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VYSKUPO NAMAI LAUKIA 
ŠEIMININKO

Lietuvio pasisakymai PASAULIS APLINK MUS
Garsiai nuskambėjo lietuviuose žinia 

apie naująjį vyskupą. Laikraščiai pasipuo
šė jo fotografijomis, ilgais straipsniais, su
pažindinančiais su naujojo ganytojo gyve
nimo keliu, pamokymais, ką jam teks veik
ti ir kaip. Po konsekracijos daugiau nei 
mėnesį vyskupas Antanas Deksnys lankė 
JAV-bių lietuvių kolonijas, dalyvavo savo 
garbei iškilminguose priėmimuose, telkė 
jėgas ir lėšas savo ganytojiškai veiklai Eu
ropoje.

Išgirdo apie sau skirtąjį vyskupą ir Vo
kietijos lietuviai. Tačiau jeigu kas nors 
būtų pravedęs dabar taip madoj esantį ap
klausinėjimą, tai į klausimą, ką galvojate 
apie naująjį savo ganytoją, būtų daugiau
sia išgirdęs atsakymą: mes jo nepažįsta
me. Nebūtų susilaukęs nė aiškaus atsaky
mo į klausimą, ar jums vyskupo reikia. 
Reikalingumas priklausys nuo asmens.

Amžino atminimo vysk. Pranas Brazys 
buvo beįsikuriąs mažame Bavarijos mies
telyje Bad Woerishofene. Augsburgo vys
kupas J. Stimpfle jo reikalams padovano
jo namelius, jie buvo iškilmingai pašven
tinti ir pavadinti Europos lietuvių pasto
raciniu ir studijų centru. Pradėti traukti 
bendradarbiai: šv. Raštui versti pranciš
konas tėvas dr. Klemensas Žalalis iš JAV, 
ekonominiams reikalams kun. Antanas 
Bunga, kurį Augsburgo vyskupas paskyrė 
Bad Woerishofenan naujai steigiamos šv. 
Ulricho parapijos klebonu, raštinei bei vi
suomeninei veiklai — Alina Grinienė iš 
Miuncheno. Buvo planuojama ir daugiau, 
tik kol kas dar nebuvo išrūpinta pakanka
mai užtikrintų lėšų. Pačiau pirm negu 
centras suspėjo tapti tikru centru, jo įkvė
pėją ir variklį Visagalis pasišaukė pas sa
ve. Prasidėjo laukimas ir merdėjimas. Vys
kupo namudse likosi vienas tėv. Klemen
sas Žalalis. Alina Grinienė vėl susirado 
tarnybą Miunchene, kun. Antanas Bunga 
pasinėrė į pastoraciją savo parapijoje.

Išimtinai kun. Antano Bungos asmens 
savybių dėka Bad Woerishofenas per pas
taruosius dvejus metus pajėgdavo vis pa
traukti į save Vokietijos lietuvių dėmesį. 
Čia buvo suorganizuotas gausus ateitinin
kų suvažiavimas, vieno Romoje kunigu 
įšventinto lietuvio primicijos, sutrauku

Septynios DIENOS
Čekoslovakijos įvykiai

Nors pogrindis nurodinėjo, kad čekoslo- 
vakai okupacijos metines turi paminėti pa
syvaus protesto veiksmais, bet Prahoje ir 
išvakarėse ir metinių dieną rinkosi minios 
į garsiąją Vaclovo aikštę, buvo girdėti šū
kių: „Gestapo!", „Rusai, važiuokit namo!“

Minios buvo sklaidomos vandeniu, aša
rinėmis dujomis, daug suimtų, yra ir žu
vusių. Vėliau mieste pradėjo patruliuoti 
tankai.

Riaušių taip pat butą Brno, Bratislavoje 
ir kitose vietose.

Dar vienas
Sov. Sąjungoje buvo rašyta, kad atsisa

kęs grįžti rašytojas Kuznecovas galėjęs 
taip gyventi, kaip pianistas Aškenazis — 
tarp Maskvos, Londono ir Rikjaviko.

šitai paskaitęs, Aškenazis per britų „The 
Guardian“ pasisakė, kad taip nėra. Jis 
1963 m. buvo parvažiavęs ir susidūrė su 
didžiausiomis kliūtimis, kai norėjo išva
žiuoti. Daugiau jis nebedrįsiąs rizikuoti 
grįžti.

Gibraltaro klausimas
Ispanija nesiliauja skundusi Britanijos 

tarptautinėms įstaigoms dėl Gibraltaro.
Britanija pareiškė, kad ji sutinka leisti 

perduoti klausimą spręsti tarptautiniam 
teismui.

Galimi įpėdiniai
Dar prieš okupacijos metinių sukaktį 

pradėta spėlioti, kad dėl antisovietinių ne
ramumų Čekoslovakijos komunistų vadas 
dr. Husakas gali netekti vietos: sovietų va
dams jis gali pasirodyti dar per minkštas.

Į jo vietą minimi kandidatai: Indra, ku
ris prieš metus su kitais kvietė sovietų ka
riuomenę, ir Strougalas. dabartinis Husa- 
ko pavaduotojas. Jie laukią Husako kokio 
nors klaidingo žingsnio.

Netinkami sargybiniai
San Franciske. JAV, aviacijos majorui 

Tidwelliui neleidžiama eiti pareigų, kol 
bus išsiaiškinta, kiek jis kaltas, kad slaptų 
atominių ginklų bazės saugoti buvo pa
skirti trys psichiškai nesveiki sargybiniai. 

sios nemaža svečių. Kadangi Bad Woeris- 
hofen pirmoj eilėj yra gydyklų ir atostogų 
vieta, tai ir Bungos klebonijoje vis ne
trūksta atostogaujančių ir besiilsinčių lie
tuvių. Va. kad ir šią vasarą čia atostogavo 
Stuttgarto lietuvių kapelionas kun. Kazi
mieras Senkus, prof. Zenonas Ivinskis su 
šeima, tėv. Augustinas Steigvilas, MIC, iš 
Argentinos, čia rašantysis Kaiserslauterno 
lietuvių kapelionas ir kt.

Skaitant JAV-bių spaudoje patarimus 
naujajam vyskupui. Bad Woerishofeno 
vardas retai tesutinkamas. Vyrauja patari
mai apsigyventi Romoje. Kalbant apie dar
bus, šv. Rašto vertimą patariama išbraukti 
iš jų skalės. Pats vyskupas, pagal „Darbi
ninko" pranešimą (Nr. 49), norėtų gyven
ti ir Romoje ir Bad Woerishofene. Kalbė
damas apie darbus, sakosi nežinąs, ar tęs 
šv. Rašto vertimą. Suprantama, tie visi da
lykai paaiškės, kai pats savo akimis pama
tys savo darbo lauką. Būtų paika galvoti, 
kad bus taip, kaip vienam ar kitam, išei
nant iš jo asmeniško žvilgio ar įsitikinimo, 
atrodo geriau. Vyskupas juk ne tam skir
tas, kad ateitij įvykdyti kieno nors planus. 
Tačiau, žiūrint iš Vokietijos lietuvių kata
likų požiūrio, atrodo, kad nereikėtų Bad 
Woerishofeno likviduoti. Ar jis taps visos 
Europos lietuvių pastoraciniu centru, tai 
ne pirmaeilis klausimas. Gal tikrai neklys
ta tie, kurie mano, kad vyskupo pirmieji 
namai turėtų būti Romoje, kur juk daro
mi esminiai sprendimai, susiję su Lietuvos 
ir lietuvių reikalais. Svarbu tik, kad ir 
Vokietijoje, kur vis dėlto yra didžioji dalis 
ganomųjų, ganytojas jaustųsi ne kaip sve
čias. o turėtų savo namus, iš kurių galėtų 
spinduliuoti į aplinką. O to spinduliavimo 
tikrai reik. Jau perdaug prisikaupė tarpu
savio kartėlio, perdaug bergždžių vaidų ir 
donkichotiškų kovų, perdaug nesantaikos. 
Gal ir gerai, kad ateina nepažįstamas į su
sipykusių brolių tarpą. Nieks jo negalės 
laikyti šališku, jis galės visų išklausyti, 
visiems būti lygiai artimas. Taigi vyskupo 
namai laukia savo šeimininko. Ii- jis jau 
parašė kun. A. Bungai, kad rugpiūčio vi
dury atvyks apsižiūrėti. Be jokių iškilmių.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)
Bad Woereshofen, 1969. VIII. 14.

Majoras žinojęs, kad jie nenormalūs, bet 
jam trūkę sargybinių.

Mažėja skaitytojų
Čekoslovakijos pagrindinis partijos laik

raštis Rude Pravo prieš ketvertą mėnesių 
dar turėjo daugiau kaip milijoną skaity
tojų.

Griežtėjant cenzūrai, tas skaičius nukri
to iki 620.000 egz.

Kamilės aukos
Mississippės, Louisianos ir Alabamos ra

jonus JAV nusiaubė uraganas Kamilė.
žuvo bent 240 žmonių, tūkstančiai bena

mių. ir bent 100 milijonų svarų nuostolių.

Bazių kaina
Už teisę ir toliau naudotis Azorų salomis 

kariniams įrengimams Portugalija norėtų 
gauti iš JAV modernių ginklų maždaug už 
20 mil. dolerių per 5 metus.

Ligi šiol už bazes Portugalija gaudavo iš 
JAV paramos kiek daugiau kaip milijoną 
kasmet.

Mirė Blaibergas
Pietų Afrikoje mirė dr. Blaibergas, ku

riam prieš 563 dienas buvo suteikta sveti
ma širdis.

Jis buvo pacientas dr. Barnardo, kuris 
pirmasis pradėjo daryti tokios rūšies ope
racijas.

Ruošiasi ateičiai
Turkijoje esančios įruoštos 34 stovyklos, 

kuriose Nacionalistinė akcijos partija ap
moko savo jaunimą.

Pirmiausias to jaunimo uždavinys bū
siąs kovoti su kairiaisiais studentais. Per 
keletą artimiausių metų būsią apmokyta 
bent 100.000. Apsitvarkiusi su studentais, 
partija tikisi 1973 m. perimti ir viso krašto 
valdžią.

Senatoriaus bėdos
JAV-bėse dar tebegyvenama visokiau

siais gandais ir spėliojimais, kaip iš tiesų 
atsitiko tą naktį, kai senatoriaus Eduardo 
Kennedžio automobilis nukrito į užutekį 
ir jame prigėrė mergina.

Prokuratūra gavo leidimą pradėti ap
klausinėti liudininkus.

Tarp mokslininkų, kurie iš Pasadenos 
(Kalifornijoje) Marineriais „čiupinėjo“ 
Marsą, yra ir lietuvis dr. Arvydas Kliorė.

Rugpiūčio 3 d. New York Times, pasako
damas tų mokslininkų samprotavimus 
apie gautuosius duomenis iš Marso, minė
jo ir dr. Kliorės pastabas. Būtent, pažymė
jo, kad

„Dr. Arvydas Kliorė, dirbąs Sprausmi- 
nių Pavarų (Jet Propulsion) Laboratorijo
je, parėmė nuomonę, anot kurios ašigalio 
gaubtuvas esąs iš sausojo ledo“.

(Suprantama, čia minimas ašigalis yra 
Marso. Gaubtuvas — balta Marso danga. 
Sausasis ledas — užšalęs anglies dvidegi
nis).

Toliau sakoma, kad dr. Kliorė nurodęs į 
duomenis, gautus radijo ženklais, rodan
čiais, jog žemutinė atmosfera ties ašigaliu 
esanti pakankamai šalta tokiam ledo pa
vidalui susidaryti. Tie duomenys buvę 
gauti registruojant Marso atmosferos po
veikį radijo signalams tuo metu, kai Ma- 
rineris 7-tasis buvęs kurį laiką užslinkęs 
anapus planetos. (Elta)

PASIKEITUSI PADĖTIS
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 

1969 m. rugpiūčio 5-7 d. d. Paryžiuje kons
tatavo, kad Lietuvos diplomatinės atstovy
bės paskutinių mėnesių veikla po Prancū
zijoje naujo Prezidento išrinkimo ir nau
jos vyriausybės sudarymo labai pozityvi. 
Vliko pirmininkas patyrė, kad Lietuvos 
Atstovo prof. Jurgio Baltrušaičio santykiai 
su nauja Vyriausybės galva ir Užsienių 
Reikalų Ministeriu yra artimi ir asmeniš
ka pažintis bei draugiškumas juos riša 
daugelį metų. Lietuvos Atstovas Paryžiu
je prof. J. Baltrušaitis buvo užtikrintas as
meniškais laiškais, kad naujoji Prancūzi
jos Vyriausybė ir toliau santykiaus su juo 
draugiškoje ir mūsų laisvės kovos bylą 
remiančioje dvasioje.

Europos politinė padėtis keičiasi įvairio
se fazėse, ir naujoji JAV politika siekia ar
timesnio bendradarbiavimo tarp Paryžiaus. 
Londono ir Bonos. Prezidento Niksono ap
silankymas Rumunijoje ir Vokietijos Kanc
lerio Kisingerio Vašingtone, Berlyno klau
simais susitarimas su Vašingtonu rodo po
litikos iniciatyvą visos Europos politiniais 
klausimais dalinai perėjusią vakariečių 
rankosna. Iš to išplaukia, kad mes turime 
panaudoti ypač svarbius asmeniškus ry
šius aukštose tarptautinės politikos sferose 
mūsų tikslams pasiekti ir daryti viską, jog 
besikeičiančioje tarptautinėje politikoje 
mūsų krašto reikalai būtų kaip galima ge
riau apginami. (Elta)

Kaip didžiausia brangenybė
Baigusi pati tyrinėti iš mėnulio atvež

tuosius uolos gabalus, amerikiečių labora
torija paskirstys juos 142 pasaulio moksli
ninkams.

Vykdant tą paskirstymą, bus imtasi di
džiausių saugumo priemonių, kad kas nors 
nepavogtų. Patys tie mokslininkai turės at
važiuoti atsiimti, kas jiems skirta. Per ki
tus asmenis siunčiant bus reikalaujama 
rašytinių įgaliojimų. Kai kuriuos gabalus į 
užsienius gabens diplomatiniai kurjeriai.

