
PASAULIS APLINK MUS
Be abejo, iš pirmo žvilgsnio skaityto

jams ši tema atrodys labai pretenzinga ir 
plati. Tačiau įsisąmoninkime, kad šių die
nų Lietuvos likimas priklauso ne tik nuo 
didžiųjų kaimynų, ne tik nuo Europos, bet 
ir viso pasaulio politikos. Mūsų likiminėje 
kovoje dėl tautos ir valstybės ateities JAV 
vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Todėl 
prez. R. Niksono kelionė į Aziją ir Rumu
niją yra labai svarbus politinis įvykis, ku
rio vaisiai, gal būt, ir lietuviams kada nors 
bus gardūs... Azija mūsų politikai šiandien 
nemažiau svarbi, kaip ir Europa. Ir mūsų 
žvilgsnis krypsta ne tik į prez. Niksono ap
lankytuosius Azijos kraštus, bet ir į Japo
niją, Formozą, Turkiją, kurie gali būti 
tvirta antibolševikinė priešakinė sauga.

Prez. R. Niksonas parodė savo didelius 
diplomatinius ir politinius gabumus euro
pinėje kelionėje. Tačiau Europa tėra tik 
dalis tos didžiosios pasaulinės politikos, 
kurią veda JAV. Azija yra taip pat JAV la
bai reikšmingas politinis faktorius, ypač 
turint galvoje per ilgai užtrukusį Vietna
mo karą. Dėl to R. Niksonas ir paskubėjo 
į Aziją, kad ten sustiprintų jėgas atsilaiky
ti prieš komunistinę grėsmę. Ar jis tinka
mai pasirinko lankytinus kraštus, tai kitas 
klausimas, tačiau jo kelionės laiko apimtis 
ir politiniai sumetimai pareikalavo pasi
rinkti tai, kas greičiausia ir naudingiausia. 
Be to, neužmirškime, kad -tuo pačiu melu 
Azijoj lankėsi ir JAV užsienio reikalų mi- 
nisteris W. Rogers, kuris atskirai aplankė 
P. Korėją, Japoniją, Formozą, Australiją 
ir Naująją Zelandją. Užkulisiuose nemažai 
veikė ir prez. užsienių klausimų patarėjas 
dr. H. Kissingeris. Taigi prez. R. Niksono 
kelionės melu Azijoje JAV politinė ir dip
lomatinė veikla buvo labai aktyvi.

Jau Guame nubrėžė prez. R. Niksonas 
savo kelionės -tikslą. Jis siekiąs pradėti 
naują Azijos politiką, kurios dėka galima

Septynios DIENOS
Riaušės Ulsteryje

Ulsteryje, britams priklausančioje šiau
rinėje Airijoje, jau seniai vyksta riaušės 
— kovos tarp valdančiųjų protestantų ir 
pilnų teisių neturinčių katalikų.

Dabar jau tiek padidėjo įtempimas, kad 
riaušės vyksta be paliovos ir policija prieš 
riaušininkus naudoja ašarines dujas. Pas
kutiniu metu britai pasiuntė kariuomenę 
tvarkos daryti.

Krata Kuznecovo bute
Rugpjūčio 7 d. sovietinis saugumas pa

darė kratą bute rašytojo Anatolijaus Kuz
necovo, kuris nutarė iš Britanijos nebe
grįžti namo.

Saugumas surinko visus jam rašytuo
sius laiškus, tarp kurių buvę rašytų gar
siųjų anglų rašytojų Graham Greene ir 
Alan Sillitoe.

Markė dar nepajudinama
Prancūzijai nuvertinus savo franką, Vo

kietija tebesidžiaugia markės stiprumu.
Socialdemokratų partija vis dėlto siū

lanti nuvertinti merkę, nes ji negalėsianti 
atsilaikyti prieš tarptautinių spekuliantų 
spaudimą. Krikščionys demokratai yra 
prieš nuvertinimą.

Manoma, kad markės klausimas suvai
dins nemažą vaidmenį, busimuosiuose par
lamento rinkimuose.

Franko kritimas
Prancūzijos frankas buvo nuvertintas.
Dabar prasideda derybos tarp vyriausy

bės ir profesinių sąjungų dėl naujų atlygi
nimų.

Viena partija
Italijoje buvęs ministeris pirmininkas 

Rumoras sudarė naują vienos krikščionių 
demokratų partijos vyriausybę.

Priemonės prieš rašytojus
Tvirtinama, kad Kuznecovo atsisakymas 

grįžti iš Britanijos palietė sovietų intelek
tualus. Jiems suvaržytos kelionės į užsie
nius.

Šeši sovietų rašytojai turėję išvykti į 
Italiją, bet visiems atšauktos vizos.

Rumunijos linija
Nors Sov. Sąjungos vadai reikalauja, 

kad Rumunija artėtų į Maskvą, bet jos ko
munistų partijos suvažiavimas pasisakė už 
nepriklausomą politinę liniją.

Renkant partijos vadus, neteko vietų du 
prosovietiniai komunistai.

Azija, Rumunija ir Lietuva
PREZ. R. NIKSONO KELIONĖ į AZIJĄ IR RUMUNIJĄ

Rašo STP. VYKINTAS

būtų ateityje išvengti vietnamiškų karų. 
Jis paskelbė šūkį, kad Azijos politiniai rei
kalai priklauso azijiečiams. Ateityje JAV 
ateisianti Azijai tik į pagalbą, bet nedik
tuosianti.

Dar ryškiau savo politines idėjas R. Nik
sonas išdėstė pirmoje savo kelionvietėje 
Filipinuose, Maniloje. Jis ten, iškilmingai 
Filipinų prez. Markos priimtas, sveikinimo 
kalboje pareiškė, kad „nekomunistiniai 
Azijos kraštai privalo išmokti patys tvirtai 
ant savo karinių kojų laikytis“. Azija, anot 
R. Niksono, privalo pati savo rankomis 
formuotis ir apsisaugoti.

Antroji R. Niksono viešėjimo vieta buvo 
Indonezija, svarbus karinis punktas, de
mokratiškai prez. Suharto valdomas, turįs 
apie 100 milijonų gyventojų. Diakartoje R. 
Niksonas. be kitko, pareiškė, kad JAV res
pektuos išdidžią Indonezijos tautą ir vals
tybę, kurios įtaka pasauliui yra svarbi. Be 
to, prezidentas pažadėjo Indonezijai ūkinę 
ir prireikus net karinę paramą.

Tailandas yra labai svarbus strateginiu 
požiūriu JAV politikoje. Todėl prez. R. 
Niksonas užakcentavo ypač tvirtai saugu
mo garantijas Tailandui. Čia jis šiltai pri
imtas karaliaus Bumibol ir karalienės Si- 
rikit pabrėžė, kad „JAV visuomet bus Tai
lando pusėje, jei Tailandui grės iš vidaus 
ar iš užsienių pavojus“. Suteikdamas Tai
landu! didelės svarbos, R. Niksonas Bang- 
koke išbuvo pustrečios dienos ir tarėsi ne 
tik su karaliumi, bet ir su plačiais vyriau
sybės ir visuomenės sluoksniais. Keliose 
reikšmingose kalbose prez. R. Niksonas 
plačiai išdėstė JAV politiką Azijos atžvil
giu ir davė Tailando krašto politikams 
suprasti, kad Tailandas nebus paliktas ak
lam likimui.

Pasirodė šiaurės Atlante
Sov. Sąjunga turi pasigaminusi penkis Y 

klasės povandeninius laivus, aprūpintus 
po 16 raketų, siekiančių iki 1.500 mylių.

Du tokie laivai jau pastebėti šiaurės At
lante.

Sovietai gali kasmet pasigaminti po 6 to
kius laivus. Sakoma, kad po 5 metų jie pa
sivytų amerikiečius, kurie turi 41 Polarį.

Šiaurės Vietnamas ginkluojasi
Nors amerikiečiai nebebombarduoja Šiau

rės Vietnamo, bet jis kaip tik dabar yra 
sustiprinęs savo gynybą.

Prie Vinho sovietai pastatė raketų bazę, 
daugelyje vietų įrengė radaro stotis. Be to, 
Šiaurės Vietnamas dabar jau turi stiprią 
aviaciją — 72 supersoninius lėktuvus MIG- 
21, 130 lėktuvų MIG-15 ir 17, 8 bombone
šius IL-28.

Prezidento draugai
Sužavėtas priėmimu Rumunijoje, prez. 

Niksonas Amerikos kongreso vadams pa
siūlęs lankytis Rytų Europos kraštuose.

Tuose kraštuose Amerika turinti 150 
mil. draugų. Tų kraštų nesą galima išlais
vinti, bet su jais galima bendrauti. Jis no
ri, kad su Rumunija ir kitais Rytų Euro
pos kraštais būtų pagyvinta prekyba.

Kiniečiai Maskvoje
Raudonajai gvardijai pradėjus judinti 

aukštus Kinijos pareigūnus, nemaža jų pa
bėgo į Maskvą ir dabar per radiją kalba 
prieš savo krašto režimą.

Rumunija nepaliekama rami
Sov. Sąjunga iš naujo pradėjusi spausti 

Rumuniją, kad ji leistų savo teritorijoje 
vykdyti manevrus.

Tam spaudimui pradėti pagrindo davęs 
prez. Niksono viešėjimas Rumunijoje.

Sinkiango pasienyje
Kinija pakaltino Sov. Sąjungą, kad jos 

dalinys su tankais ir helikopteriais įžygia
vo į Sinkiango provinciją. Sov. Sąjunga 
pakaltino Kiniją sienos pažeidimu. Apsi
šaudymai vyko dar ir po ilgesnio laiko.

Astronautų bėdos
Paleisti iš karantino, mėnulyje buvę 

amerikiečių astronautai konferencijoje pa
reiškė, kad jie, prieš nusileisdami į mėnulį, 
buvę susirūpinę kuro išteklių mažumu ir 
vos tik nepasiryžę grįžti atgal nenusileidę.

O kai nusileidę, tai tiek daug iškilę rei
kalų, kad nežinoję net, ko griebtis.

Visiškai nenumatytas buvo prez. R. Nik
sono atsilankymas į Saigoną. Tačiau jis 
atskrido į Vietnamo sostinę, aplankė prez. 
Nguyen Van Thieu ir karinius dalinius, su
stiprindamas karių kovinę moralę. Jis čia 
pareiškė, kad JV ir toliau laikysis savo įsi
pareigojimų apsaugoti kraštą nuo agreso
rių. šis staigus prezidento atvykimas su
stiprino Pietų Vietnamo prez. Thieu pozi
cijas.

Iš Saigono kelionės mašina R. Niksonas 
pasuko į Indiją. Čia jį Palamo aerodrome 
pasitiko Indijos prez. Mohammed Hidaya- 
tullah. ministerė pirm. Indira Gandhi ir 
vyriausybės nariai. Pasisveikinimo kalbo
je R. Niksonas pažymėjo, kad Nehru sva
jonė įgyvendinti taiką ne tik Indijai, bet ir 
visam pasauliui virsianti tikrenybe. Užak
centavęs Indijos politikos savarankiškumą, 
R. Niksonas su Indira Gandhi konferavo 
politiniais ir ūkiniais klausimais.

Paskutinis Azijos kelionės punktas buvo 
Pakistanas. Čia prez. R. Niksonas Lahorė- 
je buvo priimtas nors draugiškai, bet ir 
rezervuotai. Mat, Pakistanas dar nėra tvir
tai politiškai ant kojų atsistojęs ir bijo ly
giai Raudonosios Kinijos, -lygiai Indijos. 
Tačiau prez. R. Niksonas užtikrino milita- 
riniam valstybės šefui, kad JAV tesiekia 
geresnių santykių su Pakistanu.

Iš Azijos R. Niksonas su palyda atskrido 
į Bukareštą. Reikia pabrėžti, kad R. Nik
sono pasiryžimas aplankyti Europos komu
nistinį kraštą Rumuniją buvo rizikingiau
sias ir sensacingiausias. Jis sukėlė didelio 
nepasitenkinimo bolševikinėje Kinijoje ir 
komunistinėje Rusijoje. Abu varžovai pa
žiūrėjo nepalankiai į šią R. Niksono kelio
nę. Tačiau Rumunijos komunistų bosas 
Ceausescu priėmė R. Niksoną su dideliu 
prielankumu. Mat, atrodo, kad rumunų 
t-auta iš seno yra linkusi ne į Rusiją, bet į 
Vakarus. Gal dar net daugiau: rumunų 
tauta yra antirusiška. Ji nori būti visiškai
savarankiška ir nepriklausyti nuo „vyres
niojo“ brolio-ruso. Gal ir ekonominiai in
teresai verčia Rumuniją ieškoti turtinges
nio draugo, negu Rusija. Viena kas labai 
aišku, kad rumunai yra išsiilgę tikrosios 
laisvės labiau, negu žuvys vandens, štai 
šitie politiniai ir psichologiniai motyvai su
darė sąlygas R. Niksonui patriumfuoti Bu
karešte. Kiek iš to bus naudos, pamatysi
me tik ateityje.

šiuo atsilankymu R. Niksonas tarytum 
aplankė ne tik Lietuvą, bet ir visas bolše
vikų pavergtas tautas. Turimomis žinio
mis, lietuviai labai džiaugėsi R. Niksono 
atsilankymu Rumunijoje.

Tikėkimės, kad prez. R. Niksono ši kelio
nė ateityje duos gerų vaisių ir Lietuvai.

Baudžiamieji nuostatai
Liepos 15-16 d. d. Lietuvoj buvo pa

skelbti dar vieneri Maskvoj pasirašyti 
„įstatymų pagrindai“. Šiuo atveju — kalė
jimų, baudžiamųjų stovyklų ir bausmės 
atlikimo tvarkomieji nuostatai. Čia, kaip 
ir įvairiuose anksčiau išleistuose „pagrin
duose“, tęsiamas jau prieš 10 metų Sovie- 
tijoj pradėtasis vaidinimas, kuriame ban
doma apsimesti, kad vadinamosios sąjun
ginės respublikos neva pačios kiekviena 
sau savarankiškai įstatymus išleidžiančios 
ir kad „pagrinduose“ joms tik „kryptis 
parodoma“. Tačiau „pagrinduose“ viskas, 
kas liečia reikalą, surašyta taip smulkme
niškai, kad „savarankiškoms respubli
koms“ nieko daugiau nelieka, kaip tik įra
šyti į tuos pagrindus savo vardą ir pa
skelbti juos, kaip „savo įstatymą“...

