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Pavergtieji kalba
Tą pačią dieną, kaip ir Jungtinių Tautų 

Organizacijos Visuotinis Susirinkimas, sa
vo metinę posėdžių eilę pradėjo ir Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas. Tai buvo rug
sėjo 16 dieną. Tą dieną Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas pradėjo šešioliktuosius 
savo darbavimosi metus.

Bendrojoj darbų programoj šiemet yra 
numatytos 22 temos. Neskaitant savitvar- 
kos dalykų, dauguma tų temų yra metai iš 
metų tos pačios. Pavyzdžiui: Neteisingas 
devynių pavergtų Europos tautų atstovavi
mas Jungtinių Tautų Organizacijoj; Apsi
sprendimo teisės atėmimas iš Rytų-Vidu- 
rio Europos tautų; Politiniai kaliniai ko
munistų valdomuose kraštuose; Žmogaus 
teisių laužymas pavergtuose kraštuose; 
Darbininkijos padėtis pavergtuose kraš
tuose; Sovietų pavergtų kraštų ūkinis iš
naudojimas; Kultūrinis gyvenimas paverg
tuose kraštuose; Religinių bendruomenių 
padėtis pavergtuose kraštuose; Komuniz
mo įtaka jaunime pavergtuose kraštuose. 
Jau trylika metų kartojasi specialus 
„Vengrijos klausimas“, o dabar antri me
tai itin opus „Čekoslovakijos klausimas“.

Tų pačių temų tebesikartojimas ir dau
geliu atvejų taip pat ir padėties svarsto
muose objektuose nežymūs pakitimai gali 
sukelt ir abejojimų dėl prasmingumo „kal
bėti vis tą patį“. Prieš tokius abejojimus 
iškyla tikėjimo, kantrybės ir ištvermės ar
gumentai, kurie sunkių ir ilgai trunkan
čių uždavinių atlikime neretai turi lemia
mos reikšmės. Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo balsas gali atrodyti veltui į tuščią 
erdvę skleidžiamas, tačiau kai jis sklinda 
kantriai, atkakliai ir patvariai net trisde
šimtais metais nuo skriaudos pradžios, tai 
jis yra ženklas, kad nuskriaustieji dar nė
ra pasidavę ir jų laisvės byla dar nebaigta, 
taigi dar nepadėta į pralaimėtų bylų ar
chyvą.

Kaip prieš du tūkstančius su viršum me
tų Romos senatorius metai iš metų savo

Septynios DIENOS
Moratoriumas

JAV plačiai paminėta vadinamoji mora
toriumo diena, skirta kuriuo nors būdu 
pasisakyti prieš karą Vietname.

Ji buvo spalio 15 d. ir praėjo ramiai, iš
skyrus kelis nereikšmingus išsišokimus.

Demonstracijose dalyvavo ir jas rėmė 
nemaža senatorių ir kongresmanų.

Pats pasitraukė
Turėjęs užleisti partijos vado vietą Hu- 

sakui, Dubčekas buvo išrinktas Čekoslova
kijos parlamento pirmininku.

Neseniai išstumtas iš partijos centro ko
miteto prezidiumo, dabar nebeatlaikė nuo
latinio spaudimo ir pasitraukė iš parla
mento pirmininko pareigų. Iš atsakinges- 
nių vietų pasitraukė ir kiti puolamieji.

Oficialiai paneigiami gandai, kad jis ir 
jo šalininkai yra pašalinti iš parlamento ir 
galės būti traukiami teisman.

Partijos vadas Husakas neseniai per 
„Rude pravo“ įspėjo stalinistus, kad ne
pradėtų verstis skerdikų amatu, kaip yra 
buvę Novotnio laikais.

Septyni kosmonautai
Sov. Sąjunga paleido į erdvę tris erdvės 

laivus Sojuz su 7 kosmonautais.
Kaip spėjama, du tų laivų turėtų būti 

sujungti ir sudaryti skraidančią bazę.
Po to dar buvo paleistas automatinis lai

vas be žmonių, pakrautas instrumentais.

Sprogdinimas požemyje
Sov. Sąjunga atliko naują atominį ban

dymą. Sprogdinimas atliktas požemyje, 
kaip reikalauja tarptautinis susitarimas.

Tai esąs pats stipriausias sprogdinimas, 
kokį sovietai atliko požemyje.

Sprogdinta šiaurėje, Novaja zemlia sri
tyje.

Skundas provokacijomis
„Raudonojoje žvaigždėje“ išspausdinta

me straipsnyje sovietinis generolas Majo- 
rovas skundžiasi, kad jo vadovaujami ka
riai Čekoslovakijoje dar vis susiduria su 
provokuojančiais „antisocialistinių pajė
gų“ veiksmais.

Santykiai negerėja
Prez. de Gaulle’is, lankydamasis Kanado

je. buvo sukėlęs triukšmą, rodydamas per 
didelį savo palankumą to krašto prancū- 
ziškajai mažumai.

Manyta, kad de Gaulle'iui pasitraukus 
pagerės santykiai tarp abiejų kraštų. Bet 
pasirodo, kad neseniai į prancūzų apgy

kalbas baigdavo pareiškimu „Be to, ma
nau Kartaginą sunaikintiną esant“, taip 
Pavergtų Europos Tautų Seimas dabar me
tai iš metų siunčia pareiškimą Jungtinių 
Tautų Organizacijos sekretoriatui ir dele
gacijoms, kuriame kartoja: atminkite, kad 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Len
kijos, Rumunijos ar Vengrijos vardu Jung
tinių Tautų Susirinkime sėdinčios delega
cijos yra ne tų kraštų žmonių, o tik tiems 
kraštams iš šalies primestų ir iš šalies vai
ruojamų valdžių delegacijos, ir kad ypač 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vardu neturi 
jokių įgaliojimų kalbėti Maskvos valdžios 
paskirti delegatai. Tie pareiškimai tuo tar
pu dar nesudraudė nė vienos suklastotos 
delegacijos ir nė vienos dar nepakeitė tik
ra tautai atstovaujančia delegacija, bet to
kius pareiškimus kartojantieji nepasiduo
da ir nenuilsta, tarp kita ko kartais pri
mindami, kad ir Romos senatoriaus žodžiai 
ilgus metus Kartaginos nesugriovė, o bet
gi atėjo laikas, kada tų ilgai kartotų žo
džių reikalavimas buvo išpildytas: Karta
gina galų gale buvo sunaikinta.

Šalia to priminimo Jungtinėms Tautoms 
apie delegacijų netikrumą, pagrindinis šių 
metų Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
pirmųjų posėdžių dėmesio objektas buvo 
Čekoslovakija. Jau trylika mėnesių, kaip 
ten netgi nebesislėpdamas siautėja smur
tiškas Maskvos imperializmas. Didžioji 
Jungtinių Tautų Organizacija bejėgiškai 
liovėsi apie tai net kalbėjusi. Mažas Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimas pasirodė 
moraliai stipresnis už didžiąją tarptautinę 
organizaciją: jis atkakliai smerkė visa tai, 
ką Maskvos imperialistinė valdžia daro 
Čekoslovakijoj, atkakliai priešinosi vadi
namosios Brežnevo doktrinos mintims, at
kakliai reikalavo likviduoti visas II Pasau
linio karo pasekmes ir pareikalavo privers
ti laikytis Jungtinių Tautų Organizacijos 
nuostatų ir Sovietų Sąjungą.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas žino, 

ventas Kanados sritis važiavo net Prancū
zijos užsienių reikalų ministerio pavaduo
tojas net neapsilankęs sostinėje.

Kanada tokiems daugiau nebeduosianti 
leidimo įvažiuoti.

Rems nacionalistus
Švedijos parlamentas (riksdagas), ne

paisydamas Portugalijos protesto, nutarė 
paskirti paramos portugalų kolonijų Afri
koje (Mozambikos ir Gvinėjos) naciona
listams, kovojantiems už savo laisvę.

Vyriausybė aiškina, kad pinigai skiriami 
švietimo reikalams.

Riaušės Ulsteryje
Nors Ulsteryje (šiaurės Airijoje) yra 

daug tvarką palaikančios kariuomenės, bet 
nuolat vis prasiveržia žiaurūs susidūrimai 
tarp protestantų ir katalikų.

Kad sumažėtų šaudymais!, įsakyta su
nešti ginklus net ir policijai, kuri bus per
tvarkyta.

Senoji vyriausybė Turkijoje
Turkijoje parlamento rinkimus laimėjo 

Teisingumo partija, kuri jau ketvertą me
tų valdė kraštą. Ji net padidino savo atsto
vų skaičių.

Tai dešinioji provakarietiška partija.

Pasitarimai su šiaurės Vietnamu
Maskvoje pradėti pasitarimai tarp Sov. 

Sąjungos ir Šiaurės Vietnamo vadų dėl to
limesnių santykių.

Pagrindinis pasitarimų dalykas — karo 
reikalas.

Kelionė Maskvon
Nors pagal protokolą turėtų į Paryžių at

važiuoti Brežnevas, kurį užkvietė dar bu
vęs prezidentas de Gaulle'is, bet santykių 
stiprinti į Maskvą išskubėjo Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris. Prezidentas 
Pompidou važiuos sekančiais metais.

Trys paleisti
Komunistinė Kinija paleido tris britų 

žurnalistus, kurie po pora metų buvo iš
laikyti sunkiame namų arešte.

Dar keletas žurnalistų ir kitokių asmenų 
kažkur tebelaikoma.

Nušautas prezidentas
Policininkas nušovė Somalijos preziden

tą Šermarkę.
Prezidentas tuomet lankė sausros palies

tąsias krašto vietas. 

kad jo tie pareiškimai tuo tarpu, net viešu
mos nedaug tepasiekia, kad jie tylomis de
dami į tuo tarpu nesvarstomų reikalų by-
las, bet žino ir tai, kad dažnas pareigūnas 
didžiojoj tarptautinėj organizacijoj, varty
damas to Seimo arba ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atitinkamomis pro
gomis padarytus pareiškimus, norom ne
norom pastebi, kad štai žmonės, kurie kal
ba, kaip sąžinė, ir kurie drįsta priminti vis
ką, kas dar nepadaryta, bet kas turi būti 
padaryta.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas atski
ra telegrama kreipėsi ir į Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentą Niksoną, kurio
je tarp kita ko pabrėžė:

„Jūsų pastarasis apsilankymas Bukareš
te padarė milžinišką įspūdį rumunų tautai 
ir kitoms komunistų viešpataujamoms tau
toms Europoj. Šis apsilankymas buvo pa
drąsinimas pasitikėti, kad Rytų-Vidurio 
Europos tautų laisvės siekimas Jungtinėse 
Valstybėse neužmirštas“.

Telegramoje buvo pareikštas tikėjimas, 
kad Amerika palaikys savo diplomatinę 
iniciatyvą, siekiančią atstatymo laisvės, 
žmogaus teisių ir valstybinio apsisprendi
mo teise naudojimosi Rytų-Vidurio Euro
pos kraštuose.

Tokius pačius pageidavimus Seimas reiš
kė ir sveikinimo telegramoje naujai Jung
tinių Tautų Visuotinio Susirinkimo pirmi
ninkei, Liberijos atstovei Angie Elizabeth 
Brooks.

Kaip ir kiekvienų darbo metų pradžioj,' daugiausia paskirta Hitlerio-Stalino 1939
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas išsirin
ko naują vadovybę. Seimo pirmininku iš
rinktas latvių atstovas Alfreds Eėrzinš, vi
cepirmininku — albanų atstovas Vasil 
Germenji, generalinio sekretoriaus parei
gose pasiliko ligšiolinis sekretorius Feliks 
Gadomski, lenkas. (Elta)

Paminklai
Rugsėjo 18 d. Vilniuje buvo surengtas 

oficialus Juozo Tumo-Vaižganto minėjimas 
jo šimtojo gimtadienio proga. Apsilankė ei
lė vietinių valdžios šulų su Šumausku prie
šaky. Vaižganto kūrybos ištraukų skaitė 
„oficioziškiausios“ aktorės — K. Kyman
taitė ir M. Mironaitė, — o minėjimą pradė
jo Antanas Venclova, pastaruoju metu itin 
uolus pastovėti ir nusifotografuoti prie vi
sų vieningai gerbiamų didžiųjų Lietuvos 
žmonių karsto ar paveikslo. Paskaitą apie 
Vaižganto kūrybą skaitė pedagoginio insti
tuto docentė Aldona Vaitiekūnienė, ir la
bai nuoširdžių atsiminimų apie savo susiti
kimus su Vaižgantu papasakojo rašytojas 
Juozas Paukštelis. Šiuo minėjimu Vaižgan
tas, kaip ir Maironįs, galutinai įstatytas į 
dabartinėse aplinkybėse Lietuvoj visuoti
nai gerbiamų asmenybių galeriją.

