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PO SOVIETINIU IDEOLOGINIS FRONTAS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

KEVALU
Puodas katilą vainoja

Neseniai sovietinė spauda skelbė, kaip 
būrys jaunimo kažkur apie Maskvą vasar 
vietėje sudaužė televizijos aparatą, išmai
šė langus, išmindžiojo gėlynus, išlaužė krū 
mus ir pridarė gausybę kitokios žalos.

Panašių įvykių būna ir Lietuvoje.
Specialistai tvirtina, kad jaunimas tuo 

būdu išreiškia savo nepasitenkinimą nieko 
jam neduodančiu sovietiniu komunistiniu 
režimu. Režimas prisispyręs mėgsta vien 
tik reikalauti.

Dabar sovietinė spauda su pasigardžia
vimu skelbia, kaip Anglijos pajūrio kuror 
tiniuose miesteliuose siautėja angliškasis 
jaunimas. Siautėja tai siautėja, bet sovie
tiniai korespondentai būtinai turi pasida
ryti iš to plačias išvadas. Va, sako, tokie 
chuliganiški įvykiai įrodo, kaip toli siekia 
jaunimo dvasinis nuskurdimas buržuazi
nės visuomenės sąlygomis. Vadinas, jei 
Anglijoje būtų nebe buržuazinė, bet sovie
tinė visuomenė, tai tokių reiškinių nebūtų.

Bet sovietinių laikraščių skaitytojai ži
no, kad tai netiesa, kad tokie reiškiniai 
yra labai dažni ir sovietinėmis sąlygomis. 
Taigi išeina, kad kaip rojuje, taip ir žemė
je, ir dėl to be jokio reikalo juodas puodas 
vainoja juodą katilą.

Skirtumai tarp šios ir 
vakarykščios dienos

Solženicyno apysaką „Viena Ivano De- 
nisovičiaus diena“ išsivertė ir išsispaus
dino ir Vilniaus valstybinė grožinės litera
tūros leidykla. Tai buvo padaryta dar 
1963 metais, bet gana tylom. Išleido, nes 
taip iš aukštybių buvo nustatyta. Bet iki 
šiol niekas apie tą knygą nieko nerašė.

O ką gi rašysi, kad sovietinėmis sąlygo
mis tai tikrai keista knyga. Prieš ką nors 
rašant apie ją, dar pirma reikia stipriai 
pagalvoti. Argi sakysi: štai, žiūrėkite, ko
kie dalykai vyksta tame krašte, kuris turi 
būti pats šviesiausias pasaulyje? Velnias 
ten jo ne šviesumas, jeigu žmogus gali bū
ti šitaip nužmoginamas koncentracijos sto
vyklose, kur visą valią turi žmogaus pavi
dalo komunistinis žvėris!

Bet „Pergalės“ žurnalas vis dėlto nors 
šių metų birželio mėn. numeryje išsispaus 
dino tos knygos recenziją. Tos recenzijos 
autorius galvojo visą pusę metų ir savo 
recenziją net pavadino „Žmonės su plieno 
stuburu“.

Apysaka, be abejo, santūriai vaizduoja 
gyvenimą sovietiniame koncentracijos la
geryje, bet nykumas vis tiek prasiveržia. 
Tas nykumas ir šiandien dar tebesiautėja, 
tik gal kitomis formomis. Jei anksčiau su
imtasis turėdavo prisiimti sau kaltes, ku
rių jis nepadarė, tai ir šiandien bylos rodo 
tą patį. Atėjo, suėmė, pakaltino, nuteisė 
ir sušaudė ar įkišo į kalėjimą. Taip, anais 
laikais nereikalingos būdavo teismų kome 
dijos. Dabar jos vaidinamos labai iškil
mingai ir suvaryta publika net turi ploti, 
kai skaitomas teismo sprendimas.

Labdarybės propaganda sovietijoj
Sentimentalios istorijos tai tikras sovie

tinės spaudos papuošalas. Vieni graudžiai 
dėkoja gydytojams, kurie grąžino sveika
tą, kiti dėkoja grąžinusiems pamestus 
daiktus ar pinigus. Tokie reiškiniai laiko
mi naujosios visuomenės žymėmis. O 
„Komjaunimo tiesoje“, ana va, su pasigė
rėjimu kalbama apie dvi komsomolces, 
kurios Vilniuje atėjo ir sukasė senutės 
Mironienės daržą. Kai senutė pradėjo rū
pintis, kuo ji čia dabar už tą darbą atsily
ginsianti, merginos jai atsakė: „Tai mūsų 
pareiga“.

Skaitome ir galvojame: gražu, žinoma, 
padėti senutei. Net labai gražu. Tačiau ar 
tai labai socialistiška? Socialistinis kraš
tas remiasi juk ne privačia labdarybe. 
Ten žmogus turi būti visa kuo aprūpintas 
ir senatvės, ir ligos, ir visais kitais atve
jais, kai jam reikalinga pagalba ar para
ma. Labdarybė yra vadinamosios buržua
zinės tvarkos ženklas, kai žmonės iš geros 
širdies ištiesia kam nors pagalbos ranką.

Bet sovietiniai laikraščiai šiuo atveju 
visiškai užmiršta, kad jie yra sovietiniai, 
ir labdarybę pradeda vis daugiau laikyti 
net būtina pareiga.

ATLYGINIMAI IR PENSIJOS
Aukščiausiame soviete Chruščiovas pra

nešė, kad bus padidinti atlyginimai gydy
tojams ir mokytojams.

Taip pat būsiančios pradėtos mokėti pen 
sijos koįchozininkams. Įstatymas įsigalios 
1965 metais. Pensijų dydis — nuo 12 iki 
102 rublių mėnesiui. Vyrai turės teisę į 
Pensiją sulaukę 65 m. amžiaus, o moterys 
— 60 m. amžiaus.

Atrodo, kąd prastesnių kolchozų darbi
ninkai gaus mažesnes pensijas.

(Elta) Lietuvoje bei kituose pavergtuo
se kraštuose vedama kova už vad. „naują 
žmogų“ ar, kitais žodžiais, už komunistiš
kai samprotaujantį žmogų nėra lengva. 
Tai liudija „Tiesoje“ ir kitoje spaudoje 
skelbiami straipsniai apie darbą ideologi
nėje srityje, šį kartą apie tokios „kovos“ 
nesėkmes, ypač apie jaunimo komunistini- 
mą, „Komjaunimo Tiesoje“ (Nr. 120, birž. 
19 d.) pasisako LKP CK ideologinio skyr. 
pareigūnas P. Mišutis.

Jis skuba pabrėžti, kad „partija skiria 
ypač dideli dėmesį komunistiniam jauno
sios kartos auklėjimui“, jis pagal bendrą
ją praktiką išgarsina sovietinius „laimėji
mus“ ir toliau padaro išvadą, kad dviejų 
ideologijų — komunistinės ir buržuazinės 
kova mūsų dienomis tapusi nepaprastai 
aštri.

P. Mišutis nutyli, kiek sovietai daug lė
šų skiria jų varomajam propagandos dar
bui, ir aiškina, kad „imperialistai“ gausiai 
finansuoja propagandinę mašiną, jie pla
čiai naudoja ideologinę diversiją mėginda
mi remtis sąmoningais ir nesąmoningais 
„svetimų pažiūrų nešiotojais“. CK parei
gūnas pripažįsta: tų „svetimų pažiūrų ne
šiotojų“ Lietuvoje dar pasitaiko. Jo teigi
mu, tie „nešiotojai“ plačiai panaudoja 
šiuolaikinės propagandos (čia, atrodo, tu
rima galvoje pavergtiesiems skiriami ra
dijo pranešimai — E.) priemonės, psicho
loginės kovos būdus, jie siekia skiepyti 
„buržuazinę moralę ir ideologiją mūsų 
žmonių viešojoje sąmonėje, ypač panaudo
jant nacionalinius skirtingumus, religinius 
prietarus, žmogiškas silpnybes“...

Ar toji Vakarų propaganda veikia? Mi- 
šučio nuomone, neabejotinai, nes jis pa
žymi, kad atsiranda „atskiri“ politiniai 
nesubrendėliai kimbą „ant buržuazinės 
propagandos meškerės“. O kita bekimban- 
čių kategorija tai, pasirodo, įvairūs speku
liantai, vagys, chuliganai, parazitai. Jau 
blogiau, anot Mišučio, kad „neištvermin
gų pasitaiko ir jaunimo tarpe“. Tad tuo 
būdu bolševikiniai ideologai jau priskai
čiavo Vakarų propagandos poveikį trims 
gyventojų grupėms: tai politiškai nesu

f SefilųnioS
POSŪKIS INDIJOJE

Vyriausybinė kongreso partija svarstys 
klausimą, ar Indija neturėtų išstoti iš bri
tų valstybių šeimos.

Opozicija seniai jau kelia tą klausimą, 
bet kongreso partija jo nejudindavo, kol 
buvo gyvas Nehru, nes jis buvo už britų 
valstybių šeimą.

Indija nieko negaunanti iš savo buvimo 
toje šeimoje. Priešingai, Britanija ir kiti 
tos šeimos nariai dažnai neparemią Indi
jos, ypač dėl ginčo su Pakistanu Kašmiro 
reikalu.

GOLDWATERIS IŠRINKTAS
JAV respublikonų partijos suvažiavime 

kandidatu į prezidentus išrinktas senato
rius Barrys Goldwateris.

Jis gavo 883 balsus, o su juo varžęsis 
Pensilvanijos gubernatorius Scrantonas 
214.

Kandidatu į viceprezidentus jis pasikvie 
tė kongresmaną Millerį.

PASISEKUSI KONFERENCIJA
Londone baigėsi britų šeimos valstybių 

min. pirmininkų konferencija.
Tvirtinama, kad konferencija pirmą kar 

tą buvusi tokia darbinga.
Kai kurie ministerial pirmininkai daly

vavo pirmą kartą — tai tų kraštų, kurie 
neseniai gavo nepriklausomybę.

NEPRIKLAUSOMYBĖ MALAWIUI
Britai perdavė valdžią Malawio valsty

bei Afrikoje (kraštas anksčiau turėjo 
Nyasalando vardą).

Anksčiau jis buvo įjungtas į Rodezijų 
federaciją, kurią valdė baltieji. Malawio 
nacionalistai išsilygo, kad jų kraštas būtų 
išjungtas iš federacijos.

Malawis turi 3.5 mil. gyventojų.

OPOZICIJA Į KALĖJIMUS
Žadėjęs valstybę be kalėjimų, Alžyro 

prez. Ben Bella pastaruoju metu pripildė 
kalėjimus stipresniais opozicionieriais.

Iš žymesniųjų alžyriečių, kurie vadova
vo kovai už išsilaisvinimą, liko dar nesu
imtas Feratas Abbas, bet ir tam paskirtas 
namų areštas.

MIRĖ THOREZAS
Mirė Prancūzijos komunistų vadas Mau 

rice‘as Thorezas. 

brendę (jų turėtų būti daugiausia), toliau 
seka spekuliantai ar vagys (labiausiai 
abejotina grupė, veikiama ne Vakarų, bet 
bolševikinės tikrovės), pagaliau ir Vaka
rams ir Rytams nepaprastai svarbi jauni
mo grupė.

Taip, vis toliau tenka vesti kovą su vad. 
buržuazine ideologija, ir vis susiduriama 
su kliuviniais, nors iš to paties Mišučio 
patiriame, kad šiuo metu Lietuvoje jau 
daugiau kaip 77.000 komunistų (narių ir 
kandidatų) ir per 200.000 komjaunuolių.

Kiekviename to ar kito ideologo straips
nyje rasime teigimų, kad šių dienų Lietu
voje „klesti kultūra, pramonė, kyla žemės 
ūkis...“ Visur skatinamas ideologinis dar
bas, ir čia pat pripažįstama apsileidimas, 
netvarka. Pvz., Mišučio žodžiais „troboje 
šviesu, radijas, televizorius, nauji baldai, 
kieme gi — purvas, tvoros aplūžę“... Blo
gai esąs vedamas ideologinis darbas jauni
mo, moterų, pagyvenusių žmonių tarpe. 
O ypačiai raginama intensyvinti kovą su 
religija ir ta proga pasiguodžiama, kad 
šiuo metu „respublikoje didesnė dalis gy
ventojų daugiau ar mažiau laisva nuo re
liginių prietarų“.