Maskvoj perredaguotieji kalėjimų bei 
baudžiamųjų stovyklų nuostatai nežada 
toj srity jokių apčiuopiamų permainų. Tai 
yra tik smulkmeniškiau ir kiek nuosekliau 
išdėstyta jau dabar tose įstaigose prakti
kuojamoji tvarka. Bene didžiausia „per
maina“ tai, kad... nebėra (įstatyme!) pri
verstinio darbo stovyklų — „konclagerių“! 
Jų vietoj dabar — „pataisos darbų kolo
nijos“. Kuo jos skirias nuo garsiųjų „konc
lagerių“, nuostatai neparodo. Apie tai gal 
kada nors parašys į tas „kolonijas“ įkiš
tieji rašytojai, jei kuriems pavyks kada 
iš jų išsikapstyti. Nuostatuose tik nurody
ta. kad „kolonijos“, kaip ir „konclageriai“, 
yra ketveriopo režimo: bendrojo, sustip
rintojo, griežtojo ir ypatingojo...

Mirus a. a. JONUI KUTKUI, 
gilią užuojautą reiškia 
likusiai jaunai šeimai, 
žmonai ir vaikučiams

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba ir nariai

DAKTARO HUSAKO PAMOKA
Sovietinio teroro praktiką mes pažįsta

me net ir tie, kuriems neteko jos išgyventi. 
Turime juk knygų, kurias parašė Sibirą iš
gyvenusieji ar kalėjimus. Bet tai liudiji
mas daugiausia nekaltų aukų. Iš tokio liu
dijimo galima tik pasidaryti išvadą, kad 
nuo to baisaus teroro niekas nėra saugus, 
jei jam reikia gyventi tame režime.

Bet dar baisesnis atrodo likimas tų aukš
tų partinių, sutraiškytų režimo, kuriam jie 
dirbo atsidėję, taip sakant, iš idėjos. Jie, 
tur būt, iškentėjo tą patį, kaip ir nebuvu
sieji partijoje. Bet nebuvusieji partijoje, 
ypač patekę į kankintojų rankas pirmai
siais sovietinio valdymo metais, bent tiek 
žinojo, kad jie pateko į triuškinantį ratą, 
kuris jiems svetimas buvo ir yra. Partija 
ir jos aparate dirbantieji visus vėlesnius 
imtinius irgi kalėjimuose ir mirtininkų la
geriuose laikė kaip priešus.

Bet partija ne tik Sov. Sąjungoje, o ir 
vadinamuosiuose satelitiniuose kraštuose 
nukankino ir net pribaigė labai aukštose 
vietose sėdėjusių savo ištikimųjų. Pavyz
džiui, Čekoslovakijoje savo metu buvo su
imti ir nužudyti tokie aukšti partijos vir
šūnių žmonės, kaip Slanskis ir kiti. Užsie
nių spauda prieš kurį laiką išsispausdino 
atsiminimus jo našlės, kuri irgi praėjo ka
lėjimų ir tardymų baisybes. Jos atsimini
mus skaitydamas, niekaip negali atsiginti 
pačios baisiausios minties, kad Slanskis ir 
jo draugai žuvo nuo tos sistemos, kurią jie 
patys sukūrė. Tiesiog sunku patikėti, kad 
jie nežinojo iš anksto, jog tokiame režime 
bet kas gali būti suimtas ir atsidurti už 
įstatymo ribų, arba kad jie nežinojo, ko
kios sąlygos yra kalėjimuose ir kokias vi
sagalių teises turi tardytojai ir vadinamie
ji komunistiniai teisingumai.

Dabar užsienių laikraščiai išsispausdino 
įdomų dokumentą — dabartinio Čekoslo
vakijos valdytojo dr. Husako pareiškimą, 
kurį jis 1962 m. pabaigoje pasiuntė „drau
gui Antoninui Novotniui“, išdėstydamas
visą skaudžią savo istoriją ir prašydamas 
grąžinti teises. Partijon įstojęs 1933 m., 
dėl to nuolat turėjęs nukentėti —nuolat 
buvo areštuojamas, tardomas ir teisiamas, 
karui baigiantis vadovavęs rytinės Slova
kijos komunistams, po 1948 m., kai krašto 
valdžią perėmė komunistai, vadovavęs Slo
vakijoje vyriausybei ir buvęs centro ko
miteto nariu, dirbęs visu atsidėjimu, 1951 
m. suimtas, pakaltintas nacionalizmu, nors 
buvęs prosovietinis, tada jau išgyvenęs 
tikrą pragarą — visokiais būdais kankin
tas, kad prisipažintų. Triskart nebetekęs 
jėgų ir pasirašęs „prisipažinimus“ ir tris
kart juos atšaukęs, buvo nuteistas pagal 
suklastotą dar vieną pareiškimą. O ir nu
teistas jis buvęs ne tiek pagal pareiškimą,

Dėmesį į save traukia vienas 13-tajame 
nuostatų straipsnyje įrašytas dėsnis, pagal 
kurį, bent teorijoj, politiniai kaliniai (nu
teisti už „nusikaltimus prieš valstybę) ne
turi būti tose „kolonijose“ laikomi drauge 
su vadinamaisiais „padugniniais krimina
listais“ (vagimis, plėšikais, žudikais...). 
Tai būtų svarbi permaina, lyginant su Je- 
žovo-Berijos laikų stovyklomis, kur būda
vo praktikuojama politinius kalinius tyčia 
atiduoti smurtininkų malonėn ar nemalo
nėn.

Bet, kad ir rūpestingai užglostytas, nuo
statuose tebėra Lietuvai buvęs ir likęs 
šiurpus dėsnis, kurs numato, kad nubaus
tieji „gali būti išsiųsti atlikti bausmės į 
atitinkamas kitos respublikos pataisos dar
bų įstaigas“.

Tos „kitos respublikos įstaigos“ papras
tai yra Rusijos šiaurėje ar Sibire. Nors 
nuostatuose sakoma, kad į kitas respubli
kas kaliniai gali būti siunčiami tik „išimti
niais atvejais, siekiant sėkmingiau patai
syti ir perauklėti nuteistuosius", prakti
koje siunčiami beveik visi nuteisti dau
giau kaip trejiems metams, o kartais net 
ir trumpesniam laikui nuteisti. Taip susi
tvarkę, bolševikai giriasi, kad Lietuvoj jau 
baigiami naikinti kalėjimai... (Elta)

NUTRENKĖ PAMINKLĄ

Vokiškas laikraštis rašo, kad Uchtės ka
pinėse perkūnija apdaužė paminklą, kuris 
buvo pastatytas ant 1946 m. mirusio avia
cijos kapitono Stasio Jasiunsko kapo.

Paminklas buvo panašios formos, kaip 
žuvusiems už laisvę Karo muziejaus sode
lyje Kaune.

Kadangi Uchtėje lietuvių nėra, tikimasi, 
kad paminklo atstatymu pasirūpins PLB 
Krašto Valdyba. 

kiek pagal tariamųjų liudininkų parody
mus. Tuos dalykus žinoję ir teisėjas ir pro
kuroras, bet Husakas turėjo būti nuteistas, 
taip nustatyta jį suimant.

Būdinga, kad ir dr. Husakas sakosi ne
žinojęs apie kalėjimų ir tardymų pobūdį, 
nors iki suėmimo buvo Slovakijos ministe
ris pirmininkas.

Dr. Husako istorija, žinoma, yra tragiš
ka. Gali būti, kad kai kurie jo valdžios ar 
sovietinio saugumo jo krašte suimamieji 
praeina panašų kelią. Bet, tur būt, ir jis 
žino, kad jo istorija yra tokia, kuri rytoj 
gali pasikartoti...

POLITINĖS ROŽĖS
Dalis užsienių spaudos nusistebėjo, o 

dalis palaikė tai paprastu politiniu ėjimu, 
kad sovietų ambasadorius Carapkinas 
puokštėmis raudonų rožių, kaviaru, šam
panu ir vodka apdovanojo Vakarų Vokie
tijos naująjį prezidentą Heinemanną jo 70 
m. amžiaus sukakties proga.

Tiems, kurie perdaug nesigilina į reika
lus, yra ko stebėtis. Sov. Sąjungos ir V. 
Vokietijos santykiai visada buvo šalti. Dar 
juk ir dabar Aukščiausios tarybos posė
džiuose sovietinis užsienių reikalų ministe
ris Gromyka vis tebekalbėjo apie V. Vo
kietijos militarizmą ir revanšizmą, o tai ta 
pati giesmelė, kuri kartojama nuo pat ka
ro pabaigos.

O tie, kurie gilinasi į reikalus, laiko tai 
normaliu reiškiniu, nebe pirmu jau sovie
tinių kraštų santykiuose su Vakarais, ypač 
pastaruoju metu, kai Kinija rodo ragus.

Ne be Sov. Sąjungos palaiminimo nese
niai juk Lenkijos Gomulka V. Vokietijos 
vadams pirmą kartą pasiūlė sėstis prie 
stalo ir tartis, nors ir su iš anksto nustaty
tomis sąlygomis.

Sovietai ne tik rožes neša prez. Heine- 
mannui, bet, sako, amerikiečių ambasado
riui prie J. Tautų Goldbergui leido aplan
kyti savo tėvų gimtinę Ukrainoje ir dar 
tokiam rajone, kuris užsieniečiams papras
tai nerodomas. Net ir sovietiniu limuzinu 
pavežėjo ambasadorių.

Toksai flirtas su limuzinais, rožėmis ir 
vodka, sako, diktuojamas baimės, ir sovie
tai perdaug nesislepia, kad taip yra. Kas 
būtų, pavyzdžiui, jei Vokietija politiškai 
susigiminiuotų su Kinija? Tokia galimybė 
sunkiai įmanoma, bet kartais ir negalima 
būna galima. Pradės prekiauti, o paskui...

Sovietai bijo ir Amerikos. Amerikiečiai, 
jeigu norėtų, galėtų ir Vokietiją paskatinti 
suartėti su Kinija. Pati Amerika juk rodo 
jau nemaža atlaidumo Kinijai, ypač pre
kybos srityje. Daugelis dalykų, kurie buvo 
draudžiama išvežti į Kiniją, dabar laisvai 
gali būti gabenama.

Su įtarimu sovietai žiūri ir į prez. Nik
sono kelionę Rumunijon. Juk Rumunijos 
komunistų vadas komunistų partijų suva
žiavime Maskvoje kiečiau negu kas nors 
kitas protestavo prieš sovietų norą pa
smerkti Kiniją. O dabar Niksonas aplankė 
tą protestantą!

O kas būtų, jei JAV imtų ir tiesiogiai su
artėtų su Kinija? Taip gal ir neatsitiks, 
bet JAV ėjimai verčia Sov. Sąjungą imtis 
tam tikrų gerinimosi priemonių.

S. Baltaragis

NAUJASIS VYSKUPAS EUROPON
Lietuviškų kolonijų ir sambūrių iškil

mingai pagerbtas JAV, kur jis ligi šiol dir
bo, naujasis Europos lietuvių vyskupas dr. 
Antanas Deksnys, atlikęs ten paskutiniuo
sius vizitus ir perdavęs savo ligi tol valdy
tąją St. Louis mieste parapiją naujam kle
bonui, kun. J. Gašlūnui, atvažiuoja į Eu
ropą, čia susipažins su padėtimi, išsiaiš
kins savo darbo paskirtį Vatikano įstaigo
se ir keliaus į Vokietiją, kur Bad Woeris- 
hofene vysk. P. Brazys yra įkūręs religinį 
centrą.

Dar neaišku, kur vyskupas galutinai^ įsi
kurs, ar Romoje, ar tame centre. O pir
miausia aplankys Europos kraštus, kur gy
vena lietuvių, ir susipažins su padėtim. 
Aplankys Daniją, Britaniją, Prancūziją ir 
kitus kraštus. Kartu palaikys tamprų ryšį 
su JAV lietuviais, nes iš ten telks lėšas sa
vo misijai.

KADARAS LIETUVOJE
Vilniškė Tiesa rašo, kad Lietuvoje atos

togauja Vengrijos komunistų vadas Jano- 
šas Kadaras.

Lydimas Lietuvos partinių, jis lankęsis 
Klaipėdoje, Juodkrantėje, Nidoje.

ATSTOVAVO LIETUVIAMS
Kun. Petras Girčius atstovavo šiaurės 

Vokietijos lietuviams tarptautiniame kong
rese „Kirche in Not“ Koenigsteine/Tau- 
nus liepos 23-27 d.d.

1
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ALDONA GUSTAS
LIETUVIŠKAI VOKIŠKA POETĖ

Tie. kurie nors ir atsitiktinai sekė pasta
rųjų metų Vakarų Vokietijos literatūrinį 
gyvenimą, galėjo atkreipti dėmesį į vis di
desnio dėmesio susilaukiančią vokiečių 
poetę Aldoną Gustą. Sakome, kad ji vokie
čių poetė, nes ji kuria vokiečių kalba, ta
čiau vien pavardė išduoda jos lietuvišką 
kilmę: vokiečių literatūriniame gyvenime 
ji žinoma kaip Aldona Gustas.

Pirmoji Aldonos Gustos eilėraščių kny
ga pasirodė 1962 m. (..Nachtstrassen“ — 
„Naktinės gatvės“), po to įkandin sekė 
„Grasdeuter“ („Žolės aiškintojai“), „Mik- 
ronautenzuege“ („Mikronautų Skrydžiai“), 
„Blaue Straeucher" („Mėlynieji krūmai“). 
„Notizen“ („Pastabos“), o paskutinė jos 
knyga „Liebestexte“ („Meilės tekstai“) iš
ėjo 1968 m. Vadinasi, poetė prieš septyne
rius metus debiutavusi, kiekvienais metais 
išleido po eilėraščių rinkinį.