Tokio pripažinimo susilaukę asmenys 
yra geriausi kandidatai paminklams staty
ti: jiems nebegresia pavojus iš vienų ar ki
tų politinių pasikeitimų. Maironio ar Vaiž
ganto paminklai Lietuvoj gali daug sau
giau jaustis, negu Cvirkos, Kapsuko, Čer
niachovskio, na, ir paties Lenino pamink
lai... Bet keista, kad Vilniaus miesto tvar
kytojai bei projektuotojai apie tai nepa
galvojo. Tarybinės moters žurnale (liepos 
mėn.) yra paminėta, kokių paminklų ren
giamasi netrukus Vilniuje pristatyti. Prieš 
respublikinę biblioteką būsianti pastatyta 
J. Mikėno skulptūra „Pirmosios kregždės“, 
aikštelėj apie Gedimino gatvės vidurį ra
šytoja Žemaitė, — abu nekontroversiški. 
Labai abejotino pateisinimo paminklas, 
ypač Vilniuje, būtų Sal. Nėriai: su Vilnium 
ji nėra turėjusi nieko bendra, be to, vi
siems aišku, už kuriuos nuopelnus pamink
las jai dabar numatytas. Bet dar nuosta
besnis sumanymas statyti paminklą prie 
naujų operos rūmų Vilniuje — Liudui Gi
rai! Tiesa, Gira turėjo šiek tiek bendra ir 
su Vilnium, ir su teatru, bet ne tiek daug, 
kad jo paminklas atsilaikytų ilgiau, kaip 
rusų tankai, ant kurių tas paminklas (kaip 
ir černiakovskio) tegali atsistoti...

Dorai paminėję Vaižganto 100 metų su
kaktį, Vilniaus paminklų projektuotojai 
galėtų apsigalvoti ir pastebėti, kad Vaiž
gantas net ir prie operos rūmų nepalyginti 
geriau pritiktų, negu Liudas Gira. (E)

V LIKO SEIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to 1969 metų seimas bus New Yorke gruo
džio 6-7 d. Posėdžiai vyks New Yorker 
viešbutyje, 34 gatvėje prie 8 avenue. Vliko 
valdyba jau nustato dienotvarkę ir numa
to pranešėjus. Numatoma ir vieša vakarie
nė su koncertu. (E)

VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to pirmininkas dr. J. K. Valiūnas nuo spa
lio 4 d. yra išvykęs į Europą, iš kur grįžti 
numato apie spalio 25 dieną. Vliko pirmi
ninko pareigas eina vicepirmininkas J. Au
dėnas. (E)

PASAULIS APLINK MUS
ARABAI IR IZRAELIS .

Keturių didžiųjų atstovai sutarė, kad 
Vidur. Rytuose turi teisę į nepriklausomy
bę ir suverenumą visi kraštai. Toksai su
tarimas reiškia, kad ir Sov. Sąjunga oficia
liai pritaria, jog Izraelio valstybė turi tei
sę gyventi, nors arabų kraštų vadai dar ir 
pasispiaudo šūkiais, kad žydų valstybė bus 
nušluota nuo žemės paviršiaus. Egipto 
prez. Nasseras, apsitvarkęs viduje su tais, 
kurie pritaria Maskvos požiūriui, kad ka
ras su Izraeliu arabų kraštams vis tiek 
baigtųsi nesėkmingai, žada nors ir 100 me
tų padėtį palaikyti tokią, kokia ji dabar 
yra. Tur būt, pats nujausdamas, kad Izra
elis pajudėjęs karo metu gali užimti net ir 
jo sostinę Kairą, jis kalba apie 100 metų 
karą, kuris reiškiasi apsišaudymais, pasie
nio užpuolimais, bombardavimais, nuo ku
rių labiausiai kenčia arabų kraštai, ir pa
lestiniečių partizanų-teroristų veiksmais 
Izraelyje ar ten, kur yra žydų.

Izraeliui, žinoma, trumpa. Gyventojų jis 
turi tik arti trijų milijonų. 70.000 karių 
yra aktyvioje armijoje (sumobilizuoti ga-

RIBBENTROPO IR MOLOTOVO 
PARAŠAI

Rugsėjo mėnesio itališkoji ELTA-PRESS 

metų sąmokslo dokumentacijai. Pirmame 
puslapyje nuotrauka, kurios nė vienas So- 
vietijoj leidžiamas žurnalas ar laikraštis 
negalėtų parodyti skaitytojams su parašu 
„įdomiausia nuotrauka iš mūsų albumo“, 
kaip, pvz., Vilniaus Švytury esti atspausdi
nama kokio bolševiko sena nuotrauka. Šioj 
nuotraukoj šypsosi ką tik pasirašę sandėrį 
Europai dalintis ne kas kitas, kaip Ribben- 
tropas, Schulenburgaš, Stalinas ir Moloto
vas. O po nuotrauka, vietoj parašo, paro
dytas sandėrio paskutinis sakinys iš vokiš
kojo originalo, būtent: „4) Dieses Protokoll 
wird von beiden Seiten streng geheim be- 
handelt werden.“ Tai yra, šis protokolas 
abiejų šalių bus laikomas griežtoje paslap
tyje“. Pu to data ■— Maskva, rugpjūčio 23, 
1939. Po to — stora plunksna ir su išdidžiu 
galybės pajutimu paspaudžiant nubrėžti 
Ribbentropo ir Molotovo parašai. Įdomu, 
kad Ribbentropas kaip vokiškame, taip ir 
rusiškame originale yra pasirašę vienodai, 
lotyniškomis raidėmis, o Molotovas vokiš
kajame sandėrio originale pasirašė „W. 
Molotov“, lotyniškom raidėm, vokiška ra
šyba (vartojo dvįgubą W).

Iš visų tų sąmokslininkų vienas Moloto
vas tebėra gyvas, bet ir tas į „užpečkį“ nu
kištas. O tačiau Kremliuje tebesėdintieji jų 
įpėdiniai iki šiai dienai tebeslepia nuo 
žmonių tuos dokumentus ir parašus, nors 
kitur jie seniai, deja, pervėlai, betgi vistiek 
išėjo aikštėn, ir dabar visas pasaulis jau 
žino, kas Kremliuje buvo susišnibždėta 
aną rugpiūčio naktį prieš 30 metų. (E)

GALVOSŪKIAI TRUKDO DARBĄ
Vilniaus laikraščiai ir ypač žurnalai de

da gana daug kryžiažodžių, šaradų, rebusų 
ir kitokių galvosūkių, ir dažniausia skelbia 
konkursus, daugiausia taškų gavusiems 
pažada patrauklių dovanų: foto aparatų, 
magnetofonų, tranzistorinių radijo imtu
vų ir t. t. Tokios dovanos skatina labiau 
stengtis išspręsti tokius galvosūkius, tad 
daugelis pabando ir trumpesnių kelių su
rasti: kai nežino atsakymo į galvosūkio ko
kį klausimą, tai griebia telefoną ir klausia 
ką nors iš atitinkamos srities mokslinės 
įstaigos pareigūnų. Tie skundžiasi jau ne
begalį dirbti...

Tiesa siūlo dvi priemones tam „galvosū
kiui“ išspręsti. Iš vienos pusės siūlo, kad 
galvosūkių konkursus skelbiantieji leidi
niai atsisakytų nuo „komercinio jauko“, o 
mokslininkai išmoktų atsakinėti telefonu 
paaiškinimą, kad tos įstaigos ne kryžiažo- 
džiams spręsti esančios sukurtos. (E)

SKULPTORIUI A. JANULIUI 60 M.
Spalio 1 d. 60 amžiaus susilaukė skulp

torius Alfonsas Janulis, meno mokyklą 
baigęs Kaune 1932 metais, buvęs dailės 
mokytojas jėzuitų gimnazijoje Kaune. Nuo 
1944 metų dėstė universitete, architektū
ros fakultete, paskui politechnikos institu
te, kur dabar yra einąs profesoriaus parei
gas docentas, statybos fakulteto grafinių 
darbų katedros vedėjas. Drauge reiškiasi 
ir kaip skulptorius. (E)

Brangiam Draugui
A. + A.

gen. št. pik. Baliui Jakučiui 
po ilgos ir sunkios ligos mirus, 

žmonai EMILIJAI reiškia užuojautą ir jos 
liūdesiu ir širdgėla dalijasi

Juozas Lanskoronskis ir žmona Mady 

lėtų arti pusės milijono). Juos reikia iš
laikyti, reikia nuolat ginkluotis, dėl to min. 
pirm. Meir ir nuskubėjo į JAV prašyti 
prez. Niksono vyriausybę duoti ne tik 
ginklų, bet ir pinigų bent 400 mil. dolerių.

Bet Vidur. Rytus iš arti pažįstantiejf 
žmonės tvirtina, kad ir šį kartą arabai pra
laimėtų, jei vėl kiltų karas, ir kad ta pa
dėtis išbus dar nepasikeitusi ir pramato- 
moje ateityje, nors Sov. Sąjunga remia 
tuos kraštus ir aprūpina ginklais ir nors 
arabų kraštai turi iš viso apie 100 mil. gy
ventojų.

Gali būti, kad reikalai pasikeistų į taikos 
pusę, jei Sov. Sąjunga turėtų noro ir rastų 
būdų paspausti arabams, nes aišku, kad 
tuščių rezoliucijų maža. Pavyzdžiui, tokia 
galimybė susidarytų, jei Sov. Sąjunga su
mažintų ar nutrauktų paramą, kurios vien 
tik Egiptas iš jos gauna už milijardą do
lerių per metus.

Norint suprasti, kas yra, kad Sirija ir 
Irakas turi savo žinioje daugiau kaip 400 
rusiškų MIG lėktuvų, o nė vienas jų ne
pakyla, kai Izraelio aviacija daužo Jordane 
tam tikrus taikinius, reikia panagrinėti, 
kas yra tie arabai.

Stengdamiesi pasiekti didesnės vienybės 
ir nepajėgdami tai padaryti normaliu tarp
valstybiniu keliu, jie kartais sušaukia di
džiulio masto pasitarimus, koks dabar bu
vo Maroke. Šįkart, kad reikalas svariau at
rodytų, buvo pakviesti ne vien arabiški, 
bet ir muzulmoniški kraštai. Arabams rū
pėjo įjungti į savo kovą prieš Izraelį ir ne- 
arabus, dėl to Izraelis turėjo būti pasmerk
tas už tai, kad kilo gaisras mečetėje. Deja, 
šaukiant tą konferenciją, prasidėjo tarp 
pačių arabų įtarinėjimai ir nesutarimai. 
Šaukiant konferenciją, pirmuoju smuiku 
pradėjo groti Saudžio Arabijos karalius 
Faisalas. Egiptas ir dar keli kiti arabų 
kraštai pradėjo įtarti tą karalių, kad jam, 
kaip žinomam konservatoriui, rūpės dau
giausia tik muzulmoniškieji reikalai, o ne 
politiniai, tai jie ir delegacijas nusiuntė 
antraeiles. Irakas .ir Sirija taip susipykę 
su visais kitais arabų kraštais, kad net iš 
viso nedalyvavo konferencijoje.

Taip, arabų kraštų tarpusaviai santykiai 
nuolat verda. Arabus jungia bendra reli
gija, ir jie visi jaučiasi arabaįs, ne sirijie- 
čiais ar egiptiečiais ar jordaniečiais. Jie 
didžiuojasi savo arabiškumu, bet savo 
ruožtu yra dideli individualistai, kurie ne
pasitiki net kita arabų gimine. Dėl to sun
ku sutarti ir dėl visus arabų kraštus lie
čiančių dalykų. Nesutariama dėl ūkinių, 
nesutariama ir dėl karinių dalykų. Susiti
kę Jordano karalius ir Egipto prezidentas 
viešai prieš fotografus glėbesčiuojasi, bet 
nė vienas arabų kraštas neskuba pulti Iz
raelio, kad jo pajėgas atitrauktų nuo Sue- 
zo kanalo ir leistų kariškai pasireikšti 
Egiptui. O ginklų arabų kraštai turi dau
giau negu reikia nukariauti ir užimti 
dviems Izraeliams!

RELIGINIS KARAS INDIJOJE
Aną dieną Amedabado miestu Indijoje 

ėjo apie 1.000 muzulmonų procesija. Jiems 
kelyje pasimaišė banda karvių, kurios yra 
šventos indusams. Muzulmonai įsiuto ir 
pradėjo apmėtyti akmenimis indusų šven
tuosius vyrus, kurie ginė tas karves. Šven
tikai pasislėpė savo maldos namuose. Bet 
tarp kitų indusų paėjo gandas, kad sker
džiamos šventosios karvės, ir tada visuose 
miesto rajonuose pradėta deginti ir griauti 
parduotuvės ir namai ir visu žiaurumu 
skersti ne karvės, bet žmonės — vyrai, mo
terys ir vaikai. Šimtams žmonių aštriais 
mažiukais piautuvėliais buvo perplautos 
gerklės. Kitus minia tempė į namus, ten 
suraišiojo, apipylė žibalu ir padeginėjo.

Iš to miesto baisybės persimetė ir į ki
tus. Per savaitę žuvo ne mažiau kaip 1.000. 
Daug suimtų, dešimtys tūkstančių liko be 
pastogės. Iš pradžių dar ir policija pasiro
dė šališka. Kadangi ten muzulmonai suda
ro mažumą, o policija yra indusų, tai ji at
skubėdavusi tik tada, kai skerdynės jau 
būdavo baigtos.

Tos kelyje pasimaišiusios karvės buvo 
tik žiežirba. Pradžią sudarė jau prieš kelis 
mėnesius įvykęs atsitikimas, kai indusas 
policininkas netyčia išmetė iš muzulmono 
vežimėlio koraną. Dar padidėjo įtempimas, 
kai rugpiūčio mėn. muzulmonai suruošė 
didžiules demonstracijas, protestuodami, 
kad Jeruzalėje kilo mečetės gaisras. Tos 
demonstracijos įdiegė indusams mintį, kad 
muzulmonams rūpi pirmoje eilėje ne Indi
ja, bet muzulmoniškieji reikalai. Karvės 
tik sudarė progą prasiveržti.

