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neteikia ramybės pasauliui ir neleis jam
užmiršti Lietuvos.
Mūsų visų ir ypač Vliko uždavinys ir to
liau lieka tas pats — būti akyliems, ausy
liems, stiprinti savo jėgas ir veikliai, be
Kaip bebūtų vertinama įvykių eiga, vis kų įvairiais būdais remiama, turėjo didelių atvangos veikti dėl Lietuvos laisvės. Mūsų
dėl to reikia pripažinti, kad pastarasis rug laimėjimų: jai buvo atiduota valdyti Rytų spauda turėtų šiuos įvykius tinkamai nu
pjūčio 12 d. Sovietų Sąjungos su Federali- ir Vidurio Europa su per 100 mil. įvairių šviesti ir stiprinti visų lietuvių ryžtą jung
ne Vokietija susitarimas Maskvoje galės tautų gyventojų.
tis ir kovoti iki pergalės.
(ELTA)
šiuo metu dar neaišku, kokių laimėjimų
turėti nemažos įtakos tarptautinei politikai.
Netenka pranašauti, kas ir kuriuo būdu laukia Willy Brandto vyriausybė, su sovie
daugiausia turės naudos. Reikšminga tai, tais pasirašiusi trečiąją šio šimtmečio su
PETER LOFTIS UŽ MUS
kad tą pačią rugpjūčio 7 d., kai po derybų tartį. Tėra aišku, kad vak. Vokietijos vy
Brooklyno „Darbininkas" rašo, kad Pe
dėl vak. vokiečių-sovietų sutarties po teks riausybė šia sutartimi oficialiai prisidėjo ter Loftis, Amerikos negras, birželio mėn.
tu pirmąsias savo pavardžių raides buvo prie 1945 metais, taip pat rugpiūčio mėn., parašė prez. Niksonui laišką. Tame laiške
įrašę A. Gromyko ir W. Scheel, Viduriniuo pasirašyto Potsdamo pakto.
jis rašo: „Aš esu juodas amerikietis (Black
Sovietų Sąjunga Potsdame yra padikta American). Man smagu matyti kylant Af
siuose Rytuose paskelbtos karo paliaubos
tarp Izraelio ir Egipto. Kremliaus vado vusi faktines Rytų ir Vidurio Europos sie rikoj juodųjų valstybes ir juoduosius žmo
nas. 25 metams praslinkus tas sienas toli nes nusimetant nuo savo pečių vergiją.
vaujanti ranka veikia tiksliai.
Šiame didžiųjų karų šimtmetyje pasaulį mesnei ateičiai dabar patvirtino ir Vakarų Tuo pat laiku aš stebiuosi, kodėl Rytų Eu
yra nustebinusi jau trečioji Rusijos-Vokie- Vokietija... Sovietai šia sutartimi siekia ropoj vergija pamiršta? Kodėl ši galingiau
tijos sutartis. 1922 m. Rappalo pasirašyta greičiau įvyksiančios Europos Saugumo sioji valstybė net neranda reikalo kelti sa
sutartimi abi valstybės atgavo karo metu konferencijos, kurioje ji galėtų teisiškai vo balsą už pavergtąsias Lietuvą. Latviją
nusmukusį respektą. Po to jos stiprėjo ir įsitvirtinti užgrobtose žemėse.
ir Estiją? Šios trys valstybės prieš tris de
Taigi, dvidešimt penkerius metus vieno šimtmečius su Hitlerio palaiminimu buvo
ginklavosi prarastoms teritorijoms atgau
ti. Sovietų Rusijos godūs žvilgsniai visą je vietoje tūnoję, didieji „ledynai“ pajudė Sovietų okupuotos“.
laiką buvo nukreipti j nuo Rusijos išsilais jo. Ar jie pralauš kelius sovietiniam im
B.aigdamas laišką jis prašo prez. Niksovinusias Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją. perializmui slinkti toliau ir naikinti Vaka ną Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą
Suomiją ir Besarabiją. Vokiečiai siekė at rų civilizacijos vertybes ir ar Vakarų de iškelti Jungtinėse Tautose.
gauti Ruhro kraštą ir buvusios rytinės Vo mokratinė civilizacija ras būdų bei priemo
nių, ir geležinių užtvarų nepaisant, nešti
kietijos dalis.
Viename ir kitame krašte paruošus ga laisvę ir šviesą sovietų naikinamai Rytų
PAKVIESTOS RINKTINĖN
limo karo mašinas, 1939 m. rugpiūčio 23 d. ir Vidurio Europai? Šiuo metu sunku atsa
Vilnietės krepšininkės Z. Bareikytė ir A.
Maskvoje buvo pasirašyta nauja Ribben- kyti.
Jankūnaitė buvo pakviestos į Sov. Sąjun
tropo-Molotovo paktu pavadinta sutartis.
Lietuva lieka uždaryta dar kietesniame gos rinktinę, kuri rugpiūčio 11 d. dalyvavo
Abu galiūnai, šią sutartį pasirašydami, jau sovietų kalėjime. Lietuvai nebuvo lengva tarptautiniame turnyre Taline.
buvo pasiruošę vienas kitam smogti iš pa atstatyti savo nepriklausomybę po 123 me
salų.
tų Rusijos okupacijos, nes Lietuvos vardas
Vokiečiai, Kremliaus sutartį pasirašę, pasaulyje buvo visai užmirštas. Šiandien
tik savaitei praslinkus pradėjo antrąjį pa jau geresnė padėtis — dvidešimt dveji ne
saulinį karą, vėliau sužlugdžiusį Vokietiją. priklausomybės metai, Lietuvos diploma
— Singapūre buvo suimti, išlaikyti ilges
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga, jos sąjunginin tijos ir lietuvių išeivių energinga veikla
nį laiką arešte ir prievarta nukirpti trys
ilgaplaukiai iš Malajazijos ir dar priversti
už tai susimokėti po dolerį, bet reikalas iš
virto į tarpvalstybinį nesusipratimą: Sin
gapūro ministeris pirmininkas kaip tik tu
rėjo važiuoti į Malajaziją valstybinio vizi
to, bet Malajazija pasiūlė jam atidėti ke
Sukaktis praėjo ramiai
buvo ištempta iš salės, įsodinta į lėktuvą lionę palankesniam laikui, nors buvo žadė
Čekoslovakijoje okupacijos dvejų metų ir išgabenta į Budapeštą. Sov. Sąjungoje ta nukentėjusiems išduoti dirbtinius skal
sukaktis praėjo ramiai.
pasilikusį jos globotąjį jaunimą paskui į pus.
Nebuvo jokių demonstracijų net ir Pra Budapeštą atgabeno jos vyras.
— JAV Atominės energijos komisija pri
hoje.
pažįsta, kad Nevados dykumoje, kur 19
Baltųjų ir juodųjų nesutarimai
metų buvo vykdomi atominiai bandymai,
Indija gaminsis raketas
Berlyne JAV daliniuose buvo kilusios di apie 250 kvadratinių mylių žemės taip yra
Indija pasiryžusi tuojau pradėti gamin džiulės muštynės tarp juodųjų ir baltųjų užkrėsta radioaktyviu elementu plutonium,
tis prieštankines raketas. Jeigu prasidėtų karių.
kad neišsigaruos jau bent 24.000 metų, o
karas su Pakistanu, ypač Pundžiabo lygu
Iš viso jau apie metai, kaip Vokietijoje dar bent 49 mažesnės vietos aptvertos, kad
moje, tokios raketos turėtų lemiamos amerikiečių daliniuose prasiveržia tokie niekas artyn neprieitų, nes pavojinga gy
reikšmės.
pikti nesutarimai tarp dviejų rasių karių. vybei.
Vokiečių padedamas, Pakistanas tokias Muštynės buvo Schweinfurte, Mannheime.
— Šv. Sosto dieviškojo kulto kongrega
raketas jau gaminasi.
Augsburge.
cijos potvarkiu, tauta, provincija, miestas
ar kaimas privalės turėti ne daugiau kaip
Cholera Jeruzalėje
Nutarė negrįžti
vieną patroną šventąjį (vėlesniu ,,1‘OsserArabų pabėgėlių stovykloje Anata (bib
Čekoslovakijos ambasados pirmajam vatore Romano“ aiškinimu, tai bus taiko
lijoje ta vieta laikoma pranašo Jeremijo gi sekretoriui Kenijoje Albertui buvo įsakyta ma ateičiai).
mimo vieta ir vadinama Anatot) Jeruzalė grįžti namo. Jis atšistatydino ir su šeima
— Vakarų spauda džiaugiasi, kad esąs
je pasireiškė cholera — susirgo ja moteris. atvažiavo į Britaniją.
matomas atoslūgis Berlyne, nes vakarietiš
Trylika čekoslovakų ir vengrų pasiprašė kosios dalies burmistras Schuetzas. kai va
Beneluksas tarsis
politinio prieglobsčio Italijoje.
žiuodavo į rytinę miesto dalį, dažnai būda
Spalio mėn. Benelukso kraštai — Bel
vęs tikrinamas, o dabar štai, rugpiūčio 21
gija, Olandija ir Luksemburgas — Mask Apsaugos priemonės Čekoslovakijoje
d., patikrinimo punkte rytiniai pareigūnai
voje pradės tartis su Sov. Sąjunga dėl pre
Čekoslovakijos policija skelbia, kad iš tolo ėmė mojuoti jo automobiliui, šofe
kybos.
prieš rugpiūčio 21 d. ji areštavusi 6.217 riui liepė išvažiuoti iš laukiančiųjų eilės ir
Jeigu susitars, tai tą susitarimą turės asmenis ir atėmusi 263 ginklus.
be jokių ceremonijų praleido.
tvirtinti Europos Ekonominės Bendruome
Dėl to ..kontrrevoliucionieriams“ nepasi
— Sakoma, kad paprastai išgarsėja di
nės ministerių taryba.
sekę įvykdyti „slaptų kombinacijų“.
džiųjų vyrų panos, o ne šeimininkės, bet
Prancūzijoje plačiai žinoma yra panelė CeNedarbo grėsmė
Nori paremti Sov. Sąjungą
sarine Descotes, dabar jau 82 m. amžiaus,
Rugpiūčio mėn. Britanija turėjo 605.843
V. Vokietijos užsienių reikalų ministeris kuri 1912-1957 m. šeimininkavo politikui
bedarbių, didžiausią skaičių rugpiūčio mėn. Scheel patikino Sov. Sąjungos vyriausybę, Edouard Herriot. ir ji net buvusi jo pata
per 30 metų.
kad Bonna suinteresuota finansuoti sunk rėja, ji atkalbėjusi savo šeimininką nesuk
Bedarbių skaičius dar rodo palinkimo vežimių fabriko statybą prie Komos upės. ti per daug į kairę, ji prieš mirtį sutaikiusi
didėti, ir jeigu nebūsią imtasi rimtesnių
Fabriko statyba kainuotų daugiau kaip Herriotą su Bažnyčia.
priemonių, tai žiemą gali 'būti jų apie 45 mil. svarų. Fabriko pajėgumas būtų —
— Pietų Japoniją palietė taifūnas Anita.
750.000.
150.000 sunkvežimių (10 ir 16 tonų) me
— Didžiausia suma, kokią vienas žmo
tams.
gus yra davęs Izraeliui, yra trys su puse
Iš Potmos j Vladimirą
Dėl to fabriko statybos jau yra važinėjęs milijonai svarų, kurią paskyrė londoniškė
Potmos stovykloje atlikinėjęs 5 metų į Sov, Sąjungą JAV Fordas.
Judah inžinerijos mokyklai, imigrantų ko
bausmę, Aleksandras Ginzburgas, vienas
lonijai Jeruzalėje ir vaikų darželiams sta
drąsiųjų sovietinės valdžios kritikų, buvo Pasitarimai prasidėjo
tyti.
perkeltas į vieną pačių garsiųjų Vladimi
J. Tautų įgaliotinis dr. Jarringas pradė
— 19 m. amžiaus studentė Olga Jofė bu
ro kalėjimą.
jo pasitarimus su Izraelio. Egipto ir Jorda
Potmoje būdamas, slaptame pasikalbėji no atstovais dėl taikos. Pasitarimai kol kas vo suimta, nes laikė savo žinioje draudžia
me su amerikiečių televizijos atstovu jis vyko su kiekvieno krašto atstovu atskirai. mos literatūros ir atsišaukimų, ir teismas
Maskvoje nutarė laikyti ją beprotnamyje.
neseniai buvo pareiškęs, kad Vladimiro ka
Bet tuojau pat iškilo ir sunkumai, nes
— Mokesčių inspektorius Britanijoje pri
lėjimas yra kapas žmogui.
Izraelis reikalauja, kad Egiptas atitrauktų
sikalbino prie žurnalisto, kodėl jis į uždirb
raketas, kurias jis pastatęs paliaubas pa
tąsias sumas neįrašė 650 svarų, kuriuos ga
Kaltinimas stalinistiniais metodais
skelbus draudžiamojoj zonoj, o Jordanas
vo iš savivaldybės, o iš tikrųjų jis tokią
Amerikiečių ambasada Maskvoje pareiš kelia sąlygą, kad Izraelis atitrauktų ka sumą sumokėjo savivaldybei už butą.
kė protestą dėl stalinistinių metodų, ku riuomenę iš 1967 m. užimtųjų arabų žemių.
— Kenija paruošė projektą įstatymo,
riais buvo tvarkomi į stovyklas jaunimo
kuris numato krašte visą tinklą elgetų per
Skundas dėl prekių
atvežę vadovai ir stovyklautojai.
„Pravda“ nusiskundė, kad V. Vokietijo auklėjimo centrų, o centruose bus biblio
Kai rusai studentai stovykloje pasiryžo
tekos, ir dirbti bus skatinami juose tik tie,
priimti antiamerikietišką rezoliuciją, pasi je sovietinės prekės neturi tokių pat gali kurie yra sveiki.
priešino amerikiečių grupės vadovas ir pa mybių kaip vokiškos.
Per dvi savaites po garsiosios sutarties
traukė į savo pusę čekoslovakus ir veng
rus. ir bendromis pastangomis rezoliucija pasirašymo tai pirmas toks skundas Sov.
DBLS Prestono Skyriaus nariui
buvo atmesta. Bet tas amerikietis buvo tar Sąjungoje.
M. Valukoniui liūdesio valandoje,
domas ten pat Jaltoje, verčiamas pasira
mirus tėvui Lietuvoj,
šyti prisipažinimą. Policija atsekė jį iki Ki Prievarta laivui
Penketas jaunų lenkų Baltijos jūroje
reiškiame gilią užuojautą.
jevo ir dar kartą stengėsi palaužti.
Kitos grupės vadovė nepajėgė pasiprie privertė lenkų žvejybos laivą pasukti į Da
Prestono Skyriaus valdyba ir nariai
šinti panašiai rezoliucijai, nes jai nebuvo nijai priklausančią Bornholmo salą ir ten
leista kalbėti. Kai ji griebė mikrofoną, tai pasiprašė politinio prieglobsčio.
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XXIV metai
A. RANNITAS P. E. N. KONGRESE
37-tajame P. E. N. klubo kongrese, įvy
kusiame Seoule, P. Korėjoje, vėl dalyvavo
didelis lietuvių bičiulis estų poetas Aleksis
Rannitas. Kongreso tema: „Humoras Va
karų ir Rytų literatūrose".
A. Rannitas skaitė paskaitą apie estų
humorą. Keldamas tautinės literatūros idė
ją. kaip ir visada kongresuose, jis prisimi
nė ir Lietuvą ir lietuvių grožinę literatūrą.
A. Rannitas atstovauja estų P. E. N. klu
bui, įsteigtam dar nepriklausomybės me
tais. Lietuviai, nors buvo kviečiami, bet
kažkodėl nespėjo klubo įsteigti.

