
TERORO PADARINYS
Vysk. Antanas L. Deksnys jau Europoje. 

Rugpjūčio 21 d. jis atvyko į Bad Woeris- 
hofeną, į namus, kuriuos Augsburgo vys
kupas buvo perleidęs amžino atminimo 
vysk. Pranui Braziui ir kur šis buvo be
steigiąs pastoracijos ir studijų centrą. Čia 
laisvosios Europos lietuvių vyskupas suti
ko atsakyti į eilę klausimų ELI vedėjui 
kun. Br. Liubinui.

ELI: Garbusis Ganytojau, Europos lie
tuviai dvejus metus laukė vyskupo ir jį 
sulaukę Jūsų asmenyje džiaugiasi, nepai
sant tai, kad tik retas anksčiau yra ką nors 
apie Jus girdėjęs. Ypač V. Vokietijoje gy
venantieji lietuviai didžiąja dalimi yra ant
rojo pasaulinio karo pabėgėliai, o Jūs iš 
Lietuvos išvykote kur kas prieš to karo 
pradžią (1936). Ar nemanote, kad tas fak
tas bus prisidėjęs ir Vatikanui, parenkant 
Jus iš apie 500 lietuvių kunigų vyskupo 
pareigoms?

Vysk. Deksnys: Laukiau vyskupo pasky
rimo, kaip ir kiti lietuviai, tačiau nema

Septynios DIENOS
Aiškinamasi Ulsterio reikalai

Britų kariniams daliniams perėmus tvar
kos priežiūrą, Ulsteryje (šiaurinėje Airijo
je) aprimo riaušininkai.

Pagalbinei policijai įsakyta sunešti į nu
rodytas būstines ginklus, kurie būdavo na
mie laikomi. Ginklai surenkami ir iš civi
lių.

Britanijos vidaus reikalų ministeris Cal- 
laghanas buvo nuvažiavęs vietoje išsiaiš
kinti reikalų. Riaušių priežastims išsiaiš
kinti paskirta komisija.

Čekoslovakijos protestas
Čekoslovakijos užsienių reikalų ministe

ris pareiškė protestą Britanijos, JAV ir 
Austrijos ambasadoriams dėl tų kraštų 
spaudos laikysenos okupacijos metinių pro
ga. Laikraščių laikysena buvusi įžeidžiama, 
žeminami to krašto vadai. Buvę stengia
masi daryti įtakos Čekoslovakijai.

JAV ambasadorius buvo paprašytas per
duoti griežtą protestą ir V. Vokietijai.

Darbininkai kalti
„Rude Pravo“ pakaltino fabrikų darbi

ninkus, kad jie terorizuoja savo bendra
darbius, kurie priklauso pagalbinei milici
jai ir Čekoslovakijos okupacijos metinių 
dienomis ėjo padėti policijai tvarkyti de
monstrantų.

Darbininkai reikalavę, kad tie milicinin
kai būtų pašalinti iš darbo fabrikuose.

Kitas kaltina
Neseniai Čekoslovakijos komunistų va

das Husakas pakaltino buvusį vadą Dub- 
čeką, kad jis nei kitų vadų, nei krašto gy
ventojų neįspėjo, jog Sov. Sąjunga pakar
totinai buvo nurodžiusi į reformininkų 
veiklos pavojų.

Dabar ir ministeris pirmininkas Černi- 
kas pakaltino Dubčeką. kad jis gyvybiniais 
reikalais nesutardavo su kitais vadais.

Kinija ruošiasi
Kinija iš Sinkiango provincijos miestų 

išgabena moteris ir vaikus. Apie Pekingą 
įmonės jau nudažytos dengiamomis žalia 
ir ruda spalvomis.

Kariniai traukiniai nuolat juda į šiaurę. 
Kai kuriose provincijose sumobilizuoti at
sarginiai.

VYSKUPAS SAVO NAMUOSE
niau, kad juo būti teks man. Kai buvau at
siklaustas. ar sutinku vyskupo pareigas 
priimti, atsakyti nebuvo lengva. Nežinau, 
kas nulėmė, kad buvo parinktas mano as
muo. Tai tiesa, kad iš Lietuvos nesu nuo 
nieko bėgęs. Baigęs studijas, negrįžau į 
Lietuvą, nes tai padaryti kliudė karas. 
Paskui pradėjau dirbti lietuvių tarpe, ten 
buvau reikalingas, ir darbas man patiko. 
Darbo buvo tiek daug, kad net nebuvo lai
ko Lietuvos aplankyti.

ELI: Po konsekracijos apie pusantro mė
nesio praleidote JAV-bėse. kur dalyvavote 
visoje eilėje šaunių parengimų Jūsų gar
bei. Kada atvykote Europon, kur buvote 
apsistojęs, su kuo susitikote?

Vysk. Deksnys: Rugpiūčio 2 d. atvykau į 
Romą, o po poros dienų (VIII. 6) buvau 
priimtas popiežiaus jo vasaros rezidencijo
je Castel Gandolfo. Paulius VI suteikė pa
laiminimą visiems lietuviams, o ypač ma
no globai pavestiesiems. Romoje išbuvau 
apie 3 savaites, susitikau su kardinolais

Ministerial traukiasi
Praeitą mėnesį, protestuodamas prieš 

cenzūros įvedimą, pasitraukė Čekoslovaki
jos kultūros ministeris Galuška.

Dabar pasitraukė liberalus švietimo mi
nisteris Bezdičekas. Jo vietą užėmė kon
servatyvus prof. Hrbekas.

Muzuimonų viršūnės
Arabų kraštų vadai sujudo ir savo gy

ventojus nuteikė prieš Izraelį ypač po to, 
kai Jeruzalėje sudegė muzuimonų didžiai 
branginama moska. Izraelis yra suėmęs 
australą, kuris prisipažinęs, kad padegęs.

Egipto prez. Nasseras ir Saudžio Arabi
jos karalius Faisalas ragina šaukti visų 
arabų kraštų vadų pasitarimą.

Puldinėjimai nesiliauja
Arabų partizanai sovietinėmis raketomis 

apšaudė Jeruzalę.
Izraelio aviacija dėl to bombardavo Jor

dane partizanų bazes.

šnipai
Irakas vėl nuteisė ir pakorė ar sušaudė 

15 asmenų, pakaltintų šnipinėjimu Izra
eliui ir JAV.

Šiais metais pagal tokius kaltinimus jau 
sulikviduotas 51 asmuo.

Po to vėl nuteisti (i.

Anarchija Kinijoje
Kinijos laikraščiai ir radijas staiga pra

dėjo kalbėti apie anarchiją, kuri apimanti 
daugelį krašto vietų.

Perauklėti savininkai, turtingi kaimie
čiai, kontrrevoliucionieriai, dešinieji, reak
cingasis buržuazinis elementas ir sauja be
sislapstančių kontrrevoliucionierių niekaip 
negalį susitaikyti su pralaimėjimu ir sten
giąs! sabotuoti.

Biznis su Loginovu
Prieš porą metų Pietų Afrikoje buvo su

imtas rusų šnipas Loginovas, bet nebuvo 
kuo jo rimtai pakaltinti.

Dabar P. Afrika padarė su juo biznį. Jis 
buvęs atiduotas Vokietijai, kuri už Logi- 
novą atgavusi 10 savo šnipų.

Bet už tą biznį su Loginovu P. Afrika 
gausianti karinių priemonių ir tokių pre
kių, kurių ji šiaip negalėtų gauti.

Antonio Samorė, Sakramentų kongregaci
jos vadovu, ir Carlo Confalonieri, Vyskupų 
kongregacijos prefektu. Taip pat susitikau 
su eile vyskupų, pvz„ Vyskupų sinodo sek
retorium Rubin, P. Marcinkum, Sipovič ir 
kitais. Su kai kuriais reikalingais asmeni
mis pasimatyti negalėjau, nes rugpiūtis 
Romoje yra atostogų mėnuo. Rugpiūčio 15 
d. Šv. Kazimiero kolegijos rektorius apaš
tališkasis protonotaras prel. dr. Ladas Tu- 
laba sukvietė Romos lietuvius susipažini
mui. Aplankiau Romoj gyvenančius lietu
vius kunigus, susitikau su naujuoju mari
jonų provinciolu tėv. Sielski. Rugpiūčio 19 
d. atvykau V. Vokietijon, pirmoj eilėj pas 
Sielovados direktorių prel. dr. Joną Avižą 
į Miuncheną. O dabar esu Bad Woerishofe- 
ne, Europos lietuvių vyskupo namuose. Iš 
Romos į Vokietiją mane palydėjo tėv. dr. 
Juozas Vaišnora MIC.

ELI: Ar jau spėjote susipažinti su savo, 
kaip Europos lietuvių vyskupo, uždavi
niais? Kokie jie yra? Kaip juos vykdysite? 
Kur gyvensite? Ar jau turite pasirinkęs 
bendradarbius?

Vysk. Deksnys: Pirmoj eilėj stengiuosi 
susipažinti su aplinkybėmis, kuriose teks 
dirbti. Noriu patirti visų pageidavimus, 
siekius, susipažinti su lietuviais kunigais. 
Skaitau, kad labai svarbu, jog kiekvienas 
kunigas būtų socialiai tinkamai aprūpin
tas. Nežinau, ar rūpinsiuos šv. Rašto verti
mu. Visą šv. Raštą išversti yra labai dide
lis darbas, ir nežinau, ar galėčiau tam rei
kalui suorganizuoti pakankamai lėšų. Ži
noma, nesakau, kad nereikia naujai versti. 
Būtų gera turėti vertimą iš originalių teks
tų ir tai gera lietuvių kalba. Tačiau nerei
kia daryti duplikatų. Reiktų derinti dar
bus su JAV-bėse veikiančia liturgine ko
misija, kuri taip pat rūpinasi šv. Rašto 
tekstais, kiek jie naudojami liturgijoje. 
Manau, kad būtų labai svarbu pasirūpinti 
katechetine ir apologetine literatūra lietu
viškai. ypač turint galvoje dabartinį vyks
mą ir nerimą Katalikų Bažnyčioje.

Noriu sušaukti lietuvius kunigus pasto
racinei savaitei-pasitarimams. Žinoma, teks 
tai atlikti atskirais kraštais: V. Vokietijoje 
ir Didžiojoje Britanijoje. Kraštus, kur tė
ra po vieną lietuvį kunigą, teks jungti prie 
gausesnių susibūrimų.

Konkrečiai dar neturiu pasirinkęs asme
nų, kurie bus mano artimieji bendradar
biai. Gyvensiu čia, Bad Woerishofene, ir 
Romoje.

ELI: Ar lietuviškąją pastoraciją laikote 
pagrindine, ar tik pagalbine?

Vysk. Deksnys: Reikia stiprinti indivi
dualią pastoraciją. Labai svarbu jaunimo 
reikalai, kad neištaustų. Pastoracija ir tau
tiškumo palaikymas turi eiti ranka rankon.

ELI: Ar tautiškumas nekliudo religi
niam gyvenimui? Juk yra pavojaus, kad 
lietuviai tik tada praktikuos religiją, kai 
ją skelbs lietuvis kunigas. O tai daugeliu 
atvejų reguliariai turėti juk neįmanoma?

Vysk. Deksnys: Reikia, kad katalikas bū
tų savas Bažnyčioje ir tada, kai ten nau
dojama jam svetima kalba. Apskritai tai 
sunkus klausimas, kuris dar reikalauja iš
samių studijų.

ELI: Kaip yra su Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje? Ar pramatoma, kad ji duos pa
šaukimų ir pastoracijai Europoje?

Vysk. Deksnys: Vienas iš rūpesčių, kad 
iš viso būtų lietuvių tarpe pašaukimų ku
nigystei. o kolegijos uždavinys juos auklėti 
lietuvių pastoracijai užsienyje, taigi ir Eu
ropoje.

ELI: Vysk. Brazys planavo studijų cent
rą. Ar ir Jūs turite planų šioje srityje?

Vysk. Deksnys: Reikia dvasios, dvasinės 
koncentracijos. Norėčiau tinkamai panau
doti visus talentus, norėčiau sutelkti inte
lektualus — kunigus ir pasauliečius.

ELI: Šv. Kazimiero kolegija yra išleidu
si daug jaunų kunigų su mokslo laipsniais. 
Didelė jų dalis yra JAV-bėse, ne lietuvių 
tarpe. Ar negalima jų grąžinti lietuviškam 
darbui?

Vysk. Deksnys: Nesvarbu, kuriame kraš
te kas gyvena. Reiktų rinkti jėgas iš visur.

ELI: Kokie yra patys artimieji darbai?
Vysk. Deksnys: Tartis su Sielovadą di

rektoriais, užpildyti vietas, kur trūksta 
kunigų. Stengsiuosi susitikti su vyskupais 
tų vietų, kur yra lietuvių.

ELI: Ar jau orientuojatės, kokie visuo
meniški ir šiaip lietuviški sambūriai bei 
institucijos veikia V. Vokietijoje? Kaip 
juos vertinate?

Vysk. Deksnys: Be abejo, visada sekiau 
lietuvišką gyvenimą per spaudą. Žinau, 
kad Vokietijoje veikia Lietuvių bendruo
menė, kad yra organizuotas jaunimas, kad 
veikia Vasario 16 gimnazija, kad ruošia
mos Lietuviškųjų studijų savaitės. Tai vis
kas labai vertinga ir gera. Pirmoj eilėj sta
tau Lietuvių bendruomenę. Aišku, labai 
svarbi pasauliečių veikla Bažnyčioje, kuri, 
kiek girdėjau, irgi yra organizuota.