Tokių, bet mažo masto prasiveržimų In
dijoje yra nuolat. Amedabado karas buvo 
pats didžiausias aukų skaičium. Jis pralen
kė ir 1964 m. įvykusį ir 500 gyvybių kaina
vusį. kai riaušės tęsėsi trejetą mėnesių. Ta
da riaušės kilo dėl Mahomedo plauko, ku
ris buvęs pavogtas Kašmire iš .mečetės.

S. Baltaragis
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Pagarba Vaižgantui
Ne prabėgom ir ne atgalia ranka Vil

niaus laikraščiuose buvo paminėtas rašy
tojas J. Tumas-Vaižgantas apie rugsėjo 20 
diena, šimtąjį jo gimtadienį. Kiekviename 
laikraštyje buvo bent pora ar daugiau 
straipsnių apie Vaižgantą ir šis tas iš jo 
paties raštų. Net lenkiškas Czerwony 
Sztandar neapsileido. Tik rusiška Soviets- 
kaja Latva praėjo pro Vaižganto sukaktį 
šalčiausiai: įdėjo agentūrini reportažą iš 
rugsėjo 18 d. surengto valdinio minėjimo 
ir daugiau prie Vaižganto nebegrįžo.

Daugumas autorių. — o jų iš viso kelio
lika, — pasakodami, kas ir koks buvo Vaiž
gantas. jautėsi turį paminėti, kad tai buvo, 
na — kunigas, buržuazinės ideologijos rė
mėjas. bet — skubėjo pabrėžti! — su ta 
ideologija ne visiškai sutapęs ir daugeliu 
atžvilgių „liaudžiai savas". Taip truputį 
timptelėję Vaižgantą kiek artyn prie ko
munistų, vistiek vaizdavo jį gana objekty
viai ar netgi su pabrėžta simpatija. Kiti, 
nė nebandydami kur nors tempti, tiesiai ir 
nuoširdžiai pasakojo, koks Tumas buvo, ir 
pasakojo daugiau ne kaip apie rašytoją, o 
kaip apie žmogų visuomenininką, be jokių 
apribojimų įsimylėjusį savo lietuvių tautą. 
Tarp tų. kurie netempdami pasakojo, pa

minėtinas rašytojas Juozas Paukštelis, 
kurs kalbėjo valdinio minėjimo progra
moj, ir kun. K. Žitkus (rašytojas, pasira
šąs Vinco Stonio vardu), kurs rašė apie 
susitikimus su Vaižgantu Kultūros baruo
se (7).

Ta proga pažymėtina, kad kun. Žitkaus 
pasakojimas pailiustruotas nuotraukomis 
retenybėmis, gal net unikumais. Vienoj 
nuotraukoj Vaižganto kambarys Vadaktė
liuose (Vaižgantas, kaip šešėlis, rašo prie 
aukšto staliuko stačias), o kitoj — Vaiž
gantas, visai dar jaunas kunigėlis (abie
jose nuotraukose dar juodplaukis), tarp 
penkių ano meto lietuvių veiklos šulų. Iš 
vieno šono stovi Jonas Jablonskis, iš kito 
— Vincas Kudirka. Prieky sėdi Motiejus 
Lozoraitis (advokatas, min. S. Lozoraičio 
tėvas), Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis 
(teatralas, rašytojas, publicistas, architek
to Vytauto Landsbergio tėvas) ir teisinin
kas Motiejus Čepas, vėliau buvęs Lietuvos 
Vyriausio Tribunolo vicepirmininkas.

Bet ir tie, kaip, pavyzdžiui, Domas Šniu- 
kas, Tiesos viceredaktorius (jo straipsnis 
..Toks buvo Vaižgantas" Lit. ir mene 38 
nr.). kurie mėgino Vaižgantą dabartiniams 
skaitytojams „tinkamai išaiškinti" ir ku

riems rūpėjo gal ir prieš komunistų parti
jos ortodoksus pasiaiškinti, kodėl „reikia 
ir galima" apie Vaižgantą kalbėti ir jį ge
ruoju minėti, tyčia ar netyčia nupiešė ilge
singai patrauklų ne tik paties Vaižganto 
paveikslą, bet ir visą aplinką bei visuome
nę. kurioje Vaižgantas buvo ir galėjo būti 
toks, koks buvo.

Tiesa, pavyzdžiui. įsidėjo porą J. Tumo 
rašytų straipsnių (galima spėti, kad iš 
maždaug 1921-23 metų), kuriuose Tumas 
plakė Kauno inteligentiją už suburžuazėji- 
mą. ypač už perdėtą lėbavimą ir gėrimą 
pokyliuose. Intencija tuos straipsnius da
bar pakartojant, žinoma, buvo Vaižganto 
žodžiais parodyti nepriklausomybės laikų 
inteligentiją kompromituojančioj šviesoj. 
Bet šių laikų skaitytojai gana daug žino ir 
apie dabartinės diduomenės lėbavimus bei 
girtavimus, ir jie nesunkiai Tumo žodžius 
gali pritaikyt ir dabartiniams laikams... O 
šalia to dažnam turi neišvengiamai kilti ir 
kitas su tuo susijęs klausimas: kodėl dabar 
iš komunistų partijos „dvasininkų“ tarpo 
neatsiranda nė vieno tokio, kuris, kaip Tu
mas. taip drąsiai išrėžtų tiesą į akis dabar
tinei diduomenei? Ir dar klausimas: kas 
atsitiktų tokiam drąsuoliui, jeigu atsirastų 
ir prabiltų?

Panašių minčių apie anais ne taip jau

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Lapkričio 26-30 dienomis, Padėkos die
nos savaitgalio metu. Čikagoje įvyksta pir
masis išeivijoje lietuvių mokslininkų suva
žiavimas — mokslo ir kūrybos simpoziu
mas. Suvažiaviman kviečiami Kanados ir 
Amerikos lietuviai mokslininkai ir profe
sionalai. Pagrindiniai šio simpoziumo tiks
lai yra šie:

1. Sudaryti patogias sąlygas tarpusavio 
nuomonių pasikeitimui įvairiose mokslo 
disciplinose;

2. Supažindinti lietuviškąją visuomenę 
su lietuviškosios išeivijos moksliniu pajė
gumu. jų atliktais darbais ir pasiektais lai
mėjimais;

3. Duoti visuomenei įdomių paskaitų iš 
mokslo bei kultūros pasaulio;

4. Išdiskutuoti galimybes Pasaulio Lietu
vių Mokslo Draugijai steigti.

Mokslo ir kūrybos simpoziumą sudarys 
trys pagrindinės dalys: moksliniai posė
džiai. diskusinio pobūdžio forumai ir pa
skaitos. Tiek moksliniai posėdžiai, tiek fo
rumai bei paskaitos yra viešo pobūdžio ir 
atviri ne tik mokslininkams, bet ir visai 
lietuviškai visuomenei.

THE LITHUANIAN WOMAN
Svetur daugeliui lietuviško gyvenimo 

sričių vadovauja vyrai. O jeigu kur nors 
labiau pasireiškia moterys arba jos akty
viai dalyvauja, tai mes, matyt. įpratę, kad 
visa viešuma būtų daugiau vyriškas pasau
lis. ir moterų tarytum nepastebime. Pra
dėję galvoti apie viešajame gyvenime besi
reiškiančias moteris, aišku, būtume pajė
gūs tuojau pat suminėti visą eilę pavar
džių.

Tačiau moterys, jei mes jų ir nepastebi
me ar neatiduodamo joms priklausančios 
pagarbos, pasirodo, moka ir pačios pasi
reikšti. Tokiu jų pasireiškimu tektų laikyti 
leidinį anglų kalba The Lithuanian Wo
man (lietuvė moteris), šiais metais išleis
tą Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Amerikoje (198 psl„ kaina 3 dol.).

Toks leidinys iš pradžių galėtų stebinti. 
Kiek mes savo kasdienybėje žinome, mo
terys. jeigu ir reiškiasi atskiriau, pačios 
vienos, tai labai nedrąsiai, daugiau vis 
kaip pagalbinis vienetas. O pasirodo, kad 
JAV ir kituose kraštuose yra visa eilė mo
terų klubų, kurie sudaro federaciją, o tos 
federacijos vadovybė veikia didelio būrio 
vardu ir turi gerus ryšius ypač su JAV mo
terų klubais. Aišku, ten daugiausia lietu
vių. tai ir moterys gali pasigirti savo klubų 
gausumu ir veikla.

Pirmoji knygos dalis — istorinė lietuvės 
moters apžvalga. Joje supažindinama pir
miausia su laumėmis, legendarinėmis Pa
jauta, Gražina, istorinėmis Morta. Gedimi
no dukterim Aldona. Birute, Vytauto žmo
na Ona ir dar keletu iš senovės. Paskui 
trumpų žinių pateikiama apie 18-19 amž. 
žymiąsias lietuves pradedant Emilija Pla-

teryte. apie 20 amž. pradžioje ir nepriklau
somybės laikais labiausiai pasireiškusias 
įvairiose gyvenimo srityse.

Atžymėjus trumpai sovietų okupaciją 
pristatančius šaltinius, pereinama į emi
graciją — moterų organizacijas ir jų veik
lą stovyklose, kūrimąsi ir organizavimąsi 
kituose kraštuose. Daugiausia vietos toliau 
jau skirta klubų federacijos ir atskirų klu
bų veiklos aprašymui. Be kita ko, aprašyta 
lietuvių moterų veikla ir Europos žemyne 
ir Britanijoje.

Labai daug vietos skirta iliustracijoms 
— moterų įvairių susibūrimų, jų suorgani
zuotų pasirodymų, konferencijų, valdybų 
nuotraukų.

Pabaigai duota keletas lietuvių liaudies 
dainų anglų kalba.

Gal ir ne man vienam kils mintis, kam 
ta knyga turėjo būti išleista anglų kalba. I 
tokį klausimą atsakymas pats neateina — 
jį reikia bandyti atspėti. Paprastai sveti
momis kalbomis išleistas lietuvių parašy
tąsias knygas mes norime matyti svarias. 
Ši knyga apie moteris yra tik siaura ap
žvalga. Dėl to reikia spėti, kad ji buvo pa
rašyta ir išleista turint galvoje lietuvių 
moterų galimus ir tikrus susitikimus su 
įvairiais anglosaksiškojo pasaulio atsto
vais, ypač su moterimis. Susitiks — pra
šau priimti dovanėlę apie lietuves moteris! 
Tuo būdu gal užsimegs ji r sustiprės pažin
tys.

Knygą redagavo, kaip angliškai rašoma, 
Birutė Novickis, kitos dvi redaktorės: Ire
na Banaitis ir Marija Noreika: iliustracijos 
Pauliaus Jurkaus.

K. Ahr.

labai senais laikais buvusias nuomonių 
reiškimo sąlygas gali dabartiniam skaity
tojui kilti ir skaitant tame pačiame L. ir 
M. numeryje pirmą kartą viešai skelbia
mą J. Tumo-Vaižganto laišką J. Lindei-Do- 
bilui. irgi kunigui ir rašytojui.

V.siems apie Vaižgantą rašiusiems bū
dinga, kad kalbėdami apie kunigą, neva 
buržuazinės santvarkos gynėją ir tikrai 
fanatiką tautininką, vistiek visi kalbėjo 
apie jį. kaip apie kilnaus žmogaus idealą. 
Prieš keletą, ypač prieš keliolika metų Lie
tuvoj buvo neįsivaizduojama galimybė vie
šai šitaip kalbėti apie Vaižgantą arba Mai
ronį ir daugybę kitų įžymių lietuvių, nekil
nojusių ar bent kišenėj nesinešiojusių 
„raudonos vėliavos“.

Tik vienas J. Bulota (humoristas?) 
Komjaunimo tiesoj kiek kitokią stygą tem
pė ir beveik pertempė. Jis pasišovė parink
ti ištraukų iš Tumo knygelės apie Ameri
ką. išleistos prieš I Pasaulinį karą („Ten 
gera, kur mūsų nėra“). Mėgina įtikinti, 
kad ir dabar Amerika tokia pati baisi, kaip 
Tumas aprašė... Žinoma, 60 metų amžiaus 
įspūdžiais išaiškinti, kaip yra išeiviams 
Amerikoj dabar, — didžiai nedėkingas 
eksperimentas. Be to. Amerikos peikėjų 
amatas Lietuvoj iš viso nedėkingas: jeigu 
jie ir šventą teisybę apie Ameriką sako, 
jeigu tik neigiamą, tai niekas — net ištiki
mi komunistai! — netiki... Ir kombinuoja, 
kaip savo akimis ją pamatyti. (Elta)

MIRĖ I’REL. L KELMELIS
Spalio 12 d. N. Y. TIMES įdėjo specia

laus korespondento žinią apie prel. Ign. 
Kelmelio mirtį. Pranešime pažymėta, kad 
jis buvo gimęs Lietuvoj ir kad čia buvo 47 
metus lietuvių katalikų parapijos Nevvar- 
ke (N. Jersey) klebonas. (E)

J. MIKĖNO SUKAKTIS
Rugsėjo 17 d. Kaune 70 metų amžiaus 

sukaktį minėjo dailininkas keramikas Jo
nas Mikėnas. Sukaktininkas nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo daug labiau ži
nomas ne kaip dailininkas, o kaip vienas iš 
įžymiųjų Lietuvos karo aviacijos lakūnų, 
pradėjęs tą tarnybą 1919 metais raštininko 
pareigose ir baigęs po 20 metų aviacijos 
majoro laipsniu.

