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JEI NE RUSIJA
Jei ne Sovietų Rusija, trys mažos Balti

jos respublikos būtų turėjusios pavydėtiną 
savo kaimynų skandinavų likimą. — tokia 
yra išvada iš didelio Pierre ii- Renee Goss- 
et reportažo, išspausdinto rugp. 31 — rugs. 
6 d. d. „Nice-Matin“ laikrašty. Tą jų repor
tažą persispausdino keturi dienraščiai: 
„Midi Libre" — Montpellier, „Republique 
du Centre“ — Orleans, „Les dernieres 
d'Alsace“ — Strasburg ir „Les Dernieres 
Nouvelles du Haut-Rhin" — Colmar. „Mi
di Libre“ to reportažo pabaigą pavadino: 
„Už vieną rožę — buto nuoma savaitei“.

Sunki atmosfera, netikra, gilaus ir ga
lingo tautinio judėjimo baimė Maskvoje. 
Maskvos primestosios ekonominės siste
mos trūkumai nebuvo pastebėti šių pran
cūzų žurnalistų, nes jie, labai apsupti ofi
cialių gidų, neturėjo galimybių susitikti 
su vietos gyventojais. To straipsnio pra
džioje pažymėta, kad nei Prancūzija, nei 
kitos didžiosios valstybės niekuomet nėra 
pripažinusius Baltijos valstybių okupaci
jos ir kad Prancūzija santykiauja su SSRS, 
kurią sudaro tik dvylika respublikų.

* * *
„Nice/Matin“ išspausdino Pierre ir Re

nee Gosset(vyras ir žmona) didelį repor
tažą „Tos Baltijos respublikos, taip gerai 
ir taip blogai susovietintos“. Estija, Latvi
ja, Lietuva, kas jas beatsimena? Užkariau
tos, išlaisvintos, iš naujo nušluotos, api
plėštos, vėl okupuotos ir dar kartą išlais
vintos, tos Baltijos valstybės, kurioms, ne

Septynios DIENOS
Brandtas perima pareigas Sojuzai nusileido

Vakarų Vokietijos kanclerio pareigas 
perėmė socialdemokratų vadas Willys 
Brandtas.

Jo vyriausybė bus koalicinė — socialde
mokratų ir laisvųjų demokratų. Balsuo
jant pasitikėjimo klausimą parlamente, 3 
laisvieji demokratai nedalyvavo, dėl to vy
riausybinė koalicija turėjo tik 9 balsų per
svarą.

Po karo tai bus pirmoji socialistinė vy
riausybė.

Krogeriai į Lenkiją
Britai paleido iš kalėjimo prieš 8 metus 

nuteistuosius sovietų šnipus Peterį ir Ele
ną Krogerius. Jie buvo nuteisti po 20 me
tų.

Už laisvę jiems sovietai paleido britų 
mokytoją Brooke, atsėdėjusį už antisovieti- 
nės literatūros (gabenimą 5 m., bet sovie
tai grasino, kad jis gali būti iš naujo tei
siamas jau kaip šnipas.

Krogeriai išvažiavo į Lenkiją.

Nauja valdžia Somalijoje
Jau esame rašę, kad Somalijoje polici

ninkas nušovė prezidentą.
Prezidento laidojimo dieną krašto val

džią perėmė kariuomenė ir policija. Suda
ryta revoliucinė taryba, kuri paskelbė, kad 
iki šiol valdantieji vertėsi korupcija.

Čekoslovakijos vadai Maskvoje
Čekoslovakijos vadai Husakas, Svoboda 

ir kiti Maskvoje tarėsi su sovietiniais va
dais.

Kadangi Čekoslovakijoje maždaug jau 
įvesta tvarka, kuri gali būti priimtina so
vietų vadams, tikimasi, kad čekoslovakai 
ta proga išsilygs pinigų savo ekonominei 
programai vykdyti.

Delegacija Kinijoje
Užsienių reikalų ministerio pavaduoto

jo Kuznecovo vadovaujama sovietinė dele
gacija nuvažiavo į Kiniją aiškintis dėl pa
sienio nesusipratimų. Jo padėjėjas — gen. 
Matrosovas, valstybės saugumo komiteto 
(KGB) viršininkas pasienio dalinių reika
lu.

Kuznecovas, be kita ko, yra sovietų įga
liotinis įvairiems opiems reikalams aiškin
tis. Jis yra buvęs ir Čekoslovakijoje, kai 
prasidėjo nesusipratimai su Maskva.

Lietūs Tunise
Ilgiau užtrukę dideli lietūs labai apnai

kino Tunisą ir pridarė daug nuostolių.
Žuvo ne mažiau kaip 500 žmonių. Nuos

tolių pridaryta bent už 40 mil. svarų.

Prekyba pagyvės
JAV senatas nutarė atleisti varžtus, ku

rie draudė išvežti į Sov. Sąjungą ir kitus 
komunistinius kraštus apie 1.300 gaminių, 
laikomų strategiškais.

Strategiškais paliekami apie 200 gami
nių.

Prez. Niksono vyriausybė priešinga to
kiam nutarimui.

paisant visa tai. nuo neatmenamų laikų 
reikia vis kas šimtmetis po 20 metų įsiti- 
tikinti, kad jos dar egzistuoja ir kuo jos 
tapo. ,,Larousse“ skaitome, kad nuo 1944 
m. jos yra sovietų socialistinės respubli
kos. O ką iš jų padarė sovietizacija?

Atsakymą duoda žymūs bendradarbiai 
Pierre ir Renee Gosset savo šešiuose 
straipsniuose, grįžę po ilgos kelionės į tuos 
kraštus, kur visada, šalia oficialių žmonių 
ir padėčių, susidaro ryšiai už gido nuga
ros. Visai kitokia realybė ryškėja iš pasta
bos, kartais iš vieno žvilgsnio...

Talinas, Ryga, Vilnius, be abejo, sovieti
nės sostinės, bet ten tebegyvena širdis, ku
rios plakimas turi ypatingą atgarsį tarp 
Kremliaus sienų.

Keistas kraštas, kur Tifliso ūkininkas 
kasdien atvyksta į Vilnių parduoti dvide
šimt kilogramų pomidorų, į kurių kainą 
įskaitomas 4 valandų skridimas (Tupolev 
124). Tai tokios išlaidos, kaip'skristi Casa- 
blanka — Paris — Casablanka...

Ir kur rožės, įvyniotos į celofaną, kaina 
yra kaip darbininko savaitės buto nuoma...

♦ * *
„L’Humanitė" rugsėjo 10-30 d. d. spaus- 

dinosi Alain Guerin'o didelę anketą (po 
puslapį), pavadintą „Penktoji kolona egzi- 
ly“, kurioje smulkiai aprašomas „Paverg
tųjų Tautų“ organizacijos steigimas JAV, 
kritikuojami visų Amerikos prezidentų pa
sisakymai dėl balti) ir tremtinių politinės 
organizacijlbs. Ten patvirtinama, kad

Visi trys sovietiniai erdvės laivai Sojuz 
nusileido su 7 kosmonautais.

Erdvės bazė, kaip buvo spėliojama, ne
buvo sudaryta.

Naujas skundas
Sovietų Sąjungos grupė pilietinėms tei

sėms ginti pasiuntė 46 asmenų pasirašytą 
skundą J. Tautų gen. sekretoriui U Tantui 
dėl areštų ir persekiojimų.

Skunde, be kita ko, rašoma, kad iš anks
čiau panašų pareiškimą pasirašiusių 2 su
imti kažkur dingo, o kiti 2 buvo uždaryti 
bepročių ligoninėse.

Vėlesnėmis žiniomis, suimti jau kai ku
rie iš tų, kurie pasirašė tą paskutinįjį 
skundą.

Tito mostas prieš žydus
Prez. Tito leido Jugoslavijoje susivažiuo- 

ti Rytų ir Vakarų kraštų žydų vadams.
Jugoslavija yra nutraukusi diplomati

nius ryšius su Izraeliu, kai 1967 m. jis su
mušė arabus. Šitam pasitarime dalyvavo ir 
Izraelio atstovai.

JAV piliečiai Izraelyje
Arabų kraštuose kilo tikras sujudimas, 

kai JAV pareiškė, kad Izraelio kariuome
nėje tarnauja Amerikos piliečių.

Irakas tuoj paskubėjo paskelbti, kad tai 
yra „atvira amerikiečių agresija“.

Europos saugumo konferencija
Britanijoje lankėsi Lenkijos užsienių 

reikalų min. Winiewiczs ir tarėsi dėl sovie
tinio bloko siūlomos Europos saugumo 
konferencijos.

Sov. Sąjungos vyriausybei rūpi ta konfe
rencija, nes ji nori rasti susipratimą su 
Vakarų valstybėmis dėl pasidalijimo ka
rine įtaka. Jeigu Vakarai patvirtintų da
bartines sovietų įtakoje esančių kraštų sie
nas, tada Sov. Sąjunga būtų tikra, kad ji 
gali pasinaudoti Brežnevo doktrina — ne
sivaržydama sudrausti nepaklusnius sovie
tinius kraštus.

Atsiskaitymas
Čekoslovakijos komunistų partija su

spendavo Pavelą, buvusį Dubčeko vidaus 
reikalų ministerį, kuris savo ministeriją 
buvo išvalęs nuo rusų ryšininkų.

Kiek anksčiau parlamento nario teisės 
atimtos gen. Prchlikui, buvusiam partijos 
centro komiteto saugumo viršininkui. Jis 
ir areštuotas.

Bado pavojus
J. Tautų maisto ir žemės ūkio organiza

cija įspėja pasaulį, kad jeigu turtingieji 
kraštai nepakeis savo žemės ūkio ir preky
bos politikos, po 15 metų bus susidurta 
su didele bado ir nedarbo krize.

Neskaitant Kinijos, pasaulis 1965 m. tu
rėjo 1.500 mil. gyventojų, 1985 m. numato 
turėti 2.500 mil.

ACENo steigimo metu, 1947 m„ rusų pa
vergtuose kraštuose dar veikė partizanai. 
Didžiausiais antikomunistais laikomi uk
rainiečiai („nuodingiausi"), antroje vietoje 
nacionalistai baltai, kurie su didžiausiu 
įnirtimu kovoja prieš okupantus ir dažnai 
sukelia triukšmą tarptautinėje arenoje ir 
turį vokiško ir hitleriško atspalvio. Re
miantis iš vokiečių archyvų surinktais 
duomenimis, puolami ir. atskiri asmenys, 
kaltinami bendradarbiavimu su naciais. 
pvz„ latvis Karlis Lobe vadinamas mažuo
ju Eichmanu. Puolami taip pat vokiečiai 
repatrijantai ir jų organizacijos.

NEPRIPAŽĮSTA INKORPORACIJOS

Baltiečių Taryba Australijoje gavo laiš
ką iš Australijos užsienių reikalų ministe
rijos, — atsakymą į pasiteiravimą dėl 
Australijos vyriausybės laikysenos Balti
jos valstybių klausimu. Laiškas adresuotas 
Baltiečių Tarybos pirmininkui, rašytas 
rugsėjo 16 dieną ir pasirašytas Allen Fair
hall. einančio užsienių reikalų ministerio 
pareigas. Laiško toks turinys:

„Užsienių reikalų ministeriui esant iš
vykusiam į užjūrius, rašau Jums dėkoda
mas už Jūsų rugpiūčio 31 dienos laišką, 
kuriame teiraujatės, ar buvo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos inkorporacijos į USSR 
pripažinimo klausimas iškeltas diskusijose 
tarp Australijos ir USSR vyriausybių, ku
rias p. Freeth (Užs. reikalų ministras. E.) 
minėjo savo pareiškime parlamente rug
piūčio 14-tąją.