KODĖL IŠ RUSIJOS PABĖGO
Rašo STEPAS

Bene didžiausia šios vasaros Londono 
sensacija bus ukrainiečių kilmės rašytojo 
Anatolijaus Kuznecovo pabėgimas iš bol
ševikinio „rojaus“. Jis, tariamai lydimas 
anglistikos profesoriaus Jurgio Andjapari- 
dsės, o iš tikrųjų šio profesoriaus, kaip so
vietinio šnipo sekamas ir saugomas, atvy
ko į Londoną neva rinkti medžiagos iš I<e- 
nino gyvenimo ruošiamam romanui. Ta
čiau Kuznecovas išsprūdo iš seklio prie
žiūros ir paprašė anglų valdžios egzilinės 
buities. Tai sukėlė didelį aliarmą sovietų 
ambasadai, kuri norėjo dar Kuznecovą pri
sivilioti ir jėga grąžinti į Rusiją, bet Kuz
necovas nesileido apgaunamas. Jis pasiju
to laimingas, apgavęs bolševikų slaptąją 
policiją ir ištrūkęs iš bolševikinio pragaro.

Mums, lietuviams, rašytojams ir nerašy- 
tojams, pabėgusiems nuo bolševikinio mir
ties pavojaus, nėra nieko ypač nauja Kuz
necovo pabėgimo istorijoje. Mūsų rašyto
jai, o kartu ir visa lietuvių tauta, gerai pa
žino bolševikinę doktriną ir valdymo siste
mą 1940-1941 m. okupacijos laikotarpiu. 
Tada mūsų rašytojai bolševikų buvo pri
versti prieš savo sąžinę pasirašinėti viso
kias platformas, rašyti Stalinui ditiram
bus. Kas to nerašė, buvo pasmerktas mir
čiai arba išvežtas į Sibirą. Todėl supranta
ma, kad 1944 m. dauguma lietuvių rašyto
jų, vengdama naujo konflikto su sąžine ir 
nenorėdama būti skerdžiamųjų avių būk
lėje, pasitraukė į Vakarus ir išsibarstė po 
visą laisvąjį pasaulį. Tą patį padarė ir 
dauguma dailininkų, muzikų, mokslininkų 
ir didžiulė masė įvairių profesijų lietuvių. 
Lietuvių rašytojams tik kyla klausimas, 
kodėl anglų spauda dėl vieno Kuznecovo 
kelia tiek daug triukšmo, o savo laiku ir 
dabar tebetyli dėl gausybės lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių ir k. pavergtų tautų 
iš tėvynės išvarytų rašytojų ir nerašytojų?

A. Kuznecovo pabėgimas mums dar kar
tą patvirtina, kad ir po 25 m. sovietinio re
žimo kitėjimo rašytoji) atžvilgiu bolševiki
nė sistema nė kiek nėra pasikeitusi. Neuž
mirškime, kad Kuznecovas buvo ne koks 
antisovietinis rašytojas, bet partinis: jis 
priklausė komunistų partijai. Jei jis būtų 
buvęs karjeristas, jis būtų galėjęs padary
ti karjerą. Jis ir šiaip savo gabumais buvo 
iškilęs į literatūros viršūnes. Jo veikalai 
yra išėję 40 kitų kalbų vertimuose. Tačiau 
Kuznecovas jautėsi sovietų „rojuje“ kaip 
kalinys. Jis buvo nuolat daugybės šnipų 
sekiojamas. Kada jis atsisakė enkavedis
tams tarnauti rašytojų išvykoje į Paryžių, 
jis nustojo bolševikų sluoksniuose pasiti
kėjimo, ir jam nebeleido išvykti į JAV ar 
kurį kitą kraštą. Jo raštų rankraščiai buvo 
sovietinės cenzūros taisomi, kaip bolševi
kams patiko. Kartais Kuznecovas nebepa- 
žindavo savo kūrinių: cenzūra juos taip 
neatpažįstamai iškraipydavo. A. Kuzneco
vas, kaip jis sakosi, pasidarė trečios rū
šies rašytoju. Pirmajai rūšiai priklauso tie 
sovietiniai rašytojai, kurie ištikimai klau
so komunistų partijos ir NKVD įsakymų. 
Jei reikia girti Staliną, jie savo raštuose 
„ura“ rėkia Stalinui; jei reikia niekinti 
Staliną, tie patys po kelių dienų batsiuviš- 
kai niekina Staliną. Antroji rašytojų rū
šis, kuri rašo pagal savo gabumus ir sąži
nę. Tačiau jų raštai sovietinėje Rusijoje 
nespausdinami. Jie fiziškai nyksta, tie ra
šytojai. Ir trečioji rašytojų rūšis, kurie 
garbingai bando rašyti. Jie pasirenka ne
pavojingas temas. Rašo alegorijomis ar 
simboliais, palieka spragas, kad cenzoriam

A. A. ALGIRDUI VAICEKAUSKUI 

tragiškai žuvus Kanadoje, 
tėvams, seseriai ir broliui 

liūdesio valandoje reiškiu nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdžiu

M. Gelvinauskienė

AfA

VL. STRAKŠIUI staiga ir netikėtai mirus, 
neapsakomo skausmo ir liūdesio metu 
jo žmoną ir p.p. Urbanavičių šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

M. ir J. Mockai MDK

VLADUI STRAKŠIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiu žmonai 

K. Strakšienei ir broliui A. Strakšiui.

Povilas Adomaitis

RAŠYTOJAS KUZNECOVAS?
VYKINTAS

būtų mažiau darbo. Kuznecovas buvo tų 
rašytojų eilėse, kurie pasirenka šį tretįjį 
kelią. Bet ir šiame kely jis suklupo. Pasida
rė nepatikimas. Bolševikų agentai pirma 
jį išprovokavo, norėjo jį padaryti šnipu, 
bet kada jis nuo negarbingo rašytojui dar
bo atsisakė, tada ėmė jį patį persekioti 
įvairūs šnipeliai. Jis juos pavarė lauk. Ta
da pasiuntė pas jį moterį Luizą Seniną, 
kuri jam prisipažino, kad ji yra enkavedis
tų paskirta jam sekti. Kada L. Senina nuo 
šio niekšiško darbo atsisakė, ji neteko tar
nybos. Tada enkavedistai parinko naują 
šnipę, Tanią Subotiną. Jei Kuznecovas iš
vykdavo kur nors iš savo buto, grįžęs na
mo pastebėdavo, kad jo butas būdavo iš- 
uostinėtas šnipų. Tada jis ėmė rankraščius 
slėpti: marmelado dėžutėse juos užkasdavo 
žemėje. Bet ir tai jis labai privargdavo, 
kol rasdavo patikimų Rusijos žemę rank
raščiams slėpti!

Ilgainiui Kuznecovas taip buvo persekio
jamas, kad jis nebegalėjo nei laisvai tele- 
fonuoti, nei laiškų draugams rašyti, nes 
kiekvienas rusas jam atrodė jau šnipas... 
Štai ką jis rašo 1967 m. dienoraštyje: „Jau 
ilgas laikas, kai aš nebegaliu miegoti. Ma
no gyvenimas pasidarė varganas. Aš vis 
galvoju, ką aš parašiau, ir palyginu su tuo, 
ką aš būčiau galėjęs parašyti, ką aš būčiau 
iš širdies norėjęs parašyti... Prieš mano 
akis dar daug metų, kada aš galėčiau daug 
ką patirti, pažinti ir sukurti, bet jie bus 
niekais praleisti... Jei aš cituoju, ką „Babi 
Jar“ parašiau, tai aš jaučiuosi, kaip skruz
dė, įmūryta į namo pamatus. Prieš mane 
tik akmenys, sienos ir tamsybės... Iki gy
venimo galo jausti, kad esi gyvas užtroški- 
namas ir palaidojamas...“

Taip įsitikinusiam ir jaučiančiam Kuz- 
necovui nieko kita neliko, kaip tik planuo
ti pabėgti iš Rusijos. Jis buvo sugalvojęs 
slaptai perplaukti Juodąją jūrą. Jis buvo 
nuvykęs į Batumą ir ten po 15 valandų 
mokėsi po vandeniu nerti ir plaukti. Bet ir 
čia jis nebuvo tikras, kad bolševikų šnipai 
jo su radarais nepagaus. Tada jis atsisakė 
šio plano ir nusistatė bolševikinę valdžią 
apgauti.

Kuznecovas surizikavo palikti Rusijoje 
žmoną ir vaikus. Jis atsisakė vardan lais
vės ir rašytojo nepriklausomumo nuo vis
ko. Jis išstojo iš komunistų partijos. Jis at
sisakė darvinizmo ir marksizmo ir pa
smerkė juos. Jis atsisakė net nuo savo raš
tų ir pavardės. Jis dabar vadinsis A. Ana
tolis. Tik tie jo raštai bus patikimi ir jo 
vardu skelbiami pasaulyje, kurie išeis A. 
Anatolio pavarde.

Sovietinė vyriausybė paskelbė Kuzneco
vą išdaviku. Iškratė jo butą ir konfiskavo 
jo rankraščius ir korespondenciją Tūloje.

Tačiau Kuznecovas be baimės paskelbė 
atsišaukimą į čekų ir slovakų tautas, kvies
damas jas kovoti ir toliau dėl laisvės ir 
savarankumo.

Mums atrodo, kad Kuznecovas labai pa
vėluotai suprato, jog bolševizmas yra tokia 
pat diktatūra, kaip ir fašizmas. Lietuvių 
tauta tuo įsitikino jau nuo 1940 m. birže
lio 15 d., kada Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą.

Duok Dieve, kad išsilaisvinęs ir prare
gėjęs A. Anatolis, buvęs Kuznecovas, su
švistų Adomo Mickevičiaus genijumi ir 
Byrono kovos dėl laisvės ir nepriklausomy
bės dvasia.

Įspėjimas Maskvai

Kinija pasiuntė Rusijai griežtą notą, rei
kalaujančią sustabdyti „provokacinius 
veiksmus“ arba prisiimti „rimtas pasėkas“.

Notoj reikalaujama „išardyti visus įren
gimus ir sustabdyti neteisingai vykdomus 
karinius darbus“, kurie Kinijai trukdo lai
vininkystę pasienio upėmis.

Kinija tvirtina, kad ji daug kartų pro
testavusi dėl karinių provokacijų, bet į tai 
niekas nekreipęs dėmesio. O provokacinių 
nesusipratimų tarp birželio 1 d. ir liepos 
31 d. buvę 429.

Naujos „karštosios linijos“

JAV turi telefono „karštą liniją“ su 
Maskva ir Londonu.

Dabar tokia linija numatoma dar su Bo
na, o vėliau gal ir su Tokiju.

Daugiau negalima mažinti

JAV krašto apsaugos ministeris pasisakė 
prieš tuos kritikus, kurie reikalauja dar 
daugiau sumažinti karinį biudžetą.

Jis sutikęs, kad būtų sumažinta 3 mili
jardais dolerių, o tai reiškia, kad bus ma
žiau karinių laivų ir armija sumažės 100. 
000 karių, bet dar mažinti būtų pavojinga.
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LILIAN
Liliją Šukytę Vokietijos operos kritikai 

iškėlė, kaip geriausią solistę bei aktorę 
Miuncheno operos festivalyje geriausiai 
pateiktos brandžiausios Mozarto operos 
spektaklyje. - Tai buvo Mozarto komiška 
opera „Cosi fan tutte“, pažodžiui išvertus
— „Šitaip daro visos“, arba pagal prasmę
— „Moterys visos tokios". Tai gana sun
kiai įkandama opera, tad vokiečių scenoj 
esanti gana seniai matyta. Šis pastatymas 
esąs visais atžvilgiais puikiai nusisekęs.

„Lilian Sukis (Fiordiligi vaidmeny)“, 
rašė Miuncheno TZ (Teatro laikraštis) 
liepos 18 d„ „kuri yra lygiai iškili kolora
tūrinėse didžiagreitybėse, kaip ir pilname 
plačiamasčių kantilenų skambume, urmu 
užkariavo Miuncheno operos mėgėjus. Jau
na kanadietė, dirbanti „Met“ operoj, ir G. 
Rennerto kuriam metui galėjusi būti at
kviesta Miunchenan. yra didelis valstybi
nės operos laimėjimas“.

Die Welt: „...gražus, jaunas, aukštumose 
itin grynas, vidutiniame registre dar kiek 
neutralus, vandens skaidrumu skambąs 
balsas, giliai permąstytas, kruopštus vai
dinimas, ypač elgesy su meilikautojais, ku
rie turi būti apmaldyti“.

Muenchener Merkur: „Lilian Sukis Fior
diligi yra nepamainomas laimikis. Šioj ro
lėj visada tenka ko nors atsisakyti daina
vime. vaidinime ar išvaizdos įtikinamume. 
Lilian Sukis laimingu būdu turi viską. Ji 
susidoroja su „Uolų arija“, šiuo neįmano
miausiu dainavimo vienetu iš visų Mozar
to sukomponuotųjų; žvilgantys išeina he- 
roiški perėjimai iš aukštumų į žemumas 
(ir čia jos sopranas stiprus) ir pašėlusios 
ryžtingos koloratūros. Ir pagaliau bent 
kartą jaunuoliška, net mergaitiška Fiordi
ligi, žavinga pažiūrėti, pagaliau ir tas vai
dinimas, įtikinąs vaizduojamo personažo 
rimtumu bei aistra, bet tuo pačiu metu be- 
valdąs visus moteriško koketiškumo re
gistrus ir perteikiąs mylinčio geidimo spin
duliavimą, pasidavimą akimirkai ir karšta- 
kraujingumą“.

Salzburger Nachrichten: „Dainininkė 
šioj rolėj, dar jauna, Lietuvoj gimusi, šiau
rinėj Vokietijoj augusi kanadietė Lilian 
Sukis iš „Met“, Europoj yra didžiai džiugi
nantis radinys. Labai simpatiškos išvaiz
dos ir laikysenos, nustebino savo laisva, 
puikiai išlavinta koloratūra ir retu suge
bėjimu dramatines įtampas perteikti su

SUKIS
tikru jausmu ir raminančiu lygumu. Tad 
nenuostabu, kad Giunteris Rennertas šią 
menininkę atsikvietė pusmečiui į Bavari
jos valstybinę operą“.

