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VASAROS ATOSTOGOMS KAZACHSTANAN
VĖL TŪKSTANČIAI LIETUVOS 

JAUNIMO IŠSIUNČIAMI Į 
KAZACHSTANĄ

Vietoj vasaros atostogų — plėšinių žemių 
darbai

(Elta) Kaip jau pereitą vasarą, taip ir 
šiemet bolševikų centras komjaunimo or
ganizacijai davė įsakymą visoje Lietuvoje 
vykdyti jaunuolių telkimą darbams Ka
zachstane, naujose plėšinėse žemėse padė
ti nuimti derlių. Vilniaus radijas birželio 
18 d. pranešė, kad Šiaulių miesto pirminės 
komjaunimo organizacijos gauna „pluoštus 
pareiškimų“, kuriuose jaunieji šiauliečiai 
„siūlosi savanoriais vykti į plėšines žemes 
naujojo derliaus nuėmimo vasaros laiko
tarpiui“. Šitaip savo vasaros atostogas pra 
leisti nutarę Šiaulių pedagoginio institu
to jaunieji dėstytojai, studentai ir kiti. Į 
Kazabhstaną „rengiasi važiuoti daug jau
nų įmonių darbininkų, specialistų, taip pat 
vidurinių mokyklų moksleivių“. Kokiu 
mastu tie telkimai vyksta, matyti iš Vil
niaus radijo pastabos, kad į tuos darbus 
Kazachstane šiemet vyks apie 500 jaunųjų 
šiauliškių.

Kita tokia žinia pranešama iš Klaipė
dos. Vilniaus radijo žiniomis „pernai dau
giau kaip 100 uostamiesčio jaunuolių ir 
merginų dalyvavo nuimant plėšinių žemių 
derlių“. Klaipėdiečiai talkininkai grįžę į 
gimtinę su pereinamąja raudonąja vėlia
va. Ir šiemet, vos tik buvęs paskelbtas 
VLKJS ck kreipimasis į pramonės įmonių 
ir mokslo'įstaigų komjaunimo organizaci
jas, ėmę gausiai plaukti savanorių pareiš 
kimai. Esą, ypač gausiai rašosi tekstilės ir 
žuvies pramonės jaunuoliai. Vilniaus radi 
jas ta proga perdavė ir kelias pavardes tų
jų, kurie jau pernai dalyvavo tose „ka- 
zachstaniškose atostogose", bet jos visos 
nelietuviškos.

Birželio 21 d. Vilniaus radijas pranešė 
apie jaunuolių telkimą Vilniuje nuimti 
„šių metų derlių plėšininėse žemėse Ka
zachstane“. Daugiau kaip 300 Džeržinskio 
rajono jaunuolių padavę pareiškimus vyk
ti į talką. Vilniaus radijo pranešimas bai
giamas: „Šią vasarą derliaus nuėmimo dar 
buose Kazachstane talkininkaus daugiau 
kaip 1000 sostinės komjaunuolių ir jau
nuolių“.

Kaip Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje, 
taip telkiami jaunuoliai ir kitose Lietuvos 
vietovėse. Jaunuoliai pramonėje sunkiai 
dirba per visus metus. Civilizuotuose kraš 
tuose atostogos, kaip visiems darbininkam, 
taip ypač bręstančiam jaunimui yra už
tikrintos net privalomais įstatymais. Sovie 
tų valdomuose kraštuose darbo žmogus 
vieton atostogų susilaukia bilieto į sun-

Ten, kur Nemunas banguoja
Oi nelaimė, ką aš matau — 

Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 

Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

Tai naujas mūsų laikraščio skyrius. Ja
me mes nepasiryžę su niekuo bartis, šičia 
bandysime vis supažindinti skaitytojus su 
dabartine Lietuva, remdamiesi spaudos iš 
anapus uždangos iškarpomis. Jei ten bus 
kas nors gera — tai ir bus gera, o jei blo
ga — tai bloga. Palikdami patiems skaity
tojams darytis išvadas, norime tik pasa
kyti, kad tas iškarpas skaitant niekad ne
vertėtų užmiršti, jog spauda anapus nėra 
laisva, taigi gyvenimo atvaizdas ne visada 
bus toks, kaip gyvenimas, ypač tais atve
jais, kai šviesiąją pusę propaganda be pa
sigailėjimo nudailina.

AŠ, KOLŪKIS IR UOŠVIO NAMAS 
FELJETONAS

Iš Panevėžio rajono „Pučekų“ kolūkio 
pirmininko Antano Martinonio dienoraščio

1956 metų liepos pirmoji. Diena puiki, 
bet mano nuotaika surūgusi. Įkyrėjai tu 
man, plunksnele. Su tavim nieko apčiuo
piamesnio neužkalsi. Pakaks popierių ga
dinti. Nuspręsta: šiandien pat einu į parti
jos miesto komitetą ir raportuoju: „Drau
gai, aš patriotas, — jei bus pusantro tūks
tančio rublių, einu atsiliekančiam kolūkiui 
vadovauti“. Bet ar išdegs?..

...Diena ta pati, o nuotaika jau kuo pui
kiausia: sutiko! Tik žmona jaudinasi. „Gir
di, Antanėli, ar tu pajėgsi pakelti atsilie
kantį kolūkį?“ Ir naivumas tų moterį}! Ne
gi aš sunkumų kilnotojas. Pakelsiu — ge
rai, nepakelsiu — dievui daržo nenugany
siu, o namą mieste per trejetą metelių tik
rai pasistatysiu.

...Spalio 1 diena. Jau įsikūriau ir, reikia 
prisipažinti, neblogai. Tiesa, kolūkio reika
lai menki, bet užtai asmeniniai, — kaip 
sviestu patepti: už kolūkiui išskirtus kre
ditus nusipirkau karvę, tvarte kriuksi tre
jetas bekonų, kudakuoja būrys vištų. Tar

kius plėšininius darbus neįprastose Azijos 
klimatinėse sąlygose.

Sovietų propaganda kalba ir apie „grįž
tančius į savo gimtąjį kraštą“ jaunuolius. 
Bet ar visi grįžo? Kiek grįžo sveikų, kiek 
ligotų, kiek visai negrįžo? Koks skaičius 
buvo pernai ir anksčiau iš Lietuvos į Azi
ją išvežtas. Vis tai klausimai, į kuriuos so 
vietinė propaganda nemielai atsako.

Kai daug šimtų Lietuvos jaunuolių išve
žami laukų darbams į Kazachstaną, čia pat 
Lietuvoje žemės ūkyje daug kur trūksta 
darbo rankų.

ORO KELIU Į LIETUVĄ

Šiuo keliu pasinaudojo balionėlis, kurį 
paleido iš Anglijos Tarptautinio Muzikos 
Festivalio Komitetas Llangolleno kaime, 
šiaurės Valijoje, (Llangollen International 
Musical Eisteddfod), pranešdamas pasau
liui apie įvykstančią čia š.m. liepos 9-14 d. 
dainų ir šokių šventę.

Balionėlis buvo rastas Kauno srityje, 
Ariogalos rajone, Betygalos apylinkėje, Dir 
žionių kaime. Apie tai Eisteddfodo Komite 
tui praneša iš Lietuvos radėjas Antanas 
Staškevičius (Jono s.). Jo pranešimas rašy
tas paprastame popieriaus lape, matyt, iš
plėšto iš mokinio sąsiuvinio.

Dainų ir muzikos festivalis Llangolleno 
kaime, šiaurės Valijoje, labai gražioje vie
tovėje, kaip žinoma, rengiamas kasmet, da 
lyvaujant įvairių tautų dainininkams ir šo 
kėjams, kaip iš laisvojo Vakarų pasaulio, 
taip ir iš kraštų anapus Geležinės Uždan
gos. Šiemet iš ten dalyvavo Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Vengrijos chorai ir iš Ru
munijos ir Vengrijos liaudies šokių gru
pės. Iš tremtyje esančių tautinių grupių 
dalyvavo ukrainiečių vyrų choras ir latvių 
šokėjų grupė „Kamolinš“ iš Leeds.

Llangoleno Eisteddfodo Komiteto prezi
diumo pirmininkas yra Sir Antony Eden, 
o vienas iš daugelio vicepirmininkų — Lat 
vijos pasiuntinys ir įgaliotas ministeris 
Anglijoje Karlis Zarinš. P.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MEKSIKOJE
Po skaudžių žemės drebėjimų Turkijoje 

ar silpnesnių Italijoje ir kitur, dabar liepos 
28 d. toks drebėjimas pridarė sunkių nuos
tolių Meksikai. Sugriauta nemaža namų, 
nes drebėjimas skaudžiausiai palietė mies
tą, ir taip pat daug žmonių aukų.

ARGENTINOS RINKIMAI
Rinkimuose į Argentinos parlamentą 

daugiausia balsų surinko nuosaikieji radi
kalai. Būdinga, kad rinkimams savo kandi
datus buvo išstačiusios net apie 50 partijų.

naitė vos spėja suktis. Tik žmona iš nuo
bodulio miršta, miesto ilgisi.

Spalio 20 d. Nesu plačių pečių vyras, bet 
kolūkiečiai manęs bijo. Tai labai gera. Štai 
šiandien atsimatavau sklypą visuomeninių 
bulvių, liepiau nukasti ir supilti į mano rū
sį. Niekas nedrįso pasipriešinti. Supranta, 
kad mano ūkiui nemaža bulvių reikia, o aš 
jų neturiu pasisodinęs.

...Lapkričio 17 diena. Džiugi žinia švel
niai kutena krūtinę. Man, tiksliau, mano 
uošvio namui statyti mieste išskyrė sklypą. 
Ir vieta nebloga, ir gatvė šauni — „Vytau
to 53“. Panevėžio miestą papuoš dar vie
nas mūriukas. Dabar, Antanai, sukis, staty 
binės medžiagos reikia. Laimė, kad šiokias 
tokias statybas kolūkyje vykdome, o ir šo
feris Kazlauskas sumanus vyrukas. Jam 
tik mirktelėk, jis jau reikalą žino. Tiesa, 
kai kurie kolūkiečiai pyksta, sako, kam gi 
šoferį samdyti, jei ir iš pačių tarpo yra. 
Šnekų ir vėjų nesugaudysi, o kito tokio šo
ferio tikrai negausi.

Kovo 24 diena. Vakar įvyko ataskaitinis 
susirinkimas. Triukšmavo, bet kas ir ko — 
neprisimenu. Šiandien galva sunki. Nugė- 
rimas buvo neblogas, o kolūkiui nuostoliai 
nedideli: vienas veršelis, 100 kiaušinių ir 
kitos smulkmenos. Ko nesuvalgėme, pasi
dalysime. Dalį reiks agronomui duo
ti. Jis linksmas vyrukas, gaila tokį iš kolū
kio išleisti. O dainuoja kaip!

Tas veršytis visas žalas, 
Uodegytės baltas galas...

V. Valaitis „Tiesos“ koresp.).

KAD ŽMONĖS VIS SVEIKESNI BŪTŲ, 
KAD ILGIAU GYVENTŲ

I. Nageris
Kauno 1-mosios poliklinikos vedėjas

Kalbėjausi kartą su žmonėmis — pasa
kojau, kaip pagerėjo sveikatos apsauga 
Kaune, kaip plečiamos ligoninės. Visi klau 
sosi susidomėję, o vienas toks ir sako:

—- Žmonės daugiau serga, ligonių vis 
daugiau, tai ir plečiate ligonines...

Iš „Tiesos“

LAISVĖS STATULOS PAPĖDĖJE 
TINKAMIAUSIA VIETA SOVIETŲ 

PAVERTŲJŲ TAUTŲ ASPIRACIJOMS 
PRABILTI

Sovietų Pavergtųjų Europos tautų 
atsišaukimas Laisvės Dienos proga

Ir vėl susirinkę puoselėjamos laisvės sim 
bolio papėdėje Laisvės Dienos švęsti, mes, 
devynių sovietų pavergtųjų Europos vals
tybių egziliniai atstovai, nuoširdžiai atnau
jiname savo įžodį kovoti dėl sovietų pan
čiuose laikomų, kolonijinei tvarkai ir iš
naudojimui pajungtų, beveik šimto milijo 
nų savo brolių laisvės ir nepriklausomy
bės.

Prieš dvylika metų agresijos aktais, sa
vo sutarčių įsakmių įsipareigojimų cinišku 
laužymu ir nuolatiniu įžuliu įsikišimu į 
šimtmetines laisvės tradicijas turinčių 
Centro ir Rytų Europos valstybių vidaus 
reikalus Sovietų Sąjunga padalijo Euro
pą ir pavergė Albaniją, Bulgariją, Čekoslo 
vakiją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, 
Rumuniją ir Vengriją.

Pastarųjų metų bruzdėjimai Čekoslova
kijoje, Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir kito
se sovietų pavergtose valstybėse, prieš me
tus sprogęs Poznanės sukilimas ir visi kiti 
komunistų dominuojamos srities eksplozy- 
vūs neramumai, praėjusį rudenį savo vir
šūnės pasiekė Vengrijos revoliucijos išsi
veržimu, dramatiškai atskleidžia mūsų tau 
tų laisvės troškimą bei ištikimybę Vaka
rų civilizacijos krikščioniškojo humanizmo 
principams.

Šią Laisvės Dieną mūsų pirmoji mintis 
— pagarbiai prisiminti tūkstančius Veng
rijos ir kitų sovietų pavergtųjų tautų he- 
roiškų vyrų, moterų ir vaikų, kurie paau
kojo savo gyvybę už laisvę ir žmogaus ver
tę. Už laisvę ir žmogaus vertę keliame ir 
mes balsą šiandieną iš Laisvės Statulos pa 
pėdės.

Mūsų mintys šiuo metu yra su narsiąja 
vengrų tauta. Septynias savaites ji atsilai
kė prieš visą užpuoliko ginkluotą galybę ir 
nebepasiduoda savo pavergėjams, kurie 
yra pavergę ir mūsų tautas. Nepalaužiama 
vengrų narsa ir kančia tesuteikia laisvo
sioms tautoms aiškesnį supratimą apie ne
išmatuojamą komunizmo blogybę ir apie 
pavojų per laipsniškas nuolaidas jam pa
čiam būti bolševizmo sunaikintam ar pa
vergtam.

Norint šioje eksplozyvioje padėtyje glū
dinčią taikos grėsmę užkardyti, yra būti
nos pozityvios priemonės laisvei, taikai ir 
dorovės įstatymams Centro ir Rytų Euro
poje atstatyti. Tad ir vėl mes keliame savo 
balsą, kad primintume laisvosioms galy
bėms jų pažadus Atlanto Chartoje ir 1942 
m. sausio 1 d. deklaracijoje dėl Jungtinių 
Tautų. Tada jos iškilmingai buvo pareiš- 
kusios savo „norą matyti atstatytas suve
renines teises ir nepriklausomybę tiems, iš 
kurių tautai buvo jėga išplėšta“. Mes kelia 
me savo balsą, kad primintume ir 1945 m. 
vasario 11d. Išlaisvintosios Europos Dėklą 
raciją. Laisvosios galybės joje skelbė, kad 
„visos tautos turi teisę pasirinkti tokią 
valdžios formą, kokioje jos nori gyventi“, 
„padėti išlaisvintoms tautoms susikurti de
mokratines institucijas, kokių jos nori“. 
Laisvės statulos šešėlyje yra tinkamiausia 
proga šioms sovietų užčiauptųjų tautų as
piracijoms prabilti, ypač į amerikiečius, 
kurie šioms aspiracijoms visada rodė su
pratimo bei palankumo.

Vieningi dvasia ir tikslais su tomis dėl 
visiškos politinės laisvės, valstybinės ne
priklausomybės ir žmogaus teisių be at
vangos kovojančiomis pavergtųjų mūsų tė 
vynių vidinėms jėgomis, ir pasiryžę nesvy 
ruojamai tarnauti savo tautų laisvės sieki
mams, — mes skatiname laisvojo pasaulio 
vyriausybes ir visuomenes mobilizuoti 
žmonijos moralines jėgas bei imtis veiks
mingos tarptautinės akcijos teisingumui ir 
teisėtumui Centro ir Rytų Europoje atsta
tyti ir tuo pačiu pasaulio taikai apsaugoti.

— Siūlo skirti 20 mil. dolerių kasmet 
laisvinimo reikalams. Jau pereitame JAV 
kongrese buvo pateiktas pasiūlymas įkur 
ti tam tikrą fondą pavergtųjų tautų laisvi 
nimo propagandos reikalams. Senatorius 
Paul H. Douglas dabar tą pasiūlymą patei
kė kiek kitokia forma. Siūlo steigti įstaigą, 
vadovaujamą administratoriaus ir 11-os 
tarybos narių, iš kurių 10 atstovautų pa
vergtosioms šalims. Įstaigos sąmata siek
tų 20 mil. dolerių kasmet. Būtų remiama 
radijo ir spaudos propaganda, literatūros 
leidiniai ir visa tai, kas skatina pavergtų
jų tautinį ir kultūrinį atsparumą prieš so- 
vietinimą. Motyvuodamas savo pasiūlymą, 
senatorius Douglas pažymėjo, kad toji or
ganizacija neturėsianti tikslo skatinti su
kilimus.

(E) Lietuvos geležinkelių valdyba ap
tarnauja ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
srities geležinkelius. Valdyba įsteigta jau 
prieš metus, kai Lietuvos geležinkeliai bu
vo atskirti nuo bendrosios Baltijos gele
žinkelių valdybos. Liet, geležnk. valdybos 
viršininku tada buvo paskirtas A.R. Kožu- 
kovskis.

LIETUVOS JAUNIMAS NENORIAI 
MOKOSI RUSŲ KALBOS

(Elta) Lietuvos švietimo ministerijos or
gane „Tarybinė mokykla“ (5 nr.) švietimo 
min. pavaduotojas J. Kavaliauskas rašo 
apie priemones lietuvių ir rusų kalbų bei 
literatūros dėstymui pagerinti. Tai san
trauka pranešimo, skaityto respublikinėje 
mokslinėje-metodinėje konferencijoje.

Įdomūs tokie Kavaliausko prisipažini
mai: „Pradinėse mokyklose žymi dalis mo
kinių dar neįgyja tvirtų gimtosios rašomo 
sios ir šnekamosios kalbos įgūdžių, taip 
pat silpnos mokinių žinios iš rusų kalbos. 
Respublikos mokyklose dar yra daug mo
kinių, kurie ne tik V-VII klasėse, bet ir 
baigdami vidurinę mokyklą, nemoka pa
kankamai lietuvių bei rusų kalbos ir lite
ratūros“. Tokie švietimo mįnisterio pava
duotojo pasisakymai rodo, kokiame lygyje 
yra dabartinės Lietuvos mokyklos.

Kokios tų trūkumų priežastys? Kava
liauskas jas taip nusako: „Nemaža dalis 
mokytojų dar neužtikrina ukšto idėjinio 
teorinio bei metodinio pamokų lygio, eilė 
lietuvių ir rusų kalbų bei literatūros moky 
tojų yra nepakankamai pasiruošę, kiti jau 
ni ir neprityrę, dalis mokytojų patys ne
rūpestingai žiūri į sistemingą savo kvalifi
kacijų tobulinimą. Tenka pripažinti, kad 
mūsų respublikos pedagoginės ir aukštojo 
mokslo įstaigos nepakankamai paruošia 
jaunuosius specialistus. „Esą trūkumų ir 
organizuojant studentų pedagoginę prakti
ką, kuriai skiriama per mažai laiko, o „ne 
retai praktikai vadovauja silpnai mokyk
los darbą pažįstantieji vadovai“.

Iš Kavaliausko dėstymų aiškėja, kad Lie 
tuvoje I-VII klasėse gimtajai kalbai skiria
ma 57 savaitinės valandos, Latvijoje 55, e 
Estijoje 58.5 vai.

Anot Kavaliausko, ir kalbų mokymo pro 
gramos pasirodė netinkančios. Rusų kalbos 
ir literatūros programa esanti perkrauta 
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KINIJOS LIBERALŲ PARTIJA
Geltonosios jūros uoste Tsingtao policija 

suėmusi slaptos kinų liberalų partijos va
dus, kurie kaltinami organizavę antikomu
nistines ginkluotąsias pajėgas su amerikie
čių pagalba.

ŪKININKO ŽODŽIAI ULBRICHTUI
Rytų Vokietijos ministerio pirmininko 

pavaduotojas Ulbricht Mecklenburgo pro
vincijoje savo kalboje nesigailėjo pagyri
mų įsteigtiesiems kolūkiams. Po jo kalbos 
ūkininkas Engei atsakė jam: „Minister! Pir 
mininke, Tamsta neprivalai pamiršti, kad 
mes esame išaugę ūkininkais“, ir toliau vie 
šai papasakojo apie suirusias mašinas ir 
kitokias blogybes ir pasiūlė jam pasiklaus
ti žmonių.

VOKIETIJOS SUJUNGIMO KLAUSIMAS
Net prekybinėse derybose bandydama pa 

spausti seseriškosios Vakarų Vokietijos vy 
riausybė, Rytų Vokietija dabar per savo 
aukštuosius pareigūnus vėl iškėlė susijun 
gimo klausimą savomis sąlygomis. Į tai ats 
kiru pareiškimu atsakė Amerikos, Didž. 
Britanijos, Prancūzijos ir Vak. Vokietijos 
vyriausybių atstovai Berlyne bendru raštu, 
kuriame pareiškiamoji svarbiausia mintis 
— susijungimas gali būti tik laisvų kraštų.

RUSIJA SIŪLO CEILONUI SODINTI 
MEDŽIUS

Chruščiovas pasiūlė Ceilonui apsodinti 
30.000 akrų žemės gumos medžiais. Šitam 
reikalui Rusija pasižada duoti savo žmo
nių, mašinų ir pačių medžių.

