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Pirmosios savaitės balansas

KUR DINGO KITI?

SPECIALI KORESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIUI“ IŠ ŽENEVOS

LIETUVOJ TIK 2.713.000 GYVENTOJŲ

Keturių didžiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija Ženevoje jžen
gė į antrą savaitę. Po dviejų dienų Sekmi
nių pertraukos ministerial vėl atnaujino
savo posėdžius. Jie vyksta buv. Tautų Są
jungos rūmuose, bet ministerial dažniausia
susitikinėja Ženevos miesto apylinkėse, pri
vatinėse vilose, kurios jiems pavestos kaip
rezidencija konferencijos metu. Pastatytos
ant kalvų, iš kurių atsiveria žavingas vaiz
das j Lemano ežerą ir didingas Alpių viršų
nes su ištisus metus baltu kūgiu apdengtu
Montblancu,, apsuptos rinktinių medžių ir
krūmų grupių. Šios patricijų vilos teikia
palankesnes sąlygas pasikalbėjimams, ne
kaip šaltas Tautų Rūmų (Palais des Na
tions) pastatas su jo kilometriniais korido
riais ir šimtais raštinių kambarių.
Šiandien galima jau suvesti pirmosios sa
vaitės balansą. Jis nėra palankus ir netei
kia vilčių, kad būklė taisysis. Jau pačioje
konferencijos pradžioje sovietai pareikala
vo, kad jų padaras — Rytų Vokietija — bū
tų įsileista į posėdžių salę tomis pat teisė
mis, kaip ir Vakarų Vokietija. Šiek tiek- pa
sitąsius, Vakarų delegatai sutiko, pareikšdami, kad tatai nereiškią sovietinės zonos
pripažinimo. Po to Gromyko panoro į kon
ferenciją įvesdinti kitus savo globotinius—
Lenkiją ir Čekoslovakiją. Šis reikalas pade
tas kol kas į šalį, bet neabejojama, kad
Maskvos delegatai tą klausimą vėl netru
kus iškels. Tuo atveju Vakarai irgi žada
praplėsti delegatų skaičių, pasiūlydami Ita
lijos kandidatūrą, o gal dar ir kitas valsty
bes (Belgiją, Olandiją ir t.t.). Tai pama
žu dalyvių gali padaugėti, o pati konferen
cija praskysti, kaip to iš pat pradžių geidė
sovietai, nes jiems dabartinės derybos tėra
įvadas į „viršūnių“ susitikimą. Jiems terū
pi, kad artimiausioje ateityje prie vieno
stalo susėstų Chruščiovas su prezidentu E
senhoweriu ir kitais Vakarų valstybių vy
rais. Nuslydus nuo principo, kad „viršū
nių“ konferencija susirinks tiktai tuo at
veju,, jeigu užsienių reikalų ministerių pa
sitarimai teiks garantijų, kad ji duos teigia
mų rezultatų, ženeviškiai posėdžiai žymia
dalimi nustojo savo svarbos.
Tolimesniuose posėdžiuose Vakarai ir Ry
tai pateikė savo projektus, kaip jie įsivaiz
duoja abiejų Vokietijos dalių apsijungimą,
kuris — šalia Berlyno klausimo — figūruo
ja konferencijos darbų tvarkoje. Šituo rei
kalu vėl iškilo aikštėn abiejų pusių pažiū
rų nesuderinamumas. Tuo tarpu kai Mask
va siekia tiktai taikos sutarties su „abiem“
Vokietijom, tuo pačiu išstumiant Vakarus
iš Berlyno, demokratinės valstybės pasista
čiusios savo uždaviniu pirmiau nustatyti
sąlygas, kaip abi Vokietijos dalys galėtų
apsijungti, o tiktai vėliau sektų taikos su
tartis su jungtine vokiečių valstybe. Ginčo
esmė eina dėl laisvų rinkimų. Maskva pui
kiai nusimano, kad jos sukurtasis rytų zo-

RAŠAU L Y JIE
— Brazilijoje, Rio de Janeiro, keltininkų
streikas išvirto į didžiules riaušes, kurių
metu 4 žuvo.
— Britų kolonijoje Ugandoje įvestas iš
imties stovis, o Ugandos Tautinis Judėji
mas paskelbtas nelegalia organizacija.
— I Vašingtoną atskrido Prancūzijos fi
nansų ministeris Pinay.
— Sekminių metu Prancūzijoje susisieki
mo nelaiftiėse 76 žuvo, 2127 sužeisti (per
nai 89 žuvo, 2532 sužeisti).
— Rusai vėl grąžino-77 ispanus, kurie
ten buvo atsidūrę Ispanijos pilietinio karo
metu.
— Natalyje ir Keipe dėl potvynių žuvo
51 asmuo, o tūkstančiai benamių.
— Prez. de Gaulle sutiko mirties baus
mę pakeisti kalėjimu 8 Alžyro teroristams
(teroristų vadai atsilygindami paleido 15
kalinių).
— Italų Stromboli saloje prie Sicilijos
prasiveržė ugniakalnis.
— Didž. Britanijos keliuose per Sekmi
nes 30 žmonių užmušta, 1.100 sužeista.
— Apie 400 sovietų turistų aplankė Vati
kano muziejų.
— Po metų pertraukos gegužės 16 d. ki
nų komunistų artilerija apšaudė Formozos
sąsiaurį.
— Pagal kultūrinio bendradarbiavimo
susitarimą V. Vokietija ir Rusija keisis ra
dijo programomis.

(E) Ateistiniai seminarai pastaruoju me
tu įvyko kai kuriuose rajonuose. Provinci
jos agitatoriai apmokomi, kaip kovoti su
„religiniais prietarais“.
(E) Šiemet elektrą įsivestą 140 kolchozų,
30 sovehozų ir 11 remonto technikos stočių,
pareiškė Liaudies ūkio tarybos pirminin
kas K. Kairys ck susirinkime.
(E) Sienos iš spalių, stogai iš šiaudų...
Tokius pastatus statosi kai kurie kolchozai
savo gyvuliams, kaip pranešama „Tiesos“
98-me numeryje.

noje režimas tuojau pat subyrės, jeigu vo
kiečiams bus leista laisvai balsuoti. Krem
lius norėtų, kad pasiliktų sovietinės rinki
mų komedijos pasėkoje atsiradęs Ulbrichto
ir Grotewohlio režimas.
Skaitytojai, be abejo, bus susipažinę su
abiejų pusių pateiktais taikos sutarties ir
Vokietijos apsijungimo procedūros projek
tais, tad plačiau ties jais nesustosime. Pasi
tenkinsime pastaba, kad tie projektai tiesiogiai ar netiesiogiai liečia ir Lietuvos rei
kalus. Jau vien Vokietijos rytų sienų klau
simas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos
valstybės ateitimi. Tačiau tenka šioje vieto
j e pridurti, kad toli gražu nesimato, kaip
Vakarų ir Rytų siekiamieji tikslai galėtų
būti suderinti, neatsisakius nuo pagrindi
nių dėsnių. Tokiu būdu galintieji kilti pa
vojai šiandien dar nėra aktualūs.
Kai dėl Ženevoje esančių lietuvių veik
los, tai esame patyrę, kad Lietuvos diplo
matijos šefas ministeris Stasys Lozoraitis
ir pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis
palaiko reikiamus ryšius su mums draugin
gai nusistačiusių valstybių delegacijų na-

riais. Lietuvos problema yra glaudžiai ir
neišjungiamai susijusi su Vokietijos reikalais,, lygiu būdu kaip ir su bendrąja būkle
Rytų ir Centro Europoje. Sprendžiant vie
ną reikalą, neišvengiamai kyla ir kitos pro
blemos, atsiradusios sovietinio imperalizmo pasėkoje.
Lietuvos atstovai taip pat palaiko arti
mus ryšius su kitų sovietų pavergtųjų
valstybių atstovais, esančiais Ženevoje.
šveicarų spaudoje keliais atvejais buvo
nušviesta tikroji būklę Rytų ir Centro Eu
ropoje. Žymus Bazelio laikraštis „Easier
Nachrichten“ trumpu laiku išsispausdino
net du savo korespondento Romoje išsa
mius pranešimus, kuriuose plačiai atpasa
koti ministerio Lozoraičio referatai. Vieną
referatą p. Lozoraitis laikė Europos tary
bos patariamajame susirinkime italų par
lamento rūmuose, o kitą skaitė „Lėisvės
Internacionalo“ posėdyje. Į sakytąją orga
nizaciją įeina visų Maskvos pavergtųjų tau
tų atstovai, pradedant lietuviais, baigiant
ukrainiečiais, kaukaziečiais', kiniečiais, ko
rėjiečiais ir kt
V.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.

kurios remonto dirbtuvei 20 tonų plieno. Krovinį
kažkurio Vilniaus Metalų bazės etatinio
darbuotojo ranka adresavo... Kauno terito
Oi nelaimė, ką aš matau —
rinei bazei. Kai po mėnesio kapsukiečiai
Širdį ver kaip yla:
sužinojo, kad jų metalas guli Kaune, Vil
Numylėtoj mano vietoj
niaus Metalų bazės direktorius Lokijevas
Gyvena barzdyla.
šaltai atsakė:
A. Vienažindys
— Įvyko, draugai, maža klaidelė... Jūsų
metalas neprapuls,
_ .................
mes parašysimą
t
raštą...
Pinigus— 10.640 rublių nuo jūsų sąskaitos
Buitinėmis temomis
jau nusirašėme— vadinasi, metalas bus..,
PAGALVĖS BEIEŠKANT...
Laukia Kapsuko remonto dirbtuvių fePagalvė — lengvas daiktas, bet retas at
montininkai
rašto, o darbai stovi. Nesulau
sitikimas, kai sutinki žmogų, besinešantį
kę važiuoja į Kauno teritorinę bazę. Žemai
ją iš parduotuvės.
— Kurioj parduotuvėj gavot? Ar dar lenkiasi Kapsuko remonto dirbtuvių direk
torius Šatas Kauno bazės direktoriui Li
yra? —• pasipila tuomet klausimai.
Prekiauja pagalvėmis Vilniuje baldų par sauskui:
— Atiduokite mūsų metalą.
duotuvės, univermagas. Bet pagalvių jose
— Imkit, — geraširdiškai siūlo kaunietis
pasirodo retai ir ne kažin kokios kokybės
— kietos, pro audeklą lenda plunksnos, by direktorius ir parodo į 20 tonų metalą, už
verstą... šimtu tonų kito metalo. — Atsira pūkai.
Kodėl pagalvė pasidarė deficitinė prekė, kraukit ir imkit...
Kapsukietis direktorius susiima už gal
kodėl gauti ją parduotuvėje tiesiog proble
ma? Juo labiau, kad paukštininkystė vis vos ir važiuoja atgal. Atkrauti 100 tonų me
talo — vadinasi, dirbti ištisą savaitę. O kaslabiau vystoma.
Norėdami tai išsiaiškinti, apsilankėme apmokės darbininkams?
Pagaliau į Kapsuką ateina raštas. Tokį
pas Prekybos ministerijos pramoninių pre
kių prekybos valdybos viršininką drg. Per- pat raštą su visais numeriais, kertiniais ir
kumą. Į mūsų klausimą jis pateikė tokią apvaliais antspaudais, pasirašytą Lokijevo,
statistiką: pernai Prekybos ministerijos gauna ir kaunietis direktorius. Jame prašo
parduotuvės realizavo pagalvių už 1.810 ma atiduoti Šatui 20 tonų metalo.
Vėl Šatas lenkiasi' Lisauskui:
tūkstančių rublių, o Lietuvos kooperatyvų
— Atiduokit metalą.
sąjungos — už 400 tūkstančių rublių. Tai
— Metalo negausit! Jis daugiau ne jūsų.
gi, iš viso — 2.210 tūkstančių.
— Kaip ne mūsų?! — pradeda pykti
— Argi tai daug?
Taip, skaičius nemažas, bet vis dėlto tai Kapsuko direktorius. — Juk Lokijevo raš
te parašyta: „Perduoti 20 tonų metalo Kap
nepatenkina paklausos.
suko tarprajoninei kapitalinio remonto
Liaudies ūkio tarybos Mėsos ir pieno pra
monės valdyboje teigia, kad pagalves gami dirbtuvei nepateikiant sąskaitos“...
— O mes jums sąskaitėlę pateiksime, —
nantis skyrius prie Kauno mėsos kombina
geraširdiškai
sako Lisauskas.to nepajėgus plėsti pagalvių gamybą, kad
plunksnoms plauti, džiovinti, smulkinti nė — Bet mes juk sumokėjome už metalą
Vilniaus Metalų bazei lygiai 10.640 rublių.
ra gerų mašinų, patalpų.
— Lygiai tiek pat ir iš mūsų sąskaitos'
Ar tai teisinga? Kauno mėsos kombina
tas ėmėsi geros iniciatyvos, prie paukščių Vilniaus Metalų bazė nusirašė, Tad mokė
apdirbimo cecho įrengęs pagalvių gamybos kit pinigus — gausit metalą.
Norom nenorom teko kapsukiečiams ant
skyrių. Komtynato direkcija pasirūpino ir
gavo geras tėvynines mašinas. Pernai Kaū rą kartą mokėti už savo metalą. Kada pini
no mėsos kombinate buvo pagaminta 60. gai atsidūrė Kauno teritorinės bazės sąskai
000 pagalvių. Bet skyrius dirba ne visu pa toje, jos vadovai leido krauti ir vežti.
Kapsukiečiai krauna ir veža. Metalas,
jėgumu. Per mėnesį čia pagaminama ne
sunkus,
už jo pakrovimą ir iškrovimą rei
daugiau kaip 5-6 tūkstančiai pagalvių, nors
kia
mokėti
pinigus, trukdyti-darbininkus,
skyrius galėtų išleisti trigubai daugiau.
’
Bet jeigu skyrius dirbtų normaliai, su dešimtis kilometrų siųsti mašinas. Ir vis
prantama, jis pritrūktų žaliavos. Tačiau dėl tos „mažos klaidelės“.
Jeigu nerūpestingas pašto pareigūnas ki
apie tai Mėsos ir pieno pramonės valdybo
tu adresu nusiųstų Lokijevui
adresuotą1
je mažai galvojama.
svarbų
paketą...
Oi,
pakeltų
direktorius
’
O juk galima būtų plunksnų daug dau
giau supirkti iš gyventojų, jeigu tuo labiau triukšmą!.. Paštininkas/ žinoma, būtų nu
rūpintųsi Lietuvos Vartotojų kooperatyvų baustas, o Lokijevo atsiprašytų ir dargi1
sąjunga. Vartotojų kooperatyvai šia link nuostolius padengtų, o antrąkart mokėti‘
me labai nejudrūs, nesirūpina plunksnų su tikrai nereikalautų. Kitaip ir būti negalį!
pirkimu. Bent nė vienoje kaimiškoje par Bet Metalų bazės vadovai to nesupranta,'
duotuvėje nerasime jokio skelbimo, kad nors reikalaujama iš jų nedaug: tik sumo
kėti už klaidą. O juk kokia ten klaida,
perkamos plunksnos.
draugas Lokijevai, anot jūsų — mažytė
Negeras dalykas ir tai, kad nuo pereitų
klaidelė. Mažai ji ir kainuos.
metų liepos mėnesio, pakėlus paruošines
Tad sumokėkite, ir ne iš valstybės kiše
plunksnų kainas, planinės pagalvių realiza
nės, o iš savo.
vimo kainos liko tos pačios. Vadinasi, kuo
A. Marcinkevičius, „Tiesos“ koresp.
kombinatas pagamina daugiau pagalvių,
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959.IV.8.
tuo didesni jam nuostoliai. Reikėtų pagal
voti, kaip sureguliuoti šitą klausimą, kad
kombinatas taip pat būt suinteresuotas pa
(E) Ketaus liejykla prie Kauno, tarp
galvių gamyba.
Pagalvių problemą reikia išspręsti kuo Ąžuolyno ir Petrašiūnų, pradėta statyti Z0
ha plote, tikriau sakant, pradėta ruošti sta
greičiau ir taip, kad jų ne tiktai užtektų,
tybos aikštė. Pirmąją produkciją gamykla
bet kad jos būtų ir geresnės.
išleisianti 3-siais septynmečio metais, tai
P. Osipavičienė, T. Kežienė
gi apie 1961 metus. Per metus pagaminsią
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959.IV. 16.
20.000 tonų, kaip pranešė Vilniaus radijas
gegužės 5d.
Vietoje Feljetono
(E) „Silpnų kolūkių atsilikimui likviduoi
DAUGIATONĖ KLAIDELĖ
Tikrai, Kirovo vardo metalo fabrikas pa ti“ eilėje rajonų imamasi ypatingų priemo
siuntė Kapsuko tarprajoninei kapitalinio nių, kaip paaiškėjo Lkp ck posėdyje.

