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VAZALINSKAS KALBINA MOKSLININKUS EarO|WS lrAmc"k°s
Ulbrichto patikimieji
(Elta) Žemės ūkio gamybą tenka padi linskas nusiskundė, kad, pvz., cukrinių grįžus į kolchozus jiems pavyksta tokius
ŠAUKIAMASI MOKSLO PARAMOS ŽEMĖS UKIUI

dinti keletą kartų, ir reikia atlikti milži
niškus uždavinius, šitaip per Vilniaus ra
diją liepos 8 d. teigė žemės produktų ga
mybos ir paruošų ministro pavaduotojas
Vyt. Vazalinškas. Jis daugiau atkreipė dė
mesį į mokslo laimėjimų panaudojimą.
Pagal Vazalinską. mokslininkai turį palai
>kyti kuo glaudesnį ryšį su kolchozais ir
sovchozais. nes juk laukai ir fermos tai
„geriausia mokslininko laboratorija'1. Pa
grindinė Vazalinsko mintis suvestiną į
tai, kad visomis priemonėmis tenka kelti
žemės ūkio gamybą, ir čia mokslinin
kams atitenka specialūs, kai kuriais atve
jais ir lemtingi uždaviniai.
Vazalinskas papasakojo apie žemės
ūkio mokslinio tyrimo įstaigas Lietuvoje.
Dabar veikiančios 9 bandymų stotys ir 6
mokslinio tyrimo institutai. Šiose įstaigo
se dabar dirba per 400 mokslo darbuoto
jų. Be to, mokslo tiriamasis darbas dar
atliekamas žemės ūkio ir veterinarijos
akademijose.
Iš institutų daugiausia
reikšmės skiriama žemdirbystės institu
tui — šis su vadinamaisiais filijalais (sky
rials) ir bandymų stotimis ruošiąs moks
liškai pagrįstas priemones dirvų našumui
padidinti, derliams pakelti. Esą, to insti
tuto darbų dėka turimas vaizdas apie Lie
tuvos dirvožemį, jo savybes, pasiskirsty
mą. Tai palengvintų pasėlių išdėstymą,
dirvų kalkinimą ir tręšimą planuoti (ki
tas klausimas, ar tie visi planavimai jau
ir pakelia žemės ūkio gamybą. E.). Vaza-

PABALTIJYS

runkelių srity jų auginimas ligšiol Lietu
voje buvęs sunkus, nes jis atliekamas ran
kų darbu. O dabar, pagal žemės ūkio
mokslų kand. Šveikausko tyrimus, jau nu
statyta, kad runkelius geriau sėti traktorinėmis sėjamomis ir tai žymiai sumažin
tų rankų darbą. Dabar siekiama, kad ir
kukurūzus auginant būtų išsiverčiamą
be rankų darbo. Savo pranešime Vazalins
kas iškėlė kai kurių mokslininkų-selekci
ninku darbą, jų tarpe paminėjo Bulovą,
Butkienę, Černiauską.
šalia kitų žemės ūkio institutų, Vaza
linskas paminėjo veterinarijos, hidro
technikos ir melioracijos institutus. Ka
dangi šiuo metu plačiai praktikuojami me
lioracijos darbai, tai naudojamasi melio
racijos pasiūlymais. Visai naujas — tai
žemės ūkio ekonomikos institutas. Jo už
davinių tarpe esą nagrinėti kolchozų ir
sovchozų darbo organizacijos, normavi
mo ir apmokėjimo, mechanizacijos ekono
minio efektyvumo ir kt. klausimus, šiam
institutui pavesta parengti rekomendaci
jas dėl papildomo apmokėjimo kolchozuo
se (tai naujas Lietuvos ž.ū. įstaigų subiu
rokratinimo pavyzdys. E.).
Visi Lietuvoje veikią institutai, išski
riant žemės ūkio ekonomikos institutą,
yra įsikūrę stambesniuose eksperimenti
niuose ūkiuose. Esą, jau žinoma, kad ag
ronomai būtinai turį aplankyti Dotnuvą
(jie čia prisižiūri pavyzdžių, kaip augina
mi gausūs derliai; jau kitas reikalas, ar
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STIPRUS PRANCŪZŲ ŽODŽIAI

Prancūzų-lietuvių Paryžiuje suruoš
tuosiuose debatuose buvęs ministeris, Va
karų Europos Unijos P-kas, Prancūzijos
Parlamento narys ir jo Užsienių Komisi
jos vicepirmininkas, socialistų partijos ly
deris Arthur Conte skaitė paskaitą tema:
„PABALTIJO VALSTYBES ir TAUTU
LAISVĖ“.
Debatams pirmininkavo Prancūzijos
Parlamento narys, buvęs ministeris, karo
metu buvęs Prancūzijos vyriausybės Lon
done Informacijos Šefas, dabartinės Tarp
tautinės parlamentarų Tautų Apsispren
dimo Lygos steigėjas. M. R. P. (krikšč.
demokratų) lyderis Maurice Schumann.
Debatai buvo pradėti dėl ligos negalė
jusio dalyvauti Senatoriaus gen. Ganevalio laišku (France-Baltique P-kas). kurį
perskaitė S-gos gen. sekr. H. de Monfdrt.
Jis rašė:
„Kas bebūtų, kokios bebūtų šios
pusės
šimtmečio baisenybės, kurias
mes pergyvename, vienam dalykui reikia
teikti pirmenybę prieš kitus: Estija, Lat
vija ir Lietuva neturi būti laikomos mi
rusiomis. Nusikaltimas yra atliktas, jis
nėra įsisenėjęs ir niekuomet neprivalo
įsigyti įsisenėjimo teisės. J. Am. V-bės.
o su jomis ir kitos didžiosios tautos, pri
pažindamos jūsų teisę gyventi, pripažįsta
tuo pačiu, kad jūs esate. Prieš kelis mė
nesius Prancūzijos Respublikos Preziden
tas, išskaičiuodamas kankines tautas, su
minėjo ir jūsų tėvynių vardus, už ką mes
esame jam padėkoję.
„Mes atsisakome įsivaizduoti ateities
Apokalipsę, kruviną pasaulio sukrėtimą.
Mes tiktai norime, kad nebūtų užmiršta
ma, kad nebūtų patvirtinami įvykę kai
kurie faktai sąmonėse tautų, kurios išlai
kė teisės jausmą, ir žmonių, kurie savo
širdyse išsaugojo laisvės ir savigarbos
pajautimą.
„Kas 1900 metais būtų galėjęs pasaky
ti, kad Lenkija vieną dieną atsikels iš pe
lenų. Draugai estai, latviai ir lietuviai,
jūs matote, kiek daug yra prancūzų, ku
rie pripažįsta jūsų teises ir gyvena jūsų
kančiomis. Aš dėkoju visoms įžymybėms,
kurios šiandien. Maurice Schumannui
pirmininkaujant, rodo tai jums. Aš paži
nojau jus anais nepriklausomybės lai
kais. kai atgavote laisvę pasišventimu.
\ nepalaužiamu tikėjimu, darbu ir auko
mis. Tai iš visos savo širdies aš jums
sakau: tegyvuoja Pabaltijo Respublikos,
tegyvuoja Estija, tegyvuoja Latvija, te
gyvuoja Lietuva“.
Senatorius Jaques Baumel, U. N. R.
(golistų partijos) gen. sekretoriaus pava
duotojas, savo kalboje taip pat iškėlė,
kad pavergtosios tautos Vakarų nepriva
lo būti užmirštos ir kad reikia kuo dau
giausia kelti viešumon jų laisvės proble
mą. Jis pabrėžė, kad visų pareiga yra bū
ti su Pabaltijo tautomis toje kovoje, ku
rią veda už laisvę. Kalbėdamas apie 1940
m. nusikaltimą prieš žmogaus teises, ku
rį SSSR įvykdė prieš tris Pabaltijo Res
publikas, ir primindamas šūkį, kuriuo
prancūzai naudojosi, kai E'zasas ir Lota-

ringi j a buvo okupuoti, ir pritaikydamas
jį Pabaltijo kraštams. Senatorius Bau
mel savo kalbą baigė šiais žodžiais: „Vi
suomet apie tai galvokime ir ko daugiau
sia kalbėkime“.
Arthur Conte pareiškė: „Reikia iškelti
klausimą, kaip veikti. Visų pirma nerei
kia jų kelti sau: kiek mes būsime vienin
gi, tiek tos problemos bus gyvos komunis
tiniame pasauly, o kiek nebūsime vienin
gi šioje geležinės uždangos pusėje, tiek
pat tarptautinio komunizmo šefai gali
lengvai paslėpti savo sunkumus, jog galė
tų kalbėti apie mūsų negalavimus ir išsi
kalbėti dėl jų net mūsų pačių tarpe. Štai
kodėl esama dviejų lemiamų dalykų, kad
kova būtų sėkminga, dviejų dalykų, ku
riuos mes laikome gyvybiniais. Pirmas
— tai Europos kūrimas, ne princų Euro
pos, ne šventosios S-gos, bet tautų Euro
pos, paremtos Europa. Ne nuo stogo pra
dedama statyti, bet nuo pamatų, ir namas
tik šitaip pastatomas. O kai jį jau pasta
tė šešios tautos, kurios yra pradėjusios
statybą, tada galvojama ten pakviesti
anglus, po to danus, norvegus ir vieną
dieną visus kitus, kurie turi tokį pat žmo
gaus supratimą. Bet šitaip ir reikia pra
dėti. Kai mes statome šitą savo namų
dalį, tai atrodo, lyg statytumėm kartu ir
jūsų namus. Taip, visais atvejais jūs jau
ten turite vietą, ir vieną dieną mes pri
dėsime dar kambarių ir salių, į kurias
jūs galėsite įeiti. Bet nereikia iš pradžių
sudarinėti bendro plano, pirma reikia
pastatyti pačius namus, štai kodėl mes,
šios kartos žmonės, jausmingai ir išmin
tingai pasisakome už kuriamąją Europą,
kuri nekeltų priešingumų tarp vyriausy
bių, o būtų gilus ir vieningas tautų bend
radarbiavimas.
štai ką ir reikia daryti. Jei mes turėsi
me paprastą, griežtą, aiškų nusistatymą,
kaip tie ūkininkai, kurie turi kantrybės
laukti, kurie tvirtai stovi ant savo kojų,
laikosi savo įsitikinimų, jei jie nesišoka
į didelius intelektualinius žaidimus, ku
riuose bandoma viską matyti pro tam tik
rą romantizmą, kurį jie pasmerkia dėl
daugybės neišmintingų, pasikartojančių
prieštaravimų; jei mes būsime aiškūs ir
paprasti, kaip ūkininkai, tai visų pirma
laikysimės šių dviejų dalykų: kurti Euro
pą ir palaikyti bei stiprinti Atlanto Są
jungą. Mes tuo padėsime išgelbėti laisves
žmonių, kurie dar tebėra laisvi, o tai kar
tu yra vienintelis būdas atstatyti ar pa
laikyti viltį tų žmonių, kurie jau nebėra
laisvi, tremtinių, kurie neteko laisvės
ten, kur jie norėjo, laisvai gyventi.
Pabaltijo valstybių vardu kalbėjo Lie
tuvos Ministeris Prancūzijoje S. Lozorai
tis, kuris priminė, jog Pabaltijo valsty
bių okupacija sudarė pirmąjį sovietų puo
limo prieš Europą etapą, ir estų, latvių ir
lietuvių tautų reikalavimas, kad būtų
atstatytos jų nepriklausomos valstybės,
sutampa Su Vakarų interesais. Sovietų
S-ga savo ataką prieš Europą pradėjo Pa
baltijo kraštuose. Ataka buvo įvykdyta
politiniu ir kariniu būdu, kuris iki šios

derlius išauginti. E.). O zootechnikai nu
keliauja į Baisogalą ir gauna progą prisi
žiūrėti, anot Vazalinsko, „puikiųjų juod
margių bandų“. Kalbant apie institutų
eksperimentinius ūkius, jų tarpe stipriau
si esą gyvulininkystės ir žemdirbystės
ūkiai. Vidutiniškai jie išaugina 25-26 cent
nerius grūdinių kultūrų iš ha, o 1961 m.
pagamino Dotnuvoje 76 centnerius mėsos
gyvo svorio ir 576 centnr. pieno iš 100 ha
naudmenų.
Pats Vazalinskas pripažino, kad kai ku
rie eksperimentiniai ūkiai esą žemesnia
me lygyje. Mokslo darbuotojai, girdi, ne
gali tenkintis tik savo eksperimentiniuo
se ūkiuose sėdėdami, bet turi mokslo lai
mėjimus nešti į laukus, fermas. Esą, žino
mieji mokslo darbuotojai kaip Vasinauskas, žebenka, Šveikauskas ir kt„ nuolat
stebimi laukuose, bet, klausia Vazalins
kas, kur kiti? Ir jis pirštu nurodo, kad
esama mokslo darbuotojų; kurie linkę už
sidaryti savo mokslo kabinetuose ir labo
ratorijose. Tai ir bus viena iš gausių prie
žasčių, kad vis daug kalbama apie moks
lo laimėjimų taikymą žemės ūkiui, o toji
Žemės ūkio gamyba vis tiek nekyla, kaip
pageidauja planuotojai.