Lietuvos gyventojams primenama: ki
tais metais bus minima 25-ji komunistų 
valdžios „atkūrimo“, atseit, bolševikų įsi
brovimo sukaktis. Čia ir vėl pripažįstamas 
Vakarų propagandos poveikis kraštui. Esą,’ 
vad. buržuaziniai nacionalistai bandą ne
teisingai pavaizduoti atskirus reiškinius, 
mėginą garbinti praeitį, „amerikinį gyve
nimo būdą“. Tad veikia ne tik Vakarų ra
dijas, spauda. Lietuvoje esama daug nepa
sitenkinimo, nes kaip gi išaiškinti Mišučio 
puolimą prieš beplintančius „plepius, gan
donešius, niurgzlius, skeptikus“?

Pagaliau kaip neveiks toji Vakarų „pro
pagandos mašina“ ir kaip - neteks pulti 
skeptikų ir jiems panašių, jei pats ideolo
ginis pareigūnas verčiamas pripažinti: tu
rime kalbėti ir apie „mūsų sunkumus, trū
kumus“. Šie pastarieji kaip tik ypačiai 
kliudo komunistų taip skatinamam bei 
peršamam ideologiniam darbui.

DIENOS -|
MIKOJANAS UŽĖMĖ VIETĄ

Sovietų aukščiausiojo sovieto pirminin
kas Brežniovas atsistatydino iš tų pareigų, 
kad galėtų atsidėti vien darbui partijoje.

Jo vietą užėmė Mikojanas.

ĮSPĖJIMAS GALIMIEMS
NUKRYPĖLIAMS

Mao Tse-tungo vadovaujama Kinijos ko 
munistų partijos vadovybė „Liaudies dien 
raštyje" ir „Raudonojoje vėliavoje“ įspėjo 
busimuosius savo įpėdinius saugotis kar
jeristų ir suokalbininkų, kaip Chruščiovas, 
ir neleisti tokiems perimti partijos vado
vybės ir vyriausybės.

BRITŲ PAŠTAS

Britų paštininkai dar nesusilaukė kokio 
nors sprendimo dėl savo reikalavimo pa
kelti atlyginimus, dėl to, po masinių ne
oficialių išėjimų ir vienos dienos oficialaus 
streiko, darbas tebevyksta nenormaliai.

PASAULYJ;
— Audros metu prie Everswinkelio, V. 

Vokietijoje, perkūno buvo nutrenktas po 
medžiu stovėjęs eigulys, o šalia jo buvę du 
jo pažįstami sužeisti.

— Sužeistas ir nesitikėdamas pakanka
mai gauti draudimo, Romoje, Italijoje, 52 
m. amžiaus darbininkas nušovė draudimo 
kasos gydytoją.

— Frankfurte^ V. Vokietijoje, 7 metams 
kalėjimo nuteistas (karinio teismo) ameri 
kiečių armijos kpt. A. Svenson, kuris 1963 
m. gegužės mėn. buvo automobiliu nuva
žiavęs į rytinę Berlyno zoną ir metus ten 
išbuvo.

— J. Tautų vestuvės įvyko Kipre: šve
das puskarininkis vedė kiprietę kirpėją.

■— Pasipiktinęs, kad lakūnas barsto trą 
šas, kur jis su grupe kitų laukuose išky
lauja, rusas į žemai skrendantį lėktuvą 
sviedė degtinės butelį ir pataikė, dėl to 
lėktuvas buvo priverstas nusileisti, bet už 
tą „žygį“ tasai rusas išmestas iš partijos.

— Į Stratfordą prie Avono, Britanijoje, 
ryšium su rašytojo Šekspyro jubiliejum 
buvo susirinkę apsipažinti apie 200 Šeks
pyrų (Britanijoje jų daugiau yra negu 
tiek).

Pensijos koįchozininkams
Chruščiovo pažadas pradėti mokėti kol- 

chozininkams senatvės pensijas Sov. Są
jungoje yra naujiena. Bet ar iš tikro tokia 
jau šviesi naujiena? Štai britų „The Ti
mes“ dėl jos rašo:

„Senatvės pensijos žemės ūkio darbinin
kams daugelyje Vakarų kraštų jokia nau
jiena, bet sovietinį kaimą Chruščiovo pra
nešimas turės veikti lyg kokia revoliucija. 
Tačiau sovietinės vyriausybės galva tarp 
savo pažadais persunktų žodžių leido pra
smukti porai nedarniai skambančių pasta
bų. Viena jų — tai prasitarimas, kad kol
chozuose būsianti keičiama atlyginimų sis
tema, nes valstybė ūž jų gaminius dvigu
bai tiek mokėsianti, kaip sovchozams. Bet 
labiausiai gąsdinantis yra jo pasisakymas, 
kad pensijos dydis priklausys nuo atskiro 
kolchozo gamybinio pajėgumo. Juk skirtu
mas tarp gero ir blogo ūkio iš dalies pri
klauso ir nuo žemės derlingumo. Dėl to ne
turtingųjų kolchozų žemdirbiai turėtų Ni
kitai Sergejevičiui, savo „tėveliui“ ir ge
radariui, iškelti klausimą, ar jis tikrai gal
voja, kad jie visą savo gyvenimą turi ypač 
sunkiai dirbti, o paskui gauti sumažintą 
pensiją. Už savo pastangas jie turi gauti 
atpildą, o ne susilaukti bausmės“.

MORKA IR LAZDA

Chruščiovas tikėjosi, kad didesnės ne
priklausomybės siekianti Rumunija bent 
parems jį prieš kiniečius. Tačiau Rumuni
jos vyriausybė paskelbė, kad ji nutarusi 
padidinti skystojo kuro tiekimą Kinijai ir 
glaudžiau bendradarbiauti su ja mokslinė
je ir techninėje srityse. Amerikiečių 
„Newsweek“ dėl to rašo:

„Tai buvo atviras ir apskaičiuotas aki
brokštas Chruščiovui, kuris ir šiaip jau 
nebežino, kaip sulaikyti Rumunijos verži
mąsi į nepriklausomybę. Kai morka nepa
dėjo, tai dabar jau galima griebtis lazdos. 
Sovietų ambasadorius Bukarešte jau pri

LIETUVIUKAI
Norvegų Krikščioniškų Jaunų Vyrų 

Sąjungos (CVJM arba YMCA) sekreto
rius Nils Seim šiais metais dešimtą kartą 
pasikvietė iš lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos berniukus vasaroti Naersnes, netoli 
nuo sostinės Oslo, prie fjordo. Evangelikų 
Jaunimo Ratelio vadovo mokyt. Fr. Skėrio 
tarpininkavimu per tuos dešimt metų iš 
lietuvių gimnazijos buvo daugiau kaip 100 
vaikų, iš jų dar apie 15 lanko mūsų mo- 
kylą. Iš buvusių stovyklos dalyvių Nils 
Seim gauna puikius atsiliepimus, net aukų 
iš užjūrio. Didelė dalis jų jau suaugo ir 
sukūrė šeimas. Dabar jie gerai supranta, 
kokį didelį socialinį darbą atlieka dėdė 
Seim, veždamas pabėgėlių vaikus vasaroti 
Norvegijon. Jis yra didelis lietuvių tautos 
draugas ir jau daug kartų labai palankiai 
atsiliepė apie mūsų berniukus norvegų 
spaudoje. Stovyklaujauntieji gimnazijos 
mokiniai iki šiol, t.y. per dešimt metų, pa
liko labai gerą įspūdį savo kuklumu, klus
numu bei darbštumu.

Kiekvienais metais pradžioje Nils Seim 
keliaudavo po Vakarų Vokietiją, Austriją 
ir Italiją. Dabar jis turi visą štabą bendra
darbių, ir jie atlieka jam tą darbą. Jis ap
lankydavo didžiausias užsienių stovyklas, 
neturtingiausius didmiesčių kvartalus, ieš
kodavo ryšio su pakrikusiu jaunimu, ku
ris blogomis sąlygomis turėjo gyventi ar 
tebegyvena. Nils Seim mokėjo ir su tokiais 
jaunuoliais susikalbėti. Neturtingiausius 
jaunuolius jis pasikviečia vasaroti. Grįžę 
po atostogų iš stovyklos, jaunuoliai būna 
pasikeitę, paklusnesni, kuklesni ir dievo
baimingi.

Nils Seim iš profesijos yra evangelikų 
kunigas. Jis neturi parapijos, bet jo gyve- 
nmo užduotis yra sušelpti vargšus bei alkį 
ir skurdą kenčiančius. Kiekvienais metais 
visoj Norvegijoj jis praveda šalpos vajų ir 
surenka daugiau kaip 150.000 norvegiškų 

MIRĖ DR. MASENS

New Yorke mirė Dr. Vilis Masens, bu
vęs Latvijos diplomatas, pasižymėjęs poli
tinis veikėjas, Latvijos delegacijos Paverg 
tųjų Europos Tautų Asamblėjoje pirmi
ninkas. Jis buvo 62 metų amžiaus ir pasta 
ruoju laiku sirgo. Pirmaisiais nepriklauso 
mybės metais Dr. V. Masens dirbo Latvi
jos pasiuntinybėje Kaune, buvo vedęs lie
tuvaitę ir, šalia Europos didžiųjų tautų 
kalbų, gerai kalbėjo lietuviškai. Pokariniu 
laikotarpiu jis buvo daugiausia žinomas 
latvis, kovojęs dėl savo krašto ir kitų Rytų 
Europos kraštų laisvės bei nepriklauso
mybės.

land Baltic Club), ta proga išspausdinda
mas kelis tūkstančius apeliacijų į vyriau
sybę, spaudą, parlamento narius, politines 
ir kitas organizacijas, prašančias pasmerk 
ti sovietų agresiją Pabaltijo valstybėse ir
iškelti sovietų vykdomąją Pabaltijo vals
tybių kolonizaciją. Taip pat buvo dalija
ma kita informacinė literatūra. Abu Auck- 
lando dienraščiai „The New Zealand
Herald“ ir „The Auckland Star“ aprašė šį 
paminėjimą pirmadienio laidose.

G. P.

minė, kad 62 procentai Rumunijos preky
bos tebevyksta su Rusija ir Rytų bloko 
kraštais. Užuomina aiški: jeigu sovietai su 
stabdys prekių tiekimą, tai Rumunijos eko 
nomija gali neatlaikyti. Tačiau atrodo, 
kad rumunai tuo nesirūpina. Aukštas ru
munų pareigūnas neseniai sakė amerikie
čių diplomatui: „Mes esame pasiruošę vi
sokioms galimybėms. Nesirūpinkite, mes 
susitvarkysime. Mes žinome, ką darome“. 
Vašingtone taip pat tikima, kad Bukareš
tas iš tikro gali pasiekti ekonominės ir po
litinės nepriklausomybės ir nebūti su
tremptas raudonosios armijos“.

TAUTA BE GALVOS

Dėl.padėties Alžyre austrų „Die Presse“ 
rašo:

„Ben Bellos „Alžyro demokratinė liau
dies respublika“ rieda į neaiškią ateitį. 
Ūkinis gyvenimas stovi vietoje. Atstaty
mas vykdomas labai lėtai. Jau dvejetą me
tų nepriklausomai išgyvenus, administra
cija dar tebevaikščioja vaikiškais žings
niais. Kai apskritai viešpatauja ramybė ir 
nėra jokių pavojų, tai alžyriečiai ne valsty 
bės kuriamuoju darbu gyvena, o ilgisi sa
vo krašte taikos ir tvarkos. Taigi išeina, 
kad ir Alžyro revoliucija buvo „išduota“ 
Jei Chruščiovas Ben Bellą vadina „drau
gu“, jei Raudonojoje aikštėje alžyrietis 
svečias gavo „Sovietų Sąjungos didvyrio“ 
vardą, tas dar nereiškia, kad FLN vadas 
jau išėjo į komunistus. Nereikia išleisti iš 
akių tai, kad Alžyro valstybės galva visa
da buvo linkęs į islamą ir nacionalizmą, 
bet ne"} komunizmą. Tačiau nelaiminga
sis kraštas turi atkentėti. Dar laisvės ko
vų metu iš FLN buvo išstumti Messalio 
Hadžio dešinieji nacionalistai. Paskui te
ko susitvarkyti su OAS. Paskui perimti iš 
prancūzų administraciją, ir tik dabar Ben 
Bella ėmėsi toliau varyti savo socialinį 
griaunamąjį darbą — siekti savo tikslo, 
kad tauta būtų be galvos“.