Pagal pirmutinius oficialius šių metų sau
šio 15 d. surašymo duomenis, dabartinėse
Lietuvai priskirtose ribose yra 2.713.000 gy
ventojų. Sovietinė statistikos valdyba tei
gia, kad 1939 metais Lietuvoje gyventojų
buvę 2.880.000. Sumažėjimas — 167.000.
Bet iš tikrųjų 1939 m. pabaigoj Lietuvoje,
su Vilnium, bet be Klaipėdos, gyventojų
buvo Skaičiuojama 2.925.000. O dabartinėse ribose yra ir Klaipėdos kraštas, ir Šven
čionių, Dieveniškio, Druskininkų priedai,
priskirti 1940 metų pabaigoje. Priskaičius
ir tas vietas, dabartinėse ribose 1939 me
tais buvo gyventojų apie 3.125.000. Taigi
tikrasis gyventojų sumažėjimas per 20 me
tų yra apie 412.000. Be to, Lietuvoje yra
daug „imigrantų“ iš Rusijos. Jų skaičius
tuo tarpu neaiškus (paaiškės, kai bus pa
skelbtas gyventojų susiskirstymas tautybė
mis), bet spėjama, kad tų atėjūnų yra apie
400.000. Tokiu būdu originaliųjų krašto gy
vėntojų sumažėjimas gali būti skaičiuojamas apie 800.000.
Lietuvoje normaliai natūralinis gyvento
jų prieauglis būdavo apie 1 proc. kasmet,
o per 20 metų prieauglis turėti: būti apie
22 proc. Nuo 3.125.000 prieauglis būtų apie
688.000. Tad, normaliomis sąlygomis, dabar
tinėše sovietų nustatytose Lietuvos ribose
gyventojų turėtų būti maždaug 3.813.000,
tai yra, 1.100.000 daugiau, negu dabar yra,
įskaitant ir apie 400.000 atėjūnų-kolonistų.
Iš dabar gaunamų duomenų, senieji gy
ventojai Lietuvoje,, kurie pasiliko, beveik
nepakeitė savo gyvenamųjų vietų iš kaimų
į miestus ar atvirkščiai. Tačiau miestų -kai
mų gyventojų santykis pasikeitęs nepa
prastai. Jei pirma miestuose buvo apie 23
proc. gyventojų, tai dabar miestuose gyvena jau 39 proc. Būtent: pirma dabartinėj teritorijoj kaimuose buvo apie 2.400.
000 ir miestuose apie 725.000 (iškaitant ir
Vilnių ir Klaipėdą), tai dabar kaimuose

esą tik 1.688.000 (sumažėjimas apie 732.
000), o miestuose 1.045.000 (padidėjimas
370.000). Kadangi okupacijų ir karo pa
sėkoje miestuose, ypač didži losiuose, tik
maža dalis senųjų gyventojų teliko, iš to ga
Įima spręsti, kiek „naujoji imigracija“ yra
turėjusi įtakos tokiam miestų gyventojų
skaičiaus išsipūtimui.
Vilnius, matyt, turi daugiausia nuostolių
senųjų gyventojų kategorijoj, nes, nors at
ėjūnų čia didžiausias skaičius, bendro gy
ventojų skaičiaus prieauglis palyginti nedi
delis, tik apie 11.5 proc. Buvo 209.000, o da
bar 235.000 (padidėjo 24.000). Kauno relia
tyvus paaugimas žymiai smarkesnis: 40
proc. Buvo 152.000, o dabar 214.000 (padi
dėjo 62.000). žinoma, ir Kauno ir Vilniaus
ribos yra praplėstos. Į Kauną įjungti ne tik
aplinkiniai kaimeliai, bet ir Petrašiūnai, o
į Vilnių neseniai įjungta Naujoji Vilnia.
(LNA)

SKELBIA V. RASTENIO BYLOS
IŠTRAUKAS
Gegužės 10 d. „Tiesa“ pradėjo spausdinti ištraukas iš Vinco Rastenio „tarybiniams organams rusų kalba parašyto raš
to“, kuris buvęs parašytas 1940 metų lapkričio 12-28 dienomis. Tai esąs įrodymas,
kaip tautininkų valdžia siekusi įvesti Lietu
voje „pasiturinčios valstietijos ir Lietuvos
nacionalinės inteligentijos smulkiosios bei
vidutinės buržuazijos diktatūrą“...
V. Rastenis tuo metu buvo suimtas ir lai
komas Maskvos Butyrki kalėjime. Taigi
tas „rusų kalba parašytas raštas tarybi
nėms įstaigoms“, greičiausia, yra ne kas ki
ta, kaip kalėjime tardomo atsakymai i tar
dytojo klausimus, taigi raštas ne įstaigoms,
o tardytojui. Tai pirmas atsitikimas, kad
viešai naudojama byla iš kalėjimo, liečian
ti suimtuosius .laisvai prisijungusiame
krašte".
(LNA)
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MIRĖ FOSTER DULLES
Gegužės 24 d. mirė buvęs Amerikos Vals
tybes Sekretorius Foster Dulles, vienas pa
čių žymiausiųjų to krašto užsienių reikalų
ministerių.

ŽEMĖS REFORMA KUBOJE
Kubos ministerių kabinetas paskelbė
įstatymą, pagal kurį žemės galima turėti
ne daugiau kaip 1000 akrų, išskyrus tuos
atvejus, kai žemė naudojama cukrašvendrėms, ryžiams ar galvijams auginti. Pasta
raišiais atvejais normą nustatinės Žemės
Reformos Institutas.
Už paimtąją žemę bus mokama specia
liais paskolos lakštais.
Suvaržoma užsieniečių teisė įsigyti ar
turėti nuosavybę Kuboje.

BŪTŲ LAIMINGAS...
17 mokslininkų aplankė Chruščiovą, no
rėdami pasikalbėti dėl tų didelių pavojų,
kurie gresia pasauliui per ginklavimosi
lenktynes it atominių ginklų bandymus.
Chruščiovas pareiškė jiems kad jis būtų
laimingas, jeigu bent iki Kalėdų būtų su
tarta daugiau nebebandyti atominių bom- N. ZELANDIJA PATI PASIRŪPINS
SKYSTOJO KURO
bų.
N. Zelandija, norėdama plėsti savo pra
monę, pirmiausiai rūpinsis pasistatyti žiba
BĖDA DĖL RUGBY ŽAIDĖJŲ
N. Zelandijos ministeris pirmininkas, lo rafineriją, kuri kainuos 20 mil. svarų,
lankydamasis maorių (čiabuvių) apgyven- bet patenkins 9.0 procentų krašto pareikala
tose vietose, buvo paprašytas į rugby žaidė vimo, 40 proc. kapitalo dės Zelandija, 60
proc. Shell.
jų komandą įjungti ir jų žaidėjų.
Geležies ir plieno pramonei plėsti bus su
Bet rinktinė komanda važiuos žaisti į P.
Afriką, o ten veikia apartheidas — spalvo kurta bendrovė, kuriai 51 procentą kapita
tieji varžomi, dėl to galvojama, kad mao- lo duos valstybė.
riai žaidėjai negaus vietos viešbučiuose ir
t.t.
SOVIETŲ PLANAI BALTIJOS JUROS
Maoriai yra geri žaidėjai.
ERDVĖJE
VĖL TAIKA SU JAR
(E) „Vorvvaerts“ savaitraštis balandžio
Kairo laikraščiai ir radijas su pasiten 24 d. išsispausdino pranešimą apie sovieti
kinimu sutiko Chruščiovo pasisakymą, kad nio bloko pastangas tobulinti Baltijos jū
su Jungtine Arabų Respublika nesą jokios ros uostus. Baltijos jūros uostai netrukus
nesantaikos, o juo labiau su arabų tautom. sudarysią stiprią konkurenciją Fed. Vokie
Kartu sušvelnėjo tonas ir sovietinių radi tijos Baltijos ir šiaurės jūros uostams. Ros
jo transliacijų, skirtų arabų tautoms.
tocke, Vismare, Sasnice ir kitur planuoja
mi ir vykdomi dideli darbai padaryti tuos
AREŠTAI VAKARUOSE
Vakarų Berlyne ir V. Vokietijoje pasta- uostus pajėgius konkuruoti su Vakarų uos
rosiomis dienomis areštuota 19 asmenų, įta tais, štetino ir Dancigo uostai tobulinami,
gilinami. Viena Dancigo uosto dalis gilina
riamų dirbant Rytų žvalgybai.
Areštams pagrindą sudarė R. Vokietijos ma net iki 13.5 m. Tai reiškia, kad čia ga
saugumo ministerijos valdininko pabėgi- lės vėliau įplaukti okeaniniai laivai iki 65.
mas į Vakarus. Su savim jis atsinešė sąra 000 tonų talpos. Panašiai daroma ir Gdy
nėje. Karaliaučiaus uoste jau esą atlikti
šą ašmenų, kurie dirba kaip šnipai.
didžiuliai statybos darbai, o per sekančius
. Tarp jų yra keletas krikščionių demokra
penkeris metus numatoma uostą dar la
tų partijos narių.
biau ištobulinti. Žymiai pagilinta srovė ir
iki Karaliaučiaus. Čia numatoma įkurdinti
OLANDŲ VYRIAUSYBĖ
Po dviejų mėnesių krizės katalikų liau ir banginių žvejybos punktą. Klaipėdos
dies partijos atstovas prof. De Quay suda uostas, to laikraščio pranešimu, vis labiau
išvirstąs į Soyietų Sąjungos eksporto uos
rė naują vyriausybę.
Pirmą kartą po karo olandų darbo parti tą. Ypač sovietinis eksportas į Skandinavi
jos kraštus dabar einąs per Klaipėdą. Be
ja atsidūrė opozicijoje.
to, Klaipėda padaryta moderniu žvejybos
uostu, kur savo bazes turį du žvejybos lai
SUSIDĖJĘ LAIMĖJO
Komunistai ir kairieji socialistai rinki vynai. Jie žuvį iškrauna mechanizuotais
muose į vietinį Aostos slėnio parlamentą įrengimais. Sovietai atsisakę planų Klaipė
dą padaryti stambiu kariniu uostu. Laik
Italijoje laimėjo 25 vietas iš 35.
raštis mini ir sovietines pastangas praves
NAUJI NESUSIPRATIMAI KARALIENĖS ti naftatiekius iš Kaukazo iki Baltijos jū
DVARE
ros.
Olandijoje laikraščiai vėl pradėjo rodyti
(E) Pipynės naujas Lietuvos rekordas.
nepasitenkinimo, kai karalienė paskyrė au
atletikos varžybose
dienciją iš Kalifornijos kilusiam Adams- Lietuvos lengvosios
kiui, kuris sakosi esąs skrajojančių lėkščių naują Lietuvos rekordą pasiekė Jonas Pispecialistas (keliavęs apie mėnulį ir buvęs pynė, nubėgęs 3.000 metrų per 8 min, 15,6
sek.
susitikęs su Veneros gyventojais).
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Jaunimo bibliotekos
Esu labai dėkingas PLB Vokietijos Kr.
Valdybos Pirmininkui p. Simonaičui už ad
resus lietuvių, pas kuriuos, jo manymu, ga
lėčiau sustoti ir gauti naudingų žinių.
Iš Koelno vykstu į Bad Godesberge esan
čią Annaberg Schloss (lietuviškai tai būtų
„Onakalnio pilis“, o aš ją vadinsiu „Onapile“!). Tai nėra kokia paslaptinga, užburta
pilis, bet pabaltiečiai ją tikrai galėtų vadin
ti nuostabia pilimi. Šios „pilies“ viešpats
yra kun. Urdzę. Jo leidimu čia nakvojau
dvi naktis ir turėjau progos susipažinti su
šia vietove;
Turįs poetišką gyslelę galėtų puslapius
prirašyti apie Onapilę, bet aš skaitytojus
galiu tik trumpai supažindinti su ja. Onapilė pastatyta įkalnėj,, apsuptoj sodo ir miš
ko. Nusileidi stačiu ir vingiuotu keliu že
myn — ir jau esi Bad Godesberge. Miškas
gražus. Medžių pumpurai buvo jau smar
kiai ištinę, o kai kurie ir išsprogę; serben
tų ir agrastų krūmai žaliavo, o vyšnios ir
kriaušės jau žydėjo. Kai sužydi obelys ir
sulapoja medžiai — Onapilė turi būti ža
vinga ir puiki vieta dvasiniam poilsiui ar
susikaupimui.
Bet nereikia manyti, kad pabaltiečiai bu
vo iškilmingai pakviesti į šią „pilį“. Toli
gražu! Labai vargingai teko kopti į ją. Ona
pilė įsigyta trijų asmenų (kun. Urdzės, p.
Pomers ir p. Lymanto) pastangomis ir šim
tų pabaltiečių sunkiu darbu.
Kaip žinpm, nuo 1948 m. pabėgėlių sto
vyklos imtos uždarinėti: daugelis emigra
vo, o kitus sąvo nuožiūra grupavo okupaci
nės bei vokiečių administracinės įstaigos.
Buvo aišku, kad visi negalės išemigruoti.
Susirado ir tokių, kurie galėjo emigruoti,
bet apsibuvo Vokietijoje liekančiųjų globo
ti, rūpintis jų dvasiniais ir kultūriniais rei
kalais. Vienas tokių buvo ir kun. Urdzė.
Bet žmogus vien dvasiniu maistu negali gy
venti: jo kūną irgi reikia pasotinti ir apsau
goti nuo nepalankių fizinių įtakų. Viena
žmogaus būtinybių yra pastogė.
Aukščiau minėtoji trejukė apsigyveno
viename kambaryje nesvetingoje lenkų sto
vykioje Koelne. Čia jie ir pradėjo planuoti
šimtams pabaltiečių pastogę. Taip jie apti
ko sugriautus karinius pastatus prie Bonrios ir. nutarė apsigyventi... griuvėsiuose.
Čia tarp griuvėsių buvo išlikusi didelė ha
lė, bet be stogo ir aptrupėjustomis sieno
mis. Pradėjus lopyti stogą, į šią vietą ėmė
rinktis pabėgėliai pabaltiečiai ir jungtis į
atstatymo darbą. Sutvarkius stogą, halė
jau buvo pilna gyventojų. Bet reikėjo rū
pintis ir šiek tiek žmoniškesnėmis gyveni
mo sąlygomis. O tam,, aišku, reikėjo pini
gų. Kas daryti? Vienintelė išeitis buvo —
ubagauti!., čia reikia pastebėti, kad anoji
trejukė buvo suorganizavusi Pabaltiečių
Krikščionių Studentų Sąjungą (PKSS) ir
sudariusi jos vadovybę. Šios organizacijos
vardu ir imta ubagauti.
Kun. Urdzė vyksta Šveicarijon. Pirmąją