„Man malonu patvirtinti, kad šis daly
kas nebuvo iškeltas p. Freeth minėtose dis
kusijose, ir užtikrinti Jus, kad Australijos 
vyriausybė nepripažįsta Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Są
jungą teisinio galiojimo. Kaip tik p. Freeth 
visai neseniai turėjo progos viešai patvir
tinti tą vyriausybės poziciją šiuo reikalu, 
1969 m. rugsėjo 9 dieną atsakydamas j p. 
Haydeno paklausimą Atstovų Rūmuose. 
Atsakydamas p. Haydenui, p. Freeth irgi 
nurodė, kad Australija niekad nėra atšau
kusi pripažinimo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vyriausybių, kurios USSR invazijos 
ir tų valstybių okupacijos 1940. metais bu
vo priverstos pasitraukti į egzilę.“ (E)

„DRAUGYSTĖS“ KOOPERATYVAS

Būdinga iškarpa iš kasdienybės Lietuvo
je yra parodyta rugs. 30 d. Tiesoj, papasa
kojime apie vieno namo gyventojus Mari
jampolėj (dabar vadinamoj Kapsuku).

Prieš šešerius metus, sako, buvo įkurtas 
pirmasis mieste gyvenamųjų namų staty
bos kooperatyvas. Jo nariai pavadino tą 
savo kooperatyvą „Draugystės“ vardu, o 
kai pasistatė namą ir atšventė įkurtuves, 
tai kieme net ir draugystės medį pasisodi
no. Iš pradžių visi naujakuriai, bendro na
mo savininkai, sugyvenę gerai. Bet dabar 
tas sugyvenimas jau prisimenamas tik 
kaip gražus sapnas: „Name kunkuliuoja 
aistros, verda įtemptas nervų karas“...

Visų pirma — tas draugystės medis bu
vo obelis. Vienas gyventojas, pasirodo, be
daly vaująs ir kitame kooperatyve, kuris 
turi kolektyvinį sodą užmiestyje. Tai jis 
tą draugystės obelį išrovė, išvežė ir pasiso
dino tame kolektyviniame sode... O kieme 
vietoj obels keturi (paskui jau šeši) ėmė 
kasti ir lieti pamatus garažui. Kam, jei 
niekas automobilių neturi? — „Bus prūdas, 
atsiras ir varlių!“— išdidžiai atsako staty
tojai. Iš tikrųjų, netrukus jau susidarė na
me dvi partijos: važiuotų ir pėsčių. Pėstie
ji turi daugiau balsų susirinkime, bet kiti 
— turi automobilius. Tiems, kurie neturi, 
garažas nekliūva, bet priešinasi, kam tie 
pradėjo statyt nepasiklausę. Skundai val
džios įstaigose. Ten vieni uždraudžia sta
tybą, kiti patvirtina planą. Tie vėl stato. 
Kai pastatysim, tada ir su milicija nedrįs 
sugriaut... Korespondentas rašo:

„O dabar kaimynas su kaimynu jau ne- 
sisveikina, svaidosi replikomis, pagrasina. 
Sako, tėvų pavyzdžiu jau niaukiasi vie
ni prieš kitus ir vaikai. Ginčas negesina
mas plečiasi“.

Smūgis kolektyvizmo idėjų įgyvendini
mui... (E)

KAUNIEČIŲ SANTAUPOS

Kauno miesto vykd. kom. pirmininkas 
J. Skėrys teigia (Švytury, 1969/14), kad 
„Mieste yra 5687 nuosavos lengvosios ma
šinos“. švyturys nuo savęs pridėjo, kad 
Vilniuje mažiau — 4701.
Ten pat teigia, kad kauniečiai taupomose 

kasose dabar turi pasidėję 60 mil. rublių, 
arba vidutiniškai po 750 rublių kiekvienas 
indėlininkas. Išeitų, kad indėlininkų yra 80 
tūkstančių, maždaug kaip šeimų Kaune. 
Vadinasi, šeimos atsargos — trijų mėnesių 
vidutinis šeimos uždarbis. Tai yra kaunie
čių dvidešimties metų santaupos... (E)

PASAULIS APLINK MUS
WILLYS BRANDTAS IR KITI

Vakarų Vokietijos socialdemokratų va
das W. Brandtas, sudarąs koaliciją su lais
vųjų demokratų partija, ruošiasi perimti 
krašto valdžią. Po karo tai bus pirmoji to
kia Vokietijos vyriausybė, kurioje socia
listai gros vadovaujančiu smuiku. Kiek il
gai gros, neįmanoma būtų pasakyti, nes ta 
koalicija parlamente teturės tik 12 balsų 
persvarą. Jeigu laisvieji demokratai net ir 
išlaikytų iki galo, iki kitų rinkimų nepa- 
keitę nuomonės, ir pasiliktų kaip koalici
jos partneriai, tai 12 balsų skirtumas vis 
dėlto gąsdinantis.

Bet Brandto partijos atėjimą Vokietijos 
valdyti su džiaugsmu sutiko pirmiausia tie 
kraštai, kuriuos valdo socialistai: Britani
ja, Švedija ir kiti. Jų džiaugsmas visiškai 
suprantamas — toks tokį visada labiau 
brangina ir myli negu kitokį. Bendramin
čiai visada labiau suteikia. Savo metu, 
kaip atsimename, ranka rankon patenkin
tos ėjo nacių valdomoji Vokietija ir fašis
tinė Italija. Net ir Lietuva tada įspyrusi 
akis žiūrėjo į tuos izmus ir oficialiai di
džiavosi Liudu Gira, kuris savo poemose 
garbino musoliniškąjį fašizmą.

Ką Vokietijai ir pasauliui duos naujoji 
Brandto vyriausybė?

Atsakymą pateiks laikas. Iš socialistų 
galima tikėtis ir laukti didesnių socialinių 
reformų. Deja, jau iš anksto spėjama, kad 
šičia Brandtas bus santūrus ir ne dėl to, 
jog jis nenorėtų. Santūrumą jam padiktuos 
partneriai — laisvieji demokratai. Jie gi, 
tie laisvieji demokratai, yra vadinamieji 
liberalai, nedidelė partija, bet jungianti 
labai šakotą sluoksnį žmonių. Toje parti
joje nemažas vaidmuo skirtinas turtuo
liams, kurie nori laisvės ūkiniame gyveni
me. Kai tik kuri nors vyriausybė ryžtasi 
didesniais mokesčiais apkrauti pramonę ar 
kitokius turtus, tie liberalai tuojau ir pa
kelia galvas ir ima rodyti didžiulį nepasi
tenkinimą. Ką toks rodymas reiškia, ne
sunku suprasti, kai žinome, kad jų rankose 
kapitalai. Pinigas ne kartą yra daug dides
nę jėgą parodęs, negu milijonų balsai.

Kur reformų galima laukti, tai Vokieti
jos užsienių politikoje. Brandtas ir jo par
tija dėl užsienių politikos, ypač dėl santy
kių su Rytų Europa, visiškai nesutarė su 
krikščionių demokratų partija, nors jis 
pastaruosius pusantrų metų buvo krašto 
užsienių reikalų ministeris. Jis net yra pa
sisakęs, kad jei po rinkimų socialdemokra
tai vėl įeitų į krikščionių demokratų suda
rytą koalicinę vyriausybę, tai Brandtas 
nesiims jau užsienių reikalų ministerio 
pareigų. Kai Gomulka pasiūlė, kad V. Vo
kietija atsisakytų kalbėti visos Vokietijos 
vardu, pasirašytų sutartį, įpareigojančią 
nebūti atomine valstybe, ir pripažintų Len
kijos dabartinę sieną vakaruose, Kiesinge- 
rio partija nepalankiai sutiko tą balsą. Tie 
Lenkijos norai yra kraštutiniai, bet Bran
dto partija žiūrėjo į pasiūlymą, kaip pa
grindą kalbai pradėti. Kai Maskva nese
niai pasiūlė tartis dėl nepuolimo pakto, 
kad abi pusės pasižada ginklu nespręsti 
ginčytinų klausimų, Kiesingeris tą pasiū
lymą pavadino noru priversti Vokietiją ka
pituliuoti. O Brandtas buvo palankus.

Dėl to galima laukti, kad Brandto vy
riausybė dabar ir rūpinsis svarstyti ir 
spręsti kaip tik tokius klausimus. Brand
tas, atrodo, galvoja, kad tasai santykių ge
rinimas su Rytais gali palaipsniui vesti į 
Vokietijos apjungimą ir į atoslūgį Euro
poje.

Laisvieji demokratai jį čia rems. Pana
šią politiką skelbia ir jų pačių vadai jau il
gesnis laikas. Gal laisvieji demokratai turi 
ir kiek kitokių sumetimų, remdami tokią 
bendradarbiavimo su Rytais politiką, negu 
socialdemokratai, bet šįkart tikslas tas 
pats. Pavyzdžiui, per šių metų pirmąjį pus
metį abiejų Vokietijų prekyba pašoko net

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad spalio 12 d. Montrealio ligoninėje 

Kanadoje po sunkios ligos mirė mūsų 
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apie 40 procentų. Vakarų Vokietijos libe
ralus. kurių kapitalai gamina išvežamą
sias prekes, gali tik džiuginti tokia padėtis.

TURTAI ŠIUKŠLYNUOSE

Kol Britanijoje tebevyksta šiukšles išve- 
žančių darbininkų streikas, vienur sustab
domas. kitur tik pradedamas, laikraščiai 
pradėjo rašyti, kokie turtai susidaro tuose 
šiukšlynuose, įskaitant metalo laužą.

Pavyzdžiui, kaip The Observer savait
raštyje Andrew Leigh rašo, praeitais me
tais vien Londone buvo surinkta 2.272.000 
tonų šiukšlių. Jas rūšiuojant, atrinkta 18. 
800 tonų įvairių metalų, 3.100 tonų teksti
lės gaminių ir 400 tonų butelių.

Ką savivaldybių šiukšlininkai išveža kas 
savaitė, dar nėra viskas. Nereikalingas me
talas ir kitokios atliekos (padangos, sune
šioti drabužiai) supirkinėjami ir tų žmo
gučių, kurie tam tikromis dienomis važiuo
ja atitinkamo rajono gatvėmis, pasikinkę 
arkliuką, ir šūkauja, kad gyventojai išgirs
tų ir paskubėtų atiduoti, kas jiems nerei
kalinga. Suvežti į tam tikrus centrus ir 
perdirbti, tie seni daiktai sutaupo Britani
jai daugiau kaip pusantro milijardo svarų 
kas metai.

Nors visokios atliekos dar kaip reikiant 
nepanaudojamos, bet vis tiek plieno pra
monė sutaupo kraštui kasmet apie 100 mil. 
svarų, perdirbdama senus daiktus ir už 
tokią sumą neįsigabendama žaliavos iš 
svetur, kitų metalų pramonė — 800 mil. 
Praeitais metais 40 procentų viso krašte su
naudoto vario sudarė iš laužo sudarytasis. 
Kadangi vario tona kainuoja net 659 sva
rus, tai kraštui sutaupyta importo sąskai- 
ton 197 mil. svarų.

Švinas vėl perliedinamas, ir jo tik maža 
dalis tesunyksta. Surinktasis popierius va
žiuoja atgal į popieriaus fabrikus. Visokios 
guminės padangos irgi perdirbamos iš nau
jo.

Viena, ko Britanijai, sako, dar trūksta, 
tai kapitalo senus daiktus renkančioms fir
moms, kad jos įsigytų pusmilijonį kainuo
jančias mašinas metalo laužui tvarkyti. 
Tik viena firma tokią turi, kuri sutvarko 
per dieną iki 300 automobilių. Mašina iš
skirsto metalus rūšimis, suvalgiusi automo
bilį. O rinkoje yra jau tokia mašina, kuri 
per dieną „suvalgo“ iki 800 senų automo
bilių.