PAKĖLĖ ATLYGINIMUS
Kadangi smarkiai yra pabrangęs pragy

venimas, Prancūzijos vyriausybė nustatė, 
kad tam tikroms darbininkų kategorijoms 
turi būti pakelti atlyginimai.

PASIMATYMAS RUMUNIJOJE

Chruščiovas šiomis dienomis slaptai bu
vo Rumunijoje susitikęs su Tito ir kitais 
Jugoslavijos vadais. Šioje kelionėje jo paly 
dovų tarpe Bulganino vietą užėmė Mikoja- 
nas. Bulganinas nenumatomas nė delegaci
joje į Rytų Vokietiją.

LANKYS VOKIETIJĄ
Rytų Vokietijos telegramų agentūra skel 

bia, kad rugpiūčio mėn. atvyksta Chruščio
vas. Galvojama, kad jo lankymasis ir pro
pagandinės kalbos gali net paveikti Vak. 
Vokietijos busimuosius rinkimus.

NUŽUDYTAS GUATEMALOS 
PREZIDENTAS

Žudikas buvo prezidento rūmų sargybi
nis. Saugumas tvirtina, kad žudikas yra ko 
munistas, ir laikraštininkams buvo net pa
rodytas pas žudiką rastasis laiškas iš Mask 
vos.

teoretine medžiaga, dideliu autorių ir jų 
kūrinių skaičiumi, sunkiai prieinamų V- 
VII kl. mokiniams. Dabar esą ruošiami 
nauji mokymo planai. Numatoma skelbti 
konkursus geresniems lietuvių ir rusų kal
bų vadovėliams paruošti.

Kavaliausko aimanos dėl nepakankamo 
rusų kalbos mokymo ir mokėjimo Lietuvos 
mokyklose yra suprantamos. Tos aimanos 
kartojasi metai iš metų. Bet „trūkumų“ gi 
lesnės priežastys, tikriausia, yra kitos, ne
gu jas nusako Kavaliauskas: Lietuvos jau
nimas nemėgsta susų kalbos, kuri jam yra 
svetima, primestinė. Nemėgsta los ir Lietu 
vos mokytojų in pačių tėvų dauguma.

Plėšikų gavjoe terorlauein Vilnių

EZD Nr. 4* praneša, kad Iš Vilniaus pa
tirta, jog kriminalinis elementai susijun
gęs į gaujas, naktimis užpuldinėja mieste 
praeivius, taksl-šoferlua bei vežikus ir 
juos apiplėšia. Šiems plėšikams kelią į 
miestą užkirsti vakarais ant Neries ir Vil
nelės tiltų stovi milicijos sargybos. Tačiau 
ši priemonė iki šiol turėjo labai menką pa
sisekimą. Priemiesčių gyventojai naktimis 
yra tikrai be jokios apsaugos.

Neseniai milicijai pavyko vieną tokią 
gaują išaiškinti ir suimti. Prieš kiek laiko 
buvo ir jų teismas. Teisė vyriausiasis „Lie
tuvos liaudies teismas“. Tarp kitų, šiai gau 
jai priklausė: milicijos ginklų sandėlio ve
dėjas, miesto elektrinės monteris ir vienas 
automechanikas. Visi dalyviai yra rusai, at 
keliavę į Vilniaus kraštą 1945 m. (VKVI)

KAIP GYVENA BALTGUDIJOS 
LIETUVIAI?

Mūsų skaitytojai užtiks gražų atsakymą 
artimiausiame „Europos Lietuvio“ nume
ryje.

DIENOS -Į
NUTRŪKO DERYBOS

Tarp Vakarų Vokietijos ir Rusijos pradė
tieji pasitarimai nutrūko. Pasitarimuose 
buvo užsimota svarstyti prekybinius reika
lus, bet vokiečiai iškėlė savo piliečių grąži
nimo klausimą. Sovietai atsisakė svarstyti 
tai.

APSTABDOMAS ĮVAŽIAVIMAS 
KANADON

Kanados vyriausybė nutarė laikinai ne
beduoti įvažiavimo vizų, nes šiais metais 
jau perdaug įsileista žmonių i— net 175 
tūkstančiai.

[ PASAULYJE J
— Didž. Britanija ruošiasi panaudoti ra 

daro aparatus susisiekimo priežiūrai — 
nusižengimams prieš leidžiamojo greičio 
taisykles sekti.

— Minint 5 metų sukaktį nuo Faruko 
pašalinimo, Egipte visa didybe buvo paro
dyti ginklai, daugiausia rusiški, trenksmin 
game parade.

—• Rotšildas paliko pinigų Izraeliui pasi 
statyti parlamento rūmams.

— Niujorko policija prancūzų laive rado 
narkotiko, vadinamo heroinu, daugiau kaip 
už 700.000 dolerių.

— Keisdamas airiškus pinigus į angliš
kus, Dublino banke per valdininko neapsi 
žiūrėjimą žmogus už 200 svarų gavo 1000 
svarų.

— Komunistinė Kinija ir Japonija atsi
sakė priimti Raud. Kryžiaus pagalbą nu- 
kentėjusiems nuo potvynių.

— Turkijoje užsidegusiame autobuse žu 
vo 23 žmonės.

— Iš 100 Austrijon iškylauti atvažiavu
sių lenkų 5 paprašė pieglobsčio. Iš viso pas 
kutinėmis dienomis ten prieglobsčio yra pa 
prašę 30 lenkų.

— Indijoj, Lucknov provincijoje, paskir 
ta 300 svarų atlyginimo, kas nušaus jau 7 
žmones sudraskiusį tigrą.

— Persai sveikatos sumetimais uždrau
dė šokti Rock and Roll.

— Japonijoje per potvynius žuvo apie 
1000 žmonių. Dideli ■ potvyniai buvo Kini
joje.

— Vokietijoje kas penktai įmonei vado 
vauja ar yra savininkė moteris.

— Filmų artistė Marilyn Monroe susir
go ir atsigulė ligoninėn.

— Lenkijoje areštuoti 26 žmonės, kurie 
pasienyje, Zuravica stotyje, pavogė apie 
1350 tonų rusų siųstųjų javų.

— Rugpiūčio mėn. antrojoje pusėje į 
Londoną su sovietų sportininkais atvyksta 
Nina Ponomariova, praeitais metais turėju 
si čia nemalonumų dėl skrybėlaičių.

— 150 kalnų laipiotojų rugpiūčio 4 d. pa 
siekė Mattterhorno kalno viršūnę.
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Rusas turi būti geras
TAM TIKSLUI NIEKO NEGAILA.
NET IR JONAS ŽIAURUSIS 
NEBEŽIAURUS, NET IR MOŠŲ ŽYMIEJI 
VEIKĖJAI ARBA IŠNYKO, ARBA BUVO 
PERDAŽYTI.

Prof. Dr. ZENONAS IVINSKIS, Roma.

Paparčio
Poezija, šiaip ar taip, šventadienis daly

kas. Retos jos knygos, nors mes ir žinomi, 
kaip poetų tauta. Retos ir dažniausia plo
nos, ir retai kada būna prabangiai išleistos 
tam poezijos šventadieniškumui parodyti. 
Žinia, poezijos knygos nelabai gaudomos. 
Keista, bet taip yra. Be poezijos — be Mai 
ronio, Brazdžionio, Aisčio, Miškinio ar be 
kito kurio nors meistro, —— rodos, nebūtu
me lietuviai, būtume greičiau dvikojai 
duonėdžiai ar mėsėdžiai./

Tokios mintys lenda į galvą vartant ne-

vėduokle
parčio vėduoklė“ nebe pirmoji jo knyga, 
ir ta knyga perdėm lietuviška — su lietu
višku gamtovaizdžiu, motyvais ir žodynu. 
Sakytume, atsiminimų poezija dar vis te
begyvos šermukšnių, svirčių, rudeninių vo
ratinklių, nepriklausomybės kovų, senos 
baudžiavos nykstančių šešėlių, garbanotų 
pušų ir šiaudinių stogų Lietuva. žodžiu 
Lietuva, kurią palikom gyvą, patys išsine- 
šėm jos vaizdą, o sugrįžę rasim kiek paki
tusią, bet, žinoma, vis dar su šermukšniais, 
svirtimis, rudeniniais voratinkliais, dar gal

Rib4črAij

Baigdamas tą trumpą atskirų Pabaltijo 
respublikų istorijos apžvalgą, kaip ją sovie 
tai pristato, esu, rodos, užtenkamai paro
dęs, jog dabar istoriniame laike temos yra 
visai pasikeitusios. Istorikai turi atiduoti 
savo duoklę klasių kovos istorijai, rašyti 
apie valstiečių kovą prieš feodalų priespau 
dą, surasti duomenų proletariato atsiradi
mui ir jų sukilimams parodyti, iškelti liau 
dies valiai nuo 1917-18 metų turėti sovieti
nę santvarką, žodžiu, Pabaltijo istorikams 
yra skiriami visai nauji uždaviniai: reikia 
visą istoriją perteikti dialektinio materia
lizmo koncepcijoje. Aišku, kad Pabaltijo 
istorijon su anų tautų dvasiai visai sveti
ma interpretacija buvo įvesti nauji termi
nai ir .nąujos sąvokos.

Bet visa tai dar negana! Pabaltijo tau
tų istorija turi tarnauti ir rusiškajam im
perializmui Pabaltijyje pagrįsti. Taip sa
kant, iš istorijos „pergamentų“ turi būti 
„išgraužtos“ bei išimtos ' visos 4tos vietos, 
kurios galėtų prieštarauti tam, kad rusai 
jau gana anksti palaikė santykius su baltų 
tautomis. Tie santykiai buvę daugiausia 
taikingo charakterio.

Žinia, kad 19-jo amžiaus caristiniai isto
rikai turėjo daug tendencijos. Darydami 
savo leidiniuose vienašališkų šaltinių atran 
ką Jie vis pabrėždavo, kad „Zapadnaja Ro 
ssija" yra senas rusų kultūros kraštas („is 
tinno russkij kraj“). Tas tendencijas rodė 
jie ir Livonijoje. (Atsiminkime tik polemi
ką tarp Carl Schirren ir Jurij Samarin).

Šiandien yra pastebima toji pat kryptis, 
netgi nueita dar toliau. Visų trijų Pabalti 
jo tautų praeičiai taikant tą pačią schemą, 
vis pabrėžiama rusų ir baltų tautų bičiu
lystė ir bendradarbiavimas amžių bėgyje. 
Tai atliekama dvejopu būdu. Iš vienos pu
sės sąmoningai nutylima visa, kas šalti
niuose nerodo tokios bičiulystės. Iš antros 
pusės pertempiami ir padidinami faktai, 
kurie kiek nors rodo taikingus rusų — bal
tų sąlyčius.

Vieta neleidžia duoti daugiau pavyzdžių, 
tai pasitenkinsime tik dviem. Štai 1558 me 
tais baisusis Jonas IV (Žiaurusis) užpuolė 
Livoniją. Šitokio naikinimo, teriojimo, ne
kaltų moterų žudymo, kuriam įrodyti yra 
daugybė šaltinių ir to pat laiko iliustraci
jų, Livonija niekados iki tol nebuvo ma
čiusi. Sovietinėse Estijos ir Latvijos istori
jose nieko apie tai nėra pasakyta. Jonas 
IV-sis, girdi, norėjęs pastoti kelią agresy- 
vinėms Livonijos ordino, Lenkijos, Švedi
jos ir Danijos pastangoms, sudarančioms 
rimtą pavojų Rusijai.

Dar įdomiau štai kas: ano karo metu — 
1560 metų rudenį — sukilo estų valstie
čiai Harijoje (Harrien) ir Wieke (Wiek) 
ir savo pyktį išliejo prieš vokiečių dvarinin 
kus (Gutsherren) ir nesigailėjo nei jų tur 
to, nei gyvybės. Spalio mėn. viduryje suki
limas buvo žiauriai numalšintas, ir jis tu
rėjo ištisai socialini charakterį (R. Wit
ram, Baltische Geschichte, 1954 m. p. 67). 
Dabar gi Pabaltijo istorijoje įsakmiai pa
brėžiama, kaip latvių ir estų valstiečiai, su 
kilę prieš savo šimtamečius pavergėjus — 
vokiečių feodalus, Livonijoje pasitikę rusų 
kariuomenę kaip savo išlaisvintoją (Plg. 
Bolš. Sov. Enciklopedija, 24 p. 103). Esti
jos istorijos vadovėlyje yra keli žemėla
piai, kur vis parodoma, kaip Livonijos tau 
tos vis bendradarbiavusios su rusais kovo
je prieš vokiečių ordiną ir riterius-dvari- 
ninkus.

Kitą pavyzdi duosiu iš Lietuvos istori
jos. Kad periodinė spauda („Tiesa“ ir „So- 
vietskaja Litva“) visokių falsifikuotų da
lykų pateikia, iš dalies tai reikia aiškinti 
raudonųjų rašeivų dideliu uolumu. Bet aš 
čia duosiu kai kuriuos teigimus iš Didžio
sios Sovietų Enciklopedijos 25-jo tomo. 
(Toje enciklopedijoje yra platūs straips
niai apie Pabaltijo valstybes). O enciklope 
dijų teigimai turi būti apdairiau formu
luojami, ir jie ne vienai dienai skiriami.

Štai toje enciklopedijoje skaitome, jog 
1863 metų sukilimas Lietuvoje buvęs pasi
daręs pirmoje eilėje valstiečių maištas 
prieš dvarininkus. Šitaip teigia sovietiškoji 
enciklopedija ,kurl yra pasišovusi duoti tik 
rus faktus. Tačiau istorinės tikrovės faktai 
yra Visai priešingi. Tas sukilimas Lietuvo
je ir Lenkijoje iš tikrųjų turėjo tikslą nu
versti rusų jungą. Tas sukilimas buvo tą
sa 1831-jų metų sukilimo prieš rusus, po 
kurio buvo uždarytas Vilniaus universite
tas.

1963-čiais metais sukilo visa sąmonin
goji ir veiklioji visuomenė. I sukilėlių eiles 
buvo įtraukti ir valstiečiai. Tai yra negin
čijami faktai. Juk paskui ištisi kaimai vals 
tiečių lietuvių vien už dalyvavimą sukili
me buvo ištremti į Sibirą ir jų vieton at
kelti rusai kolonistai (poselencai). Sovie
tiškoji enciklopedija nuslepia, kad ir dva
rininkas ir valstietis kovojo drauge prieš 
rusų priespaudą.

Toliau eina dar didesnis, tiesiog nebe
isi vaizduojamo sovietinio falsifikavimo še
devras. Sovietiniai istorikai rašo, kad 1863

metų sukilimas buvęs caro kariuomenės 
žiauriai numalšintas, padedant dvarinin
kams, Žemaičių vyskupui Valančiui ir ka
talikų dvasiškijai. Be abejo, ir pats mal
šintojas Muravjovas, kuris savo atsimini
muose tiksliai suskaitė sukilimo aukas, 
prieš tokį melą turi apsiversti savo karste.

Tikra tiesa, kad Muravjovo žandarų ir 
skrajojamųjų kazokų būrių kuopos sukili
mą žiauriai malšino, šaudė ir korė. Buvo 
konfiskuoti 1794 dvarai, daug dvasininkų 
buvo išsiųsti Sibiran. Tokia pat grubi fal
sifikacija yra ir apie vyskupą Valančių ir 
kunigus. Juk vienas žymiausių sukilimo 
vadų Mackevičius buvo kunigas. Daug ku
nigų už sukilėlių rėmimą buvo nubausti 
ir išgabenti Rusijon. Vien Žemaičių vys
kupija neteko 66 kunigų. Vilniaus ir Seinų 
vyskupai buvo ištremti iš Lietuvos. O Va
lančius per plauką išsilaikė ir budresnei 
žandarų priežiūrai iš Vėrnių buvo perkel
tas į Kauną. Šitoje vietoje matome cinišką 
pasityčiojimą iš istorijos, kad, esą, katali
kų dvasiški j a tada drauge ėjusi su cariz
mu.

Kam tokie falsifikatai? Pagal komunisti 
nę doktriną kiekviename sukilime reikia 
įžiūrėti klasių kovą ,juo labiau negali būti 
sukilimo prieš rusus.

Pats tautinis Pabaltijo tautų atgimimas 
yra vaizduojamas tik tos tariamosios ko
vos rėmuose. Girdi, savo kovą už vadina
muosius „tautinius" interesus buržuazija 
esanti pridengusi tik klasiniais interesais.

Veltui mes ieškotume žymiųjų tautinio 
atgimimo veikėjų vardų. Lietuviai, pvz., 
pasigenda Daukanto, Valančiaus, Basana
vičiaus ir Kudirkos vardų. Sovietams tai 
yra kapitalizmo vystymosi epocha. Tad 
bendrais marksistinio žodyno teigimais 
apie kapitalizmo vystymąsi ir proletariato 
stiprėjimą yra užbaigiamas tokis svarbus 
skyrius, kaip tautinio atgimimo laikotar
pis.

Būtų galima dar duoti iš Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos nepriklausomybės kūrimosi 
laikų pavyzdžių, kaip komunistai vis gru
biai sufalsifikuoja faktus. Šitokis faktų 
jaukimas tiesiog organiškai veikia į skai
tytoją. Vis ta pati tendencija: nuo 19-jo 
amžiaus pusės pradedama vis dažniau pa
brėžti, kaip Pabaltijo tautos ėmė naudotis 
pažangiosios rusų visuomenės vaisiais, 
kaip ten iš rusų atėjo socializmas, šiuo at
veju komunizmas, ir tai laikoma labai di
deliu rusų tautos nuopelnu baltams. Vis 
nepaliaujama kalbėti apie rusų bendradar
biavimą su estų, latvių ir lietuvių tautom. 
Vis rusai tų tautų istorijoje esą pasirodę 
kaip vyresnieji broliai. Jie joms jau padėję 
kovoti prieš pavergėjus, prieš teutonus. 
(Jeigu paimsite I-jį tomą „Estijos TSR is
torijos“, matysite, jog net viršelyje yra už
spausta skulptūra, kaip vyresnis rusų ku
nigaikštis Viačko moko estų krašto vyres
nįjį leisti į Tartų 1224 m. apgulusį priešą 
(teutonus) vylyčias. Aiškiau toji tendenci
ja negalėjo būti parodyta, žodžiu, baltai 
yra jaunesnieji broliai, kuriuos reikia glo
boti. Tų tautų progresyvusis elementas 
esąs jau nuo 19-jo amž. galo pažinęs, kad 
baltų tautoms reikia eiti su rusų tauta. O 
pačias progresyviausias jėgas proletariato 
kovoje už komunizmą esanti davusi tik ru
sų tauta. Tos didelės pažangos vaisiais da
bar galinčios naudotis ir Pabaltijo tautos.

seniai išleistąją Balio Augino „Paparčio 
vėduoklę“, Tėviškėlės išleistąją poezijos 
knygą. V. Vijeikio ji iliustruota, bet pats 
teksto rinkinys rodo, kaip sunku buvo jai 
išeiti į pasaulį: rinkinyje nosinės ir uode
gos plunksna sudėliotos... Gerai kažkas ra
šė: panaikink, sako, visas knygų leidyklas, 
o knygų vis tiek dar bus... Autoriai, sako, 
išleis patys.

Spausdinta šios knygelės tik 360 egz. Tai 
mūsų gyvenime nebe naujiena. Prieš kele
tą metų Petras Pilka savo eilėraščių kny
gos išspausdino tik 100 egz. ir visiškai ne
pardavinėjo: išdalijo vien tik savo drau
gams, kurie šitokiais dalykais gyvena. Tas 
pats P. Pilka vėliau leido gražią ir stambią 
poemą jaunimui, skelbė laikraščiuose, kad 
norintieji užsisakytų, bet, rodos, užsaky
mai jam padėjo tik dalį skelbimų apmokė
ti, o skirtumas taip pat pradžiugino vien 
knygą mylinčius draugus.

Grįžtant atgal prie Balio Augino knyge
lės, reikia pasakyti, kad ji dar perdėm lie 
tuviška. Tiesa, kad Auginąs nėra iš tųjų 
modernistų, kurie neriasi į pasaulio poezi
jos moderniąsias gilybes ir išneria iš ten 
ratuoti rafinuotomis įmantrybėmis, bet daž 
nai jau nusiplovę ir lietuviškas plunksnas. 
Su tokiu pavojum ypač dažnai susiduria 
jaunimas. Auginąs nebėra jaunuolis, ir „Pa

su trupučiu garbanotų pušų, po naujos bau 
džiavos ir, tur būt, su šiaudiniais stogais...

Visokios yra poezijos, ir visokios reikia. 
Vieni poetai taip dėsto žodžius, kad perduo 
tų jausmą, kitų eilutėse pinasi mintis, tre
ti kuria vaizdą, ir t.t. B. Auginąs daugiau
sia atvejų yra vaizdo poetas ir pasakoto
jas.

Poezijos mėgėjų ir branginto)ų bibliote
ka praturtėjo nauja knyga. Džiugu, kad lie 
tuviška. Džiugu, kad tokia, kuri nukelia 
namo ir leidžia rimo ir ritmo pagražintais 
žodžiais pakeliauti Lietuvos laukais, pra
eiti pro sodybas ir pagyventi prisimini
mais. K. Abr.

Balys Auginąs

VIDUDIENIS
Didžiulio saulės korio tirpsta vaškas 
Ir laša dideliais sodriais lašais.
Lopšinės nebeošia susimąstęs miškas,
Ir vėjas liaujas supti lizdą su mažais - -

Ant vieškelio sugulę dulkės, lyg plaštakės 
Pailsusiais sparnais sutūpusios būrin - — 
Troškioj kaitroj užsnūsta liepos plačiaša- 

[kės, 
Ir bitės slepiasi vėsion žiedų taurėn - - -

DAINIAUS MIRTIES BALADE
Jis buvo jauniausias kuopoje 
Ir žygy visad su daina — ' 
Kulkosvaidis klaikiai užgroja — 
Jo skruostuos drąsi šypsena.