Sueddeutsche Zeitung. kaip ir kiti, pa
gyręs sėkmingą šios operos atnaujinimą 
Vokietijoje, beveik pusę visos recenzijos 
paskyrė L. Šukytės bio-bei karjerografijai: 
„Daili, nepaisant trejų metų stažo Met-ope- 
roj, mergaitiškai kukli menininkė yra vie
na iš nedaugelio, kurias Rudolfas Bingas 
maždaug tiesiai iš konservatorijos įtraukė 
į Met...“ Žinoma, pažymėjo, kad L. šukytė 
„Lietuvoj gimusi, 1944 — 1950 m. gyveno 
šiaurinėj Vokietijoj, ligi su motina išvyko 
į Kanadą“. (Elta)

„LITHUANIA 700 YEARS“ NUOLAIDA
„Lithuania 700 years“, anglų kalba vei

kalas apie Lietuvą, susilaukia amerikiečių 
spaudos dėmesio. Amerikoje tos knygos 
platinimas eina dideliu tempu. „Europos 
Lietuvyje“ buvo minėta, kad kitiems kraš
tams jos kaina — 12 dol. — per didelė.

Pranešame, kad per Lietuvos Nepriklau
somybės Fondą užsisakiusieji gaus už 10 
dolerių. Užsakant prašom atsiųsti čekį. 
Platintojams duodama didelė nuolaida.

Kreiptis šiuo adresu: Lithuanian Inde
pendence Fund Inc., 87-80 96 Street, Wood
haven, New York, 11421. USA.

„PRAGIEDRULIAI“ LIETUVOJE
Šįmet suėjo 100 metų, kai gimė rašytojas 

Juozas Tumas-Vaižgantas.
Ta proga dviem knygomis išleistas pats 

stambiausias jo kūrinys—„Pragiedruliai“.
Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ ir tomas 

smulkesnių darbų buvo išleista jau prieš 
keletą metų. „Pragiedruliai“ išėjo dabar 
pirmą kartą tarybinėje santvarkoje.

PAMINĖTA „AMERIKA PIRTYJE“
Prieš 70 metų G. Petkevičaitės-Bitės, P. 

Višinskio ir kitų lietuvių veikėjų iniciaty
va Palangoje buvo pastatyta A. Vilkutai- 
čio-Keturakio komedija „Amerika pirty
je“.

Sukaktis dabar paminėta Palangoje pa
skaitomis ir koncertu. Palangos kultūros 
namų dramos kolektyvas suvaidino ir tą 
komediją.

REIKALINGOS 
FOTOGRAFIJOS

Leidinys „Lietuvių švietimas Vokietijo
je“ jau suredaguotas, kalba peržiūrėta, 
rankraštis atiduotas leidėjui — Kultūrai 
Remti Draugijai. Jei dar kas nors skubiai 
atsiųstų savos mokyklos istorinę apžvalgą, 
bandysime įjungti, kol dar bus galima.

šiuo metu tvarkomos iliustracijos. Gau
tąsias fotografijas suskirsčius pagal turi
muosius aprašus, pasirodė, kad dalis švie
timo įstaigų atsiuntė labai daug, bet yra ir 
tokių, kurios jokių neatsiuntė. Neatsiun- 
tusiųjų tarpe yra a) šie vaikų darželiai: 
Haunstetteno ir Hochfeldo (abu Augsbur
ge), Bad Woerishofeno, Blombergo, Dil- 
lingeno, Dresdeno, Dinkelsbuehlio, Eich- 
staetto, Eutino, Flensburgo, Haagos, Ingol- 
stadto, Itzehoės, Kempteno, Kielio, Max- 
huettės. Memmingeno, Meerbecko, Muehl- 
dorfo, Muencheno, Rothenburgo, Traun- 
steino, Unterlenningeno ir Wagenreutho; 
b) šios pradžios mokyklos: Ambergo, Augs- 
burgo-Haunstetteno, Bad Aiblingeno, Bad 
Woerishofeno, Clausthalio. Deiseno, Dillin- 
geno, Hallendorfo, Illertisseno, Ingolstadto, 
Kielio, Meerbecko, Memmingeno, Mitten- 
waldės, visų keturių Muencheno mokyklų, 
Noerdlingeno, Nuernbergo, Okerio, Pas
sau, Ravensburgo, Redsburgo, Rosenhei- 
mo, Scheinfeldo, Stadės, Tirschenreuthox 
ir Wesenburgo; c) šios progimnazijos ir 
gimnazijos: Bambergo, Hanau, Hannove- 
rio, Neumuensterio, Schweinfurto, Tuebin- 
geno ir Wunsiedelio; d) beveik jokių nuo
traukų negauta iš specialinių mokyklų ir 
amatų kursų, išskyrus „Žibinto“ prekybos 
mokyklą, Eichstaetto kun. seminariją, 
Flensburgo jūrų mokyklą ir Suaugusių 
institutą Wuerzburge.

Tų švietimo įstaigų, iš kurių negauta 
iliustracijų, vedėjai ar mokytojai prašomi 
skubiai atsiųsti po porą charakteringesnių 
fotografijų. Lydraštyje reikia pažymėti, ar 
jos paskolinamos, ar panaudojus padėti j 
Pasaulio Lietuvių Archyvą. Siųsti šios 
įstaigos adresu: V. Liulevičius, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

ĮDOMIOS PRIEŠINGYBĖS
Meksikoje vadinamasis Saguaro kaktu

sas būna net 12 tonų svorio. Šis milžinas 
savyje sukaupia apie toną vandens, išaugi
na apie 275.000 sėklelių, tačiau tik iš vie
nos sėklelės išauga naujas kaktusas.

POPIEŽIAUS TURTAI
„Duok apyskaitą savo užvaizdavimo“ 

(Luko 16,2).
Išganytojas, baigęs prilyginimą apie gud

rų užvaizdą, pažymėjo: „šio pasaulio vai-
kai gudresni su sau lygiais už šviesos vai
kus“ (Lk. 16,8).

Kas savaitė tūkstančiai lankytojų Vati
kano muziejuose mato brangiausius, pini
gais neišreiškiamus, meno turtus. Pati šv. 
Petro bazilika su šv. Petro apaštalo kapu, 
Išganytojo šoną pervėrusia ietimi, žymia 
kryžiaus dalimi, ant kurio mirė V. Jėzus, 
— tai brangenybės, kurių nėra kaip įver
tinti pinigais. Jie neparduotini. Smalsūs 
laikraštininkai panorėjo susekti, kokius 
turtus valdo popiežius, gausiai šelpdamas 
nelaimių ištiktus žmones, maitindamas 
įvairiuose kraštuose tūkstančius našlaičių; 
popiežius globoja katalikiškas mokyklas, 
kolegijas, universitetus, seminarijas, aka
demijas; tikėjimui platinti turi galingą ra
dio stotį, leidžia laikraščius, žurnalus ir 
turi sąlytį su visų pasaulio žinių agentūro
mis. Mokslo atžvilgiu katalikiškos mokyk
los paprastai pirmauja, jos neatsilieka nuo 
sau panašių valstybinių mokyklų. Per ty
rimo įstaigas, laboratorijas ir dvi observa
torijas kelia įvairų mokslą.

Vatikano valstybė, tiesa, yra maža, ne
turi nei 120 akrų žemės ploto, bet yra sa
varanki valstybė. Net turi savo smulkutę 
kariuomenę, policiją, diplomatų korpusą, 
savo ugniagesius, savo paštą, pinigų kalyk
lą, maisto ir sveikatos tarnybas.

Vatikanas yra Bažnyčios centras. Kata
likų Bažnyčiai priklauso pasaulyje dau
giau kaip 500 milijonų asmenų. Jie sudaro 
11 patriarchatų, 386 metropolijas, arkivys
kupijų ir vyskupijų 1676, prelatūrų 117, 
orientalų vyskupijų valdytojų 22, apašta-
linių vikariatų 84, apaštalines prefektūras
71 ir 6 misijų kraštus.

Bažnyčios misijų veiklai vadovauja Ti
kėjimui skleisti kongregacija. Jos valdybos 
žinioje yra visos vienuolijos: vyrų — apie 
250.000 asmenų, moterų — apie milijonas 
seselių, susiskirsčiusių į 1.300 vienuolijų.

Apie penki milijonai asmenų (kunigų. 

vienuolių, seselių, mokytojų, gydytojų, 
slaugių ir kitų) dirba Katalikų Bažnyčioje 
pilną laiką. Katalikų mokyklas lanko per 
20 milijonų jaunimo, o jos labdaros įstai
gos globoja apie 13 milijonų suaugusių ir 
vargšų vaikų.

Kaip gali popiežius visa tai prižiūrėti ir 
aprūpinti? Ir laikraštininkai susidūrė čia 
su nemažais sunkumais, nes tenka daug 
darbo ir laiko paskirti, kol apyčiupa daly
kiškai atsako į klausimą.

Vatikano administracijos žinioje dirba 
apie trys tūkstančiai valdininkų. Jiems per 
metus išmokama apie 4 milijonai svarų. Iš 
viso 17 vyrų prižiūri popiežiaus valdomuo
sius turtus.

Pagrindinės Vatikano pajamos yra šv. 
Petro skatikas. Jo pradžia buvus anglo
saksų karalystėje, Wessex, kai karalius 
Ceadwalla 685 m., paėmęs salą Wight, nu
vykęs Romon, ten pasikrikštijęs ir, trum
pai gyvenęs, mirė, palikdamas Wessex ka
ralystės valdovu Iną. Šis įvedęs popiežiui 
mokestį po vieną peną (skatiką) nuo šei
mos. Ina atsisakė sosto 726 m. Tad šv. Pet
ro skatiko pradžia turėjo būti aštuntojo 
amžiaus pradžioje. Dabar „Petro Skatikas“ 
yra teikiamas savanoriškai. Jis renkamas 
visame pasaulyje. Per metus surenkama 
apie du milijonai svarų. Iš tų ir kitų paja
mų yra teikiama pagalba bažnyčioms, mo
kykloms, nelaimių ištiktiems kraštams. Ir 
juo daugiau susilaukia popiežius dovanų, 
tuo gausiau jis šelpia reikalinguosius para
mos. O didžiausias popiežiaus turtas yra 
vargšai. Juos šelpdamas, jis artėja prie 
Kristaus: „kiek kartų jūs tai padarėte vie
nam šitų mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte“ (Mato 25,40).

K. A. M.

BRANGI FOTOGRAFIJA
Izraelio laikraščiuose buvo išspausdinta 

fotografija: karinis policininkas matuoja 
karinio dalinio merginos uniforminį sijo
ną, ar jo ilgumas atitinka reikalaujamas 
taisykles.

Pasirodo, karinis policininkas neblogai 
uždirbo, kad papozavo tai fotografijai be 
savo viršininkų leidimo: jis gavo 35 dienas 
kalėjimo!

Pasibučiavimai ir nuogybės
Indijoje draudžiama rodyti filmus su 

nuogybėmis ar pasibučiavimais. Jeigu to
kie filmai statomi, tai tik užsieniui.

Dabar dėl to vyksta dideli ginčai, ir ga
limas dalykas, kad bus leista filmus suva- 
karietinti.

DR. JULIUS VIDZGIRIS |
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PRANAŠO NESĖKMĖ
Visuomenės glostomas ir draskomas, jis 

gyveno spalvingai, net pačių artimiausiųjų 
laikomas originaliu. Tačiau ne dėl asmeni
nių ydų jis liko nepripažintas regėtojas. 
Čia daugiau lėmė masių galvosena, kuri ža
visi tik paauksinta, legendomis apipinta 
tikrove.

Prof. Eretas šiuo metu ruošia spaudai 
knygą apie Pakštą. Iš savo surinktos bend- 
ralaikių ir amžininkų liudijimų medžiagos 
jis pateikė eilę būdingų faktų, kaip nepri
klausomojo gyvenimo katastrofos išvaka
rėse prof. Pakštas beviltiškai mėgino įti
kinti to meto atsakinguosius politikos vai
ruotojus, kad būtų pasiruošta sunkiems 
okupacijų išmėginimams.

Pakštas liko nesuprastas pranašas, daž
niausiai laikytas nereikalingu panikos kė
lėju, gąsdintoju, nesamų šmėklų iššaukė
ju. Laiku pasiūlytoji mintis sutelkti Lietu
vos rezervus juodajai dienai —sukurti „at
sarginę Lietuvą“ — taip ir liko, deja, ne
įgyvendinta.

Prof. Ereto paskaita sukėlė labai gyvas 
diskusijas. Inž. Baublys, dr. J. Grinius, J. 
Lukošius papasakojo savo atsiminimų, 
kaip Pakštas buvo vertinamas įvairiuose 
ano meto visuomenės sluoksniuose. Kaip 
buvo mėginama šis tas daryti Pakšto idėjų 
linkme, papasakojo J. Glemža. Prof. Grei
mas labai įžvalgiai susiejo paskaitą su lie
tuvių valstybinės minties brandumo pro
blema. Dar kalbėjo V. Banaitis, dr. Čegins
kas, kun. Damijonaitis, mokyt. Krivickas, 
pik. Lanskoronskis, kun. Rubikas.

POLITINĖ AR KULTŪRINĖ UNIJOS 
ŽALA?

Šiemetinės Liublino unijos sukakties 
proga žymusis mūsų istorikas dr. Zenonas 
Ivinskis, Bonnos universiteto profesorius, 
skaitė paskaitą „Lietuvių-lenkų santykiai 
400 metų perspektyvoje“.

