
VILNIAUS VAIZDAS PASAULIS APLINK MUS
„Neue Zuercher Zeitung" nuolatinis ko

respondentas Maskvoje liepos mėnesio pa
baigoje lankėsi visų trijų Baltijos valsty
bių sostinėse ir paskelbė laikraštyje savo 
kelionės įspūdžius.

Korespondentas pradėjo kelionę nuo Ry
gos, iš ten nuvyko į Estijos sostinę ii- baigė 
savo lankymąsi Vilniuje. Iš Lietuvos ko
respondentas paskelbė ne tik Vilniaus mies
to aprašymą; antrame straipsnyje jis pada
rė išvadą iš kelionės po visas Baltijos vals
tybes.

Laikraštininkas nurodo, kad Baltijos 
valstybės esančios nuo svetimšalių dar la
biau izoliuojamos, nekaip kiti kraštai So
vietų Sąjungoje. Iš Vilniaus, Rygos ir Ta
lino miesto ribų korespondentas negalėjęs 
išvažiuoti be Inturisto palydovo. Be to, ga
lima naudotis tiktai tam tikrais keliais, 
vedančiais iš miesto.

Vilniaus aprašymas skamba taip:
„Tuo tarpu kai Rygą ir Taliną apipavi

dalino hanzeatiškoji dvasia, Vilnius, Lie
tuvos sostinė, kvėpuoja katalikišką ir len
kišką orą. Nors ir Vilniuje senamiestis, 
kaip ir abiejose, šiaurėje esančiose, Balti
jos sostinėse, statytas pagal gotikos veda
mąją mintį, bet miesto rūbas yra aiškiai 
barokinis. Vilniuje nesijaučia nė pėdsako 
to šiaurės vokiečių griežtumo ir užsidary
mo, kuris reiškiasi Rygos ir Talino tiek 
miesto vaizde, tiek jų gyventojų elgsenoje. 
Vilniuje viešpatauja pietietiškas žaismin
gumas ir gaivališkai pasireiškiąs gyvenimo 
džiaugsmas. Kai Lenino gatve, svarbiausia 
miesto arterija, ilgais vasaros vakarais 
vaikštinėja iš vieno galo į kitą vyrukai ir 
merginos, stebėtojui stojasi prieš akis is
paniškasis paseo.

Toli nuo Maskvos
Miestas skiriasi nuo Maskvos kaip vi

siškai kitoniškas pasaulis. Čia veikia pa
kankamai kavinių, todėl nereikia stovėti

Septynios DIENOS
Dalinis karas

Rugsėjo 9 d. Izraelio sausumos, jūros ir 
oro pajėgos 10 valandų puolė Egipto ka
riuomenės telkinius prie Suezo įlankos.

Izraelis tvirtina, kad tame ruože Egiptas 
turi apie 3.000 karių, bet nebuvęs parody
tas didesnis pasipriešinimas. Žuvę apie 100 
- 150 Egipto karių.

Pats puolimas laikomas didžiausiu po 
1967 m. karo.

Arabų kraštų vadai, ypač Egipto prez. 
Nasseras, nuolat grasina Izraeliui karu. 
Tam telkiamos jėgos. Vien tik prie Golano 
aukštumos, kurią Izraelis užėmė 1967 m., 
sutelkta daugiau kaip 100.000 arabų karių 
(60.000 sirijiečių, 35.000 jordaniečių ir 
15.000 irakiečių). Sirija sutiko, kad Egiptas 
jos teritorijoje tame ruože laikytų karinių 
dalinių, įskaitant aviaciją.

Teroras ore nesiliauja
Politiškai nusiteikę teroristai pagrobė ir 

nugabeno su įgulomis į Kubą du Ekvado
ro karinius transporto lėktuvus. Vieno la
kūnas buvo užmuštas.

Du Izraelio civiliniai lėktuvai buvo pri
versti nusileisti Sirijoje.

Iš viso nuo praeitų metų pradžios buvo 
jau pagrobta 90 lėktuvų.

Partijos vienybė
Hanojaus radijas paskelbė dabar miru

sio savo komunistų partijos vado Ho Či 
Mino politinį testamentą, kuriame ypač 
pabrėžtinai atkreipiamas dėmesys į parti
jos vienybę.

Tvirtinama, kad ta vienybė paskutiniai
siais mėnesiais labai pairusi, dėl to Ho Či 
Minas ir reiškia susirūpinimą.

Angliška liga
Vakarų Vokietiją apėmė neoficialių strei

kų banga — „angliška liga“.
Ta liga palietė apie 20.000 plieno pramo

nės darbininkų, streikai paralyžavo Saaro 
anglies kasyklas, ir Kielio laivų statyklose 
apie 1.000/darbininkų metė įrankius.

Maža tesą įrodymų, kad tuos streikus 
skatintų komunistai. Priešingai, Saarbrue- 
ckene demonstruojantieji kasyklų darbi
ninkai sugriebė kažkieno nešamą raudoną 
vėliavą ir sudegino.

Vis dėlto manoma, kad streikininkams 
daro įtakos kraštutiniai kairieji ir studen
tų socialistų sąjunga.

Pasikeitimas pasibaigė gerai
Brazilija nugabeno į Meksiką 15 politi

nių kalinių, kaip reikalavo JAV ambasado
rių pagrobusieji teroristai.

Ambasadorius paleistas. 

eilėse. Krautuvės stengiasi parodyti savo 
prekę patrauklesne forma. Be abejojimo, 
dar toli gražu jų negalima lyginti su vaka
ruos praktikuojamomis vitrinomis, bet, pa
lyginus su Maskva, skirtumas yra akivaiz
dus. Merginos apsirengusios žymiai madin- 
giau ir elegantiškiau, nekaip Maskvoje ar 
Leningrade. Drabužių pasiūla čia nėra di
desnė nekaip ten, bet čia sugebama dailiau 
panaudoti tai, kas gaunama. Čia matytis 
daugiau drabužių, pasiūtų pagal užsaky
mą; nesimato kiekviename žingsnyje tie 
patys drabužiai. Laikraščių kioskuose ma
dų žurnalai išstatyti regimoje vietoje.

Turistai kiekvieną kartą diskutuoja, kat
ras senamiestis yra dailesnis — Vilniaus 
ar Talino. Mums atrodo, kad Taline pa
trauklesnis yra visuotinis vaizdas, tuo tar
pu kai Vilnius žavi detalėmis. Talinas da
ro įspūdį beveik visiškai išlikusio vėlyvųjų 
viduramžių miesto; Vilnius atveria vaizdą 
į žavėtinas siauras gatveles, į dailius fasa
dus ir smailiakampius užkiemius, kur auga 
šermukšnis ir kur palangėse jurginas stie
biasi į saulę.

Senamiestis
Neteisingas yra vieno sovietinio aprašy

mo teigimas, kad tik sovietų valdžia atne
šusi į Vilnių urbanistinį planavimą. Kaip 
raizgus ir chaotiškas beatrodytų senojo 
miesto planas, bet senajame Vilniuje nera
si gatvės ar gatvelės, kur horizonte akis 
neužmatytų kokio bokšto smailiagalio ar
ba kitokio panašaus pastato silueto. Niekur 
akis nepasimeta tuštumoje, visur ji randa 
atramą. Toks miesto planavimas nerėžia 
akies; jis veikia, tarytum tai būtų pripuo
lama, ir kaip tik per tai pasireiškia miesto 
planuotojų talentas.

Žavėtinas yra stilių gausumas. Gotikos, 
renesanso ir baroko stilių elementai glau
džiasi kartkartėmis vienas šalia kito. Išti
sos aikštės sudarytos pastatų iš įvairių epo-

Barikados nebus laikomos
Ulsteryje (šiaurinėje Airijoje), nors bri

tų kariuomenė prižiūri tvarkos, dar mies
tuose tebėra barikados ir vis atsinaujina 
susirėmimai tarp protestantų ir katalikų. 
Dabar neramumai iš Londonderrio persi
metė į sostinę Belfastą.

Vyriausybė paskelbė, kad barikados bus 
pašalintos prievarta, jei riaušininkai nepa
darys tai patys. O protestantų ir katalikų 
gyvenamuosius rajonus skirs karinė „tai
kos linija“.

Neranda formulės
Jau yra siūlę savo sąlygas Nigerijos vi

daus karo paliauboms Etiopijos imperato
rius Haile Selassie, J. Tautų gen. sekreto
rius U Tantas ir Tanzanijos prez. Nyerere, 
tačiau vis nesurandama tokios formulės, 
kuri būtų priimtina abiems kariaujan
čioms pusėms.

Geras gyvenimas ir parama
Nuvertus karalių sudarytoji Libijos vy

riausybė pažadėjo gyventojams geresnį gy
venimą.

Ji pasisakė bendradarbiausianti su ki
tais arabų kraštais ir moraliai ir materia
liai remsianti palestiniečių pastangas jų 
kovoje su Izraeliu.
Atominiai bandymai

Newsweek“ rašo, kad Sov. Sąjunga rug
sėjo 2 d. į pietryčius nuo Permės išbandė 
20 kilotonų atominį įtaisą, šiais metais so
vietai jau atliko 8 požeminius bandymus.

Nuo 1963 m., kai įsigaliojo sutartasis 
draudimas nebeteršti atmosferos, sovietai 
atliko 76 bandymus.

Čekoslovakijos pabėgėliai
Nuo okupacijos pradžios iš savo krašto 

pabėgo apie 90.000 čekoslovakų.
Nors Čekoslovakijos vyriausybė tvirtina, 

kad pabėgo daugiausia buvę kriminalistai 
ir nepatenkinti intelektualai, bet iš tiesų 
daugiau kaip pusę sudaro fabrikų specia
listai, nemaža studentų, inžinierių, apie 
1.000 gydytojų ir dantų gydytojų ir mokslo 
įstaigų darbuotojų.

Tarp pabėgėlių yra apie 2.000 buvusių 
komunistų.

Posūkis Ganoje
Prieš 44 mėn. karininkai Ganoje (Afri

koje) nuvertė prez. Nkrumą ir jo diktatū- 
rišką valdžią. Per tą laiką buvo paruošta 
konstitucija, dabar pravesti rinkimai, ku
riuos laimėjo dr. Busią.

Bet naująją vyriausybę prižiūrės trijų 
karininkų prezidentinė komisija, vadovau
jama ligi šiol valdžiusio Afrifos. 

chų, tačiau jos sudaro harmoningą visumą. 
Formų ir idėjų gausumas yra tai, kuo Vil
nius esmėje skiriasi nuo Talino.

Butų stoka
Tačiau visą tą grožį, kurį teikia Vilnius, 

kaip ir visos kitos baltų sostinės, tramdo 
apgailėtina būklė, kurioje yra senamiestis. 
Vilniuje padėtis yra dar blogesnė nekaip 
Rygoje ar Taline. Retas namas, kuriam ne
grėstų pavojus sugriūti; daug kur vartų 
skliautai ir balkonai, net namų sienos pa
ramstytos rąstais. Tokiuose griūvančiuose 
namuose gyvena tūkstančiai ir dešimtys 
tūkstančių žmonių, sukimštų siauruose 
butuose. Jų langai nukreipti į kiemus, ku
rių nevisi pasižymi grožiu, užtat dažniau
siai yra nešvarūs, dvokia sąšlavomis ir 
vandeninga kopūstų sriuba ir kur skamba 
barniai, kylą iš susigrūdimo ir niūrumo. 
Kiekvienas kitas pavadinimas kaip „slums“ 
reikštų tikrovės pridengimą.

Inturisto vadovai neveda lankytojo — 
lygiai kaip Rygoje ir Taline — į tokias gat
veles ir kiemus, tuo sukliudydami pamaty
ti visą eilę įdomių pastatų, kaip antai re
nesansinio stiliaus kiemą Universiteto gat
vėje Nr. 4. Matyt, vadovams duotas atitin
kamas nurodymas. Betgi pasibaigus vado
vautam aprodymui, apsimoka vienam pa
čiam pasivaikščioti ir apsidairyti. Pats se
namiestis toks mažas, jog per vieną popie
tę galima išvaikščioti visas gatveles ir ap
sižvalgyti kiekviename kieme. Sakoma, jog 
senamiesčio gyventojai būsią ilgainiui iš
keldinti į naujus rajonus. Tuomet vertin
gesnės senamiesčio gatvės būsiančios atre
montuotos, o namai paversti mažais muzie
jais ir turistams skirtomis krautuvėmis. Li
kusieji namai būsią nugriauti ir pakeisti 
naujais pastatais.

Nauji rajonai
Tiktai prieš maždaug 10 metų Vilniuje 

susirūpinta butų problema. Nuo tada vis 
didesniu tempu statomi nauji namai ir net 
ištisi kvartalai. Kiek per metus pastatoma 
naujų butų, iš nieko negalėjau tiksliai pa
tirti. Miesto statybos kombinatas stato iš
tisais rajonais namus iš didžiulių plokščių. 
Jis per metus pastatąs 3600 naujų butų, 
dažniausiai dviejų kambarių. Šalia to ma
žesne apimtimi statomi ir kitokie namai. 
Mieste šiuo metu gyvena 340.000 žmonių 
ir per artimiausius 10 metų turį dar prisi
dėti 80.000 žmonių. Mažiausia tiek pat žmo
nių gyvena griūvančiuose namuose. Pagal 
dabartinį tempą per metus naujus butus 
gauna maždaug 15.000 iki 18.000 žmonių. 
Praeis dar daug laiko, kol butų stoka bus 
pašalinta. O tuomet, greičiausia, anksčiau 
pastatytuosius namus vėl reikės griauti, 
nes jų kokybė menka.

Pirmieji gyvenamieji rajonai buvo pa
statyti pagal kareivinių šablonus, kuriuos 
paruošė Maskvos planavimo biurai, neatsi
žvelgdami nei klimatinių sąlygų, nei žmo
nių papročių, taip, kaip jie buvo statomi 
visuose Sovietų Sąjungos užkampiuose. Ta
čiau netrukus Vilniaus planuotojai ėmė sta
tyti namų modelius pagal savo skonį. Bet 
tas architektoninis monotoniškumas, bū
dingas sovietinei gyvenamųjų namų sta
tybai, galėjo būti kiek sušvelnintas tiktai 
nedaug. Pradžioje statyta tiktai 5 aukštų 
namai. Antroje šešiasdešimtųjų metų pu
sėje pirmą kartą tarp penkių aukštų blokų 
buvo įterpti keli 9 aukštų namai. Paskuti
niuoju laiku įsprausti keli 12 aukštų na
mai, o netrukus į statybos programą nu
matyta įtraukti 18 aukštų namus.

