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PO SOVIETINIU KEVALU
Kaip sulietuvinti Spalį?
Laisvalaikis, nedarbo diena visų mielai
laukiama. Nutrūksta kasdieninė rutina,
žmogus išsiblaško dvasiškai ir fiziškai.
Ypač kai dar susidaro pakilesnė, šventiška
nuotaika. Tokį šventiškumą visokiausiomis
įmanomomis ir neįmanomomis priemonė
mis komunistai Lietuvoje stengiasi sufab
rikuoti Spalio revoliucijos metinių sukak
čių proga.
Spalio revoliucijos sukaktis sovietinėje
liturgijoje maždaug atitinka krikščioniškas
Kalėdas. Jeigu Kalėdose krikščionis šven
čia Kristaus gimimo dieną, o tuo pačiu ir
krikščionybės pradžią, tai sovietiniai ko
munistai lapkričio 7-tąją švenčia pradžią
to laikotarpio, kurį jie išpūstai vadina
„Spalio epocha“. Ne tik palys švenčia, bet
tą šventimą bruka ir visiems savosios im
perijos valdiniams.
Ir Lietuvoje šiandieną lapkričio 7-toji
yra nedarbo diena, nors nevisai. Darbi
ninkams, tarnautojams, moksleiviams, stu
dentams, žodžiu, visiems iš kūdikystės jau
išaugusiem ir dar nevisiškai persenusiem,
tenka įkyri pareiga: žygiuoti Spalio eitynė
se. Pagrindinės apeiginės eitynės, žinoma,
vyksta Maskvoje, Raudonojoje aikštėje,
bet tikslios kopijos pravedamos visuose im
perijos miestuose ir miesteliuose. Surikiuo
ti pagal įmones, įstaigas, mokyklas, žmo
nės varomi pro tribūną, kurioje išdidžiai
stovi sovietinės valdžios viršūnės ir komu
nistiniai bonzos. Kas nors iš žygiuojančių
jų paleidžia šūkį, žygiuojantieji privalo at
sakyti garsiu „valio", ir taip iki sekančios
kolonos.
Žygiuoti, aišku, nuobodu, rudenį šaltoka,
bet, atitinkamų darbuotojų uoliai sekami,
dirbantieji bijo susilaukti nemalonumų
darbovietėse, studentai nustoti stipendijų
ir... pražygiuoja savo įkyrią pareigą. Ta
čiau ir šitas sovietines kalvarijas vaikščio
jant, ne visuomet viskas vyksta „pagal pla
ną“. Prieš porą metų, pavyzdžiui, Vilniaus
eitynėse ne vieno lietuvio širdį staiga ma
loniai padilgino vaizdas: ant balto mūro di
dėlėmis raidėmis buvo užrašyta: TEGY
VUOJA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Užrašas netrukus, žinoma, buvo nuplautas,
bet tūkstančiai žygiuojančiųjų šūkį matė,
ir ne vienas jų gal susimąstė, ko iš tikrųjų
yra vertas laisvas ir nepriklausomas liau
dies gyvenimas ir ko verta toji revoliucija,
kurios garbei jie buvo atvaryti vilktis mies
to gatvėmis.
— 0—
Sekančiais metais sukaks jau pilnas pus
šimtis metų nuo Spalio revoliucijos Petra
pilyje. Kremlius šitą sukaktį ryžosi ypač
iškilmingai paminėti, ir visi ateinantieji
metai bus apgaubti vadinamojo „Didžiojo
Spalio" aureole. Spauda, radijas ir kitos
agitpropinės priemonės jau dabar pradėjo
atspindėti Spalio revoliucijos įvykius. Neiš
vengia šito nuobodulio nė prie Sovietijos
prijungtoji Lietuva.
Lietuvos agitpropininkams čia iškilo tik
rai nepavydėtinas uždavinys. ■ Kaip tuos
Spalio revoliucijos įvykius „sulietuvinti“?
Uždavinys nelengvas ir be lakios vaizduo
tės beveik neįveikiamas. Lietuvių komunis
tų skaičius iki pat sovietų okupacijos 1940
m. buvo toks menkas ir nereikšmingas, kad
rimtai kalbėti apie kokią lietuvišką komu
nistiškai suprastą revoliuciją tiesiog ne
įmanoma. Bet reikia, ir agitpropininkai
bando...
Štai, „Spalio epochą" begarbindama,
„Komjaunimo Tiesa" pasišovė savo lapkri
čio 18 d. laidoje pavaizduoti, kaip bloga
nepriklausomojoje Lietuvoje buvo... komu
nistams. Aimanos nelabai įtikina. Pirmiau
sia, komunistų Lietuvoje nepriklausomy
bės laikais tebuvo keli šimtai, o jeigu to
kiai nedidelei ir nereikšmingai grupelei ne
priklausomoje valstybėje nekaip sekėsi,
dar toli gražu nereiškia, kad dėl to buvo
pagrindo griauti valstybinę santvarką ir
daryti kažkokias revoliucijas. Antra ver
tus, tenka sutikti, kad kariuomenės teis
mai profesionalų komunistų, dirbusių ap
mokamą antivalstybinį darbą, neglostė.
„Komjaunimo Tiesa“ tad ir aprašo, kaip
trys komunistiniai veikėjai — J. Komo
daitė, J. Sochatas ir J. Garelis (komparti
jos CK sekretorius — kariuomenės teismo
buvo nubausti kalėjimo bausmėmis.
Iš bylų aprašymo paaiškėja, kad visi
trys turėjo savo kompetetingus advokatus
ir kad bylų svarstymo metu jiems buvo su
teiktos visos galimybės teisintis ir gintis.
Tomis teisėmis ir galimybėmis kaltinamie
ji pilnai pasinaudojo. Besigindami jie net
gi išsigynė savo priklausomybės komunis
tų partijai, o J. Komodaitė kalboje teismui
netgi rado progos pasisvaidyti propagandi
niais komunistiniais šūkiais. Savo kalboje
Komodaitė netgi platokai apibūdino Mopro, arba Liaudies pagalbos, veiklą ir užda
vinius. Tai buvo pagalbinė komunistų or
ganizacija, kuri rinko aukas ir šelpė suim
tuosius komunistus ir jų šeimas.
Akylam „Komjaunimo Tiesos“ skaityto-
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NUOMONĖ
Visi kultūringi ir pažangūs kraštai turi
viešosios nuomonės tyrimo institutus. Dide
lėse ir turtingose šalyse, kaip JAV, Anglijo
je, Vakarų Vokietijoje ir kitose, jų yra net
po kelis. Tie privatūs institutai teikia savo
patarnavimus didžiosioms prekybos ir ga
mybos firmoms, spaudai, politinėms parti
joms, valstybės įstaigoms ir visiems ki
tiems, kas tik nori sužinoti plačiųjų masių
skonį ar nuomonę vienu ar kitu klausimu
ir, žinoma, gali už tuos patarnavimus ne
pigiai užmokėti. Gyventojai su institutų
tarnautojais mielai bendradarbiauja ir į vi
sus jų klausimus noriai bei atvirai atsaki
nėja. Juk žmonės suinteresuoti, kad jų bal
sas būtų išgirstas ir pageidavimai išpildy
ti.

Viešosios nuomonės tyrimo institutų ne
turi diktatūriškai valdomos ir okupuotos
šalys. Tai būtų beprasmis darbas. Pirmiau
sia dėl to, jog diktatoriai vis tiek nepaiso
gyventojų nuomonės ir troškimų. Jeigu jie
paisytų, tai leistų žmonėms patiems tvafky
tis kaip patinka. Antra, gyventojai, institu
tų tarnautojų klausinėjami, vis tiek savo
tikrosios nudmonės nepasakytų, bijodami
išdavimo ir baudų. Trečia, diktatūriškai
valdomų ir okupuotų kraštų valdovams tos
rūšies patarnavimai ir nereikalingi. Gyven

tojų nuotaikas jie sužino iš slaptosios mi
licijos pranešimų.
Sovietų Sąjungoje viešosios nuomonės ty
rimo institutų, rodos, nėra. Visų vardu ten
kalba partija, kurios nuomonė visiems pri
valoma ir žinoma. Ją skelbia dideli būriai
gerai apmokamų agitatorių, visa sovietinė
spauda, radijas, televizija, filmai. Todėl
kiek nustebome, kai zimaninės „Tiesos“
redakcija paprašė savo skaitytojus pasisa
kyti, kokį jie nori matyti dienraštį ateinan
čiais metais. Mums atrodo, kad tuo savo
žygiu laikraštis prasilenkė su savo paskirti
mi. Juk jis pats, būdamas Lenino partijos
organas, turi būti ir gryniausios išminties
šaltinis, iš kurio per dienraščio puslapius ta
išmintis turėtų nepaliaujama srove tekėti į
prenumeratorius, nors pastarieji, užuot jį
skaitę, dažnai panaudoja kaip vyniojamą
jį popierių ar dar prastesniems reikalams.
Tai nėra mūsų prasimanymas. Tą paslaptį
pernai išdavė kai kurie prenumeratoriai
spaudos platintojams, o pastarieji pranešė
dienraščiui, kuris su didžiausiais priekaiš
tais ir pamokslais ją išsispausdino.
Kaip ten bebūtų, bet partijos organas
kreipėsi į skaitytojus ir prašė jų nuomo
nės. Kadangi ir mes paskaitome, tai norime
paskubėti nors su savo pastabomis apie pir

Septynios DIENOS
BANDYMAS DAR PASIKALBĖTI

SURANKIOJO MIIIAJLOVO DRAUGUS

Britanijos vyriausybė buvo nurodžiusi
Rodezijai sąlygas dėl ateities. Jei dėl tų są
lygų būtų nesusitarta, tai Britanija prašy
tų J. Tautas pritaikyti Rodezijai ekonomi
nes sankcijas. Kaip žinia, Rodeziją valdan
ti baltųjų mažuma paskelbė kraštą nepri
klausomu, nelaukdama, kol bus priimta
konstitucija, kuri vestų į demokratinę tvar
ką.
Dabar, prieš darant rimtus sprendimus,
Britanijos min. pirm. Wilsonas ir Rodezijos min. pirm. Smithas dar buvo susitikę
tartis ir ieškoti taikios išeities.

Už spausdinimą užsienių spaudoje laiš
kų apie padėtį Jugoslavijoje Mihajlo Mihajlov buvo nuteistas kalėti.
Bet jis kartu su kitais jaunais intelektua
lais ruošėsi pradėti leisti Jugoslavijoje ne
komunistinį žurnalą. Leidimas leisti nebu
vo duotas, o dabar suimti jau ir penki jo
vienminčiai, kurie turėjo sudaryti žurnalo
tvarkytojų branduolį, o kiti du irgi kaltina
mi, bet dar nesuimti.
Kaltinami jie suokalbiavimu prieš liaudį
ir valstybę ir už priešišką propagandą.
U THANTAS SUTINKA

BADAS VIS TIEK ATEIS

JAV specialistai, kurie domisi pasaulio
gyventojų skaičiais ir galimybėmis jiems
išsilaikyti, tvirtina, kad netolimoje ateity
je bado pavojus yra neišvengiamas. Jeigu
apie 1980 m. dar bus žmonių, kurie neba
dauja, tai jie šitaip galės laikytis tik kitų
sąskaiton.
Dr. Berkner tvirtina, kad per 33 metus
dabartinis 3.300 mil. žemės gyventojų skai
čius pasieks 7.400 mil., ir jų maitinimas ne
galės būti didesnis kaip 1.340 kalorijų, bet
toks maitinimas jau turės reikšti badą.

