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Pasimatymas V. Departamente
Vykstant įvairiems persitvarkymams 

Valstybės Departamente, Bendrasis Balti- 
jos-Ameri kiečių Komitetas išsirūpino suti
kimą su Valstybės D-to pareigūnais išsi
aiškinti esamą padėtį.

Liepos 20 d. pabaltiečių delegaciją, su
darytą iš ALT pirm. inž. Eugenijaus Bart
kaus, ALT Valdybos nario dr. Kazio Šid
lausko. Bendrojo Baltijos-Amerikiečių K- 
to pirm. Gunars Meierovics, Amerikos 
Latvių Tarybos pirm. Uldis Grava, Latvių 
Biuro Vašingtone generalinio sekretoriaus 
Bruno Albats ir Amerikos Estų Tautinės 
Tarybos pirm. Heikki A. Leesmont bei Es
tų Tarybos atstovo Vašingtone Gerhard 
Bushmann, priėmė Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Europos reikalams ambasa
dorius Martin J. Hillenbrand. Be jo. pasi
tarime dalyvavo ir Lenkijos skyriaus Vals
tybės D-te vedėjas, laikinai einąs ir Balti
jos skyriaus vedėjo pareigas, Martin ir 
Valstybės D-to ryšininkas su tautinėmis 
grupėmis Ilmar Heinaru.

Pabaltiečių delegacija įteikė Hillenbran- 
dui memorandumą, iškeliantį pagrindinius 
Sovietų S-gos prieš Baltijos valstybes 
įvykdytosios agresijos teisinius faktus, 
JAV pasmerkimą tos agresijos, sovietų aiš
kią nesėkmę palaužti Baltijos tautų atspa
rumą prieš sovietinį okupantą, esamosios 
padėties nesiderinimą su Jungtinių Tautų 
charta ir Žmogaus Teisių Deklaracijos 
principais ir pareiškiantį viltį, kad didžio
sios Vakarų jėgos, saugoj ančios pasaulio 
taiką, suras tinkamų priemonių priversti 
Sovietų S-gą gerbti tautų apsisprendimo 
principą ir suteikti laisvę visoms paverg
tosioms, jų tarpe ir Baltijos tautoms.

Hillenbrandas užtikrino delegaciją, jog 
jis nenumatąs jokio pagrindo, kad galėtų

pasikeisti ligšiolinė JAV laikysena nepri
pažinti Baltijos tautas ištikusios aiškios 
agresijos. Valstybės D-te ir ateity būsiąs 
atskiras Baltijos valstybių skyrius. Jung
tinės Valstybės nori teikti Baltijos tautų 
laisvės bylai visokeriopą moralinę paramą, 
bet šiuo metu vargiai tegalima ką daugiau 
padaryti.

Į klausimą, kodėl Free Europe radijas 
neturi Baltijos tautų kalbomis transliaci
jų ir ar Valstybės D-tas negalėtų pasirū
pinti, kad tokios transliacijos būtų įvestos, 
Hillenbrandas atsakė, kad Free Europe ra
dijas neturįs jokių transliacijų į Sovietų 
S-gą ar jos užimtąsias teritorijas, bet to
kios transliacijos įeinančios į Liberty Ra
dio veiklos sritį. Be to. Free Europe Komi
tetas nesąs Valstybės D-to žinioje, o vei
kiąs šalia vyriausybės.

Iškėlus klausimą apie JAV ir Sovietų 
S-gos konsularinės sutarties galimą neigia
mą poveikį į Baltijos valstybių užgrobimo 
nepripažinimą, kai JAV konsuliariniams 
atstovams teks atlikinėti Baltijos valstybių 
teritorijoj oficialius veiksmus, kaip antai: 
suimtų JAV piliečių lankymą Baltijos vals
tybėse ir kt.. Hillenbrandas kategoriškai 
pareiškė, kad pagal tarptautinę teisę tokių 
konsularinių veiksmų atlikinėjimas nieka
dos negali reikšti tarptautinio valstybės 
ar vyriausybės pripažinimo, kuriam yra 
reikalingas atitinkamas atskiras aktas. 
Kaip pavyzdį, jis paminėjo nuo 1920 m. 
Sovietų S-goj veikusią JAV konsularinę 
misiją, bet JAV pripažinusios Sovietų S-gą 
tik po keliolikos metų. O kad konsularinė 
sutartis palengvintų sovietams savo agen
tų infiltraciją į šį kraštą, ypač tarp pabal
tiečių, tai sekretorius mano, kad šis pavo
jus mums nebaisus, be to, jie turėję gana

SEPTYNIOS dienos
Paliaubos Vidur. Rytuose

Pagrindiniams priešams. Izraeliui ir 
Egipto vadovaujamiems arabų kraštams, 
sutikus, Viduriniuosiuose Rytuose pirmą 
kartą po 1967 m, karo prasidėjo paliaubos. 
Jordane ir kitur esantieji palestiniečiai pa
liaubų nepripažįsta ir dar vis puldinėja Iz
raelį. Bet Izraelis už jų veiksmus žada su
mesti kaltę tiems arabų kraštams, iš kurių 
jie puola.

Paliaubų vykdymą prižiūri J. Tautų at
stovas ir JAV ir Sov. Sąjungos erdvėje 
skraidantieji žvalgybiniai satelitai — dirb
tiniai žemės palydovai.

ga Britanijos krašto apsaugos ministerija 
išsipasakojo, kad ji iki 1957 m. tokių dujų 
paskandino Atlante net 200 tūkstančių to
nų, tarp jų 6.000 tonų nervinių Ta'bun du
jų.

Dabar imama spėlioti, ar tik ne tos du
jos kaltos, kad Airių jūroje tiek daug 
paukčių ir žuvų žuvo.

progų tai padaryti per savo ligšiolines mi
sijas.

Kalbant apie sovietų peršamąją Europos
saugumo konferenciją, Hillenbrandas pa
stebėjo, kad JAV j tokią konferenciją ne
skubančios, o jei ji kada nors įvyktų. 
Jungtinėms Valstybėms tektų labai stro
piai sekti, kad bet koks susitarimas nega
lėtų būti išaiškintas kaip Baltijos valsty
bių esamosios padėties įteisinimas. Vakarų 
Vokietijos tiesioginės derybos su Sovietų 
S-ga ar koks jų susitarimas negalėtų pa
keisti Baltijos valstybių sienų ar jų padė
ties.

Estų atstovo buvo atkreiptas dėmesys į 
didelį skirtumą tarp iš Estijos atvykstan
čių į JAV ir į Estiją keliaujančių lankyto
jų skaičiaus ir amžiaus grupių, bet čia esą 
sunku ką nors padaryti, nes sovietai neiš
leidžia nei didesnio skaičiaus lankytojų, 
nei jaunesnio amžiaus grupių žmonių. Il
gainiui ši padėtis turėtų pasikeisti.

Hillenbrandas sakė, jog jis neseniai skai
tęs pranešimus, kad Baltijos tautose pasi- 
reiškiąs labai stiprus tautinis jausmas, ku
ris mums turėtų teikti pačią didžiausią jų 
išsilaisvinimo viltį, kai kada nors įvyks jė
gų persigrupavimas. Paskutiniųjų 200 me
tų istorija aiškiai įrodžiusi nepaprastai di
delį tautinių grupių gajumą.

Baigiant pokalbį, Valstybės pasekreto- 
rius Europos reikalams buvo paklaustas, 
ar Valstybės D-tas palankiai priimtų JAV 
Kongreso iniciatyvą pravesti Užsienių Pa
ramos įstatymo papildymą, pagal kurį bū
tų suteikta finansinė parama Baltijos tauti-
nių komitetų išlaikomoms radijo progra
moms ir kitoms propagandos priemonėms 
sustiprinti. Panašus projektas buvęs pra
vestas Senate 1956 m., ir tuomet Valstybės 
D-tas jam davęs savo pritarimą. Šitokia 
materialinė parama ne tik pagerintų mūsų 
vedamąją propagandą, bet ypačiai sustip
rintų pavergtųjų Baltijos tautų dvasią ir 
teigiamai veiktų šio krašto visuomenę, nes 
atkristų priekaištas, kad Jungtinės Vals
tybės ne visoms tautoms taiko vienodą 
standartą, kadangi dėl vienų tautų laisvės 
vedama ginklo kova, kitos remiamos gink
lais ir pinigais, o dėl Baltijos tautų laisvės 
ligšiol nebuvo beveik nieko daroma.

Valstybės sekretoriaus pavaduotojas pa
sakė. kad jis šį reikalą turįs perduoti savo 
ekspertams, ir prašė jį raštu patiekti.

ALT Biuras

SENI TEIGINIAI
Okup. Lietuvoje minint okupacijos 30 m. 

sukaktį Vilniaus filharmonijos salėje, iš
kilmingame susirinkime kalbėdamas, A. 
Sniečkus pakartojo panašiomis progomis 
skelbiamuosius teiginius apie tariamai pa
čių Lietuvos gyventojų pasirinktąją komu
nistinę santvarką ir. kaip jau įprasta, ne
išvengė puolimų prieš vad. buržuazinius 
nacionalistus, ypač prieš Vakaruose už sa
vo tautos išlaisvinimą veikiančius.

Čia keli Sniečkaus propagandinių, įgri
susių teiginių „šventės“ proga pavyzdžiai. 
Jis kartojo: „Lietuvos darbo žmonės 1940 
metais nuvertė liaudies nepakenčiamą fa
šistinę vyriausybę... Absoliučios krašto pi
liečių daugumos išrinktas Liaudies seimas 
1940 m. liepos 21 d. įstatymiškai patvirti
no liaudies pergalę Lietuvoje, paskelbda
mas Lietuvą tarybine, socialistine valsty
be...“ Sniečkus toliau džiaugėsi, kad „pa
vergtoji klasė išsilaisvino iš savo pavergė
jų... be kraujo praliejimo...“ Pagaliau jis 
tvirtino, jog „tokia yra objektyvi istorinė 
tiesa, nesugriaunama logika“.

šioje Sniečkaus kalboje nėra nei logikos, 
nei tiesos. Priešingai lietuvių tautos valiai 
ir norams, Sovietų Sąjunga, 1939 m. rug
pjūčio 23 d. susitarusi su nacių Vokietija, 
1940 m. birželio mėn. okupavo Lietuvą.

Per kelias dienas į Lietuvą atgebenus 
daugybę Raudonosios armijos dalinių, ko
munistų partijos narių, slaptosios policijos

žmonių ir kitokių Rusijos pareigūnų, Lie
tuvos gyventojams buvo atimtos visos tei
sės. Lietuvių tauta neteko ir rinkimų tei
sės. Gyventojai buvo varomi jėga balsuoti, 
bet ne rinkti atstovus. Vadinamąjį Liau
dies seimą išrinko, ginkluotų jėgų remia
ma, viena komunistų partija. Būtų metas, 
kad Kremlius su jo atstovais Lietuvoje nu
stotų skleisti kvailus melus, nes jais nie
kas netiki.

šiek tiek vietos kalboje buvo skirta ir 
..nacionalistams“. Sniečkus čia vėl kartojo 
nuo seniau skelbiamus teiginius, pvz.: „Im
perializmo ideologai savo tikslams pasiekti 
šiandien aktyviai naudoja lietuviškuosius 
buržuazinius nacionalistus, gyvenančius 
užsienyje, kurie išdavė savo krašto intere
sus. Tačiau dabai’ jau darosi visiškai aiš
ku, kad jų veikla pasmerkta nesėkmei. Jais 
nebetiki ne tik mūsų žmonės, bet ir užsie
nyje“. Toliau jis dėkojo „pažangiesiems už
sienio lietuviams", nes, esą, tik jie teisin
gai supratę Lietuvoje įvykusias permainas.

Būdinga, kad apie „nacionalistų“ nesėk
mę Sniečkus ir kiti okup. Lietuvos komu
nistai kalbėjo prieš penkmetį, dešimtmetį 
ir dar seniau, bet, kadangi apie tą „nesėk
mę“ tenka taip dažnai kartoti, ir patys iš
kilmių dalyviai, kalbos klausytojai, leng
vai pagalvojo: Sniečkus vis puola, matyt, 
mūsiškiai Vakaruose vis dėlto veikia sėk
mingai. (ELTA)

SIR GANNEX

Sov. Sąjungos — Vak. Vokietijos sutartis
Sov. Sąjungos - Vakarų Vokietijos užsie

nių reikalų ministerial sutarė dėl teksto 
sutarties, kuri numato, kad jokie tarpusa
vio ginčai neturi būti sprendžiami jėga, 
be to. pripažįsta pokarines sienas. Taigi 
išeina, kad Vak. Vokietija pasižada neiti 
karu prisijungti Rytų Vokietijos ir tų vo
kiškų žemių, kurios buvo priskirtos Len
kijai.

Be kita ko, Vakarų laikraštininkai tvir
tina, kad sutartis turėsianti slaptą priedą, 
kuriuo Vokietija įsipareigojanti duoti Sov. 
Sąjungai mokslinių ir techniškų naujienų.

Pasiūlymas atostogininkams
Kadangi dėl choleros epidemijos už

drausta važiuoti į Juodosios ir Azovo jūrų 
vasarvietes, išskyrus Sočį, turistams siūlo
mi pakaitalai: pasukti atostogų praleisti į 
Vidur. Aziją ar Sibirą.

Nuvertinta valiuta
Turkija net 40 procentų nuvertino savo 

valiutą ir ėmėsi dar įvairių kitų priemo
nių krašto ekonomijai gelbėti.

KOMBAINININKAI { KAZACHSTANĄ
Rugpiūčio mėn. pradžioje iš Lietuvos į 

Kazachstaną dviems mėnesiams derliaus 
nuimti buvo išsiųsta 150 kambainininkų.

Neišpirktasis buvo nužudytas
Urugvajuje politiniai teroristai nužudė 

pagrobtąjį JAV policijos patarėją Mitrionę.
Už jį buvo reikalaujama paleisti 150 po

litinių kalinių.