Ne vieną mes naktį budėjom 
Drėgnam apkase ir šaltam — 
Dainavo jis rudenio vėjam, 
Niūriems Augustavo miškams.

Liepsnodami švietė Giedraičiai, 
Ir brėško laisvoji diena: —
Ar girdite — trupa jau pančiai — 
Suskamba mūšy jo daina.

Jo dainos užburdavo kulką — 
Ji dūgzdama lėkė šalin, - 
Lyg bitė žiedų lengvą dulkę 
Čia neštų ramian avilin.

Ir kartą kovoj ties Perloja 
Apsupo mus priešo saugai. —

Mačiau, kaip didžiausiam pavojuj 
Žaibavo akių jo žaibai. — -------

Kai drąsiai pralaužėme žiedą, 
Išretinom priešų eiles — 
Niūniavo: — pavasariai gieda 
Laisvosios tėvynės šile.

Jo dainos mus vedė į mūšį, 
Gaivino drąsi šypsena — 
Tarytum bedžiūstančią pušį 
Šaltinio vandens vėsuma.

Sparnai juk ir paukščiui palūžta, 
Ir gulbės numiršta giesmė — 
Ir lieka ties tylinčia gūžta 
Tik smilgos liaunutės šlamėt-------

Tekėjo aušra ties širvintais, 
Saulėteky geso daina------------
Akių melsvas ižas jo stingsta, 
Žėrėdamas laisvės liepsna —-------- -

Kristus ir Europa
Yra pergyvenimų, kurie kaip smūgis 

trenkia į kaulus. Viename Londono prie
miestyje sutikau negrą, kuris universitete 
ruošė doktoratą. Jis pažino platų pasaulį ir 
buvo daug pergyvenęs. Aš jį paklausiau: 
„Ką jus manote apie Europą?“ Jis pasida
rė labai rimtas ir pasakė: „Europa yra prie 
bedugnės. Ji nužudė Dievą“. Šio sakinio aš 
nebegaliu pamiršti. Ar apie tai mums turi 
pasakyti negras? Ar jus manote, kad. jis 
klysta? Tad su prožektorium nušvieskime 
senąją Europą!

Europa yra Anglija! Kaip labai krikščio
nybė turi būti išvirtusi į apmušalus ir pa
puošalus, jei „pagonis“ Gandi, kuris dar 
tikėjo į Dievą, galėjo didįjį „krikščionišką
jį“ Commonwealth supurtyti. Soste sėdėjo 
svetmoteris karalius Henrikas VIII, kuris 
visą kraštą su žydinčiom krikščioniškom 
tradicijom atplėšė nuo Bažnyčios, ir kated
ros dažnai beliko tik muziejai.

Europa yra Švedija! Ten socialinė gero
vė yra aukščiausia Europoje, bet vaikų 
skaičius yra žemiausias visoje Europoje. 
Toje gerovėje Dievas užtroškintas.

Europa yra Lenkija, kur ..socialpažangi 
ir politinė katalikybė“, pagal Maskvos nu
kalimą, kelia painiavas ir skilimus ir rau
donoji partijos knygutė išstumia Evangeli
ją- «

Europa yra Austrija, kur dažnai trys 
abortai tenka vienam gimimui ir šaukiasi 
Dievo teismo. Europa yra Prancūzija — 
didžioji tauta! Kur Dievas nužudytas su 
kekše, kurią revoliucija užsodino ant Not- 
re-Dame altoriaus. Europa yra Balkanų 
kraštai, kur Kristus kasdien ir kas valandą 
šimtuose kunigu ir vienuolių seselių kan
kinamas ir trypiamas. Europa yra Vokieti
ja, kuri nuo šimtmečių religiškai suskilusi 
— kontinento kraujuojanti žaizda — tauta 
filosofų, kurie paruošė ateizmui pirmąsias 
mokymo katedras. Europa taip pat Itali
jos ir Ispanijos kraštai, kurie visumoje 
dar katalikiški, bet mes drebame ir baimi
namės, ar tie „tikrojo tikėjimo pylimai" 
sulaikys komunizmą.

Europa — kartą buvo Vakarai, kurie že 
mės tautas turėjo atvesti prie Dievo! Eu
ropa — tai ne tik politinė ar geografinė 
sąvoka, bet — tu, aš, mes visi kartu! Ne
reikia būti tamsiausiu pesimistu, kad ma
tytum, jog Europa stovi prie bedugnės, nes 
ji nužudė Dievą! Ne taip kaip žydai — jie 
pasmerkė Kristų, o mes Jį ignoruojame — 
apie Jį nenorime nė žinoti!

Mes neturime jokios teisės smerkti Ru
siją su jos valstybiniu ateizmu. Pas mus 
yra milijonai privatinio ateizmo kekšių ir 
širdžių, kurios pavojingesnės ir labiau 
griaunančios! Gal būt mes per daug „tole
rantiški“ Dievui paneigti, bet mes Jį plau
name ir mirtinai nutildome. Mes Jį pada
rome maloniu žaislu dėl Kalėdų poros jaus 
mingų dienų, kurį po švenčių vėl įpakuoja 
me į vatą!

Pater Leppich S.J.
(Tai vienas žymiausių dabartinės Vokie 

tijos kalbėtojų. Per paskutinius porą metų 
jo knygos sulaukė 377.000 egz. bendro ti
ražo).

Naujas Lituanus
Lietuvių studentų Amerikoj anglų kalba 

leidžiamojo ir V. Vyganto, A. Landsbergio, 
R. Šilbajorio, K. Skrupskelio ir G. Peniko 
redaguojamojo žurnalo „Lituanus“ pasiro
dė šių metų Nr. 2. Turinyje: vedamasis 
apie jaunimą sovietiniam režime, R. Šilba 
jorio straipsnis taip pat apie,sovietinį jau
nimą, Dr. P. Rėklaičio gausiai iliustruotas 
straipsnis apie senųjų Lietuvos pastatų me 
niškumą, P. Maldeikio apie auklėjimo kryp 
tį nepriklausomoje Lietuvoje, P. Jurkaus 
apie dail. R. Viesulo kūrybą. Dar duodama 
J. Meko profile su jo kūrybos pavyzdžiais 
(be kita ko, išverstas jo „Vilkas“, lietuviš
kai spausdintasis „Darbe“ ir „Literatūros 
Lankuose“), paminimas a.a. P. Žadeikis, 
„Aidų“ premijas laimėjusieji Dr. J. Gir
nius, Dr. J. Grinius ir Dr. A. Šanoka ir 
trumpai aptariamos kai kurios knygos.

Šiam žurnalui išlaikyti Amerikoje buvo 
renkamos au ros, bet toli gražu nerurinkta 
tiek, kiek būtų reikalinga.

MIRĖ CURZIO MALAPARTE

IŠKILMINGAI IR PRASMINGAI RUOŠIA 
MASI PRALEISTI SEIMO DIENAS JAV

Liepos 12 prel. J. Balkūno bute įvyko 
PLB Seimo Organizacinio Komiteto posė
dis, kuriame taip pat dalyvavo ALB Cent
ro Valdybos pirm. St. Barzdukas. Posėdyje 
buvo pasikeista nuomonėmis visais klausi
mais, liečiančiais seimo rengimą, jo prog
ramą ir ta proga rengiamus kultūrinius pa
sirodymus.

Seimas vyks trijų reikšmingų sukakčių 
ženkle: 40 metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo; 100 metų nuo Lietuvos 
himno autoriaus V. Kudirkos gimimo ir 
500 metų nuo vienintelio lietuvio šventojo, 
Šv. Kazimiero, gimimo.

Paskutiniam organizacinio komiteto po
sėdyje aptarti pagrindiniai Seimo metme
nys. Smulki programa bus paruošta arti
moje ateityje. Seimo kulminacinės dienos 
bus šeštadienis ir sekmadienis, rugpiūčio

Naujos knygos
J. Tininis, „Sužadėtinė“, novelės. Išleido 

knygų leidykla Terra, 3333 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. Viršelį piešė dail. A. Kuraus 
kas. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 180 
psl., kaina 2 dol.

J. Tininis mūsų literatūroje ne naujas 
vardas, bet iki šiol plačiau reiškėsi tik pe
riodikoje. Šioje knygoje yra 15 novelių, 
įvairių tematika, stiprių ir įdomių vidine 
įtampa, paprastu ir kartu savitu stiliumi, 
lengvu pasakojimu. „Sužadėtinė“ yra pir
moji jo beletristikos knyga, bet su šia kny
ga autorius išeina, kaip talentingas ir su
brendęs rašytojas, turįs jau savo pasaulį, 
savo kelius ir neabejotiną pasakotojo ta
lentą.

Terra iki šiol davė mūsų knygų lentynai 
daug ir stiprių veikalų, kaip originaliu, 
taip ir verstinių. J. Tininio „Sužadėtinė“ 
Temos leidinių tarpe priklauso prie įdo
miausiųjų.

Dail. A. Kurausko viršelis ir aplankas 
kultūringas ir daro malonų įspūdį.

Sulaukęs 59 m. amžiaus, Romoje Pepos 
19 d. mirė džiova italų žurnalistas ir ra
šytojas Curzio Malaparte, išgarsėjęs dviem 
savo romanais: „Kaputt“ ir „Kailis“.

Fašizmo metais jis negalėjo stipriau 
reikštis. Padirbęs trejetą metų „La Štam
pą“ laikraštyje, jis išvažiavo į Paryžių, ten 
parašė ir 1931 m. išleido knygą „Pervers
mo technika“. Kai knyga patekusi į ran
kas Musoliniui, tas paskaitęs ir pasakęs, 
kad jam patinka, bet negalės būti išleista 
Italijoje. Netrukus Malaparte gavo telegga 
mą, kurio'e pranešama, kad susirgusi jo 
motina. Jis grįžo Italijon, buvo suimtas ir 
nuteistas 5 metais kalėjimo. Po 3 metų iš
ėjo, bet iki pat šio karo pradžios išbuvo 
policijos priežiūroje. Tik karui prasidėjus 
gavo leidimą važiuoti į Rytų frontą karo 
korespondentu. Tų pergyvenimų įtakoje 
parašė ir 1944 m. išleido „Kaputt“. Po pen 
kerių metų išleido „Kailį“ — romaną iš ka 
ro meto pergyvenimų Italijoje.

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
Žibintas, kun. J. Kuzmickio redaguoja

mas ir Bradforde leidžiamas religinės kul
tūros žurnalas, 1957 m. lienos-rugpiūčio m. 
Nr. 4 (16). Turinyje: Mes ir jaunieji. Mote 
rų vergija (J.J. Hanlin). Bailvs (I. Nao- 
džiūnaitė-Joerg), Sugrįš žveju laivai (J.A. 
Nasvytytės eilėr.), Kasdien (A.N. Dičpetrio 
eilėr.), Anglijos katalikai (J. Lūža), Žir
geli mano (liaudies daina), Poilsio saloj 
(M. M-is), Karavanas (LA. Nasvytytės 
eilėr.), Šv. Marija Goretti. Trijų Fontanu 
Švč. Marija (J. Kuzmickis). Manchesterio 
lietuviai (L. Venckus). Raudonieji yra su
sirūpinę, Negrai meldžiasi už Lietuva (J. 
Savelis). Jaunamartę išleidžiant (liaudies 
daina), be to, skyriai Vaiku kampelis, Nau 
ji leidiniai, Įvykiai ir mintys ir kt.

(E) Sk’j'ptiros kukurūzų garbei... Net 
dailininkai įtraukiami į kukurūzų išgarsi
nimą Lietuvoje. „Tiesos“ pranešimu, skulp 
tore J. Mozūraitė kuria kompoziciją „Ku
kurūzų augintoja“. Ir šiaip Lietuvos skulp 
toriai pastaruoju metu, lyg įsakymą gavę, 
ėmė domėtis kolchozinėmis temomis savo 
kūriniams. J. Kėdainis sukūręs „labai įdo
mią, nuotaikingą skulptūrą „Arklininkas“, 
B. Vyšniauskas lipdo „Kolūkietę-daržinin- 
kę“, V. Žuklys neatsilieka, duoda skulptū
rą „Ko'ūkio kalvį“. Kiti skulptoriai seka 
su skulntūromis „Drenuotojas“, „Brigadi
ninkas“ ir pan. Reikia manyti, kad netru
kus atsiras skulptorius, įamžinąs ir kitus 
kolchozinius darbininkus: kiaulininkus, 
melžėjas ir kt.

30 ir 31 d., kada įvyks masinis lietuvių su
sirinkimas, iškilmingos pamaldos Katedro
je ir misterijos ar jos pakaitalo pastaty
mas. Be organizacinių Seimo programos 
punktų, numatomi trys pagrindiniai prane 
Šimai ir Seimo deklaracija. Pranešimai tu
rės pateikti mūsų tautos ir išeivijos anali
zę ir nusakyti gaires ateities veiklai. Pra
nešėjais bus pakviesti iš įvairiu žemynų pa 
jėgiausi lietuviai.

C.V. pirm. St. Barzdukas Seimo organiza 
ciniam komitetui perdavė C. Valdybos pa 
geidavimus ir nutarimus Seimo rengimo 
reikalu. Pagrindinis jų yra: Seimas turi bū 
ti didingas. Seimo reikalams apsvarstyti ru 
denį bus sušauktas bendras JAV B-nės C. 
Valdybos, Kanados Krašto V-bos ir Orga
nizacinio komiteto posėdis.

Bendruomenės C.V. pirm., lankydamasis 
Čikagoje, Seimo reikalais kalbėjosi su A L. 
T. sekr. Dr. Grigaičiu, kuris tam reikalui 
pareiškė A.L.T. prielankumą. Pirmininkas 
tuo reikalu taip pat tarėsi su vysk. V. Briz 
giu ir K. Daudzvardžiu, kurie taip pat pa
reiškė pritarimą Seimui rengti.

Organizacinio Komiteto pirm. prel. J. 
Balkūnas dalyvavo Cheledeno vadovauja
mos Seimo Finansų Komisijos posėdyje 
Philadelphijoje. Lėšų telkimo vajus prasi
dės rugsėjo pradžioje, po Darbo dienos. 
Centrinis lėšų telkimo biuras bus p. Chele
deno vadovaujamo banko patalpose. Infor
macinę brošiūrą tam tikslui paruoš Org. 
K-to sekr. V. Vaitiekūnas.

Seimo parodų ir parengimų reikalui bus 
išleisti specialūs leidinėliai, kurių apimtis,

ŠOLEM AŠ
Londone liepos 10 d. mirė stambi žydiš

kojo pasaulio figūra — rašytojas Šolem 
Aš, sulaukęs 77 metų.

Kilęs jis iš Lenkijos (gimė 1880 m. Kut- 
no), galvijų pirklio sūnus. Amerikon išva
žiavo 1910 m., jau kaip žinomas rašytojas. 
Pasaulyje pasiekė garso savo trilogija 
„Trys miestai“ (apie Varšuvą, Maskvą ir 
Petrapilį, tikriau sakant, apie revoliucijos 
judėjimą). Šitą jo didelį veikalą kai kas 
bandė net lyginti su Tolstojaus „Karu ii 
taika“.

Šiaip jo darbų siužetai daugiausia b1 
bliniai („Izaja“, „Nazarietis“, „Marija* 
kiai veikė žydų skleidžiamieji gandai, kad 
„Apaštalas“, „Mozė“ ir kt.). Rašytoją smar 
jis pakeitęs tikėjimą. Tai vis, žinoma, dėl 
tų romanų, kuriuose vaizduojamos krikš
čioniškosios figūros. Šolem Aš teisinosi, 
kad ir tos krikščioniškosios figūros yra žy
dai. Pagaliau nebesikęsdamas rašytojas pa 
liko Ameriką ir įsikūrė Londone. Čia ne 
tik rašė, bet kartu organizavo pagalbą Je
ruzalės hebrajiškajam universitetui, kūrė 
žydiškąjį PEN. Palaikė taip pat gerus san
tykius su Lenkija.

Atsiųsta paminėti
Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas, 

1957 m. birželis, Nr. 6.
Technikos Žodis, technikos darbuotojų 

dvimėnesinis žurnalas, 1957 m. balandis— 
gegužės, Nr. 2. (45).

forma ir skaičius bus aptarta sekančiam 
komiteto posėdyje.

Gegužės 18 d. posėdyje Organizacinis Ko 
mitetas balsų dauguma pasisakė už tauti
nės misterijos ar jos pakaitalo pastatymą 
Seimo metu, ir tuo buvo atsisakyta nuo 
simf. muzikos koncerto rengimo. Misterijai 
parašyti konkurso terminas baigiasi rugsė
jo mėn. Jos pastatymu rūpinasi muzikas A. 
Mikulskis. Tam reikalui tikimasi gauti Me
tropolitan Operos salę. Jei misterijos kon
kursas neduotų tinkamo veikalo, vietoj jos 
bus duotas lietuviškų kantatų koncertas ar 
pastatytas kuris jau turimasis veikalas.

Jubiliejinė lietuvių sporto olimpijada, 
kaip dalis šeiminių iškilmių, įvyks ateinan 
čių metų liepos mėn., o Seimo metu įvyks 
tik stipriausių lietuvių sporto vienetų fut
bolo ir krepšinio rungtynės.

PLB Seimo Informacijos Komisija
1957 m. liepos 18 d.
560 11-th St., Brooklyn 15, N,Y.
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LIETUVOS ASTRONOMAS BERNARDAS KODATIS
1957.VII.5. netoli Čikagos mirė prof. Dr. 

Bernardas Kodatis. Jo protėviai apie 1810 
metus pajudėjo iš Mažosios Lietuvos. Re
formatų tikybos, greit suvokietėjo. Ber
nardas gimė 1879 m. Potsdame. Tėvas — 
kaizerio teatro menininkas, o sūnus išėjo 
gimnaziją, mokytojų seminariją, Berlyno 
un-te studijavo matematikos fakultete as
tronomiją ir domėjosi filosofija. Vėliau 
dėstė gimnazijoje matematiką. Buvo tipin 
gas anų laikų vokietis intelektualas. Neti
kėtai iš dėdės sužinojo, kad yra kilęs iš 
„jau mirusios“ tautos, kurios vardas bu
vo „Litauen“. ši staigi naujiena giliai įsmi 
go jautraus jaunuolio sąmonėn, užvirino jo 
protėvių kraujo likučius. Tada jis pradėjo 
domėtis lietuvių praeitim, išmoko kalbos. 
Nuvykęs j pamirštą tėviškę, susipažino su 
atgimstančios tautos veikėjais lietuvnin
kais. Patyręs iš jų apie vokiečių darytą
sias ir daromąsias skriaudas ir genocidinę 
politiką, tapo sąmoningu lietuviu, savo tau 
tos reikalų užtarėju ir gynėju. Apsilankęs 
ir Didžiojoj Lietuvoje, vedė Viktoriją Gruz 
dytę, sukūrė grynai lietuvišką šeimą, ku
rioje 1911 m. Potsdame gimė sūnus Kęstu
tis. Pirmojo pasaulinio karo metu Bernar
das pradžioje buvo Karaliaučiaus tvirtovės 
artilerininkas, vėliau, vokiečiams okupa
vus Lietuvą, kaip išmokslintas ir lietuvių 
kalbą žinąs karys, priskiriamas prie kari
nės valdžios lietuviams leidžiamo vienin
telio laikraščio „Dabartis“, čia turi vesti 
provokišką, kaižerišką, lietuvių atžvilgiu 
žiaurią okupantų liniją. Slaptai palaiko ry 
sius su lietuvių atgimimo veikėjais. Susek 
tas, uždaromas Tilžės kalėjime, kaltina
mas Faterlando išdavimu. Karui greit pa
sibaigus, mūsiškių užstotas, prancūzų buvo 
išlaisvintas. Dirbo prie Lietuvių Tarybos, 
o vėliau pakviestas dėstyti Kauno un-te 
astronomiją. Lietuvai su kitomis dešimčia 
apie Baltijos jūrą esančių valstybių suda
rius Pabaltijo Geodezinę Konvenciją, įstei 
gus Pabaltijo Geodezinę Komisiją ir prade 
jus aukšto tikslumo mokslinius geofizinius 
tarptautinio masto darbus, B. Kodačiui, 
kaip tuo laiku vieninteliam lietuviui astro 
nomui, teko imtis vykdyti šių darbų astro 
nominę dalį. Tuo būdu tapo išgelbėtas jau 
nos valstybės prestižas: turėjom savo astro 
nomą, nereikėjo ieškotis ir samdytis sve
timšalio.

Darbus vedė Krašto Apsaugos Ministe
rija, Karo Topografijos Skyriaus pulk. inž. 
A. Krikščiūnui vadovaujant. Linksmakal- 
ny teko įsirengti astro ir geofizinę observa 
toriją. Be Kodačio, talkininkavo K. Sleževi 
čius ir kiti un-to žmonės. Darbai aprašyti 
dviejuose Karo Topografijos Metraščio to
muose (kitų nesuskubta išleisti) ir dviem 
kalbom Pabaltijo Geod. Komisijos Helsin 
kyje leistuose apyskaitiniuose leidiniuose. 
Kas porą metų darbų vykdytojai suva
žiuodavo pasitarti. Po Helsinkio, Rygos, 
Danzigo, Stockholmo, Berlyno, net Mask
vos (vėliau rusai atsimetė) ir kitose vals
tybėse buvusių pasitarimų, tokia konferen 
cija, išsilyginus mūsų diplomatiniams san
tykiams su lenkais, jvyko 1935 metais Kau 
ne. Pabaltiečių pavyzdingai vykdomais dar 
bais buvo susidomėjusios pasaulinės gimi
ningos mokslinės organizacijos, ir dėl to 
Kaune, be įprastųjų dalyvių, turėjome bri 
tų vyr. štabo atstovą iš Londono ir tarp
tautinės geofizininkų organizacijos atstovą, 
geodezininką gen. Perrie. B. Kodatis pats 
ir savo darbais visur sėkmingai atstovavo 
Lietuvos geodezinę astronomiją. Karas ir 
komunistų invazija sustabdė darbus. Atgi
jo dar vokiečių okupacijos metu ir dar bu
vo tęsiami iki 1944 m. pavasario, bet jau 

ne Konvencijos rėmuose. B. Kedačiui teko 
perimti Vilniaus un-to observatoriją.

