
KURIS BUS RYTDJ ?
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ BRADFORDE

Kai prieš keliolika metų lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai ir kiti suvažiavo į Brad- 
fordą darbo dirbti ir sau prieglobsčio ieš
koti, ne vienas šio krašto gyventojas klau
sė, kas jie tokie, ko jie čia atvažiavo, ko
dėl jie pabėgo iš savo tėvų krašto. Kai mes 
jiems aiškindavome ir pasakodavome, kad 
sovietiniai rusai okupavo mūsų kraštą, kad 
jie daugybę mūsų krašto gyventojų ištrė
mė į Sibiro koncentracijos stovyklas, kad 
jie masiškai žudė pavergtųjų kraštų gy
ventojus, kad rusai yra labai žiaurūs, o gal 
net žiauresni už ruduosius nacius, žmonės 
traukė pečiais, jie negalėjo įsivaizduoti ir 
suprasti tokio sovietinio komunisto ruso ir 
nenorėjo mums tikėti. Bet kai Berlyne bu
vo pastatyta gėdos siena, kai Rytų Vokie
tijos ir Lenkijos darbininkams rusai at
siuntė tankus vietoj paprašytųjų laisvės ir 
duonos, kai Vengrijos miestai ir laukai pa
plūdo krauju to krašto žmonių, kai tie pa
tys rusiškieji tankai užgniaužė ir čekų lais
vės prošvaistes, kai G. Brooke ir kiti pa
tvirtino, kad Sovietų Rusijoj dar ir dabar 
yra koncentracijos stovyklų, nors ir kitais 
vardais pavadintų, pabudo šio krašto gy
ventojai, ir jau šiais metais British League 
for European Freedom ėmėsi organizuoti 
Pavergtųjų Tautų Savaitę. Tokia savaitė 
buvo ir Bradforde lapkričio 9-16 dienomis.

Pirmiausia buvo sudarytas organizacinis 
komitetas, kuriame lietuviams atstovavo

A. Bučys, Vik. Ignaitis ir J. Traška. Ko
miteto sekretorius M. Charuk (ukrainietis) 
užmezgė ryšius su vietos spaudos žmonė
mis ir visuomenės veikėjais.

Jau spalio 18 d. Telegraph and Argus pa
informavo visuomenę, kad Bradforde, Lon
done, Manchesteryje ir Nottinghame Lyga 
rengia tokias savaites, ir nurodo, kas tuo
met bus daroma. Lapkričio 6 d. tas pats 
laikraštis jau informuoja visuomenę, kad 
komiteto delegacija lankysis pas vietos 
burmistrą, lapkričio 10 d. jau aprašo dele
gacijos atsilankymą pas burmistrą Aid. 
Eddie Newby, kur lietuviams atstovavo 
D. Traškaitė ir Vik. Ignaitis, ir įdėjo to vi
zito nuotrauką su aprašymu. Šia proga de
legacija painformavo burmistrą apie Pa
vergtųjų Tautų Savaitės eigą ir prašė, kad 
tą savaitę leistų iškabinti Sovietų Rusijos 
pavergtųjų tautų vėliavas prie miesto val
dybos rūmų.

Yorkshire Post XI. 12 išsispausdino veda
mąjį, pavadintą „Rusijos kolonijos“. Pra
džioje laikraštis pastebėjo, kad daugybė 
anglų žino Pietų Afriką ir jos rugbio žai
dėjus, žino protestuotojus. Bet kiek sąži
ningų protestuotojų žino, klausia laikraš
tis, kad šią savaitę kai kuriuose Anglijos 
miestuose yra Pavergtųjų Tautų Savaitė, 
kai pabėgėliai iš sovietinės imperijos liū
di dėl savo krašto likimo? Kiek laisvų ang
lų, toliau klausė laikraštis, dalijosi ašaro-

mis su pavergtais Krymo totoriais, kurie 
buvo sukilę prieš savo pavergėjus tik prieš 
kelias savaites? Dar laikraštis priminė Uk
rainos klausimą, žinoma, tęsiama toliau,

PASAULIS APLINK MUS

Septynios DIENOS
Kurios kalbos studijuojamos? Neturtingiems ir alkstantiems

Kauno politechnikos institute buvo ap- Į Romą posėdžiauti susirinkusiems J. 
klausta daugiau kaip 3000 pirmojo, trečio- Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos
jo ir penktojo kurso studentų. Paaiškėjo, 
kad vidutiniškai 67 proc. busimųjų inžinie
rių studijuoja anglų kalbą, 24 proc. — vo
kiečių ir 9 proc. — prancūzų.

žodžio laisvė
Sov. Sąjungos rašytojų sąjungai, kuri 

neseniai išmetė jį iš narių, rašytojas Sol- 
ženicinas įteikė atvirą laišką dėl spaudos 
laisvės. Laiško nuorašus išdalijo užsienių 
korespondentams.

Laiške jis nurodo, kad žodžio laisvė yra 
pirmoji sąlyga sveikos visuomenės. „Nu
valykite dulkes nuo savo laikrodžių, jie at
silikę nuo laiko“, rašo jis. „Jūs net neįta
riate, kad lauke jau aušta. Šiuo kritišku 
metu sunkiai sergančiai savo visuomenei 
jūs negalite duoti nieko teigiama, nieko ge
ra, tik savo neapykantą ir budrumą".

Televizija politikoje
Po rinkimų Izraeliui sunku sudaryti vy

riausybę, nes ji gali būti tik koalicinė, o 
Tautinė religiškoji partija atsisako, jei ne
gautų savo atstovams ministerių vietų.

Min. pirm. Meir, norėdama parodyti ge
rą valią prieš tą partiją, rūpinosi, kad bū
tų sustabdytas įstatymas, kuris leidžia ir 
šeštadienį duoti televizijos programas.

Aukščiausiasis Teismas atmetė reikala
vimą sustabdyti šeštadienio televiziją.

Gandi likimas netikras
Indijos Kongreso partijos parlamentarai 

susirinkę pareiškė entuziastišką pasitikėji
mą min. pirm. Gandi, kurią tos atskilusi 
vadovybės dalis net išmetė iš partijos.

Bet iš 427 tos partijos parlamento narių 
buvo susirinkę tik 311. Tarp susirinkime 
nedalyvavusiųjų buvo daugiausia žemųjų 
rūmų nariai, o jie ir nulemia vyriausybių 
likimą.

Gandi, jei savoji Kongreso partija pa
kankamai neparemtų jos parlamente, kaip 
spėjama, galėtų susilaukti komunistų pa
ramos.

Atsistatydino partinė organizacija
Masiškai atsistatydino Prahos radijuje 

dirbusiųjų komunistų partijos organizaci
ja.

To rajono partijos komitetas priėmė atsi
statydinimą.

Pagrindas atsistatydinti — kritika radi
jo, ypač dėl laikysenos 1968 m.

Kiesingeris — vadas
Vokietijos krikščionių demokratų parti

jos kongresas savo pirmininku dvejiems 
metams išrinko buvusį kanclerį dr. Kiesin- 
gerį.

Kas apgadino laivus?
Eilato uoste narai apgadino du Izraelio 

laivus.
Dabar Egiptas didžiuojasi, kad jis lėktu

vu netoliese nuleidęs narus, kurie atliko tą 
darbą, o Beirute tuo giriasi teroristų - par
tizanų organizacija. 

atstovams popiežius pamaldų metu primi
nė, kad valstybės dalį savo karinių biud
žetų turėtų pervesti fondams padėti netur
tingiems ir alkstantiems.

Kai pasaulyje tiek daug alkstančių, ne
pakenčiamas skandalas yra vykdyti gink
lavimosi varžybas ar leisti pinigus tuščiam 
pasididžiavimui.

Kliūtys į mėnulį
Dabar paaiškėjo, kad prieš kurį laiką su

sprogo Baikonūro kosmodrome dar nepa
leista didžiulė raketa, pajėgi gabenti 10 
mil. svarų svorį.

Dėl to Sov. Sąjunga sustabdžiusi varžy
bas skristi į mėnulį.

Slapti pasitarimai
JAV senatorius Gore prasitarė, kad Pa

ryžiuje ir kitur vedami slapti pasitarimai 
dėl Vietnamo. Pasitarimai esą paremti vil
timi.

Vietcongo pareigūnas Paryžiuj pareiškė, 
kad šiuo metu nevyksta jokie slapti pasi
tarimai.

Pasivaikščiojimai mėnulyje
Pasiekę mėnulio atmosferą ir palikę as

tronautą Gordoną sukti aplinkui, astro
nautai Conradas ir Beanas savo įtaisu nu
sileido, vaikščiojo, rinko ir pasiėmė žemėn 
pargabenti uolos gabalų, taip pat prieš 
pustrečių metų su be žmonių nuskraidintu 
Surveyor 3 paliktąjį televizijos aparatą ir 
po 31 su puse valandų pakilo grįžti į erd
vės laivą.

Susijungti pasisekė. Lapkričio 24 d. grį
žo į žemę. Nuo žemės jie buvo pakilę lap
kričio 14 d.

Pasitarimai Helsinkyje
Suomijoje, Helsinkyje, pradėjo posė

džiauti JAV ir Sov. Sąjungos delegacijos, 
kurių uždavinys yra aptarti strateginių 
ginklų apribojimą.

Pustrečių metų buvo ruošiamasi tokiems 
pasitarimams, bet vis tiek dar abejojama, 
ar kas nors gera išeis. Vakariečiai tikisi, 
kad sovietai į tuos pasitarimus norės įjung
ti Europos saugumo sutartį, o jie nenorėtų 
to reikalo svarstyti.

Raginami būti draugiškais
Čekoslovakijos parlamento vadai ragino 

gyventojus laikytis draugiškai ir nuošir
džiai su krašte esančiais sovietinės kariuo
menės daliniais.

Pritariantieji ir nepritariantieji
Britanijos komunistų partijos kongrese 

295 atstovai pasisakė už vadovybės laiky
seną dėl Čekoslovakijos įvykių, o 118 prieš 
vadovybės liniją.

Britanijos komunistų partijos vadovybė 
pasmerkė Čekoslovakijos okupaciją. Dabar 
prieš tą liniją pasisakiusieji nurodinėjo, 
kad okupacija buvo reikalinga.

Ukraina užsieniuose yra oficialiai pripa
žinta sovietine republika. Bet Lietuva, 
Latvija ir Estija nepripažintos Sov. Rusijos 
kolonijomis, ir tų kraštų pabėgėliai turi 
stipresnes kortas savo rankose. Kada va
kariečiai karo metu protestavo prieš Balti
jos kraštų okupaciją, Molotovas teisinosi: 
„Jūs turite gerai pažiūrėti į realybę ir su
prasti, kad mažos tautos išnyks ateityje“. 
Kokios mažos? vėl klausia laikraštis. Ar to
kios, kaip Čekoslovakija, kaip Suomija ar 
Norvegija? Britų vyriausybė pakartotinai 
yra atsisakiusi pripažinti Baltijos valsty
bių įjungimą į Sov. Sąjungą de jure, nors 
dabartinę Baltijos valstybių padėtį reikia 
pripažinti de facto. Tai dar nereiškia, kad 
sunki tų kolonijų padėtis būtų užmiršta. 
Kai Sovietų Rusija Tautų Sąjungos organi
zacijoje ar kitur akiplėšiškai kalba apie 
vakariečių imperializmą ir kolonializmą, 
didelė rakštis jų pačių akyse turi būti de
maskuota. Rusams pasiseka savo vienaša
liška propaganda, ir milijonai afrikiečių, 
arabų ir azijatų tiki jais.

O pavergtųjų tautų žmonės ir jų drau
gai anglai kartu visą savaitę dirbo ir in
formavo apie kenčiančias tautas sovieti
nėje vergijoje, rašė laiškus min. pirminin
kui, platino atsišaukimus.

Apskritai paėmus, pavergtųjų tautų sa
vaitė turėjo pasisekimo: išplatinta 16.000 
atsišaukimų, parašyta apie 400 laiškų vi
suomenės veikėjams ir bažnyčių klebo
nams. Kai kas atsiliepdami atsiuntė aukų, 
kiti paprašė daugiau informacinių lapelių, 
o kai kas jau pasižadėjo su talka kitų metų
pavergtųjų savaitei.