Staiga mirus klubo nariui 
VLADUI STRAKŠIUI,

DBLB Derbio Klubo Valdyba reiškia gilią 
užuojautą liūdesio valandoje jo žmonai 

K. Strakšienei, B. Urbonavičiui ir jo 
šeimai.

DLK Valdyba ir nariai

Dėl staigios VLADO STRAKŠIO mirties 
jo žmonai K. Strakšienei, Broniui, 

Stefanijai ir jo dukrai Alei liūdesio 
valandoje reiškiu gilią užuojautą ir kartu 

su jais liūdžiu.
P. Makūnas

Staiga mirus a. a. VLADUI STRAKŠIUI, 
mano krikšto tėvui, gilią užuojautą reiškiu 
ja žmonai Konstancijai Strakšienei, mano 

krikšto motinai, ir kartu liūdžiu.
Zita Popikaitė

A.a. ALGIRDUI VAIČEKAUSKUI 
tragiškai žuvus Montrealyje, skausmo 

valandoje tėvus, sesę, brolį ir Kanadoje 
gyvenantį dėdę nuoširdžiai užjaučiu ir 

kartu liūdžiu.
Kostas Vileišis, JAV

AR BUS KARAS?

Kas atsitiktų, jei Sov. Sąjunga ir Kinija 
rimtai įsiveltų į karą? Kol kas jos greičiau 
tik erzina viena kitą.

Jei toks karas prasidėtų, abu milžinai 
būtų priversti jam skirti jėgas ir išteklius. 
Nešiodamies viltis susilaukti išsilaisvinimo 
ir nepriklausomybės, sov. pavergtieji kraš
tai, be abejo, pasinaudotų proga atgauti 
savo teises.. Tada nebebūtų iš ko siųsti di
vizijų į pavergtuosius kraštus, jeigu vyktų 
toksai tarpusavio karas, kurio ženklus lyg 
ir rodytų vis dažnėjantieji ir stiprėjantieji 
pasienio susidūrimai su aukomis, palydimi 
abiejų pusių riksmo, kad visas pasaulis ko 
plačiau išgirstų teisybę ir neteisybę. Tokie 
dalykai galėtų išsirutuolioti į karų. Bet ar 
tie milžinai kuris nors laimėtų?

Abi pusės nepatenkintos dabartine pa
dėtimi. Sov. Sąjunga negali pakęsti, kad 
Kinija išspruko iš jos glėbio. Du tokie mil
žinai, eidami išvien, iš tiesų galėtų nuka
riauti likusį pasaulį jeigu ne šiandien, tai 
rytoj, kai Kinija šiek tiek ūkiškai pakiltų. 
Dabar juk pasauliui rūpesčio ir pavojų su
daro viena Sov. Sąjunga, o krūvoje abu 
kraštai turėtų milžinišką teritoriją ir kelis 
kartus daugiau darbininkų ir kareivių. Bet 
Kinijos vadų garbė neleidžia klausyti 
Maskvos, kuri stengiasi vadovauti ir dik
tuoti, norėdama patenkinti savo naciona
lizmą. Kiniečiai nenori būti rusų valdiniai! 
Be to, jie norėtų ne valdomi būti, bet patys 
valdyti ir kol kas siekia įtakos visiškai ki
tais metodais. Jei sovietinis pasaulis pra
deda priminti turtingą aptukusį buržujų, 
kuris pats visiškai sotus, nors liaudis ir ne
pajėgia suvesti galo su galu, tai Kinijoje 
visi turi nuolat šokti raudoną kadrilį ir tuo 
vykdyti nepabaigiamą revoliuciją, kuri 
traukia akį dar revoliucijos neturėjusių 
kraštų komunistų.

Bet ką tiems abiems kraštams dabar 
duotų karas? Kinija, aišku, nenugalėtų, 
nes ji turi daug žmonių, bet per maža 
ginklų, kad pajėgtų žygiuoti per Sov. Są
jungą. Net ir tada, jei ji pajustų pralaimė
jimo pavojų ir pradėtų naudoti savo turi
mąsias atomines bombas, Sov. Sąjunga tik
riausiai atsispirtų, nors ir išbarsčiusi im
periją.

Jei Sov. Sąjunga pradėtų žygį į Kiniją, 
tai laimėjimas būtų tik laikinis. Ji galėtų 
pradėti, norėdama nuversti dabartinį reži
mą ir jo vietoje pastatyti palankesnį sau. 
Bet ar toks karas galėtų kada nors baig
tis? Kinija yra didelė, jos visos greit nenu
kariausi. Jei kurioje nors srityje būtų pa
sodinta kitokia valdžia, tai dabartinis re
žimas galėtų iš kur nors vesti partizaninį 
karą ir nebūtinai iš komunistinio įsitikini
mo — tokiu metu galėtų pradėti veikti ki
nietis, kuris kovoja prieš okupantą. Parti
zanai galėtų sovietams pridaryti didžiulių 
nuostolių, bent paralyžuoti susisiekimą — 
nuolat sugadinti per Sibirą einantį gele
žinkelį. Ką reiškia partizaninis karas, aki
vaizdžiai rodo Vietnamo pamoka.

Paveikslai byra
Kai kurie Lietuvoje apsilankę turistai 

sakosi turėję progos patirti, kad esama di
delio susirūpinimo dėl M. K. Čiurlionio 
kūrinių likimo. Ne tik paveikslų spalvos 
baigia išblukti, bet nesulaikomai genda ir 
popierius. Esą bijoma, kad gal net nebe 
metais, o tik mėnesiais bereikia skaičiuoti 
laiką, ligi paveikslai ims visiškai byrėti... 
Restauruoti jau per vėlu. Vienintelis daly
kas, kuriuo tuos kūrinius maždaug būtų 
galima išgelbėti ateičiai, tai spalvinės nuo
traukos — reprodukcijos.

Vilniuje išleistas Čiurlionio kūrinių re
produkcijų rinkinėlis rodo, kad priemonės 
tenai tokiems dalykams skurdžios ir pri
tyrimo dar labai stinga.

Dailininkai, muziejininkai ten turi ne
maža pavyzdžių, kaip dailės kūrinių repro
dukcijas prirengia ir išleidžia Italijoj arba 
Šveicarijoj (SKIRA leidykla). Jiems ten 
susidariusi didelė pagunda atsikviesti to
kios leidyklos specialistus į Kauną ir duoti 
jiems padaryti, ką dar galima iš Čiurlionio 
kūrinių.

Deja, čia susiduria su kliūtimis, kaip 
kalnais. Be Maskvos leidimo svetimšalių 
specialistų atsikviesti neįmanoma, šiau
šiasi čekistai ir finansistai. Čekistai dėl 
šnipomanijos. o finansistai. — gaili valiu
tos.

Rusuose irgi yra Čiurlionio gerbėjų. Ode
soj yra net Čiurlionio klubas... Bet vargu 
kas iš jų pasiryžtų užtarti Čiurlionio kūri
nius prieš čekistus ir biurokratus. Kai kas 
to tikisi iš viršūninių Lietuvos komunistų, 
bet kol kas ir jie tokios drąsos dar neparo
dė, nors labai norėtų, kad visi pripažintų 
juos dideliais, netgi pasiaukojančiais Lie

Jei būtų pereita į partizaninį karą, ne ką 
tenulemtų ir tai, jei sovietai sudaužytų 
Sinkiange atominių bandymų įrengimus. 
Specialistai spėja, kad per keletą metų Ki
nija ir vėl atsistatytų ir iš naujo gamintų 
atominius ginklus, grieždama dantį, kad ji 
buvo užpulta ir turi pasiruošti atsikeršyti.

Be to. ką gi sakyti; pasaulio komunistų 
partijos, jei Sov. Sąjunga vėl pradėtų pul
ti? Čekoslovakijos užpuolimas jau nema
ža jai morališkai kainavo.

NAUJA BRITANIJOS BĖDA

Ulsteris — šiaurės Airija, religiškai — 
protestantiška, tradiciškai — protestantiš
ka. dar kartą religiškai — mišri, Ulsteris 
turi protestantų gyventojų daugumą (da
bar apie 60 procentų), dėl to nebuvo pri
skirtas prie Airijos respublikos. Airijos 
respublika yra katalikiška, dėl to protes
tantiškasis Ulsteris nė nenori būti priskir
tas prie Airijos.

Bet protestantiškasis Ulsteris maždaug 
reiškia kartu ir poniškąją grietinėlę — 
žemvaldžius, įmonių savininkus, prekybi
ninkus ir visus ji) rėmėjus. Valdžia taip 
pat yra vien tik protestantų rankose. O to
kia padėtis ten yra jau nuo seno — nuo ko
lonijinių laikų pradžios, kai anglai ieškojo 
žemės ir Airija tarptautiškai jiems buvo 
pripažinta, o kai kaip tik iš šiaurinės iš
lakstė vadai, tai anglams buvo labai pato
gu kurtis ir viską perimti.

Katalikai ir ligi šiol tebėra beteisiai ta
me Ulsteryje, ir iš toliau galima tik stebė
tis. kad šitaip yra prie pat durų Britanijos, 
kuri iš seno žinoma įstatymine pagarba 
teisėtumui ir visiems piliečiams lygybę 
pripažįstančiais įstatymais (jei kartais nu
sižengęs judėjimo taisyklėms prabangaus 
automobilio savininkas išeina nenubaus
tas. o užtai visada atsiima savo duoklę tas, 
kuris su palaikiu važiuoja, tai čia ne įsta
tymai kalti, bet jų vykdymą prižiūrintieji 
žmonės). Nors Ulsteris turi autonomiją, 
bet naudojas britų finansine parama, ir da
bar britai visai teisėtai nusiuntė kariuo
menę tvarkos palaikyti. Gal nusiųs dar ir 
savo policiją.

Nei kariuomenė, nei policija neįveiks 
ten nieko padaryti, kad viskas nurimtų. 
Blogiausia galimybė — miestus suskaldyti 
rajonais, skirtais atskirai protestantams, 
atskirai katalikams. Geriausia — privers
ti vietinę vyriausybę įsileisti katalikų ir 
paskubom įvykdyti reformas, kurių neno
ri protestantai. Nei vietinė vyriausybė, nei 
Britanija nenori Ulsterio prijungti prie Ai
rijos.

Reformas buvo užsimojęs pradėti buvęs 
Ulsterio ministeris pirmininkas O'Neillas. 
Įtakingieji jį išstūmė. Partija ministeriu 
pirmininku paskyrė žmogų, kuris atstovau
ja norintiems ir toliau palaikyti tą nenor
malią beteisiškumo padėtį. Kai padėtis pa
sidarė visiškai nebeįmanoma, viską turės 
kaip nors išsrėbti Britanija.

S. Baltaragis

tuvos patriotais... O neginčytina, kad italų 
ar šveicarų leidyklos šiame reikale bene 
vienintelė išeitis, nes jei čia kas dar gali 
stebuklą padaryt, tai tik jie. (Elta)

KAUNO GYVENTOJAI
Juozas Marcinkus, Kauno miesto vice- 

burmistro atitikmuo, pasakojo Komjauni
mo Tiesos (liepos 31 d.) atstovui, kad 1945 
metais, t. y., ką tik grįžus rusams, Kaune 
tebuvo 80.000 gyventojų. Vadinasi, Kaunas 
buvo netekęs lygiai pusės 1940-tais metais 
buvusio gyventojų skaičiaus. O dabar Kau
nas turįs jau 302.000 gyventojų. Nors ir 
dabar nespėja pristatyti namų tokiam skai
čiui, jo augimo dar nesirengiama stabdyti 
ir 1980 metais žadama turėti Kaune 
400.000 gyventojų... (Elta)

ŠERNŲ MEDŽIOKLĖS NELAIMĖ
Kas vasarą vis naujų bėdų Lietuvoj atsi

randa dėl šernų. Viename Šakių rajono 
kolchoze šernai įniko knisti kviečius. Lie
pos 30 d. vakarą keli vyrai išėjo su šautu
vais patykoti. Tokios medžioklės leidžia
mos tik iš bokštelių, bet vyrai nutarė ne
paisyti taisyklių ir įsitaisė pakrūmėse. Tik 
po vidurnakčio išgirdo kviečiuose kažką 
sušlamėjus. Vienas iš medžiotojų nutarė 
pabaidyti tuos menamuosius šernus ir pa
varyti juos kitiems laukiantiems tiesiai 
priešais. Bet kitąs medžiotojas, pamatęs 
mėnesienoj kažką judantį, prisitaikė ir... 
nušovė draugą. Vienas į kapus, kitas — į 
teismą, o šernai ir toliau knisa kolchozo 
kviečius... (Elta)
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Trapus vakaras
Sakomės esą dainų tautos vaikai. Dėl to 

ir poezijai reiškiame pagarbą iš tradicijos. 
Nežinau, ar rastume dar kitą kurią tautą, 
kuri visokiuose vakaruose ir minėjimuose 
tiek daug deklamuotų poezijos, nors, kita 
vertus, ta pati dievinamoji poezija, gera ir 
prasta, retuose namuose tesusiranda vietos 
knygų pavidalu. Nors ir išleidžiama poezi
jos knygų, gal net daugiau negu prozos, 
bet jų niekas neieško. Pastaraisiais laikais 
savo knygas pradeda jau leisti patys auto
riai. Toks atvejis yra ir Kotrynos Grigai- 
tytės eilėraščių knyga Trapus vakaras 
(108 psl., kaina 3 dol.). Tas rinkinys yra 
jos penktasis nuo 1937 metų. Rinkinys 
„Rudens sapnai“ 1963 m. buvo net apdova
notas Draugo poezijos premija. Taigi poe
tė yra įsistiprinusi savo srities menų pozi
cijose.

Knygos padėtis mūsų bendruomenėje 
svetur jau nebepasitaisys niekados, vis 
tiek, ar mes dėl to šnekėsime, ar ne. Reika
las baigtas, jis kas metai blogėja, ir mes 
apie jį šnekame daugiau tik iš tradicijos, 
kad, rodos, kitaip negalima. Knygos mylė
tojai ir gerbėjai mirė, o išimtimis nebepa- 
siremsime.