Spaudžiamas įvairių kraštų atstovų, kad
nepasitrauktų, J. Tautų generalinis sekre
torius U Thantas pagaliau pareiškė, kad
jis pasiliksiąs ir toliau tose pareigose ir jis
buvo perrinktas.
Jis buvo paskelbęs, kad nebekandidatuosiąs, nes negalįs padaryti pakankamai
stiprios įtakos, kad būtų sustabdytas ka
ras Vietname, ir priversti didžiuosius kraš
tus, kad jie mokėtų savo įnašus J. Tau
toms.
KOSYGINAS PRANCŪZIJOJE

Lankydamasis Prancūzijoje ir tardama
sis su prez. de Gaulle’iu, Kosyginas, be ki
ta ko, pasisakė ir dėl Vokietijos.
Turėdamas galvoje nacionaldemokratų
Vokietijos krikščionys demokratai ir so partijos laimėjimus Bavarijoje, jis tvirtino,
cialdemokratai susitarė dėl koalicijos, ir kad kare sumuštasis fašizmas dabar vėl
parlamentas patvirtino Dr. Kiesingerį dienos šviesoje kelia galvą.
kancleriu vietoj Dr. Erhardo.
Kanclerio pavaduotojo ir užsienio reika SOKOLOVSKIS GIRIA STALINĄ
lų ministerio pareigas perima socialdemo
Buvęs sovietų generalinio štabo viršinin
kratų vadas Brandtas, ligšiolinis Vakarų kas maršalas Sokolovskis tvirtina, kad Sta
Berlyno burmistras. Naujajame ministerių linas labai gerai vadovavo Maskvos fronte
kabinete bus 9 socialdemokratai ministe prieš vokiečius.
rial.
Marš. Sokolovskis anuomet buvo Stalino
pavaduotojas tame mūšyje dėl Maskvos.
VYRIAUSYBEI VADOVAUS KRAGAS
Kiek anksčiau Staliną geru karo vadu sa
Netekusi rinkimuose 7 vietų, Danijos so vo atsiminimuose yra pripažinęs ir marš.
cialdemokratų partija bandė susitarti dėl Žukovas, kuris Chruščiovo laikais buvo nu
koalicinės vyriausybės su kairiųjų liaudies stumtas į šalį. Tik Žukovas parodė ir kri
socialistų partija. Susitarti nepasisekė, ir tiškumo, pripažindamas, kad Stalinas mū
socialdemokratai vėl sudarė vyriausybę, ku šiuose dėl Maskvos per anksti įsakęs pulti
rios min. pirmininkas ir užsienio reikalų vokiečius ir dėl to būtų beveik buvę gali
ministeris yra Kragas. Jis ir ligi šiol vado ma susilaukti katastrofos.
vavo Danijos vyriausybei.
Marš. Žukovas 70 m. amžiaus sukakties
proga dabar apdovanotas Lenino ordinu.
KOALICIJA PRAĖJO PRO
PARLAMENTĄ

jui čia ir kils noras palyginti politines by
las anuomet ir sovietinėje santvarkoje. Il
gus metus kone visas politines bylas Sovietijoje sprendė uždari čekistų teismai, va
dinamosios „troikos“. Kaltinamasis net ne
žinodavo, kada jo byla sprendžiama: tepranešdavo jam jau už akių atliktąjį nuo
sprendį. Tie „troikiniai teismai“ dabar jau
panaikinti, bet pabandytų politinis kaltina
masis bylos svarstymo metu pasakyti kal
bą, nukreiptą prieš sovietinę santvarką!
Čekistai nusivedę, tur būt, negyvai pri
muštų... O kas gi atsitiktų lietuviams, ku
rie sumanytų parinkti aukų ir jomis su
šelpti dabartinių politinių kalinių šeimas?
Atsakymas juk aiškus ir be aiškinimo.
Tiesa, kariuomenės teismai nepriklauso
moje Lietuvoje komunistų neglostė, bet,
palyginus su tuo, kaip sovietinė valstybė
elgiasi su savo politiniais kaliniais, Lietu
vos komunistai anuomet buvo beveik ant
rankų nešiojami.
V. M.

GERIAU, KAD NUVIRSTŲ

Sovietų „Pravda“ paskyrė daugiau kaip
3 puslapius santykiams su Kinija aptarti.
Kritikuodamas Kinijos laikyseną, laik
raštis neaiškiai teigia, kad būtų malonu,
jei būtų nuversta dabartinė Kinijos vado
vybė.
Mao Tse-tungo vadovaujamoji partija
esanti nacionalistinė ir šovinistinė.
KVIEČIŲ PRISTATYMO PAINIAVOS

Apie 20 mil. Indijos gyventojų gresia ba
das, jei pajėgūs kraštai neparems duona.
JAV buvo pažadėjusios 2 mil. tonų kvie
čių, bet jų pristatymas vyksta su kliūtimis,
kai dalis tų badaujančių maitinasi išimti
nai įvežta duona. Dėl to Indija nepatenkin
ta netvarkingu pristatymu. O JAV savo
ruožtu teisinasi, kad reikia laiku užsipra
šyti.
i
Bado grėsmė išsilaikys iki balandžio mė
nesio.
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muosius atsakymus. Turime atvirai prisi
pažinti, kad jie mums buvo šiokia tokia
staigmena dėl savo blaivumo ir išmaningumo. Taip atsargiai, bet, palyginti, aiškiai
gali parašyti tik žmonės, ilgus metus ėję
okupacijos „universitetus“. Tenka pasvei
kinti ir „Tiesos“ redaktorius, kad jų neiš
metė į krepšį, bet paskelbė.
Vilnietis tarnautojas rašo, kad jam „ne
patinka ir darosi monotoniškai nuobodi me
džiaga apie žiaurumus“. Aišku, jog čia kai
bama ne apie bolševikų, bet apie hitlerinin
kų ir vadinamųjų buržuazinių nacionalistų
žiaurumus. Kodėl jie nuobodūs? O dėl to,
kad niekas jais netiki. Kiekvienas ir men
kiausio išsilavinimo skaitytojas mato, jog
ta „medžiaga“ tendencinga, vienašališka, o
jos didžioji dalis — suklastota ar tiesiog iš
piršto išlaužta.. Niekas nemano ginčyti, kad
karo metu žiaurumų būta. Apie juos iškal
bingiausiai liudija ir mūsų krašto gyvento
jų sumažėjimas daugiau negu milijonu
žmonių. Bet kas juos sukėlė? Ar ne žiau
rieji okupantai, įsibrovę į mūsų kraštą ne
tik su savo tankais ir milijoninėmis armi
jomis, bet ir nežmoniškomis teorijomis ir
reformomis, su teroru ir provokacijomis.
„Tiesa“ rašo tik apie vienos pusės žiauru
mus, o dar žiauresnį sovietinį terorą arba
nutyli, arba pristato kaip karžygiškus
veiksmus. Aišku, jog metų metais per prie
vartą brukama tokia „medžiaga“ darosi
baisiai nuobodi.
Statybininkas pažymi: „Man patiko me
džiaga apie gamtos, vandens apsaugą, apie
istorinius, architektūros paminklus, kriti
niai straipsniai, kurie padeda šalinti nege
roves“. Tur būt, nesuklysime spėdami, jog
šis skaitytojas turi galvoje kartas nuo kar
to pasirodančius pranešimus apie sovieti
nių fabrikų vykdomą mūsų krašto upių bei
ežerų teršimą ir apie 11-kos drąsių lietuvių
mokslininkų bei menininkų neseniai pa
skelbtąjį protestą prieš maskviškės minis
terijos ruošimąsi savo pastatu sudarkyti
senos architektūros ansamblį Gedimino
aikštėje Vilniuje. Ir kur tokia medžiaga ne
patiks! Per ketvirtį okupacijos šimtmečio
lietuviuose susikaupė daug kartėlio dėl
naujųjų ateivių nepaisymo mūsų krašto ir
jo gyventojų reikalų. Perskaitę tuos protes
tus, daugelis skaitytojų pajuto palengvėji
mą, kad atsirado žmonių, kurie viešai paša
kė okupantui teisybę į akis, kad jis vėliau
negalės teisintis nežinojimu ar tyliu lietu
vių sutikimu. Aišku, kad kiekviena mūsų
kraštui, tautai ir jos nariams daromoji
skriauda turėtų rasti gyvą atgarsį Lietu
voje leidžiamoje spaudoje.
Tai buvo pora nuomonių. Yra ir pageida
vimų. Vilnietis inžinierius „siūlo išsamiau
informuoti apie užsienio lietuvių gyvenimą
ir veiklą, pageidauja, kad daugiau būtų
spausdinama nuotraukų iš tarptautinių po
litinių įvykių“. Iš tikrųjų kodėl „Tiesa"
smulkiausiai aprašo kiekvieną „vyresniųjų
brolių“ nusičiaudėjimą Maskvoje, bet kaip
nebylė nutyli lietuvių gyvenimą ir veiklą
svetur. Nors dienraštis yra okupantų orga
nas, tačiau leidžiamas lietuvių kalba ir ski
riamas lietuviams, todėl jų tautiečių užsie
nyje neturėtų taip atvirai ignoruoti arba
tik šmeižti ir plūsti. Skaitytojai jų veikla
domisi tikriausiai labiau, negu „vyresniųjų
brolių“ nusičiaudėjimais.
Augustinas Upėnas

BIJO TERŠIMŲ

Kodėl net ir lojalūs bolševikinės rusų
valdžios pareigūnai Lietuvoje bijo rusų
įmonių (ypač chemijos ir naftos), paaiški
na ištisa virtinė įvykių, rodančių, kad drau
ge su Lietuvos pramoninimu, kaip maras,
plinta ir Lietuvos žemės, ypač vandenų
nuodijimas.
Neseniai keli vietiniai ir vilniškiai parei
gūnai kėlė pavojaus ženklus iš Rokiškio.
Rašė, kad
„Birželio 9-12 dienomis Laukupis buvo
užterštas sieros rūgštimi, dažų atliekomis
bei mazutu nuo Rokiškio valymo įrengimų
iki Ragupio kaimo. Dėl to tūkstančiai vėžių
ropojo į pievas ir žuvo. Be to, žuvo lydekos,
vėgėlės, kuojos ir kitos žuvys. Grėsė pavo
jus apsinuodyti ir žmonėms, ypač vaikams.
Nukentėjo Moškėnų tarybinio ūkio (sovchozo) gyvuliai. Vien tik Zybolių skyriaus
kiaulidėje, kuri ima vandenį iš Laukupio
upelio, apsinuodijo daugiau kaip 30 peni
mų kiaulių, ir dvi iš jų padvėsė. Žmonės
nebeturėjo gėlo vandens gyvuliams girdyti
ir buitiniams reikalams. Beveik nuo Kaz
liškio iki Rokiškio užsidarė pirtys, jau ne
kalbant apie maudymąsi bei prausimąsi
upelyje“.
Nors, įsikišus inspektoriams, kanalizuo
jamo vandens valymo įmonė Rokiškyje ir
buvusi taisyta, teršimas tuo atveju buvęs
sustabdytas, bet neilgam. Gedimai kartoja
si, ir nuo liepos 18 dienos teršimas irgi kar
tojasi.
Todėl niekas nepasitiki maskvinių pla
nuotojų pažadais, jog naftos perdirbimo
įmonė Jurbarke galėtų būti taip įtaisyta,
kad „mažai“ terštų Nemuno ir apylinkių
vandenį.
(E)

VLIKas SUSKILO
Lapkričio 30 d. VLIKo Tarybos posėdyje
VLIKo Valdybos pirmininkas V. Sidzikaus
kas painformavo apie kai kurių VLIKo
žmonių dalyvavimą New Yorko Šviesos Santaros lapkričio 19 d. susirinkime, ku
riame vyko dialogas su Sovietų Sąjungos
eksponentu. Tarybos nariams pasikeitus
nuomonėmis, buvo pasiūlyta tų VLIKo
žmonių nereagavimą vietoje pripažinti ne
suderinamu su jų padėtimi VLIKe. VLIKo
Tarybos daugumai pasisakius, kad toks siū
lymas nesvarstytinas, VLIKo Valdybos pir
mininkas pareiškė atsistatydinimą. Po jo
pareiškimo šeši VLIKo Tarybos nariai iš
posėdžio pasitraukė (VLIKo Taryboj yra
15 narių).
Ar šis VLIKo Tarybos nuomonių išsi
skyrimas dėl išvadų VLIKo eksponuotų
žmonių neapdairios laikysenos atvejais ne
sutrukdys numatytu laiku VLIKo Seimui
įvykti — dar neaišku, nes galutinis VLIKo
narių - organizacijų nusistatymas paaiškės
tik VLIKo grupių vadovybėms padėtį ap
tarus.
Lietuvos Laisvės Komitetas priėjo išva
dą, kad Lietuvos Delegacijos Pavergtųjų
Europos Tautų Seime nario laikysena ta
me Šviesos - Santaros susirinkime yra ne
suderinama su Delegacijos nario padėtimi.