Savaitė baigta ukrainiečių salėje suruoš
tu koncertu, į kurį atsilankė Bradfordo 
miesto burmistras A. E. Newby su ponia, 
Keighley miesto burmistras J. E. Brown
bridge su ponia, parlamento narys Ben. 
Ford su ponia, Yorkshyro konservatorių 
komiteto pirmininkas N. Lee ir kiti. Iš viso 
susirinko apie 500 žmonių.

Programą pradėjo Pavergtųjų tautų ko
miteto vicepirm. J. Kalbasa ir pakvietė 
Britų Lygos Laisvai Europai pirmininką J. 
Graham pagrindinę tos savaitės kalbą pa
sakyti. Jis priminė sovietų kėslus, paverg
tąsias tautas ir baigdamas pridūrė:

— Vakar sovietinė Rusija okupavo Če
koslovakiją, kiek anksčiau Vengriją, kiek 
dar anksčiau Baltijos valstybes. Pagalvo
kime, kol dar ne vėlu, kurio eilė bus rytoj.

Meninėje dalyje pirmiausia latvių vyrų 
choras Dauguva padainavo 3 daineles, estų 
tautinių šokių grupė Kalev pašoko 4 tau
tinius šokius, ukrainiečių jaunimo šokėjų 
grupė Krylati pašoko tautinių šokių kom
binaciją, vengrų sopranas E. Gazdaz pa
dainavo tris liaudies daineles, dvi ukrai
nietės padainavo pora duetų, mūsų Atžaly
nas pašoko 4 savo šokius. Gražūs mūsų 
tautiniai rūbai, kuriais buvo pasipuošę ir 
mergaitės ir berniukai, puiki laikysena 
scenoje darė malonų įspūdį. Visą progra
mą baigė mišrus ukrainiečių choras Dib- 
rova. Visa programa buvo puiki ir gerai 
sutvarkyta. Užtat kiekvienas scenos pasi
rodymas buvo palydėtas gausiomis katutė
mis.

Po koncerto toje pat salėje Pavergtųjų 
tautų Bradfordo komitetas savo kviestie
siems svečiams surengė priėmimą, kuriame 
dalyvavo apie 70 asmenų. Kalbantis paaiš
kėjo, kad jie tokiu parengimu yra labai pa
tenkinti, kad sovietinę propagandą reikia 
atsverti tiesos atidengimu ir kad tokiai sa
vaitei jau reikia rengtis dabar. O Bradfor
do miesto burmistras pažadėjo rūpintis, 
kad kitais metais ant miesto valdybos rū
mų — Town Hall — pavergtųjų tautų sa
vaitę plevėsuotų pavergtųjų tautų vėlia
vos. J. Vaidutis

PRAEITIES NUOTRUPA
Praėjusių metų lapkričio gale Seule, Ko

rėjos sostinėje, buvo surengtas seminaras 
tema Laisvė ir komunizmas, kuriame daly
vavo aštuoni Azijos mokslininkai. To semi
naro medžiaga, suredaguota Pasaulinės 
Antikomunistinės Lygos generalinio sekre
toriaus dr. Jose Ma. Hernandezo, yra iš
leista knygos pavidalu. Knygos vardas — 
The Quest for Freedom, 416 psl. Išleido 
The Freedom Academy. Freedom Center, 
Seoul, Korea, 1969.

Knygoje minimas vienas įvykis ir iš Lie
tuvos. Pasakojama, kaip į „Laiko“ redak
torių (tai buvo Henrikas Blazas) kreipėsi 
jaunas vyras su žinomo generolo rekomen
dacija, prašydamas priimti dirbti redakci
joj. Tik 1940 metais birželio mėnesį, Lietu
vą užėmus rusų kariuomenei, paaiškėjo, 
kad tas jaunas vyras — įžymus komunis
tas, kurs tuč tuojau buvo paskirtas minist
ru Lietuvai primestoj marionetinėj val
džioj. Tai buvo Guzevičius, pirmasis vy
riausias enkavedistas Lietuvoje iš lietuvių 
tarpo. (E)

INDIJOS VALDANČIŲJŲ KRIZĖ
Indijos ministerė pirmininkė Indira 

Gandi, be abejo, yra dora indė ir nusipel
niusi veikėja. Bet Kongreso partijos val
dyba dešimčia balsų prieš devynis nutarė 
net išmesti ją iš partijos. Jeigu nebebūtų 
jokių galimų ėjimų, Gandi turėtų pasi
traukti iš ministerės pirmininkės vietos. 
Bet ji dar gali eiti į parlamentą, kuriame, 
reikia tikėtis, partija pasisakys už ją (taip 
vėliau ir atsitiko. Red.). Ji taip pat galėtų 
paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rin
kimus, bet Kongreso partija jau ir pasku
tiniuose rinkimuose apturėjo nemaža pra
laimėjimų. Kai kas net iškelia galimybę, 
kad ji, jei norės, tai ims ir sudarys koali
ciją su komunistais, kurie rodo jai palan
kumą dėl kai kurių jos pravestųjų reformų 
(pvz., bankų nacionalizavimas).

Indira Gandi populiari savo krašte. Kai 
susirinko posėdžiauti ta pusė prieš ją nu- 
sistačiusios partijos vadovybės, apsupusi 
pastatą demonstrantų minia šaukė „Tegy
vuoja Indira Gandi“ ir „Mirtis Nijalinga- 
pai" (jis yra partijos pirmininkas). Įsiu
tusią minią išsklaidė policija. *Ji nuo mi
nios išgelbėjo ir Nijalingapą.

Bet jos populiarumas gyventojuose dar 
nereiškia, kad bus įmanoma lengvai susi
tvarkyti. Visus didžiuosius ėjimus kol kas 
tvarko Kongreso partijos vadovybė, vadi
namasis sindikatas, daugiausia vis partijos 
priekyje stovėję, vadinas, pilni visokių 
nuopelnų veikėjai. Komentatoriai nelabai 
linkę rimtai vertinti nuomonę, kad ta par
tijos vadovybė, tie sindikatininkai yra vien 
tik nepajėgūs jau į reikalus prasmingai 
žiūrėti senukai, ir tiek. Jie dar turi galios. 
Jeigu tie Indira nepatenkintieji senukai 
sindikatininkai suskaldys partiją, tai tada 
jau ir po naujų rinkimų nė viena tų naujų 
dviejų partijų gali nepajėgti viena pati 
valdyti — per maža teturės atstovų, nesu
darys daugumos. Tie nesutarimai rinki
muose gali atnešti didesnių laimėjimų ko
munistų partijai, kuri Indijoje ir šiaip yra 
stipri, ir ji tada galėtų visiškai demokra
tiškai ir teisėtai perimti krašte valdžią.

Tie senukai, po teisybei, iškėlė Indirą 
Gandi į ministeres pirmininkes. Kadangi 
Kongreso partija apima didžiausius kraš
tutinumus, nuo kraštutiniųjų dešiniųjų iki 
kairiųjų socialistų, tai ir partijos vadovy
bėje reiškiasi tie sparnai. Kai iškilo reika
las surasti tinkamą kandidatą į ministerio 
pirmininko vietą, partijos vadovybė pasi
rinko Gandi. Partijos vadovybės dešinieji 
tikėjosi, kad per ją bus galima ginti tur
tingųjų interesus, kairieji — kad ji vykdys 
jų svajojamas reformas, žodžiu, abu spar
nai tikėjosi, kad Gandi bus įrankis jų ran
kose, lėlytė. Ji gi moteris, tai toks tikėji
mas galėjo būti susietas ii- su viltim. Ki
tuose kraštuose irgi būna tokių atvejų, kai 
ministerio pirmininko vietai partija pasi
renka daugiau neutralesnį, negriežtos lini
jos žmogų, taip pat tikėdamasi daryti jam 
įtakos.

Gandi, jeigu pateisino kieno viltis, tai 
greičiau kairiųjų. Bet gal būtų tiksliausia 
pasakyti, kad ji pasirodė visiškai savaran
kiška. Su partijos vadovybe irgi ilgokai ji 
pajėgė sugyventi pakenčiamai, apie kokius 
nors skilimus nebuvo nė kalbos. Didieji ne
susipratimai prasidėjo tik prieš keletą mė
nesių. Nepasitenkinimo būta, kai Gandi 
pravedė bankų nacionalizavimą. Bet nesu
sipratimas iškilo į pačias viršūnes, kai bu
vo renkamas prezidentas. Kandidatą į pre
zidentus parinko visagalis partijos vado
vybės sindikatas. Tas kandidatas yra Gan
di priešas. Dėl to Gandi pasirinko kitą 
kandidatą, nepriklausomą žmogų, ir jis bu
vo išrinktas. Tada partijos vadovybės sin
dikatas sukilo ir pradėjo kaltinti ministe- 
rę pirmininkę, kad ji pasirūpino pravesti 
bankų nacionalizavimo įstatymą, norėda
ma įtikti komunistams. O min. pirmininkė 
apsisprendė, kad laikas jau tam sindikatui 
parodyti, kur jo vieta. Ji iškėlė reikalavi
mą, kad partijos pirmininkas Nijalingapa 
atsistatydintų. Žinoma, atstatydinti jo ji 
neturi galios. Bet ji pašalino iš vyriausy
bės savo pavaduotoją Desai, vieną vado
vaujančių to sindikato narių ir jos politi
kos priešą. Tai jau buvo tikra dabartinių 
įvykių pradžia, nuvedusi į partijos vado
vybės skilimą ir į klaustukus, kas bus su 
Indija ir jos demokratija.

JAV IR LOTYNŲ AMERIKA
Lotynų Amerikos kraštų ir JAV santy

kiai dažnai įsitempia. JAV politika yra 
ekonomiškai paremti tuos kraštus, kad ten 
mažiau būtų visokių maištų. Kubos atvejis 
parodė, kad pačioms JAV susidaro pavo
jus, kai čia pat, panamėj, įsigali nepalan
kus režimas. Bandymų prasiveržti taip kaip 
Kuboj esama ir kituose Lotynų Amerikos 
kraštuose. Skurdas, nedarbas, visokios ne
teisybės sudaro pagrindą maištams ir pa
stangoms pakeisti santvarką.

Duodamos tiems kraštams dolerių, JAV, 

aišku, patenkintos, kad ten yra įkėlusios 
koją visokios jų bendrovės, kurios ne tik 
stengiasi pasipelnyti, bet ir pasipelno! Ku
ba buvo toks atvejis, kai kraštą valdė dik
tatorius, o ekonomiškai — amerikiečių 
biznieriai.

Dabar daugelį Lotynų Amerikos kraštų 
valdo karinės juntos. JAV į tokią padėtį 
žiūri kai kada pusiau prisimerkusios, o kai 
kada palankiai. Bet ne viename tų kraštų 
reikia moderniai ginkluoti kariuomenę ne 
nuo išorinio priešo ginti, bet maištams ir 
sukilimams malšinti.

Padėties išsiaiškinti prieš kurį laiką į 
Lotynų Amerikos kraštus buvo nusiųstas 
prez. Niksono specialus atstovas New Yor- 
ko gubernatorius Nelsonas Rockefelleris. 
Jo kelionė nebuvo maloni, nes jis daug kur 
buvo sutinkamas priešiškai nusiteikusių 
riaušininkų. Kai kur ta proga buvo degi
namos jo šeimos įtaisytos parduotuvės, ku
rių ten nemaža yra. O dabar Rockefelleris, 
remdamasis anos kelionės patyrimu, iškėlė 
pasiūlymus, ką JAV ten turėtų daryti.