Bet man rodos, kad ir mūsų poezija ir 
proza lygiai taip pat pavargo ir sumenkė
jo, kaip ir visa bendruomenė. Išimties, sa
kytume, nesudaro nė K. Grigaitytės poezi
ja. Dabar užėjo tokie laikai, kada plunks
nos imasi eilėraščiams ir romanams rašyti 
ir tokie lietuviai, kurie anksčiau ja pasi
naudodavo tik laiškui parašyti. Liūdnas 
tai, žinoma, reiškinys, ypač jeigu tokių 
žmonių raštuose nematyti nė kruopelės ta
lento. Bet K. Grigaitytė juk nėra iš tų. Ji 
juk yra jau seniai susidariusi sau poetės 
vardą. Tiesa, ji niekada savo poetinin pa
saulin nebuvo atnešusi jokių naujų Ame
riką. Paimkime, pavyzdžiui, jos rinkinį 
„Paslaptis“, antrąjį iš eilės, o pirmąjį sve
tur, kuriame, tur būt, sudėta dalis dar Lie
tuvoj parašytų eilėraščių, nes juose poetė, 
žaismingai eiliuodama, džiaugėsi pavasa
riais, žiedeliais ir radastomis ir kalbėjosi 
sau su vieversėliais. Kituose eilėraščiuose 
jau susitinkame su broliu partizanu, su 
rankas užlaužusiomis seserimis ir su reli
giniais motyvais (rinkinyje išspausdinti 
net du eilėraščiai apie šv. Kazimierą — ge
ras šaltinis tiems, kas nori minėjimuose 
padeklamuoti). Bet šičia poetė papirkinėjo 

lengvu eiliavimu tokį skaitytoją, kuris 
ypatingų gilumų neieško.

Naujojo rinkinio K. Grigaitytę bus veikę 
maždaug tie patys dalykai. Jai rūpi dar ir 
šelmiška šypsena, ir gegužės rytmetis, ir 
pavasaris apdainuoti. Tokiais motyvais pa
rašytų eilėraščių rinkinyje apstu. Skiria
ma eilėraščių prisiminimams (Kaunui, Pa
nemunei), tyliesiems didvyriams, paverg
tajam kraštui ir Dievui ir dangui. Vadinas, 
čia irgi susitinkame su ta pačia K. Grigai- 
tyte. su kuria buvom susitikę ankstyves
niuose rinkiniuose. Jeigu ji yra kita, tai ne 
tuo, apie ką dainuoja, bet kaip dainuoja. 
Taip, tuo kaip tik ji čia yra visiškai nauja, 
ir negalėtume pasakyti, kad lūžis įvykęs į 
gerąją pusę.

Dar rinkinyje „Paslaptis“ ji, pavyzdžiui, 
mūsų poezijos meistrų pavyzdžiu dainavo:

Nužydėjo radasta 
vidury darželio. 
Laimė buvo taip trumpa, 
kaip naktis birželio...

Dabartiniame rinkinyje „Trapus vaka
ras" tokio skambumo jau reikia su žiburiu 
paieškoti. Tą buvusį skambumą jai daž
niau jau atstoja tokie grubūs posmai:

Raudonas saulės kamuolys 
nurieda virš girios.
Praryt jį tyko krokodilo nasrais 
išsišiepęs debesys.

Arba:
Diena be saulės pažadų.
Palšam danguj — 
bekraštis nuobodumas. 
Asfaltu ūžtelia šilta drėgmė, 
cigaro dūmas — 
ir nenuilstantis burzgimas.

Kas gi atsitiko poetei? Kodėl jos leng
vumas pasikeitė į daugiau laikraštinei pro
zai tinkantį grubumą, o ir tą patį, kaip ma
tome. kartais dirbtinį? Tokie debesio paly
ginimai su išsišiepusio krokodilo nasrais 
turėtų būti svetimi ir prozai.

Bet poetė, matyt, apsisprendė, kaip sa
koma, eiti su laiku. Dabar plačiai vyrauja 
mada nebekreipti dėmesio i jokį skambu
mą — šalin rimas, net šalin ir ritmas! O 
kuo tai pakeisti? Tur būt, gilios minties 
svoriu. Bet K. Grigaitytė buvo jau įpratusi 
savo poezijoje lengvai žaisti žiedais ir pa
vasariais. Jos, matyt, tokia prigimtis. 
Griežta forma jai ir padėdavo išlaikyti tą 
žaismingumą, kuriame nebuvo jokių gilu-

LENTA PRIE VYDŪNO NAMO
Literatūra ir menas, taip pat ir kiti Vil

niuje leidžiami laikraščiai pranešė, kad 
liepos 8 d. pavakariais (18 vai.) prie Vy
dūno namo Tilžėje prikalta paminklinė 
lenta, pažymint), kad „Čia 1892-1944 m. 
gyveno lietuvių rašytojas Vydūnas“. Įra
šas esąs „lietuvių ir rusų“ (ar gal rusų ir 
lietuvių?) kalbomis.

Namą nurodžiusi rašytojo bičiulė Anė 
Rimdžiuvienė, dabar gyvenanti Piktupė
nuose. Namo autentiškumą paliudijęs ar
chitektas Vytautas Landsbergis-Žemkal
nis. L. ir M. straipsnio autorė Aurelija Ra- 
bačiauskaitė turėjo jausti „ašaką gerklėj“, 
rašydama pirma:

„XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje 
Tilžė ne tik tipiškas Rytų Prūsijos mies
tas... Jis garsėjo savo spaustuvėm, lietuvių 
ir vokiečių kultūrų susidūrimu. Tilžė taip 
pat buvo lietuvių tautinio atgimimo židi
nys, skleidžiąs lietuvišką žodį“

ir paskui:
„... Sovietske (buv. Tilžėj) prie Vydūno 

namo buvusioje Klauzijaus gatvėje (So- 
vetskaja, 15 a) prikalta memorialinė len
ta... Sovietsko architektūros paminklų ap
saugos draugijos pirmininko I. Rutmano, 
vykd. k-to kult. sk. vedėjo V. Sapegino ir 
kitų rūpesčiu“. Anksčiau Vydūno gyventa 
Anger gatvėje, kuri dabar besivadinanti 
Školnaja, paskui Kasernen, dabar Komso- 
molskaja... (Elta)

PAUKŠČIAI ŽUVINTE

Žuvinto rezervate Lietuvoje užregistruo
tos 234 paukščių rūšys, tarp jų 44 rūšys 
vandens ir pelkių paukščių.

Gulbių Lietuvoje 1968 m. buvo daugiau 
kaip 500.

VADOVĖLIAI MOKYKLOMS

Vilniškėje Tiesoje rašoma, kad šiemet 
mokykloms atspausdinta 144 vadovėliai, 
tarp jų pirmą kartą išleisti J. Jurginio ir 
V. Merkio „Lietuvos TSR istorijos vadovė
lis“ ir A. Gaigalaitės ir R. Žepkaitės „Lie
tuvos TSR istorija“.

mų ir platumų. Matyt, atsisakymas formos 
griežtumo parodė poetei, kad jos atveju 
nieko jau ir nebeliko. Ne vienu atveju ji 
griebėsi perdėto ir dirbtinio vaizdo. Užuot 
laimėjusi, jos poezija, deja, dėl to tik ap
turėjo nuostolių.

K. Abr.

LOTYNŲ KALBA MIŠIOSE
„Giedokite Viešpačiui naują giesmę: 
jo šlovė te skamba šventųjų susirinki
me“ (Ps. 149,1).

Vatikano II susirinkimui nutarus pagy
vinti liturginį Bažnyčios gyvenimą, kvie
čiant žmones viešai dalyvauti Mišių auko
je, kartu su kunigu meldžiantis ir jam at
sakinėjant, — naujovė sudarė painiavą. Ji 
kilo dėl to, kad su nutarimu nesusipažinu- 
sieji rėksniai ėmė savaip aiškintis Vatika
no II susirinkimo nutarimus ir pabandė 
įvesti Bažnyčios nepatvirtintų liturginių 
naujovių. Kai kurie nuėjo taip toli, kad, 
laikydami Mišias privačiuose butuose, apie 
laikiną altorių susodino dalyvius ir į ran
kas padavė konsekruotą Komuniją. Tai 
darė savo galva, bet neteisėtai.

Atsirado žmonių, kurie ėmė teigti, kad 
Mišios turi būti laikomos vien žmonių kal
ba, o kiti — kad valstybės oficialia kalba 
ir kad lotynų kalba nebus naudojama Mi
šiose. Kai prie viso šito reikalo prisijungė 
žinia, jog nuo šių metų Advento pirmojo 
sekmadienio bus naudojama patvirtinta 
nauja Mišių tvarka, — klausimas susipai
niojo.

Kaip yra iš tikrųjų? Liturginėje Konsti
tucijoje, kurią iš lotynų kalbos vertė prel. 
L. Pratkelis, Nr. 36,1 skaitome: „Paliktinas 
lotynų kalbos vartojimas Romos apeigose, 
nepažeidžiant atskiriems kraštams suteik
tų išimčių“. Lotynų kalba yra palikta Ro
mos apeigose. Atskiruose kraštuose Romos 
apeigų tikintieji gali gauti išimčių, gali 
gauti teisę laikyti Mišias savo žmonių gy
vąja kalba tam tikromis sąlygomis. Tad 
neišmano tie, kurie teigė esą lotynų kalba 
pašalinta iš liturginių apeigų. Ji nepašalin
ta.
Gimtoji kalba

Toje pat konstitucijoje skaitome (Nr. 36, 
2): „Kadangi gimtosios kalbos vartojimas 
tiek Mišiose, tiek administruojant sakra
mentus, tiek ir kitose apeigų dalyse tikin
tiesiems neretai gali būti labai naudingas, 
reikia suteikti jai daugiau vietos: pirmiau
sia skaitymuose ir pamokymuose, kai ku

riose maldose ir giedojimuose...“
Iš to nutarimo aiškiai matome, kad gim

tosios kalbos vartojimas nėra įsakytas, o 
vien leistas, kad lotynų kalba ir toliau pa
silieka lotynų apeigų Bažnyčios oficiali 
kalba. Gimtosios kalbos vartojimą sąlygo
ja vietos vyskupo potvarkiai. Bet ir jie ne
būna priešingi Liturginei Konstitucijai.

Gimtosios kalbos privilegija yra suteik
ta ne kunigo naudai, o žmonių, bendruo
menės, parapijos naudai. Kai kunigas lai
ko pats vienas Mišias ar kai dalyvaujan
tieji nebeprisideda prie jų atsakinėdami, 
visos tos Mišios laikomos lotynų kalba. 
Tais atvejais dalyviai vien klauso Mišių ir 
sau meldžiasi privačiai.

Būna atvejų, kai tose pat Mišiose daly
vauja dviejų, trijų ar daugiau tautų tikin
tieji. Tuomet Mišios yra laikytinos lotynų 
kalba, o skaitymas, pamokymai teikiami 
tomis kalbomis, kurias moka kunigas ir 
kurias supranta susirinkusieji.

Į svetimą kraštą nuvykęs kunigas ir 
kviečiamas atlaikyti Mišias susirinkusių
jų naudai, jei jis nebemoka tinkamai jų 
kalbos, privalo Mišias laikyti lotyniškai.

Su Advento pirmuoju sekmadieniu įsiga
li nauja Mišių tvarka. Ji esmėje nesiskiria 
nuo buvusių iki šiol. Tos pačios Mišių da
lys, tik be „laiptų maldos". Žmonės kalbės 
kartu su kunigu: Viešpatie, pasigailėk, 
Garbė Dievui aukštybėse, Tikiu vieną Die
vą, Šventas, šventas ir dar kai kurias kitas 
maldas. Visos parapijos stengsis įsivesti 
tinkamas giesmes, kad galėtų giedoti visi 
susirinkusieji.

Bet tai ne esminės pakaitos.
K. A. M.

PRIĖMIMAS VYSKUPUI
Prelatas dr. J. Aviža nori suorganizuoti 

naujam mūsų vyskupui dr. A. Deksniui 
priėmimą bei visų su Ganytoju susipažini
mą Vasario 16 gimnazijoje rugsėjo 14-15 d. 
d. Ten galėtų mūsų jaunimas priimti Su
tvirtinimo sakramentą.

Nojaus arka
Penketas vyrų Ararato kalne, kuris yra 

Turkijoje, ieško biblinės Nojaus arkos. Jie 
suradę gabalų medžio, kurie būsią dalis to 
laivo.

Sekančiais metais ekspedicija dar grį
šianti į tą kalną, pašalinsianti apie tą vie
tą ledą ir surasianti visą laivą.

DR. JULIUS VIDZGIRIS

XVI LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ
SAVAITĖ

(3)
„JAUNIMO REVOLIUCIJA“

Tokią paskaitą antradienio vakare skai
tė sociologas Vincas Bartusevičius, Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojas. Šitą „sočio
sios visuomenės" jaunimo ir „pseudo-jau- 
nimo" problemą jis svarstė pirmoje eilėje 
Vak. Vokietijos sąlygų šviesoje. Tai para
doksalus dabarties reiškinys. Tuo pačiu 
metu, kai demokratinė santvarka laiduoja 
pačias didžiausias laisves ir gerovę, pilie
čiai jaučiasi sotūs ir ramūs, atsiranda 
žmonių, kurie jautriai reaguoja prieš esa
mą santvarką, mato joje priespaudą ir ne
vengia konflikto su viešos tvarkos ir vals
tybės saugotojais. Radijas ir spauda pra
neša susidūrimus didžiausiomis antraštė
mis, atsiranda griežtų priemonių šalinin
kų.

Studentų neramumai Vokietijoje ypač 
pasireiškė, lankantis Persijos šachui Ber
lyne. Policijos jėga, panaudota prieš de
monstrantus, dar labiau suerzino studen
tus. Jų reikalavimai nuo universiteto vi
daus reikalų eina iki toli siekiančių politi
nių tikslų. Naudodami amerikietiškus de
monstracijų metodus, jie pavertė valdžią 
pajuokos objektu.