NORVEGIJOJE
kronų. Tais pinigais jis ir praveda jauni
mo stovyklas žiemą ir vasarą ir priglau
džia jaunuolius iš įvairiausių kraštų.

Beveik kas vakarą būna laužai. Ten pa
sirodo ir mūsų berniukai su lietuviškomis 
dainomis. Vėliavų aikštėje plevėsuoja tarp 
12 valstybių vėliavų ir lietuvių trispalvė. 
Jau dešimtą kartą lietuviškos dainos ir 
Lietuvos Himnas šiais metais nuaidės Nor
vegijos fjordais. šeši berniukai išvyko su 
kelionės palydovu mokyt. Fr. Skėriu lie
pos 10 d.

Visas išlaikymas vasaros stovykloje vel
tui, vaikai prisideda tik prie kelionės iš
laidų.

Fr. Sk.

SOVIETŲ DEPORTACIJŲ 

PAMINĖJIMAS N. ZELANDIJOJE

Aucklande minėjimas įvyko birželio 14 
d. Y.W.C.A. salėje, sutraukęs kelis šimtus 
pabaltiečių, lenkų, vengrų ir didesnį būrį 
zelandiečių. Pagrindinę kalbą pasakė pa
saulinio masto valstybininkas parlamen
taras Sir Leslie Munro, buvęs Naujosios 
Zelandijos ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, taipogi tos organizacijos pilnaties se
sijos prezidentas ir specialiojo komiteto 
Vengrijos padėčiai ištirti pirmininkas. Sir 
Leslie tema — „žmogaus amžinasis lais
vės siekimas“.

Meninėje programoje latvių ir estų liau
dies dainas išpildė solistė Gravė ir "jungti
nis estų-latvių choras, vedamas Paul Mutt. 
Buvo rodomos dvi apžvalginės filmos „Ber 
lyno siena“ ir „Kibirkštis laisvės“.

Dėl sovietų ištremtųjų pabaltiečių už
uojautą pareiškė Lenkų Draugijos atsto
vas Manters, Miesto Tarybos atstovas Sa
vory, Naujosios Zelandijos Demokratinės 
Lygos pirmininkas Peers ir Y.W.C.A. di
rektorė Ashton. Kitos užuojautos buvo iš
reikštos laiškais ir telegramomis. Minėji
mas baigtas Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnais. Minėjimą, kaip ir kiekvienais 
metais surengė Baltų Klubas (New Zea

j

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 29(820). 1964. VII. 21

PEDAGOGINIS
Ši lituanistinė mokslo įstaiga Čikagoje 

darbą pradėjo nelabai seniai — 1958 m. 
Pirmiausia buvo įsteigti Aukštieji Pedago
giniai Lituanistikos Kursai, iš kurių vė
liau išaugo Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas.

Institutas — tai ypačiai pasišventusių 
lituanistikos srities mokslininkų ir specia
listų sutelktinis darbas. Instituto vadovy
bė ir jo lektoriai ligi šiol, be jokios per
traukos, dirba įsidėmėtinai svarbų ir dide
lį darbą ir tai ne už pinigus, ne už bet ko
kį, nors menkiausią, atlyginimą, bet vel
tui — iš pasiaukojimo, iš didelės meilės 
tėvų žemei — Lietuvai ir lituanistikos 
mokslui.

Tuos pasiaukojusius lietuvius tėvų žemė 
išaugino ir išmokslino. O štai dabar, sava
noriškai ir su dideliu nuoširdumu, jie at
silygina Tėvynei, ruošdami svetur litua
nistų kadrus, kad, vyresniajai kartai pa
sitraukus, neliktų neužimti postai, bet bū
tų, kas juos pavaduoja, ir kad tautos indi
vidualybės laidas tęstųsi ateičiai, kaip 
Instituto reguliamino pratarmėj pabrėžta, 
kad nedingtų per amžius sukrautas dvasi
nis lietuvių tautos turtas kalboj, tautosa
koj bei literatūroj, istorijoj, tautodailėj ir 
papročiuose.

Kaip matome, tai labai gražūs ir kilnūs 
Ped. Lituanistikos Instituto steigėjų bei iš
laikytojų ir jo lektorių tikslai ir siekiai.

Reikia nuoširdžiai pripažinti, jog tų 
tikslų siekimas eina labai vaisinga ir pro- 
duktinga kryptimi, su gana gražiu pasise
kimu. Ligi šiol Instituto yra labai sėkmin
gai kraunamas kraitis tėvynei, kaip švie
timo. taip kultūros srityse.

Institute mokslas vyksta dviem frontais. 
Studentai studijas tęsia akivaizdiniu ir

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
A P Y SAKA

(22)

Sausio 18 d.
Jau nuo pietų pradėjau laukti daktaro, 

bet veltui. Važinėjo pas ligonis ir tik pavakary 
teatbėgo pas mus. Dirbau kažką viralinėje, tik 
žiūriu — atsidarė durys ir įbėgo daktaras. Kol 
suspėjau ištarti žodį, jis pagavo mano rankas 
ir pabučiavo... ne į vieną ir ne sykį, bet į abi 
po kelis kartus. Paraudusi ištraukiau rankas; 
o jis juokdamasis tarė:

— Nepyk, p. Viktorija! Taip pasiilgau, 
kad negalėjau ištverti.

Mažumą sugėdino mane toks pasveikini
mas. Nekalbėdama nieko, variau jį į kamba
rius sakydama, kad, pabaigus šluoti viralinę, 
ateisiu tenai ir klausysiu jo pasakojimų apie 
kelionę. Bet jis, tarsi neišgirdęs mano žodžių, 
atėmė iš manęs šluotą ir ėmė šluoti, lyg tikras 
tarnas, nesiliaudamas kalbėjęs, lyg malte 
maldamas, kaip mūsų pasiilgęs, kaip džiaugią
sis pamatęs, kokių knygų atvežęs. Jam pabai
gus šluoti, nuėjome kartu į kambarius, kur jau 
buvo padėta visa krūva knygų ir gaidų. Neb- 
įmaniau, kokiais žodžiais dėkoti, kaip reikšti 
savo džiaugsmą, tiek atvežė gerų daiktų! Ele
mentorių, laikraščių, šiaip knygelių, Daukanto 
istoriją — kaip iš gausos rago išpylė. Pati ne
bežinojau, ką griebti: bandžiau gaidas, skai
čiau laikraščius, žiūrėjau knygas. Paskui pra
sidėjo pasakojimai visokių naujienų, surinktų 
kelionėje, buvo Peterburge, tai šį tą ir apie 
politiką galėjo pasakyti. Tėtušis eina gulti 
9-toj, bet šiandien ir jis išsėdėjo lig 10-tos, kol 
apie viską išklausinėjo.

Tur būt, daktaras ir mus užkrėtė savo 
linksmumu. Atėjome gulti į savo kambarį, bet 
apie miegą nė pamanyti nenoriu; pradėjome 
juoktis, dainuoti, paskui atėjo man į galvą ra
šyti eiles. Juokaudamos sudėjome satyrą apie 
daktarą: kaip jis groja, kaip velka knygas, 
kaip vienu žvilgterėjimu zuikius užmuša ir t.t.

Sausio 22 d.
Jau pradėjau mokytis gramatikos. Kad 

greičiau išmokčiau lietuviškai, daktaras man 
patarė versti trumpas iš kitų kalbų pasakėles, 
kurias paskui žada taisyti, aiškindamas klai
das. Jis tvirtina, kad daug būtų geriau rašyti 
ką nors iš savo galvos, nes, norint versti, rei
kią geriau žinoti kalbą. Pabandysiu... gal kas 
nors ir išeis iš „mano galvos“! Dabar saldžios 
svajonės supa šią galvą: pramokus kalbos, gal

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

neakivaizdiniu būdais. Jau esama studen
tų, kurie, išklausę visus šešis semestrus, 
išlaikę semestrinius egzaminus, ruošia 
diplominius darbus iš vienos jų pasirink
tųjų sričių: lietuvių kalbos, literatūros ar 
istorijos.

Be to, eilė šių asmenų, dar Instituto stu
dentais būdami, jau dirbo ir tebedirba 
šeštadieninėse lituanistikos mokyklose, 
kaip mokytojai.

Negana to, Institutas su dideliu atsidėji
mu dirba ypačiai didelį ir svarbų darbą, 
dažnai ruošdamas viešus tautai reikšmin
gų asmenybių ir įvykių minėjimus, kaip, 
pvz., rašytojų Martyno Mažvydo, Mikalo
jaus Daukšos, Kristijono Donelaičio ir kt. 
pagerbimus, lietuvių laisvės sukilimų pa
rodą ir pn.

Tokiomis progomis, susiradęs vieną kitą 
mecenatą, Institutas išleidžia ir po pa
minklinį leidinį-knygą.

Prie tokiomis progomis ruošiamų leidi
nių sutartinai dirba lektoriai ir studentai.

Nekalbant apie anksčiau Instituto pa
ruoštuosius įvairių minėjimų progomis 
leidinius, kurie jau minėti ir recenzuoti 
lietuviškoje spaudoje, metu žvilgsnį į 
prieš akis esantį „Kristijoną Donelaitį“ — 
leidinį šio lietuvių literatūrinio realizmo 
pradininko 250 m. gimimo sukakčiai pa
minėti. Panašus, tik dar didesnis, leidinys 
buvo išleistas ir Martynui Mažvydui, pir
mosios liet, knygos autoriui, jo mirties 
400 m. sukakčiai paminėti.

„Kristijono Donelaičio“ knygos vršelyje 
— Donelaičio laiško faksimilė, poros Insti
tuto studentų straipsniai ir pagrindinėj 

ką gero parašysiu, gal tas mano rašymas pa
tiks, bus išspausdintas... Kokia būčiau laimin
ga! Galėčiau kiek daugiau naudos atnešti sa
vo tėvynei. Pikta esu pati ant savęs: kartais 
elgiuos, lyg mažas vaikas. Nuėjome visi: Ale- 
nutė, daktaras, Kaziukas ir aš ant ledo pasi- 
čiužinėti. Į mane tarsi koks velniukas įlindo. 
Užėjo noras pasipriešinti daktarui, lyg koks 
apmaudas paėmė ant jo. Jis atnešė saldainių, 
kuriuos pralošė man kanakados, o aš paėmiau 
juos ir įmečiau į pusnynus, sakydama, kad 
nieko iš jo nenoriu ir nemėgstu. Kaziukas su 
Alenute nubėgo ieškoti nelaimingų saldainių, 
o jis nė žodžio nepasakė, tarsi nepamatęs. At
ėjus ant ledo, atsisėdau prisirišti ledžingų, bet 
jis atėmė jas ir, nepaisydamas, kad nenoriu 
duoti, pririšo man. O aš tuo tarpu skundžiaus, 
kad jis neduoda man ramumo, kad pati mėgs
tu sau viską dirbti ir nenoriu jokių tarnų. Jis, 
nėmaž manęs neklausydamas, prisirišo sau 
ledžingas ir padavė man ranką kartu čiuži
nėti. Bet aš rankos nepriėmiau, sakydama, 
kad nė iš vietos nejudėsiu, kol jis čia stovės, 
tegul sau važiuoja į kitą Ventos krantą. Tada 
jis, padėjęs pririšti ledžingas Alenutei, nubė
go su ja toli, lig tilto, o aš tuo tarpu ėmiau 
čiuožti su Kaziuku. Kas man buvo, Dievas ži
no! Juk norėčiau čiužinėti su daktaru, man 
visados malonu su juo, tačiau vis bėgau jam 
iš kelio, stengdamasi būti kitame upės kraš
te... Gerai, kad greitai praėjo mano toks ūpas; 
Alenutė ėmė iš manęs juoktis, padavė vieną 
ranką daktarui, kitą man, ir ėmėme čiužinėti 
visi drauge. w

Sausio 25 d., trečiadienis.
Vakar moters, atėjusios karvių milžti, la

bai gyrė daktarą, stebėdamosios jo gerumu. 
Nuvažiavęs jis pas vieną ligonį; pamatęs, kad 
jai negera ten būti: žmonės svetimi, troboje 
nėra vietos, liepęs atvežti į miestelį, ten pa
samdęs kambarį ir žadąs ją maitinti ir gydyti. 
Ta ligonis esanti neturtinga mergaitė, nieks 
jam už tai neužmokėsiąs. O kiek tai jam kaš
tuosią! Tai geros širdies žmogus! — kalbėjo 
bobelės.