Buvo gilus, pareigingas lietuvis. Kaip ki 
lęs iš Mažosios Lietuvos ir, kaip artileri
ninkas, be svyravimo savanoriškai dalyva
vo Klaipėdos krašto vadavime. Buvo vie
nas iš pirmųjų šaulių Sąjungos kūrėjų. Su 
žinojęs, kad turės išsižadėti Lietuvos pilie
tybės, nepabūgo atsisakyti repatrijuotis ir 
su visa šeima liko kentėti komunistišką 
bolševikmečio siaubą. Tėvynės nelaimių ir 
aziatiško teroro paveiktas, o ypač naciams 
išsprogdinus jo sukurtąją observatoriją, 
buvo dvasiškai kiek pritrenktas.

Jam teko Lietuvos moksle atlikti istori
nę misiją: atgaivinti rusų prieš šimtmetį 
Vilniuje užgniaužtą šviesą, tęsti Žebrio, Po 
čebuto ir kitų pradėtus astronominius ste
bėjimus, atstatyti išplėštą, į Pulkovą išga
bentąją Lietuvos observatoriją. Jis savo 
stebėjimais tiksliai nustatė Lietuvos vietą 
Žemės planetoje. Lai maloningai, Jam gu
lint Kazimierinėse, šviečia tos pačios 
žvaigždės, kurias tiek naktų jis po Lietu
vos trianguliacijos punktus aistringai ste
bėjo.

Prof. Stasys Dirmantas

JONAS ARVYDAS STIKLORIUS

Vliko Prezidiumo vice-pirmininkas
Jonas Arvydas Stiklorius gimė 1914 m. 

balandžio 29 d. Tilžėje. 1932 m. baigė Vy
tauto D. gimnaziją Klaipėdoje, 1937 m. Ber 
lyno universiteto teisių fakultetą, 1953 m. 
Temple universiteto teisių mokyklą Phila- 
delphijoje. 1949-51 m. buvo Maž. Lietuvos 
Tarybos Prezidiumo narys. 1948-51 m. Lie
tuvių teisininkų tremtyje draugijos cent
ro valdybos narys. Į Ameriką atvyko 1950 
metais. Dirba Liberty Federal Savings and 
Loan Ass. Philadelphijoje ir yra įsijungęs 
į visuomeninį darbą. Š. m. birželio mėn. 
išrinktas Vliko Prezidiumo vicepirminin
ku.

JUOZAS KAIRYS

Vliko Vykdomosios Tarybos naujasis narys
Gimė 1902 m. Vilniaus krašte, mažaže

mių ūkininkų šeimoje. Dėl karo pavėluotai 
įstojo Anykščių vidurinėn mokyklon. Iš čia 
vyko Kaunan. Įsigijęs brandos atestatą, 
studijavo Kauno universitete ir baigė du 
fakultetus: Teologijos-filosofijos fakulteto 
Filosofijos skyrių ir Teisių fakulteto Teisių 
skyrių. Kadangi buvo ateitininkas, tai tik 
po ilgo laukimo ir didelių pastangų buvo 
paskirtas teismo kandidatu prie Kauno 
Apygardos teismo. Čia būdamas išlaikė 
Ipotekos knygų vedėjo egzaminus, o baigęs 
kandidatavimą — teisėjo egzaminus ir bu
vo Vilkijoje, Kaišiadoryse, Kaune ir Vil
niuje teisėju. Beteisėjaudamas Vilniuje, 
dirbo kaip lektorius vietos policijos mokyk 
loję. Pirmosios sovietų okupacijos metu, 
atleidus jį iš teisėjo vietos, buvo enkavedis 
tų ieškomas suimti.

Organizaciniame visuomeniniame darbe 
pradėjo dalyvauti dar būdamas mokiniu. 
Anykščių vidurinėje mokykloje priklausė 
skautams. Nusikėlęs Kaunan, įsijungė ir į 
ateitininkų, pavasarininkų ir Lietuvos 
Darbo federacijos gyvenimą. Spaudoje pra
dėjo bendradarbiauti dar besimokydamas 
gimnazijoje. Apsčiai rašė „Darbininke“, vė 
liau „Teisėje“ ir kitur. Tremties metu rašo 
„Drauge“ ir „Teisininkų Žiniose“. Gyven
damas Vakarų Vokietijoje, įsimatrikulia- 
vęs Frankfuto universitete, tobulinosi sa
vo specialybėje. Nuo 1952 m. iki Vliko iš- 
sikėlimo į USA, buvo jo narys, ligi išrinki
mo į Vykd. Tarybą — VT Kontrolės komi 
sijos narys. (Elta)

ŽINIOS IŠ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO VOKIETIJOJE

Hannoveris. Apylinkės pirmininkas ir 
drauge Kr. Valdybos narys V. Šukys, ku
rį laiką sirgęs, ligoninę jau paliko. Apylin
kėje veikimas ir sugyvenimas darnus. Var
go mokyklą, kuri nemokamai gauna patai 
pą, kurą ir šviesą, nuolat lanko 7-8 vaikai.

Peinė. Vargo mokykla turi 7 mokinius. 
Vaikai mokomi mokytojo A. Nomeikos bu 
te. Toliau nuo Peinės gyvenantieji vaikai 
lankomi 2 kartus savaitėje.

Diepholzas. Apylinkės pirmininkas J. Ča 
plinskas neseniai grįžo iš ligoninės. Aero
dromo patalpose esanti stovykla yra likvi
dacijos išvakarėse. Tuo būdu eilė narių 
išsikels į kitas apylinkes. Vargo mokykla 
vedama K. Vilkaičio. Mokslas vyksta nor
maliai, nors ir yra sunkumų su mišrių šei 
mų vaikais.

Wehnenas. Apylinkei vadovauja energin 
gas tos apylinkės pirmininkas J. Kazirskis, 
gerai talkininkaujamas kitų valdybos na
rių ir Vokietijos Bendruomenės Tarybos na 
rio F. Šlenterio. Vargo mokyklą veda O. 
Lungas. Mokykla turi nemokamas patal
pas, kurą ir šviesą.

Seedorfas b. Zeven. Lietuviai gyvena dar 
prastose patalpose, tačiau ir čia rengiamasi 
esamą stovyklą likviduoti, perkeliant gy
ventojus i geresnes sąlygas. Apylinkei va 
dovauja G. Brinkis, o vargo mokyklai —i 
A. Vitkus. Dėl stovyklos likvidacijos ir iš- 
sikėlimo apylinkė ir vargo mokykla likvi- 
duosis.

Hamburgas. Apylinkės pirmininkas E. 
Čerkus. Darbą sunkina narių išsisklaidy
mas didmiestyje. Didelis narių nuošimtis 
dirba ir apylinkei turi tik laisvalaikio va
landas. Tačiau apylinkės parengimai lanko 
mi gausiai. Vargo mokyklai vadovauja T. 
šikšniūtė, kurios energija ir pasišventimas 
nugali kliūtis, susidarančias dėl jau minė
to šeimų gyvenviečių išsisklaidymo. Ats
kirų patalpų vargo mokykla neturi. Moks
las vyksta privačiame bute.

Pinnebergas. Apylinkės pirmininkas inž. 
A. Funkas šiuo metu serga. Stovykla —■ 
kareivinės irgi rengiamasi likviduot. Vargo 
mokyklos vedėja M. Berentienė labai ener
ginga, vaikus moko savo bute gilioje lie
tuviškoje dvasioje.

Neustadtas. Apylinkės pirmininkas J. 
Breškys. Jam aktyviai padeda J. Gruno- 
vas. Vargo mokyklą veda M. Grunovienė. 
Pastaruoju metu ruošiamasi didelio masto 
tautinių rūbų šventei Neustadto mieste,

Luebeckas. Apylinkės pirmininkas M. 
Masiulionis. Vargo mokyklą veda V. Kle- 
večka. Energingo mokytojo darbą sunkina 
vaikų gyvenviečių išsisklaidymas mieste.

Spakenbergas. Apylinkės pirmininkas J. 
Drungilas ir vargo mokyklos vedėjas ir 
drauge Balfo Šalpos Komisijos Įgaliotinis 
A. Midveris energingi apylinkės veikėjai. 
Paminimi visi tautiniai įvykiai. Stovykla 
yra gražiuose ■ namuose. Apylinkės nariai 
daugiausia klaipėdiečiai — seneliai. Neto
liese esančios pabaltiečių kapinės gražiai 
sutvarkytos ir pastatytas bendras pamink
las. Šiose kapinėse palaidoti du žinomi lie
tuviai: kompozitorius muzikas Gailevjčius 
ir poetas Kruminas. Vargo mokykla veikia 
normaliai. Patalpas tenka nuomoti pačio
je stovykloje. (VKVI)

ĮSTEIGTA ŽEM. SAKSONIJOS 
UŽSIENIEČIU PABĖGĖLIŲ BENDRA 

ATSTOVYBĖ

Š.m. birželio 6 d Harinoveryje,- Pabėgėlių 
Reikalų ministerijoje, įvyko Žem. Saksoni
jos užsieniečių pabėgėlių bendrų reikalų 
atstovybės steigiamasis susirinkimas. Susi
rinkimo dalyviais ir naujojo organo, tu
rinčio juridinio asmens teises, nariais yra 
šių tautybių centrinės bendruomeninės ins 
titucijos: lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, 
lenkų, vengrų ir jugoslavų. Steigiamajam 
susirinkime dalyvavo Žem. Saksonijos Pa
bėgėlių Reikalų ministerijos atstovas — 
valdžios patarėjas Kugland.

Naujasis organas pavadintas „Arbeits- 
gemeinschaft der auslaendischen Fluecht- 
linge in Niedersachsen e. V.“. Jo būstinė 
yra Hannoveryje. Išrinkta valdyba iš 5 as
menų. Steigiamajam susirinkime lietuviam 
atstovavo F. Šlenteris. Sudarytojo organo 
tikslas yra ugdyti tremtinių organizacijų 
tarpusavį bendradarbiavimą ir atstovauti 
savų bendruomenių narių interesams val
džios įstaigose. (VKVI)

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKINIŲ

STATISTIKA 1957-58 MOKSLO METAMS
I klasė: berniukų — 6; mergaičių — 8.

II klasė: berniukų — 11; mergaičių — 5.
III klasė: berniukų — 8; mergaičių — 7.
IV klasė: berniukų 9; mergaičių — 12.
V klasė: berniukų 9; mergaičių — 6.
VI klasė: berniukų — 6; mergaičių — 7.
VII klasė: berniukų — 4; mergaičių — 5.
VIII klasė: berniukų — 7; mergaičių — 2.
IX klasė: berniukų — 2; mergaičių — 2.

Viso: 116 (berniukų — 62; mergaičių — 
54).

Gimusių metais: 1947 — 3; 1946 — 5; 
1945 — 9; 1944 — 19; 1943 —■ 12; 1942 — 
12; 1941 — 18; 1940 — 9; 1939 — 12; 1938 
— 8; 1937 — 4; 1936 — 4; 1933 — 1.

Pradžios mokykloje — pareng. klasėse: 
berniukų —■ 2; mergaičių — 2 ir 1 Meno 
Mokykloje.

Viso . bendrabutyje ir maitinami 121.
Per 1956-57 rp. išstojo iš gimnazijos 40 

berniukų ir 36 mergaitės, o įstojo 1957-58 
mokslo metams 25 berniukai ir 20 mergai
čių. Iš išstojusiųjų emigravo 51, baigė gim 
naziją 5, likusieji perėjo į kitas mokyklas 
arba išvyko namo (buvo atleisti 5).

Evangelikų mokinių 58 (57 gimnazijoje 
ir 1 pradžios mokykloje).

Katalikų — 63 (59 gimnazijoje ir 4 Me
no mokykloje).

(VKVI)

Varelyje — senelių prieglaudoje
Šioje senelių prieglaudoje, kur šiuo metu 

yra 58 lietuviai, drauge su ten esančiais 
265 latviais ir 78 estais buvo suruoštos de
portacijų minėjimas. Po atitinkamų prane
šimų dalyviai suaukojo apie. DM 76. Pro
porcingai lietuviams tekusią dalį Varelio 
lietuviai persiuntė Bendruomenės Krašto 
Valdybai.

Iš krašto Valdybos pusės nebuvo ragini 
mų birželinių minėjimų metu rinkti aukas 
bendruomeninių organų veiklai paremti. 
Juo labiau tenka iškelti tų senelių sponta
nišką solidarumą, kurie patys yra sunkio
je materialinėje būklėje. Ir šia proga ten
ka dar pažymėti, kad Varelio senelių prie
glaudos lietuviška apylinkė bendruomeni
nių pareigų, atlikimo atžvilgiu yra Vokieti
joje viena iš pavyzdingiausių. Šiuo metu 
apylinkės seniūnu yra K. Vaitukaitis.

(VKVI)

— Tautinės Sąjungos seimas naujon są
jungos valdybon išrinko inž. Eug. Bartkų 
pirmininku, T. Blinstrubą, inž. J. Jurkūną, 
adv. A. Lapinską ir Dr. Paplėną nariais. Į 
sąjungos tarybos prezidiumą išrinkti: adv. 
A. Olis, Dr. S. Biežis ir J. Bačiūnas, tary
bos nariais: V. Abraitis, K.S. Karpius, J. 
Kasmauskas, J. Ginkus, V. Rastenis, J, 
Smetona, A. Trečiokas ir P.J. Žiūrys. Kon
trolės komisijon išrinkti B. Gaidžiūnas, B.
Kalvaitis ir B. Nemickas.

Į Vilties draugijos („Dirvos“ leidyklos ir 
spaustuvės) valdybą išrinkti J. Bačiūnas, 
B. Gaidžiūnas, K.S. Karpius, V. Orintas ir 
V. Rastenis. (E)

(E) Lietuva tarptautiniuose geofizikos 
metuose. Kaip pranešė Vilniaus radijas, į 
tarptautinių tyrinėjimų programą, kuri 
prasidėjo liepos 1 dieną, įsijungė ir trys 
Lietuvos institucijos: Lietuvos hidromete
orologinės tarnybos valdyba, Mokslų aka
demijos geologijos ir geografijos institutas 
ir Vilniaus universitetas. Tyrinėjimai vyk
domi visoje Lietuvoje ir Baltijos jūroje. 
Kaliningrade Lietuvos tyrinėtojai organi
zuoja ekspediciją jūros stebėjimams. Ir 
dirbtinio žemės palydovo (satelito) stebėji
mas organizuojamas Lietuvoje, netoli Vil- 

• niaus.

ŽURN. J. VAIDELYS IŠĖJO IŠ 
LIGONINĖS

Amerikoje eidamas per gatvę buvo auto 
mobilio partrenktas žurnalistas Jonas Vai- 
delys. Jam buvo nulaužto? abi rankos. Iš
buvęs 9 su puse savaites ligoninėje, iš jų 
8 savaites išsėdėjęs kėdėje, šiuo metu jau 
namie naudojasi E. ir A. Kasnickų globa. 
Grąžinti sveikatos jau nebėra vilčių, net 
ranka rašyti nebegalįs.

Ligoninėje gydomą šį kultūrininką ir žur 
nalistą lankė ar raštu užuojautą jam pa
reiškė visa eilė žymių lietuvių ir visokių 
pakraipų tiek iš pačios Amerikos, tiek ir iš 
kitur. Taip pat geradariai (Sandaros red, 
M. Vaidyla ir J. Spaitis) pasirūpipo užsta 
tu ligoninei ir advokatu (vien gydymas li
goninėje kaštuoja per 3000 dolerių, o žmo 
gus bepinigis).

šiaip taip įveikdamas, kol pavargsta, pa 
spaudyti rašomosios mašinėlės mygtukus, 
dabar jis yra parašęs „Eur. Lietuvio“ re
dakcijai laišką, nušviesdamas visas nelai
mėn patekusio žmogaus bėdas ir raikšda-'. 
mas padėką visiems, kurie jį vienu ar kitu 
būdu užjautė.

KYLA PAVEIKSLŲ KAINOS

Prieš trejetą metų vienas gražus Ceza
nne paveikslas, vaizduojąs daiktus (still 
life), buvo parduotas už 34.000 svarų. Spė
jama, kad šįmet už tą patį paveikslą būtų 
sumokėta dvigubai tiek. Gerų paveikslų 
kainos pažymėtinai kyla. Kodėl?

Pirma, turtingųjų sluoksniuose vis di
dėja snobų skaičius. Pertekę pinigų, jie 
tarpusavyje varžosi ir moka didžiules su
mas už plačiai žinomų dailininkų paveiks
lus.

Antra, turtingieji nelabai pasitiki pinigu, 
todėl stengiasi pakeisti jį į vertybes, kurių 
kainos greičiau turi palinkimo kilti, o ne 
smukti.

Nuoširdūs meno gerbėjai tik labai rūpi
nasi dėl to, kad dalis gerų ir žinomų pa
veikslų yra patekę į turtingų jachtų savi
ninkų rankas. Šie mėgsta paveikslus pasi
kabinti jachtose, o paveikslams nieko nėra 
baisesnio už nuolatinį judinimą, nepasto- 
yią temperatūrą ir jūros orą.

Pažymėtina dar, kad šiuo metu kur kas 
brangiau mokama už šviesius, giedrius pa
veikslus. Niūriųjų ir kančias reiškiančiųjų 
paveikslų kainos mažesnės.

(E) Balio Sruogos atsiminimai apie 
Stutthofo kacetą, „Dievų miškas“, bus at
spausdinti penktajame Sruogos „Raštų“ 
tome, kuris dabar atiduotas į spaudą. Tie 
atsiminimai šiemet išeisią ir rusų kalba.

Radijo pranešimai pabaltiečių kalbomis 
per Švedijos siųstuvus

EZD Nr. 43 pranešimu, švedų liberalų 
jaunimo grupė neseniai kreipėsi į Stock
holmo radijo intendantą, prašydama nedel 
siant pradėti radijo programas pabaltiečių 
ir rusų bei lenkų kalbomis. Kreipimesi pa
žymima, kad tokios radijo programos to
mis kalbomis iš neutralaus krašto būtų 
labai naudingos, nes tuo būdu perteikia
mos objektyviškos politinės informacijos, 
kaip tai sėkmingai daroma programoje vo
kiečių kalba, skirtoje Vokietijos Sovietų 
okupuotai zonai. Intendantas pažadėjo rei
kalą greitai išspręsti. (VKVI)

— Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio naujuo
ju pirmininku išrinktas Leonas Virbickas. 
Anksčiau buvo St. Vykintas.

ADOLFAS DAUKANTAS —.

L INŽINIERIUS
Tvartų durys buvo uždaros, bet kai jis 

arčiau priėjo, pastebėjo plyšelį, pro kurį 
veržėsi lauk silpna žiburio šviesa. Kiek ap 
rimęs, Beniulis atsargiai atidarė duris 
tiek, kad pats pratūptų, ir skubiai įsmuko 
vidun.

Prie Žaliosios buvo susirinkusi visa šei
myna. Gyvulio tvartas baltavo šviežiais 
šiaudais, ir Beniulis, tik porą žingsnių žen 
gęs, pajuto aštrų karbolio kvapą. Abu ber
nai, rankoves pasiraitoję, stovėjo tvarto vi 
daus pusėje, kumetė laikė žiburį, o sena
sis Domininkas klūpėjo prie karvės galvos 
ir, glostydamas ją, ramino:

— Bus gerai, žaliuke! Bus gerai, mažiu
ke'... Jau greit, greit... Tik pakentėk va
landėlę!..

Kiek toliau nuo šeimynos stovėjo jauno
ji Beniulienė ir išsigandusiomis akimis ste 
bėjo gyvulio kančias. Ji buvo apsigaubus 
vilnone skara, ant pečių užsimetus švarke
lį ir apsivilkus išeigine suknia.

Jis atsargiai priėjo prie jos ir uždėjo ran 
ką ant peties. Kristina krūptelėjo visu kū
nu ir greit atsigręžė.

— Tai tu, Albinai? — skubiai ištarė ji.
Beniulis pastebėjo jos akyse didelį išgąs

tį.
—< kas tau yra? —- švelniai paklausė 

jis, suradęs jos drebančias rankas. — Ar 
aš tave Išgąsdinau?

— O ne, ne! — greit kalbėjo ji ir, nera
miai kvėpuodama, nusisuko nuo vyro.

Jis dabar vėl girdėjo, kaip gyvulys ken
tėdamas mūkė, ir visame tvarte viešpata
vo mirtina tyla.

— Ak, tu be reikalo jaudinies! — po ku 
rio laiko jis vėl kreipėsi į žmoną. — Žalio
ji stiprus gyvulys. Už kelių minučių viskas 
bus tvarkoj. Geriau eitum namo...

Jaunoji Beniulienė nieko neatsakė į vy
ro pasiūlymą, ir abu kurį laiką tylėjo. Štai 
ga prisiminęs, ko jis į tvartus atėjo, pa
klausė:

— Ar nežinai, kur svirno raktai?
Kristina vėl sudrebėjo, bailiai žvilgterė

jo vyrui į akis ir nusisuko į Žaliąją.
— Spintoj, — greit atsakė ji.
— Nėra spintoj, — atsiliepė Beniulis ir, 

nesuprasdamas jos susijaudinimo priežas
ties, pridėjo: — Ar tu nebuvai svirne?