S. Baltaragis

Toks yra Vilnius
AMERIKIEČIŲ RADIJO, TELEVIZIJOS 

ATSTOVAS VILNIUJE

Visose JAV-se televizijos, radijo stotis 
turinti CBS kompanija savo atstovą-repor- 
terį Burt Kventą yra pasiuntusi į Sovietų 
Rusiją. 1969 m. spalio mėn. 3 d. 10 vai. 30 
min. vakaro Kalifornijos laiku, beklausy
damas žinių, netikėtai išgirdau minėto as
mens pranešimą iš Vilniaus. Jis kalbėjo 
tiesiai iš Vilniaus. CBS radijo stotis jo 
įkalbėtą pranešimą paleido radijo bango
mis visai Amerikai. Kartais tokie praneši
mai kartojami. Jis kalbėjo, maždaug, taip:

„Esu sovietinės Lietuvos sostinėje Vil
niuje (aiškiai ištarė Vilnius). Ši sovietines 
Lietuvos sostinė yra senas, įdomus mies
tas, kuriame tarp mūrinės architektūros 
matai įdomių senų medinių namų. Priešin
gai Rusijos Maskvai, čia žmonės daug spal
vingiau apsirėdę ir visas miestas daro švie
sesnio, kultūringesnio miesto įspūdį. 
Maskvoj atsisėdus kavinėj ar restorane, 
greta sėdintieji žmonės, jei sužino, jog esi 
užsienietis, juo labiau amerikietis, su ta
vimi nenori kalbėti ir stengiasi greitai pa
likti tavo kaimynystę. Vilniuje yra prie
šingai. čia vietiniai gyventojai, patyrę, kad 
esi užsienietis ar amerikietis, bando su ta
vimi kalbėtis jų laužyta anglų kalba, sten
giasi tau padėti, su tavimi susibičiuliauti. 
Mieste gyvena lietuviai, rusai, lenkai ir ta 
eile girdėti kalbant. Gyventojai pirmoje ei
lėje sakosi esą lietuviai, o tik po to sovietų 
piliečiai. Turistams iš visos sovietinės Lie
tuvos teleidžiama sustoti Vilniuje, ir į ma
no pageidavimą lankytis provincijoj gavau 
neigiamą atsakymą ir man nebuvo atsaky
ta, kodėl neduoda leidimo išvykti iš Vil
niaus. Čia žmonės atrodo linksmesni ir 
šviesiau apsirėdę, nei Maskvoj. Gal dėl to, 
kad juos nemažai materialiniai paremia jų 
artimieji gyvenantieji Amerikoj. Vilnius 
daro vakarietiško miesto įspūdį, lyginant 
su Maskva. Čia kalba Burt Kvent iš Vil
niaus.“

Galimas dalykas, jis davė daugiau re
portažų iš mūsų sostinės. Gal kas tuos jo 
reportažus galėtų surinkti ir paskelbti?

Kęstutis Gardinas
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NUO LONDONO IKI
OSAKOS

Pačiame Londono centre, pačiame City, 
Basinghallo gatvėje, prie pat istoriškojo 
Guildhall, stovi naujas pastatas — Wool
gate House. Pastatas, žinoma, kaip pasta
tas, gal tepastebėtina, kad jis priklauso 
vienai iš turtingiausių britų finansų ben
drovių. vadinamajai Hammersono grupei, 
j kurios sudėtį, be kitų, įeina ir žinomasis 
Westminsterio bankas. Tačiau tą Woolgate 
pastatą išskiria ir dar viena aplinkybė: jį 
puošia 5 metrų plieno skulptūra, pavadin
ta „Ritualas“, o tos skulptūros autorius — 
Antanas Braždys.

Akylesnieji šio laikraščio skaitytojai, gal 
būt, pastebėjo prieš trejetą savaičių tarp 
kronikos ir visokių pranešimėlių išspaus
dintą žinutę, kad spalio 7 d. naująją A. 
Braždžio skulptūrą iškilmingai atidengė D. 
Britanijos kultūros ministrė .Jennie Lee. 
Pats įvykis vis dėlto laikytinas neeiliniu ne 
tik paties jauno skulptoriaus kūrybiniame 
kelyje, bet ir pačių Britanijos lietuvių pil
koje kasdienybėje.

Maža, tur būt, Londono lietuvių skulpto

RITUALAS IR .10 AUTORIUS A. BRAŽDYS

riaus Antano Eraždžio nepažįsta, o pažįs- 
tantieji žino, kad jis iš tiesų nėra puošeiva. 
Apsirengęs jis paprastai, netgi kukliai, o 
kaklaraiščio jis beveik niekuomet nedėvi. 
Kai kas net tvirtina, kad tokio apdangalo 
jis nė neturi. Tačiau per iškilmingą ..Ri
tualo“ atidengimą Antanas Braždys kak
laraištį vis dėlto buvo pasirišęs ir ne bet 
kokį, bet lietuvišką tautišką juostą. Apla
mai tai gal ir nėra labai reikšmingas fak
tas. bet jis savotiškai simbolizuoja šito jau
no trisdešimtmečio dailininko laikyseną: ji 
natūraliai lietuviška. Ne pabrėžtinai, de
monstratyviai. rėkiančiai, bet natūraliai, 
nes jo lietuviškumas yra savaime supran
tamas, neišdildomas, o todėl nė nepabrėž- 
tinas. Ir tą savo lietuviškumą jis savo vie
toje visuomet primena: kalbėdamasis su 
spaudos žmonėmis, parodų katalogų įra
šuose ir kitur. Pagaliau ir su jo ..Ritualo“ 
atidengimu susijusių iškilmių proga Ham
mersono bendrovės išleistame pranešime 
spaudai pačioje pirmoje eilutėje buvo įra- 

syta A. Braždžio lietuviškoji kilmė.
Šitą A. Braždžio lietuviškumą čia ne

atsitiktinai iškeliame. Jis šiandieną bene 
bus pats paveikiausias lietuviškasis amba
sadorius šitame krašte. Šita ambasadorys- 
tė remiasi ne kokiomis nors diplomatiško
mis plonybėmis, memorandumais ar graž
bylyste, bet tik tuo paprastu faktu, kad jis 
yra geras skulptorius ir natūraliai lietuviš
kas. Jaunųjų iškiliųjų skulptorių tarpe 
Antanas Braždys šiame krašte iš tikrųjų 
pirmauja.

Prieš keletą mėnesių „The Sunday Ti
mes“ laikraštis paskelbė konkursą skulp
toriams, jaunesniems kaip 35 m. amžiaus, 
sukurti projektą Woolgate pastato skulp
tūrai. Savo laimę bandė net 600 jaunų 
skulptorių, iš kurių buvo atrinkti keturi 
geriausieji, laimėjusieji po 350 svarų pre
miją. Jų tarpe buvo ir Antanas Braždys. 
kuriam teko ir pagrindinis laimikis — už
sakymas pačiai skulptūrai, jau 5000 svarų 
vertės. Dabar ši skulptūra ir buvo iškil
mingai atidengta.

Savo gimtųjų Vašakėnų netoli Panevė
žio Antanas Braždys beveik nebeprisime
na. nes dar priešmokyklinio amžiaus pate
ko į DP stovyklas Vokietijoje. Vėliau kele
tą metų gyveno Anglijoje, bet, 17 m. am
žiaus sulaukęs, persikėlė į JAV, kur 1961 
m. baigė garsųjį Chicagos Dailės institutą. 
Gavęs stipendiją, grįžo į Angliją, kur stu
dijas tęsė ir kartu dėstė Londono Karališ
kojoje dailės kolegijoje (Royal College of 
Art). Šiuo metu jis yra vyresnysis dėstyto
jas Gloucesterio Dailės kolegijoje.

Vadinas, Antanas Eraždys yra lietuvis ir 
JAV pilietis, bet savo gyvenviete vis dėlto 
pasirinko Londoną. Šis miestas šiuo metu 
išvirto į labai svarbų pasaulinės dailės 
centrą, ypač skulptūroje, o tai jaunąjį 
skulptorių, be abejo, ir traukia. Antra ver
tus. jo žodžiais, „kūrybinė atmosfera čia 
daug geresnė“, o menininkui toji kūrybinė 
aplinka visuomet yra svarbus akstinas. Pa
galiau ir pati Britanija neliko visiškai abe
jinga Antano Braždžio kūrybai, ko, gal 
būt, negalėtume visiškai rimtai tvirtinti 
apie Britanijos lietuvius...

D. Britanijos užsienių reikalų ministe
rijos padalinys Centrinė informacijos val
dyba skulptoriui Antanui Braždžiui davė 
užsakymą sukurti pagrindinę skulptūrą 
Britų pavilionui busimojoje pasaulinėje 
parodoje Expo 70, kuri įvyks Osakoje, Ja
ponijoje. Užsakytoji skulptūra stovės cent
rinėje paviliono vietoje, ant specialios pa
kylos. bus beveik 8 metrų aukščio, o jos 
gamyba kaštuos apie 4500 svarų. Užsaky
mą galutinai patvirtinus, vienas aukštas 
britų pareigūnas išsitarė: „Ne vienas britų 
skulptorius savo darbą Expo parodai būtų 
sukūręs ne tik veltui, bet dar ir primokė
jęs. Vien tik dėl prestižo...“

Iš tikrųjų, laikytina tikrai nemenku jau
nojo skulptoriaus laimėjimu, kai tokio 
prestižo užsakymas suteikiamas lietuviui 
ir JAV piliečiui. O tai vis dėlto akivaiz
džiai liudija Antano Eraždžio kūrybinį pa
jėgumą.

R. E. M.

NAUJOS KNYGOS
Rašytojas A. Baronas atidavė spaudai 

savo naują knygą „Išdžiūvusi lanka“. Kny
ga netrukus jau ir pasirodysianti.

Vladas Ramojus išleido antrą knygą 
apie Lietuvos partizanus, vardu „Kritusie
ji už laisvę“.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS SUGRĮŽO
Lietuvos Pasiuntinybė prie Vatikano 

paskelbė:
„Kulto Kongregacijos oficialiu nutari

mu. Lietuvos patronas vėl priskirtas Lie
tuvai. ir, dar svarbiau, jo vardas išimtas iš 
lenkų šventųjų tarpo“.

PROGRAMA IS MADRIDO

Nuo spalio 1 dienos vėl reguliariai per
duodamos programos lietuvių kalba į Lie
tuvą iš Madrido. Kiekvieną vakarą 8 vai. 
30 min. perduodama nauja 15 minučių pro
grama (Lietuvoje dabar veikiančiu Mask
vos laiku programa girdima nuo 10 vai. 
30 min. iki 10 v. 45 min.). Bangos ilgis 
32.04 metrai. Ta pati programa kartojama 
kitą dieną (Madrido laiku) 9 vai. 30 min. 
iš ryto ir 3 vai. po pietų. Šie pakartojimai 
perduodami 32.7 metrų ilgio banga.

Lėšomis šiai programai išlaikyti ir infor
macijų jos turiniui tiekimu rūpinasi Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

(E)

VYDŪNO MONOGRAFIJOS REIKALU
Ruošiu spaudai mūsų rašytojo filosofo 

dr. Vydūno monografiją. Jau pasisekė su
daryti visų jo raštų rinkinį. Taip pat pasi
sekė surinkti per 200 jo nuotraukų.

Maloniai prašau tautiečius. Vydūno bi
čiulius. man ateiti talkon ir atsiųsti laik
raščių iškarpų apie Vydūną, atsiminimų, 
jo laiškų atspaudus ar originalus bei ki
tokią medžiagą, susijusią su šiuo rašyto
ju. Pasidaręs atsiųstosios medžiagos at
spaudus. tuoj originalus grąžinsiu. Medžia
gą siųsti: A. Krausas. 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong. Vic. 3032. Australia.

PABĖGIMO ATSIMINIMAI
Pasaulio Lietuvių Archyvo vadovybė, at

sižvelgdama į tai. kad suėjo 25 metai, kai 
pasitraukta iš Lietuvos nuo bolševikų, pa
siryžo surinkti pabėgimo atsiminimus. 
Laukiama iš kiekvieno plačių atsiminimų, 
kuriuos Archyvas saugos rašiusiųjų arti
miesiems ir ateinančioms kartoms, kad su
žinotų, kas išgyventa tos nelaimės metu. 
Labai naudingos ir nuotraukos. Kas jų tu
rėtų, prašoma prijungti prie atsiminimų. 
Siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 5620 So. Claremont Ave.. Chicago. 
Ill. 60635, U. S. A.

KAPAI RUSIJOJE
KUR PALAIDOTI BROLIAI 

JUŠKEVICIAI?

Prieš 150 m. Daujotuose. Raseinių aps.. 
gimė žymus lietuvių tautosakos rinkėjas 
kun. Antanas Juškevičius. Jis surinko apie 
7.000 lietuvių liaudies dainų ir sudarė 30. 
000 lietuvių kalbos žodyną. Tame darbe 
jam talkininkavo jo vyresnysis brolis 
(1815-1886) Jonas. Jis suredagavo surink 
tąsias dainas ir žodyną ir rūpinosi jo išlei
dimu. Dainų rinkinius išleido Kazanės 
universitetas, o žodyną dalimi išspausdino 
Petrapilio rusų Mokslo akademija.

