia pat režimą kaltinanti mintis ver
žiasi ir iš kitos tų atsiminimų ištraukos 
„Varvekliams tirpstant“, kuri išspausdin
ta „Tiesoje“. Venclova matė, kaip nepri
klausomybės kovų metais buvo varomas 
būrys suvargusių bolševikų belaisvių. Jam 
tų belaisvių buvo gaila, nes jie, aišku, irgi 
buvo žmonės, nors ir rusai. O juk tie pa
tys Venclovos bolševikai dar žiauriau pa
sielgė su dešimtimis tūkstančių lietuvių. 
Vadinas, apgailėkime juo labiau savuo
sius, kurie net nekariavo, o sodus sodino 
ir bitėmis rūpinosi.

Atpildas už „pasidarbavimą“ 
okupuotame krašte

J. Paleckis garbės raštu apdovanojo 60 
m. amžiaus sulaukusią rusę Jeleną Alimo- 
vą už politinę-visuomeninę veiklą. Alimo
va, pasirodo, yra viena tų rusių, kurios 
tuojau po karo buvo atsiųstos Lietuvos 
„tvarkyti“ — ji dirbo partijos kadrų sky
riaus instruktore.

Žinoma, negaila jai to garbės rašto. Bol
ševikams ji dirbo, bolševikai ją ir apdova
nojo. Kas gi čia keista ar nuostabu?

Kiek nuostabesnis dalykas yra tas, kad 
ji jau gauna pensiją, nors teturi tik 60 m. 
amžiaus. Kai sovietiniai laikraščiai džiū
gauja, kad kolchozuose dar vis duoną turi 
užsidirbti 70-80 metų amžiaus senukai, tai 
čia partinė jau tokia, palyginti, jauno am
žiaus rusė gauna pensiją.

Jei žemė nebūtų nacionalizuota, tai, ži
noma, Jelenai Alimovai gal būtų ne tik 
pensija, bet dar ir koks dvarelis Lietuvoje 
tekęs už didžius nuopelnus okupuotame 
krašte...

Susidorojimas su antiimperialistu
Atidengiant Maskvoje pastatytąjį pa

minklą ukrainiečių poetui Tarasui Ševčen
kai, kalbelę pasakė ir visokios sovietinės 
išminties šaltinis Nikita Chruščiovas.

Paprastai jis mėgsta ilgas kalbas sakyti, 
bet šįkart pasitenkino trumpa. Tema iš 
tiesų sunki net ir Chruščiovui, nors Pa
leckis anąkart ir sakė, kad Chruščiovas 
yra tikras genijus ir viską išmano.

Rodo jis savo išmanymą ir toje Ševčen
kai pagerbti kalboje. Tačiau reikia neuž
miršti, kad Ševčenka buvo didelis demo
kratas ir revoliucionierius, tačiau visų 
pirma ukrainietis ir dar kartą ukrainietis, 
kuris kovojo už savo krašto laisvę. O 
Chruščiovui tenka įrodinėti, kad Ševčenka

NUBYRĖJIMAS
(Elta) Lietuvos režiminės Švietimo mi

nisterijos Mokyklų valdybos viršininkas 
V. Liutikas mokytojams skirtame žurnale 
(„Tarybinė Mokykla“, Nr. 5) skundžiasi, 
kad Lietuvoje, esą, sunku įgyvendinti pri
valomą aštuonmetį mokymą dėl per dide
lio moksleivių nubyrėjimo, ir tai būsianti 
pagrindinė to neįgyvendinimo kliūtis. Dar 
daugiau: tas nubyrėjimas skaudžiai atsi
liepiąs ir lietuvių kultūrai.

V. Liutikas daro priekaištų mokykloms, 
partijai ir įvairioms įstaigoms — jos deda 
pastangas mokslo metų pradžioje vaikus 
sukviesti į mokyklas, tačiau „nepalygina
mai pasyviau“ kovoja už tai; kad vaikai 
mokyklą lankytų visus metus ir nepaliktų 
jos be aštuonių klasių baigimo pažymėji
mo rankose.

Mokyklų pareigūnas neslepia, kad mo
kyklas nustoja lankę tūkstančiai Lietuvos 
moksleivių. Pvz., nuo 1962 m. rugsėjo 1 d. 
iki 1963' m. rugsėjo 1 d. Lietuvos visuoti
nio mokymo mokyklų 1-8 klases nustojo 
lankyti daugiau kaip 10.000 mokinių. Jų 
dalis perėjo į kito tipo mokyklas (vakari
nes, neakivaizdines, profesines technines 
ir specialias), tačiau daugiau kaip 3.000 
visiškai metė mokytis, nebaigę net aštuo
nių klasių. O įš to skaičiaus daugiau kaip 
2.000 mokinių — šešiolikmečiai.

Dėl to moksleivių nubyrėjimo kai ku
riuose Lietuvos rajonuose tik 60-65 proc. 
mokinių, prieš aštuonerius metus įstoju
sių į I klasę, sėkmingai baigia privalomą 
aštuonių klasių mokslą.

Kadangi iš metančių mokytis paauglių 
skaičiaus maždaug 66-68 proc. sudaro še
šiolikmečiai, tai toks reiškinys, pasak Liu
tiko, ir yra ryškiausias įrodymas, kad vi
suotinis privalomas aštuonmetis mokymas 
įgyvendinamas nepatenkinamai.

Kodėl moksleiviai meta mokyklas? Liu
tiko nuomone, ligos ar suirusios šeimos

Chruščiovas Norvegijoje

Švedijoje nuolat lydimas tūkstančių po
licininkų, Norvegijoje Chruščiovas pasi
džiaugė, kad jam geriau matyti žmonių vei 
dus, o ne policininkų nugaras.

Tačiau į Chruščiovo pasiūlymą pasisaky 
ti, kad teisinga būtų pasirašyti taikos su
tartis atskirai su abiem Vokietijomis, nor
vegai atsakė taip, kaip ir kiti Skandinavi
jos kraštai: tik pati vokiečių tauta gali pa 
sisakyti, ko ji nori.

O atsakydamas dėl Chruščiovo pasiūly
mo Norvegijai išstoti iš NATO, norvegų 
laikraštis „Morgenbladet“ parašė: „Jei
gu Chruščiovas siūlo nugriauti ties mūsų 
bendrąja siena tvoras, tai jam reikia pri
minti, kad mes, norvegai, tvoras statome 
tik gindamiesi nuo stirnų“.

Norvegai su Sov. Sąjunga šiaurėje turi 
122 mylias bendrų sienų.

ROBERTAS KENNEDYS LENKIJOJE

JAV teisingumo ministeris Robertas Ken 
nedys 4 dienas išbuvo Lenkijoje. Jį visur 
sutiko minios žmonių, dainuodamos „Sto 
lat“ (šimtą metų tegyvuoja) ir kitas dai
nas.

Lenkams jis padėkojo už Amerikoje gy
venančių jų tautiečių balsus, kuriais prezi 
dentu buvo išrinktas jo brolis.

Lenkijos vyriausybė buvo nepatenkinta 
jo laikysena, ypačiai tuo, kad jis aplankė 
kardinolą Wyszynskj.

Gomulka ir kiti komunistų vadai nely
dėjo jo, nes jie buvę užimti su Lenkiją lan 
kiusiu Titu.

IŠVADUOTAS POETAS
Kovo mėn. Leningrade pagal sufabrikuo 

tus kaltinimus buvo 5 metams sunkiųjų 
darbų nuteistas jaunas poetas Josifas 
Brodskis.

Sovietų žymiesiems intelektualams pra
dėjus smarkiai protestuoti, Brodskis paga 
liau paleistas.

Nuteistas jis turėjo Archangelsko rajo
ne vežioti mėšlą. Nuteistas jis buvo, žino
ma, už antisovietines mintis eilėraščiuose.

būtų džiaugęsis dabartine padėtimi Sov. 
Sąjungoje, kai ukrainiečiai ir kitos tautos 
ir toliau tebeneša rusiškąjį jungą. Dėl to 
jis griebiasi visokių triukų, kad tik šiaip 
taip susidorotų tokioje nemalonioje padė
tyje. Jis giria seniai mirusiam Ševčenkai 
dabartinius laimėjimus, griebiasi Markso, 
Engelso ir Lenino.

O tas Ševčenka, jei gyvas būtų, tikriau
siai vėl sėdėtų kur nors Sibire, kaip kad 
sėdėjo carų laikais.

MOKYKLOSE
tai antraeilė nubyrėjimo priežastis. Ta
čiau faktas, kad du trečdalius nubyrėjusių 
sudaro šešiolikmečiai, įrodo, jog „mokinių 
mokymosi nepažangumas, antramečiavi- 
mas yra pagrindinis motyvas, stimuliuo
jantis nubyrėjimą“. Pateikiamas vienos 
mokyklos Varėnos rajone pavyzdys: į mo
kyklos klasę įstojo 14 mokinių, ir jų 10 
lankė mokyklą, neturėdami vilties sėkmin 
gai ją užbaigti.

Kita svarbi priežastis — tai, anot Liuti
ko, „normali“ Lietuvos gyventojų migra
cija, atseit, persikėlimas iš vienos i kitą 
gyvenamąją vietą. Jeigu nesą kontrolės, 
tai, žiūrėk, keli šimtai moksleivių jau ir 
nubyra. Be to, palankias aplinkybes nuby
rėjimui sudaro ir nepakankamai griežtas 
mokyklų vadovų reagavimas į blogą mo
kinių lankomumą. Dažnais atvejais moki
niai per trimestrą be priežasties praleidžia 
apie 40 dienų. Esą rimti trūkumai ir orga
nizuojant ligonių vaikų ir paauglių moky
mą namuose. Pvz., Panevėžio rajone iš 22 
sergančių vaikų namuose mokomas tik 
vienas, o apskritai Lietuvoje namuose mo
koma tik 2.3 proc. ligonių vaikų.

Kokios siūlomos priemonės prieš moks
leivių nubyrėjimą? Pirmoje eilėje pasiūly
ta stiprinti privalančių mokytis vaikų 
kontrolę. Esą, daug nepadėsiančios admi
nistracinės priemonės, ir čia daugiau -rei
kalingas „mokyklos kultūrinis spindulia
vimas“. Ar toji mokykla „spinduliuoja“? 
Vargiai, apie tai Liutikas nekalba, bet 
vaikų nubyrėjimas jau daug pasako. Rei
kia gilesnių klausimo sprendimų, reikia 
reformų pačiose mokyklose (bet tai neį
manoma bolševikinio režimo sąlygose), 
reikia labiau pakenčiamų pačių tėvų gy
venimo sąlygų ir kt. Priešingu atveju vis 
girdėsime nusiskundimus apie sunkumus 
įgyvendinti privalomą aštuonmetį mo
kymą.

DIENOS -|
MOTERYS LAIMĖJO STREIKĄ

Prieš kurį laiką buvome išspausdinę ži
nią, kad Budapešte, Vengrijoje, gazuotų 
vandenų gamykloje dirbusios moterys, pro 
testuodamos prieš reikalavimą dirbti po 
12 valandų, išėjo iš gamyklos.

Dabar vengrų prof, sąjungų laikraštis 
paskelbė, kad moterys, kurios dėl streiko 
buvo perkeltos kitur dirbti, vėl grąžintos į 
senąjį darbą. Gamyklos vadovybei prita
ręs prof, sąjungų atstovas pašalintas.

PAŠTININKŲ STREIKAS
Britanijos paštininkai pradėjo neoficia

lų streiką, nors ketvirtadieniui numatytas 
oficialus.

Dėl to gali būti, kad kąi kurios žinios ne 
pasiekė mūsų laiku, o laikraštis taip pat 
vėliau negu reikia pasieks skaitytojus.

MORO STENGSIS SUDARYTI
KABINETĄ

Prezidentas Segnis naują Italijos vyriau
sybę paprašė sudaryti dabartinį min. pir
mininką Morą.

Bet jam susidaro didelių sunkumų, nes 
socialistai, kurie iki šiol įėjo į jo vyriausy
bę, nepatenkinti jo politika.

SHASTRIS SERGA

Naujasis Indijos min. pirmininkas Shast 
ris susirgo (nedidelis širdies smūgis, bet 
prieš 5 metus jis yra turėjęs didelį smūgį).

Dėl to jis negalėjo dalyvauti britų kraš
tų šeimos ministerių pirmininkų konfe
rencijoje Londone (konferencijoje dalyva
vo finansų ministeris Krishnamacharis ir 
Nehraus duktė ponia Gandi).