PAŠA ĮJLYJE
— Indija prašė, kad JAV duotų jai gel
bėtis nuo bado dar papildomai 2 mil. tonų
kviečių, bet JAV žada tuoj paskirti tik pu
sę mil. tonų.
— Amerikos vėžio draugijos vicepirm.
Dr. Hammondas įspėja rūkytojus, kad, rū
kydami cigaretes, daugiausia nikotino jie
įtraukia su paskutiniais dūmais, jei sten
giasi surūkyti iki galo.
— Grįžęs nelegaliai į savo kraštą, ispa
nas Molla nuteistas 10 metų kalėti už poli
tinę veiklą užsieniuose, o trys kiti, kurie
su juo grįžusiu buvo susitikę kavinėje, ga
vo po 4 ir pusę metų.
— Andų kalnų atšlaitėse prisiveisusios,
prieš porą savaičių pelės masėmis pasilei
do per Čilės laukus, nuėsdamos šimtus ak
rų derliaus ir pridarydamos daugiau kaip
100.000 svarų nuostolių, tačiau per porą sa
vaičių kaimiečiai lazdomis, šakėmis, chemi
niais nuodais ir panaudodami šunis bei vi
sokias užtvaras pagaliau atsigynė jų.
— Etiopija išvarė Somali jos diplomatą
Hassaną, kuris elgęsis dar iki šiol diploma
tams neįprastu būdu — šaudęs į policinin
kus, apmetęs akmenimis automobilius ir
apspiaudinėjęs žmones.
— Garsusis savo prokomunistine laiky
sena Krišna Menon, savo metu buvęs net
Indijos krašto apsaugos ministerių, 10 me
tų išbuvęs parlamente, turės nutraukti sa
vo parlamentarinę karjerą, nes jis nebebu
vo patvirtintas kandidatu rinkimams.
— Pagaminusi šiais metais automobilių
daugiau kaip už 900 mil. svarų, Volkswa
gen bendrovė linkusi save laikyti pačia ge
riausia Vokietijos pramonės įmone (per
pirmuosius šių metų 9 mėnesius ji išleido
1.262.000 automobilių).
— Sov. Sąjunga pradėjusi tiesti 3.000
mylių geležinkelį per Sibirą.
— Sulaukęs 104 m. amžiaus, mirė italas
mokslininkas ir inžinierius Fenderi, ku
riam priskiriamas konfeti išradimas.
— Pagal Pasaulinės Sveikatos Organiza
cijos duomenis, apie 1.000 žmonių nusižu
do kasdien, apie 3 mil. bando nusižudyti
kasmet (pirmąją vietą užima Vengrija, to
liau Suomija, Austrija ir kt).
— Apie Kondininą, Vakarų Australijoj,
pradėjo reikštis skėrių grėsmė, jie ten jau
nugraužė tūkstančius akrų miežių ir avižų.
— New Yorke trys banditai surišo ben
zino stoties vedėją ir jo padėjėją ir dvi va
landas patys pardavinėjo benziną, kol ši
taip susirinko 595 dolerius.
— Vokiečių Volkswagen fabrikas Wolfsburge išleido 12.000.000 automobilių.
— Britų nacionalsocialistų vado Jorda
no žmona Prancūzijoje nuteista 4 mėne
siams kalėti už nacinės propagandos plati
nimą, ir teismas atmetė jos prašymą leisti
pasinaudoti amnestijos aktu ir nesėdėti.
— Pekingo universiteto raudonosios gvar
dijos daliniai paskelbė atsišaukimus, ku
riuose reikalaujama, kad būtų pašalinti
prezidentas Liu šao-či ir komunistų parti
jos generalinis sekretorius Teng Hsiaoping, nes jie laikęsi antipartinės linijos ir
priešinęsi Mao Tse-tungui.
— JAV nusprendė sumažinti savo kari
nius dalinius Turkijoje.

Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą
reiškiame
p-nui Broniui ZINKUI ir šeimai
jo mylimai motinai mirus Lietuvoje.
L.A.S. Derby Skyrius
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DAR TRYS DOVANOS
Mūsų pats pagrindinis centras, aišku,
yra Londonas. Kas čia kur jame ar net ir
už kelių šimtų mylių nuo jo padaroma, tai
ten ir sutelkiamas dėmesys. Visa kita, kas
už jūrių marių padaroma, mus pasiekia lė
tais žingsniais. Bet jei ten kitur kas nors
gera ar gražaus padaroma, tai pasigėrėti ir
pasidžiaugti ne nuodėmė ir šiek tiek pavė
luotai. Va, pavyzdžiui, kaip gali iškęsti ne.pasidžiaugęs, imdamas į rankas tegu ir
kiek anksčiau jau Manyland Books leidyk
los JAV anglų kalba išleistąsias mūsų auto
rių knygas? Jeigu mes jas ir esame jau
skaitę, vienas kada nors seniau, o kitas dar
ne tiek seniai, tai malonu, kad jos iš naujo
atgyja ir susilaukia net kitataučių skaity
tojų. Tokias čia norime paminėti bent tris,
kurios dabar pasiekė mus.
Tarp pirmųjų savo leidinių Nidos Knygų
Klubas antrąja laida buvo perspausdinęs
Mykolo Vaitkaus „Tvaną“, romaną bibliji
nę tema. Mes, savo mastais ir pomėgiais
matuodami, galėjome tą romaną vienaip ar
kitaip vertinti, kai išėjo pirmoji jo laida
ar paskui antroji. Tačiau iš dalies vertę ro
do ir jo pakartojimas. Bet kai jau jis pakar
tojamas svetima ir dar tokia plačiai varto
jama anglų kalba, tai, žinoma, ir mūsų
akys dar teigiamiau ima žiūrėti. Matykite,
skaitys šią knygą jau ir nebe vien lietuvis!
Mūsų daugumos nuomonė, rodos, sutin
ka dėl to, kad būtų labai idealu svetimo
mis kalbomis pateikti pačius lietuviškiausius darbus, kur rašoma apie Lietuvą ir lie
tuvius. Toksai mūsų troškimas ir be aiški
nimų, rodos, aiškus. Visa bėda, kad daugu
mas lietuvių rašytojų rašė ir teberašo tu
rėdami prieš akis lietuvį skaitytoją, kuris
vis, rodos, būdavo nelabai reiklus ir ku
riam dvasiškai sušildyti nebūtinai reikėjo
literatūroje vaizduoti didelius žmones ir
rutulioti sudėtingą ir patrauklią intrigą.
Vadinas, nei rašytojai, nei skaitytojai ne
buvo šia prasme reiklūs ir nesirūpino, kad
literatūra eitų pramogos priemone. Tauti
niai dalykai visada pirmiausia rūpėjo. O iš
lepusio ir reiklaus pasaulio, žinoma, nenu
stebinsi tokiais literatūros veikalais, ku
riuose daugiausia vietos skiriama lietuviš
ko kaimo darbams ir papročiams.
O biblija plačiai žinoma pasaulyje, ir to
dėl kuria nors jos tema parašytas literatū
rinis darbas savaime turi tam tikro pa
trauklumo bet kurios tautos skaitytojui,
ypač krikščioniškos tautos, kuriam biblija
pažįstama. Va, kodėl Stp. Zobarsko Manyland Books leidykla tarp savo vis labiau išgarsėjančių leidinių paleido anglų kalba ir
biblijinę tema parašytąjį M. Vaitkaus ro
maną „Tvaną“ (The Deluge).
Nelietuviška tema parašytas ir Igno Šei-

kus visų yra piešęs Pranas Lapė, tur būt,
pats darbščiausias svetur lietuviškos kny
gos iliustratorius paskutiniaisiais metais.
A. Vaičiulaičio knygos aplankas šviečia
ypač skaidriomis spalvomis.
Atskira kalba būtų, kaip reikėtų padėti
S. Zobarskui varyti šį puikų darbo barą.
Norėdamas plėsti leidyklą, jis reikalingas
šėrininkų su pinigėliu. Čia jau reikia dau
giau pinigingesnių žmonių. Bet man rodos,
kad knygas pirkdami irgi galėtume prisi
dėti, idant ateityje vis daugiau mūsų ra
šytojų darbų būtų išleidžiama anglų kalba.
Patiems vyresniesiems lietuviams pirktis
tas knygas sau ir laikyti pasidėtas gal ir
neišeina. Bet nemaža turime jau paaugusio
jaunimo, kuris, sako, nebepriverčiamas ir
nebeprikalbamas skaityti lietuvių rašytojų
knygas originalo kalba. Aišku, tuo neprisivertimu jis nemaža nustoja, bet dabar jau
apsčiai lietuviškų dalykų yra išleistų anglų
kalba. Tai reikėtų, kad tos knygos kaip
nors pasiektų jaunimą, kuris nėra gerai įsi
savinęs lietuvių kalbos. Kaip? Gal būt, dodanomis, o gal net ir kokias bibliotekėles
sudarinėjant.
K. Abr.

niaus romanas „Siegfriedas Immerselbe at
sijaunina". Ig. šeinius apskritai yra per
dėm lietuviškas su savo „Kupreliu“ ir ki
tokiais gražiais dalykais. Daugumas tų lie
tuviškų darbų buvo parašyti jaunystėje.
Sulaukęs vidutinio amžiaus, o taip pat ir į
senatvę, jis mėgino imtis ir tarptautinių
temų. Štai jo ir paskutinysis apysakų rinki
nys „Vyskupas ir velnias“ turi jau stiprų
švedišką kvapą. Bent ketvertą knygų jis
švediškai ir parašė, nors tada ir lietuviško
mis temomis. O jo „Siegfriedas Immerselbe
atsijaunina“ buvo savo metu tikra aktuali
ja. Tame romane Šeinius stipriai pašiepia
anuomet aktualų vokiškąjį nacizmą su vi
somis jo rasinėmis teorijomis.
Mums, lietuviams, lyg .ir atrodytų, kad
po tiek metų, kai nacizmas buvo sulikviduotas, dabar ir pats romanas tarytum pa
sidarė nebemadingas. Deja, kitaip yra su
amerikiečiais, o gal bent su tam tikrais jų
sluoksniais. Kaip Amerikoje gyvenąs ir ge
rai amerikiečių literatūrinį skonį pažįstąs
rašytojas Aloyzas Baronas liudija „Antro
joje pradalgėje“ išspausdintame straipsny
DĖL VILNIAUS ŽALOJIMO
je, amerikiečiams tokie antinaciniai daly
kai vis dar tebėra aktualūs. Prie to jų sko Dėl telegrafo stoties priestato Vilniaus
nio derindamasis, štai Stp. Zobarskas ir pa Gedimino aikštės pakrašty, dėl kurio pro
leido anglų kalba tą satyrinį romaną, kuris testavo Vilniaus architektai, dailininkai ir
anglų kalba vadinasi „Rejuvenation of visuomenininkai, įskaitant ir projekto au
Siegfried Immerselbe".
torius (prie to proceso prisijungė ir Ameri
Jeigu tos dvi knygos lietuvį daugiausia koje gyvenantieji lietuviai vilniečiai) —
šildo šiandien tuo, kad per jas išeina į pa net ir komunistų partijos „Tiesa“ užėmė
saulį lietuviai rašytojai, nors šįkart ir ne poziciją lietuvių visuomenės, o ne Bielianilietuviškomis temomis, tai dar labiau pra no ministerijos pusėj.
džiunga akys ir širdis, kai vartome angliš Spalio'23 dieną „Tiesa“ paskelbė skai
kai išleistą Antano Vaičiulaičio novelių tytojų laiškų apžvalgą tuo klausimu. Iš
rinkinį „Vidudienis kaimo smuklėje“ (ang apžvalgos matyti, kad prieš to „neapgalvo
liškai Noon at a country inn). Čia iš 7 no to projekto“ vykdymą energingai pasisakė
velių tik 2 yra nelietuviškomis temomis. architektai ir istorikai (S. Mikulionis, A.
A. Vaičiulaitis — stambi lietuvių litera
Pilypaitis, R. Batūra, St. Pinkus, V. Partūros figūra, rašytojas, kurį negėda rodyti čiauskas,
V. Gabriūnas. M.Banikonienė),
kitiems. O šįkart čia svarbiausia, kad jis
kompozitoriai
ir dirigentai (B. Dvarionas,
kitiems parodomas su savo Lietuva ir jos J švedas, J. Gaižauskas,
A. Račiūnas, M.
žmonėmis.
Dvarionaitė), dailininkas V. Kisarauskas,
Tai štai tos trys knygos-dovanos, kurias poetas M. Martinaitis, mokytojas R. Skei
S. Zobarsko leidykla pateikė anglosaksiška vys ir, matyt, dar daug kitų, kurių redak
jam pasauliui ir kurios šiuo metu pasiekė cija įsakmiai nepaminėjo. Apžvalgoje pa
mus. M. Vaitkaus „Tvaną“ ir Ig. Šeiniaus skelbtos laiškų ištraukos įtikina, kad nuo
„Siegfriedas Immerselbe atsijaunina“ yra to projekto' atsisakyti dar nevėlu ir yra
vertęs Albinas Baranauskas, o A. Vaičiu galimybių tos statybos reikalą išspręsti ki
laičio „Vidudienio kaimo smuklėje“ atski taip, nesužalojant miesto.
rus dalykus Rafaelis ir Danguolė Sealey,
Nola Zobarskaitė ir Alb. Baranauskas. Va Ta proga pridedama ištraukų iš laiškų,
dinas, apie leidyklą lietuvių darbams į pa nurodančių ir kitus jau įvykusius miesto
saulį išleisti susibūręs jau visas būrys ver sužalojimus. Redakcija, pateikdama tą
tėjų. Pirmosioms dviems knygoms lietuvių laiškų apžvalgą, susilaiko nuo savo sprendi
rašytojus ir jų darbus pristatančius įvadi mo, bet toks argumentų surinkimas yra
nius straipsnius yra parašęs amerikietis ženklas, kad partijos laikraštis šiuo atveju
prof. Ch. Angoff, o A. Vaičiulaičio knygai pritaria visuomenininkams, ne ryšių mi
(ELTA)
— Clark Mills. Na, o drabužėlius — aplan nisterijai.