auką (20 markių ir didelę krūvą... mal
dų!) gauna iš vienos našlės. Sekė gauses
nės aukos (pinigais!). Vėliau tuo pačiu tiks
lu kun. Urdzė buvo nuvykęs švedijon. Kiti
du jo bendradarbiai ir bendraminčiai irgi
darė, ką galėįo, lėšoms organizuoti. Buvo
klabenamos durys ir vokiškų įstaigų, ku
rios neliko kurčios pabaltiečių prašymams.
Vadinas, vieni ubagavo, o kiti dirbo,, pra
kaitavo, statė. Dau' padėjo ir ekumeninės
darbo stovyklos.
Taip pabaltiečiai dirbo trejis metus. Vo
kiečių įstaigos, matydamos nuostabius pa
baltiečių darbus, gana gausiai rėmė pini
gais, o vokiečių spauda už darbštumą pa
baltiečių bendruomenę pavadino „Neue Ge
sellschaft“. Išaugo gyvenamieji pastatai, ir
pabaltiečiai jautėsi „apsinaminę“.
Bet nieko nėra pastovaus šiame gyveni
me. Staiga šis gražus pabaltiečių kūrimosi
darbas buvo sustabdytas, nes... vokiečiams
prireikė tos vietos ir pastatų. Trejų metų
darbas nuėjo kaip ir niekais. PKSS-gai vo
kiečiai apmokėjo tik pusę piniginės pasta
tų vertės — apie 60.000 DM. Reikėjo ieško
ti naujos užuovėjos. PKSS vadovybės akys
krypo į kitus... griuvėsius •— buvusius gra
fo Westerholdo rūmus (Annaberg Schloss)
Bad Godesberge. Už griuvėsius su pora
hektarų daržo ir sodo prašė du šimtus tūks
tančių DM. Apsukraus kun. Urdzės ir jo
bendraminčių rūpesčiu pavyko iš Švietimo
ministerijos gauti 120.000 DM pašalpos, ir
PKSS vardu buvo nupirkti šios , pilies“
griuvėsiai. Ir šiuose griuvėsiuose tuoj už
virė darbas, ir greit ėmė augti.gyvenamieji
pastatai. Čia ėmė telktis Bonnos ir Koelno
universitetuose studijuoją pabaltiečiai. Tu
rint galvoje pokarinį butų trūkumą, ši „pi
lis“ studentams buvo labai naudinga. Da
bar Onapilės metinė apyvarta siekia milijo
ną DM., jos dabartinė vertė yra vienas mL
lijonas septyni šimtai tūkstančių DM., ir
joje gali gyventi 140 žmonių. Deja, šiuo
metu daugumą gyventojų sudaro vdkiečiai,
o pabaltiečių tėra tik vos apie 10 proc.
Vasarą čia kelioms savaitėms nemoka
mai apgyvendinamos pabaltiečių moterys
su.vaikais; jų išlaikymo išlaidos padengia
mos iš turimųjų šalpos fondų. Moksleiviam
čia kartais suruošiami religiniai kursai.
Kai juokais pasakiau kun. Urdzei, kad
jis, būdamas milijoninio turto valdovu,
pats greit bus milijonierius, tai jis rimtai
atsakė:
— Atlyginimą gaunu iš vokiečių bažnyti
nės organizacijos už atliekamas tikybines
pareigas. Turtų neprisikroviau būdamas
šių namų vedėju. Jei reikėtų iš čia išeiti —
mano šeimos turtas tilptų keliuose lagami
nuose.
Baigiant pasikalbėjimą kun. Urdzė pa
sakė:
— Laukiam jaunų akademikų, mokslo
siekiančių pabaltiečių. Tegul visi žino, kad
čia yra namai, kurių tikslas — priglausti

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
AŠ

JAU NEŽINAU!

Rytą, Marijonai pasakius, kad šeiminin
kė pasamdė Bernoto Valentą ir kad jis jau
išėjo į lauką linams žemės ruošti, Rožytė
nusigando: Viešpatie, jį! — Skutama bulvė
iškrito iš rankų, lenkėsi jos paimti — žie
ves iš sterblės išbėrė, krepšio vos neapver
tė. Viešpatie! — akyse švysčiojo Valentas,
kuris anądien, jodamas pro kiemą, į ją pa
sižiūrėjo. Toks šviečiantis ir taip maloniai
švelniai pasižūrėjo, kad... Aš jau nežinau!
Juk ir kitos sako, kad sodžiuje iš vaikinų
jis gražiausias! O dabar... pasamdė ir jau
išėjo į lauką linams žemės ruošti. Bet... to
ji mūsų mama... aš jau nežinau, kas čia
ir bus! Buvo ir linksma, ir gera, ir neramu,
ir kažkaip baisu. Lyg kokia nematoma
jautri srovė palietė, kirptelėjo jai į širdį,
ir dabar ji taip švelniai plazda it lapas,
skleisdamasis ir tiesdamasis aukštyn į sau
lę...
Pirmąsias dvi dienas ji stengėsi jau be
veik nesirodyti. Jei jis įeidavo į pirkią, tai
ji nežymiai tuoj slinkdavo į gryčiukę, jei
jis ko nors į gryčiukę, tai ji tuoj į prieme
nę, į kamarą ar nusigręžusi lentynoj neva
ko ieškodavo, kol išeidavo, o širdis tuoj la
biau suspurdėdavo: Viešpatie!.. Aš jau ne
žinau!..
Tik trečios dienos vakarą nebegalėjo iš
vengti su juo nesusidūrusi — motina liepė
pašaukti vakarienės.
— Tegul Juzė pašaukia, — zirzė.
Bet Juzukas: ar tik ne Rožė jam palieps?
Jis ne toks kvailas! Ir Rožytė išėjo į kiemą
dairytis. Dairosi, o širdis dreba.
Valentas, žemyn kojas nuleidęs, sėdėjo
ant prieklėčiuko. Šiandien, perdien pūdy
mus ardamas, jis gerokai pavargo ir, da
bar atsisėdęs, tartum jautė, kaip vakaro
vėsuma vėl grąžina jam jėgas — kaip jos
renkasi j kojas, į rankas, į krūtinę.
Rožytė, pamačiusi jį sėdint, riedėjo ar
tyn kažkokiu nelygiu žingsniuku — čia tan
kiai mindama, čia rečiau, čia net stabtelė
dama, bailiai dairydamasi — lyg išbaidyta

kurapka. Iš toto šaukti ji, bijojo, nes ma
nė, kad neišrėks, sučirkš kaip negražiai. To
dėl pririedėjo prie jo visai arti ir tarė ty
liai:
— Eik vakarienės valgyti.
Paskui apsigręžusi ėmė dar nelygiau ei
ti, tarpais net bėgti — lyg kas iš užpakalio
ją čiuptų. Bematant užduso, širdis tuksėjo
it plaktukas. Bet ko ji bėgo, ko buvo baisu
— nė pati nežinojo.
— Kas gi tau, ko taip uždusai? — pil
dama iš puodo bulvienę klausė Marijona.
Bet Rožytė tik šniokštė ir nieko neatsakė.
Susijaudinusi ir apie vakarienę užmiršo.
— Rože, eik valgyti! — pašaukė motina
iš priemenės. Gal būtų ir nėjusi, bet atsi
minė, kad valgo be žiburio — jos susijau
dinimo niekas nepastebės, nuėjo, atsisėdo
kitame gale stjlo, pasiėmė šaukštą ir sėmė
iš toto — srėbė, o girdėjo, kaip Valentinas
srebia, kaip duoną kanda, kaip juda jo žan
dikauliai. Nežiūrėjo, bet matė, koks jis...
gražus. Ir Jonaičio Karusė pasakė: gražus
kipšas! Tik tu pažiūrėk, Rožyt —kaip kviet
kas. Gaila, kad ne koks gaspadoraitis, o
tai... Tik kad mama neimtų bent per daug
jo varinėti, daugybės visokių darbų krauti!
Štai šiandien jau dejavo: tai didžiųjų tvar
tų durys nebeužsidaro... tai kiemo vartų
vartikšlis nupuvęs... tai atsaja pertrūkusi... Ir vis žiūrėjo į Valentą. Kai pradės va
rinėti, ūryti, visokius darbus krauti, tai
ir... Mamai daugiau niekas ir nerūpi! O kai
reikia duoti valgyti, tai nuolat tik bulvienė
ir bulvienė. Mėsos ar ko nors kito, geres
nio, tai ir... Neduok, Dieve, toji mama!
Motinai valgant ir visokius nurodymus
bei įsakymus visiems davinėjant, Rožytę
net prakaitas išmušė. Gerai, kad tamsu, o
tai žmogus neturėtum nė kur akių dėti.
Kitą dieną mėšlą vežė. Dabar Rožytė tik
rai neturėjo kur akių dėti. Iš teisybės toji
mama — nepaėmė jokio padienio — pri
statė jį vieną tvarto mėžti. Nuo anksčiausio ryto kamuojasi visas sušilęs, šlapias.
Ką čia ir kalbėti — toks sunkus darbas!