TSHOMBĖ VALDYS KONGĄ

Naują Kongo vyriausybę sudarė Tshom- 
bė, kurį prieš metus J. Tautų atstovai bu
vo pašalinę iš Katangos provincijos pre
zidento vietos.

I jo vyriausybę neįeina nė vienas senųjų 
ministerių.

GRAIKŲ KARIAI KIPRE

J. Tautų stebėtojai tvirtina, kad pastaro 
siomis savaitėmis Graikija paskubomis ga 
tena savo karinius dalinius į Kiprą, kur 
vietiniai graikai mušasi su turkiškąja ma
žuma.

Graikų karių jau esą įgabenta 'apie 
5.000.

— Iš Anglijoje gimusio ketvertuko 2 
jau mirė.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kai rumunai ginasi
Rumunija nebeklauso sovietinių vadų. 

Ar ją būtų galima priversti klausyti? Bri
tų „The Daily Telegraph“ rašo:

„Atrodo, kad komunistiniai Rumunijos 
vadai yra neatšaukiamai pasiryžę patys 
planuoti ir tvarkyti savo ūkinį gyvenimą 
ir šičia įžiūri būtiną sąlygą savo krašto ne 
priklausomybei. Tiesiog nėra galimybių su 
laikyti tam sovietinių satelitų imperijos 
byrėjimui. Jei ginče su Kinija šaukiamasi 
viešosios nuomonės, tai dėl Rumunijos 
Chruščiovui dvigubai sunkiau. Nebent 
tam reikalui sutvarkyti, kol dar nevėlu, jis 
pasinaudotų įprastiniais metodais ir pa
siųstų tankus. O jeigu taip padaryti neiš
eina, tai jam reikia jau keisti savo politi
kos kursą Vidurio ir Pietų Europoje“.

O kodėl gi rumunai šitaip užsispyrė, net 
ir rizikuodami būti sutraiškinti sovietinių 
tankų, kaip savo metu vengrai? Britų 
„New Statesman“ rašo:

„Po karo greit paaiškėjo, kad sovietinė
je sistemoje, kaip ir Hitlerio naujojoje Eu 
ropoję, Rumunijai neišvengiamai tenka 
melžiamos karvės vaidmuo. Susovietini- 
mas davė ir šiokių tokių laimėjimų: šiek 
tiek pagerėjo padėtis kaime ir buvo sunai 
kinta parazitinė valdančioji klasė. Bet dar 
labiau pagrįstas pasidarė rumunų skun
das, kad užsieniečiai išnaudoja jų turtin
go krašto išteklius. Rusija beveik visiškai 
nerėmė pastangų sukurti pramonei, o kai 
buvo ^sudaryta komunistinių kraštų ūkinė 
sąjunga, tai tokios pastangos buvo visiškai 
sustabdytos. Gal ir pagrįstai rumunai tvir 
tina, kad jų kraštas yra vienintelis toks 
Rytų Europoje, kurio prekybos balansas 
su užsieniais rodo perteklių. Jie turi plo- 

f

Kolchozų pavadinimai nuo Lenino iki

D. Poškos

(E) Kai Lietuvoje 1949-1951 m. laiko
tarpyje buvo steigiami ūkininkų neken
čiami kolchozai, jiems buvo suteikti įvai
rūs pavadinimai. Jei pavadinta kurio nors 
žmogaus vardu, tai, pasak „Literatūrą ir 
Meną“ (Nr. 21), tuo būdavo jam išreiškia
ma pagarba, žinoma, daugiausia tokia 
„pagarba“ pareikšta Leninui, nes jo var
du Lietuvoje esama net 17 kolchozų, be to, 
nemaža pavadinta „Lenino keliu“ ir pan. 
Matyt, Lietuvos ūkininkai gerbia ir lietu
viškuosius komunistus (ar verčiami gerb
ti... — E.), nes Karolio Požėlos vardu pa
vadinta 16, o Marytės Melnikaitės — net 
20 kolchozų. Dar esama daug ir įvairių 
rusiškųjų didvyrių vardais pavadintų kol
chozų.

O kaip su rašytojų pagerbimu? Atrodo, 
kad partijos pageidavimu įsakyta daugiau 
gerbti Julių Janonį — jo vardu Lietuvoje 
kolchozų pavadinta 12, toliau seka Žemai
tė (11), P. Cvirka (10), Sal. Nėris (9), J. 
Biliūnas (4), Ad. Mickevičus (3), V. Kap
sukas (3), S. Daukantas (2), L. Gira (2), 
Puškinas (2). Po vieną kolchozą yra pa
vadinta M. Gorkio, Vinco Kudirkos, V. 
Montvilos ir Dionizo Poškos vardais. Ži
noma, netenka laukti, kad kolchozai būtų 
pavadinti Krėvės-Mickevičiaus ar Petro 
Vaičiūno vardais.

PASAULYJ;
— Graikijoje 6 žmonės buvo užmušti ir 

16 sužeistų, kai autobusas nuriedėjo į 200 
metrų gilumo pakalnę.

— Etnos ugnikalnis vėl prasiveržė.
— V. Vokietijos kelionių biuras pasira

šė su Kinija susitarimą, pagal kurį vokie 
čiai galės Kinijoje praleisti 3 savaičių atos 
togas už 8.000 markių.

— Kurdų sukilėliai, kurie turi suorgani 
zavę 20.000 vyrų armiją, pakartojo Irako 
vyriausybei reikalavimą, kad jiems būtų 
duota autonomija.

— Švenčiant nepriklausomybės dieną 
(liepos ketvirtąją), JAV 476 asmenys žuvo 
keliuose, 31 laivuose ir 117 prigėrė maudy- 
damiesi.

— Rusai nutarė pastatyti Maskvoje ame 
rikonišką muzikinį vaidinimą „West Side 
Story“, leidimų paprastai jie neprašo ir 
honorarų už tai nemoka, bet šįkart ir jie 
susidūrė su sunkumais: jiems nepaprastai 
sunku rusų kalba perteikti tą vaidinimą, 
kuris parašytas amerikietiškos „brazil- 
kos“ kalba.

— Kubos diktatorius Castro prisipaži
no, kad jis remiąs Lotynų Amerikos su
kilėlius prieš savo vyriausybes.

— Nuolat persekiojama turistų ir gan
donešių, prez. Kennedžio našlė iš Vašing
tono nutarė persikelti į New Yorką.

— Pabėgėliai pasakoja, kad Kubos juo
dojoje rinkoje kiaušinis kainuoja 2 šil. 

tus pačios derlingiausios Europoje dirba
mosios žemės ir klestinčią skystojo kuro 
pramonę. Tačiau už savo grūdus ir alyvą 
iš Rusijos ir iš labiau privilegijuotųjų sa
telitų jie gauna sau tik menkaverčių ga
minių“.

VOKIETIJA NEGALI LIKTI PADALYTA

Amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Teisingumo ministeris Robertas Kenne 
dys grįžo iš Lenkijos įsitikinęs, kad dabar 
galima būtų surasti būdą, kaip vėl suvieny 
ti Vokietiją ir patikrinti saugumu Europai. 
O prieš keletą dienų min. pirm. Chruščio 
vas prasitarė, kad, jo galva, Vokietija vi
sados turės būti padalyta. Greičiausia, kad 
jie abu šiek tiek klysta. Labai sunku tikė
tis, kad Vokietija greitai galėtų apsijungti, 
o, kita vertus, ir tas „visados“ juk reiškia 
labai ilgą laiką pajėgiai suskaldytai tau
tai. Kiekvienu atveju tai reiškia, kad Vo
kietijos apjungimo klausimas vėl iškyla į 
pirmaeilius tarptautinėje arenoje. Reikia 
galvoti, kad po rinkimų Amerikoje ir Bri
tanijoje prez. Johnsonas tarsis su Chruš
čiovu. šitaip galės padaryti ir kancleris 
Erhardas su prez. de Gaulle'iu. O tai reiš 
kia eilę susitikimų, kurie galėtų paruošti 
kelią Rytų-Vakarų viršūnių konferencijai. 
Tokia konferencija po ištiso dešimtmečio 
būtų pirmoji, kuri galėtų svarstyti esmi
nius suskaldytosios Europos klausimus“.

O Vokietijos vaidmuo laisvajame pasau
lyje juk didėja. Laukdamas atsilankant 
kanclerio Erhardo, danų „Berlinske Tiden 
de“ štai rašo:

„Tai bus pirmas kartas ne tik po karo, 
bet ir iš viso, kad Vokietijos kancleris lan 
kosi Danijoje. Praeities nesusipraTfmai jo 
kiu būdu neužmirštami, jei Danijos vyriau 
sybė net ir be jokių rezervų priima sve
čią. Niekas jų neužmiršta, ir niekas dėl to 
neturėtų naudos, jei ir bandytų juos iš
kelti. Bet senieji nesusipratimai nieko 
bendra neturi su dabartiniais Danijos - Vo 
kietijos santykiais, ir tai yra pagrindas da 
bartiniam viešėjimui“.

O amerikiečių „N. Y. Herald Tribūne“ 
nurodo:

„Vakarų Vokietijos pastangos užmegzti 
glaudžius ūkinius ryšius siekia ne tik ki
tapus Šiaurės jūros, bet ir kitapus Atlan
to. Tie prekybiniai santykiai ir karinis sau 
gumas vargu sukurs kokią nors naują, ypa 
tingą Europos sąjungą pagal Karolio Di
džiojo ar Charlio de Gaulle'io idėją. Pagal 
tokią idėją buvo kuriama prancūzų - vo
kiečių sąjunga, tačiau ji neduoda tokių 
greitų vaisių, kokių de Gaulle‘is tikėjosi. 
Nei NATO sąjungoje, nei už jos ribų vis 
tiek nebuvo sukurta Paryžiaus - Bonnos 
ašis“.

Kai N. Chruščiovas keliavo po Lietuvą

(E) Vykstant į Skandinaviją, ligi Kara
liaučiaus ir Baltijsko uosto (buv. Piliau) 
N. Chruščiovo specialus traukinys buvo 
sustojęs Vilniaus, Kauno ir Kybartų stoty
se. Birželio 15 d. Vilniaus stoty Chruščio
vą sutiko aukštieji režiminiai pareigūnai. 
Kaip vėliau Danijoje, ir Vilniuje Chruščio 
vas nuolat kartojo reikalą gaminti mine
ralines trąšas. Vilniečius ramino: netrukus 
turėsite žymiai daugiau trąšų.

Chruščiovui sustojus Kauno stoty, vie
tos pareigūnus jis paklausė apie chemijos 
įmonių statybą, teiravosi dėl sunkumų ir 
domėjosi, ar miestas padedąs kaimui. Ky
bartų stoty Kremliaus valdovas susidomė
jo kolchozais, pasėlių struktūra ir žemės 
ūkio kultūrų derlingumu.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ TAUTINIŲ

ŠOKIŲ GRUPĖS PASIRODYMAI
Po sėkmingo pasirodymo Sorbonos uni

versiteto tarptautiniam folkloro festiva
lyje, Paryžiaus lietuvių tautinių šokių 
grupė paskutinių mėnesių bėgyje net per 
kelius kartus gražiai demonstravo lietuvių 
tautinius šokius įvairiose Prancūzijos vie
tovėse.

Balandžio 19 d. ji dalyvavo pavasario 
šventėje Versalyje. Gegužės 2 d. pasirodė 
tarptautiniam folkloro festivalyje Coullo- 
miers (Seine ir Marne departamente). Šis 
pasirodymas buvo nufilmuotas prancūzų 
televizijos ir rodomas per I-ją stotį.

Birželio 19 d. Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupė dalyvavo Joninių šventėje 
Viroflay (Seine departamente).
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Pirmasis Stepono Kairio atsiminimų to
mas „Lietuva budo“ (1957 m.) pristatė 
mums autorių kaip žmogų ir kaip politiką. 
Žmogus, žinoma, visada svarstyklėse būna 
didesnis už politiką, nes jame juk sutelpa 
ne tik politikas, bet ir visos kitos jo pro
fesijos ir pareigos, jo talentai ir sugebėji
mai, charakteris ir išsimokslinimas ir dar 
kitos ypatybės.