Jis siūlė duoti pinigų ir duodant nesi
varžyti, jei ten kur nors karininkai palaiko 
savo diktatūrą. Jis taip pat siūlo padidinti 
tarp anų kraštų ir JAV prekybos apyvar
tą. Jei kai kurie tų kraštų nusavina juose 
įkurtas JAV piliečiams priklausančias įmo
nes, tai JAV neturėtų taikyti sankcijų. Te
gu privačios bendrovės apdraudžia tokį 
turtą, o JAV tegu vis tiek duoda dolerių. 
Tegu taip pat duoda ir modernių ginklų, 
nes, gubernatoriaus žodžiais, „Šiuo metu 
tik vienas Castro tėra tarp tų 26 pusrutu
lio kraštų; ateityje tokių daugiau gali bū
ti“. S. Baltaragis

DIPL. ŠEFAS S. LOZORAITIS 
PATIKSLINA

Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
yra pasiuntęs Prancūzijoje leidžiamo laik
raščio Nice Matin redaktoriui tokio turinio 
laišką:

.Perskaitęs Tamstos laikraštyje p.p. Gos- 
set korespondenciją apie jų kelionę į so
vietų okupuotąją Lietuvą, dėkoju Tamstai 
ir Tamstos bendradarbiams už susidomėji
mą mano kraštu. Tačiau aš negaliu praleis
ti tylomis šio korespondencijos posmo: „Iš
buvusi 20 metų Pilsudskio Lenkijos pro
vincija ir pakėlusi 4 metų nacių okupaciją, 
Lietuva dar kartą nulenkė nugarkaulį ir 
pateko į geležinę Stalino Rusijos globą...“

Šie išvedžiojimai yra reikalingi vieno 
atitaisymo ir vienos pastabos. Pirma, Lie
tuva nėra buvusi Pilsudskio Lenkijos pro
vincija. Lietuvos valstybė, kurios įsteigi
mas siekia XIII-jo šimtmečio, buvo atsta
tyta 1918 metų vasario 16 dieną. Nuo to 
laiko ir ligi 1940 metų birželio mėnesio, 
tai yra ligi sovietų įsiveržimo ir okupaci
jos, Lietuvos Respublika buvo nepriklauso
ma. Aš tariuos galįs tai paliudyti, nes man 
teko būti Lietuvos užsienio ministerių 
1934-38 metais.

Kai dėl nugarkaulio lenkimo, aš paste
biu, kad reikia naudoti mažiau „spalvin
gą“ ir tikslesnę — moraliniu, politiniu bei 
teisiniu atžvilgiu — terminologiją, apibū
dinant užpulto ir okupuoto krašto padėtį. 
Tokia terminologija privalo būti taikoma 
tiek Lietuvai, tiek, pavyzdžiui, kalbant 
apie Belgijos padėtį 1940-45 metais.

SVEIKINIMAS LATVIAMS
Lietuvos atstovas prof. J. Baltrušaitis 

Latvijos Nepriklausomybės šventės proga 
pasveikino Latvijos Charge d'Affaires K. 
Berends, linkėdamas Latvijai atgauti lais
vę ir nepriklausomybę ir užtikrindamas, 
kad mes ir toliau kartu tęsime mūsų bend
rą kovą. Pamaldas danų bažnyčioje atlaikė 
pastorius Lappuke, po kurių įvyko pats mi
nėjimas. Latvijos Charge d'Affaires savo 
kalboje padėkojo mūsų atstovui J. Baltru
šaičiui ir Pasiuntinybės nariams už atsi
lankymą minėjime.
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Mykolas Sleževičius
1939 m. lapkričio 11 d., eidamas savo darė antrąjį Ministerių kabinetą (1918.

amžiaus 58 metus. Kaune mirė advokatas 
Mykolas Sleževičius. Tai buvo žymus Lie
tuvos valstybininkas, politikas ir visuome
nės veikėjas. Nuo to laiko, kai jis iškeliavo 
į amžinastį, jau prabėgo 30 metų. Tad, mi
nėdami to garbingo mūsų tautos vyro 30 
m. mirties sukaktį, nors trumpai prisimin
kime jo darbus.

M. Sleževičius gimė 1882 m. vasario 21 
d. Drembliuose, Viduklės vis., Raseinių 
aps. Jo tėvai buvo sulenkėję smulkūs ba
jorai. Mykolui gyvenant 8 savo amžiaus 
metus, mirė jo tėvelis, tai jam teko augti 
vien tik motinos globoje. Pradėjęs mokytis 
Mintaujos gimnazijoje, pasijuto esąs lie
tuvis ir nuo to laiko iki savo mirties dirbo 
savo tautai. 1901 m. baigė gimnaziją ir 
pradėjo Odesos universitete studijuoti tei
sę. Tuo laiku Odesoje jau buvo didelė lie
tuvių kolonija. Ten Sleževičius pasireiškė 
kaip veiklus organizatorius ir visuomeni
ninkas. 1905 m. aktyviai dalyvavo revoliu
cinėje veikloje ir atstovavo Odesos lietu
viams Didžiajame Vilniaus Seime. 1907 m., 
baigęs teisių mokslus, apsigyveno Vilniuje. 
Apie metus laiko teismo kandidatu tarna
vo Vilniaus Apygardos teisme. Vėliau ver
tėsi advokatūra, bendradarbiaudamas su 
to laikotarpio garsiais advokatais J. Vilei
šiu ir T. Vrubliausku. Vilniuje išgyveno 
iki 1915 m. Tuo laiku su dideliu ryžtu dir
bo visose lietuviškos veiklos srityse. Buvo 
Demokratų partijos veikėju, dirbo ..Lietu
vos Ūkininko“ ir „Lietuvos Žinių“ redakci
jose, organizavo Durnos atstovų rinkimus. 
Jis buvo „Rūtos“ ir „Vilniaus Kanklių" 
meno draugijų spektaklių rengėjas, scenos 
veikalų vaidintojas ir režisorius, redagavo 
kooperacijos žurnalą „Bendriją“, ruošė pa
skaitas ir rūpinosi žmonių švietimu. Ap
skritai paėmus, nebuvo Vilniuje tokio lie- 
tuviško darbo, prie kurio M. Sleževičius 
tuo laiku nebūtų prisidėjęs.

Kilęs Pirmasis pasaulinis karas M. Sle
ževičių nubloškė į Rusiją. Ten jis darba
vosi Lietuvių nuo karo nukentėjusiems 
centro komitete. Būdamas to komiteto įga
liotiniu, visoje Rusijoje lankė lietuvių ko
lonijas, rūpindamasis savo tautiečių šalpa, 
ir dirbo tautinį bei politinį darbą.

1918 m. gruodžio 19 d. M. Sleževičius 
grįžo į Vilnių, kur jo vėl laukė dideli dar
bai. Lietuva buvo vokiečių nualinta, pir
masis A. Voldemaro sudarytasis Ministe
rių kabinetas pakrikęs, bolševikai veržėsi 
Lietuvon. M. Sleževičius su nepaprasta 
energija, drąsa ir ryžtu stoja gelbėti Lie
tuvos. Būdamas tvirtų pažiūrų demokra
tas, jis atsisako jam siūlomo diktatoriaus 
posto ir sudaro įvairių partijų koalicinį ka
binetą, kviečia visas krašto gyvąsias jėgas 
į bendrą darbą, įkvepia pasitikėjimą ir pa
kelia nupuolusią dvasią. Vienas svarbiau
sių jo to meto žygių tai kvietimas savano
rių ginti Lietuvos. Visa tauta tuoj išgirdo 
jo ugningus žodžius, susiorganizavo sava
norių būriai ir apgynė Lietuvos nepriklau
somybę. Už tą žygį jis pelnė visos tautos 
nuoširdų dėkingumą. 1920 m. vykstant ka
rui su lenkais, buvo Vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto pirmininku.

M. Sleževičius buvo Valstiečių liaudi
ninkų frakcijos lyderis seime ir tos sąjun
gos pirmininkas. Tai antroji pagal didumą 
politinė partija Lietuvoje. Jam teko būti 
tris kartus ministerių pirmininku. Jis su-

XII. 26-1919. III. 12), ketvirtąjį (1919. IV. 
12-1919. X. 7) ir tryliktąjį (1926. VI. 15- 
1926. XII. 17). Buvo steigiamojo ir visų 
trijų sekančių seimų nariu.

1925 m. kilo mintis steigti Lietuvos ka
riuomenės Savanorių sąjungą. 1926 m. Sa
vanorių sąjungos skyriai jau buvo pradėti 
steigti visoje Lietuvoje. Šį sumanymą ir 
organizacinį savanorių darbą nuoširdžiai 
parėmė anuometinis Lietuvos Respublikos 
Prezidentas dr. K. Grinius ir ministeris 
pirm. M. Sleževičius. Žvelgiant į anuome
tinę padėtį, man kyla mintis, kad tas pir
masis savanorių šauklys ir jų reikalų gy
nėjas privalėjo būti ir tinkamai pagerbtas. 
Bet, deja, patikrinęs Savanorių sąjungos 
(Centro) garbės narių sąrašą, jame M. Sle
ževičiaus pavardės neradau. Taip pat man 
neaišku, ar tas garbingas šauklys buvo ka
da nors apdovanotas kokiu valstybiniu žy
meniu bei ordinu.

1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje įvyksta 
politinis perversmas ir įvedama nauja san
tvarka. Po perversmo kai kas mėgino M. 
Sleževičių net žeminti ir pajuokti jo žy
gius tėvynei ginti. Girdi, maži čia jo nuo
pelnai. kad jis savo kalbose raginęs žmones 
ginkluotis šakėmis ir dalgėmis ir priešintis 
bolševikams ir vokiečiams. Kariuomenės 
jėga nušalintas nuo valdžios, gyveno Kau
ne ir vertėsi advokatūra. Eet nei su kraštu, 
nei su Lietuvoje reziduojančiais užsienių 
atstovais ryšių nenutraukė. Užsienių atsto
vai jį vertino kaip aukštos dvasinės kul
tūros asmenybę ir plataus, europinio mas
to politiką. Buvo net susidariusi tradicija, 
kad išvykstąs iš Lietuvos užsienių atsto
vas M. Sleževičiui pristatydavo naujai pa
skirtąjį savo įpėdinį. Su juo nuolat palai
kė ryšį ir gerus santykius mūsų Užsienio 

SKULPTORIAUS
Pagarsėjusiame Notting Hill rajone, tarp 

airiškų alinių, jamaikiečių restoranų, len
kiškų delikatesų ir graikiškų parduotuvių, 
o, be to, ir visiškoje londoniškių Lietuvių 
Namų artumoje yra skulptoriaus Antano 
Braždžio kūrybinė dirbtuvė. Ji įsispraudu
si tarp kažkokios sektos tabarnakulio, at
seit, dievnamio, ir garažo.

Sąmoningai čia sakome „kūrybinė dirb
tuvė“, o ne „studija“, nes dailininko Braž
džio dirbtuvė iš tiesų ir primena metalo 
gamyklą, o ne tą romantišką ar bohemišką 
studiją, kokias paprastai vaizduoja filmai 
ir įsivaizduoja laki žmonių vaizduotė. 
Skulptorius vis dėlto ne tapytojas ar gra
fikas, ir jo dirbtuvė neišvengiamai pirmo
je eilėje ir yra ne kas kita, kaip tik sun
kaus darbo vieta. Tai ypač atitinka tokiems 
modernaus braižo skulptoriams, kaip An
tanas Braždys, kurio įrankiai yra elektros 
suvirinimo aparatai, šlifavimo įrengimai, 
o žaliava — plieno vamzdžiai ir plokštės.
Anądien dailininko Antano Braždžio stu

dijoje toji dalykiška, „dirbtuviška“ nuotai
ka kažkaip buvo išnykusi: kino operatoriai 
suko filmą. Kino kameros taikinys iš tiesų 
buvo impozantiškas. Studijos kampe visu 
savo ūgiu (kuris, beje, siekia daugiau kaip 
18 pėdų), vos išsitekdama, palyginti, aukš
toje patalpoje stovi naujausioji dailininko 
skulptūra. Operatorius A. Braždį prašo

DARBAS FILME
kopėčiomis lipti aukštyn prie skulptūros 
viršūnės, o kameros objektyvas jį seka. Ir 
matai, kaip kamera vis statmeniškiau žvel
gia aukštyn, kaip iš lėto ji į celulozę įsuka 
visą skulptūros ūgį, ir pagaliau iš tiesų įsi
tikini. kad kūrinio dimensijos yra įspūdin
gos.

ši dar neįvardinta skulptūra yra skirta 
Expo 70 pasaulinei parodai Osakoje. Japo
nijoje, kur ji puoš Britų pavilioną. Ir fil
mas yra gaminamas ryšium su Expo 70, 
jis vaizduoja parodos ruošą, na, ir busimą
sias įdomybes. O centrinėje Britų pavilio- 
no vietoje stovėsianti Braždžio skulptūra, 
matyt, ir filmininkų laikoma viena iš busi
mosios pasaulinės parodos įdomybių.

