
BRANGUS PASIMATYMAS PASAULIS APLINK MUS
Britų „The Sunday Telegraph“ rugpjū

čio 24 d. išsispausdino Rosemary Collins 
pasakojimą apie Britanijoje gyvenančio P. 
Matley ir jo anglės žmonos atostoginę ke
lionę į Ukrainą aplankyti giminių.

Naudodamiesi „The Sunday Telegraph“ 
maloniu sutikimu, persispausdiname čia tą 
pasakojimą.

* *

„Jeigu man kas nors pasiūlytų 5.000 sva
rų". praeitą savaitę sakė man Londone gy
venąs ukrainietis, „negrįžčiau į Sov. Są
jungą pasimatyti su savo giminėmis. Ne
daug tėra tokių drąsių žmonių, kaip Peter 
Matley. Prieš išvažiuojančiam sakiau jam, 
kad jo žmona yra anglė ir kad jai gali tek
ti išgyventi pačių baisiausių jos gyvenime 
dalykų“.

Peter Matley, kilimo lenkas, o dabar bri
tų pilietis, praeitą mėnesį pirmą kartą po 
dvidešimt septynerių metų apsilankė Uk
rainoje. Matley žmona papasakojo jų ke
lionės istoriją, nes ji sakosi norinti sulai
kyti kitus ukrainiečius, estus, latvius, lie
tuvius ar net rusų šeimas nuo tokių kelio
nių. Jos patyrimas gal ir nebūdingas, bet 
šiandien Britanijoje vien ukrainiečių gy
vena 30.000 ir tik saujelė bandė ar išdrįso 
grįžti.

Matley 1966 m. gegužės 12 d. per Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių sužinojo, kad jo 
šeima tebėra gyva. Paskutinį kartą jis ma
tė juos Lenkijoje, kai buvo 14 m. amžiaus 
berniukas, vieną dieną vokiečiai jį arešta
vo, kaip lenkų rezistencijos dalyvį. Jis bu
vo nugabentas į koncentracijos stovyklą, iš 
kurios po metų pabėgęs prisijungė prie ju

Septynios DIENOS
Priemonės prieš spekuliaciją

Vakarų Vokietija prieš rinkimus uždarė 
savo pinigų biržą, kad būtų užkirstas ke
lias spekuliacijai.

Prieš uždarant spekuliantai suspėjo vis 
dėlto įgabenti didelius kiekius pinigų.

Priemonės prieš netvarką
Britanija turi nemalonumų su tais, ku

rie masiškai važinėja futbolo žiūrėti ir ga
dina traukinių vagonus ar iš traukinių pa- 

' keliui išmesti chuliganiškai elgiasi tose 
apylinkėse, ir su organizuotomis vadina
mųjų hippių pastangomis Londone veržtis 
į tuščius namus ar viešuosius pastatus ir 
kurti juose savo kolonijas.

Prieš vienus ir prieš kitus pradedamos 
taikyti griežtesnės priemonės.

Kaltinimų daugėja
Čekoslovakijoje vis daugėja kaltinimų 

Dubčekui ir jo buvusiems artimiesiems tal
kininkams.

„Rude Pravo" išsispausdino pasisaky
mus Indros, kuris okupuojant kraštą buvo 
laikomas prorusiškų išdaviku. Indra tvirti
na, kad Dubčekas buvęs greičiau įrankis 
visos antipartinės grupės, kuriai priskiria
mi Smrkovskis, Kriegelis ir kiti.

Ko prašys Meir?
Izraelio min. pirm. Meir išvažiavo į JAV 

prašyti paramos.
Manoma, kad ji prašys daugiau lėktuvų, 

raketų, o taip pat ir pinigų.
Lėktuvus JAV jau ir dabar pristatinėja 

Izraeliui.

Oficialusis įpėdinis
Šiaurės Vietnamo prezidentu išrinktas 

ligšiolinis viceprezidentas Tangas, 81 m. 
anyžiaus.

Neseniai miręs Ho Či Minas buvo kartu 
ir komunistų partijos centro komiteto pir
mininkas. Tas pareigas, matyt, eina parti
jos pirmasis sekretorius Le Duanas.

Naujasis prezidentas, be kita ko, pažadė
jo vieningą kovą prieš amerikietiškąjį im
perializmą.

Kur yra Mao?
Vakarų laikraščiai skelbia visokiausius 

spėliojimus dėl komunistinės Kinijos vado 
Mao Cetungo. Spėjama, kad jis arba labai 
serga, arba jau yra miręs, nors Kinija ofi
cialiai paneigia tokias galimybes.

Išvados daromos iš netiesioginių ženklų. 
Pavyzdžiui, Pekino radijo transliacijos net 
keliomis kalbomis visą savaitę buvo prade
damos be ištraukų iš Mao pasisakymų, kas 
anksčiau būtų buvę laikoma išdavimu ir 
sabotažu, žinių agentūra pranešimų nebe- 
pradeda šūkiu „Tegyvuoja pirmininkas 
Mao“. Tai dėl to ir galvojama, kad Mao pa
dėtis nebėra tokia kaip ligšiol ir kad prasi
dėjo nucetunginimas ir kova tarp vadų. 

goslavų partizanų ir kovojo lenkų brigado
je kartu su britų daliniais. 1947 m. atva
žiavo į Angliją, išgirdęs iš kitų lenkų ka
reivių, kad jo kaimas sunaikintas. Po še- 
šerių metų vedė Margaretą. kuri tuomet 
buvo slaugė, o kai 1954 m. gimė jiems duk
tė Colettė. pakeitė savo pavardę iš Maty- 
jaszczuk į Matley.

„Prieš dvylika mėnesių“, sako Margare- 
ta Matley, „mes pradėjome ruoštis. Mes 
laukėme ir laukėme ir pagaliau gavome 
vizą nuvažiavę apsistoti Inturisto viešbuty
je Černovicuose, Ukrainoje, 60 kilometrų 
nuo to kaimo, kur gyvena Peterio šeima.

„Išvažiavome iš Anglijos liepos 18 d. 
Prie sienos persėdome į sovietinį traukinį, 
panašų daugiau į vagoną-platformą, ir mū
sų vagone buvo apie 80 žmonių, daugiau
sia vis ukrainiečių, grįžtančių iš trumpos 
kelionės į Lenkiją. Muitinės kontrolės me
tu sulipo į vagoną septyni valdininkai. Vie
nas atėjo tiesiai prie mūsų, davė mums 
pareiškimo formą ir laukė, kol mes užpil
dėme. Tada jis pasiėmė tą formą ir išėjo.

„Su kitais šešiais visiškai nesusidūrėme, 
kol jie tikrino kitų žmonių lagaminus, o ta
da jie visi atėjo prie mūsų. Keturi sustojo 
aplink mus ratu, atstatę j mus ginklus, 
penktasis krėtė mūsų bagažą, o šeštasis ru
sų kalba šūkavo ant mano vyro. „Kur tavo 
pareiškimo forma? joks valdininkas nebū
tų nusinešęs jos“.

„Užuot atsegiojęs mūsų našulius, jis pra- 
piaustė visus peiliu ir išvertė mūsų visus 
drabužius ir dovanas ant grindų, visą lai
ką juokdamasis ir juokaudamas. Mano vy
ras buvo išvilktas ir apieškotas. Colettė, 
labai kentėjusi nuo anginos, verkė. Jai tu-

Karas tarp indusų ir muzulmonų
Indijos Gujarato valstijoje kilo didžiulės 

religinės riaušės tarp indusų ir muzulmo
nų ir apėmė kelis miestus, kai Amedabado 
mieste karvės suėjo į muzulmonų gyvena
mąjį rajoną.

įvestas karo stovis. Žuvo 120 žmonių, 
daug sužeista.

Usurio herojai
Kinija su didžiausiomis iškilmėmis įtei

kė žymenis už horoizmą dešimčiai savo ka
rių, kurie kovo mėn. pasireiškė prie Usurio 
upės prieš sovietų pajėgas.

Iškilmių proga radijas papylė nemaža 
piktų žodžių prieš Sov. Sąjungą ir jos „re
vizionistinius“ vadus.

Tvardovskis laikosi
Sovietų spauda neseniai vėl buvo pradė

jusi smarkiai pulti poeto Tvardovskio re
daguojamą žurnalą „Novy Mir“, kuriame 
spausdinami darbai kietos linijos partinių 
nepatenkinančių rašytojų.

Bet žurnalas paskelbė, kieno darbai bus 
spausdinami 1970 m., ir pavardės rodo, kad 
tai vis tie patys rašytojai: Jevtušenka, 
Achmadulina, Voznesenskis, Bykovas, Ka
verinas, Graninas, Katajevas, Simonovas.

Teisė gyventi visiems
J. Tautų visumos susirinkimo proga ke

turi didieji — Sov. Sąjunga, JAV, Britani
ja ir Prancūzija — sutarė dėl bendro pa
reiškimo, kad Vidur. Rytuose visos valsty
bės turi teisę į nepriklausomybę ir suvere
numą.

Kartu pabrėžiama, kad turi būti vykdo
mos Saugumo tarybos praeitų metų rezo
liucijos, kuriose buvo reikalaujama iš Iz
raelio išsikraustyti iš užimtųjų žemių.

Netikima pasisekimu
Arabų kraštai sušaukė visų muzulmo- 

niškų kraštų viršūnių konferenciją (tokių 
kraštų yra 35).

Arabų vadai tikisi, kad bus pasmerktas 
Izraelis, kuris negrąžina užimtųjų žemių 
ir kaltinamas dar už mečetės gaisrą. Bet 
netikima, kad nearabiški kraštai pasirašy
tų tokį pasmerkimą. Be to, ir arabų kraš
tai tarpusavy susipykę ir ne visi dalyvau
ja.

Vietnamo karas
J. Tautų visumos susirinkime prez. Nik- 

sonas pasakė kalbą, kviesdamas visus pa
dėti baigti Vietnamo karą. JAV atitrau
kiančios dalį karių ir rodančios norą tar
tis.

Sovietų užsienių reikalų min. Gromyka 
savo kalboje nurodė, kad JAV negali tikė
tis konferencijose pasiekti tai, kas nepasi
sekė su puse milijono kariuomenės. 

rėjome pasiėmę vaisių, nes vagone nebuvo 
nei maisto, nei vandens, o kai jie tuos už
matė, tai nusiuntė pakviesti sudėtinga uni
forma apsirengusios moters — maisto in
spektorės, kuri visus vaisius perpiovė per 
pusę.

„Aš išdalijau viską vaikams ir kaimie
čiams, kurie viską stebėjo, ir antroji tardy
mo dalis vyko jau prieš susidomėjusius 
žiūrovus, kurie visi čiulpė apelsinus. „Jūs 
nužeminote mus prieš tuos žmones“, aš su
šukau tardžiusiajam. „Ar norite, kad mano 
duktė, grįžusi Anglijoje į mokyklą, papa
sakotų savo draugams, ką jūs padarėte?“ 
Jis pastūmė mane, ir aš, atatupsta prabė
gusi keturias suolų eiles, sukritau. Viena 
moteris iš už valdininko nugaros žiūrėjo į 
mane ir pridėjo sau pirštą prie lūpų.

„Jie valandą išlaikė sustabdytą traukinį, 
kol klausinėjo mus, ir tada staiga pasišali
no. Sakiau Peteriui, kad viskas bus dar 
nieko, jeigu galėsime pasiekti jo kaimą.

„Černovicų stotyje naktį į liepos 21 d. 
laukė visa šeima. Sutikimas buvo neįtiki
mas — gėlės, ašaros, viskas. Ten buvo ma
no vyro motina, jo jaunesnysis brolis, dvi 
seserys ir visi jų vaikai. Prabuvome ten 
apie 15 minučių, kol prisistatė apsčiai uni
formuotų vyrų. Jie išstūmė mus iš viso bū
rio, o Peterio šeimą nuvarė tolyn, baksno
dami šautuvų drūtgaliais. „Tie žmonės ne
turi teisės čia būti“, sakė jie. Po ilgesnio 
ginčo jie leido kartu su mumis eiti mano 
uošvei, kuri yra jau visiška senutė.

„Žiūrėdami pro langą, abu su Peteriu 
matėme, kaip pėsti iš stoties atėjo jo bro
lis, seserys ir visos jų šeimos, bet tiktai 
tam, kad sargybiniai šautuvų drūtgaliais 
vėl juos nugainiotų. Daugiau jų jau nieka
da nebematėme.

„Kai sekantį rytą pravėriau duris, mane 
pasveikino ginkluotas sargybinis. Jis paly
dėjo mus laiptais žemyn ir apačioje per
davė mus kitam. Kol mes ten gyvenome, su 
mumis visada būdavo ir sargybinis, per 
keletą žingsnių nuo mūsų, su visada pa
ruoštu šautuvu.

„Mums nebuvo leidžiama išeiti iš vieš
bučio, nebent tik pasėdėti lauke ant suolo, 
nors vieną rytą taksiu 45 minutes buvome 
pavėžinti po miestą su palydovu ir vertėju. 
Mums buvo pasakyta, kad tai speciali pri
vilegija.