P. GUDELIS

Orientalinės religijos Vokietijoje
(3)

HINDUIZMO MISININKŲ VEIKLA

VOKIETIJOJE
Hinduizmas yra antroji labiau paplitusi
Tolimųjų Rytų re.igija Vokietijoje. Hinduizmą išpažįsta apie 300 mil. Indijos gy
ventojų ir jos išeiviai Afrikoje, Guajanoje, Fidži ir kitur.
Hinduizmas yra senųjų Indo ir Gango slė
nių gyventojų priešariškų re.igijų mišinys
su apie 1500 m. pr. Kr. į ten nukeliavusių
ariškų atėjūnų vedų — bramanų religija.
Šio amžiaus pradžioje Indo slėnyje, Pandža
bo ribose buvo daromi kasinėjimai, iš ku
rių paaiškėjo, kad prieš arijų atvykimą
vietos gyventojai garbino gyvulius (jau
čius, krokodilus, gyvates), medžius ir kt.
Šventais buvo laikomi taip pat vyro ir mo
ters lytiniai organai.
Arijų įtakoje pasikeitusi indų religija
pažįstama iš Vedų — seniausių žmonijos
šventraščių, kuriuose tarp 2000 — 1000 m.
pr. Kr. buvo surašytos indų giesmės, mal
dos, himnai. Tačiau mokslininkai mano,
kad į Vedas pateko gal prieš tūkstantį me
tų sukurti tekstai, kurie ligi tol buvo atmin
tinai perdavinėjami iš kartos į kartą.
Iš Vedų matyti, kad tada indai garbino
gamtos jėgas: Indrą — audrų dievą, Ušas
— šviesos deivę. Tačiau greta jų buvo gar
binami Varūna — pasaulio kūrėjas ir Viš
nu — saulės dievas. Dievams buvo atna
šaujamos aukos. Seniausiais laikais tai
atlikdavo šeimų galvos, o vėliau tam tikri
dvasiškiai — bramanai. Ilgainiui įsigalė
jusi bramanų kasta paėmė j savo rankas
vadovavimą visoms dievų garbinimo apei
goms ir tuo būdu tapo tarpininkais tarp
dievų ir minios. Kurį laiką bramanizmas
buvo taip įsigalėjęs, kad juo buvo grin
džiama net visuomeninė ir valstybinė san
tvarka.
Apie 800 m. pr. Kr. pradėjo formuotis
hinduizmo vardą gavusi indų religija. Hin
duizmas skiriasi nuo visų pasaulinių religi
jų tuo, kad jis neturi jokio įkūrėjo ir jokios

visiems privalomos dogmatikos. Amžių helm von Humboldt, pats mokėjęs sanskri
bėgyje jis atjauninamas pavienių „šventų tiškai, taip pat gyrė ją. Pagaliau Fr. Lorinser išvertė ją į vokiečių kalbą. Ilgainiui pa
vyrų“, regėtojų ir dievų inkarnacijomis.
plito Vokietijoje Kalidaso, Rabindranato
Jis nekovoja su kitomis religijomis, bet Tagores ir kiti indų dailiosios literatūros
noriai perima iš jų tezes, pvz., iš islamo ir kūriniai ir sukėlė didelį mąstytojų ir pla
krikščionybės. Hinduizmas nereikalauja iš čių skaitytojų masių entuziazmą. Pagaliau
savo pasekėjų išpažinti tam tikrą dievybę, paties Mahatmos Gandi asmenybė ir jo
todėl jame randa vietos politeistai (tikį dau mokslas taip pat masino europiečių protus.
gelį dievų) ir monoteistai (tikį vieną die Žymesniųjų hinduizmo garbintojų eilėse
vą) greta panteistų, tikinčių, kad visi pa buvo Herder, Goethe, W. v. Humboldt, M.
saulio reiškiniai jungiasi dievuję, ir net Miller, Romain Rolland.
ateistų, bedievių. Hinduizmas pripažįsta
Tokiu būdu buvo Vokietijoje paruošta
atgimimą ir sielų kilnojimąsi. Jis skelbia, dirva patiems indams pradėti hinduizmo
kad visi gyviai pasaulyje stovi ant jiems misiją. 1910 m. Berlyne įvykusiame „Lais
atitinkamų pakopų, pradedant žemiausia vosios krikščionybės ir religinės pažangos“
— augalais ir aukščiausia, besibaigiančia pasauliniame kongrese vienas hindų moks
dievais. Todėl ir patys žmonės Indijoje lininkas viešai pareiškė, kad dabartinė In
suskirstyti kastomis: aukščiausia — bra dija jaučianti savo pasiuntinybę pasauliui
manų (Vedų —■ apreiškimo saugotojų), že ir vakarų šalims.
miausia — parijų, beteisių žmonių. Betgi
1955 m. Indijoje buvo įsteigta hinduizmo
gyventojų masės tiki dar į savo kaimų die misijų draugija. Dabar hinduizmo mintys
vybes, dvasias ir demonus (būtybes tarp plačiai skleidžiamos per jogų mokyklas.
Net astuonios tokios mokyklos veikia šiuo
dievų ir žmonių).
Hinduizmo kultai labai įvairūs. Vieni la metu tarp Karlsruhe ir Hamburgo. Pirmo
biau pasaulietiški, artimi prigimčiai ir ne ji Hatha — jogų mokykla įkurta 1953 m.
svetimi erotikai, kiti visiškai asketinio po Stuttgarte. Heidelberge turi savo būstinę
būdžio, pvz., įvairūs vienuolių ordinai. La 1956 m. W. Eggert įsteigtoji Vokietijos jo
bai paplitęs taip pat jogų kultas, kuris me gų bičiulių sąjunga, kurie 1960 m. turėjo
ditacijų pratimais siekia visiško susidvasi 600 narių. 1961 m. Margot Pfeffer įsteigė
Heidelberge „Integralinės kosmetologijos
nimo.
ir jogų institutą“, kuriame bene 20 moky
Pirmąsias žinias apie hinduizmą Euro tojų ruošia apie 600 mokinių.
poje paskleidė taip pat ne indai, bet euro
1958 m. Freudenstadte indų gyd. Dr. J.
piečiai. Prancūzas Duperron (1731 - 1805), Thahore įsteigė jogų mokyklą pagal hin
tarnavęs britų kariuomenėje, parvežė į per duizmo tikybinius papročius. 1961 m. ten
sų kalbą išverstą Vedų Upinišadą. 1801 pat buvo įsteigtas vokiečių jogų institutas,
m. jis išvertė ją į lotynų kalbą, kaip mot kuriam vadovauja filosofas ir sociologas
to panaudodamas Upinišados vieną išsireiš Dr. Isbert. Institutas veiks kaip darbo,
kimą: „Kas išpažįsta Dievą, pats tampa mokslo ir tyrimų centras tirti jogų siste
Dievu“. Vokiečių filosofas Schopenhauer mos naudingumui sveikatai, tai sistemai
vartodavo vertimą savo kasdieniams ap griežtai moksliškai patikrinti ir nustatyti
mąstymams ir gyrė Upinišadą, kaip „aukš europiečiams tinkamiausią jos formą. Jis
čiausios žmogaus išminties“ padarą. Jo pė stengiasi per gydytojus populiarinti jogų
domis sekė vok. filosofas P. Deussen, lygi sistemos naudingumą sveikatai. Ir kitos
nęs Upinišadą su Naujuoju Testamentu ir jogų mokyklos verbuoja sau narius gydy
laikęs juos gražiausiu viens kito papildy tojų ir kitų profesijų eilėse. Tvirtinama,
mu. A. Schlegel išvertė į lotynų kalbą kitą kad hinduizmo, kaip ir budizmo, įtaka į in
Vedų giesmę — Bhagavadgitą ir įvade išgy telektualus ir „tėvynės netekusius“ vaka
rė nežinomąjį tos giesmės autorių. Wil rų europiečius labai stipri.

KNYGOS BIBLIOTEKOSE

Kauno viešosios bibliotekos direktoriaus
pavaduotojas (L. ir M. lapkr. 12) pažymė
jęs, kad Lietuvoj dabar yra apie 6000 bib
liotekų (apie 2000 viešųjų ir apie 4000 mo
kyklinių), tvirtina, kad tose bibliotekose
labai trūksta reikalingų knygų. (Statistiko
je minima milijonai knygų bibliotekose,
bet tai skaičiai, o ne tos knygos, kurių rei
kia). Ne tik kaimo, bet ir Kauno mokyklo
se nesą nė vienos bibliotekos, kurioje fon
dų sudėtis pilnai atitiktų mokinių porei
kius. Bibliotekoms papildyti esą skiriama
tik apie 10-30 kapeikų vienam mokiniui
per metus. Būtinų mokiniui perskaityti
knygų skaičius bibliotekose reikalingas
toks, kad vienas egzempliorius tektų 2-3
mokiniam, o jų net po vieną egz. nėra. (E)

NAUJOS KNYGOS
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. Eilėmis parašyta pasaka
mažiesiems. Spalvotas iliustracijas piešė
dail. V. Stančikaitė-Abraitienė. Didelio
formato, įrišta kietais viršeliais. Išleido
„Lietuvių Dienos", 4364 Sunset Blvd., Los
Angeles, Calif. 90029. Kaina 3 dol. Gau
nama leidykloje ir pas knygų platintojus.
Tai yra trečioji „Meškiuko Rudnosiuko“
laida. Per eilę metų Meškiukas Rudnosiukas yra tapusi populiariausia ir mėgiamiau
šia mažųjų knyga — ją vaikai labai len
gvai išmoksta atmintinai „skaityti“'; ją
lituanistinių mokyklų mokytojai naudoja
kaip pirmųjų skaitinių priemonę; Meškiu
kas Rudnosiukas yra choru dainuojamas
jaunimo stovyklose; taip pat jis yra buvęs
daugelį kartų inscenizuotas ir vaidintas
scenoje bei radijo valandėlėse.
Meškiuką Rudnosiuką labai teigiamai
yra vertinę mūsų pedagogai, o tik jam pa
sirodžius — buvo rekomenduotas geriausiu
kandidatu jaunimo literatūros premijai
gauti.
Šią knygą iš kitų išskiria ne vien puikiai
parašytas tekstas, bet ir nepaprasto gražu
mo daugelio spalvų piešiniai, kur meškinų
šeima pavaizduota vilkinti lietuvių tauti
niais drabužiais. Visai meškinų šeimai yra
duoti žmonių pavidalai ir veidai, kurie to
kie malonūs ir simpatiški, kad negalima at
sigrožėti.

Dar prieš knygai išeinant iš spaudos, ją
tiesiai iš leidyklos užsisakė keli šimtai pa
vienių asmenų ir lituanistinių mokyklų.
Šiuo metu ji yra labiausiai einanti lietuvis
ka knyga — perka ją tėvai, seneliai, moky
tojai ir net patsai jaunimas.
Iš labiausiai krikščionybės dvasia persiėmusių indų asketų minėtinas Gadadhar
Chattopadhyava (1836-1886), žinomas as
keto Ramakrišnos vardu. Jis pradžioje bu
vo dievaitės Kali šventyklos kunigu, pas
kiau atsiskyrėliu miške. Jis išėjo jogų mo
kyklą, buvo vieno muzulmono mokinys ir
gyvenime prisilaikė krikščionybės normų.
Jo manymu, hinduizmo, islamo ir krikš
čionybės esąs tas pats Dievas, kurio tos re
ligijos įvairiais keliais siekia.
Vienas jo mokinys, Svami Vivekanauda
(1862-1902), įsteigė „Ramakrišnos misiją“
jo mokslui skleisti vakarų tautose. Jis skel
bia, kad žmogus gali kiekvienoje religijoje
pasiekti susivienijimo su Dievu susikaupi
mu, nesavanaudiška tarnyba kasdieninia
me gyvenime ir Dievo meile. Šią misiją
vykdo Vokietijoje Vedanta draugijos, ku
rių centrui Harpolinge, netoli Saeckingen,
vadovauja H. Juergens. šių laikų indų filo
sofas ir politikas Radhakrišnan propaguo
ja hinduizmą, kaip didelę, universalią reli
giją, ir siūlo jį europiečiams, kaip moder
nią pasaulėžiūrą, kuriai padedant bus gali
ma išspręsti visos žmonijos reikalus.