Antanas Braždys šiuo metu, be abejo, 
laikytinas vienu iškiliausiu jaunųjų Lon
dono skulptorių. Po to, kai jo skulptūra, 
pavadinta „Ritualas“, neseniai buvo ati
dengta centriniame Londone, „The Guar
dian“ dienraščio kultūrinės dalies bendra
darbis Michael McNay parašė netrumpa 
straipsnį apie angliškųjų gatvių skulptūrą. 
M. McNay atvirai pripažįsta, kad anglai 
neturi gatvėse ir kitose viešose vietose pa
statytų skulptūrų savitos meniškos tradi
cijos, kaip kad esą Europos žemyno kraš
tuose. Tačiau, pasak autoriaus, padėtis ge
rėjanti, o pavyzdžiu jis kaip tik ir nurodo 
A. Braždžio „Ritualą“, kurį jis apibūdino,

reikalų ministerial. Turėdamas tokius 
glaudžius ryšius ir sekdamas užsienių 
spaudą, jis iš anksto numatė besiartinan
čią pasaulinę audrą ir mažosioms tautoms 
gresiančius pavojus. Bet jo įspėjantis bal
sas nebuvo suprastas nei įvertintas.

Atėjo nelaimingieji 1939 metai. Lietu
vos žemelę trempia raudonosios įgulos, o 
M. Sleževičių sunki liga paguldo į lovą. 
Kai kurie Lietuvos delegacijos nariai, su
grįžę iš Maskvos, eina raminti M. Sleževi
čių. Jam aiškina, kad įgulų įsileidimas 
nesąs toks jau blogas reikalas, kaip kas 
nors galvoja. O Sleževičius, sunkios ligos 
parblokštas, jiems atsako: ponai, ar jūs 
manote, kad aš jau esu proto netekęs? Ką 
jūs man čia kalbate? Kokia gali būti kal
ba apie nepriklausomybę, kada galingas ir 
agresingas kaimynas įvedė į mūsų žemę 
25.000 savo kariuomenės? Nebėra nepri
klausomos Lietuvos... Ir iš M. Sleževičiaus 
akių pradėjo riedėti gailesčio ašaros.

1939 m. lapkričio 11d. Mykolas Sleževi
čius amžinai užmerkė akis. Mirties prie
žastis — sunki liga ir skaudūs pergyveni
mai, matant žūstančią Lietuvą, kuriai gel
bėti jis buvo paskyręs visą savo gyvenimą. 
Velionį į kapus palydėjo vyriausybės atsto
vai, diplomatinis korpusas ir didžiulė mi
nia žmonių. Kapinėse buvo pasakyta daug 
jautrių ir reikšmingų kalbų. Visi apgailes
tavo anksti mirusį laisvės kovų šauklį, ku
ris tuomet Lietuvai dar buvo labai reika
lingas.

M. Sleževičius visą laiką pirmoj eilėj rū
pinosi Lietuvos, o jau paskiau partijos rei
kalais. Jo darbo ir kovos idealas buvo gra
žus ir kilnus: nepriklausoma demokratinė 
Lietuva. Tam atsiekti jis kovojo su rusų 
caro režimu, kovojo su lenkais Vilniuje dėl 
lietuvių tautos teisių, kovojo už savo kraš
to laisvę su Lietuvos priešais atgimstančio
je Lietuvos valstybėje.

V. Vytenietis........................................... ................... . ..........^

Naujas Lltuanus
Rinktiniam angliškai kalbančiam skaity

tojui skiriamojo žurnalo Lituanus išėjo 
1969 m. Nr. 1.

Jame pateikiami užsieniuose plačiai iš
populiarinti V. Mykolaičio-Putino eilėraš
čiai Vivos plango ir Mortuos voco, ištrauka 
iš' V. Vardžio redaguotosios knygos „Li
thuania under the Soviets“, dalis J. Jan
kaus dramos „Peilio ašmenys“, ištrauka iš
A. Barono romano „Trečioji moteris“, 
straipsnis apie dail. A. Varną ir straipsniai 
apie knygas (The third Woman ir Lithua
nia 700 Years).

RASA GUSTAITYTĖ
Neseniai JAV ir D. Britanijos didžioji 

spauda buvo paskyrusi nemaža dėmesio 
Rasos Gustaitytės knygai „Turning on“, 
kurioje gvildenama dabartinės jaunosios 
kartos išgyvenamoji dvasinė krizė.

Pasirodo, kad Rasa Gustaitytė yra „Am- 
bo“ lėktuvų konstruktoriaus, Lietuvos ka
ro aviacijos viršininko gen. Antano Gus
taičio duktė.

Rasa yra labai lietuviškai nusistačiusi ir 
yra dirbusi kaip reporterė Washington 
Post. Herald Tribune, talkininkavusi New 
Yorker Magazine, The Reporter, Cosmopo
litan, Evergreen ir kitoms leidykloms.

PROF. DR. P. SKARDŽIAUS KNYGA
Dr. P. Skardžius yra parašęs knygą 

„Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių bend
rinės kalbos vartosena" ir jau baigia ją 
ruošti spaudai.

Knygą leis Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas.

Šioje knygoje autorius aprašo ir kritiš
kai vertina prieškarinę bei pokarinę bend
rinės kalbos vartoseną, žymesnes jos pro
blemas, dabartinius taisymus, svetimą įta
ką ir kt.

SOLISTAS LEONAS BALTRUS
Solistas Leonas Baltrus, pažįstamas Ang

lijoje lietuviams iš koncertų, dabar dirba 
JAV Rochesterio operoje kaip solistas. 
Kartu su soliste Dana Stanaityte jis davė 
koncertą Clevelando lietuviams. Kores
pondentas ryšium su tuo koncertu rašo, 
kad Leono Baltraus balsas didelis, malo
naus tembro, kartais net galingas, visiškai 
„metalinis“, o falsetas beveik neduslus, 
lengvutis, tarsena be priekaištų.

kaip „spindintį indėlį į mūsų gatvių daile- 
nybes...“ Be to, jis priminė, kad skulptūra 
kainavusi 5000 svarų, ir nurodė, kad pig- 
menomis gatvių papuošti neįmanoma.

Naujausioji Antano Braždžio skulptūra 
bus galutinai baigta už poros savaičių ir 
iškeliaus į Japoniją. Prieš dvejetą savaičių 
viena mažesnė dailininko skulptūra buvo 
iš varžytynių parduota garsiojoje meno 
kūrinių prekybos firmoje Sothebys. Du 
(bent kol kas neminėtini) užsakovai Anta
ną Braždį kalbina jiems sukurti skulptū
ras, kurių kaina, be abejo, jau nebūtų ma
žesnė kaip 2000 svarų. Pagaliau viena ži
noma Paryžiaus dailės galerija A. Braždį 
pakvietė ateinančią vasarą suruošti savo 
darbų parodą. Dailininkas sutiko Paryžiun 
nusivežti dešimt savo skulptūrų.

(rem)

MOKYMO PAREIGA
„Eikite tat ir mokykite visas tautas, krikš

tydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir šv. 
Dvasios ir mokydami juos laikyti visa, ką 
tik esu jums įsakęs“ (Mato 28. 19-20).

Antrasis Vatikano susirinkimas ir 1969 
m. vyskupų Sinodas Romoje priminė tikin
tiesiems pareigą mokyti ir apaštalauti ap- 
liuką, visus žmones, kad jie pažintų Kris
tų, pamiltų jo dieviškąjį mokslą ir laiky
tųsi jo įsakymų.

Kristaus įsteigtosios Bažnyčios pirmą
ją bendruomenę sudarė apaštalai, kai ku
rie mokiniai, moterų būrelis. Jie buvo ar
timiausieji V. Jėzaus draugai. Apaštalai 
gavo iš Kristaus pilną kunigystę su teise 
teikti tikintiesiems Išganytojo paliktus ti
kinčiųjų naudai šv. Sakramentus. Bet ir 
apaštalai, ir mokiniai, ir moterys Kristaus 
potvarkiu buvo įjungiami į apaštalavipio 
darbą, skelbti Kristų ir jo mokslą visiems, 
teikti žmonėms išganymo priemones. „Nes 
ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pa
saulį, o savo sielai kęstų nuostolį? arba ką 
žmogus duos savo sielai atvaduoti? Nes 
žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su 
savo angelais, ir tuomet jis atsilygins kiek
vienam, žiūrėdamas jo darbų" (Mato 16, 
26-27). Nemarios sielos — žmogaus išga
nymas yra pats svarbiausias mūsų reika
las, užduotis ir tikslas žemėje. Savuoju iš
ganymu besirūpindami, pavyzdžio, gyvo 
žodžio ir rašto jėga apaštalaujame.
Pažinkime Kristų

Istorinis Dievo Sūnaus įsikūnijimas ir jo 
gimimas yra įvykęs prieš 1969 metus. Vi
sas Jėzaus Kristaus gyvenimas, jo darbai, 
mokslas, padarytieji stebuklai ir visas am
žinųjų tiesų atskleidimas yra skelbiamas 
Bažnyčios, Naujojo Įstatymo šventose 
knygose, krikščionių mokslininkų raštuo
se pateikiamas. Labai svarbu išsamiai pa
žinti, suprasti Kristaus asmenį, jo meilę ir 
gyvybės auką mūsų išganymui, jo prisikė
limą iš mirusių ir pastovų esimą įkurtoje 
Bažnyčioje. K.A.M.

TAI IŠRADO DR. ALG. AVIŽIENIS
Spalio 29 d. New York Times straipsrą- 

je apie Pasadenos ...Jet Propulsion Lab“ 
tarp ko kita rašė:

Dr. Algirdas Avižienis. Lietuvoj gimęs 
šios laboratorijos kompiuterių ekspertas, 
galvojo apie tą problemą (t.y„ apie tai, ką 
daryti, kai dideliame nuotolyje erdvėje su
genda kompiuteris ir, kol atitaisomoji ko
manda iš žemės pasieks tą atstumą, erdvė
laivis jau gali būti iš ten nežinia kur nu
klydęs ir nebesurandamas. E.) ir išrado 
kompiuterį, kuris pats pastebi savo sutri
kimą ir pats jį tuojau pataiso. Star — self
testing and repairing — kompiuterio proto
tipas jau stovi jo perkrautoj dirbtuvėj, ap
suptas technikų, ant jo pasilenkusių ir rū
šiuojančių plonus pluoštus daugiaspalvių 
vielų, kurios yra tos mašinos nervų siste
ma...“ (E)

ALGIRDAS J. KASULAITIS

LIETUVOS LAISVINIMO DARBAS
(2) °

3. ATSIEKTINAS LYGIS
Tačiau peršasi ir šeštoji išvada. Ji turi 

šaknis ir anuose penkiuose teigimuose ir 
jų priešpriešose. Tačiau ji nėra nei anų 
sintezė, nei antitezė. Pačia tiksliąja pras
me ji yra anų papildinys. Nė viena anų iš
vadų nebuvo ir negalėjo būti savyje užsi- 
sklendusios, nes laiko tėkmė ir gyvenimas 
nėra galimi rėmuoti į bet kokius rėmus. 
Nei kantrybė, nei laimėjimai, nei kaitos 
atsargumas patys savyje nėra galutiniai 
laimėjimai. Tol. kol aukščiausias tikslas 
nepasiektas, mūsų dabartinio darbo fazė 
negali būti surakinta, net ir pateisinama 
optimizmu. Kitais žodžiais, nėra tokios 
situacijos, kuri negalėtų būti pagerinta, 
tokios veiklos, kuri negalėtų būti patobu
linta, tokių metodų, kurie negalėtų būti 
pakeisti didesniam vaisingumui atsiekti.

Trumpai — keli pasiūlymai mūsų užsie
ninei veiklai vystyti.

A. Laisvinimo darbui sutamprinti, su- 
tikslinti, turimoms jėgoms tausoti bei įvai
rioms galimybėms išnaudoti reikalingas 
strateginis laisvinimo planas. Jis turi būti 
išsamus, paremtas realių galimybių anali
ze. ilgalaikis. (Ši tema iš tikrųjų labai pla
ti, ir čia užsimenami tokio plano tik patys 
griaučiai). Iki šiol tokio išsamesnio plano 
politinėje vadovybėje trūksta, ir todėl eilė 
problemų ne tik sunkiau sprendžiamos, 
bet gaišina ypač daug laiko, jėgų ir energi
jos. Iš tikrųjų joks planas niekuomet ne
aprėps visos problematikos ir jos niuansų 
laiko tėkmėje ir kintančiose situacijose, 
tačiau tikslų, priemonių, resursų ir prima
tų tikslesnis suvokimas bei gilesnis žinoji
mas neabejotinai būtų naudingas. Vėliau

JO SĖKMĖS IR NESĖKMĖS
Šis straipsnis yra Liet. Krikščionių De

mokratų Sąjungos pirmininko kalba, pasa
kyta Amerikos Lietuvių Kongrese Detroi
to mieste, JAV, 1969 m. rugpiūčio 30 d.