Pati poetė taip aprašo savo vaikystės 
prisiminimus: „Aukštų krantų įrėmintas 
Nemunas, už jo garuojantieji, kvepiantie
ji miškai ir pievos, tarp vandens, miglų ir 
žalumos namai kaimo, kuriame aš vieną 
1932 m. kovo dieną gimiau. O po kelerių 
metų nauji neužmirštami įspūdžiai: dide
lis Vilniaus miestas, į kurį mano tėvai per
sikėlė. Nuo senatvės pražilusios, bet gyve
nimo kupinos gatvelės, tamsūs Katedros 
šešėliai, kurie kartais kaip vizija iškyla 
mano prisiminimuose. Vienos iš muzika
liausių ir žodingiausių kalbų aplinkoje aš 
praleidau savo vaikystę. Tėvas man sekė 
lietuvių liaudies pasakas ir dainavo dai
nas, kurias jis palydėdavo balalaika. Jis 
mane mokė lietuviškų dainų ir eilėraščių, 
kurių daugumą aš bematant vėl pamirš-

ALDONA GUSTAS

vaikas
vaikščiojau
po paukščių
priimamuosius

avietės
buvo mano seserys
samanos
iš mano rankų valgė

svajonės
buvo mano draugės
kartu žaismingai ėjome 
į pasakas

dabar
mieste gyvenu
miške augančiam

nuo vaikystės
mane skiria
daug gėlių kartų 

davau, kaip vaikams kad atsitinka. Tebe
prisimenu. kaip vieną dieną susijaudinusi 
ir paraudusiais žandais stovėjau didžiulėje 
salėje prieš šimtus žmonių ir deklamavau: 
aš esu maža mergytė, kaip graži rūtytė...“

Dešimtmetė Aldona jau atsidūrė Berly
ne, kuriame vis dar tebegyvena. Prieš 17 
metų ji ištekėjo už žinomo vokiečių rašy
tojo ir žurnalisto Georgo Holmsteno, ku
ris prieš 25 metus, tarnaudamas vokiečių 
generaliniame štabe, asmeniškai dalyvavo 
liepos 20 d. sukilime prieš Hitlerį. Atrodo, 
kad poetė su Berlynu gerai susigyveno. Iš
taigaus žurnalo „Berliner Leben“ liepos 
mėn. laidoje išspausdinti trys Aldonos 
Gustos eilėraščiai berlynietiškąja tema. 
Eilėraščiai vėjavaikiški, sakytume, šelmiš
ki ir nuotaikingi, tačiau juose Berlyno gat- 
vėvaizdis piešiamas ir su pastebimu šiltu 
jausmu:

vėją
galite pasilaikyti
kai iš kirpėjo 
rūpestingai sušukuota 
žingsniuoju
Potsdamo gatve...

Kurti Aldona Gustas pradėjo 25 metų 
amžiaus. Tačiau, pasak jos pačios, pirmą
jį jos eilėraštį vargu ar galima poezija lai
kyti. Ji rašanti impulsyviai, visiškai spo
radiškai, be jokios sistemos, nes kūryba 
jai suteikia džiaugsmą. 1962 m. pasirodžius 
pirmajai jos eilėraščių knygai, poetės po
puliarumas vis didėjo. Jos kūryba spausdi
nama antologijose, žurnaluose, Berlyno 
dienraščiuose, ji savo kūrybą dažnai skai
to per radiją, yra pasirodžiusi ir televizi
joje. Dėl jos labai gražiai skambančio bal
so ji dažnai ir mielai kviečiama radijo re
daktorių savo eilėraščius skaityti.

Apie savo kūrybą ir tos kūrybos santykį 
su lietuviškumu pati poetė taip išsireiškia: 
„Juk ir keista ir kartu tragišką, kad aš — 
tikra lietuvaitė su lietuvišku vardu — vo
kiškai rašau. Vis dėlto manau, kad mano 
eilėraščiai savo ritmu, dikcija ir tematika 
yra skolingi mano gimtajai lietuvių kal
bai... Rašau vokiečių kalba ir kartais aš 
labai apgailestauju, kad savo jausmams ir 
nuotaikoms lietuviškų žodžių nesurandu“.

Aldonos Gustos eilėraščių savotiškas lie
tuviškumas iš tiesų yra akivaizdus. Tema
tikoje, gal būt, tas lietuviškumas mažiau
siai pastebimas, tačiau tai, ką pati poetė 
vadina dikcija ir ritmu, o ypač jos eilėraš
čių nuotaika iš tiesų yra pernelyg lietuviš
ka. Ta prasme poetė yra ir savotiškas ra
dinys lietuvių literatūrai, nes atrodo, kad 
lietuviškoji spauda jos iki šiol beveik ne
pastebėjo. Tiesa, Vokietijoje leidžiamas 
„Nemuno kraštas“ spausdino jos eilėraš
čių vokiečių kalba, pastarajame numeryje 
poetę skaitytojams pristatė ir Lietuvos vo
kiečių laikraštis „Heimatstimme“ taip pat,

JUODRAŠTINIS 
BIBLIOGRAFIJOS 

SĄSIUVINIS
Talkinamas kitų patyrusių lietuvių, ligi 

pat savo mirties A. Ružancovas labai tvar
kingai paruošdavo lietuviškų knygų ir pe
riodikos užsieniuose bibliografiją. Niekas 
jam nieko negalėjo prikišti, nebent tik ko
kią smulkmenėlę.

Po jo mirties tą darbą perėmė kiti. Būtu
me linkę manyti, kad ir tie kiti, kaip A. 
Ružancovas, sudarinėja bibliografiją už 
dyką, nes tų visokių tautinių ir kultūrinių 
darbų didžioji dalis atliekama net be ačiū, 
nes nėra kas ir tą padėkos žodelį pasako. 
Bet ir už dyką pasiimtasis darbas turėtų 
būti atsakingai padarytas.

A. Ružancovas dažnai turėdavo bėdos, 
kol surasdavo, kas jo sudarytąją bibliogra
fiją išleidžia. Dabar jau sudarinėtojai ne
beturi, atrodo, rūpesčių dėl išleidimo. Štai 
ir dabar išėjusį Užsienio lietuvių spaudos 
metraštį 1967 išleido JAV LB Kultūros 
Fondas. O tasai leidinukas ir yra skirtas 
lietuvių spaudos svetur bibliografijai už 
1967 metus.

Metraštį yra sudarę J. Z. Augustinius. 
dr. Z. Ašoklis ir J. Valaitis. Jis labai pana
šus į metraštį, skirtą bibliografijai už 1966 
m., ir redakcijos sudėtyje tik vienas asmuo 
tepasikeitęs. Kaip mažai tepasikeitęs suda
rytojų kolektyvas, taip lygiai panaši yra ir 
darbo kokybė. Prastas darbas! Jeigu tas 
darbas nebūtų vis dėlto skirtas tokiai rim
tai sričiai, tai galima būtų vien numot ran
ka. šį metraštį vartinėjant, nuolat kyla 
klausimas, pagal kokį stebuklingą metodą 
visa tai sudaryta. Išspausdintas trumpas 
įvadėlis, iš kurio paaiškėja pora nereikš
mingų smulkmenų: kad kai kurie knygų, 
žurnalų ir laikraščių pavadinimai bandyta 
versti į anglų kalbą, bet nesėkmingai, ir 
kad knygų recenzijos žymimos prie knygų 
ir dar atskirai. Šita tiesa greit ir patys įsi
tikiname. bet visas darbo prastumas nėra 
šitas.

Apskritai metraštis sudaro įspūdį mie
guistai sudarytos bibliografijos juodraščio, 
ir dėl to ima ir gailestis ir piktumas. Tu
rime įsivaizduoti, kad prieš save laikome 
vienerių metų bibliografiją, o iš tiesų tai 
tik kažkas panašu į bibliografiją. Daugelio 
dalykų toje tariamojoje bibliografijoje 
trūksta. Matyt, sudarytojai įtraukė tik tai, 
kas jiems dėl kažko patiko. Tai, tur būt, ir 
bus pats didžiausias ir labiausiai apgailė
tinas trūkumas. Be to. nėra ir aiškesnės 
sistemos. K. Abr.

žinoma, vokiečių kalba, tačiau lietuviškai 
skaitančiai visuomenei apie Aldoną Gus
tas čia rašoma, berods, pirmą kartą. Sa
kytume, kad to dar maža.

Būtų gerai, jei pajėgesnieji mūsų poetai 
į lietuvių kalbą išverstų pluoštą Aldonos 
Gustos eilėraščių. Čia kartu spausdinamas 
vertimas iš tiesų tėra bandymas, deja, ne
tobulai, poetės gimtąja kalba išreiškiantis 
jos eilėraščio nuotaiką, „ritmą“ ir „dikci
ją“. R. E. Maziliauskas

ŽOLINĖ
„Mane palaiminta vadins visos kar
tos. nes didžių dalykų padarė man Vi
sagalis“ (Luko 1, 49)

ŽOLINĖ, arba švč. Mergelės Marijos. 
Dievo Motinos, dangun ėmimo šventė, bu
vo švenčiama Rytų Bažnyčioje penktaja
me šimtmety. Vakaruose dar anksčiau. 
Bažnyčia džiaugiasi švč. Marijos laime ir 
garbe, kai ji su kūnu ir siela buvo paimta 
j amžinąją dangaus laimę.

Nesukliudė šventojo padavimo nei Baž
nyčios persekiojimai. Jie tęsėsi iki 312 m. 
Padavimas sakė, jog švč. Mergelė Marija, 
V. Jėzaus motina, mirė Jeruzalėje. Prieš 
jos mirtį, šventosios Dvasios paskatinti, 
apaštalai susirinko atsisveikinti Išganyto
jo Motiną. Mirusi ir palaidota, švč. Marija 
buvo prikelta Dievo galybės iš mirusiųjų 
ir paimta į dangų.

Marijos garbė Bažnyčioje nauja šviesa 
nušvito, kai Efezo susirinkimas 430 metais 
viešai pripažino jai Dievo Motinos garbę. 
Šv. Jonas Damaskietis, mirusis 780 m., at
pasakodamas švč. M. Marijos mirtį, rašo, 
jog apaštalai pagarbiai palaidoję Marijos 
kūną ir kurį laiką budėję prie jos kapo, 
nes nuolat buvę girdimi dangiškųjų gies
mių garsai. Kai trečią dieną atidarę jos 
karstą, jame kūno nerado, bet gausybę 
nuostabių gėlių.

Apsireiškimai
Švenčiausioji Mergelė Marija apsireiškė 

1608 m. Šiluvoje piemenėliams ir kalbėjo 
kalvinų mokytojui, besiskųsdama: — Ki
tados čia buvo garbinamas mano sūnus, o 
dabar ariama ir sėjama. — Ir gausi Dievo 
malonių srovė pasipylė Šiluvoje vargo 
žmonėms, kai kun. Kazekevičiaus pastan
gomis buvo atgauta Šiluva katalikų Baž
nyčiai.

Švenč. Mergelę Mariją matė ir su ja kal
bėjosi 14 metų vargšė mergaitė, Bernadeta 
Subirūtė (Soubirou) 1858 metais Liurde. 
Jai apsireiškė M. Marija 18 kartų. Klau
siama vardo, atsakiusi: — Aš Nekaltas 
Prasidėjimas. — To apsireiškimo padari
nius gerai žinome. Tūkstančių tūkstančiai 
ligonių per 100 metų atgavo Liurde svei
katą, ir dėkingų ligonių aukomis pastaty
tos ten kelios didelės šventovės.

Trys vaikučiai-piemenėliai kalbėjosi Fa- 
timoje su švč. Dievo Motina 1917 m. Net 
17 metų užtruko, kol Bažnyčia pripažino 
tuos apsireiškimus tikrais, ir tik 1942 m. 
popiežius paaukojo pasaulį Nekalčiausiai 
Marijai. Ir ten gryname lauke išaugo mil
žiniška bazilika. Iš visų kraštų skuba ten 
ligoniai, sveikatos prašydami.

Rusų okupuotoje Lietuvoje, kur nėra ga

lima sudaryti bažnytinio teismo apsireiški
mų tikrumui ištirti, pasiekia mus žinios,, 
jog 1943 m. sausio mėn. Girkalnyje apsi
reiškusi Marija keletą kartų; ją matę dau
gelis žmonių, o 1962 m. liepos 13-14 d. 
Skiemonyse Marija apsireiškusi Romutei 
Macvytei, kurią vėliau okupantai paėmė į 
ligoninę ir privertė ją ištekėti.

Išvados
Visuose apsireiškimuose švč. Marija yra 

matoma paprastomis žmogaus kūno aki
mis. Ji girdima žmogaus ausimis. Jos iš
vaizda miela ir maloni. Prikeltasis iš mi
rusių jos kūnas yra sudvasintas, atmainy
tas, tobulas. Tokie būsime ir mes po prisi
kėlimo, garbės ir laimės būsenoje amžinai. 
Bažnyčia meldžiasi: — Tepasiekia tave, 
Viešpatie, mūsų pamaldumo auka, kad, 
dangun paimtosios Mergelės Marijos užta
riami, nuolatos trokštume tavęs meile de
gančia širdimi.

K. A. M.

SUREDAGAVO ISPANŲ POETĄ
Madride, Ispanijoje, išėjo Argote sone

tai, kuriuos suredagavo lietuvė prof. B. 
Ciplijauskai tė.