Šitaip sakydami, turime galvoje, kad 
aname atsiminimų tome mes sutinkame du 
Kairius. Vienas jų su didžiule šilima, daž
nai pralenkdamas kai kuriuos rašytojus ir 
susi'ygindamas su pačiais geriausiais jų, 
papasakojd mums apie savo tėviškę, savuo 
sius, savo vaikystę ir apie savo vaikystės 
meto Lietuvą. Kitas Kairys nuo jaunystės 
dienų iki žilos senatvės dalyvavo politi
niame gyvenime. Jis kovojo prieš carizmą 
už Lietuvos laisvę, vadovavo partijai, ne
priklausomybės laikais aktyviai dalyvavo 
kuriamajame darbe, o svetur taip pat reiš 
kėši mūsų politinio gyvenimo viršūnėje. 
Taigi Stp. Kairys yra ne tik tasai jaus
mingas žmogus, bet ir kietas, užsigrūdinęs, 
tiesus politikas ir didelis demokratas, visą 
gyvenimą sielojęsis savo krašto ir jo žmo
nių gerove ir stengęsis įgyvendinti savo 
idealus. Taigi aname pirmajame atsimini
mų tome reiškėsi taip pat ir tas politikas, 
kovotojas, partijos žmogus, rašąs apie tuos 
dalykus jau kitu nusiteikimu ir stilium, 
kartais polemizuojąs, kartais kandžiau 
grybštelįs savo partiniams kaimynams ar 
priešams. Tos rūšies atsiminimų skyriai 
dažniau yra socialdemokratų partijos isto
rijos duomenys, o nebe Stp. Kairio gyveni
mas, ar Lietuvos įvykiai, kokius juos matė 
autorius.

Dabar jau susilaukėme ir kitos Stp. Kai
rio atsiminimų knygos — Tau, Lietuva, 
kurioje įvykiai pradedami apžvelgti nuo 
1904 metų ir baigiami nepriklausomos 
Lietuvos pirmaisiais žingsniais.

Knygos įvade autorius iš to laikotarpio 
išskiria du etapus, kurie esą patys reikš
mingiausi ir apie kuriuos viskas sukasi. 
Pirmasis tai su 1904 m. prasidėję revoliu
ciniai įvykiai Lietuvoje, kurie pažadinę 
žmones sujusti prieš carizmą. Antrasis 
etapas prasideda 1917 m. rugsėjo/18-20 
d.d. konferencija Vilniuje, kada užsimezgė 
galutinė kova už nepriklausomą Lietuvą, 
pasibaigusi laimėjimu. Vienur ir kitur St. 
Kairys aktyviai dalyvavo, kovojo ir gynė 
nepriklausomos demokratinės Lietuvos 
idėją.

Laikydamas tuos du etapus pačiais pa
grindiniais ano meto Lietuvos gyvenime, 
autorius apie juos ir grupuoja savo atsi
minimų skyrius.

Padėtis Lietuvoje anuomet buvo dau
giau negu pritvinkusi. Politiškai carinis 
režimas tebesiautėjo, o ekonominio gyve
nimo sunkumai vertė žmones skirtis su

Stepono Kairio Lietuva
Lietuva ir ieškotis kitur darbo ir duonos. 
Tą padėtį išnaudojo Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, laikraštyje ir ypač atsišau
kimais ir gyvu žodžiu skiepydama revo
liucinę anticarinę mintį. Vienas laimėji
mas jau buvo atsiektas 1904 metais — bu
vo grąžinta lietuviška spauda, nors dar vis 
piktai cenzūruojama.

Užsimojęs aptarti pirmojo etapo kovas 
ir laimėjimus. Stp. Kairys kiek plačiau 
supažindina skaitytoją su rusų-japonų 
karu, su anuometinėmis nuotaikomis Ru
sijoje, „kruvinuoju sekmadieniu“, t.y. su 
tais rusų imperijoje anuomet vykusiais 
pasikeitimais, kurie turėjo įtakos ir Lietu
vai, privertė jos žmones išgyventi ir pra
dėti kovoti.

Kaip pirmajame tome (Lietuva būdo), 
taip ir čia atsiminimų autorius į reikalus 
žiūri ir visus įvykius vertina iš tų pačių 
pozicijų. Kadangi socialdemokratai jau 
seniai turėjo pasiskyrę tikslą kovoti už ne
priklausomą ir demokratinę Lietuvą, o 
Stp. Kairys yra socialdemokratus, tai jo 
atsiminimuose ir pasakojama ta kova dau
giausia iš socialdemokratinio požiūrio. •

Kol vyko revoliucinė kova prieš įsigalė
jusią carinę santvarką, tai ji buvo kieta ir 
daugiašakė. Socialdemokratai anuomet, 
aišku, negalėjo būti demokratai, nes cariz
mas tokių dalykų, kaip demokratija, ne
pripažino. Taigi kova turėjo būti vedama 
ne tik prieš esamąją santvarką, ypač ska
tinant žmones priešintis, bet ir prieš sa
vąsias lietuviškas sroves ar tam tikrų luo
mų atstovus, kurie norėjo išprašyti iš tė
velio caro kokių nors malonių.

Kaip autorius rašo, Didysis Vilniaus 
Seimas lyg ir apderino nuomones. Cariz
mą palaikiusieji ir malonių prašymais sa
vo veiklą rėmusieji veikėjai jame nedaly
vavo. O nuosaikesnieji pripažino, kad rei
kia kovoti. Tokias nuotaikas į Seimą atsi
vežė ir kaimiškosios Lietuvos atstovai, ir 
kovos reikalas pabrėžiamas .rezoliucijose. 
Taigi Seimas davė stipraus akstino sustip
rinti kovą, bet tuojau pat atsigavo ir reak
cija ir dragūnų būriais sutrempė visus lai
mėjimus.

Pirmajame plane iškeldamas savo par
tijos darbus, autorius neaplenkia ir kitų 
ano meto sąjūdžių ir srovių, supažindin
damas su jų darbais. O kadangi dabar Lie
tuvoje ypač rūpinamasi savaip surašyti 
ano meto įvykių istoriją, vienais atvejais 
iškraipant, faktus, o kitais nusavinant kitų 
nuopelnus, tai Stp. Kairys, tų daugelio 
įvykių dalyvis, dažnai turėjęs vadovau
jantį vaidmenį, atitaisinėja sovietinių ofi
cialiųjų istorikų iškraipymus.

Sekdami įvykiais tirštus knygos pusla
pius, susipažįstame su rinkimais į dūmas, 
su RSDDP suvažiavimu Londone, su su
važiavimu Krokuvoje, kada buvo iškilęs 
Lietuvos Soc. Dem. Partijai klausimas, ar
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jungtis su Rusijos socialdemokratais, ar 
ne. Sakytume, buvo užėjęs lyg ir šioks 
toks kovų atoslūgis, kai keičiamos progra
mos ir pergrupuojamos jėgos. Tuomet pra
sidėjo pirmasis pasaulinis karas ir vokie
čių okupacija, sudarydama naujas sąlygas 
ir iškeldama naujus uždavinius. Apipažin- 
dinęs mus su Lietuvos padėtimi anuomet, 
autorius nurodo, ko siekė tada socialde
mokratai ir kitos partijos, kas buvo svars
tyta ir nutarta Vilniaus, Berno konferen
cijose, kaip laikėsi ir kokius klausimus kė
lė lietuviški laikraščiai ir kaip viskas vy
ko dėl karaliaus rinkimų ir nepriklauso
mybės akto pasirašymo.

Pabaigai Stp. Kairys supažindina su ke
liais anuometiniais savo partijos veikė
jais.

Daugiau kaip ketvirtadalis knygos pa
skirta priedams — įvairiai dokumentinei 
medžiagai: programoms, manifestui, atsi
šaukimams ir kt.

Steponas Kairys šiais ligi šiol išleistai
siais .dviem savo atsiminimų tomais atida
vė didelę duoklę Lietuvos ir ypač savo 
partijos istorijai, daugiausia skirdamas 
dėmesio tiems partijos veiklos bruožams, 
kurie susiję su kova už Lietuvą. Daug su
rinkta ir paskelbta ištisinių dokumentų ar 
jų ištraukų.

Bet atsiminimai taip vis istoriškai ir iš 
dalies publicistiškai parašyti, kad labai 
dažnai už dokumentų, už polemikos, už 
įvairių bendrybių nebematyti paties kny
gų autoriaus. Yra atsiminimų autorių, ku
rie už savęs beveik nieko nebemato. Stp. 
Kairys, priešingai, retai teprisimena save. 
Dėl to galima pagrįstai kelti abejonių, ar 
iš viso šios knygos yra atsiminimai, ar tai 
nėra iš dalies istorinis, iš dalies publicisti
ni darbas žmogaus, kuris tais laikais gy
veno ir dalyvavo darbe.

Be abejo, pirmosios knygos tie pasako
jimai apie savo vaikystę ar ankstyvąją 
jaunystę yra atsiminimai. Antrojoje kny
goje tokios rūšies atsiminimų tik šen ten 
pabertas vienas kitas puslapis.

Ar mes būtume daugiau laimėję, jei Ste
ponas Kairys būtų mums davęs vien tik 
anokius šiltus savo gyvenimo atsiminimus, 
kokiais žavėjomės „Lietuva budo“ knygo- 
je, ar dabar daugiau laimėjome, labai sun
ku būtų spręsti. Skaitytoją, aišku, daugiau 
patraukia ana lengva pasakojimo forma.

Bet sakome ačiū autoriui už tai, ką jis 
mums davė. i K. Abr.

P. BUGAILIŠKIO PARODA
P. Bugailiškis, kuris jau 6 metai dirba 

Derby Miesto Savivaldybėj, nuo birželio 
17 d. dirba jau kaip inžinierius. Taip pat 
jis dalyvauja Derby Meno Galerijos su
ruoštoj specialioj Meno parodoj su savo 
tapyba. Paroda vyksta nuo liepos 1 d. iki 
26 d.

MUZ. B. DVARIONUI 60 M. AMŽ.

(E) Birželio 19 d. muzikui prof. Baliui 
Dvarionui sukako 60 m. amžiaus. 1904 m. 
gimęs Liepojoje, Dvarionas yra pasižymė
jęs kompozitorius, dirigentas ir pianistas. 
1924 m. baigęs studijas Vakaruose — 
Leipcige, vėliau dar studijavo Berlyne, o 
nuo 1926 m. dėstė Kauno muzikos mokyk
loje ir Vilniaus konservatorijoje fortepi
jono kursą tebedėsto iki šios dienos. 1936- 
39 m. Dvarionas buvo Kauno radiofono 
simfoninio orkestro dirigentas. 1939 m. 
Leipcige išlaikė dirigento egzaminus, 1940- 
41 m. buvo Vilniaus Filharmonijos simfo
ninio orkestro vyr. dirigentu Vilniuje.

Dvarionas — įvairialypis talentas. Tai 
„Tiesoje“ (Nr. 142, birž. 19 d.) pažymėjo 
Alg. Kalinauskas. Iš jo apžvalginio straips 
nio apie „dosnų talentą“ išeina, kad B. 
Dvarionas subrendo ir sėkmingai reiškėsi 
kaip pianistas, dirigentas nepr. Lietuvos 
laikotarpiu. Dar 1929 m. Dvarionas kon
certavo Berlyne, Paryžiuje, Budapešte, 
Stokholme, Bazelyje, Hamburge, Rygoje, 
o 1933 m. Maskvoje ir Leningrade. Visuo
se koncertuose Dvarionas propagavo lietu
višką muziką. Kaip kompozitorius jis dau
giau reiškėsi ligi 1933 m. ir pokario laiko
tarpiu. 1933 m. Kauno teatras pastatė jo 
baletą „Piršlybos“. Vėliau sukurtas stam
besnis kūrinys — šventinė uvertiūra „Gin 
taro krantas“. Dar vėliau sukūrė muziką 
operai „Dalia“ (pagal B. Sruogos siužetą) 
ir visai eilei kitų kūrinių. Dvariono talen
tas ryškėjo įvairiose srityse: jis sukūrė 
daugiau kaip 20 liaudies dainų ir muziką 
keturiems filmams ir maršus ir duoklę 
režimui: kantatą „Pasveikinimą Maskvai“ 
ir kartu su J. Švedu muziką režiminiam 
„valstybiniam“ himnui. Jam suteiktas 
„TSRS liaudies artisto“ vardas, ir jo kū
ryba du kartus atžymėta Sovietų Sąjun
gos valstybinėmis premijomis ir vieną 
kartą vad. respublikine valstybine pre
mija.