Priemonės prieš teroristus
Urugvajaus prezidentui parlamentas su

teikė diktatoriaus teises, kad jis galėtų su
sidoroti su prieš valdžią kovojančiais par- 
tizanais-teroristais, kurie dar laiko pagro
bę du diplomatus, reikalaudami už juos 
paleisti politinių kalinių. Vieną pagrobtųjų 
jie neseniai yra nužudę.

15.000 karių ir policijos buvo išsiųsta 
krėsti sostinės Montevideo namų, ir įta
riamieji areštuojami.

buvo išsklaidyti. 18

valkataujančių ka- 
15 mylių už miesto

Prašo pripažinti
Rytų Vokietijos vyriausybė yra išsiunti

nėjus! kai kuriems Vakarų kraštams raštą, 
prašydama peržiūrėti jos atžvilgiu savo po
litiką ir diplomatiškai pripažinti ją.

Kol kas raštą gavusieji kraštai neskuba 
daryti išvadų.

Tarp darbininkų ir vyriausybės
Britanijos vyriausybė nori užkirsti kelią 

reikalavimams padidinti atlyginimus, dėl 
to įspėjo profesinių sąjungų vadovybę, kad 
yra pasiryžusi geriau pakęsti didesnių 
streikų nuostolius, negu patenkinti vis di
dėjančius darbininkų reikalavimus.

Cholera Rusijoje
Visa eilė miestų tarp Odesos ir Baku už

daryti turistams dėl choleros epidemijos.
Volgogradas taip pat uždarytas.

Raketos arčiau kanalo
JAV aiškinasi pranešimus, kiek teisinga, 

kad paskelbus paliaubas Egiptas arčiau 
Suezo kanalo atgabeno tam tikrą skaičių 
priešlėktuvinių raketų.

Jei tai būtų tiesa, toks veiksmas būtų 
laikomas rimtu paliaubų pažeidimu.

Paleidžiami 500
Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ji 

nutarusi paleisti kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose laikomus 500 komunistų.

Suimtų iš viso esą 1.069.

Sutartis pasirašyta
V. Vokietijos kancleris Brandtas buvo 

nuskridęs į Maskvą pasirašyti Sov. Sąjun
gos ~r. X ’ ie'ijos : eo"o1imo sutarties. Tai
gi neteisingas buvo tvirtinimas, kad sutar
tis nebus pasirašyta, kol nebus sutarta dėl 
Berlyno.

Britanijos nuodingosios dujos
Besiginčijant dėl nuodingųjų dujų, ku

rias JAV ryžosi paskandinti Atlante, štai-1

Brandtas kviečia
Pasirašęs su Sov. Sąjunga nepuolimo su

tartį, V. Vokietijos kancleris Brandtas 
kviečia JAV, Prancūzijos ir Britanijos 
valstybių galvas tarpusavy pasitarti.

Manoma, kad toks pasitarimas gali būti 
sukviestas Niujorke, J. Tautų visumos su
sirinkimo proga spalio mėn.

Rakosis važiuoja namo
Matias Rakosis, stalinistinis Vengrijos 

diktatorius iki 1956 m. revoliucijos, Chruš
čiovo pašalintas iš tos vietos, gyveno Sov. 
Sąjungoje, bet Kremlius vis spaudė Veng
rijos vadus, kad leistų jam grįžti.

Dabar jam leista grįžti.

— Los Angeles mieste, Kalifornijoje, 
JAV, apie 100 ilgaplaukių hipių anądien 
įsiveržė į Disneilandu pavadintą linksmy
bių parką, užėmė jame Tomo Sojerio salą, 
iškėlė Vietcongo vėliavą ir grasino jau pra
dėti viską daužyti, bet 
suimta.

— Nebeapsigindama 
čių, Roma nutarė apie
pastatyti kačių miestą, kur sugaudytos jos 
ir bus gabenamos gyventi, o pirmosios at
sidurs ten tos. kurios dabar trinasi apie li
gonines, mokyklas ir labiausiai turistų lan
komas vietas.

— Abiejuose Indijos parlamento rūmuo
se buvo kilęs triukšmas — kai kurie opozi
cinių partijų parlamento nariai protestuo
dami net išėjo, kaltindami vyriausybę, kad 
ji nuolaidžiauja Maskvai, nes ten pagamin
tuose žemėlapiuose Indijos kai kurios že
mės priskirtos Kinijai.

— 8 amerikiečių karinio laivyno jūrinin- 
kai-rezervistai buvo specialaus teismo pa
smerkti sunkiesiems darbams, nubausti pi
niginėmis bausmėmis ar atimti laipsnius 
už atsisakymą apsikirpti, kaip taisyklės 
reikalauja (už juos kalbėjęs Melilis paže
mintas į eilinius, tris mėnesius gaus tik 
po du trečdalius atlyginimo ir 21 dieną 
dirbs sunkius darbus).

— JAV gubernatorių suvažiavimu pasi
rūpina didžiosios biznio bendrovės — kiek
vienam gubernatoriui su šeima parūpina
mas atskiras namas, limuzinas su šoferiu, 
šampano, viskės, meškeriojimo priemonės, 
kiekvieną vakarą priėmimas ir kitokios gė
rybės.

— Graikas Bikakis pašauktas atėjo į ka
riuomenę. bet kaip Jehovos liudininkas at
sisakė ginklą vartoti, dėl 
4 m. kalėti.

— Į Lantau salą prie 
pakviesta taiklių šaulių
taujančių šunų, kurie kaimuose papiovė 16 
karvių.

— Turkijoje tokia karšta vasara, kokios 
ji neturėjo 33 metus — prie Viduržemio 
jūros vasarvietėse temperatūra net ir pa
vėsy pasiekianti iki 109 Farenheito (apie 
43 Celsijaus).

Britanijos karalienė neseniai suteikė ke
liasdešimt asmenų įvairius titulus. Visa tai 
buvo padaryta pagal sąrašą, kurį pristatė 
pasitraukusi darbiečių vyriausybė. Ketver
tas asmenų buvo padaryti lordais, keletas 
moterų ledimis. Be kita ko, lordu buvo pa
darytas spalvingasis darbiečių politikas 
George Erown.

Bene didžiausio laikraščių dėmesio susi
laukė sero titulą gavęs tekstilės pramoni
ninkas Jozefas Kaganas, kurio labiausiai 
išgarsėjęs gaminys yra tie Gannex lietpal
čiai. kokį mėgo nešioti buvęs min. pirm. 
Wilsonas. Kagano įmonės kaip tik yra Hu- 
ddersfielde, iš kur kilęs Wilsonas.

Nemaža laikraščių, žinoma, nustebo, kad 
J. Kaganas gavo tokį titulą. Už ką? Argi 
tik dėl to, kad Wilsonas išgarsino tą Gan
nex paltą ir buvo pažįstamas su jo gamin
toju? Bet daugumas laikraščių ne nauja
jam lordui Brown ar kuriam kitam išskir
tajam. bet Jozefui Kaganui paskyrė dau
giausia eilučių. Kai kurie laikraščiai paro
dė net tiek simpatijos jam. kad. rašydami 
apie tuos į bajorus išėjusiuosius, antraštes 
davė: „Sir Gannex", siedami apdovanotąjį 
su jo fabriko gaminiu.

Jozefas Kaganas ta proga visur buvo mi
nimas, kaip kilęs iš Lietuvos. Didesniame 
straipsnyje, skirtame kaip tik vien Kaga
nui, „Observer" savaitraštyje John Gale 
rašo apie savo susitikimą su juo ir su jo 
padėjėjais. „Prieš tą žmogų neatsilaikysi“, 
sakė jam Kagano padėjėjas. „Žinote, jis 
lietuviškos kilmės. Juo ten didžiuojamasi“ 
Pats Kaganas apie save taip pasakė: 
„Aš esu pirmasis iš Lietuvos kilęs žmogus, 
kuris Britanijoje gauna riterio titulą, kaip

kakčiai, trijų Baltijos kraštų karių vetera
nų organizacijos, kalbėdamos visų trijų 
pavergtų tautų vardu.

— paskelbė, kad tų trijų kraštų gyvento
jai Sovietų Sąjungos sudarytą politinę pa
dėtį tuose kraštuose griežtai atmeta,

— kaltina Sovietų Sąjungą įvykdžius ir 
toliau tebetęsiant tarptautinio pobūdžio 
nusikaltimus, nukreiptus prieš Baltijos 
valstybes,

— reikalauja, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų iš Baltijos valstybių savo karinius 
dalinius, policijos ir administracijos per
sonalą,

— pasižada sustiprinti savo pastangas 
laisvajame pasaulyje, kurių tikslas — at
statyti Baltijos kraštų gyventojų laisvo 
apsisprendimo teisę,

— kreipiasi į laisvosios žmonijos sąžinę 
atsižvelgti j neteisybės, įvykdytos prieš 
Baltijos valstybes, svarbą ir paremti visas 
pastangas Baltijos valstybėse atstatyti 
laisvę,

— patikina pasaulį, kad laisvosios Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos ateities politika 
bus nukreipta žmonijos pažangos, sociali
nio teisingumo bei tarptautinio bendradar
biavimo link ir kad toji kryptis atsižvelgs j 
bendrąją pagarbą tautiniam suverenumui 
ir teritorinei neliečiamybei.

Raštą, paskleistą laisvajame pasaulyje, 
pasirašė Baltijos veteranų organizacijų 
vardu: G. A. Bushman, Estijos išlaisvini
mo legijono vadas, V. A. Hazners, Latvijos 
Dauguvos Vanagų pirmininkas, ir gen. 
prof. Stasys Dirmantas, Lietuvių Veteranų 
Sąjungos Ramovės pirmininkas. (ELTA)

to buvo nuteistas

Hongkongo buvo 
išnaikinti valka-

man rodos“.
Ta proga, žinoma, laikraščiuose buvo ži

nių apie Kagano praeitį. Jis po karo iš nie
ko pradėjo kurti savo įmonę. Lietuvoje 
jam karo metu teko gyventi gete, iš kurio 
jis pabėgo.

Rašydami šias eilutes, turime po ranka 
visą krūvą laikraščių iškarpų 
Express", „The Sun“, „The 
„The Guardian". „Evening 
„Daily Mirror", „The Times",
net ne vienos dienos. Visose vis kalbama 
apie Jozefą Kaganą.

— „Daily 
Observer". 
Standard“ 
kai kurių

DIPLOMATINIŲ ATSTOVŲ 
PASITARIMAS

Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone pra
neša: š. m. birželio 25 d. įvyko Baltijos 
valstybių diplomatinių atstovų pasitarimas 
Vašingtone. Buvo pasitarta einamaisiais 
reikalais bei pasikeista informacijomis.

(ELTA)

KALTINA IR REIKALAUJA
Ryšium su sovietų agresijos prieš Balti

jos valstybes 30-ja sukaktimi Baltijos kraš
tų karių-veteranų organizacijos paskelbė 
deklaraciją. Joje pažymėta, kad Baltijos 
tautos per tuos 30 metų tebėra pasiryžu- 
sios vėl atgauti savo kraštų laisvę. Baltijos 
tautos visą okupacijos laikmetį priešinosi 
bei tebesipriešina okupantui ir jos tebesi
tiki. kad turės ateiti žlugimo metas visoms 
kolonijinėms imperijoms, ir Sovietų Są
jungą įskaitant.

Sukakus sovietų okupacijos 30-jai su-

PARTIJOS SUVAŽIAVIMO GARBEI
„Tiesa“ rašo, kad kai kurie žvejybos lai

vai per pusmetį įvykdė metinį planą. Da
bar dirbama jau partijos suvažiavimo gar
bei.

Pajiesio kolūkio pieno fermų darbuoto
jai įsijungę į socialistinį lenktyniavimą 
partijos suvažiavimo garbei.

Partijos suvažiavimas bus 1971 m. kovo 
mėn.

PARODA KAUNE
Kaune. M. K. Čiurlionio galerijoje, bir

želio mėn. buvo atidaryta paroda „Tėvynės 
peizažas". Joje su savo darbais dalyvavo 
Užkaukazės, Vidurinės Azijos. Pabaltijo 
„respublikų“, be to, Rusijos Federacijos. 
Ukrainos, Gudijos dailininkai. (ELTA)
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Gerulaitis ir ponas Mors
Birutė Pūkelevičiūtė į literatūrą atėjo 

jau senokai. Jau 1952 m. pasirodė jos 
„Metūgės“, eilėraščių rinkinys, susilaukęs 
dėmesio dėl drąsos būti originaliu. 1956 
m. ji laimėjo „Draugo“ konkursą už roma
ną „Astuoni lapai“. Konkursus laiminčių 
romanų yra visokių, gerų ir nekokių. Bet 
„Astuoni lapai“, be abejo, yra tarp tų pa
čių gerųjų.

Bet B. Pūkelevičiūtė po tų dviejų kny
gų buvo kaip ir dingusi iš literatūros. Tie
sa, jaunimui ji parašė „Aukso žąsį“ (iš
leista 1965 m.). Bet, žiūrėk, išgirstame, kad 
ji jau dramos ar operos režisorė, filmų sta
tytoja. Vadinas, ji pilna talentų entuziastė, 
jai rūpi daug menų, ir ji ne viename jų 
reiškiasi, dėl to ir literatūra tėra jai tik 
viena šaka iš kelių.

BUVUSIEMS 6-TO PĖST. PILĖNŲ 
KUNIGAIKŠČIO MARGIO PULKO

KARIAMS
Buvusio 6-to pėst. P. K. M. pulko karių 

grupės bendromis pastangomis rašoma to 
pulko istorija iki jo pirmo išformavimo, t. 
y. iki 1926 m. rugpiūčio 31 d.

Mums dar trūksta papildomų žinių apie 
šiose kautynėse pasižymėjusius karius, ap
dovanotus Vyčio Kryžiaus ordinu:

a/ 1920 m. kautynėse su lenkais,
b/ 1923 m. vasario 16-23 d. kautynėse su 

lenkais Onuškio sektoriuje, tarp Strielčiš- 
kių ir Leipūnų.