EGZISTENCINIS PASIBIAURĖJIMAS
ESAMĄJA SANTVARKA

Studentų ir jaunimo protesto sąjūdžiai 
nori būti sukilimu prieš šiuolaikinę skai
čiavimo mašinomis tvarkomą visuomenę, 
prieš joje viešpataujantį žmogaus susveti
mėjimą.

Susidariusi madinga „naujosios kairės“ 
ideologija, daugiau ar mažiau bendra vi
siems jauniesiems opozicininkams, siekia 
pakeisti visuomenės santvarką iš pagrin
dų, ieško sintezės tarp trijų didžiųjų per
versmo skelbėjų — Markso, Mao ir Mar
cuse. Kai kurios grupelės su savo „užpar- 
lamentinės opozicijos" šūkiais nuėjo taip 
toli, kad net palankiai naujų kelių ieškoto
jams nusiteikę intelektualiniai dvasios tė
vai jau kalba apie „kairiojo fašizmo“ pa
vojų.

Aplamai visi šių tariamųjų revoliucinin- 
kų šūkiai aiškiau suformuluoti neigiama 
prasme prieš ką, negu teigiama — už ką. 
„Naujoji kairė“ nesugebėjo pasiekti ma
sių, todėl nė nekreipia į jas dėmesio, bet 

surinko nemažai sau prijaučiančiųjų, ku
riuos vienus su kitais jungia tik jų egzis
tencinis pasibiaurėjimas visuomene. Jų 
požiūris į visuomenę nesiskiria nuo libe
ralų kritikos. Juos piktina visuomeninė 
priespauda, susvetimėjimą keliantis pelno 
vaikymasis, didžiajam kapitalui pataikau
jančio parlamentarizmo krizė.

Griežto visuomeninio perversmo šalinin
kai neima rimtai senosios santvarkos gy
nėjų — konservatorių. Savo didžiausiais 
priešais jie laiko reformų siekiančius libe
ralus, nes reformos tik nutolina geidžia
mosios revoliucijos galimybes.

MUMS SVETIMŲ DIEVŲ NEREIKIA
Paskutiniu metu Vokietijoje daugiau 

jaučiamos restauratyvinės nuotaikos. Daug 
kam susidarė įspūdis, kad „revoliucinin- 
kų“ peršamoji naujoji visuomenė būtų 
diktatūrinė ir tik labiau suvaržytų laisvę.

Lietuviškojo jaunimo tarpe irgi jaučia
mas tam tikras nepasitikėjimas savąja vi
suomene, tačiau padėtis čia kitokia. Mū
suose lengviau skirtingas idėjas vykdyti. 
Nesama aiškios ribos tarp jaunimo ir seni
mo. Kas turi daugiau idėjų, daugiau jų ir 
praveda.

Baigdamas mokyt. Bartusevičius paste
bėjo, kad visuomeninio griovimo mintis 
lietuviškajai išeivijai esanti daug pavojin
gesnė. nes bet kokios grupės išjungimas 
reikštų bendrą susilpnėjimą.

Po paskaitos kalbėjo dr. P. Karvelis, 
kun. dr. J. Jūraitis, dr. Čeginskas, stud. 
Urdzė jr. Bene geriausiai nuotaikas api
būdino prof. Ivinskis, tardamas, kad „pa
dėtis bloga, bet ne tragiška“.

Salėje buvęs jaunimas nerodė noro dis
kutuoti. Pats paskaitininkas, nors savo am
žiumi galėtų priklausyti „revoliucinio jau
nimo" kartai, savo šaltu ir atokiu sociolo
go stebėtojo žodžiu nedramatino klausimo. 
Nusivilti galėjo nebent tie, kurie iš esmės 
rimtai šio klausimo neima, bet mėgsta 
ekstravagantines išraiškas.

Liko įspūdis, kad lietuviškoje plotmėje 
dabarties Vakarų „sočiosios visuomenės“ 
jaunimo nuotaikos tėra paraštinė mados 
apraiška.

KRIZĖ — TAI GYVENIMAS
Dar kitas nūdienės krizės aspektas buvo 

paliestas paskaitoje „Katalikų Bažnyčios 
krizė ar atsinaujinimas?", kurią trečiadie
nio. VII. 16, rytą skaitė Sitteno (Šveicari
joje) kunigų seminarijos profesorius ir 
mokytojų seminarijos dėstytojas kun. dr. 
Jonas Jūraitis.

Jis atmetė tokį krizės sąvokos aiškinimą, 
kuris prieštarautų atsinaujinimo sąvokai. 
Plačiąja prasme „krizė“ reiškia tą patį, ką 
dialektika, tapsmas, gyvenimas, todėl kaip 
tokia ji būtinas reiškinys. Bažnyčiai reika
linga nuolatinė krizė, be kurios ji sukerpė
tų.

Ne Marksas išrado dialektiką. Jos pilna 
Evangelijoje. Visa, kas gyvuoja, yra neša
ma krizės. Galima tik klausti, į kur krizė 
veda.

FORMOS TURI KEISTIS
Bažnyčia iš esmės yra gyvoji Kristaus 

liudininkų bendruomenė. Tai — laike ir 
erdvėje per žmoniją ir žmonijoje gyvuo
jantis Kristus. Nuo šitos jos esmės reikia 
skirti formas, kuriomis vyksta liudijimas. 
Tos formos keičiasi ir turi keistis. Pasau
lėžiūros. pasaulėvaizdžiai, filosofinės tikė
jimo paslapčių formulės, žmogaus ir jo do
rinių veiksmų samprotis, bažnytinė san
tvarka, sakramentų samprotis ir praktika 
— visa tai dalykai, kurie gali būti keičia
mi Bažnyčioje.

Paskaitininkas labai gyvais žodžiais mė
gino nupiešti galimą ateities Bažnyčios 
vaizdą: viena iš daugelio draugijų, neteku
si masinio liaudies pobūdžio, kurios cent
ras — Eucharistija. Galima įsivaizduoti 
popiežių ir vyskupus be masinės organiza
cijos, be valdymo, be pretenzijų į viešojo 
gyvenimo veikmes, švietimą, labdarą. Ga
lima įsivaizduoti laikus, kai krikščioniškai 
gyventi bus sunkiau, bet gražiau, kai Baž
nyčia visų pirma bus meilės ir taikos bu
veinė.

Lakios ir vaizdingos paskaitos mintys 
sužadino labai plačias diskusijas, kurios 
nusitęsė popiečio valandomis. Ne visiems 
patiko nupieštas ateities Bažnyčios vaiz
das, perdaug skirtingas nuo tradicinio, ta
čiau daug kas žavėjosi žvaliu ir laiko dva
sią atitinkančiu jauno teologo mąstymu.

Neabejotinai kun. dr. Jūraičio asmenyje 
turime tikrą dialektinės teologijos atstovą, 
kuris kitomis sąlygomis būtų galėjęs būti 
lietuviškosios, taip nuožmiai nuslopintos, 
teologijos mokyklos pažiba. Besiklausyda
mas drąsių šviesaus kunigo žodžių, ne vie
nas pajuto, kokia sunki priespaudos letena 
slegia nūdien Lietuvą, kur tokiems žo
džiams nevalia skambėti.

ATSILIKIMAS NUO VAKARŲ
Trečiadienio vakariniame posėdyje kal

bėjo dr. Algirdas Greimas, Paryžiaus Eco- 
le pratikue dės Hautes Etudes profesorius, 
tema „Lietuvių tautosaka ir senovės lietu
vių religija“. Autorius paskutiniu metu pa
garsėjo tarptautiniame mokslo pasaulyje 
struktūrinės semantikos veikalu, kuris pa
sirodė prancūzų, italų kalbomis ir jau ne
trukus pasirodys vokiškai.

Šioje paskaitoje prof. Greimas norėjo 
pademonstruoti naują struktūrinės antro
pologijos metodą ir sudominti klausytojus, 
kaip jis sakė, „šviežio dirvono galimybė
mis".

Įžangoje jis kritiškai įvertino esamąją 
humanistinių mokslų padėtį Lietuvoje. Di
dieji trys sovietų kultūros centrai—Mask

va, Leningradas, Kijevas — labai atidžiai 
seka Vakarų mokslo pažangą ir tuojau per
ima visas pasirodžiusias naujoves. Tuo 
tarpu Lietuvon tos naujovės patenka su 5 
metų pavėlavimu. Čia iškyla svarbus už
davinys, kaip įveikti tokį kokybinį atsili
kimą, kad Lietuvą greičiau pasiektų Vaka
rų mokslo naujovės.

NAUJOS GALIMYBĖS
TAUTOTYRININKAMS

Lietuvių tautosakos ir religijos istorijos 
tyrime tuo tarpu atsilikimas lygiai jaučia
mas Lietuvoje ir išeivijoje. Nusakęs folk
loristinių studijų tikslus, paskaitininkas 
plačiau nušvietė nūdienės struktūrinės 
antropologijos problemas, išaiškino klasi
fikacinės ir funkcinės sistemos skirtumus 
struktūrų aprašuose.

Panaudodamas liaudies pasakos varian
tą apie baimės ieškantį vyrą, jis konkre
čiai parodė, kokios galimybės atsiveria lie
tuvių tautosakos tyrimui, taikant šiuolai
kinį struktūrinio aiškinimo metodą. Drau
ge ragino mūsų jaunimą susidomėti huma
nistiniais mokslais, iš kurių šiandien gali
ma valgyti duoną, kaip ir iš technikos 
mokslų, kuriuose pasinėrė išeivija.

Galop prof. Greimas nurodė, kad lietuvių 
turtinga tautosakinė ir tautotyrinė me
džiaga neturi likti užtvertu darželiu, į kurį 
dėl blogai suprasto patriotizmo nenorima 
įsileisti svetimtaučių tyrinėtojų, nes jų tal
ka gali būti vertinga tyrimo pažangai.

Po paskaitos klausimus kėlė dr. Čegins
kas, dr. Grinius, prof. Ivinskis, kun. dr. 
Jūraitis ir kiti.

VAIŽGANTO SUKAKTIS
Kan. J. Tumo-Vaižganto 100 metų gimi

mo sukakčiai paminėti buvo skirta paskai
ta „Dėmės šviesioje Vaižganto kūryboje“, 
kurią skaitė žinomas literatūros kritikas 
dr. Jonas Grinius iš Miuncheno.

Bendrais bruožais apibūdinęs rašytojo 
asmenybę, tą nuostabų „devyndarbį iš po
mėgio ir pareigos“, paskaitininkas klausy
tojų dėmesį sutelkė į jo kūrybą.

Ligšioliniai mūsų literatūros kritikai, 
kaip V. Mykolaitis-Putinas, J. Ambrazevi
čius, L .Gineitis, labiau pabrėžė šviesiąsias 
jo kūrybos ypatybes. Tačiau Vaižgantas 
savo raštuose visai nėra toks šviesaus gy
venimo vaizduotojas, kaip paprastai įpras
ta manyti. Jis buvo atviras gyvenimo tik
rovei, matė jos skurdą ir blogį. Dėmės, t. 
y. liūdno ir tamsaus gyvenimo vaizdavi
mas jo kūryboje dažnai tiek sutirštėja, 
kad visiškai užstelbia šviesų ir optimisti
nį gyvenimo vaizdą.

BAROKINIS RAŠYTOJAS
Savo teiginius dr. Grinius iliustravo at

skirų Vaižganto kūrinių analize. Būdinga, 
kad jų veikėjai dažniausiai žūsta prievar
tine mirtimi. Kitas būdingas bruožas Vaiž
gantui, kad jis, kaip joks kitas to laiko lie
tuvių rašytojas, pabrėžtinai vaizdavo nai
kinančiųjų aistros jėgų žmonių santykiuo
se. Tuo atžvilgiu net galima klausti, ar yra 
mūsų literatūroje kitas toks tamsus rašy
tojas.

Mėginant nustatyti, kas Vaižganto kūry
boje šviesu ir tamsu, matyti, kad tik Pra
giedruliuose šviesus ir giedras požiūris į 
gyvenimą nusveria dėl paties autoriaus 
stipraus visuomeninio užsiangažavimo. 
Šiaip jau jo veikėjus paprastai žlugdo su
kilusi aistra.

Nors ir tamsus rašytojas, Vaižgantas ne
buvo pesimistas, bet kovotojas. Jis opti
mistas santykiuose su gamta, tačiau pesi
mistas biologinių gaivalų atžvilgiu. Kovo
je su gamta jo žvilgsnis siekia aukščiau — 
į kultūrą ir religiją.

Tai — barokinis rašytojas. Matyti jį tik 
šviesiame rūbe reikštų jo pilnai nesupras
ti, — tokia buvo baigiamoji dr. Griniaus 
mintis.

SAULĖLYDŽIO REGĖTOJAS
Savaitės programoje buvo prisiminta ir 

kita ryški Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
asmenybė — „Profesorius Kazys Pakštas 
— egzodo pranašas". Šia tema kalbėjo prof, 
dr. Juozas Eretas iš Bazelio.

Būti pranašu, busimųjų dalykų regėto
ju ir skelbėju — nelengvas pašaukimas. 
Miestiečiai dar gali šiek tiek pripažinti jo 
originalumą, bet kaimiškoji visuomenė 
žvelgia į jį su dideliu nepasitikėjimu. Ta
čiau pats didžiausias pranašo priešas yra 
biurokratas. Pranašo-regėtojo susidūrimas 
su biurokratu-administratorium visuomet 
esti skaudus. Šitą susidūrimą aštrina idėjų 
ir institucijų prieštaravimas.

Į tokius rėmus paskaitininkas savo pa
traukliu ir įtaigiu žodžiu įglaudė prof. 
Pakšto asmenybę. Tai buvęs iškiliausias 
Lietuvos regėtojas nepriklausomybės sau
lėlydžio dienomis. Jis suvokęs krašto nau
josios geopolitinės padėties šaltinius ir ne
buvęs toks svaičiotojas, kaip, pvz., J. A. 
Herbačiauskas. Jo minčių išeities taškas 
buvo istorinė tikrovė, o tikslas — istorinis 
pašaukimas.