ELGESYS KLAIPĖDOS KAPINĖSE
„Literatūros ir Meno“ savaitraštis rašo,
kad per karą labai nukentėjo senosios
Klaipėdos kapinės. Tačiau niekas tų kapi
nių sutvarkymu nesirūpino, net ir dvasiškija, kurios žinioje jos buvusios. Chuliga
nai sudaužė ir išbiaurojo daug brangių ir
meniškų antkapių. Kapinėse buvo pradėta
imti saulės vonios, girtuokliauti, lošti kor
tomis ir sportuoti. Valstybė buvo uždėjusi
riet piniginę baudą už tokį sauvaliavimą
kapinėse, bet niekas šito nepaisė.
Prieš porą metų tos kapinės buvo suly
gintos su žeme. Niekam nė į galvą neatėjo
pagalvoti apie tų senųjų kapinių istorinęetnografinę reikšmę ir mirusiųjų atminima
gerbimą.
Dar tebėra išlikusi dalis senųjų kapinių,
kur prieš keliolika metų dar buvo laidoja
ma, bet ir ji tebėra baisiai apleista.
KNYGA APYLINKĖMS
PLB Kanados krašto valdyba nupirko
anglų kalba H. Tautvaišienės knygos „Tau
tų kapinynas Sibiro taigose“ tam tikrą eg
zempliorių skaičių ir išsiuntinėjo visoms
savo apylinkių valdyboms.
Knyga tinka įteikti bet kokia proga vie
tiniam kanadiečiui susipažinti su tremti
nių pergyvenimais Sibire.

DVIGUBAS MASTAS
..New York Times" dienraštis š. m. rug
piūčio 13 d. išsispausdino svarbų Enno W.
Ereklentz Jr. laišką, kuriame jis pasisakė
prieš dvigubą mastą, taikomą Afrikos ir
Baltijos kraštams. Autoriaus laiškas pa
skelbtas tik dienai nuo sovietų-vak. vokie
čių sutarties Maskvoje pasirašymo praslin
kus. ir nors Lietuva nepaminėta, tačiau jis
būdingas šių dienų tarptautinės politikos
atžvilgiu.
Autorius laiške, kurio antraštė „Paverg
tos tautos", primena Suomijos pastangas
pagyvinti Tarpt. Tribunolo Hagoje veiklą
ir stebisi noru pasisakyti prieš Pietų Afri
kos buvimą Namibijoje (Pietvakarių Afri
koje) tuo metu, kai kiti panašūs klausimai
nesprendžiami ir nepasisakoma dėl sovie
tų įvykdytos Estijos okupacijos. Esą apgai
lėtina. teigia laiško autorius, kad Suomija
susirūpinusi Afrikos kraštais, bet niekuo
met neparodė panašios iniciatyvos savo
kaimynės — Estijos atžvilgiu. O juk Esti
ja. kultūros, kalbiniais ryšiais artima Suo
mijai, buvo Tautų Lygos — Sąjungos na
riu. ir jos ryšiai su Suomija žymiai arti
mesni. kaip Namibijos saitai su Suomija.
Be to. atmintina, kad visų tautų laisvo ap
sisprendimo dėsnis yra vienas svarbiausių
Jungi. Tautų galvosenoje.
Laiško autorius dar pažymėjo, kad „prie
varta įvykdyta Estijos ir kitų dviejų Balti
jos respublikų okupacija ir atėmimas tų
kraštų gyventojams laisvo apsisprendimo
teisės tai nuolatinis tarptautinės politikos
skaudulys“.
Autorius pagaliau dar teigia, kad „esant
tokiai padėčiai ir su ja nesiskaitant, tai
kenkia Jungt. Tautų interesams aplamai,
be to, kenkia ir tarptautinės teisės sampra
tai“.
(ELTA)

PAGERBĖ N. RASTENĮ
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje per
visą savo ilgą gyvavimo metą turėjo gar
PARAMA KAMBODIJAI
JAV vyriausybė nutarė duoti Kambodi- bės nariais tik dr. Joną Basanavičių, dr.
Joną Šliupą, B-. K. Balutį. Dabar pagerbė
jai karinės paramos už 40 mil. dolerių.
Kambodija prašė paramos už 350 mil. tuo titulu advokatą, poetą ir vertėją Nadą
Rastenį.
dolerių.

Pirmiausia aktyvas
„VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS“ NUKRYPO NUO PARTIJOS LINIJOS
Blankią sovietinę Lietuvos spaudą be nekoks, o partijai reikia atsiskaityti prieš
vartydamas, karts nuo karto užtinki, šiaip Maskvą, o čia jau surastas kaltininkas,
jau vakarų spaudos išlepintas žmogus, po, nes. pagal partiją, Valstiečių Laikraštis ne
kaip visada, nieko nepasakančia antrašte pakankamai kelia žemės ūkio specializavistraipsnį, kurio turinys yra sensacingas. mo, intensyvumo, mokslinio darbo organi
Taip ir atsitiko su šių metų „Komunisto“ zavimo ir kitas problemas. Mat, trūksta VL
žurnalo 8 nr. LKP Centro Komiteto sky net kryptingumo, nes jis per mažai remiasi
riuje atspausdintu rašiniu „Stiprinti spau kaimo korespondentais, plačiu aktyvu, o
dos veiksmingumą“. Straipsnyje būtume jis turi plėsti masinę-organizacinę veiklą.
Dar komunistų partijai nepatinka, kad
galėję laukti bendro aptarimo, kaip spauda
turi tarnauti komunizmui, bet jame kalba laikraščio puslapiuose nepilnai nušviečia
ma tik apie „Valstiečių laikraštį“. Taigi ci mas kaimo pirminių organizacijų darbas,
tuojame ten skelbiamąjį LKP CK biuro jų patyrimas, ne visada ryškiai parodoma,
kaip dirba ir gyvena kaimo komunistas, o
nutarimą:
„Valstiečių laikraščio" redakcija įparei plačiai nagrinėjama moralės, elgesio kul
gota geriau nušviesti kaimo pirminių par tūros tema, kuri sulaukia nemažo skaity
tinių organizacijų darbą, jų patyrimą, tojų dėmesio. Dar redakcija išspausdino ei
sprendžiant aktualius žemės ūkio gamybos lę straipsnių, kuriuose aštriai smerkiamas
klausimus. Būtina dar ryškiau parodyti, biurokratizmas, abejingumas žmogui. J to
kaip dirba ir gyvena kaimo komunistai. kią medžiagą, kaip rašoma, atsiliepia daug
Laikraštis taip pat turi išsamiau ir visa laikraščio skaitytojų.
Laikraštis, kaip spėjama, pasidarė per
pusiškiau rodyti propagandisto, agitato
riaus, lektoriaus darbo patyrimą, giliau ir daug populiarus, tokios temos traukia
plačiau rašyti partinio švietimo klausi skaitytoją. Dėl to redakcija ir įpareigoja
ma praplėsti skyrių „Po to, kai rašėme" ir
mais“.
jame vis priminti partiją ir tt.
Redakcija įpareigota plačiau įtraukti j
Po tokio partijos pasisakymo, tikriausia,
darbą aktyvą, kaimo korespondentus. Jai riedės „Valstiečių Laikraštyje“ galvos, o
nurodyta išplėsti skyrelį „Po to. kai rašė gal no kiek laiko, kaip to paties „Komu
me". Tame skyrelyje paprastai spausdina nisto" 69 psl. istorikai rašo, partija turės
mi komentarai, pakartotinės koresponden vėl panašius žodžius vartoti, kaip šitie:
cijos apie kritiškos medžiagos svarstymą.
„1937 metais socialistinio teisėtumo pa
Biuras taip pat atkreipė dėmesį į tai. kad žeidimo sąlygomis, sulaukęs vos 43 metų
reikia dažniau grįžti prie kritiškos medžia amžiaus, R. Pileris žuvo. 1957 metais jo ge
gos.
ras vardas buvo atstatytas: jis buvo reabi
Šis Maskvos komunistų partijos satelito lituotas“.
nutarimas yra gana aiškus, čia nieko ne
res
reikia nei pridėti, nei atimti. Mėginsim su
pažindinti skaitytoją, ką tas nutarimas
reiškia.
„Komunisto"
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GYVENIMAS SVETUR
V. KRĖVĖ L AlšKUOSE

Paskutiniojo karo frontui iš rytų vėl ar
tėjant į Lietuvą, tarp įsibėgusiųjų į vaka
rus buvo ir rašytojas Vincas Krėvė, šiau
dinės pastogės, Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų, Šarūno, Skirgailos ir kitų
kūrinių autorius. Karo pabaigos sulaukęs
Austrijoje, ten dar ir po karo pagyvenęs
stovykloje, anksčiau negu daugumas kitų
pabėgėlių išvažiavo į JAV, nes prof. A. Se
nas išrūpino jam darbą universitete.
Tiek ir dar Europoje prisilaikydamas,
tiek jau Amerikoje gyvendamas V. Krėvė
susirašinėjo su savo draugais, žurnalų re
daktoriais, knygų leidėjais. Po rašytojo
mirties prof. V. Maciūnas nemaža tų laiš
kų surinko ir laiko juos Filadelfijos uni
versiteto rankraštynuose. Neseniai, tais
laiškais naudodamasis, jis parašė ir darbą
„Vincas Krėvė savo laiškuose“. Perleistas
per „Draugo“ dienraštį, tas V. Maciūno
darbas dabar pakartotas atskiru leidiniu
(49 psl., kaina 1 dol.).
Karo meto laiškai pirmiausia rodo, ko V.
Krėvė bėgo iš Lietuvos — jis nujautė, kad
pasilikęs nebūtų glostomas. Krėvė gi dar
vokiečių okupacijos metais iš Maskvos bu
vo apšauktas išdaviku, nes 1942 m. atsklei
dė kai kuriuos faktus iš bolševikų okupa
cijos metų, kada jam teko kurį laiką eiti
ministerio pirmininko pareigas.
ĮTEIKTOS PREMIJOS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio premijos
už romanus jau įteiktos jas laimėjusiems
rašytojams J. Gliaudai, A. Baronui ir A.
Kairiui.
A. Baronas tose premijų įteikimo iškil
mėse pareiškė, kad parašyti partizanine te
ma romaną jį paskatinęs neseniai slapta iš
Lietuvos atgabentasis eilėraščių rinkinys
„Neparašyti laiškai“. Poetas ten kreipėsi į
laisvojo pasaulio rašytojus šiais žodžiais:
„Mūsų mylimieji kūrėjai, aprašinėtojai ir
išreiškėjai naujų pasaulių, ar jums užten
ka skausmo ir kančios jūsų naujiems pa
sauliams? Mes jau per daug pavargome,
nes jau per daug nešėme ant savo jaunų
pečių. Poetai mūsų iškilieji, jūs, kurie
mums širdis uždegėte mūsų žemės meilės
gaisrais, ar jūs galite rašyti degančiu krau
ju? Čia amžinai grumiasi nevilties juodybė
su protarpiais vilties, o jūs ten rašote apie
ramias peteliškes,. apie rasos lašelyčius.
Rašykite apie baisų deginantį skausmą,
kuris sukausto mūsų ateitį, rašykite apie
mūsų miškų širdį draskančias raudas, apie
verkiantį, išlietą ir užmirštą mūsų kraują“.