Abudu broliai yra palaidoti Rusijoje, 
buvusioje totorių sostinėje Kazanėje. Bro
lis Jonas ilgesnį laiką ten dirbo profesoriu
mi. O kun. Antanas pas savo brolį Joną 
atvykdavo į Kazanę tik paskutiniais prieš 
savo mirtį metais. Abu broliai ilsisi greti
mai suguldyti Kazanės kapinėse, netoli ka
pų koplyčios. Padarytas bendras broliškas 
kapas, pastatyti du atskiri paminkliniai 
kryžiai, kurie aptverti geležine tvorele. Ki
tame gale kapo pasodintas panavijų krū
mas, atgabentas iš Lietuvos. Kunigo pa
minklas padarytas iš juodo poliruoto ak
mens su didele paauksuota Kančia viršu
je. Paminkle iškaltas lotyniškas įrašas: 
„Antonius Juszkevicz Letuviensis 1819 lu- 
nii 4 natus 1880 octobris 20 mortuus. Re- 
quiescat in pace“. Profesoriaus Jono pa
minklas pagamintas iš balsgano marmuro 
su įrašu: „lonas luškeviče Rašytojas Lie
tuvos. 1815-1886“.

1917 m.vasarą abudu paminklai buvo iš 

pagrindų atnaujinti ir sutvirtinti. Tą dar
bą parėmė du Kazanės įguloje tarnavusieji 
lietuviai karininkai — P. Ruseckas ir 
Dauknys, paaukodami kiekvienas po 5 ' 
rublius.

Kazanės kapinėse dar buvo surastas lie
tuvio daktaro Balandžio Balondz kapas. 
Amžininkų atminimu, jis buvo vedęs sve- 
timtautę ir dėl to labai gailėjosi. Pasakoja
ma, kad jis, tėvynės ilgesio kankinamas, 
atsigabeno iš Lietuvos laukų akmenį, ij 
kurio jam buvo padarytas kapo paminklas. 
Tarp kita ko, tai liudija ir paminkle iškal
tasis įrašas: „Ten kamen jest z ziemi oj- 
cuw twego“.

Dar žinoma, kad Kazanėje klebonavo žy
mus Lietuvos kalbininkas kun. K. Jaunius. ; 
Prie jo vargonininku buvo Mykolas Mar
cinkevičius.

Apie 1905 m. Kazanėje gyveno šie lietu
viai inteligentai: Antanas Januškevičius. 
Konstantinas Grynevičius, Jonas Žaldo- į 
kas, A. Jaroševičius ir Jakševičius. Jiedir- i 
bo įvairiose Kazanės vaistinėse. Buvo ke- : 
lėtas ir tokių „tautiečių", kurie lietuviais į 
nesidomėjo ir nuo jų šalinosi.

V. Vytenietis

PADAVIMAS — TRADICIJA

9. Tradicijos ir šventojo Rašto ryšys

Šventoji Tradicija ir šventasis Raštas 
glaudžiai siejasi tarpusavyje ir papildo 
vienas kitą. Juk jie abu išplaukia iš to pa
ties dieviškojo šaltinio ir tarsi suauga į 
viena ir siekia to paties tikslo, šventasis 
Raštas yra Dievo žodis, kiek jis šventosios 
Dvasios įkvėpimu tampa užrašytas. Šven
toji Tradicija Dievo žodį. Viešpaties Kris
taus ir šventosios Dvasios patikėtą apaš
talams, perduoda sveiką įpėdiniams, kad 
šie, tiesos Dvasios apšviesti, ištikimai jj 
skelbdami, saugotų, aiškintų ir skleistų. 
Tokiu būdu Bažnyčia savo tikrumą dėl ap
reikštųjų dalykų semiasi ne tik iš švento- : 
jo Rašto. Todėl apreiškimo šaltiniai tori į 
būti priimti vienoda pagarba ir dėkinga- 1 
mu.

10. Bažnyčia saugo ir skelbia Dievo žodį.
Šventoji Tradicija ir šventasis Raštas 

sudaro vieningą Dievo žodžio šventąjį pa
likimą. pavestą Bažnyčios apsaugai. Lai
kydamiesi šio palikimo, visa šventoji liau
dis drauge su savo ganytojais nuolat gy
vena apaštalų mokymo, bendravimo, duo
nos laužymo ir maldos vienybėje (plg. ! 
Apd. 2,42). Tokiu būdu perduoto tikėjimo i 
saugojimu, vykdymu bei išpažinimu gims
ta ypatingas vadovų ir tikinčiųjų bendru
mas.

Pareiga autentiškai aiškinti surašytą ar 
perduotą Dievo žodį tėra patikėta tik gy
vajam Bažnyčios mokymui, kurio galia 
vykdoma Jėzaus Kristaus vardu. Žinoma, 
tasai mokymas negali stovėti aukščiau už 
Dievo žodį. — jisai tik jam tarnauja, mo
kydamas vien to. kas perduota kaip ap
reiškimas. Mokymas išplaukia iš dieviško
jo priesako ir yra lydimas Šventosios Dva
sios; jis pats maldingai klauso, šventai 
saugoja ir ištikimai aiškina ir iš to paties 
tikėjimo palikimo semia visus dalykus, ku
riuos pateikia, kaip privalomus tikėti, kaip 
Dievo apreiškimą.

O. AUDRONYTK

Atėjo gilus vakaras, ir žvaigždutės pasi
rodė danguje, o žmonės vis dar rinkosi, ir 
atrodė, kad Kauno kapinėse nebeliko tuš
čios vietelės: visur žmonės ir žmonės... Mi
nių minios, ir visi su gėlėmis ir žvakutė
mis rankose. Dar vis laukė, dar vis lūku
riavo kažko, bet visų žvilgsniai buvo at
sukti į tą pusę, kur buvo užtvertas žuvu
sioms kariams paminklas.

Ir staiga minia lyg ir susiūbavo, lyg pe
čiais susirėmė, pasistūmėjo prie aukštos 
tvoros, ir... tvora neatlaikė. Sugriuvo. Mi
nios valia buvo tvirtesnė, kaip okupantų 
tvarsčiai. Karių paminklo fasadas atsivė
rė. Žmonės vėl nešė gėles ir degė žvakutes. 
Tik šį kartą tas paminklas buvo kažkas 
daugiau, negu akmeninis pastatas. Šiuo 
kartu jis jau pasidarė lietuvio širdies šven
tovė. tautinės šventovės simbolis. Simbo
lis, kuriame susirinkę matė laisvės kibirkš
tėlę. Užtat tiek vaikai, tiek moterys, padė
jusios gėles ir uždegusios žvakutę, kaip 
prieš altorių, atsiklaupė, persižegnojo, su
kalbėjo maldelę ir atsikėlė, nes reikėjo už
leisti kitiems vietą. O laukiančių eilė buvo 
labai didelė.

Ir kai jau visi gėlių puokštes sudėjo prie 
paminklo ir žvakučių liepsnelės nušvietė 
padangę, kažkuriame kapinių kampe už
traukė:

Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais norime ir būt.

Atsiliepė visi kapinių kampai. Ir ne tik 
kapinėse, bet ir artimesnėse gatvėse aidėjo 
giesmės garsai. Ir tuo metu žmonės pama
lė į paminklo viršūnę besliuogiantį berniu
ką, o su juo ir trispalvę kartu. Sunku pa
sakyti. ką galvojo enkavedistai ir milici
ninkai, bet. kaip ir mažytės su gėlių puokš
te, niekas nedrįso sulaikyti berniuko ir at
imti iš jo gražiai plevėsuojančios trispal
vės. Aidint giesmės žodžiams, berniukas 
vėliavą pritvirtino paminklo viršūnėje, nu
sliuogė žemyn ir dingo minioje.

Šiandien, jau po keleto metų, mums čia 
sunku įsivaizduoti, ką tada savo širdyse 
jautė ten susirinkę kauniečiai ir kaip ma
jestotiškai plevėsavo trispalvė žuvusioms 
kariams paminklo viršūnėje. Vėliava ilgai 
ten plevėsavo, minia pakilusia dvasia įvai
rias dainas dainavo, šūkius šaukė ir skel
bė laisvės lūkesčius. Ir niekas nesiskubino 
namo. Tik. kai kuriame kapinių kampe pa
sigirsdavo dainos, giesmės ar šūkio pra
džia. tuojau atsiliepdavo iš tūkstančių 
priespaudą kenčiančių krūtinių toks ga
lingas atgarsis, kad, rodos, jį galėjo išgirsti 
ne tik čia pastatytieji akmeniniai pamink
lai, bet ir tie. kurie čia po žemėmis ilsisi. 
Dainas visi dainavo ir giesmes giedojo, 
nes jos visos buvo žinomos dar iš laisvos 

Lietuvos laikų, o šūkiai skelbė šių dienų 
reikalavimus: Valio vengrai! Valio lenkai! 
Chruščiovas kiaulių ganyt! Rusai lauk iš 
Lietuvos! Duokit duonos, duokit duonos, 
duokit duonos! Laisvės, laisvės, laisvės, 
laisvės, laisvės! — šaukė minia, o enkave
distai ir milicininkai stovėjo nuleidę no
sis ir nedrįso niekam net žodžio pasakyti. 
Jie jautė minios nuotaiką, ir akmenų čia 
buvo pakankamai. Tarp šūkių dažnai buvo 
dainuojama:

Lietuvi, ar tau negaila mūs brolių pri
spaustų?

Lietuvi, ar tau negaila sesučių išvežtų? 
Lietuvi, lietuvi, prikąsk liežuvį.
Nes gudas seka mus.
Dar protarpiais buvo dainuojama Kur 

bėga Šešupė. Lietuva brangi ir kitos tau
tinės dainos.

Kai jau žvakutės baigė degti, kai nu
skambėjo Marija, Marija ii' Tautos him
nas. susirinkusieji kapuose pajuto, kad yra 
susirinkę daugiau milicininkų ir enkave
distų Vytauto prospekte, suiminėja išei
nančius iš kapinių ir kemša į milicijos 
sunkvežimius. Tada minia automatiškai 
susirikiavo, susikabino į gretas ir išėjo į 
Vytauto prospektą. Iš tikrųjų čia jau laukė 
liaudies pareigūnai ir ėmė visus iš eilės. 
Visai nežiūrėjo, ar kas kaltas, ar nekaltas, 
nes juk reikėjo planą įvykdyti visu 100 

procentų. Kai minia priėjo prie Laisvės 
alėjos, kur yra enkavedistų rūmai, gatvę 
buvo užstoję kariai, ginkluoti automati
niais šautuvais. Tačiau minia nekreipė dė
mesio: kaip ėjo, taip nuėjo ir kareivius pa
liko gatvėje bestovinčius. Bet gretos jau 
mažėjo: vieni išsiskyrė ir skubinosi namo, 
o kitus suėmė enkavedistai ir sukimšo į 
sunkvežimį. Minia pasiekė Valstybės teat
ro rūmus ir... dingo.

Sako, kad tą dieną enkavedistai suėmė 
apie 2000 žmonių, kuriuos vėliau teisė ir 
baudė. Teismas visai nežiūrėjo, ar kas kal
tas. ar nekaltas. Jiems buvo svarbu, kad 
tu esi suimtas, o apkaltinimą ir bausmę 
jie mokėjo surasti.

Paskutinieji Vėlinių nakties įvykiai 
Kauno kapinėse labai plačiai nuskambėjo 
po visą sovietų okupuotąją Lietuvą. Susi
rūpino ir rusai ir jų pakalikai, juk ten, kur 
žmogus laisvai kvėpuoja, negali būti tokiu 
nepasitenkinimo demonstracijų, negali bū
ti ir tokių vietų, kuriose demonstruojama 
ir renkasi laisvės laikų prisiminti. Visa tai 
reikia sunaikinti. Dėl to komunistų partija 
nusprendžia, kad Kauno kapines reikia iš
kelti į Petrašiūnus ar Kleboniškj. Kad ne
būtų didelio triukšmo, žmonėms leido savo 
artimųjų palaikus išsikasti ir palaidoti ki
toje nurodytoje vietoje. Žmonės kasė, ver
kė ir kitoje vietoje savo artimuosius laido
jo.