Nepasitikėjimas savo jėgomis prieš ky
lančią Maskvą, viltis gauti sąjungininką 
vertė senąją Lietuvą suartėti su Lenkija. 
Liublino unija buvo silpnybės ir nuolaidų 
politikos išdava. Karų išvargintoji bajorija 
vertė daryti nuolaidas. Tačiau pragaištin
gieji padariniai kilo ne dėl politinio, bet 
dėl kultūrinio silpnumo.

Jau 16 a. suklestėjusi lenkų kultūra be 
jokio vargo užkariavo Lietuvoje susidariu
sią tuštumą, nes nekreipta dėmesio į savo
sios kultūros lauką. Senoji Lietuva per
daug vertino politikos sritį, tik joje matė 
savo silpnybę, nesiekė atgauti visų lietu
viškųjų plotų, užsikirto dėl Podolės ir at
metė Lenkijos siūlomą paramą kairiajam 
Nemuno žemupiui atgauti ir jame įsitvir
tinti.

Senoji Lietuva kietai kovojo už savo 
valstybinį savarankumą net tada, kai su
sirišo „amžinais“ unijos ryšiais su Lenki
ja, bet nematė sau jokio pavojaus kultūri
nės priklausomybės srityje, švietėsi lenkiš
kai, savąją kalbą paliko paniekintiems 
baudžiauninkams saugoti.

Bajorų valstybinės sąmonės ir kultūri
nės orientacijos diskrepancija—teigė prof. 
Ivinskis — nulėmė “r pasuko Lietuvai ne
palankia kryptimi dviejų tautų sąjungą. 
Dėl kultūrinio aklumo nuo pat pradžių lie
tuvių-lenkų santykiai vystėsi mūsų nenau
dai. Jau 17 amžiaus viduryje lietuviškoji 
sąmonė buvo smarkiai susilpnėjusi.

UŽVERSKIM SENĄ SĄSKAITŲ LAPĄ 
Lietuviai savo santykiuose nuolat tema

to tik savo politines skriaudas. Toks viena
šališkas žvilgsnis būdingas iki pačių nau
jausiųjų laikų.

Teigiamais politinio lietuvių-lenkų isto
rinio suartėjimo dalykais prof. Ivinskis 
laiko: 1) Kryžininkų nugalėjimą ir Žemai
čių atgavimą, 2) Lietuvos krikštą, 3) lenkų 
pergalę prieš bolševikus, kuri prisidėjo 
prie Maskvos taikos sutarties 1920 m. su
darymo ir užtikrino Lietuvos nepriklau
somybę.

Paskaitininkas nepaneigė tamsiųjų uni
jos šešėlių, kurių pilna ir naujausioje lie
tuvių-lenkų santykių istorijoje, pradedant 
želigovskiada ir baigiant intrigomis Vati
kane, tačiau pabrėžtinai kvietė susirūpinti 
santykių pagerinimu su lenkais. Be reika
lo kai kurie lietuviai vis dar nenori pasi
traukti „iš apkasų".

Laikas uždaryti tarpusavio kalčių są
skaitas. sakė prof. Ivinskis. Reikia kelti 
santykių problemą spaudoje. Tokie lenkų 
istorikai, kaip prof. O. Halecki, dr. J. Och- 
manski. dr. P. Lossovvski, yra labai palan
kūs Lietuvai.

Mums pavyzdžiu gali tarnauti Prancūzi
ja ir Vokietija, susitaikiusios po šio karo. 
Lietuvos- I>enkijos konfliktu visuomet mė
gino pasinaudoti mūsų didieji kaimynai — 
Rusija ir Vokietija.

Diskusinėmis mintimis po paskaitos pa
sidalijo pik. Lanskoronskis, prof. Rabikaus
kas, prof. Greimas, dr. Čeginskas, J. Glem
ža, dr. Karvelis.

Atsakydamas prof. Ivinskis vaizdingai 
palygino istorinius lietuvių- lenki) santy
kius, tardamas, kad, sudėjus bendrai lau

kus, lenkai tapo dvarponiais, mes likome 
mužikėliais, tačiau dabar reikia būti gud
riais ūkininkais.

KAS NAUJO ŪKIO PASAULYJE?
Paskutinę savaitės paskaitą skaitė filo

sofas ir ekonomistas dr. Jonas Norkaitis 
jr. iš Stuttgarto tema —„Kapitalizmo ir so
cializmo suartėjimas?“ Joje buvo nušvies
ta nūdienė padėtis ūkio mokslų srityje.

Nuolat keičiasi gamybos būdai, pati vi
suomenė, nesiliauja naujų sprendimų ieš
kojimai. Praeitame amžiuje vyravo dvi pa
grindinės ūkinio gyvenimo filosofijos pa
kraipos. Vienai atrodė, jog geriausias ūki
ninkavimo būdas yra leisti ūkiui vystytis 
visiškai laisvai. Tada savaime ateisianti ir 
gerovė. Kitoji pakraipa buvo labiau pesi
mistinė laisvo ūkio atžvilgiu ir reikalavo 
patikėti valstybei jo vairavimą. Tai — li- 
beralistinė ir dirigistinė pakraipos.

GYVENIMO PATAISOS
Populiariai liberalizmas ūkio teorijoje 

buvo siejamas su kapitalizmu, kaip dirigiz- 
mas su socializmu. Gyvenimo patirtis il
gainiui parodė abiejų kraštutinių pozicijų 
silpnybes.

Per didelė laisvė ūkinės veiklos srityje 
atsisuka prieš patį liberalizmo principą — 
panaikina laisvę. Štai kodėl šiuo metu vie
toj senojo liberalizmo turime vadinamąjį 
neoliberalizmą, kuris iš esmės pripažįsta 
valstybinio įsikišimo svarbą ir planinio 
vairavimo reikalą.

Iš kitos pusės, visiškas valstybės įsiga
lėjimas ūkio reikaluose pasirodo tuo ža
lingas, kad leidžia susidaryti vienašališ
kiems jėgos santykiams. Griežtai centrali
zuotas planavimas sužlugdo privatinę ini
ciatyvų. kurios svarbą ūkinės veiklos sri
tyje verčia pripažinti praktika.

PAŽINTI ŪKINIO MECHANIZMO 
DĖSNIUS

Visos teorijos turi derintis prie tų dės
nių, kurie tvarko ūkio gyvenimų, jo augi
mo, konjunktūros vyksmus. Tuos dėsnius 
reikia gerai pažinti.

Dr. Norkaitis savo paskaitoje supažindi
no su labai sudėtingu ekonomisto minčių 
pasauliu, išaiškino eilę painių terminų, 
kaip multiplikatorius ir akceleratorius na
cionalinio produkto augime, depresija ir 
perkaitusį konjunktūra, infliacija ir tarp
tautinės rinkos darbo padala; ką ekonomis
tai galvoja, kalbėdami apie savo „magiš
kus“ trikampius, keturkampius ir penkia
kampius...

ATEITIES ŪKIO KRYPTYS
Išvedęs klausytojus per savo specialybės 

labirintus, paskaitininkas apibūdino atei
ties ūkinių ieškojimų kryptis. Dar labiau 
bus siekiama asmeninės iniciatyvos ir 

valstybės įsikišimo sintezės. Artėjama prie 
jėgų pusiausvyros. Daug problemų iš
sprendžiama be ideologijų pagalbos, vei
kiant ūkinio gyvenimo dėsniams, pvz„ pa
klausai praaugus pasiūlą.

Negalima visai paneigti politikos veiks
nio reikšmės, nes pats bendrojo gėrio prin
cipas prašoka ekonomikos mokslo ribas. 
Nepastovios politinės sąlygos ir demokra
tijos stoka trukdo ūkio augimą, kaip tai 
vaizdžiai parodo Pietų Amerikos patirtis.

Galima prileisti, kad ateityje gamybos 
priemonių nuosavybė nustos turėtojo vaid
mens žmonių santykiuose. Asmens priklau
somoji padėtis daugiau bus lemiama val
dymo laipsniškumu. Jeigu iš tikrųjų eko
nominis momentas nustotų ligšiolinės 
reikšmės visuomenėje, dėl to ekonomistai 
galėtų tik džiaugtis.

Apie kapitalizmo ir socializmo suartėji
mą vargiai galima kalbėti, nes ūkio sritis 
turi savo dėsnius ir tuo atžvilgiu nėra pras
minga kalbėti apie vertybes dorine prasme. 
Tačiau ūkio veiksniai žmogui nurodo tik 
veiklos gaires, bet neužmeta jam prievar
tos. Galutinai apsispręsti turi pats žmo
gus, — baigė dr. Norkaitis jn.

Diskusijose J. Glemža, inž. Baublys sa
vaip patikslino socializmo ir kapitalizmo 
sąvokas. Dr. Norkaitis kantriai atsakinėjo 
į daugybę paklausimų. Baigdamas jis dar 
kartą pabrėžė reikalą nesujaukti ekonomi
kos mokslo su humanistinėmis vertybėmis. 
Ekonomistui tam tikra prasme yra būdin
gas pesimistinis žvilgsnis: jis planuoja iš
gauti geriausius rezultatus esamomis ūki
nio gyvenimo sąlygomis, nelaukdamas, kad 
jas pakeistų koks nors altruizmas ar šiaip 
idealiniai nusiteikimai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS PROBLEMOS

Šalia paskaitų ketvirtadienio, VII. 17, 
vakare įvyko simpoziumas, kurį sudarė ke
turi Vokietijos lietuvių bendruomenės vei
kėjai: dr. V. Bylaitis, K. Dikšaitis (abu iš 
Bonnos), kun. B. Liubinas (Kaiserslauter- 
nas) ir teis. J. Lukošius (Huettenfeldas- 
Romuva). Simpoziumui vadovavo savaitės 
moderatorius V. Natkevičius.

Simpoziume buvo ypač paliesti 4 santy
kiavimo aspektai: pozicijos-opozicijos, jau- 
nimo-senimo, lietuvių-vokiečių kultūrinės 
sąveikos, išeivijos-tėvynės ryšių.

KONSTRUKTYVI OPOZICIJA
BENDRUOMENĖS VEIKLĄ PAGYVINO

Pirmuoju kalbėjęs dr. Bylaitis pasisakė 
asmeniškai esąs už vienybę bendruomenė
je, tačiau sutiko apibrėžti pozicijos ir opo
zicijos vaidmenis. Jo nuomone, poziciją su
daro valdantieji, kurie nori savo nuomonę 
primesti mažumai ir paversti ją savo įran

kiu. Opozicija susidaranti iš organizuotų ir 
neorganizuotų nuomonių pasireiškimo.

Toliau kalbėtojas skyrė opoziciją pagal 
tai. kiek ji naudoja konstruktyvias ar dest
ruktyvias priemones ir pasisakė už konst
ruktyvios opozicijos galimybę bendruome
ninėje veikloje.

Dr. Bylaitis teigė, kad Vokietijos lietu
vių bendruomenėje šiuo metu veikiančios 
dvi srovės: dešiniųjų ir konservatorių, li
beralų ir pažangiųjų. Organizacinio statu
to pakeitimas ir narių perregistravimas bu
vęs bendruomenei žalingas, nes iš buvusių 
2000 narių belikę apie 900. Nors evangeli
kai sudarą Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
daugumą, bendruomenėje jie likę nereikš
minga mažuma. Kai kurie katalikų sluoks
niai taip pat likę nuošalyje.

Tarp neigiamų reiškinių dar buvo sumi
nėti tokie, kaip jaunimo susiskaldymas, ne
sklandumai taryboje, vidaus politikos per
nešimas į „Europos lietuvio“ puslapius.

Baigdamas dr. Bylaitis iškėlė vad. Soli
darumo bloko nuopelnus, sudarant konst
ruktyvią opoziciją, kuri, anot jo, pagyvino 
bendruomenės veiklą. To dėka ir bendruo
menės tarybos dauguma pradėjusi respek
tuoti mažumos nuomonę, vyksta bendra
darbiavimas.

AR BENDRUOMENĖ PAKANKAMAI 
RŪPINASI SENAISIAIS?

Kun. Liubinas nurodė, kad Lietuvių 
bendruomenės nuostatai neskirsto savo na
rių į jaunus ir senus. Tik rinkimų atžvilgiu 
galioja tam tikra jauno amžiaus riba, o 
tuo atveju, kai du kandidatai gauna po ly
giai balsi), laimėjusiu laikomas amžiumi 
vyresnis.

Iki šiol bendruomenė labai maža rūpino
si seneliais. Latviai ir lenkai šiuo atžvilgiu 
yra parodę daugiau iniciatyvos. Mūsuose 
tik pastaruoju metu su „Labdaros“ susior- 
ganizavimu, atrodo, bus siekiama bent iš 
dalies esamąją spragą užtaisyti. Kurti at
skirą sekciją seneliams bendruomenėj dar 
niekam galvon neatėję, pastebėjo kalbėto
jas.

Jaunimo padėtis esanti kitokia. Kartais 
net įspūdis sudaromas, tarsi visa bendruo
menės veikla apie tai suktųsi. Veikia atski
ra jaunimo sekcija, leidžiamas laikraštis, 
skiriamos lėšos. Jaunimui skirta Vasario 
16 gimnazija, įvairios organizacijos, jo rei
kalams sunaudojama didžiausia dalis ener
gijos ir lėšų.

Veiklos svoris perkeltas jaunimo nau
dai. Ar tos pastangos neša vaisių? Bend
ruomenės rūpestis jaunimu, kun. Liubino 
žodžiais, rodo jos norą gyventi.