Saleziečių Institutas Italijoje turi savo
spaustuvę, kuri yra pajėgi gražiai atlikti
spaudos darbus.
*
Leisdamas savo organą „Saleziečių Bal
są“, Institutas prarečiui ar kam nors at
likdavo spaudos darbus, ar pats išleisdavo
vieną kitą, ypač religinio turinio knygą.
Kaip jau spaudoje buvo minėta, Institu
tas dabar užsimojo vykdyti didelį, kapita
lų ir organizacijos reikalaujantį knygų lei
dimo darbą: jis pradėjo leisti vadinamąją
Jaunimo Biblioteką.
Planai ir užsimojimas yra milžiniškas,
Tokios Bibliotekos leidiniai turės apimti
daugelį sričių. Pirmiausia — pedagoginioreliginio turinio skaitiniai, toliau — garsių
asmenybių bei kilniadvasių jaunuolių bio
grafijos, lietuvių klasikai ir dabartiniai
mūsų rašytojai jaunimui, pasaulinės litera
tūros klasikai jaunimui, pedagoginiai romą
nai, apysakos, avantiūros, mažųjų pasau
lis, mokslo vadovėliai, teatras, muzika. Tai
gi tokį planą vykdant knygų turėtų išeiti
daugybė, bent dešimtys, jeigu ne šimtai.
Kai daugumas lietuviškos knygos leidyk
lų jau yra priverstos nutilti ir labai susiau
rinti savo darbą, galėtų kilti klausimas: ar
tokios pastangos šiandien nėra pasmerktos
nepasisekti
Tai priklausys daugiausia nuo to, ar rei
kalas bus tvarkomas komerciškai, ar vien
iš gryno būtinurdo turėti knygą. Komerciš
kai verstis, žinoma, bus sunku. Bet pradė
jęs varyti šią darbo vagą Institutas ieško
mecenatų. Tūlais atvejais mecenatai lietu
viškai knygai nemaža yra padėję (štai,
kad ir šiuolaikiniai — J. Bačiūnas, prel.
Juras). Taigi tokių gali susirasti.
Antra vertus, pats Institutas su savo da
bartinėmis įstaigomis (gimnazija, spaustu
vė) išsilaiko, atrodo, daugiausia katalikiš
kosios visuomenės dosnumu. O katalikiš
koji visuomenė yra pakankamai drausmin
ga, jei tas žodis tinka tam atvejui, kai eina
kalba apie paskatinimą atlikti vadovaujan
čiųjų numatytą šiokią ar kitokią pareigą,

kuo daugiau savų žmonių, čia dar nė vie
nam pabaltiečių! nebuvo atsakyta pastogė!
Kun. Urdzė turi gražių užsimojimų ir
ateičiai. Jo manymu, Onapilėn vasaros me
tu galėtų suvažiuoti pabaltietiškas jauni
mas — moksleiviai ir čia pailsėti, susipa
žinti, susidraugauti.
Man atrodo, kad Onapilėj galėtų koncen
truotis pabaltiečių tautinis ir kultūrinis
darbas. Čia puiki vieta suvažiavimams re
kolekcijoms (čia yra graži ir jauki koply
tėlė), jaunimo vasaros stovykloms ir t.t.
Turim sutikti, kad Onapilė yra didelis pa
baltiečių turtas. Rimčiausia Onapilės var
žove laikyčiau tik Lietuvių Sodybą Angli
joj.
Tai šviesioji Onapilės pusė. Bet būtų ne
teisinga, jei nepaminėčiau kai kurių šią
„pilį“ temdinančių šešėlių. Bet apie tai ki
tą kartą.
(Bus daugiau)
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Tai dar kiaulių tvarte. Bet avidėje — rodė
si kad ir galą gaus. Tvankumas neišpasaky
tas, smarvė nosį plėšia. Įbeda šakes, kelia
— ir keliasi pusė gardo, mėšlas perdegęs
rūksta, garas pro duris verčiasi kaip iš pir
ties. O valgyti? Ką šiandien valgyti? Pus
ryčiams tik miežinių raguolių su rūgusiu
pienu. Pažiūrės ji, ką pietums duos...
Mato Rožytė, kaip jis pabalęs, suprakai
tavęs, kad net varva, ir kartu koks „visgi
garžus“, nors ir mėšlinas. Ir akys, ir anta
kiai, ir lūpos. Akys tai net „baisiai gra
žios“, kai pažiūri — tokios giedrios, mėly
nos, kad... Bet ir iš liemens... Toks tiesus,
liaunas.
Ir pagailo jo, baisiai pagailo, kad taip
sunkiai dirba, o mama dar žmoniškai val
gyti neduoda. Nebeiškentė ir prinešė jam
savo pusdienius — sviestu užteptą duonos
riekelę.
— Imk... aš šiandien baisiai nenoriu.
— Kodėl nenori?
__ — —"
— Nežinau, — sumišusi aiškinosi. —Gal
vą truputį skauda. Imk — matai, kad ma
no neatsikąsta.
— Didelis čia daiktas, jei būtų ir atsi
kąsta.
Paėmė, pora kąsnių — riekelės ir nebėr.
Šalto vandens tai jam netrūko. Išgers
ąsotėlį, Rožytė tuoj vėl pripila. Šalto, tie
siog iš šulinio. Bet jis ir gėrė — užsivers,
kukt, kukt ir nebėr pusės. Kitą kartą užsi
vers — ir vėl bėk semti. Bet vandens ir
mama negaili — dar liepė apdegusią plutą
įmerkti — stipriau būsią, širdį atgaivin
siąs.
Rožytė jo gailėjo ne tik todėl, kad jis gra
žus, bet ir todėl, kad „baisiai“ geras. Pa
vyzdžiui, jis, į ją pažiūrėjęs, nė karto ne
šyptelėjo kaip nors įtartinai — ar kad ji
būtų negraži, ar... Atvirkščiai — jis visada
maloniai, rimtai į ją žiūri. O koks paslau
gus! Kiekvieną kartą jai vežimą pro var
tus išvažiuoja (Rožytė varinėjo arklius),
kad neužkliudytų. Sykį užkliudžiusi vos ve
žimo neapvertė. Išvažiavęs gražiai į rankas
paduoda jai vadeles: dabar keliauk! — Ir
niekad nepasako, ar kad ji nemoka, ar kad
kelio prieš save nemato. Baisiai geras vai
kinas! O pagalvojus, koks jis jai geras,
tuoj širdis smarkiau ima plakti ir per krū
tinę nuvirpa silpnutė gėla...

įskaitant ir piniginę duoklę; drausminga
ir dosni.
Dėl to reikia tikėtis, kad ir Jaunimo Biblioteka nepritruks lėšų savo šakotiems už
simojimams.
Prieš akis jau turime pirmuosius du tos
Bibliotekos leidinius (reklamoje rašoma,
kad išėjęs ir trečiasis: H.D. Mošinskienės
Baltosios lelijos riteris, 5 sceniniai paveiks
lai iš šv. Kazimiero gyvenimo).
Pats pirmasis — Stasio Džiugo eiliuota
pasaka Neklaužados su V. Stančikaitės
spalvotomis iliustracijomis.
ši nedidelė knygutė, kurioje eiliuotas
tekstas ir dailios iliustracijos papildo vie
nas kitą, labai pravers jau pramokusiems
skaityti ir dar neužmiršusiems gimtosios
kalbos ar lankantiems lietuvišką mokyklė
lę. Ir pasaką sueiliavęs St. Džiugas ir ją
iliustravusi V. Stančikaitė turi toje srityje
patyrimo.
Antroji knygelė — A. Tyruolio sudary
ta antologijėlė Marijos žemė — lietuvių po
etų eilių vainikas, skirtas Šiluvos apsireiš
kimo 350 m. atminimui.
Antologijėlėn sudėti apie Mariją parašy
tieji lietuvių poetų eilėraščiai, pradedant
Maironiu, baigiant -Elena Tumiene. Čia tu
rim po vieną arba po kelis eilėraščius
apie Mariją — Maironio, Gustaičio, Vait
kaus, Kiršos, Mikuckio, Putino, Augustaity
tės-Vaičiūnienės, Sruogos, Santvarą Ais
čio, Brazdžionio, Valentino, Tyruolio,, Grigaitytės, Audronės, Andriekaus, Anat. Kai
rio, Nakaitės, Jurkaus, Blekaičio, Bradūno,
V. Joniko ir E. Tumienės.
Marijos kulto palaikymui antologijėlė
aiškiai bus naudinga, bet, mūsų galva, jei
jau sudarinėjama antologija, tai jon skiria
mieji autoriai ir jų dalykai turėtų nenuže
minti reikalo. Tiesa, knygelėje yra Nihil
obstat ir Imprimatur, taigi ji visiškai tinka
katalikui. Bet kai žiūrime į autorių sąrašą,
tai stebimės: iš kur, pavyzdžiui, čia atsira
do toks poetas Albinas Valentinas? Dar
net puošnioje draugystėje su Maironių
Brazdžioniu, Aisčiu, Vaitkum, Gustaičiu.
Mes žinojome neblogus feljetonus rašiusį
laikraštininką Valentiną, o pasirodo, kad
jis kažkada dar yra parašęs ir šiokį tokį
vadinamąjį eilėraštį, kuris, štai, pateko jau
ir antologijon!
Valentiną mes čia paėmėm, kaip patį aiš
klausią faktą (ir atsiprašome to eilėraščio
autorių, kad štai ėmėme ir padarėme jį pa
rodomuoju atpirkimo ožiu), bet labai tik
ra, kad tokių eiliavimų yra knygelėje ir
daugiau, kuriems ten geriau būtų nebūti.
Dėl to antologijėlė būtų išėjusi vertesnė.
Abi knygutės įrištos kietais popieriniais
viršeliais (deja, nežinia tik, kokia yra jų
kaina).
K. Abr.

Marijos Karalienės šventė
Šviesaus atminimo popiežius Pijus XII
savo garsiąja Enciklika Ad caeli Reginam
1954 m. katalikiškajam pasauliui suteikė
naują Marijos Karalienės šventę, įsakyda
mas ją kasmet iškilmingai paminėti Mari
jos garbei paskirtojo gegužės mėn. 31 d.
Jau nuo pirmųjų Katalikų Bažnyčios isto
rijos šimtmečių džiaugsmo valandą, o dar
labiau pavojaus ir nelaimių akivaizdoje,
krikščionys savo maldas ir giesmes siuntė
į Dangaus Karalienę. Dedamosios viltys į
dieviškojo Karaliaus Jėzaus Kristaus Moti
ną niekada nemažėjo. Šven. Marija, vaini
kuota dangiškos laimės garbe, motiniška
širdimi ir jdabar rūpinasi savo dvasiniais
vaikais žemėje. Popiežius išvardija nuo
pirmųjų šimtmečių žymiuosius Bažnyčios
Tėvus ir krikščionis rašytojus, kėlusius Ma
rijos garbę ir Jai atsidavimą, žadindamas
dar su didesniu pasitikėjimu visiems šauk
tis Jos galingos pagalbos iš dangaus, kad
suteiktų šviesos ir jėgų išsilaisvinti iš nuo
dėmės, paguodos varge ir nelaimėse, kad
Jos sužadinti krikščionys jaustųsi broliais,
kad įgyvendintų socialinį teisingumą. Dau
gelyje kraštų, rašė Pijus XII, yra tiek ne
teisingai persekiojamų žmonių už krikščio
niškąjį tikėjimą, kuriems išplėštos žmo
gaus ir dieviškos laisvės teisės. Tam blo-'
giui pašalinti iki šiol nieko nepadėjo teisto
■gi prašymai ir kartojami protestai. Todėl
popiežiaus viltis, kad tikintieji, dar labiau
gerbdami ir šaukdamies Dangaus Karalie
nės užtarimo, kasdieną labiau sekdami Ma
rijos dorybėmis, vis dažniau ateidami prie
Sakramentų —dieviškųjų malonių šaltinių,
atitolins tą blogį, kuris yra užgulęs ištisus
kraštus.
Po Kristaus istorijoje nėra kito asmens,
kuris savo įtaka būtų taip užvaldęs pasau
lį, kaip Nekaltai Pradėtoji Mergelė—Dievo
Motina Švenč. Marija. Jos vardas per am
žius su pagarba bus tariamas visose žemės
dalyse. Nors Marija stovi nepalyginamai
žemiau Dievo, bet kartu nepalyginamai
aukščiau už visus Dievo kūrinius, nes di
džių dalykų Jai padarė Galingasis, kurio
vardas Šventas!
Garsus kinietis konvertitas Dr. Jean
Ching Hsiung Wu — Tautinės Kinijos Įga
liotas Ministeris prie Apaštalų Sosto, per
ėjo į Katalikų Bažnyčią su savo žmona ir
visais savo 13 vaikų. Savo atsivertimą ap
rašė prancūzų k. knygoje „Iš Konfucizmo į
Katalikybę“. „Man kaip kiniečiui“, rašo
Dr. Wu, „neįmanoma garbinti Kristaus, jei
kartu nešlovinu Jo Švenč. Motinos. Senas
kiniečių priežodis sako: motina gerbiama
savo vaikų geru elgesiu, o vaikai gerbiami
už savo kilnią motiną, kuri juos gerai iš
auklėjo. Gerbti vaiką ir niekinti motiną ga
Pamaldos
Ii tik laukinis žmogus“. Šis kinietis Mari
ROCHDALE — gegužės 31 d., 11.30 vai.
jai skiria savo tyriausią meilę: „Kai skai
HALIFAX — gegužės 31 d., 3 v. p.p.
tau Marijos Litaniją, mano širdį užlieja
BRADFORD — birželio 7 d., 12.30 vai.
šviesa ir džiaugsmas, kad turiu tokią gerą,
LEEDS — birželio 7 d., 3 v. p.p. (H. Rosa didingą Motiną — Dangaus ir Žemės Kara
ry bažn.).
lienę!“
Kun. P.D.