Didžiausia rakštis rusų akyse buvo pa
minklas žuvusioms kariams Kauno kapinė
se, ir jie. kaip tie vagys, atvažiavo naktį, 

paminklą nugriovė, net pamatus išvertė ir 
sunkvežimiais nuvežė į nežinią. O likusius 
paminklus ir kapus sugriovė, sulygino, su
voliojo sunkiais volais ir pavertė kaunie
čių pasivaikščiojimo ir poilsio vieta, ku
rią pavadino Kauno parku.

Dabar retai lietuvė motina ar močiutė 
ten užklysta, nes ne tokia artima vieta pa
sidarė jos širdžiai. Tik. kai eina Vytauto 
prospektu pro buvusias Kauno kapines, ji 
savo vaikučiams pasakoja:

— Čia buvo Kauno kapinės. Ten buvo 
palaidoti lietuviai kariai, ten — Darius ir į 
Girėnas, ten toliau buvo palaidotos lietu
vės mergaitės, kurias nužudė rusai, nes į 
jos gynė savo mergaitės garbę.

Močiutė pasakoja, žiūri į kapinių pusę ir į 
nušluosto beriedančią veidu ašarą. O vai-' 
kaitis žiūri ir nesupranta, ko čia dabar ta 
jo močiutė verkia, ko jai ašaros rieda.

Jis dar per jaunas suprasti.
Dabar Kauno kapinių vietą daugiausia 

lanko katiušos su savo vaikais ir ten 
triukšmą kelia. Kai kada varna, nutūpusi i 
pakrypusio medžio viršūnę, sukranksi. Kai 
kada gera širdis slapčia atneša gyvi! gėlii) 
puoštę ir padeda toje vietoje, kur anks
čiau buvo paminklas žuvusiems kariams.

Nėra Kauno kapinių, kurios tenykščiams 
lietuviams buvo rimties ir laisvės lūkesčio 
vieta. Atminimas dar ilgai ilgai bus. Ir mo
tutės. eidamos Vytauto prospektu, savo 
jaunučiams vis dar pasakos laisvės pasa
ką ir primins, kad čia buvo Kauno kapinės.
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Krikščionis gyvenime
Iš POKALBIO SU EUROPĄ LANKANČIU PREL. DR. V. BALČIŪNU

Rudenėjant rečiau pasitaiko susilaukti 
svečių, negu vasarą. Prel. dr. Vytautas 
Balčiūnas čia maloni išimtis. Jis j kelionę 
po Europą išsiruošė kaip tik rugsėjo gale. 
Spalio pradžioje jis lankė V. Vokietijos lie
tuviškas institucijas ir savo bičiulius. Pir
miausia užsuko į Romuvą, j Vasario 16 
gimnaziją, kurioje jis nėra nepažįstamas. 
Atvyko iš Bazelio, aplankęs prof. dr. Juo
zą Eretą. Iš Romuvos nepatingėjo šoktelėti 
į Heidelbergą aplankyti invalidų namuose 
esančio kun. dr. Juozo Navicko, buvusio 
Vilkaviškio kunigų seminarijos dvasios tė
vo, o paskiausiai kapelionavusio Vasario 
16 gimnazijoje iki 1962 m. pradžios. Nepa
gydomas ligonis nustebino svečią savo op
timizmu ir gera nuotaika. Sekantis žings
nis atvedė į Kaiserslauterną pas buvusį 
savo auklėtinį Kaune ir Romoje, kun. Bro
nių Liubiną. Šis išnaudojo progą painfor
muoti Europos lietuvius .apie svečią ir jo 
veiklą bei užmojus.

Prel. dr. Vytautas Balčiūnas vienas iš 
iškiliųjų lietuvių katalikų dvasiškių už 
Lietuvos sienų. Savo kunigišką veiklą pra
dėjo Lietuvoje, Panevėžio vyskupijoj. 1940 
m. buvo paskirtas Kauno kunigų seminari
jos dvasios tėvu ir tas pareigas ėjo iki 1944 
m. Kartu.buvo ir Teologijos fakulteto dės
tytojas. Vienerius metus pagyvenęs Vokie
tijoje, 1945 m. rudenį atvyko Romon, tuoj 
pat buvo paskirtas besikuriančios lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos klierikų dvasios 
tėvu ir tose pareigose išbuvo iki 1963 m., 
taigi apie 18 metų. Iš karto studijavo taip 
pat ir pats, kol įsigijo teologijos mokslų 
daktaro laipsnį. Prieš išvykdamas iš Ro
mos buvo pakeltas prelatu. JAV-bėse tebu
vo pramatęs pasilikti tik vienerius metus, 
tačiau ten nuvykus planai pasikeitė, ir da
bar, po 6 metų, grįžta jis Romon galutinai 
su ja atsisveikinti.

ELI vedėjas pirmoj eilėj paklausė prela
tą, kas jį riša su JAV-bėmis. Prel. Balčiū
nas panaudojo tą progą plačiau paaiškinti 
apie veikalų seriją, pavadintą „Krikščio
nis gyvenime“ ir tuo pačiu vardu pasiva
dinusį sambūrį, įsipareigojusį leisti kny
gas. Jis yra redakcinio kolektyvo vadovy
bės narys ir viso sambūrio reikalų vedė
jas. Redakciniam kolektyvui dar priklauso 
dr. Juozas Girnius (JAV), kun. dr. Jonas 
Gutauskas (Kanada), kun. Stasys Yla 
(JAV), kun. dr. Titas Narbutas (JAV) ir 
prof. dr. Antanas Maceina (Vokietija). 
Apie sambūrio tikslus viename laiške, prel. 
Balčiūnas rašo šitaip: „Tautos žūsta, kai 
netenka tikėjimo, kai sumenkėja ir palūž
sisistsisisisisistststsisisisisisisisistsisisisistsisisistsiĮj]
S PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU... S

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, 2
užsakydami dovanų siuntinį per h

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) S

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

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

KAINA £33.0.0. *0
RUDENINIS (2) 1969 [n
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3 J jardo ang
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 [n
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

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

KAINA £10.0.0. y
Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau m 

išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. T 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės m
£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. įn

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

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius jjį
nuosavus siuntinius. Į]

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą (jį
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ. |

ta dvasia. Tą dvasią palaikyti ir ugdyti ne
įmanoma be geros pasaulėžiūrinės knygos. 
Šia prasme Krikščionis gyvenime veikalų 
serijos redaktorių ir leidėjų užsimotas pla
ningas sutelktinis religinės kultūros knygų 
leidimas sava kalba yra gyvybinės reikš
mės laisvajame pasaulyje esantiems bro
liams ir ypač prislėgtiesiems tėvynėje“ 
Krikščionis gyvenime knygas spausdina ir 
administruoja Lietuvių enciklopedijos lei
dėjas Juozas Kapočius. Globoja laisvojo 
pasaulio lietuviai kat. vyskupai. Knygoms 
rašyti yra sutelktas gausus skaičius laisvo
jo pasaulio lietuvių autorių bendradarbių, 
įvairių sričių žinovų. Dabar yra parašyta 
arba ruošiama šešiolika knygų įvairiomis 
temomis. Jau išleisti trijuose tomuose visi 
II Vatikano susirinkimo dokumentai. Arti
miausioje ateityje bus spausdinama kun. 
Stasio Ylos Šiluva žemaičių istorijoje, 2 to
mai; prof. dr. Antano Maceinos Didieji da
barties klausimai: a. Pasaulio sekuliariza
cija, b. Evangelijų numitinimas ir c. Evo
liucija ir religija; to paties autoriaus Ko
munizmas ir religija; kun. dr. Stasio Žilio 
Gyvoji liturgija; kun. dr. Andriaus Balti
nio Pasaulietis Bažnyčioje; kun. dr. Jono 
Gutausko a. Krikščionio Dievas ir b. Krikš
čionių vienybė; kun. dr. Prano Manelio Eu
charistija — gyvenimo duona ir eilė kitų 
autorių veikalų.

Leidėjai stengiasi surasti knygų prenu
meratorių. Prenumeratoriams ne JAV-bėse 
ir ne Kanadoje kainuoja pirmieji, jau išė
jusieji 3 tomai po $ 2, o sekantieji po $ 3. 
Perkant pavieniui, vienu doleriu daugiau. 
Organizuojami prenumeratoriai rėmėjai. 
Jais tampama įmokant $ 100, už tai bus 
gaunama 20 iš eilės išeisiančių knygų. Visų 
prenumeratorių rėmėjų pavardės bus at
spausdintos pirmoje po jų aukos gavimo 
išeisiančioje serijos knygoje. Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis į prel. dr. V. Balčiū
ną tokiu adresu: „Krikščionis gyvenime“ 
Villa Maria, P. O. Box 82, Thompson, 
Conn, 06277, USA.

Tokiu būdu ir paaiškėja, kad Krikščio
nis gyvenime veikalų serija yra priežastis, 
dėl kurios prel. dr. V. Balčiūnas apsispren
dė liktis JAV-bėse.
Pašaukimų klausimas

Turėdamas galvoje prelato ilgų metų 
darbą kunigų seminarijose, ELI vedėjas jį 
paklausė, kaip yra su pašaukimais į kuni
gystę JAV-bių lietuviuose. Atsakymas — 
reikalas sunkus. Bene pagrindinė priežas
tis glūdi šeimose, jų nepalankiame nusi
teikime. Pasitaiko net sąmoningų bei prak- 

Ūkuojančių katalikų, kurie priešinasi sū
naus pašaukimui kunigystėn. Plačiai cituo
jama viena ponia, praktikuojanti katalikė, 
pasakiusi: „Geriau sūnus mirtų, negu eitų 
į kunigus!“ Ypatingi sunkumai iškyla, kai 
studijoms reikia vykti į tolimą Romą. Ne 
vienas lietuvis jaunuolis mieliau apsi
sprendžia stoti į vietinę seminariją JAV- 
bėse, aišku, tuo pačiu ir pasižadėdamas 
dirbti savoje vyskupijoje. Romos lietuvių 
kolegijoje yra likę 6 klierikai, naujiems 
mokslo metams žada atvykti dar 4 nauji. 
Apskritai galima pasakyti, kad pašaukimų 
kunigystėn klausimas yra paliktas Dievo 
valiai, nėra jokių sistemingų pastangų juos 
žadinti, puoselėti ir ugdyti. Kur atsiranda 
tuo reikalu besisielojančių, ten susilaukia
ma ir atgarsio. Dievas juk veikia per žmo
nes.
Bažnyčios problemos po II Vatikano 
susirinkimo

Toliau prel. Balčiūnas buvo paklaustas, 
ar lietuvių kunigų tarpe nejaučiama visa
me katalikiškajame pasaulyje kilusio neri
mo įvairiais klausimais, kad ir celibato 
klausimu. Atsakė, kad lietuvių tarpe to ne
rimo jaučiama žymiai mažiau, negu, pvz„ 
olanduose, kad nesą kraštutinumų. Į tą 
klausimą apie naujosios liturgijos įvedimą 
lietuviuose prelatas pastebėjo, kad šiame 
sektoriuje jaučiama tam tikro neskubotu- 
mo. Iš dalies tai gerai, nes stengiamasi įsi
sąmoninti į liturgijos esmę. Iš kitos pusės 
tačiau ne vieno pažangesnio tikinčiojo aky
se tas neskubotumas aiškinamas lietuvių 
atsilikimu. Dabar išėjo paskutinieji pasto
vūs liturgijos patvarkymai, ir bus galima 
ruošti ilgesnio galiojimo knygas. Užsimi
nus ekumenizmą, kurį sužadino II Vatika
no susirinkimas, prel. Balčiūnas pareiškė, 
kad lietuvių tarpe toji problema nėra tiek 
aktuali, kaip kai kuriose kitose tautose. 
Yra kolonijų, kur atstovaujama tik viena 
konfesija. O juk Lietuvoje, pvz., ten, kur 
buvo daug reformatų — apie Biržus, su
gyventa su katalikais puikiai, parodyta iš 
abiejų pusių daug gyvo religinio sąmonin
gumo. Ekumeninės iniciatyvos, kur jos ap
sireiškia. yra vertingos ir sveikintinos.
Vysk. Antanas Deksnys

Pabaigoje ELI vedėjas paklausė, kaip 
JAV-bių lietuviuose buvo sutiktas prel. 
Deksnio paskyrimas Europos lietuvių vys
kupu. Atsakė, kad kas jį pažinojo, pasky
rimą priėmė labai palankiai, sakydami, 
kad tai pats geriausias parinkimas. Nepa
žinojusieji nustebo. Tačiau kas dalyvavo 
konsekracijos iškilmėse, pamatė, kokioj 
pagarboj dr. Deksnys buvo laikomas savo 
vyskupijoje. O ir savo laiku Panevėžio 
vyskupas Paltarokas jauną kunigą Deksnj 
siuntė kaip tik į pastoraciškai bene sun
kiausią vietą, nes jį laikė labai geru kuni
gu.
Kiti planai

Atsisveikinant prel. Balčiūnas pasisakė, 
kad Vokietijoje aplankysiąs profesorius dr. 
Zenoną Ivinskį (Bonn) ir dr. Antaną Ma
ceiną (Muenster), užsuksiąs į Regensbur- 
gą, kur gyvenęs karo metu, Miunchene su
sitiksiąs su Sielovados direktorium prel. 
dr. Jonu Aviža ir dr. Jonu Grinium, Bad 
Woerishofene būsiąs pas kleboną kun. An
taną Bungą. Mėginsiąs Vokietijoje ar Ro
moje susitikti taip pat su vysk. Antanu L. 
Deksniu. Jau buvęs Islandijoje, Škotijos 
Glasgove, Nottinghame, Paryžiuje, Lyone. 
Chateauneuf-de-Galaure aplankęs vadina
mąjį Meilės židinį. Tai lyg naujoviškas vie
nuolynas, tačiau be įžadų, o tik pasiauko- 
jant Marijos širdžiai. Tai bendruomenė, 
vedanti apaštalavimą, ypač rekolekcijų 
forma; centre — pamaldumas Marijai.