LITUANUS TEMA
Daugiau kaip pusę pastarojo (Vol. 14, 

No. 4) Lituanus numerio užima straipsnis 
— studija apie 18 šimtmečio pabaigoj vei
kusią Lenkijos ir Lietuvos Valstybinę 
Švietimo Komisiją „Pirmoji Valstybinė 
švietimo Sistema Europoj“. Studija nu
šviečia mokyklų santvarką, bet pakeliui 
neišvengiamai suteikia ryškių duomenų, 
įsidėmėtinų kiekvienam, kas būtų buvęs 
susidaręs įspūdį, kad po Liublino unijos 
buvusi tik Lenkija ir nebebuvę jokios Lie
tuvos. Švietimo santvarka liudija kaip tik 
priešingai. (Elta)

MIRĖ ANELĖ RASTENYTĖ
Rugpiūčio 1 d. Vilniuje mirė Anelė Ras

tenytė, 88 metų amžiaus, apie 20 metų 
(1921-1940) buvusi vilniečių gerai pažinto 
knygyno Aušros Vartų gatvėje vedėja. 
įLenkų administracijos akyse buvo savi
ninkė, nors iš tikrųjų knygynas buvo šv. 
Kazimiero Draugijos. Be to, dėl nuolatinio 
administracijos priekabiavimo knygynas 
veikė užmaskuotas kaip devocionalijų par
duotuvė. o tačiau tai buvo vienas iš svar
biųjų latakų, per kurį nemaža Vilniaus 
krašto lietuvių gaudavo knygų iš Kauno. 
Velionė priklausė lietuviškajai Vilniaus 
„įgulai“ („kas bus, kas nebus, iš Vilniaus 
nesitrauksim“) maždaug kone nuo 1910 
metų, taigi atlaikė joje kone 60 metų. (E)

P. MOTIEKAIČIO LAIMĖJIMAS
Britų dienraštis „The Sun" rugpiūčio 11 

d., pajuokdamas sovietinę techniką, rašo, 
kad lietuvis batsiuvys Petras Motiekaitis 
pagaminęs lėktuviuką, varomą gumine 
juostele, kuris išvystęs 56,1 mylių per va
landą greitį.

Greičiausia, čia kalbama apie kažkokį 
aviomodelizmo laimėjimą.

DR. JULIUS VIDZGIRIS

XVI LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ
SAVAITĖ

(2)
DEPOPULIACIJOS TARPSNIAI

Bendro gyventojų skaičiaus sumažėjimą 
vadiname depopuliacija. Toks reiškinys 
Lietuvoje pastebimas pastarųjų trijų de
šimtmečių eigoje. Arčiau įsižiūrėjus visa
me depopuliacijos laikotarpyje galima pa
stebėti 3 skirtingus tarpsnius:

1) 1940-1949 m. Lietuva prarado visą 
natūralųjį prieauglį ir dar neteko 1/5 bu
vusių gyventojų — tai demografinės ka
tastrofos tarpsnis;

2) 1950-1958 m. bendras gyv. skaičius 
liovėsi smukęs, net nežymiai paaugo, ta
čiau didžioji natūraliojo prieauglio dalis 
atsidūrė už Lietuvos ribų — latentinės 
depopuliacijos tarpsnis;

3) nuo 1959 m. demografinė raida pa
lankiai vystėsi — depopuliacijai priešinga 
kryptimi, tačiau pagrindinį gyventojų pa
didėjimo šaltinį sudarė natūralusis prie
auglis (9/10).

Sudėjus abu pastaruosius tarpsnius 
drauge, gyventojų padidėjimas teprilygo 
4/5 natūraliojo prieauglio, tokiu būdu vi
sas 1950-1968 m. laikotarpis taip pat pra
ėjo paslėptos depopuliacijos ženkle.

MAŽOS TAUTOS VAIDMUO
Prileidžiant, kad ateityje natūralusis 

prieauglis dar sumažės ir sustiprės gyven
tojų viliojimas į azijinę SSSR dalį, depo
puliacijos pavojus, iš kurio Lietuva iki šiol 
dar neišsigelbėjo, gali visu aštrumu atsi
naujinti.

Išvadose dr. Čeginskas ragino būti nuo
sekliais tokios politikos šalininkais, kuri 
užtikrintų Lietuvai taikos ir laisvės sąly
gas, nes tik tada galima bus ryžtingai per
kelti koją per gresiantį depopuliacijos 
slenkstį ir mažos tautos kiekybinius trū
kumus atsverti kokybiniais laimėjimais.

Gyventojų skaičiui augant tokia pat 

sparta, kaip pastarajame dešimtmetyje, 
Lietuva tik 2000 metais turės tiek žmonių, 
kiek jų būtų buvę dabar, jei karas ir oku
pacijos nebūtų sutrukdę normales eigos. 
Lietuvai reikalinga taika, laisvė ir gerovė, 
kad ji nebūtų „kraštas, kuriame pavojinga 
žmogui gyventi“.

Ryšium su paskaitos mintimis klausi
mus kėlė prof. dr. Ivinskis, J. Glemža, dr. 
Norkaitis jr„ prof. dr. Greimas, inž. Baub
lys, V. Banaitis, J. Lukošius.

Pirmadienio vakariniame posėdyje pa
skaitą „Religijų krizė ir jaunimas“ skaitė 
kun. J. Urdzė. Paskaitininkas kilęs iš Ma
žeikių, išėjęs aukštuosius ev. teologijos 
mokslus Rygoje ir Kaune, kunigavęs Skuo
de ir Biržuose, Lietuvoje buvo pasižymė
jęs evangelikų jaunimo veikėjas, 1947 m. 
Vokietijoje įsteigė Baltiečių krikščionių 
studentų sąjungą, yra jos gen. sekretorius 
ir Vasario 16 gimnazijos kuratorijos na
rys.

HUMANIZMO KRIZĖ
Milžiniška gamtos mokslų ir technologi

jos pažanga teikia dabarties žmogui dide
les galimybes, bet jos daugiausia panau
dojamos sunaikinimo tikslais. Nuo spar
čios gyvenimo raidos atsiliko struktūros, 
iškilo naujos visuomeninės problemos, tu
rimos galimybės lieka nepanaudotos. Pa
senusios ideologijos veda kovą už žmogaus 
gerovę, bet ją pražudo ir gresia pražudyti 
pačią žmoniją.

Pasaulio krizė iš esmės yra dvasios kri
zė. Jos priežastis — atsakomybės stoka. 
Žmogaus atsakomybė žmogui nėra pakan
kamas humanizmo pagrindas. Su visu tuo 
glaudžiai siejasi ir religijos krizė.

Žmogiška nepasitikėti praeinamybe ir 
trokšti amžinybės, bet jos vaizdiniai pa
imti iš tos pačios praeinamybės, ir žmo
gus siekia iš jų išsilaisvinti. Nuo šviečia
mojo amžiaus visuomenė nebesivadovauja 
religija. Krikščionybę palenkus proto kri
tikai, nieko nesą šventa, ką žmonija sukū
rusi. Susiskaldžiusiose religijose labiau pa
stebimas fariziejiškumas, kuris apsunkina 
ieškančiųjų kelią į Kristų.

NAUJAM VYNUI REIKIA NAUJŲ INDŲ
Nūdienio ateizmo prasmė, pasak kun. 

Urdzės, tai mirtis tokio Dievo, kuriam be
liko žmogiškųjų spragų užkaišiojimo vaid

muo. Kas rimtai vertybių ieško, tam gali 
garbingiau atrodyti nevaizduoti tikinčio
jo, bet prisipažinti netikinčiuoju.

Paskaitininkas papasakojo savo įspū
džius iš pasikalbėjimo su latvių ateistais, 
kuriuos sutikęs, lankydamasis neseniai 
Rygoje. Jis įsitikinęs, kad griuvėsiai tar
nauja atidengimui to, kas nesugriūva. 
..Naujas vynas pilasi į nauju1- indus“ — 
tokiais žodžiais buvo apibūdintas susido
mėjimas religija kaip tik ten, kur buvo 
mėginama griežtai ją išrauti iš žmonių šir
dies.

Tokioje padėtyje jaunimo protestas 
prieš Įsisenėjusią visuomenę turįs rimtų 
priežasčių. Fariziejiškumas, meilės stoka, 
nematymas brolio, primityvus tikėjimo 
samprotis, noras apriboti Dievą jo paties 
kūrybos dėsniais — visa tai jaučiama nū
dienėje krikščionybės „išpardavimo“ ideo
logijoje.

Jaunimas į tai savaip reaguoja, bėga, 
neriasi į visuomenines-politines problemas, 
ten ieško naujų dorinio elgesio taisyklių. 
Iš to tikėjimas utopija, kad pertvarkytoje 
visuomenėje pasikeisiąs žmogaus vidus.

Dabarties krizėje vyksta kova tarp uto
pijų ir konkrečios padėties. Kristaus pa
neigimu tęsiamas Jo apreiškimas. Kiekvie
nam žmogui tenka apsispręsti atskirai. Tik 
gyvenama krikščionybė darosi supranta
ma, — baigė savo mintis kun. Urdzė.

Antradienio, VII. 15. rytą savaitinin- 
kams buvo pristatytas Valteris Banaitis. 
PET biuro Bonnoje vedėjas, vokiškosios 
Eltos redaktorius, žinomas kultūrininkas 
ir visuomenininkas, kalbėti tema — „Ką 
vieni lietuviai be rusų yra pasiekę okupuo
toje Lietuvoje?“

„PROKRUSTO LOVA“
Tokiu vaizdingu palyginimu paskaiti

ninkas apibūdino Lietuvai primestąją so
vietų tautybių politiką, kurios rėmuose 
šiuo metu vystosi lietuviškoji kultūra. Ne
pretenduodamas išmatuoti turinio ir ko
kybinės pažangos, jis mėgino perspektyviš- 
kai apžvelgti Lietuvos kultūrinio gyveni
mo dinamiką ir joje išskyrė du skirtingus 
laikotarpius: 1913-1940 ir nuo 1940 iki da
bar.

Švietimo ir sveikatos apsaugos srityje 
sovietinės santvarkos metais pasiekta 
stambių laimėjimų. Ypač išaugo mokyklų 

skaičius. Tačiau negalima pamiršti, kad 
nemažesnė pažanga buvo padaryta nepri
klausomais laikais. Juk ką Lietuva pavel
dėjo švietimo srityje iš carinės Rusijos 
priespaudos?

KUR ANTRASIS UNIVERSITETAS?
Sovietinė mokymo sistema nuvylė lietu

vius. nes buvusį 13 metų kursą sumažino 
iki 10. Tik Baltijos kraštai ir Grnzija išsi
kovojo 11 metų mokymą.

Aukštojo išsilavinimo atžvilgiu Lietuvos 
rodikliai vis dar atsilieka nuo bendro 
SSSR lygio, o lyginti juos, pvz., su žydų 
tautybės rodikliais nėra ko.

Ryšium su tuo V. Banaitis aštriai kriti
kavo, kad nuslepiamas atsilikimas, lygi
nant padėtį su buvusiąja praeityje. Daug 
svarbiau daryti palyginimus, kaip reikalai 
vyksta pas mus ir kitur dabarties lygyje. 
Pramonėj ančiai visuomenei reikia daugiau 
žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Lietu
vai yra būtinas antrasis universitetas. Pa
skaitininkas pavadino tikra gėda faktą, 
jog šiuo metu didžioji studentų dalis Lie
tuvoje turi mokytis neakivaizdiniu būdu.

RĖKIANTIS RUSINIMAS
Dar šio amžiaus pradžioje Lietuvoje vei

kė spaudos draudimas. Tai. kas šiuo metu 
daroma knygų leidybos srityje, yra tiesiog 
nepalyginama pažanga. Knygų išorinis 
apipavidalinimas prilygsta tarptautiniam 
lygiui. Deja, rusinimas šioje srityje smar
kiai reiškiasi. Pusė pasirodančių knygų — 
vertimai iš rusų kalbos. Sovietinė statisti
ka nesigėdi skelbti, jog lietuviai autoriai 
tesudaro vos 11%. Pro šitą faktą negalėjo 
tylomis praeiti neseniai įvykęs kultūros 
darbuotojų suvažiavimas Vilniuje.

Lietuvos kultūrinis gyvenimas labai 
kenčia nuo izoliacijos, kuriai pralaužti 
laisvieji lietuviai per mažai dėjo pastangų.

Apžvelgdamas atskiras kultūrinio darbo 
sritis, V. Banaitis plačiau sustojo prie ma
sinės kultūros priemonių. Pusę Vilniaus 
radijo laidų sudaro retransliacijos iš 
Maskvos, o jų turinys negali varžytis su 
prieškariniu. Filmininkai gerai užsireko
mendavo, bet opera apmirusi. Mažinamas 
kraštotyros muziejų skaičius, jų vietoj 
steigiami vadinamieji revoliuciniai muzie
jai, bet kokybė nieko iš to nelaimi.

KULTŪRA TURI EITI DRAUGE SU 
GYVENIMU

Šiuo metu Lietuvoje veikia pritrenkian
tis skaičius klubų, bet kultūros namai daž
nai žmonėms tik juoką sukelia. Valdinin
kiškai tvarkomas kultūrinis gyvenimas iš 
tolo neprilygsta tai iniciatyvai, kuria pra
eityje pasižymėdavo daugybė kultūrinių, 
jaunimo organizacijų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje masinės kultūros skleidimo lai
mėjimai buvo didesni, nes buvo didesnis 
organizuotumo laipsnis, organizacinis pliu
ralizmas duodavo daugiau galimybių kū
rybiškai reikštis.

Mene ir literatūroje trūksta platesnių 
užmojų, nes partija, pasiglemžusi sau mo
nopolį, neturi planų ateičiai. Tuo tarpu 
kultūriniai poreikiai nuolat auga, nes su 
pramonėjimu keičiasi pati visuomenės są
ranga.

V. Banaičio paskaitos sukeltose diskusi
jose iškilo didelis susirūpinimas, kas atsi
tiks su Čiurlionio paveikslais, jeigu labai 
skubiai nebus imtasi priemonių juos nufo
tografuoti. Buvo svarstoma, ar ir kaip už
sienio lietuviai galėtų prisidėti prie šio kū
rybos lobio išgelbėjimo.

Prof. Greimas pabrėžė naujų universi
tetų reikalą Lietuvoje. Tokie dalykai rei
kalauja ilgalaikio planavimo ir turėtų būti 
nedelsiant pradėti.

Prof. Ivinskis patvirtino, kad lietuvių 
kūrybiškumas mokslo srityje labai suak
tyvėjo postalininiu laikotarpiu, tačiau Lie
tuvos izoliavimas nuo Vakarų vis dar kliu
do. siekiant pasaulinio lygio.

Dr. Čeginskas nurodė, kad valstybės pa
rama ir kultūros priemonių masiškumas 
yra teigiamos sovietų kultūros politikos 
ypatybės, tačiau jos nublanksta prieš to
kias neigiamybes, kaip totalistinis centra
lizmas ir kūrybiškumą žudantis biurokra
tiškumas. Visa tai žadina kultūrinės de
mokratijos ilgesį.