Sovietijoje siūlo „sudarj“ — „pono“ 

kreipinį
(E) Pastaruoju metu Sovietijos, ypač 

Maskvos spaudoje rašytojas Vladimir So- 
louchin sukėlė įdomias diskusijas. Jis pa
sisakė buvęs Lenkijoje ir pradžioje nuste
bęs, kai visi į jį kreipėsi „proszę pana“, 
tačiau vėliau priėjęs išvados, kad toks 
kreipimasis neturįs jokio klasinio pobū
džio, lygiai kaip prancūzų „monsieur“ ar 
italų „signor“. Rašytojas „Izvestijų“ dien
raščio savaitiniame priede „Nedela“ pa
siūlė Sovietijoje naudoti kreipinius „su
darj“ ir „sudarinia“ — jie būtų vartojami 
atvejais, kai nebūtinai tinka „draugas“ ar 
„pilietis“. Solouchinas ta proga priminė, 
kad Sovietijoje vėl naudojami kai kurie 
tarp dviejų karų buvę pasmerkti žodžiai 
ar kreipiniai, kaip ministeris, karininkas 
ar generolas.
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„KASTI NEĮSTENGSIU, ELGETAUTI 
GĖDŽIUOSI“

Tais žodžiais teisinosi Evangelijoj mini
mas neteisusis užvaizdas (Luk. 16,1-9) it 
ėmėsi klastoti dokumentus! Savo užvaizdo 
pareigose jis buvo apsileidęs, išeikvojo 
savininko lobį, ir kai tas sužinojęs parei
kalavo apyskaitos ir ruošėsi atleisti jį ij 
pareigų, užvaizdas nusiminė. Fiziniu dar
bu užsiimti, su kastuvu laukuose darbuo- Į 
tis jis neturėjo jėgų (arba bent manė ji; 
neturįs); elgetauti, žinoma, gėdijosi, nes 
buvo įpratęs, kad vsi prieš jį lenktųsi; 
santaupų, lengvabūdiškai gyvendamas, 
irgi neturėjo. Taigi iš nusiminimo sugal
vojo apgaulę: pašaukė savo valdovo skoli
ninkus, pertaisė su jais padarytąsias su
tartis, net pusiau sumažindamas jų skolas. 
Jis galvojo, kad tie skolininkai bus jam 
dėkingi ir priims jį į savo namus, kai jis 
bus atleistas iš užvaizdo pareigų. Kasti 
negalėjo ar bijojosi, elgetauti gėdijosi, o 
savo valdovą apgauti ir nesibijojo ir nesi
gėdijo!

Bet gal tas užvaizdas būtų galėjęs kokią 
nors kitą išeitį sugalvoti, be apgaulės? Jei 
jau negalėjo sunkaus fizinio darbo dirbti, 
gal būtų galėjęs lengvesnį užsiėmimą ras
ti. O gal savininkas jam būtų atleidęs ir 
palikęs jį tarnyboje, jei jis būtų pripaži
nęs savo klaidas, atsiprašęs ir rimtai paža
dėjęs ateity geriau savo pareigas išpildyti. 
Kaip iš Evangelijos pasakojimo atrodo, tas 
valdovas buvo toks turtingas, kad jam 
mažai rūpėjo ir iš jo pasiskolintųjų sumų 
didumas ir pati užvaizdo apgaulė: jis net 
pripažino neištikimojo užvaizdo gudrumą.

Juo labiau mes galim tvirtinti, kad val
dovas būtų atleidęs užvaizdui jo išeikvoji
mus ir atleidęs jo kaltes, kadangi tas tur
tingasis valdovas yra Dievo paveikslas: 
Dievas yra toks turtingas, kad niekas ne
gali Jo nuskriausti. Užvaizdas gi yra žmo- | 
gaus paveikslas: žmogui Dievas patikėjo 
gyvybę, jo kūno ir proto jėgas, visus gabu
mus, daug visokių malonių; ir ateis lai
kas, kada už visa tai reikės atiduoti apy
skaitą. O žmogus juk nevisada tą jam pa
tikėtą turtą naudoja pagal valdovo-Dievo 
valią, lengvabūdiškai eikvoja jį saito, as- s 
meniškiems patogumams ir pasilinksmi
nimams. O kai ateis apyskaitos diena (tai 
yra, senatvė, paskutinė liga), kai prisiar
tins mirties valanda, kai rifebebus galimy
bės nei „kasti“, nei „elgetauti“, tai yra, 
nei savo darbais antgamtiškų ^nuopelnų 
įsigyti, nei kitų žmonių maldos prašyti, 
kas daryti tcda?

Tada pasilieka viena išeitis: prašyti Val-
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VIKTUTĖ
APYSAKA

(21)

Sausio 13 d.
Labai mėgstu ūkį. Niekur kitur negali 

žmogus būti taip arti gamtos ir liaudies, nie
kur negali būti laisvesnis, ūkininkui nereikia 
lenkti galvos ir drebėti prieš visokius savo 
principalus; ant savo žemės sklypelio jis—po
nas. Labai noromis dabar šeimininkauju ir 
darbuoj uos, tik dažnai skauda širdį, kad ne
galiu padaryti viso to, ko norėčiau ir kas, man 
rodos, yra būtina. Norėčiau bent kiek paleng
vinti darbininkų būvį, kumečiams duoti dau
giau patogumų, šeimynai geresnį valgį. Tėvai 
nesigailėtų ir įvykdytų mano sumanymus, bet, 
nelaimė, visokios materialios aplinkybės riša 
rankas. Apmaudas mane ima atsiminus kai 
kuriuos mūsų dvarininkus. Kiek sykių teko 
girdėti ponias kalbant apie porcijas šeimynai:

— Kiek tu dirbi iš svaro mėsos? — klau
sia viena.

— Tris.
— Taip mažai? Kas taip gali duoti! Aš vi

sados padarau keturias.
Galvoja, kaip mėsos kąsnelį nutraukti 

nuo darbininko, peninčio juos savo prakaitu, 
o parėdams leidžia šimtais. Ponai iš savo pu
sės irgi nesnaudžia: pardavinėja javus, o ku
mečiams duoda antrininkus. Baisu pamąsty
ti! Ir visados, atminus tai, dėkoju Dievui, kad 
mano tėvai nepriklauso tų gudriųjų dvarinin
kų rūšies, nes koks man tada būtų gyvenimas?

Gražios dabar naktys: šviesios, tylios, ra
mios. Tamsiame danguje žiba apskritas mė
nuo, auksinės žvaigždės blizga mirksėdamos, 
o žemai viskas balta ir balta... Sodo medžiai 
miega, apdengti sniegų pūkais, toliau matyti 
užšalusi Ventos vaga, panaši į platų vieškelį, 
— dar toliau — susikūprinusių trobelių bū
rys... Toks visur didelis ramumas, tokia dide
lė tyla...

Kaip man visa tai brangu! Kaip lengvai 
kvėpuoja krūtinė tokiomis naktimis, turėda
ma prieš save tą mylimąją Ventą, tas senas 
surūkusias trobeles!

Sausio 16 d.
šiandien nuvažiavau su reikalu pas Bu

tautus. Radau ten svečių: Onytės ištekėjusią 
seserį ir dar porą panelių ir ponių. Neilgai te- 
viešėjau, tačiau suspėjau susibarti ir, tur būt, 
sukelti sau pasigailėjimo tų ponių širdyse. Jos 
kalbėjo apie kažin kokią panelę, turinčią jau
nikį, sakydamos, kad ji kvaila būtų nepriėmus 
jo, nes jis esąs žmogus doras, turtingas ir 1.1. 
Klausiau, klausiau, pagaliau atsiliepiau:

— Vis tai labai gražios ypatybės, bet, 
man rodos, čia svarbiausias dalykas, ar ji myli 
jį. Jei ne, tai kaip gali tekėti?

— Cha, cha, cha! — nusijuokė viena. — 
Meilė — gražus daiktas poezijoje, bet gyveni
me neapsimoka.

— Tamsta manai, — tarė antra, — kad 
ištekėti reikalinga meilė? Per jauna dar esi. 
Meilė netvirta: nė juste nepajusi, kaip išnyks, 
nė pėdų nepalikus. Su meile netoli tenueisi!

— Iš tikro esi Juokinga, — pasakė vėl ki
ta. — Jei partija gera, žmogus doras, turįs ge
rą vietą, ar ne kvailystė būtų jį atmesti, lau
kiant tos meilės? Pagyvensi priprasi — ir 
bus meilė.

Gyniau savo nuomonę, kaip įmanydama, 
bet negalėjau įveikti. Pagaliau, pasakius man, 
kad nemylėdama neičiau nė už paties kara
liaus, visos panelės net išsigando. Tur būt, pa
manė, kad mano galvelėje neviskas tvarkoje. 
Neduok Dieve, kaip mane erzina tokios nuo

monės apie dalykus, kurie, lyg saulė, yra aiš
kūs! Tai nuomonės ne tik tų ponių, bet visų, 
esu jas girdėjusi ne vieną sykį ir ne iš kelių 
asmenų. Gal tokie ištekėjimai laimingi, gal aš 
dar per jauna, mažai tepažįstu gyvenimą ir 
žmones... Bet žinau gerai, kaip aš pati jaučiu, 
ir žinau, kad niekados taip neištekėčiau. Ma
no nuomone, tekėti be meilės yra nemoralu ir 
(žmogų labai artina prie gyvulio: ar šis, ar kits 
koks „doras žmogus“, vis tiek, bet tik ištekėti. 
Man ištekėti nemylint yra fiziškai negalimas 
daiktas, nekalbant apie doros atžvilgius: jei 
kiekvienas kokio pono rankos pabučiavimas 
yra man toks biaurus, kad noriu tuojau nu
plauti ranką, tai kaip galėčiau pirmą tokį „do
rą poną“ imti už vyrą? Niekados nemylėjau ir 
nežinau to jausmo, bet man rodos, kad meilė 
gali viską atmainyti. Daug yra pasaulyje dorų 
žmonių ir gerų partijų, argi už kiekvieno ir 
galima tekėti? Dabar imkime nors p. Joną. Jis 
yra geras, doras, mokytas, gana gražus; lig 
šioLnėra gera partija, bet jei turėtų milijonus 
ir norėtų mane imti, žinoma, neičiau! Nė se
kundės nemąstydama...

Apskritai sakant, man biaurios visos tos 
piršlystės, partijos. Kiekviena pana būtinai 
turi ištekėti, nuo pat mažens kalba apie tai 
visi ir paskui ji pati. Tarsi neištekėjusi nėra 
ji žmogus. O juk palikus senmerge ji taip pat 
gali būti naudinga žmonijai, gali darbuotis ir 
būti žmogum — čia jokios nelaimės nėra. Man 
biauru žiūrėti į visas tas paneles, žūt būt ieš
kančias vyrų! Aš niekados nemaniau, kad bū
tinai turiu kada nors turėti vyrą, žinoma, gali 
tai atsitikti, bet tik tada, kada, pažinus kokį 
žmogų, mano meilės vertą, ir pamylėjus jį, pa
matyčiau, kad liūdna ir ilgu man be jo; tada, 
nenorėdama būti nelaiminga — ištekėčiau. 
Kitaip jokiu būdu ir niekados!

Rytoj žadėjo grįžti daktaras; kas žino, ar 
grįš? Džiaugiuos, nes ilgu be jo, kur tik einu, 
ką tik dirbu, vis turiu jį minėti, taip jis įsipy
nė į mano mintis ir darbus.

(Bus daugiau)

dovą atleisti.
Gal būt, žemiškas savininkas ne visada 

dovanos (turtuoliai dažnai juk būna šykš
tūs). Bet Dievas visus išeikvojimus ir kal
tes atleis visada, nes jem nereikia savo 
malonių taupyti.

Evangelijoj yra ir kitas Kristaus palygi
nimas apie neištikimą tamą-išeikvotoją 
(Mt. 18,23-27). Vienas žmogų s-karalius, ■ 
bedarydamas apyskaitą, surado, kad kaž
kuris jo tarnų buvo jam kaltas dešimt 
tūkstančių talentų; tai labai didelė suma 
(šimtas milijonų litų — sakoma lietuviš
kam Šv. Rašto vertime). Kadangi tarnas 
neturėjo, iš ko atiduoti, karalius liepė at
imti visą jo turtą ir, pagal tų laikų papro
čius, parduoti jį patį bei jo šeimą į vergi
ją. Tarnas parpuolęs meldė jį: „Turėk 
man kantrybės, ir aš visa tau atiduosiu“. 
Valdovui pagailo tarno; jis paleido ji ir 
dovanojo jam visą skolą.

Tai dieviškas dosnumas. Dievui nereikia 
taupyti. Dievas gali daugiau atleisti, negu 
žmogus Jam nusikalsti. Dievo gerumas 
yra begalinis, o kiekvienas žmogaus blogu 
mas, nors jis ir didelis būtų, yra ribotas. 
Ir Dievo dosnumu gali pasinaudoti visi 
tie, kurie nežino, kaip už savo kaltes atsi
lyginti, — visi tie, kurie ir kasti neįsten
gia ir elgetauti gėdisi.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — liepos 19 d., 12.30 vai., St.