Bet ji ir dabar stengiasi per daug nelysti
jam į akis. Kažkaip nedrąsu, ir tiek. Nors
ir labai norėtųsi su juo pabūti, bet... ji jau
nežino. Todėl, padėjusi ąsotėlį ar paėmusi
iš jo vadeles, tuoj nusigręžia ir bėga tolyn.
Bet vis dėlto būtų gerai, jei ji galėtų —
taip kaip kitos mergaitės — ilgiau į jį žiū
rėti, ką nors pasakyti. Baisiai būtų gerai!
Vieną dieną (mėšlas buvo jau išvežtas)
taip atsitiko ,kad ji nė pati nežino, kaip taį
atsitiko...
Rytą parjojo jis iš lauko pusryčių, įvedė
arklius į tvartą ir ėjo per kiemą. Tuo metu
ji, pasisėmusi kibirą vandens, taip pat ėjo
per kiemą. Tik staiga jis paėmė iš jos ki
birą.
— Duokš įnešiu... velki taip sunkiai...
Ji dar nenorėjo duoti, bet... Viešpatie! —
paėmė ir eina. Jj sekė iš paskos ir vis
šnabždėjo tą patį „Viešpatie“.
Po pusryčių jis prie malkinės dirbo vartikšlį. Ji žiūrėjo iš tolo, kaip lengvai kils
čioja kirvį, kaip švysčioja jo ašmenys, kaip
skraido baltos it sniegas skiedros, kaip be
matant atsirado naujas gražus vartikšlis —
ir ji taip pat tylom sau kartojo: Viešpatie!
Tą pat paskui kartojo, ir kai jis didžiųjų
tvartų duris taisė, ir kai bėrąjį kieme kaus
tė (tėtis arkliui koją palaikė). Viešpatie!..
Aš jau nežinau... O vakare, kai jis vakarie
nę valgė, ji, kaip ir visada, žvilgčiojo į jį
iš tolo ir dūsavo, pati to nejusdama.
— Ko tu, Rože, steni — ar per daug pri
sivalgei? — paklausė Juozukas. Tas biaurybė! Išraudonijo ir norėjo šerti vaikui per
kuprą. Bet žvilgteri, kad Valentinas visai
nekreipia į jį dėmesio. Jis toks rimtas —
lyg taip pat norėtų jam sušerti. Tikrai —
niekur tokio rimto nėra!..
Ir pradėjo ją Valentinas traukti. Taip
traukti visu kūnu ir siela, kad — net pati
nežino!.. Kur eidama, ką darydama — vis
matė jį. Jo akis, lūpas, jo rankas, kurios be
matant vartikšlį padirba: Viešpatie! Net
naktį užmigusi jas matė. Ir dabar jai rodė
si, kad Valentas ne tik vartikšlį moka pa
dirbti ar arklį pakaustyti, bet kad jis toks,
jog mokėtų ir naują trobą pastatyti. Jis
viską, viską mokėtų! Jis toks, kad... ji jau
nežino! Ir gera jai, kad jis toks, baisiai ge
ra, net saldu, kaip gera. Kartais iš to geru
mo nė nepajunta, kaip pradeda šokinėti,
kojas kilsčioti, eidama ima striksėti, net

bėgti. Ir jautėsi tokia lengva, lyg plaštakė.
Štai griovelis — ji tūptelėjo ir strikt — per
šoka. Peršokusi atsigręžia, nusijuokia. Ar
ba, kieme ką dirbant, užeina — ir šust į
vieną pusę, šust į kitą, suspurda, suplasno
ja kaip -višta, kažkokiam kvaituliui užėjus.
Vienądien Morkųvienė, tokius jos šūsčiojimus pamačiusi, net bartis pradėjo:
— Kokia bitelė įgėlė tau į uodegą, kad
taip šokinėji? Ar nori, kad bešokinėdama
pargriūtum kaip nors negražiai, pakinkliai
pasimatytų?
— Aš jau nežinau... mama vis tuoj kaž
ką...
— Ne kažką, o teisybę sakau! Pamatys
kas nors užverstus pakinklius, ir bus tau.
— Ką čia jau matys. Nei čia matys, nei
čia ką.
— O tu nesiginčyk! Sakau, kad matys,
tai matys. Kas nori, tai ir mato.
Mergaitė ir užsiplieskė raudonumu:
ajau, mama! Nuo to laiko stengėsi nebešo
kinėti — kitokiu būdu reiškė savo nuotai
ką. Eidama per kiemą ar darže ką nors
knebinėdama, ima ir užčirškia;
„Užtekėjo saulė šviesi,
Darželis nušvi-ito,
Mano rūtos ir rezetos
Pernakt nenuvy-yto!!!“
arba:
„Nebeužtek man saulelė
Šioj giedrio-oj dienelė-ėj,
Nebešviečia mėnulis
Šioj tamsio-oj naktelė-ėj!!!“
Kaimyno Jonaičio sūnus Silva nusijuokė
ant skiedryno ir sako pusberniui Baltru
kui:
— Kaip tau rodosi — ko čia tos katės
kniaukia Morkaus kieme? Juk morčius se
niai jau praėjo.
— Kam praėjo, o kam dar tik atėjo, —
kyštelėjo dantis Baltrukas.
Nugirdusi jų kalbą Morkuvienė vėl barė
dukterį.
— Ko čia įsitaisei žvygauti kaip kume
laitė? Žiūrėk, net kaimynai šaiposi. Nė pa
ti nežinai, ką prasimanyti.
Duktė vėl užsiplieskė kaip liepsna.
— Ką čia jau, mama... iš tikrųjų!
Ir slinko Rožytės dienos — tarpais nera
mumo pilnos, tarpais net liūdnos, bet... vis
tiek turiningos ir daug šviesesnės negu ligi
šiol buvo.
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Sekminių suvažiavimas