šiame referate kelsimi klausimai ir būtų 
tokio plano dalis. Planą organizuojant ir 
rengiant, tinkamas dėmesys turėtų būti at
kreiptas į kai kuriuos jo bruožus.

(1) Jis turėtų būti ruošiamas VLIKo 
kartu su ALTa, pasitelkus į konkretų ruo
šos darbą žmones iš įvairiausių sluoksnių, 
organizacijų, kartų ir t. t.

(2) Rangos metu būtina išspręsti kai 
kuriuos pagrindinius, esminius teisinius, 
vadovybės, kompetencijų klausimus, nes, 
nesant sutarimo esminiais klausimais, joks 
planas nebus prasmingas.

(3) Planas turėtų ypač atliepti gyvena
mosios realybės imperatyvus: tiek paverg
toje tėvynėje, tiek politinėje išeivijoje. 
Mūsų resursai asmenų ir finansų prasme 
yra gerokai riboti, ir todėl, planą kuriant, 
reikia ribotis įvykdymo galia, bet ne troš
kimais, nors kilniais, bet neįvykdomais. 
Atsiskleidimas realybei ir mūsų įstangų 
riboms būtų kai kuriais atvejais skaudus, 
bet nerealūs siekiai, visuomet tik siekiais 
telieką. yra eventualiai skaudesni.

B. šalia strateginio plano, kuris atskleis
tų pačias palankiausias sąlygas ir meto
dus vesti laisvinimo kovai, būtinas ir tak
tikos sutamprinimas. Neretai mūsų darbas 
neatsiekia norimų rezultatų ne dėl to. kad 
jis pats savyje nebūtų prasmingas, bet kad 
jam trūksta taktinių elementų. Keli pa
vyzdžiai kyla mintin.

C. Pirmiausiai menasi Lietuvos Diplo
matinės ir Konsularinės Tarnybos prie
auglio klausimas. Kad Diplomatinė ir Kon- 
sularinė Tarnyba yra ypač svarbi laisvini
mo problematikoje, niekas neabejoja. Ta
čiau pats gyvenimas iš vienos pusės ir 
tarptautinės teisės kodeksai iš kitos ją ne
gailestingai žlugdo. Problema milžiniška, 
tačiau iki šiol diplomatinio tęstinumo, 
prieauglio klausimas nėra net judinamas. 
Žinoma, galimas dalykas, kad problema 
nėra išsprendžiama. Iš kitos pusės, patys 
diplomatai labai pavydžiai žiūri net į pa
ties klausimo kėlimą. Tačiau mes niekuo
met nežinosime, ar problema neišspren
džiama, jei nebandysime jos spręsti. Fak
tas gi lieka faktu, kad po dešimties metų, 
greičiausia, neliks nė vieno pareigas ei
nančio diplomato. Skaudi, bet absoliučiai 
reali galimybė.

D. Gerokai nesutvarkyta ir mūši) veikla 
tarptautiniuose, pirmiausiai politiniuose 
sambūriuose. Darbas šioje srityje didele 
dalim paliktas asmenų ar organizacijų at
sakomybei. Kartais tai neišvengiama, nes 
kuris nors tarptautinis sambūris yra spe
cifinės apimties, ir, žinoma, tik lietuviški 
atitikmenys jame dalyvauja. Tačiau jei tas 
dalyvavimas gali pasitarnauti Lietuvos 
reikalui, kodėl negalima tokį asmenį ar 
organizaciją remti bendromis jėgomis? Ne
seniai viename politinės tarptautinės or
ganizacijos kongrese dalyvavo pilnateisiu 
nariu tik vienas lietuvis, o stebėtojais dar 
du. Dalyvavo keliasdešimt valstybių atsto
vai. Lietuvių pastangomis, net prieš gero
kai nedraugiškai nusistačiusios kongreso 
dalies valią, pavyko pravesti ypač palan

kią Lietuvai rezoliuciją. Pasaulinėje spau
doje ji paskleista milijoniniu tiražu. Tai 
buvo darbas Lietuvai, bet naštą turėjo neš
ti tik keli žmonės ir tik viena organizacija. 
Kiek tokių atvejų yra? Kas žino, kiek daug 
daugiau būtų atsiekta, jei tokiais atvejais 
už nugaros stovėtų visa kovojanti lietuvi- 
ja?

Iš kitos pusės, plačiam tarptautiniame 
forume neretai vyksta pasaulinio dėmesio 
susilaukią kongresai, konferencijos, semi
narai. Dažnai tokie suvažiavimai žinomi 
per kelis metus iš anksto, turi specifinį 
tikslą ir pobūdį, kurie ypač reikalingi mū
sų kovai. Pvz„ žmogaus teisių kongresai, 
teisininkų konferencijos, kolonializmo se
minarai, specifiniai antikomunistiniai su
važiavimai. Didele dalim lietuviai juose 
nedalyvauja. O jei ir vienas koks dalyvau
ja, tai tas dalyvavimas dažniausiai yra ex 
promptu. Rezultatų, žinoma, dažnai nema
tyti. O tačiau niekas mums netrukdo, iš
skyrus mūstį pačių nesugebėjimą ir neno
rą tinkamai planuoti. Kliūčių yra, tačiau 
jos neretai nugalimos. Kiek daugiau būtų 
galima pasiekti informacijos ir propagan
dos srityje, jei tokiose konferencijose ga
lėtų dalyvauti lietuviai, iš anksto gerai pa
ruošti ir pasiruošę, aprūpinti tinkama, ly
giai iš anksto gerai išmąstyta ir parengta 
medžiaga bei aprūpinti materialiniais iš
tekliais. Bet tam reikia žvilgsnio į ateitį, 
plano ir visų talkos.

E. Prie užsieninių nesėkmių priskiriu ir 
nepakankamą mūsų dėmesį bei iniciatyvą 
egzilų jungtinėje veikloje. Tiesa, yra pa
vergtosios Jungtinės Tautos, retkarčiais 
susitinka Baltų Taryba. Diplomatai, yra ir 
retkartinių kitokių bendro darbo pavyz
džių. Tik, iš vienos pusės, santykiai daž
niausiai ribojasi pačiomis viršūnėmis, iš 
kitos, jie, deja, palieka mažai kūrybinio 
vaisiaus. Baltijos federacijos, Vidurio Eu

ropos federacijos ar Europos apsijungimo 
idėjos mūsuose nerado ir neranda tinkamo 
atgarsio. Metų metai praėjo, bet geto sie
nos nesugriuvo, nors visi, tur būt, nujau
čiame, kad ateities Lietuva, kaip ir visa 
Europa, turės federatyvinį veidą. Ateičiai 
tad nesiruošiame, net ir tose srityse, kur 
tokia ruoša būtų prasminga. Tai liudija ir 
kitas pavyzdys. Kad ateityje Lietuvos-Len
kijos Santykiai gali temptis iš naujo, yra 
reali galimybė. Lygiai reali galimybė yra, 
kad Ukraina bus laisva. Nesunku suvokti 
šio galimo trikampio santykių niuansus. 
Bet kągi mes darome ukrainiečių atveju? 
Beveik nieko. O gali ateiti laikas, kada 
Ukrainos pagalba mums bus svarbesnė, 
negu JAV. Šiandien tik spėliojimas, tačiau 
rytoj ji gali virsti degančia realybe.

4. ŽVILGSNIS Į DARBĄ
Vidinė politinės emigracijos situacija ly

giai nėra nuspalvinta perdėm pesimistinė
mis ar kiaurai optimistinėmis spalvomis. 
Sėkmių-nesėkmių svoriais matuojant, bent 
ikišiol, dideliam nusiminimui racijos ne
buvo. Tiesa, laikas išeivijai ne draugas. 
Vyresniųjų mirtis, subrendusiųjų išlepi
mas ir jaunimo nutautimas vyksta vis 
greitesniu tempu. Pramoga ir smaguriavi
mas vis dažniau užgožia pareigą. Juo dau
giau vasarinių rezidencijų, juo mažiau 
kandidatų į valdybas. Lietuviška knyga 
silpsta, bet Pacifiko salynai pilni lietuvių 
porelių, leidžiančių tenai kartais ir nepir- 
mą medaus mėnesį ar du. Dviejų lietuviš
kų gimnazijų uždarymas šiurpu krečia. 
Bet turime dar daug kuo ir pasididžiuoti, 
ir net sunku tokias prošvaistes išskaičiuo
ti. Apskritai mūsoji emigracija dar turi pa
sigėrėtino veržlumo ir gyvastingumo, ku
rie kaip tik tarnauja ir turi tarnauti aksti
nu nesėkmėms nugalėti.

(Bus daugiau)
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1938-1940 METAI IR LIETUVOS KARIUOMENĖ

visą savo mobilizuotą kariuomenę, 7 armi
ją ir 8 (prieš tą 8 armiją kovojo ir lietu
viai: ties Stalupėnais - Pilkalniu ir Gum
bine), metė prieš prancūzus. Išmintis ir 
sveikas protas diktavo prancūzams, kad

Vėžiavimo papročiai
Trijų paskutinių metų būvyje periodi

nėj spaudoj bei didesnės svarbos veikaluo
se buvo pasisakymų (E.L. Nr. 46, 1966 m., 
J. Aistis „Elegijos“, psl. 139-142-151...) iš 
nekarių tarpo, kad Lietuvos kariuomenė 
1938 m. turėjo pasipriešinti ultimatumo 
metu lenkams ir vėliau vokiečiams ir ru
sams, vadinasi, priešams, keleriopai, net 
daugiariopai stipresniems už Lietuvą. 
Kiekvienas sutiks, kad tai nelengvas už
davinys. Tačiau įsakymas liktų įsakymu. 
Jei būtų įsakyta, Lietuvos kariuomenė bū
tų 1938 m. pradėjusi kautynes su lenkais. 
Karo veiksmai, greičiausia, būtų rutulio
jęs! Vilniaus - Kauno ašyje ties Vieviu, 
Rykantais ir Alytum. Būtų buvę iššaudy
ta aibės šaudmenų, kuriuos ne visados 
lengva papildyti. Lenkai turėjo, palyginti, 
gausią kavaleriją, dėl to gal būtų metusi 
jos dalinius ne per Suvalkiją, bet 1920 m. 
pavyzdžiu Kėdainių - Troškūnų link. Čia 
tuos dalinius būtų iškapoję keli ar kelio
lika kad ir šaulių kulkosvaidžių. Lenkų 
kavalerija būtų gulėjusi ant žemės ir že
mėje. Tačiau lenkams nebūtų pasisekę už
imti Kauno, net gal ir Vilnius vargu ar 
būtų buvęs paimtas. Europos padangė bu
vo anuomet labai apsiniaukusi, ateitis at
rodė labai miglota ir tamsi. Lietuviai ir 
lenkai būtų pirmieji pakišę degtuką po pa
rako statine, be jokio ryšio su kitais įvy
kiais. Pagaliau reikalas sukosi tik dėl dip
lomatinių santykių užmezgimo be jokių 
sąlygų, nereikalaujant atsižadėti Vilniaus. 
Yra duomenų, kad Lietuvos vyriausybė 
buvo linkusi sunormalinti santykius su 
Lenkija. Lenkija —istorinis Lietuvos prie
šas, bet praeity buvo ir bendrų reikalų, to 
irgi negalima neigti.

Iš vakarų tuo tarpu lyg liūto staugimas 
ėjo garsas: „Vokietija nenugalima... tai 
daugiau ne tušti žodžiai...“ („Deutschland 
ist unbesiegbar. Das ist keine Phrase 
mehr“). Trumpai tariant. „Drebėkit, prie
šai“. Vokietija buvo apsiginklavus iki dan
tų, turėjo didžiulę žemyno armiją su mo
torizuotomis ir šarvuotomis divizijomis, 
daug tankų, galingą karo aviaciją. 1939 m. 
Vokietija pareikalavo grąžinti Klaipėdos 
kraštą, bet žadėjo lengvatų Klaipėdos uos
te. Ji nesikėsino į Lietuvos nepriklausomy
bę. Klaipėdos krašto byla buvo išspręsta 
diplomatiniu būdu.