Širmuliai ir Lazdynai
Šie du naujieji rajonai — Širmūnai ir 

Lazdynai — iš visų naujų gyvenamųjų 
namų kvartalų, kokius mes ligšiol matėme 
Sovietų Sąjungoje, atrodo patraukliausiai. 
Jie galėtų užimponuoti ir vakarų miestuo
se. Jie suplanuoti plačiu užsimojimu su di
džiuliais žolynų plotais tarp atskirų blokų. 
Atrodo, kad numatyta ir pakankamai mo
kyklinių pastatų. Kaip atrodys komercinės 
įmonės, šiuo metu dar sunku įsivaizduoti, 
o iš planų dar negalima susidaryti pakan
kamo vaizdo. Viena iš jau pastatytųjų 
krautuvių — Selfservice krautuvė — daro 
malonų įspūdį, tiek išore, tiek vidaus įren
gimu. Nepakankama statybos kokybė. At
sakingos įstaigos pačios nusimano, jog ko
kybė menka. Jos teigia, kad turėję statybą 
vykdyti taip sparčiai, jog kokybė turėjusi 
nukentėti.

širmūnai, kur jau apgyvendinta 30.000 
žmonių, bet kur vis dar toliau statoma, at
rodo kiek monotoniškai. Ten tėra trys mo
deliai 5 aukštų namams, du modeliai de
vynių aukštų namams ir vienas modelis 12 
aukštų namams. Monotoniškumo siekiama 
išvengti, naudojant dvi ar ir daugiau me
džiagų išviršinėms sienoms, o balkonai, 
jeigu jie yra, apdengiami įvairių spalvų 
skarda. Lazdynams, kurie tik neseniai pra-

BE ŽMONIŠKO VEIDO
Greit, tur būt, Čekoslovakija baigs atsi

kratyti užsieniečių laikraštininkų. O tada 
jau pagrindinis apie tą kraštą žinių šaltinis 
turės būti „Rude Pravo“, kraštas bus at
skirtas nuo pasaulio, ko šiuo metu ir sie
kiama ir kas reikalinga valdantiesiems, ku
rie pradeda atsiskaitymo ir kalėjiminei 
drausmei įvesti terorą.

Teroras prasideda, taip, taip. Jam pra
dėti juk buvo paskelbtas ir specialus po
tvarkis. Deja, kai pasauliui vartai jau už- 
veriami pasižiūrėti, kas ten vyksta, tai ne
bebus ko stebėtis, jei kai kurie įvykiai bus 
ir ne visai teisingai pavaizduoti, remiantis 
daugiau tik girdais ar gandais. O jei tuose 
ganduose ir girduose būtų net šiek tiek ne
tiesos, tik spėliojimų ar net ir tam tikra 
dozė melo, tai ką gi, kaip sakoma, Dieve, 
darysi! Anoj pusėj juk vyksta didžiulis ir 
nuolatinis melas, kurį verčiami palaikyti 
visi, net ir darbininkas, kai jis turi sakyti, 
kad jo gyvenimas gerėja ir gerėja ir nepa
lyginamas gerumu su gyvenimu kuriame 
nors kitame krašte.

Susiaurėjus galimybėms prieiti prie ži
nių šaltinių, jau ir šiandien sunku būtų 
pasakyti, ar tiesa, kad Čekoslovakijos ko
munistų partijos prezidiumo posėdyje, ku
ris vyko rugpiūčio 21 d., minint okupacijos 
metines, buvo reikalaujama areštuoti ir 
atiduoti teismui Dubčeką, Smrkovskį, Krie- 
gelį Pavelą ir Prchliką, o Svoboda pareiš
kęs „Kol aš prezidentas, nebus jokių peli
nių bylų“. Turint galvoje ligšiolinę Svobo- 
dos kietą laikyseną, įmanoma patikėti. O 
kad tiems buvusiems vadams stalinistiniai 
partiniai nori kelti bylas ar ir be teismų 
laikyti kalėjimuose ar nužudyti, tai negali
ma tuo nepatikėti. Kai kurie tų šiandien 
jau nemalonėje atsidūrusių vyrų visiems 
žinomi savo pročekoslovakiška, pronepri- 
klausomybine ir antimaskvine laikysena. 
Nebekalbant apie Dubčeką ar Smrkovskį, 
stalinistams yra įsiėdę ir kiti. Toks Krie- 
gelis dar neseniai vedė net viešą ginčą su 
partija, kuri, pasukusi į Maskvos reikalau
jamą liniją, ryžosi jį sudrausminti ir ap
šmeižti. Arba generolas Pavelas. Kai Dub- 
čekas perėmė partijos vadovybę, tai tas ge
nerolas buvo paskirtas vidaus reikalų mi- 
nlsteriu, ir jo pareiga buvo išvalyti tą mi
nisteriją nuo visų policinės valstybės die
vukų, kurie Novotnio laikais buvo visaga
liai. Tie dievukai, aišku, dabar jau yra grį
žę. Dėl to „Rude Pravo“ išsispausdino kal
tinimą generolui dėl nešvarios praeities 
(1951 m. jis jau yra buvęs pakaltintas kaip 
Vakarų agentas ir nuteistas 15 metų tokio 
režimo, koks dabar įsistiprina, bet po pen- 
kerių metų paleistas).

Jeigu Svoboda ir pasiryžęs neleisti teisti 
už politinius nusižengimus ar tik kaltini
mus nusižengimais, tai aname pasaulyje, 
kur policija turi didžiulę galią, nesunku 
pakaltinti žmogų ir kriminaliniais nusikal
timais, ir toksai būdas praktikuojamas.

Taigi iš Čekoslovakijos dingsta socializ
mas su žmonišku veidu. Ateina staliniz
mas. Ar būtų tautoje vadų, kurie galėtų 
susitvarkyti?

Prez. Svoboda, kaip spėjama, galėtų būti 
pats tinkamiausias žmogus. Jis, sako, galė
tų atsistatydinti ir pareikšti, kad nenori 
nieko bendra turėti su tokiu režimu. Bet 
jeigu tose pareigose būdamas galėtų ap
saugoti kai kuriuos savo tautiečius, tai jau 
būtų laimėjimas. Kadangi Čekoslovakijos 
armija yra patriotiška, generolas Svoboda 
galėtų suruošti sukilimą. Tačiau jis žino, 
kiek kartų daugiau karių turi sovietai pa
čioje Čekoslovakijoje ir čia pat už jos sie
nų, taigi vargu rizikuotų.

Dar kas galėtų revoliuciją vykdyti tai 
darbininkai ir patriotinio motyvo skatina
mi ir dėl to, kad ekonominis gyvenimas pa
laipsniui sunkėja.

Tegu ir nepatikrintas pranešimas, kad 

dėta statyti, nubraižyta 15 įvairių mode
lių penkių aukštų gyvenamiems namams. 
Tad galima tikėtis, kad tas rajonas nebe
darys tokio monotoniško įspūdžio. 9 ir 12 
aukštų namams naudojami tie patys mo
deliai, kaip ir Žirmūnuose. Be to, Lazdy
nuose numatytas vienas modelis 18 aukštų 
namams.

Butai numatyti nuo vieno iki 4 kamba
rių, be to, virtuvė, vonia ir WC. Dauguma 
yra dviejų kambarių butai. Naudingo gy
venamojo ploto (be virtuvės, vonios ir 
WC) lieka vieno kambario butams 17,1 
kvadratinių metrų, 2 kambarių butams — 
31 kv. m, 3 kambarių butams 45 ir 4 kam
barių butams — 59 kv. m. Stebėtinu būdu 
visi butai (išskyrus kai kuriuos butus 12 
aukštų namuose) turi, nepaistant buto di
dumo, tokio pat ploto virtuvę (6,5 kv. m), 
vonią (2,12 kv. m) ir WC (1,05 kv.m)“.

Antrą straipsnį, kurį šveicarų korespon
dentas rašė iš Vilniaus, paskelbsime vėliau. 

tarp tūkstančių už dalyvavimą demonstra
cijose jaunuolių yra Husako brolvaikis ir 
Husako pavaduotojo Strougalo sūnus, ro
dytų, koksai didelis plyšys yra tarp tėvų ir 
vaikų. Tėvai dar vis k’abinasi Maskvos dė
dėms už skverno, o vaikai stengiasi moky
tis patys vaikščioti. Taip, sako, yra buvę 
ir Lietuvoje, kad sovietiniam saugumui į 
nagus pateko su savo draugais už pogrin
dinę veiklą jaunuolis, kurio tėvas yra par
tijos centro komiteto narys.

IDĖJINĖS IR BEIDĖJINĖS MINIOS
Atsimename, Lietuvoje suplaukdavo iš 

visur minios žmonių į vieną vietą, kai Šau
lių Sąjunga, pavasarininkai ar jaunalietu
viai suruošdavo šventę arba kai būdavo 
suorganizuojamas eucharistinis kongresas. 
Į tokias šventes sueidavo kartu su minio
mis ir valstybės, Bažnyčios ir visuomenės 
vadai.

Svetur kai dabar dairomės, tai minios 
susiburia gatvėse kai kurių demonstracijų 
metu, ir tokiais atvejais toli gražu ne visa
da dalyvauja vadai. Štai imkime studentų 
demonstracijas, kurios buvo Lenkijoje ar 
Prancūzijoje — jose buvo skelbiami šūkiai 
prieš vadus. Arba demonstracijos Čekoslo
vakijoje, kai suvažiavo sovietiniai kariniai 
daliniai arba kai buvo švenčiamos okupa
cijos metinės.

Bet tiek kongresai Lietuvoje, tiek dau
gumas demonstracijų svetimuose kraštuo
se turėjo ir turi idėjinį turinį. Lietuvos 
šauliai demonstravo krašto vyrų ir mote
rų pasiryžimą gintis (kad nebuvo gintasi, 
tai jau kitas reikalas), eucharistininkai — 
Lietuvos šventumą, pavasarininkai ar jau
nalietuviai — jaunimo organizuotumą pa
gal tam tikrą ideologiją, čekoslovakai ar 
lenkai rodė savo laisvės troškimą.

Bet baisiai sunku surasti atsakymą, kai 
minios suplaukia kažkokios tuštybės veda
mos. Pavyzdžiui, ne tik iš Britanijos, bet ir 
iš kitų kraštų trims dienoms į Britanijos 
salą Isle of Wight buvo suvažiavę apie 
150.000 populiariosios muzikos mėgėjų pa
siklausyti. Ieškodami atsakymo, kas juos 
sutraukė, galėtume bandyti tas įvairių 
grupių dainuojamąsias triukšmingas dai
nas pavadinti menu. Jeigu toks pavadini
mas toms dainoms tiktų, tai išvadą lengva 
būtų pasidaryti: šitokia minia suvažiavo 
pasiilgusi meno! Bet ar yra bent truputėlis 
galimybių įrodyti, kad tos populiariosios 
dainos yra menas? Jų muzikinė pusė yra 
primityvi, o žodžiai dažnai dar primityves
ni.

Tai kas tada suveda tokias minias?
Tur būt, reklama. Štai skalbimo miltelių 

gamintojai reklamai išleidžia milijonus, o 
dar ir jiems, matyt, pakankamai lieka. Ka
dangi populiarioji muzika tokių subuvimų 
organizatorių jau seniai yra paversta lyg 
ir simboliu iš visuomenės išsiskyrusio, jo
kios įprastinės tvarkos nebepripažįstančio 
jaunimo, tai tuos tūkstančius ji ir sutrau
kia.

S. Baltaragis

DR. A. GERUČIO STRAIPSNIS
„Baltų Draugijos“ Vokietijoje leidžia

mame leidinyje „Mitteilungen aus balti- 
schem Leben“ išspausdintas dr. A. Geručio 
vedamasis straipsnis apie jo kelionę Ame
rikon. Autorius ypač nušvietė lietuvių kul
tūrinį gyvenimą Amerikos Jungt. Valsty
bėse.

G. ŠIDAGYTEI AUKSO MEDALIS
Rugsėjo 7 d. Europos moterų irklavimo 

varžybose Klagenfurte, Rytų Vokietijoje, 
Woerthersee vandenyse lietuvė Genė Šida- 
gytė vienvietės valties Europos moterų irk
lavimo varžybose išėjo nugalėtoja ir lai
mėjo aukso medalį.

BOMBONEŠIAI IZRAELIUI
šį mėnesį JAV pristatys Izraeliui aštuo

nis Fantomų II markės bombonešius — ko
vos lėktuvus, kitą mėnesį dar keturis, kol 
bus pristatytas pažadėtasis 56 skaičius.

Tie lėktuvai pajėgūs skristi iki 1500 my
lių per valandą ir bus ginkluoti naujais pa
būklais, per minutę galinčiais iššauti 6000 
šovinių (šovinys 20 milimetrų diametro).

VETERANAI SAVANORIAIS
Izraelio karinė vadovybė leido organi

zuotis daugiau kaip 49 m. amžiaus turin
tiems atsarginiams, kurie jau nebešaukia
mi kariuomenėn.

Kol kas jų susiorganizavo apie 1.000. Ti
kimasi, kad susidarys iki 10.000 siekianti 
organizacija. Jai vadovaus buvęs genero
las Elijahus Ben-Huras.

Tos savanoriškos karinės organizacijos 
tikslas — saugoti ir ginti savo krašto pa
sienio gyvenvietes.
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Leidiniai su antstatais
Kai ateities istorikas po keliasdešimties 

metų vartys dabartinių mūsų emigracinių 
leidinių komplektus, tur būt, su pasigėrė
jimu ir. gal būt, net nuostaba žvelgs j ..Ai
dus" ir „Metmenis”. Žinia, abu šie leidiniai 
yra kultūros žurnalai, o todėl jų plotmė 
savaime skiriasi nuo laikraštinės spaudos 
ir kitokių, populiaresnių žurnalų. Tačiau 
reta, tur būt, pasaulyje buvo ir yra tokio 
lygio emigrantų leidžiamų žurnalų, kaip 
šie du.