ISLAMO MISIJŲ VEIKLA VOKIETIJOJE
Islamas yra jauniausioji pasaulinė reli
gija, įkurta Mahometo (arabiškai: pagar
bintas). Arabų žodis islam aiškinamas,
kaip visiškas atsidavimas Dievo valiai. Is
lamo pasekėjai vadina save moslem ir pa
vadinimą mahometonais laiko neteisingu.
Islamas nesąs joks Mahometo mokslas,
kaip krikščionybė Kristaus, bet Korano—
pranašo Mahometo iš Dievo gautojo apreiš
kimo sekimas. Ilgainiui greta Korano pra
dėta garbinti ir padavimai (Hadith) apie
pranašo pamokslus ir darbus (Suna).
Islamas pretenduoja būti griežtai mono
teistine religija. Jo teigimu, Dievas Allah
neturi jokio sūnaus. O iškraipydamas krikš
čionių Trejybės sąvoką į Dievo Tėvo, Kris
taus ir Marijos asmenis, islamas laiko krikš
čionybę politeistine religija. Islamo moks
las nėra naujas, bet sudurstytas iš iškraipy
tų žinių iš Senojo Testamento, pranašų,
Biblijos, žydų Toros su netikrais padavi
mais apie Adomą, Jėzų ir Mariją. Daugiau
sia perimta iš žydų, kas nekliudo islamui
laikyti žydus savo didžiausiais priešais. Is
lamas reikalauja iš savo pasekėjų: 1) tikė
ti, kad „nėra kitokio Dievas, kaip Allah, o
Mahometas yra jo pranašas“, 2) melstis
penkis kartus per parą, 3) mokėti tikybinį

POPIEŽIAUS JONO MINTYS

žurnalistas, kuris jį lydėjo į staiga sugal
votą keūonę Asyžiun, rašė:
„Savo vaizduotėje vis jį tebematau sku
biais žingsniais ir krypuojančia eisena besi
plėšiantį iš puošeivų pareigūnų žvilgančios
palydos. Be jokių papuošalų vienas žengė
altoriaus laiptais. Jis man atrodė toks ne
turtingas ir trapus, kai laimino įsikarščia
vusią minią. Labai retai, kaip šį akimirks
nį, supratau, ką reiškia būti žmogumi, gyve
nančiu veidas į veidą su Dievu“.
Francis Mayor

Pop. Jono pontifikatą ypačiai apibūdina
Bažnyčios neturtas.
Jonas XXIII norėjo, kad neturtėliai jaus
tusi nesuvaržyti Jėzaus Kristaus, neturtui
giausio iš neturtingiausiųjų, bažnyčioje ir
nuolat skatino Susirinkimo tėvus žengti ta
kryptimi.
1962 m. rugsėjo 11 d. kalboje išgyvenda
mas pakartojo šv. Petro žodžius „Apaštalų
darbuose“:
„Aš neturiu nei aukso, nei sidabro, bet
ką turiu, tai jums atiduodu“.

Būdamas nuncijum Sofijoje, Mgr Roncalli pažymėjo:
„Aš užimu vietą,kurios nesu vertas, ir tu
riu šventimų galią, kurios negaliu naudoti,
kaip kad paprastas kunigas naudoja. Man
retai pasitaiko proga dvasiškai pamokyti;
aš niekuomet neklausau išpažinčių. Ištisą
ilgą dieną — puikiuose namuose — esu už
siėmęs rašomąja mašinėle arba varginan
čiais pasikalbėjimais. Gyvenu tarp dauge
lio rūpesčių ir erškėčių, tarp žmonių, kurie
priklauso Jėzui Kristui ir teisiškai katalikų
Bažnyčiai, bet kurie visai nejaučia Kris
taus, o dar mažiau jaučia Bažnyčią. Aš
visuomet turiu ryšių su vadinamaisiais šio
pasaulio didžiaisiais, bet susirūpinęs jų
minčių lėkštumu antgamtės atžvilgiu“.
Parengė J.K.
Spauda ir prievarta
„Šiuo metu Komjaunimo Tiesa ir Lietu
vos Pionierius visose mokyklose propaguo
jami labai intensyviai, kai kur net su prie
vartos gaidele“, — rašo vienas mokytojas
Lietuvos mokytojams skirtame laikraštyje.
(E)

mokestį, 4) pasninkauti ramadano mėn. nuo
ryto ligi vakaro ir 5) bent kartą aplankyti
Mekką.
Didelė reikšmė islame teikiama likimui,
kuris suprantamas, kaip visiškas atsidavi
mas Dievo valiai. Tačiau ilgainiui tikėji
mas likimu virto fatalizmu, tikėjimu į ne
išvengiamą lėmimą. To pasėkoje buvo ak
las moslemo karių narsumas, padėjęs kar
du išplatinti islamą, bet podraug atvedęs
į kultūrinę stagnaciją. Galima dar paminė
ti, kad islamas neturi kunigijos, moslemai
vartoja apipjaustymą, tik jis vykdomas vė
liau negu pas žydus, net ligi septintų metų.
Kaip ir žydai, moslemai laiko kiekvieną
gamtinio reikalo atlikimą, net ir dujų pa
vidalu, susitepimu, todėl būtinai privalo
kaskart apsiplauti.
Mahometas (Abdul Hasim, 570-632), gi
męs Mekkoje. Jaunystėje jis vertėsi preky
ba, buvo vedęs ir turėjo keturias dukteris.
Būdamas 40 m. amžiaus, besilankydamas
Hira Kalno olose, apturėjo regėjimą, kurį
palaikė Dievo pašaukimu tapti pranašu.
Pradžioje jis sekė Senojo Testamento pra
našų pėdomis, skelbė paskutinio teismo ar
tėjimą ir mirusiųjų prisikėlimą ir šaukė gy
ventojus visa širdimi, visa siela ir visais
pojūčiais atsiduoti vienam visagaliui ir gai
lestingam Dievui.
Turtingieji Mekkos pirkliai maža tekrei
pė dėmesio į jo pamokslus. Nedidelį jo pa
sekėjų skaičių sudarė neturtingieji gyven
tojai. Atsirado jo pasekėjų netolimame Jat
ribe. Po jo žmonos ir jį globojusio dėdės
Abu Talib mirties Mahometas su
savo pasekėjų likučiais 622 m. birželio 15d.
persikėlė į Jatribą, vėliau pavadintą Medi
na — pranašo miestą. Tą dieną moslemai
laiko savo metų skaičiavimo pradžia. Ligi
tol Mahometas laikė save žydų ir krikščio
nių religijų tęsėju ir šaukliu. Bet žydai ne
trukus pastebėjo, kad Mahometo suprati
mas apie jų tikybą yra su didelėmis
spragomis ir iškraipytas, todėl pradėjo
jam prieštarauti. Mahometas nenusileisda
mas jiems tvirtino; kad tik jam Dievo duo
tasis apreiškimas yra tikras, o žydų ir
krikščionių — iškraipytas. Tuo būdu jis
nusigręžė nuo Jeruzalės ir pradėjo garbin
ti Mekką. Tai jau daug labiau imponavo
arabams, ir jo pasekėjų skaičius padidėjo.
8 metams praėjus, Mahometas iškilmingai
sugrįžo į Mekką. 632 m. mirdamas paliko
savo įpėdiniu savo paskutinės žmonos tė
vą Abu Bakr.
(Bus daugiau)
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J. Kuzmionis

VULKANO NASRUOS
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)
kęs nuo tragiško 79 metų rugpiūčio 24 d.
vulkano išsiveržimo, kada, stipriai drebant
Vulkano pelenais apklotu taku kopiame žemei, užakęs vulkano krateris staiga pra
aukštyn.
plyšo, sviedė į viršų jūrą pelenų ir dulkė
Didysis milžinas, iškilęs apie 1.300-1.100 mis pavirtusią viršutinės vulkano dalies
m. viršum jūros lygio, tyla klostydamasis lavą, sudarė šiurpų, juodą debesį, kuris, ne
miega. Nesivolina tamsūs dūmai, neverda pavilkdamas sunkios naštos, apnešė storu
lava, plačiai išsižiojęs krateris nespjaudo sluoksniu ištisas apylinkes, palaidodamas
pelenų.
prie pat Neapolio įlankos buvusį gražų
Nepaprastai tylu, šios vietos, atrodo, ven Herkulanėjumo miestą ir ilgiems amžiams
gia net skraiduolėliai paukščiai, — negir užkasdamas puikiąją Pompėją, Nolą ir Sadėti jų giesmės, nematyti jų sparnų vas biją.
nojimo.
Nuo 79 metų Vezuvijaus vulkanas tebėra
Pati vulkano viršukalnė apsupta apskri gyvas, o jo krateris atviras: iš jo tartum
ta kraterio siena, o kraterio skersmuo yra kokia orlaide pro plyšius veržiasi šilti ga
750 metrų. Už pilkos, sustingusios lavos rai, o ne kartą pelenai ir lava. Pradėjus 79
sienas — gilus įdubimas.
metais, Vezuvijus stipriau išsiveržė 202,
Pro patogesnį sienos tarpsnį įsmunkame 472, 512, 685, 993, 1036, 1049, 1139, 1631,
į vidų ir apsidairome. Pirmiausia žiūrime 1766-7, 1794, 1872, 1906, 1929 ir 1944 metais.
į kraterio didelių, pražiotų nasrų kraštus. Kiek per visą tą laiką žuvo žmonių, tur
Jie siaubingai maivosi, rodydami nuogas,, būt, niekas nežino.
Pelenai braunasi į pusbačius, tačiau ne
vėjų ir lietaus nugairintas uolas, Nė manuostabu: jų čia pilna, nes čia jų karalystė.
žiausios žolės, nė menkiausios smilgos.
Pažvelgiame į kraterio dugną, įsmukusį Oras palyginti vėsokas, tačiau nešaltas. Jei
apie 100 metrų gilyn. Jame nematyti jokios būčiau pasiėmęs švarką, būtų reikėję pa
duobės ar plyšio, nes vulkaniniai pelenai, prakaituoti.
Dar kartą iš visų pusių apžiūrime vul
sukritę į jo „gerklę“, sudaro neaukštą ma
žąjį (arba vidinį) kraterį. Sakoma, kad kaną, padarome keletą nuotraukų ir atsi
ten, netaip jau giliai, nuolat verda, kunku sveikiname Vezuvijų.
Grįždami prie elektrinio keltuvo, nega
liuoja lava.
Numetu į „gerklę“ lavos gabalėlį, ir lei lime atplėšti akių nuo Neapolio įlankos.
džiamės pramintu taku žemyn. Einame at Saulė jau arti laidos, ir jos rausvi spindu
sargiai, prisibijodami, kad nepaslystume ir liai įvairiausių spalvų deriniu dažo ramų
vandenį, tolumoje baltomis miglomis besi
nenugarmėtume į apačią.
Pakeliui matome, kaip pro pakilios lavos klostančią salą ir dangaus firmamentą. Nie
plyšius veržiasi balti garai. Pridedu ranką, kur nebuvau matęs tokio įspūdingo ir ne
— garai šilti, jais galima būtų apšildyti na pamirštamo vaizdo.
Vėl pakimbame tarp dangaus ir lavos
mus. Pauostau — jokio specifinio kvapo:
tai kraterio gilumoje verdančio paprasto uolų, iš didelės aukštumos stebime nuosta
bius vaizdūs, kol nusileidžiame stotyje ir
vandens garai.
Nusileidžiame vingiuotu taku keliolika laisviau atsipučiame.
Dabar reikia paragauti lavos dirvonuose
metrų žemyn ir sustoję dėl atsargos įsika
biname į vulkaninės uolos briauną. Jau iš užaugintų vynuogių specialaus Lacrima
arčiau žiūrime į vidinį kraterį ir aiškiai Christi vyno. Tad nueiname į jau aplanky
matome sustingusios lavos luitus bei masę tą užkandinę ir ragaujame. Gėrimas įdo
pelėnų. Žiūrėk, nuslydo sunkesnė atčaiža mus: juo galima ir troškulį numalšinti ir
nuo kraterio krašto ir rieda į „gerklę". Vis nuplauti vulkano dulkes. Paskum renka
dėlto būtų nyku paslysti, nudardėti žemyn mės įdomių nuotraukų ir žiūrinėj ame su
venyrus, kurių didžioji dalis turi ką nors
ir paskęsti pelenų duknose.
Mėginame šūkaloti. Stipresnis šūksnis bendra su Vezuvijum, — dekoratyvines
lyg kokios dvasios išplėšiamas iš gerklės ir lėkštes, tamsius karolius, segtukus, auska
nunešus trenkiamas į kraterio nuogas sie rus.
Kai neskubėdami leidžiamės vingiuotu
nas. Nustebęs išgirsti savo balso aidą, bet,
keliu į pakalnę ir patogiai ilsimės ištiki
rodos, kažin kur toli toli.
— Valio, Lietuva! — sušunku ir laukiu. mame Fiate, —■ tariamės, kur dabar važiuo
— Valio, Lietuva! — aidu pakartoja ma ti. Laiko dar turime, o yra visa eilė įdo
mybių, kurių negalima palikti.
no šūksnį nuogas krateris.
Nutariame vakare nuvažiuoti į Pompėją
Grįžtame aukštyn ir stebime šiaurinę
kraterio pusę, kurią gaubia stambus sustin nakvynės, o atkastąjį senovės miestą ap
gusios lavos pylimas, vadinamas Monte So žiūrėti sekančią dieną. Dabar pasišauname
mma. Tai garsus, istorinis pylimas, išsili- susirasti kitą mirusiųjų vietą — Herkula(7)

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto] mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

GITAROS TILSTA...