1939 m. rudeniop prasidėjo lenkų - vo
kiečių karas. Rusai pareikalavo leisti steig
ti karines bazes Lietuvoje, daugiausia tan
kams. žadėjo nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus, nors trys ketvirtadaliai Lietuvos

nepriklausomybės jau buvo prarasta. Bet 
rusai, raudonieji fašistai, barbarai iš rytų, 
nepratę laikyti savo žodžio. Greit čekistų 
ordos užplūdo Lietuvą. Nepriklausomybė 
buvo palaidota. Reikėjo nors simboliškai 
pasipriešinti, sudarant stiprią motorizuo
tą rinktinę, mirties rinktinę (vienas vokie
čių kavalerijos pulkas, vėliau 17 husarų, 
Napoleono laikais buvo davęs apžadą: mir
ti ar nugalėti; savo kepurėse jie nešiojo 
kaukolės ženklą ir juodus kantus; buvo va
dinamas: „Todes Husaren“, „Schwarze 
Husaren“), apsčiai aprūpinta prieštanki
niais bei priešlėktuviniais pabūklais, kad 
sutriuškintų nors keletą ar keliolika tan
kų, nutrenktų vieną kitą lėktuvą ir nu
dobtų vieną kitą ar kelias dešimtis kacapų.

Savo uždaviniams atlikti kariuomenė tu
ri savo specialią organizaciją. Čia pravar
tu būtų mesti žvilgsnį j aukščiausią ka
riuomenės vietą ir panagrinėti, kurią rolę 
vaidina paskiros ginklų rūšys kare. Vienas 
buvęs valstybės vyras rašė (Gen. de Gaul
le. Le salut 1944-1946), kad svarbiausia 
vieta valstybėj tai generalinio štabo vir
šininko. Jis yra atsakingas už krašto ap
saugą, jo saugumą, jis turi nustatyti ka
riuomenės skaičių taikos metu, jos apmo
kymą, jos apginklavimą, turi numatyti jos 
mobilizaciją karo atveju, jos koncentraci
ją - telkimą, operacijų pradžią. Gen. štb. 
viršininkas turi daug ką pramatyti, nes 
kiekvienas busimasis karas gali žymiai 
skirtis nuo buvusiojo, turi turėti gerą nu
jautimą ir galvoti visą laiką labai realiai, 
trumpai tariant, jis turi būti savotiškas 
antžmogis, genijus. Jis turi turėti aukštai 
kvalifikuotų karininkų štabą ir neturėti iš 
anksto įsikaltos idėjos.

Karo istorija žino daug pavyzdžių, kai 
gen. štabas gali klysti. 1914 m. rusai išėjo 
į karą su 1000 sviedinių vienam art. pa
būklui. Galvota, kad to skaičiaus užteksią 
karui laimėti. Pasirodė, kad tas 1000 buvo 
m. Kai atėjo 1915 m., sviedinių labai trū
ko.

Lietuviai, kurie anuomet buvo fronte, 
gerai žino, ką reiškia be artilerijos paruo
šimo pulti veikiančius priešo kulkosvai
džius.
Trūko ir šilto apmundiravimo. Tik vienam 

pėstininkų pulke (149 p.p.) 1914-1915 m. 
žiemą sušalo negyvai 700 kareivių. O tokių 
pulkų buvo ir daugiau.

Pavyzdys iš vakarų fronto. Prancūzų 
gen. štabe prieš 1914 m. vyravo nuomonė, 
kad bet kuriuo atveju prancūzų armija tu
ri pulti. Karui prasidėjus, vokiečiai beveik

§ PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

jie pereitų į gynimosi taktiką. Vyriausias 
karo vadas veikė trafaretiškai, negalėjo 
atsipalaiduoti nuo iš anksto įsikaltos idė
jos, stūmė savo armijas į priekį, ir prancū
zų kariuomenė pasienio mūšio (la bataille 
de frontiere 22.8.1914) metu gavo tokį di
delį smūgį, kad po jo 15 dienų traukėsi, ki
taip tariant, bėgo iki Mamos upės.

Pokario rašytojai, gvildendami 1914 m. 
įvykius, pripažįsta, kad brangiai buvo su
mokėta už tą kvailystę: žūt būt pulti (of
fensive a outrance). „Kiti vėl svarbiais ir 
lemtingais atvejais siūlė net sudarinėti ka
rių kolegijas, pvz., triumviratą“, nes „bai
su pagalvoti, kad nuo vieno asmens geres
nio ar blogesnio sprendimo gali priklausyti 
viso krašto likimas“.

Pavyzdys iš anglų fronto. 1916 m. vasa
rą anglų buvo akademiškai paruoštas di
delio puolimo planas ties Sommės upe. Di
delių junginių štabiniai karininkai užtik
rino, kad, artilerijai paruošus, pėstinin
kams liks tik paprastas pasivaikščiojimas 
iki priešo apkasų. Viena kuopa (East-Mid
dlesex Rgt. iš Kingston-on-Thames. Londo
no priemiesčio. Dabar tas kamuolys yra 
laikomas pulko muziejuje kaip pulko relik
vija. Daugiau niekas nebespardys to ka
muolio) 1916.VII.1 ėjo atakon net spardy
dama futbolo kamuolį. Tos dienos bendras 
rezultatas buvo labai liūdnas: 20.000 už
muštų ir 40.000 sužeisti!, ir tik vienai ang
lų divizijai iš 15 pasisekė trupučiuką įsi
terpti į vokiečių pozicijas, štabiniai kari
ninkai gerai gyveno už 10-15 km nuo prie
kinių linijų, susitikdavo su gražiom mer
gaitėm, paflirtuodavo su jom ir pašokdavo, 
o kautynių iš arti jie nematė.

Lietuvos kariuomenėj buvo gen. štb. ka
rininkų, baigusių aukštuosius karo moks
lus net 4 valstybių karo akademijose. Vė
liau jų buvo prisigaminta ir „savo darbo“. 
Buvo puoselėjama didžioji taktika, kariuo
menės daliniai buvo pratinami veikti siau
ruose baruose, petys į petį. Buvo per ma
ža kreipiama dėmesio į Lietuvos sąlygas. 
Kariuomenės daliniai visai nebuvo prati
nami veikti plačiuose baruose, labai bend
ruose visumos rėmuose, nebuvo taikoma 
mažoji taktika, kuri reikalauja tam tikro 
krašto paruošimo, sunkių sprendimų ir jų 
vykdymo. Maža būdavo naktinių pratimų. 
Nebuvo moksliškai ištirta ir apdirbta ne
priklausomybės karų 1919-1920 m. prak
tika, nors ten ir buvo įvykių, būdingų su 
pamokymais ateičiai. Yra atskirų straips
nių. rašytų kautynių dalyvių ir atskirų 
jaunų rašytojų, kurie, nebūdami karo įvy
kių liudytojais, tempė juos ant savo kurpa
lio, pritašydavo ir nebūtų dalykų ir įterp
davo dar vieną kitą priekaištą.

(Bus daugiau)

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, 3į 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 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969
G sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, Į sv. arbatos, 
2 sv. ryžių, 1 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.

Knygų parodos nesusipratimas
Rumunijoje buvo pasiruošta vokiškos 

knygos parodai — išstatyti darbų žymes
nių Rytų ir Vakarų Vokietijų, Austrijos ir 
Šveicarijos rašytojų.

Kai Rumunijos įstaigos atsisakė duoti 
leidimą išstatyti vienuolikos jiems nepa
tinkančių autorių knygas, Vakarų Vokieti
ja nutarė nedalyvauti.

Tie rengėjams nepriimtini autoriai yra 
daugiausia rašytojai, kurie gyveno Rytų 
Vokietijoje, bet pabėgo į Vakarų Vokietiją.

J o n a s še
Seniau vėžių buvo tiek daug, kad ištisus 

kariuomenės dalinius buvo galima jais iš
maitinti. Valgė juos piemenys ir karaliai. 
Buvo ir taip, kai jų neįstengdavo suvalgyti 
ar parduoti, tai tada degindavo ir pelenus 
išveždavo ant laukų kaip trąšas. Silezijo
je 1392 m. lenkų kunigaikštytės Jadvygos 
vestuvių metu, kurios tęsėsi net 8 dienas, 
be kitų patiekalų buvo suvalgyta 75.000 (3 
tonos) vėžių. XVII šimtmetyje Lenkijos 
karalius Jonas Kazimieras Vaza karo žygio 
metu prie Sokolos savo armijos karius pri
valgydino vėžiais. Vėžių maro epizootija 
1866 m. nusiaubė Europą. Užsienio pirk
liai tada atsibastė į Lietuvą ir kitus Pabal
tijo kraštus, ėmė masiškai vėžius gaudyti 
ir eksportuoti į Vokietiją, Prancūziją, 
Austriją ir kitur. Tuo metu buvo milžiniš
kas vėžių pareikalavimas, nes vien tik Pa
ryžius 1863 m. jų suvartojo 6 milijonus, ar
ba 2400 cnt. Tą laikotarpį vaizdžiai apibū
dina prof. T. Ivanauskas 1967.X.28 man 
rašytame laiške:

Artimoje Pariečės stotyje tekdavo maty
ti ištisus kalnus vėžių prikrautų maišų, ir 
man įpūdį darydavo savotiškas jų čežėji
mas maišuose. Tie maišai iš Pariečės per 
Grajevo stotį buvo siunčiami į Berlyną, ly
giai taip, kaip ir uogos (mėlynės, bruknės, 
spanguolės) iš Gudų girios.

Tais laikais vėžiaudavo visi — valstie
čiai ir miestelėnai, vaikai ir paaugliai, su
augę ir seni žmonės. Įspūdingiausias vė
žiavimas būdavo subatvakariais, kai žmo
nės, baigę sunkius savaitės darbus, norė
davo pailsėti. Priruošdavo vėžiams masa
lo, sutvarkydavo gaudymo įrankius, pasi
imdavo maisto, gėrimų, o jeigu arti nebū
davo ežerų ar upių, sėsdavo į ratus ir iš
traukdavo vėžiauti. įsidėdavo ir šiltesnių 
drabužių, kad senesni žmonės naktį pie
vose neperšaltų. Iš toli buvo girdėtis arklių 
prunkštimas, ratų bildesys, jaunimo kle
gesys, juokas, dainos ir armonikos garsai.

Nuvykę į vietą, įleisdavo samtukus ar 
bučiukus į vandenį, ir čia pat, pakrantėje, 
prasidėdavo pašokys. Jaunimas šokdavo, 
dainuodavo, senesni gurkšnodavo, šneku
čiuodavosi, juokaudavo. Po kiekvieno šo
kio eidavo prie upės ar ežero išpilti vėžių 
iš samtukų. Sugautus pirmuosius vėžius 
čia pat virdavo ir vaišindavosi. Po to vėl 
šokiai ir bučiukų tikrinimas užtrukdavo 
iki aušros.

Per rugiapiūtę, baigus laukų darbus, bu
vo paprotys važiuoti vakare į ežerą ar upę 
išsimaudyti ir pavėžiauti. Kaip pasakojo 
doc. I. Gasiūnas, toks paprotys buvo Šiau
lių apylinkėse, kur ūkininkai vakarais vež
davo rugių piovėjus į Raizgių ežerą (dabar 
šitame ežere vėžiai išnyko).

Paryčiui vėžiautojai grįždavę namo. 
Kiekviena šeima parsiveždavo po 400 ar 
daugiau vėžių. Žmonių pasakojimais, tais 
laikais ir vėžiai būdavę didesni nei dabar. 
Tada mažesnių negu 15-18 cm vėžių nevir
davę, o parsivežę juos namo, įleisdavo į so
dybose esančius tvenkinius. Vėžius su ma
žomis žnyplėmis paleisdavę atgal į vande
nis. Tai buvo labai girtinas paprotys, ma
žesnes žnyples paprastai turi patelės. Kiek
vienas asmuo ar šeima laikė sau garbe su
gauti kuo daugiau vėžių.

Vėžiai buvo gaudomi rankomis, samtu-

TAI BUVO LIETUVOJE
VIENA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

1930 m. visa Lietuva minėjo Vytauto Di
džiojo 500 m. mirties sukaktį. Todėl ir tie 
metai buvo pavadinti Vytauto Didžiojo 
metais. Tai ir visos anuometinės iškilmės 
buvo susietos su to žymaus Lietuvos val
dovo veikla ir žygiais. Tais metais buvo 
minima 12-ji Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukaktis. Tai tos šventės proga Kau
ne buvo pašventinti Vytauto Didžiojo Mu
ziejaus pamatai.