Jonas Mikėnas yra vyresnis jau mirusio 
skulptoriaus Juozo Mikėno brolis. Sugun
dytas jaunesnio brolio pavyzdžio, Jonas 
Mikėnas, jau būdamas sėkmingas lakūnas, 
1924 metais ėmė lankyti meno mokyklą 
Kaune, kurią baigė 1929 metais. Pradžioje 
jis rengėsi būti skulptorium (brolis pradė
jo nuo tapybos), bet paskui palinko į kera
miką.

Kai 1940 metais Lietuvos karinė aviacija 
buvo paversta Raudonosios Armijos 29-ta 
„lietuviška" eskadrile, kurios vadu buvo 
paskirtas buvęs Lietuvos aviacijos kapito
nas ar jau majoras Jurgis Kovas (anks
čiau buvęs Kopukovas), Jonas Mikėnas 
buvęs kalbinamas pasilikti eskadrilėj, bet. 
pasiteisindamas amžiumi (40 metų) ir su
šlubavusia sveikata, galutinai pasitraukė į 
antrąją specialybę: nuo lėktuvų prie mo
lio. Buvo priimtas dėstytoju į Taikomosios 
Dailės Institutą (buv. Meno mokyklą), ku
riame tebedėsto ligšiol ir yra įgijęs docen
to laipsnį. Gyvena ir savo dirbtuvę turi 
jaunųjų dienų ir pirmosios karjeros ap
linkoj. Kaune, Lakūnų gatvėj, 27 nr. 
(Aukštojoj Fredoj). (Elta)

DARIAUS IR GIRĖNO KELIAS
„Minties“ leidykla Vilniuje išleido Z. 

Kondrato parašytą knygelę „Pirmasis lie
tuvių skridimas per Atlantą“. Leidyklos 
pranešime knygelė apibūdinama, kaip 
„pirmas kuklus bandymas tarybiniais me
tais nušviesti Dariaus ir Girėno kelią į oro 
erdves. Joje taip pat mėginama išaiškinti 
šiurpios katastrofos priežastis“. Elta)

(3)
PADAVIMAS — TRADICIJA

8. Tradicija. Apaštalų skelbimas, ypa
tingu būdu išreikštas įkvėptose knygoj, 
privalo būti išsaugotas per nuolatinę kar
tų grandinę iki pasaulio pabaigos. Todėl 
apaštalai, perduodami tai, ką patys buvo 
gavę, ragina tikinčiuosius laikytis paveldė
to mokslo, kurio juos išmokė tiek žodžiu, Į 
tiek laiškais (plg. 2 Tęs. 2,15), ir kovoti uj 
vieną kartą visiems laikams perduotąjį ti- j 
kėjimą. Tai, ką apaštalai perdavė, apima į 
visus dalykus, mokančius Dievo tautų j 
švento gyvenimo ir ugdančius tikėjimą. j 
Todėl Bažnyčia savo mokymu, gyvenimu ir | 
apeigomis perduoda visoms kartoms tai, • 
kas ji yra ir ką ji tiki.

ši iš apaštalų gautoji Tradicija, šventa- I 
jai Dvasiai globojant, žengia toliau Bažny- j 
čioje: auga Tradicijos žodžių bei dalykų J 
suvokimas, auga tiek tikinčiųjų mąstymo j 
bei svarstymų širdies gilumoje pastango- J 
mis (plg. Lk 2.19 ir 51), tiek giliausiu dva
sinių dalykų patirties pažinimu, tiek skel
biamajame žodyje tų, kurie su vyskupys
tės perdavimu įgijo pastovią tiesos chariz- į 
mą (dovaną). Kitaip sakant, Bažnyčia am
žių bėgyje nuolat žengia į dieviškosios tie
sos pilnybę, kol joje bus atbaigti Dievo žo
džiai.

Bažnyčios Tėvų žodžiai liudija apie ši« 
Tradicijos gyvumą, o jos turtai įsilieji( 
tikinčios ir besimeldžiančios Bažnyčia 
praktiką bei gyvenimą, šios tradicijos dė
ka Bažnyčiai tapo žinomas visas šventųįii 
knygų kanonas. Jos dėka šventasis Raštas 
darosi vis giliau suprantamas ir aktualus. 
Tuo būdu Dievas, kuris kadaise yra kalbė
jęs. taip pat ir dabar nuolat kalba su save 
mylimojo Sūnaus Sužadėtine; pagaliau ir 
šventoji Dvasia, kurios dėka gyvas Evan
gelijos žodis skamba Bažnyčioje, o per ją 
ir pasaulyje, veda tikinčiuosius į visišką 
tiesą ir apgyvendina jų sielose vaisingą 
Kristaus žodį (plg. Kol. 3,10).

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — spalio 26 d„ 12.45 vai., St

Elizabeth's. Po pamaldų bus a.a. Bičkaus 
antkapio šventinimas Leamington Spa

NOTTINGHAM — spalio 2.6_d„ 0-15 <. 
Liet. Jaunimo Židinyje.

BRADFORD — lapkričio 2 d„ 12.30 vai.
LEEDS — lapkričio 2 d„ 3 vai. p.p„ Holy 

Rosary bažn.
NOTTINGHAM — lapkr. 2 d„ 11.15 vai. 

Jaunimo Židinyje.
MANCHESTER — spalio 26 d„ 11 vai.
ECCLES — lapkričio 9 d„ 12.15 vai.

LIETUVOS GATVĖ
Avallanedos mieste, tiksliau stambiame | 

Argentinos sostinės Buenos Aires prie- į 
miestyje, rugsėjo 14 dieną, vietos lietuviu Į 
pastangomis, ligšiolinė Chicagos gatvė pa- ; 
vadinta Lietuvos (Lituania) gatve. (E) I

Kauno lietuvių visuomenę, kad nelankytų 
kapinių, ypač Vėlinių išvakarėse. Anksti 
uždarydavo kapinių vartus, siųsdavo dau
giau ten komunistinių agentų, civiliai per-

Kauno kapinės ir Karo Muziejaus sode
lis buvo rimties vieta laisvosios Lietuvos 
laikais. Okupacijos laikais, kai sovietai iš
niekino Karo Muziejaus sodelį ir nugriovė 
Nežinomojo kario paminklą, Kauno kapi
nės pasidarė ta vienintelė vieta, kur lietu
vis ėjo dvasinės stiprybės pasisemti, kai jį 
apimdavo nusiminimas, ten jis ėjo pasi
guosti. kai jo siela verkė. Ir visai nenuos
tabu. kad tada Kauno kapines nuolatos 
žmonės lankė. Jos buvo pilnos, ypač švie
siomis dienomis, tiek didelių, tiek mažų. Ir 
jeigu nepriklausomybės laikais tautine 
šventove buvo Karo Muziejaus sodelis, tai 
Kauno kapinės tokia šventove pasidarė so
vietinės okupacijos laikais.

Kai motutės ar močiutės saulėtų dieną 
išvesdavo savo mažyčius pasivaikščioti, jos 
dažnai vesdavosi juos į Kauno kapines. 
Čia taip ramu, taip gera, vėjelis šnabžda 
medžių šakose. Čia tiek daug paminklų ir 
vienas už kitą gražesnių ir vienas už kitą 
brangesnių. Ir nejučiomis mamutė savo 
vaikaičiui pradeda pasakoti:

— Žiūrėk, vaikeli. Čia Dariaus ir Girėno 
kapas ir paminklas Jie skrido iš labai to
li. Jie skrido per tokį didelį vandenyną, 
kurį žmonės Atlantu vadina. Jie ir žuvo 
netoli Lietuvos. Štai, vaikeli, čia tie did
vyriai ilsisi... amžinai. O čia laisvosios Lie
tuvos lakūnai. Jų ir paminklai su sparnais. 
Jie mirė ir čia palaidoti. Žiūrėk — ten to
liau kiek daug mažų ir labai vienodi) kry
želių. Ten palaidoti tie. kurie kovojo, kad 
mes laisvi būtume. Ten truputį į šoną žiū
rėk. Ar matai tą didelį paminklą su kry
žiumi? Tai paminklas žuvusioms kariams 
už Lietuvos laisvę. Visi žmonės savo žuvu
sius karius labai gerbia. Pagerbkime ir 
mudu. — aiškina močiutė savo penkiame
čiu! vaikaičiui. — Te štai šitą gėlelę, nu
nešk ją prie paminklo ir gražiai padėk. Ki

tą kartą atsinešime ir žvakutę. Tu ją ten 
padėsi, užžibinsi, ir ji gražiai degs, o lieps
nelė kils aukštai aukštai pas Dievulį.

Penkiametis klausosi, klausosi... Ir ko
kie dideli tie žmonės, kurie skrido per pla
tų vandenyną, kurie ėjo mirti, kad mes 
laisvi būtume! Klausosi ir galvoja, kokį di
delį darbą jis padarys, kai užaugs? Gal ir 
jis skris per Atlantą, ar čia aukštai skrai
dys apie Kauną, o gal eis kariauti už Lie
tuvos laisvę.

Penkiametis paėmė iš močiutės gėlelę, 
nunešė prie paminklo ir ten ją padėjo. O 
dabar atidžiai pasižiūrėjo, kaip tas pa
minklas atrodo, ir labai iškilmingai, tary
tum didelę misijų atlikęs, grįžo atgal.

Ir ne vienas jis čia su močiute Kauno 
kapinėse vaikšto, o šimtai. Ir ne viena mo
čiutė savo atžalai pasakoja apie anuos gra
žius laisvės laikus, o šimtai. Ir taip augo 
atžalynas, brandindamas savyje laisvos 
Lietuvos idėją.

Tai buvo šiltomis ir saulėtomis dieno
mis vasarą. O kai ateidavo Vėlinių vaka-
ras, tada visi Kauno lietuviai traukte 
traukdavo į kapines, nelyginant į didžiuo
sius atlaidus laisvoje Lietuvoje Visi ėjo. 
Ir visi su gėlių ir žvakučių glėbiais. Vieni 
ėjo prie savo artimųjų ar giminių kapų, ki
ti ėjo prie pažįstamų ar net vieniši) kapų, 
kurių artimieji ištremti j Sibirą ar kovojo 
miškuose su Lietuvos okupantu. Tačiau 
niekas neužmiršo, ir visi lankydavo žuvu
sių dėl Lietuvos laisvės karių kapus, jiems 
pastatytąjį paminklą. Dariaus ir Girėno 
kapą ir dviejų lietuvaičių kapą, kurias ru
sai nužudė, kai jos gynėsi nuo biaurių jų 
kėslų. Jų motinos ant kapo pastatė didelį 
ir labai gražų paminklą, ant kurio įrašė: 
Čia palaidotos dvi lietuvaitės, kurios žuvo 
begindamos savo mergaitės garbę.

Tos mergaitės žuvo tais laikais, kai so

vietiniai kariai, užėmę Kauną, viską drąs- 
kė. plėšė, ardė ir niekino. Jiems nieko ne
buvo šventa ir žmoniška. Ašaros, siaubas, 
kančia ir nežmoniškas teroras atėjo kartu 
su Kremliaus pasiuntiniais tada į Kauną, 
o kartu ir į visą Lietuvą. Užtat, kai Kauno 
lietuviai sužinojo, kad motinos toms kan
kinėms rengiasi pastatyti paminklą, visi 
atėjo su savo menkais ištekliais ir sutarti
nai pastatė paminklą, kuris iš visų išsisky
rė savo didybe, grožiu ir prasme. Tas pa
minklas kauniečiams buvo kovos ir kan
čios simbolis, nes jame jie įžiūrėjo ir savo
kovą ir kančią. Užtat visos kapinės Vėli-tei karių paminklą ir pasakė:
nių vakarą, o ypač šios trys vietovės, sken
do žvakučių liepsnelėse ir gyvų gėlių puoš- 
tėse. Ir minių minios, kaip ir tuose parapi
jos atlaiduose, vieni meldėsi, kiti guodėsi, 
dar kiti pasakojo savo vaikams anų dienų 
laisvės pasaką.

O kai žvakutės jau buvo gerokai įsilieps
nojusios ir artimieji sukalbėję savo malde
les. kai jaunasis atžalynas jautėsi pavar
gęs ir akutės prašėsi miegučio, kažkuriame 
kapinių kampe pasigirsdavo Lietuviais
esame mes gimę giesmė. Ir kapinės tuojau 
paskęsdavo toje melodijoje. Vėliau Mari
ja. Marija. Lietuva brangi, Kur bėga Še
šupė ar kita lietuviška dainelė. Visos gies
mės baigdavosi Tautos himnu. Ir kokia di
dinga nuotaika tada ten būdavo: vieni gie
dojo. kiti karčias ašaras braukė, dar kiti 
dangaus keršto šaukė! Net ir tie. kuriuos 
čia NKVD buvo atsiuntusi susirinkusiųjų 
stebėti, surimtėdavo ir nedrįsdavo parody
ti priešingų nuotaiki) Tokia rimtis ten vi
sus apimdavo.

Žinoma, toks Vėlinių vakaras labai ne
patiko rusams ir jų pataikūnams, kurie 
buvo susispietę komunistų partijoj, NKVD 
ir kitose okupantams tarnaujančiose įstai
gose.

Jie visokiais būdais bandė atgrasinti 

rengtų, stebėti ateinančiųjų, o paminklą 
žuvusioms kariams apstatydavo milicijos 
pareigūnais ir nieko artyn neprileisdavo.