1938 m. lapkričio 19 d. paskelbti „Kary
je“ pulko pasižymėjusių karių sąrašai yra 
nepilni.

Be to, trūksta detalesnių žinių apie kau
tynėse su Įsibrovusiais lenkais Onuškio 
sektoriuje tarp Strielčiškių ir Leipūnų, bū
tent:

a/ dalyvavusių tose kautynėse batalio
nų, kuopų veiksmų aprašymo,

b/ paimtų į nelaisvę lenkų karių skai
čiaus,

c/ kautynėse žuvusių ar nuo žaizdų mi
rusių karių sąrašo; kas žino, prašomi pra
nešti jų laipsnius, vardus ir pavardes, ki
limo vietas ir žuvimo ar mirimo vietas bei 
datas;

d/ pulko 3-čios kp. paimto į nelaisvę 
anglų karininko pavardę ir laipsnį (pulki
ninkas ar generolas?),

f/ apytikri tose kautynėse žuvusių lenkų 
karių skaičių,

g/ atvykusio pulkui i pagalbą 5-to pėst. 
pulko Aukštadvario rajone išsidėstymo vie
tas.

Visų paminėtose kautynėse dalyvavusių 
ar turinčių žinių prašoma talkininkauti. 
Žinias prašoma siųsti šiuo adresu:

Mr. Zigmas Rumšą. 3142 West 42nd Pla
ce, Chicago, Illinois, 60632 U. S. A.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1918-1919 METAIS

Ats. mjr. P. Gudelis

O kritiką baigia (102 p.) šitokiomis išvadomis: 
— „Vienok, bendrai imant, I-sis L ir BKP suvažia
vimas, nežiūrint savo didelių trukumų, padarė žings
nį pirmyn savo ideologinio veido nustatyme. Di
džiausias jo nuopelnas buvo tas, kad jis tikrai su
jungė į vieną partiją išsisklaidžiusius po visą Lietu
vą ir Vakarų Baltarusiją komunistines organizaci
jas, kurios seniau gangreit jokių ryšių tarp savęs 
neturėjo ir sudarė vieną vadovaujantį centrą. Nors 
tas centras (CK) silpnas buvo, vienok jis jau pradė
jo vadovaut visos šalies komunistiniam judėjimui...“

Tai juk aiškiausias prisipažinimas, kad per du 
mėnesius prieš „sukilusiojo revoliucinio Lietuvos 
proletariato“ vyriausybės paskelbimą bolševikai da
rė tik pirmuosius žingsnius patys susiorganizuoti ir 
vos tepradėjo „vadovauti“-

Reikia pabrėžti, kad Kapsukas netgi nerado rei
kalinga paminėti suvažiavimo išrinktojo C. Komi
teto sudėtį. Tik iš pastabos 35 nr. (236 p.) sužinome 
tų septynių narių pavardes ir porą kitų smulkmenų, 
k. a.: „Aktyviausi CK nariai buvo: dd. Piliaris ir 
Eidukevičius, kurie greitu laiku... išvyko Maskvon į 
okupuotų kraštų komunistų konferenciją... Kai lap
kričio gale ir gruodžio pradžioj atvyko Vilniun V. 
Kapsukas, Angarietis, Cichovskis ir Vainsteinas, ir 
jie buvo kooptuoti į CK“.

Beskaitydamas bolševikų literatūrą, pripratau 
prie visokių pokštų, bet kartu ir nustebau dėl jų ne
apdairumo. Lietuvos TSR istorijoje (34 p.) atvirai 
rašoma, kad tas vos išrinktasis CK. susirūpinęs Ru
sijos kovomis su invazinėmis aliantų kariuomenė
mis, išleido atsišaukimą: „Broliai valstiečiai, bro
liai darbininkai, įtempkite savo spėkas, padėkite 
Rusijai jos kruvinoje kovoje su apipuola ličiais ją 
priešais“. Primindami tą seną atsišaukimą, jie tik 
pasigerina rusams, bet juk jie ir anuomet pirmiau
sia rūpinosi Rusijos, o ne Lietuvos gerove. Tačiau tą 
istoriją skaitydamas lietuvis gali tik pasipiktinti, kad 
kituose raštuose liejama tiek daug krokodilo ašarų

O kas pajėgė įžiūrėti savitą veidą jos ei
lėraščiuose, tas nudžiugo, kai dabar B. Pū
kelevičiūtė vėl laimėjo „Draugo“ konkur
są už romaną Rugsėjo šeštadienis (1970 
m., 237 psl., kaina 5 dol.; viršelis ir vinje
tės K. Veselkos).

Naujasis romanas, kaip ir ankstyvesnie
ji darbai, rodo, kad B. Pūkelevičiūtė mo
ka rašyti. Ji moka pasakoti, ji turi gerą 
stilių. Stilius natūralus, be jokių ypatingų 
išraitymų ar puošmenų. Dialogas irgi na
tūralus.

Romane rašytoja mums pasakoja istori
ją Čikagoje apsigyvenusio seno lietuvio, 
jau pensininko. Maža jam tos istorijos ir 
belikę — pasiklauso sūnaus ir marčios rie
tenų, pasikalba su vaikaičiu, susitinka su 
naujais ir senais pažįstamais. Istorija bū
tų šiek tiek skystoka, jeigu rašytojos valia 
tasai senukas Pranciškus Gerulaitis netu
rėtų pomėgio taisyti laikrodžius ir jeigu 
per tai jam netektų susidurti su ponu 
Mors, kuris reiškia mirtį. Net Gerulaičio 
prisiminimas savo praeities nelabai tesu- 
tirština romaną. Sakytume, gyveno žmo
gus, kol prigyveno senatvę, o dabar dairosi 
sau po Čikagą, po jos lietuviškus pasireiš
kimus, ir knebinėja sugedusius pažįstamų 
laikrodžius ne tiek dolerių trokšdamas, 
kiek darbe jausdamas malonumą ir pasi
tenkinimą, kad kiti džiaugiasi. Tiesa, re
tais protarpiais jis pasirodo per gudrus, 
nušnekąs ne pagal savo galimybes.

Tasai Mors pasirodymas ir padaro ro
mano istoriją, sakytume, nebe kasdienišką. 
Jis vis pasirodo, pasikalba mįslėmis ir 
užuominomis ir vis reikalauja, kad laiku 
būtų pataisytas jo atneštasis sudėtingas 
laikrodis. Tie susitikinėjimai dažni, ir vie
ną kartą jie baigiasi saliūne ir bilijardinė- 
je, ir tas susitikimas būtų bene pats įspū
dingiausias, nes pavaizduotas lyg pagal 
pasakų dvasią, kai žmonės susiduria su 
velniais.

Žinoma, tokio herojaus įvedimas į roma
ną patį kūrinį padaro mistišką, nebe kiek
vienam skaitytojui simpatišką ir priimti
ną, ypač elektronikos tobulybių amžiuje. 
Jeigu jau tas Gerulaitis būtų be kokio 
stambaus šulo galvoje, tai sakytume, kad 
jam nuolat vaidenasi šmėklos. Bet kai lo
šiamas bilijardas, tada tasai ponas Mors 
Gerulaičio akivaizdoje susiduria ir su ki
tais lietuviais.

Kad Pranciškui Gerulaičiui galėtų trūk
ti šulo galvoje, būtų šiokių tokių, bet vis 
dėlto gana menkų Įrodymų. Tam tikrais 
atvejais jis girdi grigalinį ir kitokį giedoji
mą ir psalmių žodžius. Iš kur jam tos gies
mės ir psalmės, romanas neduoda aiškes
nio supratimo. Gerulaitis tokių dalykų ne
simokė ir nepraktikavo. Tiesa, jis kartą 
buvo užkliuvęs į trapistų vienuolyną, bet

jų pačių dokumentų šviesoje

dėl Lietuvos proletariatų smaugiančios vokiečių 
okupacijos. Pasivadinę to proletariato vadais ir nu
tarę „kviesti jį mokytis ir ginkluotis“, patys galvojo 
ne apie kovą su okupantais, bet su jų globėjų ir mai-
tintoją Rusiją apsupusiais priešais.

Bet kad „blizgintojai“ stropiai košia savo raš
tus, galima spręsti iš to fakto, kad šis dviprasmiškas 
atsišaukimas nėra paskelbtas „Lietuvos komunistų 
partijos atsišaukimų“ rinkinyje- 
Bolševikų ginkluotųjų jėgų organizavimo burbulas

Pasižiūrėkime dar, ką gi iš tikrųjų nuveikė lie
tuviai bolševikai, kad įvykdytų savo agitacinį gink
luoto sukilimo šūkį.

Anksčiausia apie „karinių spėkų rengimą“ tar
tasi Maskvos c. b. rugsėjo 6 d. posėdyje. Protokolo 
11 nr. 3 sk. rašoma: „Dra igų pažymėta, kad reika
linga rūpintis išmokyti komunistus vartoti ginklą ir 
Lietuvoje. Organizuojamasis Vilniaus pulkas turėtų 
Luti kaip ir „rezervir; .i“, kad, ištikus reikalui, jį ga
lima būtų išplėsti. Be to, reikalingas ir štabas, kuris 
rūpintųsi Lietuva.

Nutarta: pavesti d. Rasikui pasitarti su d. d. Šal- 
tanovu, Puzinu (nekomunistas), Miliausku ir Bie
liausku, kad pavedus jiems rūpintis Vilniaus pul
ku“.

Tuo ir baigėsi maskviečių bolševikų rūpesčiai 
užkariauti Lietuvą. Vilniečiai sujudo kovoti su vo
kiečiais imperialistais tik jiems besitraukiant iš Lie
tuvos, lapkričio mėn. Tačiau joks bolševikų priešas 
nesugebėtų geriau pasityčioti iš tų pastangų, kaip 
tai atlieka atviri aprašymai jų skelbiamuose doku
mentuose. štai vieno tokio dokumento (Brb. 9 nr ) 
vertimas:

„L ir BKP CK laiškas Rusų KP Lietuvių sek
cijų centro biurui apie laikinojo karo revoliucinio 
komiteto įsteigimą ir veiklą Vilniaus mieste, 1918 
m. lapkričio 17 d.

Draugai! L ir BKP CK-to ir Vilniaus komiteto 
bendrame posėdyje lapkričio 10 d. buvo išrinktas

EUROPOS LIETUVIS

sunku patikėti, kad per tą vieną kartą jam 
įsmigo galvon ir net visam gyvenimui ši
tiek psalmių. Vadinas, išeitų, kad tai yra 
kažkoks turtingas regėjimas, jeigu ištisi li
gi tol nežinotų psalmių posmai ateina žmo
gui į galvą. Tačiau apskritai Gerulaitis nei 
nukalba, nei ką nors kvaila padaro. Taigi 
greičiau išeitų, kad rašytoja dirbtinai įve
dė tas psalmes ir visus giedojimus, gal no
rėdama labiau įtikinamesni padaryti ir tą 
mistišką, pas Gerulaitį landžiojantį poną 
Mors.

Mors-Mirties pranašystės išsipildo — 
Gerulaičiui nustoja plakti širdis. Su tuo 
baigiasi romanas, supažindinęs skaitytoją 
su keliolika rašytojos sukurtų žmonių, su 
lietuviška Čikaga, su laikrodininkyste, lei
dęs jam pasidžiaugti geru pasakojimu, sti
lium, kalba. Bet reiklesnį skaitytoją, pade
dantį baigtą skaityti romaną, gal dar pa
kankins kai kurie bendresni svarstymai. 
Toks skaitytojas gali, pavyzdžiui, pradėti 
galvoti, kad vis dėlto iš dalies gaila B. Pū- 
kelevičiūtės talento. Kam gi mūsų litera
tūrai buvo reikalingas tas po Čikagą be
sibastąs ponas Mors? Literatūra vis dėlto 
turėtų vaizduoti gyvenimą, tegu ir pagal 
rašytojo įžvalgumą ir pasaulėžiūrą perkur
tą, tegu nebūtinai realistiniu būdu. Mors 
lakstymas po Čikagą B. Pūkelevičiūtės ro
mane verstų net nusiminti, kad mes jau 
nebeturime gyvenimo ir pratinamos litera
tūroje prie šitokių mistiškų ponų.

K. Abr.

„RASA“ LAIKRAŠČIUOSE
Teesside suruoštasis tarptautinis dainų, 

muzikos ir šokių festivalis patraukė dėme
sį daugiausia tik tų britų, kuriems tiesio
giai ta sritis rūpi. Dėl to ir festivalyje da
lyvavęs „Rasos“ ansamblis iš Lietuvos bu
vo minimas tik vietiniuose laikraščiuose. 
Bet šįmet „Rasa“ jau buvo minima kaip 
ansamblis iš Lietuvos. „Rasa“ juk buvo pa
sižadėjusi atvažiuoti į festivalį, kuris ten 
pat buvo ruoštas 1968 m„ tik dėl Čekoslo
vakijos įvykių jau iš laivo ansamblio da
lyviai buvo grąžinti namo. Taip pat tada 
didžiulėse festivalio programose visur bu
vo rašoma, kad „Rasa“ yra rusiškas an
samblis. Britanijos lietuviams įsikišus, 
rengėjai atsiprašė ir pasižadėjo tokios klai
dos nebekartoti. Dėl to dabar West Hartle
pool „Mail“ liepos 28 d., tarp kelių kitu su 
festivaliu susijusių fotografijų, išsispaus
dino vieną ir su trim tautiniais rūbais lie
tuvaitėmis, o įraše po fotografija pasidžiau
giama spalvingais drabužiais ir nurodyta, 
kad ansamblis yra iš Lietuvos.

Liepos 30 d. laikraštis vėl primena, kad 
tą vakarą bus „Rasos“ koncertas. Apie an
samblį sakoma, kad jį sudaro apie 50 as
menų, džiaugiamasi drabužiais, ir rašo, 
matyt, žmogus, kuris yra matęs repeticiją. 
Minima, kokiais instrumentais ansamblis 

naudojasi, ir rašoma apie puikiai dainuo
jamas liaudies dainas.