Abu žurnalai toli gražu nesusilaukia pa
kankamo atgarsio lietuviškojoje visuome
nėje. ir išsilaiko jie mecenatų dėka, o ne 
skaitytojų prenumeratomis. Apie kultūrų 
daug ir dažnai kalbėti mėgstanti mūsų vi 
suomenė tų dviejų kultūros žurnalų vis 
dėlto natūraliai neišlaiko, atseit, nepakan
kamai juos prenumeruoja. Tad labai svei
kintina. kai ilgametis ir nuolatinis „Euro
pos lietuvio" recenzentas K. Abr. šiem 
dviem kultūros žurnalam paskyrė ir atski
rą straipsnį (EL 31 nr.).

Teisingai, žinoma, recenzentas atkreipia 
dėmesį j faktą, kad abu žurnalai turi savo 
ideologinį atspalvį: „Aidai” katalikiški, o 
„Metmenys" liberališki. Abejonių gal te
keltų jo pasidarytoji išvada, jog ideologija 
tuose žurnaluose pabrėžiama tik tam, kad 
„nebūtų prieita visiškos tapatybės, kad ka
talikybė ir liberalizmas mūsų kultūriniuo
se dirvonuose neprieitų visiškos vienybės".

Tokia K. Abr. išvada vis dėlto yra pro
vokuojanti. savotiškai iššaukianti ir klau
simą pasvarstyti kviečianti. Šiokio tokio iš
siaiškinimo prašosi ir tų dviejų sąvokų — 
katalikybės ir liberalizmo — sugretinimas. 
Nejaugi tos sąvokos yra vienodos prigim
ties ir gali būti lyginamos? Kažin. Juk gali 
būti ir liberalus katalikas ir katalikiškas 
liberalas. Šitaip mes galėtume apibūdinti 
ne vieną tų dviejų žurnalų bendradarbį, o 
ir pats „Aidų" redaktorius dr. Juozas Gir
nius kaip tik ir yra mūsų visuomenėje su
sikūręs liberalaus kataliko įvaizdį, dargi 
labai ryškų ir įsimenamų.

Išsiaiškinimo prašosi ir K. Abr. pavar- S°s 
totoji „liberalizmo" sąvoka. Kadaise apie 
liberalizmą mūsiškėje spaudoje nemažai 
diskutavo eilė iš tiesų protingų plunksnų, 
jų tarpe ir tas pats dr. J. Girnius. Istoriš
kai „liberalizmas" yra maždaug politinės 
ekonomijos sąvoka ir pažiūra, reikalaujan
ti ekonominės laisvės, reikalaujanti teisės 
ekonominę veiklų vystyti laisvai, be apri
bojimų ir valstybės kišimosi. Šiandieninia
me pasaulyje toks „liberalizmas" jau lai
kytinas savotiška (linksmai išsireiškus) 
praeities atgyvena. Vakarų Vokietijoje, sa
kykime, vis dar veikia panašaus sukirpi
mo liberalų partija, ir labai būdinga, kad 
ji išsilaiko pirmoje eilėje milijonierių ir 
stambiųjų pramonininkų finansine para
ma. Mat, jiems juk daug parankiau, kai
valstybė nesikiša į jų ekonominę veiklų, vieta 
siekiančią sukaupti dar daugiau tų milijo
nų.

„Metmenų" liberalumas jau suprastinąs 
kitokia prasme. Tai Amerikoje įsipilietinu- 
si to žodžio vartosena, išplaukusi iš ameri
kietiškos visuomenės savybių. Politine 
prasme toks amerikietiškasis liberalumas 
maždaug prilygsta aplamai kairumui, vi
suomenėje jis pasireiškia tolerancija ir pa
kanta kitai nuomonei, o kultūrinėje plot
mėje jis pirmoje eilėje yra humanistiškas.

Iš tiesų beveik nuostabiai didelė Ameri
kos lietuvių viduriniosios ir jaunosios kar
tos dalis šia prasme yra liberali. Amerikie
tiški universitetai ir kolegijos, kur tokia 
liberali tradicija jau seniai bujoja, matyt, 
turėjo nemažos įtakos šių kartų pažiūroms 
susidaryti. Netgi nemaža dalis Amerikos 
lietuvių ateitininkų, vadinas, katalikiško
sios srovės atstovų, yra liberalių nuotaikų. 
Šių kartų atstovai pastaraisiais metais vis 
uoliau įsijungia ir į spaudos darbą, vis 
daugiau jų bendradarbiauja ir „Aiduose" 
ir „Metmenyse", o todėl, gal būt. K. Abr. 
ir atkreipė dėmesį j savotišką „Aidų“ kata
likybės ir „Metmenų" liberalizmo artėji
mų. Toks artėjimas, žinoma, yra nepanei
giamas. bet jis tik sąlyginis.

Rašantysis prisimena vieną dviejų maž
daug viduriniosios kartos liberalių lietuvių 
(akademikų) pokalbį. Abu jie buvo ne ka
talikai, gal būt, ateistai arba agnostikai, 
tur būt. laikytini metmeniško sukirpimo li
beralais. Jie kalbėjosi apie dabartinius at
eitininkus JAV. Ir abu nuoširdžiai stebė
josi nūdienės ateitininkų kartos liberalu
mu. tolerancija, kairumu. Vienas jų tarė: 
„Dar viena karta, ir dievobaimingi) mamy
čių į ateitininkus įrašytiems jaunuoliams 
nebereikės nė to teologinio antstato“.

Gal reikės, gal ir ne, ateitis teparodys to
kios pranašystės tikroviškumų, pagaliau ne 
apie tai čia kalbame. Juk tas „teologinis 
antstatas", atseit, katalikų tikėjimo dog
mos, ir yra tas pagrindinis skirtumas, iš
skiriantis pranciškonų leidžiamus „Aidus" 
nuo „Metmenų“. Ir K. Abr., tur būt. sutiks, 
kad jauno čikagiškio filosofo Mykolo Drun- 

prieš keletą mėnesių „Metmenyse“ 
skelbtas rašinys apie „Dievo mirtį“ var
giai tegalėtų būti išspausdintas „Aiduose“...

Be abejo, artimiausi yra abiejų žurnalų 
literatūriniai puslapiai. Ir sakytume, kad 
tai didelis žingsnis pirmyn kultūrėjimo 
linkme. Literatūra pagaliau yra literatūra, 
ir jai vertinti pirmoje eilėje tėra taikytini 
literatūriniai mastai. Bet tai jau kita tema.

R. E. Maziliauskas

PIRMOJI PREMIJA CHORUI
Areco mieste Italijoje buvo suruoštas 

septynioliktasis tarptautinis polifoninės 
muzikos konkursas, kuriame dalyvavo 13 
vyrų chorų iš 10 pasaulio kraštų.
Pirmąją vietą tame konkurse laimėjo vy

rų choras „Varpas“ iš Vilniaus. Antroji 
atiteko Areco miesto vyrų chorui,

kur vyko pats konkursas, trečioji — JAV 
vyrų chorui.

Alytaus gimnazija
Dzūkų krašto mokslo židinys — Alytaus 

gimnazija — pradėjo veikti 1919 m. rugsė
jo mėn. Pradžioj susirinko apie 70 moki
nių, ir buvo sudarytos dvi pirmosios kla
sės. Pirmieji mokytojai buvo: K. Klimavi
čius. Butauskaitė. Slavėnas, Balynas, Ga
velis ir kt.

Nuo 1925 m. gimnaziją pradėjo globoti 
Švietimo ministerija. Kasmet augo moki
nių skaičius, ir 1926-27 metajs jau buvo 
sudarytos 8 klasės. Tuo laiku buvo jau 
daugiau kaip 400 mokinių.

1925 m. kovo 14 d. buvo įsteigtas moks
leivių šaulių būrys. Veikė šaulių raitinin
kų skyrius, kurį apmokė 2 ulonų pulko ka
rininkai. Apie 1927 m. pradėjo veikti mote
rų šaulių skyrius. Būrys įsigijo savo vė
liavą. kuri pašventinta 1928 m. Tais metais 
44 būrio šauliai išlaikė karinio paruošimo 
naujokų egzaminus. Šaulių šventėje Kau
ne dalyvavo 60 uniformuotų būrio šaulių.

Šiemet jau sukanka 50 m„ kai buvo 
įsteigta ta Alytaus gimnazija. Tai sukak
čiai paminėti kilo mintis sukviesti tremty
je gyvenančių Alytaus gimnazijos buv. mo
kinių, mokytojų ir direktorių suvažiavimą. 
Iniciatyvos ėmėsi Čikagoje gyvenantieji 
alytiškiai ir išrinko suvažiavimui ruošti 
šios sudėties komitetą: dr. G. Balukas, kun. 
J. Borevičius, S. Grigaravičius, K. Jonai
tis. E. Juknevičienė. I. Kairytė, J. Karsas 
ir kun. I. Urbonas. Susirinkimas nutarė 
Alytaus gimnaziją įamžinti Lietuvių Fon
de, jos vardu įnešant tūkstantį dolerių. Iš
rinktasis komitetas nutarė Alytaus gimna
zijos buv. auklėtinių ir auklėtojų suvažia
vimų kviesti šių metų lapkričio mėn. pa
baigoje, jį susiejant su Padėkos dienos sa
vaitgaliu. Numatyta lapkričio 28 d. Čiur
lionio galerijoje suruošti buv. Alytaus gim
nazijos auklėtinių meno parodą, 29 d. Tė
vų jėzuitų koplyčioje bus laikomos pamal
dos už mirusius, ištremtus ir žuvusius 
mokslo draugus. Po pamaldų Jaunimo 
Centro sodelyje bus padėtas vainikas prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Po 
to ten pat salėje įvyks akademija ir bend
ras susipažinimas.

Rengėjai laukia sumanymų ir pritarimo.
V. Vytenietis

BAIGĖ MOKSLUS
Lydi j a Packevičaitė baigė medicinos 

mokslus, išlaikė visus valstybinius egza
minus ir gavo daktaro laipsnį. Jos tėveliai 
gyvena Muelheimo mieste.

Tėvas Konstantinas Gulbinas, vienuolis 
kapucinas, nors ir gerokai pagyvenęs, ry
žosi Muensterio universitete įsigyti dakta
ro laipsnį. Išlaikė visus egzaminus, parašė 
dizertaciją „Marija Pečkauskaitė — lietu
vė pedagogė". Po kelių metų sunkaus ir 
įtempto darbo įsigijo filosofijos mokslų 
daktaro laipsnį.

Regina Kumfertaitė. buvusi Vasario 16 
gimnazijos abiturientė, studijavo keliuose 
Vokietijos universitetuose mediciną. Šalia 
to platino lietuvišką spaudą tautiečių tarpe

RiKičrKieZ
TOBULUMO RYŠYS

„Visų pirma turėkite meilę, kuri yra 
tobulumo ryšys" (Kol. 3,14)

Siekiame pilno asmens išsivystymo, ga
bumų išsiskleidimo, tobulybės. Tobulas 
žmogus visus savo veiksmus, pareigas, dar
bus atlieka gerai, greitai ir su džiaugsmu. 
Toks asmuo skleidžia aplink žavesį ir dva
sios šilumą. Jis yra visų mėgiamas ir ger
biamas.

Stipriausias žmogaus tobulybės pagrin- 

ir dalyvavo lietuviškame kultūriniame gy
venime. Šiemet išlaikė Erlangeno universi
tete valstybinius egzaminus ir parašė dar
bą daktaro laipsniui įsigyti.

GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIU 
NESUSIPRATIMAS

Remdamiesi ne visai aiškia informacija. 
„Europos Lietuvio" Nr. 36 paskelbėme, kad 
R. Spalio „Gatvės berniuko nuotykiai ‘ iš
leisti latvių kalba ir tos laidos per vasarą 
išplatinta jau 200 egz.

Pasirodo, kad latviai knygą perleido per 
savo laikraštį „Laiks“, kuris eina JAV.

O tie 200 egz. per vasarą išplatinta nau
jos „Gatvės berniuko nuotykių“ lietuviš
kos laidos.

KAIP PAMINĖS VAIŽGANTĄ?
Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose jau 

minima rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimi
mo 100 metų sukaktis, bet organizuotai dar 
ji bus minima rugsėjo 18-20 d.d. Vilniuje, 
Kaune ir rašytojo tėviškėje — Malaišių 
kaime.

Jo gyventose vietose numatoma atideng
ti paminklines lentas. Bus išleista apie 
Vaižgantą atsiminimų knyga. Vilniuje nu
matoma suruošti parodą apie rašytojo gy
venimą ir kūrybą.

UŽSIMOJIMAS ŠVEDIJOJE
Švedijoje. Gothenburge, gyvenąs Z. Kal

vaitis išsiuntinėjo laišką, kuriame nurodo, 
kad tame mieste 1970 m. gegužės mėn. or
ganizuojama lietuvių meno, kultūros savai 
tė. kurioje dalyvausią Lietuvos meninin
kai. grafikai, skulptoriai, fotografai, muzi
kai. liaudies dainų ir šokių ansamblis.

Kviečiami dalyvauti ir kituose kraštuose 
gyvenantieji lietuvių kultūros veikėjai. 
Būsianti išleista ta proga ir knyga.

Savaitė esanti ruošiama komiteto kartu 
su atitinkamomis to miesto organizacijo
mis.

das yra Dievo meilė. Juo meilė yra galin
gesnė, tuo tobulesnis ir šventesnis yra 
žmogus. Meilė vainikuoja dorybes, yra vi
sos tobulybės viršūnė, viso gyvenimo, veik
ios, troškimų, kilniųjų papročių ryšys ir 
žiedas: „Visupirma turėkite meilę, kuri yra 
tobulumo ryšys“.