Tačiau lietuvio širdis veržėsi prie pa
minklo ir norėjo, kad jis bent tų šventą 
Vėlinių vakarą skęstų žvakučių liepsnelė
se ir Lietuvos laukų gėlių žiedai puoštų jį. 
O čia milicija apstojusi, lyg didžiausią kal
tininką. ir nė artyn neprileidžia.

Vieną vakarą susirado viena sumani se
nelė, kuri buvo atsivedusi savo dukraitę ir 
atsinešusi gražių gėlių puokštę. Per minią 
ji prisiyrė kiek artyn, parodė savo dukrai-

— Žiūrėk, dukrele. Matai ten tą didelį 
paminklą, apsuktą vainiku iki pat viršaus. 
Imk šias gėles, nunešk jas ten ir gražiai 
padėk.

Mergaitė, ne ką didesnė už gėlių puokš
tę. paėmė ir išdidžiai, lyg kokią didelę mi
siją atlikdama, ramiai mažučiais žingsne
liais ėjo prie nurodyto paminklo. Sužiuro 
milicininkai, ir minia sustingo. Ir visos mi
nios norai susiliejo į vieną didelį troškimą 
ir lyg sakyte mažajai pasiuntinei sakė:

— Eik. eik. mažyte, eik, dukrele... Nešk 
tas gėles, o kartu ir mūsų viltis prie to pa
minklo.

Niekas nedrįso jai pastoti kelio — tokia 
ten buvo tada rimtis ir įtempimas. Ir neži
nia, kas būtų atsitikę, jei koks pataikūnas 
ar enkavedistas, kurių ten buvo pilna, bū
tų mažytę pasiuntinę sustabdęs ir su gėlė
mis grąžinęs atgal.

Mergaitė padėjo gėles, susiėmė rankutes, 
gražiai nusilenkė ir jau dabar bėgte atbėgo 
prie močiutės.

— Močiute, nunešiau ir padėjau. — jau 
iš tolo šaukė mergaitė.

Milicininkai stovėjo nuleidę nosis, ir mi
nia laisviau atsiduso. Dabar jau atsirado 
ir daugiau tokių mergaičių ir berniukų su 
gėlių puokštėmis. Jie nešė šimtus tokių 

puokščių, o su jomis ir žvakutes. Ir per ko
kį pusvalandį žuvusiųjų karių paminklas 
skendo žvakučių liepsnelėse ir gėlėse.

Po tokios, sakyčiau, tautinės demonstra
cijos susirūpino komunistų partija ir 
NKVD. Posėdžiavo, tarėsi ir pagaliau nu
sprendė, kad žuvusių karių paminklą rei
kia aptverti aukšta ir sandaria tvora. Ap
tverti taip, kad paminklo visai nesimatytų. 
Taip ir padarė: kasė aukštus stulpus, kalė 
prie jų lentas ir aptvėrė labai didelį kapi- 1 
nių plotą, kurio viduryje buvo paminklas 
žuvusiems Lietuvos kariams. Dabar oku
pantai manė, kad kauniečiai neturės ko i I 
kapines rinktis Vėlinių išvakarėse, nes ne ' 
galės padėti gėlių prie paminklo ir žvaku- i 
čių liepsnelės neprimins laisvosios Lietu- | 
vos laikų.

Bet atėjo ir vėl laikai, kai Rytų Vokieti- j 
jos. Lenkijos ir Vengrijos darbininkai lais- į 
viau atsiduso ir pradėjo reikalauti laisvės j 
ir duonos. Nieko daugiau, tik duonos ir . 
laisvės. Tik Vengrijos gyventojai savo rei- ! 
kalavimą papildė: jie pridėjo — rusai lauk į 
iš mūsų žemės. Šitos nuotaikos apėmė ne 
tik Kauną, ne tik okupuotąją Lietuvą, bet 
visus sovietų okupuotuosius kraštus. Ir kai 
atėjo Vėlinių vakaras, žmonės laisviau at
siduso, su didesne laisvės viltim ėjo į kapi
nes. nešė gėles ir žibino ant kapų žvakutes. 
Žmonių prisirinko, kaip per didžiausius at
laidus. Kiekvienoje aikštelėje ar tuščioje 
vietelėje stovėjo būreliai su gėlių puokštė 
mis ir žvakutėmis rankose. Visi kažko lau
kė ir nekantravo. Sunku pasakyti, kiek tų 
vakarą žmonių į kapines susirinko, bet 
kauniečiai tai tikrai tą dieną bemaž visi 
ten buvo. Nesnaudė ir milicija, o su ja ir 
NKVD. Jų eilės buvo apstojusios aptvertų 
karių paminklą ir didesnius kapinių takus. 
Kiti buvo atvažiavę sunkvežimiais ir su
stoję Vytauto prospekte, dabar pavadinta
me Lenino vardu, prie kapinių tvoros. 
Sunku pasakyti, kiek milicininkų ir NKVD 
buvo. Greičiausia visi buvo susirinkę iš 
Kauno, o gal ir iš artimesnės provincijos.

(Bus daugiau)
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SU CVEIGU IR BOBROVSKIAIS
3 kutų darželis Berlyne

Toliau J. Bobrovska pasakojo, kaip jos 
. vyras, betarnaudamas reicho kariuomenė
je, praėjo ilgą karo kelią nuo Vokietijos 
sienų iki Ilmenio ežero krantų. Tai buvo 

.sunkus dvasinių ieškojimų ir išgyvenimų 
kelias. J. Bobrovskis jau tada suprato, kad 
vokiečiai eina laukinių sarmatų barbariz
mo keliais. Visa tai jis išreiškė pirmajame 
eilėraščių rinkinyje „Sarmatų laikai“. Jau 
iš eilėraščių pavadinimų matyti, kur jam 
teko pabuvoti karo metu: „Kaunas 1941“, 
„Nemunas“, „Lietuviškas šulinys“, „Vil
nius“, „Medinis namas prie Vilijos“, „Lie
tuviška daina“, „Latviška daina“, „limento 
ežeras 1941", „Stepė" ir kiti. J. Bobrovskis 
eilėraščius rašyti pradėjo 1941 metais, bet 
pirmieji jo eilėraščiai iš spaudos išėjo tik 
1954 metais. 1945 metais J. Bobrovskis bu
vo paimtas į nelaisvę, 1949 metais grįžo na
mo ir pradėjo Berlyne studijuoti meno is
toriją, o vėliau, baigęs studijas, dirbo VDR 
Berlyno leidyklos redakcijoje. Kai 1963 

: metais išėjo antrasis jo eilėraščių rinkinys, 
vokiečių kritika jį apibūdino kaip reikš- 

. mingiausią šiuolaikinį vokiečių poetą.
— Leidžiant mano vyro eilėraščius Štut

garte, Vakarų Vokietijoje, cenzūra net už
draudė spausdinti „Prūsišką elegiją“, ku
rioje jis rašo apie prūsų genties išnykimą. 
Matyt, šis eilėraštis apie grobikišką vokie
čių politiką Rytų Europoje nelabai būtų 
patikęs Adenaueriui. Spaudos „laisvė“... 
— ironizuoja J. Bobrovska.

Jos vyrą labai domino vokiečių santykių 
su Rytų Europa istorija, prūsų genties liki
mas, jos kolonizavimas ir grobikiška vokie
čių germanizavimo politika. Be „Prūsiškos 
elegijos“, šie klausimai atsispindi ir eilė
raštyje „Mirusi kalba“ (apie prūsų kalbos 
išnykimą), ir romane „Levino malūnas“, 
ir pagaliau paskutiniame romane „Lietu
viški fortepijonai“. Nusakydamas svar
biausią savo kūrybos temą, J. Bobrovskis 
rašė: „Rašyti aš pradėjau 1941 metais prie 
Ilmenio ežero apie Rusijos gamtą, kaip ki
tatautis, kaip vokietis. Iš to susiformavo 
maždaug tokia tema: vokiečių santykiai su 
Rytų Europa, nes aš esu užaugęs prie Ne
muno, kur greta gyveno lenkai, lietuviai, 
rusai, vokiečiai, o su jais ir žydų tautybės 
žmonės. Ilga nelaimių ir nusikaltimų isto
rija nuo vokiečių ordino laikų, už kurią 
tenka atsakyti mano tautai. Tur būt, šios 
kaltės neįmanoma išpirkti, bet reikia viltis 
ir sąžiningai bandyti“.

..Lietuviški fortepijonai“, — pasakojo 
J. Bobrovska, — mano vyras parašė 1965 
metais birželio ir liepos mėnesiais, beveik 
prieš pat mirtį (mirė rugsėjo 2 dieną). Ra
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Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, 
užsakydami dovanų siuntinį per

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. 01 739 8734

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

KAINA £33.0.0.
RUDENINIS (2) 1969
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3i jardo ang
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos
tiumui, 1 tcrelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos, 
2 sv. ryžių, i sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į sv. geriamojo šoko
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado.

KAINA £10.0.0.

Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau 
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0.

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

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius 
nuosavus siuntinius.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą 
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ.

šė dieną ir naktį, net prie svečių. Jų triukš
mas jam visiškai netrukdė. Būdavo, atsi
kels vidurnaktį ir rašo. Jis jau negalėjo ne
rašyti. O ruošėsi šiam romanui labai ilgai. 
Daug skaitė. Domėjosi lietuvių tautosaka, 
papročiais, studijavo Donelaičio gyvenimą 
ir jo „Metus". Skaitė Liudviko Rėzos ir 
Antano Juškos liaudies dainų rinkinius ir 
pats mokėjo daug lietuviškų dainų, kurių 
melodijas dažnai skambindavo pianinu.

Ji mini tokias dainas, kaip „Eisim, bro
leliai, namo, namo“, „Bijūnėlis žalias“, 
„Kur bėga Šešupė“, „Oi tai dyvai, dyvutė- 
liai“ ir kitas. Rašytojas buvo skaitęs ir 
Justino Marcinkevičiaus poemą „Donelai
tis“, kurią ketino išversti į vokiečių kalbą.

— Aš labai norėčiau, — tęsė ji toliau, — 
kad lietuviai perskaitytų šią mano vyro 
knygą ir nemanytų, kad yra tik tokių vo
kiečių, kurie šioje knygoje yra apibūdina
mi, aiškinant žodžio „vokietis“ kilmę žo
džiais „vogti“ ir „keikti“...

Johanos Bobrovskos šeima didelė; dvi 
dukrelės ir du sūneliai. Vienas jų, Justas, 
baltaplaukis ir mėlynakis.

— Labai į lietuvį panašus, tiesa?—klau
sia J. Bobrovska. — Visi taip sako.

Kalbos netrūksta, nors aš jau bandau at
sisveikinti. Bet kur tau! Girdi, be vakaro 
neišleisime, gal kas nors atvažiuos iš pa
žįstamų.

— Artistas Evardas Hausmanas, — pa
aiškino J. Bobrovska, pakalbėjusi telefonu. 
— Jis dažnai skaito per radiją mano vyro 
eiles. Tuojau ateis. Jis čia pat gyvena. Aš 
jam pasigyriau, kad jau keturias valandas 
kalbuosi lietuviškai. Jis labai nustebo. No
ri su jumis susipažinti. Palaukite nors tru
putį. Jeigu skubate, iškviesime taksi.

J. Bobrovska trumpam išeina ir sugrįžta 
su lietuviškų rūtų puokšte.

— Rūtos irgi iš Lietuvos. Norėjau jums 
parodyti ir padovanoti, — paaiškino ji.

Netrukus aš susipažinau su linksmu ir 
energingu jaunuoliu, kuris man papasako
jo apie Bobrovskio poezijos stilių, pastebė
damas, kad jo eiles labai sunku skaityti, 
kad geriausiai jas skaitęs pats autorius. Jis 
klausinėjo apie Lietuvą, Nemuno kraštą, 
kur gimė ir augo J. Bobrovskis.

Norom nenorom teko skirtis su labai 
maloniais ir svetingais šeimininkais. Kai 
taksi jau skubėjo miesto gatvėmis į centrą, 
aš, gėrėdamasis pro šalį plaukiančio vaka
rinio Berlyno grožybėmis, galvojau apie 
naujus pažįstamus, apie lietuvišką rūtų 
darželį, kuris metų metais žaliuoja kažkur, 
Berlyno priemiestyje, Klevų alėjos pa- 
unksmėje.

KADA SUSIKORĖ VILNIAUS
MUZIKANTŲ CECHAS?

Viduramžiais profesionalūs muzikantai 
susiburdavo į specialias brolijas, organiza
ciniu atžvilgiu labai panašias į amatininkų 
cechus.

Vienas seniausių muzikos cechų 1288 m. 
susikūrė Vienoje, „šv. Nikolajaus brolija“ 
gyvavo net 500 metų. Panašios sandaros 
buvo Paryžiaus „Šv. Žiuljeno menestrelių 
brolija", veikusi 1330-1774 m. Nemaža mu
zikos brolijų, į kurias būrėsi miestų švilpy- 
nininkai ir triūbininkai, senaisiais amžiais 
buvo Vokietijoje. Visos šios organizacijos 
rėmėsi teisėmis, kurias suteikdavo valdovų 
ir miestų magistratų privilegijos.