Nedaug šioje saloje yra' lietuvių, ’dar iria- '
žiau veiklių, nepailsusių lietuviškos veiklos
rėmėjų.
;
Londono Vaidila birželio 7 d.,
Vienas tokių rėmėjų buvo a.a. V. Dzikasekmadienį, Parapijos salėje —
Sėkminės Anglijos lietuviams tapo tradi skuba į valgyklą pietauti, kiti į barą alučio
vičius. Velionis mirė gegužės 10 d., eida cine švente. Penketą metų turėjome gau atsigerti, o treti ruošiasi sau vaišių stalus
345a, Victoria Park Rd., London,
mas 39 metus. Susirgęs ligoninėje išgulėjo sius lietuvių susibūrimus — suvažiavimus pievutėj — piknikauja.
E.9, stato V. Alanto 3-jų veiksmų
10 dienų.
' Lietuvių. Sodyboje, kaip Sodybos atidary Ketvirtą valandą coventriškis J. Kazlaus
komediją ŠIAPUS UŽDANGOS.
PrestonO lietuviškoji kolonija skaudžiai mą, Katalikų kongresą, DBLS Dešimtme kas šaukia visus prie krepšinio aikštelės,
Vaidinimo pradžia 6 vai. vakaro.
nukentėjo, netekdama V. Dzikavičiaus.
Vaidiliečiai maloniai kviečia gau
čio ' minėjimą, Jaunimo suvažiavimą. Šiais kur turi pasirodyti Londono šeštadieninės
Nors velionis nepriklausė jokiai organi metais suvažiavimas buvo šaukiamas pa mokyklos vaikučiai ir Bradfordo skautai
siai atsilankyti.
zacijai,, bet jų darbus ir užsimojimus rėmė gerbti senajai šio krašto išeivijai. Tenka su tautiniais šokiais. Programos vedėjas J.
stambiomis aukomis. Dalyvaudavo vietinio tik pasidžiaugti, kad turėjome progos pa Kazlauskas, nesigailėdamas balso, praneši
NETIKĖTA MIRTIS
DBLS skyriaus susirinkimuose ir parengi gerbti mūsų senuosius emigrantus už jų nu nėja atskirus programos punktus. Į krepšį
Sekminių antradienį — gegužės 19 d. ne
muose. Buvo kuklus: rinkliavų lapuose pa veiktus darbus lietuvybei išlaikyti, už jų nio aikštelę išeina Londono vaikučiai, įpsitikėta mirtis aplankė Lietuvių Namus. Tą
sirašydavo tik dviem raidėmis arba krikš- darbus Lietuvai.
vakarą, ką tik grįžęs iš Sekminių suvažiavi
rengę tautiniais rūbais. Jiems vadovauja
to dukters pavarde.
mo Lietuvių Sodyboje, Antanas Puskuni
Nors dėl emigracijos lietuvių skaičius P. Nenortienė. Tautiniams šokiams groja
Nepaliko turtų, bet paliko dvasios loby čia kasmet mažėja, bet Sodyba per Sekmi V. Mamaitis. Žiūrovai nesigaili šiltų katu
gis, 47 m. amžiaus, ilsėjosi Lietuvių Na
ną: tremtyje išėjusias kone visas knygas, nes sutraukė ir šiais metais apie 400 lietu čių mažiesiems šokėjams. Po to pasirodo
muose ir rastas miręs.
Nors giminių neturėjo, bet mirė apsuptas vių. Iš pat ankstyvo ryto keliais ir keleliais Bradfordo skautų tautinių šokių grupė.
A.A. Velionis Antanas jau ilgai sirgulia
draugų.
vo. Rytų fronte sužeistas, žiemos metu il
rieda keleivinės ir privačios mašinos. 12 Jiems vadovauja Bružinskienė, o akordeo
Velionies palaikais daugiausia rūpinosi vai. visi renkasi į salę, kur kun. A. Kaz nu groja „Atžalyno“ chorvedys Burokas.
gai buvo išgulėjęs sniege ir nušalęs kojas.
šeimininkai, pas kuriuos jis gyveno. Buvo lauskas atlaiko šv. Mišias ir pasako tai die Ši grupė nepabijojo ilgos ir varginančios
Prieš porą metų Londone jam buvo pada
atvežtas vienai dienai į namus, kur jį lan nai pritaikytą pamokslą. Pilnutėlė salė kelionės ir tuo įgalino Sodybon suvažiavu
rytos dvi sunkios operacijos, nuo kurių vis
LONDONO LIET. BAŽNYČIOS K-TO
kė jo draugai.
negalėjo pilnai pasveikti. Pereitą rudenį
žmonių, skamba lietuvio širdžiai mielos sius pasigėrėti tautiniais šokiais, kuriuos
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ
Gedulingoms pamaldoms ir palydėti giesmės. Po pamaldų kun. Kazlauskas pra jie pašoko labai ir labai gražiai. Dar viena
geraširdžių tautiečių aukomis su Anglijos
LOTERIJA
paskutinei kelionei susirinko visi iki vieno
lietuvių ekskursija buvo nuvažiavęs į Lurstaigmena — jaunosios Galbuogytės pasiro
Traukimas bus gegužės 30 d. 8 vai. vak. Prestono lietuviai' Iš Oldhamo atvyko kele neša, kad tuoj įvyks iškilmingas posėdis. dymas. Mažoji, okordeonu akomponuojant
dą Marijos šventovėn. Sustiprėjo dvasia
Posėdis
šaukiamas
lauke,
nes
ir
saulutė
ir sakėsi mažiau bejaučiąs skausmų. Buvo Parapijos salėje. Traukimo rezultatų lapus tas jo draugų. Prisidėjo keletas kitataučių. tuo tarpu pradėjo šviesti, o čia daugiau vie Burokui, padainavo dainelę.
Daugybė vainikų puošė jo karstą.
Žiūrovai, Bradfordo pasirodymą įvertin
kantrus, gero būdo. Kada sveikesnis jaus bus galima gauti pas visus platintojus.
tos, salė per maža tokiam žmonių skaičiui.
Arklių lenktynės bus 1959 m. birželio 3
Gedulingas pamaldas atlaikė ir prie ka Iškilmingąjį posėdį atidaro Lietuvių Na dami, ilgai plojo.
davosi, šį bei tą pagelbėdavo parapijoje.
Dar viena staigmenėlė: užskrenda sporti
Buvo praktikuojantis katalikas, dažnai ei d. 3 vai. Epsom. Po lenktynių bus išmoka po pasakė gražų pamokslą kun. J. Kuzmic mų Bendrovės direktorius M. Bajorinas,
nis lėktuvas. Pamatęs gausią minią, apsu
davo prie šv. Sakramentų, paskutiniuoju mos premijos, pristatant laimingą bilietą. kis, primindamas velionies darbus.
pakviesdamas
į
garbės
prezidiumą
kun.
Ka
S. Kasparas
Trumpą, bet jautrų atsisveikinimo žodį zlauską Liudžiuvienę, Bulaitį, Namajuš- ka didžiulį ratą, grįžta atgal ir, ore atlikęs
metu vakarais dalyvaudavo ir Marijos gar
tarė Prestono skyriaus ir bendruomenės kienę ir Liūdžiu jun. M. Bajorinas, trum mirties kilpą, nuskrenda sau. Žiūrovai lėk
bei skirtose Gegužinėse pamaldose. Prieš
10 ŠILINGŲ AUKA
vardu skyr. pirmininkas. Liūdnai nuskam
tuvo „štukas“ palydi rankų mojavimu.
kiek laiko buvo gavęs laišką iš Tėvynės,
Siųsdamas šių metų „Europos Lietuvio“ bėjo paskutiniai atsisveikinimo žodžiai... pai apibūdinęs šios dienos reikšmę, kviečia
Po programos Londono mažieji ir Brad
kad ten mirusi jo žmona ir sūnus.
garbingus
prelegentus
pasakyti
po
keletą
Velionis palaidotas šį antradienį iš Lietu prenumeratą, earlstownjškis St. Ūsas Ilsėkis, Vladai, ramybėje, tegul lengva Tau žodelių. Garbės prezidiume didesnė dalis fordo skautai apdovanojami saldainiais, o
vių bažnyčios. Visais laidotuvių reikalais laikraščiui paremti dar pridėjo 10 šilingų būna šio krašto žemelė.
senosios išeivijos atstovų. Jie kviečiami pir jų vadovai — Nenortienė, Bružinskienė,
Nesimatė parkritusios, rankas laužančios mieji pasisakyti. Tiek Liudžiuvienė, tiek Burokas ir Mamaitis — irgi gauna atitinka
rūpinosi „Europos Lietuvio“ administrato auką.
rius Albinas Pranskūnas. Rytiniame Lon Derbiškis K. Kubilius .mokėdamas už sa motinos, nelaistė ašaromis kapo toli paliku Bulaitis trumpai papasakoja apie senosios mas dovanas už savo veiklą ir šios dienos
done St. Blotnys taip pat parinko aukų iš ve ir draugą, taip pat pridėjo 10 šil. auką. si sesuo. Motinos vietoj raudojo jo laikinų išeivijos nuveiktus darbus, ypač pabrėžda programą.
namų šeimininkė, sesers vietoj'karčias aša mi, kad jie čia atvykę rado visai kitokias
Tada vyksta garsioji loterija. Negaliu at
fronto draugų ir pažįstamų, užsakydamas
ras šluostė palikta mergelė...
MANCHESTERIS
vainiką ir Šv. Mišias už mirusiojo vėlę.
sąlygas, turėjo daugiau vargo ir rūpesčių, siminti visų fantų, nes nė vieno nelaimė
Grįžus iš kapų, velionies šeimininkų na dirbdami lietuvišką darbą, steigdami lietu jau, bet mačiau, kaip Sodybos vedėjas p.
Gaila netekus gero lietuvio, kuris dar
muose įvyko laidotuvių pobūvis. Pasidaliję višką parapiją, kovodami dėl lietuvybės iš Lūža atnešė didžiausią kalakutą, didžiau
taip troško išvysti savo brangiąją Tėvų že Liet. Pašto ženklų paroda
mę. A.A. Antano atminimas dar bus ilgai V. Tamašauskui iš Birminghamo malo mintimis, nusprendė bendromis lėšomis už laikymo. Įdomu buvo pasiklausyti senųjų sią šokolado dėžę ir dar kitų dalykų. Bilie
gyvas mūsų tarpe.
Parap. Koresp. niai sutikus, Manchesterio Liet. Socialinis dėti V. Dzikavičiui antkapį.
veteranų pasisakymų, nes jie buvo pirmie tų traukti pakviečiama Bataitienė, kuri
A. Kontrimas
Klubas savo patalpose gegužės 30 d. ren
ji organizatoriai ir visą laiką stovėję lie dar Sodybai kuriantis yra daug padėjusi.
gia Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
tuviškų reikalų sargyboje. Prelegentai ne Coventriškis J. Kazlauskas skelbia laimin
Lietuviškumo išlaikymui jaunoje, jau parodą.
VOKIETIJA
pamiršo paminėti ir naujosios išeivijos dar guosius.
čia, svetur, gimusioje kartoje yra didelės .Kadangi šios rūšies pašto ženklų rinki
bų, skatindami ir toliau nenuleisti rankų,, Vėl vienų metų Sekminės nuėjo į praeitį.
reikšmės dalykas, kad iš mažens įprastų at nys yra, gal būt, vienintelis laisvajame pa AUGSBURGAS
neapsnūsti, nes jau atėjęs laikas, kad kas Jos buvo tokios pat reikšmingos, kaip ir
ankstyvesniųjų metų.
A. P.
likti religines praktikas gimtąja lietuvių saulyje, todėl patariame Manchesteryje ir PLB Augsburgo apylinkės lietuviai ge nors senuosius'pavaduotų.
kalba, nes į ką mažas įprasi, tą ir senas ra apylinkėje gyvenantiems tautiečiams pasi gužės 10 d. turėjo metinį Susirinkimą ir se Leidęs pasisakyti visiems garbės prezi
si. Neveltui tad tikrai susipratę lietuviai tė naudoti šia proga ir aplankyti parodą. Bū niūno, sekretoriaus ir kontrolieriaus rinki diumo nariams, M. Bajorinas dėkoja už
vai nori, kad jų vaikai prie Pirmosios Šv. tų labai malonu, kad tautiečiai atsivestų mus. Susirinkimą atidarė buvęs ilgametis gražius šiltus žodžius ir linkėjimus, ir tuo N. ZELANDIJA
Komunijos būtų paruošiami savų lietuvių su savimi draugų anglų, kurie šiuo reikalu apylinkės p-kas, o dabar seniūnas J. Če iškilmingasis posėdis baigiamas. Svečiai
kauskas, pakviesdamas susirinkusius pa skirstosi į visus Sodybos kraštus. Vieni Pirmoji lietuvių dailininkų paroda N. Ze
kunigų. Pereitą sekmadienį Londono Lietu domisi.
landijoje, pavadinta .Lithuanian Prints
Kartu V. Tamašauskas pažadėjo paskai gerbti atsistojimu žuvusius Lietuvos nepri
vių šv. Kazimiero bažnyčioje, parapijos
and Drawings“, įvyko Aucklando Miesto
klebono paruošti, Sumos metu Pirmąją tyti paskaitą apie filatelinį gyvenimą Nepr. klausomybės kovose, NKVD nukankintus
Meno Galerijoje gegužės 4-21 d.d. Parodoje
kalėjimuose ir Sibire ir Gestapo kacetuose.
Šv. Komuniją priėmė būrelis vaikučių: Iru Lietuvos laikotarpyje ir dabar.
savo kūrybą išstatė keturi Australijoje gy
YPATINGAS KVIETIMAS
Be to, prie šios parodos prisidės K. Ste Susirinkimui pirmininkavo Dr. A. Ruktė Virkutytė, Z. Blizninkas, A. Jasinskas
ir J. Grupelionas. Jie visi lanko anglų mo ponavičius su savo lietuviškų juostų ir me ša. Seniūnu išrinktas J. čekauskas. sekrt.
Pasaulinė Lietuvių Inžinierių ir Archi venantieji lietuviai dailininkai: V. Ratas,
kyklas, ir Seselės norėjo, kad ir jie prie Pir džio drožinių eksponatais, o A. Gerdžiūnas K. Švelnytė, kontrolierium J. Petkūnas. tektų Sąjunga (PLIAS) kviečia šiuo ypa H. Šalkauskas, A. Vaičaitis ir T. Zikaras.
mosios Komunijos eitų su anglų vaikais, ir J. Ramonis su lietuviškų pinigų rinki Apylinkės seniūnas J. Čekauskas nusiskun tingu laiku visus PLIAS organus ir pavie Parodoje vyrauja grafikos darbai, dėl tech
dė dėl nekuriu narių nenoro mokėti solid, nius kolegas pareigingai ir skubiai ruoštis niškų kliūčių neatgabentos T. Zikaro skulp
bet Jonukas Grupelionas viešai mokykloje niais.
Po paskaitos ir parodos bus šokiai, ku mokestį ir apskritai remti lietuviškus rei PLIAS Centro Organų rinkimams referen-, tūros. Galerijos direktorius P. Tomory ir
pasakė: „Aš esu lietuvis ir lietuvis visada
kalus.
būsiu! Mes, lietuviai, turime savo gražią riems gros mūsų lietuviškas džiazas.
dūmo keliu ateinančių 4 metų kadencijai. įtakingiausias Zelandijos dienraštis „The
Po susirinkimo buvo paminėta • Motinos
bažnyčią Londone, ir tik į ją su tėvais aš
Programos pradžia — 5.30 vai. p.p.
PLIAS Centro1 Organų Rinkimų Komisi New Zealand Herald“ palankiai aptarė me
Diena. Dr. Rukša prieš minėjimą paprašė ja jau veikia Cleveland, Ohio, ir neužilgo ninį parodos lygį. Dienraščio meno kritikas
einu“. Taip kalba tik patriotų vaikai! Šios
susirinkusius pagerbti atsistojimu žuvusias išsiuntinės pranešimus su raginimu siūlyti sustojo ties kiekvienu dailininku, teigiama
Pirmosios šv. Komunijos apeigos padarė CORBY
ir mirusias lietuves Motinas ir pasakė kandidatus, o vėliau — balsavimo lapelius prasme iškeldamas liaudies meno įtaką Ra
visiems gražų įspūdį, ir po Sumos, kad ma
trumpą kalbą.
žieji pradėję praktikuoti savo tęvų religiją, Padėka
Su raginimu balsuoti. Tad visi, mieli kole to kūryboje, kuri tęsiasi per jo darbus iki
J. čekauskas įteikė Karpavičių dukrelei gos, kuo.gausiausiai balsuokime ir tuo rem pačių vėliausiųjų. Zikaro stipri linija ir
būtų visada ištikimi ir savo tėvų žemei, vi Širdingai dėkoju skt. komiteto pirminin
sų buvo sugiedotas Lietuvos Himnas.
kei N. Gervelienei, kasininkei Perminienei Reginai, Žutautų dukrelėms Nijolei ir Bi kime ir pagyvinkime mums brangios sąjun kampuotumas imponuoja kritiką lygiai
Parap. Koresp.
ir Daukintienei, suruošusioms gražias vai rutei kuklias dovanėles, o ponioms po tul gos veiklą. Išsirinkime naują veiklią PLI kaip Šalkausko ramumas ir lyriškumas li
noleumo raižiniuose. Kritikas kiek abejoja
pę. Mokytojos Rukšienės rūpesčiu pareng AS Centro vadovybę!
šes išvykstant man su šeima į JAV.
dėl Vaičaičio litografinės technikos, vienok
tos
mergaitės
pasakė
lietuviškai
ir
vokiš

„THE YORKSHIRE POST“ APIE
Taip pat visiems corbiečiams už gerą šir
PLIAS Centro Valdybos vardu
sutinka, kad užbaigti darbai teikia harmo
V. JOKŪBAITĮ
dį ir norą padėti mums, baigiantiems die kai eilėraščių. Regina: Karpavičiūtė turi
prof. J. Šimoliūnas — Pirmininkas
ningai švelnų efektą.
Gegužės 4 d. „The Yorkshire Post“ ben nas Corby, Bakaitienei iš Kętteringo už ypač gražią lietuvišką tarseną, nors kaip
Karpavičių, taip ir Žutautų šeimos mišrios.
Parodą aplankė apie 3,000 žmonių. Sten
dradarbis aprašė Otley Meno Klubo pava gražias tulpes ir supratimą. Ačiū labai.
sarinę paveikslų parodą.
Likusiems tautiečiams linkiu saulėto gy Po visų minėjimų buvo pasivaišinta ir LIETUVOS PASIUNTINYBĖS RŪMAI giamasi parodą perkelti į kitus Zelandijos
miestus. Parodą surengė studentas G. Pro’Aptardamas klubą ir parodą, tas bendra venimo.
E. Paulauskienė padainuota lietuviškų dainelių.'
BRAZILIJOJ
Visa tai buvo atlikta Rukšų bute.
darbis pažymėjo, kad čia esama plačių pa
Brazilijos sostinė perkeliama į naujai euta.
* • •
žiūrų Į meną, jis iškėlė ten išsitenkantį V. LEIGH
planuojamąjį miestą Brasilia.
Lietuvių kuopa
Jokūbaitį su jo gal ir per drąsiais spalvų
Ten duotas 25.000 kv. metrų sklypas ir
Lietuviai studentai su latviais ir. keliais
Uhlerborn (prie Mainz). Čia jau keletą
deriniais.
Susirinkimas
Lietuvos Pasiuntinybei rūmams pasista Azijos tautų studentais Aucklando Univer
metų
prisilaiko
atskirai
nuo
bent
kokių
ki

DBLS Leigh skyriaus susirinkimas, įvy
tyti.
siteto metinėje eisenoje satyriškai pavaiz
PR. IVANAUSKO NAUJA AUKA
kęs gegužės 10 d., aptarė skyrių liečiančius tų dalinių .viena seniausiųjų lietuvių sargy Lietuvos Įgaliotas Ministeris Brazilijai davo sovietų skelbiamąją „lygybę“. Pa
Visada dosnus lietuviškajai spaudai, Pr. reikalus ir išrinko naują valdybą kuri pa bos kuopų. Atskirame pastate kuopa turi Dr: F. Meieris kreipėsi į Pasaulio Lietuvių vergtąsias tautas vaizduojantieji studentai
Ivanauskas paprastai čia už „Europos Lie reigomis pasiskirstė šitaip: pirmininkas J. savą gražiai prižiūrimą koplyčią. Ypač da Inžinierių ir Architektų Sąjungą, prašyda su užrašais: Lithuania., Latvia, Poland, Ti
tuvį“, čia už knygas siunčia kitokias su Arbačiauskas, sekretorius D. Steponavičius bartinio kuopos vado kpt. J. Matulaičio rū mas konkurso būdu paruošti tų rūmų pro bet ir 1.1.... virvėmis vilko lyg soste sėdin
pesčiu ta koplytėlė naujai nudažyta ir pa
mas, negu nustatyta. Iš praeitais metais ir kasininkas J. Evaškaitis.
jektą.
tį, medaliais apsikarsčiusį nutukusį komu
šitaip atsiųstų tų sumų susidarė net 3 sv.
Revizijos komisijon išrinkti: V. Miškinis, gražinta lietuviška ornamentika. Per pa • Skiriamos ir trys premijos: 650 dol„ 350 nistų partijos sekretorių. Šalimais einan
ir 17 šilingų, kuriuos jis kaip auką perve S. Ūsas ir A. Bruzgys. Į metinį DBLS suva maldas altorius būna gražiai išpuoštas gė dol. ir 250 dol.
tis politrukas spardė ir keikė pavergtuo
lėmis ir net rūtomis. Koplyčios vidaus įren
dė Nidos mašinų fondui.
žiavimą išrinktas J. Evaškaitis.
D.S.
girnas sukelia gražią religinę nuotaiką ir Rūmai turės būti nepaprastai moder sius. Nešamajame plakate anglų kalba bu
primena Lietuvą. Pažymėtina, kšd visokie naus stiliaus, o taip pat turėti lietuviškų vo įrašyta: „Visi žmonės yra lygūs, bet kai
LIETPALTIS AUTOBUSE
tautiniai ar kuopos minėjimai pradedami tautinių motyvų atspalvį. Statyba kainuos kurie yra lygesni už kitus“, antroje „Lais
Sekminių išvykos metu buvo autobuse
vosios tautos, neleiskite tokiam likimui iš
• pamaldomis koplyčioje. Labai gražiai buvo apie 50.000 dolerių.
paliktas pilkas lietpaltis. Prašom kreiptis į PAIEŠKOJIMAI
Projektams pristatyti terminas yra spa tikti jus!“
L.L.
pasiruošta
pamaldoms
ypač
šiais
metais,
S. Kasparą.
MIKALAUSKAITĖS Marytės, gimusios minint Motinos Dieną ir Sekmines. Moti lio 1 d.
Suinteresuotiems smulkesnių informaci
1922.V.2 Tauragės apskr., Pajūriuko kai nos dieną pamaldose dalyvavo visi karinin
me, paieško Elena Žebelienė (Šacauskaitė), liai su artimaisiais ir gausus būrys kuopos jų teikia prof. inž. J. Šimoliūnas (1561, Hol LIETUVIŠKA KNYGA —
gimusi Tauragės apskr., Dirvėnų k. Rašyti:
mes Ave., Racine, Wise., USA).
GERIAUSIAS DRAUGAS
g Londono Liet. Bažnytiniam Chorui ir g E. Žebelys, Trelissa, Philleigh, Truro, narių bei apylinkėje gyvenančių lietuvių.
Gražiai
sugiedotos
giesmės
ir
Švč.
P.
Ma