Atgal į JAV-bes skrisiąs iš Luksemburgo 
spalio 31 d.

(ELI)

S/ūdtytaja laiAlbai
TIK PASAKĖČIOS IR ĮŽEIDINĖJIMAI 

(Atsakymas p. Lozoraitienei)
Š. m. rugsėjo 11 d. „Draugas“, o pen

kiomis dienomis vėliau — rugsėjo 16 d. — 
ir „Europos Lietuvis“ išspausdino p. Lozo
raitienės straipsnį. „Drauge“ jis pavadin
tas „Laikas nustoti niekinti savuosius“, o 
„Europos Lietuvy“ — „Dramblys ir mur- 
ziukas“.

Be p. inž. Augustaičio ir kitų, p. Lozo
raitienė laiko ir mane mėgstančiu „para
šyti nekultūringus straipsnius“, nors ji ir 
nenurodė nė vieno pavyzdžio bei fakto, ka
da, kur ir kas buvo mano nekultūringai pa
rašyta. Be to, prilygindama ir mane mur- 
ziukui bei šuniukui, o parašyta — pasta
rojo lojimui, ji įžeidė mane labai prieš 
„Draugo“ ir „Europos Lietuvio“ skaityto
jus. Todėl prašau Didž. Gerb. „Europos 
Lietuvio“ Redaktorių išspausdinti mano šį 
patikslinimą:

1) Nežinau, ar ir seniau p. Lozoraitienė 
rašydavo į mūsų spaudą apie svetimų au
torių pasakėčias, bet dabar užsiiminėti jo
mis bene bus ji pradėjusi dėl p. Augustai
čio, mano ir kitų straipsnių, liečiančių Lie
tuvos laisvinimo reikalus, o ypač Vliką, ir 
ryšium su tuo jos vyrą, p. Lozoraitį. Šį kar
tą ji padarė tai bene norėdama atbaidyti 
mane ir kitus, kad ateityje daugiau nera- 
šytumėm.

2) Kodėl rašydavau bei teberašau? Išei
vijoje rašyti apie mūsų viešuosius reikalus

Lietuviški
Zarasiečių šustinis

Išvirinti avižas, sumalti (atseit, pasiga
minti avižienių dribsnių). Užpilti vande
niu ir laikyti, kol išbrinks. Pridėti druskos, 
išminkyti ir daryti kukulius.
Joniškiečių čiulkinys

Imti 2-3 kilogramus žirnių, išmirkyti ir 
kepti karštame pečiuje, apdėjus lingalviais 
puodą. Iškepus sugrūsti, pridėti sviesto, už
pilti aliejaus su svogūnais. Valgyti su lin- 
galviuose kepta žuvimi.
Šakiečių sluoksninis kugelis

Bulvių tešlai duoti išsivarvėti, po to ket
virtadaliu pridėti virtų bulvių tešlos, drus
kos ir apmirkyti.

Imti varškės, sumaišyti su kiaušiniu, pri
dėti druskos.

Tas dvi mases dėti sluoksniais ir kepti 
krosnyje.

Imti stiklinę saldaus pieno ir stiklinę 
saldžios grietinės, įmušti du kiaušinius, įdė
ti truputį cukraus. Visa tai išvirti ir tuo 
padažu užpilti kugelį.
Dzūkiški rasimokai

Nuluptus žalius raudonuosius burokėlius 
užpilti vasaršilčiu vandeniu ir pastatyti 
įrūgti. Po to išvirti, supiaustyti kaip miš
rainei ir užpilti alyvoje paspirgintu svo
gūnu. Užberti truputį druskos. Karštus 
duoti su bulvėmis, šalti tinka prie žuvies 
ar mėsos.
žemaitiškas kopūstainis

Šviežio kopūsto galvą virti rūgščiame 
skystyje su prieskoniais. Atšaldytą dėti ant 
lėkštės ir supiaustyti gabalais. Aplink ko
pūsto galvą dėti iškeptus mėsos kukulius. 
Puošti ridikėliais. (Taip kopūstainis buvo 
daromas prieš 80. metų Viduklės apylinkės 
Blinstrubiškių dvare).
Zarasiečių bulvių kapotinė

Smulkiai sukapoti žalias nuluptas bul
ves, perplauti vandeniu. Į puodą dėti rie
balų, juos išlydint!, įdėti kapotas bulves ir 
truputį smulkių miežinių kruopų. Gerai iš
maišyti. Pridėti svogūnų, pipirų, laurų la
pelių, druskos ir vėl išmaišyti. Dėti į pečių 
ir laukti, kol bulvės sušus. Valgyti karštą. 
Žagariečių kąstinys

Imti pusę litro rūgščios riebios grietinės, 
šaukštelį sviesto, kvepiančių pipirų ir drus
kos. Sviestą dėti į bliūdelį, sušildyti ir iš
trinti su druska ir pipirais. Dėti grietinę ir 
mediniu šaukštu sukti, kol sutirštėja. Po 
to atvėsinti. Kąstinis valgomas su karšto
mis bulvėmis.
Dzūkiški šaltanosiai

Sutarkuoti bulves, išsunkti. Įdėti truputį 
virtų bulvių, porą saujų grkių (ar mieži
nių) miltų. Gerai išminkyti. Įdarui sumalti 
aguonų (ar kanapių), įdėti du kiaušinius, 
truputį cukraus. Išvirus (galima ir kepti) 
karštus nešti ant stalo.
Žemaitiški klebono koldūnai

Tešlai imti kilogramą miltų, vieną kiau
šinį, šaukštą druskos. Įdarui: pusę kilogra
mo maltos mėsos (kiaulienos arba veršie
nos), vieną kiaušinį, pusę stiklinės rūgš
čios grietinės, du šaukštus krakmolo, ket
virtį kopūsto galvutės, keturis šaukštus 
maltų džiūvėsių. Į paruoštus tešlos kvadra
tėlius dėti įdarą ir užlankstyti. Virti 5-7 
minutes. Padažui: tirpintas sviestas arba 
grietinė su sviestu.
Joniškietiška sėmenų druska

Ant keptuvės pakepinti sėmenis, sugrūs
ti, pridėti druskos ir valgyti su karštomis 
bulvėmis.
šakiečių kopūstų čieliai

Išvirti kopūsto galvą ir supiaustyti ga
balėliais. Valgyti su atskirai paruoštu bu-

privertė mane pirmoje eilėje kai kieno sta
tymas savo asmeninių ar partinių reikalų 
aukščiau bendrųjų ir kitos blogybės, da
romos ypač Lietuvos laisvinimo reikalams.

Dėl rašymo apie p. Lozoraitį pirmoje ei
lėje jis pats yra kaltas. Kaip jau daug kur 
buvo rašyta ir sakyta, p. Lozoraitis sulau
žė nutarimus bei susitarimus, sudarytus 
Berne ir kitur, susijusius su Lietuvos lais
vinimu, kovodamas prieš Vliką pakenkė ši
tam laisvinimui, nepagrįstai titulavosi ei
nančiu valstybės prezidento pareigas ir mi- 
nisteriu pirmininku, buvo prisistatęs tokiu 
užsieniui, kuo apjuokė mus visus tenai, ne
pagrįstai pasivadino Lietuvos diplomatijos 
šefu ir t. t..

Neperseniausiai apie p. Lozoraitį para
šiau du straipsniu („Naujienos“, 1969 m. 
sausio 23 d. ir rugpiūčio 16 d.), kuriais pa
tikslinau p. p. Bačkio (1968 m. „Aidai“, Nr. 
7) su Žmuidzinu (1968 m. spalio 9 d., „Ne
priklausoma Lietuva“) parašytus liaupsi
nimus jam, kurie yra perdėti bei nepa
grįsti. O šitąjį rašau dėka aukščiau minėto 
p. Lozoraitienės straipsnio.

3) Pereidamas prie p. Lozoraitienės pa
darytų man ir kitiems priekaištų ir įžeidi
nėjimų, turiu pasakyti, kad, kai dėl manęs, 
vien bendrų pasakymų ir įžeidinėjimų ne
užtenka. Todėl prašau ją, p. Lozoraitienę, 
nurodyti nors po vieną pavyzdį bei faktą, 
būtent:

a) kada, kur ir apie ką parašiau tiek

patiekalai
rokų rūgšties padažu ir virtomis bulvėmis, 
žemaitiškas virtas sūris

Sūriui reikia 2 kilogramų nenugriebtos 
pieno varškės, 6 kiaušinių trynių, 200 gra
mų grietinėlės, 200 gramų sviesto, druskos 
pagal skonį. Viską sumaišyti ir virti 20 
minučių. Po to įpilti į sūrmaišį ir prislėgti.

GĖRIMAI
Zarasiečių raugas

Ruginius miltus užplikinti karštu vande
niu ir palikti keliom valandom, kad pasal
tų. Po to įpilti šilto virinto vandens, išmai
šyti ir padėti į šiltą vietą rūgti. Po dviejų 
trijų dienų naudoti gėrimui ir kitų valgių 
gaminimui.
Suvalkiečių gira

Užvirinti vandens, po to atšaldžius įdėti 
deginto cukraus, mielių, prieskonių ir cuk
raus.
Beržų sula

Beržų sulą supilti į ąžuolinę statinaitę. 
Įdėti avižų, ąžuolo ir juodųjų serbentų la
pų. Sulą palikti rūgti.
Dzūkiškas paukščių pienas

Imti 0,4 litro spirito, 5 kiaušinių trynius, 
200 gramų cukraus, 200 gramų grietinėlės, 
50 gramų pupelių kavos, 15 gramų vanili- 
jos. Viską sumaišyti plaktuve. Pilti į tau
res prie saldžių patiekalų.
Zarasietiškas pienas su medum

Imti 200 gramų pieno, vieną trynį, 100 
gramų medaus, 0.8 litro vandens, pūkinių 
mėtų. Medų pavirinti su mėtomis, o trynį 
ištrinti su medum. Trinant po truputį su
pilti karštą pieną. Po to supilti virintą šal
tą vandenį. Gerti atšaldytą.
Gira su apyniais

Sudžiovinti ruginę duoną. Plutas pa
merkti užvirintame vandenyje. Vandeniui 
ataušus, iškošti, pridėti cukraus pagal sko
nį, mielių ir virintu vandeniu užplikytų 
apynių. Uždaryti indą ir palikti rūgti. Gi
rą gerti po dviejų dienų.
Griškabūdžio gira

Tirštai verdančiu vandeniu užplikinti ru
ginius miltus, kad galėtum padaryti bulku- 
tę. Į bulkutės vidų įdėti apynių ir iškepti. 
Iškeptas bulkutės sulaužyti ir sudžiovinti. 
Ant jų užpilti verdančio vandens, atau
šinti, o paskui nupilti, įdėti mielių ir rau
ginti. Gerti kitą dieną. (Tokia gira griška- 
būdiečių gaminama nuo labai senų laikų).
Devynios devynerios

Imti totorkų-jarų, puplaiškių, metėlių, 
kvepiančiųjų pipirų, gvazdikėlių, trukžo- 
lių šaknų, valerijonų šaknų, kmynų, debe
sylų šaknų ir užpilti balta degtine.