Turėdamas galvoje tai, kad pasinaudo
dami Helsinkyje suruoštuoju jaunimo
festivaliu pabėgo keliasdešimt Rytų Vokie
tijos jaunuolių, britų „The Daily Tele
graph“ rašo:
„Kol dar prieš metus Ulbrichtas nebu
vo pamūrijęs Berlyno sienos, ryti) vokie
čiai kaltino komunistinio režimo tironiją
ir jo sudarytąjį skurdą masiškai bėgdami
į Vakarus. Kai niekais nuėjęs 1953 m. su
kilimas parodė, kad bandymai pakeisti re
žimą yra pasmerkti nepasisekti, du mili
jonai žmonių paliko to režimo valdomąją
sritį, apskritai patys maža kuo terizikuodami, tačiau apmokėdami už tai draugi)
ir tėvynės netekimu. Dabar bėgti pasida
rė pavojinga, ir jau žymiai mažiau žmo
nių ištrunka. Bet jų skaičius vis dar tebė
ra pakankamai didelis, kad praeitų nepa
stebėtas išorės pasaulyje. Tačiau politiš
kai tokie pabėgimai vis dar nebuvo tokie
reikšmingi, kaip iš rytų vokiečių delega
cijos pasauliniame jaunimo festivalyje
Helsinkyje. Čia gi buvo piliečiai, kuriais
komunistinė valdžia tikėjosi galinti pasi
kliauti. Jie. buvo rūpestingai parinkti,
kaip ideologiškai neturintieji priekaištų
ir partiškai uolūs, ir per jauni, kad atsi
mintų prieškomunistinių laikų gyvenimą,
saugomi oficialiųjų šunų. Tačiau tam
Naujas jaunuolių transportas
tikram tų delegatų skaičiui pasisekė iš
sisukti tų sargų budrumo ir pasinaudoti
Kazachstanan
(E) Vilniaus radijo pranešimu, liepos proga ištrūkti į laisvę“.
25 d. iš Vilniaus stoties į Kazachstaną iš
vyko naujas jaunuolių transportas, šia BAIMĖ — PAGRINDINĖ PRIEMONĖ
VAKARAMS ĮVEIKTI
me transporte buvo 150 jaunuolių. Jie
Pasinaudodamas palyginimui rusų bio
dirbsią kolchozuose ir sovchozuose Ulija logo Pavlovo gyvulių įgūdžių dresūros
novskio, Telenskio rajonuose (Karagan lavinimo metodais, šveicarų „Neue Zuerdos srityje). Vilniaus radijas vadina jau
cher Zeitung“ rašo:
nuolius „Lietuvos patriotais“.
„Lyg Pavlovo šunes, už komunistinių
koncentracijos lagerių ribos gyvenąs pa
saulis pasidarė neryžtingas dėl nuolatinio
Rengia kursus Ir... nesulaukia klausytojų reikalo ką nors v(s iš naujo pradėti, vis
(E) Piūčiai artėjant Lietuvos varovinė stiprintis, delsti, keisti įtampą. Persikro
spauda neriasi iš kailio, ragindama tin vimas būna labai įvairus. Labiausiai vi
kamiau ruoštis piūčiai ir bardama atsili suotinis jo pasireiškimas yra baimė, tai
kusius. Pvz„ „Tiesa“ savo vedamajame mes ir matome, kad sovietinė propagan
(152 nr.) nusiskundžia padėtimi Ukmer da didžiules pastangas deda baimei kelti
gės teritorinės gamybinės valdybos zono ir vis didinti. Kur baimė neduoda vaisių,
je. kur veikia 76 ūkiai. Iki birželio 20 d.
buvę suremontuoti tik 9 kombainai kol ten dažnai paveikia pyktis ir apmaudo
chozuose, o sovchozai iš viso nebuvo pra išliejimas. Vakarų politikų ir viešosios
dėję remontuoti. Iš 204 kuliamųjų sovcho nuomonės laikysena tegali tik stiprinti
zuose tvarkoje buvo 162. Ukmergės zono Pavlovo politinių mokinių įsitikinimą,
kad čia jie turi reikalo su panašiais į šu
je buvo surengti kombaininkų kvalifika
cijos kėlimo kursai, ir kas gi pasirodė?
I kursus neatvyko nė vienas klausytojas.

Prožektoriai ir į kolchozus
(E) Kai Leningrado ir Kijevo komjau
nimas paragino komjaunimui atlikti seki
mo darbą pramonės įmonėse — panaudo
ti vad. „prožektorius“, tai dabar ir Lietu
voje komjaunuoliai skatinami prožekto
riais nušviesti ne tik pramonės įmones,
bet ir kolchozus. Kai pagal Maskvos įsa
kymą turi būti didinama kukurūzų sėja,
pasirodo, atsiranda įvairių negerovių,
klaidų. O dabar, kai komjaunuoliai pa
leisią į darbą savo prožektorius, tikimasi
padėties pagerėjimo. Tokie komjaunimo
„prožektoriai“, pvz., Žemaitijos kai ku
riuose kolchozuose jau esą sudaryti viso
se brigadose.
dienos leido jiems užgrobti pusę Europos.
Šitoje Pabaltijo srityje Maskvos vyriau
sybė suteikė skaudžiausią smūgį tarptau
tinei santvarkai, kuri nuolatos sovietų
ekspansijos yra griaunama ir grasinama.
Mes norėtumėm, kad Vakarai santykiuo
se su sovietais nusistatytų taikyti mora
linius ir teisės principus, t.y. paremtų mo
raliai ir politiškai teisingą ir teisėtą Es
tijos. Latvijos, Lietuvos ir kitų paverg
tųjų kraštų laisvės bylą. Tokia laikysena
taip pat patarnautų ir Vakarų intere
sams.
Savo kalbą min. Lozoraitis pabaigė
šiais žodžiais: „Prieš karą, jau prieš ket
virtį šimtmečio, man čia. Paryžiuje, buvo
parodytas didelis supratimas svarbių
problemų, kurias mano kraštas turėdavo
nugalėti, supratimą, kurį skatino Pran
cūzijos prisirišimas prie teisės ir teisin
gumo principų, jos laikomų lemiamais
veiksniais tautiniame ir tarptautiniame
gyvenime. Aš esu giliai sujaudintas, ga
lėdamas pažymėti, kad remdamies tais
pačiais principais jūs remiate teisingą
Pabaltijo kraštų bylą. Estijos. Latvijos,
Lietuvos vardu ir asmeniškai aš nuošir
džiai dėkoju Pirm. Conte, PrancūzijosPabaltijo S-gai ir visiems čia esantiems
pabaltiečių draugams.
Debatai buvo užbaigti Maurice Schumanno žodžiais: „Aš dėkoju Lozoraičiui,
o per jį trijų Pabaltijo kraštų atstovams
už suteiktuosius parodymus, o mes steng
simės ištikimai patarnauti jų laisvės by
lai. kuri yra kartu ir mūsų“.

nų poelgiais, kurių reagavimas gali būti
tvarkomas pagal jų valią, jeigu tik duo
dama pakankamai laiko ir teisingomis do
zėmis didinamas krūvis“.
PAPUASAIS APMOKAMA UŽ TAIKĄ

Olandijai sutikus tartis su Indonezija,
kuri iki dabar vis grasino karu, norėda
ma atimti iš jos papuasų gyvenamą Vaka
rų Naująją Gvinėją, amerikiečių „N. Y.
Herald Tribūne“ rašo:
„Vakarų Naujajai Gvinėjai buvo nu
pirkta taika, tačiau brangiai kainavusi
taika. Kad tai būtų pasiekta, turėjo būti
už tai atiduoti papuasai. Tironas Sukarno gaus sau grobį, o tuo bus dar kartą pa
rodyta, kad karas ir grasinimai karu vis
dar tebėra veiksminga politinė priemonė,
ši pamoka nepraeis nepastebėta naujųjų
tautų kitų vadų, kurie taip pat trokšta to
kiu būdu išspręsti sienų ginčus. Indija ga
vo Goą. Sukamo gauna Vakarų N. Gvinė
ją ir taip toliau“.
ŠAUKSMAS TYRUOSE

Vedamajame „Branduolinė beprotybė“
japonų „Jomuri šimbun“ rašo:
„Mes privalome visu griežtumu protes
tuoti. Jau antras kartas, kai Sov. Sąjun
ga ima vykdyti atominius bandymus po
to, kai ji praeitų metų rugsėjo 1 d. sulau
žė sutartąjį atominių bandymų morato
riumą. Nelaimei, atrodo, kad daugiau ar
mažiau tik mūsų troškimas bus vis lauk
ti, jog abi didžiosios atominės galybės vė
liau susilaikytų nuo bandymų“.
LAIVO SU

SOVIETINIAIS KVIEČIAIS
PRASMĖ

Prancūzų ,.Combat“ dėl paramos Alžy
ru! rašo:
„Prancūzų vyriausybės delsimas duoti
paramos kaip tik supuolė su tuo įvykiu,
kad sovietų laivas atgabeno Alžyru! pir
mąją pagalbą. Tokios priemonės išeina iš
ūkinės srities ribų ir turi politinės reikš
mės. De Gaulle‘io mostas turės sunkių pa
šėkų. Reikia tik įsivaizduoti, kokių pasė
kų turės Alžyro ūkiniam tvarkymuisi
Prancūzijos laikysena ir kokį psichologi
nį įspūdi sudarys tai Alžyro vadams. Ta
čiau Vašingtonas ir Maskva jau turi savo
pažiūrą į tuos reikalus. Ministerių tary
bos delsimas duoti kreditų traukia Alžy
rą į šaltąjį karą“.

tSęįįtįįįiįos DIENOS -Į
NIKOLAJEVAS IR POPOVIČIUS
ERDVĖJE

Praeitą šeštadienį rusai paleido į erd
vę trečiąjį savo kosmonautą — mjr. Ni
kolajevą.
Jo įtaisas gali skraidyti apie žemę net
visą savaitę. Apskrenda žemę per 88 mi
nutes.
Sekmadienio rytą buvo paleistas pik.
Itn. Popovičius.
Abu susižino tarpusavy ir su sekimo
punktu žemėje.
Pirmasis yra čiuvašas, antrasis ukrai
nietis.

MARO AUKA

Portono mikrobiologijos tyrimų įmonė
je dirbęs anglas Bacon mirė plaučių ma
ru.
Spėjama, kad jis galėjo užsikrėsti dar
be, nes ten laboratorijos ruošiasi gali
mam biologinio karo atvejui.
Kas su juo turėjo kokių ryšių, visi bu
vo surinkti į ligoninę, kad neišnešiotų li
gos. Atrodo, kad kiti neapsikrėtė.
KRATA FAŠISTŲ BŪSTINĖJE

Slaptai į D. Britaniją atvažiavusį Ame
rikos fašistų vadą Rockwell} britų polici
ja surado ir išgabeno namo.
Kadangi visuomenė bruzda dėl Colino
MIRĖ HERMANNAS IIESSĖ
Šveicarijoje mirė vokiečių rašytojas H. Jordano vadovaujamų fašistų veiklos,
policija padarė kratą jų būstinėje Londo
Hessė.
ne.
1946 m. jam buvo paskirta Nobelio li
teratūros premija.
MIRĖ MARILYN MONROE

Rugpiūčio 5 d. Hollywoode mirė garsio
Kol Prancūzijos ministerių kabinetas ji filmų artistė Marilyn Monroe.
Ji buvo perėmusi miegamųjų vaistų.
svarsto, ar duoti Alžyru i 25 mil. svarų pa
skolą, j Alžyro uostą atplaukė sovietinis
NEPRIKLAUSOMA JAMAICA
laivas su 6.500 tonų kviečių.
Išbuvusi 300 metų britų valdžioje, ne
priklausomybę
gavo Jamaicos sala, tu;
PRADĖJO BANDYMUS
Sovietai pradėjo vėl atominius bando rinti 2 mil. gyventojų.
Ji yra arti Amerikos žemyno.
muosius sprogdinimus.
Rugpiūčio 5 d. ties Naująja Žemę (Novaja Zemlia) erdvėje buvo sprogdinta TUNELIS BAIGTAS
Beveik 4 metus buvo kasamas tunelis
apie 40 megatonų bomba.
po Mont Blanc kalnu, kuris atidarys tie
Sprogdinimas įvykdytas lygiai po 17 sioginį kelią tarp Prancūzijos ir Italijos.
metų nuo tada, kai amerikiečiai numetė Iš vienos pusės kasė italai, iš kitos pran
pirmąją bombą ant Hirošimos. Tik ši so cūzai.
vietinė yra 2000 kartų stipresnė.
Dar užtruks apie pusantrų metų, kol tą
tunelį bus galima naudoti susisiekimui.
SOVIETINIAI KVIEČIAI ALŽYRUI

BEN BELLA PERIMA VALDŽIĄ

Alžyro išsilaisvinimo kovų metais įsi
gijęs populiarumo karių tarpe Ben Bella
dabar su savo talkininkais galutinai per
ima krašto valdžią. Tik Kabylo sritis ga
li likti jo valdžios nenorinčio Kacemo
Krimo rankose.
Ben Bellos valdžia jau rugsėjo 2 d. vyk
dysianti rinkimus. Deja, kandidatų rinki
mams sąrašas numatomas tik vienos par
tijos.