Ann’s bažn. vaikų Pirmoji Komunija. 
ROCHDALE — liepos 26 d., 11.30 vai. 
WOLVERHAMPTON — Liepos 19 d.. 11 

vai., St. John’s Square. 'įS
DERBY — Liepos 26 d., 11 vai., Convent 

of Mercy, Bridge Gate.

Lietuvoje mirė rež. Juozas Grybauskas
(E) Birželio 17 d. Lietuvoje mirė operos 

ir baleto teatro Vilniuje režiserius Juozas 
Grybauskas. Jis sirgo vėžiu. J. Grybaus
kas buvo gimęs 1906 m. Kelmėje, 1925 m. 
baigė „Aušros“ gimnaziją Kaune, mokėsi 
universitete. 1933 m. baigęs Valstybinė 
vaidybos studiją, jis pradėjo dirbti akto
riumi Kauno valst. dramos teatre. Dirbo 
ir Jaunųjų teatre, Klaipėdos radiofone. .
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TREMTINIO DALIA A. MERKELIS LAVONU SUDEGINIMO
(28)

Dėl karo metu sutrikusio susisiekimo A. 
Smetona Berne išbuvo ligi 1941 metų pra
džios, kol galėjo išvykti į Portugaliją. Iš
keliavo negaluodamas, su aukšta tempera
tūra, ir Lisaboną pasiekė sausio 15 d. Be
laukdamas laivo, kuriuo galėtų plaukti į 
Braziliją, Lisabonoje gyveno ilgesnį laiką. 
Portugalijos gamta, žmonėmis ir kultūra 
buvo sužavėtas ir tą savo žavesį raiškiai 
atvaizdavo, pradėdamas vieną iš daugelio 
savo kalbų amerikiečiams.

— Šit, aibes kliūčių nugalėjęs ilgoje, 
kelių mėnesių kelionėje, iš vieno Europos 
pakraščio, iš Baltijos pajūrio, atsidūriau 
su savo šeima Atlanto pakrantėje, laimin
goje, gražioje Portugalijoje — kalbėjo A. 
Smetona. — Nesitikėjau, kad man kada 
bus lemta čionai taip nepaprastu būdu 
viešėti. Juk mano tėvynė, Lietuva, ir Por
tugalija yra Europos antipodai, kuriuos 
skiria nuo kits kito tūkstančiai kilometrų 
atstumo,’kurių ir gamta didžiais kontras
tais' pasižymi. Lietuva šiaurės rytų kraš
tas, kur lygiuose derlinguose laukuose 
bręsta kviečiai ir rugiai, avižos, miežiai, 
žirniai ir kiti vasariniai javai sodriai de, 
ra, kur lino pluoštas tarpsta, kur auga šim 
tamečiai ąžuolai, beržai, eglės ir pušys, 
kur spygliuočiai, sumišę su lapuočiais, 
rangčiomis stiepiasi į aukštį ir į šviesą. 
Kalningoji Portugalija žavi šiaurės žmo
nes savo puikiomis kėstašakėmis palmė
mis, kurios tarytum didžiuojasi savo puoš
numu prieš kitus medžius, savo bendrus 
pietų padermės lapuočius ir spygliuočius. 
Čia alyvų ir apelsinų gojai, pašlaitėmis 
marguliuodami, stebina šaltos padangės 
svetimšalius. Portugalams, kad ir neaps
tingai tautai, pavyko gyvatos kovoje įsi
gyti kolonijų, toli už okeano išplėsti savo 
kultūrą ir sukurti Amerikoje tokią didžiu
lę valstybę, kaip Braziliją: Tokia tauta 
įdomi ir verta kitų didžios pagarbos, verta 
dėmesio ir gilesnės pažinties.

— Aš tačiau ne tais sumetimais pate
kau čionai. Mane, kaip ir daugelį kitų bū
tybių, iš karo gaisrais suliepsnojusios Eu
ropos atvarė Portugalų žemėn žiaurus li
kimas. Joje mes sustojome, kaip tie paukš
čiai keleiviai, kad, kiek susidairę ir apsi
tvarkę, galėtume per okeaną lėkti skristi 
toliau, kur mūsų laukia, gal būt, nemaža 
vargo, bet mes tikimės rasti svetingesnę 
prieglaudą, nekaip karo suardyta ir nu
niokota Europa. Aš iš vienos tų valstybių, 
kurios, kilus karui, dviejų valstybių, Vo
kietijos ir Sovietų Rusijos, buvo suplotos 
ir sutraiškytos. Vargas mažiesiems, kurie, 
niekuo nedėti, dirbę, ramiai gyvenę ir ki
tiems nekliudę gyventi, turėjo tapti di
džiųjų slibinų auka. Ne teisė, o akloji ga
lia, sako, turi lemti žmonijos ateitį. Šitoks 
šūkis dunda išgąsdintų tautų ausyse.

Vasario viduryje A. Smetona su šeima 
iš Lisabonos išplaukė į Braziliją. Jos sosti
nėje Rio de Janeiro kurį laiką buvo sve
tingoje dr. Friko Meierio šeimoje. Šį sim
patingąjį elsasietį, kuriam Lietuva tapo 
antrąja jo tėvyne, A. Smetona pažinojo 
nuo 1923 m.Tuomet jis gyveno Klaipėdoje 
ir ligi pat vokiečių okupacijos liko jos 
nuolatiniu gyventoju, sumaniu ir energin
gu Lietuvos valstybės reikalų gynėju. 
1939 m. Hitleriui Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos atplėšus, dr. F. Meieris su šeima 
išvyko į Argentinos sostinę Buenos Aires, 
o vėliau persikėlė į Brazilijos sostinę Rio 
de Janeiro.

Viešėdamas Brazilijos sostinėje, A. Sme
tona Lietuvos reikalais aplankė jos užsie
nių reikalų ministrą Oswaldo Aranha,

1934-1938 m. buvusį Brazilijos ambasado
rių Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jo bu 
vo labai svetingai priimtas, plačiai jam 
nušvietė Lietuvos valstybę ištikusią ne
lemti, o iš jo patyrė Lietuvai daug simpa
tijos, užuojautos ir padrąsinimo nepraras
ti vilties. Vasario 26 d. A. Smetona dr. Fr. 
Meierį paskyrė Lietuvos Pasiuntinybės 
Pietų Amerikai attache prie Brazilijos 
vyriausybės. 1942 m. vasarą užsienio rei
kalų ministras Oswaldo Aranha, pasiųsda
mas notą apie Brazilijos paskelbimą karo ir kilniausią auką. . 
Vokietijai ir Italijai, dr. Fr. Meierį titulą- 
vo Charge des Affaires de la Lithuanie au 
Br'esil. 1943 m. liepos 14 d. jis oficialiai 
Brazilijos Užsienio Reikalų Ministerijos 
buvo pripažintas pirmojo sekretoriaus 
rango Lietuvos Charge d‘Affaire ad inte
rim.

atvykus į J.A.V., dr. Fr. 
palaikė glaudžius santy-

A. Smetonai 
Meieris su juo 
kius, susirašinėdamas lietuvių, prancūzų 
ir anglų kalbomis. Tai vienas iš pačių 
veikliausių, išmaniausių, geriausių savo 
profesijai pasiruošusių Lietuvos diploma
tų, kupinas iniciatyvos, įvairiausių projek 
tų Lietuvai laisvinti. Vienintelis jo sūnus 
Werner Hein, kovos dėl Lietuvos laisvės 
skatinamas, savanoriu 
Force (R.A.F.) ir joje

KLAUSIMU Kun. dr. J. VAIŠNORA, MIC
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47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16. 
Tel.: MOS — 4683.

39, CORPORATION STREET, BIRMINGHAM — 2. 
Tel.: MID — 1526.

įstojo į Royal Air 
atidavė didžiausią

žinią A. SmetonaiTėvas tą skaudžią
1943 m. birželio 26 d. pranešė laišku.

Ir Brazilijos spaudoje buvo pabrėžiama 
žuvusiojo lakūno Werner John Hein Mei- 
erio didelė meilė tėvynei Lietuvai, kuriai 
laisvės siekdamas kovojo.

(Bus daugiau)

r

KASDIENĮSROS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Mūsų akys vis daugiausia krypsta j 

anglosaksiškuosius kraštus, kai norime 
savo bėdas ir kūrybinius lobius išnešti į 
plačiuosius pasaulio vandenis. Džiaugia
mės, kai Amerikoje pasirodo anglų kalba 
kuris nors vertimas ar bent brošiūrėlė.

O, va, Vokietijoje dabar pasirodė Dr. N. 
E. Sūduvio parašyta knyga „Allein, ganz 
allein, Widerstand am baltischen Meer“. 
Tai kaip tik duoda progos susimąstyti ir 
pasvarstyti.

Žinoma, anglosaksai dabar tvarko vaka
rietiškąjį laisvąjį pasaulį. Ta kalba naudo
jasi ne tik amerikiečiai ar britai, bet ir 
kanadiečiai, ir australai, ir daugelis bri
tams priklausiusių valstybių. Vadinas, 
tąja kalba išspausdintas dalykas gali pa
siekti šimtus milijonų žmonių. Deja, tik 
gali pasiekti, bet toli gražu nereiškia, kad 
jau ir pasiekia. Gerai, jei angliškai išvers
ta lietuviška knyga bent šiek tiek pasie
kia tų žmonių.

Bet atrodo, kad mes lyg ir užmirštame 
kitas kalbas ir tautas. Sakysim, vokiečius. 
Ligi pastarojo karo, tur būt, vokiečiai 
daugiausia turėjo apie mus literatūros. 
Jau iš seno rašė apie mus patys vokiečiai, 
talkininkavo jiems ir lietuviai. Bet dabar 
ta senoji tradicija lyg ir nutrūko. Nei lie
tuviai, nei vokiečiai nebejaučia jokio noro 
perimti išmirštančios tautos dvasinius tur 
tus, kaip savo metu yra buvę sakoma. Be 
to, žinoma, vokiečiai šiandien jau suskal
dyti ir nebevaidina pirmaeilio vaidmens. 
Tai lyg ir išeitų, kad nebėra ko čia su jais 
prasidėti.

Tačiau visiems gerai žinoma, kad šių 
dienų vokiečiai jau nebegyvena noru ki
tus valdyti. Jie mažosioms tautoms reiškia 
nemažų simpatijų. Jie rodo visokeriopą 
palankumą ir simpatijas ir lietuviams, ku
rie yra pasilikę gyventi V. Vokietijoje. 
Kur jūs kitame krašte surasite tokių at
vejų, kad kokį nors lietuvių subuvimą pra 
dėtų aprašinėti to krašto spauda?

O vokiečiai nuolat šitaip daro. Užtenka 
lietuviams ką nors suruošti, ir jau vokie
čių spauda pilna reportažų.

Todėl ir verta būtų į juos nukreipti akis 
ir bandyti išplaukti į jų kalbos vandenis.

Puikūs „Žalgirio“ vyrai čia pat, Londo
ne, laimėjo irklavimo varžybas.

Mes, žinoma, džiaugiamės jais ir jų ryž
tingumu, nors jie priversti ginti sovietines 
sporto spalvas.

Tą mūsų džiaugsmą lyg ir išreiškia kai 
kurie britų laikraščiai, kurie taip pat iš
kelia jų laimėjimą ir nurodo, kad jie yra 
lietuviai iš anapus geležinės uždangos, tik 
šiandien priversti reikštis Sovietų Sąjun
gos vardu (arba Rusijos, kaip dažniausiai 
britų laikraščiai vadina Sov. Sąjungą, 
nors mums beveik visiems žinoma, kad 
Rusija nesudaro nė pusės Sov. Sąjungos).

Deja, ne visi britų laikraščiai buvo to
kie rūpestingi, kad pasistengtų sužinoti ir 
parašyti, jog vilniškiai „Žalgirio“ vyrai 
yra lietuviai. Štai toks „The Guardian“ 
liepos 3 d. žalgiriečius vadina „Zjalghiris 
Vilnjus“ ir visame reportaže kartoja: ru
sai, rusai, rusai.

Sakytume: argi šio laikraščio sporto • pagrindinius nuostatus, yra nustačiusi ki- 
bendradarbiai tokie dideli vyrai, kad toli 
nuo Temzės kranto pasidomi, kas ten plau 
kia, kas ten laimi, ir bet kaip suraizgo jų 
tautybes ir klubų pavadinimus?

Sakyti, žinoma, galima ir taip ir kitaip, 
bet jie vis tiek rašys, kaip jiems patinka.