Liepos 31 d. rašoma apie įvykusį „Ra
sos“ koncertą, kuris buvęs puikus, ir apie 
priėmimą ansambliui, kurį suruošė bur
mistre. Priėmimo metu viena lietuvaitė bu
vo nufotografuota su burmistre.

Liepos 30 d. Darlingtone leidžiamasis 
„The Northern Echo“ pateikė bendrybių 
apie festivalį ir pažymėjo, kad „Rasos“ 
koncerto žiūrėjo Sov. Sąjungos ambasado
je konsulu dirbąs R. Vaigauskas ir kalbą 
pasakė.

„RASOS“ ANSAMBLIO PASISEKIMAS
„Tiesa“ praneša, kad „Rasos“ ansamblis 

Anglijoje, Middlesborough, įvykusiame 
tarptautiniame liaudies kūrybos konkurse 
išsikovojo antrąją vietą už liaudies dainų 
atlikimą ir trečiąją už meistrišką kūrinių 
atlikimą liaudies muzikos instrumentais.

„Rasos“ ansamblį nuoširdžiai priėmę 
žiūrovai.

REEMIGRANTŲ SUSITIKIMAS SU 
VADAIS

Rumšiškėse, prie Kauno marių, įvyko 
penktasis tradicinis Pietų Amerikos re- 
emigrantų susitikimas.

Į susitikimą buvo atvažiavę ir aukštieji 
Lietuvos komunistų partijos pareigūnai — 
M. Šumauskas, V. Zenkevičius, kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis pirm. R. Petraus
kas, Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirm. V. Karvelis ir jo pavaduo
tojas Vyt. Kazakevičius ir kiti.

Į šį liepos mėn. tradicinį susitikimą su
sirinko apie 400 žmonių.

BAIGUSIEJI AKADEMIJAS
Šįmet Lietuvoje Žemės ūkio akademiją 

baigė 751 absolventas, o Veterinariją — 64.

SKAUTIJA
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė pra

dėjo leisti spaustuvėje dauginamą biulete
nį „Skautiją“, skirtą savo vadovams lavin
tis ir oficialioms žinioms, nutarimams bei 
instrukcijoms skelbti.

Pirmajame numeryje matome, kad Bri
tanijos Rajono Vadas skautininkas J. Mas- 
lauskas paskirtas Vyriausiojo Skautininko 
atstovu Europoje.

„Skautijos“ redaktoriai — A. K. Saulai- 
tis, R. Gudaitienė ir Č. Kiliulis.

BENDRUOMENĖS DVIDEŠIMTMETIS
Rugpiūčio 1 d. suėjo 20 metų, kai įsi

kūrė Australijos lietuvių bendruomenė. Į 
ją įsijungė ir nuo 1929 metų veikusi Aust
ralijos Lietuvių Draugija.

laikinasis karo revoliucinis k-tas iš 9 komunistų par
tijos narių, kuris turi būti papildytas kitų, tarybinės 
valdžios platformos besilaikančių, partijų atstovais. 
LKRK uždavinys yra vadovauti revoliuciniam ju
dėjimui pirmos vokiečių okupacijos šalyse. Iš kitų 
šalyje veikiančių partijų ligi šiol nei viena neprisiun- 
tė savo atstovo.

LKRK lapkričio 11 d. posėdyje nutarė, pagal 
išgales, apginkluoti visus partijos draugus, pavesti 
rajonams organizuoti kovos vienetus, įsigyti ginklų, 
steigti ginklų sandėlius ir turėti instruktorius. Lap
kričio 15 d. posėdyje konstatuota, kad ginkluotų jė
gų turime mažai, ginklų beveik nieko nėra ir neturi
me kariškuose dalykuose nusimanančių draugų. To
dėl pavesta tam tyčia išrinktai karo sekcijai kreiptis 
į draugus užsieniuose su prašymu padėti mums, 
prisiunčiant pavienius ginkluotus draugus ar 
ištisus vienetus (jei tai įmanoma), arba siųsti 
ginklų. Be to, konstatuotas visiškas karo operatyvi
niuose dalykuose nusimanančių draugų pas mus ne
buvimas ir instruktorių nepriteklius“...

Ėmėsi ginkluotąsias jėgas „organizuoti“ ir 
Kapsuko vadovaujamasis CK, tačiau jo sugalvota
sis planas tikrai „genialus“, tik jau atvira nuomonė 
apie busimąją raudonąją miliciją (jo paties skliaus
teliuose rašomas žodis) tikrai ciniška (Brb. 12 dok.):

„Lietuvos ir Baltgudijos komunistų partijos 
CK laiškas J- M. Sverdlovui apie parengiamuosius 
darbus įkurti tarybų valdžią Lietuvoje. Vilnius, 
1918 m. gruodžio 2 d.

Gerbiamas Drauge! Suprantamais samprotavi
mais vadovaudamasis, rašau Jums tik keletą žodžių. 
Draugas, kurį siunčiame į Maskvą, papasakos smul
kiau. Siųsdamas jį. rašau L ir BKP CK vardu.

Darbas čionai plečiasi. Darbininkų masės mū
sų pusėje. Laukiame stambių įvykių. Prasideda sku
bus parengiamasis darbas. Jau turime ryšių su 
kareiviais. Turime vilties, kad greitu laiku didelė jų 
dalis (per 1000 žmonių su visų rūšių ginklais) pereis 
mūsų žinion. Jiems padedant, mes imsimės organi
zuoti „miliciją“, t. y., mūsų raudonąją gvardiją. 
Tuos spartakų (bolšcvikuojančių socialdemokratų 
Aut.) vadovaujamus kareivius privalėsime mes lai
kyti, nes priešingu atveju, palikę be lėšų, jie išsival- 
kios. Todėl mes siunčiame į Maskvą draugą su 
įpareigojimu parvežti iš ten 15 milijonų pinigų.

(Bus daugiau)
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DIEVO IŠTEISINTAS
,šis grįžo namo išteisintas, o anas ne*

(Luko 18,13)
Kalčių dovanojimas, nuodėmių atleidi

mas, bausmių sumažinimas ar visiškas pa
naikinimas yra didelė Dievo dovana. Ją 
gauname Kristaus paliktame atgailos sak
ramente. Už mūsų nusižeminimo veiksmą 
ir tikrą gailestį, prisipažįstant nusidėjė
liais, gauname neišsakytos vertės išteisi
nimą: iš nusidėjėlių pasidarome teisūs. 
Tam reikalingas Dievo akivaizdoje pasiže- 
minimas. ‘Kiekvienas, kurs aukštinasi, bus 
pažemintas, o kas nusižemina, bus išaukš
tintas*. (Luko 18,14)
Bernadetos nusižeminimas

Liurde 1858 m. apsireiškė švč. Mergelė 
Marija jaunutei Bernadetai. Vietovė pa
garsėjo visam pasaulyje. Daug tūkstančių 
ligonių nuolat ten lankosi, o išgijusių ligo
nių šventovės sienose padėkos įrašai liudi
ja juos gavus ten nepaprastas malones. 
Bernadeta vėliau įstojo vienuolynan ir pa
siekė šventumo. Yra pasakojama, jog su 
kita vienuole aplankiusi Liurdo grotą. Jo
sios draugė stebėjo, ar Bernadeta nepasi
didžiuos. O toji jos klausia:

— Kas daroma su šluota?
— Tai vėl! Ugi, šluojama.
— O paskui?
— Atidedama į jos vietą.
— O kur šluotos vieta?
— Kampe už durų.
— Taigi, čia visa mano istorija. Šven

čiausioji Mergelė pasinaudojo manimi. Ji 
atidėjo mane į kampą. į mano vietą, ir aš 
jame esu laiminga.
Dievo Tarnas arkiv. Jurgis

Randame jaudinančią Dievo Tarno arki
vyskupo Jurgio Matulaičio maldą jo ‘UŽ. 
RAŠUOSE* (p. 44):

‘Jei valia prašyti, tai duok, Viešpatie, 
kad aš būčiau Tavo Bažnyčioje nelyginant 
ta mazgotė, kuria viską valo, o suvartoję 
meta šalin kur į tamsiausią ir bjauriausią 
kampą,tegul ir aš taip tapčiau suvartotas 
ir sunaudotas, kad tik Tavo Bažnyčioje 
būtų nors koks kampelis geriau išvalytas*

Jo beatifikacijos bylos apaštališkasis 
procesas yra pradėtas. Romoje. Čikagoje 
ir Varšuvoje sudaryti yra teismai liudinin
kams apklausinėti pagal Šventųjų Skelbi
mo Kongregacijos pateikiamus klausimus. 
Yra tikros vilties, jog šį rudenį skirtieji jo 
bylai nagrinėti teismai ims veikti.

Šis reikalas, kaip paaiškėjo, žymiai už
sitęsė. benarpliojant ‘endekų* iš Vilniaus 
daromus priekaištus. Bylai laimėti reikia 
ir Dievo palaimos ir žmonių pastangų.
Nelygi malda

Du vyrai meldėsi Jeruzalės šventovėje: 
griežtas Įstatymo bei padavimų laikytojas 
parisiejus ir žydų nekenčiamas muitinin
kas. Parisiejus gyrėsi Dievui savo gerai
siais darbais, pamiršęs nuolankumą, o 
muitininkas jautėsi kaltas Dievo akistato
je. gailėjosi savo kalčių, prisipažindamas 
nusidėjėliu. Ir jis tapo išteisintas. Jam bu
vo dovanotos jo nuodėmės.

K. A. M.

DAINŲ ŠVENTĖS
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje liepos 

mėn. įvyko masinės dainų, šokių ir muzi
kantų šventės.

„Tiesos“ pranešimu, tose šventėse Latvi
joje dalyvavo 18 tūkstančių, o Estijoje 10 
tūkstančių žmonių. Estijoje dalyvavo dau
giausia vaikų įvairaus amžiaus.

Tos masinės dainų ir šokių šventės, kaip 
ir Lietuvoje, yra skiriamos Leninui ir Sov. 
Sąjungos įvykdytam tų kraštų „išlaisvini
mui“ paminėti.

NAUJOS GĖRIMŲ RŪŠYS
Lietuvos maisto pramonės ministerija 

patvirtino naujus Stakliškių midaus išra
dimus: trauktinę .Voveraitę“ 35 laipsnių ir 
„Užuovėją“ 45 laipsnių stiprumo.

Be to. parekomenduota gaminti traukti- 
dimus: trauktinę „Voveraitę“ 35 laipsnių ir 
džiną „Nemuną“.

MOKSLEIVIAI IR STUDENTAI 
TALKOSE

„Tiesos“ pranešimu. Šiaulių moksleiviai 
ir studentai išvyko į Sov. Sąjungą.

Didelė grupė K. Preikšo pedagoginio 
instituto studentų ir K. Didžiulio politech
nikumo moksleiviai darbuojasi Altajaus 
statybose, talkininkauja kolūkių žemdir
biams. kiti atostogauja darbo ir poilsio sto
vyklose. IX vidurinės mokyklos mokslei
viai išvyko į Rytų Vokietiją.

PIRMOJI VIETA SPORTININKAMS
Pabaltijo futbolo turnyre Lietuvos ko

manda. kurią sudarė Šiaulių miesto „Sta
tybininko“ sportininkai, laimėjo pirmąją 
vietą. Turnyro rezultatai tokie: Lietuva — 
Estija 1:0. Latvija — Estija 2:1. Lietuva — 
Latvija 3:1.
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PALIKO LIETUVOS 
VAIZDUS

MIRĖ ALFONSAS NEVARDAUSKAS, LIETUVOS PAJŪRIO MYLĖTOJAS
ALGIRDAS

Neaprėpiamai plati, kaip tolimieji Balti
jos vandenų plotai, buvo Alfonso Nevar- 
dausko meilė Lietuvos pajūriui.

Alfonsas Nevardauskas gimė 1902 m. 
lapkričio 15 d. Leckavos bažnytkaimy, Ma
žeikių apsk. ir valse. Mirė 1970 m. rugpjū
čio 2 d. Čikagoje, J. A. V. Iki Hitlerio Vo
kietijai okupuojant Klaipėdos kraštą, ta
me pajūryje, užbaigęs gimnaziją, tarnavo 
pasienio policijoje. Tais laikais bendradar
biavo svarbiuose ir svariuose laikraščiuo
se, žurnaluose: Lietuvos Keleivyje, Mūsų 
Rytojuje, Trimite, Ūkininko Patarėjuje. 
Vakaruose, Policijoje ir kt.

Su Lietuvos pajūrio meile atvyko i JAV 
ir čia daugiausia rašė pajūrio klausimais 
bei panašiomis temomis Draugui, Naujie
noms. Lietuvos Pajūriui. Laisvajai Lietu
vai. Ilgametis šaulys. Krivūlės klubo gar
bės narys.

Besiruošiant įsigyti jo stambią knygą 
„Pajūriais, pamariais'1, netikėtai gaunu 
siuntinėlį iš paties autoriaus su prasmin
gu, knygos mintį gerai nusakančiu įrašu:

„Mielam lietuvių tautinės sąmonės kovų 
broliui Algirdui Gustaičiui skiriu šį kūri
nėlį prisiminti: Lietuvos pajūrį, Baltijos 
jūrą — jos gintarinius krantus, žavingąją 
Kuršių Neringą, Lietuvos upių tėvo — Ne
muno deltą ir senovės lietuvių tautinėmis 
paslaptimis besidangstančius Kuršių ma
rių pakraščius. Alfonsas Nevardauskas, 
autorius, Chicaga 1967. IX. 11 d.“

Atitrūkdamas su malonumu perskaičiau 
knygą, pilną gausių, gerai parinktų, net 
meniškų iliustracijų, puikiai atspausdintą. 
Vis rengiausi parašyti pasisakymą dėl tos 
knygos, kitų vadinamą recenzija. Laiko 
stoka nudelsė net iki dabar.