DBLS Corbio Sk. mieląją narę
p-lę Astutę Kukanauskaitę

ir
p. Dyson Dickens,

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai
sveikina ir saulėto gyvenimo linki
DBLS Corby Sk. Valdyba ir nariai
........ HWWWWWWIIIIIIHII'IIIWIIHS
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Kudirka ir ketvertas
jau ir iš „Europos Lietuvyje“ spausdi
namųjų minėjimų ir aptarimų matyti,
" kad Amerikoje pastaraisiais metais yra
padaugėję anglų kalba knygų apie Lietu
vą ir lietuvių literatūros vertimų. Tai ro
do, kad mūsų literatūros lobių perteiki
mas anglų kalba įeina į tikrai įspūdingas
vėžes. Ar čia seniai, rodos, džiaugėmės
S. Zobarsko sudąrytuoju lietuvių pasakų
rinkiniu angliškai? O šiandien jau nebe
tik pasakos pakartotos nauja laida, bet
ir lietuvių rašytojų novelių rinkinio, kaip
skelbiama, spausdinama esanti net tre
čia laida!
Šalia skelbtųjų naujienų, kas dar nu
mato pasirodyti, po ranka štai turime
jau vėl du naujus anglų kalba leidinius.
Pirmasis jų gražiai įrištas leidinėlis,
skirtas Kudirkai. Tai „Vincas Kudirka
Memoirs of Lithuanian bridge“, paruoš
tas Stepo Zobarsko ir išleistas Maryland
Books leidyklos (jo kaina 2 dol., o lei
dyklos adresas: Maryland Books, P. O.
Bbx 206, Wall Street Station, New York
5, N.Y., USA). Čia turime straipsnį apie
Kudirką ir jo kūrybą. Kudirkos „Varpo"
Vertimą yra atlikę A. Landsbergis ir
Clark Mills. Kudirkos prozos turime tris
dalykus: „Rožiukę ir Martynuką“, išvers
tą Nijolės Zobarskaitės, „Popierinį kari
ninką“ (pirmoji „Lietuvos tilto atsimini
mų“ dalis) ir „Lietuvos tilto atsimini
mus“ — abu šie pastarieji dalykai yra iš
versti S. Zobarsko. Knygos aplanke dar
turime ypač taikliai prof. Charles Angoff
aptartą kitataučiui V. Kudirkos kūrybą.

Susitikę angliškai su Kudirka, norėtu
mėm sakyti, kad Kudirka būtų pristato
mas sto;u tomu. Tačiau šitaip galvoti
reikštų nerealiai svajoti. Pirmiausia —
reikia skaitytojuose paruošti dirvą. Ant
ra — Kudirka yra tokia nuo mūsų neat
siejama lietuvybė, be kurios mes gal nebebūtumėm'mes. Tarp mūsų jis yra ir
bus gyvas ir reikalingas, bet kitatautis
ne visuose jo raštuose įžiūrės reikalą sau
skaityti įp domėtis. Taigi ir šią knygutę
reikia sveikinti kaip drąsų bandymą iš
nešti kitataučiams mūsų klasikus, jų, ga
lima sakyti, tik mums rašytuosius daly
kus. Tos drąsos ir rizikos pirmūnu, kaip
matyti, esama Stepo Zobarsko, daug jau
padariusio ir vis pro visokias kliūtis šioje
srityje tebesiveržiančio priekin. Pagarba
jam dėl to. Pagarba juo didesnė priklau
so, kad gi šitas uždavinys išnešti savo
kultūrinius lobius parodyti kitoms tau-

30.000 lietuviškų leidinių Maskvoje

(E) Liepos 1 d. visoje Sovietų Sąjungo
je minint V. Lenino vardo bibliotekos
veiklos šimtmetį, nurodyta, kad penkių
didžiausių pasaulyje knygų saugyklų tar
pe toji biblioteka esanti jauniausia. Jos
fondai šiuo metu turi 22 mil. knygų, žur
nalų, laikraščių ir kt. medžiagos. Trečda
lis leidinių — iš užsienių. Bibliotekos di
rektorius I. Kondakovas pasikalbėjime
su „Tiesos“ Maskvos korespondentu pa
stebėjo, kad lietuviškasis skyrius toje
bibliotekoje esąs vienas iš didžiausių. Jį
sudaro maždaug 30.000 leidinių, prade
dant ikirevoliuciniu laikotarpiu iki mūsų
dienų. Esą ir retų leidinių, daug Lietuvos
kunigaikštijų laikų retų rankraščių. Au
tografų tarpe saugomi poeto Jurgio
Baltrušaičio laiškai.

toms priklausytų ne atskiriems pasiryžusiems partizanams, bet Vilniui, Lietuvai.
Tačiau ar iš ten matyti kokių nors pas
tangų? Dažnai, tiesa, giriamasi, kad šis
ar tas išversta į rusų ar kitas „broliškas“
kalbas. Tačiau net ir į anas kalbas ver
čiami ne Kudirka, Maironis ar Vaižgan
tas, o vis daugiausia dabartinių rašytojų
darbai, kurie parašomi pagal šiandieninį
sukirpimą. Labai retas dalykas, kad net
ir anokie darbai būtų pristatomi vakarų
kalbomis. O juo labiau kalbos nėra apie
klasikus. Taigi Kudirkai skirtąjį leidinį
anglų kalba reikia laikyti ypač gražio
mis, vertingomis ir prasmingomis pastan
gomis.
Tačiau kartu varomas taip pat darbas
pristatyti anglų kalba kitataučiams ir
dabartinius lietuvių rašytojus. Kiek anks
čiau buvo išleista lietuvių rašytojų nove
lių knyga. Dabar St. Zobarskas suredaga
vo ir per minėtąją Manyland Books lei
dyklą paleido kartu ir kitą knygą — „Li
thuanian Quartet". Tai daugiau kaip 200
puslapių knyga, kurioje pristatomi ketu
ri lietuvių rašytojai.
Aloyzo Barono čia turime tris trumpu
tes noveles. Jas yra išvertę Milton Stark,
Clark Mills, Pranas Jančius ir Danutė
Brazytė.
Mariaus Katiliškio šiam rinkiniui iš
versta didelė jo romano „Išėjusiems ne
grįžti“ ištrauka, pavadinta čia „Kieno pu

I

Praeitais metais esame paminėję Čika
gos Aukštesniosios Lituanistikos Mo
kyklos išleistąjį metraštį „Sakalų keliai“.
Šįmet, štai, turime naują metraštį „Tė
vynės pašvaistė".
Nežinau, kaip tokius leidinius sutinka
patsai jaunimas, kuris juose nedalyvau
ja, o gauna gatavą jau darbą. Vyresnio
sios kartos lietuvį, kuris mokslus ėjo Lietuvoje ir įvairių laikraštėlių ar vienkar
tinių leidinių reikalais domėjosi, tokie
dalykai nukelia į tolimą praeitį. Užplūsta
atsiminimai. Taip, ir tavo buvo kažkas
panašu daryta, rašyta ar spausdinta. Gal
daug prastesnėmis spausdinimo priemo
nėmis naudotasi net savo krašte (o šis
leidinys puikiausiai spaustuvėje padary
tas, dar puikiau iliustruotas dalyvių fo
tografijomis!). Tačiau, kai suvaldai to
kias įsisiūbuojančias mintis, tai imi gal
voti, kad šitaip ir reikia. Savo krašte šapirografais ir rotatoriais sukėme laikraš
tėlius, bet mūsų buvo daug. Čia lietuviš
ko jaunimo yra kur kas mažiau, ir gerai,
jei jis turi kaip lietuviškai pasireikšti.
Juos tai labiau prilaikys, tampriau suriš
su lietuvybe. Pirmisusia, be abejo, tuos,
kurie čia rašo jr spausdina savo rašinius
-— straipsnelius, eilėraščius, apsakymė
lius, kurių čia spausdinami piešiniai, at
vaizdai. Ar šis leidinys ir talkininkavi
mas jame suriš visus juos visam gyveni
mui su lietuviškais reikalais, tai ne mums
čia spręsti. Tačiau dalis jų tikrai ne tik
išliks lietuviais, bet ir dalyvaus lietuviš
kame gyvenime.
Metraštis storas (didoko formato 208
puslapiai). Tai jame ir medžiagos sudėta
daug. Pačių mokinių tai medžiaga — ra
šiniai ir piešiniai. Kadangi darbai vis
trumpi, tai autorių apjungta daug. Todėl
reikėtų tik viena: pasinaudoti šio leidinio

Žinia apie artėjantį Vis. B-čios Sus-mą
krikščionių tarpe sužadino savitarpio vie
nybės ilgesį. Tiek katalikų, tiek ir kitati
kių krikščionių tarpe kilo įvairių viltin
gų spėliojimų vienybės klausimu. Popie
žius Jonas XXIII įsteigė atskirą sekretarijatą krikščionių vienybei ugdyti ir rem
ti To sekretarijato prezidentas kardino
las Augustinas Bea (vokietis) eilėje pas
kaitų yra išryškinęs busimojo Vis. B-čios
Sus-mo reikšmę krikščionių susivieniji
mui. Tolimesniuose svarstymuose bus
naudojamasi kardinolo A. Bea mintimis.
Nereikia galvoti, kad Vis. B-čios Susmas betarpiai atstatys krikščioniškųjų
konfesijų savitarpio vienybę. Galutiniam
susijungimui krikščionija dar nėra pri
brendusi. Tas brendimas kaip tik gali bū
ti skatinamas. Už tai Vis. B-čios Sus-mo
darbai turės vadovautis šūkiu: „Laikyda
miesi tiesos, meile augsime visais atžvil
giais tame, kurs yra galva, Kristus“
(Efez. 4,15). Būtinai reikalingi abudu:
tiesa ir meilė! Tiesa be meilės yra atstu
mianti, o meilė be tiesos yrą akla ir ne
pastovi.
Bažnyčia yra Kristaus mistiškasis kū
nas. Galvojant apie konfesijų suartėjimą,
stės“ leidinys z
pirmoj eilėj nepaprastai svarbu nustaty
redakcinio kolektyvo pasiūlymu ir prade ti. kokią vietą tame kūne užima vadina
ti žiūrėti, kas čia ką nupiešė ar parašė mieji atsiskyrusieji broliai. Popiežius Jo
gerai, o kas blogiau ir, būtent, kur tosios nas XXIII juos vadina sūnumis. Psgrinsilpnybės glūdi.
Tačiau tai būtų nereikalingas ir be
prasmiškas knaisiojimasis. Mes žinome,
kad čia rašo dar ne specialistai, ne žur BRANGIAUSIA DOVANA —
nalistai, rašytojai, istorikai, kritikai, pie
LIETUVIŠKA KNYGA
šia ne vardą jau turintieji dailininkai.
Tasai žinojimas ir neleidžia būti kritiku
Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė
ir sverti šiame leidinyje išspausdintuo
sius darbus. Daug svarbiau pasižiūrėti ir 1.5.8.
Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv.
įsidėmėti, koks didelis tas apie leidinį
susibūrusio besimokančio jaunimo būrys, iliustracijos).
Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos
kas kuria sritimi domisi, ir pasidžiaugti,
kad ateityje turėsime savų lietuviškų ta šviesoje. 0.9.0.
Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
lentų. Tiesą pasakius, gal kai kuriais at
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.vejais dar net sunku šiandien būtų nu
spręsti to talento didumą, nes išspausdin Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv.
tas trumpas rašinėlis neleidžia tokių iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
sprendimų daryti.
Viltis džiaugtis, pirmausią, duoda vien tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove
tai, kad tas čia susibūręs jaunimas mo
kosi lietuviškų dalykų ir lietuviškai rašo. lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Tai labai didelis dalykas. Antra — pasi
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo
renkamosios temos rodo, kad tasai jauni
mas yra gyvas lietuviškais dalykais, ši nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga
tam domėjimuisi savomis temomis čia
įrodymų yra per akis. Trečia — iš kai ku lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino
Kal
rių darbų jau ir šiandien galima bandyti
ne.
0.15.0
spręsti apie viena ar kita kryptimi bepra
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6
dedantį reikštis talentą. Sprendimus, sa
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0
kėme, čia dar sunku daryti, tačiau jau ga
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6
Įima bandyti.
Andriukaitytė — Jaunai
Inteligen
Bet geriau džiaugtis tuo apie leidinį su
sibūrusiu jaunimu ir pačiu leidiniu. Jau tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
ir tai daug.
Mokytojui D. Veličkai globojant, „Tė Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora,
vynės pašvaistę“ redagavo M. Drunga,
K. Grabauskaitė, V. Nakas, M. Pakalniš 49, Thornton Ave, London, W. 4.
kytė ir B. šlajutė, visi to Lituanistikos
Instituto auklėtiniai.