Nemačiau daktaro per kelias dienas ir 
nieko apie tai nežinojau, šįvakar jam atbė
gus, tuojau paklausiau, ar tiesą šneka moters. 
Jis nusijuokė:

— Na, tos moters — tikri laikraščiai! Ta
čiau šį sykį bent nepamelavo. Tikrai, nuva
žiavęs į Rekščius, žiūriu, jauna mergina be
serganti džiova. Tėvų neturi, tarnavo, kol ga
lėjo; visai pabėgus, atėjo pas savo giminę ir 
atsigulė. Troba maža, aprūkusi, vaikų krūva, 
vietos nėra; guli ji, vargšė, ant suolo po pat 
langu, pro kurį sniegas krinta į vidų. Kokių 
čia vaistų duosi? Jai reikia geresnio oro, mais
tingo valgio ir priežiūros. Liepiau atvežti ją 
pas mane, o tuo tarpu pasamdžiau jai kamba
rėlį pas vieną davatką, kuri ligonį slaugys. Ji 
turi džiovą, bet, būdama geresnėse sąlygose, 
išmis per žiemą ir patęs dar keletą mėnesių; 
ten jos gyvenimas buvo tiesiog nepaken
čiamas.

Mama, tai išgirdus, pasakė, kad, tur būt, 
ligonei reikią skalbinių ir patalinės, ir priža
dėjo paieškoti tarp savo daiktų. Paskui dak
taras pasakojo, kaip jam esanti reikalinga li
goninė. Turėti savo ligoninę tai jo svajonė. 
Taip dažnai sutinkąs ligonių, kuriuos ne tiek 
išgelbėtų vaistai, kiek grynas oras ir geras už
laikymas; jis būtinai norįs įkurti ligoninę 
miestelyje, lig rudens tikįsis surinkti reikalin
gų pinigų ir atidaryti. Jau ir vietą jai pasirin
kęs priklausančiuose tėtušiui namuose, pačia
me paventyje. Tėtušis pažadėjo per vasarą 
juos pertaisyti, kaip reikiant. Kad Dievas duo
tų įvykti tam jo norui! Kokia būtų nauda ir 
geradarystė aplinkiniams žmonėms!

Pasisakiau jam pavydinti, kad jis tiek 
naudos galįs žmonijai atnešti, tiek gero pada
ryti. Prisipažinau mąsčiusi palikti gailestin
gąja seserimi Varšuvoje, nes tuo būdu būčiau 
galėjusi būti naudinga pasaulyje. Jausčiaus 
tada neveltui gyvenanti. O dabar dažnai nu
siminimas ima, kad nieko nedirbu kitiems. 
Jis į tai atsakė:

— Ką tamsta pasakytumei apie žmogų, 
kurs, turėdamas sergančią motiną, apleistų ją 
ir eitų slaugyti kito, svetimo ligonies? Reikėtų 
pripažinti, kad jis pasielgė beprotiškai, nes 
kiekvieno žmogaus pirmoji pareiga — rūpin
tis tėvais. Lygiai kaip tas žmogus, pasielgtum 
tamsta, pametusi savo tėvynę, savo tautiečius 
ir paaukotum savo jėgas svetimiems. Neneigiu 
gailestingųjų seserų naudingumo ir žinau, 
kad niekur jų nėra per daug, bet vis dėlto jų 
yra ten maždaug užtektinai; o mūsų tautie
čių, trokštančių darbuotis tėvynės labui — la
bai, labai maža. Tamsta pasijutai lietuvė, my
li tėvynę ir jos vaikus, tai tamstai vieta ne 
ten, bet čia. Mūsų padėties sąlygos yra tokios 
baisios, toks didelis inteligentijos pagalbos 
reikalavimas, kad mirtinai nusideda tas, kurs, 
galėdamas būti šiek tiek naudingas savo kraš
te, meta jį ir eina tarnauti tolimiesiems arti
miems. Mesk tamsta tą sumanymą, p. Vikto
rija, ir su juo drauge desperatiškas mintis. 
Argi gali pasakyti, kad nedarai nieko gero? 
Jau ir dabar darai, o ilgainiui vis daugiau da
rysi. Iš karto negalima viso ko padaryti, prie 
viso ko reikia priprasti, pramokti... O darbo 
nepritruks ir čia, nebijok tamsta; tik reikia 
noro ir daug meilės... O tamsta to turi už
tektinai.

Paskui sakės pats palikęs gydytoju la
biausiai dėl to, kad galėtų gyventi Lietuvoj ir 
darbuotis kaime.

— Ar tik dėl to? — paklausiau. — Ar nė
jai tamsta į gydytojus dėl paties to mokslo?

— Ne. žinoma, man tinka ir mokslas, ki
taip nebūčiau galėjęs pavesti jam savo gyve
nimo, bet niekados nesutikau su teorija: 
mokslas dėl paties mokslo, taip pat kaip ir 
menas dėl meno. Aš žiūriu į juos, kaip į įran
kius, bet ne kaip į tikslą, o paskutinis tikslas 
man visados yra — žmonių nauda, jų doros ir 
proto pakėlimas.

(Bus daugiau)

daly — visų šešių Donelaičio pasakėčių 
tekstai,' o taip pat „Pavasario linksmybių“ 
pradžia vokiečių, latvių, lenkų, rusų, čekų 
ir anglų kalbomis. Ką bekalbėti, tai pui
kus indėlis Donelaičio jubiliejiniams me
tams atžymėti.

Leidinį, kaip ir kitus tos pačios srities 
darbus, redagavo lituanistas Domas Ve
lička, Instituto liet, literatūros lektorius.

Šia proga, rašant apie šią ypačiai svar
bią mokslo ir kultūros įstaigą, norisi at
kreipti lietuviškosios visuomenės dėmesį 
j ją, pabrėžiant, jog nebūtina ir visuome
nei likti tyliai, žvelgiant į Instituto dar
bus, kaip ir pats Institutas savo darbą dir
ba tyliai, be didelės reklamos.

Reikia Instituto darbui paramos mece- 
natais-rėmėjais, o taip pat ir studentų 
kaip akivaizdiniam, taip neakivaizdiniam 
kursams, į kuriuos registracija dabar vyk
doma. Į neakivaizdinį kursą galima įstoti 
bet kada (adresas: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago 36, Ill., USA.), nes, anot 
„Dirvos“ vedamojo, tikrai atrodo, jog ne 
viskas tvarkoj ir ne viskas padaroma, kas 
galėtų ir turėtų būti padaroma (žinoma, 
iš visuomenės pusės — Pr. Al.), nes, esą, 
stoka visuomenės dėmesio pačiam Institu
tui ir jo darbams. Institutą lankančiųjų 
skaičius nepakankamas, taip lygiai ir ma
terialinė visuomenės parama Institutui 
menkoka, nežiūrint to, kad yra institucijų, 
kurių uždavinys būtų remti Institutą. Pa
dėtis, esą, reikalinga peržiūrėti ir labiau 
paryškinti. Ypačiai įsidėmėtina tai mokslo 
metų baigimo proga, kad kitus metus pra
dedant, greta bendrinių studijų, būtų su
sirūpinta ir lituanistinėmis studijomis.

Šią mintį kėlė ir pedagogas Juozas Ma- 
silionis, pertiekdamas Čikagos Aukšt. Lit. 

M-klos veiklos 1963-64 m. apyskaitinį pra
nešimą ir tardamas: „Net ir geriausių mo
kinių galvose nepasiliks visa, ką mes sten
gėmės jus išmokyti: nei rašytojų biografi
jos ir jų veikalų pavadinimai, nei visi ku
nigaikščiai ir jų žygiai, nei visi miestai ir 
miesteliai, upės ir upeliai. Jeigu pasiliks 
tik vienui viena mintis, kad tu esi lietuvis- 
lietuvė, ir jeigu stengsies būti geru lietu
viu, mokyklos lankymas nebus bepras
mis“.

Tačiau kiek tolėliau J. Masilionis įspėjo 
ir pabrėžė, jog ugnis nekurstoma gęsta. 
Todėl abiturientams jis siūlė tą lietuviš
kąją ugnelę kurstyti patiems, lankant Pe
dagoginį Lituanistikos Institutą, skaitant 
lietuviškus laikraščius, rašant į juos, ku
riant lietuviškas šeimas ir t.t. („Draugas“, 
1964.VI.18).

Vien tik bendrinėmis studijomis, nepri- 
siduriant lituanistinio mokslo, sunku lie
tuvybei bus išsilaikyti svetur ir užkaišioti 
kasdien vis didėjančias spragas lietuvybės 
veikėjų ir lituanistikos pedagogų eilėms 
retėjant.

Tai įsidėmėtina visiems — lietuviams 
tėvams ir vaikams, jaunuoliams ir jau
nuolėms. šią tiesą patvirtina faktai. Štai 
iš lietuvių spaudos ir radijo neseniai įvy
kusiam suvažiavime Bačiūno farmoje R. 
Mieželio pranešimo sužinome, jog per 
paskutinį dešimtmetį (1954-1964 m.) Ame
rikos universitetus baigė netoli 1500 lietu
vių studentų, bet plačiau lietuviškam gy
venime besireiškiančių tikrai nesą dau
giau kaip šimtinė asmenų (ir net toks 
skaičius esąs gal truputį per daug opti
mistiškas). Tai liūdnoka statistika, kuri 
ir verčia mus nukreipti akis į Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą Čikagoje, nežiū
rint, kur kas gyventume. Kitur gyvenan
tiems (ne Čikagoj ir ne JAV-bėse) labai 
prieinamas Instituto neakivaizdinis kur
sas.

POPIEŽIAUS TARNYBA

Prieš vienerius metus buvo išrinktas ir 
tijara vainikuotas popiežius Paulius VI. 
Venerius metus jis jau stovi Katalikų Baž
nyčios priešakyje. Visiems žinomi jo pa
grindiniai darbai: Visuotinio Bažnyčios 
Susirinkimo vedimas, ypač gi jo šventke- 
lionė į Jeruzalę, kur jis susitiko su pir
muoju stačiatikių patriarchu Atenagoru. 
Didį popiežiaus autoritetą pripažįsta visas 
pasaulis, kaip katalikai, taip ir nekatali- 
kai, kaip tikintieji, taip ir netikintieji.

Bet ne tik didieji, nepaprastieji darbai 
yra popiežiaus tarnyba. Tikrąją popie
žiaus veiklą geriausiai galima išreikšti 
tais žodžiais, kuriais šv. Paulius aprašė 
savo apaštališkąjį pašaukimą: „kasdieni
nis žmonių veržimasis prie manęs, rūpes
tis visomis bažnyčiomis“ (2 Kor. 11,28).