Į skaitytojus autorius knygoje prabilo 
tokiais sultingais žodžiais:

„Paskutiniųjų dvidešimt penkerių metų 
praeities raktu atsirakinęs Baltijos jūros 
pakraščių. Kuršių Neringos kopų, Kuršių 
marių ir Nemuno deltos gamtovaizdžių ga
lerijos duris, einu į giliai tautinėje sąmo
nėje glūdintį ir lietuvybės dvasia užant
spauduotą mano atminties aruodą.

Pasišviesdamas krūtinėje rusenančia že
maičių ir prūsų žūtbūtinių kovų šviesa, ry
žausi surinkti iš po gilių užuomaršos sąna
šų savo prisiminimų krislelius.

Sugrupavęs juos į trilypį vienetą „Pajū
riais pamariais“, pateikiu čia lietuviškai 
skaitančiam pasauliui“.

Knygoje paminima, aprašoma daugelis 
dalykų, kitiems, ne pajūrio gyventojams, 
visiškai nežinomas pasaulis. Plati gamtos 
platybė, platus, įvairus lietuviškas pajūris: 
kunkuliuodami Nemuno vandenys, gausy-

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
ANKSTI RYTELĮ

Prisipylę benzino ir gerai užrakinę ba- 
gažninką, vėl vingiuojam pirmyn. Priekaiš
tų nesusilaukiau, dar Juozas pakišo sva- 
riuką.

— įsipilk, kad iki namų nebepritrūktum, 
— ir dar labiau pasviro į šoną ir nunarino 
galvą. O anksčiau jis yra mane gerai pa
mokęs! Pasiprašė pavėžinti ir dar pradėjo:

— Žiūrėk, kur važiuoji! Sulėtink! Ar ne
matai, kad vingis ir siauras kelias?

Po minutės ir vėl:
— Na. ir veži, kaip boba kiaušinius į tur

gų! Ar jau greičiau negali? Kuinas nepa
traukia, a? Na, ir dėžę įsitaisei, kad tave 
galas! Benzino tokiam laužui gaila. Man 
jau kad mašina, tai mašina! Tokio skrapo 
nė iš tolo. Man arkliai ir tie pas tėvą piestu 
stojo, suvaldyti negalėtum! Su savo skra- 
balu nesusilygintum, pusiaukely pasilik- 
tum! — jis vis taip rėžia ir rėžia. Aš greit j

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba 

neribotam laikui.
Už £1000 sumą investuotojas kas metai gauna 

grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba syki 

per metus, taip, kaip investuotojas pagei— 
dauja.

Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo— 
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO.

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, sutvarkome visus palikimo reikalus.

Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu
daręs testamento.

Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

GUSTAITIS
bės žuvų, įvairūs gyvulėliai, tipingi žvejai, 
pajūriečiai ir t. t.

Vos pradėjęs, kaip įdomiosios Visatos 
knygoje, rasi gal visiškai negirdėtų nauju
mų, esančių ne kokiame tolimame, sveti
mame krašte, bet tavo, lietuvių tėvynėje:

„Nepažįstančiam Elenos salos, buvo pa
vojinga joje vaikščioti. Čia buvo tokių žio- 
gių, kurių visas paviršius apžėlęs nendrė
mis, pro kurias iš viršaus buvo neįžiūri
mos atviros vandens akys. Į tokią akį įpuo
lęs žmogus bei gyvulys, kojomis nepasie
kęs dugno, visas pasineria jos gelmėje, o 
iškildamas nebepataiko ton pačion vie
ton ir, pasiblaškęs po maurais bei nendrė
mis užžėlusiu paviršiumi, nuskęsta.

Tuose žiogiuose bei vykiuose auga įvai
riausios virvinės žolės, marinės samanos 
bei įvairiausių rūšių vandens kerpės. Tarp 
jų knibždėte knibžda begalės žuvų. Žiogis 
su žiogiu per vykius susisiekia net su Kur
šių mariomis. Pro tokius žiogius įvairių 
rūšių žuvys plaukdavo saulės įkaitintuose 
žiogių vandenyse neršti. Daug ten perėjo 
ir įvairių vandens paukščių. Veisėsi šeš
kai, užsilaikydavo ūdros ir kitokį brangių 
kailių žvėreliai“.

Nežinau, ar autorius vedė užrašus, ar tu
rėjo nuostabiai puikią, fotografišką atmin
tį, bet aprašyta pastabiai, taikliai, realis
tiškai. Ne vienas rašytojas stokoja tokio 
pastabumo ir net tokio gero vaizdo pertei
kimo.

Žvejai dar kalbėjo kuršiškai
Kai kurie mūsų kalbininkai ar panašaus 

rango „žinovai“ skubėte skubina lietuviš
ką pajūrį nurašyti mūsų tautos priešams 
su visais gyvais žmonėmis. Be kitų nesą
monių, tvirtina, kad kuršiai jau išmirę ir 
kuršiškai žmonės jau nebekalba.

Alfonsas Nevardauskas, nesileisdamas į 
bergždžius ginčus, 101 psl. rašo, kad „žve
jai ev. liuteronys Juodkrantėje turėjo savo 
parapiją ir bažnyčią. Kalbėjo kuršiškai. 
Senieji meldėsi ir giedojo lietuviškai.“

Jei galite, klystantieji nusiimkite skry
bėlaites atgailai. Pasitaisykite, nusidėjė
liai!

Knygoje gausu aprašymų apie žuvis, 
gintarą, važinėjimą smego rogėmis, apie 
lietuvius sklandytojus, su pajūriu susiju
sius kai kuriuos senesnius veikėjus ir t. t. 
Pamatai Erdmoną Simonaitį, kun. prof. dr. 
Vilių Gaigalaitį, skaitai apie Joną Kybran- 
cą, Martyną Pyčą, Miką Radveikį, Vilių 
Bastakj ir kt.

Knygą rekomenduoju įsigyti. Ji ypač 
vertinga jaunimui, pasigailėtinai mažai ar 

neįkaistu, kantriai kenčiu, ką padarysi, 
pavyzdingas užpakalinės sėdynės draiveris, 
pamaniau, negi išversi pakelyje. Šiaip taip, 
ausis užsikimšęs atvežiau ir paleidau. Ma
nau, daugiau kad tu nesulauktum!

O po kiek laiko jis ir vėl:
— Gal pavėžinsi, dabar geras laikas žu

vauti?
— Pats važiuok! — ir pakišau jam po 

nosim raktuką.
— Nebūk durnas, juk žinai, kad aš ne

vairuoju.
— Išmok, tada galėsi važiuoti ir kitus 

pamokyti, — nenusileidžiu.
— Ot, ir išmoksiu! Kertam lažybų! — ir 

taip trenkė kumščiu į staliuką, kad kam
pas nuskilo, kaip niekas. Gerbiamieji klu
bo nareliai sužiuro, visi pažįsta geros šir
dies Juozą, o dėl nuskelto inventoriaus nie- 

visiškai nieko nežinantiems apie Lietuvos 
pajūrį.
Reikia išleisti kitus A. Nevardausko raštus

Iš knygoje skelbto autoriaus kreipimosi 
į skaitytojus atrodo, kad jis rengė trijų 
tomų kūrinį apie Lietuvos pajūrį. Giminės 
geriau žino, be abejo, turėtų pasistengti 
viską išleisti.

Anais metais man rašytame laiške buvo 
pažymėta:

„Va, kaip tik esu parašęs antrą tomą 
savo prisiminimų, kuris reikia perrašinėti, 
surinktas nuotraukas pritaikyti prie esa
mų straipsnių, kurių knygoje visgi apie 90 
yra, o nuotraukų keli šimtai. Po kiekviena 
nuotrauka reikia parinkti ir suredaguoti 
užrašai“.

Vėliau rašė, kad toji knyga turi daugiau 
kaip 420 mašinėle rašytų puslapių.

„Turiu keletos šimtų puslapių savo įvai
riausio turinio raštų. Grupuoju vienon 
knygon, gal kada nors kas išleis, jei ne dar 
man gyvam esant, tai gal po mano mir
ties".

Rengė Mažosios Lietuvos istorinius 
aprašymus

Tame laiške Alf. Nevardauskas man to
liau rašė:

„Be to, esu užsibrėžęs ir jau pradėjęs 
rinkti istorinę medžiagą? Žinoma, pirmiau
sia teks paruošti Mažosios Lietuvos istori
jos aprašymus, ir tada visa kita istorinė 
medžiaga seks. Jei mano jėgos leis, esu už
simojęs paruošti Mažosios Lietuvos istori
nį albumą. Žinoma, klausimas surištas su 
pinigais albumo išleidimui. Jau tariausi, ir 
biudžetas balansuojasi 5.000 dolerių sumo
je. Prašau apie šį albumo reikalą palikti 
kol kas tarp mudviejų. Žinoma, jei reika
las pribręs, tikiu, kad ir Jūs neatsisakysite 
patalkininkauti arba ir kartu būti bendri
ninku albumo paruošimo ir išleidimo rei
kaluose.

Tuo reikalu buvau kalbėjęs Mažosios 
Lietuvos Mažlietuvių draugijoje su dr. 
Jurgiu Anysu. Kartu buvau ir projektą su 
sąmata pateikęs, bet tas klausimas liko ne
svarstytas ir nediskutuotas, jie leidžia dr. 
M. Anyso knygą. Rašiau Lietuvos Pajūr’o 
redaktoriui ponui Lymantui, kuris savo 
laiku viename laiške, man rašytame, pasi
žadėjo L. P. iškelti šį klausimą ir padėti 
išgvildenti albumo išleidimo klausimą. Bet 
iki šiol nei žodžio daugiau.

Esu parašęs Lietuvos baudžiavos pro
švaistėje epochos romaną ir virš 400 pus
lapių. Išsiunčiau Nidos knygų klubui. Ne
žinau jo likimo.

Rašau ne tam, kad pasipelnyčiau, bet 
kad neliktų smegeninėje suklostytos žinios 
nepaskelbtos. Bet prie to paskelbimo labai 
sunku prisikasti. Nes parašyti parašo ir iš
leidžia. bet mažai kas jas perka. Juk ir 
mano Pajūriais, pamariais jau ketvirti me
tai kaip iš spaudos išėjo, o nebaigiu išpar
duoti. Dar daug užsiliko pas platintojus. 
Kiek išdalijau ir vis dar daliju lituanisti
nėms mokykloms. Antai, Vasario 16 gim- 

kas nė žodžio, juk jis pais administrato
rius, žino, ką daro.

Prasidėjo pamokos ir egzaminai, vienas 
po kito, o Juozas vis grįžta, kaip musę kan
dęs. Po penkių bandymų vėl trenkė į kitą 
staliuko kampą:

— Nepasiduosiu! — jis užsispyręs ir kie
tas. žiemos metu, kai ledas užvožia visus 
ežerus, jis prasikerta eketes ir meta kab
liukus, ką tu jam padarysi! Grįžta, kaip iš 
Aliaskos, sustingusiais sąnariais, atsišildę 
romo užgėręs, ir vėl gerai, apie žuvavimą 
kalba.

Po pusmečio sėdim sau ir ramiai alutį 
girkšnojam, o duryse pasirodo įkaitęs Juo
zas ir iš karto sugriaudžia:

— Vyrai, už savo veiksmus neatsakau! 
Visi saugokit savo mašinas, kad nenuva
žiuočiau! Egzaminus išlaikiau!

Numetė pažymėjimą ir vėl trenkė kaip 
žaibas į trečią staliuko kampą taip, lyg 
antspaudą uždėjo.

O savo mašinos iki šiol neįsigijo, ir ne
galima sakyti, kad negalėtų. Pinigus siūlo, 
beveik per prievartą, paskolinti, o primink 
apie mašiną, tai tuojau atkerta:

— Ragų! Tepastato klubas garažą!
Bet garažas ne pusbonkis, taip lengvai 

nepastatysi, reikia nutarimų, pritarimų ir 
leidimų. Taip ir tenka vienam ar kitam 
meškeriotojus pavėžinti.

Artėjant prie namų, meškeriotojai ima 
judėti, o kai sustojame klubo kieme, Juo
zas ir sako:

— Gerai vairuoji, per penkias valandas 
ir namie, kiti iš Japonijos galėjo grįžti.

Nurijau pastabą, kaip ašaką, ir nuėjau į 
sandėlį. Ten aiškiai tebestovi staliukas be 
trijų kampų.

Atsisveikinant jis įmeta į mašiną siunti
nėlį,

— Šešis ešerius nuskutau, išsikepk, o 
ungurių gausi, kai išrūkysiu, tik ateik pa
siimti, kad kiti supuolę visų nesutvarkytų.

Man per daug ir tų ešerių, tik, kaip spor
to mėgėjas, pasigardžiuodamas čiulpinėju 
ratiliukus ir miniu, kaip anie garsieji spor- 
.minkai sodyboje, palei ežerą, praūžusią 
laktelę.

A. Bučys

nazijai pasiunčiau penkias knygas, o nei 
ačiū nesiteikė parašyti. Aš nereikalauju, 
nors žinočiau, kad gavo“.

Graudus, bet tikras mūsų dabartinio gy
venimo sunkumų nešulys, kaip baisi trem
ties nedalia, kabo tame rašytojo Nevar
dausko laiške.

Kas galite, talkinkite velionio raštams 
išleisti. Ir pirkitės jo raštus.

OBELYNĖ
Akad. Tadas IVANAUSKAS

(Mokslas ir gyvenimas)

Obelynės namų statyba ėjo negreit, nes 
trūko tam pinigų. Vos per dešimtį metų 
namas buvo galutinai užbaigtas, ir atėjo 
eilė kitiems sumanymams. Svarbiausias 
mano siekimas buvo sodas. Šį pamėgimą 
aš, tur būt, paveldėjau iš savo tėvo, kuriam 
Lebiodkos sodas buvo jo nuolatinis rūpes
čių ir naujų sumanymų šaltinis. Pirmiau
sia panorau turėti Obelynėje tas vaisme
džių veisles, prie kurių pripratau savo tė
viškėje, kurios man nuo mažų dienų buvo 
pažįstamos, tad, pirma proga apsilankęs 
Lebiodkoj, prisiskyniau visą glėbį įskiepių 
ir atvežiau juos į savo kuriamą sodą. Gau
davau įskiepių, net ir didokų medelių bei 
krūmų iš Vokietijos, Olandijos. Prancūzi
jos. Taip Obelynės sode pamažu, be dide
lių išlaidų susidarė nuosavas rinkinys. Ži
noma, dalis vaismedžių neatlaikė mūsų kli
matinių sąlygų ir žuvo, nes kelios žiemos, 
ypač 1929 m„ buvo labai žiaurios. Keletas 
vaismedžių veislių pasirodė labai vertin
gos ir sodininkystės parodose traukė į sa
ve dėmesį, tad jos ir buvo Lietuvoje išpla
tintos. Prie tokių obuolių priklauso „Vy
tis“ — didelis, labai gero skonio žieminis 
obuolys. Iš kriaušių dėmesio verta „Obely
nės raudonoji“ — gražios rožinės ir gelto
nos spalvos.