Tavo Jonas

„Europos Lietuvio“ 1964 m. 24 nr. iš
spausdinta trumpa žinutė: „Sudeginimas 
nebelaikomas nuodėme“, kuri gali klaidin
ti katalikus skaitytojus. Joje sakoma, kad 
pop. Paulius VI patvirtinęs dokumentą, 
kuriuo nebelaikoma nuodėme, jei miręs 
katalikas yra sudeginamas krematoriume, 
nes tai dabar jau nebesąs koks antireligi
nis pasireiškimas, ir yra suderinamas su 
ekonominiais ir higienos motyvais.

Pirmiausia reikia pabrėžti, kad popie
žius neturi galios paskelbti nuodėmingo 
veiksmo nenuodėmingu. Nuodėmė juk yra 
sąmoningas Dievo ar Bažnyčios įstatymų 
pažeidimas, jų peržengimas .Kas tai daro, 
nusikalsta, ir jokia valdžia negali paskelb
ti, kai tai dabar jau nėra nuodėmė. Pop. 
Pauliaus VI patvarkymas sako ką kitą: 
leidžia vyskupams tam tikrais atvejais 
leisti mirusių katalikų lavonus sudeginti. 
Apie reikalą tokio sudeginimo sprendžia 
vietos vyskupas. O Bažnyčios įstatymai 
apie lavonų deginimą pasilieka ir toliau 
galioje, tik vyskupams duodama teisė juos 
interpretuoti ir prireikus netaikyti.

O tie Bažnyčios įstatymai katalikams ir 
toliau draudžia savo kūnus paskirti sude
ginimui (kan. 1203 §1), draudžia gyvie
siems vykdyti mirusiojo valią, pridėtą 
kaip sąlygą prie sutarties, testamento ar 
kito kurio akto; tokia sąlyga laikoma kaip 
niekinė, nesama (kan>. 1203 §2). Tiems, 
kurie paskyrė savo kūną sudeginti, neva
lia teikti jokių Sakramentų, jei savo va
lios neatšaukia (S. Offic. 1892.VII.27). 
Kas šių įstatymų nepaiso, sunkiai nusi
kalsta: netenka teisės būti palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, už tokį negalima 
laikyti gedulingų pamaldų (net metinių), 
tas nelaikomas kataliku (kan. 1240 §1, n. 
5). Lygiai nusikalsta, kas, vykdydamas mi 
rusiojo valią, arba prieš ją, lavoną atiduo
da sudeginti. Katalikų ■ kunigams drau
džiama krematoriume atlikti religines lai
dojimo apeigas net ir tuo atveju, jei degi
namas gyvųjų, ne mirusiojo, valia. Pasta
ruoju atveju už mirusį pamaldos atlaiko
mos bažnyčioje.

Bažnyčios vyriausybė, aiškindama šiuos

gyvybės draudimo 
lavonų deginimą.
nusistatymui miru-
ne deginti, reikia

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA

TAZAB S Co. Ltd
PASIUNČIA ĮVAIRIŲ PREKIŲ IR MAISTO 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ.
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.

Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

FIRMOS ADRESAI:

LONDON

22, ROLAND GARDENS, S.W.7.
Tel.: FRE 3175.

MANCHESTER

BIRMINGHAM

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

KEISTINAS GALVOJIMAS
Įvadas.

Šių metų pradžioje DBLS Birminghamo 
skyriaus pirmininkas V. Tamašauskas pa
kvietė mane „tarti žodį“ Vasario 16 d. mi
nėjimo proga. Tuo jaučiausi pagerbtas, bet 
kartu ir šiek tiek įbaugintas; mat, nemėgs
tu kartoti jau dešimtmečiais girdėtas min
tis, o jei nukrypsiu nuo „linijos“, tai klau
sytojai gali nušvilpti... O kas gi nori būti 
nušvilptas! Bet, p. Tamašauskui pažadėjus 
vispusišką apsaugą,'sutikau. Mano dide
liam pasitenkinimui, tautiečiai atidžiai ir 
ramiai išklausė mano kalbos, o pabaigoj 
net gausiai paplojo! To įvykio padrąsin
tas, pasiryžau anas mintis, kiek pakeitęs 
ir papildęs, užrašyti.

Minėjimų prasmės kitimas
Lietuvoje Vasario 16 d..minėjimai buvo 

džiaugsmo, džiūgavimo diena: didžiavima
sis kovomis dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, dėl tautos laisvės. Tada girdėjom 
jausmingas, jaudinančias kalbas, dažnai 
paįvairintas asmeniškais išgyvenimais ko
vose arba patyrimais valstybės kūrime bei 
organizavime.

Po kalbų sekdavo vienokia ar kitokia 
meninė dalis, o dar po to — vad- „linksmo
ji“ dalis, t.y. muzika, šokiai, girtavimas. 
Daugeliui linksmoji dalis baigdavosi liūd
nai: susižeidimai peštynėse, nakvynė da
boklėj, o geriausiu atveju — skaudžios 
pagirios...

Tokio pobūdžio minėjimai taip įsigėrę į 
mūsų kaulus, kad, Lietuvai netekus lais
vės ir mums atsidūrus svetimuose kraš
tuose, mes tebetęsiam aną paprotį, visai 
nesuderinamą su dabartimi. Taip elgda
miesi tik parodom, kad mes džiūgaujant, 
linksminamės dėl Tėvynės ir tautos nelai
mės. Tokiems „minėjimams“ taurus lietu
vis neturėtų pritarti. Jau seniai buvo lai
kas pradėti organizuoti prasmingus, nau
dingus, protingus minėjimus!

Vasario 16 d. minėjimai turi virsti ob
jektyvia lietuviškų reikalų praeities ir da
barties kritika, t.y. svarstymas teigiamų 
ir neigiamų mūsų valstybės tvarkymo pu
sių. Minėjimai turėtų virsti savotišku tau
tinės sąžinės perkratymu: atvirai, nuošir
džiai išpažinti praeities ir dabarties politi
nes „nuodėmes“ ir administracines klai
das, o po to turėtų sekti ne pasilinksmini-

tų normų dėl lavonų deginimo. Buvo iš
aiškinta, kad nenusikalsta, kas dalyvauja 
mirusiojo sudeginimo apeigose, jei tokia 
proga apeigos neturi antibažnytinio ar an
tireliginio pobūdžio. Toks dalyvavimas 
skaitomas vien civiliniu pagarbos aktu ir 
todėl leistinas. Draudimas laidoti mirusį 
su bažnytinėmis apeigomis galioja ir tada, 
jei faktinai mirusis nebuvo sudegintas, 
tačiau velionis prieš mirtį neatšaukė savo 
valios būti sudegintu. Jei kas, negavęs 
katalikiško laidojimo, pasikviečia kitos 
konfesijos dvasiškį, toks yra įtartas atsi
metimu nuo katalikų Bažnyčios ir negali 
būti prileistas prie Sakramentų, kol nepa
taisys viešai padaryto papiktinimo. Kata
likai negali priklausyti prie organizacijų, 
propaguojančių lavonų deginimą, jei jos 
yra antikatalikiško ir antireliginio pobū
džio.

Reikia tačiau tuoj pabrėžti, kad katali
kų Bažnyčia draudžia lavonų deginimą ne 
dėl to, kad būtų tokia tikėjimo dogma. 
Kūnų prisikėlimas pasaulio pabaigoje 
(dogma) lygiai galimas mirusį sudeginus, 
kaip ir žemėje palaidojus. Bažnyčios nusi
statymas yra pagrįstas vien drausmės ir 
apeigų motyvais. Jei aplinkybės to reika
lauja, Bažnyčia gali pakeisti šiuo reikalu 
išleistus įstatymus. Ir dabar Bažnyčia nė
ra priešinga, kad mirusieji būtų sudeginti, 
jei to reikalauja ypatingos aplinkybės 
(pvz., karas, epidemijos) ar bendroji pi-

liečių gerovė. Bažnyčia ir iki šiol toleravo 
ir nedraudė katalikų lavonų sudeginimo 
tuose kraštuose, kur kremacija yra vienin
telis laidojimč paprotys, kur nėra kapų 
žemėje, o mirusiojo giminės (nekątalikai) 
būtinai nori palaidoti pagal šeimos ir .vie
tos paprotį. Dabartiniais laikais gali iškil
ti kitų rimtų priežasčių, pvz., nepajėgu
mas nusipirkti brangios vietos kapuose, 
mirtis svetimame krašte, kai giminės, dėl 
svarbių priežasčių, būtinai nori turėti ve- 
lionies palaikus savo krašte ir pan. Bet 
tokius atvejus dabar spręs vietos vysku
pas ir duos leidimą.

Be religinių motyvų, prieš kūnų sudegi
nimą yra dar ir socialinio pobūdžio. Pasi
taiko, kad mirties priežastis išaiškinama 
padarius lavono skrodimą. Kartais net po 
metų ar kitų, antrą kartą tikrinant lavono 
liekanas, randama, kad velionis buvo nu
žudytas. Lavoną sudeginus, kartu dingsta 
ir nusikaltimo pėdsakai. Todėl daugybė 
teisininkų, gydytojų, 
įstaigų pasisako prieš

Suprasti Bažnyčios 
sius laidoti žemėje, o
trumpai pažvelgti į, laidojimo istoriją.

Archeologai yra aiškiai susekę, kad 
priešistoriniais laikais Europoje ir beveik 
visur kitur pasaulyje mirusieji' buvo už
kasami žemėje. Taigi mirusiųjų laidoji
mas chronologiškai yra daug ankstesnis, 
negu deginimas. Dar akmens amžiuje mi
rusieji nebuvo deginami. Deginimo papro
tys Europoje pasirodė apie 2000 metų 
prieš Kristų, bet neprigijo. Jis smarkiai 
įsigalėjo tik XIII a. pr. Kristų visoje Eu
ropoje ir tarp 1000-800 m. pr. Kr. iš Vo
kietijos ir Lenkijos persimetė į Lietuvą, 
kur išliko iki krikščionybės įvedimo. Ta
čiau mirusiųjų deginimas su nedeginimu 
kaitaliojosi: vienos giminės mirusius de
gino, kitos ne.

Mirusiųjų deginimo papročio atsiradi
mas aiškinamas klajoklių žmonių gyveni
mu. Klajokliai, neturėdami pastovios vie
tos, savo mirusius sudegindavę praktiš
kais sumetimais: keliaujant iš vietos į vie
tą negalėdavę lavonų palikti vienoje, vie
toje palaidotų, nes į senąją jų buvimo 
vietą atėjęs priešas lavonus iškasdavo ir 
išniekindavo. Taigi norėta drauge pasiim
ti ir savo mirusieji, o tam patogiausia bu
vo turėti mirusiojo pelenus. Vėliau, jau 
pastovioje vietoje apsigyvenus, lavonų 
deginimas liko kaip paprotys. Iš senovės 
kultūringų tautų, kurios lavonų nedegin
davo, paminėtini egiptiečiai, kurie lavo
nus stengdavosi išlaikyti kuo ilgiausiai ir 
todėl juos balzamuodavo. Romėnai seno
vėje irgi laidodavo kapuose. Dažnai miru
sieji būdavo dedami į tam tikrus akmeni
nius karstus — sarkofagus. Tik vėliau ro
mėnai ėmė mirusiųjų kūnus deginti. Kiti 
aiškina, kad deginimo paprotys yra susi
jęs su mirties ir ugnies jėgos interpretavi
mu: su mirtimi, kaip blogiu, reikia kovoti, 
o ugnis viena iš tos kovos priemonių, ji 
apsaugoja gyvuosius nuo mirties jėgos.