O svetur jį iš pat pradžių slėgė, kad nė
ra jokių sąlygų dirbti. Svajonėse ir sap
nuose jis dar vis tebegyveno Lietuvoje.
Kai pasibaigė karas, jis pradėjo atsigauti,
nes susidarė sąlygos dirbti: stovykloje bu
vo leidžiamas žurnalas „Tėvynėn“, kurio
jis buvo vyr. redaktorius, įsteigta lietuvių
gimnazija, kurioje jis mokytojavo. Sąlygos
tebebuvo skurdžios, bet Krėvė pajuto lie
tuvių dėmesį sau ir globą. Iškviestas j
Ameriką ir pradėjęs profesoriauti, jaučia
si pakankamai aprūpintas, bet dolerinė ap
linka vis tiek nepatenkina jo. dėl to jis ir
guodėsi: „mano vardas liko Lietuvoje, čia
atsivežiau tik pavardę, kuri jau nieko ne
reiškia“. Arba kitame laiške: „Supranta
ma. kad darbas čia, kokis jis bebūtų, ne
teikia moralinio pasitenkinimo. b"n' man,
todėl manau, kad ir kitiems, nes dirbi ne
savo krašto naudai, ne dėl savųjų žmor’ių,
o svetimųjų naudai. Nejauku dargi gyven
ti tarp svetimųjų ir siela ir nuotaikomis".
Nuvylė jį Amerikos lietuviška aplinka.
Tačiau, dirbdamas universitete, jis stengė
si ir rašyti ir turėjo visokiausių planų, ko
kias ir kaip lietuviškas knygas reikėtų leis
ti. Kai kurios jo knygos anuomet buvo pa
kartotos Vokietijoje naujomis laidomis, iš
ėjo „Dangaus ir žemės sūnus“. Krėvė
džiaugėsi sumanymu išleisti almanachą, la
bai pritarė tą reikalą sumaniusiam J. Ais
čiui. Džiaugėsi kitų rašytojų talentingais
darbais.
Eet ir šituo kūrybingu ir džiaugsmo prašviesinamu laikotarpiu V. Krėvei paskuti
niaisiais savo gyvenimo metais teko pa
kęsti ir skaudžių dalykų. Ana. kai pasirodė
jo „Dangaus ir žemės sūnus", pasigirdo ir
veikalą smerkiančių balsų. Toks stipriau
sias balsas buvo vysk. V. Pado’skio straips
nis Aidų žurnale. Vyskupas reiškė nuomo
nę, kad katalikui Krėvės kūrinys bus ne
priimtinas ir gali būti įtrauktas į katali
kui neškaitytinų knygų sąrašą. Šitaip nu
teikus visuomenę, Krėvė susilaukęs antro
smūgio: matyt, tos kritikos įtakoje jam už
tokį kapitalinį darbą nebuvo paskirta lite
ratūros premija, kaip buvę galima tikėtis.
Apie tą pat laiką V. Krėvė pastebėjęs, kad
net jo pavardę stengiamasi praleisti, kai
svarstoma literatūros reikšmė tautai.

Pamažu išsisklaido tie visi dūmai. Mini
ma V. Krėvės 70 m. amžiaus sukaktis, ir ta
proga daug kur apie jį rašoma, teigiamai ir
plačiai. Tai Krėvę dar kartą pradžiugino:
„Aš maniau, kad esu užmirštas, o matau,
kad visuomenė domisi manimi“, pareiškė

PRANEŠĖJAS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro
Valdyba, štai, išleido jau savo biuletenio
„Pranešėjo“ Nr. 4. Vadinas, lyg ir nepa
grįstai skųstumės, kad laikraščiams trūks
ta bendradarbių, jei žurnalistų organizaci
ja pati viena pajėgia turėti savo laikraštį.
Kaip ir ankstesniuose numeriuose, šįkart
irgi spausdinamas Sąjungos pirm, ir „Pra
nešėjo“ red. V. Alanto pasisakymas įvai
riais klausimais — paruošti Sąjungos Įsta
tai, galvojama apie lietuvių spaudos fede
raciją, keliama mintis, kad „Pranešėjas"
galėtų pasirodyti net 6 kartus per metus, ir
kitokie visuomenės dėmesio verti dalykai.
Alf. Žiedas spausdinasi su straipsniu
apie lietuvių spaudos ir žurnalistikos kul
tūrą. Istoriškai, atrodo, reikalas teisingai
nušviestas, bet, deja, praktiškai mūsų
spaudai ne vienu atveju stigtų kultūros ir
ypač etikos.
Du didesni dalykai spausdinami iš lietu
vių žurnalistų praeities metų: B. G. rašo,
kaip LŽS buvo atkurta Vokietijoje, o V.
Rastenis — apie žurnalistus nepriklauso
moje Lietuvoje.
Platoka lietuvių žurnalistų gyvenimo
kronika. V. Selenis rašo apie spaudos kon
ferenciją su Michigano gubernatorium, fo
tografijomis ir tekstais supažindinama su
Detroito žurnalistų veikla, rašoma apie čikagiškių veiklą. Tęsiamas mirusiųjų
plunksnos žmonių sąrašas.
Apskritai numeris turiningas ir įvairus.
KAIP ŠVEICARIJOJE BUVO
SPAUSDINAMI LIETUVIŠKI PAŠTO
ŽENKLAI

Čikagoje leidžiamasis filatelistų draugi
jos „Lietuva“ biuletenis savo Nr. 6 (141)
spausdinasi įdomius dokumentus iš 1919
metų, kurie rodo, kad tada Šveicarijoje, su
niekuo nesitaręs ir niekieno nepavestas.
Lietuvos misijos tame krašte sekretorius
P. Jucaitis užsakė gaminti lietuviškus paš
to ženklus.
Spausdinimas buvo sustabdytas, kai tik
Jucaičio viršininkai sužinojo. Bet iš ap
klausinėjimų vis tiek nepaaiškėjo, ar Ju
caitis iš naivumo tai darė, ar blogesniais
sumetimais.

minais. Taip pat nenušviestos „Lietuvos
religinės laisvės privilegijos", priimtos Vil
niaus seime 1563 metais, o tai esąs vienas
MONTEVIDEO UNIVERSITETAN
svarbiųjų Lietuvos istorijos dokumentų.
Urugvajuje gimęs Alfredas Stanevičius,
Lietuvos Evangelikų Reformatų bažny
baigęs odontologijos mokslus, buvo pa
čios sinodas įspėja, kad panašių klaidų tu
kviestas Montevideo universiteto profeso
rėtų būti vengiama.
riaus asistentu odontologijos fakultete.
A. Stanevičius yra didelis lituanistikos
KARŪNA LIETUVAITEI
mėgėjas ii’ lietuvių tautinių šokių ansamb
Filadelfijos Respublikonų Komitetas
lio vadovas.
JAV kreipėsi į įvairių tautybių organizaci
jas, kad jos išsirinktų savo atstovę „Tau
SADŪNAITĖS LAIŠKAI DIEVUI
tybių Karalaitės" rinkimams. Lietuvių Res
„Draugas“ rašo, kad „Ateities" leidykla publikonų taryba iš 5 kandidačių išsirinko
išleidžia poetės D. Sadūnaitės-Sealey eilė Onutę Valašinaitę, kuri gavo teisę varžytis
raščių rinkinį „Laiškai Dievui“.
su kitomis tautybėmis dėl „Tautybės Kara
laitės“ titulo.
DONELAIČIO KAPAS
Birželio 20 d. susirinko 12 tautybių gra
Naujas poeto Kazio Eiradūno eilėraščių žuolės, pasipuošusios tautiniais rūbais, ku
rinkinys „Donelaičio kapas“ spausdinamas
rių tarpe ir lietuvaitė Onutė.
Čikagoje — leidžia M. Morkūnas.
Teisėjais buvo pakviesti miesto tarybos
nariai, ir jie Onutę Valašinaitę išrinko
MIŠKO ŠVENTĖ
„Tautybių karalaite" (antroji vieta atiteko
Naujausias Vlado Jakubėno muzikos kū
latvei, trečioji — graikei).
rinys „Miško šventė“ bus atliktas Čikago
je rugsėjo 5 d.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

PARAMA VAIŽGANTO GIMINĖMS

J. Tumo-Vaižganto giminėms — Sibiro
ADOLFUI KLIMUI 80 M.
kankiniams, dabar gyvenantiems Lenkijo
Laikraštininkas
ir visuomenininkas
je. Detroito St. Butkaus vardo šaulių kuo
Adolfas Klimas sulaukė 80 m. amžiaus.
pos iniciatyva buvo pasiųsti keturi rūbų ir
Pagerbdamos jį, LŽS Centro Valdyba pa avalynės siuntiniai.
kėlė jį pernai garbės nariu, o Šaulių Są
junga apdovanojo Šaulių žvaigždės ordinu.
SLIDINĖTOJŲ ŠVENTĖ

PO 70 METŲ

Kazys S. Karpius, rašytojas ir laikrašti
ninkas, atšventė 70 m. amžiaus sukaktį.
Jis yra prirašęs daug knygų, daugiausia
istorinių apysakų ir romanų. Taip pat jis
yra įsteigęs, leidęs ir redagavęs „Dirvos“
laikraštį.
Vyt. A. Braziulis sulaukė 70 m. amžiaus
ir atšventė 50 m. spaudos darbo sukaktį.
Lietuvoje V. A. Braziulio spaudos dar
bas daugiausia buvo susijęs su teatru.
STATYS NAUJUS LIETUVIŲ NAMUS

Clevelando (JAV) lietuviai per savo Li
thuania Village bendrovę nupirko sklypą
ir nori pasistatyti naujus lietuvių namus
su sale, valgykla ir kambariais organizaci
joms.
EVANGELIKAI NURODO KLAIDAS

jis minėjime Filadelfijoje.
V. Krėvė mirė 1954 m. Po jo mirties sve
tur J. Kapočius išleido V. Maciūno reda
guotą jo raštų penkiatomį. Palaipsniui jis
vėl pasidarė patogus minėti ir Lietuvoje
(literatūros istorijoje, jo kūrybą nagrinė
jančiuose straipsniuose), ir ten pasirodė
keli jo raštų tomai.
K. Abr.

Australijos Melbourno sporto klubas
„Varpas" rugpiūčio 15-16 d. Buller kalnuo
se surengė antrąjį žiemos sporto slidinėtojų šventę. J ją buvo įsiregistravę 40 lietu
vių slidininkų iš daugelio Australijos mies
tų.

Lietuvos Evangelikų Reformatų baž
nyčios sinodas rado reikalą atkreipti visuo
menės dėmesį į tai, kad Lietuvių Enciklo
pedijoje religinėmis temomis straipsniai
parašyti tendencingai, neprisilaikant moks
linio metodo ir istorinės tiesos. Kai kurio
se vietose reformacijos šalininkai ir evan
gelikai esą vadinami klaidatikiais, sektan
tais eretikais/atskalūnais ir panašiais tef-

APVAIZDOS KELIAI

‘Tavimi, Viešpatie, pasitikiu. Tariau:
Tu esi mano Dievas. Tavo rankose
mano likimas“ (Ps. 30, 15-16)
Nelaimių, priespaudos, persekiojimų me
tu esame pratę skaudžiai nuliūsti, nes pa
tys nepajėgiame atsikratyti blogybių. Tu
rėtume šauktis pagalbos To. iš kurio va
lios esame pasaulyje. Dievo. Jo Apvaizda
lydi atskirus žmones ir tautas. Jis prašo
mas taip - padaro, kad iš nelaimių nu
skriaustam pasidaro gėris.
Tautos nelaimės

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
jų pačių dokumentų šviesoje
1918-1919 METAIS
Ats. mjr. P. Gudelis