„Mes Londone sumokėjome 146 svarus 
už devynias dienas pirmos klasės viešbuty
je, ir dėl to užsakymo atėjo raštiškas pa
tvirtinimas iš Maskvos. Pirmąjį rytą vertė
jas nurodė mums, kad iš tiesų mes esame 
sumokėję tik už turistinės rūšies kambarį 
ir kad jeigu norime pasilikti tame pat dvie
jų lovų pirmos rūšies kambaryje, kurį už
ėmėme praeitą naktį, tai turime tuojau 
dar primokėti 34 svarus.

„Mums buvo parodytas tas turistinis 
kambarys, dar mažesnis, prie nešvaraus 
koridoriaus, pribarstytas šiaudų, ir pama
tėme, kad nėra kitos išeities, kaip tik pa
pildomai mokėti, nors tai buvo beveik visi 
mūsų pinigai, ką turėjome.

„Trečią dieną sužinojome, kad mums ne
duodamas leidimas keliauti į kaimą.

„Nusprendėme, kad dėl dukters turime 
važiuoti namo. Išsiskyrėme su senute, ir 
Peteris atidavė vertėjui visus rublius, kiek 
tik jų turėjo, ir paprašė jį taksiu parvežti 
ją atgal į kaimą. Ji prižadėjo mums tuojau 
pat parašyti, bet iš jos nesulaukėme nė 
žodžio.

„Kelionė mums kainavo arti 500 svarų, 
sumokėtų Londone iš anksto. Mes nenusi
žengėme jokioms taisyklėms ir nieko nesi
stengėme provokuoti.

„Prieš važiuodami iš Londono mes sakė
me Inturisto žmonėms, kad mūsų tikslas 
yra pasiekti kaimą. Abi pusės tai suprato. 
Peterio šeima yra eiliniai, neturtingi žmo
nės. Tokie esame ir mes. Niekada nesame 
buvę komunistai ar fašistai. Atrodo, kad 
sovietų valdžia nori tik pasiimti mūsų pi
nigus ir dar prieš išleisdama pažeminti 
mus“.

A. A. ONAI ČERNIAUSKIENEI 
staiga įnirus,

jos dukrai Aldonai Kirkelionienei, žentui 
Alfredui Kirkelioniui, anūkui Jonui 
Kirkelioniui, Lietuvoje sūnui Stasiui, 
seserims reiškiu širdingą užuojautą

ir kartu liūdžiu.
L. Nemeika

Staiga mirus skyriaus narei 
a. a. ONAI ČERNIAUSKIENEI, 

DBLS Ketteringo Skyr. V-ba ir nariai 
reiškia gilią užuojautą liūdesio valandoje 
jos dukrai Aldonai Kirkelionienei. žentui 
Alfredui Kirkelioniui ir anūkui Jonui, o 

Lietuvoje — sūnui ir sesėms.
DBLS Ketteringo Skyrius

NAUJASIS ADOLFAS 
IR JO PARTIJOS POLITIKA

Rugsėjo 28 d. Vakarų Vokietijoje vykdo
mi rinkimai į parlamentą. Žinome dvi to 
krašto didžiąsias partijas — krikščionis de
mokratus ir socialdemokratus, ir iki šiol 
parlamente vis daugumą turėjo ir valdė 
pirmoji, kurį laiką su trečiąja didumu par
tija — laisvaisiais demokratais. Kai jie at
sisakė, tai socialdemokratai įėjo į koaliciją 
su krikščionimis demokratais. Gali būti, 
kad ir po šių rinkimų valdys vėl krikščio
nys demokratai vieni, jeigu jie padidins 
sau balsų skaičių, arba susidėję su laisvai
siais demokratais ar socialdemokratais. 
Socialdemokratams gal ir sunku bus lai
mėti, nes ir koalicija su krikščionimis de
mokratais vargu teigiamai paveiks rinkė
jus.

Bet tai, kuri iš tų dviejų didžiųjų parti
jų laimės, tur būt, nėra didelė moralinė 
bėda Vokietijai. Nė viena tų partijų nėra 
kraštutinės, ir praktiškame valstybės gy
venime nė iš vienos jų negalima laukti ko
kių nors ypatingų naujovių.

O Vokietijos sąžinę gula dar viena parti
ja — nacionaldemokratų partija, kurios 
vadas — Adolfas von Thaddenas. Partijos 
vado vardas, be abejo, tik atsitiktinumas 
ir supuolimas: tokį vardą nešiojo ir amži
ną atilsį fuehreris. Bet už to supuolimo dė
ka pasitaikiusio vardo slepiasi ano buvu
sio Adolfo isteriška dvasia (isteriškumu, 
tur būt, panaši į mūsų lietuviško „Laisvo
sios Lietuvos" laikraščio).

Tur būt, nesvarbu, kad Sov. Sąjungos 
vadai dabar nuolat pirštu prikišamai nu
rodinėja į tą partiją, kaip į nacizmo atgi
mimą Vokietijoje. Dar nebuvo tos partijos, 
o Sov. Sąjunga kaltino Vokietiją nacizmu, 
revanšizmu, ginklų terškinimu, ir jei jos 
nebūtų, o ilgus metus krašto priekyje iš
būtų dr. Kiesingeris ar Brandtas, vis tiek 
ant jų galvų kristų tie kaltinimai. O naciz
mo atgimimas ir stiprėjimas pačiai Vokie
tijai nemalonus ir kelia rūpestį.

Ligi šiol nacionaldemokratų partija par
lamente dar neturėjo nė vieno atstovo. Bet 
ta partija yra dailiai prisižvejojusi balsų 
atskirų sričių vietiniuose parlamentuose. 
Kai kam tos partijos politika iš tikro pa
tinka. Vokietija karo metu buvo apkarpy
ta, ir nacionalistinis jausmas nesutinka su 
tokia padėtim. Ta partija, skelbdama, kad 
negalima atsižadėti atimtųjų žemių, susi
randa sau pasekėjų. Dabar Vokietijoje dar 
vis traukiami atsakomybėn buvusieji na
ciai, kurie karo metu pridarė nusikaltimų. 
Partija reikalauja užmiršti visus nusikalti
mus, dėl to mielai palaikoma tų, kurie bijo 
atsakomybės už savo praeitį. O sakoma, 
kad ir partijos vadovybėje, kurią sudaro 
10 asmenų, 7 yra buvę naciai.

Jei pabėgėliai ir išvarytieji iš rytinių že
mių paremia von Thaddeno partijos užsie
nių politiką —- norą atsiimti ir apjungti vi
sas vokiškas žemes, kurias valdo čekai ir 
lenkai ir Ulbrichtas iš Maskvos malonės,

Bendradarbiavimas vyksta
PLB STUTTGARTO APYLINKĖS

Tuoj po II Pasaulinio karo lietuviai, at
siradę Vokietijos Wuerttemberge, susitel
kė UNRRA, o vėliau IRO stovyklose, kur 
po 1946 m. susiorganizavo į LTB apylin
kes, o šių veikla ribojosi stovyklomis: 
Schw. Gmuend, Nuertingen, Fellbach, Lud
wigsburg ir kt.

Kai 1949 m. Vlikas paskelbė Lietuvių 
Chartą ir laikinuosius PLB nuostatus, tai 
Stuttgarto apylinkėse gyvenę lietuviai su
siorganizavo į PLB Stuttgarto apylinkę, 
kuri apjungė beveik visus Wuerttemberge 
gyvenančius lietuvius ir išvystė pasigėrėti
ną veiklą, tebesitęsiančią iki šių dienų. 
Apylinkės organizatorium ir pirmuoju jos 
pirmininku buvo mokytojas A. Šukys, ku
ris, su trumpomis pertraukomis, apylinkės 
vadovybėje (pirmininku ar valdybos na
riu) išbuvo iki 1965 m. sausio 15 d.

Po visų emigracijų, čia gyvenantieji lie
tuviai buvo įjungti į vokiečių ūkį ir išsi
sklaidė po visą Wuerttembergo kraštą. To
dėl apylinkės vadovybei sudarė dąug rū
pesčių tautiečius jungti vieningam kultūri
niam darbui. Tačiau nenuilstamų šviesuo
lių pastangomis kultūrinė veikla verta 
stuttgartiškių pasididžiavimo.

Pirmoje eilėje buvo susirūpinta tautie
čių savišalpa ir savišvieta. Mokytojų S. 
Jauniškytės ir A. Šukio pastangomis buvo 
suorganizuota eilė „vargo mokyklų“: Stutt- 
garte, Sindelfingene, Backnange ir kitur, 
kurioms vadovavo mok. A. Šukys, o vėliau 
kunigas K. Senkus ir paskiausiai E. Lucie- 
nė su Schippeliene.

Apylinkės šalpos reikalais daugiausia 
rūpinosi dipl. inž. Prosinskis ir jo žmona V. 
Prosinskienė su talkininkais. 

tai ir pačioje Vakarų Vokietijoje, aišku, 
yra nemaža tokių dalykų, kurie ne visiems 
patinka, štai ir naujojo Adolfo partijos 
susirinkimus ir mitingus ardo susirinkę 
kudloti jaunuoliai. Ar nereikėtų griežtai 
sudrausminti tų jaunuolių? Vokietis turi 
stiprų drausmės jausmą, dėl to gal ir nėra 
ko stebėtis, jei kažkuris tos partijos rėmė
jas, žiūrėdamas, kaip studentai demonst
ruoja prieš salę, kurioje susirinkusiems 
kalba Thaddenas, balsiai pasigailėjęs, kad 
jis negalįs paimti automato į rankas.

šios partijos politikieriai nuolat pasisa
ko ir prieš Vokietijoje dirbančius užsienie
čius, o jų yra apie pusantro milijono. Par
tija savo nusistatymą šiuo klausimu šian
dien dar išplėtoja, susmulkina. Girdi, tas 
svetimšalių buvimas gresia vokiečių rasės 
grynumui. Kur gi mes tokias teorijas gir
dėjome? Taip, jomis gyveno Hitlerio na
ciai.

Taigi, jei ta partija nepravestų į parla
mentą net ir nė vieno atstovo, ji vis tiek 
yra biaurus piktšašis demokratiškame Vo
kietijos kūne ir savo skelbiamąja ideologi
ja.

NORAS BAIGTI NIGERIJOS KARĄ
Ne vienas Azijos ir Afrikos kraštas, ilgai 

išbuvęs kolonijinėje padėtyje, sutiko ne
priklausomą gyvenimą ant labai netikrų 
pagrindų stovėdamas. Paimkim Indiją — 
kiek ten tautybių, kalbų, religijų, dėl to 
nuolat iškyla riaušės dėl tų skirtumų. Kol 
anglai valdė, Indija jiems buvo tik admi
nistracinis vienetas, ne demokratinė vals
tybė su visiškai kitokiais reikalavimais.

Didžiausioji Afrikos valstybė Nigerija 
irgi taip pat buvo valdoma. Kai tik ji gavo 
nepriklausomybę, tuoj ir prasidėjo nesuta
rimai tarp atskirų giminių ir jų vadų ir 
net baisios skerdynės. Dėl to rytinė krašto 
dalis, kuri turėjo apie 14 mil. gyventojų, 
daugiausia ibų giminės, pasiskelbė nepri
klausoma nuo Nigerijos, pasivadino Biaf- 
ra ir ryžosi laikytis net ir karo atveju.

Prieš porą metų Nigerija pradėjo karą 
prieš Biafrą. Per tą laiką daugiausia badu 
išmirė apie 2 mil. gyventojų, ir Biafros te
ritorijos liko neužimtas tik dešimtadalis. 
Nigeriją valdąs gen. Gowonas sakosi ka
riaująs už krašto vienybę, nors tai, žino
ma, nėra visa tiesa, nes Biafros teritorijoje 
yra didelius pinigus nešančios naftos vers
mės. Biafrą valdąs gen. Ojukwus sakosi gi
nąs ibų giminę, kuri krašte smarkiai ne
kenčiama ir persekiojama kitų giminių, 
nes yra veržli — ji turi daug šviesuome
nės, jos rankose daugumas profesijų, pre
kyba, amatai (sakoma, kad ibai yra Nige
rijos žydai).

Kol vedamas karas, žmonės miršta.
Ligi šiol vis nebuvo surandama pagrin

do, kad abi pusės galėtų sueiti tartis. Da
bar abi pusės linkusios pradėti tartis be 
jokių iš anksto nustatytų sąlygų.

S. Baltaragis

VEIKLOS DVIDEŠIMTMETIS
Apylinkės pirmininkais, be A. Šukio, yra 

buvę: M. Jauniškis, L. Prosinskis, S. Jau- 
niškytė, S. Baublienė, V. Prosinskienė, J. 
Agurskis ir nuo 1965 m. K. Šimanauskas.

Valdybų nariais įvairiose pareigose yra 
buvę: E. Repšienė, I. Suokaitė, J. česna, J. 
Jančevskis, J. Krasnauskienė, S. Baublys, 
V. Švilpa, V. Brazaitis, E. Lucienė, M. Lė- 
manienė ir dar visa eilė mūsų tautiečių.