fe visiems kitiems už išvykstant į J.AV.į Cornwall.
K. Žukas — žvilgsnis į praeitį (žmogaus
rijos litanija, o pamoksle pamaldas laikan
g mums surengtas tokias gražias išleis-%
čio kunigo nušviesta dangiškosios ir žemiš riai sveikino motinas ir tarė žodį Miunche ir kario atsiminimai) — 1 sv. 16 šil. 8 d.
g tuves ir dovanas tariame nuoširdų g
kosios Motinos reikšmė. Pasimelsta už gy no lietuvių bendruomenės pirmininkas, per Katiliškis — Miškais ateina ruduo —
g lietuvišką ačiū.
§ TAUTINĖS SĄJUNGOS DEŠIMTMETIS vas ir mirusias motinas. Sekminių dieną duodamas Balfo Įgaliotinio Vokietijoje 36 š. 8 d.
Giedrius — Pasakėčios — 14 š. 8 d.
g
V. V. Kulbokai g
pamaldų pagražinimui grota smuiku ir Var sveikinimus.
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga ge gonėliais,
X
Motinos dienai paskaitą skaitė Dr. J. Sa Sruoga — Dievų miškas — 36 š. 8 d.
gužės 30-31 dienomis Detroite turės savo
Bielinis — Dienoj ant — 43 š.
kalauskas. Prelegentas plačiai apžvelgė mo
Katiliškis—Išėjusiems negrįžti—36 š. 8d.
Seimą.
MOTINOS DIENA MIUNCHENE
tinos nuopelnus.
’ ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Kairys — Lietuva budo — 39 š.
Be visos eilės įvairių klausimų, kuriuos ■ Gegužės 9 d. Miuncheno apylinkės lietuMeninėje dalyje pasirodė Miuncheno
Lėlio — Anglų-Liet. ir Liet.-Anglų kai
Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas svarstys ir spręs tasai Seimas, ta proga vių moterų rūpesčiu buvo iškilmingai pami apylinkės meno ir muzikos mėgėjų grupė.
vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos. bus paminėtas Sąjungos veiklos dešimtme- ,nėta Motinos diena. Minėjimas įvyko jau Pradžioje buvo perskaitytas „Lietuvio pa bų žodynas — 98 š.
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 6 svarai. tis ir jau mirusių Sąjungos pirmininkų An kipje senelių prieglaudos salėje, ir sūsirin- reiškimas plotinai“. Po to jaunos lietuvai Baravykas — Žodynas —29 š. 4 d.
Labai geras maistas, puikiai pagamintas, tano Olio ir Motiejaus Colney-Aukštikalnio ko būrys vietos ir iš toliau atvykusių lietu- tės, pasipuošusios tautiniais rūbais, pade Ignatonis — Nevesk į pagundą — 22 š.
pnikus patarnavimas.
pagerbimo akademija.
vių, 0 taipgi svečių iš užsienio. Pažymėtina, klamavo Ados Karvelytės-Dubauskienės ir Dr. Prunskis — Mano pasaulėžiūra —
Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
kad iš Šveicarijos ir Austrijos atvykusios kitų poetų eilėraščių, o grupė ponių paskai 25.ĮJL 8 d.
— 14 š. 8 d.
žančio į pajūrį ir jūros tiltą.
ponios mielos sutiko dalyvauti šios šventės tė lietuvių rašytojų kūrinius, skirtų moŲc^” AmžiafTr-valandos
.
Laisvų vietų yra tą savaitę iki liepos 11
ADVOKATO PATARIMAI
programoje.
Meilė ir laimė — -14 š, 8 d.
nos garbei.
d. ir dvi savaitės rugpiūčio mėn. tarp
ELKA — 12, Kensington Hall Gardens,
Minėjimą atidarė ir pasveikino motinas
.
Tolimesnę minėjimo programą, paįvairi- Šv.
i Valanda — 2 š.
8 - 22 d.d.
Smilgaičių
akvarelė — 36 š. 8 d.
London, W.14. Tel.: Fulham 4995. Patari- ir svečius Moterų Valdybos pirmininkė. Pa no muzika ir lietuviškos dainoj,"kurias visi
I
Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 Al mai skyrybų Ir kitokiais reikalais. Rašyti dėkos ženklan, motinoms ir viešnioms, bu- dalyviai, drauge su rengėjais, padainavo Rašyti:
DAINORA, 49, Thornton Ave.,
J
ma Road, Bournemouth, Hants.
arba skambinti telefonu.
London, W.4.
vo įteiktos žydinčių gėlių puokštės. Jaut-, prie vaišių stalo.

k.

VANDOS IR VINCO KULBOKŲ
IŠLEISTUVĖS
Praeitą šeštadienį Bažnytinio Choro ir
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio iniciatyva bu
vo surengtos išleistuvės išvykstantiems į
JAV Vandai ir Vincui Kulbokams. Dalyva
vo gražus būrys jų draugų, o tų draugų
jie turėjo, nes buvo tokie, kaip mūsų pa
tarlė sako: „Ir prie tanciaus ir prie rožan
čiaus“. Nuo pat atvykimo į Londoną abu
dalyvauja Londono Liet. Bažn. chore. Įsi
steigus DBLS, Kulbokas įsijungia į-Londo
no I skyrių ir čia pasireiškia kaip veiklus
narys. Užtat skyriaus valdyba ir nariai jį
apdovanojo prisiminimui pypke ir krepšiuku tabakui.
Be to, jis priklausė LAS Londono sky
riui ir kitoms organizacijoms, kurios apdo
vanojo taip pat vertingomis dovanėlėmis
ir gėlių puokštėmis, ir kartu linkėjimu ge
rai įsikurti Amerikoje.

S O D Y BOJĘ
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KIBĖ R NET
1948 metais išvydo pasaulį žinomo mate
matiko ir filosofo Norbert Wiener knyga
„Kibernetika“.
Kibernetika yra dar visai naujas, bet
jau pripažintas ir sparčiai beaugąs moks
las apie valdymo ir kontrolės vyksmus ma
šinose, gyvuose organizmuose ir žmonių vi
suomenėje. Tai yra mokslas apie gyvų sme
genų ir nervų sistemos funkcijų pakeitimą
specialių mašinų darbu.
Gyvo organizmo suvokimas, to suvokimo
perdirbimas į nervinius impulsus, šių im
pulsų perdavimas nervų skaidulomis į nėr
vų centrus, gautosios informacijos perdir
bimas nervų centruose j atsakytinas reakci
jas — šie visi klausimai fiziologijos tiria
mi, panašiems dalykams vykstant ir au
tomatinėse, ypač elektroninėse mašinose.
Adatos įdūrimas „informuoja“ žmogų, kad
ranką reikia atitraukti, o įmestasis pinigas
„informuoja“ automatą, kad reikia degtu
kų dėžutę išmesti. Kai paaiškėjo, kad elek
troninės mašinos yra pajėgios atlikti ne tik
matematinius apskaičiavimus, bet ir sava
rankiškai spręsti logiškus uždavinius, ki
bernetika nebeapsiribojo vien technika ir
gamtos mokslais, ji pradėjo skverbtis ir į
sociologijos sritį.
1952 m. rudenį, pavyzdžiui, JAV prezi
dento rinkimų išvakarėse elektroninė maši
na „Junivak“, atliekanti per sekundę tūks
tantį operacijų, remdamasi įvairiais statis
tiniais duomenimis, „išpranašavo“,, kokia
balsų dauguma Eisenhoweris laimės. Eks
pertai ir politiniai veikėjai ginčijo mašinos
„pranašystę“, bet „Junivak“ pasirodė tei
singa taip pat ir 1956 m. rinkimuose.
Universalinė elektroninė mašina gali vyk
dyti lėktuvo propelerio, branduolinės reak
cijos artilerijos sviedinio skridimo lentelių
apskaičiavimus. Ši mašina sugeba išversti
vienos kalbos tekstus į kitą, lošti domino,
spręsti šachmatinius uždavinius, valdyti
traukinių ir lėktuvų judėjimą. Amsterda
me yra elektroninė mašina, lošianti šach
matais. Harvardo universitete elektroninė
mašina „Mark“ jau 5 metai, kai tikrina 311
„Naujojo Testamento“ laidų ieškodama tik
rojo teksto. Italijoj tokia mašina analoginį
darbą atlieka su „Negyvosios jūros“ rank
raščiais. JAV jau veikia elektroninė maši
na, kuri seka geriausių plieno lydytojų bri
gadų veiksmus, pati studijuodama jų paty
rimą, taip sakant, užsikrečia jų minčių ei
ga ir keletui mėnesių praslinkus pati prade
da savarankiai vadovauti plieno liejyklai.
Vakarų pasaulio mokslininkai jau rimtai
pradėjo kalbėti apie „elektroninius smege
nis“., apie „visuomenei vadovaujančias ma
šinas“ ir net apie „robotų sukilimo“ gali
mybę.
Štai nekurie jų pasisakymai.
Norbert Wiener — kibernetikos kūrėjas
— dar 1952 m. pareiškė abejonę tuo, kad
kibernetikos laimėjimai sociologijoj gresia
demokratijai žlugimą ir totalitarizmui lai
mėjimą.
Kitas žymus kibernetikos specialistas —
W. Ashby, pagaminęs pirmąjį „elektroni
nių smegenų“ ‘modelį gomeostatą, tvirtina.,
kad galima pagaminti ypač sudėtingą elek
troninę mašiną, kuri savo gabumais bus
pranašesnė už žmogaus smegenis. Panaši
mašina, maitinama statistinėmis lentelė
mis, mokslinių faktų tomais ir kitomis ži
niomis, pajėgs sukurti milžinišką kiekį įvai
rių įstatymų ir instrukcijų, kurių nepajėg
tų žymiausi patyrę ir aukštai kvalifikuoti
ekspertai. Kai ta mašina išplėtos savo ga
bumus, sako W. Ashby,, anksčiau ar vėliau
ji nusimes kontrolę. Jei panaši mašina bus
panaudota visuotiniam socialiniam planavi
mui ir koordinacijai, nebus ko nustebti,
kai praėjus kuriam laikui, paaiškės, kad
iš tos mašinos einančios patvarkymų, pla
nų ir nurodymų srovės, pradės vis daugiau
dėmesio skirti pačių tų mašinų gerovei, o