Dievo meilės dorybėje glūdi abudu di
džiausieji Dievo įsakymai: „Mylėsi Viešpa
tį. savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo
siela, visomis jėgomis, visomis savo minti
mis ir savo artimą, kaip pats save“ (Luko 
10.27). „Šitiedviem įsakymais remiasi vi
sas įstatymas ir pranašai“ (Mato 22,40). 
Šią tiesą vaizdžiai nusako šv. Povilas: „Jei 
aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, 
bet neturėčiau meilės, aš būčiau kaip žvan
gantis varis ir skambantis kimbolas (t. y. 
skambalas). Jei aš turėčiau pranašystės do 
vaną, žinočiau visas paslaptis ir visokį 
(noksią: jei turėčiau visą tikėjimą, taip
kad galėčiau kalnus perkelti, o neturėčiau 
meilės, aš esu niekas. Jei išdalinčiau visą 
mano lobį beturčiams valgydinti ir jei iš- 
duočiau savo kūną sudeginti, bet neturė
čiau meilės, man nieko nepadeda“ (1 Kor. 
1-3).

Proto klaida
Pasitaiko sutikti žmones pamaldžius, ku

rie nežino, kame glūdi dvasios tobulybė, 
nei kaip pasiekti glaudesnės vienybės su 
Dievu. Kartais mano, kad bus tobulas, jei 
galės kalbėti, anot apaštalo, „žmonių ir 
angelų kalbomis", jei gaus pranašystės do
vaną, arba jei galės daryti stebuklus. Šios 
dovanos yra didelės. Bet ne jose yra sielos 
tobulybė, o tik Dievo meilėje.

Jautrus pamaldumas
Jis nėra blogas. Bet kai pamaldi siela 

ieško savęs maldoje, sau malonumo. — pa
miršta Dievo meilę ir maldą, švelniai pa
liesta vaizduotė, o per ją paveikti jausmai 
sudaro malonią nuotaiką, jautrumą, bet tai 
nepaliečia nei sielos gelmių, nei atsidavi
mo Dievui, nei savęs atsižadėjimo. Per di
delį jausmingumą tenka sutvarkyti.

Nuostabios dovanos
Yra žmonių, kurie tariasi būsią tobuli, 

jei Dievas duos jiems nepaprastų dovanų: 
žinoti ateitį, pilnai suprasti apreiškimo pa
slaptis. daryti stebuklus. Šios ir kitos ne
paprastos Dievo dovanos priklauso Dievui, 
ir jis jas duoda, kam nori. Jas duodamas, 
uždeda nelengvas pareigas.

Liurde, Fatimoje ir mūsų Šiluvoje švč. 
Marija pasirinko nemokytus vaikus dide
liems darbams atlikti. O ir Sauliui pasiro
dė Kristus kelyje į Damaską, kai jis dar 
buvo Kristaus Bažnyčios persekiotojas ir 
tik vėliau pasidarė tautų apaštalas Povilas.

Kiekvienas darbas, gerai padarytas, to
bulai atliktas, sukelia širdyje pasitenkini
mą ir džiaugsmą. Ir tais atvejais nepamirš
kime padėkoti Dievui. „Ir jūs. atlikę visa, 
kas jums paliepta, sakykite: Esame nenau
dingi tarnai, darėme, ką turėjome daryti“ 
(Luko 17.10).

K.A.M.

DR. JULIUS VIDZGIRIS į—Į

XVI LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ
SAVAITE

PASTABA. Dėl techniško neapsi
žiūrėjimo šis baigiamasis XVI Lietuviškųjų 
Studijų savaitės aprašymo tekstas „Euro
pos Lietuvio" Nr. 37 buvo smarkiai sumai
šytas. Perspausdiname jį iš naujo.

(.r>)

NUTAUTIMO GRĖSMĖ
K. Dikšaitis pastebėjo, kad dviejų kul

tūrų susitikime kyla konfliktas tada, kai 
nepajėgiama suderinti skirtingų kultūrinių 
normų. Toks konfliktas savaime veda prie 
įvairaus nutautimo laipsnio. Kultūros ele
mentų sumaišymas pasibaigia perdėtu pri
sitaikymu, kai nutautėliai pasidaro vokiš- 
kesni už vokiečius.

Vokietijoje užaugusio mūsų jaunimo tau
tinė sąmonė, kalbėtojo nuomone, nesanti 
aukšta. Tai pati didžiausia nutautimo prie
žastis. Nesąmoningi žmonės j tautinę bend
ruomenę žiūri tik naudos akimis. Susido
mėjimas bendruomene jaunime menkas. Iš 
5-600 jaunuolių vos maža dalis dalyvau
janti bendruomeninėje veikloje.

Padaryta klaida, kad 1959 m. ir vėliau 
atvykusieji iš Lietuvos nebuvo informuo
jami apie bendruomenę, todėl jie neprisi
dėjo ir greit suvokietėjo. Dabar juos jau 
sunku bepritraukti. Kai kuriais atvejais 
veikia nemokėjimas išskirti tautybės ir ti
kybos. Kad evangelikas gali būti nebūtinai 
vokietis, bet ir lietuvis, yra didelis uždavi
nys išaiškinti ne tik evangelikų veikėjams. 
Esama ir katalikų tarpe tokio netinkamo 
požiūrio.

Nutautimo pavojų galima pristabdyti to
kiomis priemonėmis: 1) tautinės sąmonės 
ugdymas. 2) jaunimo informavimas apie 
Lietuvą, ypač to jaunimo, kuris gimęs Vo
kietijoje, nelankė liet, mokyklos ir neturi 
elementariausių žinių apie tėvų kraštą. 3) 

vokiečių informavimas apie lietuvius ir 
Liet, bendruomenę, nes vokiečių dėmesys 
paskatina ir nutautėlius pasijusti lietuviais, 
4) kultūrinis bendradarbiavimas su vokie
čiais, 5) tiesioginiai ryšiai su Lietuva ir jos 
kultūra. Reikalingos visos priemonės, kad 
lietuvybė pasidarytų dorinė ir siektina 
vertybė, o būti lietuviu būtų pasididžiavi
mas.

BENDRUOMENĖS RYŠIAI SU TĖVYNE 
Teisininkas J. Lukošius savo referate 

pabrėžė bendruomenės nepolitinį pobūdį. 
Jai priklauso visi lietuviai, išskyrus komu
nistus, jeigu jie pripažįsta Lietuvos prie
vartinį įjungimą į Sov. Sąjungą.

Toliau jis apžvelgė mūši) politinių veiks
nių ir PLB seimo gaires bei nurodymus 
remti visomis priemonėmis lietuvių tau
tos kovą už laisvę. Ta prasme bendruome
nė ne tik nesmerkia santykiavimo, bet dar
gi jį skatina. Esama labai įvairių santy
kiavimo priemonių, kurios praktikuoja
mos, dėl kai kurių vyksta ginčai.

Kalbėtojas atkreipė dėmesį, jog kai ku
riuose kraštuose asmenims, keliaujantiems 
į savo kilmės kraštą, atimamos politinio 
pabėgėlio teisės (pvz„ Šveicarijoje). Tokiu 
atveju politinis emigrantas virsta papras
tu išeiviu. Ir kitokie pavojai gresia keliau
tojams. kaip rodo kai kurių atskirų asme
nų nemaloni patirtis.

Pagaliau šiuo metu, kai tiek daug kal
bama apie ryšius su pavergtuoju kraštu, 
reikėtų neužmiršti, kokią nepaprastą drą
są pokario metais parodė tie lietuvių tau
tinio pasipriešinimo didvyriai, kurie mėgi
no sumegzti ryšius tarp kovojančio krašto 
ir Vakarų. Jų dvasios turėtų būti pilni ir 
šiandieniniai keliautojai.

Pasikeitusi komunistų taktika išeivių at
žvilgiu, viliojimas keliauti, santykiauti ir 
panašiai neturi užmigdyti mūsų elementa
raus budrumo. Reikėtų daugiau pagalvoti, 
ko tuo siekiama.

Baigdamas J. Lukošius ragino neužmirš
ti trijų pagrindinių sąlygų, kurias savo me
tu studijų savaitėje labai gražiai suformu
lavo S. Ix>zoraitis jr.:

1) santykiavimas neturi vesti į Lietuvos 
okupacijos pripažinimą, 2) turi stiprinti 
lietuvių tautos atsparumą. 3) stiprinti, ne 
silpninti laisvųjų lietuvių eiles.

KITI PASISAKYMAI

Po šių keturių pranešimų sekė plačios 
diskusijos. Dr. Kabaila, svečias iš Austra
lijos, laikinai mokslo tikslais atvykęs į Bel
giją, pabrėžė, kad bendruomenės pastan
gos rūpintis jaunimu niekada nebus per 
didelės. Abejoti galima tik dėl pasirenka
mųjų priemonių veiksmingumo.

J. Glemža papasakojo apie Vokietijoje 
įsisteigusios „Labdaros“ draugijos tikslus 
ir jos užmojus padėti seneliams. „Sene
liams reikia gerų širdžių“, sakė jis.

Mokyt. Baliulis kėlė klausimą, ar buvo 
tikslinga keisti bendruomenės statutą. Da
vė konkretų vienos apylinkės pavyzdį, kur 
šiuo metu gyvena 100 lietuvių ir nė vienas 
jų nepriklauso bendruomenei. Jis taip pat 
kėlė lietuvių kalbos vadovėlio reikalą 
tiems, kurie kalba vokiškai.

Panašiu klausimu pasisakė Hamburgo 
apyl. lietuvių veikėjas J. Valaitis. Stud. 
Šmitas palaikė opozicijos reikalingumą 
bendruomenės veikloje, bet reikalavo, kad 
ji tikrai būtų pasiruošusi duoti konstruk
tyvių planų.

Clevelando Balfo veikėjas Steponavičius 
pasidalijo savo mintimis dėl „Labdaros“ 
veiklos. Mokyt. Svilas sulygino dabartinę 
Lietuvos padėtį su ta, kuri buvo carų lai
kais. Jo žodžiais, visiems nusibodusios kal
bos prieš keliones į Lietuvą.

Mokyt. Palavinskas iš Saaro krašto su
abejojo, ar Vokietijos lietuviai savo nesu
tarimų kėlimu protingai elgiasi. Jis pabrė
žė. kad tautinė bendruomenė (Volksge- 
meinschaft) apima visas viešojo gyvenimo 
sritis, taigi ne tik kultūrinę, socialinę, bet 
ir politinę. Negeras reiškinys yra, kad stin
ga apylinkėse dirbančių veikėjų, tarsi visa 
veikla tebūtų atliekama centre.

Kun. Liubinas abejojo, ar bendruome
nei naudinga turėti poziciją ir opoziciją. 
Tokio dalyko PLB nuostatai nenumato. 
Būtų klaida įsivaizduoti poros tūkstančių 
asmenų telkinį politiniu vienetu — valsty
be. Svarbiau būtų pabrėžti asmeninės at
sakomybės principą. Bendruomenė yra už
miršusi socialines problemas, nors jų yra. 
Abejotina mintis yra ir naujų organizacijų 
steigimas, kai daug svarbiau koordinuoti 
jau esamas. Atsiranda apsukrių asmenų, 

kurie, tuo pasinaudodami, sugeba išgauti 
paramos iš kelių organizacijų, kai kitas, la
biau paramos reikalingas, nesulaukia nė iš 
vienos.

Kun. Urdzė iškėlė mokyklos auklėjamą
ją reikšmę tautiniam sąmoningumui, 
smerkė nesirūpinimą Vargo mokyklomis, 
jų mokytojų darbo nevertinimą. Esama 
vietovių su keliais šimtais lietuvių, kur 
neveikia jokia Vargo mokykla. Susidaro 
įspūdis, jog kartais visiškai ne vietoje tau
pomi pinigai.

Dr. Grinius nurodė, kad santykiavimo 
su Lietuva klausimas labai dažnai netin
kamai dėstomas — iš kažkokių menkystės 
ir apsigynimo pozicijų, kėlė savos iniciaty
vos reikalą.

Dr. Čeginskas pastebėjo, kad diskusijos 
ir nuomonių skirtumai minėtuoju klausi
mu reiškiasi pačių sąmoningiausių lietuvių 
tarpe, todėl labai ne vietoje yra vieniems 
kitus įtarinėti patriotiškumo stoka ar davi
nėti vieni kitiems nereikalingas jo pamo
kas. Mes privalome daugiau vieni kitais 
pasitikėti, daugiau vieni kitus gerbti. Ap
lamai mūsuose kai kuriais svarbiais reika
lais per daug kalbama, per mažai daroma. 
Čia prisimintina sena prancūzų tautinės 
kovos taisyklė: niekada nekalbėti, bet visa
da apie tai galvoti.

Dar diskusijose kalbėjo Jakumaitis, Bro
nė Spies. Gintautas, Barasas, Lipšys, Ba- 
liulienė. dr. Karvelis. Pabaigoje dar kartą 
pasisakė visi 4 simpoziumo referentai.

KITI SAVAITĖS RENGINIAI
Penktadienio vakare įvyko tradicinė Tė

vynės valandėlė. Pritaikytų minčių paskai
tė kun. Liubinas. B. Gailiūtė-Spies iš Bel
gijos, akomponuojama V. Banaičio, padai
navo 4 dainas. Jaunimas išpildė porą tau
tinių šokių. šoko Baliuliai, Bielskutė, 
Juodvalkytė, Pauliukonytė, Gasiūnas, Ka
baila. Nevulis. akordeonu palydėjo M. Lan
das. Ypač visus sužavėjo čikagietė studen
tė Eglė Juodvalkytė, iš atminties padekla
mavusi Putino „Mortuos voco“. Mačernio 
trečiąją viziją ir Binkio „Gėlės iš šieno".

Ketvirtadienio popietę savaitininkai at
skiru laivu plaukė Reinu.

Kitomis popietinėmis valandomis įvyko 
Vokietijos ateitininkų sendraugių ir Euro

pos Lietuvių fronto bičiulių metiniai susi
rinkimai.