Lapkričio 23 d. šventė buvo pradėta pa
maldomis įgulos bažnyčioje. Jas laikė vy
riausiasis kariuomenės kapelionas kun. V. 
Mironas. Pamoksle jis apibūdino kariuo
menės esmę ir jos reikšmę, pabrėždamas 
kareivių ir karininkų pareigas ir atsako
mybę. Dalyvavo Respublikos Prezidentas 
A. Smetona, karinė ir civilinė vadovybė. 
Tą dieną bendro kariuomenės parado ne
buvo. Tai į centrines iškilmes buvo atves
tos Kaune gyvenančių dalių tik garbės 
kuopos, eskadronai ir kt.

Po pamaldų visi nuvyko į Karo muzie
jaus aikštę. Kertinį naujai statomo muzie
jaus akmenį pašventino kan. J. Tumas. Jis 
savo žodyje priminė, kad busimasis muzie
jus duos mums valstybėjimo bei pilietėji- 
mo metodą ir sujungs dabartį su istorine 
praeitimi. Mes džiaugiamės iškariauta sa
vo nepriklausomybe, o dar labiau džiaug
simės, kad matysime, kokiu dygiu keliu te
ko mums ateiti į tą nepriklausomybę. Te
laimina Dievas jūsų, piliečiai, gerus pra
dėjimus ir visą darbą. Paskiau žodį tarė 
Respublikos Prezidentas, primindamas, 
kad šie rūmai yra mūsų tautos pasiryžimo 
ženklas ir jie mus stiprins mūsų laisvės 
kelyje. Po Prezidento kalbos orkestras su-

Muziejaus statybos aktą perskaitė Vy
tauto Didž. komiteto pirm, švietimo minis- 
teris K. Šakenis. Jį pasirašė vyriausybės 
nariai ir kiti asmenys. Vėliau leistasi į 
duobę, kurioje įmūrytas aktas į kertinį 
muziejaus akmenį. Pirmąją cemento šiū- 
pėlę užkrėtė Respublikos Prezidentas, po 
jo V. K. k-to pirm. K. Šakenis, Kauno mies
to burmistras Vileišis ir kt. Penki akme
nys buvo atvežti iš įvairių Lietuvos vietų 
ir frontų: bermontininkų, bolševikų, len
kų, Klaipėdos ir Vilniaus krašto. Juos įmū
rijo Vyčio Kryžiaus ordino tarybos, Sava
norių s-gos, Atsargos karininkų s-gos, Ka
ro invalidų s-gos ir šaulių s-gos pirminin
kai ar jų atstovai. Šie penki akmenys taip 
pat simbolizavo ir tuos penkis šimtus me
tų. praėjusius nuo Vytauto Didžiojo mir
ties. Šiose iškilmėse dalyvavo ir Latvijos 
min. pirm. Celminš, kuris atvyko susitarti 
ir pasirašyti Lietuvos-Latvijos prekybos 
sutarties.

Tos dienos vakare Karininkų Ramovėje 
buvo pakabinta Vytauto Didžiojo lenta. 
Aktą skaitė Seniūnų tarybos pirm. pik. K. 
Skučas, primindamas, kad šis kambarys 
visiems laikams tebūnie vadinamas Vytau
to Didžiojo Seklyčia. Pats akto tekstas įrė
mintas ir pakabintas žemiau Vytauto D. 
lentos. Pasibaigus apeigoms, gen. št. pik. 
J. Lanskoronskis skaitė tai dienai pritai
kytą paskaitą. Kalbėtojas plačiai palietė 
mūsų kariuomenės įsikūrimą, brendimą ir 
kėlė naujų minčių dėl jos ateities. O Kau
no įgulos kariuomenės dalys šventės minė
jimus ruošė atskirai savo rajonuose.

grojo Vytauto Didžiojo giesmę. V. Vytenietis

štokas
kais, venterukais, bradinukais su švieso
mis ir kitais būdais. įdomus buvo vėžių 
gaudymas su žarnomis. Per išplautą, pvz., 
avies, žarną būdavo perveriama stipri vir
velė. Prie’ vieno žarnos galo pririšdavo ko
kį ketvirties kilogramo svarelį ar akmenį, 
o kitas galas būdavo pritvirtinamas ant 
kranto kur nors prie medžio kamieno, krū
mo šakos arba prie įbesto į žemę kuolelio. 
Vėžiai, pajutę žarnos kvapą, prie jos pri
kibdavo ir pradėdavo ją draskyti. Vėžiau- 
tojui pakakdavo žarną staiga ištraukti ant 
kranto ir surinkti prie jos prikibusius 
stambiausius vėžius.

Dzūkijoje, pvz., Lazdijų apylinkėse, buvo 
paprotys vėžius gaudyti šakomis. Eglių ar
ba kadagių šakos būdavo sumerkiamos į 
vandenį, ežero ar nesraunios upės pakraš
čiuose. Vėžiai, vengdami šviesos, slepiasi 
po šakomis. Vėžiautojui tekdavo tik pakel
ti šakas ir susirinkti vėžius. Dar didesnis 
laimikis būdavo tada, kai po šakomis bū
davo padedama jauko, pvz., išmėtoma žu
vies gabaliukų.

Po pirmojo pasaulinio karo vėžių ištek
liai ir mūsų vandenyse pradėjo sparčiai 
mažėti dėl vandenų užteršimo, infekcinių 
ligų (ypač maro), melioracijos darbų ir ki
tų priežasčių.

Laikas yra negailestingas, o gamta už 
mūsų neapdairumą nepermaldaujamai 
kerštinga. Dėl mūsų pačių kaltės žūsta vė
žiai mūsų vandenyse. Nemokėjom, kaip C. 
Stanevičius pavadino, šį „tautos turtą" iš
saugoti, todėl nukenčiame mes patys. Iš
nyks vėžiai, dings ir puikūs mūsų vėžia
vimo papročiai, tradicijos, pasiliks vien 
gražūs prisiminimai iš praeities.

(Mokslas ir Gyvenimas)

DOVANA MASKVAI
„Tiesa“ lapkričio 4 d. rašo, kad Pasruo- 

jo žuvininkystės kolektyvas ištesėjo savo 
pažadą pasiųsdamas 40 tonų gyvų karpių 
į Maskvą. Paskutinės žuvies siuntos buvo 
pasiųstos specialiu traukiniu, matyt, kad 
žuvis suspėtų revoliucijos šventėms patekti 
ant didikų stalo.

Dabar žuvininkystės ūkyje yra 420 hek
tarų tvenkinių.

DAR TIK PIRMOSIOS KREGŽDĖS!
„Tiesa“ lapkričio 5 d. skyriuje „Dienos 

aidai" rašo: „Ne sykį buvo kalbėta apie 
prekių reklamą, kai kas šia kryptimi daro
ma. Tačiau dar daugiau, negu reklamos, 
pirkėjai pageidauja paprasčiausios infor
macijos: kokie maisto produktai šiandien 
siūlomi šeimininkei, kokie nauji gaminiai 
pasirodė. Tur būt, viena „pirmųjų kregž
džių“ čia yra informacinė lenta, neseniai 
pasirodžiusi viename Vilniaus centrinio 
gastronomo skyriuje (tik, deja, su kalbos 
klaidomis).

Kodėl apie tokias informacines lentas ar 
ką nors panašaus nepagalvojus ir kitoms 
parduotuvėms!"

DŽIAZO POPIETĖS
Kauno „Jaunimo“ kavinėje rugsėjo 14 d. 

buvo pradėtos džiazui skirtos sekmadienio
popietės.

Kompz. G. Kuprevičiaus teigimu, jų tiks
las — supažindinti jaunimą su džiazo įra
šais ir taip pat skatinti jaunuosius kau
niečius išmėginti jėgas šioje srityje.

Pirmojoje popietėje dalyviai buvo supa* 
žindinti su džiazo vystymusi.

MALONYBINIAI VARDAI
Tarybų S-goj moterys gerbiamos. Su 

vaikais moterys leidžiamos į autobusą lip
ti pro priekines duris, be eilės.

Kartą moteris su vaiku įlipa pro prieki
nes duris ir atsisėda, o jos vyras įlipa su 
kitais pro užpakalines duris, nuperka bilie
tus ir šaukia:

— Ei, tu, Infekcija, nemokėk, aš jau už
mokėjau.

Žmonės sužiuro, kas čia per vardas; ki
tas stačiai paklausė, kodėl jis taip vadiną 
tą moterį.

— Čia, mat, prie publikos reikia manda
giau, — atsako vyras. — Namie tai cholera 
vadinu.

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 TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

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

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

Manchester
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Europos lietuviu kronika
MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 9 šil. A. 
Čebatariūnas, 1 sv. 3 šil. A. Misiūnienė. 13 
šil. J. Sukaitis, 10 šil. P. Šablinskas, 9 šil. 
V. Budnikas, po 8 šil. J. Petrėnas ir P. Juš
ka, 6 šil. J. Krisiūnas, po 3 šil. L. Nemeika, 
J. Česukėnas, B. Banys. J. Tamašauskas, 
A. Gerdžiūnas. J. Vaškelis ir L. Adamka- 
vičius.

LONDONAS
KALĖDINIS BAZARAS

Tradicinis Londono baltiečių moterų or
ganizacijų KALĖDINIS BAZARAS ir šiais 
metais vyks Latvių Namuose, 72 Queens- 
borough Terrace, Bayswater, W. 2. Baza- 
ras veiks lapkričio 28 d. — 30 d. savaitga
lį nuo 4 iki 9 vai. vak.

Bazaro metu veiks bufetai, o sekmadie
nį. lapkričio 30 d., 5 vai. vak., bus vaikų 
pasirodymas.

pakviesti aukšti vietos anglų skautų vadai 
ir lietuvių skautų vadovai, rėmėjai ir kt. 
Pobūvyje dalyvavo svečių iš Manchesterio. 
Nottinghamo. Derbio ir kitur — iš viso 
apie 30 asmenų. Pobūvio salę puošė Vy
tis. lietuviška ir angliška vėliavos, be to, 
lietuvių skautų vėliava ir kitokie lietuviš
ki dalykėliai. Pobūvį dar jaukesnį darė ir 
graži lietuviška muzika.

Iš anglų skautų vadovybės dalyvavo T. 
Roome, J. Booth, J. An Hiff su ponia, E. 
Hodgkinson su ponia, P. Brown, Beads- 
more su ponia, Bateman su ponia, J. Hodg
kinson ir kiti. Iš lietuvių skautų—Anglijos 
Rajono Vadas s. J. Maslauskas, s.v.v. sk. 
A. Jakimavičius, s. B. Zinkus. s. G. Zinku- 
vienė, v.s.sk. E. Damoševičiūtė, s.v.sk. P. 
Viržintas ir kt. Be to. taip pat Nottingha
mo Tėvų komiteto pirm. J. Damoševičius su 
ponia, skautų rėmėjai K. Bivainis, J. Le- 
vinskas, A. Tirevičius ir kt.

Vakarą atidarė s. B. Zinkus, angliškai 
supažindindamas svečius su tuo, ko čia su
sirinkta, ir primindamas lietuvių skautų 
sunkias pirmąsias steigimosi dienas, per
gyventus vargus, jų vadus, kartu pasi
džiaugdamas, kad jau nuo ano laiko visur

esamus pareigūnus. O Komitetui pirminin
kavo V. Steponavičius (išvykęs), D. Dai- 
nauskas, dabar kun. V. Kamaitis; sekre
toriavo J. Bendorius. D. Damauskas, A. 
Kuzmickas, A. Kublinskas, A. Pilkauskas, 
dabar S. Lauruvėnas: iždininkai — A. Pad- 
voiskis, V. Steponavičius, K. Murauskas, 
K. Bačianskas (išvykęs), V. Kupstys.

K.K.K. laikėsi principo, kad visos orga
nizacijos yra labai vertingos mūsų trem
ties gyvenime ir visos savo srityje privalo 
išeiti su savo veikla visos mūsų bendruo
menės vardu: visi istoriniai ir tradiciniai 
lietuvių ir Lietuvos įvykiai privalo būti 
minimi, ir tai atlieka atitinkamos organi
zacijos; kovodamas su bolševizmu, K-tas 
bendradarbiauja su kitomis pavergtomis 
tautomis, svarbesnių mūsų tautos įvykių 
minėjimą organizuoja bendrai su kitomis 
kaimyninėmis lietuvių bendruomenėmis.