Apsidžiaugė Petras. Pavogė vakare
Rudvalių šyvį, nuvedė net į kito kaimo
laukų galą ir paleido klonyje. Po antani
nių gavo sutartuosius pinigus, ir abu bu
vo patenkinti: Petras, kad lengvai uždir
bo 5 litus, o Biskis buvo patenkintas,
kad negaus šyvio. Tik viena Rudvalienė
buvo nepatenkinta ir niekaip negalėjo
suprasti, kur dingo jų šyvis.
Kai kitą dieną svečiai skirstėsi iš auta
ninių namo, o Rudvaliai ėjo savo laukais,
jie rado šyvį ramiai besapnuojantį jų pa
čių pievoje.
Pirmosios komunistų okupacijos me
tais mane iškėlė į Paežerius. Rami vieta
ir kiek atokiau nuo centrų ir nuo viską
sekančių akių. Mokiau toj mokykloj, ku
rioj kadaise mokėsi Dr. Vincas Kudirka.
Tai eilinė kaimo mokykla, bet ji mane iš
gelbėjo nuo Sibiro: žmona ir aš spėjome
pasislėpti, kai atvažiavo mudviejų paimt.
Buvo jau gražus pavasaris. Kartą bro
lis paskambino telefonu iš Keturvalakių
ir prašė, kad parvažiuočiau namo: tėvas
sunkiai susirgo. Išsirengėme ir pamažu
yrėmės Keturvalakių link. Privažiavome
Degsniškius, ir pamačiau kažką vaikšti

nėjant Biskio laukais. Atpažinau. Biskis.
Žmonai padaviau vadžias, iššokau iš ve
žimėlio ir pasileidau per laukus tiesiai
pas Biskį. Pasisveikinome. Biskis tyli, jis
negali žodžio ištarti. Jo pilnos akys
ašarų.
— Žiūrėk, ponas mokytojau, ką jie iš
manęs padarė? — pagaliau jis prakalbė
jo: — Žemė šaukiasi darbo. Ji jau pakan
kamai išdžiūvus, ir aš neturiu teisės jos
pajudinti. Aš nenusėdžiu namuos į tą že
mę žiūrėdamas.
__ ____ L——-"
Tai buvo ūkininko širdies skausmas.
Ūkininko, kuris visą gyvenimą žiūrėjo į
žemę, kaip į savo vaiką. Žiūrėjo, kad ta
žemė neišdyktų, kad joje usnys neįsiveis
tų. Ji turėjo būti laiku dirbama.
Jutau, kad jo skausmas buvo ūkininko
skausmas, kuris dirbo žemę, o ne savinin
ko, kuris ją turėjo. Man atrodo, kad ūki
ninkas yra nelyginant paukštis, kuris žie
mai išlekia į šiltus kraštus. Bet kai tik
tėviškės laukai išvysta pavasarį, paukš
tis tuojau pajunta, jį apima savotiškas
nerimas kartais net už kelių tūkstančių
mylių. Jį traukia tas pavasario nerimas
atgal į savo gimtuosius laukus, atgal į
tėviškę.
Taip ir ūkininkas. Jis palieka laukus
Dievo valiai, kai žiema sukausto juos.
Tačiau jis skuba vėl atgal, kai pavasario
žvalgai pasirodo jo kieme. Jis stebi ir žiū
ri atgimstančią žemę ir laukia, kada ga
lės pradėt akėt ir kada sėklą galės bert
naujam derliui. Jam nereikėjo nei agita
torių, nei politinių varovų. Jį traukte
traukė ta žemė.
Biskis irgi buvo išėjęs j laukus, saky

JAUNIMO

Kun. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugpiūčio 12 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM—rugpjūčio 19 d., 12.15V.
ROCHDALE — rugpiūčio 26 d., 11.30 v.

PASIRODYMAS

„Tėvynės pašva

(3)

Iš tikrųjų tai ir nežinau, kaip ten bu
vo: ar Rudvalienė prasitarė kam nors, ar
ponas Biskis susapnavo: šyvis kažkur
dingo.
Vieną vakarą, prieš antaninių išvaka
res, Biskis pasišaukė vieną savo vyrą, ro
dos, Petrą, ir, akį primerkęs, klausia:
— Petrai, ar tu moki vogt?
Petras žiūri nustebusiom akim į savo
šeimininką ir negali suprasti, ko jo šeimi
ninkas nori.
— Petrai, aš tave klausiu, ar tu moki
vogt?
— Aš nieko nevogiau, — nedrąsiai at
siliepė Petras.
— Aš žinau, kad tu nieko nevogei. Ta
vęs klausiu, ar tu moki vogt, ar tu šią
nakt mokėtum pavogt Rudvalienės šyvį?
Petras pradėjo po truputį atsigauti.
— Aš tau duosiu 5 litus, — toliau aiški
no Biskis; — bet tu šiąnakt turi pavogt
Rudvalienės šyvį. Turi pavogt ir paslėpt,
kad niekas jo rytoj nerastų. Rytoj naktį
vėl parveši ir paleisi Rudvalių laukuose.
Bet atsimink, — toliau įspėjo Petrą: —
jei nepavogsi, nieko negausi. O jei beva
giant pagaus, pasodins į kalėjimą.

sėje yra Dievas?“
Algirdas Landsbergis yra išvertęs savo
novelę „žodžiai, gražieji žodžiai“ (iš Ni
dos išleistojo rinkinio „Ilgosios nak
ties“).
Paskutinis knygos dalykas — didesnė
jau prieš keleris metus mirusio rašytojo
Igno Šeiniaus novelė „Vyskupas ir vel
nias“. Jo ir Katiliškio darbus yra išvertęs
Raphael Sealey.
Šio leidinio kaina: 4.95 dol.
Mes čia tyčia suminėjome visus vieną
ir kitą leidinį sudarant talkininkavusius
vertėjus. Tai labai įdomus dalykas. Dalis
tų vertėjų yra lietuvių rašytojai. Kai ku
riems jų pasisekė visiškai gerai įsisavinti
anglų kalbą, štai, sakysim, Zobarskas ir
Zobarskaitė nemaža ką jau yra išvertę.
Landsbergis irgi plačiau ima reikštis ver
timais. Tačiau didelį darbą čia atlieka ir
kai kurie kitataučiai. Jau beveik prisie
kusiu vertėju - lietuvių talkininku reikia
laikyti amerikietį Clark Mills) kuris atsi
dėjęs verčia lietuvių poeziją ir prozą.
Antrasis toks kruopštus vertėjas yra ang
las Raphael Sealey. Jis taip pat verčia
prozą ir poeziją. Vadinas, vertėjų jau
yra, čia nebe kliūtis.
O kai jau net dvi leidyklos Amerikoje
yra pradėjusios leisti lietuvių literatūros
vertimus, tai esama vilties, kad pasiro
dys ir daugiau tokių knygų, kaip čia su
minėtosios.
K. Abr.

džiama tuo, kadangi per krikštą-’visi pa
krikštytieji įsijungia į Kristaus kūną,
tampa „tos pačios išvaizdos, kaip jo Sū
naus paveikslas“ (Rom. 8,29) ir pasidaro
Dievo vaikais (1 Jono 3,1) ir „dieviškos
prigimties dalyviais“ (2 Petro 1,4). Savo
tarpe visi pakrikštytieji yra tos pačios
Kristaus šeimos nariai, nebent kuris per
savo kaltę iš jos išsiskirtų. Tie, kurie ge
ra valia perima iš savo prosenelių krikš
čioniškąjį paveldėjimą, nors ir „nepri
klauso prie regimosios Bažnyčios sudė
ties" (Pijus XII), yra „priskirti prie mis
tiškojo Kristaus kūno ir šio priskyrimo
pasėkoje gauna jėgą ir malonę vesti
krikščioniškam gyvenimui“; „juose vei
kia Kristaus dvasia“ (pig. Mystici Corpo
ris AAS 35). Bažnyčia privalo juos visus
traktuoti kaip tam tikru būdu jai pri-.
klausančius. Bažnyčia džiaugiasi visu
tuo. ką randa juose gero, tą gerą pripa
žįsta ir remia. Ji žino, kad tas gėris kyla
iš Kristaus malonės, kuri jiems yra su
teikta per krikštą. Bet ji taip pat laiko
savo uždaviniu jiems pagelbėti kelyje į
malonės pilnybę. Nors atsiskyrusieji bro
liai ir būtų kitos nuomonės, tačiau jie te
būna užtikrinti, kad Katalikų Bažnyčios
laikyseną jų atžvilgiu apsprendžia ne no
ras valdyti, o tik motiniškas rūpestin
gumas.

čiau, pagautas to pavasariško nerimo, ku
ris ateina kartu su pavasariu, kurį pergy
veno kiekvienas Laisvos Nepriklausomos
Lietuvos ūkininkas.
Aš jį raminau. Mudu pasivijom beva
žiuojančią žmoną ir visi trys bešnekėda
mi nepajutom, kaip pasiekėm Geisteriškių laukus. Man atrodo, kad jis ramesnis
pas saviškius grįžo tą vakarą.
Neišeina man iš galvos Juozas Radušis. Jis buvo gražiai įsigyvenęs ūkinin
kas. Jo nemažas ūkis buvo paplentėje.
Jis pats ūkininkavo ir buvo Vilkaviškio
apskrities savivaldybės pirmininkas. Jau
buvo prigyvenęs kažkas apie 70 metų
amžiaus, bet nevedęs. Jam buvo bloga
ūkininkauti: jo namuose gyveno svainis,
kuris mėgo išgerti. Radušiui reikėjo savo
žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti. Jam
reikėjo namų sargo. Jis nusprendė vesti.
Kartą iš malūno parvažiavo vyras, ku
ris aptarnavo mokyklą. Jo vardas Juo
zas. Puikus buvo vyras: darbštus ir rū
pestingas. Atėjo ir sako:
— Žinai, ponas vedėjau, Radusis veda.
— Ką? — klausiu nustebęs.
— Elziutę.
— Juozai, — pasakiau pusiau supy
kęs: — man būtų labai nesmagu, jei šis
pletkas išeitų iš mokyklos. Žiūrėk, dau
giau niekam nepasakok.
Paraudo mano Juozas, nuleido akis,
apsisuko ir, nieko nesakęs, nuėjo.
Po kokių poros savaičių vėl atėjo Juo
zas pas mane ir šį kartą jau drąsiai sako:
— O Radusis tikrai veda Elziutę.
Nieko jis man daugiau nesakė, ir aš

LIETUVIS IR NELIETUVIS

Mes žinome, kad kelti tautinę neapy
kantą negražu. Geriau tegu visi gražiai
sugyvena. Tačiau ką gi padarysi, kai tū
las kitatautis, valgydamas Lietuvos duo
ną, šokasi tarp pirmųjų purvais apdrabs
tyti jį maitinantį kraštą.
Štai „Tiesa“ paskelbė Vilniaus univer
siteto pranešimą, kad bus ginama visa
eilė disertacijų. Vidugirio darbas yra apie
Zietelos lietuvių tarmę. Morkūno apie ry
tų aukštaičių pietinę tarmę. Kezytės apie
žodžių reikšmių nustatymą ir išdėstymą.
Tai vis darbai, kurie negali padaryti gė
dos lietuviui.
Abu gamtos fakulteto disertantai —
Šlepetienė ir Petrulis — taip pat nagrinė
ja rimtus ir reikalingus klausimus. Kiek
vieną lietuvį tokie dalykai tik džiugina.
Jie juk reiškia, kad mūsų aukštosios mokykloa tęsia

sci^ųsias

laikų tradicijas ir kad jaunieji mokslinin
kai taip pat eina teisingu keliu.
Deja, tarp tų disertantų yra įsimaišęs
nelietuvis Zeiliko sūnus Abraomas Bezverchnis. Jo disertacijos tema — „Imperia
listinių planų paversti Lietuvą antitary
biniu placdarmu 1918-1920 m.m. žlugi
mas“ — yra lyg koks biaurus gegužiukas
šiaip jau švariame lizde.
Į kiekvieną lietuvį, kuris imasi panašių
temų ir klastoja mūsų istoriją, mes vis
žiūrime labai kreivai. Sakome, kad jos
tinka tik prisiplakėliui Žiugždai, o ne do
ram lietuviui. Žiugžda jau išdavė lietuviš
kus reikalus, ir ta prasme jis mums yra
išdavikas, parsidavėlis. Bet ką mes turi
me sakyti apie Abraomą Bezverchnį, ku- ris kaišioja savo nosį į Lietuvos praeitį?
Ar turėtumėm paglostyti jį ir sakyti, kad
labai geras vyras? Užtenka juk mums ir
savų pardavikų ir klastotojų.