Kurį laiką Kristina tylėjo. Beniulis ma
tė, kaip jos krūtinė greit judėjo ir išbalu
sios rankos nervingai draskė skarelės kam
pą.

— Aš?.. Aš nežinau... neprisimenu... —■ 
kalbėjo ji, klysdama žodžiuose. — Ne, ne... 
aš nebuvau svirne...

— Tai blogai, Krista! — piktai ištarė Be 
niulis. — Raktai yra dingę.

Jam pasirodė, kad jos skruostai parau
do. Praviros lūpos pamažu drebėjo. Kristi

na vis dar tebežiūrėjo į mūkiantį gyvulį, 
nedrįsdama pažvelgti vyro pusėn.

Beniulis dar niekuomet nematė jos to
kios susijaudinusios. Galvodamas, kad gy
vulio kančios ją taip labai nervina, jis pri 
ėjo dar arčiau ir paėmė ją per liemenį, no 
rėdamas nuraminti.

— Krista, nepyk, brangioji! Aš supran
tu, čia tau ne vieta. Eik namo, prašau!

Jis tvirtai laikė ją abiem rankom, pri
glaudė veidą prie jos išsidraikiusių plaukų 
ir dešine ranka perbraukė žemyn liemeniu. 
Staiga Beniulio ranka sustojo ties jos švar 
ko kišene. Nustebęs apgreibė joje svirno 
raktus.

Beniulis sulaikė ranką ir, nieko nesu
prasdamas, stebėjo nebylų žmonos veidą. 
Ji vis dar tebežiūrėjo į dideles gyvulio 
akis, į retkarčiais pasikeliančių nuo guolio 
Žaliosios galvą. Netardamas nė žodžio, Be 
niulis atsargiai ištraukė raktus iš jos ki
šenės ir, pamojęs galva senajam Dominin
kui .kuris jau buvo nuo gyvulio pasitrau
kęs .nuėjo prie tvarto durų.

3.
Lauke jis uždėjo seniui ant peties ran

ką ir greit pasakė:
— Atnešk iš trobos žiburį! Aš lauksiu 

prie svirno.
Beniulis šokinėdamas perbėgo šlapią kie 

mą, užšoko ant priegrindžio ir palaukė, kol 
kumetis pasirodė su žiburiu,

— Tai ką, šeimininke, šį vakarą sugal
vojai? — pasiteiravo senis.

— Neseniai girdėjau žingsnius viršuj,
— kalbėjo Beniulis. — Manau, kas nors 
svetimas turėjo būti svirne...

— Tai čia dabar! — nustebo kumetis.
— Dienos metu?

Beniulis pasuko raktą spynoje ir, atida 
ręs duris, įėjo vidun. Domininkas, aukštai 
iškėlęs žiburį, sekė paskui jį. Kurį laiką 
pasižvalgęs apačioje, jis priėjo vėl prie du 
rų, užrakino jas iš vidaus, pats su savim 
pasiimdamas raktą.

Nieko įtartina apačioje nepastebėję, pra 
dėjo lipti laiptais aukštyn. Nuo silpnos ži
burio šviesos erdviame svirne buvo tamso 
ka, ir tik jų žingsnių aidas skambėjo iš
džiūvusiuose lentiniuose laiptuose. Palipę 
aukštyn, sustojo palaiptėje ir atidžiai per
metė akimis visą svirno viršų. Žiburio švie 
sa vos siekė antrąjį svirno galą, kuriame 
švietė mažas keturių stiklo rūtų langas. 
Dešinėje svirno pusėje buvo kelios avižų ir 
miežių miegos pašarui, toliau keli miltų 
kubilai ir didelis tinklas. Kairėje pusėje 
rugių ir kviečių miegos, arčiau prie lango 
žmonos pasoginės skrynios su nebalintais 
audeklais ir patalyne, dar toliau didelė kai 
lių krūva ir įvairūs namų apyvokos reik
menys.

— Reikėtų arčiau pasižiūrėti, — ženg
damas pirmyn, kalbėjo Beniulis.

Kumetis, laikydamas žiburį ties galva, 
sekė paskui šeimininką, kuris atsargiai ati 
darinėjo skrynias, judino maišus, apvertė 
tuščius kubilus, ieškodamas, ar kas už jų 
nesislepia, ir su plačiu grūdams semti me
diniu kastuvu išbadė avižų ir miežių krū
vas.

Baigęs apžiūrinėti ir radęs visus daiktus 
nepaliestus, Beniulis prisiartino prie lango. 
Lauke jau buvo prašvitę. Sunkūs, lietingi 
debesys, audringo vėjo varomi, suplyšo, iš 
sisklaidė, ir vakarų danguje žioravo plati 
ir raudona tik ką nusileidusios saulės juos 
ta.

— Jau ir po audros, — tarė kumetis, pa 
statydamas žiburį ant grindų.

Jaunasis šeimininkas susimąstęs žiūrėjo 
tolyn į pamiškę, į nuo žaros paraudusį Tau 
salo ežero paviršių ir naujai kasamą jam 
nusausinti kanalą. Staiga jis pastebėjo ka
nalo pakraščiu nueinantį vyrą.

— Kas ten? — parodė Beniulis ranka ku 
mečiui. — Ar tik ne inžinierius?

Senasis Domininkas priėjo arčiau lango 
ir, ranka prisidengęs akis, atidžiai pa
žvelgė šeimininko rodomon pusėn.

— Sunku man, šeimininke, — atsiliepė 
kumetis. — Akys silpnos. Teisybę, vyras 
jaunas, eina greit... Gal būt, ir inžinie
rius...

Beniulis susimąstė. Netrukus kumetis iš
girdo, kaip lūžo šeimininko rankose laiky
ta lazdelė.

— Kada jie baigs tą kanalą? —- pikčiau 
pasiteiravo Beniulis.

— Girdėjau, rudenį. Mamertas, kaip 
žmonės šneka, puikus inžinierius, darbas 
jam sekasi...

— Taip, taip, — pastebėjo Beniulis, — 
jis porą kartų jau buvo pas mus vaišėse... 
Dar visai jaunas vyras!..

— Jaunas ir linksmas, — pridėjo kume
tis. — Padarys ne vienai bėdos išvažiuo
damas...

Beniulis nieko neatsakė į šiuos kumečio 
žodžius. Jis atidžiai apžiūrėjo langą. Deši
nioji jo pusė buvo neužkabinta ir kiek pra 
dara. Alkūne jis atstūmė ją lauko pusėn ir, 
persisvėręs ant palangės, žvilgterėjo že
myn. šalia augantieji krūmai metė pasvir- 
nin tamsų šešėlį, ir tankūs sodo vaisme-

(Nukelta į 4 Usl.);
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APIE GYVULIŲ DOMESTIKACIJĄ
IR KELIAS BENDRAS ŽMONIŲ IR

GYVULIŲ LIGAS

Dr. med. vet. A. KušlysBe religinės ir ūkinėm reikšmės, gyvuliai jau nuo senovės domino žmogų savo ligomis. Pirmieji žmonės, domėjęsi gyvulių ligomis, be abejo, buvo piemenys ir žemdirbiai. Iš paminklų įrašų senovės Egipte, iš senovės persų rašto Zvend-Avesta, iš izraelitų senojo įstatymo, iš sanskrito — senovinės šventosios hindų kalbos ir kiniečių raštų matyti, kad jau prieš tūkstančius me tų žmogus domėjosi gyvulių ligomis ir tyrė jas. Gyvulių ligos buvo kaip dievų baus mė, kaip piktųjų dvasių darbas, todėl ir jų gydymo imdavosi dvasiškiai. Jie rinkdavo žinias apie ligos eigą, ieškodavo jos priežasčių ir savo mokslą skelbdavo ir jaunes niuosius dvasiškius mokydavo gydyti šven tykių mokyklose. Taip pamažu išsiplėtojo senovės medicinos mokslas .kuris tada bu vo bendras žmonių ir gyvulių ligoms. Grai kų ir romėnų tyrinėtojai ir filosofai buvo kartu ir patologai. Vyrai, kaip Demokritas, Hipokritas ir ypač Aristotelis, skrosdavo gyvulių lavonus ir, lygindami anatomijos ir patologijos studijas, ieškojo ligų priežasčių. Šitoks ligų tyrinėjimo būdas buvo labai naudingas diagnostikai, profilaksei ir ypač kovai su užkrečiamomis ligomis. Jei nebūtų galėjusi lyginti patologinius pasikeitimus žmonių ir gyvulių organizmuose, medicina anuo metu nebūtų pasiekusi tokio aukšto lygio, nes principe ligos eiga, gi jimo vyksmai ir kova prieš ligas žmonėse ir gyvuliuose yra tie patys.Šitų faktų nepripažinimas viduramžiais gydymo mokslą visai susmukdė. Viduramžiai su savo griežtomis dogmomis nubrėžė griežtą liniją tarp žmogaus ir gyvulio ligų, įsitikinimas, kad žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą, neleido iš viso daryti jokio palyginimo tarp žmonių ir gyvulių ligų. Dėl to gyvulio ligai ir jo kentėjimui neturėta ir jokios užuojautos. Romos imperijai sugriuvus, tautų kilnojimosi metu medicina, kaip ir visos mokslo sritys, buvo visiškai apleistos. Gyvulių gydymo menas neturėjo jokio profesinio luomo. Prietarai, piktų dvasių baimė ir raganavimas užėmė gamtos įstatymų stebėjimo vietą. Lavonų skrodimas buvo paskelbtas nuodėme. Tik vėliau, 1552 m., kai ispanų vet. gyd. Francisco de la Reyna pažino kraujo apytakos sistemą ir dar vėliau William Harvey ją pagrindė ( kuri dar ir šiandien visiškai te begalioja), medicinos mokslai vėl pasiekė aukštesnį lygį. Susirado vėl vyrų, norinčių ir sugebančių dirbti mokslinį darbą.

Žmogus gydo 
gyvuli ir save

Ypatingo paskatinimo veterinarijos mokslo vystimuisi yra davusios viduramžiais pradėjusios reikštis gyvulių epidemijos, kurios 16-18 amžiuje dar labiau paplito. Daugiausia baimės keldavo dabar Europoje jau nebepasitaikąs galvijų maras; taip pat juodligė (Antrax), karvių raupai (Variola), įnosės (Malleus), snukio ir nagų liga ir kitos užkrečiamosios ligos nuolat grėsė naminių gyvulių sunaikinimu. Nuolat gresiančios gyvulių epidemijos ir reikalas kariuomenėms turėti išmokslintų vet. gydytojų paskatino 18 amž. vet. institutų steigimą. Prancūzijos ir Vokietijos pa vyzdžiu 19 šimtmetyje jau visoje Europoje buvo užtinkamos veterinarijos akademijos.Veterinarijos mokslo vystymuisi gerą pa grindą padėjo Jenner'io skiepijimas prieš žmonių raupus, labai užkrečiamą, aukštos temperatūros lydimą odos išbėrimą, kuris dažnai baigdavosi mirtimi, ši liga nusiaubė visą Europą, ypač po tautų kilnojimosi, o vėliau ir visą pasaulį. 18 amž. Vokietijoje, tada turėjusioje 24 mil. gyventojų, nuo raupų mirdavo kasmet apie 67.000 žmonių. Tai buvo daugiausia aukų reikalaujanti liga.Raupų epidemijos metu Anglijoje buvo pastebėta savotiška karvių liga, besireiškianti panašiais kaip raupų išbėrimais ant tešmens. Tie išbėrimai po kiek laiko vėl pranykdavo be didesnių pasėkų. Tokių susirgusių karvių melžėjai gaudavo ant rankų panašius kaip raupų išbėrimus, kurie per palyginti trumpą laiką vėl pranykdavo. Taip pat buvo pastebėta, kad melžėjai, persirgę karvių tešmens išbėrimais, nebe- susirgdavo raupais.Anglas gydytojas Edward Jenner, pastebėjęs šį reiškinį, atliko tokį bandymą: asmenis, persirgusius karvių raupais, užkrėtė žmonių raupais, ir pasirodė, kad nė vienas bandymui panaudotųjų asmenų visai nereagavo ir nesusirgo. Šis bandymas kaip tik buvo pagrindas aktyviai imunizacijai. Jennerio sistematiškai ištirtas skiepijimo būdas greit paplito po visą pasaulį. Skiepijimo reikšmė prieš raupus matyti iš šitokio pavyzdžio. Vokiečių-prancūzų karo metu 1870-71 metais nuo raupų mirė 20.000 prancūzų kareivių, tuo tarpu vokiečių tik 283 kareiviai. Skiepijimas prieš raupus vokiečių armijoje buvo obligatoriškas, o prancūzų ne. Taip viena galvijų liga parodė kelią sėkmingai kovai prieš pavojingą žmonių ligą.Tolimesnius laimėjimus kovoje su ligomis davė 19 šimtmetis. 19 šimt. pabaigoje

Paklydėliai ir nukrypėliai 
nuo generalinės linijosRusų intelektualai — ideologiniai paklydėliai ir nukrypėliai nuo generalinės linijos nustalinimo ir vengrų sukilimo procesuose Intelektualų Kongreso metu, kuris vyko Maskvos Universiteto Rūmuose, buvo grąžinami į tiesų kelią. Partijos galva Chruščiovas buvo nusiuntęs tenai valstybės propagandos šefą Konstantinovą, kad paskiemenuotų ir pakirčiuotų mokslininkams komunistinę dogmatiką ir paglostytų „už nuopelnus“. 10 žymių profesorių, kurie visi dirbo teorinio žurnalo „Istorinių Problemų" redakcijoje, tapo pašalinti iš einamųjų pareigų. Jie nebuvo atkreipę dė- buvo atrastos bakterijos ir išaiškinta, kad jos yra daugelio ligų sukėlėjos. Užkrečiamųjų ligų tyrimas ir profilaktinis skiepijimas buvo atliktas ant gyvulių. 1882 m. Robert Koch surado tuberkuliozę sukeliančias bakterijas. 1850 m. Rayer ir 1855 m. Pollender surado juodlige mirusių gyvulių lavonuose šios ligos sukėlėjus — juodligės bacilas. 1857 m. Brauell ir 1863 m. Davaine surado juodligės bacilas pas žmogų. 1876 m. Robert Kochui pasisekė juodligės bacilas išauginti dirbtiniuose substratuose. Pavykus šitaip išauginti juodligės bacilas, bu vo jau įmanoma ištirti šių bacilų biologines savybes ir pradėti kovą prieš užkrečiamąsias ligas. Louis Pasteur savo genialiais bandymais sukūrė modernų, vėliau Ehrlicho, Behringo ir Bordeto patobulintą imunizacijos mokslą.Juodligė yra viena iš seniausiai pažįstamų galvijų užkrečiamųjų ligų. Mozės knyga šią ligą vadina šeštąja egiptiečių nelaime. Šia liga taip pat suserga arkliai, avys, kiaulės ir žmonės, ši liga pagal savo simptomus buvo pažįstama taip pat graikų ir romėnų rašytojams. Livius kalba apie šią ligą, kaip nusiaubdavusią galvijus, aukų gyvulius, dvasiškius ir kai kuriose provincijose visus gyventojus.Europoje juodligės didelės epidemijos pa sitaikydavo viduramžiais. 1617 m. Italijoje galvijų juodligė persimetė į gyventojus, ir tada šia liga mirė 60.000 žmonių.Juodligės bacilos gamtoje yra labai paplitusios. Šių bacilų sporos yra labai atsparios: jos gali daugelį metų išbūti žemėje ir dar išlikti užkrečiamomis. Gyvuliai užsikrečia šių bacilų sporomis su pašaru, vandeniu arba per žaizdą. Bacilos patenka į kraują, ir gyvulys bakteriaemijos pašėko je staiga miršta.Žmonėse ši liga pasitaiko dažniausiai kaip žaizdų ir inhaliacijos, rečiau intestina line forma. Užsikrėtimas dažniausiai būna per žaizdą. Taip apsikrėtus susidaro vadinamieji juodligės karbunkulai ir juodligės edema. Prieš antibiotikos erą 10-15 proc. užsikrėtusiųjų žmonių mirdavo nuo septi- keminės juodligės, šita juodligės forma dažniausiai suserga tokie asmenys, kurie turi reikalo su sergančiais gyvuliais: gyvulius skerdžiant, darant skrodimus ir t.t. Infekciją gali pernešti ir parazitai, kaip musės ir kiti. Taip pat sporų išnešiotojais gali būti juodlige sirgusių jų gyvulių žali produktai: odos, šepečiai, vilnos ir t.t.Šiandien, pravedant griežtas vet. policines priemones, didesnių juodligės epidemijų nebepasitaiko, nors atskirų susirgimų nėra galima išvengti. Laimei, prasidėjus chemoterapeutikos ir antibiotikos erai, juodligės susirgimai nebėra mirtini, ypač žmonių, kadangi žmogus šiai ligai yra labiau atsparus (natūrali rezistencija). 

mesio į partijos vadovybės kritiką dėl jų spausdintųjų darbų ir laikysenos dėl nustalinimo ir vengrų sukilimo. Tik vienas jų po smarkių partijos puolimų sutiko muštis kumščiu į krūtinę ir per sovietų spaudą pripažinti savo „mea culpa“.„Stalino svarbiausieji darbai, pareiškė Konstantinov ,po praeitų metų vasario mėnesio partijos kongreso yra pasmerkti už- mirštin. Ir visai be reikalo! Nustalinimas ir asmenybės kulto pasmerkimas nėra tas pat, ką visiškas nubraukimas ir atsisakymas komunistinių dogmų, kaip tai daro daugelis sovietų mokslininkų. Sovietų mokslininkai turi visu rimtumu svarstyti tokius klausimus, kaip Vakarų kraštų darbininkijos nuskurdinimas po karo, nesveika Vakarų kraštų ekonominė raida ir kapitalizmo ekonominės krizės pagilėjimas. Kaip pavyzdinis įspėjimas tiems, kurie nenori prisilaikyti nustatytųjų dogmų, gali patarnauti pirmaeilis „Istorinių Problemų“ žurnalas ir jo redakcinis 13 mokslininkų sambūris. Vyr. redaktorius Budjalov pašalintas iš pareigų dėl „Kolektyvinio vadovavimo principų pažeidimo“. Iš senosios redakcinės sudėties liko tik trys tokie žmonės, kurie visai atitinka partijos pageidavi mus. Tarp pašalintųjų yra profesoriai A.S. Jerusalimski ir A.V. Artsiklovski, kurie žinomi ir užsienyje. Pats žurnalas toliau jau bus nebe Istorinio Instituto spaudos organas, bet pavestas Istorinių Mokslų Skyriui Maskvos Mokslų Akademijos.Naujieji redaktoriai spaudoje yra pareis kę savo ištikimybę partijai, be kita ko šitaip pasisakydami: „Senoji redakcija buvo pasirinkusi sensacijų ir buržuazinių pažiūrų kelią. Ji nebeturėjo nieko bendra su tik ruoju mokslu. Susirado intelektualų, kurie pritarė jų spausdintiesiems straipsniams. Senoji redakcija būgnijo vien tik apie Stalino klaidas, nežiūrint tai, kad jo darbai dažnai turėjo lemiamos reikšmės. Stambi klaida Stalino asmenybės garbinimą susieti su komunistų partijos politika ir veikla. Panašūs dalyko aiškinimai gali nuvesti tik į partijos ir Sov. Sąjungos laimėjimų žeminimą“.Naujieji redaktoriai laiko save įpareigotais padėti partijai pašalinti asmenybės kulto paskutiniuosius likučius, bet ji turi taipgi griežtai kovoti su nuotaikomis, kurios nori pakeisti komunizmo dogmas ir kurios yra pasiryžusios įvairiuose kraštuose už Sovietų Sąjungos ribų „rusų komunistų partijos reikšmę teplioti purvais, ma žinti ir iškraipyti“.Naujoji redakcija priekaištauja senajai, kad ta „nepakankamai nušvietė įvairiuose kraštuose istorinę marksizmo kovą. Vakarų ir Sovietų Sąjungos spauda, pavyzdžiui, skyrė daug dėmesio ideologinėms problemoms, kurios iškilo po Vengrijos įvykių. „Istorinės Problemos“ šios temos vengė ir visai nemėgino aptarti. Senosios redakcijos nesugebėjimas šiuos aktualius klausimus moksliškai nušviesti visai aiškiai matyti“.Naujųjų redaktorių pareiškimas baigiasi apkaltinimu senųjų redaktorių, kad jie ignoravo visą kritiką, kuri buvo jiems skir ta. „Tik po partijos ir Sovietų spaudos pakartotinų įspėjimų Pankratova prisipažinusi, kad padariusi klaidas. Pankratova buvo pašalinta iš pareigų, kaip vyr. redaktoriaus Budjalovo dešinioji ranka. Ar Būd- jalovas ir kiti 8 redakcinio sambūrio nariai išpažino savo klaidas — nepasakyta.Pagal naujosios redakcijos pareiškimą'

MOKSLININKAI ŽIURI Į MARSĄTris dienas posėdžiavusi, baigė savo darbą tarptautinė Marso tyrinėtojų komisija. 12 kraštų astronomai skaitė pranešimus apie savo tyrinėjimų išdavas,- gautas praeitais metais, kada Marsas buvo arčiausiai žemės, vos per 56 milijonus kilometrų.Komisijos pirmininkas Dr. E. Slipher padarė suglaustą tų pranešimų santrauką, iškeldamas šitokius dalykus:1. Aiškiai matyti, kad Marse yra atmosfera, kuri turi panašumo Į žemės atmosferą, tik temperatūros svyravimai ten didesni.2. Marso ašigalio danga, kuri buvo stebima iš tūkstančių foto nuotraukų, matyti yra sudaryta iš trijų sluoksnių. Pirmajame yra tų pačių mineralų, kuriuos užtinkame mūsų žemėje, antrajame —■ matomas ledo buvimas ir trečiajame — baltieji atmosferos debesys.3. Marse lyja. Tai rodo kartas nuo karto tamsėjančios dėmės planetos paviršiuje.4. Galimas dalykas, kad Marse yra tam tikra gyvybės forma. Bet ta gyvybė negali būti lyginama su žemės gyvybės formomis.5. Paslaptinga mėlyna šviesa taisyklingai apšviečia kai kurias planetos vietoves ir palengvina stebėti jos paviršių. Bet toji šviesa ne tuo pačiu metu matoma iš visų žemės observatorijų.Toliau Dr. Slipher pareiškė, kad praeitais m. iš įvairių Marsą stebinčių punktą buvo padaryta apie 100.000 foto nuotraukų ir kad tarptautinė Marso tyrinėtojų komisija peržiūrėjo jas. Šios foto nuotraukos buvo daromos Amerikos Jungt. Valstybių, Pietų Afrikos, Prancūzijos, Indijos, Japoni jos, Argentinos ir Javos observatorijose.Astronomai išrinko Dr. E. Slipher savo pirmininku ir išreiškė pageidavimą, kad į jų tarptautinę komisiją turėtų įstoti ir Sovietų Sąjunga.
BAUSMĖ UŽ LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ 
KIAUŠINIUS60 metų amžiaus anglas James Edward Abbott teismo buvo nubaustas 50 svarų (priedo dar teismo išlaidos) už pardavinėjimą laukinių paukščių kiaušinių. Kiti du turės sumokėti po 25 svarus (ir po 5 s v. teismo išlaidų) už pagelbėjimą jam ši tame versle. Teisme paaiškėjo, kad jie visi trys rankiojo ir pardavinėjo kiaušinius visą savo gyvenimą, o pats seniausias šitos trijulės narys jau yra 74 metų amžiaus. Tas seniausiasis jau nebe kartą baustas. Jis yra jau sumokėjęs 100 svarų baudos, ir iš jo buvo atimta už 500 svarų kiaušinių.Abbott teisme aiškinosi, kad jau IQuw- tų kaip jis rašąs knygą ir kaušiniai jam reikalingi iliustracijai. O kad knygai išleisti susidarytų pinigų,'tai jis, talkininkaujamas abiejų bendro verslo vyrų, dalį surankiotų kiaušinių išparduodavęs.