Lietuvių moterų veiklai stiprinti veikia 
Moterų Klubas, kuriam ilgiausiai ir sėk
mingiausiai vadovavo: V. Prosinskienė, J. 
Krasnauskienė, E. Repšienė, S. Baublienė. 
Dabar klubo valdybą sudaro pirmininkė 
E. Lucienė ir kasininkė I. Suokienė.

Moterų klubas išvystė pasigėrėtiną veik
lą: organizavo minėjimus, tautinių šokių 
grupes ir globojo „vargo mokyklą“. Tai 
buvo nepaprasta parama apylinkės valdy
bai kultūrinėje veikloje.

Apylinkės kultūrinei veiklai stiprinti, 
kun. K. Senkaus iniciatyva, buvo suorga
nizuotas kultūrininkų ratelis, kuriam nu
stojus veikti, 1967 metais susiorganizavo 
Lietuvių Klubas. Lietuvių Klubas yra di
delė parama apyl. Valdybos veiklai.

(Iš „Savi“)

MIRĖ PLK. B. JAKUTIS
Per Lietuvos Atstovą Londone gauta ži

nia, kad Edinhurghe, Škotijoje, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Lietuvos generalinio šta
bo pulkininkas Boleslovas Jakutis, 79 m. 
amžiaus.

Laidojamas spalio 2 d., ketvirtadienį, 
Edinburghe.
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Dailininko sukaktis
Rugsėjo 28 d. Anglijoje gyvenančiam 

dailininkui Petrui Bugailiškiui sukanka 
šešiasdešimt metų (gimęs 1909. IX. 28).

Šios sukakties proga pravartu bent 
trumpai peržvelgti dailininko nueitų kelią 
ligi Anglijos Derby miesto, kuriame jam 
teko ilgiau apsistoti ir daugiausia savo 
aliejinių paveikslų Derby Art Gallery pa
rodose parduoti.

Remiantis paskutiniais statistiniais duo
menimis. dail. Petras Bugailiškis 1953-1968 
m. laikotarpy dalyvavo įvairiose vietose 
14-je parodų, kuriose buvo parduota iš vi
so 85 jo paveikslai.

Pradžioje dailininkas dalyvaudavo kuk
liai: trijose anglų dailininkų parodose te- 
išstatydamas tik po vieną paveikslą, bet 
ketvirtoje — iš 4 paveikslų vienas buvo iš
rinktas. kaip ..selected best picture" ir nu
pirktas. Tačiau neabejotiną dailininkui 
paskatą kurti suteikė 1967. VII. 1-23 Der
by Art Gallery 3 savaičių anglų dailininkų 
paroda, kurioj abu jo išstatyti paveikslai 
buvo išrinkti ir nupirkti. Po to jau eina 
džiuginanti rezultatai: išstato parodose po 
24, 28, 45, 48 ir kone 50% jų parduota. O 
paskiausioje (žinoma, ne paskutinėje!) pa
rodoje Salford Museum & Art Gallery 

Vaizdas su b e r ž u . I*. Bugailiškio paveikslas.

1968. VII. 15-IX. 15 iš 14 išstatytų jo pa
veikslų parduota net 13.

Be abejo, šie laimėjimai iškėlė dail. P. 
Bugailiškio kūrinių vertę, o kartu ir jo 
vardą.

Vaizdinio meno pasaulyje mes džiaugia
mės. turėdami tikrąjį klasikinio stiliaus 
mūsų tautos atstovą, kurį anglų kritikai 
labai teigiamai įvertino, o parodų žiūro
vai jo kūrinius pamėgo.

Dail. Bugailiškio paveikslų temos: pa
miltieji Lietuvos gamtovaizdžiai, peizažai, 
etiudai; technika: koloritinis spalvų ir še
šėlių žaismingumas, tobulai aštrus, detali
zuotas kontrastų išbaigimas; priemonės: 
aliejus, teptukas, drobė, medžiagos turtin
gumas. spalvų ryškumas (paveikslų nuo
traukose nerandama žymių, kad kai kurio
se vietose dailininko būtų praktikuota 
špachtelis).

Pagal jo aliejinėje tapyboje surastą ir 
jau nusistovėjusį stilių, dail. P. Bugailiškį 
galima drąsiai priskirti prie klasikinio rea
lizmo. Tas preciziškai detalizuotas realiz
mas įžiūrimas ir jaučiamas kiekviename 
jo sukurtame paveiksle — švelniais niuan
sais išbaigtose vidurdienio ar vakaro lie
tuviškos gamtos idilėse.

Įsižiūrėjus į šio dailininko paveikslus.

lengva suvokti, kad jų autorius su savo at
siminimų pasąmonės ekrane išlikusiais tė
vynės gamtovaizdžiais elgiasi, kaip su re
likvijomis — labai atsargiai, kad nejautriu 
teptuko smaigaliu jų nepažeistų, kad jie 
čia būtų gyvi ir vaiskūs, kokius mes savo 
gimtajame krašte esame palikę.

Dailininką Petrą Bugailiškį ir šių žodžių 
autorių skiria ilgas tarpkontinentinis at
stumas, todėl ir jo kūrinių aptarimą tenka 
daryti ne tiesiog iš originalų, bet tik iš jų 
nuotraukų (juoda-balta ir kelių spalvotų), 
bet ir šie duomenys pakankamai nusako 
teorinių tapybos taisyklių tobulą išlaiky
mą (perspektyva, šešėliavimas, kontrastai, 
spalvų perėjimai bei jų derinimas ir t. t.). 
Taip pat prie šių įrodymų svarbiausia da
limi prisideda čia pateikta, nors ir ne pil
na, bet tiksli parodų statistika: visi mato, 
kaip noriai lietuviai ir anglai šio iškilaus 
dailininko paveikslus perka. To ir užtenka.

O dabar — trumpai apie patį dail. Petrą 
Bugailiškį, kuris gimė 1909 m. rugsėjo 28 
d. Grikiškių km., Viešintų vlsč., Panevėžio 
apskr.; mokėsi viet. pr. m-loj, Anykščių 
Vid. M-loj. Žemės Ūkio M-jos Matininkų 
Kursuose ir vokiečių okupacijos metu — 
Kaune Taikomosios Dailės Institute; dirbo 
dešimt metų, pradedant 1934, Ž. Ū. M-joj 
(Žemės Tvarkymo Dep-te matininku); 
vok. okup. metu — Panevėžio Apyg. Prof. 
S-gos referentu; dabar — Anglijoj — Der
by m. Sav-bėj (Council House, County Bo
rough of Derby. Engineer & Surveyors 
Department — Engineers Drawing Office), 
kaip Engineering Chief Draughtsman.

Neprikl. Lietuvos laikais priklausė ke
liolikai organizacijų — Šaulių S-gai, Vil
niui Vaduoti S-gai, Tais. Medžiotojų D- 
jai, Jaun. Lietuvai, kur buvo meno bei kul
tūrinių parengimų vadovu, ir t. t.

Tačiau dail. B. talentas išryškėjo tiktai 
atvykus į Angliją, kur, esant užtenkamai 
laiko po darbo, pradėjo piešti paveikslus, 
plakatus ir tuo uždarbiauti; 1953 m. įstojo 
į Nottingham Society of Artists nariu ir 
dabar priklauso Derby Sketching Club, 
kaip vienintelis svetimtautis — lietuvis.

Ateityje — 2 ar 3 metų laikotarpyje — 
dail. Petras Bugailiškis tikisi atidaryti di
desnio masto savo kūrinių parodą.

Ilgiausių metų tėvynės labui!

Alfonsas Giedraitis

DOKUMENTAI J PARYŽIŲ

Prancūzijos ambasados Bonoje nuolati
nis ryšininkas tarp tarptautinių paieškoji
mų įstaigų P. Fassine išgavo iš vokiečių 
vyriausybės ir perdavė Paryžiaus doku
mentacijos centrams okupacijos meto ges
tapo ir saugumo policijos aukų ir padary
tųjų nuostolių dokumentaciją: okupacijos 
administracinius įsakymus, aplinkraščius, 
privalomo registravimo anketas ir sąrašus.

Ta medžiaga buvo išvežta iš Paryžiaus 
vokiečiams atsitraukiant. Joje yra svarbių 
duomenų okupacijos meto istorikams, ty
rinėtojams ir nukentėjusių ir be žinios 
dingusių asmenų paieškojimams. Doku
mentacija yra visiems laisvai prieinama. 
Sąrašuose figūruoja visa eilė Lietuvos pi
liečių.

APREIŠKIMAS

Antrojo Vatikano Susirinkimo pamoky
mai, nutarimai ir pareiškimai yra pasidarę 
visuotinio dėmesio centru. Jie yra išversti 
lietuvių kalbon Lietuvoje ir JAV-se ir iš
spausdinti atskirais leidiniais.

Naudojamės kun. Č. Kavaliausko verti
mu, išspausdintu praeitais metais. Patei
kiame pirmąjį skyrių. Jis suskirstytas į še
šias pastraipas.

L Įvadas. Su pagarba klausydamas ir iš
tikimai skelbdamas Dievo žodį, šventasis 
Sinodas laikosi šv. Jono žodžių: „Skelbia
me jums amžinąją gyvybę, kuri buvo pas 
Tėvą ir mums pasirodė; ką regėjome ir gir
dėjome, tai skelbiame jums, kad ir jūs tu
rėtumėte su mumis draugystę ir kad mūsų 
bendravimas būtų su Tėvu ir su jo Sūnu
mi, Jėzumi Kristumi" (1 Jn. 1, 2-3). Todėl 
šis Susirinkimas, žengdamas Tridento bei 
I Vatikano susirinkimų taku, trokšta išdės
tyti tikrąją doktriną apie dieviškąjį ap
reiškimą bei jo perdavimą, kad visas pa
saulis, girdėdamas išganymo skelbimą, ti
kėtų, tikėdamas turėtų vilties, vildamasis 
— mylėtų.

2. Apreiškimo prigimtis. Gerasis ir iš
mintingasis Dievas panoro apreikšti save 
patį ir paskelbti savo valios paslaptį (plg. 
Ef. 1,9), kurios dėka žmonės per Kristų, 
įsikūnijusį Žodį, Šventojoje Dvasioje turė
tų galimybę prieiti prie Tėvo ir tapti die
viškosios prigimties dalyviais (plg. Ef. 2, 
18). Šito Apreiškimo dėka nematomasis 
Dievas iš gausingos meilės žmonėms pra
byla į juos tarsi į bičiulius ir bendrauja 
su jais (plg. Bar. 3, 38)), kviesdamas savo 
draugėn ir priimdamas juos į savo sąjun
gą. Toji apreiškimo tvarka pasireiškia tik
rovėje darbais ir žodžiais, labai susijusiais 
tarpusavyje. Tuo būdu Dievo darbai išga
nymo istorijoje išreiškia ir patvirtina dokt
riną bei žodžių prasmę, o žodžiai skelbia 
darbus ir nušviečia juose glūdinčias pa
slaptis. Taip atskleidžiamos giliausios tie
sos apie Dievą bei žmogaus išganymą Kris
taus asmenyje, kuris yra viso apreiškimo 
tarpininkas ir pilnybė.

(Bus daugiau)

DIRBA KAIP MENININKAS

Raimundas Lapšys Kufsteine. Austrijo
je, dirba kaip menininkas, plačiai susira
šinėja su draugais, buvusiais Tėvų Salezie
čių auklėtiniais ir pasireiškia kaip svetin
gas lietuvis.

Ten, kur saulė nenusileidžia
Jei pernai, skrisdamas į Kanarų salas, 

rinkau tai, kas mažiausiai dengia ir kas 
vėsiausia, tai šiais metais, priešingai, dai
riausi šiltų, neperpučiamų drabužių, nes 
nors kelionės tikslas ir buvo saulė, bet sau
lė, šviečianti naktį. Pasiryžau pasiekti 
North Cape, Europos žemyno labiausiai į 
šiaurę išsikišusią salą, kur saulė keletą 
savaičių išbūna virš horizonto ištisą parų. 
Kadangi tos pirmosios kritiškos savaitės 
būna jau birželio mėti., kada negaliu pa
judėti, tad reikia skubėti su visokiais for
malumais. nes tokių, kaip aš, pasirenkan
čių liepos mėn., yra daug. Tai patyriau 
prieš keletą metų, kai mano pastangos nu
ėjo veltui. Šį kartų teveik pasikartojo ta 
pati istorija. Patogiausios sau datos nega
vau, bet kelionių biuras pasiūlė man kitą, 
vėlesnę, kuri vidurnakčio saulės atžvilgiu 
buvo palanki, bet sutrukdė aplankyti kitas 
vietas Anglijoje ir kitur.