Tą „žmonių veržimąsi“ vaizdžiai galima 
pergyventi šv. Petro aikštėje Romoje to
mis dienomis, kai popiežius priima audien
cijoj visus norinčius jį pamatyti, ypač va
saros mėnesiais. Tūkstančiai žmonių ver
žiasi prie popiežiaus. Jų tarpe nemaža pa
prastų smalsuolių, bet daug ir tokių, kurie 
nuoširdžiai gerbia ir myli popiežių ir 
džiaugiasi, girdėdami jo žodžius.

Gerai žinomas ir popiežiaus rūpestis vi
somis bažnyčiomis. Jis nuolat sielojasi vi
sais plačiam pasaulyje pasklidusios Baž
nyčios reikalais, kasdien priima iš įvairių 
kraštų atvykusius vyskupus bei jų pa
siuntinius, nuolat gauna pranešimus iš vi
sų kontinentų ir nuolat duoda nurodymus, 
patarimus, paskatinimus tikintiesiems Vie 
name krašte krikščionybė persekiojama ir 
kenčia, kitame gal gali plėstis ir džiaugia
si laisve; vienur ieško naujų kelių moder
niškam apaštalavimui, kitur gal pasitaiko 
vidujinių nesutarimų ir sunkenybių, — ir 
popiežiaus rūpestis, jo žodis, jo malda pa
siekia visus. Tai popiežiaus tarnyba: nuo
latinis vadovavimas katalikų Bažnyčiai 
visame pasaulyje!

Žinoma, tikrasis Bažnyčios Valdytojas 
ir Bažnyčios Galva yra Kristus. Tačiau 
Jis valdo Bažnyčią, pasinaudodamas žmo
nių pagalba: per popiežių ir vyskupus. -

Kaip duonos padauginime, apie kurį 
skaitome Evangelijoje (Mork. 8,1-9): Kris
tui gaila žmonių, atėjusių iš toli pasiklau
syti Jo pamokymų, jau išalkusių ir nusil
pusių; ir Jis nori jiems stebuklingu būdu 
padėti. Kristus galėtų pats vienas minią 
pasotinti, bet Jis nori stebuklą padaryti 
per apaštalų rankas. Dėl to Jis tariasi su 
mokytiniais, ką daryti; jie dar turėjo su 
savim septynis duonos kepalėlius bei ke
lias žuvis. Kristus ėmė tą duoną ir tas žu
vis, laimino, laužė ir liepė išdalyti miniai, 
ir apaštalų rankose maistas pasidaugino, 
taip kad jo užteko tūkstančiams.

Ir dabar Bažnyčioje Kristus veikia per 
savo atstovus, per žmones. Savo antgamti
nes malones sakramentuose Kristus duoda 
per savo vyskupus bei kunigus. Jų lūpo
mis skelbiamas Kristaus mokslas, nes 
pats Kristus jiems davė tą uždavinį: „mo
kykite visas tautas“, ir užtikrino: „Ir štai, 
aš esu su jumis visas dienas, iki pasaulio 
pabaigai“ (Mt. 28,20). Vadovybė visame ta 
me darbe patikėta popiežiui, ir Kristus 
duoda tą pagalbą ir tas malones, kurios 
reikalingos ištikimam jo aukštos tarnybos 
išpildymui.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — Liepos 26 d., 11 vai., Convent 
of Mercy, Bridge Gate.

ROCHDALE — liepos 26 d„ 11.30 val.

JAUNIMO METRAŠTIS

„MŪSŲ METAI“, Čikagos Aukštesnio
sios Lituanistikos Mokyklos ir kitų litua
nistinių mokyklų 1963-1964 mokslo metų 
metraštis. Knyga Lietuvių Enciklopedijos 
formato 240 puslapių. Išleido Č.A.L.M-los 
Tėvų Komitetas. Kaina 2 dol„ siunčiant 
paštu — 2 dol. ir 25 cnt. Knygoje išspaus
dinti geriausi pačių mokinių parašyti ra
šiniai; dėl to lengvai skaitomi net ir pra
dedantiems lietuvių kalbos mokytis.

Dar yra likęs nedidelis skaičius šio met
raščio parduoti. Knyga visiškai tinka pa
siskaityti ne tik jaunimui, bet ir suaugu
siems. Pažinkime šių laikų lietuviško jau
nimo dvasią ir polėkius! Šią knygą galėtų 
įsigyti visos lituanistinės mokyklos bet 
kurioje pasaulio šalyje ir lietuviškos jau
nimo organizacijos — skautai, ateitininkai 
ir kt. sau asmeniškai ir savo knygynė
liams.

Užsakymus su money orderiu ar čekiu 
siųsti: V. Diminskis, 6943 So. Rockwell , 
St., Chicago 29, Ill.

2



Nr. 29(820). 1964. VII. 21 EUROPOS LIETUVIS 3

TREMTINIO DALIA LAVONŲ SUDEGINIMO
(29)

21

Negalėdamas jokiu būdu pasilikti Euro
poje ir čia veikti Lietuvos išlaisvinimui, 
A. Smetona maža teturėjo vilties, kad, at
vykęs į JAV, jis tą darbą galės sėkmingai 
dirbti, nes visuomenė jo atžvi’giu buvo ne
palankiai nuteikiama. Didžiąją Lietuvos 
nelemti—jos nepriklausomybės žlugimą— 
opozicija visokiausiomis priemonėmis nau 
dojo A. Smetonai suniekinti: nepaisant nei 
faktų, nei logikos, nei moralės, jam buvo 
sumetamos visos tos didžiosios nelemties 
tariamosios klaidos ir kaltės; jis buvo sten 
giamasi padaryti didžiuoju ir vieninteliu 
jos kaltininku.

Iš pradžių jis labai smarkiai buvo kal
tinamas, kodėl iš Lietuvos pasitraukęs, tuo 
pačiu savaime suprantama, ir kodėl buvęs 
prieš ultimatumo priėmimą ir paskutinę 
akimirką bandęs organizuoti pasipriešini
mą. Netrukus, išryškėjus Sovietų Sąjun
gos kėslams, kurie A. Smetonai jau buvo 
aiškūs, ultimatumą svarstant, jis pradėta 
kaltinti, kodėl nepasipriešinęs. A. Smeto
na, vadovavęs Lietuvos va’stybei, jos nepri 
klausomybės žlugimą skaudžiau, sielvar- 
tingiau ir tragiškiau išgyvendamas, negu 
kas kitas, negalėjo būti abejingas dėl jam 
daromų neteisingų kaltinimų.

Ne tiek save norėdamas teisinti, kiek nu 
šviesti aplinkybes, kodėl jis buvo privers
tas iš Lietuvos pasitraukti ir kodėl nesi
priešinta Lietuvą okupuojančiai raudona
jai armijai, A. Smetona 1940 m. liepos 
1-25 d. parašė savo Pro memoria, įvardin
tą Lietuva prieš mirštamą pavojų. Pavir
šutiniškai žiūrint, klausimai, kodėl A. 
Smetona pasitraukė iš Lietuvos ir kodėl 
nesipriešinta raudonajai armijąi, atrodo 
labai aiškūs ir lengvai atsakomi, tačiau, 
giliau į juos žvelgiant, jie tampa nepapras 
tai painūs ir sunkiai atsakomi, nes, norint 
į juos, kiek galima, teisingiau atsakyti, 
tenka susidurti su daug pašalinių veiks
nių, kurie turėjo lemiamos reikšmės, ulti
matumą svarstant ir jį priimant. Tad ir 
A. Smetonai jis atsakyti buvo sunku.

Kiek vėliau A. Smetona pradėta kaltinti 
dar ir tuo, kodėl jis, iš Lietuvos pasitrauk
damas, neprotestavęs prieš Sovietų Są
jungos smurtą. Jei pirmieji du kaltinimai 
neteisingi, tai šis pastarasis, be to, dar ir 
neprasmingas. Jei kaltintojai būtų pagal
voję, kam, iš Lietuvos pasitraukdamas, 

V-3 — £16.15.0
Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės angliškos 

medžiagos įvairių spalvų —
su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik už £16.15.0.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių 
patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 
1938 metų. Duodame geriausias išsimokė  j imo sąlygas ir 

atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.

7042 So. Talman Ave., Chicago Ill., 60629, 
tel.436-0494, USA.

124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada. 
61N Windermere Ave., Port Arthur, Ont.

:::::::

PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES
LIETUVOJE!

Išnaudoki! progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS SIUNTINIUS.
ik:

šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant musų ilgamečiu 
patyrimu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje 

labiausiai reikalinga.
SIUNTINYS VA-1 — £29.0.0

Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3^ jardo, kos
tiumui pamušalas geriausios rūšies 2į/2 jardo, vilnonė 
vasariniam arba rudeniniam paltui angliška medžiaga,
3 jardai geriausios rūšies pamušalo, nailoninė suknelei 
medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, puošniai 
šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 
2 poros, nailoninės kojinės vyriškos 2 poros, šilkinės 
skarelės 2 ir vienas kaklaraištis.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, šis 
siuntinys kainuoja tik £29.0.0.
SIUNTINYS VA-2 — £10.0.0

4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų 
taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, J/2 sv. kakavos, 

]/2 sv. arbatos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. 
pipirų, 2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukraus, su muitu ir

visomis kitomis išlaidomis tik £10.0.0.

litį
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respublikos prezidentas A. Smetona turėjo 
pareikšti protestą dėl Sovietų Sąjungos 
smurto, jie tikriausiai tokio beprasmiško 
kaltinimo nebūtų kėlę. Juk ir Lietuvos 
diplomatai, kurių tarpe šis kaltinimas ki
lo, savo protestus valstybėms, prie kurių 
jie buvo akredituoti, pareiškė ne 1940 m. 
birželio 15-tą ar 17-tą dieną, o praslinkus 
daugiau kaip mėnesiui, kai okupacija ir 
inkorporacija buvo stengiamasi pridengti 
tariamai savanoriško prisijungimo skrais
te.

A. Smetona savo Pro memoria daugiau
sia skyrė saviesiems diplomatams, norė
damas nušviesti aplinkybes, kuriose žlugo 
Lietuvos nepriklausomybė. Vienus ji pa
siekė anksčiau, kitus — vėliau. Įvairiai ji 
buvo vertinama ir komentuojama. Tų, ku
rie A. Smetoną kaltino, kodėl raudonajai 
armijai nesipriešinta ir kodėl jis. pasi
traukdamas iš Lietuvos, neprotestavęs, 
Pro memoria neįtikino, kad jam daromi 
priekaištai neteisingi ir neprasmingi. To 
meto Lietuvos politinei orientacijai ji ne
turėjo įtakos, ir ji svarbi tik kaip istorinis 
šaltinis.

Pakeliui į J.A.V. A. Smetoną pasiekė ir 
Lietuvos generalinio konsulo New Yorke 
Jono Budrio laiškas, rašytas 1940 m. gruo
džio 17 d. Dorothy, N.J., kur jis tuomet 
buvo įsigijęs ūkelį. J. Budrys pranešė, kad 
esąs gavęs iš pik. Valučio A. Smetonos 
laišką ir Pro memoria, tačiau į laiške ke
liamus klausimus nieko konkretaus tuo 
tarpu negalįs pasakyti. Atvykus A. Smeto
nai su žmona į New Yorką, prašė kelias 
dienas paviešėti jo ūkelyje, kur būtų ga
lima apsvarstyti tolimesni žygiai.

A. Smetona, vykdamas į J.A.V., žinojo, 
kad daugumos ten esančių lietuvių srovių 
vadovybės jam yra nepalankios ir jo dar
bą trukdys. Iš visų srovių tik vieni tauti
ninkai jam buvo pasiryžę visokeriopai pa
dėti. Jų iniciatyva buvo sudarytas Lietu
vos Prezidentui priimti Komitetas: dr. BĮ. 
K. Vencius — pirmininkas, A.S. Trečiokas 
— vicepirmininkas, Kostas R. Jurgėla — 
sekretorius, Juozas B. Laučka — iždinin
kas, M. Strumskienė — finansų sekreto
rius, dr. M.J. Vinikas ir Danielius J. Aver- 
ka — iždo globėjai, o nariai — Jonas Č. 
Baltus, Eleonora Bartkus, Juozas Ginkus, 
kpt. P. V. Jurgėla, Domas Klinga, Kleofas 
Jurgelionis, Pranas Narvydas, Pranė La
pienė, Juozas Sagys, Juozas Tysliava, Vio
leta Tysliavienė ir dr. Jonas Valukas. Šia-
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me komitete, kuris norėta sudaryti iš visų 
(žinoma, be komunistų) J.A.V. lietuvių 
srovių atstovų, kunigai ir socialistai griež
tai atsisakė dalyvauti, tuo jau iš anksto 
pareikšdami savo nepalankų nusistatymą 
prieš A. Smetonos atvykimą į J.A.V ir jo 
busimąją veiklą.