Lietuvos bolševikai nesiliauja savo propagan
doje kartoti, kad nepriklausomos Lietuvos vyriausy
bė žingsnio nežengė be imperialistinės vokiečių vy
riausybės leidimo ar įsakymo. Iš čia nurodytojo pra
šymo leisti formuoti jiems naujus, tariamai lietuviš
kus karinius dalinius matome, kad jie viską spren
džia pagal save.
Kitoj vietoj (148 p.) Kapsukas rašo, kad buvo
sudaryta dar speciali trejukė: „Kada susidarė Vil
niuj įtempta padėtis, nutarta buvo kovoti su gink
lais rankose. Ginkluotos kovos organizavimui buvo
sudaryta trejukė, bet ji turėjo siauras techniškas
funkcijas“. O pastaboje 45 nr. (238 p.) jis dar paaiš
kina: „Į ją įėjo dd. Svolelis-Proletaras, Cichovskis
ir Piliaris- Deja, pirmieji du visiškai neturėjo patyri
mo šiame darbe; jie niekuomet nebuvo tarnavę ka
riuomenėj ir nedirbo tarp jos“.
Ką ta trejukė ir pats CK iš tikrųjų darė, rašo
Aijgarietis (Kps. 1, 148 p.) taip: „Pati trejukė, kaip
ir CK dauguma, orientavosi ne į darbininkų ginkla
vimąsi, o į pagalbą iš raudonosios armijos pusės.
Ateis raudonoji armija ir atneš tikrą sovietų val
džią“.
Ar ne nuostabus dabartinių lietuvių bolševikų
akiplėšiškumas užsispyrus neigti savo pirmtakų at
virus prisipažinimus, kad ne jie ir ne sukilę darbinin
kai, o rusų raudonarmiečiai įkūrė Lietuvoje „tikra
sovietų valdžią“?
Kategoriškai paneigdami šią tiesą, bolševikų
„blizgintojai“ plačiai giriasi savo tariamai iš Rusi
joje gyvenusių lietuvių suformuotais pulkais. Jie bū
tų patenkinti, jei tremties lietuvių tarpe susirastų
lengvabūdžių, kurie leistųsi įtikinami, kad toje į Lie
tuvą žygiavusioje raudonojoje armijoje vyravo tokie
lietuvių pulkai. Taigi, jei jau tvirtai tikima, kad bol
ševizmą į Lietuvą atnešė raudonoji armija, tai „bliz
gintojai“ norėtų tą tikėjimą dar papildyti tuo, kad
tai atliko raudonarmiečiai lietuviai.
Betgi kiek aš prisimenu anuometinę padėtį Ru
sijoje, tai sprendžiu, kad bolševikams pavyko
įtraukti tik nedidelį skaičių savo rizika nedrįstančių
pavieniui grįžti lietuvių. Tokie pasinaudojo galimy

be viskuo aprūpintame dalinyje patogiai pasiekti
Lietuvą. Fanatiškų komunistų jų tarpe nebuvo. Kad
buvo taip, o ne kitaip, sprendžiu iš toliau pateikia
mųjų faktų.
Jau esame nurodę, kad karo komisaras Rasikas
gruodžio 25 d. laikinosios vyriausybės posėdyje gy
rėsi sėkminga naujos raudonosios kariuomenės for
mavimo eiga. Tačiau gruodžio 26 d. protokole už
tinkame įrodymų, kad seniai suformuotoji raudo
noji gvardija nerodė jokio uolumo kariauti su taria
maisiais imperialistais. Protokole (Brb 32 dok.). ku
rio vertimą čia paduodu, rašoma:
„Laikinosios revoliucinės Lietuvos d. ir v- vy
riausybės pasitarimo protokolas apie padėtį Vilniu
je. 1918 m. gruodžio 26 d.
Dienotvarkė: Pirmininko pranešimas apie pa
dėtį Vilniuje. Drg. Mickevičius-Kapsukas praneša,
kad, sprendžiant pagal iš Vi'niaus gautąjį laišką, pa
dėtis ten labai rimta: kareivi į taryba suėmė apie 40
mūsų draugų .ge’ežinke’ie’i i, ir jų gyvybei gresia pa
vojus iš baltagvardiečių ir lenkų legionierių pusės.
Mūsų Vilniaus draugai reikalauja, kad mes im
tumės energingų priemonių greičiau užimti Vilnių.
Išleistas įsakymas energingai žygiuoti pirmyn,
bet karininkai nejuda, todėl mums reikia paskirti sa
vo komisarą, kuris juos išjudintų. Šiuo metu mes tu
rime vienintelį kandidatą — drg. Norvidą.
Drg. Norvidas: Aš džiaugčiaus, jei jausčiausi
sugebančiu išpildyti .man pavedamas pareigas, bet
to jausmo man stinga. Atsižvelgdamas į politinio
momento svarbą, aš sutinku imtis šio atsakingo dar
bo, bet su sąlyga, jei jūs duosite man direktyvas.
Drg. Mickevičius-Kapsukas: Direktyvas duosi
me, ir aš esu tikras, kad d. Norvidas pajėgs išpildyti
jam pavedamas pareigas.
Drg. Mickevičiaus-Kapsuko pranešimas priima
mas dėmesin- Drg. Norvidas skiriamas Naujųjų
Švenčionių rajone operuojančiųjų raudonosios ar
mijos dalinių komisaru. Pirmininkas V. MickevičKapsukas. Sekretorius L Lenkaitis“.
O dėl komisarų teisių ir pareigų žinoma, kad

jie privalėjo įtikinti karius stropiai vykdyti įsaky
mus, o neklausančius be jokio teismo bausti... kulka
į pakaušį.
Aukščiau buvau pateikęs Angariečio kritišką
pasisakymą dėl CK ginklavimosi komedijos. Galiu
dar papildyti tuo, kad ir pats Kapsukas „savikritikos“ momentais taip pat neigiamai vertino tą „veik
lą“. Straipsnyje „Ginkluoto sukilimo klausimas“
(128 p.) jis rašo:
„Įvairiuose CK dokumentuose ir nutarimuose
kalbama apie tai, kad reikia ginkluotis, organizuot
ginkluotus būrius — raudonąją gvardiją... Vienok
reikia pasakyti, kad, nežiūrint viso to, vistiek dau
giau buvo pasitikima Sovietų Rusijos raudonosios
armijos atėjimu, negu savo jėgomis“. Kitoje vietoje
(128 p.) jis vėl kartoja, kad buvo daromi nutari
mai.. „šitie CK nutarimai rodo, kad buvo rūpina
masi ir darbininkų ginklavimu. Vienok vistiek pir
moj vietoj stovėjo raudonosios armijos atėjimo lau
kimas“.
O iš minėtųjų 1918 m. gruodžio 19 ir 20 d. CK
protokolų matėme, kad to atėjimo buvo ne tik lau
kiama, bet dedamos visos pastangos jam pagreitinti.
Taigi pats Kapsukas pripažino, kad visi tie nu
tarimai surengti ginkluotą sukilimą buvo papras
čiausias popieriaus tepliosimas, o visos kalbos apie
tai — tik agitacinis tuščiažodžiavimas. Gaila, kad
Kapsukas pasirodė ne geresnis pranašas už Marksą.
Jei jis būtų numatęs dabartinę savo palikuonių pa
dėtį. jis, tikriausia, būtų savo raštuose daugelį daly
kų nutylėjęs ir tuo palengvinęs „blizgintojams“ bū
tinai į aukštybes kelti tai, ką net pats pranašas pa
neigė.
Bolševikų ,,pagalbiniai daliniai“ Lietuvoje

Taigi nei bolševikų CK, nei jų paskelbtoji vy
riausybė nepajėgė pasiekti jokių vaisių „ginkluoto
sukilimo klausimu“. Bet jie taip pat labai daug rašo
apie spontanišką raudonarmiečių būrių steigimąsi
įvairiose Lietuvos vietose. Arčiau panagrinėję įsiti
kiname, kad ir tai tik tuščia agitacija. Pirmiausia
dažnai neminimi jų dalyvių kiekiai arba duodamos
prieštaraujančios žinios. Pastebėjau, kad „blizginto
jai“, stengdamiesi tų būrių skaičių išpūsti, tą patį
būrį vadina dviem vardais. Pvz., D. Budinas suorga
nizavo būrį Kuršėnuose, bet, išskaičiuojant būrius,
greta Kuršėnų būrio, minimas dar ir D. Budino Že
maitijos būrys.
(Bus daugiau)

Lygiai prieš 50 metų Lenkijos Viršinin
kas J. Pilsudskis įsakė gen. Lucianui Želi
govskiui (1865-1946) sukilti ir klasta užim
ti Lietuvos sostinę Vilnių. Nors Suvalkuo
se buvo pasirašyta su lenkais sutartis 1920
m. spalio 7 d., bet Želigovskis „sukilo“ ir
spalio 8 d. paskelbė, jog sudaroma “Viduri
nė Lietuva“, o jis pats — Vyriausias Karo
Vadas. Panaudodamas 16 pėstininkų bata
lionų. 5 kavalerijos eskadronus. 36 lauko
patrankas, turimus šarvuočius, pradėjo žy
gį į Vilnių, iš kurio lietuviai turėjo trauk
tis: Pilsudskis su Želigovskiu norėję atsta
tyti buvusią istorinę Lietuvos Kunigaikš
tystę, kurios lietuviai nenorėjo, sudarę res
publiką. Ir spalio 9 d. lenkai užėmė Vilnių.
Prasidėjo skaudus nesutarimas.
Naujos vyskupijos pradžia

Tuo metu pas Vilniaus vyskupą Jurgį
Matulaitį gyvenęs kun. J. Krikščiukaitis
rašo savo atsiminimų XIII straipsnyje: “Vi
durinės Lietuvos“ Ministerių Pirmininkas
Meysztowicz (1864-1943) išsitaręs, kad Vil
niaus krašto lietuviams ir baltgudžiams
suvaldyti reikia tik parodyti ‘gerą lazdą“.
Toji lazda turėjo būti suimant ir įkalinant
žymesniuosius lietuvių ir gudų veikėjus. J
jų tarpą (suimtųjų) pateko ir vysk. Jurgio
tarnas, Andrius Mečiūnas. Jis buvo ramus,
tykus, protingas ir labai darbštus. Kad jį
Meištavičius paliepė suimti, atrodo, norėjo
tuo lenkų akyse pažeminti vyskupą Jurgį:
globoja valstybės išdavikus! Tarp "33" iš
tremtųjų į Lietuvą 1922 m. sausio gale bu
vo ir Vilniaus kapitulos kanauninkas Juo
zapas Kukta, artimas vysk. Jurgio drau
gas.
Kun. J. Krikščiukaitis rašo: „Vyskupas
Jurgis man sako. kad. esą. reikia pasinau
doti šia proga ir kan. Kuktą skirti admi
nistratorium tos Vilniaus vyskupijos da
lies. kuri yra Lietuvos ribose".
Tuoj buvo pagamintas kan. Kuktai pa
skyrimo raštas su visais įgaliojimais 1922
m. kovo 3 d. ir apie tai pranešta į Kauną
Lietuvos vyriausybei. Jo valdžioje atsira
do 5 dekanatai. 63 bažnyčios. 82 kunigai ir
apie 215.000 katalikų. Kan. J. Kukta pasi
rinko gyvenamąją vietą Kaišiadoris.
Kaišiadorių vyskupas

Bekuriant bažnytinę Lietuvos provinciją,
prie Kaišiadorių apaštališkosios administratūros buvo prijungta iš žemaičių vys
kupijos Želvos parapija ir dar kelių para
pijų kai kurie kaimai. Lietuvos Bažnytinė
Provincija buvo įkurta pop. Pijaus XI raš
tu: „Lituanorum gente“ 1926. IV. 4. o ry
tojaus dieną buvo paskirtas pirmasis Kai
šiadorių vyskupijos ganytojas Juozapas
Kukta. Jis buvo konsekruotas gegužės 1 d.
Nuostabūs Apvaizdos keliai.
K. A. M.
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Ten susitiko su lietuviais
Praėjome kokį penkiasdešimt jardų iki
kryžkelės, jausdamiesi maždaug panašiai,
kaip turėjo jaustis astronautai, kai jie pir
mą kartą iškėlė koją mėnulyje. Staiga mes
buvome apsupti. Atrodo, kad jie iškilo iš
tamsos ir nusileido iš tamsaus dangaus —
jauni vyrukai, apie tuzinas jų, užkirtę ke
lią mums prieky ir užpakaly, apsupo mus
tylom.
— Po velnių, — pagalvojau, — pasalos.
Farrow tarė:
— Štai tau ir yra. Pasimatysime Sibire.
Mes įsitempėme, ir tuo nerviniu aki
mirksniu prieš pradedant muštis aš sumi
šau, kai pamačiau, kad arčiausiai stovin
čio veide pradeda megztis drovi šypsena.
Jau buvau bepuoląs ir besmogiąs, kai jis
ėmė ir visiškai išsišiepė.
— Anglai?
— Taip.
— Ar turite angliškų svarų? Deutschmarkių...?
Kitas pratarė:
— Aš moku gerus pinigus už angliškus
svarus. Aštuonis rublius, ką? Kiek prašot?
Keli jie išsitraukė pinigines ir išsiėmė iš
jų po stambų pluoštą banknotų mums pa
rodyti.
— Anglų svarų? Deutschmarkių? Ar pa
darysime biznį?
Mums nebuvo reikalo keitinėti pinigus,
bet kadangi tas vaikinas, kurio vardas toks
neištariamas, bet skamba kaip Waesel, bu
vo toks įkyrus, tai Farrow iškeitė dešim
ties guilderių banknotą (mes atplaukėme
iš Roterdamo) už dvylika rublių, iš to už
dirbdamas apie keturis šimtus procentų.
Sakėmės, kad norime surasti barą, ir vaiz
davome gėrimo veiksmą. Waesel tarė:
— Okei, okei, parodysiu jums. Gal su
manim galite padaryti biznį? Marškiniai,
žaketas, batai, žiebtuvėlis? Moku gerus pi
nigus.
Waesel ir besišypsantis vaikinas vedė
mus kaip procesijoje, kuri zigzagais ėjo vis
panašiomis gatvėmis, kol mes atsidūrėme
tokioje miesto srityje, kur pastatai didesni
ir šviesiau ir keletas parduotuvių buvo
matyti. Gatvės taip pat buvo platesnės, ir
jomis važinėjo autobusai ir retkarčiais
koks automobilis, šaligatviais vaikščiojo
daug žmonių, ir tą su šypsena aš paklau
siau, ar mes artėjame į miesto centrą. Jis
pasakė:

— Čia yra Klaipėdos centras. Čia Sovie
tų aikštė.
Jie nuvedė mus į restoraną, pavadintą
Palanga, tuoj šalia Sovietų aikštės. Toli
mesnėmis dienomis man teko su ta vieta
gerai susipažinti. Iš lauko ji niekuo nesi
skyrė iš šimtų kitų beveidžių, belangių pa
statų didelėmis medinėmis durimis, bet vi
duj tarp stalų ilgame siaurame kambaryje
man paaiškėjo, kad krašto šiluma buvo
žmonėse, jų akyse, jų judesiuose, jų kalbo
je, tame patraukliame atokume, kurio jie
laikėsi susipažinę su mumis, svetimume,
kuris palaipsniui, ramiai, beveik nepaste
bimai, kaip aš čia galėčiau pasakyti, — su
žydo — nuostabiu nuoširdumu. Be palio
vos visur čia padėjo Farrow smagi laikyse
na.
Likusią to vakaro dalį rijome puikų
šampaną, kurio prisigėrėme per daug ir
per greitai, kaip vaikai kad daro su šnypš
čiančiais gėrimais svečiuose. Vienintelį ne
susipratimą atsimenu visu aiškumu tai kad
kalbėjaus su mergina, vardu Irena, nes ji
mokėjo angliškai ir jos akys buvo inteli
gentiškos, ilgesingos. Aš ją daug ko klau
siau ir esu užmiršęs jau daugelį tų klausi
mų ir atsakymus į juos. Bet aš kvailokai
pasakiau:
— Ką iš tikrųjų jūs, rusai darbininkai,
galvojate apie savo atitikmenį Vakarų Eu
ropoje ir Jungtinėse Valstybėse?
Dar nebuvau baigęs sakinio, o jau žino
jau. kad kažką netaip pasakiau. Ji tuojau
įsitempė ir su įkarščiu išbėrė:
— Mes esame n e rusai. Mes esame
lietuviai. Lietuviai!
Sekančią dieną laivo skelbimų lentoje
buvo, iškabintas tvarkaraštis, kas numato
ma Interklube, sovietų jūrininkų misijoje.
Tą vakarą „jaunos merginos'1 turėjo su
tikti mus prie uosto vartų ir lydėti į šo
kius Kultūros rūmuose. Dar kitą vakarą
autobusu turėjome važinėti po Klaipėdą ir
jos apylinkes. Tvarkaraštyje dar buvo nu
matytas apsilankymas sporto rūmuose, kur
mes galėsime varžytis su sovietiniais spor
tininkais ir atletais tokiose žaidynėse kaip
tinklinio, krepšinio ir stalo teniso. Turėjo
būti suorganizuotos futbolo rungtynės ir
apsilankymas angliškai kalbančiųjų mo
kykloje, kur iš mūsų pageidaujama pakal
bėti moksleiviams apie Didž. Britaniją. Bu
vo gandų, kad ves mus apsipirkti, į filhar

monijos koncertą ir į vaidinimus lietuvių
kalba Klaipėdos Dramos teatre. Niekas ne
buvo privaloma, o smagu buvo matyti, kad
tiek rūpinamasi jūreivius palinksminti.
Joks kitas kraštas, kur tik esu buvęs, nėra
parodęs tokio rūpesčio.
Nors „Kultūros rūmų" pavadinimas pir
šo mintį iškilmingumo, kur kiekvieną šokį
lydės duslūs vargonų garsai ir poros laiky
sis per porą sprindžių viena nuo kitos, bet
daugumas mūsų prisistatė prie vartų tikė
damiesi susirasti poras sau tarp tų jaunų
merginų, kurios tariamai turėjo sutikti
mus. Tie sutvėrimai darėsi vis labiau pa
sakiški su tirštėjančiais gandais. Turėjo
būti tuzinas jų. Du tuzinai, šešiasdešimt.
Jos buvo moksleivės tautiniais drabužiais,
statybų darbininkės, tipiškos Kremliaus
apmokytos kurtizanės, kurios šnabžda vi
sokius niekelius apie Leniną ir suvilioja
tave Manifesto brošiūra. O atsitiko taip,
kad mūsų laukė dvi vidutinio amžiaus šei
mininkės, atsiųstos iš Interklubo. Jos nu
ėjo kartu su mumis į Kultūros rūmus, ku
rie buvo netoli Palangos, Sovietų aikštėje.
Šimtai jaunų žmonių knibždėjo fojė ir
plačioje aikštėje, iš kurios buvo matyti
apačioje šokių salė. Kažkokia oficiali pop
grupė griežė tolimajame salės gale ant pa
aukštinimo. Merginos stovėjo tylomis eilė
je palei sieną. Jauni vyrai stoviniavo būre
liais ir balsiai kalbėjosi ir nemaža juokėsi.
(B. d.)
GRAMATIKA DAINININKUI

„Literatūros ir Meno" savaitraščio „Sep
tynių dienų“ skyrelyje rašoma:
„Restorano lankytojus koncertuojančio
ansamblio vardu pasveikino dainininkas ir
atliko keletą lietuviškų estradinių dainų.
Paskui nuo vieno staliuko pakilo žmogus,
priėjo prie atlikėjo, paspaudė jam ranką ir
įteikė... gramatiką. Apdovanotasis sutriko.
Tačiau jis nesuprato, kad lankytojus čia
seniai piktina dainininkai, nedovanotinai
iškraipantys lietuvių kalbą, besistengian
tys surasti ne muzikinę frazę, o banalesnį
tarimą. Mat, visa tai jie laiko estradinio
dainavimo esme...“ .
GIRTUMO POŽYMIAI MAŽI

„Mes po lygiai išgėrėme tris bonkas ir
po gėrimo aš jaučiausi visai mažai turintis
girtumo požymių“.
(Iš vairuotojo pasiaiškinimo auto
inspekcijai). „Šluota“. Nr. 15

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
MŪSŲ SODYBOJE

Nuskardeno jaunųjų skambūs juokai, ir
nuliūliavo parko medžiais skautų dainos.
Jaunieji stovyklautojai, gal ir nenorėdami,
išsiskirstė, išdundėjo. Bet Sodyboje gyven
tojų netrūksta. Atvažiuok, kaip čigonas,
karavaną prisikabinęs, statyk palapinę,
vietos kiek nori, bet į kambarį įsiprašyti
sunkoka. Ir ne vien tik mūsiškių čia pilna,
kiti dar labiau čia pripratę. Čia laisvai ga
li atsiraityti išlygintas kelnes ir atleisti
madingą kaklaraiščio mazgą. Čia ne taip,
kaip mieste, vos iškeli koją iš namelio, ir
tuojau ant gatvės akmens. Gerai, kas turi
privičių, karklų tvorelę ar vieną kitą ro
žės krūmelį, bet jei ir tiems namie vietos
nėra, tai tikras išganymas po Sodybos par
ko medžiais prie ežerėlio.
Pulkininkas, kuris čia tikras autoritetas,
man pasakoja:
— Savo akimis mačiau: išėjo žmogelis iš
namo, saulei tekant, atsiklaupė aikštėje
ant žolės ir, iškėlęs maldai rankas, nulenkė
galvą ežerėlio pusėn.
Tikrai čia gali žmogus susikaupti ir iš
džiaugsmo voliotis, ypač jei dangus ne
šykštus ir neša saulę, kaip aukso obuolį,
po savo plačiu melsvuoju baldakimu. To
kiame ore ir medžių šešėliuose bevaikščio
jant muša prakaitas, ir vadas iš Nottinghamo sako:
— Dabar eisim šokti į šiaudus!
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EUROPOS LIETUVIS

Tiesą pasakius, kokie ten šiaudai, tik ke
letas žolyčių ir žiedų lapelių maudymosi
baseine plūduriuoja. Ir jis pirmas, kojas
surietęs, krenta kaip akmuo į vandenį. Ne
atsilieka ir reikalų vedėjas iš Londono.
— Dabar žiūrėk laiką! — jis sako man
ir duoda niurką, iškyla vidury baseino ir
kiek įkabindamas kapstosi prie finišo.
— 20 sekundžių! — paskelbiu laiką, bet
jisai tokiu rekordu nepatenkintas ir, apsi
vertęs ant nugaros, rankomis kaip irklais
kabina į kitą galą. Ir ne tik jiedu du. Čia
pliuškenasi ant gulbių nugarų sugulę jau
nieji ir poniutės su mini bikiniais. Nottinghamiškis čia taip priprato, kad kasden be
vakaro negrįžta. O dar, kai jį, prie pulkos
prisikvietę. be keturių pasodinom, tikru
Šiaudiniu pakrikštijom, ir tas vardas jam,
atrodo, prigijo.
— Tai rupūžė, taip dar man nebuvo atsi
tikę! — pyksta jisai, bet atsileidžia, kai išlošusieji, pagal čionykštę taisyklę, užsako
eilutę.
— Išlošiau vieną šilingą, o man kainavo
trys svarai, — aštriai kerta pulkininkas,
bet matyti, kad jis nepyksta ir atsileidęs
papasakoja, kaip atsirado ponas ir iš ko
ištyško grafas Tiškevičius.
Viskas gerai, kas baigiasi gerai, bet se
kantį vakarą pasibaigė nevisiškai aiškiai.
Sodybos šeimininkas pakišo idėją ir kortų

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 sykį
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.

kaladę:
— Dabar gal pamėginsim keturis bariu
kus?
Kodėl gi ne! Visi kvapą užgniaužę seka
me. kuriam iškris pirmasis bariukas, nes
tas užsako gėrimą, žaidimas užsitęsė, o už
sakytojai ėmė maišyti airišką su angliška,
vokišką su rusiška, jugoslavišką, kad ją
kelmas, net Šiaudinis nusipurtė, su len
kiška, tai visiškai viskas susimaišė, susimakalavo, ir, pradėtos temos apie apsijungimus nebaigus, šeimininkas nailono užuo
laidas užleido:
— Užteks šį vakarą, eikit miegoti.
O jisai pats nežinia kada miega. Vėliau
siai pasitraukia ir anksčiausiai vėl gyvas.
Tai ne mano žodžiai, o tų, kurie žino. Ir ne
nuostabu, platus rajonas! Džiovintų bulvių
maišelį pasigriebęs, eidamas kramto, vyštyčius pakalbina, rožes paglosto. Kopūstai,
morkos, svogūnai ir kiti visokie padarai
be jo rankos, sako, neaugtų. Vieną popietę
bevaikščiodami, iš drūto ąžuolo kamieno
krūmelį išaugusį pastebėjome, o tas krū
melis pilnas uogų! Stebimės ir abejojam.
ar tik agronomas nebus ąžuolą su serben
tą suvesdinęs!
Žinoma, yra ir padėjėjų, žiūrėk, anksti
rytą vienas ir kitas jau juda, bidonus
stumdinėja ar vežimėlį stumia, popieriu
kus rankioja, ir tik nuoga plikė, kaip mė
nulis. ryto rūkely pro medžius švysčioja.
— Duokit ką nors išgerti, gardžius ko
pūstus išvirsiu, — praneša įbėgusi ir įkai
tusi ponia šeimininkė. Yra ko įkaisti! Šei
myna didelė, visi kartu beveik į valgyklą
netelpa, nors ir ji turi po ranka Elenutę.
O vakare, žiūrėk, vėl visi pučia ir pu
čiasi, vadinasi, alutis vaikščioja, reikia pa
keisti į ką nors kitą ir gal pipirų pridėti.
Daužosi spaudžiama rankena, ir dzinksi pi
nigėliai iš lošimo mašinos, bet šeimininkas,
visų nustebimui, paima armoniką į glėbį,
visi aptyla. Jisai ir tai gali.
O lauke miega, lėtai alsuodami, parko
medžiai, ir naktyje paskendusios palapinės
ir karavanai. Ilsisi poilsio norintieji atosto
gautojai, o mažajame namelyje vyresnio
amželio nuolatiniai gyventojai. Pro langelį
nedrąsiai pažvelgia mėnulis ir mato tri
spalvę vėliavėlę ir Aušros Vartų stebuklin
gą paveikslą. Ir stebisi mėnulis: kas čia
galėtų būti Headley parke?
O rytojaus dieną kažin kur užtruko sau
lė, ir ima dulkti šiltas lietutis. Šiaudinis
nebegalės skęstis. kad jam trūksta van
dens baseine, ir ežerėlis gal papilnės, nes
ištroškusi žemė sugėrė visus išteklius. Taip
pat godžiai gaivinasi lietaus lašeliais, j bo
tagą susisukęs ir prie Sodybos didžiųjų ru
nų sienos prisiglaudęs, medelis.
A. Bučys