Apsirūpinau geru „anaraku“, kurio nai
lonas turėjo atlaikyti ir vėjų ir šaltį, įsidė
jau porą megztinių, lietpaltį, ir iškeliavo
me. Pasiekę Newcastle, persėdome į trau
kinį. vežantį į uostą, tačiau nejudėjome iš 
vietos, nes greitasis iš Londono gerokai pa
vėlavo. Pagaliau jis atpūškėjo į peroną, ir 
mus užplūdo minia, skambėdama ameriko
nišku akcentu. Dabar jau greit atsidūrėme 
norvegų laive „Leda“, kuri, mano many
mu, turėjo daugiau kaip 10.000 tonų tal
pos. Suradę savo turistinę kajutę, skeptiš
kai žvilgterėjome į ją: lovos viena ant ki
tos. Teisybę pasakius, kajutės švarios ir 
patogios, yra šilto ir šalto vandens kranas, 
šalto oro pūtėjas, be kurio neįmanoma bū
tų užmerkti akių, keletas kablių paltams. 
Viskas. Kajutė skirta vienai nakčiai, taigi 
ir jos reikalavimai kuklūs. Norintiems pa
sėdėti yra atviras denis, erdvi ir gan jauki 
salė su muzika ir šokiais vakare ir. te to. 
greta didelė valgykla.

17 valandą palikę Newcastle, kitą dieną 
apie 12 valandą įplaukėme į ilgą Bergeno 
fiordą. Kadangi diena pasitaikė graži ir 
šilta, malonu buvo stebėti pro šalį bėgan
čius kalvotus, apaugusius krantus. Greta 
manęs stovėjęs vyras neiškentė nepasi

džiaugęs, kad esąs norvegų kilmės ameri
kietis. Jo tėvai kaip tik kilę iš šių apylin
kių. Vežąs ir savo du gražiai nuaugusius 
sūnus, norėdamas supažindinti juos su pro
tėvių žeme.

Bepiga jam. Nereikėjo pildyti anketų, 
nereikės jam specialių vadovų, nebus jo
kių draudimų. Kaip mielas svečias bus su
tiktas tėvų žemėje.

Pasirodo, ne jis vienas toks keliavo. Su
tikau ir daugiau norvegų kilmės amerikie
čių, ir tik dabar paaiškėjo man tas gausus 
akcentų kiekis Newcastle perone.

Atlikę formalumus, nuėjome pasiimti sa
vo daiktų, kurie, palikti laive, turėjo da
bar būti muitinėje, sustatyti alfebeto tvar
ka. Ieškom — nėra. Po visus kampus dai
romės ir pagaliau viename jų atpažįstam ir 
savo. Kažkoks uniformuotas cerberis juos 
saugoja ir neprileidžia žmonių. Pasirodo, 
jis išžvejojęs mūsų lagaminus ir vėliau 
perkelsiąs juos į norvegų pakraščių laivą, 
kuris paims mus į šiaurę. Nudžiugome dėl 
to netikėto patarnavimo, nes laivas iš
plauksiąs tik 23 valandą. Atkrito mums 
visas rūpestis, iki tos vėlyvos valandos ga
lėsim trankytis po miestą. Stebėjausi tik to 
norvego sumanumu: pagal duotą sąrašą jis 
išskaitė ir mūsų pavardę ant lagaminų, 
nors tai kažin ar buvo lengva.

Bergenas, išsitiesęs ant šakoto ilgo fior
do. švarus gyvas miestas su puikiomis 
krautuvėmis, bet jo tikrasis turtas yra vie
tovaizdis. Už 4 kronas funikulierius pake
lia iki 320 metrų (1050 ft) aukščio, iš kur 
žavus vaizdas į Bergeną ir jo apylinkes. 
Su apylinkėm turįs 200.000 gyventojų, be 
jų 120.000. Daug žalumo, parkų. Teatras, 
simfoninis orkestras, universitetas su 4000 
studentų, kitos specialios mokyklos rodo 
to miesto svarbą Norvegijai. Klajojam po 
miestų, parkus, girdim kalbų mišinį, nes 
čia svarbus mazgas, turįs ryšio su pasau
lio centrais. Krautuvėse, valgyklose visur 
susikalbama angliškai, nors, atrodo, ir vo
kiečių kalba populiari. Mieste išgyvenau 
dar kitur nepajustą nuotaiką. Apie 19 va
landą, eidami gatvėmis, nesutikome jokio 
žmogaus. Dar šviesu, diena, bet lyg išmir

ta. Kartą mačiau filmą, kur vaikas keliavo 
per tuščią miestą. Šį kartą iš tiesų taip įvy
ko. Tik prie pat uosto vienas kitas žmoge
lis. Nuostabu!

Prisižiūrėję miesto, prieš 23 vai. pasu
kome į uostą, kur jau seniai turėjo stovėti 
pakraščių laivas, vardu „Erling Jarl“. Tai 
pusiau plaukiantis viešbutis, vežąs turis
tus. kartu gabenąs vietos gyventojus iš vie
no miestelio į kitą. Mūsų kelionė Norvegi
jos pakraščiais turėjo užtrukti 12 dienų, ir 
turėjome sukarti apie 2500 mylių. Laivas 
2098 tonų, darąs 16 mazgų per valandą. 
Smalsiai dairydamiesi, suradome savo ka
jutę su visais mūsų lagaminais joje. Šį 
kartą jinai daug svetingesnė už „Ledos“. 
Mat, tai pirmoji klasė (tai kelionei nebu
vo kito pasirinkimo). Žinoma, tokiame ma
žame laive kajutė negalėjo būti didelė, bet 
lovos jau sustatytos ne viena ant kitos, o 
prie sienų, spintelė daiktams sudėti, sta
liukas su stalčiais, šiltas-šaltas vanduo su 
veidrodžiu ir kitais prietaisais skutimuisi, 
ir t. t. Langelis į Dievo pasaulį ir dar dvi 
storos vilnonės antklodės einant į denį. 
Čia pat koridoriuje vonia-dušas.

Nebuvo laiko dairytis, nes tuojau buvo
me pakviesti į jaukią svetainę, kur pama
tėme likusius bendrakeleivius ir prisistatė 
mūsų grupės vadovas, jaunas, aukštas, dai
lus norvegas studentas, gražiai kalbąs ang
liškai ir kiek blogiau prancūziškai, anot 
vienos anglės, žinančios tą kalbą.

Mūsų kompanija, trokštanti pamatyti vi
durnakčio saulę, gan marga: 8 anglai, tiek 
pat amerikiečių. 3 prancūzai, pora iš Pietų 
Afrikos, pora iš Australijos, švedė, danė, 
izraelietė ir dar keli, berods, olandai. Šita 
kompanija buvo pastovi iki pat kelionės 
galo, bet vėliau teko susidurti su daug di
desniu turistų skaičiumi. Lėktuvais, lai
vais ar kitaip pasiekę kurį nors Norvegijos 
uostą, jie parai, kitai ar ilgiau prisiglaus
davo prie mūsų ir keliaudavo iki kito ku
rio nors kelionės mazgo. Ypač didelį skai
čių tarp turistų iš užsienio sudarė vokie
čiai ir vėl amerikiečiai.

Nuvargę pramiegojome pirmąją sustoji
mo vietų — Maloy, kurią laivas palieka 8 

vai. Susipažįstam su laivu. Erdvu, vietos 
daug, pirmos klasės valgykla spalvinga, 
jauki, talpinanti apie 90 žmonių. Pasiren
kam sau staliuką, ir toji vieta prirašyta 
mums visai kelionei. Lipame vis aukštyn, 
ir prie kapitono kajutės yra vadinamasis 
„saulės vonių denis". Kėdės skirtos sėdėti 
ir pasnausti. Vidurinė to denio dalis pa
dengta stiklu, tik vienas jos šonas atideng
tas. Daugiausia čia ir sėdime, nes tų „sau
lės vonių“ neperdaugiausia, o šaltoko vė
jo ir lietaus gan apstu, ypač labiau į šiau
rę.

Laivas išplaukia j atvirą jūrą ir pusant
ros valandos skrodžia jos paviršių. Po to 
vėl plaukiame fiordu. Prasideda puikūs, 
gyvi vaizdai. Vietos nuolat keičiasi: kal
vos, uolos, miškai, gyvenvietės dygsta ir 
nyksta. Tokioje kelionėje beveik visi apsi
rūpinę žiūronais ir jų pagalba studijuoja
me abi puses. Dalis mūsų partijos tik tra
ta. tik fotografuoja, filmuoja.

Artėjam prie garsiosios Molde. Ji yra 
prie fiordo, kurio tolumoje matyti 87 snie
guotos viršūnės. Miestelis supamas fiordo 
aukštumų, lyg rankų, klimatas malonus, 
auga gėlės, ypač mėgstamos rožės. „Išlipa
me. Specialiu autobusu keliaujame po gra
žų, tokį neįprastą Europoje miestelį, kartu 
tokį būdingą visai Norvegijai. Visi name
liai lyg medžio, dailiai lentomis apmušti. 
Sakau: apmušti, nes įtariu, kad namukai 
pastatyti, bent daugiausia, iš tokių cemen
tinių plytų (vieną tokį mačiau statomą). 
Kiekvienas namas paprastai dviejų aukš
tų. gražiai nudažytas, ir tų spalvų margu
mas! Namai nesuvaryti vienas prie kito, 
bet kiekvienas stovi atskirai, turi savo 
sklypelį, kur dažnai auga ir žydi įvairia
spalvė žolė. Gatvės plačios, apsodintos ber
želiais, švaru, gryna, erdvu, ir po Europos 
susikimšimo ir tvaiko čia tikras rojus akiai 
ir klausai. Kadangi daugelis Norvegijos 
miestų nukentėjo nuo karo, ypač pakraš
čiai, tai dabar jie naujai atstatyti, gražiai 
perplanuoti. Ypač puikios liuteroniškos 
bažnyčios. Jų moderniška statyba neimpo
nuoja didumu, bet viskas padaryta, kad 
akis galėtų grožėtis, kartu žmogaus siela 
justų poilsį, tegu ir be maldos. Traukia čia 
užeiti parymoti. Spalvų suderinimas ir ji) 
panaudojimas tiesiog meistriškas.

Pasidžiaugę Moldės kilnumu, grįžome į 
autobusą ir pasukome į Kristiansundų, ku

ris yra už 43 mylių. Įdomu buvo keliauti 
žeme ir keltis per pirmąjį fiordą.

Kristiansund — nedidelis uostas, 1940 
metais smarkiai bombarduotas, gaisro me
tu netekęs 724 namų. Bet tų žaizdų dabar 
nebematyti. Viskas atstatyta.

Grand viešbutyje čia buvome pavaišin
ti vakariene ir 22 vai. grįžome į savo lai
vą. kuris vėl plauks tolyn. Kitą dieną pa
siekėme Trondheimą, kur Anglijos kara
lienė vėliau apsistojo ilgesniam laikui. 
Trondheimas —trečias didumu Norvegijos 
miestas, turįs 118.000 gyventojų. Judrus, 
kalvotas, su vešlia-augmenija, garsus savo 
katedra dar iš 14-tojo šimtmečio. Aplan
kome muzikos muziejų, esantį už miesto. Jį 
įkūrė rusų kunigaikštytė, ištekėjusi už nor
vegų didiko. Jo buvusiame dvare surinkti 
ne tik šiaip įvairūs muzikos instrumentai, 
bet kai kurie originalūs, kuriais naudojosi 
didieji kompozitoriai, kurdami nemiršta
mus kūrinius. Kai kurių kambarių apstaty
mas, nuotaika byloja apie to laiko epochą. 
Muziejus tuo mielesnis už kitus lankytuo
sius. kad čia ne tik galima pasėdėti ant 
įvairių epochų kėdžių, bet, kas svarbiau, 
vadovas groja žymesnius kūrinius, naudo
damasis anų laikų instrumentais. Progra
ma neperkrauta, duodama tik, kas įdo
miausia, kas būdingiausia. Po to dar bu
vome vaišinami kava ir pyragaičiais, kad 
nepamirštumėm šios vietos vaišingumo. 
Nenoromis einame iš Ringve muziejaus, 
bet į Trondheimą dar kartą užsukome grįž
dami ir turėjome progos aplankyti kitą 
muziejų: senovės ūkininko ir bajoro pasta
tus. pasilinksminimo kambarius ir 1.1. Bu
vo aprodyta katedra ir kitos vietovės. 
Bendrovė, norėdama prieš galą palikti ge
rą įspūdį, dar vaišino iškilmingame Brita
nijos viešbutyje, bet tai mažiausiai įstrigo 
į atmintį.

Tuo tarpu plaukiame vis toliau į šiaurę. 
Folda. Rorvik, siauras Stoksund kanalas, 
ir sirenos perspėja kitus laivus, kad artė
jame. Ketvirtą kelionės dieną, 8 vai., per
plauktam Arktikos Paralelę (The Arctic 
Circle). Tai simbolizuoja didžiulis plieno 
globusas ant nedidelės plikos uolos. Kiek 
toliau matyti Svartiseno ledynas, kuris den
gia 200 kvadratinių mylių plotą ir kyla iki 
5300 pėdų. Pasiekiam puikią Ornes vieto
vę, kur žalios salos, salelės, įlankėlės, ir 
tie spalvingi namukai sukelia vėl žavesį, 
nors jau tiek jų matyta. (Bus daugiau)
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KLUMPAKOJIS SU PONIA GILTINE ANT BEDUGNĖS KRAŠTO
ŽODIS APIE LIETUVIŠKĄ TOLERANCIJĄ PRAEITY IR ŠIANDIEN

Lietuvio būde yra nepakankamai už
veržta, o gal ir visiškai atsipalaidavusi 
kažkurį veržlelė. Mes, sakyčiau, sergame 
aistra kartkartėmis gnybtelėti savo tautie
čiui ne būtinai dėl skirtingos ideologijos ar 
priešingos partijos, — nors to pobūdžio ar
šios kautynės vyksta nesiliaudamos, — bet 
tiesiog dėl paties gnybtelėjimo, dėl kažko
kio sadistinio pasiskonėjimo, tarsi mums 
būtų būtina padaryti dvasinę profilaktiką 
negeroms dujoms iš savo smegeninių iš
leisti. Galimas dalykas, kad kaip tik dėl to 
mūsų rašliavoje taip plačiai yra įsigalėjęs 
slapyvardžio paprotys. Juk įkąsti pasal- 
kandiškai daug lengviau ir „skaniau", kaip 
kad sukryžiuoti plunksnomis su atviru vei
du.