Kiekvieną rytą kun. prof. Jūraitis ir 
kun. J. Urdzė rūpinosi katalikų ir evan
gelikų religiniais reikalais. Du kartu jie 
abu drauge pravedė bendras ekumenines 
pamaldas. Turiningos šiuolaikine dvasia 
perduotos dvasios vadų mintys sulaukė su
sidomėjimo ir Įvertinimo net aiškaus at
eistinio nusistatymo asmenų. Ir ta prasme 
XVI Liet, studijų savaitė tikrai nusipelno 
būti vadinama pilnutinio dialogo susitiki
mu.

Dail. A. Krivickas daug pasidarbavo, kad 
savaitės aplinka būtų meniškai patraukli. 
Jo rūpesčiu veikė parodėlės, kuriose buvo 
eksponuoti Lietuvos grafikų darbai, plaka
tai, meniški leidiniai, gausūs išeivijoje lei
džiamos spaudos pavyzdžiai. Buvo parody
ti du meniniai filmai — Maironis ir Lietu
vos vitražai.

SAVAITĖS UŽDARYMAS

Sekmadienį. VII.20, po iškilmingų pa
maldų savaitininkai susirinko paskutinį 
kartą uždarymui. Kaip paprastai, dalyviai 
pasidalijo kritiškomis pastabomis apie sa
vaitės darbus. įvertino jų teigiamybes ir 
neigiamybes. Kalbėjo stud. Juodvalkytė, 
mokyt. Krivickas, dr. Grinius, prof. Ivins
kis. dr. Čeginskas, dr. Kabaila, Dikšaitis, 
kun. Rubikas. kun. Urdzė. mokyt. Baliulis, 
V. Banaitis, kun. Damijonaitis, A. Grinie
nė, stud. Šmitas.

Po to moderatorius V. Natkevičius davė 
visos savaitės paskaitų idėjinį piūvį. Jis 
daug prisidėjo prie savaitės pasisekimo. 
Nuosaikiu žodžiu, ramiu pedagogo taktu 
kiekvieną dienų rišo atskiras programos 
dalis į vieną darnią visumą, pristatydavo 
paskaitininkus, vairavo diskusijas, kad jos 
nenutoltų nuo temos ir išsilaikytų reikia
mam lygyje.

Dr. Čeginskas perskaitė savaitės dalyvių 
sveikinimą tėvynei, kuriame atsispindėjo 
būdingesnės iškilusios mintys: reikalavimas 
Lietuvai antrojo universiteto, tiesiama 
ranka kaimynams lenkams, pageidavimas 
ateityje sulaukti svečių iš tėvynės.

XVI Liet, studijų savaitė baigta Lietu
vos himnu.
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PAGARBA SKAISTYBEI DRAMBLYS IR MURZIUKAS

Mūsų protėviai nuo žilos senovės laikų 
labai vertino jaunimo dorovę. Doras jau
nimas buvo giminės, vėliau šeimos pasidi
džiavimas. Pagarba skaistybei plačiai atsi
spindi mūsų tautosakoje. .Ji buvo ne tik 
idealizuota liaudies kūryboje, bet ir apsup
ta tradicinėmis teisėmis, įstatymais.

Patriarchalinėje visuomenėje teisių ir 
įstatymų našta buvo sukrauta moterims, 
paliekant nežymią atsakomybę vyrams. 
Kai vyras tapo šeimos galva ir buvo likvi
duota dauguma moterų teisių, įsigalėjo 
griežtas reikalavimas, kad ištekanti mer
gina būtų skaisti. Monogaminė šeima tu
rėjo užtikrinti žmonos ištikimybę vyrui ir 
neabejotiną vaikų kilmę iš tėvo. Tiktai to
kie vaikai, ypač sūnūs, buvo laikomi busi
maisiais namų dievų garbintojais, protė
vių papročių saugotojais.

Šios rūšies reikalavimai ilgainiui buvo 
apsupti teisiniiį ir tradicinių papročių au
reole ir įsišakniję visuomenėje laikėsi il
gus amžius. Tuo tarpu tie patys papročiai 
buvo žymiai atlaidesni vyrams.

Neteisėti vaikai ir jų motinos imtos ne
paprastai griežtai smerkti ir bausti. Mer
ginos, praradusios skaistybę, buvo išjuo
kiamos, pažeminamos šeimos ir bendruo
menės akyse. Joms buvo stengiamasi su
duoti kuo smarkesnį moralinį smūgį. To
kią merginą baudė ne tik tėvai, bet ir visi 
jos pažįstami, draugai. Tėvai mušė rykštė
mis, barė, jaunimas ją niekino, niekas su 
ja nešoko, tepė jos veidą bei drabužius suo
džiais, dėjo ant galvos virkščių vainiką, 
jos namų duris tepė degutu ir t. t.

Tie papročiai išsilaikė ilgus šimtmečius.
Senovėje praradusias skaistybę mergi

nas, kartais ir vaikinus dar baudė vietinės 
valdžios organai bei žyniai. Įsigalėjus mū
sų krašte krikščionybei, prie to prisidėjo ir 
katalikų dvasininkai, kurie tradicines 
bausmes gausiai papildė.

Jie, be abejo, jaunimo dorove rūpinosi 
ne daugiau, kaip, sakysim, senesniais lai
kais žyniai. Tačiau, pasinaudodama žmo
nių papročiais ir siekimu neduoti valios 
laisvam elgesiui, bažnyčia netgi drastiško
mis priemonėmis stengėsi priversti žmones 
paklusti ir nenukrypstamai laikytis Dievo 
įsakymų, parodyti savo galią. Bausmės už 
dorovinius nusižengimus buvo atliekamos 
dažnai bažnyčioje ar šventoriuje, kur susi
rinkdavo daug žmonių, joms daug kas pri
tardavo. ir tokie įvykiai ilgai išlikdavo 
žmonių atmintyje. Tad bauginantis tokių 
bausmių poveikis buvo didelis.

Kaip buvo baudžiamos skaistybę prara
dusios merginos, sužinome iš liaudies pa
sakojimų bei rašytinių šaltinių. Pavyz
džiui, senų senovėje vaidilutė, praradusi 
skaistybę, buvo arba gyva sudeginama, ar
ba gyva užkasama į žemę, arba paskandi
nama maiše kartu su katinu, šunimi ir gy

Skaitytoju įai&kai
SU ŠILUMA IR NUOŠIRDUMU
Prieš trejis metus pirmą kartų pabuvojęs 

pas Anglijos lietuvius, susiradęs tiek daug 
draugų ir bičiulių, nuoširdumo ir šeimy
niškos šilumos, daviau sau ir savo naujie
siems draugams žodį prie pirmos progos 
vėl visus aplankyti. Ir štai po trejų metų ta 
proga atėjo. Kad tą jausmą patirtų ir kiti 
Memmingene gyveną draugai, suorganiza
vau ir daugiau jaunimo, ir jau penkiese 
leidomės į tą gražiąją kelionę, žinojau, kad 
ne tik aš. bet ir mano draugai finansiškai 
nemandresni už mane, bet tai mums nuo
taikos nė kiek nedrumstė, nes mumyse vy
ravo jausmas, lyg važiuotume į namus, pas 
savuosius. Net tos minties neturėjom ir 
vienas kito neklausėm, ką valgysim, ką 
gersim tuščiom kišenėm Anglijoje. Mane 
ramino iš brolio Zinkaus gautasis laiškas, 
kuriame jis rašė, kad būsime paskirstyti 
po lietuvių šeimas.

Su puikiausia nuotaika ir lietuviška dai
na pasiekėm Anglijos krantus. Derbyje jau 
mūsų laukė lietuvių šeimos. Mus labai nu
stebino, kad ne tik organizatoriai, bet ir vi
si kiti lietuviai parodė noro kuo nors pri
sidėti ir padėti atvykusiems skautams.

Patekęs į Tirevičių šeimą, jau iš pirmos 
dienos jaučiausi kaip namuose. Mano glo
bėjų vaišingumą, nuoširdumą ir šeimyniš
ką šilumą tiesiog sunku aprašyti. Tirevi- 
čius, pirkdamasis sau batus, liepė ir man 
išsirinkti. Mano nustebimui ir džiaugsmui 
nebuvo galo. Vakarais, gulėdamas puikiau
siam guoly, nebepajėgdavau mintyse su
tvarkyti gražiųjų įspūdžių ir pergyvenimų, 
kurie kasdien vis puikesni ir jaukesni da
rėsi.

Stovyklon suvažiavo daug jaunimo. Vėl 
naujos pažintys, nauji draugai. Puikūs 
Anglijos lietuviai jaunuoliai, gražios mer
gaitės, ir tiek daug saulės ne tik gamtoje, 
bet ir mūsų širdyse...

Stovykloje susitikom ir mes. visi penki 
memmingeniškiai. žavėjaus ir džiaugiausi 
jų gera nuotaika ir taip pat gražiausiais 
įspūdžiais ir pergyvenimais.

Jau keletas savaičių praėjo, kai atsisvei

IR NUPŪTĖ KUTU VAINIKĖLI... 
Dr. Pranė DUNDULIENĖ

vate. Skandinti ją veždavo vežime, pakin
kytame dviem juodomis karvėmis, o į mai
šą pridėdavo akmenų.

Vėlesniais laikais doroviškai nusižengu
sius bausdavo teismai. Antai 1687 m. Uk
mergės teismas Januškienei, kuri mylėjosi 
su Albertu Breimeriu, priteisė išstovėti 3 
dienas pririštai prie gėdos stulpo ir keturis 
šventadienius per pamaldas išgulėti ketu
riose bažnyčiose kryžiumi. Bausmė buvo 
palengvinta, kadangi teisme paaiškėjo, kad 
jos vyras nepajėgus, šiaip jai turėjo būti 
priteista mirties bausmė. Albertui Breime- 
riui buvo priteista 100 rykščių kirčių, įker
tant viešai miesto aikštėje.

Tais pačiais metais Ukmergės teismas 
nuteisė Oną Lomanaitę už neteisėtą meilę 
ir gimusio kūdikio pasmaugimą bei pako
simą darže. Jai, pririšus prie gėdos stulpo, 
buvo įkirsta 300 rykščių, be to, ji buvo iš
varyta iš miestelio. Taip pat jai buvo pa
grasinta. kad ateityje už tokius dalykus jai 
bus nukirsta galva.

Ukmergėje panašiai baudė ir vyrus. An
tai Nikodemas Saladžius, svetimoteriavęs 
su Dainauskiene, buvo nubaustas 200 rykš
čių turgaus aikštėje ir 8 šventadienius baž
nyčioje gulėti kryžiumi, o Dainauskiene — 
100 rykščiij prie gėdos stulpo ir 1 metus 
kalėjimo.

Apie 1880 m. Plungėje valsčiaus valdžia 
nusižengusiai prieš dorovę merginai nusta
tytą rykščių skaičių (kirsdavo su tam tik
romis apeigomis. į turgaus aikštę turgaus 
dieną iš kalėjimo ją vežė laidotuvių veži
me, lydint raudonai apsirengusiam ..bude
liui“ ir saugant dviems vyrams, kad mer
gina iš gėdos nepabėgtų.

Ypač žiaurios bausmės buvo taikomos 
Gruzdžių ir Joniškio bažnyčiose. Apie 1880 
m. nusižengėlius šventadienį pamaldų me
tu įstatydavo į doklą ir daugybės žmonių 
akivaizdoje, lydint klebonui, zakristijonui 
ir špitolninkui, nešiodavo šventoriuje, ret
karčiais pakratydami. Atsitikdavo, kad ne
santieji suklupdavo, o „paleistuvis“ išvirs- 
davo iš doklo ir, visiems besijuokiant, bėg
davo per minią. Kartais Velykų rytą nusi
žengėliams liepdavo apnešti aplink bažny
čią įsodintą į doklą elgetą

Rietavo dvare (XIX a.) iš pagimdžiusių 
merginų ponas atimdavo kūdikius, kuriuos 
atiduodavo prieglaudon. o jas aprengtas 
juodais drabužiais uždarydavo j vadinamą 
„cypinyčią“. Kasdien skambinant varpams, 
įeidavo pas jas „mokytojas“ ir klausdavo: 
„Kas atėjo?“ Visos atsakydavo: „Dvasia 
šventoji“. Po to jis liepdavo visoms sugulti 
asloje ir pradėdavo mušti „gysliniu“ per 
užpakalį. Antrąkart nusikaltusią dar vary
davo molio minti, įsikibusią į arklio uode
gą. Dvare dirbančioms merginoms nukirp
davo virš kelių sijoną, ant galvos uždėdavo 
virkščių vainiką ir vežiodavo po kaimus.

kindami ir dėkodami už draugystę vieni 
kitiems rankas tiesėm, bet tie atsiminimai, 
kuriuos mes iš Anglijos atsivežėm, gyvena 
ir dar ilgai mumyse gyvens. Kiekvienam 
suėjime iki nuovargio dar vis pasakojamės 
įspūdžius.

Ten buvo praleistos gražiausios mano 
gyvenimo dienos. Norėčiau visiems ir už 
viską nuoširdžiausiai padėkoti, bet ir gra
žiausi dėkingumo žodžiai nepasakys tikro
jo jausmo. Bet ateityje žadu dar gyvu žo
džiu visiems atsidėkoti, nes vis neatsikra- 
tau minties artimiausiu laiku ir vėl savo 
visus draugus pamatyti. Tos pačios nuo
monės yra ir kiti jaunuoliai. Gaila, kad tas 
truputis jūros mus skiria, nes antraip būtų 
mažesnė problema jus dažniau pasiekti.

Nuoširdus lietuviškas ir skautiškas ačiū 
mieliems skautų stovyklos iniciatoriams ir 
rengėjams broliams J. Alkiui, J. Maslaus- 
kui ir B. Zinkui ir visiems prisidėjusiems 
Anglijos lietuviams.

Marijus Dressleris

DĖL NETINKAMŲ ŽODŽIŲ
„Europos Lietuvio“ 35 numeryje V. Vy- 

tenietis aiškina žodžio blevyzgoti prasmę, 
teisindamas programos vedėją, apie kurį 
esu rašęs to laikraščio 31 numeryje.

V. Vytenietis laikraščio skaitytojams ge
rai žinomas kaip dokumentinis įvykių ap
rašinėtojas. Šįkart jis paduoda eilę žodžių, 
kurie artėja reikšme į blevyzgoti ar tolsta.