Po kelius mėnesius trukusios kelionės 
1941 m. kovo 10 d. A. Smetona su žmona 
atvyko į New Yorką, ir Statue pf Liberty 
papėdėje pradėjo skleistis naujas jo gyve
nimo tarpsnis, o aš, jį vaizduodamas, savo 
knygoje turėčiau pradėti naują skyrių. 
Tačiau šis paskutinysis A. Smetonos gyve
nimo tarpsnis, apimąs vos nepilnus trejus 
metus, yra toks sudėtingas, kontrastiškas, 
kontroversiškas, susijęs su daugeliu svar
bių klausimų, liečiąs daug opių dalykų, 
jog išsamesnis jo atvaizdavimas, grindžia
mas gausia bei įdomia dokumentine me
džiaga, savo apimtimi prašoka knygos 
skyriaus ribas, pats tapdamas stambiu 
veikalu.

Dėl minėtų priežasčių nevaizduodamas 
plačiau A. Smetonos veiklos J.A.V. ir veng 
damas maža ką tesakančio chronologiško 
įvykių suminėjimo, jo vaidmens reikšmei 
iškelti pasitenkinu dviem būdingais epizo
dais, būtent, kaip jis amerikiečių buvo-su
tiktas ir kaip po trumpos, bet vaisingos 
savo veiklos — palydėtas į amžinybę.

(Bus daugiau)

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

(2)

KEISTINAS GALVOJIMAS
Bendroji atsakomybė

Dėl tautos bei valstybės nesėkmių ir ne
laimių įprasta kaltinti vien valdančiuo
sius, o pamirštami valdomieji. Tai ne visai 
teisinga. Valdomųjų nesugebėjimas pro
tauti, nenoras domėtis valstybės tvarky
mu, nenoras vispusiškai tobulėti gal yra 
lygiavertės reikšmės. Juk tautos ir valsty
bės orumas neapsiriboja politine, policine 
ir karine jėga: pažanga moksle, mene ir 
moralėj turi ne mažesnės reikšmės. O tai 
jau visos tautos reikalas.

Čia bus tikslu priminti reikšmingą, bet 
nemalonų ir skaudų mums faktą, įvykusį 
1945 m. Po Vokietijos kapituliacijos (t.y. 
pokarinės politinės veiklos įkarščio metu) 
žinomas mūsų anų laikų visuomenininkas 
profesorius K. Pakštas, turėjęs pažinčių 
aukštose Amerikos sferose, išnaudojo 
kiekvieną progą primindamas Lietuvos li
kimą ir bandė galinguosius „yankius“ pa
lankiai nuteikti, mūsų Tėvynės reikalui. 
Deja, jis išgirdo šiurkštų, skaudų sprendi
mą lietuvių tautai: „You are the forgotten 
tribe“ (Jūs esat užmiršta gentis). Kodėl 
toks paniekinimas? Mes esam tik gentis, 
net ir ne tauta!.. Atsakymą nesunku rasti. 
Juk lietuvių tauta nieko nedavė pasaulio 
mokslui, literatūrai, menui, lietuviai nesu
gebėjo demokratiškai valdytis, neturėjo 
būdingų tautinių bruožų.

Koks gi lietuvių tautinis pažymys? Kaip 
juos pažinti minioj? Kuo jie skiriasi nuo 
kitų? Atsakymas: lietuviai čia tėra dalelė 
pilkos „foreigner'ių“ masės. Vienas kitas 
lietuvis kartais paminimas spaudoj, kai 
nusižudo, kai būna policijos areštuojamas 
ar teismo nubaudžiamas... Daugelio lietu
vių tautinis susipratimas toks silpnas ir 
tautinė savigarba tokia menka, kad jie, 
net kviečiami, nestoja į Lietuvių Sąjungą 
ir raginami neprenumeruoja „Europos 
Lietuvio“. O ką jau bekalbėti apie tautiš
kai kultūrinį ambasadoriavimą!

O kaip būtų malonu Tr naudinga (ne tik 
lietuviams, bet ir Lietuvai!), jei lietuviai 
turėtų visas šitas savybes: sąžiningumą, 
kultūringumą, pažangumą, darbštumą, tei
singumą, blaivumą. Tautos su’ tokiomis 
savybėmis niekas nedrįstų vadinti forgot
ten tribe!

Jei lietuviai turėtų visas aukščiau išvar
dytąsias savybes, tai ir nutautimo klausi
mas nebūtų aktualus. Jei lietuviai būtų 
aukštesnės kultūros ir aukštesnio morali
nio lygio už vietinius to ar kito krašto gy
ventojus, tai lietuviškasis atžalynas di
džiuotųsi būdami lietuviais ir, ko gero, 
bandytų sulietuvinti kaimyninius kitatau
čius!.. štai kodėl britai nenutauto savo 
milžiniškose kolonijose!

(Bus daugiau)’

KOSTIUMAS MĖNULIO KLIMATUI
Viena Amerikos firma paruošė kostiu

mą busimiesiems kosmonautams, kuriems 
kada nors teks skristi į Mėnulį. Jis prime
na cilindro formos kapsulę, kurios viršų 
uždaro rutulys su langeliu. Kostiumo apa
čioje yra apsauginės kelnės.

Tokiame kostiume kosmonautas galės 
ilsėtis sėdėdamas, kadangi skafandras re
miasi į specialų trikojį Kostiume yra ra
dijo aparatūra, deguonies įrengimai, prie
taisai orui kondicionuoti, elektros energi
jos ir šviesos šaltiniai, įrengimai maisto 
atsargoms ir t.t.

KLAUSIMU
(Tęsinys iš pr. numerio)

Ilgainiui, krikščionių mokslui plintant, 
nyko ir lavonų deginimo paprotys. Romos 
imperijoje jis išnyko jau V a. pradžioje. 
Karolio Didžiojo valstybėje lavonai degin
ti griežtai uždrausta 789 m.

Tačiau beveik po 1000 metų Europoje 
atsirado keistas laidojimo būdas, turįs pa
našumo į deginimą: imta mirusiųjų, ypa
čiai didikų, kūnai virinti karštame vande
nyje, kad atsiskirtų ir apsivalytų kaulai, 
kurie paskui lengva kilnoti iš vietos į vie
tą. Panašus „laidojimas“ buvo pritaikytas 
Koelno arkivyskupui Rainaldui (1162 m.), 
imp. Fridrichui Barbarosai, šv. Liudvikui 
IX (1270 m.), Navaros karaliui Teobaldui, 
Prancūzijos karaliui Pilypui IV, Aragoni
jos karalienei Izabelei ir kit. Šį naują la
vonų apdorojimo būdą griežtai pasmerkė 
pop. Urbonas VIII 1299 m., pagrasindamas 
ekskomunika tokio „laidojimo“ daly
viams, uždrausdamas bažnytinį laidojimą 
taip parengto kūno, ir jis greitai išnyko.

Lavonų deginimo klausimas ir propa
ganda iškilo drauge su Prancūzų Revoliu
cija XVIII a. gale, kaip kovos su Bažnyčia 
priemonė. Iš Prancūzijos nuo 1848 m. kū
nų deginimo mintis, drauge su ateizmu, 
ėmė plėstis ir po kitus kraštus. Vokietijoje 
lavonų deginimo propagandai daugiausia 
pasidarbavo žinomi materialistai ir ateis
tai Vogtas ir Maleschottas. Italijoje kūnų 
kremacijos propagandistai buvo masonai. 
Kai 1869 m. viso pasaulio vyskupai susi
rinko į Vatikano I Susirinkimą,, tuo pat 
metu Neapolyje masonų kongresas nutarė 
reikalauti kremacijos, kaip priemonės 
griauti katalikų Bažnyčiai. Garsus italų 
masonas Gorini savo knygoje „Purifica- 
zione dei Morti“ (Mirusiųjų apvalymas) 
sako: „Mūsų užduotis neapsiriboja tik mi
rusius deginti, bet siekia sunaikinti ir 
sudeginti tikėjimą“.

Italijos masonai, kurie šioje propagan
doje buvo ypačiai aktyvūs, po ilgų pastan
gų pagaliau 1874 m. išgavo dekretą, lei
džiantį kremaciją laisvai pasirinkti, bet 
neprivalomą, kaip to norėjo masonai.

Ir kituose kraštuose, kur tik iškilo kūnų 
sudeginimo propaganda ir įstatymo pro
jektai, jie buvo keliami antireliginių, ate
istinių sąjūdžių ir masonų ložių. Jiems 
veikiant mirusiųjų kremacija leista įstaty
mais (tačiau neprivaloma) Prancūzijoje 
1887 m., Belgijoje 1932 m., Portugalijoje 
1910 m., Danijoje 1892 m., Čekoslovakijo
je 1919 m., Anglijoje 1902 m., Suomijoje 
1926 m., Austrijoje 1922 m., kai kuriose 
Amerikos Jung. Valstybėse, Argentinoje 
1886 m. ir kitur. Tačiau kremacijos gali
mybe, nors kai kur ji yra veltui, nedaug 
kas pasinaudoja. Kūno forsuotas sunaiki
nimas, kad ir labai veiksmingomis techni
kos priemonėmis, yra kažkas nenatūra
laus, neestetiško (paprastai artimieji ne
leidžiami pasižiūrėti, kaip lavonas ugnyje 
spirga), todėl juo nedaug kas ir naudojasi, 
nebent jau aiškiai antireliginiais moty-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Mūsų istorikai tvirtina, kad Kostas Ka

linauskas buvo pats narsiausias 1863 m. 
sukilimo vadas.

Ar jis buvo lietuvis, ar gudas? Už ką jis 
kovojo?

Tie patys istorikai tvirtina, kad jis su
kilimo metu nenorėjo klausyti Varšuvos 
įsakymų, nes Vilniaus komitetą laikė ly
giaverte vyriausybe Lietuvai, kaip Varšu
vos komitetą — Lenkijos vyriausybe. Jis 
vadovavęs Lietuvos skyriui, kiekviena 
proga pabrėždavęs Lietuvos atskirumą 
nuo Lenkijos.

Pagal istorikus išeitų, kad jam rūpėjo, 
Lietuvos reikalai, bet ne Gudijos. Ar tai 
tiesa?

Skaitome dabar ABN (antibolševikinio 
tautų bloko) biuletenio 1964 m. Nr. 3. Tas 
ABN apjungia įvairias tautybes kovai 
prieš bolševikus. Vadinas, jis neturėtų ap
jungiamųjų tautybių skaldyti. Kaip gi lai
mėsi kovą, jei teks tarp savęs plautis?

Taigi tame biuletenyje išspausdinta šio 
sukilėlio revoliucionieriaus fotografija, ir 
jis rašomas: Castus Calinouski. Toliau sa
koma, kad šis patriotas buvo gudas, suki
lo už Gudijos laisvę, ir jam numalšinti į 
Vilniaus teritoriją buvo atsiųsta 117.150 
rusų kareivių. Prastai ginkluota gudų ar
mija buvusi sumušta, ir „šiaurės vakarų 
teritorijos“ (taip tada rusai vadinę Gudi
ją) generalinis gubernatorius Muravjovas 
Calinouski pakorė Vilniuje.

Šioje istorijoje niekur nepasakyta, kad 
Vilnius yra gudų miestas, bet vis tiek vis
kas kvepia ypatingu kvapu. Kažkaip išei
tų, kad tuo metu kažkokia gudų sukilėlių 
armija buvo tada užvaldžiusi Lietuvą.