Šakiečių tvirtinimu, tai esąs labai senas 
ūkininkų apetitui pakelti rytinis gėrimas. 
Tačiau kaip gi susirasti ir atpažinti visas 
tas reikalingas žoleles ir prieskonius?

(zam)

biauriai, kas galėjo sukelti kokių nors in
trigų, kada, kur ir ką parašiau melagingo, 
šmeižiančio, kerštingo, nekultūringo?

b) Kada, kur ir kas buvo bei yra mano 
sugalvota, neteisingai parašyta?

e) Kada, kur, kokius tėvynei nusipelniu
sius asmenis ir kokiais šmeižtais supurvi
nau taip, kad net jaunimas galėtų dėl to 
nusisukti nuo mūsų ir nuo savo tėvynės?

d) Kada, kur ir kas iš lietuvių nėra bei 
nebūtų džiaugęsis savo tautiečių pasiseki
mais, laimėtais jų sąžiningu darbu, savo 
pastangomis ir savo sąskaita, kada, kur ir 
kokiu būdu esu pastūmęs žemyn ką nors iš 
tų, kurie yra „savo talentu, protu ir dar
bu" iškilę „dešimt colių aukščiau už ki
tus“, kada ir kur esu kokia nors optika ieš-
kojęs tokiuose kokių nors defektų ir juos 
kaip nors kaltinęs?

e) Kada žydų tautoje buvo dirbtinai bei 
nepagrįstai atsiradusių autoritetų, kenku
sių jai, ir kad vis tiek ši tauta džiaugėsi 
bei tebesidžiaugtų dar jais ir keltų juos 
svetimųjų akyse?

f) Kada, kur ir kokiu būdu ardžiau bei 
tebeardau solidarumą lietuvių tarpe?

4) Klausiniai p. Lozoraitienei:
a) Ar gali p. Lozoraitienė paneigti, kad 

prilyginimas manęs murziukui bei šuniu
kui, o mano straipsnį — jo lojimui nėra 
įžeidimas ir, apskundus ją baudžiamajam 
teismui, išvengtų ji atitinkamos bausmės? 
Be to, dėl šitokio įžeidinėjimo gali ji pasi
girti savo kultūringumu? Ar rado ji kada 
nors bei kur nors ir apie ką nors panašių 
dalykų mano straipsniuose, kuriuos ji lai
ko nekultūringais?

b) Ar p. Lozoraitienė galvoja, kad aš 
rašiau ir teberašau tik p. Lozoraičiui, kad 
ji laiko mano rašymą vien burnos tuščiu 
aušinimu? Negi „Draugą“ su „Europos 
Lietuviu“ ji laiko tuo pačiu, ką ir p. p. 
Lozoraičiai? Argi p. Lozoraitienė nežino, 
kad laisvuose kraštuose gyvena tūkstan
čiai lietuvių išeivių?

c) Jei p. Lozoraitienė laikytų kartais sa
vo vyrą iškilusiu „dešimt colių aukščiau už 
kitus“ ir pan., tai nejaugi ji tiki, kad lais
vo politinio gyvenimo metu jis būtų pate
kęs į ministrus ar į pasiuntinius, o ypač 
1934 m. ir vėliau, kada Lietuvoje turėjome 
jau užtektinai akademikų? Argi jo iškili
mas nėra vien ano meto tautininkų dikta
tūros Lietuvoje padarinys?

d) Negi p, Lozoraitienė nežino dar, kas

(Nukeltą į 4 psl.)
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar Europos Lietuvi, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3 sv. 3 šil. J. 
Kvietelaitis, 17 šil. J. Kruminas, 13 šil. D. 
Kaniauskas, po 8 šil. J. Strumskis ir M. 
Valikonis, po 3 šil. A. Petkevičius, R. Gus
tainis, P. Murelcikas, A. Miliūnas ir L. 
Svalkus ir 1 šil. B. Krikščiūnas.

K. LEDERIS J ALBERTĄ

Bristolio laikraštis „Evening Post“ spa
lio 3 d. rašo, kad to miesto universitete dir
bąs lietuvis profesorius dr. Karolis Lederis 
ateinančią žiemą išvažiuoja į Albertą Ka
nadoje — dėstyti farmakologijos naujai 
steigiamoje medicinos mokykloje Calga- 
ryje. Išvyksiąs gruodžio mėn.

Bristolyje 1963 m. jis iš gydytojų ir ra
dijo terapistų sudarė vėžiui tirti grupę. 
Praeitais metais buvo išvažiavęs dėstyti j 
Kalifornijos universitetą. Moksliniame pa
saulyje reiškiasi kaip savo specialybės pa
skaitininkas.

LONDONAS

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 Science 
and Technology, Reynold Building salėje, 
Sackville St., Manchester 1, įvyks paverg
tųjų tautų koncertas. Po koncerto bus šo
kiai iki 1 vai. ryto.

Lietuvišką koncerto dalį išpildys solistė 
Vanda Galbuogytė ir Manchesterio jauni
mo tautinių šokių grupė.

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

J. Lanskoronskis

Prie naujo kapo
A A. GEN. ŠT. PLK. BALIŲ JAKUTI PRISIMENANT

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.

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. Matulaičilii 
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. Kasparų, 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.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBIJS 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.

PABALTIECIŲ VAKARAS
Lapkričio 1 d., šeštadienį, estų ir latvių 

iniciatyva rengiamas pabaltiečių vakaras 
estų namuose — 18 Chepstow Villas, Lon
don, W. 11.

Pradžia 7 vai. Veiks bufetas, bus šokiai 
ir estų bei latvių meninis pasirodymas. Įėji
mas 7/6.

BENDRADARBIAUJAME SU ANGLŲ 
VISUOMENE

Manchesterio kultūrinio būrelio narys 
A. Padvoiskis, ilgesnį laiką ruošęsis, suor
ganizavo Lietuvos natūralinės istorijos — 
augmenijos ir gyvūnijos — parodą. Jis su
darė didžiulį 600 vienetų, daugiausia natū
ralaus dydžio spalvotų paveikslų rinkinį, 
kuris bus bene unikumas šioje šalyje. Tar
pininkaujant K. Steponavičiui, kuris jau 
spėjo susidaryti gražų vardą anglų visuo
menėj, Science Museum (Buile Hill Park, 
Pendleton, Salford 6) užleido parodai vie
ną salę ir apsiėmė ją globoti.

Pats muziejus daugiausia naudojamas 
besimokančiųjų studijoms, todėl labai ver
tingas darbas susidaryti jame sąlygas su
pažindinti su Lietuva. Privatiems asme
nims (pageidaujama didesnėmis grupė
mis) aplankyti muziejų leidžiama tik šeš
tadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Pasiekiama autobusais 64, 66, 9. Paro
da tęsis iki Kalėdų.

Pagarba mūsų vyrams, dirbantiems lie
tuviškąjį darbą!

D. Dailintis

NOTTINQHAMAS
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.

SVEČIO POKALBIS
Lapkričio 2 d., 11.15 vai., lietuviškas pa

maldas Židinyje laikys svečias kun. dr.
K. A. Matulaitis, MIC. Tuojau po to jis pa
darys pranešimą — pokalbį aktualiais lie
tuviams klausimais. Tą pačią dieną garbu
sis svečias grįš į Londoną.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — lapkričio 9 d.. 11 vai. Iš vakaro 

ir po pamaldų parapijiečių lankymas pa
gal pranešimą.

NOTTINGHAM — lapkr. 2 d., 11.15 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM — lapkr. 3 d., Vėlinėse, 
7 v. vak., Židinyje.

NOTTINGHAM — lapkričio 9 d„ 11.15 
vai.. Židinyje. Po pamaldų liet, kapų lan
kymas.

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

Rosary bažn.
ECCLES — lapkričio 9 d., 12.15 vai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

3, ST. DUNSTAN’S GARDENS, 
LONDON, W.3. 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Ptiras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester

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

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ BRADFORDE

Brafordiškiai minės Pavergtųjų savaitę 
lapkričio 9-15 d. Visą savaitę vietos gyven
tojai bus informuojami apie Sovietų pa
vergtuose kraštuose vykdomąjį terorą, ra
šomi laiškai šio krašto ministeriui pirmi
ninkui, o taip pat bus įteikta peticija Brad- 
fordo burmistrui.

Lapkričio 15 d., 7 vai., Ukrainiečių salė
je (13 Claremont, Morley St.) rengiamas 
pavergtųjų tautų koncertas. į kurį visi 
kviečiami atsilankyti.

Programoje dalyvaus lietuviai, latviai, 
estai, vengrai ir ukrainiečiai.

Prie įėjimo bus renkamos aukos paverg
tųjų tautų reikalams.

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.

BIRMINQHAMAS
RAMUS GYVENIMAS

Spalio 12 d. turėjome lietuviškas pamal
das. į kurias gausiau atsilankė tautiečių, 
negu į paprastas pamaldas. Mat, kun. S. 
Matulis atsivežė parodyti lietuviškus dai
nų ir šokių filmus, vieną suktą dėdės Šamo 
žemėje, kitą tėviškėje — Vilniuje. Kiek ži
nau, ne pirmiesiems mums rodė, filmą ma
tė ir kitos Anglijos vietovės. Žinoma, trū
kumų yra ir viename ir kitame filme, bet 
vis tiek mums, išsimėčiusiems, tai didelė 
parama išlikti lietuviais. Žiūrėdamas šiuos 
filmus, matai, kaip pildosi mūsų pranašo 
žodžiai: nebeužtvenksi upės bėgimo. Jauni
mo minios, lyg vandenynas, plaukia lietu
viškai dainuodamos ar šokdamos. Tokio 
vandenyno niekas negali užtvenkti. Kol 
toks vandenynas plaukia, jokia stipriausia 
užtvanka negalės jo spaudimo atlaikyti — 
Lietuva buvo ir bus.

Čia mes esame apmirę, jei ne mirę. Mū
sų valdyba pavargus nuo vadovavimo per 
daugelį metų. Atžalyno tokio neturime, 
kuris galėtų užimti senų vadų vietas. Kol 
atsiras naujų jėgų, dar teks praleisti daug 
metelių. O kadaise Birminghamas rodė di
delę veiklą, leido savo laikraštį „Krivulę“, 
turėjo savišalpos fondą, surengdavo pra
mogų, paskaitų ir iškylų, parengdavo pro
pagandos lapelių ir juos išdalydavo anglų 
publikai, svetimų valstybių atstovus pri
imdavo su raudonų rožių puokštėmis. Šian
dieną nieko panašaus neturime. Neturime 
ne tik pramogų ar iškylų, bet nėra kam 
net pranešti skyriaus metinę apyskaitą. 
Gaila, kad taip tikrai yra.

J. šateikis

IEŠKOMA MOTERIS VEDYBOMS

Konstantinas Jankauskas, savanoris-kū- 
rėjas. Vyčio kryžiaus kavalierius, pensi
ninkas ir KB rentininkas, našlys, gyv. 
Rendsburge, Fed. Vokietijoje, ieško tarp 
50-56 metų amžiaus sveikos, tvarkingos, 
rimtos ir tikinčios lietuvės moters, kuri 
sutiktų už K. Jankausko ištekėti. K. Jan
kausko žmona prieš nepilnus dvejus metus 
yra mirus. K. Jankauskas turi dviejų kam
barių ir virtuvės puikiai įrengtą ir pilnai 
gražiais baldais apstatytą butą. Su pensi
ja ir KB (karo invalido renta) K. Jan
kauskas gauna DM. 653,30 į mėnesį, kas 
užtikrina visam laikui dviems asmenims 
pilną ir gražų gyvenimą. K. Jankauskas 
su pirma savo žmona vaikų neturėjo ir yra 
vienas Vakarų pasaulyje. Suinteresuotos 
vedybomis moterys prašomos rašyti tiesio
giai K. Jankausko vardu tokiu adresu, 
būtent:

Herrn Konstantinas Jankauskas. 237 
Rendsburg, Liegnitzerstrasse 18, Fed. Vo
kietija. Į kiekvieną rimtą laišką K. Jan
kauskas atsakysiąs tiesiogiai laiškais.