Kaip visi regėtojai, Pakštas nebuvo psi
chologas. nemokėjo pasirinkti sau nei vie
tos, nei laiko, sukeldavo dulkių, kurioms 
nusėdus pasilikdavo tik dar pilkesnis tik
rovės vaizdas, tačiau, vizijos pagautas, jis 
aukodavosi, savęs nepaisydamas.

(Bus daugiau)
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VAIKAI ATOSTOGAUJA ROMUVOJE
(Pokalbis su Ona Bartusevičiene jr.)

Vokietijos LB valdyba šiais metais su
organizavo vasaros stovyklą vaikams Ro
muvoje (liepos 20 — rugpjūčio 10 d. d.). 
Valdybos sekretorė Ona Bartusevičiene jr. 
atliko visus paruošiamuosius darbus, o taip 
pat aktyviai dalyvavo ir pačią stovyklą 
pravedant. ELI vedėjas šiai jaunai poniai 
pateikė eilę klausimų.

ELI: Gerbiamoji. Vokietijos LB valdyboj 
esate vienintelė moteris; tur būt, tai ir nu
lėmė, kad vaikų vasaros stovyklą organi
zuoti teko tamstai. Gal malonėtumėte pa
informuoti lietuviškąją visuomenę, kiek 
šioje stovykloje dalyvauja vaikų, kiek jų 
moka kalbėti lietuviškai, kiek iš jų yra ki
lę iš tautiškai mišrių šeimų? Iš kurių Vo
kietijos vietų jie suvažiavę?

O. B.: Stovykloj turime 66 vaikučius. Lie
tuviškai susikalbėti galima su 36. taip pat 
36 vaikų tėtis ar mama yra ne lietuvių tau
tybės, atseit, tiek vaikų kilę iš mišrių šei
mų. Vietovių atžvilgiu atstovaujama kone 
visa Vokietija, tačiau didesnioji dalis yra 
iš vidurio Vokietijos: Hanau, Kaiserslau
tern. Schwetzingen. Stuttgart ir t. t.

ELI: Kas stovyklai vadovauja?
O. B.: Vyriausioji stovyklos vadovė yra 

Alina Grinienė iš Miuncheno, kuri tam rei
kalui paaukoja visas savo atostogas. Arti
miausieji jos talkininkai yra Ingrida Suo- 
kaitė-Helmer su vyru, taip pat visas tris 
savaites darbuojasi Kristina Sutkaitytė ir 
aš pati. Trumpesnį laiką buvo Ričardas 
Palavinskas. Petras Nevulis ir du JAV-bių 
lietuvių jaunimo veikėjai: kun. Antanas 
Saulaitis, S.I. ir inž. Algis Zaparackas.

ELI: Čia suminėjote visą eilę buvusių ar 
esančių Vasario 16 gimnazijos moksleivių. 
Koks jų įnašas?

O. B.: Labai vertinga talka yra buvu
sios Vasario 16 gimnazijos mokinės, dabar 
diplomuotos piešimo mokytojos Ingridos 
Suokaitės-Helmer, kuri su dideliu uolumu 
ugdo vaikučiuose slypinčius sugebėjimus 
menui, o taip pat ne mažiau uoliai reiškiasi 
globodama bei prižiūrėdama vaikučius. 
Taip pat labai vertinga yra moksleivės 
Kristinos Sutkaitytės talka. Ji pati yra la
bai tvarkinga ir tuo duoda gerą pavyzdį 
vaikams. Ji žaidžia su jais, moko juos 
rankdarbių, kalbasi lietuviškai.

ELI: Gal paaiškintumėte, kaip atrodo 
stovyklautojų diena?

O. B.: Keliamasi 8 vai. Apsitvarkius 
kambariuose, atliekama rytinė mankšta. 9 
vai. pusryčiai, o po jų vėliavos pakėlimas 
su himnu ir malda. 10 vai. pradedami įvai
rūs užsiėmimai grupėmis: vieni piešia ar 
lipdo iš molio, kiti klausosi pasakojimų 
apie Lietuvą, treti siuvinėja, audžia juos
tas ir t. t. 12.30 vai. pietūs, iki 14 vai. poil
sis. o tada kas vyksta maudytis, kas eks- 

Paklydusios avys
LIETUVIŠKOJI, VOKIŠKOJI

(4) . .
Ne kumščiais...

Iš anąkart cituotų J. Pakalniškio prisi
minimų itin išryškėja, su kokiu uolumu ir 
net kruopštumu jis šiandieną dar savo at
mintyje rankioja ir dėlioja nors ir smul
kiausius faktelius ar nuogirdas, kurios tik 
galėtų kokiu nors būdu paremti jo pažiūrą, 
kad Lietuvos visokeriopas išganymas bu
vęs artimuose ir draugiškuose santykiuose 
su Vokietija. Pačiuose lietuviuose panašią 
tezę paprastai skelbdavo vadinamieji vol- 
demarininkai. pasižymėję ne tiek savo 
gausumu, kiek triukšmingumu. Neseni is
toriniai įvykiai, nepaskutinėje eilėje išlikę 
dokumentai apie Hitlerio planus Lietuvą 
germanizuoti šitą Pakalniškio įtaigojamą 
vokiškai lietuvišką idiliją vis dėlto griau
na, jau nekalbant apie jo prisiminimuose 
išreiškiamą prielaidą, kad „vokiškasis 
Klaipėdos kraštas" privalo priklausyti Vo
kietijai.

Tokia prielaida lietuviams niekados ne
buvo ir ateityje niekados negalės būti pri
imtina. tačiau iš J. Pakalnischkio prisimi
nimų išryškėja, kad jis Lietuvos seime iš 
tiesų stengėsi diplomatiškai, taktiškai ir 
ne naciškai-rėksmingai puoselėti geresnius 
lietuvių-vokiečių santykius. Jis rašo:

„Ne kumščiu stalą daužydamas, bet nuo
latos skatindamas supratimą palaipsniui 
susilaukiau pasitikėjimo. Kartą net buvau 
išrinktas į nelabai svarbią seimo komisiją, 
kuri turėjo apsvarstyti vieno įstatymo pro
jektą. Todėl ilgainiui galėjau ir už seimo 
sienų vienam kitam bėdon patekusiam že
miečiui padėti".

Plechavičiaus byla
„Prisimenu įvykį, kuris Klaipėdos kraš

te nedaug kam tebuvo žinomas. Griežtumu 
prieš komunistus pagarsėjęs lietuvių pul
kininkas Plechavičius kartą girtame stovy
je negražiai elgėsi Klaipėdos krašto pasie
nio vietovės Nimerzatės kurhauze. Jis re
volveriu grasino svečiams. Iššauktas klai
pėdietis policininkas Lepa buvo priverstas 
jį nuginkluoti, kad nepridarytų ko nors 
baisaus. Vėliau pulkininkas pasijuto, kad 
įžeista jo karininkiška garbė, ir Lepai iš
kėlė bylą už tarnybinių pareigų peržengi-

kursuoja po apylinkes, kas žaidžia ar kuo 
nors užsiima čia. Romuvoje. 18.30 vai. va
karieniaujama. Tada žaidimai parke, 21 
vai. vėliavos nuleidimas, vakaro malda ir 
nakties poilsis.

ELI: Ko mokomasi?
O. B.: Sunku viską ir suminėti. Tur būt, 

į pirmąją vietą tektų iškelti dainas, kurių 
moko A. Grinienė ir I Suskaitė. Jau iš
mokta visa eilė liaudies dainų. Ypač mėgs
tamos trankios žygio dainos. Mokomasi 
tautinių šokiiĮ (A. Grinienė) — Sadutė, 
Kalvelis, Noriu miego. Rugučiai ir kt. Mo
komasi taip pat maldų, mokomasi piešti, 
lipdyti iš molio, karpyti iš popieriaus (I. 
Suokaitė). austi, siuvinėti (Ona Bartuse- 
vičienė sjr.). Išmokta įvairių žaidimų, čia 
didelį įnašą davė „amerikonai" kun. A. 
Saulaitis ir inž. A. Zaparackas. Pirmąją 
savaitę šioje srityje darbavosi P. Nevulis. 
Mokoma Lietuvos istorijos (dr. Kajetonas 
J. Čeginskas, Petras Nevulis, Ričardas Pa
lavinskas ir kt.): Vincas Bartusevičius su
pažindino su Vasario 16 gimnazija. Pamal
das laikė kun. Jonas Dėdinas, kun. Bro
nius Liubinas, kun. Antanas Saulaitis. Re
liginėmis temomis kalbėjosi su vaikais 
kun. Augustinas Rubikas. Ką vaikai iš
moksta, tai parodo prie laužų, kurių iš viso 
buvo 3. Čia dainuota, šokta, žaista. Aišku, 
viskas atliekama dviem kalbom.

ELI.: O kaip maistas? Ar skanus ir pa
kankamas? Kas verda?

O. B.: Maistas geras, ir jo pakanka. Su
sidariau įspūdį, kad vaikai patenkinti. 
Verda P. Rajauskienė, O. Mikušauskienė 
ir O. Bartusevičiene sjr.

Reikia su dėkingumu pažymėti 8591 IJS 
kuopos narį Antaną Žolyn.ą, kuris, paau
kodamas savo atostogas, atlieka ūkvedžio 
darbus. Ūkiškuose reikaluose dar padeda 
kun. J. Dėdinas, St. Kundrotas ir V. Mika
lauskas.

ELI.: Kiek tas viskas kainuoja? Iš kur 
lėšos?

O. B.: Galutinių sumų pasakyti dar ne
galiu. Jos bus matyti iš metinės Krašto 
valdybos apyskaitos. Lėšas telkiame iš ke
lių šaltinių. Tėvai patys sumokėjo DM 
2.635, iš Balto centro valdybos gauta 500 
am. dolerių (apie 2.000 markių), o likusią 
dalį teks padengti iš bendrųjų Krašto val
dybos lėšų, kurias, kaip žinoma, didžiąja 
dalimi sudaro Vokietijos vyriausybės sub
sidijos.

ELI.: Ar tai vienintelė lietuvių vaikų 
stovykla visoje Vokietijoje?

O. B.: Ne! Kita stovykla buvo Esslinge- 
ne. Ją organizavo Krašto valdybos įgalioti
nių komisija prie šiaurinės Vestfalijos vy
riausybės, šiai vyriausybei finansuojant. 
Dalyvavo vaikai tik iš to krašto, iš viso 
apie 50. Vadovavo Vilčinskai. O. Boehm ir 
kiti, talkininkavo taip pat vienas Vasario

IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

mą. Visos instancijos Lepą pripažino kal
tu, ir jis buvo nuteistas, rodos, šešis mėne
sius kalėti. Jis kreipėsi į Krašto prezidentą 
(originale „Landespraesident“, matyt, sei
melio pirmininkas — Red .) Baldschų, 
bet ir jis negalėjo padėti, nes Klaipėdos 
krašto įstaigos turėjo pildyti lietuviškų 
teismų sprendimus. Tačiau Baldschus jį 
nukreipė į mane, ir jis su vienu savo ko
lega mane aplankė Klaipėdoje seimelio 
posėdžių metu. Jam sakiau, kad laikau sa
vo pareiga bent pabandyti padėti savo že
miečiui. Nuvažiavau į Kauną, gavau au
diencijų pas Smetoną, ir Lepai nereikėjo 
sėdėti.

Raštikio byla
„Papasakosiu dar vienų atsitikimą. Lie

tuviai sudaužė Priekulės kapinėse pastaty
tą paminklinę lentą Pirmojo karo metu 
kritusiems kareiviams. 1938 m. pavasarį 
parapija norėjo paminklą atstatyti ir iškil
mingai atidengti. Karo komendantas Lior- 
manas nedavė leidimo. Vieną dieną buvau 
telegrama iš namų iššauktas į seimelio raš
tinę Klaipėdoje. Ten susitikau su atstovais 
Bingau ir Monien. ir tryse elektrine auto- 
matrica per dvi valandas pasiekėme Kau
ną. kur pasiprašėme pasimatymo su Lietu
vos kariuomenės vadu ir gynybos ministru 
Raštikiu. Aš ministrą prašiau leisti ati
dengti iškilmingą paminklinę lentą. Jis 
mane išklausė ir pritariamai linktelėjo: 
„Sutinku, sutinku" (originale įrašyta lie
tuviškai „sutinku" — Red.). Todėl iškil
mės galėjo įvykti, kaip buvo iš anksto su
planuota".

Šioje vietoje bene įterptinta. kad asme
nų pavardės vertime rašomos taip, kaip ir 
vokiškame prisiminimų originale. Rašti
kis, sakykime, rašomas teisingai lietuviš
kai, o Baldžius jau vokiškai — Baldschus. 
Prisiminimų autorius tuo. matyt, pabrėžia 
aprašomųjų asmenų „lietuviškumą" arba 
„vokiškumą". Vietovardžiai vertime visi 
sulietuvinti, atseit, atstatyti į pirmykštę 
lietuvišką lytį. Autorius, sakykime. Prie
kulę vadina „Proekulse"...

(b. d.)

R. E. Maz.

16 gimnazijos mokinys — Gintaras Radio
novas.

ELL: Ar tokios stovyklos prasmingos?
O. B.: O. taip! Net labai! Vaikai įvedami 

į lietuviškų aplinką, supažindinami su lie
tuviškos kultūros pradmenimis, papročiais. 
Patys vaikai labai daug klausinėja, patys 
bando kalbėti lietuviškai, nereikia jokios 
prievartos.

ELI.: Vasario 16 gimnazijos direktorius 
savo pranešime Krašto tarybai nusiskun
dė, kad Bendruomenės apylinkių veikėjai, 
o ypač kunigai, nepakankamai planingai 
verbuoja vaikus jo mokyklai. I šią Esslin- 
geno stovyklą kaip tik tie asmenys surinko 
daugiau kaip 100 vaikų. Sunku įsivaizduo
ti geresnes sąlygas verbuoti vaikams. Ar 
Vasario 16 gimnazijos vadovybė darė pla
ningų žygių ir kokių? Kokios pasėkos?