Tai ar tame ABN biuletenyje reiškiasi

Kun. dr. J. VAIŠNORA, MIC

vais, išskyrus Švediją, Norvegiją, Šveica
riją (kai kuriuose tik kantonuose) ir Vo
kietiją, kur susideginančių procentas yra 
kiek didesnis. Mat, protestantai yra pa
lankūs kūnų kremacijai, kai tuo tarpu 
pravoslavai, kaip ir katalikai, griežtai prie 
šingi. Prieš II pasaul. karą krematoriumų 
nebuvo Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Kas jau būtinai norėjo susideginti, tai at
likdavo medicinos fakulteto krematoriu
me, skirtame sudeginti mokslo reikalams 
panaudojamus lavonus ir jų dalis.

Lavonų sudeginimo šalininkai paprastai 
nepasisako, kad tuo jie nori kovoti su re
ligija ar kat. Bažnyčia. Jie dangstosi neva 
moksliškais, socialiniais ir higienos argu
mentais. Paprastai teigiama, kad kapai 
esą visokių ligų bakterijų židiniai. Tačiau 
tyrimai kapų oro ir apie kapus esančio 
vandens parodė, kad ten bakterijų nėra nė 
kiek daugiau, negu kitose vietose. Prancū
zų gydytojas Ch. Le Maout knygoje „Es- 
sais sur higiene dės cimitieres“ rašo: „Ne
gali būti dėl pūvančių kūnų ar kitų gyvū
nų chemiškų liekanų užkrečiami kapinių 
vandenys, nes jie išsivalo besisunkdami 
per žemės sluoksnius. Kapinių oro sudėtis 
yra tokia pat, kaip ir prie jų esančiuose 
miestuose. Negali būti kapinėse dvokimo 
laidojant pagal sanitarines taisykles, net 
kapinių ore nedaugiau ligų bakterijų, kaip 
kitur“.

Baigiamosios išvados. Katalikų Bažny
čia yra priešinga kūnų kremacijai ne dėl 
to, kad tai prieštarautų prigimtinei ar 
Dievo teisei, o tik dėl to, kad kūnų sude
ginimas yra priešingas seniausiai žmoni
jos ir krikščionybės tradicijai, priešingas 
krikščioniškai kūno pagarbai. Pačiam kū
nui, tiesa, vis tiek, kaip jis suardomas, ta
čiau ne vis tiek gyviesiems, kurie turi 
krikščioniškos pareigos jį pagarbiai palai
doti. Pagarba kūnui reikalauja, kad jis 
nebūtų prievartingai sunaikintas, bet pa
dėtas natūraliam irimui (pavirtimui že
me). Laidojimas žemėje yra susietas su 
tradicine Bažnyčios liturgija ir gyviau 
primena krikščioniškos mirties bei amži
nojo gyvenimo ir kūnų prisikėlimo tiesas. 
Bažnyčia yra priešinga lavonų deginimui, 
nes tai yra dažniausia jos praktikai ir jos 
mokslui pasipriešinimo' priemonė. Kai ku
rių kraštų masonai turi iš anksto padaryti 
testamentą, kad po mirties nori susidegin
ti. O kadangi masonų organizacijos Baž
nyčios yra pasmerktos ir tikintiesiems 
prie jų priklausyti draudžiama, Bažnyčia 
nori apsisaugoti nuo jos mokslo ir prakti
kos griovėjų ir apsaugoti tikinčiuosius 
nuo žalingos įtakos, kuri reiškiasi ir per 
kūnų deginimą. Tačiau, jei socialinės ar 
kitos sąlygos verstų vartoti kūnų krema
ciją, Bažnyčia tam nesipriešintų, jei tik 
tame nebūtų antireliginio ar antibažnyti- 
nio elemento. Kol to nėra, kol kūnų laido
jimas žemėje yra galimas, Bažnyčia ne
leidžia rinktis laisvai kremacijos dėl 
aukščiau suminėtų motyvų.

tik ne tie gudai, kurie Lietuvai norėtų pa
likti nedidelį žemaičių kampelį? Tokios 
idėjos, žinoma, juokingos, bet lietuviai 
vargu galėtų su jas skelbiančiais žmonė
mis sudaryti bet kokį bendrą frontą. Tada 
jau geriau susimesti į Adomo Mickevi
čiaus draugiją ir joje linksminti lenkiš
kuosius Lietuvos emigrantus, nors čia irgi 
pasitarnaujama lenkiškiesiems nacionalis
tams.

* * *

Matau, kad J.A.V. lietuviški laikraščiai 
reiškia tam tikras simpatijas senatoriui 
Goldwateriui. Vadinas, jie būtų linkę ma
tyti jį prezidentu.

Kadangi „Europos Lietuvis“ dėl Gold- 
waterio laiko žemyn nuleistą nykštį, tai 
noriu perduoti jo skaitytojams neseniai 
anglų spaudoje užtiktą anekdotą.

Goldwateris jau prezidentas. Baltuosiuo 
se Rūmuose suskamba telefonas. Skambi
na štabo viršininkas.

— Pone prezidente, Sovietų Sąjunga 
pradėjo pulti raketomis. Jos jau pakeliui. 
Ką mes darysime?

Nė trupučio nedelsdamas, Goldwateris 
atsako:

— Pirmiausia sustatykite ratu vežimus.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.11.
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Europos lietuviu kronikų
kurios metu visi parodė gražaus dosnumo, 
aukodami savo draugo gyvenimo pradžiai 
ir sutraukdami Ilgiausių metų.

J. Ks

LONDONAS
PAGERBTAS LIETUVIS

Britų College of Pathologists Taryba, 
įvertindama Dr. K. Valterio profesinę, 
akademinę, mokslinę ir pedagoginę veiklą 
Lietuvoje ir D. Britanijoje, šį pavasarį iš
rinko jį College'io nariu, o dabar suteikė 
jam ir Fellow laipsnį.

IŠKILMĖ
Liepos 26 d., sekmadienį, naujas kun. V. 

Čivželis, MIC, buvęs latvių valstybinės 
operos solistas, Lietuvių bažnyčioje laikys 
11 vai. Sumą ir teiks specialų kunigo pa
laiminimą.

Mūsų dalyvavimas glaudžiau jungs abi 
laisvės siekiančias tautas.

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.
Išvažiuojama iš abiejų vietų punktua

liai ir ekskursantai prašomi nesivėluoti.
S. Kasparas

LIETUVIŠKOJI ŠV. ONA

Šv. Onos Lietuvių Moterų Draugija savo 
metinėje šventėje liepos 26 d., 11 vai., tu
rės Lietuvių bažnyčioje specialias šv. Mi
šias ir Parapijos salėje 4 vai. arbatėlę su 
programa.

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

PAIEŠKOJIMAI

ZABUKAS Petras, pats ar žinantieji 
apie jį, prašom rašyti:

B. Ilčiukas 108, Kingsbury Rd., Covent
ry, England.

NOTTINGHAMAS
KUN. M. BURBOS PRIMICIJOS

Liepos 12 d. Nottinghamo lietuviai turė
jo nepaprastai gražią šventę: tą dieną St. 
Patrick’s bažnyčioje iškilmingas Mišias 
atnašavo buvęs jų darbo ir kultūrinės veik 
los draugas, bet vėliau įstojęs į T. Salezie
čių vienuolyną, kun. Mečys Burba.

Bažnyčioje buvo žmonių apstu. Susirin
ko iš plačių apylinkių. A. Maldučio gra
žiai diriguojamas vyrų choras įspūdingai 
sugiedojo Ecce sacerdos — Štai kunigas 
giesmę. Visų akys nukrypo į tokį gerai 
pažįstamą svečią kunigą, kuris susitelkęs 
artinosi prie altoriaus. Pynėsi kunigo ir 
choro giesmių melodijos, jautėsi pakelta, 
neįprasta nuotaika. Pamokslo metu kun. 
J. Kuzmickis ryškino kunigo vaidmenį šių 
metų mūsų visuomenės tarpe, charakteri
zavo kunigo ir pasauliečių santykius, lietė 
pašaukimo dovaną. Po Mišių kun. Burba 
visiems suteikė popiežišką palaiminimą ir 
spaudė kiekvieno galvą.

Tuoj po pamaldų gausus dalyvių būrys 
susirinko St. Patrick's mokyklos salėje 
iškilmingų pietų. Moterims vaišinant vi
sus gerai parengtais pietumis, kun. Mečį 
sveikino Kz. Bivainis, J. Galbuogis, sve
čias kun. P. Urbaitis, Kz. Deveikis ir kun. 
J. Kuzmickis. Visi džiaugėsi kun. Mečio 
pasiektais rezultatais, linkėdami nepamirš 
ti savųjų ir nešti jiems dvasinės paguo
dos. Visų lietuvių vardu gražią dovaną — 
puikiai išsiuvinėtą stulą įteikė du mažieji. 
Kun. Mečys savo gražioje kalboje nupasa
kojo kunigiško pašaukimo budimą sieloje, 
paminėjęs savo senolio brolį kun. Burbą, 
įkūrusį JAV pirmą lietuvišką parapiją, ir 
dėdę, nuoširdžiai dirbusį tautinio darbo 
laukuose. Dėkojo visiems už gausų daly
vavimą šventėj ę, už vaišes, sveikinimus ir 
pažadėjo visuomet talkininkauti.

Po to sekė įvairi ir įspūdinga jaunimo 
meninė programa, parengta Vainorienės 
ir V. Gasperienės pastangomis. Skambėjo 
lietuviškos dainos, vis naujos, įvairios ir 
įspūdingos, trepsėjo šokėjų kojos, šokant 
meniškus tautinius šokius. Gražu, kad jau 
nimo tarpe buvo net keli svetimtaučiai, 
kurie kartu dainavo ir šoko, vilkėdami 
mūsų tautinius rūbus.

Visiems jautriai ir iš visos širdies padė
kojo kun. Mečio sesuo Jadvyga Perminie- 
nė, iškeldama šeimos džiaugsmą, kad vie
nas jos narys pasiekė kunigystės, o kartu 
ir skausmą, kad motina, gyvenanti Lietu
voje, tik mintimis ir malda gali dalyvauti 
sūnaus džiaugsmo šventėje. Kitas brolis, 
karo metu pasimetęs nuo šeimos ir tarna
vęs amerikiečių kariuomenėje, taipgi įsto
jo JAV į saleziečių vienuolyną, ieškoda
mas aukštesnių idealų.

Lietuviai ilgai minės šią puikią šventę,

NORTHAMPTONAS
ĮSPŪDINGAS BIRŽELIO TRĖMIMŲ

MINĖJIMAS
Birželio 21 d. atvyko iš Londono klebo

nas Dr. S. Matulis, Paruliu šeima ir Bliū- 
džiūtė, iš Nottinghamo skyriaus pirminin
kas K. Bivainis ir Oželių šeima, iš Kette- 
ringo skyriaus pirmininkas A. Kirkilionis 
su keletą tautiečių, Corby skyriaus pirmi
ninkas Miliauskas su grupe tautiečių. 
Taip pat ir iš Northamptono kolonijos dau 
giausia negu bet kada atsilankė tautiečių.

Klebonas atlaikė šv. mišias ir pasakė 
pamokslą. Šv. mišių metu susirinkusieji 
giedojo, o toms gražioms giesmėms vado
vavo talentingi ir jauni žmonės — Nagiai 
iš Ketteringo.

Po pamaldų ten pat salėje įvyko oficia
lioji minėjimo dalis. Prie garbės prezidiu
mo stalo buvo švari Lietuvos trispalvė vė
liava, stalą puošė gėlės, lietuvių ir anglų 
vėliavėlės. Pradedant minėjimą, sugiedota 
Marija, Marija. Skyriaus pirmininkas A. 
Barančiukas tarė keletą žodžių ir į garbės 
prezidiumą pakvietė kleboną S. Matulį, 
Nottinghamo skyriaus pirmininką K. Bi- 
vainį, savanorį kūrėją M. Vareiką, Kette
ringo skyriaus pirmininką A. Kirkilionį ir 
Corby skyriaus pirmininką Miliauską.