(Bus daugiau)
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V IK. IGNAITIS

IR AŠ TEN BUVAU Paklydusios avys
Labai neseniai londoniske Nida išleido jau anais laikais baigęs Maskvos universi- 

Jono Žmuidzino knygą Runcė ir Dandieri- tetą ir turėjęs ten kažkokią didelę tarnybą, 
nas. Beskaitant Kanados lietuvių spaudą, Jis tik retkarčiais Keturvalakiuose tepasi- 
teko pastebėti, kad toje knygoje rašoma rodydavęs. Miręs dar prieš I pasaulinį ka- 
apie Sūduvą. Iš tikrųjų ten daugiausia ra- rą ir didesnių pėdsakų Keturvalakių lietu- 
šoma apie vieną Sūduvos kampelį — au- viškojo darbo dirvoje nepalikęs.
toriaus ir mano gimtuosius Keturvalakius. Jeigu prieš I pasaulinį karą buvo reteny-

Ten ir Rausvė, verkšlendama pro šūdu- t>ė studentas Keturvalakiuose, tai kas kita 
vių sodus, teka, ten ir ilgametis Keturva- buvo po karo, kai Lietuva išsikovojo ne- 
lakių mokytojas širdelė Vizbaras-Vencius priklausomybę. Tada jau buvo retenybė, 
ilgais žiemos vakarais apie velnius ir jų kad kuriame kaime ar net didesniame ūke- 
išdaigas, apie Krakosmečius ir anų laikų lyje nebūtų studento ar keleto moksleivių. 
Jonvaikius pasakoja, ten ir Audrys - Jonas per didesnes šventes ir per atostogas jie 
Stanelis iš Geisteriškių kaimo mano prisi- g;a būreliais rinkdavosi ir demonstruoda- 
minimuose tebegyvena. vo savo pražystančią jaunystę.

Jonas Žmuidzinas toje knygoje rašo apie Du didieji buvo pačiuose Keturvalakiuo- 
tuos laikus, kai aš dar vaikas buvau ir tik se: Jusaičiai ir Žmuidzinai. Jų ir laukų bu- 
sekmadieniais mane mama, kaip žmonės vo didesni plotai, ir trobos prisiglaudusios 
sakydavo, ant sumos nusivesdavo. Ir čia prie pačių Keturvalakių. Tik Jusaičių tro- 
dažniausiai pasprukdavau iš jos globos ir bos įsispraudusios tarp bažnytkaimio ir 
su kitais vaikais po pamaldų stebėdavau parapijos kapų pietinėje pusėje, o Žmui- 
su žvaigžde kepurėje ir su blizgančiomis džinų sodyba buvo palinkusi į vakarų šiau- 
sagomis švarkelyje studentus. O jie buvo rę. Tačiau kažkaip Jusaičiai nepaliko di- 
labai reti ten anais laikais ir mums, paaug- dėsnių pėdsakų, nes jų jaunimas dar buvo 
liams, labai imponavo. Tai buvo Žmuidzi- nepriaugęs, o vėliau juos karas pasigrobė, 
nų ir Jusaičių studentai iš pačių Keturva- Kas kita su Žmuidzinais: jų jaunimas augo 
lakių ir Stebulių studentai iš Juodupiu ir brendo tada, kai lietuviškas tautinis at- 
kaimo. gimimas po spaudos atgavimo ir Keturva-

Dar vieną studentą atsimenu, bet tik iš lakiuose sparčiais žingsniais pradėjo ženg- 
tėvelio pasakojimų. Tai Baltrus Matusevi- P‘rmyn-
čius iš Rakauskų kaimo. Jis bus ar tik ne Įsisteigė tada Keturvalakiuose Žiburio 
dr. Vinco Kudirkos vienmetis ir ar ne vie- draugijos skyrius, pastatė salę, kuri ir ne- 
nintelis studentas anais laikais iš Keturva- priklausomos Lietuvos laikais prisidėjo 
lakių apylinkės. B. Matusevičius, pagal tė- prie keturvalakiečių kultūrinio lygio kili- 
velio pasakojimą, buvo labai mokytas, nes mo, įsteigė knygyną, rengė lietuvių jauni-

SOCIALDEMOKRATAI 
VEIKIA

VOKIETIJOS LIETUVIŲ
SOCIALDEMOKRATŲ DRAUGIJOS

(3)
Artūro Hermano referatas iš tiesų buvo 

dinamiškas savo polėkiais, jaunatviškai 
nuoširdus, o bene svarbiausia — visiškai 
dalykiškas, atremtas į konkretų lietuvių 
bendruomenės gyvenimą Vokietijoje, iš
plaukiantis iš tų kasdieniškų rūpesčių ir 
buities problemų. Ypač būdingas yra A. 

Hermano iššūkis „Atsigrįžkime atgal į 
liaudį!“ ir jo nuoroda, kad ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenėje viršūnės, valdy
bos, Huettenfeldas, kaip jis kad išsireiškia, 
atseit, valdžia, yra atitrūkusi nuo pačių tų 
eilinių bendruomenės narių, nuo paprastų 
žtnonių, nuo liaudies.

Tai iš tikrųjų nėra būdinga vien tiktai 
VLB. Tai bene bus kone visuotinė dabar
ties pasaulio liga. Ir visokių kairiųjų są
jūdžių reiškiama kritika formaliai demo
kratinėms valstybėms kaip tik ir nurodo 
tą aplinkybę, kad valdantieji, nors ir tei
singai demokratiškai į savo postus išrinkti, 
per visokiausių instancijų gausumą ilgai
niui atitrūksta nuo tos liaudies interesų. 
Miniatiūrinėje skalėje šitą diagnozę dabar 
A. Hermanas pritaikė ir Vokietijos lietu
vių bendruomenei, teisingiau — jos valdo
miesiems organams. Daugelis kitų, nepri
klausomų duomenų šitą A. Hermano diag
nozę patvirtina. O aplamai atrodo, kad ši 
liga nesiriboja vien tiktai Vokietija, kad ir 
kitų kraštų lietuviškuose telkiniuose yra 
atsiradęs ir vis gilėja tarpeklis tarp viso
kių valdybų ir pačios liaudies, kurią to
sios valdybos tariasi valdančios. Tačiau 
vis dėlto reikėjo jauno lietuvio socialde
mokrato aistringai, bet ir aiškiai šitą įžval
gą viešai atskleisti.

Maskvos konsiliumas
VLSDD seminarui vadovavo Arminas 

Lipšys, kuris taip pat buvo ir trečiasis re
ferentas, skaitęs tema „Vakarų Europos 
komunistų partijos ir Maskvos .konsiliu
mas' “. A. Lipšys panagrinėjo Italijos, 
Prancūzijos, Britanijos, Skandinavijos ko
munistų partijas, ypač atkreipdamas dė
mesį į šitų Vakarų Europos kompartijų 
santykius su Maskva. Referentas nurodė, 
kad Sovietų Sąjunga ir dabar vis dar sie
kia vadovauti visam komunistiniam judė
jimui pasaulyje, o tuo tarpu minėtosiose 
Vakarų Europos komunistinėse partijose 
pastebimos vis didėjančios savarankišku
mo ir separatizmo tendencijos.

Tokios Vakarų Europos komunistinių 
partijų tendencijos, siekiančios nepriklau
somumo nuo Maskvos, ypač išryškėjo ne
seniai vykusiame komunistinių partijų su
važiavime Maskvoje. Iš šių duomenų kal
bėtojas priėjo išvados, kad pasauliniame 
komunistų judėjime šiuo metu yra įsigalė
jęs nevieningumas.

Ryšiai su Lietuva
Atskirą vietą VLSDD seminare užėmė 

diskusijos ryšių su Lietuva klausimu. Di
delę diskusijų dalį sudarė taktiniai klausi
mai, o apibendrinamai buvo prieita išva
dos, kad lietuviškoji visuomenė svetur 
pastaruoju metu skirstosi į dvi pagrindi
nes grupes: vadinamuosius „valstybinin
kus“ ir „tautininkus“. Vadinamieji „tauti
ninkai“ esą tie, kuriem pirmoje eilėje rūpi

SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA

tautinis lietuvių išlikimas tiek Lie
tuvoje, tiek ir išeivijoje.

Diskusijose prieita išvados, kad ryšiai su 
kraštu išeivijai padeda sustabdyti nulietu- 
vėjimą, ir svarstyta, kaip ryšius su Lietu
va galima būtų praplėsti.

Ryšiai su Lietuvoje gyvenančiu tautos 
kamienu aplamai yra vienas pagrindinių 
Socialdemokratų draugijos rūpesčių. Juk 
neatsitiktinai ir Draugijos šūkiu yra pa
rinkti Lietuvos revoliucinio judėjimo vete
rano ir ilgamečio Lietuvos Socialdemokra
tų partijos pirmininko Stepono Kairio žo
džiai: „Visu veidu į Lietuvą!“ Be to, ir 
VLSDD Darbo gairėse įrašyta, kad Draugi
ja, be kita ko, „užsiima ryšių su kraštu 
problematikos analize ir praktiškais pasiū
lymais visuomenei“. O seminaro diskusi
jos šia tema kaip tik ir buvo vienas konk
retus žingsnis pirmyn pasiskirtąja linkme.

Baigiant
Bene labiausiai džiuginantis faktas yra 

tai, kad VLSDD suvažiavimo-seminaro da
lyvių daugumą sudarė jaunimas ir jaunes
niosios kartos žmonės, o tai jau užtikrina 
Draugijos gyvastingumą ir ateitį. Semina
re dalyvavo socialdemokratinių pažiūrų 
lietuvių ir iš kitų kraštų. VLSDD tarybos 
pirmininkas K. Dikšaitis nurodė, kad buvo 
tartasi su Anglijos lietuvių leiboristų gru
pės atstovu R. Baubliu dėl Vokietijos ir 
Anglijos lietuvių socialdemokratų koordi
nacinio apsijungimo. Apie bet kokią lietu
vių socialdemokratų arba ir leiboristų or
ganizacinę veiklą Anglijoje pastaraisiais 
metais, deja, nieko nebuvo girdėti. Todėl iš 
tikrųjų būtų labai gera, o ir pačiai Angli
jos lietuviškajai visuomenei, be abejo, 
naudinga, jeigu demokratinio socializmo 
šalininkai ir toje karališkoje saloje veik
liai susiorganizuotų ir, gal būt, federaci
niais ryšiais apsijungtų su VLSDD.

Suvažiavimui-seminarui pasibaigus, lie
tuviams socialdemokratams iš Annabergo 
rūmų išvažinėjus ir pasiskleidus po visą 
Vakarų Vokietiją, veikla, aišku, nesustings 
iki sekančio susibūrimo. Eilė VLSDD na
rių priklauso Vokietijos Socialdemokratų 
partijai ir jos eilėse aktyviai darbuojasi. 
Daugumas Draugijos narių yra labai uoliai 
įsijungę į visuomeninį lietuvišką darbą pa
čioje bendruomenėje, VLSDD valdybos 
pirmininkas dr. V. J. Bylaitis yra ir Kraš
to tarybos narys, o daugelyje apylinkių 
veikliausiais nariais kaip tik ir yra social
demokratai.

Draugija itin rūpinasi jaunimu, nes jo 
nutautimo klausimas iš tiesų yra opus. 
Daug rūpesčių kelia ir Vasario 16 gimnazi
ja, kurios įvaizdis pačių Vokietijos lietu
vių tarpe nėra labai teigiamas. Gimnazijos 
vadovybė skundžiasi, kad per maža moki
nių. o jų juk galėtų būti mažiausiai 150- 
200. Jautri visoms opioms lietuviškoms vi
suomeninėms ir kultūrinėms problemoms, 
VLSDD tad su rūpesčiu ir skausmu stebi 
ir gimnaziją, ieško būdų ir priemonių pa
dėti jai išsikapstyti iš dabartinės padėties.

O bene aktualiausią problemą susumavo 
VLSDD tarybos pirmininkas K. Dikšaitis: 
„Darbo daug, maža darbininkų“.

Benj. Kordušaitis 

mo gegužines, ir visa tai neapsieidavo be 
Žmuidzinų jaunimo žinios, jų pritarimo ir 
talkos. Net ir pirmasis lietuvių vaidinimas 
1907 metais Keturvalakiuose įvyko žmui
dzinų salėje — kluone.

Vienas to vakaro - vaidinimo rengėjas, 
Barsčiauskas, kuris tuo metu buvo ten vie
name dvarelyje ūkvedžiu, pasakojo, su ko
kiu atsidėjimu jie tą vakarą rengė.

Keturvalakių apylinkės jaunimas, kur 
nemažą rolę vaidino ir Žmuidzinai, nutarė 
surengti vakarėlį. Pasirinko vaidinti labai 
anais laikais populiarią Genovaitę. Pasi
skirstė rolėmis ir pradėjo repeticijas. Tik 
čia iškilo kita bėda: niekas nebuvo matęs 
jokio vaidinimo, niekas neturėjo suprati
mo apie scenos įrengimą, nekalbant jau 
apie grimą. Jau repeticijoms įpusėjus, jie 
sužinojo, kad toks vakarėlis įvyks Kaune 
ir vaidins tą patį veikalą — Genovaitę.

Tai buvo vasara ir pati ūkio darbymetė. 
Trejetas ar ketvertas artistų palieka ūkio 
darbus, važiuoja vieną dieną į Marijampo
lę, sėda į anų laikų universalią susisiekimo 
priemonę žydišką karetką ir išvažiuoja į 
Kauną pažiūrėti, kaip turi būti vaidinama 
Genovaitė ir kaip turi būti įrengta scena. 
O anais laikais Kauną iš Keturvalakių pa
siekti nebuvo jau taip labai lengva. O čia 
dar pati didžioji ūkio darbymetė!

Jau kelias dienas prieš vaidinimą arba, 
kaip žmonės sakė, vakarėlį darbas Žmui
dzinų kluone virte virė: vyrai nukėlė vi
sas kluono duris ir rengė sceną, mergaitės 
atidarė savo kraičio skrynias ir nešė audi
nius scenos įrengimams, kitos pynė vaini
kus ir puošė salę. Juk tai ne eilinė šventė, 
o pirmasis keturvalakiečių vaidinimas, ir 
jis turi pasisekti, egzaminas turi būti išlai
kytas. Į vaidinimą suvažiuos jaunimas ir 
iš kitų parapijų, ir reikia pasirodyti. Visi 
dirbo išsijuosę ir nežiūrėjo į savo nuovar
gį. Žinoma, daugiausia teko Žmuidzinams.