jam nieko nesakiau. Išsiskyrėme, ir aš
apie vestuves visai pamiršau.
Vieną advento vakarą atėjo pas mus į
mokyklą klebonas kun. J. Grigaitis ir
skundžiasi:
— Nelaimė.
— Na. kas atsitiko? — paklausiau. '
— Matai, vakar pašalo, — aiškino kle
bonas, — ir ant mūsų prūdo buvo nevi
sai plonas ledas. Tarnaitė iškirto eketę,
nes norėjo kažką skalbti. Atėjo antys, vie
na palindo po ledu ir prigėrė. Tokia rie
bi graži antaitė. Gaila mesti lauk. Taigi,
sakau, eisiu į mokyklą, pasikviesiu mo
kytojus, ir mes ją suvalgysim ryt vakare.
Kitą dieną, apie 7 vai. vakare, visi mo
kytojai traukėme į kleboniją tos nelai
mingos antaitės valgyti. Atėję į švento
rių žiūrime — šviesą bažnyčioje.
— Radušio vestuvės! — šūktelėjo kaž
kuris mokytojas
Mos visi, dabar jau lenktyniuodami,
pasileidome bėgti į kleboniją. Ten susira
dome klebono patefoną, uždėjome maršą
ir jaunavedžius pasitikome su muzika,
ateinančius iš bažnyčios.
Pėstute juodu išėjo namo po vaišių
pas kleboną. Gal ir nelaukė jų niekas.
Nežinau, ar juodu buvo labai laimingi:
per didelis metų skirtumas. Jis bemaž
70, o ji apie 20. Dėl to iškart ir netikėjau
jų vestuvėmis. Neilgai juodu ir gyveno
kartu: Radušį suėmė sovietai, okupavę
Lietuvą, ir uždarė į Marijampolės kalėji
mą. Čia jį kartu su kitais nuteisė, išvežė
į Sibirą, ir ten jis mirė.
(Bus daugiau)
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pajūryje

Kaitri popietė.
Nors jau penkta valanda po pietų ir gerokai po Siestos, saulė kaitina kaip vidurdienj.
Sėdžiu viešbučio kieme po atviru dan
gumi, pavėsyje. Priekyje — pagrindinė
Rimini gatvė, kurios plačiu šaligatviu
kasdien praplaukia tūkstančiai vasaroto
jų. Priešais, atvirame ore — kavinė, kur
prie apskritų stalelių sėdi saulės nude
ginti jaunuoliai. Jie įmeta keliasdešimt
lirų, ir jų pasirinktoji plokštelė garsiai
klykia anglų, vokiečių ar italų kalba.
Nuo pat ryto iki vėlaus vidurnakčio.
Abipus gatvės — neaukštos pušys, ku
rių šakos visai nebejuda.
Dangus mėlynas, be jokio debesėlio.
Tyras, ramus, horizonte bežaidžiąs su
Adrijatikos jūros tokiu pat mėlynu van
deniu. Ir mąstau su mūsų Maironiu, ka
daise atostogavusiu Italijoje:

dais, — staiga krūpteli, kai prie tavęs
prieina apiplyšusi moteris su kūdikiu
glėbyje ir ištiesia išmaldai ranką.
O elgetų čia esama net daugiau, nei jų
mačiau Jurbarke ar Merkinėje. Vakare
prie pašto motoru varomoje kėdėje kas
dien sėdi pagyvenęs vyras su mažu šu
neliu, kurio mažame snukutyje — kibi
rėlis liroms.
Šaligatvyje, netoli Blackpool‘io stiliaus
sūpynių ir lošimų, susirietęs sėdi bekojis,
dar apyjaunis vyras; šalia jo ant žemės
— skardinė.
Toliau, už bažnyčios, ant mūrelio sėdi
moteris su kūdikiu rankose ir kiekvie
nam praeiviui ištiesia delną.
Apie krautuves sukinėjasi bent kelios
moterys, vilkinčios ilgus sijonus, prime
nančios mūsų čigones, ir ranka net baks
teli tau į krūtinę, kad neužmirštum „al
kano pavalgydinti“.
Paplūdimyje moteris groja akordeonu,
Taip čia tylu, gražu!.. Vien keleivio o jos nedidelis sūnelis traukia arijas ir
širdis nenurimusi veržias toli!
sėkmingai renka liras.
Ir tą šalį norėtų pasiekti akis,
Berniukų, mergaičių, aiškinančių apie
kur Dubysos atkrančiai žali!
ligonius tėvus ar nedarbą, sutinku kiek
Deja, ir čia, Italijos puošniame pajūry vienoje gatvėje...
je, širdis nerami: ji dar dažniau, nei Ang
lijos salose, veržiasi prie Baltijos pajū Su Graliam Greene susimąsčius
rio, Palangos pušų, „kur bėga Šešupė,
Su savim atsivežiau tris knygas: Mai
kur Nemunas teka", kur „broliai artojai ronio „Pavasario balsus“, C. E. Israel‘io
lietuviškai šneka", kur „skamba po kai „Rispah“ ir G. Greene „A burnt out
mus Birutės daina“.
Case“.
Graham Greene gerai žinau. Tai inte
Ką žmonės čia veikia?
lektualas konvertitas, kuris savo grožinė
To klausimo niekas čia nekelia: visi je kūryboje rezga intrygą, vaizduodamas
suvažiavo iš įvairių Europos valstybių Dievo ieškančius ar nuo Jo bėgančius vėl
pasilsėti, atsigaivinti, sustiprinti pavar kėjus. Tokie yra jo „whiskey kunigas“1,
Sara, policijos inspektorius ir kiti įvai
gusius nervus.
Namuose nuo pat ankstybo ryto esi riose jo knygose.
kaip karys fronte: tau rūpi tavo darbas,
„A burnt out Case“ apysakoje šis
taigi žiūri į laikrodį, kad nepavėluotum; garsus rašytojas (kurio pavardė šios kny
gauni vieną kitą laišką, į kuriuos reikia gos viršelyje išspausdinta keturgubai
atsakyti; turi dalyvauti posėdyje ar susi stambesnėmis raidėmis nei jos antraštė)
rinkime; pas tave užeina ir vienas ir ki vaizduoja architektūros garsenybę Quertas pažįstamas su reikalu ar tik šiaip pa ry, kuris po bohemiškų nuotykių su mo
sikalbėti; sužinai apie bičiulio ligas, — terimis ir įtempto darbo statant moder
rengies aplankyti; išgirsti gandų gande nias bažnyčias nusibasto į Kongo ir pri
lių; prisiskaitai kaitrios politikos; akis siglaudžia raupsuotų ligoninės globėjų
vargini prie televizijos ar kine ir t.t. ir t.t. vienuolių pastogėje. Querry, kaip Goe
Čia niekas visų tų rūpesčių neturi: ne thes Faustas, patyręs įvairius gyvenimo
suranda tavęs nei laiškai, nei laikraščiai; malonumus, jaučiasi nutolęs nuo Dievo
nesulaukia nei pažįstami, nei posėdžiai, — į Jį netikįs ir Jo neieškąs. Autorius
nei susirinkimai; nevargina nei televizi įžangos žodyje rašo: „Tai nėra roman a
jos, nei kiti dienos rūpesčiai.
clef, bet pastangos dramatiškai atvaizduo
Atostogaujant svetur, tavo gyvenimo ti įvairius tikėjimo, pusiautikėjimo ir ne
tempas aptrūksta ir pats gyvenimas, tar tikėjimo tipus aplinkoje, atskirtoje nuo
tum, sustoja. Valgai, maudaisi, kaitiniesi pasaulinės politikos ir namų rūpesčių,
kur tokie skirtumai yra aštriai jaučiami“.
anulę paejvnik 8#inji, susipažinti
nauja aplinka, iki valios išsimiegi, pa Nors Querry bėga nuo žmonių ir nenori
su jais susitikti, — apie jį kuriamos le
siilsi.
Tačiau ir atostogų metu pasilieki žmo gendos, kaip apie šventąjį ir didį atgai
gus, kuris mato, girdi, galvoja ir įsigyja lautoją. Ypač jį dievina savanaudis pre
kybos reprezentantas Rycker, kuris ir
naujos patirties.
Mane čia veikia aštrūs kontrastai. Ir žmoną, ir vienuolius, ir visus pažįstamus
erzina savo tikėjimo keista interpretaci
jų yra kiekviename žingsnyje.
Kai pasisukinėji paplūdimyje, kai pasi- ja ir sielos tariamomis problemomis.
Querry, vengęs visų žmonių, o ypač
vaikščioji žmonių perpildytu šaligatviu,
kai atsisėdi užkandinėje prie stalelio le Ryckerto ir jo žmonos Marie, pagaliau
dais atsigaivinti, — matai nerūpestingus, pastarosios įsimylimas, už ką jį įsiutęs
linksmus žmones, matai įsimylėjusių po Rycker nušauna.
reles, matai lengvai apsirengusias nerū
Dr. Colin tokius žmones kaip Querry
pestingas mergaites, kurios, rodos, gyve vadina „perdegusiais“. Tai žmonės, ku
na, kad džiaugtųsi, naudotųsi, užsimirš rie, paties Querry žodžiais tariant, jau
tų. Tada, rodos, nejauti jų dvasios ir ne- nebeturi tikėjimo abejonių, — tokie jau
. pastebi jų vidaus gelmių.
nebetiki nei Dievą, nei žmogų. Jie net ne
Tačiau sekmadienį tie patys žmonės, nori drumsti tikinčiųjų ramybės ar kelti
kurie kasdien atrodo tokie nerūpestingi, juose nerimą — jie nori tylėti ir būti kitų
netelpa bažnyčibse ir išsilieja į bažnyčių palikti ramybėje. Tokie nė žmonių nesikiemus, kad susitelkę pasimelstų, išklau ilgi, nenorėdami nė vieno įsileisti į savo
sytų Mišių. Ir vargas tada puošniai mer vidaus pasaulį.
gaitei, jei mėgintų peržengti šventovės
Ir vėl kontrastas: tokie žmonės nepa
slenkstį apnuogintomis rankomis ar krū liekami ramybėje, bet prievarta įtraukia
tine: budėtojas tuojau pareikalauja pri mi j kitų gyvenimo dramas, išprovokuo
sidengti jei ne skarele, tai bent didele no jami ir dvasiškai ar fiziškai sulikviduosine. Tokių rigorizmų Anglijoje vargiai jami.
galima bepastebėti.
Pakeliu galvą. Apsidairau. Dešinėje,,
Vėl —■ kai matai vakare pasipuošiusius dideliame fotelyje, supasi mergina. Ji vie
žmones, beužkandžiaujančius ir besma- niša visą savaitę. Žiūri į kregždes mėly
guriaujančius kavinėse, bešokančius ar nėje ir gal svajoja apie savo Prancūziją
besiklausančius solistų dainų, kai stebi ir joje paliktą gyvenimą.
moterų rankas ir kaklus, apkabinėtus
Po langu sėdi pagyvenęs italas. Meniš
aukso grandinėlėmis ar brangiais žie- ka barzdelė puošia jo liesą. įdegusį veidą.
::::::::::
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
firmai, kurių labiausiai
pageidaujama Lietuvoje.
Grynos vilnos medžiagų žaketai
tikro avies kailio
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
be pamušalo. Didelis pasirinkimas
grynos
vilnos
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmiro
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
Visas susirašinėjimas vykdomas
imt::::::::

kainoraščiai.

lietuviškai.
i::!::::::::::::-::::