LIETUVOJE
Minsko kino studijoj.
N. Nakas išdirbo artisto darbą 30 metų.
Lietuvos spaudą paminėjo kalbininko
Lietuvos komunistinė vyriausybė jam bu
Kazio Ulvydo 60 m. amžiaus sukaktį.
K. Ulvydas, kėdainiškis, aukštuosius vo suteikusi nusipelniusio artisto garbės
mokslus baigė nepriklausomojoje Lietuvo vardą.
je, o pats atėjo į universitetą dėstyti po ka
VADOVĖLIAI MOKYKLOMS
ro. Iš pradžių universitete, o vėliau moks
Vilniškėje
„Tiesoje" išspausdintu „Švie
lų akademijoje jam yra tekę eiti visokias
administracines, darbų organizatoriaus pa sos" leidyklos direktoriaus B. Saulio pa
reigas. bet kaip kalbininkas jis tuoj po ka reiškimu. šiemet Lietuvos mokykloms esą
ro su kitais parengė lietuvių kalbos rašy pateikti 145 pavadinimų vadovėliai, kurių
bos žodyną, daug darbo yra įdėjęs į didžio bendras tiražas — trys milijonai egzemp
jo lietuvių kalbos žodyno ruošimą ir dabar liorių. Dalis tų vadovėlių buvę išleista pa
redaguoja lietuvių literatūrinės kalbos žo taisytomis laidomis, 25 pritaikyti naujoms
dynų. taip pat ir kitais darbais reiškiasi programoms.
Ruošiant vadovėlius, leidyklai tekę ben
kaip specialistas, ypač praktinės kalbos
dradarbiauti daugiau kaip su penkiais šim
srityje.
„Tiesoje" sukakties proga rašiusieji kal tais autorių — mokslininkų, aukštųjų mo
bininkai J. Kabelka ir J. Kruopas, be kita kyklų dėstytojų, pedagogų.
Be kita ko. tai leidyklai naujus vadovė
ko, pažymėjo: „Filologijos mokslų kandi
dato K. Ulvydo vardą jau tariame šalia žy lius ruošia mokslininkai akad. J. Jurginis,
miausių lietuvių kalbos gramatikos istori dr. A. Merkys, dr. Z. Zinkevičius, prof. J.
jos darbininkų — D. Kleino, A. Šleicherio. Budzinskis.
Aišku, nemaža dalis vadovėlių yra vers
Pr. Kuršaičio, K. Jauniaus, J. Jablonskio.
J. Žiugždos — vardų. Jubiliatas organiza tinių.
vo mokslinės lietuvių kalbos gramatikos
DŽIAUGSMAS LAIMĖJIMAIS
rašymą, pats ją redaguoja. Tai bus fundaApie muzikinius lietuvių pasisekimus
mentalinė trijų tomų lietuvių kalbos gra
matika. be jokios abejonės ženklinanti nau „Tiesa" rugpiūčio 13 d. rašo:
„Ne taip seniai aukšti įvertinimai parly
jų etapą mokslinio lietuvių kalbos tyrinėji
mo istorijoje. Pažymėtina, kad K. Ulvydas dėjo LTSR nusipelniusi kolektyvų — Vals
yra ne tiktai šios gramatikos redaktorius, tybinės filharmonijos kamerinį orkestrų iš
Kubos. Džiaugiamės tarptautiniame vargo
bet ir kai kurių skyrių autorius".
nų ir kamerinės muzikos festivalyje Len
kijoje dalyvaujančio Valstybinės filharmo
Į ISTORIKU KONGRESĄ
nijos pučiamųjų kvinteto sėkme. Išties,
J XIII tarptautinį istorijos mokslų kon įspūdingai tęsiama mūsų įžymiųjų atlikė
gresą Maskvoje, kaip „Tiesa“ rašė, buvo jų ir muzikinių kolektyvų susitikimų su
išvykusi grupė Lietuvos istorikų, vadovau užsienio šalimis tradicija. Ypač džiugu,
jamų Mokslų akademijos istorijos institu kad profesinio meno ryškumas pinasi su
to direktoriaus B. Vaitkevičiaus.
saviveiklinių kolektyvų pasirodymų meist
Dr. J. Jurginis kongrese darė pranešimų riškumu. Antai, dar neišblėso atmintyje
„Vėlyvo krikščionybės paplitimo Pabalti džiaugsmas, išgirdus „Varpo“ garsą Itali
jyje priežastys“.
joje. o iš kito ne mažiau svarbaus konkur
sinio pasirodymo Anglijoje su ryškiais lai
MIRĖ N. NAKAS
mėjimais pargrįžo Kauno „Rasa“.
Lietuvoje, eidamas 63 metus, mirė Vals
tybinio teatro artistas Napoleonas Nakas.
RENKAMAS LIAUDIES MENAS
Savo sceninę veiklų N. Nakas pradėjo
„Literatūra ir Menas“ rašo, kad paskuti
1933 m. „Jaunųjų teatre“ Kaune. Uždarius niuoju metu Lietuvos inteligentija lega
teatrą, jis organizavo lėlių teatrą ir akty liais ir nelegaliais keliais renka liaudies
viai dalyvavo jame iki 1936 m. Tais pa meno kūrinius: senų laikų darbo įrankius,
čiais metais buvo priimtas aktorium į Kau medinius smuikelius, verpstes ar metali
no dramos teatrą.
nius kryžius. Tomis vertingomis senieno
Okupacijos metu jis persikelia į Vilniaus mis jie puošia savo butus.
dramos teatrą ir sukuria visą eilę būdingų,
lengvu jumoru perpintų charakterių: Že ROBERTUKAS, RASELĖ, ARTCRĖLIS IR
maitės „Marčioj“ piršlį Mataušą, P. Cvir
ROLANDUKAS
kos „Žemės maitintojos“ šeškutį, Gorkio
Šilutėje Juozo ir Albino Čeponių ketver
„Dugne“ Kreivą gurklį ir daugelį kitų. Jo tukui sukako vieneri metai. Robertukas,
sukurtasis Žaldokas B. Dauguviečio „Žal Raselė, Artūrėlis ir Rolandukas gimė 1969
dokynėje“ įėjęs į klasikinį teatro meną.
m. rugpiūčio 14 d. Dabar jie sveria nuo 9
N. Nakas vaidino ir lietuviškuose fil iki 10.5 kg, turi dantukus ir pradeda pir
muose: „Juliuj Janony“, „Kalakutuose“ ir muosius žingsnius.
KAZIO ULVYDO SUKAKTIS

PATYRIMAS KALBA
DARŽININKU KAMPELIS

Kadangi daržininkų-mėgėjų iškeltosios
mintys ir klausimai susilaukė dėmesio, tai
rizikuosiu pradėti daržininkų kampelį. Dėl
savo pirmųjų pasisakymų susilaukiau ma
lonių laiškų, jų tarpe ir gerokai patyrusio
mėgėjo V. Ignaičio iš Bradfordo. Jo duota
sis patarimas, kaip panaudoti vištų mėšlų,
labai naujoviškas ir produktyvus. Kada
nors j pavasarį apie tai plačiau parašysi
me.
Labai norėčiau, kad redaktorius patvir
tintų. jog mano rašinėlis „E. L.“ Nr. 29 tu
rėjo tik vienų antraštę: „Daržininko ap
mąstymai". Gal redaktorius, norėdamas
man per petį paploti už naujo skyrelio įve
dimą, nuo savęs pridėjo: Patyrimas kalba.
(Panašiai ir atsitiko. „Daržininko apmąs
tymai“ turi ž ir ą. o antraštėse jas spaustu
vei sunku surinkti. Tai redaktorius pagal
vojo. kad tuose apmąstymuose daugiausia
gi ir bus dalijamasi praktiško patyrimo
dalykais, tai tiks ir antraštė: „Patyrimas
kalba“. O tokiai antraštei, kaip matyti, ne
reikia nei jokių uodeguotųjų, nei nosinių
raidžių).
Niekada nesapnavau, pradėjęs pirmuo
sius metus, prasidėti su daržininkyste, su
pakankamomis teorinėmis žiniomis ar pre
tenduoti j patyrusį žinovą.
Labai taip pat nemalonu duoti paaiški
nimus nematomam žmogui, nes tas, kas
vengia pasirašyti savo pavarde arba bijo
išsiduoti, greičiausia, turi kažkokių neaiš
kių sumetimų.
Dabar dėl Daržininko-mėgėjo purkštavimu „E. L." Nr. 32. kurį sutrumpindamas
vadinsiu „žinovu“. Aš irgi galėčiau daug
ką pasakyti ir pamokyti, bet, deja, tai už
imtų daugiau vietos. Koks maistas reika
lingas ir kam jis reikalingas, žinojo jau
mūsų proseneliai. Jie neturėjo supratimo
nei apie proteinus, nei apie vitaminus, bet
žinojo, kad jei valgysi vien tik lašinius, tai
nebus gerai. Kokios maždaug maisto atran
kos reikalingos mūsų organizmui, mes ži
nojome būdami net pradžios mokyklose.
„Žinovas“ ir pats nežino, kaip motinos krū
tyje atsiranda pienas arba kaip kūnas pa
gamina kraują. Kas vyksta organizmo vi
duje. mes jau apytikriai žinome, bet kaip
tai įvyksta, dar vis tebėra paslaptis. Tačiau
viena yra aišku ir beraščiui, kad jei duosi
me organizmui tinkamą maisto atranką,

tai kūno pareigūnai lengvai atsirinks ir
pasigamins proteinus bei vitaminus ir t. t.
Proteinams išskirti ar pagaminti didelės
reikšmės turi amino rūgštys, kurių yra: ar
ginine, histidine, lysinė, leucinė, isoleucinė,
methionine, phenylalanine, tryptophane,
threoninė ir valinė. Norėčiau, kad „žino
vas“ tuos pavadinimus aplietuvintų. Vita
minų yra: A. B, C. D. E, ir K. Jei žinovas
nenaudos sėlenų, tai jo kūnas negaus mitaminų B ir susirgs „beri-beri“ liga. Žino
ma, leidžiu vietoj sėlenų valgyti žirnius ir
figas, ir kūnas turės pakankamai vitami
nų B.
Dėl daržovinių augalų maitinimo nema
nau gaišti laiko ir aiškinti „žinovui“ (kiti
visi suprato), kad jokio pavojaus nėra pa
daryti kietą mišinį. Kad yra paprastų ir
gerų mišinių, aš žinau ir susivokiu pava
dinimuose ne blogiau už „žinovą“. Deja,
mes neturime lietuviškų pavadinimų fut
bolui, kriketui, golfui nei fosforui, nes lie
tuvių kalba iš viso „F" raidės neturi. Jei
nueisi į daržininkystės reikmenis pardavi
nėjančią krautuvę ir paprašysi azoto ar
zuperio, tai pamanys, kad nori džiovinto
ledo ar maltų skruzdės kaulų. Aš neturė
jau minties „Daržininkų kampelyje“ mo
kyti biologus ir agronomus. Norėjau tik
pasidalyti praktiškais patyrimais su kitais
daržininkais mėgėjais. Deja, susirado „ži
novas". kuris nuo aukšto Olimpo kalno
pradėjo skelbti seniai žinomus dėsnius.
Bet kodėl mes negalime ramiai ir žmoniš
kai pasiplepėti?
Eombos daromos fosforinės, dujos iš
amonijako. ir t. t. Jei „žinovas“ sumaišys
tam tikru santykiu salietrą, sierą ir ang
lies pudrą, po to prikiš degtuką, tai bus di
delis puuff!
Baigdamas norėčiau prašyti žinovą mažo
patarnavimo. 1938 m. buvo išrasta speciali
plastikinės kilmės medžiaga, kuri panau
dota iškloti keptuvių dugnui, kad kiauši
nienė neprisviltų. Tą medžiagą atsitiktinai
išrado dr. Roy Plunkett, ji vadinasi: polytetrafluroethylene (PTFE). Prašau šį pa
vadinimą aplietuvinti. Tos rūšies, anot ži
novo, moksluose bei pavadinimuose, jei
nenusimanau, tai bent savo išvedžiojimais
nieko kito nesuklaidinau, tik „žinovą“.
Vytautas Andruškevičius
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronika
kurie norėtų įsijungti į skautų eiles, skau
tus ir norinčius skautauti į susirinkimą.
Skautės, jeigu domisi, mielai kviečiamos
Rugsėjo 19 dienai numatytasis DBLS šiame pasitarime dalyvauti. Tame bendra
Tarybos posėdis atšaukiamas, nes Tarybos me susirinkime padarysiu pranešimą iš sa
pirmininkas V. Ignaitis dėl ligos dar nega vo kelionės Vokietijon. Susirinkimas įvyks
li eiti pareigų.
„Židinyje“.
Kada galės būti sušauktas tas atideda
s. B. Zinkus
masis posėdis, apie tai bus paskelbta „Eu
ropos Lietuvyje".
DBLS TARYBOS NARIAMS IR
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS
TARYBOJE

MANCHESTER^
MŪSŲ RĖMĖJAI

TAUTOS ŠVENTĖ

Apsimokėdami už „Europos Lietuvi“ ar
DBLS Manchesterio skyrius ruošia Tau
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie lietuviai tos Šventės minėjimą Lietuvių klube rug
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam sėjo 5 d., 6 vai. vakare.
spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 13
Paskaitą skaitys dr. S. Kuzminskas, o E.
šil. K. Mickevičius, po 18 šil. B. Masėnas ir Navickienė skaitys savo kūrinius.
M. Valikonis, po 13 šil. J. Markūnas ir J.
Skyriaus Valdyba
Kaleckas, po 10 šil. L. Sledziauskas, 8 šil.
J. Sasnys, po 3 šil. J. Čepas, V. Klimanskis,
J. Kunigiškis, L. Nemeika, P. Miklovas, P.
Pupalaigis, F. Ramonis, N. Žvirblis, A. Mi
liūnas ir R. Gustainis.