(E) Lietuvių kultūros dekadoje Lenkijoje, kuri prasidės birželio 22 d., dalyvaus Lietuvos dainų ir šokių liaudies ansamblis, Lietuvos valstybinės filharmonijos styginis kvartetas, kai kurie operečių ir baleto teatro solistai bei kultūros darbuotojų de- delegacija, viso apie 140 asmenų. Lenkijoj taip pat bus suruošta lietuviškos grafikos liaudies meno ir knygų paroda.
senoji „Istorinių Problemų“ žurnalo redak cija prisipažinusi, kad ji troško skelbti sen sacijas ir buržuazines pažiūras, nieko bend ra neturėjusias su tikruoju mokslu.

INŽINIERIUSdžiai skandino taką neįžiūrimoje prieblan doje.—■ Nieko nematyti, — pasakė Beniulis, uždarydamas langą.— Ir nieko nematysi, šeimininke, — pridūrė kumetis, valydamas pypkę. — Tokioj audroj braška, griūva, vaikšto ir negyvas daiktas. Pasivaidenti gali kiekvienoje vietoje. Aną žiemą, kai iš Juodsodės malūno grįžau, ne tokie dalykai nutiko...— Na, kas gi taip? — pasiteiravo šeimi ninkas. — Aš ir pats esu daug kartų ten pravažiavęs...— Gi dvasia pasirodė. Tegu ją šimts per kūnų, kiek ji man išgąsčio įvarė! — rimtai kalbėjo kumetis.— Dvasia? — šypsojosi Beniulis. — Na, Domininkai, tokios pasakos dar nesu iš tavęs girdėjęs.— Nesijuok, šeimininke, — tvirtino senis. — Mano žodžiais t-ikėti gali. Grįžau na mo visas prakaite, nors iš malūno išvažiuojant šaltis per kailinius ligi kaulų griebė.— Na, ir kur toji dvasia tau pasirodė? — juokais teiravosi Beniulis.— O gi tuoj prie koplytėlės, prieš sukilėlių kalnelį, kaip tik ten, kur miškas baigiasi...Dabar kumetis nutilo, patraukdamas stipraus naminio tabako dūmą. Jaunasis Beniulis, nors pats savo gyvenime vaiduoklio nebuvo matęs ir jais netikėjo, susidomėjęs rimta senio kalba, pridūrė:— Teisybė, vieta vaiduokliui nebloga.
4.

Albinas Beniulis, grįžęs su senuoju tro
bon, rado visą šeimyną prie stalo sėdin
čią ir bevakarieniaujančią. Kristina sto

vėjo prie plytos. Jiems įėjus, atnešė stalan naują karštos sriubos dubenį. Ji vis dar tebevaikščiojo išbalus ir tyli. Šeimininkas pasikabino švarką ir kepurę virtuvėje ant kablio, nusiplovė rankas ir nesižvalgydamas atsisėdo užstalėje. Pildamasis sriubos lėkštėn, paklausė netoli sėdinčią kumetę:— Ar nereikėtų šiąnakt Žaliąją pada- bot?— O, ne! — atsiliepė moteris. — Toks gyvulys ,tai ne miesto panelė! Pati susitvarkys! Geriausia būtų nakčiai šilto viralo palikti.— Tai primink Onai, Krista! — kreipėsi jaunasis šeimininkas į žmoną, išgirdęs kumetės patarimą.Jaunoji Beniulienė nieko neatsakė. Ji pri sėdo šalia vyro, persižegnojo ir, nepakelda ma galvos nuo lėkštės, pradėjo valgyti. Visa šeimyna tylėjo.Lauke tebepūtė stiprus vakarų vėjas, ir smulkūs lietaus lašai tyliai barbeno į langą. Virtuvėje girdėjosi tik šaukštų šnekėjimas ir sieninio laikrodžio monotoniški žingsniai. Beniulis negalėjo pakęsti tos ty los. Baigęs valgyti, jis paskirstė rytdienos darbus šeimynai, dar kartą persimetė keliais žodžiais su kumečiu ir nuėjo į miegamąjį.Greit nusirengęs atsigulė lovon, tikėdamasis po sunkios darbo dienos tuoj užmig ti. Bet netikėti įvykiai jam ilgai vaidenosi prieš akis. Neišaiškintas nuotykis svirne, Žaliosios skaudus mūkimas, nekalbi ir susijaudinusi žmona ilgai nėjo jam iš galvos. Pagaliau ir kumečio pasakojimas vis dar maišėsi jo mintyse. Prisiminė prieš keletą metų Balėnų miške vilką pats sutikęs. Žvė ries akys piktai švietė, ir balti iltiniai dantys karojo virš apatinės žiaunos. Tik šūvio garsas privertė vienišą paklydėlį pa

sišalinti girion... Staiga jo akyse pasivaideno kanalo inžinierius, besiskubinąs tolyn į dvarą.n iJs buvo visas šlapias, truputį priekin palinkęs ir giliai įtraukęs kak lą švarko apikaklėn.Beniulis, neįprastų vaizdų kankinamas, pyktelėjęs nusigręžė sienon, bandydamas užmigti. Bet jo pastangos buvo tuščios. Po kurio laiko jis išgirdo miegamojo duris pra siveriant, pajuto tylius žmonos žingsnius kambaryje ir jos šešėlį sienoje. Jis nieko nesakė ir apsimetė miegąs. Girdėjo, kaip žmona pamažu nusirengė, užpūtė žiburį ir atsigulė. „Kur svirno raktai?“ staiga šovė jam mintis galvon, ir tuoj pat atsiminė juos pakabinęs senojoje vietoje.Kai Beniulis pasijuto esąs drauge su ja viename kambaryje, jį užpuolė naujos piktos mintys. Jis negalėjo sau išsiaiškinti, ko dėl žmona buvo taip susijaudinusi, kad klausiama pamiršo turinti raktus kišenėje. Kodėl ji prie stalo nekalbėjo, neprašnekino jo atguldama ir nepalinkėjo jam labos nak ties. Taip atsitiko pirmą kartą jų gyvenime. Pagaliau Beniuliui pasidarė karšta. Jis nuspyrė antklodę į lovos galą ir atsigulė ant nugaros, aukštyn galvos užmetęs rankas.Šiek tiek atvėsęs, dar kartą nusigręžė sienon, vėl užsimetė antklodę ant pečių ir, piktų minčių išvargintas, užmerkė akis. Bet audringai prabėgusi vasaros diena jam ir miegančiam nedavė ramybės.... Beniulis mato, kaip Kristina, šviesiu ilgu drabužiu apsivilkusi, pamažu keliasi iš lovos, pirštų galais prieina prie jo, pasižiūri meiliomis akimis ir šypsosi... Jis nori iškelti ran’ras, paimti ją j savo glėbį, bet ši pamažu tolsta nuo jo, ima svirno raktus iš spintos ir tyliai išeina pro duris. Beniulis pašoka iš lovos, bėga per kambarius, le

kia laukan ir žvalgosi žmonos. Prie priebu čio stovi naujytėlaitės rogės, dviem jaunais žirgais kinkytos. Jis šoka į jas, griebia už vadžių, kerta arkliams ir vejasi Kristiną vieškeliu. Bet juo smarkiau įšėlę arkliai jį neša, juo greičiau tolsta nuo jo šviesus Kristinos pavidalas. O jis iš visų vadžiomis ir rėkia:— Greičiau, po šimts perkūnų! Greičiau! Ei, Krista! Kristina!..Staiga vežimas sustoja ties jo kiemo var tais, netoli svirno. Žirgai šlapi, putoti. Nustebęs apsižvalgo kieme ir prie svirno pamato inžinierių Mamertą. Inžinierius, susinėręs užpakaly rankas, juokiasi, visa gerkle kvatojasi. Staiga Mamertas iškelia šilkinį drabužį ,tą patį, su kuriuo Kristina iš namų išėjo, ir meta jam į akis... Įšėlęs Beniulis išsilaužia rogių skersinį ir artinasi prie svetimojo, taikydamas jam į galvą, į akis. Jis jau čia pat,, vos per porą žingsnių nuo Mamerto...—■ Lauk iš mano kiemo!' — surinka Beniulis ir rėžia skersiniu inžinieriui į veidą.Bet šis stovi vietoje nepajudėdamas, nesužeidžiamas! Beniulis rėžia antrą kartą, trečią, ketvirtą... Staiga prieš jo akis pakyla plačiais nasrais ir ilgomis baltomis iltimis vilkai. Jų plaukas pasišiaušęs, pur vinas, akys kruvinos. Beniulis paleidžia iš rankų skersinį, traukiasi atgal ir pradeda rėkti:—- Ei, Domininkai! Gelbėkit! Gelbėkit!.....Beniulis nubudo. Jis pašoko lovoje, skubiai apsižvalgė aplink ir nerūkus suprato gulįs savo kambaryje. Jo marškiniai prakaituoti, širdis kūju plakė, ir sąnariuose jautė nuovargį.
5. Lauke jau švito. Plačiai horizonte išsi

driekus kilo aukštyn dangumi raudona ryto žara. Tik vakarų pusėje dangus dar skendo tamsiam gilių vandenų mėlynume, vienur kitur padabintas gęstančių žvaigždžių sidabro.Beniulis pažvelgė žmonos lovon. Ji gulė jo nusisukus sienon ir miegojo. Gerokai prašvitusiame kambaryje jis jau galėjo matyti jos tamsių plaukų garbanas ir siau rą nuogo kaklo juostą.Jausdamasis daugiau neužmigsiąs, atsikėlė iš lovos ir, nusimetęs prakaituotus marškinius, pasikeitė naujais. Persirengęs priėjo prie atdaro lango ir kurį laiką giliai traukė į plaučius gaivinantį vasaros ryto orą. iJs atsirėmė rankomis lango atbrailos ir žvilgterėjo tolyn į laukus. Pamiš * kėje gulėjo vakarykščios audros išvartytos rugių gubos .toliau vasarojaus laukuose plačiomis bangomis vėjo prie žemės priplo ti geltonavo avižos ir miežiai.Atsigaivinęs ryto vėsuma, jau rengėsi pa sitraukti nuo lango, kaip staiga pastebėjo gėlėtos medžiagos dirželį, gulintį ant tako, vedančio į sodą. Nustebęs Beniulis persisvėrė per langą, stengdamasis geriau įžiūrėti radinį, ir netrukus pažino Kristinos j suknelės medžiagą.Neramiai plakančia širdim jis žvilgterėjo greitomis žmonos pusėn. Kristina vis dar tebegulėjo nusisukus sienon, ir jos pečiai ritmiškai judėjo. Susimąstęs jis kurį laiką stebėjo miegančiąją, nė akimirksniui neišleisdamas jos iš savo akių. Ir tik įsitiki- nuęs, kad ji tikrai dar nenubudus, susiieškojo kampe meškerkočio galą ir, dar kartą persisvėręs per langą, pagavo juo ryto rasoje sudrėkusį dirželį.
(Bus daugiau).
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PALYGINIMAS, ŠLUBUOJANTIS ABItM KOJOM Neramaus kraujo žmogus

Iš savo pusės baigdamas diskusijas, ku
rios pagrindinėje lietuviškosios vienybės 
siekio temoje jokių naujų požiūrių nebe
atneša ir išvirsta jau tik j knibinėjimąsi 
temos atžvilgiu šalutiniuose, smulkiuose da 
lykuose, noriu p. M. Musteikiui trumpai 
tik štai ką pasakyti.

Jo palyginimas (žr. Europos Lietuvyje, 
Nr. 28, š.m. VII. 11), kad mano samprotavi
mais vadovaujantis nebegalima būtų medi
cinos skirti nuo politikos, nes, esą, ir gy
dytojai juk politikoje dalyvauja, šlubuoja 
ne tik viena, bet abiem kojom.

Pirmiausia, gydytojų mes matome visuo
se politiniuose judėjimuose ir visose kito 
pobūdžio organizacijose. Ir vargu ar rasi
me bent vieną gydytoją, kuris pasakytų, 
kad dalyvauti viename ar kitame sąjūdy
je ji verčia medicina. n

Be to, niekad ir niekur neteko girdėti, 
kad kuris nors visuomeniškame darbe da
lyvaująs gydytojas, susilaukęs paprieštara- 
vimų ar polemikos prieš save, skųstųsi, 
kad, štai, kaip veikiama prieš mediciną. Ir 
neteko girdėti nei iš atsiliepimų, nei iš me
muarų, kad, pvz., Dr. Kazys Grinius kada 
nors savo politinius priešininkus ar opo
nentus būtų pavadinęs medicinos prie
šais. Šio sąryšio neabejotinai nėra buvę nei 
paties a.a. buv. Prezidento slapčiausiose 
mintyse. O tuo tarpu, turint reikalo su po
litikuojančia kunigija, pernelyg didelis yra 
pavojus būti apkaltintam bedieviškumu. 
Joks gydytojas, pvz., socialdemokratas nie 
kad nėra vartojęs ir vargu ar bet kada 
vartos prieš politinius oponentus argumen
tą, kad, štai, pv., klerikalai ar liberalai yra 
medicinos priešai. O tai nebus iš piršto 
laužtas tvirtinimas, jei pasakysiu, kad poli 
tikoje dalyvaujanti kunigija, išeidama iš 
savo specifinio taško, dažnai ir mielai pri 
meta kitiems bedieviškumą, užmiršdama,

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 
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kad nustatyti, kas iš mūsų yra bedievis ar 
tikintis, yra tik Pono Dievo prerogatyva, 
bet ne kurio nors žmogaus šioje žemėje.

Be to, politinis gyvenimas yra tam tikra 
kova, rungtyniavimas. Tai yra aksioma, ne 
reikalinga platesnių aiškinimų. (Tik, kad 
nebūčiau klaidingai suprastas, turiu pa
brėžti, jog nesuprantu politikos, kaip be- 
kompromisinės kovos. Politika, mano nuo
mone, turėtų būti ir likti tos rūšies kova, 
kurią vokiečiai tiksliai apibūdina žodžiu 
„Auseinandersetzung“). Tačiau ir šiame 
rungtyniavime būna kartais kietų momen
tų. Tokių momentų, kada savo oponentams 
esi pasirengęs teikti tai, ko ir iš jų esi su
silaukęs. Ir štai kaip tik tokiuose momen
tuose kyla mintis, kad mūsų klerikalinės 
organizacijos, statydamos kunigus į „pir
mąsias pozicijas“, siekia sąmoningai staty
ti-oponentą į nepatogią padėtį. Juk kurgi 
taip lengvai rasi žmogų, kuris laidytų į opo 
nentą „politines strėles“, nebijodamas tuo 
pačiu pataikyti į Poną Dievą!

Turiu dar padaryti ir kitą atitaisymą. 
Būtent, p. M.M. skliausteliuose mano, kad 
aš „Ponu Dievu laikau katalikų Bažnyčią“. 
Ne. Čia p. M.M. bandė vėl mano galvon sa
vas mintis įdėti. Būčiau papildęs jau tikrą 
blasfemiją, jei bandyčiau Katalikų Bažny
čią ar kurį nors kitą žmogaus rankų bei 
proto kūrinį sutapdinti su Dievu.

Trečia, norėčiau iškelti dar klausimą, ar 
verta mums emigracijoje vis dar tiek daug 
triukšmo daryti dėl laisvojo Lietuvos gyve
nimo 1926-1940 metų laikotarpio ir žūt būt 
saviems ir svetimiesiems įrodinėti, kad tą 
periodą reikia būtinai statyti šalia nacisti
nių, fašistinių, jfrankistinių ir panašių 
pavyzdžių, kaip kad to pageidauja 
p. M.M. Žinoma, kas neišdrįso reikiamu bū 
du tada savo tulžį išlieti, bet atsinešęs ją 
emigracijon dabar laisto, tuos reikia su

prasti — tai yra fiziologiškas reiškinys, 
nors ir gerokai pavėluotas. Tačiau istoriš
kas to raudonojo tvano vandenyse pasken
dusio laikotarpio vertinimas yra teisingiau 
šiai įmanomas tik ten, kur gyvena tautos 
masė, t. y. Lietuvoje. Todėl kiekvienas, ku
ris manytų, kad jam nėra skubesnio ir svar 
besnio darbo, kaip polemizuoti ar niokoti 
niekad savo buvusiose formose negrįšian- 
čią praeitį, turėtų atitinkamas polemikas 
kreipti pavergtojon Lietuvon ir iš prispaus 
tų Lietuvos masių laukti atsakymo. Juk 
lietuvių tautos praeitis teisingiausiai gali 
būti įvertinta tik iš dabarties.

Aš nežinau, koks tas atsakymas būtų. Ne 
siimu, kaip p. M.M., tvirtinimų ar spėlioji
mų, už ką pavergtasis labiau kenčia — ar 
už savo tikėjimą, ar už lietuvybę, ar už ką 
kitą. Man užtenka patirtimi paremto žino
jimo, kad lietuvis nori laisvės ir maskoliš
kos okupacijos prašalinimo. Kaip jis galvo 
ja apie laisvąją praeitį ar kitus, šiandien 
jau mažesnės, smulkesnės reikšmės turin
čius dalykus, — nežinau ir nesiimu spėlio
ti. Tai galės pasakyti patį mūsų tauta, kai 
ji vėl galės laisvai kalbėti. Man tik yra aiš 
ku, kad lietuviškoji emigracija praeities 
niekad teisingai neįvertins, nes, jei jos mo 
ralinis ryšys su tautos ir tėvynės dabartim 
nėra nutrūkęs, tai visais pojūčiais, visais 
dienos faktais ir tose pačiose sąlygose per
gyvenamos Lietuvos realybės pajutimas 
yra dingęs nuo 1944 metų, o kai kam ir 
anksčiau, ir tik vienam kitam vėliau. O be 
to negalima teisingai suprasti, ką reiškė 
lietuvių tautai praeitis. Palikime praeities 
įvertinimą žmonėms, kurie sugeba praeitį 
įvertinti, jokiu būdu negalėdami nei sekun 
dei užmiršti dabarties. Dabarties ne čia, 
emigracijoje, bet ten, tėvynėje.

Baigdamas diskusijas su p. M.M. ir dėko 
damas „Europos Lietuvio“ redaktoriui už 
šių žodžių patalpinimą, reiškiu jau iš dau
gelio girdėtą ir savo paties įsitikinimą, kad 
mūsų tautos laisvės reikalas lieka mums 
brangiausiu „hobby“, nuo kurio mes ne
atsisakysime niekad ir kurį mes, visi lie
tuviai, puoselėsime, kaip mūsų visų, vi
siems lygiai bendrą ir lietuvio nuo lietuvio 
neskiriantį, bet stipriai jungiantį „hobby“.

PROTO MANKŠTAI

PONUI PROTO MANKŠTOS 
INSTRUKTORIUI

Kalbėdamas apie pilkąją masę ir tam
siuosius vienetus, turėjau vieną tikslą, bū
tent: išaiškinti, kas yra kaltas dėl eilinių 
žmonių neveiklumo.

Įdomu būtų žinoti, ar p. K. Valteris sta
tė sau klausimą: kodėl čia, tremtyje, pilko
ji masė daro gėdą? Atrodo, kad jis apie tai 
nepagalvojo. Aš į tokį klausimą atsakau 
ne spėjimu, kaip p. K. Valteris, atlikęs pro 
to mankštą, bet tvirtinimu: kalti tamsieji 
vienetai. Jei kiekvienoje apylinkėje tamsie 
ji vienetai įsijungtų į darbą su skyriaus 
valdybomis, tai mes turėtume Sąjungoje 
triskart daugiau narių.