Labai išpopuliarėjo viena nežinomos kil
mės vynuogių rūšis. Mes ją pavadinome 
„Rastinuku“, nes jauną augaliuką radome 
Vilniaus griuvėsiuose. Vėliau jį padaugi-

SKA1TYTOJŲ LAIŠKAI

AR TIKRAI PATYRIMAS KALBA?
Apsidžiaugiau pamatęs E.-Lietuvyje (Nr. 

29) V. Ąndruškevįčiaus daržininko apmąs
tymus. pavadintus „Patyrimas kalba“. Bet 
perskaitęs nusivyliau. Daržininkams-mėgė- 
jams pateikti aiškinimai bei patarimai yra 
pernelyg primityvūs ir klaidinantys. Nesi
gilindamas į smulkmenas, trumpai paste
bėsiu tik svarbesnius netikslumus.

V. Andruškevičius teigia, kad „žmogus 
iš įvairiausių maisto atrankų išskiria pro
teinus (lietuviškai — baltymus) ir vitami
nus, kuriuos jo kūnas atsirenka iš maisto“. 
Šitas neaiškus sakinys įtaigoja, kad tik 
baltymai ir vitaminai sudaro pagrindines 
maisto medžiagas. Iš tikrųjų pagrindiniai 
maisto elementai yra baltymai, angliavan
deniai ir riebalai. Visos šitos medžiagos 
yra labai svarbios ir atlieka žmogaus orga
nizme tam tikras funkcijas, apie kurias čia 
nėra vietos plačiau kalbėti.

Žmogaus organizmas negali atsirinkti iš 
maisto tą ar kitą elementą. Galima tiktai 
pasirinkti maistą, kuris turi daugiau balty
mų. riebalų, vitaminų ir t. t. Pažymėtina, 
kad daržovės, išskyrus ankštinius augalus, 
beveik visiškai baltymų neturi arba turi 
labai nežymius kiekius. Vitaminai iš viso 
nėra maistas. Jie yra organiniai junginiai, 
gyvybiškai svarbūs organizmo ląstelių bei 
audinių medžiagų apykaitoje. Daržovės vi
taminų turi gana daug. Jos kartu su natū
raliu maistu (pienas, juoda duona, žuvų 
taukai, mielės ir kt.) yra pagrindiniai mi
neralinių medžiagų ir vitaminų šaltiniai.

Pagal V. Andruškevičiv augalai „čiulpia 
sau reikalingus dalykus iš žemės, o svar
biausieji: nitrogenas, potašas ir amonija“. 
Šį sakinį aplietuvinus, reiktų suprasti, kad 
svarbiausieji augalų maisto elementai yra 
azotas, kalis ir amonijakas. Iš tikrųjų tas 
amonijas yra aštraus kvapo dujos, kurios 
galėtų augalus sunaikinti, bet ne maitinti. 
Trečioji pagrindinė augalų maisto medžia
ga, be azoto ir kalio, yra fosforas. Lietu
voje fosforas augalams buvo patiekiamas 
dažniausiai zuperio formoje. Tačiau rinko
je yra ir kitokių fosforinių trąšų, kurių tar
pe Anglijoje plačiai žinomas ir vartojamas 
amonio superfosfatas. Nesusivokdamas ge
rai šios rūšies moksluose bei terminuose, 
V. Andruškevičius, matyti, susimaišė pa
vadinimuos ir suklydo.

Nepatarčiau daržininkams-mėgėjams pa
tiems daryti ir trąšų mišinius, nes kai ku
rios trąšos dėl savo cheminių savybių ne
siduoda maišomos su kitomis, ir mišinys 
gali pavirsti į akmenį. Geriausia pirkti ga
tavai paruoštus trąšų mišinius, pritaikytus 
net paskirų augalų reikalavimams.

Daržininkų-mėgėjų pastabos E. Lietuvy
je tikrai būtų sveikintinos. Iš kitų patyri
mo visada galima daug ko išmokti. Tačiau 
V. Andruškevičiaus „Patyrimas kalba“, 
gaila, nėra joks patyrimas, o grynai teore
tinis mišinys, surankiotas iš įvairiausių 
šaltinių, kurių ir pats autorius nebus tin
kamai supratęs.

Daržininkas-mėgėjas

KAM KADA ATOSTOGAUTI?
„švyturys“ rašo, kad kurortologijos 

centras Vilniuje nustatė, jog poilsiauti Pa
langoje senesnio amžiaus žmonėms ir ser
gantiems stenokordija ir padidintu kraujo 
spaudimu geriausiai tinka gegužės, birželio 
ir rugsėjo mėnesiai, o vidurvasaryje — 
neurastenikams.

nome, ir jis paplito visoje Lietuvoje. Ši 
veislė turi iš vidutinio didumo uogų suda
rytas tamsiai mėlynas kekes, labai derlin
ga, o svarbiausia — labai atspari šalčiui ir 
žiemą jos nereikia pridengti. Mes šias vyn
uoges auginame prie kelių trobesių. Prie 
sienos prisiglaudusiose jų šakose peri gra
žūs raudongalviai čivyliai.

Iš kitų vijoklinių augalų turiu pasigirti 
kartuole (Aristolochia sipho). Jos sėklos 
buvo atvežtos iš Paryžiaus bene 1926 m. 
Vienas didžiulis kartuolės krūmas užima 
visą namo sieną. Pažymėtini jo didžiuliai 
lapai ir žiedai, panašūs į pypkę, dėl to vo
kiečiai šį augalą vadina pypkiamedžiu 
(Pfeifenbaum). Kai kurios Obelynės tvo
ros yra papuoštos sausmedžiais. Mes jų tu
rim tris rūšis: Lonicera caprifolium, L. pe- 
ryclymenum ir L. telmaniana. Dvi sausme
džių rūšys turi rožinės spalvos žiedus ir 
yra labai kvapnios, o trečioji žydi oranži
nės spalvos labai gausiais žiedais, kurie vi
sai nekvepia. Įdomūs vijokliniai krūmai 
yra raganės. Viena raganės rūšis — Clema
tis paniculata žydi spalio mėnesį, prieš pat 
šalčius. Jos žiedai balti, labai gausūs ir 
kvapnūs. Tai vienas iš vėlyvųjų žieduolių.

Noriu pasigirti ir savo svogūniniais au
galais. Tulpės ir narcizai yra visiems gerai 
žinomi, bet man labai patinka snieguolės 
ir scylės (Galanthus nivalis ir Scylla sibi- 
rica). Snieguolė yra pirmoji pavasario gė
lė: dar sniegas tebekloja žemę, tik kai kur 
smėlėtose vietose juoduoja žemės lopiniai, 
ir ten pasirodo šios mielos baltos gėlelės. 
Jeigu bitės išdrįso išskristi iš avilio, jos 
randa medaus lašelį snieguolės žiede. Snie
guolės skuba žydėti, skuba subrandinti 
sėklas, kol dar nepasirodė kiti augalai, kol 
jie neužstojo saulės. Truputį vėliau ima ro
dytis scylės — iš pradžios geltonas diegas 
kiša iš po žemės savo nosytę, o netrukus iš
siskleidžia puikia tamsiai mėlyna gėlyte. 
Snieguolė — Pietų Europos augalas, o scy- 
lė yra kilusi iš Sibiro, bet abi jos gerai jau
čiasi mūsų krašte.

Laukinių ir miškinių gėlių Obelynėje ap
link namą daug. Iš pat pavasario žydi ži
buoklės (Anemone hepatica), plautės (Pul- 
monaria), o jas gausiai lanko bitės, paskui 
vištapienės (Gagea sp.) baltos ir geltonos 
plukės, o tarp jų kaskart vis retesnis žal- 
čialankis (Daphne mez.erea). Seniau Obe
lynės apylinkėse augo lieknosios plukės 
(Anemone silvestris) ir klumpelės (Cypri- 
pedium calceolus), bet vėliau šios gėlės 
kažkodėl išnyko. Užtat ir dabar yra gausi 
gebenė (Hedera helix), bet tik vienoje vie
toje — Varžupio daubos šlaite. Ji šliaužia 
žeme, bet taip pat mėgina kopti medžiais 
ir, jeigu yra palanki žiema, pasiekia net 2 
— 3 metrus aukščio, bet anksčiau ar vėliau 
šaltis sunaikina šias antžemines dalis ir 
lieka gyvos vien tos dalys, kurios buvo po 
sniegu. Ji niekuomet nežydi. Vienas toks 
augaliukas, paimtas iš Varžupio daubos, 
buvo pasodintas prie mūsų namų iš šiau
rės pusės. Šios nežymios apsaugos jam už
teko užaugti iki stogo ir šusterėti iki pus
antro centimetro. Gebenė mūsų krašte yra 
reliktinis augalas. Varžupio slėnyje jis au
ga dėl to, kad čia yra jam tinkamas mikro
klimatas.

Visame kairiajame Nemuno krante iki 
neseni) laikų gausiai augo skirpstai, daug 
jų augo apie Obelynę; bet pastaraisiais lai
kais jie ėmė sirgti „olandiška liga“ ir da
bar masiškai žūva.

Obelynės gyvūnija nėra kuom nors ypa
tinga, bet nėra skurdi. Miręs mano bendra
darbis entomologas A, Palionis dažnai čia 
lankydavosi ir surinko nemažą drugių rin
kinį.

Jdcmu, kad Obelynėje retai randame 
karkvabalių. Gal dėl to. kad peri daug var
nėnų (mūsų sode veda vaikus apie 20 var
nėnų porų), ir jie karkvabalius išnaikina. 
Taip pat čia beveik nebūna gudobelių bal- 
tinuikų, o kitose Lietuvos vietose jų yra 
tiek daug, kad visus vaismedžių lapus nu- 
ėda.

Obelynėje mėginome auginti šilkaver
pius. nes turėjome čia šilkmedžių. Iš gre- 
nos (kiaušinėlių) sulaukėm vikšrų ir juos 
maitinome šilkmedžio lapais. Vikšrai sėk
mingai apsiverpė kokonais ir virto lėliu
kėmis. šis procesas užtruko šiek tiek il
giau. negu šiltesniuose kraštuose. Kokono 
siūlas buvo daugiau kaip 1000 m ilgio. Iš 
to nedidelio bandymo galima padaryti iš
vadą. kad galėtume turėti savo natūralaus 
šilko. Taip pat mėginome auginti ąžuolinį 
šilkaverpį. Tai stambus drugys, o jo tėvy
nė — Azijos rytai. Ąžuolinio šilkaverpio 
vikšras minta ąžuolų lapais. Jo šilkas drū
tesnis ir gali būti panaudotas techniškiems 
reikalams.

(Bus daugiau)

NERU PREMIJOS
Devyni Sov. Sąjungos mokslo, literatū

ros ir meno veikėjai gavo 1969 m. Neru 
vardo premijas. Jų tarpe yra ir poetas E. 
Mieželaitis, gavęs premiją už eilėraščių 
rinkinį apie Indiją.
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Europos lietuviu kronika SKAUTIŠKUOJU KELIU

MANCHESTERIS
PAGERBTAS A. KUZMICKAS

Liepos 25 d. Manchesterio Liet. Soc. Klu
bo patalpose įvyko Alekso Kuzmicko 70 
metų jubiliejaus pobūvis, į kurį susirinko 
daugiau kaip pusšimtis jo draugų ir pažįs
tamų.

Pobūvį atidarė Manchesterio Liet. Soc. 
Klubo sekretorius A. Kublinskas. L. Pūras, 
Manchesterio Liet. Soc. Klubo pirminin
kas, susirinkusius supažindino su A. Kuz
micko praeitimi, gyvenimu ir darbais.

Aleksas Kuzmickas gimė 1900 m. balan
džio 8 d. Rusijoje (įpėdinis 1863 m. sukili
mo tremtinių). Ten pergyveno dvi revoliu
cijas. Būdamas Rusijoje, įsijungė į lietu
višką veiklą ir mokė vaikus lietuviškai. 
1923 m. Aleksas grįžo į Lietuvą. Tuometi
nė Lietuvos vyriausybė. įvertindama A. 
Kuzmicką ir jo nuveiktuosius darbus, pri
skyrė prie savanorių-kūrėjų kategorijos, ir 
jis buvo aprūpintas žemės sklypu prie Vii. 
kaviškio. Vėliau prie Dusetų, vykdant že
mės reformą, Aleksui buvo grąžintas jo se
nelio rusų valdžios konfiskuotasis ūkis, 
kurio senelis neteko, kai su šeima buvo iš
tremtas į Rusiją. Tuo laikotarpiu Aleksas 
dirbo Dusetų m. savivaldybėje ir priklau
sė ten veikiančioms įvairioms organizaci
joms, kuriose jis aktyviai reiškėsi.

1944 m. rusams artėjant prie tėvynės. 
Aleksas pasitraukė į Vokietiją, o iš ten at
vyko į Angliją, pradžioje dirbo pas lordą 
milijonierių, kur turėjo prižiūrėti šunį, 10 
vištų ir gėlyną. Vėliau atsikėlė į Eccles, 
kur savo įsigytame name gyvena ir dabar. 
Gyvendamas Eccles, tekstilėje dirbo 2 m., 
inžinerijoje — 3 m. ir Trafford Warehouse 
Ltd. — 15 m. Čia susilaukė ir pensijos am
žiaus. Išeinantį į pensiją, kaip darbštų, są
žiningą ir visų mėgstamą darbininką, įmo
nės vadovybė ir darbo draugai Aleksą ap
dovanojo gausiai pinigais ir kitokiomis do
vanomis. Aleksas yra malonus, nuoširdus, 
vaišingas, veiklus, visiems prieinamas ir 
sukalbamas žmogus.