Dr. P. Karvelis pareiškė nematąs dabar
tiniame krašto pramoninime jokio pavo
jaus kultūrai, nebent tik tai, kad pramonė 
perdaug nukreipta į ginklavimo sritį.

Mokyt. R. Baliulis painformavo apie 
Neustadte, prie Baltijos jūros, suruoštą 
vokiečių folkloro šventę, kurioje buvo lau
kiama atvykstant iš Kauno ..Rasos“ an
samblio, bet jis nepasirodė.

(Bus daugiau)
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SOCIALDEMOKRATAI
VEIKIA

VOKIETIJOS LIETUVIŲ
SOCIALDEMOKRATŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA

STOVYKLA
Pareinyje išsidriekęs Bad Godesbergas 

iš tiesų yra Vakarų Vokietijos sostinės 
Bonnos priemiestis, jame susispietė dau
gelis užsienių diplomatų, eilė vyriausybi
nių įstaigų. Bad Godesberge taip pat yra 
ir Vokietijos Socialdemokratų partijos 
(SPD) vyriausioji būstinė, įsikūrusi sena
me barake. Tad vokiečių laikraštininkai ir 
platesnieji socialdemokratų sluoksniai 
SPD vadovybę dažnai populiariai ir vadi
na tiesiog „die Barracke“ — baraku. Ir 
toji pravardė nebetariama kokia nors nie
kinamąja prasme, bet kasdieniškai, daly
kiškai, kartais net su savotišku šiltu jaus
mu.

Tame pačiame Bad Godesberge prieš 
vienerius metus gimė ir kita socialdemo- 
kratiška organizacija — Vokietijos Lietu
vių socialdemokratų draugija. Tiesa, stei
giamasis lietuvių socialdemokratų susirin
kimas įvyko ne barake — Barakas, tur 
būt, nė nežinojo apie savo ideologinių gi
minaičių susibūrimą, — bet pernelyg įspū
dingiau skambančioje patalpoje: Annaber- 
go pilyje, kurioje jau eilė metų veikia kun. 
Urdzės vadovaujamas taitiečių studentų 
bendrabutis.
Po metų

Beveik lygiai po vienerių metų, liepos 
11-13 dienomis. Vokietijos Lietuvių Social
demokratų Draugijos nariai ir prijaučian
tieji vėl susirinko Annabergo rūmuose.

Pirmieji metai bene kiekvienai organi
zacijai, matyt, neišvengiamai yra būriavi- 
mosi, organizavimosi, narių ir veiklos tel
kimo, tinkamiausių ir prieinamiausių veik
los būdų išieškojimo laikotarpis. VLSDD 
iš tiesų susiorganizavo, susikonsolidavo ir 
tam tikra prasme netgi suspėjo išgyventi 
savąjį „kovos krikštą“, nes aktyviai reiš
kėsi opozicijoje Lietuvių Bendruomenės 
vadovybei ir savo kandidatus statė praei
tais metais (vykusiųjų rinkimų metu į 
VLB Krašto tarybą. Tarybon tepraėjo vie
nas VLSDD kandidatas — jos valdybos 
pirmininkas dr. V. J. Bylaitis. Tačiau 
VLSDD dėmesys ir nuoširdus susirūpini
mas bendruomeniškomis problemomis nė 
kiek nėra atslūgęs, kas nedviprasmiškai iš
ryškėjo ir šiame suvažiavime.

Atrodo, kad prieš metus pasiskirtąjį tiks
lą — Vokietijos lietuvius socialdemokratus 
suburti vieningam darbui — VLSDD pa
siekė, aiškiai ir pabrėžtinai užimdama sa
vo vietą Vokietijos lietuvių visuomenėje. 
Tam tikra prasme šį Draugijos suvažiavi
mą galima laikyti ir ataskaitiniu, paro
džiusiu narių ir prijaučiančiųjų polėkius, 
organizuotumą, pasiryžimą, na, o kartu 
vykęs savišvietos seminaras su referatais 
ir diskusijomis turėjo sustiprinti suvažia
vusiųjų ideologinius ir teorinius pagrindus 
konkretų visuomeninį darbą dirbant.

Socializmo aušros beieškant

Pasak VLSDD tarybos pirmininko K. 
Dikšaičio, „nesame kokie politologijos, fi
losofijos ar sociologijos specialistai, todėl 
ir į referatų temas tenka gilintis iš pačių 
pagrindų". Todėl, gal būt, neatsitiktinai jis 
savo skaitytojo referato tema pasirinko

K. SENKUS.

BENDRUOMENĖ IR RELIGIJA VOKIETIJOJE
AR PASAULIŠKA L. BENDRUOMENĖ IGNORUOJA LIET. RELIGINĘ VEIKL

„P. L. B. Vokietijos Krašto Informaci
jos, Nr. 6/113/, 1969 birželio 30 d., gana iš
samiai aprašo „Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimą-seminarą"... Šitokia antrašte 
pavadintam aprašymui skirta net 8 pusla
piai, pusė viso biuletenio, kuris šį kartą 
yra 16 puslapių. Atsidėjęs juos perskai
čiau. Radau pranešta ir paskelbta įdomių 
žinių iš Bendruomenės veiklos. Visiems 
patariu perskaityti ir arčiau pasvarstyti šį 
pranešimą.

Šitame pranešime-aprašyme tačiau nera
dau vieno dalyko: jame neradau nė vieno 
žodžio apie religiją, apie lietuviškai religi
nę veiklą Vokietijoje. I šį suvažiavimą-se
minarą buvo sukviesti ir atvykę Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojai, kurių tarpe 
buvo keletas kunigų, aktyviai besidarbuo
jančių lietuviškai religinėje srityje. Be to. 
dauguma pasauliečių, manau, bent kartais 
taip pat aktyviai įsijungia į lietuviškai re
liginį darbą, kuris daug kur reguliariai vy
ko ir vyksta ir kuris atlieka nemažą užda
vinį. svarbų visiems tautiečiams.

Apie lietuvių veiklą Vokietijoje suvažia
vime pranešė 22-jų Apylinkių pirmininkai 
bei atstovai ir 4 Krašto Valdybos įgalioti
niai, paskirti lietuvių reikalams prie įvai
rių Vokietijos Krašto vyriausybių. Išsky
rus vieną — Mainco Apylinkės pirmininką 
dipl. ekon. J. Matulaitį, nė vienas kitas sa
vo pranešime neminėjo nei lietuviškų pa
maldų, nei kitokios religinės veiklos. Ko
dėl? Man gerai žinoma, kad religinė sritis 
tarp lietuvių Vokietijoje yra puoselėjama, 
nors ne visur vienodai ar užtenkamai.

Todėl norisi sužinoti, kame čia priežas
tis. Ar P. L. Bendruomenės atstovai-prane- 

..Socializmo pradmenys senovės Graikijoje 
ir vėliau".

K. Dikšaitis klausytojams apibūdino Pla
tono „Valstybės" ir Aristotelio „Politikos" 
n.in.is. kuries jau atspl.idėjusios socialisti
nės visuomenės idėjas, nurodė, kad socia
listinės mąstysenos užtinkama ir kituose 
senovės Graikijos autorių raštuose, pvz„ 
Euchemere, Jambule, Aristofane. Perėjęs 
prie senovės Romos, referentas iškėlė Ro
mos plebėjų, gladiatorių, vergų sukilimus, 
apsistojo ties Spartaku.

Socialistinius pradus K. Dikšaitis nuro
dė ir tokiose senovės bendruomenėse, kaip 
esenuese, kurie Palestinoje savo religinėse 
bendrijose gyveno apie 150 m. prieš mūsų 
erą. Ir pirmieji krikščionys turėję visą eilę 
socialistiškų bruožų, netgi Naujojo įstaty
mo Apaštalų darbuose (2. 44-45) sakoma: 
„Bet visi, kurie įtikėjo, laikėsi drauge ir 
turėjo viską bendrą. Jie parduodavo nekil
nojamus ir kilnojamus turtus ir padalyda
vo, kas gauta, visiem, kaip kuriam reikė
davo". O kai kurie Bažnyčios tėvai ir vėlė
liau skelbė lygybę ir bendrą ūkininkavimą, 
kaip. pvz„ 407 m. miręs Konstantinopolio 
patriarchas Chrysostomas.

Perėjęs į viduramžius, K. Dikšaitis nu
rodė į visą eilę bendruomenių, sąjūdžių ir 
religinių bendrijų, kurios skelbė ir dažnai 
vykdė socialistines idėjas. Pradedant V 
šimtmečio pelagijiečiais Anglijoje, einant 
per Balkanuose veikusius bogumilus, XII 
šimt. valdensų sąjūdį, prasidėjusį Prancū
zijoje. ir baigiant begardais Flandrijoje, 
visi šie sąjūdžiai savo pažiūrose ir pasi
rinktame gyvenimo būtie turėję socializmo 
pradų.

Gal būt. kai kurie referento teiginiai ir 
buvo truputį per drąsūs, nes juk ir lais
viausiai suprantant socializmo sąvoką, la
bai jau sunku tokio, sakykime, Platono 
samprotavimus priskirti socialistiniams 
pradams. Platono valstybės modelis iš tik
rųjų juk buvo labai antidemokratinis, maž
daug aristokratinis, o jo siūlymai, kaip tu
rėtų gyventi ir laikytis kariai, vargiai pri
skirtini prie socializmo pradų, tai greičiau 
jau buvo paprasčiausios kareivinių taisyk
lės ir kareiviškos drausmės bei lavinimo 
statutas.

K. Dikšaičio paskaita buvo enciklopedi
nio pobūdžio, aprėpusi maždaug įvadą to, 
ką galėtume gal pavadinti kursu socializ
mui pažinti. O norint su socializmu susipa
žinti „iš pagrindų", ir šitoks enciklopedinis 
žinių bagažas neišvengiamai reikalingas.

(Bus daugiau)
Benj. Kordušaitis

Kompiuteriai studentams

Britų .. The Guardian“ rašo, kad Sov. 
Sąjunga susirūpinusi savo studentų ne so
cialiniais reikalais, bet tuo. kaip juos pri
versti geriau dirbti. Dėl to jų pažangumas 
ruošiamasi kasdien tikrinti kompiuteriais.

Laikraščio išvada: atrodo, kad 1984 me
tai. apie kuriuos rašo Orwell, yra arčiau 
negu iš tikrųjų. O savo romane Orwellis 
ir rašė ta tema, kai Didysis brolis visus 
žmones tvarko mašinomis.

4?
sėjai religinės lietuvių veiklos — liet, spau
dos platinimo, pamaldų, religiškai kultū
rinių parengimų ir pn. ■— nepriskiria prie 
lietuviškos veiklos? Jeigu nepriskiria, tai 
kodėl?

Man čia peršasi mintis, kurios dar vis 
kratausi, kad pasauliška Liet. Bendruome
nė Vokietijoje — gal geriau, jos vadai — 
viešai ignoruoja, sąmoningai nutyli, savo 
pranešimuose mielai apeina visa tai, kas 
susiję su liet, religine veikla arba jos pasi
reiškimais. Pranešimas apie „Bendruome
nės darbuotojų suvažiavimą-seminarą“. iš
spausdintas „P. L. B. Vokietijos Krašto 
Valdybos Informacijose", šią mano mintį 
patvirtina.

Šia proga drįstu klausti: ar L. Bendruo
menės vadovai bei atstovai religijos atžvil
giu nemato prasmės bei reikalo sakyti pil
ną tiesą? Gal jiems religija kliudo ar yra 
neverta būti viešai paminėta? Jeigu atsa
kymai skambėtų: „Taip, nemato reikalo...“, 
arba: „Taip, mums religija kliudo...“, tokiu 
atveju būtinai reikėtų iš arčiau į mūsų 
Bendruomenę pažiūrėti, konkrečiau panag
rinėti. kas mūsų bendruomenėms vadovau
ja ir kur mes jų vedami. Tačiau vis dar 
turiu vilties, kad padėtis, nors neideali, bet 
nėra visai pesimistiška...

Priimdamas, kad padėtis nėra tokia blo
ga, noriu klausti atstovus-pranešėjus ir 
žurnalistus bei lietuviškų parengimų apra- 
šinėtojus: gerbiamieji žinių skleidėjai, ar
gi neturėtumėte pajusti reikalo pranešti- 
parašyti apie lietuvių veiklą visą tiesą, ne
sibijoti pilnos padėties aprašymo ir sumi
nėti tai. kas liečia veiklą, susijusią su re
ligija?

Trečiadienis, liepos 29 d.
Jau iš anksto ryto visi buvome pakilios 

nuotaikos. Tvarkėmės, kiek tik galėjome, o 
sesės net puošėsi ir pudravosi, nes šian
dien turi atvykti iš Amerikos Vyr. Skauti
ninke v.s. M. Jonikienė. Iš tikrųjų vėlyvų 
rytą, mums išstovėjus kokią valandą ar dvi 
rikiuotė':-, ji atvyko. Mes sutikome ją su 
duona ir druska prie vartų ir sušukome 
triskart „valio".

Bet nespėję apsidžiaugti jos atvykimu, 
kai pradėjome graudintis, nes broliai Al
gis Zaparackas ir Antanas Saulaitis ruo
šėsi mus palikti. Pravedę paskutinius savo 
pašnekesius šioje stovykloje, jie žygiavo 
kartu su visais skautais ir skautėmis ir 
apie pietų metą atvykusiu ev. kun. Aldo- 
niu Putce vėliavų nuleisti. Buvo pasakyta 
gražių kalbų, pasikeista gairelėm ir kitom 
didesnės ar mažesnės vertės dovanėlėm. 
Bet vertingiausią dalyką skautininkai iš 
Amerikos įteikė Anglijos rajono vadui J. 
Maslauskui — Lelijos ordiną. Jo garbei 
buvo kelias minutes plojama, o vėliau, vė
liavą nuleidus, skautai vyčiai apdovanotą
jį kelis kartus pamėtė į orą.

Laužą suruošė sesės. Buvo labai gražių 
pasirodymų, ir Vyr. Skautininkei jis labai 
patiko. Laužui pasibaigus, vilkiukai žaidė 
naktinį žaidimą. Bet nusibodo jiems žaisti 
(jie turėjo ieškoti pasislėpusių skautų vy
čių), ir jie nuėjo gulti. O vyčiai tupėjo krū
muose ir taip beveik sulaukė ryto.