Prikišdamas man p. K. Valteris, neatli
kęs, matyt, proto mankštos, dėl pyliavos 
vokiečiams parodė nekokį protinį miklu
mą. Jei Tamsta, pvz., būtum buvęs vokie
čių laikais viršaičiu, tai gal būtum gavęs 
įsakymą pristatyti šimtą darbininkų, jau
nuolių ar kareivių. Už šio įsakymo neatliki 
mą būtų buvusios taikomos represijos, net 
galėjai būti Tamsta likviduotas. Kad pog- 
grindis pasislėpęs gundė nieko neduoti, 
kad ūkininkai ir jaunimas nenorėjo šitų 
įsakymų vykdyti, tai aišku, bet ką daryti 
pareigūnui, kuris akis akin su prūsu su
eina? Čia štai ir reikėjo kombinuoti. Kar
tais reikėjo parodyti gudrumą, kartais šį 
tą duoti, kad ir vilkas būtų sotus ir ožka 
nesuėsta. Jei, pamankštinęs protą, Tamsta 
jau ir 1941 m. būtum pasakęs, kad vokie
čiai karą pralaimės, žinia, būtų buvę gali
ma kitaip elgtis. Dabar gi teko elgtis taip, 
kad žvėris nebūtų erzinamas. Ir tai vis ei
linių žmonių kaina! Jei ir dėbar dar neaiš
ku, tai ar beverta mankštinti protą?

Dėl lietuvybės išlaikymo, nepamankšti
nęs proto, blogai Tamsta spėji, jog lietuvy 
bė savaime išsilaikė. Brolyti, kiek knygne 
šių žuvo, kiek į Sibirą nukeliavo vien są
moningai stengdamiesi lietuvybę išlaikyti. 
Kad okupuotasis pareiškia atsparumą, tai 
aišku, bet kad jam už tai nereikia skirti 
nuopelnų ar pagarbos, tai aš manau, kad p. 
K. Valteris, dar kartą pamankštinęs protą, 
supras, jog pilkoji masė vis dėlto yra pa
garbos verta galybė. V.A.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 
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SVETIMAIS LAIVAIS Į TOLIUS
1930 metais Vladas Usovičius nusidan

gino į Berlyną, paskui į Hamburgą, o 
paskui atsidūrė prancūzų svetimšalių le
gione. Savo nuotykingą gyvenimą Uso
vičius užrašinėja, ir tais jo užrašais pa
sinaudodamas 1954 m. anglų laikraštis 
„Wolverhampton Chronicle“ per kelis 
numerius supažindinėjo savo skaitytojus 

■ su spalvingais jo nuotykiais arabų kraš
tuose. Tada Usovičius dirbo fabrike. Da 
bar jis yra įsileidęs į naujus nuotykius 
— keliauja laivais. Čia spausdiname nuo 
trupas iš jo plaukiojimų „Spidola“ laivu.

* * *
Palikau Londoną — aukso, linksmybių 

ir dainų miestą. Skubu, nes jau maža lai
ko. Šimtakojis traukinys neša mane, kaip 
pasiutęs, per upes, per kalnus, per miškus. 
Kelionė jau baigta, aš laive. Dabar prasi
dės naujas gyvenimas, nauja jaunystė, nu 
raminsiu savo neužgesinamą troškulį pa
gyventi naujais nuotykiais. Pasiekiau, ko 
norėjau. Uoste stovi ta 5000 tonų „Spido
la“, išsikėlusi Costa Ricos vėliavą.

Prasideda pirmosios erškėčių valandos. 
Viskas čia tvarkoma kariškai. O iš Londo
no sutiko mus kaip ponus. Apklausinėjo, 
kokio darbo norime. Man teks rūpintis 
švara, o Valteris bus kūriku. Išdalijo ant
klodes, šaukštus, peilius, šakutes, davė 
muilo. Kambarį gavom dviems vieną. Bū
tų jau galima išplaukti, bet dar trūksta 
daug žmonių. Dėl to laukiame. Artėja šeš
tadienio vakaras. Jūreiviai nerimauja, 
vaikštinėja deniu iš vieno galo į kitą. Kai 
tik buvo išmokėti atlyginimai, tai išsivaikš 
čiojo visi, ir restoranuose prasidėjo gėri
mas. Kai pirmadienį ėmė rinktis į laivą, 
tai dar vis su buteliais sveikatai taisyti.

Pirmadienį jau pakako įgulos. Per pusę 
čia anglų, kita pusė latvių, tik aš vienas 
lietuvis. Bet tik vakare, 9 vai., laivas pama 
žu pradėjo slinkti į Casablancą. Tuščia, 
bet čia iš vieno, čia iš kito kampo pasigirs
ta dar muzika ir kas pusvalandis prabudi
na iš miego. Vėjas pučia. Jūra banguoja. 
Laivas siūbuoja. Rūkas. Retkarčiais paten
kame į lietų. Kai pasiekiame Biskajos 
įlanką, tai čia jau šypsosi saulutė, šilta, 
gražu. Mes išsirengę kaitinamės. Galvoju: 
taigi ne visi ir turtuoliai galėjo pasiekti 
šias vietas! Plaukiam pro Ispanijos ir Por
tugalijos krantus. Iš tolo labai gražu, vi
sur žalia. Nuo pakrančių pučia ramus vėje
lis ir atneša apelsinų ir vynuogių kvapą.

Mes pamažu slenkame pro Bilbao mies
tą. Greit pasieksime Casablancą.

Jūros liga pakeliui niekas nesirgo. Visi 
laikosi, lyg didvyriai. O nutolom kelionėje 
nuo visko — nebežinia net, kuri diena šven 
ta, o kuri paprasta. Nežinome, kas pasauly 
darosi, negirdim muzikos. Tik vanduo ir 
dangus.

Pro šalį vieną rytą praplaukė rusų lai
vas. Jeigu būtume koliojęsi, vis tiek niekas 
negirdėtų ,tai nors kumštis iš tolo parodė
me vieni kitiems.

Laivas slenka pamažu. Per 9 dienas nu
plaukėme 1600 mylių, kol pasiekėme Casa 
blancą. Miestas iš tolo rodos lyg Niujorkas. 
Gražus miestas. Po 15 metų aš vėl čia pate 
kau. Tik daug kas jau pasikeitę. Viskas 
brangu, tiek gėrimai, tiek drabužiai.

Vos tik išlipom iš laivo, jau taksis lau
kia mūsų ir sutinka, kaip kokius milijonie 
rius. Arabai mieste tik šokinėja apie mus, 
viską siūlo. Prie kiekvieno restorano vis 
po porą policininkų stovi.

Kai laivas pasuko atgal į Angliją, kilo 
audra. Nėra ko nė galvoti apie miegą. Aud 
ra mėto laivą, ir lovos šokinėja, lėkštės 
skraido. Sunku ir pavalgyti. Bangos šliukš 
teli vandenį ir į laivą. Jei reikia pasiekti 
virtuvę ar mašinų skyrių, tai tiesiog tenka 
plaukti. O iš kitos pusės tai ir gerai: ne
reikės plautis ir mazgotis, sutaupysim lai
ko. ..

Kai tik pasiekėm Hullį, tai tuoj gavome 
visi po butelį spirito ir po tūkstantį cigare
čių. Verta po tokios kelionės. O kai pradė
jom ragauti spiritą, tai ir antrą dieną ang
lai buvo tokie girti, jog sveikindamiesi vis 
susitrenkdavo kaktomis.

Kai iškrovė laivą ,tai buvo išmokėti at
lyginimai. Anglai išsivaikščiojo. Likom vėl 
be įgulos.

PASUKAM Į KANADĄ
Po kelionės „Spidola“ skubiai remontuo 

jama. Įgula papildoma aštuoniais vengrais, 
nes kitokių nėra. Artinasi šventės. Laivas 
skuba, kad tik greičiau iš uosto, nes už 
vandens teršimą reikia mokėti po 25 sva
rus kas dieną, šeštadienį po vidudienio pa 
sileidom į didįjį Atlantą. Jau penkta diena, 
kaip gražu ir karšta. Kepinamės saulėje. 

Pirmą kartą pamačiau banginį. Vengrai 
ima sirginėti jūros liga, tai virtuvė visiš
kai pritrūko acto. Jie geria actą ir su ka
va, ir su arbata, ir su pienu. Net visą sil
kių sūrymą išgėrė. O silkių nevalgo!

Pagaliau pasikeitė oras. Atšalo. Klajo
jom po Atlantą, net arti Floridos atsidū
rėm. Vis stengiamės išvengti ledo kalnų, 
nes jų šįmet labai daug Atlante. Anglyse 
kilo gaisras. Užgesinom. O gegužės mėn. 
2. d. kilo didžiulė audra. Lyja .perkūnas 
trankosi. Vėl šokinėja lėkštės, maistas pa
lietas grindyse. O mes vos ant kojų laiko
mės, vaikščiojam lyg girti. Dar čia didžiau 
šia nelaimė laivui — lūžo vairas. Tai ir 
sukiojamės aplink. Iškėlė raudoną vėliavą 
su geltonu kryžium. Tai ženklas, kad mū
sų laivas pavojuje. Prabėgo visa 10 valan 
dų, kol tą vairą sutaisė. Tuojau ir antra 
bėda: vengras susirgo apendicitu. Prie li
gonio pastatė sargybą, kad neiššoktų į jū
rą, ramino morfijum, davė penicilino, o 
tikros pagalbos nėra, nes toli krantas, 
dar visi 500 mylių. Helikopteris taip pat 
negali atskristi.

Sekmadienis, gegužės mėn. 5 diena. Nu
tilo jūra. Pasikeitė klimatas. Šalta. Termo
metras rodo žemiau nuliaus. Kalnuose dar 
tebematyti nepradėjęs tirpti sniegas.

Tik gegužės 18 d. pasiekėme Kanadą. 
Gražu, šilta. Sustojome ties nedideliu kai
meliu. Ligonis tuojau buvo išgabentas, ir 
jam padaryta operacija. Mes visi gavom 
po butelį degtinės. Kas norėjo ir prašė, tai 
gavo pinigų. Netrukus visi jau girti. Kiek
vienas nori eiti į miestelį. Laivas sustojo 
už 100 metrų nuo kranto, tai nuleidom lai
velį ir artėjam į krantą Turėjom savo tar
pe tokį girtą, kad turėjom pasukti atgal į 
laivą. Bet girtasis bespurstėdamas apvirto 
su laiveliu. Šokom gelbėti, sušlapom. Veng
ras pasisiūlė vairuoti, nes jis esąs senas 
jūrininkas, tai ir pradėjom plaukti gilyn 
į jūrą. Pagavom jį su tuo laiveliu už kokio 
kilometro. Kitas vengras iškrito ir nusken-' 
do. Kūną išgriebė ir paliko Kanadoje. 
Lauks žmona ir du vaikai ir nesulauks. 
Ak, jūra, jūra, ne visiems ji miela!

PAIEŠKOJIMAI
DRAUNYS-DRAUNEVIČIUS Jonas, sū

nus Juozo, gyvenęs Miners Hostel Bridg- 
town, Wallsail Rd., Cannock, Staffs, Eng
land, prašomas atsiliepti „Europos Lietu
vio“ administracijai.

TRIMARKA Justinas, kuris pagal pasku 
tines žinias gyveno: 40 Lily Str., Tamtany, 
West Bromwich, England. Jis ar kas apie 
jį žino prašomi atsiliepti šiuo adresu: Li
thuanian Legation, 17 Essex Villas, Lon
don, W. 8.

ŠIMKUS Jonas, s. Juozo, kilęs iš Taura
gės apskr., Naumiesčio valsč., Vidgirio km., 
ir JANKAUSKAS Bronius, kilęs iš Aušbi- 
kavo kaimo, patys ar apie juos žinantieji 
prašomi svarbiu reikalu rašyti šiuo adre
su: A. Biveinis, 82 Campbell Avė., Toronto, 
Ont., Canada.

KARPAVIČIUS Juozas, kilęs iš Marijam 
polės, pats ar apie jį žinantieji prašomi ra
šyti: T.E. Balčiūnai, 31, Adderley St., Co
ventry, Warwick.

BALIONIENĖS - SIMAITYTĖS Kazimie 
ros, gim. 1925 m. kovo 5 d. Kretingoje, 
1944 m. pasitraukusios iš Skuodo, o iš Vo 
kietijos nusikėlusios į Angliją, paieško An
na Kurschus, Plaettig, Post Sand, Kr. Bu
ehl — Baden, Germany.

DUBICKO Kazio, gyvenusio Chichester, 
Sussex, England, ieško Genė Baltrušaitis, 
Royal Oak Hotel, 87, Abercrombie St., Syd 
ney-Crippendale, Australia, N.S.W.

JACKŪNAITĖ, O. ir A. Jackūnų duktė, 
gimusi 1920 m. Kalvių km., Tauragnai, ma 
loniai prašo atsiliepti gimines ir žinančius 
ją šiuo adresu: 3A, Chambord St., London, 
E.2.

JANKAUSKAS Vladas, sūn. Povilo, gim. 
1924 m. Šiauliuose, pats ar apie jį žinantie 
ji, prašom rašyti: Jonas Jankauskas, 91, 
Jakeman Rd., Cannon Hill, Birmingham 
12, England. •

Petro RŪKO ir Mykolo VARANAUSKO, 
kilusių iš Šeduvos, Panevėžio apskr., ieško 
Vaclovas Povilaitis (167 Victoria St., North 
Geelong, Victoria, Australia).

RUDOKO Petro, kilusio iš Utenos m., 
ZITIKIO Balio, kilusio nuo Labanoro m., 
PALEVIČIAUS V., gyvenusio Kernavės m.,- 
ir BAUŽYTĖS Stasės, gyvenusios Kerna
vės m., ieško P.A. Lazauskai (9, Bayjuld 
Terr., Drumchapel, Glasgow, W.5.).

Padėka
Visiems corbiečiams, mane sergantį lan

kiusiems ir per savišalpos kasą suaukoju
siems 7 sv. ir 8 šil., kuo širdingiausias ačiū.

A. Kukanauskas
______________ Ą

SUPIRKINĖTOJAS

— Kiek dabar kaštuoja pasiųsti laišką?
— klausia žmogus Londono pašte.

— Du su puse peno.
— Ar tai dar nepakilo kainos?
— Ne. Ar žada pakilti?
— Taip. Tai gal aš dabar nusipirksiu 

dar šiek tiek ženklų, kol nepabrango.

BRADFORDAS

Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford 

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.
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PLB POSĖDIS
Liepos 27 d. Lietuvių Namuose įvyko D.

Britanijos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos metinis posėdis, kuriame dalyvavo ben 
druomenei priklausančių organizacijų ats
tovai.

Buvo aptarti bendrieji mūsų reikalai, 
kaip tautinių švenčių rengimas. Pasaulio 
Lietuvių Seimas, Europos bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimas ir kt. Taipgi bu
vo pakeistas D. Britanijos Bendruomenės 
statutas. I Krašto Valdybą nutarta ateity
je rinkti 5 asmenis ir iš statuto išbraukti 
Garbės Teismo rinkimus.

Į Bendruomenės Tarybos Prezidiumą 
ateinantiems dvejiems metams išrinkti: pir 
minlnku — kun. J. Gutauskas, vicepirm.— 
F. Neveravičius ir sekr. — J. Vilčinskas.

I Krašto Valdybą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė šitaip: M. Bajorinas — pirm. 
A.J. Kaulėnas ir R. Baublys — vicepirmi
ninkai, S. Kasparas — sekr. ir P. Bulaitis 
— ižd. Į Revizijos Komisiją išrinkti S. Ne
nortas, T. Grikinas ir P. Mašalaitis.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą išrinkti šie D. 
Britanijos lietuvių Bendruomenės atstovai: 
kun. A. Kazlauskas, F. Neveravičius, R. 
Baublys, A.J. Kaulėnas, T. Grikinas, S. 
Kasparas, M. Bajorinas.

Nutarta dalyvauti Europos Bendruome
nių pirmininkų suvažiavime, kuris šiais me 
tais Jvyks Romoje rugsėjo 13-15 dienomis. 
D. Britanijai atstovaus Krašto Valdybos 
pirmininkas.

metė čia pat esančioj pastogėj. V. Kelmis- 
traitis ir Ruginis linksmino akordijohu ir 
armonikėle. Nustojus lietui buvo pravestos 
lenktynės vyrų, moterų ir vaikų. Pravesta 
mišri estafetė, kurioje dalyvavo dvi grupės 
iš keturių žmonių — dvi moterys ir du vy
rai (rezultatai duodami gale).

Daugumas puikiai plaukiojo motorinėm 
valtelėm. Smagu buvo matyti_ džiaugsmą 
vaikučių veiduose, kai jie išdidžiai vairavo 
valtis.

Reikia pastebėti, kad bendradarbiavimas 
šioje ekskursijoje buvo ryškus, girtinas ir 
pageidaujamas. Reikia taip pat išreikšti

MINTIS LEISTI LIETUVIŠKAS 
APŽVALGAS

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Londo
ne vadovybė nešiojasi mintį, ar nebūtų įma 
noma leisti lietuviškas apžvalgas anglosak 
sų kraštų įvairių „uigest“ pavyzdžiu. To
kių apžvalgų turinį sudarytų visa, kas tik 
geriausia iš lituanistikos išspausdinama pa 
Saulio lietuviškoje periodikoje. Tos apžval- -padėką J. Snabaičiui, kuris,"turėdamas pui 
gos turėtų pastovius skyrius ir sukauptų kią mašiną, sutiko paremti šią ekskursiją 
krūvon lietuviškus rašto tirštimus. Turėtų ~.......
būti leidžiama knygos formato ir platina
ma prenumeratos būdu, kad juo pigiau pa 
siektų skaitytoją. -

Ta mintis dabar svarstoma. Aiškinamos 
visos leidimo ir spausdinimo galimybės.

TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ
Nidos Knygų Klubas jau baigė spausdin 

tl ir tuoj išsiuntinės savo nariams Irenos 
Joerg romaną „Taika ateina į slėnį“. Tai 
devynioliktasis NKK leidinys.

Romane vaizduojamos paskutinės karo 
dienos Austrijos Tirolio kalnų užkampyje.

PAŠVENTINTA SKAUČIŲ VĖLIAVA
Pereitą sekmadieni Londono Lietuvių 

bažnyčioje pamaldų metu buvo pašventin
ta Anglijos Rajono Lietuvos skaučių vėlia
va, dalyvaujant vadeivei sktn. Danutei Fid 
lerienei ir gražiam būreliui skaučių. Britai 
kytą pamokslą pasakė parapijos jaunasis 
kunigas. Pati vėliava yra žalios vilnonės 
medžiagos ir joje pačių skaučių meniškai 
išsiuvinėtas skaučių ženklas ir šūkis: Die
vui, Tėvynei, Artimui.

BENDRADARBIAI DAR GAUSĖJA
„Europos Lietuviui“ j talką dar ateina 

naujų bendradarbių. Maloniai yra sutikęs 
patalkinti buvęs ilgametis žurnalistų są
jungos pirmininkas Vincas Rastenis. Netru 
kus žadėjo parašyti viena darbščiausiųjų 
ir savo vis naujomis knygomis plačiausiai 
žinomų mūsų moterų rašytojų Nelė Maza- 
laitė. Kai tik truputi atitruks nuo tiesiogi
nių darbų; į „Europos Lietuvio“ skiltis sa
vo plunksna taip pat įsijungs vienas „Lite- 
ratūrso Lankų“ redakcinio sambūrio narių 
— poetas ir kritikas Dr. Henrikas Nagys. 
Visi jie yra iš Amerikos žemyno.

Pasižadėjęs parašyti yra ir rašytojas Liu 
das Dovydėnas.

Iš Australijos, be Pulgio Andriušio, dar 
pažadėjo talkininkauti poetas ir Nidos Kny 
gų Klubo neseniai išleistosios Timmer
mans „Kaimietiškosios psalmės“ vertėjas 
Vincas Kazokas.

COVENTRY
COVENTRIECIAMS IR KITIEMS

Iš „Europos Lietuvio“ *nr. 28 paaiškėjo, 
kad coventriečiai norėtų surasti darbų. Aš, 
nors nesu iš tų geriausių geriausias, bet 
šiame reikale kiek galėsiu padėsiu. Buvau 
Corby darbo įstaigoj, gavau šitokias žinias. 
Darbo yra gana daug geležies ir plieno fa 
brike, prie geležinkelių, o kas nebijo aukš 
tai lipti, tai yra keletas pareikalavimų prie 
dažymo, kur galima gana gerai uždirbti. 
Darbo įstaiga pataria nevažinėti ir nedary 
ti bereikalingų išlaidų, bet kreiptis į darbo 
įstaigą Coventry ir prašyti darbo Corby. 
Taip pat Coventry įstaigoj gausite infor
macijų, kokių yra darbų ir kiek galima už
dirbti. Kraštutiniu atveju skambinti: Nort- 
hnts„ Corby, Works. 2121.

Aš asmeniškai maža tegaliu padėti, nes 
dirbu tik dienom. Kai esu laisvas, tada įs
taigos uždaros. O jei dar būtų kas neaišku, 
rašykite: A. Kukanauskas, 6, Rutland Clo
se, Corby, Northants.

Dėl butų nevedusiems nesunku, mažom 
šeimom sunkiau, bet gausiai šeimai veik 
neįmanoma. Tiesa, Corby vyksta smarki 
statyba, butą iš dviejų kambarių galima 
gauti per 6 mėnesius, bet didesnėms šei
moms čia yra sunkiau: reikia laukti metus, 
gal dar ir porą mėnesių ilgiau.