Vieną anksčiausių muzikos privilegijų 
Europoje išleido Lenkijos karalius Kazi
mieras Didysis 1336 m. Ją sudarant, val
dovui didelės įtakos padarė jo žmona, di
delė muzikos mecenatė, Gedimino duktė 
Aldona. 1549 m. šią privilegiją patvirtino 
ir išplėtė didysis Lietuvos kunigaikštis Žy
gimantas Augustas, subūręs Vilniaus Že
mutinėje pilyje pajėgią kapelą. Savo pirm
takų privilegijas tvirtino, taip pat teikdavo 
naujas ir vėlesnieji Lietuvos-Lenkijos val
dovai.

Muzikos brolijoms vadovaudavo keturi 
seniūnai — seniorai. Jie stropiai saugoda
vo cechų monopolines teises, leidžiančias 
groti visuomeninių iškilmių metu, priva
čiuose miestiečių pasilinksminimuose ir 
vestuvėse. Cechų muzikantai atkakliai ko
vojo su mėgėjų muzikantų „uzualistų“ or
ganizacijomis, jų konkurencija.

Cechai turėjo savas mokyklas, auklėjo 
mokinius, kurie brolijoms mokėjo po 20 
grašių ir, mokslui pasibaigus, privalėjo 
duoti statinę alaus. Brolijų nariai turėjo 
dalyvauti pasitarimuose, bažnytinėse apei
gose ir laidotuvėse, taip pat mokėti įnašus 
į „cecho skrynelę“.

Daugiausia muzikos cechų veikė Kroku
voje. Svarbiausia čia buvo „Mielaširdingu- 
mo brolija“ prie jėzuitų bažnyčios, įsteigta 
1638 m. Tai buvo didelis Krokuvos muziki
nės kultūros židinys, egzistavęs iki jėzuitų 
ordino panaikinimo Lietuvos-Lenkijos vals
tybėje. Didelės reikšmės turėjo 1622 m. 
prie šv. Jono katedros įkurta Varšuvos 
„Literatų brolija“. Jos pavadinimas kilo 
nuo to, kad jos nariai buvo „viri literati“, 
t.y. mokantys skaityti ir melstis lotyniškai. 
Kiek anksčiau, XVI a., „Vyriausioji litera
tų brolija“ veikė Živce.

Pirmasis muzikantų cechas Lietuvoje at
sirado 1630 m. šio sumanymo iniciatorius 
buvo Žemaičių vyskupas Melchijoras Gei- 
ša-Eliaševičius (vyskupavo 1630-1633). Vil
niaus „Muzikos brolija“ (konfraterija) gy
vavo ilgus metus. Po to laisvieji muzikai 
Lietuvoje sudarė ir kitus cechus arba bro
lijas.

V. .1. (iš Mokslas ir Gyvenimas)

Konfiskuos namus ir butus
Policijos padedami, Čekoslovakijoje pa

reigūnai tikrina ir konfiskuoja namus ir 
butus tų savo piliečių, kurie nuo okupaci
jos pabėgo į užsienius. Tokių neteisėtai už
sieniuose gyvenančių priskaičiuojama apie 
28.000.

Jeigu į pabėgusiųjų vietas bus įsikraus- 
tę giminės, jie bus iškraustomi.

KRITIKA IR GINČAI
Mūsų jaunimas, priklausantis bent ku

riai grupei ar organizacijai, paskaito ir E. 
L. spausdinamąsias kritikas ir visokius pa
sisakymus. Kas liečia jaunimų, net ir pa
diskutuojama. Bradforde atžalyniečiams 
vadovauja J. Traškienė, o kai B. Balčiū
naitė atsistatydino ir išvyko Kanadon, 
pirmininkauja Alb. Vitkauskas. Nesupran
tantiems lietuviškai mes turime ir gerų 
vertėjų, todėl nenuostabu, kad po tokių 
Lukšaičio laiškų prašėme Traškienę nors 
keliais žodžiais mus užtarti.

Ginčytis su vaikais ir jaunuoliais jai nė
ra reikalo, tam ji per sena. Per ilgai ji dir
ba su jaunimu, kartu ir šeimą jau užaugi
no, kad jų reikalų nesuprastų. Jos darbas 
jau buvo kritikuojamas, kai Lukšaitis dar 
su trumpom kelnytėm vaikščiojo. Mes pra
šėme, kad ji mūsų mintis kiek plačiau iš
dėstytų, kad Lukšaitis geriau pagalvotų, 
prieš pradėdamas kritikuoti, mus iš arčiau 
pažintų, rašytų faktus.

Dėl „Jaunimo skyriaus“ Lukšaitis rašo, 
kad šuo šuns nekanda skaudžiai... o jis sa
vo mokslo draugui kanda net per E. L. 
Mes tų kūrėjų nepažinojom, o Lukšaitis 
badu numarino. Jei daugiau mūsų mokėtų 
geriau lietuviškai išsireikšti ir taip kriti
kuoti. kaip Lukšaitis, „jaunimo skyrius“ 
nebūtų badavęs. Man trumpam straips
niui parašyti reikia kelių dienų, be to, dar 
pamokos, tai niekas neišeina.

Kiekvienas žmogus turi tėvus, giminių. 
Mes savo grupėje jaučiamės kaip šeima. 
Suprantame, kad kiekvienoj šeimoj yra ne
susipratimų, skirtingų nuomonių. Mes ku
nigais ir senberniais irgi nevisi būsim. 
Mes, lietuviai, irgi šeima. Kam kišti popu
liarumą kur nereikia?

Kritika sveikas dalykas, tik svarbu, kas

Lietuviški
Amžinieji skeptikai, nuolatos abejojan- 

tieji, įtaringieji dažnokai nuaiškina, kad 
tikrų lietuviškų patiekalų nesą. Sako, kad 
kas skanesnio, smaližių gomurį pakutenan
čio patiekiama lietuviškose valgyklose ar 
lietuvių šeimininkių padedama ant stalo, 
iš tiesų nėra jau tokie grynai lietuviški 
patiekalai, daugumas tokių valgių ir gėri
mų, esą, yra bendri ir lenkams, ir latviams, 
be to, dar gudams, neretais atvejais ir ry
tų vokiečiams. Grynai lietuviškų valgių ir 
gėrimų nesą jau taip gausu, o ir tie patys 
išlepintų gomurių savininkus neperdau- 
giausia tesužavi.

Turėtume, gal būt, pripažinti, kad po
puliariausi, atseit, lietuviuose labiausiai 
paplitę ir mėgiami valgiai bei gėrimai iš 
tikrųjų nėra koks nors išskirtinis lietuviš
kas išradimas. Va, rūgštus pienas su bul
vėmis arba rūgščių kopūstų sriuba mielai 
valgomi ir „savais“ laikomi iš tikrųjų ne
mažoje geografinėje erdvėje, maždaug vi
soje šiaurinėje, rytinėje ir vidurio Europo
je, nuo Uralo iki Dunojaus, nuo Suomijos 
iki Juodųjų jūrų. Na, o tokie lietuviuose 
mėgiami patiekalai, kaip cepelinai arba ku
gelis, žmonėse niekados nė grynai lietuviš
kų pavadinimų nesusilaukė...

O vis dėlto, matyt, turime ir grynai lie
tuviškų patiekalų. Ir ne taip jau mažai jų 
turime. Lietuviškojo kaimo šeimininkės 
buvo išradingos, o tą jų išradingumą ska
tino pati buitis. Maisto produktų įvairove 
lietuviškasis kaimas pasigirti negalėjo, ko
ne viską, ką šeimininkė padėdavo ant sta
lo, tekdavo pasigaminti ir užsiauginti nuo
savomis rankomis. O iš to iš tikro gana ri
boto produktų skaičiaus lietuvaitės vis dėl
to sukūrė nemenką patiekalų įvairovę.

Šiais metais Lietuvoje, įvairiuose kaimo 
rajonuose, organizuojami vadinamieji Lie
tuviškų valgių etnografiniai konkursai. Tų 
konkursų pavadinimas skamba pernelyg 
biurokratiškai, netgi pretenzingai moksliš
kai, kas, gal būt, aplamai gana būdinga 
šių dienų lietuviškajai kasdienybei. Tačiau 
tuose konkursuose išryškėjo visa eilė senų, 
tipiškai lietuviškų valgių ir gėrimų recep
tų. Deja, ne visi jie yra labai praktiški, 
ypač svetur gyvenančioms šeimininkėms. 
Iš kur gi Vakarų didmiestyje, kur nors 
Muenchene, Londone ar New Yorke lie
tuvaitė gaus ruginės duonos raugo?

Kai kuriuos tokių lietuviškų patiekalų 
aprašus čia spausdiname. Gal būt, lietuvai
tės ir svetur savo šeimas ir svečius norės 
nustebinti ir, vietoj „Helnzo“ konservų ar
ba kokių nors „Knorr“ miltelių, pagamins 
tai, kuo jau mūsų seneliai gardžiavosi...

GRYBAI
Grybai iš tiesų yra skanėstas, o grybų 

karaliumi, tur būt, visos šeimininkės ir 
visi smaližiai laiko baravyką. Bent Lietu
voje. Svetur, deja, tų baravykų gauti ne 
visuomet ir ne visada lengva. Tačiau ne
mažą baravykiškų patiekalų, matyt, gali
ma paruošti ir su kitais, rinkoje lengviau 
gaunamais grybais.
Dzūkiškas grybų rašalas

Nuplauti penkis džiovintus baravykus, 
imti vieną šaukštą miežinių kruopų, pusę 
vidutinio burokėlio (žalio). Užpilti 1 litrą 
(maždaug 2 paintai) vandens. Išvirti. Bai- 

kritikuoja. Mūsų „Atžalyno“ grupėj turim 
šokėjų, kurie šoka nuo 6-7 metų amžiaus, 
kiti jaunuoliai įstojo, kaip anglai sako, 
kaip gimę šokėjai, kiti lyg vieno kaulo, bet 
nereiškia, kad jie nepageidaujami. Mes per 
draugiški, kad norinčius bendrauti, kartu 
kur nors priklausyti, išstumtumėm iš savo 
tarpo. Jie išsijudina, susigyvename. Pagal 
bet kokią muziką ir beždžionė kraiposi, bet 
taut, šokių nešoka. Mes nevienodų gabu
mų — vieni pasiekia universitetus, kiti 
mokosi amato, išeina į fabrikus.

Ir šis laiškas neturi daug ką bendra su 
Lukšaičio kritikom. Negirdėjom, kad jis 
kitur kur būtų pasireiškęs lietuviškumu. 
Bradforde turėjome ir iš Italijos grįžusių. 
Prieš 9 metus aš tebuvau 9 metų, bet pri
simenu Šergalį, Garbonkų, kuris grįžęs sto
jo vadovauti skautams, šoko taut, šokius, 
šiemet stovykloj buvo Dressleris, Mačio- 
nis ir kiti buvę saleziečiai. Jie nekritikavo, 
patys dirbo, šoko ir kitus ragino.

Lukšaitis buvo kviestas prie 15-18-mečių 
prisijungti, jiem patarti, vadovauti, mus 
pamokyti, būti mums pavyzdžiu. Nejaugi 
tikrai mūsų vyresnieji, tėvai nieko gero 
neturi mums perduoti, ar tik Lukšaitis ne
nori matyti ir santykiauti?

Traškienės kvietimas E. Lukšaičiui ap
lankyti atžalyniečius sekmadieniais Brad- 
fordo Vyties klube tebegalioja. Man beveik 
18 metų, bet yra net 15-mečių, kuriems 
jaunimo klausimai labai rūpi ir kurie no
rėtų asmeniškai padiskutuoti su E. Luk- 
šaičiu. Būtų malonu, kad jis pravestų 
mums pokalbį su diskusijom. Mielas Luk- 
šaiti, kam kritikuoti, kodėl negalėtum nors 
kartą draugiškai, broliškai jaunimą lie
čiančius klausimus aptarti mūsų tarpe? 
Prašau rašyti „Atžalynui“. Ačiū.

Atžalynietis

PERSTATYTAS PAŠTAS
Rugsėjo pradžioj Vilniuje, Gedimino 

gatvėje (dabar vad. Lenino prospekte) bu
vo atidarytas pagal architektų Algio ir Vy
to Nasvyčių projektą perstatytas centrinis 
Vilniaus paštas. Tas pastatas paštui pra
dėtas vartoti tik po karo, kai senasis paš
tas buvo sugriautas. Anksčiau dabartinia
me pastate buvo įvairenybių teatrėlis. Ar
chitektai Nasvyčiai yra įdėję daug pastan
gų Vilniaus centriniam paštui kiek galima 
geriau sumoderninti viduje, ir suderinti su 
aplinka jo išorę. Uždavinys, atrodo, abiem 
atžvilgiais pasisekęs atlikti, tik modernūs 
techniniai įrengimai, statybai užtrukus ge
rokai ilgiau, nei tikėtasi, gali būti jau nebe 
visai pasiviję naujus reikalavimus. (E)

VERTOS DĖMESIO KNYGOS
B. Armonas —

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.

patiekalai
giant virti, supiausčius įdėti silkę, svogūną, 
pipirų, lauro lapelių, cukraus, druskos. 
Duoti su ragaišiu ar keptom bulvėm.
Joniškietiški grybų lašiniuočiai /

Imti slėgtus, raugintus arba džiovintus 
grybus. Sumalti mėsai malti mašinėle, pri- 
aėti svogūno, pipirų, druskos ir truputį 
lašinių, šitaip paruoštą grybų įdarą įdėti į 
padarytą tešlą ir išvirti. Valgyti karštus.