Į vakarėlį suvažiavo labai daug žmonių, 
net ir Vilkaviškio apskrities viršininkas - 
rusas buvo atvažiavęs.

Su širdele mokytoju Vizbaru - Vencium 
pirmą kartą susipažinau tada, kai mane 
mama dar prieš I pasaulinį karą nuvedė į 
Keturvalakių pradžios mokyklą mokslų ei
ti. Nežinau, ar jis toks buvo piktas. Moky
tojas, kaip mokytojas: aukštas, rimtas, vei
das apaugęs jau žilais plaukais, su vaikais 
nejuokauja, tik vis skuba, tik kažką vai
kams pasakoja. Nesupratau aš tada jo pa
sakų, bet vistiek aš tada jo bijojau. Juk tai 
širdelė mokytojas, kuriuo mane namiškiai, 
prieš einant į mokyklą, gąsdino. Jis turėjo 
vieną silpnybę: nepaprastai daug rūkė. Ir 
jam buvo labai sunku iškęsti visą pamoką 
nerūkius, ypač kai vaikai savo elgesiu jį 
sunervindavo. Bet kaip parūkyti? Per pa
mokas klasėje nedera, išeisi iš klasės — 
vaikai ims triukšmauti. Tai jis surado išei
tį: pypkę laikė pasidėjęs gonkelėse ir kas 
keliasdešimt minučių ten išeidavo dūmo 
patraukti. O kad vaikai tuo metu būtų ra
mūs, jis duryse išgraužė akies didumo sky
lutę, pro kurią ir stebėdavo vaikus.

Vėliau su mokytoju Vizbaru - Vencium 
teko susidurti, kai 1924 metais aš pats pra
dėjau dirbti ten kaimynystėje Būdviečių 
pradžios mokykloje. Jis tada mane stebino 
savo žiniomis ir mokėjimu pasakoti. O jis 
pasakojo gražiai. Pradėdavo pasakojimą 
ramiai, vėliau įjungdavo rankų judesius, 
akių žvilgsnius, mimiką ir labai energingai 
baigdavo visą pasakojimą. Rodos, aš jį dar 
ir dabar matau, bepasakojantį apie kokį 
nelabąjį:

— Širdelės, o tai buvo velnias. Tikras 
velnias. Ir su ragais, ir su uodega.

Aš mėgdavau pasiklausyti jo pasakojimų. 
Aišku, mėgdavo ir vaikai, nors, greičiausia, 
jie vakare be mamos ar kito didesnio paly
dovo bijojo eiti net į savo gryčios tamsesnį 
kampą.

Ir kiek jis mokėjo tų mįslių, patarlių, 
pasakojimų apie visokius velnius, krakos
mečius ir jonvaikius. Tai buvo tikra savo 
rūšies vaikščiojanti anų laikų enciklopedi
ja. Net ir į eilinius pasikalbėjimus moky
tojas Vencius mėgdavo įterpti patarlių, 
mįslių ar palyginimų. Užtat jo pasakojimai 
buvo visada gyvi, įdomūs ir vaizdingi. Ro
dos, kad šį visą savo lobyną buvo surašęs į 
knygas, kurias, išėjęs į pensiją apie 1926 
m., atidavė Vytauto Didžiojo Universitetui.

Mirė ir palaidotas Marijampolėje.
Sunkūs buvo laikai keturvalakiečiams I 

pasaulinio karo metu. Vokiečiai čia laikė 
net 4 žandaęus, kurie rinko iš ūkininkų 
rekvizicijas ir gaudė jaunus vyrus miško 
darbams. O tie miško darbai buvo labai 
sunkūs, ir retai kas sveikas iš ten grįžda
vo. 1917 metų rudenį vieną savaitę žanda
rai jau turėjo sugaudę ir uždarę į vietos 
kalėjimą net 18 jaunų vyrų, kuriuos ren
gėsi išvežti į miško darbus. Ten buvo ir 
Audrys — Jonas Stanelis iš Geisteriškių 
kaimo. Tarp jų buvo ir Žilinskas iš Vidgi- 
rių kaimo, kuris vėliau gyveno mūsų So
dyboje, čia mirė ir palaidotas Londono lie
tuvių kapuose.

šitie 18 jaunų vyrų nutarė į darbus ge
ruoju nevažiuoti: jie išlaužė kalėjimo du
ris ir išsiskirstė namo. Vokiečiai, žinoma, 
gerokai užpyko ir nutarė neklaužadas pa
mokyti. Kitą rytą anksti atvažiavo iš Vil
kaviškio 5' vokiečių kareiviai ir išėjo gau-
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Lenkų ultimatumas
Kai politiniai įvykiai neliesdavo Lietu

vos santykių su Vokietija ir „vokiškuoju 
Klaipėdos kraštu“, J. Pakalnischkis savo 
atsiminimuose lietuviškuosius reikalus ap
rašo su. šiltu jausmu ir aiškiai prolietuviš- 
kai. Pavyzdžiu gali būti ir jo prisiminimai 
apie 1938 m. Lenkijos ultimatumą Lietu
vai. Jis rašo:

„Du seimo posėdžiai man ypač įstrigo: 
1938 m. kovo mėnesį buvęs slaptas posėdis 
dėl lenkų Lietuvai įteikto ultimatumo ir 
antras posėdis, kuriame buvo svarstomas 
karo stovio panaikinimo įstatymas 1938 
metų spalyje.

„Pirmojo posėdžio aplinkybes dar ge
rai prisimenu. Kovo 18 d. rytą grįžau iš 
posėdžių Kaune ir iš Klaipėdos siauruoju 
geležinkeliu važiavau namo. Baugstkora- 
luose manęs jau laukė žmona su telegrama 
iš Kauno, kuria buvau skubiai kviečiamas 
atgal į nepaprastą posėdį. Atstovo žmonos 
likimas! Sekančiu siauruku turėjau grįžti 
į Klaipėdą, kad suskubčiau į naktinį Kau
no traukinį.

„Kovo 1!) d. visi seimo nariai su didele 
įtampa susirinko. Apie įvykius pranešė, 
rodos, pats užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis. Kovo 11 d. Marcinkonyse (origi
nale „Marcinkance“ —- Red.) prie len
kų-lietuvių sienos lietuvių pasienio sargy
biniai nušovė lenkų kareivį. Lenkijoje vy
ko demonstracijos, reikalaujančios žygio į 
Kauną ir lenkų kariuomenės bazės Nemu
no žiotyse. Varšuvoje buvo paskelbtas la-

dyti. Pirmiausia užsuko į Audrio-Stanelio 
tėviškę, bet ten jų nerado. Tada jie nuvy
ko į kito neklaužados — Sidabros namus. 
Čia susidūrė su Audriu ir susišaudė. Aud
rys nušovė du vokiečius, bet ir jis buvo 
sužeistas. Sužeistą Audrį atvežė į Keturva
lakius ir, perkėlę į kito ūkininko vežimą, 
gabeno į Vilkaviškį. Kadangi Audrys-Sta- 
nelis buvo labai silpnas, tai jam lydėti pa
skyrė tik vieną kareivį.

Buvo gerokai pašalę, pūtė šiaurus vėjas, 
ir ūkininkas pamažu žingine yrėsi Mari- 
jampolės-Vilkaviškio plento link. Vežamas 
Audrys-Stanelis atsigavo, atsinarpliojo ga
lą vežimo ir bene šeštame kilometre nuo 
Vilkaviškio iškrito ant plento. O ūkininkas 
su palydovu vokiečiu nuvažiavo.

Audrys-Stanelis, pasijutęs laisvas ir be 
palydovo, pirmiausia stengėsi bėgti ko to
liau nuo plento, greičiausia, atsitiktinai už
suko pas pažįstamą ūkininką ir ten pasi
slėpė.

Rytojaus dieną Vilkaviškio įgulos karei
viai tikrino kiekvieną paplentės ūkininko 
sodybą ir ieškojo pabėgusio kaltininko. Ta
čiau vietos gyventojai buvo labai solida
rūs, kaltininko neišdavė, nors vokiečiai už 
jo galvą buvo pažadėję didelius pinigus. 
Taip jis ir kiti tos dienos pabėgėliai išsi
slapstė iki karo galo, ir nė vienas jaunas 
vyras iš Keturvalakių į miško darbus dau
giau nebuvo išvarytas.

Kai 1918 metais išaušo laisvės rytas, 
Audrys-Jonas Stanelis, jo jaunesnysis bro
lis Pijus ir būrelis kitų išėjo savanoriais. 
Kai karas pasibaigė ir Lietuva tapo laisva, 
broliai Staneliai namo negrįžo: juodu žuvo 
rytų fronte, bevydami bolševikus iš Lietu
vos.

O kaip su Runce ir jos Dandierinu?
Juodu, atrodo, buvo prisiglaudę tokioj 

paslaptingoj vietelėj, kurią žmonės kapais 
vadina. O ten tikrai buvo tokie parausvėje 
palei vieškelį kapai. Jie yra ir dabar, jei 
Keturvalakių kolchozas nesusigundė ir jų 
nenusavino. O tie kapai seni, apleisti ir pa
slaptingi. Kaip tik tinkama vieta- Runcei 
ir jos Dandierinui. Tie kapai seni, nes nie
ko juose jau nelaidojo, vartai gerokai api
puvę ir aplūžę, akmeninės tvoros apgriu
vusios, ir kapų paminklai nuvirtę; apleis
ti, nes niekas jų patvarkymu nesirūpino ir 
žolės ir visokios piktžolės buvo aukštai iš
augusios ir iškerojusios; paslaptingi, nes 
juos gaubė nežinia ir paslaptys, kurias per 
daugelį metų žmonės laidojo kartu su sa
vininkais.

Nežinau, kaip kiti, bet mes, vaikai, tai 
net dienos metu pro tuos kapus be reikalo 
nevaikščiodavome. O vakarais tai dideliu 
lanku išsilenkdavome.

Kartą vieną karštą vasaros dieną mes, 
keletas vaikų, ne tik atėjome prie kapų, 
bet įsidrąsinome per apgriuvusius vartus ir 
į vidų pažiūrėti. Buvo šilta, vėjelis judino 
ten augusias žoles, ir žiedeliuose dūzgė 
bitutės. Tik staiga iš tų žolių išniro baisi 
galva ir dar baisesnės akys. O ragai, ragai...

— Velnias, — kažin kuris sušuko ir pasi
leido bėgti.

Nežinau, ar visi pabėgo, bet aš tai susti
rau vietoje, taip persigandau. Išsigando ir 
velnias, greičiausia, pamatęs, kad mes bė
game, pasisuko į kitą pusę ir nubėgo. O 
tai buvo špitolninko karvė, nutrūkusi nuo 
virvės, kuri ten parausvyje ganydavosi 
pririšta.

Atsimenu. Ir mūsų seneliai mokėjo pa
sakoti apie visokias piktas dvasias ir su ra
gais velniais.

I IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

bai griežtas ultimatumo projektas, bet už
sienių reikalų ministras Beckas jį labai su
švelnino ir įteikė Kaunui. Tačiau ir pasta
rasis Lietuvai buvo pakankamai iššau
kiantis. Vienintelis ultimatumo punktas 
buvo reikalavimas su Lenkija užmegzti 
diplomatinius santykius. Santykius už
megzti su Vilniaus krašto plėšiku juk reiš
kė su tuo apiplėšimu susitaikstyti ir nuo 
Vilniaus atsisakyti.

„Dėl susidariusių aplinkybių — Vokie
tijos reichas buvo dėl Klaipėdos užsirūsti
nęs — visi atstovai rėmė ultimatumo pri
ėmimą“.

Su portfeliu iš salės
„Svarstymai dėl karo stovio panaikini

mo 1938 m. spalio mėnesį truko keletą die
nų. čia jau nebebuvau neįsivėlęs vykstan
čios dramos stebėtoju, čia aš pats ilgą lai
ką buvau skriaudžiamas. Todėl, gal būt, 
kai kurie įžvalgesni lietuviai atstovai ir 
baiminosi, kad galiu perdaug aistringai re
aguoti. Jie manęs prašė šiuo klausimu ty
lėti ir jiems perleisti reikalą ir klaipėdie
čiams priimtinu būdu sutvarkyti. Vieną 
dieną iškentėjau, bet tada nebegalėjau ty
lėti. Paprasčiausiai turėjau pasakyti, kiek 
daug pikto jie su 12 metų trukusiu karo 
stoviu pridarė. Atrodė, kad aš įdūriau į 
širšių lizdą. Bestija, šiukšlė, išdavikas — 
tai tebuvo kelios tų malonybių, kurios man 
buvo šaukiamos, kumštims siūbuojant. Ar 
turėjau į tai įsivelti ir į plūdimą atsakyti 
plūdimu? Ranka pamojau seimo pirminin
ko kėdėn: „Neprivalau tokio plūdimo klau
sytis!“ Pasiėmiau portfelį ir iš posėdžių sa
lės išėjau“.

Šioje pastraipoje bene ryškiausiai pasi
reiškė tas pabrėžtinas Johanno Pakalnisch- 
kio atsiribojimas nuo Lietuvos valstybės. 
Čia aiškiai ir su matomu kartėliu išryškė
ja, kad lietuviai tai „jie“, tai „kiti“, „sve
timi“, ne „mes“. „Be kumščio“ trejetą me
tų puoselėjęs draugiškus santykius su lie
tuviais seimo atstovais, prisiminimų auto
rius juos staiga pavadina „širšių lizdu“...