LIET. SODYBA

MEŠKERIOTOJŲ VARŽYBOS SODYBOJ

BENDRADARBIAVIMAS SU RITERIU

DELS Valdybos vicepirmininkas inž. J.
Vilčinskas pasiuntė sveikinimo laišką Sir
Josepui Kaganui ryšium su jo pakėlimu į
sirus-riteriuš.
Sir J. Kaganas šiuo metu yra užsieniuo
se, dėl to už jį padėkojo Gannex vicepir
mininkas S. B'. Stokes.
ĮSPŪDŽIAI IS GRAIKIJOS

Rugsėjo 13 d., skmadienį. 3 vai. popiet.
Lietuvių Sodyboje įvyksta meškeriotojų
varžybos. Punktualiai 3 vai. p. p. pradeda
ma, meškeriojama iki 6 vai. Po to sėkmingiausiems meškeriotojams bus įteiktos ati
tinkamos dovanos.
Norintieji dalyvauti šiose varžybose ir
maloniai praleist sekmadienio popietę gra
žioje Sodybos aplinkumoje, prašomi užsi
rašyti Lietuvių Namų raštinėje ar pačioje
Sodyboje.

Rašytojas Romualdas Spalis šįmet atos
togas praleido Graikijoje.
SEZONO UŽBAIGIMAS SODYBOJE
Jis pažadėjo „Europos Lietuviui“ para
Sezono užbaigimo balius šiais metais So
šyti savo atostoginės kelionės įspūdžius.
dyboje įvyks spalio 10 d. Šokiams gros ge
ra kapela, baras veiks iki 12 vai. nakties.
Įėjimo mokestis 5 šil., įskaitant stiklą
alaus ir užkandžius.
LONDONAS
Taip pat tuo laiku — spalio 10 ir 11 die
nomis Sodyboje įvyks jaunimo kenferenGRĮŽTAME PO STOVYKLOS
cija.
Londono skautės ir jaunesniosios skau
tės turės pirmąją sueigą po vasaros atos
togų penktadienį, rugsėjo 11 d., 6.30 vai.
vak., Sporto ir Socialiniame Klube (345A
LEEDS
Victoria Park Rd.. E. 9). Jos rinksis tuo
A. A. AGOTA MISIŪNIENĖ
pačiu laiku kas penktadienį.
Leeds lietuviai gerai pažinojo tipišką se
Labai kviečiu tėvus, kurie turi dukras
(6-14 metų), dar neįsijungusias į skaučių nutę lietuvę, būdingą tvirtu būdu, pažiūrų
ratą, jas atvesti bet kurį penktadienį, kad gilumu ir savotišku atsiskyrimu. Būdama
pamatytų, kas daroma. Laukiame naujų stati ir atvira, kažin kiek draugų neturė
jo, nors jų ilgėjosi ir jų laukė. Uoliai skai
narių!
tė ir kritiškai vertino lietuvišką spaudą —
ps. Gajutė Valterytė
„Europos Lietuvį“, „Šaltinį“, „Saleziečių
balsą“; dosniai ir reguliariai rėmė lietu
ATOSTOGOS ŠVEICARIJOJE
Išvažiavęs atostogų į Vokietiją pas duk viškas ir religines institucijas. Jautriai re
terį ir žentą, Lietuvių Namų gyventojas agavo į įvairias religines reformas, jauni
Vladas Ūsovičius su visa savo gimine pa mo aprangą bei elgseną, net televizijos
traukė pasidžiaugti šįkart į Šveicariją, o iš programų modernumą.
O buvo ji — Agota šidlauskaitė-Misiūjos dar buvo užsukęs ir į Italiją.
nienė — judri, gyva, liekna, labai savaran
kiška. Gimusi 1898 m. Tarpučiuose, Žalio
jo valse., Vilkaviškio apskr., ir pakrikštyta
Alvite, vėliau gyveno Jeisiuose, Bubelių
DERBY
valse., Šakių apskr. Nebūdama nuo pri
EKSKURSIJA Į BRADFORD^
gimties labai stipri, vertėsi siuvėjos darbu.
Šiuo pranešama vietos ir apylinkės tau Ištekėjo. Dėl nelaimingo atsitikimo dirbant
tiečiams, kad rugsėjo 12 d. DBLS Derbio ūkyje vaikų neturėjo. 1944 m su banga
Skyrius rengia ekskursiją į Bradfordą, kur lietuvių pasitraukė į vakarus. Vokie ij::je
bus Tautos šventės minėjimas su plačia ir p-arado savo vyrą ir 1947 m. viena a'vy'’o
Įdomia programa. Ekskursija išvyksta nuo į Angliją. Pradėjo dirbti Horsforthe teks'i„Duke Of York“ Hotel, Eurton Rd., Derby, lėje. vėliau persikėlė į Leeds. Labai džiau
3 vai. p. p. punktualiai.
gėsi. kai po ilgų pastangų gavo palyginti
Norinčius ekskursijoje dalyvauti, pra puikų butą savivaldybės namuose, aštun
šom užsiregistruoti nedelsiant pas bet kurį tajame aukšte.
Skyriaus Valdybos narį.
Dirbo net ligi 67 metų amžiaus. Išėjusi į
Sk. Valdyba
pensijų ir gaudama patenkinamą paramą,
džiaugėsi savo gyvenimo saulėleidžio „pra
TAUTOS ŠVENTĖ
banga“ — jaukiu butu, kurį patogiai su
Rugsėjo 12 d„ 7 vai. vak., DBLS Derbio tvarkė, gražiu vaizdu iš aštunto aukšto,
Lietusių Klubas Sales Room patalpose. spauda, televizijos programomis, lietuviš
Becket St., rengia Tautos šventės minėji komis plokštelėmis. Kol pajėgė, lankė lie
mą.
tuviškas pamaldas, bet buvo gerai pažįsta
Programoje: kun. A. Gerybos paskaita ir ma ir savo St. Patrick's parapijoje. Tačiau
meninė dalis, kurią išpildys Vainorienė iš stigo stiprios sveikatos, draugų, pagalbi
Nottinghamo ir Paruliai iš Londono.
ninkų. Atsirado ir jų: labai daug jai padė
D. L. Klubo Valdyba
jo Terleckiai. Žiliukas, Janušaitienė, Silnickai ir kt. Jos namuose lankėsi svečiai
kunigai, net lietuviai vyskupai, ir visus ji
maloniai priimdavo ir apdovanodavo.
BRADFORDAS
Po ilgokos ligos mirė, anrūpinta sakra
mentais, rugpmčio 17 d. Chapel Aller'on
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 12 d., šeštadienį. Liet. Vyties ligoninėje. Palaidota 20 d. po gedulingų
klubo Valdyba rengia Tautos šventės mi Mišių, kurias St. Patrick's bažn. atnašavo
nėjimą Diocesian Church House salėje, kun. J. Kuzmickis. Visą rytą lijo ne tik lie
tumi, bet ir gailiu liūdesiu, kad vieniša,
North Parade, Bradford 1.
Programoje P. MAŠALAIČIO (iš Lon šviesi, tipinga lietuvė senelė atgulė amžino
dono) paskaita, J. ČERNIO vadovaujamas poilsio svetimo krašto kapinėse.
Amžiną atilsį a. a. Agotos vėlei.
oktetas (taip pat Iš Londono) ir Bradj k
fordo ATŽALYNAS.
Šokiai ir baras su užkandžiais.
Pradžia 6 vai. v., iki 11.45 vai.
Maloniai kviečiami vietos ir plačių apy HUDDERSFIELD
linkių lietuviai ir svečiai. Prašome suorNAUJA VALDYBA
ganzuoti ekskursijų šiam parengimui
DELS Huddersfieldo skyrius yra išsirin
Bradforde aplankyti. Bradfordo lietuviai kęs naują valdybą.
neliko ir neliks skolingi, lanko ir lankys su
Ją dabar sudaro: pirm. Algimantas Germalonumu kitur parengimus.
džiūnas. sekretorius Bronius Valauskas ir
Vyties Klubo Valdyba
kasininkas Vytautas Kalpokas.

mos bendrai su ukrainiečiais pasimelsti už
savo tautas ir persekiojamąjį tikėjimą sa
vo kraštuose.
Pamaldose dalyvavo Motherwell vysku
pas Fr. Thomson. Jis pasakė pamokslą.
Lietuvių pamaldas grotoje atlaikė prel.
J. Gutauskas. Jis atnašavo šv. mišias lie
tuviškai. J. Serafinaitės vedamasis choras
giedojo „Pulkim ant kelių“ ir „Marija,
Marija“.
Po mišių turėjo būti bendra procesija.
Lietui nenustojant, ji neįvyko.
Vėliau, 5 vai., buvo bendras abiejų tau
tybių koncertas Motherwell katedros salė
je. Prel. J. Gutauskas čia tarė įžangos žo
dį. nušviesdamas abiejų tautų likimą ir
varžomąją tikėjimo laisvę už geležinės už
dangos.
Pasinaudodamas proga, ukrainiečių kun.
Myk Matyczek pasveikino prelatą J. Gu
tauską. atšventusį 50 metų kunigystės ju
biliejų. Ukrainiečių choras sugiedojo Ad
multos annos prelatui pagerbti.
Labai reikšmingą kalbą čia pasakė mū
sų tautų laisvės reikalu Rev. Cannon John
McSuckin. Jis ragino netylėti, kad Sov. Ru
sija išnaudoja mūsų tautas, dirbti užsieny
je sporto ir meno srityse.
Gražiai dainavo ukrainiečių jungtinis ir
jaunųjų chorai. O jų šokėjų ir muzikantų
grupės žavėjo publiką savo pasirodymu.
Lietuvių meninę dalį išpildė Bellshill
Lie’. Šv. Cecilijos choras, vedamas Pr. Dzidoliko. Tautiniais drabužiais pasipuošęs,
choras čia gražiai savo pareigą atliko.
Pabaigoje buvo sugiedoti abiejų tautų
himnai.
Koncertą pravedė ir organizavo ukrai
niečių kun. Myk. Matyczak. Gaila, kad šį
kartą buvo lietuvių mažiau kaip ukrainie
čių. Gal kitais metais mūsų bus daugiau.
A. Jovaras