Vidury gatvės stoviniuoja būrelis vaikė
zų. Diržai, kelnės nusagstyti blizgančiom
sagutėm, ant kaklų grandinėlės. Priėjęs mi
licijos darbuotojas paaiškina — negalima
stovėti gatvės vidury.
— O kodėl negalima? Norim ir stovim!
— nutarė pasiginčyti vaikėzai ir iškėlė į
viršų strazdanotus snapus.
Gal jie ilgiau būtų sutikę pasišnekučiuo
ti, bet vienas iš jų gumine lazdele taip ga
vo per užpakalį, kad vėju peršoko tvorą.
Net kelnių siūlės susproginėjo.
Dingo tas jų maivymasis, originalumas
ir drąsa, dažnai tilpdavę į vyno stikliuką.
Naujas įstatymas prieš chuliganizmą pri
vertė gaidžiaširdžius perdaug nesišiaušti,
nestrapalioti gatvėmis, apsikabinus gita
ras.
...Septyniolikametis Zigmuntas Paškevi
čius iš Apželdinimo tresto gerokai išgėrė ir
Černiachovskio aikštėje sušuko:
— Mano jėgai reikia erdvės, ji netelpa
šitam žaliam kampely! — ir taip pasiraivė,
jog suolelis vos nesukiužėjo.
Draugas, žinoma, nenusileido, ir abu mil
žinai puolė galynėtis. Kas stipresnis — iš
aiškinti nepavyko. Tik žinoma, kad Z. Paš
kevičiaus jėgos gan lengvai tilpo ir tarp
keturių blaivintuvo sienų.
Gal viskas būtų buvę gerai, tik... tos ne
laimingos, beždžionės. Pamatė Marytė Nar
kevičiūtė jas žvėryne besikraipančias,
aukštyn kojomis vaikščiojančias, ir sako
draugui:
— Nori, aš tau parodysiu fokusą — pa
virsiu beždžione. —Ir Narkevičiūtė su drau
gužiu išbubino visą litrą degtinės... štai
jau ji karstosi lianomis, o cikados tik skam
ba, tik vilioja...
„Ak, kaip puiku!“ — norėjo sušukti Nar
kevičiūtė ir... pabudo blaivintuve.
O čia ir daugiau jos bičiulių besą. Vik-

toras Ožarovas, Grąžtų gamyklos darbinin
kas, aiškinasi:
— Atėjau į Jaunimo sodą išgėręs alaus
ir už tai buvau sulaikytas. Ateityje alaus
negersiu!
Kažin kokia gamykla daro tokį alų, kuris
taip trenkia per kinkas, kad per porą minu
čių atsiduri blaivintuve?
O Vasilijus Pasynkovas išsireiškė dar
trumpiau: „Gavau premiją ir pakely pate
kau į blaivintuvą“. Gal, atvirkščiai pasa
kius, būtų teisingiau: „Papuoliau į blaivin
tuvą ir gavau „premiją“.
Televizijos mazgų darbuotojas Motiejus
Jakubauskas net paeiti pats nebesugebėjo.
O šiam „mažyliui“ jau 19 metų. Mat, vyras
gėrė gėrė ir „nunoko“.
Jau vidurnaktis. Vėl atgabenamas kaž
koks girtuoklis.' Jei girtas viešoj vietoj —
prašom, sėsk į mašiną su grotelėm. Anks
čiau jis gal laisvai skeryčiotųsi gatvėse, ir
nieko. O šiandien — jo vieta blaivintuve.
Milicijos darbuotojai juokais nusiskundžia,
kad vis mažiau lieka tvarkos ardytojų. Ma
tyt, paveikė naujas įstatymas, aptilo pižonai su gitaromis. Žinoma, dar pasitaiko vie
nas kitas išgėręs chuliganėlis. Ir ateityje
pasitaikys. Bet tarybinė visuomenė suge
bės nulaužyti jiems ragus.
R. Gryžulas

(„Šluota“, 1966 m. Nr. 18)
IŠEITIS

Rytą žmona paprašė, kad, grįždamas iš
darbo, nupirkčiau pora kilogramų bulvių.
Parduotuvėje stovėjo keletas moterėlių.
Atsidūręs prie svarstyklių, pastebėjau, jog
nei pardavėja, nei aš neturime popieriaus.
Šalia manęs stovėjusi moteris patarė:
— Nubėkite į konditerijos parduotuvę,
nupirkite porą šimtų gramų geresnių sal
dainių — popieriaus bus per akis.
Po keleto minučių grįžau atgal, šokola
dinius saldainius susipyliau į kišenę. O po
pieriaus, į kurį buvo suvynioti tie du šim
tai gramų saldainių, pakako ne tik dviems
kilogramams bulvių, bet dar ir kilogramui
raugintų agurkų įpokuoti.

nėjų (it. Ercolano), antikinį gražių vilų ir
uosto miestą prie Neapolio įlankos, kurį 79
metais staiga užliejo Vezuvijaus dumblas
ir palaidojo po sukietėjusią lavine medžia
ga — tufu.
Karštumėlis nepaprastas. Reikia prasisegti baltinius ir užsidėti tamsius akinius,
kad saulė taip nespigintų. Svarbiausia —
reikia pasiimti foto aparatą, kad būtų gali
ma įamžinti dar niekad nematytus antiki
nius pastatus ir statulas.
Palikę automobilį, už porą šimtų lirų nu
siperkame bilietus ir pro mūro vartus įžen
giame į visai kitą pasaulį, kurio kiekvienas
akmuo, plyta, išlikusi kolona ir ištisi pa
statai su siauromis, akmenimis grįstomis
gatvėmis byloja apie senovės pasaulį. Ne
nuoramos žmonės ir tada gyveno, kovojo,
kūrė ir buvo susikūrę visai patogų gyveni
mą.
Roma, 1966.X.14.

KAIP ATSIRADO VARDAS LIETUVA

Nuo seno istorikai norėjo nustatyti Lie
tuvos vardo kilmę. Tam vardui nustatyti
būta įvairių teorijų, bet lig šiol nė viena jų
nebuvo patenkinama. Šiuo metu ir Lietu
voje krašto vardas yra nuodugniai nagri
nėjamas, bet ir jų pastangos surasti tikrą
Lietuvos vardo kilmę liko be pasekmių.
Lietuvos vardo kilmė yra įdomi visiems, o,
be abejo, ir būtina žinoti. Iš tikro Lietuvos
vardas kilo šitaip.
Po paskutiniojo ledynų laikotarpio, ku
ris buvo prieš 10.000 metų, pirmieji žmo
nės Europon atsikėlė iš Mažosios Azijos ir
apsigyveno dabar ir anksčiau lietuvių gy
venamose vietose. Jie neturėjo jokio bend-
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V. VYTENIETIS

Praeities NUOTRUPOS
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1931 m. ministerių kabinetas priėmė ka būdingai meniško ženklo dar nėra išleidusi
rininkų laipsnių įstatymo projektą, pagal nė viena valstybė, ką pripažįsta ir pašto
kurį laipsniai buvo suskirstyti šitaip: jau ženklų žinovai. Tai ir neužmirškime, kad
nesnysis leitenantas (anksčiau leitenan šitą ženklą išleido Lietuva.
tas), leitenantas (anksčiau — vyr. leitenan
tas) ir kapitonas — žemesnieji karininkai.
1920 m. balandžio 21 d. Šaulių Sąjungos
Majoras, pulkininkas leitenantas ir pulki
ninkas — aukštieji karininkai, Generolas centro valdyba nutarė leisti laikraštį „Tri
mitą“. Jo pirmasis numeris išėjo gegužės
leitenantas ir generolas — generolai.
mėnesį, o antrasis rugpiūčio 11 d. Vėliau
1931 m. Šaulių Sąjungos centro valdybos jau ėjo kas savaitė. Pradžioj buvo leidžia
prezidiumas Glasgowo lietuviams paskyrė mas knygos formato ir papuoštas žaliais
200 litų. Pašalpa duota įsigyti sporto įran viršeliais. Ilgainiui jo išvaizda ir turinys
keitėsi, ir pagaliau, išaugus tiražui, išvirto
kiams.
į rimtą ir gražiai iliustruotą žurnalą. Jis
1931 m. balandžio 13 d. prasidėjęs Ne visiems buvo gerai pažįstamas ir artimas,
muno potvynis užliejo daugiau kaip 30 nes jį skaitė ne tik šauliai, bet ir visuome
Kauno gatvių. Maironio gatve vanduo at nė. „Trimito“ leidimą 1940 m. sustabdė mū
slinko beveik iki Laisvės alėjos. Vanduo sų tėvynės pavergėjas—komunistinė Rusi
pradėjo veržtis ne tik gatvėmis, bet ir ka ja.
nalizacijos vamzdžiais. Apsėmė apie 400
namų. Marviankoje tik stogai kyšojo iš
vandens. Kaunas atrodė lyg antroji Vene 1930 m. rugsėjo 2 d. mirė 2-jo pėst. D.L.K.
cija, nes kai kuriose gatvėse susisiekimas Algirdo pulko kapelmeisteris Steponas Gubuvo palaikomas laiveliais. Potvynis pada kauskas. Velionis buvo gimęs Kaune 1865
rė milijoninių nuostolių ne tik Kauno gy m. Baigė Odesos muzikos mokyklą. Vėliau
tarnavo rusų kariuomenės griežikų koman
ventojams, bet ir užsienio firmoms.
dose. 1907 m. buvo paskirtas 110 Karnos
Visiems gerai žinomas 1831 m.1 sukilimas pulko kapelmeisteriu. Lietuvos kariuome
Lenkijoje prasidėjo truputį anksčiau, bū nėn įstojo 1919 m. liepos 1 d. Pradžioj va
tent, 1830 m. lapkričio 29 d. naktį. Lietu dovavo Kauno karo komendantūros orkest
voje pirmieji sukilimo ženklai pradėjo ro rui. 1923 m. buvo perkeltas į 2 pėst. pulką
dytis 1831 m. vasario mėnesį. Daugelis Sa kapelmeisteriu ir jame tarnavo iki savo
lantų ir- Ginteliškių parapijų (Telšių ap.) mirties.
Tai buvo gabus ir prityręs muzikas, ką
vyrų šaukiami nestojo į naujokų ėmimo
liudija
tarnybinės padėkos kariuomenės
punktus ir ginklu pasipriešino rusams.
Jiems vadovavo bajoras Borysevičius ir įsakymuose. Ypač gražiai skambėjo jo su
valstietis Giedrymas. Jaunuolius užklupo kurti lietuviškais motyvais maršai.
policija ir Telšių įgulos komanda. Jie bėgo į Vokietiją, kur vieni suspėjo pasislėpti,
LIEPSNA PRIEŠ SNIEGĄ
o kiti buvo išduoti rusams. Šis įvykis dar
masių neišjudino, nes daugelis suprato,
Anglijoje sukurtas sniego „plūgas“, ku
kaip ir anksčiau kad būdavo, kad tai yra
tik paprastas vengimas stoti į rusų kariuo ris pašalina sniegą nuo plento, naudoda
menę. Bet rusai tuojau suprato, ką tai reiš mas liepsną, besiveržiančią iš 12 naftos de
kia. Caro įsakymu pik. Kochovskis ir caro giklių. Jis įstengia pašalinti per vieną va
adjutantas pik. Manteifelis skubiai buvo landą sniegą iš 8 km ilgio plento. Kiekvie
pasiųsti į Telšius užgniaužti prasidėjusio no degiklio šiluminis našumas yra 30.000
sukilimo. Jiems padėti buvo priskirtas iš kalorijų per valandą, esant 650 laipsnių
Kauno pik. Bartolomiejus su 1.200 žmonių temperatūrai. Sniegas ir ledas bematant iš
tirpsta, o atsiradęs vanduo tiek sušyla, kad
ir 4 patrankomis.
net didelio šalčio metu nuteka nuo plento
1931 m. Kaune įvyko pirmasis Pabaltijo greičiau, negu vėl sušąla. Ploni sniego ir le
teisininkų suvažiavimas. Jį suorganizavo do sluoksniai beveik visiškai išgaruoja, ir
Lietuvos Teisingumo ministerija. Suvažia- tokiu būdu plentas išdžiūsta.
vimo tikslas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybių teisės suvienodinimas. Tokie su
važiavimai nutarta ruošti kiekvienais me
PAVOJINGI ĖDIKAI
tais.
1920 m. Lietuva turėjo trylika pėstinin
kų pulkų. Iš jų devyni buvo pavadinti žy
mesniųjų Lietuvos kunigaikščių vardais.
Trys pulkai pavadinti miestų vardais: 10
pėst. Marijampolės pulkas, 11 pėst. Vil
niaus pulkas, 12 pėst. Kauno pulkas. O
tryliktasis buvo pavadintas Savanorių pul
ku.