A. Kukanauskas, Corby.

BRADFORDAS
Yorkshire Klubo Valdyba

Lietuvių Klubo Bradforde visuotinio na
rių susirinkimo liepos 14 d. naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirmininkas V. Kasakaitis, vicepirm. V. Ra 
čys, kasininkas K. Vileišis, sekr. A. Dičpet- 
ris, klubo administratorius S. Grybas, ba- 
rininkas J. Peleckis ir valdybos narys Ku- 
liavas.

JURGIS GLIAUDĄ APIE LIETUVIŠKĄJĄ 
AMERIKĄ

Nuo sekančio numerio pradedame spaus 
Sinti rašytojo Jurgio Gliaudos straipsnių 
apie amerikietiškąją Lietuvą, šiuo metu 
redakciją yra pasiekę du šitokiomis temo
mis straipsniai. Tai pirmosios kregždės iš 
visos serijos.

AUKA „EUROPOS LIETUVIUI“
K. Kubilius iš Derby, siųsdamas savo 

prenumeratą, pridėjo vis brangstančioms 
„Europos Lietuvio“ išlaidoms 10 šil. aukų.

WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

Viltis pradėjo sėkmingai treniruotis, ir 
tikimasi, kad ateinančiais metais pasiro
dys, kaip stiprus vienetas.

Whitmore klubo kapitonas W. Nightin
gale, kuris žaidė už Vilties klubą ir kartu 
su viltiečiais treniravosi, buvo pakviestas 
BAI (Birminghamo Athletic Institute) ko- 
mandon, vykti į Rusiją .visai eilei rungty
nių.

Liepos 21 d. Viltis suruošė ekskursiją j 
Stockportą. Šiai ekskursijai tinkamai suor 
ganizuoti daug pasidarbavo Ruginis, ku
riam sporto klubas ir visi dalyviai taria 
lietuvišką ačiū. Oras buvo puikus iš pat 
ryto, ir nuotaika visų pakilusi. Autobuse 
buvo užimtos visos 32 vietos. Jau kelionėje 
skambėjo lietuviška daina, o nuotaika dar 
pakilo pasiekus vietą. Prie upės gražioje 
pievoje buvo surengtas bendras stalas.

Bet oras kiek pasikeitė ir bandė lietum 
užgesinti pakilusią nuotaiką. Bet visi susi-

ir važiuoti su visais.
Nuo šios ekskursijos yra likę 16 šil., ku

rie bus perleisti sporto klubo kasai. Gal 
bus suruošta dar viena ekskursija šiais me 
tais. Padėka reiškiama Alf. Adomaičiui už 
akordioną.

Sporto klubo narys A. Storuonas ir jo 
draugas Radušis atostogų išvyksta Vokie
tijon.

Bėgime tokie buvo rezultatai:
Vyrų 100 metrų — 1. V. Karnilavičius, 2. 

K. Barčiauskas, 3. J. Snabaitis.
Jaunių 80 metrų: 1. G. Narbutaitė, 2. E. 

Karnilavičius, 3. J. Barčiauskas.
G. Narbutaitė mokyklos sporto šventėje 

estafetėje taip pat užėmė pirmą vietą.
Estafetėje laimėtojais išėjo ketveriukė: 

Kaminskienė, Kaminskaitė, Karnilavičius, 
Snabaitis.

Moterų bėgime 80 m.: 1. Barčiauskienė, 
2. Šakalienė, 3. Kaminskienė.

SKAUTIŠKOJI DŽIAMBORĖ
Dar nevėlu

Primename mieliems tautiečiams, kurie 
dar neparėmė Džiamborės Fondo, kad dar 
nevėlu įsijungti į aukotojų eiles. Nors re
prezentaciniai skautų ir skautų vyčių vie
netai jau Jubiliejinėj Džiamborėje, tačiau 
mūsų finansiniai rūpesčiai su tuo neužsi
baigė — susidariusių didžiulių išlaidų dar 
vis nepajėgiame išlyginti.

Paskutiniu metu su parama atskubėjo: 
Dr. K. J. Čeginskas, Muenchen, Vokietija— 
5 dol.; p. E. Dičpetrienė, Bradford — 1 sv.; 
Vincukas, London — 10 šil.; p. J. Jonkaitis, 
Selkirk, Škotija — 2 šil. 6 p. ir Liudvikas, 
Kettering — 1 sv.

Visiems aukotojams širdingas ačiū, 
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai, 
46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

Š.m. rugpjūčio 17 d. LIETUVIŲ KLUBE,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

Šokiu Vakaras
GROŠ KONTINENTALINIS DŽIAZAS 

Pradžia 7.30 vai.
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į RUSIJĄ BE MUITO

10, Ilclmhuderstrasse, Hamburg 13, Germany.

Siunčiami iš mūsų sandėlių laisvajame Hamburgo 
uoste: maistas, tekstilės gaminiai, batai, vaistai ir 
visokie pramonės gaminiai. Prašau teirautis dėl maisto 
kainų ir dėl prekių, kokių jūs pageidaujate.

Rašyti: vokiškai arba angliškai.

INTERNATIONAL EXPRESS - PARCEL SERVICE
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KĄ JIE APIE MIRUSĮ GENEROLĄ 
ŽEMAITĮ-BALTUŠĮ SAKO

(Elta) Birželio 1 d. Maskvoje mirė atsar 
gos generolas majoras Feliksas Žemaitis- 
Baltušis. 1940 metais, bolševikams okupa
vus Lietuvą, netrukus jis pasirodė Kaune 
ir kurį laiką ėjo „Lietuvos liaudies kariuo
menės vado“ pareigas. Lietuviškai susikal 
bėti mažai tegalėjo. Visą savo karjerą nuo 
pat jaunystės darė Rusijoje. Tai ne pirmas 
surusėjęs lietuvis, kuris Raudonoje armi
joje suvaidino žymesnį vaidmenį, ir vienas 
tų retųjų, kurie per stalininius valymus 
išnešė savo galvą.

Vilniaus radijas birželio 2 d. perdavė 
„Tiesos“ nekrologą, kuriame apie Žemaitį 
-Baltušį pateikiamos šios žinios:

Jis gimė 1897 m. Šiaulių apskrityje. 1918 
m. savanoriškai stojęs į Raudonąją armiją 
ir dalyvavęs mūšiuose Pietų fronte, eida
mas jau pulko vado pareigas. Tais pat me
tais grįžęs į Lietuvą ir įsijungęs j „akty
vią kovą prieš okupantus ir jų pakalikus“. 
Jis buvęs vienas tų, kurie anais persilauži 
mo metais Šiaulių apskr. organizavo bol
ševikinius būrius „kovai už tarybų val
džią“. Vėliau iš šių būrių buvęs sudaryta^ 
Raud. armijos „pirmas lietuviškas pul
kas“. Šis pulkas, vadovaujamas Žemaičio- 
Baltušio, suvaidinęs „didelį vaidmenį Lie
tuvos darbo žmonių socialistinėse kovose“. 
Tačiau neilgai tas vaidmuo trukęs, nes 
„buržuazijai su užsienio imperialistų pa
galba pasisekė pasmaugti tarybų valdžią 
Lietuvoje“. Ką toliau veikė Žemaitis-Bal- 
tušis? Pasirodo, jis tada pasitraukė į Rusi
ją ir toliau „darbavosi“ savo pamėgtame 
pilietinio karo kovotojo amate, ir ten „da 
lyvauja kovose prieš revoliucijos priešus 
įvairiuose Sov. Sąjungos pilietinio karo 
frontuose“. Matyti, tame amate pasižymė
jo, nes vėliau jau eina brigados ir divizi
jos štabo viršininko pareigas. Karjera po 
to jau užtikrinta. Sovietinėje armijoje tam 
pa operatyvinio skyriaus viršininku, vė
liau kariuomenės inspektoriaus padėjėju, 
o prieš pat karą Frunzės vardo karinės 
akademijos dėstytoju. 1940 metais, kaip 
jau minėta, jis sovietinių tankų pavėsyje 
atvyko į ką tik okupuotą Lietuvą ir pasida 
rė „Lietuvos liaudies kariuomenės vadu“. 
Jo nuopelnus tose pareigose jo nkreloginin 
kai taip nusako: „Jis atliko didelį darbą, 
demokratiniais pagrindais reorganizuojant 
Lietuvos kariuomenę“. Kad tai buvo ne re 
organizacija, o Lietuvos kariuomenės suar 
dymas ir jos žymesnių narių persekioji
mas, nekrologe nepasakyta.

Karui su Vokietija kilus, Žemaitis-Bal- 
tušis pasitraukė į Rusiją kartu su kitais 
sovietiniais pareigūnais. Dar kartą jam 
buvo patikėtos karinės pareigos: jis kurį 
laiką vadovavo Raud. armijos lietuviškam 
junginiui ir „daug pasidarbavo paruošiant 
jį kovai su priešu, vadovavo jam pirmuo
siuose mūšiuose Oriolo fronte“. Bet už 
kiek laiko Žemaitis-Baltušis jau buvo pra
radęs Stalino malonę ir iš fronto turėjo pa 
sitraukti. Nuo 1943 metų atsidūrė Voroši- 
lovo vardo aukštojoje karinėje akademi
joje.

Kaip visa savo amžių tarnavo sveti
miems, taip ir mirė ne savo krašte, bet 
Maskvoje.

V Y N A S
O. Kairiūkštienė

NUO NOJAUS IKI MODERNAUS 
SPAUSTUVO

Iš pat pirmųjų eilučių noriu pabrėžti, 
kad neturiu jokio tikslo skleisti kokią nors 
propagandą. Mano noras vien tik trumpai 
mesti žvilgsnį į tas sultingas uogas, iš ku
rių padaromas „dievų dovana“ — vynas, 
į to gėrimo rūšis, o su jo veikimo geromis 
ir ypač blogomis pasekmėmis gal ir ne vie
nam pačiam jau teko susidurti.

Žodis „vynas“, su mažomis išimtimis 
naudojamas visame civilizuotame pasauly. 
Lotynų „vinum“ Prancūzijoje virsta „vin“, 
Vokietijoje „Wein“, Ispanijoje. Italijoje 
„vino“ ir t.t. Vynas reiškia rauginta (fer
mentuota) sultis, gauta vien tik iš vynuo
gių; bet tas vardas šiandien vartojamas 
jau ir visoms raugintoms vaisių sultims 
vadinti.

Vynas yra vienas seniausių raugintų 
skysčių. Vieta, kur pirmiausia pradėtas ga
minti vynas, nėra tikrai žinoma. Remian
tis žydų tradicijomis, jo atradimą turėtu
me priskirti Nojui, vadinas, Nojaus laikais 
po didžiojo tvano. Biblijoje vyną mini Se
nasis ir Naujasis testamentai.

Mozės knygose sakoma, kad Egipto ka
raliai jau gėrė vyną. Naujasis testamen
tas pasakoja, kad Kristus per vestuves Ka 
noje vandeni pakeitė į vyną. Thebų (Fivų) 
šventyklų griuvėsiuose rasta emblemų ir 
reljefų (sienų paveikslai) su vyriškomis 
figūromis, vaizduojančiomis vynuogių traiš 
kinimą rankomis ir į taures tekančia sun
ka. Tyrinėjimai rodo, kad vyno gamyba 
jau buvo žinoma apie 2400 metus prieš 
Kristų Egipte ir apie 2000 m. prieš Kristų 
Kinijoje. Ankstybieji graikų poetai gyrė 
vyną savo dainose. Homeras (graikų poe
tas 850 m. prieš Kr.) mini vienuolikos me
tų senumo vyną, Horacijus (romėnų poe
tas, 65-8 m. pr. Kr.) kalba apie daug senes
nio amžiaus vyną. Plinijus (romėnų istori 
kas 113 po Kr.) pasakoja, kad jis gėręs 200 
metų senumo vyną, kuris buvęs tirštas ir 
aistrus. Jis mini jau apie 50 įvairių vyno 
rūšių. Iš Mažosios Azijos vynuogių augini
mas pasklido apie Viduržemio jūrą, Grai
kijoje Hesiodas (735 m. pr. Kr.) duoda nu
rodymus, kaip vynuogės turi būti augina
mos ir rauginamos. Finikiečiai apie 600 m. 
pr. Kr. užveisė vynuogynus Prancūzijoje. 
Manoma, kad romėnai vynuogių auginimą 
kartu su legenda apie vyno dievaitį Dioni- 
zijų, vėliau perkrikštytą Bacchu, paskleidė 
po visą pietų Europą.

Po Cezario (100-44 pr. Kr.) užkariavimų 
romėnai vyno gamybą pavertė į svarbią 
žemdirbystės šaką. Kiekviena šalia Vidur
žemio jūros gyvenanti tauta gamina vyną, 
ypač stalo reikalams.

Šiais laikais graikų ir lotynų tautoms vy 
nas yra būtinas gėrimas prie kiekvieno vai 
gio. Dainiai apdainuoją vyną, ir bendroji 
literatūra pilna vyno aprašymų ir garbini
mo. Skolos ir duoklės dažnai būdavo iš da 
lies apmokamos vynu. Visais viduram
žių laikais bažnyčia buvo viena didžiausių 
veiksnių vynuogynams klestėti ir vynams 
tobulėti. Kai kurie šių dienų garsūs Euro
pos vynuogynai yra įkurti religinių ordinų 
jau prieš šimtmečius. Kai kur ir naujes
niuose vyno gamybos kraštuose jaučiama 
bažnyčios įtaka (pvz„ Kalifornijoje vyno 
gamybą 1769 m. pradėjo kunigai pranciš
konai).

Vynuogės. Vynuogių krūmas — lauki
nis. Vėliau jis pradėtas skiepyti. Kiekvie
nais metais jis nukertamas. Šaknys būna 
labai giliai įsišaknijusios. Laukiniai krū
mai duoda mažas mėlynas uogas. Kultūri
nių krūmų uogos jau yra geltonos, žalios, 
raudonos ir mėlynai violetinės spalvos. Pri 
skaitoma per 2000 rūšių, bet, palyginti, ne
daug rūšių teturi ūkinės reikšmės. Geriau
si vynuogynai telkiasi apie Dunojų ir Rei
ną, Pietų Europos lygumoje ir šiaurės Af
rikos kalnynuose. Vynuogės nusirpsta ru
denį, maždaug nuo rugpiūčio mėn. iki sna 
lio. Uogos auga kekėmis; kiekviena uoga 
turi 2-4 sėklas, nors yra ir be sėklų (šito
kios uogos džiovinamos — razinkos ir ka
rintos). Geriausioms vynams uogos ren
kamos visiškai išsirpusios, sveikos, didelės, 
sultingos, saldžios, aromatingos ir su stip
ria o.da. Išsirpusios uogos turi vidutiniškai 
0,8 proc. vaisių rūgšties, 17-25 proc. cuk
raus ir tam tikrą kiekį C vitaminų. Vy-
nuogių ir tuo pačiu vyno gerumas priklau
so nuo tam tikrų vasarų, vadinas, nuo oro 
sąlygų. Gera vasara duoda aukščiausią al
koholio ir cukraus procentą. Geriausias vy
nas reikalauja ilgos ir neperdaug lietingos

Vyno gaminimas. Vynas gaunamas iš iš
sirpusių uogų sulties, alkoholiškai raugi
nant — fermentuojant. Uogų kekės nuker
pamos nuo krūmo tam tikromis žirklėmis, 
renkamos į indus ir vėliau suverčiamos į 
ant vežimų pritvirtintus kubilus. Paskui 
uogos malimo mašinomis paverčiamos į 
košę. Spaustuvų ištrėkštoji sunka teka tie
siai į medinius ar cementinius stiklu išklo
tus emaliuotus indus. Tokių indų talpa bū
na nuo 150 iki 300 hl. (1 hektolitras — 100 
litrų). Sulties gausumas priklauso nuo uo
gų rūšies, metų laiko, išnokimo laipsnio 
ir sveikumo. Iš 100 kilogramų uogų gauna
ma apie 70-80 litrų sunkos.

Rauginimas. Mielių ir kitų priedų pagal
ba uogų cukrus virsta alkoholiu ir anglia- 
rūkštimi. Prie aukštos (70 C) temperatū
ros rauginimas trunka apie 8 dienas. Bet 
naujaisiais laikais pradedama naudotis že
mesnėmis arba visai žemomis temperatūro 
mis. Šituo metodu rauginimas trunka net 
kelioliką savaičių.

Rauginimui pasibaigus, vynas išvalomas 
nuo visų nuosėdų. Jaunas vynas supila
mas į medines statines. Vynas turi subręs
ti. Brendimo laikas geriems stalo vynams 
būna 6-8 mėnesiai, o ypač geroms rūšims 
8-10 ir net daugiau mėnesių. Pvz., Burgun- 
do vynai turi bręsti apie dvejus metus tose 
pačiose statinėse. Baltieji vynai brendimo 
metu reikalauja 7-10 laipsnių Celzijaus, o 
raudonieji — 10-14 laipsn. C.

Brendimui pasibaigus, vynas „gražina
mas“, t.y. perleidžiamas per anglies, az- 
besto arba žvyro filtrus. Tokiu būdu page
rinama spalva ir skonis. Iš filtrų sunka pi
lama tiesiog į butelius. Buteliai užkemšami 
ir kraunami į sandėlius — rūsius. Tik 2-3 
metus palaikytas sandėliuose vynas įgauna 
savo tikrąją vertę.

Toks šios modernių mašinų gadynės vy
no gamybos metodas, palyginti, nesenas.

Kaip jau minėjau, vyno gamyba buvo 
žinoma pačiais seniausiais laikais. Ilgiau
siai užsiliko uogų traiškinimas kojomis 
plokščiuose induose — kubiluose. Šokdavo 
net po keletą asmenų. (Kai kuriose labiau 
atsilikusiose kalnų tautose toks metodas 
išliko dar iki šio šimtmečio pradžios). Že
mėje iškasdavo duobes, sutvirtindami sie
nas ir dugną. Tenai pildavo sunką, o skylę 
uždengdavo plokščiais akmenimis ir už
versdavo žeme. Vėliau buvo imta gaminti 
moliniai indai ir gyvulių odos maišai; Bet 
jau ir seniausiais laikais vyno gamybos 
technika žengė pirmyn, kadangi nuo ne
atmenamų laikų vynas buvo vartojamas 
kulto reikalams — religinėms apeigoms at
likti.

Žinios apie pirmuosius primityvius 
spaustuvus užtinkamos apie 200 m. pr. Kr. 
Kinijoje. Vėliau graikai ir romėnai varto—- 
jo iš medžio kamieno išdrožtus spaustuvus. 
Tiktai apie viduramžius Vokietijoje pasiro 
do ašies sukami spaustuvai. 19-tojo am
žiaus pradžioje sugalvojami'žemo spaudi
mo spaustuvai. Apie 19-tojo amžiaus ke
turiasdešimtuosius metus jau žinomi pir
mieji hydrauliniai (vandens varomieji) 
spaustuvai. Medinius indus valyti siera 
pradedama tiktai 14 amžiuje.

Ypatingi vyno sandėliai — rūsys pradžio 
je užtinkami tiktai daugiau šiaurėje esan
čiuose vynuogynų kraštuose, kadangi be
alkoholinis vynas gali išsilaikyti tiktai vė- 
sesniose patalpose. Pirmieji stiklo buteliai 
ir jų kamščiai žinomi tiktai iš 15 amžiaus 
galo.

Moderniškieji filtrai ir vyno tobulinimo 
aparatai imta vartoti tiktai 19 amžiaus ga
le. Po to jau iškyla vyno gaminimo mo
kyklos, institutai, steigiamos tyrimo sto
tys — tiriamos vynuogių auginimo sąly- 
go, jų ligos, vyno paruošimas ir jo gerini
mas ir t.t.

JUOKIMĖS AR BENT ŠYPSOKIMĖS

Mokytoja pasakoja mokiniams apie įvai
rių tautų papročius rūbų nešiojime ir t.t.:

— ...taip, pavyzdžiui, visur priimta, kad 
jaunavedė, važiuodama į bažnyčią, apsitai
so baltai. Tai yra džiaugsmo ir nekaltybės 
simbolis moters gyvenime.

Mokinys: — Bet, panele, kodėl jaunave
dys važiuoja apsitaisęs juodais rūbais?

— Kas gi tave kankina?
— Gyvenimas.
— Tai pavojinga liga, ji visuomet bai- 
asi mirtimi.

— Nesveiką darbą dirbau, todėl du mė
nesius atostogų davė.

— Aš dar nesveikesnį: visai atleido ir 
dar bylą iškėlė.

vasaros, švelnaus pavasario ir šilto saulė
to rudens. f Jonuką išvežė į kaimą atostogų. Vakarop

,, jis pamatė šeimininkę vištą bepešant. Su-
Vyno rūsys priklauso nuo dirvos. Molinų sjdomėjęs ir 

dirvoje auga daugiausia vadinamieji sun-'.įj ,
kieji, tirštieji stalo vynai, o smėlėtoje dir-fij 
voje — lengvieji deserto vynai. Geriausi 
raudonieji vynai gaminami Prancūzijoje, o 
baltieji — Vokietijoje. .

Jonuką išvežė į kaimą atostogų. Vakarop

I — Sakyk, 
'taip nurengi

Atvažiavo 
tekėti.

Vynuogių krūmas gvvena (priklauso nuo 
skiepų) nuo 25 iki 60 metų, o jei ypač pri
žiūrimas, tai ir iki 100 metu. Nauju krū-
mų auginimas reikalauja 
daug darbo bei priežiūros.

klausia:
teta, ar tamsta kas vakarą 
vištas?

piršliai, bet mergina nenori

Motina įkalbinėja:
— Kaip gi aš ėjau už tavo tėtės, dėl ko 

gi tu negali eiti?
laiko ir labai — Bepigu tau buvo eiti už tėtės, ale 

man reikia už svetimo eiti.
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