Ketvirtadienis, liepos 31 d.
Šiandien buvo sporto diena. Priešpiet 

kun. Aldonis Pucė pravedė pašnekesį apie 
taiką. Po to jis turėjo atsisveikinti ir grįžti 
namo.

Po pietų vyresnieji skautai ėjo žaisti

Paklydusios avys
LIETUVIŠKOJI, VOKIŠKOJI IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

(3)

Naujojo tipo seimas
Lietuvos vokiečių laikraštis „Heimat- 

stimme" („Tėvynės balsas“), savo 1969 m. 
Nr. 7, 8, 9 perspausdindamas iš „Memeler 
Dampfboot“ J. Pakalnischkio prisimi-
nimus, pridėjo ir savo komentarus. Juose, 
be kita ko, ir taip rašoma:

„Praėjus dešimtmečiui po 1926 m. kari
nio pučo, perversmu prie valstybės vairo 
priėjęs režimas, nežiūrint vis dar tebesan
čio karo stovio, susiruošė įsteigti parla
mentą. Naujojo tipo „seimas“ iš tiesų ne
buvo joks parlamentas, išrinktas tiesio- 
giais rinkimais. Apskritys per apskričių 
valdybas nominuodavo savo kandidatus, 
kurie tokiu būdu praktiškai jau ir būdavo 
išrinkti. Todėl 1936 m. birželio mėnesį pra
vestieji rinkimai tebuvo grynas formalu
mas. Balsų skaičius, kurį kandidatas gau
davo, nevaidino jokio vaidmens. Kad to
kiomis aplinkybėmis mažumų atstovai 
(kaip, pvz., Lietuvos vokiečių atstovas Ru
dolfas Kinderis demokratiškame seime) į 
parlamentą patekti negalėjo, buvo akivaiz
du ir, tur būt, iš anksto numatyta. Išimtį 
tesudarė Klaipėdos kraštas, kuris ir šio
mis aplinkybėmis į Lietuvos seimą galėjo 
pasiųsti tris atstovus. Vienas jų, Johann 
Pakalnischkis, Klaipėdos deleguotas į 
Kauną, taip pat buvo ir Klaipėdos krašto 
seimelio atstovas“.

Pareigos ir išmintis
„Heimatstimme“ redakcija, kaip mato

me, teisingai ir objektyviai atkreipia savo 
skaitytojų dėmesį į tą faktą, kad tautinin
kų režimo 1936 m. „susiruoštas įsteigti" 
seimas iš tiesų nebuvo demokratinis. Anų 
laikų politinio gyvenimo smulkiau neži
nantiems tai svarbi nuoroda, nes ji atsklei
džia faktą, kad to seimo atstovais tebuvo 
režimui artimi arba bent patikimi žmonės. 
Šioje šviesoje turėtų būti vertinami ir pa
ties J. Pakalnischkio atsiliepimai apie ki
tus seimo atstovus. Pats J. Pakalnischkis 
prisiminimuos atsiskleidžia kaip (anom są
lygom) nuosaikus, bet aiškus klaipėdietis- 
vokietininkas.

Save lengvai ironizuodamas, jis rašo:
„Seimelyje (Klaipėdos) buvo 24 atsto

vai vokiečiai. Ir trys lietuvių bloko atsto
vai buvo klaipėdiečiai, kurie, nežiūrint 
skirtingų pažiūrų, mums buvo pažįstami. 
Tuo tarpu seime (Kaune) mes. trys klaipė
diečiai, buvome kaip trys paklydusios 
avys, kuriomis, bent pradžioje, niekas ne
pasitikėjo ir žiūrėjo su nepasitenkinimu.

„Darbas pasunkėjo, kai, seimui susirin
kus, buvo priimtas seimo statuto straips
nis, reikalaujantis, kad kalbos turi būti sa
komos laisvai ir negali būti skaitomos, ši
ta taisyklė menamai buvo nukreipta prieš 
mus, klaipėdiečius, kad negalėtume per
skaityti pareiškimų, mums surašytų Klai
pėdoje. Šitas straipsnis vėliau ir lietuvių 
a'stovų dažnai būdavo laužomas. Pradžioj 
jo buvo griežtai paisoma, man tai sudarė 
ypač daug sunkumų, nesijaučiau galįs tin
kamai atlikti savo pareigas ir mielai bū
čiau atsistatydinęs. Tačiau nenorėjau pasi
rodyti bailus ir nepriaugęs ir vadovavausi 

tinklinio, o jaunesnieji bėgo estafetę su 
kliūtimis. Vėliau vyko plaukimo rungty
nės.

Penktadienis, rugpiūčio 1 d.
Skautai vyčiai kažką darė, bet patys nie

ko nesakė. Tik buvo matyti, kad didelis 
būrys naktį davė įžodį, nes, didžiuodamiesi 
naujais violetiniais kaklaraiščiais, po sto
vyklą vaikščiojo s. kun. Vaclovas Šarka, 
Vytautas Mečionis. Edmundas Budrys, si. 
Marijus Dresleris, si. Manfredas šiušelis, 
Petras Viržintas. Stasys Kačinas ir si. Pet
ras Veršelis.

Užsiėmimai vyko sena tvarka, bet ypa
tingas dėmesys buvo kreipiamas į dainų 
mokymąsi.
šeštadienis, rugpjūčio 2 d.

Ir šiandien dar visą priešpietį vyko dai
nų mokymasis, kurį mielai pravedė kun. V. 
Šarka.

Po pietų buvo vėliavos, iškilmės. Visi 
tvarkingai uniformuoti griežta rikiuote su
sirinkome prie vėliavų aikštelės. Buvo at
neštos draugovių vėliavos ir gairės. Min
daugas Girdžiūnas, Linas Girėnas, Linas 
Matukas ir Viktoras Pakalniškis davė vil
kiuko įžodį, o Tautvydas Girėnas, Bernar
das Kasparas, Edvardas Matukas ir Gintas 
Girdžiūnas davė skauto įžodį. Įsakymu j 
puskiltininkio laipsnį pakelti Jaras Gut
kauskas, Rimvydas Pilkauskas. Antanas 
Navackas, Algirdas Motuzą, Uwe Mustai- 
kis ir s. v. Edmundas Budrys. J vyresniojo 
skiltininko —s.v.sl. Stasys Kasparas, s.v.sl. 
Manfredas šiušelis, s. v. si. Marijus Dres
leris ir s.v.sl. Petras Veršelis. Pagal skau
čių pastovyklės įsakymą Irma Dilbaitė iš 
Vokietijos pakelta į paskiltininkės laipsnį. 
Pavyzdingiausias skautas iš Vokietijos ra- 

priežodžiu: „Kam Dievas davė pareigas, 
duos ir reikalingą išmintį". Kodėl gi šito 
pasaulio didieji ir turtingieji išmintį tik 
sau turėtų pasilaikyti?

„Lietuviai mus stebėjo su nepasitikėji
mu, o namie mums buvo rodomas gal ir 
perdaug didelis pasitikėjimas. Daug eili-
nių klaipėdiečių tikėjo, kad mes, trys at
stovai. Kaune stebuklus parodysime. Te
turėjome seime kumščiu trenkti j stalų, ir 
lietuviai jau it mažytėliai nusileis. Be to, 
dar prisidėjo ir „Sovog“ (pronaclnė vokie
čių politinė organizacija, kurios vadai už 
priešvalstybinę veiklą buvo suimti - Red.) 
politikų pavydas, kurie tuo metu buvo iš 
politinio gyvenimo išjungti ir su nuostaba 
klausėsi, kad seimo atstovai gauna po 900 
litų mėnesinės algos ir po 14 litų dienpini
gių posėdžių metu, kurie tęsdavosi po tris 
mėnesius pavasarį ir rudenį. Kartą net 
prisidėjo mėnuo nepaprasto posėdžio.

„Pagaliau ir Kaune pradėjo ledas tirpti, 
kai seime pastebėjo, kad klaipėdiečiai ne
atsiuntė ekstremistų ir karštakošių. Nema
tėme savo uždavinio plyšį didinti, bet, 
anaiptol, nesusipratimus išlyginti ir supra
timo siekti, tuo pačiu metu nė savųjų tei
sių neatsisakant.

Arba lėlės su Smetona
„Posėdžių pradžioje ir pabaigoje, bet ir 

kitomis specialiomis progomis, buvo įpras
ta atstovus Laisvės Alėjoje esančioje Ka
rininkų ramovėje sukviesti arbatėlei. Ir 
mes jose dalyvaudavome. Čia būdavo ne 
tik arbatos, bet ir vyno, konjako, alaus, ka
vos ir užkandžių (originale: „Sakuska“ — 
Red.). Tokiomis progomis būdavo draugiš
kai debatuojama. Ir prezidentas Smetona 
čia kartais pasirodydavo. Tokiais atvejais 
bandydavau. Jurgelaičio (kito atstovo — 
Red.) uoliai paremiamas, lietuviams atsto
vams išaiškinti, kad dėl šalies ekonominio 
skurdo kalti tėra blogi lietuvių santykiai 
su vokiškuoju Klaipėdos kraštu ir aplamai 
su Vokietija.

„Pritarimo šitai pažiūrai susilaukiau iš 
ten, iš kur jos mažiausiai tikėjausi: iš di
rektoriaus Galvydžio, „Lietūkio“ žemės 
ūkio kooperatyvų viršininko. Impulsyviai 
ir garsiai jis tarė: „Pakalnischkis teisus. 
Už savo nepriklausomybę turime tik vo
kiečių kareiviams dėkoti!“ Tokiomis aki
mirkomis pastebėdavome, kad ne visi lie
tuviai buvo vokiečiams priešiškai nusitei
kę.

„Kai buvo svarstomas Kauno universite
to statutas. į mane kreipėsi keli lietuviai 
atstovai ir prašė, kad aš pasiūlyčiau pir
mąja svetima kalba universitete įvesti vo
kiečių. o ne prancūzų kalbą. Jie aiškino: 
„Vokietija juk mūsų artimiausias kaimy
nas. Daug svarbiau, kad mūsų studentai 
vokiškai išmoktų“. Jie patys neturėjo drą
sos tą pasiūlymą iškelti. Paaiškinau, kad 
manęs klausimas nedomina, nes Klaipėdos 
krašto jaunimas studijuoja Vokietijos uni
versitetuose. Vėliau pykau ant savęs, kad 
pasiūlymo neiškėliau. Bent būtume matę, 
koks didelis ratas tų, kurie Vokietijai bu
vo palankiai nusiteikę“.

R. E. Maz.
(b. d.) 

jono buvo Pranas Kuzminas, skautė — 
psl. Kristina Žutautaitė, Anglijos rajono 
skautas — Almis Briedis, skautė — v. sk. 
Kristina Lipkevičiūtė. Tvarkingumo var
žybas laimėjo „Sodybos“ pastovyklėje Gai
džių skiltis. „Tėvynės“ pastovyklėje — Eg
laičių skiltis. VS v. s. Malvinos Jonikienės 
įsakymu Gurkauskienė apdovanota ordinu 
Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu. Taip pat 
ir s. kun. Šarka apdovanotas ordinu, o inž. 
kpt. J. K. Valiūnui, kuris negalėjo į Angli
ją atvykti, bus paskirtasis ordinas j Vokie
tiją nuvežtas. Iškilmių metu buvo daug 
prakalbų sakyta, net vyresnieji skautai, 
klausydamiesi jų. labai išvargo. Vėliavas 
išnešus, visi susėdo ant žemės ir žiūrėjo 
tautinių šokių. Sušokti 8 šokiai: 4 Anglijos 
skautų grupės iš Nottinghamo, Bradfordo 
ir Mančesterio, 2 Memmingeno Kęstučio 
draugovės grupės ir 2 Gimnazijos skautų 
grupės. Be abejo, geriausias šokis buvo 
Gimnazijos Lenciūgėlis, kurį išpildė psl. 
Kristina žutautaitė, psl. Romana Žutautai
tė. Kristina Ramanauskaitė, Birutė Mus- 
taikytė ir s. v. psl. Edmundas Budrys.

Puikiai pavyko ir laužas. Buvo daug sve
čių, jų tarpe anglių skaučių vienetas. Vi
sos praėjusios savaitės geriausi pasirody
mai buvo kartojami ir susilaukė daug pa
gyrimų.

Vakare vyresnieji linksminosi šokiuose, 
kuriems jie patys suorganizavo orkestrėlį. 
Ta proga ir „kuko“ Algio Gerdžiūno gim
tadienis atšvęstas.
Sekmadienis, rugpiūčio 3 d.

Jau anksti iš ryto visi pradėjo skirstytis 
namo. Tik broliai ir sesės iš Vokietijos dar 
dieną ilgiau stovyklavo: mes iš stovyklos 
išvykome pirmadienį.

Naktį iš pirmadienio į antradienį pralei
dome Londone, Sporto ir Socialinio Klubo 
patalpose. Truputį pasižiūrėję Londono, 
vakare sėdom į traukinį, pasakėme Angli
jai „Sudiev" ir išvykome Vokietijon. Ke
lionėje neįvyko nieko ypatinga, sveiki ir 
gyvi parkeliavome trečiadienio popiečiu 
namo. Visi esame tiek Anglija apskritai, 
tiek stovykla specialiai labai patenkinti. 
Esame tikri, kad stovykla mums labai nau
dinga buvo, kad ji mūsų lietuvybę, skau- 
tybę ir krikščionybę sustiprino, ir tikriau
siai mes visi jau šiandien laukiame sekan
čios vasaros, kada galėsime bendrai sto
vyklauti.

S. v. v. si. Petras Veršelis

PADĖKA
Ryšium su įvykusia skautų stovykla So

dyboje, o ypač turėdamas galvoje vaišes ir 
globų mūsų svečiams iš Vokietijos, širdin
gų padėką reiškiu Londono Soc. ir Sporto 
Klubui, jo sekretoriui S. Staroliui ir talki
ninkams Namajuškienei, Jurienei, čepai- 
čiams, Kasparienei, Parulienei, Kačinui ir 
Mašalaičiui.