J. Pakalnischkis šioje vietoje, atrodo, vi
siškai nė nesigilina, kodėl tas karo stovis 
taip dirbtinai ir nenormaliai ilgai Lietuvo
je aplamai buvo paskelbtas. Jis tikrai ne
buvo sugalvotas tam, kad „skriaustų“ klai
pėdiečius vokietininkus. Iš tiesų tas karo 
stovis buvo pagrindinis tautininkų režimo 
ramstis. O to režimo butaforijai sukurtojo 
seimo atstovas, Johannas Pakalnischkis, į 
reikalą rimčiau, atrodo, nė nebandydamas 
įsigilinti, štai, išplūsta „širšių lizdu“. Kaž
kaip nerimta ir nenuoseklu...

Supratimas
Seiman prisiminimų autorius vis dėlto 

grįžo. Kaune jis buvo dar tada, kai Hitle
ris Lietuvą privertė Klaipėdos kraštą ati
duoti Vokietijai. Jis rašo:

„1939 m. kovo 22 d. vakare, kai Vokieti
jos policijos daliniai ties Tilže jau žygiavo 
į Klaipėdos kraštą, važiavau Kaunan į sa
vo paskutinį seimo posėdį — iš mūsų trijų 
buvau vienintelis. Kovo 23 d. atsisveikinau 
su seimo pirmininku. „Galimas dalykas, 
kad mes jūsų, klaipėdiečių, gerai nesupra
tome“, tarė jis su apgailestavimu“.

Galimas dalykas, kad seimo pirminin
kas buvo teisus. „Didlietuviams“ vis dar 
nėra lengva įsijausti į šimtmečiais skirtin
goje kultūrinėje aplinkoje besiformavusius 
„mažlietuvius“, suprasti jų galvoseną, įsi
jausti į jų mąstyseną. Tačiau lietuviškų in
teresų suprasti nepajėgia nė neabejotinai 
lietuvių kilmės, vokiečiu besijaučiąs, „nuo
saikiai“ laikytis bebandąs Johann Pakal
nischkis. Pasak jo, nei dabartiniai Lietu
vos valdantieji, nei išeivijos vadai nesu
prantą klaipėdiečių „Heimatrecht“, teisės 
į savo tėvynę. „Jei jie bent dabar mus su
prastų!“ savo prisiminimus užbaigia Pakal
nischkis. Tikriausiai suprastų, jei jis pats 
iš savo taip dažnai linksniuojamų trijų žo
džių pirmąjį išleistų. Tie žodžiai: „Vokiš
kasis Klaipėdos kraštas“.

R. E. Maziliauskas

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.
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LONDONAS
VYSK. A. DEKSNYS LONDONE

Vyskupas Antanas Deksnys, vykdamas į 
ALTo (Amerikos Lietuvių Tarybos) suva
žiavimą Detroite, rugpiūčio 29 d. kelioms 
valandoms buvo sustojęs Londone. Pake
liui aplankė Lietuvių Namus ir Londono 
lietuvių bažnyčią.

Vysk. Deksnys pareiškė norą lankyti D. 
Britanijos lietuvius šį rudenį, bet prašo
mas lankymą atidėjo patogesniam laikui 
būtent, pavasariui.

RUDENS ŠOKIAI
Sv. Onos Moterų Draugija rugsėjo 20 d., 

šeštadieni, Lietuvių Sporto ir Socialiniam 
Klube

(345A Victoria Park Rd.. London, E. 9) 
rengia

Šauniuosius rudens šokius.
Pradžia 7.30 vai. Pabaiga 11.30 vai.
Gros The Volcano Cousins.
įėjimas 7.6 šil., įskaitant gaivinamuosius 

gėrimus. Veiks baras.

DR. TOMAS REMEIKIS LONDONE
Mokslo reikalais į Londoną rugsėjo 29 

d. trumpai viešnagei atvyko dr. Tomas Re- 
meikis, St. Joseph's kolegijos Chicagoje 
profesorius, kur jis vadovauja politinių 
mokslų departamentui.

Dr. T. Remeikis lanko V. Europos sosti
nes, ieškodamas medžiagos ir rinkdamas 
dokumentaciją savo rašomai knygai anglų 
kalba apie naujausiųjų laikų Lietuvos po
litinę istoriją.

Romoje dr. T. Remeikis buvo apsistojęs 
liet. šv. Kazimiero kolegijos bendrabutyje, 
kur jį maloniai globoję tos kolegijos vado
vai prel. L. Tulaba ir prel. Ignatavičius. 
Daug paramos ruošiamai knygai dr. T. Re
meikis susilaukęs iš ministro St. Lozorai
čio, maloniai leidusio jam pasinaudoti sa
vo archyvais,

Paryžiuje dr. T. Remeikis matėsi su dail. 
Ž. Mikšiu. P. Klimu bei kitais vietos lietu
viais. Jis nurodė, kad Prancūzijoj yra sau
gomi privatūs Lietuvos ministro ir istori
ko velionio Petro Klimo archyvai, kuriuo
se esą iš tiesų daug įdomios ir retos isto
rinės medžiagos, be kita ko, ir Tumo rank
raščių. Šitas archyvas dar nėra sutvarky
tas ir kol kas, deja, dar neprieinamas ty
rinėtojams.

Bonnoje dr. T. Remeikis matėsi su Ace
no įstaigos direktoriumi W. Banaičiu, prof. 
Z. Ivinskiu bei kitais lietuviais, tarėsi ar
chyviniais reikalais, be to, lankėsi prie 
Bonnos universiteto veikiančiame Baltų 
Tyrimo institute.

Londone dr. T. Remeikis lankėsi pas Lie
tuvos atstovybės charge d'affairs V. Ba
iloką. kitose lietuvių įstaigose, susitiko su 
vietos lietuviais. Medžiagos savo ruošia
mai knygai jis tikisi surasti ir britų vals
tybiniame archyve.

Dr. Tomas Remeikis yra vienas veik
liausių ir iškiliausių jaunesniosios kartos 
Amerikos lietuvių veikėjų. Jis ilgesnį lai
ką redagavo akademinį žurnalą anglų kal
ba „Lituanus", be to. yra ir liberališkojo 
mėnraščio „Akiračių“ vienas pradininkų ir 
redaktorių. Studentavimo laikais jis buvo 
aktyvus skautas akademikas. (r)

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖ IŠRADI ORDE

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 Išradfordo Sk. Valdyba

VAIŽGANTO MINĖJIMAS
Prieš 100 metų Svėdasų parapijoje gimė 

kunigas, rašytojas, tautinio atgimimo puo
selėtojas ir visuomenės veikėjas

J u ozas Tu mas- V a i ž gan t as.
Rugsėjo 20 d., 7 vai., Vyties klubo salėje 

rengiamas to didžiojo lietuvio paminėji
mas.

Programoje kun. A. Putcės paskaita, o 
E. Navickienė paskaitys Vaižganto ir savo 
rašinių.

Kviečiame visus lietuvius šiame minėji
me dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES SUSIRINKIMAS

VILTIES Klubo susirinkimas šaukiamas 

NOTTINQHAMAS
PALAIDOJOM A. A. PETRĄ ČEPONĮ
Kaip jau buvo rašyta, rugpiūčio 16 d. 

Langley Mill, Eastwood, Notts., širdies prie
puoliu darbovietėje staiga mirė Petras Če
ponis, gimęs Lietuvoje 1914 m. Tetervinų k., 
Pasvalio vis., Biržų apsk.

Velionis į Angliją atvažiavo iš Vokietijos 
1947 m. ir apsigyveno Nottinghamšyre, 
Eastwoodo angliakasių stovykloje. Ten dir
bo angliakasiu tarp įvairių tautų darbinin
kų. Lietuviai ten sudarė mažumą. Bet jis 
susirado draugų ir tarp kitataučių.

Vėliau, uždarius stovyklą ir anglies ka
syklą, jam teko ieškoti kitokio darbo. Pas
kutinius dvylika metų dirbo geležies apdir
bimo pramonėje tekintoju.

Velionis Petras Anglijoje turėjo pusbro
lį Petrą Gudą, gyvenantį Bradford?, kuris 
rūpinosi jo laidotuvėmis ir rūpinsis pali
kimu.

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

Visus narius ir narius rėmėjus prašome 
atsilankyti.

Klubo Valdyba

MANCHESTER1S
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

KLUBO DVIDEŠIMTMETIS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

rugsėjo 27 d„ šeštadienį. 6 vai. p. p.. Che- 
etham Town Hall salėje rengia savo dvi
dešimties metų sukakties minėjimą.

I šį minėjimą atsilankys Lietuvos Atsto
vas V. Balickas.

Programoje: garbės prezidiumo kvieti
mas, svečių sveikinimai ir buvusių pirmi
ninkų pranešimai.

Meninę dalį sudarys šiupinys: vietos or
ganizacijų chorai, dainos, tautiniai šokiai, 
įvairi muzika ir satyra. Programą išpildys 
Manchesterio ir apylinkės kolonijų senos, 
patyrusios ir naujos jėgos.

P. Čeponis palaidotas rugpiūčio 21 d. ka
talikų kapinėse Eastwoode. Bažnytines 
apeigas atliko nottinghamiškis kun. A. Ge
ryba. Laidotuvėse daugumą sudarė anglai. 
Velionis per tą ilgą laiką buvo susidaręs 
gerą vardą tame kaime tarp anglų ir kitų 
tautybių žmonių. Todėl jo karstas buvo 
paskendęs gėlėse ir vainikuose.

Velionis Petras buvo uolus DBLS Not- 
tinghamo skyriaus narys, visuomet daly
vaudavo mūs parengimuose, susirinkimuo
se ir bažnyčioje. Jis mėgo ir rėmė lietu
višką spaudą, sielojosi dėl Lietuvos atei
ties ir laisvės, buvo draugiškas, dėl to tu
rėjo daug draugų.

Laidotuvėse velioniui pasitarnavimą at
liko lietuviai — jie nešė mielojo Petro pa
laikus į bažnyčią ir į kapines. Nors tame 
kaime daugiau lietuvių negyvena, bet su- 
sulėkė jie iš plačiųjų apylinkių, kaip kokie 
sakalai, atliko paskutinę liūdną pareigą 
velioniui Petrui ir vėl išsiskirstė j visas 
šalis. Kas aplankys ir papuoš Petro kapą, 
toli nuo lietuvių kolonijų, tame kaimo go
juje?

Ilsėkis, Petrai, tautos sūnau, tegu būna 
Tau lengva /Vnglijos žemelė!.. k.b.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devy nertos — pokelis 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.

Po to bus šokiai iki 11.30 vai., bufetas 
su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Manchesterio ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti, nes tokia su
kaktis retai tepasitaiko.

Tad visi tą dieną į Manchesterį!
Sukakties Rengimo Komitetas

GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI
Dr. Vydūno Fondas išleido antra laida 

R. Spalio „Gatvės berniuko nuotykius“, 
populiarųjį romaną, kurio veikėjai yra vai
kai.

Atspausdinta 1500 egzempliorių. Viršelis 
ir iliustracijos Alg. Trinkūno.

Pirmąją laidą buvo išleidusi Tremties 
leidykla Vokietijoje, bet ji jau išparduota.

Be kita ko. „Gatvės berniuko nuotykiai“ 
yra išversti ir dabar išleisti latvių kalba. 
Per vasarą latviškosios laidos išparduota 
daugiau kaip 200 egz.

PAIEŠKOMI PUTINO KURINIAI
Pasaulio Lietuvių Archyvui labai reika

lingi Putino du kūriniai: dviejų dalių ro
manas „Krizė“ ir misterija „Nuvainikuo
toji Vaidilutė“ (vėliau ji buvo pavadinta 
„Vaidilutė Motina“), atspausdinta „Židiny
je“ ar „Ateityje“. Kas turėtų minėtąjį ro
maną ir tą žurnalą, kuriame buvo atspaus
dinta misterija, labai prašomi padovanoti 
arba nors paskolinti nukopijuoti. Siųsti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, U. S. A.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 13 d.. 6 vai. vak., Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje. Whitefriars Lane. Covent
ry, rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitys 

kun. A. Geryba. Po oficialiosios dalies šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno kape
la. Baras su įvairiais gėrimais ir užkandinė 
veiks iki 11.45 vai.

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

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioje bus laikomos pamal
dos. j kurias visus vietos tautiečius prašom 
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

IŠMOKSLINTI ANGLIJOS LIETUVIAI

Anglijos lietuviams kai kas daro prie
kaištus, kad jie, gyvendami tokiame kraš
te. kur vaikų mokslinimas nemokamas, ne
pasirūpina, kad jų vaikai išeitų aukštuo
sius mokslus.

Po karo į Angliją beveik nepateko pabė
gėlių šeimų su mažais vaikais. Tie, kurie 
atvažiavo, mokėsi Anglijos mokyklose, ir 
vėliau daugumas jų emigravo į užjūrius. 
Mūsų patikrintomis žiniomis, per tą laiko
tarpį daugiau kaip 20 Anglijos lietuvių iš
ėjo aukštuosius mokslus. Bent penki jų 
šiuo metu dirba aukštųjų mokyklų lekto
riais: Kęstutis Šalkauskas ir J. Šukys — 
Kanadoje. Mindaugas Kaulėnas — Ame
rikoje ir Kastytis Baublys ir Antanas Braž- 
dys — D. Britanijoje.

Atsakingą inžinierių darbą dirba: Vilius 
Fidleris — atominės energijos srityje Ka
nadoje, Vincas ir Rimas Aneliauskai — 
elektros inž., Jonas Sadūnas — aeronauti
kos inž., Ramūnas Valteris — chemijos inž.,

Skaitytoju (aiSkai
POŽIŪRIS Į JAUNIMĄ

E. L. 31 nr. Evaristas Lukšaitis tikrai ne 
atviromis akimis rašo, nes prieštarauja sa
vo ankstesniam laiškui. Jeigu jis būtų jau
nuolis, tokių klausimų dėl Jaunimo Sky
riaus nekeltų. Pirmiausia — visoks jauni
mo judėjimas sustoja egzaminų metu, nes 
tai jų ateitis, kas ir tėvams svarbiausia. 
Antra — po to būna atostogos, visi išsi
blaško. Darbas prasideda vėl su mokslo 
metais.