Taigi, čia mūsų tolerancijos problema 
nušvinta savotiškais atspalviais, sakyčiau, 
kontrastais. Iš vienos pusės mes pasimėgė- 
dami vieni kitiems bedžiojame į nugaras 
nuodingas strėles, o apsigręžę giedame di
tirambus lietuviškai tolerancijai ir pirštu 
prikišamai rodydami į save sakome:
— Žiūrėkite ir stebėkitės, kokie mes, lietu
viai, buvome dideli tolerantai! Ispanijos 
konkvistadorai, nukariavę Pietų Ameriką, 
maudėsi tenykščių gyventojų kraujuje tik
rąja žodžio prasme, o mes, lietuviai, anuo
met žygiavome į Rytus, kūrėme imperiją 
ir visur valdėme labai tolerantiškai: nežu
dėme, negriovėme parblokštų priešų šven
tyklų, nenaikinome jų institucijų, leidome 
jiems kalbėti savomis kalbomis ir tikėti 
savais dievais, žodžiu, visur palikome sta
tus quo, tik į nukariautų žemių sostus so
dindavome savus kunigaikščius ir liepda
vome naujoms provincijoms mokėti Lietu
vai duokles.

Betgi čia reikia pabrėžti ir tai, jog mes 
buvome tokie „dideli" tolerantai, kad pa
tys skubėdavome priimti priešų tikėjimą, 
išmokti jų kalbos, kurti mišrias šeimas, 
žodžiu, leisdavomės ko skubiausiai priešų 
suvirškinami tautiškai ir biologiškai! Ar 
tai buvo „tolerancija", ar tautinio momen
to visiškas nesupratimas ir ignoravimas, 
ar aplamai psichinis tautinės savižudybės 
pomėgis, kol kas dar lieka mūsų istorijos 
neįminta mįslė.

Gal čia būtų pravartu prisiminti, kad ki
tataučiams mes aplamai visada buvome 
daug atlaidesni, kaip kad savo broliui lie
tuviui. Anais laikais mes rungėmės su carų 
korikais muravjovais, šiandien mes galuo
jamos prieš raudonojo Kremliaus galvažu
džius Stalinus, bet vis dėlto prie progos ne

fn PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, [j
užsakydami dovanų siuntinį per [j

Baltic Stores Ltd. \
(Z. JURAS) J

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. J
Tel. OI 739 8734 J

Šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos ff 
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos. 6
RUDENINIS (1) 1969
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro J
medžiagos, 3!, jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar nj
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- J
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge- J
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. J
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. rJ

KAINA £33.0.0. g

RUDENINIS (2) 1969
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 31 jardo ang- u] 
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- U] 
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių. u]

KAINA £27.0.0. S

MAISTO SIUNTINYS 1969 Įn
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos,
2 sv. ryžių, J sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, i sv. geriamojo šoko
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado.

KAINA £10.0.0. ffi
Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau yj 

išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. W 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- Uj
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo- 9
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0. Jj.

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi- J 
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip h 

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius ij
nuosavus siuntinius. įj

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ. [f

Itsistsisisisisisisisisisisisi.^sisisisisisusisis'isisisisisisįl

užmirštame pasigirti savo tolerancija ir 
sakome, kad rusai, kaip tokie, vis dėlto esą 
geri žmonės! Čia ne vieta plačiau apie tai 
kalbėti, bet tik tiek reikia pabrėžtinai pri
minti, kad tas „gerasis“ rusas, užsivilkęs 
kario ar enkavedisto uniformą, prievar
taus ir plėš neblogiau už profesionalą en
kavedistą. Mat maskolio — „širokaja du
šą" — plati siela! Ten šėtonas ir angelas 
kartu skalbia žlugtą, nesitaškydami vienas 
kitam į veidą.

Vienas mūsų aukštas tremties pareigū
nas per vieną Vasario 16 d. minėjimą vie
šai pareiškė, kad „keršto mes nenorime". 
Jis turėjo galvoje rusus. Ar neklasikinis 
lietuviškos tolerancijos pavyzdys? Bet vis 
dėlto sunku čia susilaikyti nepastebėjus, 
kad tokia galvosena sujaukia mūsų nusi
statymą Lietuvos amžinojo ir gal pikčiau
sio priešo atžvilgiu. Rusas — blogas, rusas 
— geras, ir koks galų gale tas rusas, mums 
nebeaišku. Mūsų žmonės sako: dovis už 
dovį, arba: kaip tu palinkėsi, taip tau at- 
linkės. Deja, mes tą išmintį per dažnai pa
mirštame. Žinoma, mes galime priešui 
šaukti: nedaryk man blogo, jei nori, kad aš 
tau neatsimokėčiau tuo pačiu, tačiau jei 
priešas tik tyčiojasi iš tavo gerų intencijų 
ir toliau tave smaugia kaip smaugęs, kas 
tada?

PO SĄŠLAVŲ KRŪVA
Grįžtant prie mūsų šių dienų savitarpio 

santykių ir pasidairius po mūsų tremties 
spaudos skiltis, norom nenorom turi kons
tatuoti, kad ten per dažnai tviksteli tokių 
netolerancijos ir nepakantos „deimančiu
kų", kad, rodos, iškart patenki į areną, kur 
atletai prakaituodami kapojasi akmeninio 
amžiaus kirvukais ir stengiasi vienas ki
tam užtamponuoti burnas drumzlinos po
lemikos gražbylystės gniūžulėliais arba už
mesti vienas kitam ant galvos tinklą, idant 
priešas būtų galutinai patiestas!

Gal kitam „kritikui“ ir devyni avinai 
galvoje mušasi, bet, kalbėdamas apie ki
tus, jis nešasi dideliu išminčiumi ir, susi
supęs neklaidingumo toga, nė kiek nesi
varžydamas stumia savo priešą kartais ir į 
išdavikų rezervatą ir nekvaršina sau gal
vos, kad, anot žmonių išminties, gyvatė ge
lia skaudžiai, o pikto žmogaus liežuvis dar 
skaudžiau. Tiesa, žodis galvos nepramušė, 
bet širdyje palieka gilią žaizdą.

Reikia pavyzdžių? Neminint vardų ir 
šaltinių, štai jie paimti iš mūsų šių dienų 
spaudos:

Vienas poetas, gal redaktoriaus pripra-

žius iš svetimos nugaros ir gražbyliauti 
apie svetimas ydas, kaip kad pasidairyti 
po savo darželį ir paieškoti pagrindo, ku
riuo pasirėmę mes pagaliau įmanytume 
prabilti vienas į kitą broliškesne kalba.

IDEOLOGINIAI BUNKERIAI
Tolerancija yra svetimos nuomonės pa

kanta ir ne tik pakanta, bet ir gerbimas. 
Humaniškai ir. sakyčiau, džentelmeniškai 
galvojant, rodos, neturėtų būti sunku sa
vo principų vertinimą suderinti su sveti
mos nuomonės pakanta, tačiau kol kas mū
suose tai vargiai pasiekiama svajonė. Vi
sais laikais mes buvome ir šiandien tebesa
me pasaulėžiūrų, tikėjimų, politinių srovių 
bei ideologijų karšti mėgėjai, gynėjai ir 
puoselėtojai ir netgi, sakyčiau, savo prin
cipų ištikimi vergai. Mes esame giliai apsi
kasę savo ideologijų bunkeriuose, atkakliai 
atsišaudome juos gindami ir aršiai puola
me svetimas pozicijas, svaigindamiesi 
„mūšio" malonumais, lyg narkotikais. Ir 
blogiausia tai. kad kautynių įsiaistrinime 
mes net ir paliaubas pamirštame. Prezi
dentas dr. K. Grinius, didelis tolerantas ir 
kilnios dvasios lietuvis patriotas, anais me
tais pasiūlė tremtiniams pasiskelbti pa
liaubas, tačiau jo balsas nuaidėjo dykumo
je. Pro partinį bilietą ar ideologinius aki
nius mes dažnai ir lietuvio nebematome...

RECEPTAS LIGAI GYDYTI
Klausantis tos savitarpio pjautynių ka- 

kafonijos. man visada kyla grėsmingas 
klausimas: ar metas mums laužytis šon
kaulius, kai Lietuva ir lietuvių tauta pa
statyta ant bedugnės krašto? Ar tai nėra 
šokimas pakeltkojo su ponia Giltine, lyg 
mes būtume apsiriję LSD tabletėmis? 
Krašte raudonoji meška glamžo lietuvį sa
vo glėbyje ir apsvaiginusi stengiasi jį nu
stumti į istorijos užmarštį; tremtyje visos 
pasaulio tautos, kur tik lietuvis prisiglau
dė, stengiasi ko greičiausiai mus suvirškin
ti, kad lietuvio nė kvapo nebeliktų, jau ne
bekalbant apie Sibirą, kur daug tūkstan
čių mūsų brolių paguldė savo kaulus ir dar 
daug jų ir šiandien tebemerdi. Mūsų ne
santaikos klumpakoju džiaugiasi mūsų 
priešai, trindami rankas, nes kodėlgi nesi
džiaugti, jei saužudžių kraujas gali patręš
ti okupantų arba tautų, kurios mus pri
glaudė, tautinę dirvą? Juk mes pageidau
jami tik kaip medžiaga svetimųjų galy
bėms auginti.

Lietuvos istorijos rodyklė artėja prie 12 
valandos nakties: išmušus vidunakčio va
landai, lietuvių tautos balsas šioje planeto
je gali amžinai nutilti. Juk buvo paskuti
nieji jotvingiai ir paskutinieji prūsai, ar 
mums likimas nelėmė būti paskutiniais lie
tuviais? Man rodos, kad šiandien turime 
labai rimtų duomenų tam klausimui staty
ti ir daryti tam tikroms išvadoms.

Lietuvių tautos likimas, be abejo, pareis 
nuo tarptautinių įvykių raidos, tatai mes 
žinome ir nekantriai tų įvykių laukiame, 
tačiau mes nepakankamai giliai įsisąmoni
name tą mintį, kad lietuvių tautos likimas 
labai daug pareis ir nuo mūsų pačių suge
bėjimų dirbti vieningai. Tarptautiniuose 
įvykiuose mūsų balsas ne ką tegali nusver
ti, tačiau mūsų savitarpio santara bei san- 
tvarda gali daug prisidėti prie mūsų tautos 
likimo pakrypimo vienokia ar kitokia link
me. Deja, mes į tą aplinkybę kreipiame 
per maža dėmesio. Dabartinio Lietuvos is
torinio momento supratimas bei mirtino 
tautai pavojaus įsisavinimas, man rodos, 
turėtų labai ir labai atšaldyti mūsų savi
tarpio nesantaikos įkarštį. Kai tauta yra 
priversta šokti pakeltkojį su ponia Giltine 
ant prarajos krašto, ar ne nusikaltimas ir 
ar ne savęs žeminimasis persiimti psicholo
gija anų keturkojų, kurie nesiliauja piovę- 
si viename maiše? Kitaip sakant, ar nebus 
pats metas pasiskelbti paliaubas ir nuo
dugniai išvalyti savo smegenines nuo 
nuodingų dujų? Žinoma, nėra ko viltis, 
kad tokia profilaktika per naktį atvėsintų 
mūsų temperamentus, tačiau didžiojo pa
vojaus akivaizdoje mums vis dėlto reikėtų 
atsiminti mūsų žmonių išmintį, kad be vie
nybės nėra galybės, kad daug vežimų di
delį kalną nuveža, kad virbas lūžta, bet 
virbų šluotos nelūžta...

Taigi, dairydamiesi uolos, už kurios mes 
visi galėtume užsikabinti, mes ir atsimena
me ypatingą šių dienų Lietuvos istorinę 
būklę. Kad mūsų savitarpio santykiai su
švelnėtų. mūsų politinių, ideologinių bei 
kultūrinių kautynių tonas turėtų keistis 
tautos vardan. Aplamai imant, lietuvio 
charakteris reikalingas gilesnių ir nuodug
nesnių reformų, bet tai pareikalautų daug 
laiko, o istorijos ratas nestovi vietoje. Di
džiojo pavojaus akivaizdoje mums reikėtų 
gilesnių meditacijų, sakyčiau, lietuviškų 
rekolekcijų, nes klumpakojis su ponia Gil
tine ant bedugnės krašto gali mums baig
tis fatališkai.