Atvykęs į Eccles miestelį, Aleksas tuoj 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Tik įstojęs klu
bo nariu, jau sekančiais metais išrenka
mas revizijos komisijon. Taip Aleksas nuo 
1949 m. iki 1967 m. ir darbavosi klubo val
dyboje, būdamas nariu, vicepirmininku, 
pirmininku ar revizijos komisijos pirmi
ninku ar nariu. Klubo pirmininku išbuvo 
net 7 metus, o DDLS Manchesterio apygar
dos pirmininku — 5 m. Už įdėtąjį klube ir 
tuo pačiu lietuvybei darbą jam buvo su
teiktas klubo garbės nario vardas. Taip 
pat Aleksas priklausė ir priklauso DBLS 
Manchesterio skyriui ir LVS „Ramovės“ 
Manchesterio skyriui.

Po kalbos L. Pūras uždėjo A. Kuzmickui 
tautinę juostą. Linkint jubiliatui geros klo
ties, buvo pakeltos taurės ir sugiedota Il
giausių metų. Jį žodžiu sveikino DBLS 
Manchesterio skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas, LVS „Ramovės“ Manchesterio sky
riaus pirm. K. Murauskas. DBLS Rochda- 
lės skyriaus pirm. D. Banaitis, kaip savo 
šeimos kūmą — K. Pažėra ir kun. V. Ka
iraitis.

A. Kuzmickas, atsakydamas į sveikini
mus, padėkojo už jo garbei suruoštąjį po
būvį ir už tokį gausų atsilankymą. A. Kub 
linskas ir L. Pūras padėkojo šeimininkėms 
už gražiai ir skoningai paruoštus stalus.

Tarp pakeliamųjų taurių ir sveikinimų 
buvo įpinta ir dainų, kurios visuomet pa
deda palaikyti giedrią nuotaiką.

Ta pačia proga jubiliatui dar kartų lin
kime sulaukti daug laimingų ir saulėtų me
tų, geros sveikatos ir dar kartą sugrįžti i 
savo tėvų kraštą.

A. P-kis

Socialdemokratų susirinkimas
Rugpjūčio 8 d. Manchesteryje susirinko 

liet, socialdemokratai, gyveną Anglijoje ir 
Škotijoje, keletą metų neturėję progos su
sitikti. Škotijos lietuvis K. Tamošiūnas, 
kuris pirmininkavo susirinkimui, papasa
kojo apie gražią liet, socialdemokratų veik
lą Glasgowe prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
kada ten buvo leidžiamas laikraštis „Rank- 
pelnis“. Atvykęs iš Londono J. Vilčinskas 
padarė pranešimą apie tarptautinę padėtį 
ir apie liet, socialdemokratų uždavinius iš
eivijoje. Jis taip pat kvietė visus D. Brita
nijoje gyvenančius liet, socialdemokratus 
prisidėti rašiniais ir darbu prie naujo žur
nalo, kurį LSDP ruošiasi leisti, žurnalas 
bus spausdinamas Londone, ir jo pirmasis 
numeris pasirodys už poros mėnesių.

Organizacija išsirinko naują vadovybę: 
pirm. K. Tamošiūnas, vicepirm. A. Pupelis. 
sekretoriai: J. Vilčinskas ir S. Lauruvėnas, 
iždininkas — V. Motuzą. Kandidatu išrink
tas A. Jasikas. Atstovu į DBLS Tarybą iš
rinktas V. Motuzą.

Nutarta pasiųsti sveikinimą LSDP Už
sienio Delegatūrai ir bendraminčiams Vo
kietijoje. su kuriais norima artimai ben
dradarbiauti. Britų Darbo Partijai kvie
čiant, LSDP atstovas J. Verbickas daly
vaus darbiečių metinėje konferencijoje, 
kuri įvyks rugsėjo pabaigoje Blaokpooly- 
je, šiaurės Anglijoje.

Po susirinkimo suvažiavusieji susėdo 
prie vaišių stalo, kur dar valandėlę pasi
šnekučiavo.

j. v.

NAUJAS BIULETENIS
Manchesteriškiai išleido naują (10) nu

merį savo „Šiaurinės Anglijos Lietuvių 
Biuletenio", redaguotą S. Lauruvėno ir A. 
Šliauterio.

Šiame numeryje tautinio auklėjimo klau
simą Manchesterio apylinkėje plačiai nag
rinėja D. Dainauskas, apie kultūros vado
vą rašo A. P., pateikiama plati vietos ir 
apylinkių lietuviško gyvenimo kronika, lie
tuviškai anglišką žodynėlį toliau tęsia A. 
Podvoiskis.

Šįkart biuletenyje yra ir vienas naujas 
skyrius — šypsenų.

NOTTINQHAMAS
ATOSTOGINĖ STOVYKLA JAUNIEMS
Nuo rugpiūčio 23 d. popietės iki rugpjū

čio 30 d. vidurdienio prie Židinio vyksta 
jaunučiams ir jauniams atostoginė stovyk
la. Visoms astuonioms dienoms viskas te
kainuoja 3 sv. 10 š.

Užsirašyti ne vėliau kaip iki rugpiūčio 
8 d. pas kun. S. Matulį, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH. Te- 
lef. 85738.

BRADFORD AS
SERGA V. IGNAITIS

DBLS Tarybos pirm. V. Ignaitis nuo lie
pos mėn. vidurio yra ligoninėje Bradforde.

Vėl stipriau sunegalavo jo širdis.
Linkime greit pasveikti.

MENO PARODA
Tai vienur, tai kitur dažnai ruošiami mi

nėjimai, koncertai ir panašūs parengimai, 
bet labai retas įvykis yra meno parodos.

Todėl su dideliu malonumu pranešame, 
kad rugpiūčio 29 ir 30 d. d. (šeštadienį ir 
sekmadienį) Lietuvių Vyties klubo namuo
se rengiama plačiai žinomo dailininko 
P. EUGAILIŠKIO PAVEIKSLŲ PARODA.

Paroda atidaroma šeštadienį, 12 vai., ir 
bus galima lankyti visą popietę ir sekma
dienį visą dieną.

Vietos ir visų apylinkių lietuviai ir sve
čiai nuoširdžiai kviečiami šia proga pasi
naudoti ir pasigėrėti mūsų menininko kū
riniais.

Vyties Klubo Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Liet. Vyties 

klubo Valdyba rengia Tautos šventės mi
nėjimą Diocesian Church House salėje, 
North Parade, Bradford 1.

Programoje P. MAŠALAIČIO (iš Lon
dono) paskaita, J. ČERNIO vadovaujamas 
oktetas (taip pat Iš Londono) ir Brad- 
fordo ATŽALYNAS.

Šokiai ir baras su užkandžiais.
Pradžia 6 vai. v., iki 11.45 vai.
Maloniai kviečiami vietos ir plačių apy

linkių lietuviai ir svečiai. Prašome suor- 
ganzuoti ekskursijų šiam parengimui 
Bradforde aplankyti. Bradford© lietuviai 
neliko ir neliks skolingi, lanko ir lankys su 
malonumu kitur parengimus.

Vyties Klubo Valdyba

AUKOS STOVYKLAI
DELS 'Derbio visuomenės parama per J. 

Levinską £10.18.8, Bradfordo visuomenės 
parama per J. Traškienę £4.14.0, A. Tire- 
vičius iš Derbio aukojo £2.0.0, A. Navic
kas iš Corbio £1.0.0. Nemeika iš Corbio 
£1.0.0, Kukanauskas iš Corbio £0.10.0, 
DBLS Londono Centrinio Skyriaus para
ma per T. Vidugirį £20.5.0, DBLS Rochda- 
lės Skyriaus parama per D. Banaitį 
£2.19.0, P. Milašius iš Armadale £1.10.0, 
Londono Šv. Kazimiero parapijos parama 
per St. Kasparą £20.0.0, V. Silnickas iš 
Leeds £0.10.0, kun. A. Putcė iš Mancheste
rio £1.0.0, Sodyboje suaukota £4.14.0, 
Bradfordo Vyties Klubo valdybos ir narių 
parama per A. Bučį £9.5.0.

Pagal aukų lapus buvo aukojusių ir di
desnėmis sumomis, bet ne visų jų pavar
dės išskaitomos. Tarp tų stambesniųjų, 
kurių pavardes išskaitėm, yra šie aukoto
jai: Eradfordo Liet. Klubo Vyties parama 
5 sv., V. Zdanavičiaus 1 sv., C. Pramoke- 
vičiaus 1 sv., S. Tadaravičiaus 2 sv., V. 
Šalčiūno 1 sv., Londono Centrinio Skyr. 
parama 3 sv., T. Vidugirio 1 sv., A. Ta- 
mucko 1 sv„ S. Nenorto 1 sv„ P. Remėzos
1 sv., M. Bajorino 1 sv., A. Brendžio 1 sv.,
J. Tamulionio 1 sv.. R. Paliulionio 1 sv., E. 
Rusecko 1 sv., B. Williaims 1 sv., Pauliko
2 sv., P. Šablinsko 1 sv., D. Banaičio 1 sv.,
K. Kubiliaus 1 sv., J. Levinsko 1 sv.. J. V. 
Šlyžių 1 sv., P. Sarapino 1 sv., Derbio buv. 
Skyr. Šalpos K-to likutis 2 sv. 5 šil. ir 8 
pen., K. Bivainio 1 sv., J. Šukaičio 1 sv., 
Strumskio 1 sv., R. Gustainio 1 sv., E. Ka
minsko 1 sv.. J. Kinkos 1 sv., S. Čereškevi- 
čiaus 1 sv., A. Kietavičiaus 1 sv.. J. Mos- 
teikio 1 sv., P. Pūkio 1 sv.

PADĖKA
Organizacijoms, klubų valdyboms, rėmė

jams, aukų rinkėjams, aukotojams, dva- 
siškijai, globėjams, tėveliams ir dalyviams 
Rajono Vadijos, Stovyklos vadovybės ir vi
sų stovyklautojų vardu nuoširdžiai dėko
jame už paramą, kuri įgalino mus susi
rinkti į Rajono 21-ją skautų ir skaučių va
saros stovyklą ir joje pasidžiaugti lietingo
mis ir saulėtomis dienomis, praleidžiant 
tas dienas su malda, himnu, žaidimais, 
skautiškais užsiėmimais ir išvykom, dva
siškai ir fiziškai sustiprėjant Aukščiausio 
Kūrėjo atviros gamtos prieglobstyje.

Ypatingą padėką reiškiame Liet. Namų 
Akc. Bendrovės ir DBLS Sąjungos Valdy
boms, J. Lūžai, A. Pranskūnui, T. Vidugi
riui, K. Bivainiui, I. A. Gerdžiūnams, G. E. 
Kaminskams, J. Alkiui, jaunimui, S. Kas
parui, kun. S. Matulaičiui, kun. A. Putcei, 
kun. J. A. Margui, MIC, Londono Šv. Kazi
miero klebonui, V. Jurienei, Z. Jurai, LSB 
VS v. s. P. Moliui, ps. M. Saulaitytei, K. 
Budvidaitytei, Girėnienei, A. Bučiui ir vi
siems tėvams bei šeimininkėms, mielajai ir 
plačiajai visuomenei, sesėms ir broliams 
skautiškas ačiū.

Jei šiose eilutėse nepaminėjau vieno ki
to, prašom man atleisti, nes tai padariau 
ne iš blogos valios.

Ačiū visoms ir visiems.
s. J. Maslauskas

LSS Anglijos Rajono Vadas

pagulėti. Švarus upelio vanduo nuvalė mie
go likučius, nors ir kauboiškai prausiantis. 
Barzdos buvo nuvalytos, kad tik gražiau 
atrodytume stovyklos uždaryme ir parade. 
Po pusryčių vadovybės nariai davinėjo įsa
kymus, kur mes turėsime stovėti. Patrau
kėm vėliavų aikštės link. Kun. Šileika tuo
jau po pusryčių turėjo važiuoti namo. O 
vėliavų aikštėje jau laukė susirinkę tėvai 
ir svečiai. Tarp jų buvo matyti aukštų estų 
pareigūnų ir valdžios atstovų. Gavome įsa
kymą išsirikiuoti prieš vėliavas. Skautiš
kas orkestras grojo maršą, ir buvo įneštos 
skautų ir skaučių vėliavos. Prie tautinių 
vėliavų stovėjo po skautą ir skautę. Prie 
mūsų trispalvės vietas užėmė viešnia iš 
Amerikos M. Saulaitytė ir skautas Rainis 
Valiūnas. Kristina Euividaitė lakstė po 
aikštę ir norėjo ko daugiau gražesnių nuo
traukų padaryti. Fotografavo taip pat I. 
Valiūnienė.

Orkestrui užgrojus maršą, aikštėn atžy
giavo skautų ir skaučių kolonos ir išsiri
kiavo. Prasidėjo stovyklos užbaigimo ce
remonijos. Sveikino vyriausi estų skautų 
pareigūnai, sveikino valdžios atstovai. Įtei
kiamos dovanos, apdovanojami žymenimis 
nusipelnę vadovai. Galų gale priėjo mūsų 
eilė pasireikšti. Mes nutarėm sveikinti 
trim kalbom: s. B. Zinkus estų, mjr. J. Va
liūnas, kaip Vokietijos Krašto Valdybos 
atstovas, vokiečių kalba ir ps. V. Gedmin- 
tas anglų kalba, be to, jis turėjo perduoti 
Vyriausio Skautininko sveikinimą. Kaip vi
suomet, svečiai neatvažiuoja tuščiom. Tai 
ir mes nenuvažiavom be nieko. M. Saulai
tytė atvežė gražų pakietėlį dovanų. Stovyk
los viršininkui Uelo Semel įteikėme 50-čio 
albumą su įrašu estų kalba ir 50-čio gaire
lę, papuoštą skautiškais ženklais. Skaučių 
stovyklų viršininkei Lindai Salomec įtei
kėme rankų darbo takelį, papuoštą visais 
skautiškais ženkleliais. Šiaip smulkesnių 
dovanų įteikėm dalinių vadovams, jų tar
pe sanitariniam personalui —Helmi Haud- 
sepp ir Value Tahmonen.