O. B.: šiuo tarpu į gimnazijų iš stovyk
los jau užsiregistravo 3 vaikai. Tikimasi, 
kad bus daugiau. Kai kurių tėvai nėra dar 
apsisprendę. Yra taip pat ir tokių tėvų, ku
rie leidžia vaikus į stovyklą, tikėdamiesi, 
kad šie susižavės Vasario 16 gimnazija ir 
norės į ją stoti. Direktorius, išvykdamas į 
Angliją, pavedė mokytojui Vincui Bartuse
vičiui supažindinti vaikus su Vasario 16 
gimnazija. Mokytojas kun. J. Dėdinas bu
vo nuvykęs į stovyklų Esslingene.

ELI.: Ar dar norėtumėte ką nors pasaky
ti apie vaikų vasaros stovyklų?

O. B.: Dėkoju visiems apylinkių veikė
jams ir kunigams, kurie taip uoliai suieš
kojo vaikus ir patikėjo mums. Esu tos nuo
monės, kad ir ateityje vaikų vasaros sto
vyklos turi būti ruošiamos čia, Romuvoje, 
nes niekur kitur Vokietijoje neįmanoma 
sukurti tokios savos-lietuviškos aplinkos ir 
taip artimai pajusti Lietuvų. Labai dėkoju 
Alinai Grinienei, Ingridai Helmer-Suokai- 
tei ir visiems kitiems, kurie aukojo savo 
laikų ir jėgas šiam kilniam tikslui — vai
kučių lietuviškam auklėjimui.

Dėkoju Balfui už finansinę paramą.

MIRTIES SLĖNIAI

Vakariniuose Andų kalnų šlaituose, Pe
ru valstybės pusėje, yra žmogaus gyvybei 
pavojingų slėnių. Naktį čia praleidęs ke
leivis beveik visuomet numiršta. Pavojin
ga kalnų zona pirmą kartą buvo pastebėta 
ispanų gydytojo dar 1630 m. Ji tęsiasi 
šiaurės kalnų slėniais nuo 900 iki 2400 m 
aukščiau jūros lygio sausomis, niūriomis 
ir beveik negyvenamomis vietovėmis. 
Kiekvienas žmogus, pernakvojęs tame slė
nyje, po kelių dienų suserga sunkia ane
mija, kuri baigiasi mirtimi. Liga, vietos 
gyventojų vadinama veruga, pasireiškia 
tuo. kad ligonio kraujyje pradeda staigiai 
mažėti raudonųjų kraujo kūnelių. Dar ne
žinoma, ar juos naikina liga, ar tik susto
ja jų gamyba kaulų čiulpuose. Kaip bebū
tų. tačiau rezultatas vienodas: eritrocitai 
nebenešioja deguonies, ir auka pamažu už
dūsta.

Medicinoje šis susirgimas vadinamas 
Karijunos liga. Peru studentas-medikaš 
Karijuna 1885 m., norėdamas nustatyti li
gos eigą, savanoriškai apsikrėtė. Savo tiks
lą jis pasiekė gyvybės kaina. Tokiam žy
giui jį pastūmėjo fanatiškas patriotizmas. 
Mat, tuo metu vyko karas tarp Peru ir Či
lės, o čiliečių medikai šios ligos tyrimuose 
buvo gerokai pasistūmėję priekin. Tokiu 
būdu Karijuna svajojo apginti Peru medi
cinos šlovę.

Jeigu kartais žmogus nemiršta nuo ane
mijos, tai vėliau jis įgyja atsparumą šiai 
ligai visam gyvenimui.

Minėtieji slėniai dieną visiškai nepavo
jingi. Tai nustatė vietos gyventojai, kurie, 
saulei šviečiant, laisvai keliauja po mirties 
slėnius, tačiau skuba juos apleisti iki sau
lėlydžio.

Neseniai paaiškėjo, kad ligos pernešėjai 
yra moskitai — mažesni už uodus dvispar
niai vabzdžiai. Nuo jų galima apsisaugoti 
tik specialiais, labai tankiais tinkleliais. 
Šie vabzdžiai visiškai nepakenčia saulės 
spindulių ir todėl dieną taip giliai pasisle
pia. jog visiškai neįmanoma surasti jų 
slėptuvių. Vos tik saulė nusileidžia, jų. lyg 
iš po žemių, atsiranda nesuskaičiuojamai 
daug.

Prieš kelerius metus Harvardo univer
siteto entomologai tyrė šių vabzdžių biolo
giją. Jie pasiliko nakčiai specialiai įreng
tame vagonėlyje. Jei keletas moskitų būtų 
prasibrovę j vidų, ekspedicija galėjo baig
tis fatališkai.

Paaiškėjo, kad šiuose mirties slėniuose 
yra nusistovėjusi tokia griežta ekologinė 
pusiausvyra, jog vabzdžiai neperžengia sa
vo paplitimo ribos nė per keliolika metrų.

Žinant, kad per dešimtmetį buvo užre
gistruota apie 7000 mirties atvejų nuo Ka
rijunos ligos, reikia tik džiaugtis, kad šie 
vabzdžiai neplinta.

(iš Mokslo ir gyvenimo)

Auklėjo elgetomis
Kašmiro policija suėmusi gaują, kuri 

grobė vaikus ir žalojo juos, kad tiktų elge
tauti.

Gaują suimant, surasta sužalotų jau
nuolių — išdegintomis akimis, subjauroto
mis kojomis ir rankomis ir baisios išvaiz
dos.

Painus prisiminimas
„Tai miesto istorijos liudininkas, ir jį 

reikia grąžinti j buvusių vietą", pareiškė 
„D. Š." rugp. 3 d. Tiesos „Dienos aidų" 
skiltyje.

„D. š.". be abejo, yra D. Šiliukas, nese
niai grįžęs į Tiesą iš Literatūros ir Meno, 
ir grįžęs jau vyriausio redaktoriaus (Zi
mano) pavaduotoju, ar gal ir jau numaty
tu įpėdiniu (?). „Miesto istorijos liudinin
kas". apie kurį kalba D. Š., yra metalinė 
lentelė, buvusi įmūryta į vieno namo sieną 
Vilniaus Vrublevskio gatvėj (prie kated
ros aikštės). Tai buvo prisiminimas apie 
1931 metais Vilniuje buvusį potvynį, kai 
patvinusi Neris buvo užliejusi nemaža Vil
niaus gatvių, katedros aikštę, katedros rū
sius. buvo paplovusi katedros pamatus. 
Lentelė rodė, iki kurios vietos buvo paki
lęs vanduo.

„Išlaikė ši lentelė karo negandus", rašo 
D. š„ „ekskursijų vadovai jų rodė sve
čiams, kol po neseniai vykusio remonto ji
nai dingo. Matyt, mažo išsilavinimo ar tie
siog sauso mąstymo žmonės nutarė, kad 
tokie „sentimentai“ nereikalingi".

Gražu, kad bent redakcijoj yra žmogus 
su sentimentu Vilniaus miesto istorijai.

SOCIALDEMOKRATAI 
VEIKIA

VOKIETIJOS LIETUVIU
SOCIALDEMOKRATU DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA

(2)
Opozicijai! išėjus

Vienas iš veikliausių, veržliausių ir (pa
čia gerąja to žodžio prasme) neramiausių 
ne tik VLSDD veikėjų, bet, tur būt, ir ap
lamai Vokietijos lietuvių bene bus jauno
sios kartos atstovas Artūras Hermanas. 
Buvęs Vasario 16 gimnazijos auklėtinis, 
dabar Muenchene studijuojantis A. Her
manas VLSDD seminare kalbėjo apie „So
cialdemokratus ir lietuvių bendruomenę“.

Pasak A. Hermano, Socialdemokratų 
draugija esanti neatskiriamai susijusi su 
bendruomene, nes Draugija tiesiogiai iš 
tos bendruomenės išaugusi. Referento žo
džiais: „Kai į konservatyvumą linkusieji 
stiprino savo pozicijas, liberalų ir social
demokratų kur-ne-kur užsilikę šulai vis 
daugiau izoliavosi nuo platesnės veiklos. 
Taip metų metais bendruomenės gyvenimų 
dominavo frontininkai ir jų pasekėjai. Jų 
darbas nebuvo lengvas, nes jį teko vie
niems nešti, bet ilgainiui, nesant kritikos 
ir opozicijos, ir pas juos pasirodė senstan
čios, netolerantiškos ir išdidžios partijos 
simptomai“.

Toliau A. Hermanas nurodo, kad, išau
gus naujai kartai, kuri, kaip paprastai, sto
jo prieš šabloniškumų ir nusistovėjimų, iš
ryškėję, jog bendruomenei pirmoje eilėje 
trūkstą opozicijos. Ir, matyt, neatsitiktinai 
opozicijos vaidmuo ir šiuo atveju atiteko 
socialdemokratams, nes taip jau įprasta, 
kad socialistinis sąjūdis visur ten papras
tai atsinaujina arba ir naujai įsigali, kur 
viena politinė srovė taip įsigali, kad siekia 
sau užglemžti minties, veiklos ir net teisy
bės monopolį.

Patyrimo troškulys
Ilgus metus VLB Krašto valdybą ir kitas 

Huettenfeldo įstaigas valdantieji konser
vatyvieji. A. Hermano nuomone, yra įga
vę daugiau patyrimo ir rutinos, ko kaip tik 
dar labai trūkstą socialdemokratams, Rei
kią būti atsargiais ir visų savo kortų ant 
stalo nedėti, nes juk praeitų metų patirtis 
parodžiusi, kad konservatyvieji kaip tik 
pasisavino gerinusiuosius opozicijos, taigi 
socialdemokratų planus ir projektus, ku
riuos dabar skelbia savais. „Turime kaupti 
patyrimą ir dar kartą patyrimą“, tvirtino 
jaunasis referentas, ir jis konkrečiai siūlė 
įdėmiai sekti Huettenfeldo įstaigų ir vado
vybių darbą, stebėtojais dalyvauti posė
džiuose ir susirinkimuose, savo narius 
smulkiai informuoti apie einamuosius vi
suomeninius reikalus, tuos reikalus savo 
tarpe labai akylai diskutuoti, pagaliau iš
dirbti ir savo konkrečius planus ir projek
tus ateičiai.

Iki ateinančių rinkimų į VLB organus 
VLSDD turi sustiprinti ir pajėgti rungtis 
prieš konservatyviuosius. „Tiesiog nesą
monė porą mėnesių prieš rinkimus pradėti 
žmones įtikinėti, kai jie trejis metus nieko 
apie mus negirdi“, nurodė A. Hermanas. 
O opozicijoje esant, jokiu būdu nereikią 
blokuotis su dešiniaisiais, nes toks balas
tas tegalįs daugiau pakenkti, nei padėti. 
Tokia klaida buvusi padaryta pastaruo
siuose rinkimuose, ir pasirodė, kaip pui
kiai konservatyvieji tai mokėjo propagan- 
diškai išnaudoti sau. Tačiau A. Hermanas 
siūlė ir ateityje palaikyti artimą draugys
tę su liberalais ir nepriklausomais kandi
datais. „nes jų siekimai maždaug atitinka 
mūsų“.
Vieni į postus, kiti merdi

Itin apleistos esančios apylinkės, nes da
bar veiklesnieji veržiasi į Huettenfeldo 
postus, o apylinkės merdi. Pastaruoju me
tu santykiai tarp Huettenfeldo valdybų ir 
apylinkių kiek pagerėję socialdemokratų ir 
kitų nepatenkintųjų sukeltojo triukšmo dė

Bet kalbamoji lentelė galėjo būti kieno 
nors tyliai pašalinta (progai pasitaikius) 
ir kitais sumetimais, negu sentimentų sto
ka Vilniaus praeičiai.

Lenkų administracijos įtaisyta pamink
linė lentelė, be abejo, buvo parašyta vien 
lenkų kalba. Lenkams ar lenkofilams to
kia lentelė galėjo žadinti ir tokių senti
mentų, kurių absoliutinė dauguma dabar
tinių Vilniaus gyventojų ir Vilniaus lanky
tojų ne tik neturi, bet nelabai ir prisiminti 
tesistengia. Akivaizdoj faktų, kad dabarti
nė Vilniaus administracija, jei kur deda 
paminklinius įrašus, tai tik dviem kalbom 
— lietuvių ir rusų, bet jokiu būdu ne vien 
lenkų, — tiems, kurie gali būti paskatinti 
sugrąžinti į senųjų vietą potvynio pamink
linį įrašų, greičiausiai kils eilė klausimų. 
Pavyzdžiui, nejaugi prisiminimas apie tą 
potvynį Vilniuje net ir dabar dar nerašyti- 
nas lietuviškai? Ir — ar šiais laikais gali
ma Vilniuje ką nors viešai parašyti be ly
giagrečiai pridėto įrašo ir rusų kalba? Pa
galiau, jeigu lenkti kalba kituose įrašuose 
nevartojama, tai ar bereikia lenkiškai apie 
potvynį rašyti, ypač ar galima laikyti už
rašų vien lenkiškai parašytą?

Tokiuose neaiškumuose Vilnius šiandien 
skęsta giliau, nei Vilniaus katedra Neries 
vandeny 1931 metais... (Elta) 

ka, tačiau ir ateityje reikią klibinti Huet
tenfeldo duris ir išvirsti tikrais apylinkių 
interesų gynėjais. A. Hermanas konkrečiai 
siūlė, kad Huettenfeldas, atseit, Krašto 
valdyba, kelis kartus per metus ruoštų se
minarus jaunimui, norinčiam aktyviai 
dirbti apylinkėse, „nes kaip gi kitaip pa
ruošti jaunimą veiklai?"

Šiuo metu apylinkėse esantis didelis vei
kėjų trūkumus. Tų trūkumų socialdemok
ratai kai kur jau užpildė, bet ir į kitas apy
linkes socialdemokratai ir bendraminčiai 
turėtų aktyviai įsilieti. O svarbiausia, esą, 
dirbti, veikti ir įtaigoti eilinius bendruo
menės narius ir tuos lietuvius, kurie bend
ruomenei nepriklauso, ir stengtis juos 
įtraukti, į lietuviškų veiklą.