PAMĄSTYKIME SUSĖDĘ 
ANT PRARAJOS KRANTO

Gal būt. tūlam Dievas yra miręs, daug 
kam diktatūros yra mirusios, ne vienam ir 
komunizmas jau neša sušvinkusiu lavonu, 
daug kam ir demokratijos sunkiai serga, 
pagaliau ir visokie egzistencializmai jau 
tapo atgyvenomis, betgi tauta, jos meilė, 
žodžiu, patriotizmas liko gyvas kaip buvęs 
ir dar net sustiprėjo po karo. Nemanau, 
kad ir mes turėtume pasukti kitu keliu: 
tauta mums buvo, yra ir, be abejo, liks tas 
inkaras, už kurio turime tvirtai laikytis. 
Tautos vardan mums reikia rasti ne tik

sytas, gal pats susigalvojo parašyti recen
ziją apie kolektyvinį leidinį, kuris buvo 
pasirodęs prieš metus. Taigi, recenzentas 
vargo, stenėjo ištisus metus ir pagaliau su
sprogdino atominę bombą: visą leidinį su
draskė į skutus ir leidėją bei leidinyje da
lyvavusius autorius pakišo po šiukšlių 
krūva, tarzaniškai sušukdamas: — Nugalė
jau! Visas tas recenzento pasidarbavimas 
panašus į jo smegenyse prasiveržusią iste
riką. Matyt, ten, kaip minėjau, buvo per
daug prisirinkę negerų dujų, ir poetas bu
vo priverstas pasidaryti sau dvasios dezin
fekciją, kurią užgyrė ir rimto žurnalo re
daktorius...

Vienas rašytojas išleidžia knygą. Taria
mas ar tikras scenos žinovas, degdamas 
šventa kritiko neapykanta, subado savo 
nuodinga plunksna visus knygos puslapius, 
nerasdamas nė vieno gero, ir, tarp eilučių 
autorių pavertęs paskutiniu idiotu, pakiša 
jį su visa knyga po sąšlavų krūva.

Jauna mokytoja, aukštai pasistiebusi ant 
savo pačios susikaltų autoriteto laiptelių, 
pirštu rodo mūsų vyresniuosius darbuoto
jus, kurie, anot jos, dar ligšiol „nepripaži
no tremties tikrovės“ ir nepajėgę suprasti, 
kad buvę galima amerikinį gyvenimą su
jungti su savo veikla ir kad „to išdavoje" 
dalis mūsų jaunimo nusigręžusi nuo lietu
vių ir nuėjusi su amerikine visuomene.

Vėl vienas dvasininkas filosofas, rašy
damas apie dabartinę padėtį Lietuvoje, nė 
kiek nesusvyruodamas bloškia visuotinį 
kaltinimą anuometinei Lietuvai, tvirtinda
mas, kad šiandien už mūsų tautos egzisten
ciją Krašte turį kovoti tie, kuriems nepri
klausomybės metais tebuvę „vietos tik ka
lėjimuose ir darbo stovyklose“ ir kuriuos 
mūsų „patriotai" (žodis paimtas į kabutes 
autoriaus) vadina tautos išdavikais. Kitoje 
savo rašinio vietoje jis patetiškai klausia: 
kodėl mes, lietuviai, turime tiek mažai 
respekto skirtingai nuo mūsų galvojan
čiam tautiečiui? Ir atsako: kadangi „turi
me daugiau temperamento negu intelek
tualinio pajėgumo logiškai argumentuoti". 
Taigi, ar tas filosofas meta visuotinį pa
smerkimą nepriklausomai Lietuvai dėl to, 
kad turi per daug „temperamento“, ar dėl 
to, kad neturi „intelektualinio pajėgumo 
logiškai argumentuoti“?

Vėlgi kitas tam tikroje mūsų spaudoje 
veikliai besireiškiąs plunksnos darbuotojas 
surašė net 14 punktų šlykščiausių prasi
manymų, suniekindamas kitą tremtyje 
plačiai žinomą ir populiarų laikraštininką, 
kuris savo straipsniais garsėja, kaip vienas 
geriausių mūsų publicistų.

Be abejo, būtų galima pririnkti ir dau
giau tokios lietuviškos netolerancijos siau
tėjimo pavyzdžių, bet tam nėra jokio rei
kalo, nes su tokiais nepažabotais ir nuo
dingais savitarpio apsišaudymais mes su
siduriame kone kasdien. Ar superkritikos 
aistrą mums įdiegė tradicija — nuo pat 
Aušros pasirodymo iki šiolei mūsų spau
dos puslapiuose nenutildami aidi kautynių 
trimitai, — ar mūsų auklėjimas, paveldė
jimas, ar tai yra kultūros stoka, ar paga
liau tokia yra mūsų „antroji prigimtis“ su 
atsileidusią kažkuria veržlele, sunku pasa
kyti. Gal tik tiek reikėtų pastebėti, kad 
kur kas lengviau ir „maloniau“ raižioti rė- 

KUR GYVENO SIBARITAI

Sibaris, graikų kolonija Pietų Italijoje, 
gyvavo prieš pustrečio tūkstantmečio. Ar
cheologai ilgai ieškojo relikvijų, kurios pa
tvirtintų legendą apie senovinio miesto 
gyventojų prabangų gyvenimą. Pagaliau 
elektroniniu būdu pavyko nustatyti tikslią 
Sibario vietą. Jis buvo Taranto įlankos pa
krantėje, o dabar yra neprieinamame gy
lyje, 5 m po podirvio vandenimis. Archeo
logai mano, kad miestas, pastatytas ant 
kranto smėlio kopų, prasmego per žemės 
drebėjimą. Jį prarijo biri dirva ir dumblas. 
Netoliese išlikusios senovinių šventyklų 
liekanos iki šiol yra vienintelis sibaritų 
turtų ir meno liudytojas.

Graikų rašytojai pasakoja, kad švaistū
nai sibaritai rengėsi ploniausiais šilkais, 
nešiojo aukso papuošalus, gėrė vyną tie
siog iš „vynotiekio“. Sakoma, kad jie iš di
delio savo tingėjimo išrado naktinį puodą. 
Sibaritai pirmieji išgalvojo patentų siste
mą, pasilikdami tik sau teisę gaminti kai 
kuriuos įmantrius patiekalus. Sportui jie 
buvo perdaug tingūs: sibaritas tik vieną 
kartą gavo Olimpinių žaidynių prizą.

Sibario gyventojai, norėdami surengti 
kokias nors iškilmes, turėdavo apie tai 
pranešti prieš metus: damoms reikėdavo 
pasiruošti iškilmei, užsakyti tualetus ir pa
puošalus. Sibario gatves nuo saulės dengė 
baldakimai, o kad gyventojų miego ne
drumstų jokie garsai, visi „triukšmingų“ 
specialybių amatininkai — skardininkai, 
kalviai — buvo išvaryti iš miesto. Netgi 
gaidžiai neturėjo teisės plyšoti Sibaryje.

Sibaritų arkliai buvo išmokyti šokti. Kai 
510 m. pr. Kr. gerovės citadelę užpuolė 
gretimos gyvenvietės kariuomenė ir už
puolėjai sutrimitavo ragais, sibaritų kava
lerija pradėjo šokti. Sibaris buvo užka
riautas, paskui, kaip pasakoja legenda, 
priešai užtvindė jį upės vandenimis.

(M. ir G.)

bendrą savitarpio kalbą, bet ir lietuviško 
solidarumo bei kompromiso dvasią ir tra
dicinę lietuvišką talką. Tauta, lietuvybė ir 
Lietuva — mūsų visų bendras, vienintelis 
ir nepajudinamas pagrindas! Mes galime 
išpažinti įvairias ideologijas, galime puose
lėti visokias politines, socialines ar kurias 
kitas pasaulėžiūras, pagalios, galime mels
tis ir įvairiems dievams, tačiau turėtume 
vengti pagrindinės klaidos, būtent, tos, 
kad mūsų galybė glūdi neapykantos per
sunktoje mūsų minčių įvairybėje; mūsų 
galybė įvairybėje reikšis tik tada, kai mes 
jausimės įsipareigoję krauti išteklius į vie
ną lietuvišką aruodą, nors prie jo prieisi
me individualiai iš įvairių pusių. Ir upių 
upeliai suteka į vieną didelę upę, nors jie 
teka įvairiomis kryptimis ir per įvairių kli
matų zonas.

Man sako: Lietuvos vadavimas yra poli
tinis darbas! Bet juk tai yra ne tik politi
nis, liet ir kultūrinis, moralinis, sąžininis, 
asmeninis, visuomeninis, organizacinis ir 
visoks kitoks darbas! Susirūpinimas Lie
tuvos likimu yra susirūpinimas kiekvieno 
iš mūsų savo paties likimu. Juk ar ne mes 
esame — Lietuva?

Atplyšęs arba, teisingiau sakant, atplėšti 
nuo tautos kamieno ir išblaškyti tremties 
klystkeliuose, mes pasimetėme ir sunega
lavome sunkia išdidybės, neklaidingumo, 
savimylos liga ir ypačiai susiniekinimo 
manija. Mus negailestingai blaško išcent
rinių jėgų verpetai. Gal būt, kaip tik dėl 
to ir iš mūsų žodyno dingo užuominės apie 
lietuvio meilę lietuviui. Sąmoningais lietu
viais mes atgimėme Aušros gadynėje, ta
čiau išlikti geru, Lietuvos istorinį momen
tą bei aktualiuosius jos reikalus supran
tančiu lietuviu, ypačiai tokiu lietuviu, ku
ris sugebėtų žengti su savo broliais žings
nis žingsnin į didįjį tikslą, kuris sutram
dytų savo aistrų aistreles bendrosios san- 
tarmės vardan, kuris pripažintų kolektyvo 
primatą ir sutiktų jo naudai paaukoti bent 
dalį savo „suvereniteto", sakau, būti tokiu 
lietuviu reikia nuolatinių pastangų ir pa
stovaus atsinaujinimo prie lietuvių tautos 
šaltinių.

Galimas dalykas, kad ko nors neapkęsti 
yra žmogaus prigimties būtinybė, nežinau, 
tačiau, kalbant apie mūsų savitarpio san
tykius reikėtų atsiminti, kad jei jau žmo
gui yra būtina ką nors neapkęsti, tai lietu
viui šiuo atveju tikrai neturėtų trūkti ne
apykantos objektų: užuot svilinęs akis sa
vo broliui, lietuvis galėtų savo neapykan
tos rezervuarus išlieti jo tautai pražūtį 
nešančiam priešui ant galvos. Reikia dar 
čia ir tai pastebėti, kad jei neapykanta sa
vitarpio santykiuose yra nuodingos dujos, 
nuodijančios brolystės ryšius, tai neapy
kanta išoriniam priešui kartais gali įkvėpti 
žmogų didvyriškiems žygiams atlikti, nors 
neapykanta dėl neapykantos yra ne kas ki
ta, kaip gryna zoologinės prigimties išda
va.

Taigi, gerbiamieji, yra pats metas nu
traukti klumpakojį su ponia Giltine ir, su
sėdus ant prarajos krašto, rimtai ir šaltai 
pakalbėti apie vienybės reikalus bei bro
lystės ryšius, kuriuos mes pamiršome. At
rodo, būsiant tiksliausia baigti mūsų šių 
dienų būklės apmąstymus žodžiais šv. Pau
liaus, kuris mokė pilypiečius nieko neda
ryti dėl tuščios garbės, bet daryti „dėl nuo
lankumo laikydami vienas kitą vyresniu 
už save ir žiūrėdami kiekvienas ne to, kas 
jam naudinga, bet kitiems“. (Pilyp. 2.3-5).

Susitikimai 
stovyklose

„Reader Digest" šveicariškoji laida „Das 
Beste“ rugsėjo numeryje paskelbė ruso 
Anatolijaus Martschenko ištrauką iš jo 
knygos apie „Sovietų darbo stovyklas šian
dien“. Autorius kelerius metus išbuvo 
įvairiose sovietų priverčiamojo darbo sto
vyklose.

Autorius aprašo taip pat susitikimus su 
lietuviais ir kitais baltais, kurie irgi buvo 
laikomi Rusijos priverčiamojo darbo sto
vyklose. Potmos stovyklon, mordvinų teri
torijoje, 500 kilometrų į pietryčius nuo 
Maskvos, buvęs patalpinas rusų rašytojas 
J. Daniel, nuteistas kartu su kitu rašyto
ju — A. Siniavskiu. Pasak autoriaus, „lie
tuviai kvietė Danielį į savo baraką, kai jie 
dainuodavo savo tautines liaudies dainas“. 
Kitu atveju autorius aprašo, kaip stovyklą 
lankę vienos baltų respublikos atstovai, 
bet tos respublikos pavadinimo įsakmiai 
nemini. Pasibaigus lankytojų prakalboms, 
vienas jaunas baltų kalinys nuėjęs prie tri
būnos ir įteikęs popieriun įvyniotą puokš
tę. Ta proga jis pasakęs: „Leiskite mano 
tautiečių vardu įteikti jums puokštę iš gė
lių, kurios auga čia, toli nuo mūsų tėvy
nės". Kiti kaliniai pasijuto užsigavę dėl to
kio jauno kalinio nusižeminimo ir ėmė šū
kauti: „Išdavikas, šnipas!“. Tačiau kai kal
bėtojas atvyniojo tariamųjų gėlių puokštę, 
pasirodė, kad vietoj gėlių buvo spygliuota 
viela...