Lietuvos skautų organizacijos steigėjas
Petras Jurgelevičius yra gimęs Amerikoje.
Jis 1914 m. kartu su tėveliais parvyko pa
viešėti į Lietuvą. Bet tuoj kilo Pirmasis ka
ras, ir jie negalėjo grįžti į Ameriką. 1919
m. pradžioj jis stojo savanoriu į atsikūru
sią Lietuvos kariuomenę, baigė Karo Mo
kyklos II-ją laidą ir tarnavo kariuomenėje
iki 1930 m. birželio 17 d. Buvo užsitarna
vęs kapitono laipsnį. Jam pačiam prašant,
paleistas iš kariuomenės, kaip Amerikos pi
lietis. Buvo uolus karinės ir skautiškos
spaudos bendradarbis.

1934 m. gegužės 18 d. buvo išleista seri
ja oro pašto ženklų žuvusiems lakūnams
S. Dariui ir S. Girėnui atminti. Vienas bū
dingiausių buvo 1 lt. vertės ženklas, at
spausdintas juoda ir raudona spalvomis.
Vaizde nakties tamsumoje matyti miškas
ir sudužęs lėktuvas, virš kurio iškilęs mir
J. Kuvys
ties angelas. Tai siaubingas reginys, pri
(„Šluota“, 1966 m. Nr. 19) menantis lakūnų tragiškąją mirtį. Tokio

Pasaulinė sveikatos organizacija Ženevo
je praneša, kad daugiau kaip 35 milijonus
tonų įvairių grūdų kiekvienais metais san
dėliuose suėda žiurkės ir pelės. Dar apie
22 proc. daugiau nepatenka ant žmonių sta
lo, nes jie tų graužikų būna užteršti ir ne
betinka valgyti.
Šitie pasibaisėtini skaičiai tai tik dalis
nuostolių. Reikia nepamiršti sukeliamųjų
ligų ir užnešamųjų parazitų. Viena žiurkė,
kuri gyvena gėrybių sandėlyje, per metus
suėda 14 kg maisto, palikdama 25.000 dau
giau išmatų ir šlapumo. Tuo tarpu tose pa
čiose sąlygose gyvendama pelė suėda 3 kg
maisto ir duoda 18.000 daugiau išmatų ir
šlapumo.
Taip pat utėles ir blusas daugiausia už
neša žiurkės ir pelės! Tie parazitai žmones
ir gyvulius užkrečia maru, šiltine ir kito
mis ligomis. Antai, 1965 metais vienuoliko
je valstybių buvo 1326 maro liga susirgi
mų, iš jų 120 mirtinų. Vietname 377 susir
gimai!
1966 m. jau 3293 susirgimai maru ir 211
mirtinų. Vėl daugiausia nukentėjo Vietna
mas.
Maisto ištekliai peles ir žiurkes greitai
daugina. Užtai reikėtų maistą taip apsau
goti, kad žiurkės ir pelės negalėtų prie jo
prieiti.

Ign. Šmg.

ro savito vardo. Jie gyveno šeimomis, gimi
nėmis, gentimis, turėjo tą pačią kalbą, pa
pročius, tikybą, gyvenimo būdą. Jie vieni
ten išgyveno 500 metų. Kadangi tuo laiku
nebuvo šalimais kitų tautų, tai jie savo vie
nalytės valstybės ir nesudarė. Jiems, ten
ramiai vieniems gyvenant, to ir nereikėjo.
Antroji kaimynystėje susikūrė Lenkija, vė
iiau Čekoslovakija, dar vėliau kitos tau
tos. Kai šalimais pradėjo reikštis daugiau
tautų, jos pradėjo tarpusavy santykiauti ir
nesutarti. O kai iškilo karų pavojai ir rei
kalas organizuotai gintis ir kariauti, jiems
jau supratus vienybės reikšmę, kilo min
tis vienytis. Kadangi jie visi vienas nuo ki
to beveik niekuo išimtinai nesiskyrė, tai
nutarė visus sulieti į vieną vienetą ir tą
liedinį pavadinti LIETUVA, o jos piliečius
— lietuviais. Jie taip ir padarė. Jų turimo
ji kalba pavadinta lietuvių kalba. Žodis
Lietuva yra kilęs nuo žodžio lieti, kaip Pyluva nuo žodžio pilti. Panašių žodžių, nusa
kančių darybiškumą, lietuvių kalboje yra
daug. Kada toks nusakytasis susiliejimas
prasidėjo, tur būt, istorikai tos datos nie
kuomet nesuras. Tai Lietuvai valdyti jie
sau išsirinkdavo bendrą vadą, kuris juos
valdė ir vedė kovas. Ne visos giminės buvo
sulietos ir ne vienu kartu, bet palaipsniui.
Nesusiliejusios giminės tebesivadino savo
senais vardais, kaip, pvz.: prūsai, kuršiai
ir kiti. Tokios genties, kuri vadintųsi lietu
viais, nebuvo. Šitoks liejimasis visiškai ati
tinka Lietuvos vienijimosi ir jungimo isto
rinį faktą, šiuolaikinis mokslininkų nusa
komasis Lietuvos senumas yra 5.000 metų.
Ark. Padvoiskis

Redakcijos pastaba. Autorius Lietuvos
vardo kilmės neparemia jokiais įrodymais,
dėl to vargu kas nors bus linkęs imti jo
tvirtinimą už gryną pinigą.

SOVIETOLOGŲ IŠVADOS

Spalio gale Miunchene įvyko Sovietų Są
jungos Studijų Instituto konferencija, skir
ta peržvelgti bolševikinės valdžios 50 metų
„pažadų ir tesėjimų“ balansui.

„Elta-Pressedienst" pranešimu, konferen
cijoje buvo pateikta per 20 itin aukšto ly
gio paskaitų. Ypač spalvingas buvęs prof.
Richardo Pipes, iš Harwardo universiteto,
pranešimas apie tautybių problemą. Pra
nešėjas pabrėžęs, kad nerusų tautose per
pastaruosius 50 metų tautinis susipratimas
ne tik neišblėsęs, bet greičiau paryškėjęs
ir sustiprėjęs. Nepaisant ūkinių ir kultūri
nių nutautinimo pastangų, apie surusėjimą nesą nei kalbos. Priešingai, tautiniai
kadrai reikalauja daugiau įtakos ir galios.
„Sprendimas“ tautinės sąmonės išnykimo
prasme priklausąs iliuzijų sričiai. Tauty
bių klausimas tebesąs grėsmingas sprog
muo. „Amerikos lietuvis Stanley Vardys“
(prof. Stasys Vardys) patvirtinęs pranešė
jo nuomonę, tik jis manąs, kad sovietai, tik
rai pripažindami kalbines ir kultūrines tei
ses, galėtų tautinių junginių lojalumą pa
traukti bendros valstybės naudai.
Konferencijoj dalyvavę apie 150 sovietologų, jų tarpe eilė įžymių tarptautinio mas
to tyrinėtojų.
(E)

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS

ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje.išgirsite: „Lietuva“ —
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ —
A. Brazis; „Tėviškės namai“ — B. Budriūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.
Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus.
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.
Lithuania under the Soviets — Portrait
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2.
11.6.
Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos
karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo
mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — Šv. Augustinas. Jo gyveni
mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd.,
Kew, Surrey.
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Europos lietuviu kronikų
MEDŽIAGA KALĖDINIAM NUMERIUI

Prieš Kalėdas paštas kaip ir visada bus
užverstas. Dėl to „Europos Lietuvį“ nori
ma išleisti šiek tiek anksčiau, kad jis dar
prieš šventes pasiektų skaitytojus.
Turėdami tai galvoje, prašome iki gruo
džio 13 d. atsiųsti skelbti visokius praneši
mus, kad jie laiku patektų į laikraštį.

LONDONAS
PROGA PASIKARTOJA
(Tik į 7 metus)
Naujųjų Metų išvakarės bus šeštadienį,
todėl gera proga sutikti 1967 metus.
Prie to sutikimo LAS Londono sk. pridės
visuomet turintį labai gerą pasisekimą
Kaukių Balių,
kuriam gros jau suspėjusi pagarsėti P. Pa
rulio kapela.
Geriausios kaukės gaus premijas.
Bus turtinga loterija.
Taip pat teko nugirsti, kad bus pagamin
ta skanių užkandžių; na, o gėrimėlius nau
jasis klubo sekretorius žada irgi paskanin
ti.
Visa tai įvyks parapijos salėje.
P. M.

BRADFORDAS

SUSIRINKLMAS
Gruodžio 17 d., 6 vai., Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubo salėje šaukiamas DBLS
TĖVŲ SUSIRINKIMAS JAUNIMO
Bradfordo skyriaus narių, o ir tų, kurie no
rėtų būti DBLS nariais, susirinkimas.
REIKALU
Prašome visus suinteresuotus lietuvius,
Gruodžio 11 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.,
kviečiamas tėvų susirinkimas Sporto ir ypač jaunimą, susirinkime dalyvauti, nes
Socialinio Klubo salėje (345 A Victoria čia bus svarstomi visus lietuvius liečiantieji klausimai.
Park Rd., London, E.9).
DBLS Bradfordo Sk. Sekretorius
Susirinkimo tikslas yra išdiskutuoti
kaip geriausia būtų suorganizuoti mūsų
VAIKŲ EGLUTĖ
jaunimą nuo 6-15 metų amžiaus, kurio šiuo
Šiuo
pranešama
tėvų žiniai, kad Notmetu Londone yra nemaža ir niekas juo
tinghamo vaikučiam antrąją Kalėdų dieną,
nesirūpina.
gruodžio 26, 4 vai. p.p., Ukrainiečių klubo
patalpose, bus rengiama eglutė.
Tėvai prašomi registruoti vaikus iki 14
metų amžiaus iki gruodžio 15 d. pas E.
MANCHESTERIS
Zaveckienę, H. Gasperą ar K. Bivainį.
Vaikų, kurie lanko sekmadieninę mo
ŠOKIŲ VAKARAS
kyklą, registruoti nereikia. Jie šiuo metu
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo jau rengiasi Kalėdų Senelio programai.
Atskiri kvietimai tėvams nebus siuntinė
Valdyba gruodžio 26 d. (Kalėdų antrąją
dieną) savo patalpose rengia šokių vaka jami.
Skyriaus Valdyba
rą. Gros gera kapela.
Pradžia 6 vai. vakaro.
BYLA TEISME
Prašome gausiai atsilankyti.
Klubo Valdyba
Ryšium su ginču tarp bradfordiškių, ku
rio atbalsių buvo ir „E. Lietuvyje“, vienas
KLUBO SUSIRINKIMAS
asmuo, kaip mus informuoja, iškėlė teisme
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo bylą prieš lietuvių „Vyties“ klubo pirmi
Valdyba gruodžio 18 d., 4 vai. p.p. (sekma ninką ir du kitus klubo darbuotojus.
Byla teisme jau du kartu buvo atidėta.
dienį), savo patalpose šaukia visuotinį me
tinį narių susirinkimą. Sprendžiamą balsą
turi tik apsimokėję nario mokestį.
Prašome narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

KALENDORIUS DOVANŲ
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu
vio“ sieninis kasdien nuplėšiamas kalendo
rius su pasiskaitymais jau išsiuntinėtas vi
siems prenumeratoriams užsienių kraštuo
se. Šią savaitę jis baigiamas išsiųsti prenu
meratoriams D. Britanijoje.
Išsiuntinėjus dar truputis jo liks. Dėl to NORTHAMPTON AS
kas jo negauna ar norėtų padovanoti savo
AUKOJO NAŠLAIČIAMS
bičiuliams švenčių proga, kad ir jie turėtų
ko pasiskaityti po truputį kasdien, piešda
Northamptone ir Ketteringe buvo pa
mi po lapelį, prašom rašyti: Lietuvių Na
skleista keliolika egzempliorių saleziečių
mų Akc. Bendrovė, 1 Ladbroke Gardens, leidinio L. Švalkaus „širdies nuolaužos“.
London, W.ll.
Ta proga tautiečiai aukojo saleziečių išlai
komiems lietuvių našlaičiams. Ketteringe
DAUNORAI VENEZUELON
Penktadienį, gruodžio 9 d., B. ir B. Dau per A. Navicką surinkta 5 sv., o Nort
norai ilgesniam laikui išskrenda atostogų į hamptone per L. Švalkų 7 sv. 5 šil.
Venezuelą — svečiuose pas ten gyvenan
Aukotojams nuoširdus ačiū!
čias dvi savo dukteris.
Pinigai siunčiami Saleziečių Įstaigos Di
Grįš tik pavasariop.
rektoriui kun. Pr. Gavėnui.
L.Š.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1
šilkinė skarelė, 2 biro, vilu, megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3i jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro,
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.
Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja

£45.0.0.
4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv.
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv.
razlnkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik

£10.0.0.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį
siuntiniai: V-3 — 10% jard. trims kostiumams medžiaga —
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0;
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Telef. SHO 8734
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos
registruotos ir apdraustos.
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.
Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,
Canada.