„Atgal į liaudį!“
Socialdemokratų yra gana gabių organi

zatorių, mokančių patraukti ir pakalbinti 
žmones, bet kaip tik jie yra įkinkyti į viso
kias komisijas ir valdybas ir tuo būdu ta
po atitraukti nuo liaudies. Esąs pavojus, 
kad, įklimpę į tą sausų ir pernelyg išpūstą 
valdybų veiklų, ir socialdemokratai galį 
atitrūkti nuo liaudies ir jų palikti vieną, 
kaip tai padarė konservatyvieji.

A. Hermanas klausia: „Negi tik prieš 
rinkimus liaudį prisiminsime ir bandysime 
jų pritraukti skambiais šūkiais?" Ir nuro
do: „čia šuo pakastas, čia ir yra nelaimė, 
kad, gavę titulus, davėjus esame linkę pa
miršti, tarsi anie sulenkėję bajorai". Kol 
kas šito „kerinčio titulų traukimo“ social
demokratai esu išvengę, tačiau kartais vis 
dėlto šmėkšteli tas pasididžiavimo šešėlis, 
žemesniųjų nuvertinimas, nosies kėlimas. 
„O dar tik metai, kaip susikūrėme!" reto
riškai pabrėžia kalbėtojas. Jis siūlo: „Eiki
me atgal į liaudį! Trankius atsišaukimus, 
skambius naujų organizacijų vardus, viso
kias rezoliucijas palikime konservatyvie
siems, šioje srityje jie visada bus gabesni. 
Mūsų vieta yra tarp liaudies ir su liaudi
mi. Nežiūrėkime, kaip užhipnotizuoti, į 
Huettenfeldą. Tegu anie ten dar trejis me
tus pratūno, o mes tuo tarpu turime sudo
minti lietuvius lietuviškąja veikla ir bent 
apstabdyti nutautėjimą“.

Džiaukimės Įvairumu
Referato pabaigoje A. Hermanas iškėlė 

būtiną reikalą į Socialdemokratų draugiją 
telkti naujus narius ir bendraminčius. 
Ypač jaunimo tarpe tam esanti vešli dirva, 
nes jaunimas savaime yra kritiškas, o so
cializmas jam nesvetimas.

„Tad išvenkime jėgų skaldymo, nenusi
minkime. jeigu visų savo tikslų neįstengsi
me įgyvendinti, ir likime žmonėmis su vi
somis žmogiškomis savybėmis, nekelkime 
savęs per aukštai, bet ir nenusižeminkime. 
Išlaikykime humorą, teisę kritikuoti ir bū
ti kritikuojamais, draugiškumą. Juk visi 
mes lietuviai: smetonininkai ir komunistai, 
krikščionys ir ateistai. Ir džiaukimės tok) 
įvairumą matydami. Turėkime viltį, kad ši 
bendruomenė ras kelią į Lietuvą ir kalbą 
su lietuviais Lietuvoje“, referatą baigė Ar
tūras Hermanas.

Benj. Kordušaitis

(Bus daugiau)

GRIŽTANČIUJU SKUNDAI
Kai kurie tautiečiai lankosi Lietuvoje. 

Visi sugrįžusieji labai apgailestauja, kad 
neleidžiama jiems lankytis pas savuosius 
tėviškėse. Penkios dienos Vilniuje yra 
jiems labai sunkios ir vargingos, kai su
plūsta iš visos Lietuvos giminės j vieną 
viešbutį, kartais net į vieną tą patį kamba
rį. Visi nepatenkinti, kad neleidžiama ap
lankyti net tėvų kapų gimtajame sodžiuje.
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LONDONAS
KALENDORIUS JAU SPAUSDINAMAS

Nidos leidžiamasis sieninis kasdien nu
plėšiamas kalendorius su pasiskaitymais 
1970 metams jau spausdinamas. Atspaus
dintas jis eis j knygrišyklą, o paskui jau 
bus siuntinėjamas nuolatiniams jo ėmė
jams.

Bet tikimės, kad yra lietuvių, kurie mie
lai tokį kalendorių įsigytų, jei kas pasiūly
tų. Todėl prašome iš anksto užsisakyti di
desnius kalendoriaus kiekius tuos lietuviš
ko rašto mylėtojus, kurie tebeturi noro dar 
ir šiandien pabūti knygnešiais. Dabar už
sisakę, jie laiku gautų ir pirkėjus aprūpin
tų dar prieš N. Metus.

PRO LONDONĄ NAMO
JAV lietuviai Eug. Paulius su žmona, ap- 

važinėję Europą, grįždami namo buvo ap
sistoję Londono Lietuvių Namuose ir kele
tą dienų paskyrė Britanijos sostinei apžiū
rėti.

Kanadietis Tamoliūnas su žmona, grįžda
mi iš kelionės po Europą, buvo užsukę į 
Lietuvių Namus Londone.

JAV lietuviai dr. R. Šliažas su žmona, 
Bilskienė su dukra ir Cibas su žmona taip 
pat buvo sustoję Londono Lietuvių Na
muose.

PRAŠYMAS
Buv. žurnalo „Santarvė“ skaitytoją, tu

rintį atliekamą to žurnalo 1952 m. Nr. 2, 
prašau perleisti man. Atsilyginsiu.

Siųsti adresu: T. Vidugiris, 2 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 13 d., 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

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

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES SUSIRINKIMAS

VILTIES Klubo susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 10 d., 8 vai. vakare. Wardbridge 
mokykloje — Lichfield Rd.. Wednesfielde, 
prie Wolverhamptono.

Visus narius ir narius rėmėjus prašome 
atsilankyti.

Klubo Valdyba
VILTIS KVIEČIA

Po sunkaus sezono ir daugelio kietų 
rungtynių VILTIS vis dar žada laikytis ir 
šiais metais įstoti į lygą. Bet šitas jos žy
gis priklausys nuo to. kaip susirinkimas 
nutars. Susirinkimo data bus paskelbta.

Baigiant sezoną, rugsėjo 13 d., 7.30 v. 
vakare, George viešbučio salėje bus šei
myninis klubo vakaras, į kurį žada atsi
lankyti ir kitų klubų nariai. Jei medaliai 
ir taurės bus laiku įrašyta, tai jie ta proga 
bus ir įteikti. Best Williams taurės meda
liai bus įteikti Vilties klubo nariams, ku
riuos jie tikrai nusipelnė, supliekdami 
daug stiprių priešų.

Vakaro metu bus pranešta apie Vilties 
klubo ateities planus ir sprendimus. Klu
bas kviečia narius ir visus suinteresuotus 
klubo ateitim atsilankyti, pasilinksminti ir 
paremti vienintelį sporto klubą.

Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
MIRĖ PETRAS ČEPONIS

Langley Mill, Nottinghamšyre, Britani
joje, rugpiūčio 16 d. darbe mirė 55 m. am
žiaus Petras Čeponis.

Tą žinią pranešęs jo draugas R. Cauld-

well nurodė, kad numatoma laidoti rug
pjūčio 21 d. Eastwood kapinėse. Pagal jo 
laiško žodžius, velionis buvo iki raidės lie
tuvis, puikus darbininkas, sąžiningas, ties
mukas ir visokeriopai pavyzdingas.

Velionis buvo pavyzdingas „Europos Lie
tuvio“ skaitytojas, ne kartą ir parėmęs lie
tuvišką spausdintą žodį.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 13 d„ 6 vai. vakare. Lietuvių So
cialinio klubo patalpose rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias J. Zokas iš Der

bio.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome kuo gausiau į minėjimą atsilankyti 
ir keletą valandų praleisti lietuvių klube, 
o vietos bus visiems, tiek jauniems, tiek 
seniems.

Minėjimo programą pranešime vėliau.
Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems Eccles gyven

tojams, kurie suteikė man daug džiaugs
mo, lankydami mane ligoninėje.

E. Navakauskienė

DERBY
PADĖKA

Brangiems tautiečiams ir draugams, ku
rie, mūsų brangiai mamytei, uošvei ir se
nelei a. a. Ievai Riščiūnienei mirus, giliau
sio liūdesio valandoje pareiškė mums nuo
širdžią užuojautą ir dalyvavo palydint ją 
į amžino poilsio vietą, taip pat už gausius 
vainikus ir gėles, visiems reiškiame mūsų 
nuoširdų ačiū.

Ypatingą padėką reiškiame kun. A. Ge- 
rybai ir kun. S. Matuliui už atlaikytas ge
dulingas 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. Liepi- 
naitienei. kad jos nepamiršo ligonės ir daž
nai ją lankė.

Urbanavičių šeima
Sumaišyta padėka

Labai atsiprašome Urbanavičius, kad 
Europos Lietuvio Nr. 34 išspausdintoje jų 
padėkoje buvo iškritusi eilutė, dėl ko teks
tas pasidarė nesuprantamas.
Šįkart spausdiname padėką jau pataisytą.

VOKIETIJA
JAUNIMO SEKCIJOS UŽSIMOJIMAI
Vokietijos Lietuvių bendruomenės val

dybos narys jaunimo reikalams A. Šmitas 
(532 Bad Godesberg, Schloss Annaberg) 
liepos mėnesį išsiuntinėjo visiems apylin
kių vadovams bei veikėjams aplinkraštį, 
kuriuo paprašė atsiųsti jam adresus lietu
vių jaunuolių nuo 16 iki 30 metų amžiaus, 
priklausančių ir nepriklausančių Bendruo
menei, kalbančių ir nekalbančių lietuviš
kai. Jaunimo sekcija pasiryžusi persiorga
nizuoti ir pagyvinti savo veiklą.

Vokietijos Lietuvių bendruomenės jau
nimo sekcijos pirmininkas kun. V. J. Da
mijonaitis liepos vidury išsiuntinėjo Vasa
rio 16 gimnazijos "buv. mokiniams aplink
raštį, kuriuo praneša, kad spalio 4-5 d. d. 
numatomas šaukti suvažiavimas. Reikia ži
noti, kiek būtų norinčių dalyvauti. Pragy
venimo išlaidos bus padengtos, tačiau už 
kelionę teks patiems susimokėti. Prie ap
linkraščio pridėta atkarpėlė su klausimais. 
Ją prašomi užpildyti visi buvę Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, vyresni kaip 16 me
tų, ir pasiųsti šiuo adresu: V. J. Damijo
naitis, 6079 Sprendlingen, Postfach 105.

APYLINKĖS VEIKLA

Liepos 26 d. įvyko Saaro LB apylinkės 
valdybos posėdis, kuriame dalyvavo taip 
pat Vokietijos LB valdybos įgaliotinis Sa
aro kraštui kun. Bronius Liubinas ir Saaro 
krašto valdininkas Fritsch. Pirmininkas 
mokyt. Algirdas Palavinskas padarė išsa
mų pranešimą apie veiklą ir jos problemas. 
Padaryta visa eilė didesnio masto paren
gimų. išleistas Saaro Žinių biuletenis, ren
kami solidarumo mokesčiai.

Tą pačią dieną Marija ii' Algirdas Pala- 
vinskai atšventė savo vedybinio gyvenimo 
20 metų sukaktį. Bažnyčioje buvo atlaiky
tos jubiliejinės mišios, o Palavinskų na
muose suruošta jauki puota. Palavinskai 
augina sūnų Ričardą (18 m.) ir dukrą Ma
rytę (13). Abu lanko Vasario 16 gimnaziją. 
Ričardas talkininkavo pravedant vaikų va
saros stovyklą Romuvoje, o Marytė sto
vyklavo.

METINIS VOKIETIJOS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS

Jis įvyko Studijų savaitės metu liepos 
18 d. Annaberge. Be Vokietijos ateitininkų, 
dalyvavo prof. J. Eretas iš Šveicarijos ir 
Juozas Laučka iš JAV. Susirinkimą atidarė

pirmininkas dr. P. Karvelis. Praeito susi
rinkimo ir valdybos posėdžių protokolus 
perskaitė dr. J. Grinius. Nutarta ateinan
čiais metais suruošti jubiliejinį Europos 
ateitininkų kongresą. Į naują valdybą iš
rinkti kun. Br. Liubinas, Irena Natkevi
čienė ir dr. J. Grinius.

EUROPOS LIETUVIŲ
FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJA
Ji įvyko liepos 17 d. Bad Godesberge, 

Annabergo pilyje. Konferenciją atidarė 
ELFB pirmininkas prof. dr. Zenonas Ivins
kis, jai pirmininkavo kun. Br. Liubinas, o 
sekretoriavo Paulina Ivinskienė. Buvo iš
klausyti ir išdiskutuoti pirmininko, iždi
ninko, biuletenio redaktoriaus, ELFB at
stovo Studijų savaitės rengimo komisijoje 
ir ELI pranešimai. Išrinkta nauja valdyba 
ir kiti veiklos organai. Europos Lietuvių 
fronto bičiulių valdybos pirmininku ir to
liau liekasi prof. dr. Zenonas Ivinskis.

PAMINKLAS ERDMONUI SIMONAIČIUI
Jį nutarta pastatyti iki spalio 30 d. — 

iki velionies gimimo dienos. Tą dieną nu
matyta paminklą pašventinti.

Liepos 19-21 d. d. Hemsbache, Mannhei- 
me ir Huettenfelde lankėsi „Lietuvos pa
jūrio“ redaktorius Ansas Lymantas su šei
ma. Hemsbache jie susitiko su M. Pukyte 
ir Mannheime su testamento vykdytojos 
Pukytės įgaliotiniu Fr. Skėriu. Visi kartu 
aplankė a. a. Erdm. Simonaičio kapą Hu
ettenfelde.

DISERTACIJA DAKTARO LAIPSNIUI
Tėvas Konstantinas Gulbinas, OFM CAP, 

įteikė Muensterio universitetui savo moks
linį darbą apie lietuvę pedagogę Mariją 
Pečkauskaitę daktaro laipsniui gauti. Bir
želio 10 d. jis baigė laikyti paskutiniuosius 
egzaminus, kurie įvertinti aukščiausiu pa
žymiu.

Tėvas K. Gulbinas pavadavo kun. V. 
Šarką, išvykusį su skautais į Angliją, ir 
sutuokė jauną lietuvių porą: Valių Merke
vičių su Nijole Olišauskaite Salzgitter-Le- 
benstedte.