SRIUBOS
Zarasiečių ruginė sriuba

Ruginius miltus užpilti verdančiu van
deniu ir maišyti, kol putra pasidaro saldi. 
Po to troškinti krosnyje. Pridėti truputį 
cukraus ir padėti įrūgti. Valgyti su keptom 
pupom ar su sausom bulvėm, 
šakictiški rasamokai

Imti vieną litrą vandens, trečdalį litro 
burokų rūgšties, 200 gramų (anglų svaras 
— apie 450 gramų) augalinio aliejaus, pi
pirų, lapelių, svogūnų ir 10 bulvių. Virtus 
susmulkintus burokėlius pakepinti su alie
jumi ir svogūnais, dėti į verdantį vandenį 
ir supilti rūgštį. Prie sriubos duoti tuose 
pačiuose barščiuose virtas bulves. 
Suvalkietiškas čiolakas

Nusunkti šutintas bulves. Svogūnų gal
vutes sutrinti su druska, pridėti pipirų, lau
ro lapelių ir užpilti tuo karštu skystimu, 
įdėti žalių smulkiai supjaustytų svogūnų, 
krapų. Valgyti su karštomis šutintomis bul
vėmis.
Zarasiečių senovinė sriuba

Imti šalto nevirinto vandens, pagal sko
nį pridėti druskos, pripiaustyti svogūnų, 
juodos duonos ir pagerinti aliejumi. 
Skaistgiriečių kiškio kopūstų sriuba

Į šaltą vandenį įdėti morką ir svogūną. 
Kai vanduo užverda, įdėti pipirų, lauro la
pų. Pusvalandį pavirinus, nukošti priesko
nius ir sudėti nuskintus nuo kotukų ir nu
plautus šaltam vandeny zuikio kopūstus. 
Pavirinti 10-20 minučių. Druską dėti bal
tinant. Valgyti galima šiltą ir šaltą.*• •

Gelgaudiškietė A. Jakienė siūlo tokį pa
tiekalą, atrodo, tikrą skanėstą:

— Paimu rūkytą kumpį, išmirkau, ap- 
verdu, po to atšaldžiusi aptepu duonos teš
la ir pašaunu po krosnimi...

Šiuo receptu pasinaudoti išeivijos šeimi
ninkėms gali sudaryti didelių galvosūkių. 
Žinia, rūkyto kumpio jos nepristigs, bet 
duonos tešla Lietuvoje juk visuomet sup
rantama, kaip raugintos ruginės duonos 
tešla. O iš kur tos tešlos gauti? Gal būt, 
išradingos šeimininkės svetur vis dėlto su
siras išeitį?

(zam)

KARO MOKYKLOS 23-ČIOS LAIDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Pirmojo Prezidento Antano 
Smetonos Karo Mokyklos 23-ji laida pa
minėjo savo karo mokslo pradžios 30-tą- 
sias metines, šiaurės Amerikoje gyveną 
buvę karo mokslo draugai buvo suvažiavę 
Kanadoje, netoli Toronto: liepos 26 d. Pres- 
tone ir liepos 27 d. Paryžiuje (Paris). Ir 
vieną ir kitą dieną oficialiose dienotvarkės 
dalyse buvo prisiminti visi 23-čiai priklau
sę, taipgi jų gyvenimo keliai bei jų liki
mas. Ta proga nutarta pasveikinti visame
pasaulyje pasklidusius buvusius bendra
minčius ir palinkėti jiems geriausios sėk
mės.

Kai kurie suvažiavusiųjų buvo nesimatę 
daugiau kaip 28 metus. Kadangi dalyviai 
buvo atvykę su žmonomis, tai po oficialios 
dalies kiekvieną dieną sekė ir linksmoji. 
Buvo dainuota, šokta ir linksmintasi iki 
vidurnakčių. Suvažiavę iš Vankuverio, 
Niujorko ir Čikagos tikrai nesigailėjo nu
veiktų tolių ir viliasi vėl kada nors netoli
moje ateityje suvažiuoti.
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LONDONAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Kartu su šiuo „Europos Lietuvio“ nume
riu siunčiame visiems po keletą atsišauki
mų, kurie bus platinami „Pavergtųjų Tau
tų Savaitės" proga. „EL“ skaitytojai prašo
mi gautuosius atsišaukimus išplatinti savo 
kaimynų (anglų) tarpe arba tuojau, arba 
tarp lapkričio 9 ir 16 d.d. Galintieji išpla
tinti didesnius tų atsišaukimų kiekius, ga
li jų gauti DBLS raštinėje Londone.

Taip pat „Pavergtųjų Tautų Savaitės“ 
proga visi lietuviai prašomi rašyti trumpus 
laiškus Britų Ministerių Pirmininkui šiuo 
adresu: The Rt. Hon. Harold Wilson. Pri
me Minister, 10 Downing Street, London, 
S. W. 1. Laiške reikia trumpai išdėstyti 
Lietuvai padarytoji skriauda, neteisėta ru
sų okupacija, religijos persekiojimas, žmo
gaus teisių paneigimas okupuotoje Lietu
voje ar panašiai. Trumpus laiškų pavyz
džius galima gauti per DBLS skyrių val
dybas. Tikimasi, kad „Pavergtųjų Tautų 
Savaitės“ proga Britų Ministeris Pirminin
kas gaus apie 1 milijoną laiškų. Kviečiame 
visus į didžiąją talką.

r, - —
DIDELIS KONCERTAS LONDONE

Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo
menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. 
(šeštadienį), 7.30 vai. vak., Sporto ir Soc. 
Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9, 

KONCERTĄ.
Programą išpildys žinomosios solistės V. 

Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė 
J. Vainoriūtė.

Prieš kurį laiką toks koncertas buvo 
Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise
kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. 
Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi
klausyti ir pasižiūrėti Londone.

Valdyba

KUN. DR. K. A. MATULAIČIUI, MIC, 
75 METAI

Spalio 19 d. kun. dr. K. A. Matulaičiui 
sueina 75 metai amžiaus.
Spalio 19 d. ta intencija buvo iškilmingos 

pamaldos Lietuvių bažnyčioje Londone.
Lapkričio 15 d., šeštadienį, Londono lie

tuviškoji parapija, susitarusi su Šv. Onos 
Moterų Draugija, rengia kun. dr. K. M. 
Matulaičiui pagerbti jo sukakties proga 
vakarienę, kuri bus Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345A, 
Victoria Park Rd., London, E.9).

Numatantieji dalyvauti toje vakarienė
je, prašomi užsirašyti Lietuvių klebonijo
je, pas S. Kasparą, Ig. Dailidę, Baltic Sto
res — Z. Juro krautuvėje ar pas Šv. Onos 
Draugijos Valdybos nares.

Mokestis: 1 svaras. Sumokėti užsirašant.
Parapijos Komitetas

Moterų šv. Onos Draugijos Valdyba

PROCESIJA ŠV. PATRICKO KAPINĖSE
Lapkričio 2 d., sekmadienį, 5 vai. prasi

dės procesija nuo šv. Patricko kapinių kop
lyčios, kuri eis per visas kapines iki lietu
viškų kapinių.

ŠV. ONOS D-JOS IŠVYKA
Spalio mėn. 25 d. Moterų šv. Onos Drau

gija rengia išvyką į Coventrio Moterų 
„Gražinos" D-jos rengiamą vaidinimą ir 
šokius.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Spalio mėn. 26 d. (sekmadienį) bus šven

čiama Kristaus Karaliaus Šventė.
Šv. Mišios 11 v. ryto, o 6 vai. vak. prasi

dės Adoracija, kuri baigsis Eucharistine 
procesija.

SMAGUS RUDENS BALIUS
Spalio 11 d. Lietuvių Namuose įvykęs 

tradicinis metinis dainaviečių rudens ba
lius praūžė tikrai jaukiai ir linksmai.

Prigūžėjo pilnutėlė salė svečių iš visų 
Londono kampų ir provincijos. Ypač ma
tėsi daug naujų veidų ir tų, kurie tik ret
karčiais tesirodo Lietuvių Namuose. O 
tikrai, kaip anglai sako, balius buvo ver
tas kiekvieno išleisto peno.

Prisisotinę dainaviečių markės skanės
tais, baliauninkai, netraukios stygų kape
los palydimi, grakščiai sukosi salėje, tar
pais atsivėsindami neišsemiamais Kaziu
ko šaltiniais. Cepelinų konstruktorės Gi- 
rėnienės vadovaujama. pilvočių šimtinė 
jau prieš devintų vakaro buvo išskraidinta 
įvairiom kryptim, ir pasivėlavusieji į po
žeminį Lietuvių Namų aerodromą, turėjo 
tenkintis salės bufetu, kurio stalai mirgėjo 
dainavietiškais stebuklais.

Nemažesni pasisekimą turėjo ir loterija, 
kuri šį kartą buvo ypač turtinga. Net as
tuoni fantai: viskės, šampanai, tortai, vai
siai, šokoladai. .

Oficialiai balius baigėsi 1 vai. nakties, 
tačiau iki pat paryčių negeso šviesos, dalis 
įsismaginusių vis dar plūduriavo ir neno
rėjo skirstytis.

Londono Liet. Mot. Dainavos Sambūris 
dėkoja visiems atsilankiusiems ir tuo bū
du parėmusiems jų dirbamąjį šaipės dar
bą. Ypač didelė padėka tiems, kurie fan
tais loterijai parėmė šį subuvimą.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS Tarybos posėdis kviečiamas lap

kričio 8 d., šeštadienį, 2 vai. popiet, Lietu
vių Namuose Londone.

Visų narių dalyvavimas būtinas.
Kam reikalinga nakvynė, prašom tuojau 

pranešti.

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.

DERBY
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — lapkričio 9 d., 11 vai., Bridge 

Gate.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Savaitė prasidės spau
dos konferencija lapkričio 7 d., 7 vai., uk
rainiečių klube (31 Smedley Lane).

Lapkričio 8 d., šeštadienį. 6.30 vai., Man- 
chesterio Universiteto Institute of Sciencė 
and Technology, Reynold Building salėje, 
Sackville St., Manchester 1, įvyks paverg
tųjų tauti) koncertas. Po koncerto bus šo
kiai iki 1 vai. ryto.

Lapkričio 10 ir 15 d. d. Manchesteryje ir 
kitose vietovėse platinami atsišaukimai.

Lapkričio 16 d., sekmadienį, 2.30 vai., 
prie C. I. S. pastatų (skyscraper), Miller 
St., visos tautybės renkasi demonstraci
joms. Procesija žygiuos prie Nežinomojo 
kario paminklo, ten bus padėtas vainikas, 
trumpos bažnytinės apeigos ir kalbės par
lamento nariai. Procesijoje dalyvaus Man- 
chesterio vyskupas, tautybių dvasiškijos 
atstovai, miesto burmistras ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Visus tautiečius prašome gausiai daly
vauti koncerte ir demonstracijose.

Tautybių Komitetas 

NOTTINQHAMAS
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — lapkr. 3 d.. Vėlinėse,

7 v. vak., Židinyje.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
RYŠYS SU MIRUSIAIS

Vėlinėse ir jų aštuondienyje Židinyje 
bus ypatingos pamaldos už kritusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, už mirusius tau
tiečius. Lapkr. 3 d. šv. Mišios ir gedulingi 
mišparai laikomi 7 vai. vakare. Tam pa
čiam tikslui skiriamas ir visas lapkričio 
mėnuo.

NEMATYTAS FILMAS
Spalio 19 d., po 11.15 vai. liet, pamaldų, 

Židinyje bus parodytas lietuviškas garsi
nis spalvotas filmas, vaizduojantis liet, 
jaunimą. Nepasikartojanti proga pasigro
žėti.

DIDŽIOJE ŠVENTĖJE
Spalio 26 d.. Kristaus Karaliaus šventė

je. liet, pamaldas Židinyje atlaikys svečias 
iš Londono kun. dr. Kazimieras Aloyzas 
Matulaitis. MIC, žymus sukaktininkas, 
spaudos darbuotojas.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

IR JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
„Vyties" klubo valdyba ir jaunimo gru

pė ..Atžalynas" kviečia visus dalyvauti 
Kariuomenės šventės minėjime ir Jauni
mo Suvažiavime lapkričio 1 d. 6 vai. punk
tualiai, Textile Hall, Westgate, Bradford. 
Važiuoti iš centro iki naujo Morrisons Su
permarket. Iš kitos pusės važiuojantiems. 
— užpakaly naujos John Street Market.

Programoje: pulkininko T. Vidugirio pa
skaita. Jaunimo — Londono ,,Grandis“ gru
pė. Manchesterio „Aušra“ ir skautės. Not
tinghamo skautų-čių grupė ir Bradford© 
„Atžalynas" — pasirodymai.

Veiks parodėlė, baras, loterija ir užkan

džių bufetas. Šokiams gros lenkų „The Vel
vet Blues“ orkestras iki 11.30 vai.

Pradžia 6 vai. punktualiai, kviečiame vi
sus. savo ar ekskursiniu transportu, kuo 
gausiau dalyvauti.

Rengėjai

LIET. SODYBA
Tradicinis Sodybos Klubo Sezono Užbai

gos alutis šiais metais ruošiamas lapkričio 
29 d., šeštadienį.

Visos kitos organizacijos prašomos neda
ryti tą dieną parengimų, bet organizuoti 
išvyką į Sodybą.