Bet matyt, kad V. V. tame pobūvyje pats 
nedalyvavo ir kalbų negirdėjo. Kalbos visų 
buvo ne liūdnos: jos buvo linksmos, su ge
rais linkėjimais jaunam kunigėliui. Tad 
ir kunigo kalba nesiskyrė iš visų kitų. Bet 
mes, lietuviai, juk turime žengti pirmyn 
kultūringu keliu, neprisiminti šiokių ar to
kių senovėje buvusių vartojamų nekokios 
reikšmės žodžių. Pats kalbėtojas gali išsi
reikšti, kaip jam patinka, bet primesti ki
tam tai, ko jis nėra pasakęs, yra užgavi- 
mas, įžeidimas, o ypač kunigui, kad jis. gir
di, pradeda viešai blevyzgoti.

Dzū-lis

Šiaulėnuose praradusi skaistybę mergi
na šventadienį pamaldų metu turėjo eiti 
aplink bažnyčią su šiaudiniu vainiku ant 
galvos. Ją vedė du elgetos su šiaudiniais 
botagais. O nusižengusiam jaunuoliui pri
segdavo prie nugaros šiaudines grįžtes ir 
keliaklūpstį varydavo aplink bažnyčią.

Kėdainiuose pagimdžiusi mergina buvo 
įvedama į bažnyčią su virkščių vainiku 
ant galvos ir užleista ant akių skarele. Ma
rijampolėje tokia mergina neturėjo teisės 
įžengti į bažnyčią, o privalėjo stovėti prie 
jos durų be vainiko. į ją pikti žmonės 
spjaudydavo ir gėdindavo piktais žodžiais. 
Jei tokia mergina tekėdavo, tai Skuodo ir 
Kretingos bažnyčios kunigai tuokdavo ją 
ant zakristijos slenksčio. Visos merginos 
puošdavo galvas rūtų vainikais bei galio
nais. o nusikaltusiai jais puoštis buvo 
draudžiama. Kai kur nusikaltusiai mergi
nai uždėdavo ant kaklo pavalkus ir pamal
dų metu pastatydavo bažnyčios priean
gyje.

Kitur (Kėdainiuose, Grinkiškyje) prie 
bažnyčių būdavo duobės, į kurias įstatyda
vo nusižengusią skaistybei merginą ir jos 
draugą. Akmenėje ir Mažeikiuose tokią 
porą sustatydavo duobėje vieną prieš kitą 
ir iki juosmens užkasdavo žemėmis.

Daugelyje Lietuvos vietų prie bažnyčių 
buvo įtaisyti gėdos stulpai, prie kurių per 
šventes pamaldų metu pririšdavo praradu
sius skaistybę. Pririštieji turėjo nusilenkti 
visiems praeinantiems pro šalį.

Senų žmonių atminimu, tokie gėdos stul
pai buvo Kupiškyje, Gruzdžiuose, Svėda
suose. Ariogaloje ir kt. Ariogaloje ir Kė
dainiuose pririštiesiems dar uždėdavo ant 
galvų virkščių vainikus. Telšiuose tokiems 
vaikinams uždėdavo ant galvos didelę 
šiaudinę skrybėlę.

Garliavoje, Veliuonoje ir kt. prie baž
nyčios durų buvo įmūrytos grandys, kurio
mis prikabindavo merginą iš vienos pusės, 
o vaikiną — iš kitos. Vaikinui uždėdavo 
ant galvos maišą, o merginai virkščių vai
niką. Kitur vaikinui uždėdavo šiaudinę pa
šaipos kepurę ir šventomis dienomis ve
džiojo po bažnyčią, kad visi galėtų pasity
čioti. Kartais tokius dar rykštėmis išplak
davo.

Beveik visose Lietuvos bažnyčiose prara
dusius skaistybę per šventes ar atlaidus 
guldydavo „kryžiumi“. Nelaimingieji turė
jo gulėti kniūpšti ant grindų po kelias va
landas, visiems matant. Didesniam pasity
čiojimui prie jų pastatydavo saugoti elgetą 
su lazda. Palangoje, Šiaulėnuose ir kt. gu
linčiųjų kryžiumi kojas surakindavo į ka
lades.

Vyskupas Steponas Giedraitis uždraudė 
kunigams šitaip auklėti žmones ir įsakė 
dorovinius nusižengėlius pristatyti dvasiš
kam teismui. Tačiau dar ilgai tie papro
čiai laikėsi daugelyje Lietuvos vietų.

Suminėti dorovei nusižengusių jaunuo
lių baudimo būdai rodo, kad šie nelaimin
gieji kentėjo ne tiek fizines, kiek moralines 
kančias. Jie buvo viešai išjuokiami, plaka
mi, kankinami. Retai atsirasdavo žmogus, 
kurs „tokių“ pagailėdavo, užjausdavo. 
Dauguma, labai vertindami jaunimo doro
vingumą bei skaistybę, tas bausmes laikė 
teisėtas. Gėdos jausmą, pažeminimą jaus
davo ne tik pririštieji prie stulpų, pagul
dyti kryžiumi, bet ir jų giminės bei arti
mieji. Ne vienai motinai, sesei ar broliui 
plyšdavo iš skausmo širdis, matant paže
mintą savo dukterį ar sūnų, seserį ar bro
lį. Todėl vieni kitus saugodavo, kad ku
riam nors šeimos nariui neatsitiktų nelai
mė, kad duktė ar sesuo neprarastų rūtų 
vainikėlio.

(iš Mokslo ir Gyveninio)

GERIAUSI NACIŠKI ATSIMINIMAI
Vokietijos naciai paprastai naudojosi 

sveikinimu „Heil Hitler“ tiek tarpusavy, 
tiek ir su savo didžiuoju vadu. Bet Vokieti
joje buvo vienas žmogus, kurį Hitleris at- 
sveikindavo „Heil Speer“.
Išėjęs iš Spandau kalėjimo 1966 m„ Spee- 

ras parašė atsiminimus, kurie dabar išlei
džiami jau įvairiomis kalbomis. Tai būsią 
įdomiausi atsiminimai, palyginus su kitų 
didžiųjų nacių parašytaisiais, nes Hitlerį, 
kaip savo patikimą draugą, jis pažinojo iš 
arti, o tokia artima pažintis ir iš viso dau
giau leidžia spręsti apie žmogų.

Jaunu architektu Speeru Hitleris susido
mėjo, apžiūrinėdamas jo darbus. Iš pra
džių pavedė jam Berlyną paversti „Germa- 
nija“ — idealiu vokišku miestu. Karo me
tu Speeras gavo žymiai atsakingesni darbą 
— pramonės ministerio.

Be kita ko. Speeras buvo vienintelis 
aukštasis nacis, kuris teisme prisipažino 
kaltas.

SAUGOKITĖS!
Mokslininkai-medikai, tiriantys triukš

mo poveikį žmogaus organizmui, sudaryda
mi specialias lenteles, padarė įdomią išva
dą. Tarp pačių pavojingiausių mūsų ausiai 
„priešų", pasirodo, yra ir gitara, ypač 
elektrinė. Ji erzina žmogaus klausą taip 
pat. kaip ir reaktyvinių lėktuvų sukelia
mas triukšmas.

Graikijoje 50(1 metų prieš Kristų gyve
no Ezopas, pasakėčių pirmtakūnas. Būda
mas dar vergu (vėliau jis buvo išlaisvin
tas iš vergijos) ir tarnaudamas pas tūlą di
diką Ksantusą. gavo įsakymą nupirkti ką 
nors ypač gera šeimininko ruošiamajai 
puotai. Ezopas nupirko krūvą liežuvių ir 
gražiai padavė juos su įvairiais padažais. 
Tačiau šiuo savo patiekalu jis nepatenkino 
nei svečių, nei paties šeimininko. Nustebęs 
Ezopas paklausė: „Argi gali būti kas nors 
geresnio už liežuvį? Juk liežuvis jungia vi
sas civilizuotas tautas, liežuvis išreiškia 
mūsų gražiausius jausmus ir giliausias bei 
protingiausias mintis“. Niekas į tokį Ezo
po samprotavimu nereagavo. Neužilgo šei
mininkas vėl pasikvietė svečių ir šį kartą 
savo tarnui liepė nupirkti, ką jis ras bjau
riausia rinkoje, tikėdamasis, kad tarnas 
pasielgs atvirkščiai. Bet Ezopas ir vėl su
grįžo su liežuviais, aiškindamas, kad atne
šė, ką ponas liepė, bjauriausią dalyką, kokį 
rado. „Juk ar gali būti kas nors bjauresnio 
už liežuvį?" paklausė jis. „Liežuvis yra vi
si) intrigų, melo ir šmeižto priežastis. Dėl 
liežuvio kyla visokie nesusipratimai, ne
apykantos, ginčai ir karai“.

Šį kartą visi suprato, kad Ezopas norėjo 
įrodyti, jog liežuvis gali būti grožio, geru
mo bei teisingumo reiškėjas, bet kartu ir 
blogio, pykčio, keršto ir kitų negerovių 
kaltininkas. Viskas priklauso nuo to. ku
riam tikslui žmogus savo liežuvį pavartoja.

Kaip matome, Ezopo būta neeilinio žmo
gaus. Jis mėgdavo ne tik filosofuoti, bet ir 
pamokyti žmones, sekdamas pasakėčias, 
kurios vėliau buvo kitų žmonių surinktos 
ir graikų kalba užrašytos.

Prancūzų poetas La Fontenas (La Fon
taine, 1621-1695), susipažinęs su Ezopo dar
bais. pats parašė visiems žinomas žavėti
nas pasakėčias prancūzų kalba. Vėliau Ru
sijoje Krilovas (Ivan Krilov 1769-1844), 
panašiai kaip La Fontenas, pradėjo rašyti 
pasakėčias ypatingu stiliaus lengvumu bei 
jumoru, paprasta liaudies kalba.

Šiose savo pasakėčiose per gyvulius Kri
lovas pavaizduoja žmonių būdą ir ydas. 
Kiekvienas, skaitydamas jas, pamato save 
kaip veidrody, pastebi savo neigiamąsias 
puses, aišku, jei yra pakankamai išmin
tingas ir supranta, ar eina geru keliu, ar 
klaidingu.

Ne pro šalį būtų ir kai kuriems mūsų 
žmonėms, kaip, pvz„ J. Augustaičiui, J. 
Kairiui ar kitiems, mėgstantiems rašyti ne
kultūringus straipsnius, prieš paimant 
plunksną į rankas, pasiskaityti kurią nors 
jiems tinkamą Krilovo pasakėčią, kad ir, 
pavyzdžiui, apie Dramblį ir Murziuką, ku
ri, atrodo, jų atvejui gana pritiktų. Joje 
kalbama ne apie kokį rasingą šunį, bet 
apie paprastą gatvės šuniuką Murziuką. 
Taigi, murziukas, pamatęs gatvėje dramb

LIAUDIES PALIKIMAS
„1978 metais vienkiemių Lietuvoje nebe

bus“, — nė nesumirksėjusi pareiškė Švy
tury (1969/12)... istorijos mokslų kandida
tė Angelė Vyšniauskaitė. Kaip istorikei, 
gal tokia fantastiška pranašystė ir atleisti
na, nes gi tai jai gana svetima sritis. Nei ji 
planuoja, nei stato, iš kur jai žinot, kad 
vienkiemių galėtų nebebūti, jei gyvenvie
tėse būtų pastatyta 330 tūkstančių naujų 
butų (V. Vazalinsko apskaičiavimu). Kad 
tai įvyktų per ateinančius 8 metus, reikti) 
pastatyti kasmet po 40 tūkstančių butų. 
Bet tuo tarpu šiemet planuota (svajota) 
pastatyti tik šeši tūkstančiai. Ar pasiseks, 
dar neužtikrinta. Kas gali tikėti, kad sta
tybos tempas staiga pagreitėtų šešeriopai 
ar septyneriopai? Nebent tik dabartyje ne- 
susivaikanti istorikė...

Galimas dalykas, kad istorikė tokį vien
kiemių išnykimo terminą mini ir kitu su
metimu. Gal nori kraštotyrininkus pagąs
dinti ir suraginti, kad paskubėtų rinkti se
nuose vienkiemiuose dar išlikusią etnogra
finę medžiagą, kuri gali išnykti daug grei
čiau, negu vienkiemiai. Kokia padėtis Lie
tuvoj šiuo požiūriu, ji dėsto kompetetin- 
gai ir įtikinančiai. Kas tebeglūdi senuose 
Lietuvos trobesiuose? Istorikė štai ką sako:

„Lietuvis visais laikais mėgo sodybas 
puošti medžiais, gėlėmis, o pastatus — 
piaustytomis antlangėmis, vėjalenčių kar
nizais, stogų žirgeliais, prieangio kolonėlė
mis, tvorelėmis, ornamentuojamomis lan
ginėmis ir durimis, liaudies meistrų kalvių 
sukurtais įvairiausių formų geležiniais du
rų apkaustais. O kur dar liaudies skulpto
rių medinės statulėlės, buvusios beveik 
kiekvienos sodybos stogastulpiuose, koplyt
stulpiuose. Mūsų dienomis maža jų užsili
ko pakelėse, senosiose XIX amžiaus sody
bose. Liaudies skulptūros sunyko, liaudies 
meno ‘mylėtojai1 jas išgrobstė privatiems 
rinkiniams. Ši mažoji liaudies architektū
ra puošė senąsias lietuvių sodybas, teikė 
joms jaukumo ir nacionalinio savitumo“.