Krikščionys, paveldėję paprotį iš izrae
litų, kurie nežinojo kūnų deginimo, miru
sius visada laidodavo žemėje, tuo būdu 
pareikšdami mirusiam ypatingą pagarbą, 
nes krikščionies kūnas yra buvęs nemir
tingos sielos buveine, mistinio Kristaus 
kūno dalelė. Be to, laidojimas geriau iš
reiškia kūnų prisikėlimo tiesą ir primena 
Šv. Rašto mokslą apie gimtąją nuodėmę 
ir už ją Dievo skirtą bausmę: „Savo .veido 
prakaite valgysi duoną, iki nesugrįši į že
mę, iš kurios esi paimtas, kadangi tu esi 
dulkė ir vėl dulkėms pavirsi“ (Prad. 2,19). 
Tas virtimas dulkėmis turi būti natūralus, 
o ne forsuotas. Šv. Paulius Apaštalas žmo
gaus kūną prilygina^sėklai, bertai į žemę: 
„Sėjamas gendąs kūnas, kelsis negendąs“ 
(I Kor. 15,42). Pats Kristus mirtį pavadi
no miegu. Visi šie mirties vaizdai pabrė
žiami žmogų laidojant, o ne deginant. II a. 
romėnas pagonis Minucijus Feliksas kalti
no krikščionis, kad jie vengią mirusius 
deginti ir smerkią tokį laidojimo būdą, 
nes tikį į kūnų prisikėlimą. Vadinas, jau 
tada ir pagonys suprato, kad krikščionys, 
laidodami savo mirusius, nori išreiškti sa
vo tikėjimo tiesą. Pirmieji krikščionių 
apologetai pasisakė prieš pagonis, kurie 
kartais kankinių kūnus sudegindavo ir pe
lenus išbarstydavo.

mai, bet savotiška „atgaila“, „nuodėmių“ 
valymas. Bet valymas ne vandeniu ir ypač 
ne alkoholiu ir smaugiančiais dūmais, bet 
savitvarda, aktyvia lietuviška veikla ir 
elgesiu, iškeliančiu mus virš visų, esančių 
mūsų aplinkoj!

Gal bus nemažai tokių, kurie pasakys, 
kad geriau senamadiški minėjimai, negu 
jokie. Gal būt. Bet jei galima padaryti ge
riau, tai kodėl nedaryti? Nesistengti da
ryti geriau, netobulėti, o pasitenkinti maž
možiais yra prieš normalaus žmogaus pri
gimtį, o tuo pačiu ir prieš Dievą! Neveltui 
turėjom populiarų posakį, (ar tik ne rusiš
kos kilmės?): „Prastas karys, kuris nesi
stengia būti generolu“. Aš pasakyčiau: 
„Prastas lietuvis, kuris nesistengia tapti 
Lietuviu (su didžiąja „L“). Nejaugi lietu
viams nenusibosta būti eiliniais? Pasiten
kinimas eilinio laipsniu yra dvasinis mer
dėjimas, vedąs į tautinę mirtį.

O šiame krašte sąlygos pažangai yra 
puikios: gausios bibliotekos ir visokių spe
cialybių vakariniai kursai veikia visuo
se didmiesčiuose ir didesniuose miestuose, 
visų specialybių žurnalų kainos prieina- vie“. Mėnulio uolienose yra vandenilio ir 
mos, įvairiausiomis temomis paskaitos ra
dijo ir televizijos programose, darbdavių 
palankumas darbininkams, norintiems spe 
cializuotis. Deja, daugelis lietuvių pasi
renka ne pažangą, bet atsilikimą, liguistus 
įpročius — „čierką“, „dūmą“, kortas, 
šmeižtus bei pletkus ir tuo nusikalsta Tė
vynei ir Dievui.

(Bus daugiau)

(Pabaiga sek. nr.)

VANDUO MĖNULYJE
Ką sutiks Mėnulyje žmonės? Ar galės 

jie ten susirasti vandens, būtinų gyvybei 
dujų ir naudingų iškasenų?

šiuos klausimus nagrinėja prancūzų 
mokslinis populiarus žurnalas „Science et

deguonies atomų. Juos jungiant, gauna
mas vanduo. Jau dabar mokslininkai mo
ka iš kalnų uolienų išgauti vandenį, de
guonį ir kitas dujas, o taip pat į stiklą pa
našią masę, kuri Mėnūlyje gali būti pa
naudota vietoj statybinės medžiagos. Ne
abejotina, kad ir Mėnulio mineralai gali 
duoti pagrindinius cheminius elementus, 
būtinus žmogui.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

NAUJI KUNIGAI
Naujai įšventinti kunigai Mečys Burba, 

SDB. ir lietuvių bičiulis latvis Viktoras 
Čivželis, MIC, Lietuvių bažnyčioje Londo
ne laikys šv. Mišias ir teiks kunigišką pri
micijų palaiminimą.

Kun. M. Burba Lietuvių bažnyčioje klau 
sys išpažinčių liepos 18 d. nuo 7 vai. va
karo. Rytojaus dieną at’aikys Mišias ir pa 
sakys pamokslą 11 vai. Po to suteiks pa
laiminimą.

Jei dokumentus spės sutvarkyti, iš- 
ki’mėse iš Romos, dalyvaus, teiks palaimi
nimą ir kun. V. čivže’is. Jei nespėtų, Su
mą laikytų ir laimintų liepos 26 d.

LIETUVIŠKOJI ŠV. ONA
Šv Onos Lietuvių Moterų Draugija savo 

metinėje švenfėje liepos 26 d., 11 vai., tu
rės Lietuvių bažnyčioje specialias šv. Mi
šias ir Parapijos salėje 4 vai. arbatėlę su 
programa.

EKSKURSIJA SODYBON
Rugpiūčio 2 d., sekmadienį, vyksta eks

kursija į Lietuvių Sodybą — į skautų ir 
jaunimo stovyklos atidarymo iškilmes.

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios išva
žiuoja 8.30 vai., o nuo Lietuvių Namų — 
9 vai.

Užsirašyti: Klebonijoje, Baltic Stores 
(Z. Juras) ir Lietuvių Namuose.

Kaina 12.6 šil.

BRADFORDAS
VYTIES KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Liepos 26 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p., 

šaukiamas Vyties Klubo narių pusmetinis 
SUSIRINKIMAS.

Bus Klubo Valdybos ir Revizijos Komisi 
jos pranešimai ir sprendžiami Klubo rei
kalai.

Visi Klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

SGGGGGGGGGGGGGG/ Z • *

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ

— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.

jet'
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NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS LIETUVON

Pranešame, kad jau nuo dabar maisto ir daug kitų prekių siuntinius galima pasiųsti be muito 
specialiai tam reikalui skirtų sandėlių, esančių Rigoje, Odesoje ir Maskvoje.
Taip pat Jūsų nuosavų prekių siuntiniai pasiunčiami be tarpininkų ypač prieinamom sąlygom.

Nuosavų prekių siuntinius ar užsakymus siųsti šiuo adresu:

M. BELINA
BRITISH & FOREIGN EXP. CO. LTD.

19-20, OLD BAILEY, LONDON, E.C.4.
P.S. Susirašinėjimai vedami bet kuria kalba.
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų yra 
pridėję šie tautiečiai: 34 šilingus P. Sen- 
vaitis, 24 šil. M. Narbutas, 22 šil. K. Jan
kus, po 21.6 šil. Br. Sagurskis ir V. Lisius, 
19 šil. B. Kmieliauskas, po 5 šil. B. Navas- 
lauskas, M. Valikonis, S. Ūsas, A. Petkevi
čius. A. Kuzmickas ir V. Kavaliauskas, 4 
šil. V. Motuzą.

LEAMINGTONAS

A.a. A. LATVĖNAS

Adolfas Latvėnas birželio 18 d., 4.30 vai. 
ryto, rastas ant geležinkelio linijos trauki
nio suvažinėtas.

Jis buvo gimęs 1912.X. 11 Rokiškio 
apskr., Kazliškio miestely. Pramokęs mu
zikos vargoninkavo Kazliškio parapijoj. 
Vėliau tarnavo pasienio policijoj. Karo už
kluptas, pasitraukė į vakarus. 1947 m. 
emigravo.! Angliją.

Gyvendamas Tachbrooko stovykloje, 
daug triūso yra padėjęs organizuodamas 
Leamingtono skyrių. Pats būdamas sky
riaus pirmininku, uoliai ir sąžiningai vis
ką tvarkė. Kai likvidavosi stovykla, po 
trejų metų, susilpnėjus sveikatai, atsisakė 
savo pareigų, pervesdamas visus savo sky
riaus narius į Coventrio skyrių.

Dvejetą metų išsirgo. Nors vis tikėjosi 
pasveikti, bet liga buvo nepagydoma.

Mėgo spaudą, ėmė Liet. Enciklopediją. 
Birželio 27 d. kat. bažnyčioje buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos, ir po to jo pa
laikai palydėti į amžino poilsio vietą 
Leamingtono, miesto kapinėse. Buvo susi
rinkęs nemažas būrelis tautiečių, draugų 
irjjažįstamų. Vainikai puošė karstą.

Amžiną atilsį, Adolfai, ilsėkis ramybėje.
Jonas Krisiūnas

MANCHESTERIS
PASIKALBĖJIMAS DĖL MOKYKLOS
Apylinkės lietuvių sekmadieninės pra

džios mokyklos mokiniai birželio 21d. bu
vo paleisti dviejų mėnesių atostogoms. 
Tą pačią dieną buvo sušauktas tėvų susi
rinkimas, kuriame mokyklos vedėjas mo
kyt. D. Dainauskas papasakojo apie moki
nių darbus ir pažangą.

Mokyklos vedėjo rūpesčiu motutės ir 
tėveliai buvo pavaišinti kavute ir užkan
džiais. D. Dainauskas nurodė, kad šių 
mokslo metų pradžia buvusi žymiai sun
kesnė, nei anksčiau, nes daugumą moki
nių beveik visai lietuviškai nemokėjusi. 
Tačiau, nors ir per trumpą 3 mėnesių lai
ką, buvo pasiekta labai daug. Daugeliu 
atvejų tekę griebtis anglų kalbos, o šalia 
to buvusios pavartotos ir kitos pedagogi
nės priemonės, kaip žaidimai, dainos, šo
kiai ir varžybos, kad tik vaikučių noras ir 
dėmesys būtų sužadinti lietuviškajai kny
gai bei raštui. Esą, džiugu, kad jau ne 
vienas jų paskaito ir parašo, o svarbiausia 
— prie mokyklos įprato, ją noriai lanko 
ir joje stropiai dirba.

Iki šiol mokyklą pastoviai lankė 8 mer
gaitės ir 4 berniukai. D. Dainauskas įsiti
kinęs, kad po atostogų mokinių skaičius 
dar padidėsiąs.

Toliau jis padėkojo tėveliams už jų iš
tvermę vaikučius į mokyklėlę bevežiojant 
ir už jų visokeriopą paramą pačiai mokyk
lai. Mokykla vėl pradės darbą rugpiūčio 
23 d.

Po to jis paprašė tėvus pasisakyti. Dau
guma siūlė ir toliau didžiausią dėmesį 
kreipti į lietuvių kalbos mokymą, tačiau 
visuotinai reikšta nuoširdi padėka pačiam 
mokytojui. Organizacijų vardu mokytojui 
padėkojo Klubo pirm. V. Kupstys, žadė
damas mokyklą materialiai nuolatos pa
remti. Mokyklos ūkio reikalams tvarkyti 
tėvai išsirinko šiais metais, vietoje komi
teto vieną asmenį. Tos pareigos teko A. 
Pilkauskui.

Uždarydamas s-mą, mokyt. Dainauskas 
prašė tėvus nelaikyti vaikučių be užsiėmi
mo atostogų metu, laiks nuo laiko para
ginti juos lietuviškai paskaitinėti ar para
šinėti.

A. Pilkauskas

SALEZIEČIŲ ATSIŠAUKIMAS

Jūs, manau, žinote, kad jau 12 metų Ita
lijoje, kunigo Bosco gimtinėje, veikia lie
tuvių Saleziečių vedama lietuviška progim 
nazija su bendrabučiu ir spaudos studija, 
kur priimami nuo 10 iki 15 metų geros va
lios berniukai, norį auklėtis lietuviškoj, ka 
talikiškoj aplinkoj.

Išsiblaškiusių po Europą lietuvių dar 
yra daug, tačiau greitas jų nutautimas 
mus turi skatinti griebtis dar galimų prie 
monių jam sustabdyti. Aišku, galimybių ei 
ti mokslus šiandien yra visur, bet augti ir 
bręsti lietuviškoj dvasioj tegalima tik lie
tuviškoj aplinkoj, tik lietuviškoj mokyk
loj. Tad, jausdami Tėvynės reikalus ir dėl 
jos aukodamiesi, turime ypač gelbėti jos 
ateities viltį — jaunimą.

Ir paauglesniems, net ir subrendusiems, 
sudaromos galimybės siekti mokslo, ypač 
dvasininkų srityje. Garbingas Anglijai tos 
rūšies pavyzdys yra kaip tik du paskutiniu 
laiku įšvęsti kunigai — kun. Alfonsas 
Babonas (dabar jau JAV-se) ir kun. Me
čys Burba, primiciantas. Jie abu drįso sės 
ti iš naujo į moksleivių suolus, turėdami 
beveik 30 metų amžiaus. Tebūnie tai pa
drąsinimas kitiems į juos panašiems idea
listams, Kristaus Vynuogyno savanoriams!