Dulce et decorum ėst pro Patria mori! — 
„saldu ir malonu mirti už tėvynę!“ Tas lo
tynų poeto posakis visuose kraštuose išvir
to į kautynių lauke žūstančių karžygių pa
gerbimo šūkį. Taip! Kautynių lauke už,Tė- 
vų žemę...

Bet kaip sunku ir graudu gyventi be tė
vynės. kaip skaudu pakęsti neišvengiamą 
būtinumą, kad tėvynei nusipelniusių vyrų 
palaikai trūnytų svečioj žemėj...

Deja! daugis ir daugis senyvesnės gene
racijos tėvynainių išeivystės klajonėse per
žengė gyvenimo slenkstį, tėvynės ilgesio 
nebenutildę. Taip buvo lemta ir a. a. pik. 
B. Jakučiui.

Priklausė jis generacijai, kuri visą savo 
jaunystę ir subrendusio vyro kūrybines jė
gas buvo skyrusi gimtajam kraštui. Išėjęs 
matininko mokslus, jaunas dirbo Lietuvo
je. kaimų į viensėdijas skirstymo įstaigoje. 
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, kaip 
daugis jaunųjų inteligentų, buvo mobili
zuotas į karo mokyklą ir kaip karininkas 
tarnavo rusų kariuomenėje. Po revoliuci
jos Rusijoj skubėjo į Lietuvą ir nedelsda
mas įsijungė į besikuriančios lietuvių ka
riuomenės eiles. Priminsiu kelis jo karje
ros momentus: karo mokyklos lektorius, 
jos adjutantas, div. štabo viršininkas... Ka
rui pasibaigus vienas pirmųjų siunčiamas į 
Briuselio karo akademiją. Aukštuosius ka
ro mokslus 1926 m. baigęs, tarnauja Vyr. 
štabe, kaip operacijų skyriaus viršininkas, 
vėliau skiriamas karo attache Rygoje. Iš 
ten grįžęs, ėjo įvairias „ypatingųjų reika
lų“ pareigas.

Pareigose metodingas, kruopštus, pasta
bus, tarnyboje punktualus, drausmingas,

DERBY
TIKRAI DARBŠTI KOLONIJA

Skaitydamas E. L. nuo jo gimimo dienos 
ir sekdamas lietuvišką veiklą kolonijose, 
priėjau išvados, kad Derby lietuvių koloni
ja geriausiai vysto lietuvišką veiklą.

Paskaitykime E. L. Nr. 18 „Busimieji 
įvykiai“. Ten J. Levinskas rašo, kad Der
byje šiemet tikrai reiškiasi gyvas veiki
mas. Buvo suruoštas didelio masto Vasario 
16 minėjimas, kuris nuskambėjo plačiai 
net spaudoje. Sekantį minėjimą, kaip sa
koma. rengia parapija, programą išpildys 
vien tik vietinės pajėgos. Bus dainų, šokių, 
deklamacijų, pasirodys atgaivintas vyrų 
sikstetas ir mišrus dainininkų būrelis.

Perskaičius E. L. Nr. 22 straipsnį „Pa
gerbtos motinos“, tikrai atrodo, kad Der
byje lietuviška veikla plačiai išsivysčiusi. 
Ypač malonu girdėti, kad jaunimas įsijun
gęs į lietuvišką veiklą, o jo Derbyje, atro
do, yra pakankamai. „Šaltinio“ Nr. 3-4 
„Pastangos Derbyje“ nuotraukos, meninės 
dalies aprašymas ir visa programa rodytų, 
kad ansamblis, kaip ten pasakyta, yra stip
rus. Eet E. L. Nr. 41 J. Levinskas, rašyda
mas apie busimuosius įvykius, nurodo, kad 
kariuomenės šventės proga bus rodomas 
filmas iš skautų stovyklos, o Vasario 16 
minėjimui tariamasi su įvairiomis meninė
mis grupėmis iš kitų kolonijų. Dėl to man 
kilo mintis paklausti J. Levinską, kur din
go tas „stiprusis“ Derbio „ansamblis“ ir 
jaunimas? Sekant spaudoje minėjimus, 
programas ir kolonijų pasirodymus, nė 
kartą neteko pastebėti Derbio „ansamblio“ 
ir jaunimo, kad jis atliktų programą kito
se kolonijose. Nejaugi tai buvo tik per 
spaudą išpūstas „muilo burbulas“. O gal 
pirm. J. Levinskas nusistatęs prieš Derbio 
jaunimą ir visą meninę grupę, jei visiems 
minėjimams jam atlieka meninę programą 
kitos kolonijos. Kolonijos, kurios turi me
nines grupes, įdeda daug darbo ir paauko
ja daug laiko pasiruošti. Atrodo, kad J. 
Levinskas pasinaudoja tik kitų įdėtu dar
bu ir paaukotu laiku.

E. L. Skaitytojas

PADĖKA

Ryšium su mano a. a. vyro pik. B. Jaku
čio mirtimi tariu širdingą padėką Lietuvos 
Atstovui Londone p. V. Balickui ir Poniai 
už užuojautą, pareikštą savo ir Lietuvos 
Pasiuntinybės vardu, ir už gražų vainiką 
ant velionies karsto.

Gerb. prel. J. Gutauskui už lankymą ma
no a. a. vyro ligos metu ir už atlaikymą ge
dulingų šv. Mišių ir palydėjimą į kapines 
ir atlaikymą laidotuvių apeigų.

DBLS pirmininkui p. J. Vilčinskui ir 
Valdybos nariams. Ponioms Reginai Bud
rienei. Kazimierai Giedraitienei ir sūnui 
Vytautui. Janinai Tallat-Kelpšienei, gen. 
K. Musteikiui ir Poniai, pik. J. Lanskorons- 
kiui ir Poniai, pik. R. Liormanui ir šeimai, 
mjr. A. Tallat-Kelpšai ir šeimai.

Škotijos lietuviams, o ypač lietuvaitėms, 
parodžiusioms man liūdesio valandoj tiek 
nuoširdumo, dėkoju už šv. Mišių korteles, 
laiškus, gėles ir dalyvavimą laidotuvėse.

Taip pat dėkoju latvių atstovui, lenkų 
daktarui ir škotų draugams, prieteliams iš 
Bradfordo. Lincolno ir Osgodby.

Visiems tariu širdingą ačiū.
Emilija Jakutienė 

stropus ir tvarkingas, viršininkų jis buvo 
gerai vertinamas, valdinių gerbiamas 
ir mylimas. Linksmo būdo, miklaus jumo
ro, turtingos vaizduotės, patrauklaus są
mojo, a. a. Bolius privačiame gyvenime 
buvo mėgiamas svečias sambūviuose, visa
da įdomus pokalbininkas draugų tarpe. 
Buvo Vyčio Kryžiaus ir daugio Lietuvos 
ir svetimų valstybių ordinų kavalierius.

Lietuvai dramatiniais laikais pasirinko 
išeivystės likimą. Iš Vokietijos emigravo į 
Did. Eritaniją. gavo darbą ir pradėjo apsi
prasti su išeivio gyvenimu. Bet po kiek me
tų buvo pusiau suparalyžuotas. Žmonos 
Emilijos pasiaukojamai ir atsidavusiai 
slaugomas, kiek pasitaisė. Tęsė darbą per 
korespondenciją (buvo Edinburge karo 
mokykloje rusų kalbos dėstytojas). Bet 
prieš kokius metus, po antro smūgio, pa
virto visišku paralytiku: nebevaldė kūno 
dalių, gamtos poreikių vienas nebegalėjo 
atlikti, net jų nebejautė... Prie to prisidėjo 
plaučių vėžys... Patalpintas ligoninėj, dar 
kokius metus beviltiškai kovojo su mirti
mi. Prieš kelis mėnesius turėjau galimybę 
jį aplankyti. Įspėtas apie mano atvykimą, 
laukė manęs, atpažino, vienoj kitoj nuo
traukoj atpažino mano žmoną, dar kelis 
bendrus bičiulius, dar galėjo ištarti vieną 
kitą žodį, dar ir protas ir atmintis veikė... 
Bet. keistas dalykas, prisimindavo, kas bu
vo prieš kokius 20 metų, bet nebesusivok
davo, kas buvo vakar ar užvakar... Kas 
diena buvo ta pati diena: tam tikrą valan
dą atvykstančios žmonos laukimas. Ją at
pažindavo. nusišypsodavo ar verkdavo, 
maitinamas sveika ranka jos piršti) nepa
leisdavo. Kol,sąmonę turėjo, visa jo gyve
nimo prasmė sutapo su žmonos pasirody
mu. Ilgai, per ilgai kamavosi... Skausmams 
nutildyti daktarai laikas nuo laiko įšvirkš
davo raminamų vaistų... Bet... iš to gyvo 
lavono gyvybė lašas po lašo lašėjo, kaip 
deganti žvakė, kasdien trumpėjo, kol visai 
užgeso.

Tokia buvo to skaidraus lietuvio patrio
to. Lietuvai atsikuriant nemažai nusipel
niusio vyro tragiškai skaudi svetimybėje 
gyvenimo baiga. Kyla klausimas: ar vertė
jo pasirinkti egzilę? Ar nebūtų buvęs Lie
tuvai vertingesnis, pasilikdamas krašte ir 
įsijungdamas, kaip didžioji inteligentijos 
dauguma, į Lietuvai naudingą darbą? Ten, 
kad ir prievartinėse revoliucijos sąlygose, 
vyksta milžiniška lietuvių tautos egzisten
cijai išlaikyti kova. Jei nepriklausoma Lie
tuva atgims, ją iškovos krašto lietuviai, bet 
ne mes, svetimybėje baigiantys paskęsti 
išeiviai. Tačiau prie naujai supilto kapo 
nedera kalbėti apie problemą, kuri liečia 
visą išeiviją.

20 MILIJONŲ
Euvusi prez. Johno Kennedžio našlė Jac

kie. ištekėjusi už graikų pirato milijonie
riaus Onassio. gyvena pasakų karalaitės 
gyvenimą, šiemet jos ir savo malonumui 
Onassis yra išleidęs apie 20 milijonų do
lerių, perstatinėdamas jai vilas, puošda
mas jachtas, pirkdamas brangenybes.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
(Atkelta iš 3 psl.)

buvo bei dar tebėra didžiausias solidaru
mo ardytojas lietuvių išeivių tarpe?

e) Ar tyčia nuslėpdami nuo jaunimo tie
są, liečiančią mūsų viešus reikalus, išlaiky- 
sim jo idealizmą geriau, nei keldami ją? 
Ar ši tiesa, kurią ir aš kėliau visą laiką 
viešai ir kuri, kaip matyti iš p. Lozoraitie
nės straipsnio, jai. p. Lozoraitienei, labai 
nepatinka, neįeina į jaunimo idealus?

5)Baigdamas turiu p. Lozoraitienei pa
sakyti. jog visą laiką rašau ne kokios nors 
drąsos parodymui kitiems, bet prieš veid
mainiavimus, melus, suktybes ir kitas blo
gybes, darytas bei tebedaromas pavienių 
asmenų, jų grupių ar junginių mūsų viešų 
reikalų sąskaiton. nors jie patys ar būtų 
kitų laikomi bei vadinami drambliais ir 
kitaip. Rašau vien tiesą, kurią paremtu 
nesugriaunamais pavyzdžiais bei faktais, o 
ne pagal kokias nors pasakėčias, kaip kad 
padarė p. Lozoraitienė. Kad rašau pagrįs
tai. galėjo ne vien ji pati. p. Lozoraitienė, 
įsitikinti, bet ir kiti mano straipsnių skai
tytojai.

J. Kairys

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. 727 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.. do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

4


	1969-10-27-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1969-10-27-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1969-10-27-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1969-10-27-EUROPOS-LIETUVIS-0004