Autorius dar vienu kitu atveju mini es
tus ir latvius, su kuriais susitikęs stovyk
lose. Kalinimo sąlygos tose stovyklose bu
vusios tokios klaikios, jog neretai pasitai
kydavę net ir kanibalizmo.
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Europos lietuviu krouiku BRADFORDAS
__________________________________________________________________________ iškilmės bažnyčioje S&attyiaju laiškai
AUKOS A.A. B. K. BALUČIO FONDUI
DBLS Coventrio skyrius aukojo fondui 

10 svarų.

LONDONAS
..DAINAVOS“ RUDENS BALIUS

Tradicinis Londono Liet. Moterų „Dai
navos" Sambūrio Rudens Balius įvyks spa
lio 11 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose, 2 
Ladbroke Gardens, W.ll. Pradžia 7 v. v. 
Šokiai iki vidurnakčio. Gros puiki kapela, 
veiks turtingas bufetas.

Visi kviečiami atvykti linksmai praleisti 
vakaro ir pasigardžiuoti dainaviečių pa
ruoštais lietuviškais skanumynais.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto 
tel. PAR 2470.

PARAPIJOS RUDENS BALIUS - ŠOKIAI
Jie įvyksta spalio 18 d. York Hali, šo

kiams grieš dvi kapelos — viena suaugu
siems, kita jaunimui populiariąją muziką.

Bilietai jau dabar platinami, ir jų gali
ma gauti klebonijoje, pas komiteto narius, 
Baltic Stores (Z. Juras), Sporto ir Sociali
nio klubo sekretorių S. Starolį.

PAKVIESTAS KONFERENCIJON

Britų Darbo Partijos kviečiamas, DBLS 
pirm. J. Vilčinskas, kaip Lietuvos Socialde
mokratų partijos atstovas, dalyvauja Dar
bo Partijos metinėje konferencijoje, vyks
tančioje Brightone nuo rugsėjo 29 d. iki 
spalio 3 dienos.

PRISIMENANT

Nors jau praėjo daug savaičių, nors ir 
dabar esu dar kelionėje JAV-se. bet vis 
man dar labai gyvas tebėra atmintyje jūsų, 
brangieji Did. Britanijos lietuviai, nepa
prastai didelis ir nuoširdus dosnumas, kurį 
patyriau lankydamasis šią vasarą primici- 
nės kelionės proga.

Susidariau įspūdį, kad įvairios kolonijos 
net lenktyniavo, pareikšdamos kiekviena 
savo stiliumi prielankumą ir pagerbimą. 
Visa tai mane padrąsina ir ypač įpareigoja 
dirbti ištikimai ir su atsidavimu Bažnyčios 
ir Tėvynės šviesesnei ateičiai.

Kunigas Hermanas Jonas Šulcas

BUVUSIEMS EVVERBY GYVENTOJAMS

Lankantis provincijos miestuose ir susi
tinkant su Ewerby stovykloje gyvenusiais 
ir žemės ūkyje dirbusiais lietuviais, buvo 
iškeltas pageidavimas, kad būtų surengtas 
koks nors pobūvis, kuriame galėtume susi
tikti visi buvusieji evverbiečiai, nes juk 
prabėgo jau 20 metų, kai išsiskirstėme iš 
ten. Susitiktume, pasimatytume. Tada dau
gumas mūsų buvome viengungiai, šiandien 
esame su šeimomis ir su lietuvišku atžaly
nu.

Kviečiame ewerbiecius duoti žinoti 
mums, ar tokiam pobūviui pritaria, ir kar
tu siūlyti, kada jis turėtų būti surengtas.

Patogiausia vieta tokiam pobūviui yra 
Manchesterio Socialinis klubas, nes dau
guma gyvena apie Manchester!, Notting- 
hamą ir Derbį.

Savo pasisakymus siųsti: Jonas Milak- 
nis, Manchesterio Socialinio klubo sekre
torius, 121 Middleton Rd., Manchester 8, 
arba Stasys Kasparas, 32 Puteaux House, 
Roman Rd., London, E. 2.

Prašom su pageidavimais nedelsti, kad 
pagaliau būtų greičiau galima žinoti, kas 
dalyvaus, o svarbiausia pramatyti visiems 
tinkamą datą.

S. Kasparas

IEŠKO DARBO
Varšuvos lietuvaitė. 19 metų amžiaus, 

baigusi gimnaziją, nori patobulinti savo 
anglų kalbos žinojimą, dėl to ieško Londo
ne tokio darbo, kad galėtų kartu ir moky
tis. Kas norėtų jai padėti, prašom rašyti: 
„Europos Lietuvis“, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomos Marcelė STRIMAITYTĖ, 

Magdė STRIMAITYTĖ. JANULAITIENĖ 
ir BALTRUŠAITIENĖ, kilusios iš Agurkiš- 
kės kaimo. Kazlų Rūdos vis.. Marijampolės 
apskr.

Jos pačios ar žinantieji apie jas malonė
kit pranešti: Mrs. E. Wilson, 34 Kersley 
Brook Rd.. Coventry, CV6 2FW. England.

VERTOS DĖMESIO KNYGOS
B. Armėnas —

Leave your Tears in Moscow — 35 šil. 
Owen J. C. Norem —

Timeless Lithuania — 35 šil.
J. Dauzvardis —

Popular Lithuanian Recipes — 22 šil.
S. Rūkienė —

Vergijos kryžkeliuose — 43 šil. 6 p.
J. Hermanavičius —

Raudonųjų stovyklose — 30 šil.
GINTARAS. PLOKŠTELĖS.
Rašyti:
Dainora, 14 Priory Rd.. Kew - Surrey.

LIETUVIŠKA PILIS MANCHESTERYJE

Rugsėjo 27 d. Manchesterio kolonija at
šventė savo lietuviško socialinio klubo 20 
metų sukaktį.

Lietuviai ten pramatė ateitį ir gerai su
prato, kad be savo lietuviškų namų nebus 
galima dirbti ir lietuviško darbo. Tai nu
pirko namus, kurie per tuos 20 metų skais
čiomis lietuviško darbo pašvaistėmis švie
tė Manchesteryje. Jo ir artimesniųjų kolo
nijų lietuviams tai savotiškas Lietuvos 
kampelis. Vaikščioji po kambarius, čia po
būvių salė, papuošta didžiųjų Lietuvos vy
rų ir klubo garbės narių paveikslais, čia 
knygynas. LVS „Ramovės“ kambarys, dar 
mokykla su tikrais mokykliniais suolais ir 
apsčiu mokykliniu inventorium. Tai tokia 
savaitgalio mokyklai patalpa, kokios kitos 
nerasime visoje Britanijoje. Dėl to visai 
nenuostabu, kad Manchesterio jaunimas 
lietuviškesnis negu kitur.

Klubo kieme auga obelys ir kriaušės ap
link krepšinio aikštelę. Turiu prisipažinti, 
kad ne vieną kartą mane, kaip kitos kolo
nijos narį, apėmė graudumas, jog manches- 
teriškiai gražiau ir geriau laikosi, negu 
mes kitur.

Buvo daug tokių kolonijų, kaip Man- 
chesteris, bet jų vadovai nepramatė savo 
ateities, todėl šiandien tos kolonijos nega
li to nuveikti, ką manchesteriškiai.

Šios sukakties proga reikia pareikšti pa
dėką tiems, kurie pramatė ateitį ir kurdi- 
nosi tą tvirtovę, o kartu visiems, kurie tai 
tvirtovei vadovavo ir vadovauja, ir palin
kėti, kad ta lietuviškos veiklos pašvaistė 
šviestų ne vien tik Manchesteriui, bet vi
soms šiaurės vakarų Anglijos kolonijoms, 
būtų lietuvių sostine tame krašte.

S. Kasparas

COVENTRY
„GRAŽINOS“ POBŪVIS

Spalio 25 d., šeštadienį, Coventrio mote
rų draugija „Gražina“ ruošia savo metinį 
pobūvį, kuris įvyks Lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry.

Programoje: Lietuvių skautų tautinių šo
kių grupė iš Nottinghamo, vadovauja Ele
na Damaševičiūtė, akomponuoja Petras 
Viržintas, ir L. švalkaus vieno veiksmo ko
medija „Metai muša“, paruošta vietinių 
vaidybos mėgėjų.

Meninės dalies pradžia 7 vai. (punktua
liai).

Po to šokiai. Gros E. Dragūno orkestras 
iki 1 vai. nakties. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais.

Salė atidaroma svečiams 6 vai. vak.

PADĖKA
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba nuo

širdžiai dėkoja kun. A. Gerybai už gražią 
paskaitą Tautos šventės minėjime ir atna
šautas šv. Mišias už Lietuvą. A. Banienei ir 
P. Viržintui už sėkmingą loterijos bilietų 
platinimą, S. I. Timmins už kunigo priėmi
mą, taip pat visiems vietos ir kitų apylin
kių tautiečiams už gausų atsilankymą.

Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
LIETUVIŠKAS FILMAS

Spalio 12 d., po 11 valandos lietuviškų 
pamaldų, 21 Park Rd., Moseley, Birming
ham 13. Liet. Jaunimo Židinys iš Notting
hamo ten pat parodys apie Lietuvos gy
vastingumą liet, filmą, kuris patraukia vi
sokio amžiaus žiūrovą.

Atsilankykime!

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Spalio 4 d. Ukrainiečių Klubo salėje 
(30 Bentinck Road) Nottinghamo LAS 
Skyrius ruošia

Tautos Šventės Minėjimą.
Pradžia punktualiai 6 vai. vakaro. Dėl 

susidėjusių sąlygų pavėlavusių negalėsime 
laukti ir turėsime pradėti nustatytu laiku, 
todėl prašome nesi vėluoti.

Paskaitą skaitys LAS Vietininkijos pir
mininkas P. Mašalaitis.

Programą atliks Londono jaunimas. Šo
kiams gros tikrai gera kapela — niekas ne- 
apsivilsite.

Prašome visus dalyvauti, bet nors pir
mą kartą Nottinghame nesivėluoli!

Įėjimo kaina 2/6.
Nottinghamo LAS Sk. Valdyba

PADĖKA
Jums esu dėkinga, ir niekad jūsų neuž

miršiu, brangūs Didž. Britanijos lietuviai, 
nes jūs atvėrėte mums savo širdį su meile 
ir dosniomis dovanomis. Tai mane labai 
paveikė, ir aš pas jus tiesiog atsigavau lie
tuviškoje dvasioje ir meilėje. Ačiū už visa 
tai!

Elzbieta Šukienė

Rugsėjo 21 d. Šv. Onos bažnyčioje buvo 
įspūdingos iškilmės, įliejusios brandžių 
prisiminimų žiežirbas į visų vidų.

Darniai skambant vargonų maršui, ku
nigas prie altoriaus lydėjo jaunutį Min
daugą Petriuką Girdžiūną, kad šią įspūdin
gą dieną priimtų Pirmąją Komuniją. Kai 
šviesiai apsirengusio Mindaugo rankoje 
degė baltu kasnyku perrišta žvakė, visos 
bendruomenės prašytas Mišias už Tėvynę 
gražiai įprasmino V. Galbuogytės puikiai 
sugiedotos giesmės: „Apsaugok, Aukš
čiausias“ giesmė nukėlė visus į Lietuvą, 
prašant jai palaimos; kreipimasis į dangiš
kąją Motinėlę priminė, kad Lietuva yra 
Marijos žemė; angelėlių giesmė priminė 
jauną lietuvišką atžalėlę, Tautos šventės 
proga pirmą kartą susijungiantį su Vieš
pačiu.

Pamokslininkas pažymėjo, kad tauta gy
va žmonėmis, kad plačiame pasaulyje iš
sisklaidę lietuviai yra gyvas Lietuvos 
kraujas. Priminęs tautos žadintojus - ra
šytojus, jos gynėjus - savanorius, karius, 
statytojus - darbininkus, ūkininkus, tar
nautojus, iškėlė gyvą reikalą visiems kul
tūrėti, gilėti dvasia, vertinti kiekvieną tau
tietį lietuvį, siekti vienybės.

Pamaldų pabaigoje pažymėjęs, kad jau
nasis Mindaugas įvesdinamas į tikrus ti
kinčiųjų narius, priminė šeimos reikšmę 
religiškai ir tautiškai auklėjant augantį at
žalyną: kur patys tėvai nedalyvauja, ten 
nenuvedami ir vaikai, kurie reikalingi ne 
tik pamokymo, bet ir pavyzdžio.

Dvigubos iškilmės užbaigtos Tautos him
nu.

MANCHESTERIS
MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

Pranešama Manchesterio ir apylinkių tė
veliams, kad spalio 5 d„ sekmadienį, 3 vai. 
p.p„ vėl pradedamos sekmadieninėj mo
kykloj lituanistinės pamokos. Visų tėvelių 
šventa pareiga leisti vaikučius į mūsų lie
tuvišką mokyklą. Juk šeimos metai.