Sutinku su Lukšaičiu, kad prieš 5-10 me
ti! jie mokėjo geriau lietuviškai negu šių 
dienų 10-20-metis. Čia reikėtų neužmiršti 
vieno dalyko: tėvai dar labai silpnai tesu
sikalbėdavo angliškai, o su tėvais susikal
bėti ir jaunieji buvo priversti naudotis lie
tuvių kalba. Dabar, nors ir žargoniškai, be
veik visi susikalbam angliškai. Tų premijų 
ir tėvai neprašė, kai jiems reikėjo išmokti 
vokiškai, o paskutiniu laiku angliškai, nes 
gyvenimas vertė. Žinoma, mes, senieji, dar 
svajojame grįžti į laisvą Lietuvą, bet pa
žiūrėkim, kiek jaunimo po 1918 metų grį
žo iš Amerikos. Mažas nuošimtis, ar ne? 
Daugiausia Lietuvai tuo metu dirbo tie, 
kurie grįžo iš Rusijos. Yra ir dabar jų Si
bire ir po visą Rusiją išblaškytų. Daug kas 
tada pėsčias grįžo, grįš ir dabar. Aš kažkur 
jau minėjau, kad istorija kartojasi, kaip ir 
mados.

Rašiau, kad nepažįstu Lukšaičio. Tikiu, 
kad jis, kai sulauks didesnės šeimos, pats 
ims vadovauti jaunimui. Tam gabumų 
kiekvienas turėtų, tik noro reikia. Tada jis 
ims panašiai kalbėti, kaip ir aš. Manau, 
kad tie 10 svarų ne tiek jaunimui, kiek kad 
jie namuose vėl pradėtų lietuviškai kalbė-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — rugsėjo 14 d., 11 
vai.. St. John's Square.

ECCLES — rugsėjo 7 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 7 d., 11.15 vai., 

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

St. Elizabeth.
BRADFORD — rugsėjo 7 d., 12.30 v. 
BRADFORD — rugsėjo 21 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.
KETTERING — rugsėjo 7 d., 12 vai., St. 

Edwards.
NOTTINGHAM — rugsėjo 21 d.. 11.45 vai., 

Židinyje.
DERBY ■— rugsėjo 21 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
STOKE-on-TRENT — rugsėjo 28 d., 12.15 

vai., Tunstall.
NOTTINGHAM — rugsėjo 28 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.

TRAGEDIJA
Sekmadienį, rugpiūčio 17 d., Antey St. 

Andrė parapijos bažnyčioj, netoli salezie
čių vasarvietės, buvo atlaikytos mišios už 
kun. Joną Riaubūną, Vasario 16 gimn-jos 
kapelioną, kurs liepos 27 d. dingo Aostos 
Slėnio Alpėse.

Vos prieš dvi dienas buvo atvykęs iš 
Huettenfeldo į saleziečių vasaros stovyklą 
pavasaroti ir aplankyti dar studentavimo 
metu pamiltųjų Italijos Alpių. Ten turėjęs 
ir pažįstamų vietinių tarpe.

Sekmadienio popietį, liepos 27 d., pa
kviestas išvykti į netolimą kalnų ežerėlį, 
atsisakė, reikšdamas norą kaip tik aplan
kyti senus pažįstamus Antey miestely, kur 
kadaise praleidęs vasaros atostogas su vi
sa Romos šv. Kazimiero kolegija. Išėjo iš 
namų apie 3 vai. Bet, užuot leidęsis į An
tey, pasuko kitu keliu — aukštyn, nes 
apie 5 vai. vakaro Torgnon miestely jis tei- 
ravęsis tiesesnio tako į nedidelį kanaliu
ką, tekantį per kalnų pušyną. Vienas apy
senis vyras ne tik nurodęs kelią, bet norė
jęs net kiek palydėti. Tačiau kun. Riaubū- 
nas, matyt, norėdamas pasiskubinti, paliko 
užpakaly palydovą, kurs grįžo į hotelį.

Iš pradžių galvota, kad koks bičiulis bus 
užkvietęs, pavaišinęs ir ilgiau užkalbinęs. 
Tačiau jis negrįžo nei vakare, nei pirma
dienio rytą. Imta teirautis. Tuoj pranešta

Aleksandras Vilčinskas — statybos inž., 
visi Amerikoje. Stepas Nenortas — inž., 
Londone. Kunigunda Kaminskaitė — ur- 
banistė, Gajutė Valterytė — biochemike, 
Rimantas Valteris ir Romualdas Klegeris 
— dantų gydytojai, — visi dirba D. Brita
nijoje. Medicinos mokslus išėjo Dalia Lū- 
žaitė ir P. Žukauskas, prekybos — Angelė 
Grikinaitė, kalbų ir literatūros — Romas 
Kinka ir Danguolė Sadūnaitė, istorijos — 
Beatričė Jagminaitė.

Iš prieškarinės emigracijos kilęs kun. 
Bulaitis išėjo aukštuosius teologijos moks
lus ir dabar dirba Vatikano diplomatinėje 
tarnyboje užsienyje. Antanas Parulis bai
gė kalbų ir literatūros studijas.

Reikia manyti, kad šis sąrašas dar ne
pilnas.

.1. V.

ti! Jeigu tos kelios premijos paskatins nors 
keliasdešimt šeimų vėl su mažaisiais pra
kalbėti lietuviškai, verta ir daugiau tokių 
premijų. Jeigu Evaristas turėtų 10 metų už 
save jaunesnį brolį ar seserį, jis suprastų, 
koks nuomonių skirtumas tarp mūsų jau
nimo. 5-metis sudaro naują prieauglį. Kai 
subręsta, tada jau per 10-metį tik skiriasi, 
o mano karta jau visu 20-mečiu. Taip, 
spraga keičiasi, o senstame visi beveik pa
našių nuomonių. Keista, bet taip yra.

Norėčiau po dešimtmečio sutikti Luk- 
šaitį ir priminti jam jo buvusias kritikas. 
Dabar linkiu jam stoti į to šokančio jau
nimo eiles. Jeigu gabus kritikuoti, galėtų 
dar gabesnis būti suburti jaunimo būre
liui. 6-8 jaunuolių pradžiai pakanka ir pa
daryti juos profesionalais. Pamatytų, ar 
tada užtektų lėšų repeticijoms, kelionėms, 
įėjimams, tautiniams rūbams ir t. t.

Kviečiu Lukšaitį ir Bradfordo kluban 
sekmadieniais nors vieno tautinio šokio 
profesionališkai atžalyniečių pamokyti. Ti
kiu, kad jis po to ir daugiau kvietimų gaus 
iš kiti) jaunimo grupių. Dar prašyčiau pa
galvoti, kiek darbo įdėta tokiose grupėse, 
o jų gerus norus išjuokia tik tas, kuris to
kioms grupėms nepriklauso.

Prieš 10 metų tėvai ir jaunimas buvo 
lietuviškesni, patys jungėsi į bet kurį rate
lį. Dabar reikia kviesti ir prašyti. Jauni
mas jau nebeturi tos lietuviškos dvasios, o 
žino tik kelis žodžius tėvų kalbos. Jiems 
sunku išsireikšti, sunku suprasti šokio 
prasmę, ritmą ir t. t. Nevisi įstengia atsuk
ti savybę į jiems istorinius laikus. Mano 
nuomone, jeigu tie 20-30-mečiai nesidi- 
džiuotų stoti į 15-20-mečių eiles ir duotų 
jiems pavyzdį, daug daugiau naudos būtų 
visiems. Gal ir premijos kitiems tikslams 
būtų skirstomos. O, aš žinau, nuomonės ir 
elgesys nesutiktų, kaip ir mano, bet jeigu 
65 ir 45 metų tėvai dirba bendrai, galėtų 
ir žemiau 30-20-metų surasti išeitį. Ar ne
verta Lukšaičiui apie tai pasitarti su savo 
bendramenčiais, gal tada pagal šių dienų 
rodiklius, atsirastų daugiau lietuviškai kal
bančių? Jaunuolis greičiau paseks 25-metį, 
negu senius.

Atžalynietis kažkuriame E. L. numeryje 
rašė, kad. užėję į subuvimus ar klubus, ne
suranda bendros kalbos su 45-65-mečiais, 
arba kurie silpnai lietuviškai kalba, maža 
ką tesupranta. Jeigu savo tarpe dažniau 
matytumėm tuos 20-30-mečius, tada ta 
spraga daug greičiau būtų užpildyta. Kad 
po 50 metų ir maža bebūtų lietuviškai kal
bančių, ta draugystė ir bendravimas pa
liktų savo vaisių. Prašau E. Lukšaitį, kad 
jo ir nepremijuotoji lituanistika nesibaig
tų tik E. L. eilutėse. Jų karta turės stoti į 
darbą.

.1. Traškiem:

KALNUOSE
vietinei policijai. Žinią perėmė spauda (vi
sai iškreipdama faktą) ir Aostos Slėnio 
radijas. Pradėta ieškoti — prityrę kalnų 
„finanze“, policija su šunim, alpinistai, vi
sų apylinkių vasarotojai pasileido po kal
nus. Ieškota dvi, penkias, dešimt, penkio
lika dienų. Prisidėjo ir iš Torino iššauktas 
helikopteris. Tačiau ir po dvidešimt dienų 
jokios žinios nei ženklo. Todėl ir nutarta 
už dingusį kun. Joną Riaubūną atlaikyti 
mišias parapijos bažnyčioj.

Su vietos klebonu koncelebravo dir. kun. 
Gavėnas, kun. Šileika, kun. Urbaitis ir Ko- 
elno salezietis kun. Rhode. Bažnyčia buvo 
pilna vasarotojų, tarp kurių ir visa sale
ziečių stovykla (70 asmenų). Lietuviams 
atstovavo Italijos LB pirm. msgr. V. Min
cevičius ir Romos radijo liet, valandėlės 
vedėjas dr. J. Gailius. Susijaudinęs klebo
nas reiškė lietuviams gilią užuojautą.

Užuojautos — ir dar vilties — raštą pa
siuntė ir kardinolas Ant. Samorė.

Bendrą lietuvių skausmą’ išreiškė cent
rinės saleziečių provincijos inspektorius- 
provinciolas Don Zavattaro: „Jau ir taip 
skaudus įvykis dar skaudesnis, kadangi lie
tuvių bendruomenė Vokietijoj taip reika
linga dvasiškių ir tėvynės tradicijoj išau
gusių tautiečių“.

Pranykusio kun. Jono Riaubūno dar bus 
ieškoma ir toliau.

Kun. Pranas Gavėnas

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Birželio 29 širdies smūgio ištiktas savo 
bute mirė PLB Miesau apylinkės narys 
Kostas Gulaitis. Velionis buvo gimęs 1902 
m. vasario 10 d. Švenčionių apskr. Gyveno 
Suopių kaime, Sintautų valse, žmona mirė 
1951 m. Oldenburge, Wehneno DP stovyk
loje. 4 ištekėjusios dukterys ir sūnus, JAV 
atsargos karininkas, gyvena Amerikoje. 
Palaidotas liepos 2 d. Miesau katal. parap. 
kapinėse. Laidojimo apeigas atliko ir pa
mokslą pasakė kun. Br. Liubinas.

Velionis 12 metų dirbo pagalbiniuose 
(LSCo.) JAV armijos daliniuose Miesau, 
Uhlerborne ir Mainze.

SVAJOJAMOJI FEDERACIJA
Australijoje yra susidariusi tam tikra 

taryba, kuri bando paruošti sąlygas su
kurti rytinės bei vidurinės Europos vals
tybių federacijai. Kaip ir Europoj bei 
Amerikoj besireiškiančio europinių „fede- 
ralistų“ sąjūdžio, taip ir tos tarybos pra
dininkai yra lenkai. Svajojamoji federaci
ja turėtų apimti Estiją. Latviją, Gudiją, 
Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją, Vengriją, 
Čekoslovakiją. Jugoslaviją ir Albaniją. 
Geografinis (ir politinis?) federacijos 
branduolys būtų Lenkija. Tarybos pradi
ninkai pabrėžia, kad šios idėjos įgyvendi
nimas turi būti pradėtas nuo pastangų pa
šalinti tradicinę neapykantą ir praeities 
klaidas.

Australijos Lietuvių Bendruomenė kal
bamoje taryboje dalyvauja visai apčiuo
piamai: bendruomenės krašto valdyba yra 
delegavusi į tą tarybų tris lietuvių atsto
vus. Dalyvauja ir Australijoje gyvenančių 
latvių, estų, čekų, rumunų atstovai. Tary
bos pirmininkas yra J. Dunin-Karwicki, 
lenkas. Pakeliui į Europą, jis buvo susto
jęs ii' New Yorke, kur liepos 29 d. matėsi 
su čionykščiais atstovais. Pasimatyme da
lyvavo Vliko vicepirmininkai J. Audėnas 
ir B. Nemickas ii' LLK pirmininkas V. Si
dzikauskas. (Iš latvių komiteto dalyvavo 
Ramanis, estų —• Vahteris). Pasikalbėji
mas buvo grynai informacinio pobūdžio, 
be nutarimų ar susitarimų. (Elta)

ILGI BĖGIAI
Švedijoje pradedami gaminti labai ilgi 

geležinkelio bėgiai. Jų ilgis sieks 360 m. 
Nutiesus tokiais bėgiais geležinkelį, bus ga
lima žymiai padidinti traukinių greitį.

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, 
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