Padėką reiškiu ir visiems Londono ir ki
tų kolonijų lietuviams už priėmimą ir glo
bą mūsų svečių.

Svečius priėmė Girėnai, Namajuškienė, 
Pukščiai, Nenortai. Piščikai, Briedžiai. Va
lentinai. Tirevičiai, Adomaitis. Lipkevičiai, 
Barauskai, Kupsčiai, Traškai, Kostkevi- 
čiai, Manchesterio Klubas, Londono Liet. 
Namai ir „Židinys“ Nottinghame.

Didelis ačiū už bendradarbiavimą Sody
bos Vedėjui J. Lūžai ir visiems kitiems, 
atėjusiems į pagalbą ruošiant stovyklą.

s. J. Alkis
Stov. Viršininkas

KASDIEN — PO LEDKALNĮ

Tarptautinė ledkalnių stebėjimo tarny
ba buvo sukurta 1914 m., žuvus okeani
niam laineriui „Titaniku!“. Dabar šioje 
tarnyboje dalyvauja 14 šalių, jai priklau
so ištisus metus dirbantieji lėktuvai ir lai
vai. Labiausiai įtemptas tarnybos laikas — 
nuo vasario ir rugsėjo. Per metus apie 370 
ledkalnių perkerta Šiaurės platumos 48 
paralelę ir sudaro pavojų laivybai. Kai ku
rie ledkalniai yra 100 m ilgio ir 70 m aukš
čio: viršum vandens paviršiaus iškyla tik 
septintadalis ledo kalno. Per metus nuo 
Arktikos apdangalo atskyla apie 26 tūkst. 
ledkalnių, kurie dreifuoja į vandenyną. 
Kiekvienas ledkalnis, perkirtęs 48 parale
lę. nuolat stebimas, apie jo „maršrutą" 
pranešama visiems Šiaurės Atlantu plau
kiantiems laivams.

Aptikti ledkalniai bombarduojami iš lėk
tuvų. Kalbama apie tai, kad ateityje ledo 
kalnai bus sprogdinami „švariomis“ ato
minėmis bombomis, nes kartais ledkalniui 
sunaikinti reikia daugiau kaip 15 paprastų 
bombų.

(iš Mokslo ir Gyveninio)

LIETAUS APEIGOS
Brazilijoje kraho genties indėnai per 

sausrą atlieka savotiškas lietaus apeigas. 
Indėnai, bėgdami 11 kilometrų, neša ant 
pečių 2 metrų rąstagalius, sveriančius po 
100 kg. Tokiomis apeigomis jie tikisi išpra
šyti iš gerųjų dievų lietaus.
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Europos lieturiu kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 6 
šil. A. Širvaitis, 13 šil. J. Kaleckas, po 10 
šil. J. Bernotas ir J. Strumskis, 5 šil. L. Ne- 
meika, po 3 šil. J. Kiršinąs ir K. Zdramys.

LONDONAS
SVEČIAI LIETUVIŲ KLEBONIJOJE
Amerikos lietuvių jaunimo atstovai kun. 

A. Saulaitis ir A. Zapareckas, susipažinda
mi su D. Britanijos lietuvių veikla, apsi
lankė lietuvių klebonijoje ir turėjo pasi
kalbėjimą su klebonu lietuviškos parapijos 
reikalais.

Kun. V. Šarka, Vokietijos lietuvių bend
ruomenės tarybos narys, Hamburgo ir 
Schlesvigo-Holsteino lietuvių kapelionas, 
viešėjo prieš skautų stovyklą ir po jos ir 
aplankė lietuviškas kapines, kur ilsis Lie
tuvos Ministeris B. K. Balutis ir kiti lietu
viškos bendruomenės nariai.

Kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, — 
Lietuvių Bažnyčios Rektorius

Nuo rugpiūčio 13 d. kun. dr. Jonas Sake
vičius, MIC, grįžęs iš generalinės marijonų 
kapitulos, paskirtas lietuvių bažnyčios 
rektoriumi.

LONDONIECIŲ SUSITIKIMAS 
SU NAUJUOJU KLEBONU

Rugpiūčio 30 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
vak., kviečiamas Londono parapijiečių su
sirinkimas, kuriame bus pasidalyta minti
mis dėl ateities veiklos.

Susirinkimas vyksta Sporto ir Sociali
nio klubo salėje (345A Victoria Park Ro
ad, London, E. 9).

LONDONO IR JO APYLINKIŲ 
LIETUVIAMS ŽINOTINA

Ateityje visi lietuviai, pakeitę savo seną 
adresą, prašomi pranešti klebonijai, kad 
visada būtų galima turėti tikslią kartote
ką ir kiekvienu atveju ja pasinaudoti.

Kartu prašoma painformuoti, kai kas 
nors sunkiai suserga ar patenka ligoninėn, 
kad žinotų lietuviai kunigai. Būna atsiti
kimų, kad niekam nepranešama, o vėliau 
skundžiamasi: girdi, buvome ligoninėje, 
niekas neaplankė ir t. t.

LONDONIECIA1 ATOSTOGOSE
Labai didelis skaičius Londono lietuvių 

pasuko savo atostogų praleisti Europoje. 
Juozas Šemeta, Zigmas Juras, Adolfas 
Pūkštys su šeimomis vieni buvo pasukę 
Ispanijon, kiti Italijon.

Kiti pasiryžo aplankyti savo gimtąjį 
kraštą — Ignas Dailidė, Pranas Senkus su 
žmona ir Viktoras Lagūnavičius su šeima 
išvyko į Vilnių.

JONAS PARULIS LIGONINĖJE
Jonas Parulis turėjo operaciją ir visą 

savo atostogų laiką praleido ligoninėje. 
Linkime greitai sustiprėti.

ROCHDALE
AUKOS J. KUTKOS ŠEIMAI

Užjausdami Kutkų šeimą jos didelėj ne
laimėj, per DBLS Rochdale skyrių tautie
čiai aukojo: K. Steponavičius, Eccles — 10 
svarų, pensininkas P. Talačka, Littlebo
rough — 7 sv., mančesteriečiai—19.7.6 sv.. 
Ukrainiečių klubas. Molesworth St. —5 sv. 
ir rochdaliečiai — 65.19.6 sv.

Visiems užjautusiems ir aukojusiems 
DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja.

Sužinojęs apie J. Kutkų ištikusią nelai
mę. tuoj pat 10 svartĮ auką atsiuntė iš toli
mosios Amerikos viskam jautrus A. Ba- 
rančiukas. gyvenęs Anglijoje.

Skyriaus Valdyba

PRALEISTA PAVARDĖ
„Europos Lietuvio" Nr. 33 išspausdinto

je K. Bivainio padėkoj praleista J. F. Stul
gių pavardė.

PADĖKA
Brangiems tautiečiams ir draugams, ku

rie, mūsų brangiai mamytei, uošvei ir se
nelei a. a. Ievai Riščiūnicnei mirus, giliau
sio liūdesio valandoje pareiškė mums nuo- 
dint ją į amžino poilsio vietą, taip pat už 
gausius vainikus ir gėles, visiems reiškia
me mūsų nuoširdų ačiū.

Ypatingą padėką reiškiame kun. A. Ge- 
rybai ir kun. S. Matuliui už atlaikytas ge- 
gulingas pamaldas Šv. Marijos bažnyčioje 
ir religines apeigas kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame dr. J. Mockui, ku
ris ilgai sirgusią ligonę lankė ir gydė, taip 
pat ir ponioms S. Sarapinienei ir M. Lie- 
pinaitienei, kad jos nepamiršo ligonės ir 
dažnai ją lankė.

Urbanavičių šeima

A. A. ROZALIJA PATRUKEVIČIENĖ
Rugpiūčio 11d. mirė Rozalija Petrukavi- 

čienė, 84 metų amžiaus. Palaidota iš lietu
vių bažnyčios rugpiūčio 14 d. Šv. Patricko 
kapinėse, šeimos kape.

Ji buvo viena nuoširdžiausių rėmėjų sa
vo lietuviškos bažnyčios ir lietuviškos ka
talikiškos spaudos.

NOTTINQHAMAS
LAS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 23 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Napoleon klube LAS skyrius šaukia visuo
tinį narių susirinkimą.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Bus renkama nauja valdyba.

Skyriaus Valdyba

S. KASPARAS PAS NOTTINGHAM!) 
LIETUVIUS

Rugpiūčio 15-17 d.d. Nottinghame lankė
si DBLB pirm. S. Kasparas ir susipažino 
su vietos lietuvių veikla. Ten jam teko su
sitikti su kai kuriais Derbio ir Coventrio 
lietuviais, dirbančiais lietuvišką darbą.

Kartu buvo pasikalbėta apie menininkų 
iš Amerikos atvykimą į Europą, ar toks jų 
atvykimas būtų pageidautinas, ir kitais 
reikalais.

DERBY
IR VĖL LIETUVIŠKAS KAPAS

Negailestingoji mirtis rugpiūčio 1 d. iš
plėšė iš mūsų tarpo dar vieną mums bran
gią tautietę — a. a. Ievą Riščiūnienę, kuri 
palaidota rugpiūčio 7 d. Nottingham Rd. 
kapinėse Derbyje.

Velionė sulaukė ilgo ir gražaus 76 metų 
amžiaus, nors jau trylika su puse metų gy
veno paralyžuota. Gyveno pas vieną savo 
dukrų ir žentų ir tik kruopščios priežiūros 
dėka pasiekė tokio gražaus amžiaus.

A. a. I. Riščiūnienė buvo gimusi Šauklių 
km., Žaliorių vis., Vilkaviškio aps. Karo 
audros išblokšta iš namų, su dukrom 
Konstancija ir Stefanija gyveno tremtinių 
stovyklose Vokietijoje. Į Angliją atvyko 
1948 m. ir su dukrom apsigyveno Darley 
Moor stovykloje netoli Derbio. Dukroms 
sukūrus gražias lietuviškas šeimas, velionė 
labai džiaugėsi, ir pagaliau visi persikėlė į 
Derbį, čia gyveno gražiai prižiūrima savo 
dukros ir žento S. ir B. Urbanavičių, taip 
pat ir dukraitės Alytės. Rūpinosi senute ir 
antroji jos dukra ir žentas K. ir V. Strak- 
šiai. Daug padėjo ir dr. J. Mockus, kuris 
rūpestingai ją lankydavo ir gydė.

Velionė mūsų kolonijoje buvo gerai žino
ma ir visų gerbiama, kaip seniausia kolo
nijos tautietė. Savo gerumu ir nuoširdumu 
buvo įsigijusi meilės visų kolonijos lietu
vių. Ji sielojosi ir ilgėjosi savo gimtojo 
krašto ir tenai dar tebegyvenančio savo 
vyro Petro, kuris karui baigiantis buvo at
skirtas nuo šeimos ir grąžintas į Lietuvą. 
Petras Riščiūnas buvo savanoris-kūrėjas, 
priklausęs šaulių organizacijai, šiuo metu 
gyvena savo kaime, jau sulaukęs 75 m. am
žiaus.

Velionės palydėti susirinko didesnioji 
Derbio lietuvių dalis ir tautiečių iš kaimy
ninio Nottinghamo ir Burtono — susidarė 
apie 75 liūdinčiųjų lietuvių būrelis. Kars
tas skendo 37 vainikuose ir gėlių puokštė
se. Derbio tautiečiai visuomet išreiškia sa
vo paskutinę pagarbą mirusiems, todėl vi
suomet karstus puošia kelios dešimtys vai
nikų.

Švč. Marijos bažnyčioje kun. A. Geryba 
ir prof. kun. Lacko atlaikė gedulingas pa
maldas. Prie kapo kun. A. Geryba ir kun. 
S Matulis atliko paskutines apeigas.

Nebeteko tau, brangi tautiete, grįžti į 
gimtąjį kraštą, tad tegul lengva bus ši sve
tima žemelė.

Rugpiūčio 10 d. vietos Seselių koplyčioje 
už a.a. I. Riščiūnienės vėlę buvo atlaikytos 
šv. Mišios. Jas atlaikė kun. S. Matulis, už
prašę buvo K. ir V. Strakšiai.

J. Levinskas

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖ BRADFORDE

Rugsėjo 6 d., 7 vai. vakare, Vyties klubo 
salėje rengiamas

Tautos šventės Minėjimas.
Programoj: A. Pranskūno paskaita, mū

siškis jaunasis atžalynas žada pasirodyti, 
ir tikimasi sulaukti netikėtų svečių, su ku
riais bus visiems įdomu pasimatyti.

Kviečiame visus dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

BRADFORDO IR APYLINKIŲ 
JAUNIMUI

Pranešame, kad „Atžalyno“ tautinių šo
kių repeticija ir susirinkimas įvyks rug
piūčio 31 d., sekmadienį. 2 vai., Vyties klu
be.

Jaunimas nuo 6 metų kviečiamas daly
vauti. Vyresnio amžiaus jaunimas kviečia
mas stoti grupės nariais. Lauksime naujų 
narių.

Atžalyniečiai

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Pagerbti skautų sąjūdžio rėmėjai
Ryšium su Anglijos rajono 20 jubilieji

ne skautų stovykla liepos 23 d. LSS Tary
bos Pirmija, įvertindama ypatingą mate
rialinę paramą Vokietijos Aušros tunto 
skautams, Vasario 16 gimnazijai ir bend
rai, Europoje įvykusiai 5-ai T. stovyklai 
praeitais metais, kpt. inž. J. K. Valiūną, 
gyvenantį Vokietijoj, apdovanojo LSS Pa
dėkos ordinu su rėmėjo kaspinu.

Lietuvių Skautų Sąjungos Seserijos Vy
riausioji Skautininke v.s. M. Jonikienė, 
viešėdama stovykloje, Anglijos rajono Se
serijos Vadijos rekomendacija skautiško 
sąjūdžio rėmėją M. Gurkauskienę, gyv. 
Nottinghame, apdovanojo LSS ordinu Už 
nuopelnus su rėmėjo kaspinu.

Liet. Skautų Brolijos Vyr. Vadija, įver
tindama ypatingą talką skautiškam sąjū
džiui ir visuomenei, s. kun. V. Šarką, gyv. 
Vokietijoje, apdovanojo LSS ordinu Už 
nuopelnus.