Paruliai smuiku ir akordeonu atliko dvi 
dainas. K. Bivainis skaitė paskaitą, kalbas 
pasakė A. Kirkilionis, Miliauskas ir klebo
nas. L. Švalkus skaitė 3 savo eilėraščius. 
Paskaita, kalbos ir eilėraščiai buvo patrio
tiški, klausytojus nukėlė į nelaimingą oku
pacijos laiką, trėmimus, žudymus ir da
bar kenčiančią Lietuvą.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Žmo
nių buvo tiek daug, kad prie arbatėlės 
stalų galėjo tik pusė susėsti. Loterija taip 
pat buvo gyva, ir keletas laimėjo. Susirin
kusieji nenoromis skirstėsi, norėjo dar pa
sidalyti įspūdžiais ir mintimis. Dar kartą 
pamatėme, ką reiškia organizuotumas ir 
susiklausymas.

L. Utka ir A. Petruševičius paaukojo po 
20 šil. išlaidoms padengti. Visiems prie 
programos prisidėjusiems ir atsilankiu
siems reiškiame pagarbą ir padėką.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO LIETUVIŲ SKAUTŲ 

METINĖS
Daug vietinių ir artimesnių apylinkių lie 

tuvių sutraukė į Manchesterio Liet. Soc. 
Klubą birželio 27 d. įvykusi liet, skautų -

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA

TAZAB & Co. Ltd
PASIUNČIA ĮVAIRIŲ PREKIŲ IR MAISTO 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ.
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.

Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

I :

FIRMOS ADRESAI:

LONDON

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

MANCHESTER : I

47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16. 
Tel.: MOS — 4683. |

H
BIRMINGHAM

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

: į iSlJ

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

SIUNTINYS NR. 11

3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui 
vilnonės medžiagos, 24-30 oz.

3į 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.

čių metinė šventė — dvejų metų gyvavimo 
sukaktis. Plati ir įvairi programa buvo iš
pildyta Klubo aikštelėje. Oras šiam įvy
kiui pasitaikė gražus. Dar prieš pradedant 
programą į aikštelę viliojo lietuviškų 
plokštelių muzika. Tai buvo J. Verbicko 
(vyresniojo) nuopelnas.

Sukakties minėjimas pradėtas iškilmin
ga sueiga — išrikiuoti skautai, įneštos vė
liavos, pagerbta vadovybė, perskaityti įsa
kymai. Šią dalį pravedė vietininkas ps. J. 
Maslauskas. o sueigos tęsti pakvietė Angli 
jos Rajono liet. sk. vadą s. J. Alkį.

Taręs žodį, s. Alkis pakvietė rašytoją 
v.s. R. Spalį-Giedraitį priimti jafn skirtąjį 
, Padėkos su rėmėjo kaspinu“ ordiną už 
tai, kad jis, išleisdamas savo trilogiją, da
vė didelį įnašą lietuvių literatūrai. Ordiną 
paskyrė LSS Pirmija. V.s. Spalis-Giedrai- 
tis pasakė gražų padėkos žodį.

Toliau kalbėjo skautų laikraščio „Bu
dėkime“ naujasis redaktorius Vik. Ignai- 
tis, organizacijų vardu DBLS Mancheste
rio sk. pirm. V. Kupstys, Manch. Klubo vi- 
cepirm. K. Požėra ir skautų tėvų k-to pir
mininkas S. Karnauskas. Visų pasakytųjų 
kalbų vedamoji mintis buvo ta, kad lietu
viai skautai atlieka labai svarbų darbą lie
tuvišką jaunimą auklėjant, o taip pat ir 
mūsų kultūrinėje veikloje. Pabaigos žodyje 
s. Alkis visus kviečia nepamiršti skautų 
vasaros stovyklos. Sueiga baigiama himnu 
ir vėliavų išnešimu, o žiūrovai prašomi su 
siburti arčiau nemažo laužo.

Pakurti laužo pakviestas Klubo pirm. V. 
Kupstys. Laužo metu, s. B. Zinkui vado
vaujant, vietiniai skautai-tės išpildė daug 
dainelių, eilėraščių, šokių ir juokų. Pasi
rodymuose pasireiškė sesutės Požėraitės, 
Irena ir Antanas Jokūbaičiai, B. Petraus
kaitė, L. Karnauskas, Žebelys, Steponėnas 
ir kt. A. Karnauskienė ir J. Verbickas 
suvaidino „Darbo ministerijoje“, o V. ir J. 
Verbickai pavaizdavo sceną „Pas kirpėją“. 
Laužo programos pabaigoje Nottinghamo 
liet, skautės pašoko keletą tautinių šokių. 
Akordeonu grojo R. Zaveckas. Laužo ug
niai gęstant I. Jokūbaitytė paskaitė maldą, 
ir tuo buvo baigta oficialioji šventės dalis.

Dalyvavusiems šventėje skautams ir jų 
svečiams Klubo viduje buvo parengta va
karienė. Turtingai ir skoningai stalus pa
dengė bei maistą paruošė A. Petrauskienė 
(iš Rochdalės). Tuo tarpu Klubo salėje, 
Lukšaičio orkestrui grojant, prasidėjo šo
kiai.

Šventę suruošė Manch. liet, skautų-čių 
„Živilės“ ir „Maironio“ draugovės, remia
mos sk. tėvų k-to ir Liet. Klubo.

A. Pilkauskas

BRADFORDIŠKIAI MANCHESTERYJE

Liepos 4 d. Manch. Liet. Klubą aplankė 
Bradfordo Liet. Vyties Klubo narių eks
kursija. Bradfordiškiai Manchesteriui atsi 
lygino dvigubai didesniu atvykusiųjų skai
čiumi, kuris siekė arti 40. Manch. Klubo 
vadovybė juos sutiko ir patalpino viename 
didesniųjų kambarių prie ištisinio stalo. 
Buvo parūpinta ir užkandžių. Greit svečiai 
ir šeimininkai įsileido į pokalbius, ir vis
kas sudarė didelio pobūvio įspūdį. Brad
fordo Klubo sekr. A. Būčys tarė žodį, ku
riame, tarp kita ko, pasakė, kad gera ras
ti kelius prie kaimynų durų, tačiau būtų 
dar gėriau, jei mes rastume kelius į vienas 
kito dvasią, vienas kitą labiau suprastu
me. Manch. Klubo pirm. V. Kupstys džiau 
gėsi svečių atvykimu.ir kvietė visus links 
mai praleisti vakarą.

Šį gražų kaimyniško bendravimo po
būvį T. Burokas, pats akordeonu pritarda
mas, paįvairino savo sukurtais kupletais, 
o Ant. Šukys įdomiu feljetonu. Vėliau nu
skambėjo keletas bendrų dainelių. Laikas 
prabėgo labai greit.

Reikėtų palinkėti abiems klubams, kad 
toks kaimynų bendravimas virstų papro
čiu. A. Pilkauskas

VOKIETIJA
— Jonas Šilingas paaukojo Vasario 16- 

tos Gimnazijos rūmų statybai 25,00 Dm. "
— Lietuvė bajorė Elena Blombergienė 

iš Žemaitijos, gyvenanti Diepholze, nuo
širdžiai rūpinasi lietuviškais reikalais ir 
remia pagal dabartines savo išgales varg
šus ir mūsų institucijas.

— „Baltikos“ pirmoji vyrų rinktinė lai
mėjo visų komandų turnyrą ir tapo Ham
burgo Miesto ir Krašto nugalėtoju — 
„Landesligameister“. šis laimėjimas įga
lioja mūsų rinktinę dalyvauti visos Vokie
tijos geriausų tinklinio rinktinių turnyre. 
Šitame sezone kaip geriausi žaidikai pasi
žymėjo Arvydas Lingė ir Heincas Kikulis. 
Mūsų antrajai vyrų rinktinei nepavyko 
padaryti didesnių šuolių ir tinkamai pa
kopti. Mergaičių rinktinė dėl dalinio apsi
leidimo treniruotėse ir žaidynėse negalėjo 
ištverti gana ilgame Hamburgo miesto 
turnyre.

— Hamburgo lietuviai surinko Vasario 
16-tos Gimnazijos rūmų statybai ir klasių 
įrengimui 300,00 Dm. aukų. Rinko stud. 
Lingė Arvydas, Jonas Valaitis.

ITALIJA
-,s Į

SPORTO ŠVENTĖ CASTELNUOVE

Praėjus egzaminų įkarščiui, birželio 28 
d. Castelnuovo jaunimo tarpe įvyko spor
to šventė su atnaujintos sporto aikštės ati
darymu. Iškilmėse dalyvavo didelis lietu
vių bičiulis Apskrities Savivaldybės Virši
ninkas (Presidente della Provincia) advo
katas dr. Giovanni Amassio, tos pačios 
Savivaldybės Patarėjas dr. P. Andriano, 
Castelnuovo klebonas, viršaitis ir kitų pa
reigūnų.

Įstaigos berniukai svečius sutiko dūdų 
orkestru. Apskrities Viršininkas, iškėlęs 
orkestrą kaip darnumo bei sugyvenimo 
išraišką ir apibūdinęs sportą kaip kūno 
lavinimo ir charakterio ugdymo mokyklą, 
perkirpo tradicinį kaspiną ir su vienu ber
niukų sulošė draugišką stalo teniso par
tiją.

Švenčių salėj jaunųjų orkestras sve
čiams sugrojo maršą „Erelį“, pašoko ke
purinę ir padainavo kelias liet, dainas. 
Ištisas savaites užsitęsusios „olimpiados“ 
laimėtojams Apskrities Viršininkas įteikė 
premijas ir prisegė medalius.

Stalo teniso čempionais pasireiškė du 
hamburgiečiai — Arv. šiušelis ir Vikt. 
Stančius; tinklinio: P. Butkevičius, Ign. 
Mickevičius, K. Repšys, V. Stančius Ir 
Alfr. Bružaitis; futbolo varžybose pasižy
mėjo R. Bartaška, Alfr. Bružaitis, P. But
kevičius, P. Japkinas, St. Jasulaitis, Kęs
tutis ir Skirmutis Repšiai, Arv. šiušelis, 
J. Bružaitis, Alv. Gustainis, K. Graf ir J. 
Sons; bėgime pasižymėjo Ignas ir Ralfas 
Mickevičiai, Arv. šiušelis, Ad. Tutlys ir 
Sk. Repšys. Už korektišką sportingumą- 
buvo premijuoti Pr. Žaliukas, P. Butkevi
čius, P. Plučas, K. Repšys, J. Bružaitis ir 
Alb. Pušys.

Atostogoms dauguma berniukų sugrįžo 
pas tėvus į Vokietiją, Angliją, Belgiją; ki
ti išvyko į vasarvietę Alpėse. Rugpiūčio 
mėn. veiks vasaros stovykla iš Vokietijos 
atvykstantiems berniukams. Visos vietos 
jau užimtos. pg
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NAUJAS BŪDAS 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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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 1.1.

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

Visas šias plokštelės 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.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

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

Surrey.

PASAULYJE
— Vien tik šiaurės Wesfalijoje, V. Vo

kietijoje, gaisrai praeitais metais padarė 
116 milijonų markių nuostolių (1962 m. 
nuostolių buvo tik 44 mil. markių).

— Vyną gurkšnojanti Ispanija užsisakė 
Britanijoje alaus daryklą, pajėgsiančią pa 
gaminti per savaitę 6.000.000 butelių lage
rio, ir stato netoli Barcelonos.

— Buvusį Mauthauseno koncentracijos 
lagerį Austrijos vyriausybė nutarė pavers
ti muziejum.

— Pirmosios klasės vagono skyriuje 
tarp Manchesterio ir Blackpoolio (Britani 
joje) pusantros dienos išvažinėjo voverai
tė.

— Oficialiais statistikos duomenimis, 
Portugalijoje beraščių dabar bėra 28 proc. 
gyventojų (1950 m. buvo dar 40 proc.).
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