J. Gutauskas
jas aptarnaujantieji žmonės bus joms ne
bereikalingi.

P. Cleator savo knygoje „Robotų era“
reiškia mintį, kad ilgainiui robotai įsisąmo
nins savo savarankumą ir nepriklausomy
bę nuo žmonių ir, pasigrobę energijos šal
tinį, išsilaisvins iš žmonių kontrolės. Jis
būkštauja, kad žmonija ateityje fiziškai ir
dvasiškai degraduos ir pasidarys visagalių
elektroninių robotų bejėgiais išlaikytiniais.
Veikale „Žvilgsnis į žmogų kaip mašiną“
J. Kemeney nagrinėja galimybes, pagamin
ti mašinų, kurios atgamins pačios save, ir
galvoja, kad tokios pačios pasigaminančios
mašinos pradės biologiškai tobulėti, pakelti
savo mutacijas, konkuruoti ir net sunaikin
ti viena kitą.
R. Ruyer rašo: „Visi praeities tironai tu
rėjo savo astrologus. Galima įsivaizduoti
ateities tironus, kurie kreipsis patarimų į
„elektroninius smegenis“, sugebančius ne
klaidingai atlikti visus strateginius apskai
čiavimus“.
Daugumas Vakarų mokslininkų ir filoso
fų jau būkštauja, kad ateities elektroninės
mašinos visiškai nuslopins žmogiškosios as
menybės laisvę, loš su žmonėmis taip, kaip
jos lošia šachmatais.
Bet Vakaruose yra ir kitaip galvojančių
apie kibernetiką. Pavyzdžiui, prancūzų
mokslininkas A. Ducrocg rašo: „Kol plie
nas ir anglis bus panaudojama tam, ką
šiandien mes vadiname robotais, mes nie
kuomet nesukursime nieko kita, kaip tik
dirbtinį pasaulį, priklausantį nuo žmogaus,
ir bet koks įžymus robotų sukilimas gali
mas tik vaizduotėje.
įdomu, koks yra kibernetikos santykis
su religija?
Milano arkivyskupas D. Montini palai
mino elektronines mašinas, pavadindamas
jas „nauju šiuolaikinės technikos stebuk
lu“, o jų darbą „šventu darbu tikinčiųjų
akyse ir prakeiktu darbu akyse tik profa
nų“.
Iš kitos pusės kibernetikos idėja skelbia
ma kaip mokslininkų pozityvistų, religijos
priešininkų ir spiritualistinės
filosofijos
piktavališkas prasimanymas.
G. Matisse
laikosi to požiūrio, kad organinis ir neorga
ninis pasaulis, o taip pat žmogiškoji visuo
menė kiekviena turi savo specifinę prigim
tį, kad tuo tikrai pašalinama galimybė eg
zistuoti jiems pagal bendrus dėsnius. Jo
nuomone., kibernetika pritaikoma tik ten,
kur veikia determinizmo principas, arba
išimtinai neorganiniam, negyvam pasauly.
Kokia gi yra pažiūra į kibernetiką ir jos
idėjas Sovietų Sąjungoje?
Pirmiausia tenka konstatuoti, kad kiber
netikos plėtojimas Sov. Sąjungoje ilgą lai
ką sąmoningai partinių valdinių sferų bu
vo trukdomas. Kažkokie įtakingi nemokšos
paskubino pakrikštyti ją „buržuaziniu me
lagingu mokslu“. Bet tai dar nereiškė, kad
S. Sąjungoje nebūtų minimos elektroninės
mašinos. Jos buvo gaminamos, veikė, tobu
lėjo, bet tai buvo daroma planų apskaičia
vimų technikos gerinimo vardu. Kalbėti
apie tokių mašinų ryšį su biologija ir fizio
logija, o juo labiau su sociologija papras
tai nebuvo leidžiama. Labai būdinga, kad
paties žodžio „kibernetika“, gimusio prieš
15 metų, nėra net paskutinėj Didž. Sovietų
Enciklopedijos laidoje. Vienok visuotinis
siekimas didžiausios automatizacijos apval
dyti gamybiniam vyksmui, noras automati
zuoti karo technikos valdymą, taip pat di
delė automatizacijos reikšmė planuojant
liaudies ūkio ekonomiją privertė atsakin
gus sovietinius vadovus
peržiūrėti savo
santykius su kibernetika.
Šių metų pradžioje SSSR Mokslų Akade
mijos akademikas A. Nėsmejanov rašė:

Kadangi planai taip sugaišta po keletą
metų, o vienkiemiuose trobesiai sensta, tai
„Elektroniniu apskaičiavimo įtaisų panau
žmonės statosi trobas ant senų pamatų,
dojimas fiziologiniams tikslams leido įvyk
vienkiemiuose, nors vienkiemiai siekiama
dyti mašininį vertįmą iš vienos kalbos į ki
išnaikinti...
tą ir pateikė visai naujus reikalavimus fi
Planuose trobos numatomos maždaug
lologijai“.
„miestietiškos“ — su voniomis, mūrinės
Kitais žodžiais sakant, akad. Nesmejaar kitokios medžiagos,
bet iš tikrųjų 93
noy viešai ir pirmąsyk Sov. Sąjungoje pa
proc. visų 1951-7 metais kolchozuose pasta
reiškė, kad riba tarp gamtos mokslų ir so
tytų namų yra mediniai, daugumas jų —ciologijos, žiūrint į tai iš marksistinio taš
tik iš vienkiemių pervežtos ir perstatytos
ko, pradeda išdilti ir kaip tik išdilti ryšium
apysenės trobos, o kai kurios ir iš šviežių
su didėjančiais kibernetikos laimėjimais.
rąstų.
Neseniai Bonč-Brujevičo vardo akto sa
Apie pusei kolchozų dar nėra net išrink
lėj buvo išbandytas L. Rachovičiaus paga
tų vietų, kurios turėtų būti gyvenvietės. Iš
mintasis kibernetinio autobuso modelis, šis
maždaug 1000 kolchozų, kur gyvenviečių
autobusas be šoferio prisilaikė visų gatvės
vietos jau parinktos, 804-iems yra padaryti
judėjimo taisyklių, apvažinėjo nelauktas
ir planai, bet tik apie 400 tų planų esą pri
kliūtis, pats surasdavo į paskyrimo vietą
imtini. Tokiu būdu tik maždaug penktada
aplinkinius kelius ir net išpildydavo žodi
lyje kolchozų kėlimasis iš vienkiemių gali
nius milicininko įsakymus. Tokiu būdu re
prasidėti, jei nesusidarys kitų kliūčių.
alybe tapo rašytojo V. Saparino svajonė,
(LNA)
pareikšta prieš 10 metų mokslinėj fantasti
nėj apysakoj „Inž. Bobrovo dingimas“.
(E) Jiems laisvasis pasaulis —nelaisvas.
įdomią „galvojančių šviesos filtrų“ pro
Vilniaus radijo apžvalgininkas Stasys Lau
blemą iškėlė inž. B. Machonin. Jo suprati
rinaitis balandžio 19 d- savo apžvalgą pra
mu, galima pagaminti mašiną, kuri galėtų
dėjo tokiais būdingais žodžiais: „Dieną ir
perskaityti ir įsiminti visą Tolstojaus „Ka
naktį, įvairiomis radijo bangomis, geltonrą ir taiką“ mažiau kaip per vieną sekun
(E) „Planų viršijimo“ besivaikant, gau lapių puslapiais, sklinda iš Vakarų sklei
dę.
pasaulį
namas brokas. Inž. A. Tupinis skelbia šūkį džiami balsai apie kapitalistinį
Automatikos ir telemechanikos instituto „Su brokdariais reikia kovoti“. Ta proga kaip laisvąjį pasaulį“. Tai apžvalgininkui
„Mokslų Akademijos“ direktorius Trapez pateikia keletą būdingų pavyzdžių: Kauno nepatinka. Surinkęs iš visokių pasaulio už
nikov rašo: „Būdinga ateities valdymo si „Metalo“ ir „Neries“ fabrikų centrinio šil kampių kuo nors neigiamai nuteikiančias
stemos ypatybė — vienos valdančiosios sis dymo katilai taip grubiai pagaminti, kad žinias ir gandus, Laurinaitis skelbia: „Štai,
temos plačios srities uždavinių vykdymas. dažnai beveik neįmanoma juos naudoti — matote, kokia ten Vakaruose laisvė“. Pe
Tokia sistema, panaudodama visas automa sekcijos kreivos, jos praleidžia vandenį. Ka reidamas prie Lietuvos reikalų, skelbia ne
tinio ir telemechaninio valdymo priemones, tilai atsiunčiami galutinai nesukomplektuo būtus dalykus apie 100.000 bedarbių „bur
taipgi techninėsApskaičiavimo priemo ti. Statybose gaunami elektros reikmenys žuazinėje Lietuvoje“ ir pan. Gyvenančiam
nes .valdys ne tik kokį nors agregatą ar ce neišlaiką kukliausių reikalavimų. Dalį jun Vakaruose žmogui sunku ir suprasti, kaip
chą, bet visą gamyklą, toliau gi ir visą gru giklių tenka išmesti dar neįtvirtinus, o dau sovietinė propaganda gali teigti, kad Vaka
pę gamyklų, kad galėtų pasitikrinti sau giausia — vos keletą kartų uždegus švie rai esąs , pragaras vargdieniams“. Bet ži
ekonominį viso gamyklinio komplekso re są. „Metalo“ pagamintos durų spynos jau nant padėtį už geležinės uždangos, tokia
žimą. Sukurti tokioms sistemoms didelės seniai pagarsėjusios kaip niekam tinka propaganda suprantama: jąja stengiamasi
reikšmės turės gyvūnų nervų sistemos tyri mos. Vos pasukus raktą jos sugenda. Palen pritildyti savo šalies gyventojų nepasiten
mas. Šiuo metu automatika, tobulindama kus, rankena užsikerta, arba tokios „prak kinimą.
grynai technines priemones, tyrinėja taip' tiškos“, kad vienu raktu galima atrakinėti
pat ir biofizinius ir biocheminius vyksmus, viso kvartalo namų duris.
MARCELINUI ŠIKŠNIUI 85 METAI
stengdamasi kuo daugiau pasiekti valdymo
Marcelinui šikšniui, buvusiam Vilniaus
sistemoms sukurti.
Vytauto Didžiojo Gimnazijos direktoriui,
Šia tema technikos mokslų Dr. M. Gav
tiksliau — iš formionų ir bozonų, ar jis gegužės 2 dieną suėjo 85 metai amžiaus. M.
rilov dar daugiau pabrėžtinai pasisako. Jis
šikšnys dabar yra pensininkas, yra priim
ypatinga ir įdvasinta būtybė.
rašo: „Ar gali mašina būti „protingesnė“
Manoma, kad materialistams ir idealis tas į dabartinę rašytojų sąjungą Lietuvoje,
už žmogų, kuris ją sukūrė? Ar mašina yra
tams teks surasti šiuo svarbiu principiniu tebeapsilanko valdžios žmonių rengiamose
pajėgi tiksliau ir greičiau įvykdyti tuos
paskaitose rašytojams.
(LNA)
klausimu kokį nors bendrą požiūrį.
veiksmus, kuriuos jai paskyrė atlikti žmo
gus? I šį klausimą galima atsakyti: taip.
Ar mašina yra pajėgi atlikti sudėtinges
nius veiksmus negu žmogus? Apskritai ir į
šį klausimą reikia atsakyti teigiamai. Jau
ir dabar automatinėms skaičiavimo maši
noms nėra nustatoma viskas, ką jos turi at
likti. Šios mašinos, prisilaikydamos žmo
P AB SIPI’EY CENTRE ETD
gaus paruoštų direktyvų, pačios nusistato
sau atliktinuosius veiksmus. Dar tik prieš
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
keletą metų buvo mokslininkų, kurie sakė,
kad mašinos negalės versti iš vienos kalbos
informacijų prieš sudarant savo siuntinius
J kitą, o šiuo metu toks klausimas jau nebe
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
kyla. Mašinos išverčia iš vienos kalbos į ki
tą, kartais net tiksliau negu žmogus. Dary
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
damas bandymus nekartą
įsitikindavau,
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
kad labai sudėtinga mašiną, paleista į dar
bą, darosi „protingesnė“ už mus... Ji tiks
žinoti, ką. pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
liau įvykdo sudėtingus veiksmus, kurie jai
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
buvo paskirti ir kuriuos atlikdamas žmo
gus kartais suklysdavo. Maža to, kad maši
Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
nos gali atlikti ne tik tiksliau ir greičiau
visad pasiruošę Jums patarnauti.
savo veiksmus, bet jos ir nepavargsta“.
Akademikas Sobolev ir jo bendradarbiai
' LIETUVIŠKAS SKYRIUS
rašo: „Dažnai mokslininkai kelia klausi
8a, Thurloe Place,
mus galimybių lyginti žmogaus smegenis
su skaičiavimo mašina. Remiantis prielaiLondon, S.W.7.
diniais samprotavimais, kartais pabrėžia
ma, kad tarp jų turi būti principinis skirtu
maas. Tud būt, kol kas dar negalima tiks
liai atsakyti, ar .yra toksai skirtumas.
Kaip matyti, kibernetika jau įsibrovė į
pasaulėžiūros sritį. Ji galų gale ir pasakys,
ką reiškia žmogus. Ar jis yra tik savotiška
mašina, sudaryta iš elektronų ir protonų,
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TIK PER BALTIC STORES YRA
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ
KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. juras)
Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
Vokietijoje ir Venezueloje.
SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

BUVĘ ŪKININKAI TEBEGYVENA VIENKIEMIUOSE

K A

„Iki šiol apie 300.000 kolūkiečių šeimų
vis gyvena viensėdžiuose“, — rašo „Tiesa“
š.m. kovo 26 d. Kolchozų centruose bando
ma statyti naujų namų. Jų per metus da
bar jau esą pastatoma kiek daugiau, negu
pernai ar užpernai, bet vis dar ūk apie 4
tūkstančius per metus.
Šitaip statantis,
vienkiemiai galėtų būti sukelti į -kolcho
zų centrus tik per 75 metus. O norima, kad
per ateinančius 12 metų vienkiemių nebe
liktų, kad visi žemdirbiai gyventų kolchozi
niuose „miesteliuose“, vadinamuose gyven
vietėmis. Tam tikslui statybos tempą kol
chozuose reiktų padidinti daugiau kaip šešeriopai ir kasmet pastatyti bent po 25.000
naujų gyvenamų namų.
Tokio pagreitėjimo negalima tikėtis, ka
dangi viena iš didžiausių kliūčių yra pla
navimas. Vienas garsus kolchozas prie Pa
nevėžio jau penktą kartą gavo susipažinti
su jiems numatytų gyvenviečių planais, ir
mano penktą kartą su jais nesutikti, nes
viena gyvenvietė suplanuota taip, kad ją
kerta plentas, o per kitos vidurį turėtų ei
ti geležinkelis (Tas kolchozas didelis, todėl
jam planuojamos dvi gyvenvietės).
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MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES VŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!
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Mes neimame jokio papildomo mokesčio
VAISTŲ siuntiniams.

VAISTINĖ.

Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Streptomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon,
įskaitant muitą, ir visus persiuntimo
mokesčius tik £7.15.0.

ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712
Telegramos: ACOFARM LONDON

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
SIUNTINIUS,

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES
GARANTUOJAME.
KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE
JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis,
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra

m
:::::

Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite
informacijų. Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek
jų naudoti ir kt.).
Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).
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