Prasidėjo paradas. Kiekvienas dalinys 
nešė savo krašto vėliavą. Didžiausią skai
čių sudarė estai iš Švedijos — jų buvo dau
giau kaip 250. Antrą didumu sudarė Ame
rikos ir Kanados skautai — jų buvo dau
giau kaip 250. Buvo keli net iš tolimos 
Australijos, iš Vokietijos tik per 60. Nors jų 
buvo mažiausia, bet jie atliko pačius di
džiausius darbus.

Atsisveikinę su vadovais ir svečiais, nu
keliavom pas mjr. Valiūną pietų, kuriuos 
jis buvo atsigabenęs. Saulutei kaitinant 
skaniai pasivaišinę ir paposėdžiavę, leido
mės kelionėn, nešdamies šūkį: „Kitais me
tais susitiksim ir stovyklausim Vokietijoj!“ 
Tikėkimės, kad mūsų šūkis nenueis niekais.

s. B. Zinkus

VOKIETIJA
ARTĖJANT DEKANO VACLOVO 

ŠARKOS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUI 
Ateinančiais 1971 m. liepos 21 d. sukaks 

25 metai, kaip dekanas Vaclovas šarka bu
vo įšventintas kunigu (1946 m.) Eichstae- 
dte, Vokietijoje.

Jau dabar Hamburge gyvenantys lietu
viai, vadovaujami savo bendruomenės pir
mininko Jono Valaičio, pradeda rimtai rū
pintis. kaip geriau ir nuoširdžiau būtų ga
lima pagerbti dekaną V. Šarką jo to gar
bingojo jubiliejaus proga. Jis tiek daug 
yra padaręs gera Bažnyčiai, tautai ir mūsų 
tautiečiams. Dekano V. Šarkos asmenybė 
yra tokia šakota ir turtinga, kad kelių ei
lučių straipsnelyje neimanu tą viską api
būdinti ir įvertinti. Tai tik atskiru jubilie
jiniu leidiniu bus galima susumuoti.

Centrinis pagerbimas pramatomas su
rengti 1971 m. liepos 25 d. Hamburge. Tuo
met bus kartu paminėta dekano V. šarkos 
20 metų sukaktis, kai jis gyvena Hambur
ge.

Reikia taip manyti, kad dekano V. Šar
kos parapijiečiai laiku sukrus ir nuošir
džiai prisidės prie ruošiamojo pagerbimo. 
Tai būtų nors maža dalelė atpildo už jubi
liato vargus, rūpesčius ir darbą, skiriamus 
savo artimui, broliui, lietuviui.

Visais jubiliejaus ruošimo reikalais ga
lima kreiptis šiuo adresu:

Herrn Jonas Valaitis, 21 Hamburg 90, 
Luehmannstr. 10 e — West Germany.

J. Pyragas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAMAS — rugp. 23 d.. 11.15 
vai.. Židinyje.

NOTTINGHAMAS — rugp. 30 d., 11.15 vai..
Židinyje. Baigiant jaunių stovykla.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 6 d.. 11.15 
vai.. Židinyje.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 8 d., 7 vai. 
vakare, Tautos šventės proga, Židinyje.

WOLVERHAMPTONAS
KREPŠINIS

Šiais metais VILTIS žaidė dviejose lygo
se, o tai pareikalavo daug jėgų ir išlaidų, 
nes keliauti reikėjo ilgas keliones — į Bir- 
minghamą, Coventrį ir dar toliau. Jauni
mas organizavosi pats ir gražiai pasirodė. 
Abiejose lygose jie padarė gražią pažangą. 
Tik nelaimingai pralaimėjo taurės semifi- 
nale prieš Darlastoną. Ypač gerą pažangą 
yra padaręs Petras Petkevičius. Gaila, kad 
nedaug lietuviško jaunimo liko komando
je. Vitas Bondonis irgi padaręs gerą pa
žangą, bet jis nesilanko į treniruotes.

Kyla rimtas klausimas: ar neverta klu
bą likviduoti? Daug kainuoja jį išlaikyt' 
o jame liko tik keli lietuviai jaunuoliai 
^augumas jų užimti kasdięnf-ninįj rūpes
čiais ar studijomis. Bet, kaip žinome, klu
bas vis kėlė lietuvių vardą Anglijoje i. iš
silaikė ilgiau negu kuris nors kitas lietu
viškas sportinis vienetas — jis gyvuoja jau 
16 metų. Daug sumėtyta krepšių per tą 
laiką ir supliekta priešų. Daug sunaudota 
energijos ir išlieta prakaito. Tikėkimės, 
kad neveltui.

Padėka visiems buvusiems žaidėjams, iš
siblaškiusiems po įvairius kraštus. Padėka 
ir pagarba taip pat rėmėjams. Padėka ir 
DBLS. kuri Viltį parėmė vienais metais, 
kai ji pateko į finansinius sunkumus, šiuo 
metu Viltis skolų neturi, bet kasoje ne
daug likę pinigų. Išlaidoms vis didėjant, 
reikėtų gerai apsigalvoti dėl klubo tolimes
nės veiklos.

Bus sušauktas susirinkimas, kuriame 
teks tą reikalą svarstyti.

Padėka visiems, kurie prisidėjo prie or
ganizacinio darbo ir dirbo valdybose.

Net jei ir tektų likviduotis, VILTIS no
rėtų sužaisti dar vienas rungtynes prieš 
lietuvių komandą, nes senieji tuoj bus per 
seni, o jaunieji baigs išsisklaidyti.

V. Kelmistraitis

SVEČIUOSE PAS ESTUS
Estų skaučių sąjunga šventė savo pen

kiasdešimtmetį ir suruošė bendrą tautinę 
stovyklą kartu su brolija Vokietijoje. Pasi
rinko labai gražią vietovę Reinland-Pfalz 
kalnuose, apaugusią mišku. Lietuvių Skau
tų Brolija buvo pakviesta dalyvauti šioje 
stovykloje su reprezentaciniu vienetu, ku
rio vadovu sutiko būti ps. Vladas Gedmin- 
tas iš Belgijos. S. J. Maslauskui buvo pa
siūlyta atstovauti Anglijos rajonui. Kadan
gi tuo metu vyko mūsų rajono stovykla, tai 
jis savo vietoje paskyrė s. B. Zinkų.

Majoro J. Valiūno ir kun. Šileikos plie
niniais žirgais pasileidome Kirn miestelio 
link, kur už dvylikos kilometrų ir buvo pa
lapinių miestas — tautinė estų stovykla 
Ehendaja. tikrai didžiulis palapinių mies
tas. turėięs sutalpinti daugiau kaip šešis 
šimtus skautų ir skaučių. Tėvai ir rėmėjai 
turėjo pasistatę savas palapines už stovyk
los ribų.

Upelis teka stovyklos viduriu, tai mūsų 
lietuvių pionierių kuopa pasistatė tiltą ir 
lieptą.

Nuvykome stovyklon: ps. Vladas Ged- 
mintas (Belgija), ps. A. Veršelis, skautas 
R. Valiūnas, kun. Šileika, mjr. J. Valiūnas 
ir I. Valiūnienė (Vokietija). M. Saulaitytė 
ir K. Buividaitė (Amerika), s. B. Zinkus 
(Anglija). Buvome apdalyti estų skautų 
albumais, brošiūrom ir ženkleliais. Apžiū
rėję stovyklą, buvom pavaišinti skaniais 
pietumis. Pailsėję leidomės pasiklausyti es
tų tautinio koncerto. Iš tikro tai buvo ne 
tik koncertas, bet ir estų tautinis sąskry
dis. kuris sutraukė minias. Kaip visuomet: 
kalbos, aukštų Vokietijos krašto valdžios 
pareigūnų sveikinimai, ir tai užėmė daug 
laiko. Nusipelnę estų vadovai buvo apdo
vanoti žymenimis. Todėl koncerto neteko 
viso išklausyti, nes turėjome dalyvauti 
skautų lauže. Laužas buvo įdomus, nes vi
sur skambėjo tėvynės meilė, kaip dainoj, 
taip ir pasirodymuose. Mūsų vienetas tik 
skautiškais šūkiais prisidėjo prie laužo. Pa
sibaigus laužui, jau buvo vėlus vakaras. 
Guoliais aprūpino mjr. J. Valiūnas.

Sekmadienio gražus rytas pažadino vi
sus, net ir tuos, kurie mėgsta ilgiau lovoj

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ. 

Ir neliks kišenė kiaura!

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79,Victoria Cresc., Ecclcs, 

Manchester

TIK KĄ GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ:

Gimtinės dangus — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelėje šios dainos: 
„Jūra gimtoji“, „Gimtinės dangus“ ir ki
tos.

Dainuojame su Rūta: Gražių dainelių. 
Euvo gera gaspadinė.

Lietuvos atsiminimų plokštelė: „Oi, ber
neli vientury, „Lietuva“.

Aldutės dainuoja — „Už jūrų, už kalnų“, 
„Aguonėlė“, „Augin močiutė dukrelę“, „Ži
buoklės“, „O ramunėle, pasakyk“, „Plau
kia sau laivelis“.

Vaclovas Daunoras — „Dėdės Jono pol
ka“, „Jau saulutė leidos“.

Lietuviškos giesmės — „Tėve mūsų“ 
„Sveika Marija“, „Kad širdį tau skaus
mas“.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.

Įvairios knygos, gintaras, tautiniais raš
tais staltiesės, lovatiesės, tautiniai rūbai, 
medžio drožiniai. Rašyti: „Dainora“, 14 
Priory Rd., Kew-Surrey.

ITALIJA
IR POPIEŽUS REMIA SALEZIEČIUS
Liepos 3 d. Popiežiaus Valstybės Rašti

nės Substitutas per Generalinį Saleziečių 
Prokurorą Romoje pasiuntė besikurian
čiam lietuvių saleziečių centrui Frascaty 
seniai prašytos paramos $ 7800.

Lydrašty Substitutas pastebi, kad pra
šymas paramos buvo pristatytas tėviškam 
Popiežiaus apsvarstymui, o Popiežiaus 
Valstybės Raštinė „atidžiai perskaitė do
kumentaciją. kurią kun. Pranas Gavėnas, 
lietuvių saleziečių bendruomenės Frascaty 
viršininkas, surinko ir kuri iš principo bu
vo aprobuota ir Vyriausiojo Saleziečių 
Rektoriaus bei jo Tarybos“.

O ta „surinktoji dokumentacija“ tai kaip 
tik pristatymas ypač religinės lietuvių pa
dėties Lietuvoje ir tremtyje ir atsakymas 
į pačios Raštinės anksčiau iškeltus klausi
mus. kurių vienas esminis, būtent: ar po 
25 metų tremties dar galima tikėti išeivių 
lietuvybe?

Popiežius, matyt, dar tiki. Ir. „linkėda
mas saleziečių pradėtam darbui geriausios 
sėkmės, savo popiežiškąją dovaną pratur
tina Apaštaliniu Palaiminimu“.

Kankinių koplyčios dedikacijos švenčių 
proga saleziečius parėmė ir kardinolas An
tonio Samorė $ 1560 auka.

LIETUVIŠKA VASAROS STOVYKLA
Italijos Alpėse, saleziečių vasarvietėje, 

vyksta lietuviška vasaros stovykla. Stovyk
loj 31 mergaitė ir 26 berniukai, beveik visi 
iš Westfalijos, ir 8 suaugusieji tarp vado
vų ir stovyklautojų iš Vokietijos.

Puikus oras. įvairi programa, smagi ap
linka.

PAIEŠKOJIMAI
Miliauskas V. ir Rutkauskas A„ iš Angli

jos išvykę į Kanadą, patys ar žinantieji 
apie juos prašom rašyti: Z. Sledziauskas. 
49 Thorndean Ave.. Bellshill. Lank., Scot
land.

VĖŽIAI NYKSTA
„Tiesa“ rašo, kad vėžiai Lietuvos eže

ruose ir upėse beveik išnyko.
Kadaise Lietuvos vandenyse buvo daug 

vėžių. Tačiau 19 a. viduryje Lombardijoje 
prasidėjo vėžių maro liga, kuri pasiekė ir 
Lietuvos vandenis. Pirmoji vėžių maro li
ga prasidėjo 1899-1902 m. Po to vėžių pa
daugėjo. bet 1920 ir 1940-1946 m. maro li
ga sunaikino gausesnius vėžių likučius.

Trakų rajono viename vėžingiausių 
Spindžiaus ežere buvo priskaitoma apie 
300 tūkstančių vėžių, bet 1967 m. jų beveik 
nebeliko.

Euvo bandyta įleisti vėžius veistis į eže
rą. Deja, ši priemonė nedavė rezultatų. Vė
liau imta galvoti apie dirbtinį vėžių veisi- 
mąsi inkubacijos būdu (įleisti į ežerus jau- 
niklius-mailius). Tikimasi, kad toks vaisi
nimo būdas galės duoti gerus rezultatus.

BIULETENIS ANGLŲ KALBA
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun

gos Centro Komitetas pradėjo leisti biule
tenį anglų kalba.

Biuletenio pirmasis numeris išėjo liepos 
mėn.

Leidžiama Euclide, Ohio. JAV.

PASIKALBĖJIMAS MASKVOJE
Maskvos Raudonojoje aikštėje susitiko 

du žydai ir pradėjo dalytis naujienomis.
— Žinai, vakar ties Suezo kanalu buvo 

numuštas vienas mūsų lėktuvas!
— O kas jį numušė?
— Mes numušėme!
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