RAŠO J. KUZMICKIS

Jis vienas ir valgomajame, ir paplūdimy,
ir prie televizijos.
Šaligatvy po pušimi jau ilgas laikas
stovinėja jaunas uniformuotas karys. Ar
jis ko nors laukia? Ar mąsto apie savo
vienatvę?..
Mūsų valgomajame netvirtais žings
niais kasdien trepsi juodai apsirengusi
italaitė. Kai kas ją pakalbina, — pažvel
gia tiesiai į akis ir nusišypso. Paskum ji
vėl tokia pat nepasitikinti savimi, kukli
ir užsidariusi.
San Marino valstybėlės bažnyčioje ma
čiau seną pranciškoną, besėdintį suole ir
bekalbantį brevijorių. Kai prie durų
suūžė nauja ekskursantų banga, jis stai
ga atsisuko, pašoko ir, eidamas į duris,
nepritarimai lingavo galvą, rodydamas
moterų nuogas rankas. Jo veide išnyko
visi pamaldaus vienuolio brūkšniai...
Kas jie, tie žmonės? — galvoju. Ką jie
nešiojasi savo viduje? Ar jie ilgisi žmo
gaus, kuriam atvertų savo širdį? O gal
jie bėga nuo žmonių?
O kaip jie pergyvena Dievą?
Ar Jis yra jų gyvenimo džiaugsmas ir
paguoda, ar piktas patėvis, negyvas kny
gos žodis?
Ar daug čia gyvenimo „perdegintų“?
‘Ar daug tokių, kaip Gr. Greene Querry,
kurie čia atbėgo, norėdami pasislėpti nuo
visų draugų ir priešų?
Kai baigiu rašyti, saulė jau leidžiasi.
Šaligatvyje vis gausiau žmonių.
.Bet kodėl jie man atrodo tokie pavar
gę? Kodėl jų tokios sunkios kojos?
Kodėl jie prisėda prie „Hamburgo“ sta
lėlių, užsako vokiško alaus, išgeria gurkš
nį. antrą, užsitraukia cigaretės dūmo ir
įsižiūri negyvais žvilgsniais į praskrendančias kregždes?
Ar tam tikra prasme šio laiko žmogus
nėra perdegęs viskuo?
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KASDIENIŠKOS

SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau, vargšai mes, varg dar duos Vakarų Vokietijai apie 3500šai.
6000, o Anglijai apie 1200 mažutėlių bai
Nors ir pasakyta, kad vargšams yra siai nelaimingų invalidų. Norėdamos ap
skirta dangaus karalystė, tačiau kol esi siginti nėštumo metu vykstančių kai ku
gyvas ir gyveni šioje žemėje, tur būt, rių reiškinių (sakysim, vėmimo), busi
nuodėmė būtų bent retkarčiais nepaste mosios motinos vartojo tą baisųjį vaistą
bėti savo vargšingumo. Nepastebėti jo (tik Amerikos dabar jau heroje pripažin
reikštų bendruomeninį ar socialinį aklu ta Dr. Kelsey griežtai atsisakė sutikti tą
mą, o tai nėra gi toks jau geras dalykas. vaistą įsileisti, kaip gerai dar neišbandy
Mūsų vargšingumas šįkart man rūpėtų tą). Tai kūdikiai ir gimsta be kojų, be
laikraščio reikalu: Kai laikraštis buvo rankų, kartais tik su viena koja, o rankų
šoktelėjęs iki 6 puslapių, tada vienas sau vietoje — mažos ataugėlės. Tokių jau ne
džiaugiaus. Kas bus, kas nebus, o žemai maža yra gimusių, bet gims dar ir dau
tis, štai, ir nepražus, sakiau sau. Šiaip gi giau. Tai tragedija, kuri sukrečiamai vei
tas žemaitis ar aukštaitis žūsta, ypač jei kia. Kaip gi dabar jos nežinoti?
O tokių nuostabių dalykų vyksta daug.
gu neįkerta gerai svetimos kalbos. Aš
Tai ir sakiau sau: jei laikraštis didėja,
dar vis tebesu tos nuomonės, kad lietuviš
tai daugelį nuostabių dalykų turėsime
kai mes jau seniai merdėjame. Mūši; pa
čių kaltė, jei tą merdėjimą palaikome, progos paskaityti lietuviškai. Gal ateis
tokia diena, kada ir aš tuos dalykus suži
nesigriebdami lietuviškos knygos, negai
vindami ja savo lietuviškumo. Bet mes nosiu jau nebe iš kur nors, o iš „Europos
kartu esame ne vien tik lietuviai. Esame Lietuvio“. O svarbiausia, kad juos suži
juk žmonės, kurie gyvena nuostabiame nos ir tie. kurie iš kur nors kitur negali
moderniame pasaulyje. Nesidomėti savo sužinoti.
Deja, tasai džiaugsmas, atrodo, buvo
aplinka, nesistengti susigaudyti, kur čia
per
ankstyvas ir nepagrįstas. Mūsų tau
kas vyksta, reiškia didinti savo vargšintiečiai, matyt, galvoja, kad net ir šiame
gumą, smukti, kai pasaulis vis dėlto,
bent technologiškai, jei ne idėjiškai, kyla. nuostabiame pasaulyje užtenka atidirbti
savo darbą, pavalgyti, išgerti ir pa
Ką gi vargšas svetimomis kalbomis miegoti.
daugiau nepaskaitąs tautietis žino apie
Na, jeigu taip, tai ir miegok, tolimas ir
Telstar, tą naująjį tiksliųjų mokslų pa užpustytas mano kaime, miegok su snie
žangos stebuklą, kuriuo visi stebisi, dar go kailiniais, kaip sako VI. Šlaitas. Ta
tik pirmuosius žingsnius žengusį, ir dėl čiau Šlaito kaimas pasiryžęs miegoti iki
kurio jau įspėja, kad tik jis nepakliūtų pavasario pirmos audros. O iki kol gi
į netikusias rankas? Ką jis žino apie vais miegosime mes?
tų gaminimo „stebuklą“, kurs pavadintas
„thalidomide“? Tas vaistas jau davė ar

SVETIMI
LIETUVIŠKAS FILMAS MASKVOS

NEMALONĖJ

RAŠO MEČYS MUSTEIKIS
Neseniai pave.gtoje Lietuvoje pastaty
tas naujas filmas, vardu „Svetimi“, sukė
lęs didelį nepasitenkinimą
Maskvoje.
Apie jį plačiau rašo ir vokiečiai filmų ži
novai.

Lietuvos . kritikai dar negavo nurodymų
iš Maskvos
Okup. Lietuvoje išeinąs savaitraštis Li
teratūra ir Menas šiemet jau antrą kartą
prisiminė šį filmą. Vasario 24 d. Nr 8
laikraštis plačiau aptaria paskirus filmo
veikėjus. Aplamai, filmas „Svetimi“ išgi
riamas, džiaugiamasi, kad jis yra nūdie
ni.? tematikos, ir puoselėjama viltis, kad
jis gal būsiąs Lietuvos kino meno pakili
mo pradžia. Balandžio 14 d., Nr. 15, Lit.
ir Menas vėl prisimena šį filmą. Pastarą
sias pastabas perteikiame ištisai:
„Studijos padangė pragiedrėjo, kai bu
vo baigtas filmas „Svetimi“ (scenarijaus
autoriai A. Jonynas ir J. Požėra, režisierius-statytojas M. Giedrys, operatoriai
A. Arminas ir R. Verba). Autoriai nagri
nėja iš esmės „tėvų ir vaikų“ temą. Ta
čiau „Svetimuose“ tėvų ir vaikų susidū
rimas — tai ne tik seno ir naujo konflik
tas, tai konfliktas dviejų epochų, šeimi
nės dramos rėmuose autoriai sprendžia
gilią socialinę problemą, parodo tikroviš
ką paveikslą su jam būdingais prieštara
vimais. Filmo pasisekimą didele dalimi
nulėmė talentingai aktoriaus B. Babkaus
ko sukurtas Vilkišiaus vaidmuo“. Straips
nio autorius rašo labai santūriai. Matyt,
tuo laiku dar nebuvo nurodymų iš Mask
vos, kaip apie šį filmą turėtų pasisakyti
lietuviai kritikai, nes filmas yra pasiųs
tas Maskvon rusų aprobatai gauti. Dau
giau apie „Svetimus“ mes patiriame iš ki
tų šaltinių. Rusų kritikai Maskvoje, be
kurių cenzūros negali įvykti Lietuvoje
joks reikšmingesnis kultūrinis įvykis, ki
taip aiškina šį filmą.

„Tiesa yra nemaloni“
Šitokia pirmąja antrašte vienas Bava
!:::: rijos provincijos dienraštis neseniai išsi
iiiii spausdino straipsnį apie filmą „Svetimi“.
Charakteringa, kad straipsnį išspausdino
birželio 23 d. — lietuvių tautos prieš ru
Hm
SS sus sukilimo dieną. Šio straipsnio pagrin
dinė antraštė ir prieraštė yra: „RUSŲ
KRITIKAI STOVI ANT GALVOS“, „Lie
tuviškas filmas papiktino rusus — jokios
bendros kalbos“.

Ką filmas iš tikrųjų vaizduoja?
Straipsnis pradedamas stambesniu
šriftu:
„Lietuvos filmų studija neseniai pade
H
monstravo sovietų filmų gamybos sąjun
IS gai Maskvoje filmą „Svetimi“, šis filmas
sukėlė aštrią kritiką. Įtūžimo priežastis
dėl vykstančio filmoje veiksmo vis dėlto
galima suprasti. Filmą inscenizavo jau
nas lietuvis, Maskvos aukštosios filmų
::::: mokyklos absolventas Marijonas Gied
H
rys. kurs su šiuo darbu pirmą kartą pasi
:::::
S rodė viešumai. Pagrindinis filmo veikė
jas yra lietuvis ūkininkas, kurs, taip sa-

kant, atstovauja šimtams tūkstančių žmo
nių, esančių Pabaltijo sovietinėse respu
blikose. Per II Pasaulinį Karą šis ūkinin
kas kovoja vokiečių pusėje prieš Sovietų
Sąjungą, kuri 1940 metais, sulaužiusi dau
gelį sutarčių, okupuoja jo tėvynę, sovie
tams parduotą Hitlerio“.
Toliau straipsnyje rašoma:
„Bet Vokietijos pralaimėjimas dar ne
reiškia karo pabaigos lietuviams. Savo tė
vynės miškuose jie daugelį metų, visų
apleisti, desperatiškai veda kovą toliau.
Pagaliau pagrindinis veikėjas ūkininkas
patenka į sovietų rankas ir yra nuteisia
mas priverstiniems darbams į koncentra
cijos lagerį Sibire. Po amnestijos jis vėl
grįžta į savo tėviškės kaimą. Čia prieš jį
išstoja jo duktė, kuri yra fanatiška kom
jaunuolė ir kuri besąlyginai pasisako už
komunistinę Lietuvą. Dramatiškose sce
nose filmas vaizduoja susitikimą tėvo ir
dukters, kurie neberanda jokios bendros
kalbos. Pagaliau ūkininkas, giliai nusivy
lęs, palieka savo sodybą.
Jau tai atrodo neįprasta, kad sovietiš
kam filme nėra pasaulėžiūrinės laimin
gos pabaigos (Happy end), kurioj tė
vas ir duktė, susižavėję ir į visas puses
siųsdami sveikinimus, bendru žingsniu
žygiuotų gegužės pirmosios demonstraci
joj. Vietoj šito filmas sugestionuoja, kad
tarp sovietinės okupacijos užtarėjų ir tų,
kurie yra kovoję per dvidešimtį metų dėl
savo tautos laisvės, nebėra jokio tarpusa
vio susipratimo“.
Kas ruskiams labiausiai nepatinka?
„Tai visai neįsivaizduojama drąsa pa
vaizduoti iš „darbo pataisos lagerių“ sugrįžėlį, kuris visai nėra pasikeitęs (persiauklėjęs), — rašo vokietis kritikas, kurs
sovietinį gyvenimą, matyt, labai gerai pa
žįsta — . Kaip tik stipriausiai dėl šių
punktų ir užsipuolė Maskvos kritikai.
Pvz., žinomasis režisierius Vladimiras
Bassovas filmui priekaištauja, kad pir
moj eilėj jam trūksta bet kokio visuome
ninio fono, kad per tai abiejų didvyrių
— tėvo ir dukters — gyvenimas vyksta
visiškai izoliuotas nuo kolektyvo ir parti
jos. Niekur nepabrėžiama didžiulė kolek
tyvo reikšmė žmogui perauklėti, bet sce
narijuje didvyriai esą visai sąmoningai
pastatyti j situaciją, kuri svetima tikro
vei ir neatitinka faktams“.
Vokiečio žinovo nuoseklios išvados
Baigdamas straipsnį autorius, remda
masis rusų kritikų priekabėmis, prana
šauja liūdną pabaigą:
„Šiuo pavojingu priekaištu turėtų būti
paskelbtas mirties sprendimas filmui
„Svetimi“ ir kartu jo autoriui, jaunam
lietuviui, kurs filmui medžiagą ėmė iš
tragiškos savo tautos istorijos ir tą me
džiagą. kaip kritikai nors nenoromis pri
pažįsta, apipavidalino į vienkartinę dra
minę formą. Vakarams, kurie pompuojami daugybės sovietiška propaganda per
sunktų filmų, šitas filmas jokiu būdu ne
bus praleistas. Bet klausimas, ar šis fil-