Liet. Skautų Brolijos Vyr. Vadija, įver
tindama visokeriopą paramą Anglijos ra
jono skautams ir Vadijai, anglų skautinin
ką T. Roome, gyv. Derbyje, apdovanojo 
LSS ordinu Už nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu.
Anglijos - Vokietijos Rajonų Skautų V-ja

Parama stovyklai
S. kun. V. šarka, Vokietija, aukojo 5 sv., 

V. Vaišnora 5 sv., P. Milašius 3 sv., J. Bru- 
žinskas-Bružas iš Amerikos 20 dol., J. Le
vinskas iš Derbio 2.3.6 sv., J. Dyvas iš Bir- 
minghamo — medaus stovyklai.
Visiems rėmėjams nuoširdi skautiška pa

dėka.
20-sios Stovyklos Vadovybė

Premijos bendradarbiams
LSS Anglijoje leidžiamojo Budėkime 

bendradarbiams Vyteniui Zinkui, gyve
nančiam Derby, ir Elenai Damoševičiūtei, 
gyv. Nottinghame, už ten išspausdintuo
sius jų rašinius paskirtos premijos po 2 sv. 
10 šil.

Premijos ir toliau žada būti skiriamos.

PADĖKA
Didžiai gerb. organizacijoms, rėmėjams 

Anglijoje, Vokietijoje ir Amerikoje, aukų 
rinkėjams, aukotojams, dvasiškijai už glo
bą, globėjams, tėveliams ir lankiusiems 
mus stovykloje mes, Anglijos ir Vokietijos 
rajonų skautai ir skautės, nuoširdžiai dė
kojame už visokeriopą paramą, atvykusie
ji iš Vokietijos — už gražų priėmimą ir 
malonią globą. Tik tamstų paramos, glo
bos ir gražaus priėmimo dėka galėjome sa
vaitę paviešėti lietuviškoje šeimoje, pama
tyti Anglijos žymesnes vietas, sueiti į glau
desnius ryšius, jaukiai praleisti laiką, da
lyvauti LSS Anglijos rajono 20 jub. sk. 
stovykloj ir susipažinti su LSS sąjūdžio 
vyriausiais vadovais.

Ypatingą padėką reiškiame Lietuvos at
stovui V. Balickui ir poniai, DBLS ir LNB, 
LSS Tarybos pirm. v.s. A. Saulaičiui, LSS 
Sės. Vyr. Skautininkei v.s. M. Jonikienei, 
LSS Tarybos nariui s. A. Zaparackui, LSB 
nariui s. kun. A. Saulaičiui, LSB Vyr. Va
dijai, LSS Seserijos Vyr. Vadijai, s. kun. 
V. Šarkai, inž. J. Vilčinskui ir poniai, DB
LS ir LNB sekr. A. Pranskūnui, Sodybos 
ved. J. Lūžai ir poniai, Sodybos personalui, 
kun. A. Putcei, inž. J. K. Valiūnui, Vasa
rio 16 gimn. direkt. V. Natkui ir poniai, s. 
J. Alkiui, Briedžiams, Z. Jurui, s. G. Zin- 
kuvienei, s.v.v.sl. S. Kasparui, s. B. Zin
kui, kun. S. Matuliui, kun. A. Gerybai, V. 
Ignaičiui, Vikt. Ignaičiui, T. Roome, J. 
Booth, s. V. Mikūnui, v.s. V. Vijeikiui, DB
LS Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskui, s.v.v. 
si. A. Gerdžiūnui, I. Gerdžiūnienei, s.v.v. 
si. A. Jakimavičiui, Bradfordo Vyties klu
bui, Mančesterio Soc. Liet, klubui, Londo
no parapijos klubo valdybai, v.s.v.sl. J.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE —• rugpiūčio 24 d., 12 v.
HUDDERSFIELD — rugpiūčio 31 d., 1 v.
P- P-

J. Židinyje.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — rugpiūčio 24 d., 11 vai.
ECCLES — rugsėjo 7 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 24 d., 11.15 v.

Židinyje.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
COVENTRY — rugsėjo 14 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 13d.. 6 vai. vak., Lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia Tautos Šventės Minėjimą.

Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 
kapela, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandinė veiks iki 11.45 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašom gau
siai atsilankyti.

Plačiau apie šį minėjimą pranešim vė
liau.

Skyriaus Valdyba

Traškienei, v.s.v.sl. E. Zaveckienei, v.s.v. 
si. L. Veršelienei, s.v.v.sl. V. Mačiūnui, P. 
S. Nenortams, J. A. Kostkevičiams, M. E. 
Valaminams, P. Adomaičiui, M. A. Tirevi- 
čiams, Dyvui, Sarapinams, Laurinaitienei, 
R. J. Bružams, J. Levinskui, Lipkevičiams, 
Kupsčiams, J. A. Navackams, Londono L. 
Namams, s.v.v.sl. P. Veršeliui, prel. J. Gu
tauskui, Br. Puodžiūnienei, J. Šukaičiui, E. 
Kaminskienei, J. Dimšai, J. Beinorui, A. 
Žukauskui, T. Vidugiriui, E. Lauraičiui, V. 
Zdanavičiui, R. Spaliui, E. Vaitkevičienei, 
O. Ramonienei, A. Silnickui, S. Aleknavi
čiui, K. Plūkui, A. Šleikui, J. Ramaičiui,
J. Grebliui, X tautietei, K. Kutkai, V. Vaiš
norui, P. Milašiui, A. Barančiukui, E. Vai
norienei, tautiečiui iš Nott., J. Mosteikiui,
K. Kubiliui, ALK Chicagos Klubo valdy
bai, A. Navickui, Ketteringo pensininkams, 
G. W. Hutchinsonui, R. Blurton, M. šiuše- 
liui, M. Dresleriui, I. Dilbaitei, Girėnams, 
Damoševičiams, Gorkauskams, Sližiams, 
E. Lietuvio administracijai, Londone gyve
nantiems Vokietijos skautų globėjams, vi
siems rėmėjams, tėvams, šeimininkėms, 
mielajai ir plačiajai visuomenei, sesėms ir 
broliams skautiškas ačiū.

Jei nepaminėjome vieno kito, prašau 
man atleisti, nes tai padariau ne iš blogos 
valios.

Budžiu.
s. J. Maslauskas 

LSS Anglijos Rajono Vadas
XX Stovyklos stovyklautojų vardu

VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENA VECIITOJE

Vechtoje Lietuvių diena buvo paruošta 
iš anksto labai kruopščiai. Sudarytas ko
mitetas, kurio pareigos buvo paruošti pro
gramą, sukviesti svečius ir kt. Daugiausia 
darbo įdėti teko vienuolėms seselėms ir St. 
Motuzai.

Per Petrines suplaukė į tą šventę lietu
vių iš Osnabruecko, Bad Zwischenahno, 
Bremeno, Diepholzo, Oldenburgo. Iš pat 
ryto buvo atidaryta S. Motuzo drožinių pa
roda, kurią aplankė apie 500 žmonių, jų 
tarpe žymių vokiečių, kurie žavėjosi pui
kiu darbu, didžiu Gruzdžių viršaičio menu.

Vidurdienį mūsų tautiečiai turėjo pamal
das, kurias laikė Muensterio vyskupo ofi- 
ciolas prel. ir pronot. H. Grafenhorst. Kon- 
celebroje aktyviai dalyvavo mūsų kunigai 
V. Šarka ir P. Girčius. Tėvas Konstantinas 
atliko prižiūrėjo apeigas ir oficiolo pa
mokslo vertimą. Mišių metu giedota lietu
viškos giesmės, maldos skirtos tautai ir tė
vynei, persekiojamai Bažnyčiai už geleži
nės uždangos ir taikai visame pasaulyje.

Po pamaldų — pietūs prieglaudos val
gykloje. Juos apmokėjo kun. P. Girčius. Po 
pietų didžiojoje salėje susirinko lietuviai, 
Vechtos miesto direktorius, vyskupo oficio- 
las, Karito direktorius, pedagoginės aka
demijos atstovai, žurnalistas, vienuolynų ir 
paskirų organizacijų atstovai ir šiaip gana 
daug žymių vietos ir apylinkių svečių.

Minėjimą atidarė Stasys Motuzas, kuris 
reprezentuoja mūsų tautiečius Vechtoje. 
Tolimesnį programai vadovavimą perėmė 
kun. V. šarka, kuris pasakė ir pagrindinę 
kalbą vokiškai. Jo kalbą žurnalistai paci
tavo dienraščiuose.

Paskiau kalbėjo Vechtos miesto direkto
rius H. Bee, kuris pasidžiaugė gražiu lietu
vių gyvenimu šiame mieste, pabrėžė, kad 
Vechtoje lietuviai visada buvo mieli ir 
traktuojami kaip ir vietos vokiečiai. Jo 
kalba* buvo pertraukta nuoširdžiais ploji
mais. St. Motuzas ir T. Dubauskaitė įteikė 
šiam garbingam svečiui dovanų kryžių, kad 
jis būtų padėtas miesto rotušėje. Vėliau 
buvo perskaitytas raštiškas burmistro 
sveikinimas, kuriame reiškiama padėka už 
dovaną.

Karito direktoriaus kalboje atsispindėjo 
visa Vechtos lietuvių senelių istorija. Jis 
nurodė, kad nė vienas lietuvis per 10 metų 
pats niekam nesiskundė ir nė nebuvo ap
skųstas.

Senelių prieglaudos viršininkė nurodė, 
kad dabar Vechtos prieglaudoje gyvena 13 
lietuvių senelių. Kiekvienam seneliui jos 
pirmtakūnė paskyrė šio jubiliejaus proga

TURTINGI VISADA DAROSI
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus. 

po vieną rožę. Jai buvo įteiktas padėkos 
ženklan lietuviškas kryžius, kuris padėtas 
didžiojoj salėj ir visada visiems primins 
lietuvių tautos kančią.

Visiems prezidiumo nariams buvo įteik
tos lietuviškos muzikos plokštelės, kaip L. 
Bendruomenės padėka už nuolatinį rūpini
mąsi mūsų tautiečiais per ištisus 25 metus 
tremtyje. Tuo metu buvo prisiminta ir pa
gerbta mūsų mirusieji ir žuvusieji už Lie
tuvos ir kitų tautų laisvę, sugiedotas Lie
tuvos himnas. Svečiams buvo padėkota už 
atsilankymą, sveikinimus, dovanas ir su
dainuota ilgiausių metų.

Po to įvykusiame koncerte dalyvavo iš
imtinai jaunoji mūsų karta. Iz. Šrederienė, 
sopranas, žaviai padainavo tris Šimkaus 
dainas. Po jos •— Alfredo Šalčio ir Astos 
Šaltytės - Fabianienės duetas. Gerai pasi
rodė ir vyrų kvartetas iš Wuppertalio, va
dovaujamas mokyt. Lemkio: broliai Jasiu- 
laičiai, Bertulaitis ir Rotkis su muzikiniu 
įsijautimu padainavo keturias dainas.

Visi programa buvo labai patenkinti.

ĮVYKIAI LUEBECKE
Luebecko pabaltiečiai paminėjo išvež

tuosius sekmadienį abiejų konfesijų pa
maldomis, vainiko uždėjimu, nuoširdžiu 
pabendravimu. Birželio 28 d. buvo sureng
tas jaunųjų lietuvių dainininkų koncertas, 
kuriame gausiai atsilankė pabaltiečių iš 
Luebecko, Hamburgo ir Pinnebergo.

Izabelė Šrederienė padainavo Šimkaus 
dainų. Dainavo ir vyrų kvartetas: S. Jasiu- 
laitis, J. Jasiulaitis, Rotkis ir Bertulaitis, 
vadovaujamas mokytojo Lemkio.

PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI
Hamburgo lietuviai paminėjo išvežtuo

sius Šv. Petro bažnyčioje birželio 14 d. Pa
mokslą pasakė pastorius dr. H. Echter- 
nach ir dekanas kun. V. Šarka.

Salzgitter-Lebenstedto lietuviai paminė
jo mūsų išvežtuosius pamaldomis ir nuo
širdžiu tarp savęs pabendravimu birželio 
21 d. Šv. Juozapo bažnyčioje ir parapijos 
salėje. Čia padėka priklauso pirm. I. Oli- 
šauskienei su dukra, K. Masiliūnui, Kai
riams ir Černiauskienei.

LANKOSI EUROPOJE
Tėvas Augustinas Steigvila, buvęs Weh- 

neno stovyklos klebonas, o dabar „Laiko“ 
redaktorius Argentinoje, lankosi Europoje 
ir žada aplankyti savo buvusius parapijie
čius Šiaurės Vokietijoje.

JAUNIMO POBŪVIS
Hamburgo jaunimas rengia pobūvį rug

piūčio 30 d. CVJM patalpose, 2 Hamburg 1, 
An der Alster. Numatomas pasišokimas ir 
pasikalbėjimas. Dalyvaus ir Jaunimo va
dovas stud. Andrius Šmitas. Įėjimas jauni
mui nemokamas.

TARPTAUTINIAME KUNIGŲ 
KONGRESE

Tėvas K. Gulbinas ir kun. D. Kenstavi- 
čius dalyvavo kaip lietuvių dvasiškijos at
stovai tarptautiniame kunigų kongrese 
Muensteryje liepos 21-26 d.d.

IŠ AMERIKOS ŽEMYNO
Hamburge lankėsi kun. prof. V. Jaskevi- 

čius, slavistikos dekanas Fordhamo uni
versitete, A. Cibulskytė ir V. Griškaitytė iš 
Kanados, O. ir A. Pasėliai iš Amerikos.

TIK GAUTA
Lietuviškos lengvos muzikos plokštelė — 

„Lauksiu tavęs“.
NAUJAUSIOS KNYGOS:

„Tautos praeitis“ Tomas 2.
Liet. Katalikų Mokslo Akademija — 

„Suvažiavimo darbai“.
J. Gliaudą — „Delfino ženkle“. Prem. 

rom.
Alė Rūta — „Vieniši pasauliai“ rom.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Road, 

KEW — SURREY.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd.,

London, E.2.
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Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London. W.ll. Tel. 727 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil., do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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