LEIQH

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
ledų eglutę, kuri įvyks gruodžio 17 d., pra
džia 4.30 vai. p.p., White Horse Hotel, Rail
way Rd., Leigh.
Dosnios šeimininkės vaikučius pavaišins
arbatėle bei užkandžiais, o Kalėdų senelis
mažuosius apdalys dovanėlėmis. Be to,
numatoma pravesti loteriją.
Suaugusiems veiks bufetas, ir bus gali
ma gauti užkandžių.
Malonius tėvelius prašome vaikučius už
registruoti pas rengėjus. Visų apylinkių
lietuvius prašome kuo gausiau dalyvauti
vaikų eglutės parengime.

LIETUVIŠKOS KAT. PAMALDOS
Pirmą kartą šio krašto istorijoje gruo
džio 11 d., 4.30 vai. p.p., Leigh, Chapel St.,
šv. Juozapo bažnyčioje katalikams pamal
das atlaikys kun. V. Kamaitis. Taigi vietos
ir apylinkių lietuvius prašome kuo gausiau
dalyvauti pamaldose.
Skyriaus Valdyba
PAIEŠKOJIMAS

Ar iš „Europos Lietuvio“ skaitytojų ne
atsirastų žmonių nuo Gegrėnų ir Šačių?
Jei kas būtų iš šių apylinkių, prašau ra
šyti: J. DYVAS, 6 Constance Rd., Birming
ham, 5, England.

LIET. SODYBA
HEADLEY PARK — HAIFA
Vietos laikraštininkai ir šaudymo sporto
spauda plačiai aprašė šaudymo rungtynes,
kurios įvyko tarp geriausios žydų Haifa ko
mandos ir Sodybos Klubo Šaudymo sekci
jos.
Tarptautinės 50 metrų šautuvais rungty
nės pravestos atskirai, rezultatus prane
šant paštu. Šaudymas Sodyboje atliktas
lapkričio 20 d., o Haifoje — lapkr. 16 d. Iz
raelyje rungtynes globojo Haifos burmist
ras, o oficialus liudininkas buvo britų vice
konsulas Mr. A.F. Robertson (Haifos ko
mandos šaudymo rezultatus jis prisiuntė
pagreitintu keliu per Užs. Reikalų Ministe
riją). Headley Park, komandos oficialus liu
dininkas buvo Hampshire Šaudymo Sąjun
gos pirmininkas pik. W.S. Moore.
Rungtynes su 50 taškų persvara laimėjo
Haifa komanda, surinkusi iš 6.000 galimų
taškų — 5732. Sodybos komanda surinko
5682 taškus. Iš abiejų komandų geriausias
šaulys pasirodė Sodybos Šaudymo sekcijos
pirmininkas A.E. Clarke (iš 600 galimų taš
kų — 590). Jo iniciatyva suorganizuotos ir
pačios rungtynės.
Pereinamąją taurę šitoms pirmenybėms
paskyrė Sodybos Klubo Šaudymo sekcijos
prezidentas, artimas kaimynas, milijonie
rius S. Myers. Jis yra pasižadėjęs pats as
meniškai taurę pristatyti gruodžio 17 d.,
kada bus alutis ir šokiai. Visi, kas tik gali,
kviečiami savo dalyvavimu paremti mūsų
klubo šaulių veiklą.
Susidomėjimas įvykusiomis rungtynė
mis pasirodė nelauktai didelis. Vien tik Iz
raelis pasisiūlė dalyvauti ateinančią vasa
rą su penkiomis komandomis. Anglijos klu
bai taip pat teiraujasi apie rungtynių gali
mybes. Yra pasiūlymų išsiplėtusį organiza
cinį darbą pavesti Anglijos Sportinio Šau
dymo Sąjungai su sąlyga, kad visos rung
tynės vyktų Sodybos šaudykloje.
Ta proga paminėtina, kad Sodybos Klu
bo Šaudymo sekcijos valdyba yra nutaru
si savo ženklu (Badge) priimti stilizuotą
Vytį su atitinkamais raidžių inicialais.
ji

lyvavo 7 Prancūzijos lietuvių jaunimo at
stovai). Taip pat svarstyti Jaunimo Komi
sijos veiklos klausimai, aptarta tautinių
šokių grupės sudėtis bei repeticijų galimy
LIETUVIŲ ŠVENTĖ HAGENE
bės. Susirinkimui pirmininkavo Jaunimo
Spalio 22 d. Hageno lietuviams buvo di Komisijos pirmininkė E; Liutkutė.
delė šventė. Į erdvią „St. Michael Haus“
salę susirinko daugiau nei šimtas lietuvių
PARYŽIAUS ATEITININKAI
ir kita tiek mums prijaučiančių vokiečių.
Paryžiaus ateitininkai Vėlinių dieną ap
Tuo buvo norėta paminėti laisvajame pa
saulyje išgyvenamuosius Jaunimo Metus lankė neseniai mirusio savo bendraminčio
ir didelio ateitininkų veikėjo a.a. Eduardo
ir Tautos šventę.
Šventės programą paruošė O. Boehmie- Turausko kapą, papuošdami jį gėlėmis ir
nė, PLB Vokietijos Kr. Valdybos atstovė susikaupdami bendrai maldai.
prie Rheinland/Westfalijos vyriausybės.
Organizavo Hageno apylinkės lietuvių bend
ruomenės pirm. Vilčinskas.
Dėmesio centre turėjo būti tarptautinio
masto pianisto A. Smetonos koncertas. De
ja, tur būt, dėl to, kad publika nepriaugu
ŠVENTĖ LIEGE
si prie klasikinės muzikos, jo koncertas už
Spalio 30 d. Liege įvyko Belgijos lietuvių
tarnautų ovacijų nesusilaukė.
Paskaitininkas, Vasario 16 Gimnazijos suvažiavimas. Šventė pradėta pamaldomis,
mokytojas A. Palavinskas, vokiškai supa kurių metu buvo giedamos lietuviškos gies
žindinęs svečius vokiečius su istorine ir mės. Bendruomenės kapelionas kun. Da
geografine Lietuvos padėtimi ir dabartine nauskas pasakė prasmingą pamokslą ir
politine situacija, lietuviškai kalbėdamas kvietė lietuvius pasimelsti už tėvynę.
Puikiai papuoštoje salėje gausiai susirin
apsistojo ties gana aktualia tema, būtent:
kas yra tėvynė? Kalbėtojas bandė įrodyti, kę lietuviai paskui vaišinosi, laukdami
kad tėvynė turi labai gilią prasmę ir kad programos, kurią pradėjo pirmininkė Sta
tai yra ne fizinė, o dvasinė apraiška. Tėvy sė Baltus sveikinimo žodžiu ir padėka
nė nėra gimtoji vieta. Tėvynė yra šventas Boehm-Krutulytei ir jos vadovaujamam
jausmas priklausomumo vienai ar kitai tau tautinių šokių ansambliui už pastangas ap
tai. Kartais šimtmečiais kurios nors tautos lankyti lietuvius Belgijoje. Toji grupė iš
atstovai gyvena tarp svetimųjų, ir vis dėl Vokietijos — tai puikus lietuvių jaunimo
to jie dvasioje turi tą šventą, kartais sun būrys. Jie gausiai užpildė sceną, o jų dai
kiai suvokiamą jausmą — tėvynę. Gal šian nos ir lietuvių poezija giliai palietė lietu
dien praktiškai Niujorko žydas ir nekeistų vių širdis. Ypač darniai atlikti šokiai sukė
savo brangaus cadilaco į Izraelio kibuco lė ilgus plojimus ir kvietimą kartoti.
Po meninės dalies vyko pasilinksmini
menką lūšnelę, bet paklaustas, kur yra jo
tėvynė, retas kuris atsakys, kad Amerika. mas su rateliais ir suktiniais, su orkestru,
Daugumas suminės Jeruzalę ar Tel Avivą, žaidimais ir loterija. Tik vėlai tautiečiai
pradėjo skirstytis į geležinkelių stotis, išsipasakojo mok. Palavinskas.
Toliau paskaitininkas papasakojo, koks veždami mielų prisiminimų ir įspūdžių.
S. B.
privalo būti švelnus ir kartu stiprus tėvy
nės meilės jausmas ir kokie dvasiškai stip
rūs žmonės, turį tokius jausmus. Nebeturintieji tėvynės yra dvasiški paliegėliai.
TAS PATS ADRESAS
Po paskaitos Šiaurės Reino Vestfalijos
tautinių šokių grupė, vadovaujama BoehLIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ
mienės, pašoko kelis tautinius šokius, ku
leidžia
„Europos Lietuvį“ — užsakykite jį
rie dalyvių buvo sutikti karštais plojimais.
Šių eilučių autoriui, pavyzdžiui, neteko dar savo bičiuliams.
matyti kito panašaus tautinių šokių kolek Ji turi Nidos Knygų Klubą, kuris leidžia
tyvo Vokietijoje, kuris, sudarytas iš dir lietuviškas knygas. Pasiųskite pasirinkę tų
bančių jaunuolių, turėtų tiek gerų norų po knygų bent švenčių progomis tiems, kurie
dienos darbų vakarais rinktis už kelias nėra nariai. Ji leidžia sieninius kasdien nu
dešimt kilometrų repeticijoms. Jaunimas plėšiamus kalendorius su pasiskaitymais.
pašoko tikrai gražiai. Vis tai nenuilstan Norėtume galvoti, kad jie galėtų kaboti
kiekvieno lietuvio namuse.
čios Boehmienės dėka.
Po programos vyko bendras pasilinksmi LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ
nimas, pokalbiai, vaišės. Kun. J. Dėdinas, taip pat turi
Vasario 16 Gimnazijos mokytojas, parodė
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
apie valandą trukusią filmelę iš gimnazi jei jums reikia aprūpinti gerais dalykais
jos veiklos.
savo brangius artimuosius Lietuvoje. Jei
K. Jurgaitis (ELI)
gu jūs norite ką nors pasirinkti pasiųsti
pagal katalogą — paprašykite katalogo, ir
jis bus jums pasiųstas. Jeigu patys turite
pageidavimų, ką reikėtų pasiųsti, — rašy
kite rudenį, žiemą, pavasarį ar vasarą, ir
viskas jums bus sutvarkyta, ir jūsų arti
mieji neturės ko bartis, ir jūs patys būsite
DAIL. A. GALDIKAS PARYŽIUJE
patenkinti.
Dail. A. Galdikas, nuolat gyvenąs New Per Lietuvių Namų Akcinę Bendrovę už
Yorke, rugsėjo-spalio mėn. viešėjo Pary sisakę siuntinį, ramūs galėsite miegoti, nes
žiuje, kur aplankė didžiuosius muziejus ir nereikės galvoti, kad kas nors gali vietoj
daugumą meno galerijų. Dail. A. Galdiką medžiagų pridėti skudurų!
Paryžiuje ypač globojo B. ir A. Venskai ir O visiems tiems dalykams vienas ir tas
A. Liutkus.
pats adresas:
LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ B-NĖS
1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
JAUNIMO KOMISIJOS SUSIRINKIMAS

VOKIETIJA

BELGIJA

PRANCŪZIJA

Paryžiuje spalio 16 d., Pr. Liet. B-nės
būstinėje, įvyko Jaunimo Komisijos susi
rinkimas. Buvo pasidalyta Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso įspūdžiais (jame da

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — gruodžio 11 d., 12.30 v.,
St. Patrick's bažn.
NOTTINGHAM — gruodžio 18 d., 11 vai.,
Liet. Jaunimo Židinyje.
ECCLES — gruodžio 11 d., 12.15 vai.
KETTERING — gruodžio 11 d., 12 vai.
DERBY — gruodžio 18 d., 11 vai.
LEICESTER — gruodžio 18 d., 12 vai.,
Švč. Širdies bažnyčioje.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Pasikeitus Rajono vadovybei, pasikeitė
ir Brolijos vadija. Nuo gruodžio 1 d. suda
ro: s. Br. Zinkus — vietininkas, s.v.v.sl. R.
Valteris — pavaduotojas, s. J. Alkis — vy
čių vadovas, s.v.v.sl. A. Jakimavičius —ka
sininkas, dvasios vadovas kun. si. S. Matu
lis, V. Ignaitis „Budėkime“ redaktorius. Ra
jono vadas ps. J. Maslauskas.
Nuo gruodžio 1 d. panaikinama Kores
pondentinė draugovė. Visi pavieniai skau
tai ir jaun. skautai registruojasi Derby ir
apylinkės: Nottinghamo vadovas P. Viržintas, 16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham; Londonas ir apylinkės: vadovas
St. Kasparas; Stoke, Lancashire, Yorkshire
priskiriami prie „Maironio“ d-vės Man
chesteryje, vadovas A. Jakimavičius, 10
Fraser Rd., Crumpsail, Manchester, 8.
Tėvai, kurie norėtų, kad jų vaikai įsijung
tų į skautų eiles, prašomi kreiptis į vado
vus arba tiesiogiai į vietininką.
Budėkime!
Brolijos Vadija

GGGGGGGGGGGGGGG
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3.
T»l. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles,
Manchester.
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