Mūsų nuomonės yra sunkokai pasidali
jusios dėl to, ar čia dabar važinėti į Lie
tuvą pasidairyti ir savųjų aplankyti, ar
turėti kietesni nugarkaulį ir šiokį tokį
nusistatymą. Maždaug tas pat, kaip ir
anuomet Amerikoje, kai net į visuome
nės priekį prasikišę lietuviai bėgo Chruš
čiovui rankų bučiuoti, kad išleistų arti
muosius.
šiandien, žiūrėk, vienas dar žada va
žiuoti ir nuo kitų tokio savo ketinimo ne
slepia. O kitas tylom sau išsmunka, apsi
dairo ir grįžta, tik jau ne toks, koks iš
važiavo.
Deja, mūsų gėdai reikia pasakyti, kad
ir čia vis pasišoksta daugiausia pasireikš
ti šviesuoliai, inteligentai. Eilinis žmogus
dar vis dairosi, dar prisibijo, jeigu kuris
ir padėjo į šalį visus nusistatymus.
Tik. va. paskutinėmis savaitėmis atsi
tiko gana nemalonus dalykas. Į Ukrainą
išvažiavo Gregorio Homako žmona su
ligota dukrele. Išvažiavo savųjų aplanky
ti ir dingo, kaip j vandenį. Išvažiuodama
prižadėjo nuolat rašytino po mėnesio
grįžti. Gal nebūtų net važiavusi, bet kiti
važiavo ir grįžo, tai ir ji nebenugalėjo sa
vo ilgesio. Vyras jos sesers adresu rašinė
jo net registruotus laiškus, bet vis tiek
niekas nieko neatsako.
Ne. ta Homiako (jis gyvena D. Britani
joje. Mortone, netoli Chesterfieldo) žmo
na nebuvo jokia veikėja. Tai paprasta
moterėlė, kurią vokiečiai kadaise išvežė
j Vokietiją darbams.
Še. broliukai, pamoka, jei kitokių kas
nepripažįsta. Skaudi pamoka nebeįveikiantiems savęs ir kitokių pamokų ne
pripažįstantiems.
Tavo Jonas

mas iš viso bent kartą bus parodytas vie
Sumai, ar bent bus rodomas Pabaltijo so
vietinėse respublikose. Šis klausimas lie
ka atviras, ir. remiantis praeities patirti
mi, greičiausiai bus atsakytas neigia
mai“.
Rusai meluoja, o atgailauti bus priversti
lietuviai
Kad rusai kritikai yra neteisūs, tvirtin
dami. jog filmo veikėjai yra „pastatyti j
situaciją, kuri svetima tikrovei ir neati
tinka faktams“, mes lengvai galime įro
dyti. remdamiesi sovietų naujausiais duo
menimis. Pačios sovietų įstaigos (Vil
niaus ELTA) pranešė, kad šių metų bir
želio 13-16 dienomis Rokiškyje vyko so
vietinio vyr. teismo posėdžiai, kur buvo
nuteisti Lietuvos partizanai: J. Streikus
— mirties bausme (sušaudyti). I. Strei
kus ir V. Krasauskas — 15 ir 10 metų ka
lėti. konfiskuojant turtą. Vadinas, meluo
ja rusai, o tiesą šiuo kartu parašė Litera
tūra ir Menas, tvirtindamas, kad filmas
„parodo tikrovišką paveikslą“. Bet kal
tais vistiek turės prisipažinti ir atgailau
ti filmo „Svetimi“ statytojai ir Lit. ir
Menas, nes nepataikė į Maskvos liniją.
Tik mes nemanome, kad šį filmą Maskva
iš viso uždraustų; greičiau jį apkarpys ir
„pataisys“. Priešingu atveju Lietuvos vai
dantieji komunistėliai pasirodytų juokin
gais bejėgiais, be jokio mažiausio sava
rankiškumo, susikompromitavę.
(ELI)
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AUGSBURGAS. Šioje apylinkėje birželio 20 d. mirė Marija Šimkaitienė, sulau
kusi 87 m. amžiaus. Palaidota AugsburgHaunstettin kapinėse.
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VOKIETIJA

ATSISVEIKINIMAS SU MAMAIČIAIS Pagerbtas Dr. P. Karvelis
Kaip jau buvo skelbta, organizacijų at
Dr. P. Ksrvelio, URT Valdytojo, vardo
stovai nutarė surengti atsisveikinimo va dienos ir 65 metų amžiaus sukakties pro
karą išvykstančiam Londono Lietuvių
Choro chorvedžiui V. Mamaičiui ir po ga jo pagerbti nuvyko į Tuebingeną PLB
Vokietijos Krašto Valdybos Pirmininkas
niai su dukrele. Jie išvyksta j JAV-bes.
Atsisveikinimo vakaras bus rugsėjo 1 kun. Br. Liubinas. vicepirmininkas ir
d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro punktua MLT Prezidiumo Pirmininkas E. Simonai
liai Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo tis. Vasario 16 Gimnazijos Direktorius
(Parapijos) salėje (345 A. Victoria Park kun. Dr. L. Gronis ir Kr. Valdybos iždi
Rd., London, E.9).
ninkas J. Stankaitis.
Užsirašyti galima Klebonijoje, Baltic
Stores (Z. Juras), Lietuvių Namuose pas S. Miglinas dovanojo knygų
A. Pranskūną ir pas S. Kasparą.
Žurn. S. Miglinas padovanojo PLB Vo
Dalyvaujantieji moka: vyrai po 1 sv.,
moterys 10 šil. Užsirašyti prašoma pasku kietijos Krašto Valdybai už DM. 300. —
bėti, nelaukiant paskutinės dienos, nes vertės įvairių lietuviškų knygų. Dalis jų
vėlavimasis rengėjams sudaro keblumų. bus perleista Vasario 16 Gimnazijos kny
Visi prašomi užsirašyti ne vėliau kaip gynėliui, o kita dalis išsiuntinėta Bend
ruomenės apylinkių knygynėliams.
per savaitę prieš vakarą.
Nauja mokykla

MANCHESTERIS

ŠVECINGENAS. Birželio 24 d. čia stai
ga mirė buvęs 8591 LSCo kuopos narys
Vytautas Jurčys, gimęs 1919.IV.28 Kau
ne. Palaidotas Šveicingeno kapinėse.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS
GYVENIMO

Jaunimo kursai Gimnazijoje

Tėvo Alf. Bernatonio pastangomis, gim
nazijai išvykus atostogų, čia vyksta dvi
savaitiniai jaunimo kursai.
Kursams vadovauja E. Tamošaitienė ir
kun. J. Riaubūnąs.
Vasaros atostogos

Mokslas prieš vasaros atostogas šiemet
baigtas kiek vėliau, būtent, liepos 19 d.
Po atostogų moksleiviai turi suvažiuoti
rugsėjo 11 d„ o mokslas pradedamas rug
sėjo 12 d. Iki liepos mėn. pabaigos Gim
nazijoje palikta moksleivių tautinių šo
kių grupė, kuri rugpiūčio pradžioje išvy
ko Romon.

Bad Zwischenahn apylinkės pirminin
ko P. Kazirskio pastangomis čia buvo įs Svečių atsilankymas
ŠOKIŲ VAKARAS
teigta mokykla. Mokytoju sutiko būti
Grįždamas iš Romos Gimnaziją aplan
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu Šaltys, buvęs Vasario 16 Gimnazijos mo
bas rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., kinys. Mokykloje yra 8 mokiniai, ir tiki kė naujai atžymėtas Jo Šventenybės Pre
lato titulu Msgr. J. Gutauskas, Škotijos
masi jų skaičių pakelti.
savo patalpose rengia
lietuvių ilgametis (28 metai) dvasinis ir
Šokių vakarą.
Šokiams gros lietuviškas .orkestras. Tarybos sesija ir Apylinkių. Pirmininkų tautinis vadovas. Gimnazijos Direktorius
garbingą svečią, o taip pat drauge su. juo
Kviečiame visus Manchesterio ir apylin suvažiavimas
atvykusius Sielovados Direktorių T. Alf.
kės tautiečius atsilankyti į šį pasilinksmi
PLB Vokietijos Krašto Valdyba savo Bernatonį ir kun. S. Kauną, sveikino
nimą ir jaukiai praleisti laiką.
posėdyje nutarė PLB Vokietijos Tarybos bendros su moksleiviais vakarienės metu,
Klubo Valdyba
sesiją kviesti 1962.IX.8-9 dienomis Hue- iškeldamas Msgr. J. Gutausko nuopelnus
ttenfelde. Kartu numatoma keletą dienų senųjų Škotijos lietuvių emigrantų tarpe,
PADĖKA
Manchesterio Lietuvių Soc. Klubui, da anksčiau kviesti Apylinkių Pirmininkų ugdant ir palaikant juose bei išeivijoje
gimusioje jų jaunoje kartoje lietuvių kal
vusiam 5 sv. Manchesterio liet, skau ir Mokyklų Vedėjų suvažiavimą.
bos, lietuviškų papročių ir tėvų krašto
tams pirmu kartu ir parėmusiam 20 sv. Dortmundo apylinkės naujas valdybos
meilę. Svečias su savo lietuviais skotieManchesterio liet, skautus ir skautes sto
čiais yra parėmęs aukomis ir Vasario 16
vyklavimo išlaidoms padengti antru kar pirmininkas
Gimnaziją. Atsilankymo proga Msgr. J.
tu, Manchesterio liet, skautų tėvų komi
Pasitraukus iš pareigų J. Beniui, šios
tetas reiškia nuoširdžią padėką Klubo apylinkės pirmininko pareigas perėmė Gutauskas apdovanojo visus mokslei
vius saldainiais.
Valdybai už abiem atvejais suteiktąją pi Vaclovas Naruševičius.
Tuo pačiu metu Gimnaziją aplankė A.
niginę paramą.
Tikimasi, kad Dortmundo apylinkė pa Senkus ir Clevelando, kuris yra tenykš
Manchesterio Liet. Skautų Tėvų K-tas
sistengs pasiekti tuos laikus, kai jai vado čio Gimnazijai remti būrelio narys. Sve
vavo miręs Martišius.
čias kalbėjosi su Gimnazijos Direktoriu
PAIEŠKOJIMAI
mi, PLB Vokietijos Krašto Valdybos Pir
Mardosaitė (ar Mordosaitė) Monika,
mininku ir kitais pareigūnais, apžiūrėjo
gimusi 1923 (ar 1925) m. sausio 10 d., Dar priimami vaikai Vasario 16
bendrabutį ir parką. Svečiui visa padarė
pati ar žinantieji apie ją, prašom parašy Gimnazijon
gražaus įspūdžio, kaip kad jis po išvyki
ti „Europos Lietuvio“ Administracijai.
Kaip Vasario 16 Gimnazijos Direkto mo yra kitiems pareiškęs.
rius praneša, tėvai, norintieji savo vai
kus leisti Vasario 16 Gimnazijon, gali
PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS paduoti dar prašymus. Dabar Gimnazija Naudinga paskaita
Gimnazijos Direktoriaus kviečiamas,
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, atostogauja, tačiau po vasaros atostogų
gyd.
Nekvadavičius laikė moksleiviams
ji
pradės
veikti
rugsėjo
12
d.
Suvažiavi

jei jas investuosite į
mo diena yra rugsėjo 11-oji. Priimami labai naudingą paskaitą apie rūkymo ža
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co vaikai gimnazijon baigę nemažiau, kaip lą. Dr. Nekvadavičius specialiai tyrinėja
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2,
4 pradinės mokyklos skyrius. Prašoma tabako kenksmingumą ir yra didelis rū
kymo priešas. Savo paskaitoje jisai nu
ENGLAND
su prašymų padavimu paskubėti.
švietė tabako nuodų veikimą į organiz
Tel. SHOredich 8734
mą. Pažadėjo vėliau šį dalyką dar kiek
Grynas metinis procentas mokamas 6% Bremeno apylinkė mini Maironio 100
plačiau nušviesti.
metų
sukaktį
Taupantiems kas savaitę mokama taip
pat 6%
VII.14 d. 18 vai. Bremen-Findorf, sve Gražus pasirodymas
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo tainėje „Landhaus Tulpe“ vietos lietu
Gimnazijos tautinių šokių grupė savo
reikalus. Smulkesnių informacijų reika viai paminėjo Maironio 100 gimimo su
lu rašyti:
pasirodymais visur žavi žiūrovus.
kaktį.
Liepos 1 d. ji dalyvavo Bad NiederZ. Juras, 421, Hackney Rd., London,
Paskaitą „Maironis ir mes“ skaitė mo breisig tarptautiniame dainų, šokių ir
E.2., England.
kiniai. Po programos įvykę bendras po tautinių drabužių festivaliuje, kuriame
būvis.
dar dalyvavo 50 kitų tautų, daugiausia
studentija. Lietuvių moksleivių grupė sa
vo tautinių drabužių puošnumu atkreipė
į save ypatingą keliasdešimt tūkstančių
AR ŽINAI, KĄ DARAI?
dalyvių dėmesį. Savo pranašumu bei
grakščiu šokių išpildymu lietuvių moks
Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų
leivių grupė išsiskyrė iš kitų tautų atlik
tų šokių.
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie
Antras grupės pasirodymas buvo lie
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja
pos 2 d. Mainz'e, Kurfuerstų pilyje, daly
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą
vaujant iš įvairių kraštų tūkstančiui žiū
ir persiuntimo išlaidas.
rovų. Čia dalyvavo didesniųjų ir mažes
Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje
niųjų šokėjų grupės. Apie šį pasirodymą
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam
gražiai atsiliepė vietinė spauda, drauge
suminėdama Vasario 16 Gimnazijos pas
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.
kirtį ir jos išlaikymo šaltinius.
Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes,

siūlome prieš perkant palyginti
krautuvių kainomis.
štai keletas pavyzdžių.

mūsų

kainas su

Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-,
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11,
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas
mus — 2 svarai 10 šilingų.