A. A. VINCAS RAUDONAITIS
Rugpjūčio 11d. prie savo namų gatvėje, 

Luebeck-Moisling, staiga mirė nuo širdies 
priepuolio Vincas Raudonaitis, kilęs iš Su
valkijos. Palaidotas rugpjūčio 18 d. Lue- 
becko Vorwerker kapinėse. Laidotuvių baž
nytines apeigas atliko dekanas Vaclovas 
šarka ir palydėjo gausus būrelis mūsų tau
tiečių, latvių, vokiečių ir kitų tautybių ve
lionį pažinojusių žmonių.

Velionis buvo gimęs 1926 m. gegužės 18 
d Vilkaviškyje. Karo metais tarnaudamas 
Savisaugos daliniuose, o vėliau vokiečių 
kariuomenėje, buvo susirgęs plaučių džio
va ir gaudavo nemažą karo invalido rentą, 
o taipgi ir socialinę rentą. Pokariniais me
tais gyveno Luebeck-Artillerie pabaltiečių 
stovykloje ir kurį laiką buvo tos stovyklos 
PBL apylinkės pirmininkas. Gyvendamas 
stovykloje, sukūrė gražią lietuvišką šeimą 
;— vedė Eleną Gustaitę, su kuria susilaukė 
sūnaus Tomo. Vėliau žmona su sūnum 
emigravo į JAV ir pastoviai įsikūrė Bosto
ne. o velionis dėl sveikatos išvažiuoti ne
galėjo. Kurį laiką tarnavo sanitarų kuopo
je Kaiserslauterne. Praeitais metais vėl grį
žo atgal į Luebecką. Iš profesijos buvo siu
vėjas, turėjo gerą balsą ir mėgo dainuoti, 
o per pamaldas giedoti. Buvo nagingas dro
žinėtojas ir piešėjas.

Tėvynėje liko jo dvi seserys su šeimo
mis ir kiti giminės, o Kanadoje du pusbro
liai ir giminių Vokietijoje.

Laidotuvėms buvo parvykusios iš JAV 
žmona ir uošvė. Ant kapo buvo sudėta 
daug gražių gėlių vainikų ir puokščių.

Luebecko lietuviai reiškia gilią užuojau
tą velionies žmonai ir sūnui ir visiems gi
minėms.

Tebūnie velioniui lengva Šiaurės Vokie
tijos žemelė, priglaudusi amžinam poilsiui.

J. Pyragas

MIRĖ M. KARPAVICIENĖ
Langenhagene (prie Hannoverio) liepos 

26 d. mirė Marijona Karpavičienė. Ji jau 
ilgesnį laiką sirgo širdim. Palaidota Lan- 
genhageno naujosiose kapinėse Grenzhei- 
de. Laidojimo apeigas atliko vietinis olan
das kunigas.

Paliko Langenhagene gyvenantį vyrą.

MIRUSIEJI

A. a. Aleksandra Kersnickaitė - Hilde- 
brandienė, gim. 1896 m. Virbalyje, mirė 
liepos 27 d. Hamburge. Palaidota rugpjūčio 
5 d. Hamburg - Ohlsdorf kapinėse.

A. a. Kotryna šaputytė - Banškuvięnė, 
gim. 1896 m. Kretingoje, mirė birželio 5 d. 
Vechtos senelių prieglaudoje. Palaidota 
birželio 7 d. Vechtos miesto kat. kapinėse.

A. a. Kazimieras Petraitis, gim. 1901 m. 
Žadeliškių kaime, mirė gegužės 27 d. Le- 
benstedte, palaidotas gegužės 31 d. miesto 
kapinėse.

Areštai Portugalijoje

Portugalijos policija suėmė apie 500 as
menų. kurie pagelbėjo norintiems nelega
liai emigruoti.

Daugumas tų emigrantų iškeliavę į 
Prancūziją ir Liuksemburgą.

MOKSLO METŲ PABAIGA
Liepos 10 d. Romuvos pilies salėje su 

mokiniais ir mokytojais, išvykstančiais 
vasaros atostogų, atsisveikino direktorius 
V. Natkevičius. Jis nurodė, jog vienas pa
grindinių šios mokyklos tikslų, šalia mo
kymo ir auklėjimo, yra lietuvybės išlaiky
mas bei puoselėjimas. Jis pasidarė dar 
svarbesnis, kai JAV uždaryta lietuviškoji 
pranciškonų gimnazija ir vienuolių seselių 
vedamas bendrabutis Putname. Vasario 16 
gimnazija liko vienintelė lietuvių gimna
zija laisvajame pasaulyje. Kiek ilgai ji iš
silaikys? Tai priklausys nuo lietuvių šei
mų sąmoningumo.

Pastangos sustiprinti gimnazijoje lietu
vybės ugdymą davė vaisių, nors ne tokių 
gausių, kokių tikėtasi. Buvo panaudota 
paskutinioji priemonė — pažymių rašymas 
už lietuvių kalbos vartojimą. Tai paskati
no vyresniąsias klases pasistengti, nors jos 
galėjo ir didesnę pažangą padaryti. Būtų 
geriau, kad lietuvių kalbos gilinimas būtų 
vykdomas iš meilės, o ne dėl skatinimo iš 
šalies. Pagyrė berniukus, kurie pasekė 
mergaičių pavyzdžiu ir susitelkė į sambū
rį, panašų į Romuvos Raganėlių Ratelį 
(RRR), kurio narės visada kalba lietuviš
kai. Berniukų sambūris dar per jaunas, 
kad būtų galima matyti vaisius. Lituanis
tikos mokytojai per porą metų sudėjo pi
nigų, iš kurių susidarė lobis. Jis skirtas 
mokiniui, pavyzdingai kalbančiam lietuviš-

SJbattytaju Cai&fiai
AR NELIKOM SODYBAI SKOLINGI?

Sakoma, kad skola ne žaizda, ji neužgis, 
arba kad už gerą blogai atsiliepia. Tai po 
Sekminių sąskrydžio taip ir atsitiko. Tai 
man ir nesuprantama. Vienur juk už pasi
darbavimus ar talką gaunama padėkos, o 
kitais atvejais —■ priekaištai. Kai skyriuo
se būna minėjimai, subuvimai ar kieno iš
leistuvės ir kai kas patalkininkauja, tai po 
to „E.L.“ puslapiuose jiems dėkojama, visi 
išvardijami pavardėmis. O po Sekminių 
sąskrydžio kad būtų nors vienas kermoši- 
ninkų pasirodęs Sodybos vedėjui su padė
ka! Priešingai, prasidėjo ilgiausi priekaiš
tavimai, nepasitenkinimai ir net tarytum 
reikalavimai. Gal J. Lūžai daug daugiau 
teko pasidarbuoti, negu talkininkams sky
riuose, kad atvykusieji būtų patenkinti. Jis 
ir patsai buvo prasitaręs, kad Sodyba iš 
savo pusės deda pastangas, jog visi atvy
kusieji jaustųsi kaip namie ir būtų paten
kinti, o taip pat iš anksto atsiprašė už gali
mus mažus nepatogumus, kurie pasitaiko, 
kai būna didelis žmonių susibūrimas. Ne
paisant tai. vis tiek nepasitenkinimas buvo 
liejamas. Kaip tokiais atvejais reikia jaus
tis?

Tur būt, žinome, kad Sodyba nėra J. Lū- 
žos, o Lietuvių Namų Bendrovės. Tai ir ne
pasitenkinimą nereikėjo vienam vedėjui 
primesti. O Sodyba taip tvarkoma, kad gal 
nereikės sumesti nė po 10 šilingų. Many
čiau, kad visi tie. kurie nori, kad Sodyba 
būtų mūsų, turėtume būti J. Lūžai dėkingi 
už rūpestingumą ir sugebėjimą ją išlaiky
ti. Gal dėl vien Sekminių sąskrydžio Sody
ba neišsilaikytų, bet kai vedėjas sumanus, 
tai ir suranda būdų, kaip ir iš kur gauti 
svariukų ir iš kitataučių.

J. Liobė

DĖL NETINKAMŲ ŽODŽIŲ
„Europos Lietuvio“ 31 numeryje Dzū-lis 

rašo, kad liepos 13 d. programos vedėjas, 
norėdamas „mundriau“ pasirodyti, pradė
jo šitaip kalbą: „Šiandien mūsų kunigas 
pablevyzgojo, tai ir aš dabar blevyzgosiu“. 
Toliau straipsnelio autorius klausia: „Koks 
čia per posakis, koks lietuvių kalbos dar
kymas? Ar galima viešame visuomeniška
me subuvime tokie yulgariški žodžiai kal
bėti?“

Blevyzgoti yra senas žodis, vartotas Lie
tuvoje. Žodynas rodo, kad jis reiškia ne
padoriai kalbėti. Bet kasdieninėj kalboj jis 
buvo taikomas ir tokiam žmogui, kuris 
mėgsta išdaigauti ar linksmai plepėti. Va
dinas, tas žodis ne visur vienodai supran
tamas ar taikomas. Pagal žodyną išeitų, 
kad programos vedėjo pasakytąjį sakinį 
būtų galima išryškinti šitaip: „Šiandien 
mūsų kunigas nepadoriai kalbėjo, tai ir aš 
dabar nepadoriai kalbėsiu". Smulkmeniš
kai nesigilinant, man atrodo, kad nėra nie-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — rugpiūčio 31 d., 1 v. 
p. p.
ECCLES — rugsėjo 7 d., 12.15 val.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 31 d„ 11.15 

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

Židinyje.
COVENTRY — rugsėjo 14 d„ 12.45 val.. 

St. Elizabeth.
BRADFORD ■— rugsėjo 7 d„ 12.30 v.
LEEDS — rugsėjo 7 d., 3 v. p. p. Holy Ro

sary bažn.
NOTTINGHAM — rugsėjo 14 d„ 12.30 v. 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 21 d„ 12.30 v.

abiturientui Petrui Nevu-

pradžioje gimnazijoje buvo 
pabaigoje 94 (pr. metais

kai. Deja, to lobio dar niekas neatkasė...
JAV lietuvis Dėmė-Demereckis ir šiais 

metais atsiuntė 50 dol. vyriausios klasės 
geriausiam lietuvių kalbos mokiniui. Pre
mija įteikiama 
liui.

Mokslo metų 
103 mokiniai, 
mokslo metų pradžioje 106, pabaigoje 91). 
67 perkelti į aukštesnes klases, 23 palikti 
kartoti kurso, 4 ketvirtos klasės mokiniai 
gavo pataisas. Tai blogiausia klasė (geriau
siai mokėsi VIII kl.). Pataisų naujovė pa
imta iš nepr. Lietuvos praktikos. Dėl nepa
jėgumo mokytis gimnaziją turėjo palikti 3 
mokiniai ir 1 dėl blogo elgesio.

Buvo iššaukti geriausi mokiniai: Miku- 
žauskaitė (I klasė), Kiužauskas (II kl.), 
Normantaitė (IV), Angelė Vilčinskaitė 
(II). Dirgėlaitė (I). Kynas (III), Žaliukas 
(IV), Landas (VIII), šiušelytė (III) ir Ol- 
dinskaitė (I).

Geriausio elgesio mokiniai buvo abitu
rientas Juodzevičius, Kiužauskas (II kl.), 
Sutkaitytė (IV kl.), šimkevičiūtė (VII kl.).

Keletas šešias klases baigusių mokslei
vių palieka gimnaziją su vidutinės bran
dos (Mittlere Reife) pažymėjimais. Jiems 
direktorius palinkėjo pasisekimo pasiren
kant profesiją ir prašė neužmiršti Vasario 
16 gimnazijos, o visiems kitiems — gerų 
atostogų. (VKV Inform.)

ko bloga. Tai buvo tik paprastas progra
mos vedėjo pajuokavimas, prisitaikant 
prie linksmo subuvimo nuotaikos. Matyt, 
ką nors linksma kunigas papasakojo, tai po 
to įsidrąsino ir programos vedėjas laisviau 
reikšti savo mintis. Gal ir jo gimtojoje vie
tovėje toks žodis buvo vartojamas kasdie
ninėje kalboje ir suprantamas ne įžeidžia
mąja prasme. Gal buvo taikomas tik to
kiam žmogui, kuris mėgsta linksmai ir juo
kaujamai kalbėti.

Panašių žodžių turime visą eilę. Štai ke
letas jų: ambryti, blevyzgoti, bliuznyti, ple
pėti, pliaukšti, pliaupti, pliovoti, taukšti, 
tauzyti, vogroti ir kt. Tai vis Lietuvoj var
toti žodžiai, tik, kaip minėjau, kai kur bu
vo skirtingai suprantami. Be to, daug kas 
priklausė nuo to, kokiu atveju juos varto
jo. Jeigu piktai pasakydavo, tai kartais gal 
ir būdavo pagrindo užsigauti. Bet jeigu 
juokais pasakydavo, tai niekas nekreipda
vo dėmesio.

V. Vytenietis

NĖRA IŠEITIES

Vakarų Vokietijos parlamente iškilo žo
dinis apsikapojimas, kai krikščionių demo
kratų atstovai užsipuolė socialdemokratą 
Helmutą Schmidtą, kad jis su grupe savo 
partijos atstovų priėmė Sov. Sąjungos 
kvietimą važiuoti į Maskvą ir rugpiūčio 21 
d. dalyvauti Čekoslovakijos okupacijos me
tinių iškilmėse.

Schmidtas į puolimus atsakė įdomiu iš
sisukinėjimu. Girdi, jei mes būtume pasi
ryžę važiuoti savaite anksčiau, tai būtume 
pataikę į metines, kai pastatyta Berlyno 
siena. Jei važiuotume dviem savaitėm vė
liau, tai ta kelionė sutaptų su 30 metų su
kaktimi, kai prasidėjo karas. Jei būtume 
važiavę dviem mėnesiais anksčiau, tai ta 
kelionė būtų sutapusi su sukaktimi, kai 
Hitleris užpuolė Sov. Sąjungą, o jei dar 
porą mėnesių palauktume, tai nuvažiavę 
pataikytume į patį Spalio revoliucijos iš
kilmių vidurį.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!
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