„Nuo žemės paviršiaus dingsta tūkstan
čiai senovės paminklų. Dingsta taip, kaip 
Vakarų Europos šalyse jie dingo XIX am
žiuje ar dar seniau. Lietuvą aplankęs žy
mus švedų etnografas Sigurdas Eriksonas 
1938 metais rašė: 'Lietuva yra aukso duo
bė etnologijos mokslui, čia esanti medžia
ga dar gyva, tuo tarpu kai kituose kraštuo
se toji medžiaga jau seniai išmirusi, kar
tais nė pėdsakų nepalikusi, be jos sunku 

lį, pradėjo loti, cypti, šokinėti, lyg norėtų 
su drambliu muštynių eiti. Kitas šuniukas, 
jo draugas, sėdėdamas ramiai ir stebėda
mas bergždžią Murziuko lojimą, jam sako: 
„Gėdykis, nustok burną tuščiai aušinęs, ne
šokinėk be reikalo. Ar nejauti, kad pavar
gai ir kvapo nustojai. Palik dramblį ramy
bėj, tegu jis eina savo keliu. Juk jis vistiek 
į tavo lojimą dėmesio nekreipia!" „Nesu- 
prantikumutė“, atšovė Murziukas, „kad 
man tas lojimas priduoda jėgų ir energi
jos, nes aš be jokių pastangų kitų šunų 
akyse tampu drąsuoliu. Pamatę mane, jie 
pagalvos, kad Murziukas yra stiprus, jei 
nebijo loti ant dramblio".

Čia galėtumėm ir sustoti, nes, kas nori, 
tas lengvai supras šios pasakėčios moralę. 
Bet pasižiūrėkime truputį į realybę. Pagal
vokime, pvz., apie žydų tautą. Jeigu ku
riam nors žydui pradeda gerai sektis ku
rioje nors gyvenimo srityje, kiti žydai su 
juo kartu džiaugiasi, šituo džiaugsmu da
lijasi su kitais, jį iškelia svetimųjų akyse, 
jį paremia tokiu būdu, kad jam pavyktų 
dar aukščiau iškilti, žydai supranta, kad 
pasižymėjęs, pagarsėjęs žydas neša garbę 
ir naudą ne tik sau, bet ir visai tautai, vi
sam kraštui.

Mumyse, lietuviuose, dažniausiai atsitin
ka atvirkščiai. Jei kam nors iš mūsų pa
vyksta iškilti dešimt colių aukščiau už ki
tus savo talentu, protu ar darbu, tuoj atsi
randa, kas stengiasi jį pastumti žemyn. 
Tuoj pradedama pro padidinamąjį stiklą 
ieškoti iškiliausių defektų; jei jų neranda
ma, tai kokia nors kaltė vistiek išgalvoja- 
ma. Žmogus apšmeižiamas, apkalbamas. Ir 
niekas nesupranta ar nenori suprasti, kad 
tokiu būdu yra pakenkiama ne tik šitam 
vienam žmogui, bet kartu ir visai bend
ruomenei. O dabartinėse mūsų sąlygose, 
kai gyvename tremtyje, tai yra ypač kenks
minga. Žydai, tarpusavyje solidariai laiky
damiesi, po dviejų tūkstančių metų trem
ties, po įvairių persekiojimų, suvaržymų, 
kančių, vis dėlto išsilaikė ir, susidarius pa
lankioms sąlygoms, per trumpą laiką sukū
rė savo stiprią, pavyzdingą valstybę, kurią 
šiandien drąsiai gina nuo priešų.

Ir mes, lietuviai, dėl tragiškų priežas
čių atsidūrę tremtyje, būkime tarp savęs 
solidarūs, laikykimės vieningai, dirbkime 
bendrai vienam tikslui — išlaisvinti savo 
Tėvynei. Nepavydėkime vieni kitiems, o 
džiaukimės, kad turėjome ir dar turime 
pasižymėjusių žmonių.

Jaunimas mėgsta idealus ir idealizuoja 
savo krašto kilnius vyrus. Jei supurvinsi
me savo šmeižtais Tėvynei nusipelniusius 
asmenis, gali būti pavojaus, kad jaunimas 
atsisuks ne tik nuo mūsų, bet ir nuo savo 
Tėvynės.

Vincenta Lozoraitienė, Roma

kartais net atskiras mokslines problemas 
išspręsti1.“

„Iškeliant vienkiemius ši ‘etnografijos 
aukso duobė1 bus užversta užmaršties dul
kėmis. Neteksime lietuvių etnografijos 
mokslui viso to, ko nesuskubome laiku ap
saugoti... Ryšium su melioravimo darbais 
kraštotyrininkų tiesioginis uždavinys su
rasti, suregistruoti ir išgelbėti nuo sunai
kinimo mobiliuosius kultūros paminklus — 
griaunamuose pastatuose esančius senovi
nius buities reikmenis ir darbo įrankius. 
Kur įmanoma, reikia detaliau užfiksuoti 
nuotraukose ir piešiniuose bei brėžiniuose 
pačias sodybas. Kaip tai padaryti, nurody
ta Istorijos instituto išplatintose anketose 
ir ‘Kraštotyros1 leidiniuose. Būtina sure
gistruoti visą griaunamos sodybos savinin
ko inventorių, tiek senovinį, tiek dabartinį, 
pavyzdžiui, fabrikinės gamybos įrankius, 
buities reikmenis, drabužius, audinius, su
sisiekimo priemones. Tai atspindės šiuo
laikinį kaimo civilizacijos laipsnį, o po ku
rio laiko bus didelės vertės istorinė me
džiaga, kaip kad šiandien yra nepaprastai 
vertinga Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus 1936 metų etnografinėse ekspe
dicijose suinventorintų sodybų medžiaga“.

„Kraštotyros draugijos suvažiavimas 
džiaugėsi draugijon subūręs 26 tūkstančius 
kraštotyrininkų... Deja, ne visi kraštotyri
ninkai žino, kad medinės klumpės, medpa- 
džiai, keturpalis ar penkiapalis senelės si
jonas toks pat vertingas mūsų liaudies is
torijos paminklas, kaip ir akmeninis kir
vukas ar senovinių laikų papuošalas“.

Prie Kauno marių, steigiamame Liau
dies buities, arba Tėviškės muziejuje, jau 
statomas 12-asis perkeltas pastatas, čia at
virame ore bus įrengtas muziejus, atsto
vaujantis visos Lietuvos etnografiniams ra
jonams. Bus atkurtas tikras praeities laikų 
valstiečių gyvenimas: čia bus ir autentiškų 
namų apyvokos daiktų, ir darbo įrankių, 
tose sodybose gyveną žmonės dėvės praei
ties šimtmečiams būdingais autentiškais 
drabužiais. Vadinasi, visokiausi griaunamų 
sodybų daiktai gali patarnauti Tėviškės 
muziejui. Tik tuos daiktus melioratoriai, 
kraštotyrininkai turi apsaugoti nuo sunai
kinimo ir apie juos informuoti Tėviškės 
muziejų (Kaunas, Muziejaus g. 13).“

Taip dedamos pastangos, kad Lietuva 
liktų ne visiškai nutrinta nuo žemės vei
do... (Elta)

3
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Kunigas Jonas Riaubūnas
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: V. Kukanauskas, 
J. Saulėnas ir DBLS Ketteringo Skyrius — 
po 5 svarus, V. Švabinskas — 1 sv.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

AUKOS A.A. M1N. K. BALUČIO 
PAMINKLO FONDUI

V. Kukanauskas aukojo 2 svarus.

MCSU RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 10 ame
rikoniškų dolerių Vechtos prieglaudos Vo
kietijoje lietuviai seneliai, 2 sv. 3 šil. P. 
Zagurskas. po 8 šil. J. Sasnys ir M. Valiko- 
nis, 5 šil. J. Liobė, po 3 šil. J. Naudžiūnas, 
J. Grablys, L. Sabanskas, B. Narbutis, S. 
Griškauskienė, V. Brazaitis, Pr. Ginkus ir 
F. Ramonis.

LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, Lietuvių baž
nyčioje buvo švenčiama Tautos šventė.

Tai dienai pritaikytas pamaldas laikė 
kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Prieš šv. 
Mišias buvo eucharistinė procesija.

I pamaldas atsilankė Lietuvos atstovas 
V. Balickas su žmona.

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

šeštadienį. 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.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 4 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose įvyks Londono Liet. 
Moterų „Dainavos“ Sambūrio susirinki
mas. Visas nares prašome būtinai daly
vauti.

Sambūrio Valdyba

IŠVYKA | AYLESFORDĄ
Rugsėjo 28 d., sekmadienį, rengiama iš

vyka į Marijos šventovę Aylesforde.
Ten bus šv. Mišios, procesija. Kartu 

vyksta Lietuvių bažnyčios rektorius kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC.

Užsirašyti ir apsimokėti galima kleboni
joje, pas S. Kasparų, Igną Dailidę ir Bal
tic Stores (Z. Juras). Kaina 15 šil. Užsira
šyti galimai greičiau. Išvykstama 9 vai. 
ryto nuo Lietuvių bažnyčios.

JAUNIMAS PRADEDA DARBĄ
Mažasis jaunimas, vadovaujamas V. Ju

rienės, P. Senkuvienės. K. Lapinskienės ir 
P. Nenortienės, turės savo šeštadieninius 
susirinkimus kiekvieną šeštadienį Londo
no Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345A 
Victoria Park Rd., E.9) pradedant rugsėjo 
27 d.

Tėvai prašomi visą savo jaunimą leisti 
j tuos susirinkimus, nes ten bus mokoma 
dainuoti, tautinių šokių, lietuvių kalbos 
(ves R. Kinka) ir net bus bandoma paruoš
ti vaidinimą.

LIETUVIU NAMUOSE
Sukdami kelioms savaitėms į Europos 

žemyną, Londone buvo sustoję JAV lietu
viai Juozas ir Aldona Šulaičiai. Jie aplan
kė ir Lietuvių Namus.

Londone buvo sustojęs ir Vliko pirm. dr. 
K. J. Valiūno sūnus, apkeliavęs jau dau
gelį kraštų ir dabar grįžtąs į JAV.

PADĖKA
Brangiems tautiečiams ir draugams, ku

rie, mūsų sūnui ir broliui
a.a. Algiui Vaičikauskui

tragiškai žuvus Kanadoje, liūdesio valan
doje pareiškė mums nuoširdžią užuojautą.

Ypačiai padėką reiškiame kun. J. Kuz- 
mickiui už iškilmingas Mišias ir solistei 
Vandai Galbuogytei ir visiems, kurie da
lyvavo Mišiose. Nuoširdus ačiū.

Vaičikauskų šeima

PADĖKA
Atsisveikindamas su svetingaisiais Ško

tijos ir Anglijos lietuviais, noriu dar kartą 
visiems širdingai padėkoti už nepaprastą 
vaišingumą ir lietuvišką simpatiją.

Prel. J. Gutauskui, šv. Kazimiero para
pijos T. T. Marijonams ir kun. J. Kuzmic- 
kiui už tėvišką rūpestį ir globą lankymosi 
metu.

Su gražiausiais įspūdžiais grįžtu Romon, 
pasisėmęs iš jūsų, brangieji lietuviai, daug 
drąsos, vilties ir kantrybės tolimesniame 
lietuviškųjų darbų bare.

Jums visuomet dėkingas
kun. M. Burba

NOTTINQHAMAS
LAS SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 23 d. Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Nottinghamo skyrius turėjo savo 
metinį susirinkimą, kuris vyko darbingoje 
ir pakilioje nuotaikoje.

Po įprastų ręikalų svarstymo ir naujų 
organų išrinkimo Vietininkijos valdybos 
pirm. P. Mašalaitis supažindino su naujai
siais DBLS įstatais ir kvietė jungtis į 
bendrą veiklą. Kvietimui pilnai pritarta ir 
nutarta siųsti Vietininkijos atstovą į DB
LS tarybą. Tuo pasidžiaugė ir susirinkime 
dalyvavęs Sąjungos Nottinghamo skyriaus 
valdybos pirm. K. Bivainis ir padėkojo at
vykusiam LAS Vietininkijos pirmininkui. 
Vėliau tokį pat nutarimą jungtis į bendrą 
veiklą priėmė ir LAS Londono skyrius.

Taip pat abu skyriai, pagal seną Derbio 
skyriaus pageidavimą, nutarė ateinantį 
LAS suvažiavimą šaukti Nottinghame.

Nottinghamo sk. nauji valdomieji orga
nai: valdyba — pirm. A. Gasperas, vice- 
pirm. O. Petravičius, sekr. E. Šalčius, ižd. 
S. Padvys, kultūros reikalų vedėja E. Vai
norienė, klubo vedėjas S. Janavičius, kand. 
V. Rutkauskas. Revizijos komisija — J. 
Gintila, P. Grokauskas, B. Strumskis.

Dalyvis

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖ BRADFORDE

Bradford© lietuviai turi labai gražų lie
tuvišką paprotį paminėti savo tautines, 
valstybines ir didžiųjų mūsų vyrų sukak
tis. Praeitą šeštadienį irgi prisirinko pil
nutėlė klubo salė tautiečių. O jų buvo iš 
arti ir iš labai toli.

Susirinkusius pasveikino Vik. Ignaitis, 
papasakojo apie rengiamąją pavergtųjų 
tautų savaitę visoje Anglijoje ir Bradforde 
ir pakvietė DBLS Centro valdybos sekre
torių A. Pranskūną paskaitos skaityti.

Svečias savo paskaitoje labai trumpai 
suminėjo, kodėl mes švenčiame šią šventę, 
ir toliau kiek palietė S-gos veiklą, paverg
tosios Lietuvos skaudų likimą ir kaip mes 
turime įsijungti į jos laisvinimo darbą.

Po paskaitos atėjo mūsų jaunieji atža- 
lyniečiai su savo kuklia programa. Pir
miausia Algirdas Silnickas iš Leeds pade
klamavo eilėraštį. Jam neapsileido ir jau
niausioji Traškaitė. Toliau vėl Algirdas 
pagrojo net tris dalykėlius vamzdeliu, o 
Traškaitė su savo būreliu pašoko Suktinį 
ir Noriu miego. Vyresnieji atžalyniečiai 
pašoko Žiogelius, Lenciūgėlį ir Kubilą. Į 
programą buvo šį kartą įpinta ir piano 
muzikos: L. Traška grojo lietuviškų dainų 
melodijas.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po minėjimo būreliai pažįstamų šneku

čiavosi, o atžalyniečiai juos vaišino sumuš
tiniais.