K. Koordinacinis ir Tėvų Komitetai

LE1QH
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Leigh ir apylinkių moterų skyriaus val
dyba šaukia savo susirinkimą spalio 11 d. 
Railway Hotel, East Bond Street, Leigh. 
Pradžia 7 vai. vak.

Visos apylinkių lietuvės moterys prašo
mos susirinkime ko gausiau dalyvauti.

Moterų Skyriaus Draugijos Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
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.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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

ECCLES — spalio 12 d., 12.15 vai.
BIRMINGHAM — spalio 12 d., 11 vai., 21, 

Park Rd., Moseley, Birmingham 13.
NOTTINGHAM — spalio 12 d., 11.15 vai., 

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — spalio 19 d„ 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
DERBY — spalio 19 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
BRADFORD — spalio 5 d., 12.30 vai.

* ♦ ♦
Man kuriam laikui išvykstant į Kanadą 

ir JAV-bes. š. Anglijos religiškai mano ap
tarnaujamus lietuvius maloniai sutiko glo
boti gerb. kun. Stp. Matulis, MIC. Reikale 
prašau kreiptis į jį šiuo adresu: 16 Hound 
Rd.. West Bridgford, Nottingham, NG2 
6AH. Tel. 85738.

Visiems gausios Dievo palaimos linki ir 
taria ligi pasimatymo

Kun. J. Kuzmickis

INTELIGENTIJA LIETUVON
„Tiesa“ rašo, kad šiuo metu Lietuvoje 

vieši didelis būrys iš užsienių suvažiavusių 
inteligentų.

Tarp jų minimi JAV lietuvis veikėjas M. 
Masys su advokate dukterim, „Vilnies“ re
daktorius S. Jokubka, žurnalistė S. Narke- 
liūnaitė, prof. A. Salys, prof. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė. rež. J. Kaributas, iš Britani
jos skulptorė E. Gaputytė, iš Kanados poe
tas A. Byrąs.

„Gimtasis kraštas“ sumini pavardes vi
so būrio iš Vokietijos parvažiavusių jau
nuolių.

DĖL JAUNIMO IR SENIMO PENSININKO PASTABOS
Perskaitęs J. Traškienės mano straipsnio 

kritiką, susiieškojau tą laikraščio numerį, 
kuriame buvo išspausdintas mano rašinys, 
nes mane nustebino, iš kur ji surado ten 
tiek daug medžiagos rašyti. Pasirodo, ji 
daug ką parašė, kas nieko bendra neturi 
su tuo, ką aš buvau iškėlęs.

Mano tikslas nėra ginčytis, bet praeitis 
rodo, kad J. Traškienei patinka su daug 
kuo ginčytis.

„Jaunimo Skyriaus" įkūrėjas nėra da
bartinis mokyklinis jaunimas. Su vienu tų 
kūrėjų buvau Italijoje jau prieš 9 metus. 
Skyrius pranyko (gal tik laikinai) ne dėl 
egzaminų ar atostogų, bet „badu mirė“. 
Paskutiniu laiku jis tapo vien tik anglų 
„Top Twenty Record Chart".

Kai dėl lietuvių kalbos mokėjimo tada 
ir dabar, tai mes mokėjome geriau, nors 
tarp savęs kalbėdavomės daugiausia ang
liškai, ir taip dar ir dabar yra, kai susitin
kame. Išsekusios temos — tremtis, Rusija, 
Sibiras -— geriau tegu lieka nelinksniuoja
mos.

„Kada aš sulauksiu didesnės šeimos"... 
— rašo J. Traškienė. Ponia, neturiu nė ma
žos šeimos, bet populiaru šiandien nevedu- 
siems turėti šeimas, tačiau aš iki to dar 
nepriėjau...

J. Traškienė norėtų man priminti mano 
kritikas po dešimtmečio. Nejaugi ji mano, 
kad dabartiniai šokiai turėtų būti neliečia
mi kritikos? Visi judesiai nesuderinti — 
nejauku žiūrėti. Profesionalinis tautinių 
šokių šokimas yra toks, kuris atliekamas 
be klaidų, o ne šokimas už pinigus. O tų 
klaidų begalė. Savo laiku mačiau daug re
peticijų ir pasirodymų, ir visur netrūko 
tokio elemento, kuris viską gadino. Šokėjai 
nesirūpindavo atlikti šokius rimtai. Vedė
jų būna daug darbo įdėta, tik gaila, kad 
šokėjai nepasirūpina lygiai taip pat įdėti 
darbo, o J. Traškienė negali leisti savo 
darbo kritikuoti.

Nereikia būtinai suprasti šokių muziką, 
ritmą, norint gerai šokti. Kodėl tas pats 
jaunimas moka pagal ritmą kraipytis, kai 
grojama „juodukų muzika“, kuri tikrai ne
suprantama. Ritmas lieka ritmu. Jeigu mo
ka prie vieno prisitaikyti, tai gali išmokti 
ir prie kito.

Argi reikia labai stebėtis, kad 20-30-me 
čiai nesilanko, kur sueina senesnieji? Kokį 
pavyzdį senieji parodo? Lietuvių tiek daug 
nėra, bet ir ta nedidelė bendruomenė su
skilusi tarp savęs, nesutinka. Šuo šuns taip 
skaudžiai nekanda, kaip lietuvis lietuvį. 
Kai jūs parodysite mums, kad turite ką 
nors gero perduoti, tai bus artimesnis ir 
santykiavimas.

Evaristas Lukšaitis

VOKIETIJA
NEUSTADTO LIETUVIUOSE

M. Simanavičienė surengė savo vyro a.a. 
Juliaus mirimo metines — velionies pager
bimą bažnyčioje pamaldomis, o namuose 
vaišėmis.

Eleonora Latvienė savo vyrui a.a. Kos
tui pastatė gražų paminklą. Jinai ir velio
nies dvi dukros tėvo kapą gana dažnai lan
ko ir pavyzdingai puošia. Nuo jų neatsilie
ka ir Grovų šeima. Neustadto kapinėse pa
laidotai savo motinai ir žmonai Marytei 
Grovienei parinko gražų brangų akmeninį 
paminklą.

Malonu pažymėti, kad Neustadto lietu
viai moka ne tik pagerbti mirusius, bet 
gražiai tvarkosi namuose ir savo bendruo
menėje. Čia, kaip retai kitur, mūsų tautie
čiai vieni kitus aplanko, paguodžia, sura
mina, konkrečiai pagelbsti. Čia ir mūsų 
nugeriantieji yra globojami kelių mūsų 
moterų. Ligoniai aplankomi ir jais rūpina
masi, nelaukiant kokių paraginimų, neruo- 
šiant specialių rinkliavų. Pirmininkė M. 
Simanavičienė ketina sušaukti visuotinį 
lietuvių susirinkimą, kad būtų išrinkta 
nauja apylinkės valdyba.

Juozas Banškus, jau kelis metus gyve
nąs Neustadte. apsisprendė keltis į senelių 
prieglaudą Vechtoje. Laukia, kada prie
glaudos viršininkė pakvies atvažiuoti.

KAPINIŲ TVARKYTOJA
Marija Šrederienė-Kapturauskaitė-Gied- 

raitienė reiškiasi gerais darbais. Jinai il
gus metus darbavosi Rellingeno kapinėse, 
kaip tų kapų tvarkytoja. Pernai išėjo į 
pensiją, bet nenustojo lankiusi kapų ir 
tvarkiusi tų, kuriais niekas nesirūpina. Ji 
pastatė savo vyrui a.a. Pauliui Šrederiui 
gražiausią paminklą, kurį pašventino kun. 
V. šarka žolinės proga.

PAMINKLAS ŽMONAI
Kostas Jankauskas, savanoris-kūrėjas. 

paskutiniojo pasaulinio karo dalyvis, atžy
mėtas aukščiausiais Lietuvos ordinais, gy
vendamas Rendsburgo lietuvių kolonijoje, 
neteko žmonos Onos Paplauskaitės-Jan- 
kauskienės, gyvenusios Lietuvoje pokari
niais laikais ir kentėjusios už patriotišką 
nusistatymą. Jis pagerbė a.a. žmoną Oną, 
pastatydamas gražų paminklą ir pasodin
damas gražių gėlių.

Kai prieš dvejis metus atsikėliau į Ket- 
teringą, tai tuojau aplankiau vietinius lie
tuvius.

Per tuos dvejis metus kai kurių aplan
kytųjų jau nebemačiau. Artimesnės drau
gystės nesuradau. Žinoma, gal dar per me
tus ar kitus ir susirasime savo tarpe arti
mesnių. Pasirodo, kad daugiau yra nuoša
lesnių negu artimesnių. Tai ir patiems, no
rom nenorom, tenka nuošaliai laikytis, 
nors artimumui ir draugystei turime savo 
širdyse gerų ir gražių jausmų.

Matyt, išsibarstome pamažu, užsidaro
me savo pilyse ir nebeieškome lietuvis lie
tuvio. Gaila.

Laikraštyje radau padėką Ketteringo 
pensininkams už aukas. Ta padėka lyg ir 
rodytų, kad Ketteringe tik pensininkai lie
tuviai ir gyvena, kitokių jau ir nebėra. O 
netikiu, kad taip būtų. Kažkas, sakyčiau, 
čia bus kažkur suklydęs. Juk nepensinin- 
kus paversti pensininkais būtų lyg ir pa
žeminimas. Daugumas net slepia savo am
žiaus metus ir nenori prisipažinti, kad jau 
atėjo pensininko amžius. Net ir to amžiaus 
sulaukę, jei turi sveikatos, stengiasi dar 
vis dirbti.

Iš tos padėkos išeitų, tarytum Ketterin
ge būtų kokia lietuvių pensininkų prie
glauda. Kaip žinome, tokia tėra tik Lietu
vių Sodyboje. Negirdėti, kad būtų ir pensi
ninkų klubas, apie kurio steigimą buvo 
taip entuziastiškai rašyta.

J. Liobė

KUR YRA KLAGENFURTAS?
Pone Redaktoriau,

„Europos Lietuvio" Nr. 38 radau straips
nelį, kad lietuvė laimėjo aukso medalį. Tai 
girtinas dalykas.

Tik gaila, kad per klaidą ar nežinojimą 
kitų valstybių geografijos rašoma, jog 
Klagenfurtas prie Woerthersee yra Rytų 
Vokietijoje. Kiek aš žinau, tai tas miestas 
su tuo ežeru yra Austrijoj. Dėl to nemany
čiau, kad kitų valstybių miestus su ežerais 
priskirti komunistų valstybei būtų naudin
ga. Tai juk skaudu, kaip kad yra ir su mū
sų Lietuva.

Su aukšta pagarba
A. Klimanskienė

NORĖTŲ GLAUSTIS PRIE LIETUVIŲ
Jonas Karpavičius, gyvenąs senelių prie

glaudoje Langenhagen prie Hannoverio, 
neteko savo žmonos a.a. Marijos Valaity- 
tės-Karpavičienės. Ji mirė liepos 26 d. Ją 
palydėjo į kapines seneliai. Lietuvių nebu
vo, nes tuo laiku visi buvo išvykę atostogų 
ar pas pažįstamus. Velionė buvo sąmonin
ga lietuvė, kuri visada mokėjo pati apsi
ginti ir dar savo vyrą apsaugoti tada, kai 
jis-būdavo pavojuje. Jiems teko gyventi 
Varelio, Springes ir Langenhageno senelių 
prieglaudose. Našlys Jonas Karpavičius 
jaučiasi labai vienišas ir norėtų galimai 
greičiau keltis ten, kur yra daugiau lietu
vių. Nežinia, ar jis turės laimės patekti į 
Vechtą, kur dar tebegyvena apie 15 lietu
vių senelių.

PAMINKLAI VARGŠAMS
Hamburgo Apylinkės Valdyba norėtų pa

statyti paminklus tiems bendruomenės na
riams, kurie buvo vieniši ir vargšai. Nu
matyta tam tikslui pravesti rinkliavą aukų 
lapais.

PAKVIESTA IR LIETUVA
Lapkričio gale Romoje šaukiamas Vyr. 

Europinio Sąjūdžio Tarybos posėdis, į ku
rį pakviesti ir Lietuvos atstovai.

Liepos 1 d. Paryžiuje susirinkęs Europi
nio Sąjūdžio Direktorių Komitetas priėjo 
išvados, kad atėjo metas padaryti lemtin
gus žygius Europai apsijungti.

Apsvarstyti visai eilei problemų, kurios 
siejasi su ūkišku Europos apsijungimu, 
ypač nuo 1970 sausio 1 d., ir paskatinti 
Europos vyriausybėms pasukti visapusiš
ko apsijungimo keliu, pirmon eilėn turės 
VEST pilnatis svarstyti.

Generaliniu sekretorium mūsų Europi
nio Sąjūdžio yra prof. J. Baltrušaitis Pa
ryžiuje.

LESTOS (taip sutrumpintai vadinasi 
mūsų Europinio Sąjūdžio Taryba) pirmi
ninkas yra dr. P. Karvelis.

(iš „Savi")

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
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