VOKIETIJA
SKAUTAI PAGERBĖ SAVO GERADARĮ

Vyr. skautininke M. Jonikienė iš JAV 
rugpiūčio 11 d. Schwetzingene, lietuvių 
pionierių kuopos svetainėje, dalyvaujant 
kuopos nariams ir svečiams, įteikė tos kuo
pos vadui ir Vokietijos Lietuvių bendruo
menės pirmininkui inž. J. K. Valiūnui Lie
tuvių skautų sąjungos tarybos pirmijos pa
dėkos ordiną „už pažymėtinai gerą skau
tiškų pareigų atlikimą ir didelius nuopel
nus Lietuvių Skautų Sąjungai“.

BENDRUOMENĖS PIRMININKAS —
TAIKLIAUSIAS VOKIETIJOS ŠAULYS
Rugsėjo 7 d. Wiesbadene, Vokietijos šau

dymo pirmenybėse, didelio kalibro pistole
tų varžybose senjorų klasėje pirmą vietą 
laimėjo Vokietijos bendruomenės valdybos 
pirmininkas inž. J. K. Valiūnas ir tapo Vo
kietijos meistru. Iš galimų 600 taškų su
rinko 572.

J. K. Valiūnas yra keletą metų buvęs 
Badeno krašto šaudymo meistru, įvairių 
vokiečių šaulių klubų šaulių karalium, o 
1963 m. buvo laimėjęs 2-rą vietą Vokieti
jos taiklaus šaudymo pirmenybių koman
dinėse varžybose.

MIRUSIEJI
Rugpjūčio 21 d. po sunkios ligos Rhein- 

land-Pfalzo universiteto klinikose mirė dr. 
jur. Antanas Bardauskas. Palaidotas rug
pjūčio 25 d. Wald Mainz-Mombach’o kapi
nėse. Laidojimo apeigas atliko kun. V. Ka- 
leckas, asistuojant kun. J. Dėdinui. Laido
tuvėse dalyvavo velionio sūnus, atskridęs 
iš Cicero (JAV), VLB Mainzo apylinkės 
nariai, buvę tarnybos draugai iš Darm- 
stadto. Schwetzingene, Kaiserslauterno ir 
Mainzo. Be lietuvių, su velioniu atsisveiki
no vokiečiai, vengrai, arabai.

A. Bardauskas buvo gimęs 1906 m. lap
kričio 16 d. Kurtuvėnų valse., Šiaulių 
apskr. Studijas baigė Vytauto Didž. Uni
versitete Kaune. Buvo Neo-Lituania kor
poracijos narys, atsargos leitenantas, kri
minalinės policijos valdininkas. Į Vokieti
ją atvyko 1941 m. pradžioje. Tarnavo 
Wehrmachte, kariavo prieš sovietus Smo
lensko fronte.

Po karo Tuebingeno universitete gavo 
teisės daktaro laipsnį. Dirbo įvairiose ame
rikiečių žinybose. Dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, priklausė VLB Mainzo apylinkei. 
Dėl ligos š. m. pradžioje pasitraukė iš tar
nybos. Gydėsi įvairiose ligoninėse. Liepos 
25 d. išėjo iš ligoninės pilnas vilčių, nenu
jausdamas. kad nebeliko nė mėnesio laiko 
iki iškeliavimo amžinybėn. (VKV Inf.)

NEUSTADTO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimą sušaukė pirm. Ema Simana- 
vičienė ir darė valdybos pranešimą apie 
apylinkės veiklą. Išrinkta šios sudėties val
dyba: pirm. Jonas Breskys. ižd. Marijona 
Grunovienė. sekr. Vilius Petkevičius, na
riai Endrius Grimas ir Viktorija Vaškienė. 
Revizijos komisiją sudaro Ema Simanavi- 
čienė ir Mėta Grimienė.

Buvusiai pirmininkei padėkota už pa
vyzdingą veiklą.

Po susirinkimo pavyzdingosios Neustad- 
to šeimininkės Matilda Petkevičienė, Ema 
Simanavičienė ir Mėta Grimienė paruošė 
visiems dalyviams vakarienę. Pasikalbėta 
lietuvių organizacijos reikalais ir pasiryž
ta galimai tiksliau atlikti savo pareigas.

Onutė ir Rimantas Ničiai pasiryžo vykti 
į Vasario 16 Gimnaziją tęsti mokslo.

PASIMATYMAI BERLYNE

Vokietijos Lietuvių bendruomenės tary
bos narys ir valdybos reikalų vedėjas J. 
Lukošius, viešėdamas Berlyne, aplankė 
vietos apylinkės pirmininką M. Žilinską ir 
Babionaites. M. Žilinskas buvo ką tik grį
žęs iš JAV, kur svečiavosi ištisą mėnesį. 
Jis bandė rugp. 30 d. sušaukti apylinkės 
narių susirinkimą, bet daugelis dar nebuvo 
grįžę iš atostogų.

Šeimininkas parodė svečiui savo turtin
gą paveikslų (visi originalai!) bei skulptū
rų rinkinį ir papasakojo apie kelionę po 
Ameriką ir apie lietuviškos veiklos gali
mybes Berlyne. J. Lukošius painformavo 
apylinkės pirmininką apie Krašto valdybos 
darbus ir apie Vasario 16 gimnaziją.

YPATINGASIS T. F. RĖMĖJAS

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondas su
silaukė ypatingiausi© iš visų ypatingųjų 
rėmėjų. Tai Stasys Motuzas, jau 13 metų 
gyvenąs senelių prieglaudoje Vechtoje. Vo-

CHICAGOS KLUBO VEIKLA

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo Valdyba: iš kairės į dešinę sėdi J. Šidlauskas, Vyt. 
Bilitavičius, S. Kaulėnienė, L. Venckus, B. Sebastijonas; stovi P. Beinarauskas, V. 
Paliulionis, B. Blekys, A. Barauskas, J. Jokubka ir A. Lakas (Lekečinskas).

Kaip matome, tai būrys pačių aktyviau
si ų-vadovau j ančių Chicagos Anglijos lie
tuvių klubo narių, kurių darbų garsas pa
siekia ir mus įvairiausiais pavidalais.

Dabar kaip tik lapkričio mėn. pradžiai 
(9 d.) jie smarkiai ruošiasi literatūros ir 
muzikos vakarui, kurio programoje daly
vauti važiuoja iš Britanijos V. Šlaitas ir 
kun. J. Kuzmickis. Kitų Anglijoje gyve
nančių R. Spalio ir K. Barėno darbus, pa
sirodo, vakare skaitys aktorės E. Vilutienė 
ir E. Blandytė.

Muzikinėje dalyje pasirodys keturios 
kanklininkės Bilitavičiūtės. pianinu skam
bins K. Brazdžionytė.

Kad vakaras geriau pasisektų, valdyba 

kietijoje. Jis atsiuntė auką į Tautos Fon
dą — 125 dolerius.

Kaip jau žinoma, ypatingaisiais rėmė
jais TF yra pavadinęs tuos, kurių metinė 
auka yra bent 25 doleriai. Tiek aukojan- 
tiems ištisus metus asmeniškai siuntinėja
mi Eltos Informacijų biuleteniai. Atsižvel
gus į St. Motuzo amžių ir kuklias pragyve
nimo sąlygas, jo auka yra net daugiau kaip 
penkiagubai įspūdingesnė.

Gyvendamas prieglaudoje (su būreliu 
kitų vyresnio amžiaus lietuvių, dėl įvairių 
priežasčių negalėjusių išvykti į užjūrius), 
St. Motuzas yra užsiėmęs medžio drožinių 
kūryba. Vienas iš tų jo kūrinių jau yra 
plačiai pagarsėjęs. Tai lietuviškas kryžius 
su koplytėle, aptvertas tvorele, ir tame ap
tvertame darželyje žmogus, palinkęs po ki
tokiu kryžium, sudarytu iš rąsto su pen
kiakampe žvaigžde viršūnėje ir skersiniu 
iš kūjo su piautuvu — vergaujančios Lie
tuvos simbolis. Šio kryžiaus nuotrauka jau 
spausdinta keliuose vokiečių laikraščiuose, 
vokiečių religiniame žurnale, viename 
tarptautiniame leidinyje.

į TF Ypatingųjų rėmėjų eiles taip pat 
įsijungė, 25 dol. auka, Nekaltai Pradėtos 
Marijos seselės iš Putnam, Conn. (E)

PRANCŪZIJA
PRISIMINTAS

A. A. MIN. E. TURAUSKAS
A. a. E. Turausko 3-jų metų mirties me

tinių proga jo kapą Paryžiuje-Nanterre ap
lankė Europos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Tarybos pirmininkas A. Venskus 
bei kiti bendraminčiai, papuošdami jį gė
lėmis.

Šiame prisiminime dalyvavo E. Turaus- 
kienė ir taip pat velionies giminės.

(ELKDT Inf.)

„TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA!“
S. Simon, „Le Figaro" korespondentas, 

šį rudenį buvo įleistas 48 valandoms į Pra- 
gą, ir spalio 6 dienos „Le Figaro“ jis apra
šo nuotaikas Pragoję. Iš su kartėliu žmo
nių tarpe sklindančių pasakojimų, jis mini 
istoriją su sovietų karininku, kuris užėjo į 
kavinę: visų veidai sustingsta, užviešpa
tauja grėsminga tyla — trisdešimt čekų 
žiūri į kapitoną, geriantį alų. Nebegalėda
mas susivaldyti, vienas čekas sušunka: 
„Tegyvuoja laisva Čekoslovakija!" Kari
ninkas pakyla, atsisuka į čekus ir, prieš 
išeidamas, pusbalsiu ištaria: „Tegyvuoja 
laisva Lietuva!“

ITALIJA
UKRAINIEČIAI LANKO LIETUVIUS
Spalio 1 dienų naujus saleziečių namus 

aplankė Romos popiežiškoji mažoji ukrai
niečių seminarija. Suvažiavę iš įvairių Eu
ropos ir Amerikos šalių 98 seminaristai, 
po trijų dvasinio susikaupimo dienų, di
desniam susipažinimui bei susidraugavi
mui pašventė vieną dieną iškylai. Aplankę 
Tivoly garsiąją Vilią Adrianą, o Frascaty 

visam reikalui aptarti buvo sukvietusi po
sėdį su rašytojais A. Baronu, K. Bradūnu, 
J. švabaite-Gyliene ir Margučio ir S. Bar
čus radijo atstovais.

Kitas reikalas, kuriuo valdyba rūpina
si, tai paruošti ir išleisti Alg. J. Kaulėno 
monografiją. Jai renkama medžiaga.

Beje, Klubas yra paskyręs tris stipen
dijas Britanijos jaunuoliams, kurie neaki
vaizdiniu būdu norėtų išeiti lituanistinius 
dalykus Pedagoginiame Lituanistikos In
stitute Chicagoje. Viena stipendija ryžosi 
pasinaudoti solistė V. Galbuogytė. Dabar 
jau susirado ir kitas kandidatas — P. Vir
žintas, gyvenąs Jaunimo Židinyje Notting- 
hame.

dar priešromėniškąjį Tusculum, pietums 
pasirinko dar negarsius ir vos besikurian
čius „Lituani Don Bosco“. Ir jiems patiko 
pakili ir rami vieta, su sveiku pušų kvapu 
parkas, jauki aplinka ir lietuviškas sve
tingumas. Nevienas primygtinai pabrėžė 
nesitikėjęs rasti tokią jaukią vietelę.

Šv. Juozapo vardo mažoji seminarija yri 
globojama ir remiama Rytų Apeigų kong
regacijos. Seminarijos vadovybė ir moko
masis personalas tos pačios kongregacijos 
patikėta ukrainiečiams saleziečiams.

Išėję vidurinius mokslus mažojoj semi
narijoj. kandidatai gali stoti į didžiąją ku
nigų seminariją čia pat Romoj, arba pasi
rinkti kitą kelią.

Mažosios seminarijos pašonėj ukrainie
čių kardinolas Slipij įkūrė nemažą ukrai
niečių kultūros centrą (katalikiškąjį uk
rainiečių universitetą Romoj) ir šv. Sofi
jos bažnyčią, kurią sekmadienį pats po
piežius pašventino. Mūsų direktorius, svei
kindamas seminarijos vadovybę ir semina
ristus, kaip tik tai' ir priminė: „Praėjusį 
sekmadienį popiežius jus aplankė, o šian
dien jūs aplankote mus; tuo mes jaučia
mės dvigubai pagerbti.“

PE

SALEZIEČIAI Į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Vokietijos lietuvių sielovados direkto
rius. msgr. dr. J. Aviža, pasitaręs su Vasa
rio 16 gimn-jos direktorium, kreipėsi į Sa
leziečių Vyriausiąjį rektorių, prašydamas 
dvejų saleziečių Vasario 16 gimnazijai, bū
tent, kapeliono ir bendrabučio vedėjo. Vyr. 
Saleziečių Taryba Torine pristatytą reika
lą svarstė kartu su Romos lietuviais sale
ziečiais ir atsiliepė teigiamai.

Kun. St. Šileika jau Vokietijoj — ir jau 
eina kapeliono pareigas. Dėl bendrabučio 
vedėjo kiek sunkiau, nes, jau prasidėjus 
mokslo metams, visi yra užangažuoti ki
tiems darbams. Tačiau tikimasi ir šiame 
reikale surasti išeitį.

tp

MUZ. L. DIGRYS ŠVEICARIJOJE
Leopoldas Digrys. muzikas vargoninin

kas. dalyvavo Šveicarijoje (Liucernoje) 
įvykusiame tarptautiniame vargonų muzi
kos festivalyje. Po to L. Digrys dar kon
certavo keturiuose Šveicarijos miestuose.

(E)
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