VOKIETIJA
PASVEIKO J. GLEMŽA

Sunkios ligos suimtas ilgesnį laiką iš
gulėjęs ligoninėje, Vokietijoje gyvenąs se
nosios kartos visuomenininkas Jonas
Glemža jau pasveiko ir vėl tęsia lietuviš
kus darbus.
Linkime sėkmės!
GASTRONOMIJOS PARODA
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Blogas paprotys
ŽALI KIAUŠINIAI
Įprotis gerti žalius kiaušinius jei ne ža ir nesuvirškinti baltymai, patekę į mūsų
lingas, tai mažų mažiausiai — rizikingas. organizmo vidų (žarnynas tik organizmo
Nuo nevirtų (ar nekeptų) kiaušinių gali pašalys, tam tikras takas), sukelia alergi
ma užsikrėsti net keliomis ligomis: dizen ją. Mamos, mėgstančios kimšti vaikams goterija, vidurių šiltine, cholera, ornitoze. gelmogelius, ypač trynio su baltymu, pa
šd-uo metu užsikrėsti vidurių ligomis pa daro juos alergikais. Dažnai vaikų bron
vojus ne toks didelis, nes labai sumažėjo chinės astmos bei senyvų žmonių perdėto
šių ligų židinių, bet ornitoze užsikrėsti ga įvairiems dirgikliams jautrumo priežastys
lima. Ūminė omitozės forma panaši į sun yra nevirtas kiaušinis.
kų gripą, o lėtinė — į reumatizmą ir bru
Tačiau negi beveik visame pasaulyje įsi
celiozę. Ji užsitęsusi pakenkia kraujagys šaknijęs įprotis gerti žalius kiaušinius bū
les, širdies vožtuvus, sąnarius.
tų visai be pagrindo?
Nuo paukštynų kiaušinių praktiškai ne
Persirgus vidurių šiltine, žarnos būna išgalima užsikrėsti, nes vištos laikomos izo opėjusios, labai jautrios. Kol nebuvo pati
liuotai, jų sveikata tikrinama. Deja, paukš kimesnių priemonių žarnoms apsaugoti bei
tynuose auginamos tik lehomų veislės viš vidurių šiltinei gydyti, sergantiems ir
tos. Turgaus ir kooperatyvų kiaušiniai (su sveikstantiems skirdavo žalius kiaušiniu*.
pirkti iš kelių ar keliolikos vištų savinin Taigi visi ėmė manyti, kad toks valgis, ma
kų) žymiai pavojingesni, nes vištos laiko tyt, labai jau geras.
mos palaidos, o jų sveikata nekontroliuo
Sergantieji vidurių šiltine neasimiliuoja
jama.
maisto ir badauja, sveikstant atsiranda
Visus kiaušinius prieš vartojimą būtinai ■tiprus ir įkyrus alkio jausmas, o žamo*
reikia nuplauti šiltu vandeniu ir muilu. dar negali sudoroti sunkesnio maisto.
Reikia vengti ir ilgesnį laiką pastovėjusių Skysta, nevirškinama masė, slenkanti žar
kiaušinių. Senas, nors ir nesugedęs (nesu- nynu. ne tik sutepa žarnas, bet ir sudaro
švinkęs) kiaušinis gali būti bakterinio už tariamą sotumo įspūdį.
krėtimo šaltinis. Mat, kiaušinio lukštas yra
Sį sotumo įspūdį ir išnaudodavo tais at
■mulkiai akytas. Bestovint iš kiaušinio bal vejais, kai reikėdavo gydyti nutukusius.
tymo garuoja vanduo. Dieną, kai tempera Dėl riebalų pertekliaus bei visų iš to ky
tūra aukštesnė, vandens garai veržiasi iš lančių negerovių dažnai kentėdavo turčiai.
kiaušinio, o naktį ar orui atvėsus, — oras Pagėrę kelis mėnesius kiaušinių, jie gero
veržiasi į kiaušinį ir per lukšto angeles kai pažvalėdavo. Taip ir keliauja iš lūpų į
įneša mikroorganizmus. Dėl to kiaušinius lūpas pastebėtas, bet nesuprastas faktas,
visada reikėtų laikyti šaldytuve arba kito taip ir gimsta įprotis gerti žaliu* kiauši
je pastovios temperatūros vietoje.
nius.
Net ir bakterijomis neužterštas kiauši
Kokį reikėtų vartoti kiaušinį? Kepto ar
nis gali būti daugelio nemalonumų priežas ▼Irto kiaušinio baltymas turi būti visai su
tis. Geriantieji kiaušinius mano suvartoję trauktas. Gerai, kai trynys sutirštėjęs,
itin vertingą maisto produktą. Iš tiesų nors žalias trynys daug mažiau pavojinga*
kiaušinis gan vertingas ne tik kolonijomis, už žalią baltymą, tad galima būtų kartkar
bet ir jame esančių medžiagų santykiu, tai tėmis pasmaguriauti skystu ar pusskysčiu
bene vienintelis maisto produktas, kuria tryniu. Mandagi šeimininkė, vaišindama
me labai gerai subalansuotas cholesterinas svečią kiaušiniene ar virtais kiaušiniai*,
ir lecitinas. Tačiau nevirto (ar nekepto) turėtų pasiklausti, kokius šis įpratęs var
kiaušinio mūsų virškinamasis traktas be toti. Labai atsargiai reikia vartoti plakto
veik neįveikia, suvirškinama tik nedidelė baltymo patiekalus ir dar atsargiau jai*
paviršiaus dalis.
vaišinti.
Labiau suvirškinamas plaktas kiaušinis
Biol. m. k. E. Šimkūnaitė
(virškinamas kiekvienos pūslelės pavir
(Mokslas ir gyvesimas)
šiu*), tačiau ir iš to naudos nedaug. Aka
demikas VI. Lašas įrodė, kad svetimas bal
tymą* pavojingas ne tik įvestas Į kraują,
bet ir į žarnyną. Virtas arba keptas kiauši
SVĖRĖS DINGO, IŠAUGO RAMŪNĖS
nis rezorbuojamas tik po to, kai skrandžio
„Tiesoje“ Petras Vasinauskas rašo, kad
■ultys ištirpina masę ir paruošia ją nuo važiuojant plentu Pasvalio — Kauno link,
sekliam virškinimui. Tiesa, skrandžio sul- paplentėse buvo matyti gražiai sutvarkytos
tyi žalią kiaušinį sutraukia ir tik paskui kolūkių gyvenvietės, karvidės, vandens
pradeda tirpinti, tačiau dėl valkios balty bokštai, elektros linijos, Pumpėnų ir Ra
mo struktūros sukrešinama ir normaliai mygalos MTS didžiulės dirbtuvės ties Trus
virškinama tik paviršinė baltymo dalis, o kava pastebėtos pirmosios kultūrinės pie
visa masė slenka į laibąsias žarnas. Nepa vos. buvusios Ramygalos pelkės paverstos
ruoštos normaliam virškinimui baltyminės derlingomis žemėmis ir dar visokių gerų,
masės dalis virškinama netaisyklingai ir naudingų ir didžių problemų išsprendimų.
duoda mūsų organizmui žalingų produktų,
Tuo plentu važiuojant, kiek tik akys
o labai menka dalis rezorbuojama visai ne- apima, buvo suskaityta net gera pusė šim
■uvirškinta. Tiek nevisai suvirškinti, tiek to gamybinių centrų, gyvenviečių. Bet jų
tarpe dar vis matyti griūvančios lūšnos,
nors valstybė sumoka vienkiemiečiui už
AUGALAI IR ŽMOGUS
pastatytą gerą trobą ir už iškirstą sodą, jei
Liaudies pasakose dažnai dalyvauja ir jis nukeliamas nuo drenuojamo ploto.
augalai, kurie jaučia, pergyvena, atsime
Toliau P. Vasinauskas rašo, kad buvusių
na, net ir patarimus duoda. Dažniausiai piktžolių-svėrių ir garstukų vasarojuje be
tai išsakyta alegoriškai — ne tiesiogine veik nebeliko, nes pasėliai kasmet purkšprasme.
čiami herbicidais. Bet herbicidai išaugino
Backster Research Found., Inc., New naują piktžolę: ramunę. Dabar vietoje gel
Yorke, kaip rašoma „Mūsų Vyty“, pradėjo tonuojančių pasėlių — jie baltuoja. O Kau
prieš ketverius metus daryti bandymus su no link pasirodė ir dobilų piktžolė — baraugalais. Tyrimai parodė, kad augalas kaž borytė. Paplentėse buvo matyti pačiam vi
kokiu būdu pajėgia „atspėti“ žmogaus durvasaryje nurudavusių ganyklų, tai jau
mintis ir kėslus. Pvz„ pozityvi reakcija bu didelis priekaištas melioratoriams, taip pat
vo užregistruota pradedant laistymą. Bet buvo matyti netvarkingų mėšlo ir šiaudų
dar ryškesnė reakcija pasireiškė, kai deg stirtų puvėsių. O iš plento daug kur išeina
tuku buvo nudegintas to augalo lapas. Ty labai duobėti keliai ir keleliai.
rinėjimai buvo daug kartų kartoti su vai
Prie Kauno, ties Babtų kryžkele, stovi
siais, daržovėmis, pelėsiais. Beveik visi Vytėnų bandymų stoties eksperimentinio
bandymai patvirtino, kad augmenija ir ūkio gamybinis centras, kuris buvo pradė
primityvūs gyviai gali pajusti žmogaus tas statyti prieš 15 metų, bet jokio medžio
mintis, net prieš pradedant sugalvotąjį ten dar nepamatysi, tik varnalėšos ir bar
veiksmą.
kūnai želia, nors pačiame centre dirba
Mėginimai sutrukdyti žmogaus minčių aukštos kvalifikacijos sodininkai.
priėmimą augalui nepavyko. Mokslininkai
Petras Vasinauskas susirūpinęs tokiu
spėlioja, kad kontaktas vyksta ne elektro niūriu Vytėnų ūkio centru. Jis rašo: „Ne
magnetinėmis bangomis, bet kažkokiu ki jaugi taip ir pratinsime savo ir mūsų vai
tu būdu.
kų akis prie plyno, skurdoko, mūsų kraš
tui nebūdingo kraštovaizdžio?“

Rugpjūčio 27 d. — rugsėjo 2 d. Hambur
ge vyko didžiulė gastronomijos paroda —
1000 firmų iš 36 kraštų rodė įvairiausius
delikatesus, maisto produktus, vaisius,
rinktinius gėrimus ir t. t. Buvo rodomi ir
naujausi techniški aparatai ir prietaisai,
kurie vartojami maistui gaminti, pagražin
ti ir saugoti, šeimininkė čia turėjo progos
surasti daug atsakymų į jai rūpimų proble
mų sprendimus.
Daug siūloma visokių naujų patiekalų,
kurie yra jau pusiau ar visiškai pagaminti
ir atitinka aukščiausius reikalavimus.
Tarp tokių maisto produktų yra gamintų
pietų kraštuose — Ispanijoj ir Indijoj. La
bai įdomu paragauti maisto produktų iš
Brazilijos, Prancūzijos, Olandijos, Italijos,
Indijos, Kamerūno, Austrijos, Portugali
jos, Šveicarijos. Žinoma, reikia turėti gerą
apetitą ir nemažą skilvį, kad visko para
gautum ir pasmaguriautum, kas toj paro
doje siūloma.
Ne tik užsieninės firmos čia dalyvavo,
bet, žinoma, ir V. Vokietija, šeimininkė tos
parodos, kurią globoja pats maitinimo ministeris Erti. Iš vokiškų gaminių ypač išsi
skiria žuvų ūkis. Čia galima pamatyti tie
siog neaprėpiamą masę žuvų konservų,
karpių, silkių, krabų, įvairiausių kitokių
žuvų ir iš jų pagamintų delikatesų. Be to,
čia yra visokių įrankių žuvininkystei, tarp
ki‘ko, moderniškiausių iš tolo vairuojamų
aparatų žuvims gaudyti. Kaip toks apara
tas veikia, rodoma dideliame baseine.
Pavargus bežiūrint ir beužkandžiaujant,
galima pailsėti ir atsigaivinti visokiais gė
rimais, su alkoholiu ir be jo. Yra. pavyz
džiui, „Įvairių kraštų baras“, kur galima
gauti įvairių tautų gėrimų, šalia to baro
yra kitas, kur iš pieno gaminamieji gėri
mai taikomi atsakingiems auto vairuotoiams. Ne tik tie gėrimai ten reklamuojami,
bet ir naudinga informacija apie sveiką ir
kelionei tinkamą maistą.
Didelėje iškilmių salėje dusyk į dieną
rodomi vaidinimai, teikiama informacijų, LIETUVIŠKOS PAMALDOS
kaip surengti visokias „party". Galima ne
Židinyje. Baigiant jaunių stovykla.
tik pasižiūrėti, bet dalyvauti spėjimuose ir NOTTINGHAMAS — rugsėjo 6 d., 11.15
laimėti skanėstų.
vai.. Židinyje.
Deja, Lietuvos ūkio gaminių šioje paro NOTTINGHAMAS — rugsėjo 8 d„ 7 vai.
doje nerasi...
vakare. Tautos šventės proga. Židinyje.
V. čekauskienė
BRADFORD — rugsėjo 6 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAMAS —■ rugsėjo 13 d„ 12.30
v. St. Patrick's bažn.
NAUJAUSIOS KNYGOS
BRADFORD — rugsėjo 20 d„ 12.30 v.
Kun. Butkus — Tautų šventovėse. Kelio HUDDERSFIELD — rugsėjo 27 d„ 1 v.
nės įspūdžiai. Kaina
£2. 3/6
P. p.
B. Pūkelevičiūtė — Rugsėjo šeštadienis. KETTERINGAS — rugsėjo 6 d„ 12 vai.,
Premijuotas romanas.
£2. 3/6
London Rd.
A. Baronas — Išdžiūvusi lanka. Novelės. LEICESTERIS — rugsėjo 13 d„ 12 vai.. Me
---------- £2. 0. 0
re Rd.
Vilniaus lietuvių liaudies dainose £2. 3/6
WOLVERHAMPTON AS —r rugsėjo 13 d„
Antroji banga
----------- £1. 11. 0
11 vai., St. John's Square, Convent of
Lietuvių apysakos
----------- £1. 6. 0
Mercy.
A. Gerutis — LITHUANIA 700 YEARS NOTTINGHAMAS — rugsėjo 20 d„ 11.15
---------- £5. 5. 0
vai., židinyje.
B. Raila Dialogas su lietuviais
£3. 0. 6 DERBY — rugsėjo 20 d„ 11 val„ Bridge
NOTTINGHAMAS
ŠKOTIJA
Gintaras, tautiniai dirbiniai, tautiniai
Gate. Po pamaldų metinis parapijiečių
rūbai, plokštelės.
SUSIRINKIMAS
LIETUVIAI IR UKRAINIEČIAI
susirinkimas. Visi į jį maloniai kviečia
Rugsėjo 6d. tuojau po pamaldų kviečiu i Šįmet rugpjūčio 16 d. Carfino grotoje
Rašyti: „DAINORA". 14 Priory Rd.,
mi.
tėvus $kautaujančių vaikų, kartu ir tuos. I lietuvių tradicinės pamaldos buvo rengia KEW-SURREY.

TEISYBĖS NEGALI RASTI

„Tiesos“ „Dienos Aidų“ skyrelyje rašo
ma, kad „Naujojo gyvenimo" kolūkio laiš
kanešė gavo naują mūrinį namą. Įsikraus
čiusi į tą namą, ji rado sutrūkinėjusius pa
matus. vingiuotus plyšius sienose, kai ku
riose vietose jau lupinėjas! tinkas, neatsi
darė nė vienas langas. Ji ėmė prašinėti:
„tegu draugai ištaiso broką, padaro, ko ne
baigė“. Bet kolūkio pirmininkas K. Paga
lys jai atsakė: „Tavo butas, kuo čia mes
dėti“.
Laiškanešė pasiskundė Kapsuko žemės
ūkio valdybos viršininkui. Tas atsiuntė
raštą: „Tas namas priimtas valstybinės ko
misijos ir yr<T jūsų nuosavybė“.
DAUG SPANGUOLIŲ IR RIEŠUTŲ

Šiemet Lietuvoje priaugo daug spanguo
lių ir riešutų. Bet uogautojai ir riešutautojai neleidžia derliui prinokti: renka dar
žalias spanguoles ir skina vos užsimezgusi
branduolį turinčius riešutus.