šiuo visiems labiau susipratusiems tau
tiečiams lygiai svarbiu reikalu man, kaip 
Įstaigos Vadovybės įgaliotiniui, būtų malo 
nu ir su Jumis išsikalbėti, besilankant 
Jūsų Krašte bei Apylinkėje.

Jei kartais Jūs turėtumėte pranešimų ar 
pasiūlymų ar numatytumėt gyvenamąją 
vietą pakeisti ar ilgesniam laikui išvykti 
kitur, laukčiau Jūsų žodelio čia apačioj 
duotu adresu, galiojančiu šiai vasarai.

Laukdamas Jūsų malonaus pritarimo, 
linkių Jums ir šeimai sveikatos ir gausios 
Viešpaties palaimos ir kartu reiškiu gilios 
pagarbos jausmus.

Kun. Petras M. Urbaitis, SDB.
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

ŠIAI DIENAI IR RYTOJUI
Kristoforų minčių, kurios įkvėpė mili

jonus, lietuviškas, patrauklus, kišeninio 
formato, 120 puslapių, Saleziečių Spaus
tuvės Italijoj ir Bendro Kristoforų Sąjū
džio Bičiulių leidinėlis, tartum simbolinis 
raktas į moderniškai genialų platųjį Tėvo 
James'Keller M.M. veikimą.

Veikalėlį bus galima gauti pas kun. 
Petrą M: Urbaitį, salezietį, dabar tauti
niais ir jaunimo reikalais besilankantį D. 
Britanijos tautiečių tarpe.

Pagal dedikacijos išsireiškimą, reikia ti
kėtis, kad tos skatinančios mintys padarys 
ir lietuvius skaitytojus dar pajėgesniais 
dirbti ir aukotis „Dėl broliškesnės žmoni
jos ir laimingesnės Tėvynės“.

LIET. SODYBA
ARTĖJA LIETUVIŠKOJI SAVAITĖ

Vadinamojo Bank Holiday metu, nuo 
rugpiūčio 1 d. Lietuvių Sodyboj vėl bus 
tradicinis pypkių sunešimas. Vyksta visi: 
jaunimas stovyklauti, vyresnieji atostogau 
ti.

Nuo rugpiūčio 1 d. iki 8 dienos visoj So 
dybos teritorijoj bus kalbama tik lietuviš
kai. Ir namas, ir miškas, ir palapinės bus 
užimta vien tik lietuvių. Kas atvyks ir pa 
gyvens, tas nejučiomis pasijus Lietuvoje 
apsilankęs.

Kaip jau žinoma iš spaudos, tuo metu 
stovyklaus mūsų šaunieji skautai, ir jų 
tradiciniai laužai visus jaunatviškai nu
teiks.

Name kambariai jau užsakyti. Kad nesu 
sidarytų su nakvynėmis sunkumų, bus pa
rūpinta palapinė, kurioje nakvynė bus ne
mokamai. Šieno bus pripjauta, šiaudų pri
grėbta, tik reikės atsigabenti nuosavas pa- 
siklojimas.

Šitos lietuviškos savaitės metu patys 
atostogautojai organizuos iš anksto nenu- 
matytąsiąs pramogas, jaunimas turės šo
kius ir pasilinksminimus. Žvejai tegu ne
pamiršta meškerių: ežerėlis yra gavęs nau 
ją ešerių papildymą, apsnūdę karpiai pra 
deda kaišioti galvas iš žolynų, srovėje vi
lioja upėtakiai...

Rugpiūčio pirmąją visoj Anglijoj sustos 
darbas. Žmonės paliks namus. Susikimšę 
kaip silkės pajūriuose, stovės eilėse prie ar 
batos, grūsis prie alaus stiklinės. Nebus 
kojai vietos pakelėse ir parkuose. Tuo tar
pu Sodyboj laukia erdvė, tyras oras, mau
dymosi baseinas ir laisvė. Tad lietuviams 
pasirinkimas aiškus. ji

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 

VEIKLA
VK Valdybos posėdžiai įvyko š.m. gegu

žės 20 d. ir birželio 17 d. Buvo svarstoma 
bendruomenės kultūrinės veiklos parengi
mai. Vasario 16 Gimnazijos statybos vyk
dymo klausimai, lėšų telkimas, tarnauto
jų reikalas.

Gimnazijos virtuvės personalas. Iš 
Uhlerbomo likviduojamos darbo kuopos 
priimti keturi vyrai: virėjas, virėjo padė
jėjas ir du virtuvės darbininkai. Jiems pa
tikėti' virtuvės darbai ir valgomosios salės 
priežiūra. Tuo būdu, tikimasi, bus išspręs
tas virtuvės personalo klausimas, kuris 
iki šiol sudarė daug rūpesčio.

Krašto. Valdybos Reikalų Vedėjas A. 
Meriūnas gegužės 27-31 dienomis lankė 
Niedersachsen-Westffalen apylinkes Le- 
benstedt, Hannover, Osnabrueck, Muens
ter, Bocholt, Krefeld, Duesseldorf, Muel
heim, Essen ir Hagen. Ta proga arčiau su
sipažino su apylinkių veikla, aptarė ben
druomeninio darbo sunkumus bei kliūtis, 
tarpininkavo santykiams išlyginti tarp kai 
kurių apylinkių. Aplankė Hagen ir Muens 
ter vargo mokyklas ir su mokytojais ap
svarstė šių mokyklų tolimesnio darbo ga
limybes. Lankėsi Niedersachsen Pabėgėlių 
Ministerijoje išaiškinti pašalpos klausi
mams dėl iš to krašto kilusių Vasario 16 
gimnazijos mokinių. Susitiko su latvių įga 
liotiniu prie Niedersachsen Bračs ir infor- 
mavosi bendrą pabėgėlių veiklą liečian
čiais klausimais.

APYLINKIŲ VEIKLA
Hanau lietuvių bendruomenė birželio 7 

d. su Damijonaičių šeima šventė jauno 
kunigo Vingaudo-Jono Damijonaičio pri
micijas, kurios įvyko vietos vokiečių baž
nyčioje ir kuriose dalyvavo gausiai lietu
vių iš apylinkės. Tėv. A. Bernatonis lie
tuviškame pamoksle kalbėjo apie kuni
gystės pašaukimo kilnumą, o vietos vokie
tis klebonas jautriai priminė Lietuvą ir 
jos persekiojamą bažnyčią. Po pietų įvyko 
lietuviškų dainų koncertas. ‘Programą nuo 
taikingai ir meniškai išpildė solistai Pan- 
se-Simaniukštytė ir St. Citvaras, akompa
nuojant Dariui Lapinskui.

Kaiserslautern. Birželio 6 d. LSC kari
ninkų klubo patalpose įvyko apylinkės 
narių susirinkimas, buvo išrinkta nauja 
apylinkės valdyba, o po susirinkimo pasi
vaišinta ir pasišokta.

Lebenstedt apylinkės lietuviai turėjo 
susirinkimą. Pranešimą padarė prie Nie
dersachsen krašto įgaliotinis Vagneris, 
kalbėjo kun. V. Šarka. Išrinkta apylinkės 
valdyba: Rupkalvis Jonas — pirmininkas, 
Kotkis Edvinas — jaunimo vadovas ir

PRANCŪZIJA
PR. LIET. B - NĖS KULTŪRINĖ 

KOMISIJA
Šios Komisijos paskutinis posėdis įvyko 

gegužės 30 d. Paryžiuje. Svarstyti arti
miausių mėnesių veiklos klausimai, kultū
rinio bendradarbiavimo su pabaltiečiais 
Prancūzijoje ir biuletenio „Prancūzijos 
Lietuvių Žinios“ redakcijos, straipsnių bei 
žinių telkimo klausimai.

Pr. Liet. B-nės Kultūrinę Komisiją su
daro: Venskuvienė — pirmininkė, U. Kar- 
velytė-Lauer, A. Martinkaitė ir G. Norvi- 
laitė.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS.
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

„ SIUNTINYS NR. 11
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui 

vilnonės medžiagos, 24-30 oz.
3| jardai vyr. kostiumui ALL WOOL 

MADE IN ENGLAND įaudimu, 16-18 oz.
3 jardai grynos vilnos afgalino moteriš

kai šiltai, suknelei. ,
3 jardai grynos vilnos gabardino kostiu

mui, 12-13 oz.
6 jardai puikaus satino pamušalo' 54“.
1 storo mezgimo vilnonis megztukas.
2 poros storų nailoninių moteriškų ko

jinių.
2 poros vyriškų, 3 mėn. garantija, ko

jinių.
2 vilnonės gėlėtos skarelės.
Su muitu ir mokesčiais — 31 sv. 10 šil.
Taip pat dar gaunami siuntiniai Nr. 10 

ir 10A ir visokių kitokių medžiagų ir daik
tų pagal pageidavimą.

Garantuotos prekės. Nebuvo atsitikimo, 
kad siuntinys nebūtų pristatytas.

Vasaros atostogų metu, kada lankotės 
Londone, geriausia proga patiems asmeniš 
kai atsilankyti ir įsitikinti - pamatyti pre
kes ir palyginti jų kainas. Išsimokėjimui 
duodamos tinkamos sąlygos.

Jonušaitis Martynas — iždininkas. Kontro 
lės komisijon išrinkti: Kairys Antanas ir 
Bikneris Martynas.

Luebecko įgaliotinio prie Schleswig- 
Holstein krašto Liegaus iniciatyva ir pas
tangomis įvyko birželio įvykių minėjimas, 
kuriame dalyvavo lietuviai, latviai ir es
tai. Ta proga atlaikė pamaldas evangeli
kams — senj. A. Keleris, katalikams — 
kun. V. Šarka. Minėjime kalbą pasakė 
senj. kun. A. Keleris. Dalyviai susirinko 
iš platesnių apylinkių.

Muencheno Moterų Klubo pastangomis 
užsakytas Oldenburgo vokiškoje audyklo
je didesnis kiekis tautinių drabužių ne tik 
Vokietijos, bet ir JAV moterims.

Jei dar atsirastų norinčių įsigyti taut, 
drabužius, galima kreiptis į Muencheno 
Moterų Klubo sekr. A. Grinienę, 8 Muen- 
chen 54, Kristallstr. 8/1. Bet Muencheno 
Moterų Klubas gali tarpininkauti tik tuo 
atveju, kai susidaro bent 8 taut, drabužių 
užsakymai. Moteriškų taut, drabužių kai
na — apie 170 DM. Galima užsisakyti ir 
vyriškus taut, drabužius.

Joninės ir jų papročiai Vasario 16 
gimnazijoje

(E) Birželio 20 d. Vasario 16 gimnazijos 
parke šiais metais (jau penktą kartą iš 
eilės) surengtos Joninių iškilmės sutraukė 
daugiau kaip 300 svečių. Jų buvo ne tik iš 
Federalinės Vokietijos, bet ir iš Belgijos 
ir Olandijos. Joninių iškilmes atidarė 
švietimo Komisijos pirm. Tėvas A. Berna
tonis, apie Jonines ir jų papročius lietuviš
kai ir vokiškai paaiškino mokytojai A.' 
Krivickas ir Fr. Skėrys. Jie buvo ir suma
niais visos programos pranešėjais. Iš at
vykusių svetimtaučių nuoširdžiai pasvei
kino lietuvių bičiulis dr. J.H. Dahmen iš 
Stuttgarto.

Plačioje, kruopščiai parengtoje progra
moje buvo tautiniai šokiai, dainos, plasti
niai pratimai, krepšinio rungtynės, sporto 
žaidimai, laužai ir Jonų sveikinimas. Krep 
šinio rungtynes — Vasario 16 gimnazija 
prieš lietuvių studentų vienetą — pirmą 
kartą laimėjo studentai. Šventės vyriausi 
organizatoriai: A. Krivickas, Fr. Skėrys, 
K. Motgabis, E. Tamošaitienė, T. Gailius 
ir kun. J. Dėdinas.

Joninių šventė plačiai aprašyta vokiečių 
spaudoje. Išspausdinta daug nuotraukų. 
Pvz., „Mannheimer Morgen“ birž. 22 d. 
ilgą reportažą pavadino „Įsipareigojimas 
lietuviams: išlaikyti laisvos Lietuvos tikė
jimą“. Išsamius įspūdžius paskelbė Hei
delbergo dienraštis „Rhein-Neckar Zei- 
tung", o „Weinheimer Nachrichten“ dar 
prieš šventę, birž. 19 d., išspausdino ilgą 
mok. Fr. Skėrio pranešimą apie Jonines'Tr 
jų papročius Lietuvoje nuo 16 amž. ligi 
šių dienų.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pamali“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardiehė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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