J. Vaidutis

VAIŽGANTO MINĖJIMAS

Prieš 100 metų Svėdasų parapijoje gimė 
kunigas, rašytojas, tautinio atgimimo puo
selėtojas ir visuomenės veikėjas

Juozas Tumas-Vaižgantas.
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

ATSISVEIKINANT
Greitu laiku atsisveikindami su ilgame

te Bradfordo taut, šokių šokėja ir dabar
tine „Atžalyno“ grupės pirmininke B. Bal
čiūnaite. linkime jai laimingai įsikurti Ka
nadoj. Taipogi linkime spalio 4 d. laimin
gos kelionės ir prašome nepamiršti mūsų.

Atžalyniečiai
WOLVERHAMPTONAS

LEEDS
MIRĖ M. ŽVINGILIENĖ

Rugpiūčio 26 d. naktį Leeds General In
firmary po ilgos ir sunkios ligos mirė a. a. 
Marija Žvingilienė, pragyvenusi 66 metus. 
Sunkios ligos kankinama ir neturėdama 
artimųjų, buvo lankoma gerų bičiulių. Ypa
čiai nuoširdžiai ją globojo J. ir M. Žiliukai. 
lankydami ligoninėje bei apruošdami na
muose. Jie rūpinosi ir laidotuvėmis, kurios 
buvo rugsėjo 2 d.

Tą dieną H. Rosary bažn. susirinko gra
žus būrelis lietuvių. Po gedulingų pamal
dų ir Libera giesmės mašinų eilė lydėjo 
velionės karstą į kapines. Atlikęs visas lai
dotuvių apeigas, kun. kapelionas visų var
du atsisveikino su velione, iškeldamas jos 
nuoširdų, tikrai lietuvišką charakterį. Po 
laidotuvių Žiliukų namuose buvo sureng
ti bendri pietūs, kurių metu buvo perskai
tyta velionės paskutinė valia.

Amžiną atilsį.

MINTYS PRIE LIETUVOS

Spalio 5 d., tuojau po 11 vai. liet, pamal
dų už Lietuvą. Convent of Mercy, St. 
John's Square gretimoje mokykloje Not
tinghamo Liet. Jaunimo Židinio bus paro
dytas dailus, garsinis, spalvotas lietuviškas 
filmas, kuris žavi ir jaunus ir suaugusius.

Visi atsilankykime ir maldai už Lietuvą 
ir pasigrožėti lietuviškais reginiais, muzi
ka ir žodžiu.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerias — 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.

Mūsų lietuviškąją koloniją tikrai palietė 
skaudi ir neužpelnyta Dievo bausmė. Dar 
nepraėjus nė trims savaitėms, kai palaido
jome I. Riščiūnienę, kai visiškai netikėtai 
rugpiūčio 21d. mirė a. a. Vladas Strakšys, 
velionės I. Riščiūnienės žentas, palaidotas 
rugpiūčio 26 d. Nottingham Rd. kapinėse 
Derbyje.

A. a. Vladas Strakšys buvo gimęs 1922 
m. rugsėjo 1 d. Ragaučinos km., Švenčio
nių vis. ir aps. Mirė palyginti dar jaunas, 
pačiame stiprume vyras.

Karo audrų išblokštas iš savo tėvynės, 
pakliuvo į Vokietiją. I Angliją atvyko 1947 
m. Iš pradžių dirbo įvairiose vietose. 1948 
m. vedė, pradėjo gražų šeimyninį gyveni
mą, o po kurio laiko atsikėlė į Derbį ir ap
sigyveno pas savo uošvę ir svainius. Vė
liau įsikūrė savo gražų lizdelį. Derbyje 
įsitaisė ir nuolatinį darbą Manor Hospital. 
Velionis buvo ramaus, gero būdo, stengėsi 
su visais sutikti, sugyventi, todėl turėjo ge
rų draugų ir pasitikėjimą vietos lietuvių 
tarpe. Jo paskutinė svajonė buvo dar su
grįžti į laisvą tėvynę, į savo gimtuosius na
mus. Velionis Lietuvoje paliko seną ma
mytę ir keturias seseris, o Amerikoje vieną 
brolį.

A. a. VI. Strakšio į paskutinę kelionę pa
lydėti atvyko didelis lietuvių būrys vieti
nių derbiškių ir iš kaimyninių Nottingha
mo ir Burtono. Iš viso susirinko apie 80 
žmonių. Karstas skendo 35 vainikuose ir 
gėlių puokštėse, šv. Marijos bažnyčioje 
kun. S. Matulis ir kun. A. Geryba atlaikė 
gedulingas pamaldas. Kapinėse a. a. Vlado 
Strakšio palaikai paguldyti amžinam poil
siui šalia uošvės, kurią jis pats dar palydė
jo. Paskutines religines apeigas kapinėse 
atliko kun. S. Matulis ir kun. A. Geryba, 
atsisveikinimo žodį tarė P. Makūnas. Vė
liau visi lydėtojai nuvyko į „Grand Stand“ 
viešbutį, kur buvo pavaišinti arbatėle ir 
sumuštiniais.

Mūsų visų giliausia užuojauta velionies 
žmonai K. Strakšienei, kuri per paskutines 
tris savaites išgyveno didžiausią skausmą, 
kai per tokį trumpą laiką neteko savo my
limos mamytės ir brangaus vyro. Giliausia 
visų užuojauta ir Urbonavičiams, kurie ne
mažiau skaudžiai viską turėjo pergyventi.

Tegul lengva bus velioniui ši svetima že
melė!

J. Levinskas

RENKASI PARAPIJIEČIAI
Rugsėjo 21 d., tuojau po 11 vai. liet, pa

maldų, Bridge Gate ten pat esančioje mo
kykloje bus Derbio ir apylinkių liet. kat. 
parapijos susirinkimas, kuriame teks pa
svarstyti einamieji ateities reikalai ir iš
rinkti parapijos tarybą arba komitetą.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti ir 
pamaldose ir susirinkime.

Kun. S. Matulis, MIC

MANCHESTERIS
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.

Į 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.

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 Renginio Komitetas

JO ŠVIESIAM ATMINIMUI

Vasaros atostogų sūkury pasklido šiurpi 
žinia, kad Vasario 16 gimnazijos kapelio
nas kun. Jonas Riaubūnas dingo Alpėse. 
Paskutinį kartą mieląjį bičiulį buvau suti
kęs liepos 23 d. Romuvos kieme, kupiną 
sveikatos ir planų. Sakėsi nuo rugpiūčio 8 
d. atostogausiąs prie Viduržemio jūros, nes 
labai mėgstąs saulę ir vandenį. Dabar pa
lydėsiąs salezietį kun. Stasį Šileiką į Alpes, 
saleziečių vilą Antey St. Andre kaime. Ten 
vykstąs ne tiek iš noro, nors kalnus irgi 
labai mėgstąs, kiek iš paslaugumo kolegai, 
kuris nedrįstąs vienas leistis automobiliu į 
tokią didelę kelionę. O kun. Jonas buvo 
jau prieš gerą pusmetį įsigijęs vairuotojo 
teises ir, kadangi neturėjo savo automobi
lio, tai džiaugėsi kiekviena proga gavęs pa
vairuoti. Išvažiavo. Nuvyko laimingai, nors 
vairuotojai abudu apyšviežiai. Kitą dieną, 
sekmadienį po pietų, išėjo pasivaikščioti. 
Tik trumpam, nes vienmarškinis, doku
mentus ir pinigus palikęs kambaryje. Tai 
buvo liepos 27 d. Tik sekančią dieną jo pa
sigedo šeimininkai, tėvai saleziečiai, o po
liciją užaliarmavo dar viena diena vėliau, 
liepos 29 d. Ieškota rūpestingai. į ieškoji
mo akciją įsijungė atvykęs iš Romos din
gusiojo studijų draugas prel. Vincas Min
cevičius, kuris tuos kalnus gerai pažįsta ir 
kuris prieš 22 metus vadovavo bendroms 
šv. Kazimiero kolegijos studentų išvykoms 
į juos, dalyvaujant ir kun. Riaubūnui, tada 
dar 21 metų amžiaus teologijos studentui. 
Tačiau pasėkų jokių. Ieškojimas jau nu
trauktas. Italijos įstatymai laiko dingusįjį 
gyvu. Po 5 metų galima per teismą išreika
lauti galimos mirties pripažinimą.

Kun. Jonas Riaubūnas buvo vienas iš 
jauniausiųjų lietuvių kunigų V. Vokietijo
je. Jis gimęs 1926 m. birželio 3 d. Kazlų 
Rūdoje, o užaugęs Kaišiadoryse, kur tėve
lis buvo pašto viršininku. Gimnaziją ten 
baigė labai jaunas, 16 metų. įstojo į Kau
no universiteto technikos fakultetą, bet ten 
studijavo neilgai. Jautėsi šaukiamas kuni

STOKE-ON-TRENT
VEIDU IR ŠIRDIMI LINK LIETUVOS

Rugsėjo 27 d., 6.30 vai. vakare, Ukrai
niečių salėje, Hemstalls Lane, Newcastle, 
Staffs, tautiečiai ir jų draugai susirinks 
prisiminti Tautos šventės.

Žodį tars kun. dr. S. Matulis, MIC, o 
Liet. Jaunimo Židinys iš Nottinghamo pa
rodys gražų, garsinį, spalvotą lietuvišką 
filmą, kuris šviesiai nuteiks ir vaikus, ir 
jaunimą, ir suaugusius. Tai retenybė.

Po to bus šokiai.
Sekančią dieną, 12.15 vai., Tunstall baž

nyčioje turėsime liet, pamaldas.
Lietuvos vardan atsilankykime ir minė

jime ir pamaldose. 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 21 d., 12.30 v.
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.

BRADFORD — rugsėjo 21 d., 12.30 vai., su 
Pirm. Komunijos iškilmėmis.

HALIFAX — rugsėjo 28 d., 12 vai., St. Co- 
lumcille bažnyčioje.

WOLVERHAMPTON — spalio 5 d., 11 vai., 
Convent of Mercy, St. John's Square.

NOTTINGHAM — spalio 5 d., 11.15 val., 
Jaunimo Židinyje.

gystėn. Pašaukimui ruoštis pradėjo Kauno 
kunigų seminarijoje, o 1944 atsidūrė Bava
rijos Eichstaette, kur iki karo pabaigos stu
dijavo filosofiją. 1945 m. rudenį atvyko į 
Romą, įstojo į Gregorianumo universitetą 
ir savo studijas apvainikavo dviem licen
ciatais: teologijos ir bažnytinės teisės. Dės
tydamas tikybą itališkoje gimnazijoje, ruo
šėsi daktaratui, bet buvo „laikinai“ pa
šauktas kapelionauti Vasario 16 gimnazi- 
atsidavęs kapelionas, jaunimo auklėtojas. 
Daugelis buvusių mokinių yra kun. Jonui 
dėkingi už jo žodžius, meilę ir pavyzdį. Ne 
viena ašara jau išlieta, ne viena malda pa
siųsta Aukščiausiajam. V. Vokietijos lietu
vių katalikų pastoracijoje kun. Jono Riau- 
būno vietą nebus lengva užpildyti.

Liekasi plyšys taip pat ir vietinėje Lie
tuvių bendruomenės veikloje, nes dingusis 
buvo Romuvos apylinkės vadovybės narys. 
Apskritai jo pavardė nebūdavo dažnai mi
nima spaudos puslapiuose, bet tik todėl, 
kad jis nemėgo reklamos. O iš tikro tai jo 
joje. Tas laikinumas tęsėsi nuo 1962 m. pa
vasario iki dabar ir, jei ne tragiškas dingi
mas, dar nežinia kada būtų baigęsis. Kuni
gu Riaubūnas buvo įšvęstas Romoje 1950 
m. kovo 4 d. Priklausė Kaišiadorių vysku
pijai.

Buvome pažįstami nuo 1944 m., iš Eich- 
staetto laikų, į kur atvykome tuo pačiu 
traukiniu, o paskutiniais metais susieti 
bendro darbo ir gilaus draugiškumo ry
šiais. Kun. Jonas pasižymėjo daugeliu do
rybių, bet ypač buvo paslaugus, ištikimas, 
apgalvojus, nesiduodąs įtraukti į jokias int
rigas, sugebąs objektyviai spręsti ir tada, 
kai ne vienas kitas būtų išėjęs iš kantry
bės, labai protingas pedagogas, gilaus tikė
jimo kunigas, visa širdimi savo pareigoms 
kruopšti ranka ir gabi plunksna būdavo 
prisidėjusi prie visų iškilesnių parengimų 
Vasario 16 gimnazijoje. Jis sustatydavo 
poezijos pynių tekstus, kur reikia prikur- 
damas savo posmelių, jis išlygindavo ne
kartą ir mano surašytų vaidinimėlių teks
tą, o visuomet smulkmeniškai aptardavo
me jų tematiką, jis uoliai bendradarbiau
davo su režisiere E. Tamošaitiene, talkin
davo visur ir visais galimais būdais, ar tai 
pasirūpindamas techniškais dalykais, ar tai 
gerai nuteikdamas mokslo ir mokytojų iš
vargintus veikėjus. Plačiai išgarsintųjų Ka
lėdų eglučių rengime kun. Jonas Riaubū
nas kasmet atlikdavo vienus iš svarbiau
siųjų uždavinių, visai nepykdamas, kad iš
orėje nuopelnai vis būdavo priskiriami 
kam nors kitam, pvz., vokiškoje spaudui- 
iš viso jo nepaminint.

Šalia tikybos pamokų Vasario 16 gimna
zijoje yra dėstęs visą eilę kitų dalykų: is
toriją, lietuvių ir lotynų kalbas. Talkinda
vo kiek galėdamas taip pat pastoracijos 
darbe šalia gimnazijos. Prireikus pavaduo
davo mane sekmadienio pamaldoms Kai- 
serslauterne ar Schwetzingene, o jau buvo 
virtę tradicija, kad Kalėdas ir Velykas 
švęsdavo kartu su 8591 LS kuopos vyrais 
Schwetzingene. Vadovavo ne kartą tose vie
tovėse, Stuttgarte ir kitur priešvelykiniam 
susikaupimui. Mėgo žmones ir jų buvo mė
giamas. Dabar telieka kun. Joną pavesti 
Dievo gailestingumui, nes žmonių pastan
gos jau nepadeda.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

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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