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų,
įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių,
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir t.t.
Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STOBES LTD.
421,

(Z. JURAS)
HACKNEY ROAD, LONDON,
Tel.: SHOreditch 8734

E.2

Sportiniai laimėjimai

Aukšto lygio yra pasiekę ir mokslei
viai krepšininkai. Gimnazijos mokslei
viai laimėjo prieš vokiečių du krepšinio
klubus ir vieną vokiečių gimnazijos
grupę.
Taigi tiek Vasario 16 Gimnazijos šokių
grupė, t’iek sportininkai yra garbingi lie
tuvybės vardo skleidėjai.

1 Buvęs Vasario 16 Gimnazijos moksleivis
r*

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Lietuvoj? Sakykit pilną įstaigos pavadi
Oi nelaimi, ką aš matau —
nimą.
— Pilno nėr. Yra tik toks — KELR‘as.
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
K-E-L-R as. Supranti tu, varna?
Bet varna vistiek nesupranta, ir pilie
Gyvena barzdyla.
tis priverstas rašyt skundą į rajoninį laik
A. Vienažindys
raštį: „Vakar 12 vai. 00 min. prašiau
centrinę sujungti mane su KELR‘u ir ma
nęs nesujungė, o pasiūlė važiuot į Brazi
POKŠTININKAI
liją. Jeigu nebus atleista iš darbo telefo
Yrą tokia vaikiška pasakaitė apie gai nistė, aš skųsiuos aukščiau!“
delį giedorių, turėjusį labai ilgą vardą.
Šokom visi ieškot, kas per vienas tas
Vieną sykį jis papuolė į laputės nagus KELR'as. Ir tik po pusmečio teko iššifruo
ir, kol išrėkė savo vardą, liko tik plunks ti, kad taip vadinasi kukli rajono įstaigė
nelės. Negerai ilga pavardė. Bet, va, yra lė — kelių skyrius.
dėdžių, kuriančių įstaigų pavadiniipus, la
Vienam, su įmantriu pavadinimu įstai
bai panašius į pasaką apie gaidelį.
gos viršininkui, sako, taip buvo. Atvažia
Buvo rajone kukli įstaiga su kukliu pa vo kartą į Vilnių ir savo įstaigos pavadi
vadinimu — statybos-remonto kontora. nimą užmiršo. Savaitę galvojo, kol prisi
Bet pavadinimų kūrėjai (sako, jie gyvena minė, ir tik tada namo sugrįžo.
Vilniuje) pakrikštijo šitaip: „Rajono dar
Matote, kas nutinka, o įstaigos krikšti
bo žmonių deputatų tarybos vykdomojo jamos toliau ir kuo įmantriau.
komiteto vyriausio darbų vykdytojo ūki
C. Bytautas
skaitinis statybos baras.“ Reikia, sakysim,
„Šluota
“
,
1962
m. Nr. 11
inžinieriui po kokiu popieriuku pasirašy
ti. Teksto penki žodžiai, o parašas tiesiog
kilometrinis: „Rajono darbo žmonių depu Ukmergė buvo apšepusi, o kaip dabar?
tatų tarybos vykdomojo komiteto vyriau
(E) Ukmergėje įvyko sanitarinės ap
sio darbų vykdytojo ūkiskaitinio statybos žiūros komisijos posėdis, ir štai ką jis pa
baro vyriausiasis inžinierius“. Nieko sau stebėjo: per pastaruosius metus pagra-'
pavadinimėlis!
žėjusios kolchozininkų ir darbininkų so
Yra įstaigų su užšifruotais pavadini dybos. Pokario metais Ukmergė buvusi
mais. Pavyzdžiui, vienas kolūkio pirmi apšepusi, o dabar ji nuolat esanti graži
ninkas gavo tokį raštą: „Pranešame, kad nama. O kaip atrodo buities sąlygos dar
mūsų žmonės į kolūkį atvyks po dviejų bininkų tarpe, toji pati komisija apie tai
savaičių. Būkit pasiruošę. TSO'so virši nurodo: „Vienybės“ fabriko cechuose
ninkas.“
,
darbininkai visai neaprūpinti kombinzdGreit buvo sušauktas valdybos posėdis. nais. darbo sąlygos negerinamos, nėra
Į
Kolūkiečiai kraipė galvas, bet kas per įs praustuvių, ventiliacijos. O jei pasižvaltaiga tas TSO‘sas — taip ir negalėjo pa gysi po Ukmergės užkandines, valgyklas,
tai, girdi, sanitarinė būklė bloga ir nepa
sakyt.
Po dviejų savaičių atbildėjo kolūkin kenčiama. Bulvių valymas niekur nesąs
mechanizuotas — jos skutamos iš vakaro
sunkvežimis vyrų.
ar ne prieš ištisą parą. Nesirūpinama pie
— Mes iš TSO's'o. Laukėt?
— Vyrai, nesijuokit, pasisąkykit, kur no švara — įvairiuose Ukmergės rajono
kolchozuose melžėjos karvėms neapiplau
dirbat! — prašė susirinkę kolūkiečiai.
— Kaip kur? Ogi Tarpkolūkinėj staty na tešmenų prieš melžiant, bet tik nu
bos organizacijoj. Sutrumpintai — TSO. šluosto drėgnu skuduru. Ne visos melžė
Nieko sau pokštelių būna dėl šitų imant jos turinčios baltus chalatus. Daug prikiš
ta Ukmergės milicijos darbuotojams; ku
rių pavadinimų!
— Duokit man KELR‘ą! Ar girdi, cent rie nesą jautrūs sanitarinių taisyklių pa
rine? KELR'ą duok! — šaukia uždusęs žeidėjams.
dėdė į telefono ragelį.
Skatina kelti žuvies sugavimo planus
—' O kur tas Kelrss yra, Brazilijoj ar
(E) Lietuvoje dažnai giriamasi žvejy
bos laivų padidėjusiu kiekiu, augančia
laivų statyba. Pagal Vilniaus .radiją, pa-_j»»sikvietus specialistus iš Ukrainos ar Mur
mansko, birželio pabaigoje baigtas staty
— Prez. Kennedys apdovanojo pasižy ti pirmas didelis žvejybos traleris. Atei
mėjimo medaliu Dr. Kelsey, kuri nesuti tyje Pabaltijo kraštuose numatyta statyti
ko įsileisti į Ameriką thalidomido table tik didieji žvejybos laivai. Be to, vis ska
čių (jas vartojančios motinos pagimdo su tinama didinti žuvies sugavimo planai.
žalotus kūdikius).
Tai nenuostabu, nes Lietuvoje žuvies su
— V. Vokietijos kiekvienai gyventojo gavimas praeitais metais krito. Pagal
galvai išeina 55 litrai per 1962 m. pusme oficialias žinias, kai 1960 m. žuvies su
tį išgerto alaus.
gavimas Lietuvoje siekė (tūkstančiais to
— Amerikoje mirė 6 moterys, kurios nų) — 118,9, tai 1961 m. jis buvo nukritęs
naudojo nėštumui išvengti vaistus Eno- iki 106,9. Panašiai krito žuvies sugavimas
vid (Britanijoje jų vardas Conovid).
ir Latvijoje (1960 m. — 142,9 ir 1961 m.
— Prancūzijos vyriausybės skelbiamai — 132,0), tuo tarpu Estijoje jis kiek paki
siais duomenimis, Alžyre per 7 metus mu lo (81,9 ir 85,8).
zulmonai ar europiečiai puolė 42.000 kar
tų, ir buvo nužudyta apie 19.200, o sužeis Prisibijoma Kolorado vabalų pavojaus
(E) Praėjusiais metais bulvių pasėlių
ta 21.151 žmonės.
— 1960 m. Europos keliuose žuvo dau kenkėjas — vad. Kolorado vabalas buvo
pasirodęs kai kuriuose vidurio Lietuvos
giau kaip 50.000 žmonių.
— Nusipirkęs seną pašto automobilį, rajonuose. Jis buvo plačiau paplitęs Aly
kažkoks anglas važinėja po rytinę Angli taus, Kalvarijos, Lazdijų, Šilutės, Varė
Dabar Vil
ją, gąsdina žmones, kurie neturi televizi nos, Vilkaviškio rajonuose.
jai laikyti leidimų, o atsileidęs paima po niaus radijas ir „Tiesa“ pranešė, kad pa
4 svarus mokesčio ir taip jau yra surin gal sovietinių ir kitų kraštų mokslinių
įstaigų tyrimus, praėjusi žiema buvusi pa
kęs 350 svarų.
— Sovietinės atominės energijos valdy lanki tų vabalų žiemojimui ir jie galį at
ba paskelbė, kad tragiškai žuvo Kurčato- sirasti masiškai. Daugiau jų pastebėta
vo instituto laboratorijos vedėjas Nata- Baltgudijoje. Skatinta greičiau rasti Kolo
rado vabalų židinius. Esą, tokių židinių
nas Javlinskis.
— I maistą primaišyta nuodingos prū vienas kitas jau atsiradęs Vilkaviškio ir
siškos rūkštiės, kuri turi išnuodyti 40.000 Lazdijų rajonuose.
V. Berlyno balandžių.
Džiaugiasi vitaminais erškėtyje
— Britanijos karalienei motinai suka
(E) Per Vilniaus radiją liepos 2 d. pa
ko 62 m. amžiaus.
sidžiaugta Vilniuje ir Kaune veikiančių
— Kubos vyriausybė uždraudė parda chemijos-farmacijos fabrikų gaminamų
vinėti baruose ir kavinėse alų (kai yra, vaistų gamyba.
jo galima pirktis parduotuvėse).
Nurodyta, kad stebuklingai veikiąs erš
— Vakarų Vokietijoje nuo 1945 m. pa kėtis. nes jame esama 20 kartų daugiau
sodinta apie 7 milijardai medelių.
vitaminų C, negu citrinoje, be to. jis turi
— Iš Montrealio Kanadoje į Liverpoolį D. Britanijoje atskrido keleivinis lėktų ir kitų vitaminų. Šiais metais Lietuvoje
vas su viena keleive (lėktuvo įgulos yra erškėtrožėms auginti išskirta apie 250 ha.
10 žmonių, tokia kelionė kainuoja apie
1000 svarų, o ji sumokėjo 81 svarą, bet EUROPOS LIETUVIS —
daugiau keleivių nebuvo).
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žuvo auto katastrofoje

ir pastaruoju metu nuo 1958 metų tarna
vęs Uhlerborno LSCo kuopoje, su savo
kuopos draugu vokiečiu Helmut Schae
ffer žuvo auto katastrofoje. Pažymėtina,
kad Š. tik ką buvo mašiną pirkęs ir pir
mu mėginimu užsimušė. Tai įspėjimas
visiems jaunuoliams būti atsargiems.
finelius buvo palaidotas Heidesheimo
kapinėse. Palaidojo ir pamokslą pasakė
kun. Br. Liubinas. Žodį tarė kuopos va
das kpt. J. Matulaitis. Laidotuvėse be
motinos ir brolio Siegfrido dalyvavo
Uhlerborno ir kitų kuopų vyrai.

FESTIVALIS NEPASISEKĖ

nimo festivalį Helsinkyje, Suomijoje, at
siuntė net kosmonautą Gagariną.
Nepaisant tai, festivalis laikomas blo
giausiai nusisekusiu nuo 1940 m. 3000
suomių jaunuolių buvo net antikomunis
tines demonstracijas suruošę, apdaužė
festivalio dalyvių autobusus. Po to įvykio
ligi tol neutraliai laikęsis prez. Kekkonenas ne tik atsiprašė sovietus, bet pasisa
kė net, kad Chruščiovas jį pakvietęs
atostogų. Partijos pasmerkė prezidentą.
Ta proga pabėgo 37 Rytų Vokietijos
jaunuoliai.
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