Ir taip metų metai kone kiekvieną sa
vaitę mes turime lietuviškus parengimus, 
minėjimus, pobūvius, išvykas, susirinki
mus. posėdžius ir kt. K-to dėka visa veik
la yra planinga ir sugyvenimas broliškas. 
Yra kuo ir pasidžiaugti: mūsų mažiesiems 
veikia sekmadieninė mokykla, veikia mer
gaičių ir berniukų skautų draugovės, jau
nimas spiečiasi savo DBLS „Aušros“ orga
nizacijoje. DBLS skyrius vis tebėra ener
gingas. o po jo vėliava kultūrinio būrelio 
nariai išeina su parodom, paskaitom ir me-

NOTTINQHAMAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Savaitė buvo plačiai 
paminėta Nottinghamo anglų spaudoje. Sa
vaitės pabaigai sukviestame susirinkime 
kalbėjo darbiečių partijos parlamento at
stovas M. English, konservatorių — P. Le 
Bosquet ir pavergtųjų vardu — dr. Marga
rita Ausala, latvė.

Susirinkimas įvyko ukrainiečių salėje, 
bet kalbėtojai daugiausia minėjo Vengri
ją, Čekoslovakiją ir Baltijos valstybes, 
kaip rusų imperializmo pavyzdžius. Mi
chael English savo kalboje pasakė, kad au
toritetiniai režimai turėtų būti nušluoti 
„nuo pasaulio veido“.

Po susirinkimo British League for Eu
ropean Freedom vietos komitetas pakvie
tė kalbėtojus arbatėlei, kurios metu pa
vergtųjų tautų atstovai turėjo progos ar
čiau susipažinti su britų politiniais veikė
jais. Šiame pasikalbėjime dalyvavo ir Not
tinghamo DBLS Sk. pirm. K. Bivainis.

AUSTRALIJA
A t A

EMILIJA VALUCKIENĖ

pamaldų visi susirinko į šv. Ulriko prie
glaudos salę, kur parapijos klebonas dr. 
Jonas Petraitis pasveikino ganytoją visų 
lietuvių vardu. Atsakydamas vyskupas 
linkėjo visiems išlikti ištikimiems ne vien 
religijai, bet ii- lietuvybei. Pasidžiaugė, 
kad Memmingene dar veikia vargo mokyk
la, kuri per tikrą vargą gali palaikyti lietu
vybę svetimoje šalyje. Pasidžiaugė taip 
pat ir skautų pasirodymu, nes kiekviena 
organizacija auklėjanti jaunimą. Visus pa
sveikino skautiškai ir palinkėjo būti išti
kimais savo idealams.

Popiet vyskupas apsilankė vietos kapi
nėse, kur atliko, pagal lietuvišką apeigyną, 
Vėlinių pamaldas. Pirmoje stotyje, prie a. 
a. kun. St. Lisausko kapo, buvo pasimels
ta ir už vysk. Pranciškų Brazį, už kanki
nius ir vienuolius-les. Antroje stotyje bu
vo palaimintas naujas antkapis, pastaty
tas Kazimierui Černiauskui, ir pasimelsta 
už tėvus, senelius ir prosenelius. Trečioji 
stotis buvo prie muz. Motiejaus Budriūno 
kapo. Vyskupas pašventino ką tik pastaty
tą buv. Darnos choro vedėjui pamink
lą, prisimenant taip pat Lietuvoje mirusį 
brolį Antaną bei visus brolius, sesutes, gi
mines, artimuosius, bičiulius ir geradarius. 
Ketvirtoji ir penktoji stotis buvo pasirink
tos prie bendro kapinių kryžiaus, kur vys
kupas padėkojo visiems už gausų dalyva
vimą ir paprašė sugiedoti Marija, Marija.

ATVYKO SAVŲJŲ APLANKYTI
Iš Kanados Montrealio savo artimųjų 

aplankyti j Londoną atskrido Antanas 
Mockus.

Londone gyvena jo motina, kurios jau 
25 metai nėra matęs, dvi seserys (P. Ne- 
nortienė ir Z. Grupiljonienė) ir brolis Sta
sys.

Ta proga lankėsi Lietuvių Namuose ir 
lietuviškos spaudos reikalams paaukojo 10 
dolerių.

LATVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 

51 m. sukaktis lapkričio 18 d. buvo iškil
mingai paminėta l^ondone. Westminster 
Cathedral Hall salėje, kur susirinko keli 
šimtai latvių ir arti šimto svečių — kitų 
Rytų Europos tautų atstovų. Svečių tarpe 
buvo Lietuvos atstovas V. Balickas su po
nia, Estijos pasiuntinys A. Torma su po
nia, PET delegatūros pirm. K. Trębicki, 
Lenkijos egz. vyriausybės atstovas Zavi- 
sza su ponia ir daug kitų.

Minėjimo programos meninę dalį atliko 
Londono latvių choras, vadovaujamas Ja- 
rums, ir solistai E. Kruminš, K. Bidina ir 
L. Zobena. Susirinkusius sveikino Latvijos 
charge d'Affairs Ozolinš.

Po programos svečiams buvo suruoštos 
vaišės viešbutyje.

DAINA PRISIMINTI KARIAI
Lapkričio 22 d. Liet. Sporto ir Soc. Klubo 
patalpose Londono LAS Skyriaus Valdybos 

kariuomenės šventės proga surengtasis 
koncertas

— Lietuvos kariai mėgo dainas. Jos 
skambėjo kareivinėse, lydėjo juos žygiuo
se. Senovės vaidilos karo giesmėm skatino 
karius mūšin... Dėl to ir mes šiandien pa
minėsiu! savo karius šiuo dainos ir šokio 
koncertu, — tai mintys iš P. Mašalaičio 
trumpos kalbos, kuria jis pradėjo šį mi
nėjimą - koncertą. Po to tylos minute pa
gerbti žuvusieji kariai.

Pirmoji koncerto dalis — oficialioji. So
listės ir šokėja dėvėjo puikius tautinius 
kostiumus ir išpildė tik lietuvių kompozi
torių ir liaudies dainas: tris Vanda Galbuo- 
gytė (sopranas) ir tris Vida Gasperienė 
(mezzo-sopranas), o šokėja Janina Vaino- 
riūtė, pasipuošusi lietuvišku „mini", pašo
ko tautišką šokį (Malūno melodija). Solis
tėms akomponavo anglas pianistas, o šokė
jai Janinai jos sesutė Nijolė akordeonu. 
Pirmoji dalis baigta solisčių duetu.

Po trumpos pertraukos — antroji dalis. 
Vėl ta pati eilės tvarka, tik dabar solistės, 
spindinčios puošniom balinėm sukniom, 
išpildė keletą įvairių operų arijų, lietuvių 
ir kitataučių kompozitorių dainų, o jaunoji 
balerina pašoko baleto šokį. Audringų plo
jimų sukėlė solisčių duetas.

Pusantros valandos trukęs koncertas 
baigtas gėlių įteikimu ir Tautos himnu, ga
lingai sugiedotu visų atsilankiusųjų.

Dviejų šimtų londoniškių ir svečių iš 
Kanados, Nottinghamo, Ketteringo ir kt. 
būrys turėjo malonią progą atitrūkti nuo 
pilkos kasdienybės ir pasidžiaugti mūsų 
solisčių pasigėrėtina pažanga. Gaila, kad 
neturime tinkamesnių patalpų tokiems pa
rengimams: bloga salės akustika vargina 
solistes, balerinai kančia plačiau išsitiesti 
mažoje scenoje.

O po koncerto, apatinėje klubo salėje, 
darbščiosios onietės parodė savo sugebė
jimus. paruošdamos bendrą vakarienę.

Didi padėka programos išpildytojams. 
Londono LAS valdybai. Sv. Onos šeiminin
kėms ir visiems atsilankiusiems.

ir visuomet mūsų skautams ištiesdavo pa
galbos ranką šio vakaro garbingas svečias 
Tom Roome. už ką šį vakarą LSS Anglijos 
Rajonas ir įteikia jam tą garbingą ordiną.
į pagerbimo prezidiumą pakviečiami pats 

T. Roome. s. J. Maslauskas, J. Booth, s.v.v. 
sk. A. Jakimavičius, s. G. Zinkuvienė, v.s. 
sk. E. Damoševičiūtė ir kiti skautų veikė
jai bei rėmėjai. Tada Rajono Vadas s. J. 
Maslauskas prisega Mr. T. Roome ordiną.

Atsidėkodamas Tom Roome pažymėjo, 
kad jam su lietuvių skautais buvo tikrai 
malonu sueiti ir dirbti, kad lietuviai skau
tai yra vieni geriausių ir pavyzdingiausių 
skautų, jis tai gerai žino, nes kartu dirba 
jau apie 20 metų. Ordiną jis laiko sau gar
be. kurios, gal būt, nesąs nusipelnęs.

Prisiminimais paremtą žodį taria ir J. 
Booth, nurodydamas, kad jam taip pat jau 
ilgas laikas kaip tenka sueiti ir dirbti su 
lietuviais skautais. Jis pažįstąs lietuvių 
skautus, ir jam ypač malonu būti šiame 
Tom Roome pagerbime, o Roome tikrai nu
sipelnęs.

Po pagerbimo apeigų susėdus prie stalų 
ir sukalbėjus maldelę, svečiai buvo vaiši
nami arbatėle ir sumuštiniais, kuriuos sko
ningai paruošė vakaro šeimininkė s. G. 
Zinkuvienė. Pobūvio metu s. B. Zinkus 
parodė filmą iš skautiškos veiklos ir sto
vyklų.

Vakarą baigiant, s. B. Zinkus visiems 
padėkojo už atsilankymą. Anglų svečių 
vardu padėkojo J. An Hiff.

Pobūvyje dalyvavo ir vietinės anglų 
spaudos atstovai, ir lapkričio 17 d. „Derby 
Evening Telegraph“ buvo išspausdinta or
dino įteikimo fotografija ir aprašytas pats 
vakaras. Aprašymas turėjo didelę antraštę 
..Lithuanians Scout award for Mr. Tom 
Roome". Tai graži mūsų skautų propagan
da ir reprezentacija.

J. Levinskas

nine veikla. Kariai ramovėnai garsina lie
tuvius anglų tarpe, pamaldos lietuvių kal
ba gaivina tikinčiuosius, vietos biuletenis 
lanko visus, Lietuvių Namai (L. S. Klubas) 
— visų mūsų bendradarbiavimo centras.

Lietuvių kapinės visus mūsų mirusius 
priglaudžia amžinajam poilsiui. Ir taip be 
galo.

Ką gi! Tai mažytė Lietuva su savo sei
mu. su savo organizuota planinga veikla 
žengia po vienybės vėliava lietuviškos idė
jos keliu.

K.K.K. savo 15 metų sukaktį atšventė 
šauniu pobūviu, kurio metu jubiliejaus 
proga įteikti specialūs Italijoj pagaminti 
padėkos lapai organizacijoms ir nusipel
niusiems asmenims.

Apdovanotos šios organizacijos: DBLS 
Manchesterio, Rochdalės ir jaunimo sky
riai, L.S. Klubas, L.V.S. Ramovės sk„ Mai
ronio ir Živilės draugovės, Moterų ratelis, 
Mokyklos ir skautų komitetas, Sekmadie
ninė mokykla. Asmenys apdovanoti: T. Bu
rokas. D. Dainauskas, A. Jaloveckas, A. 
Jakimavičius, I. Jokubaitytė, E. Jokubai- 
tienė, A. Kublinskas, kun. V. Kamaitis, V. 
Kupstys, N. Kutkutė, S. Lauruvėnas, K. 
Murauskas. J. Navickas, M. Navickienė, L. 
Pūras. V. Rudys, K. Steponavičius.

Pobūvio kalbėtojai linkėjo K.K.K. dar 
daugel metų ir džiaugėsi, kad už triūsą lie
tuviškame darbe sulaukta tokio gražaus 
dėkingumo. Vieno kalbėtojo žodžiai viską. 
nusakė: „Lietuva, tu didvyrių žemė, o mes 
visi tavo vaikai“.

D. Dainutis

Spalio 30 d. Royal Melbourne ligoninėje, 
po trečiosios operacijos, mirė Emilija Va- 
luckienė. gimusi 1917 metais.

Emilija Valuckienė-Simonaitytė, gimusi 
Pirmojo pasaulinio karo metu, augo ir mo
kėsi Rygoje ir vėliau ten ii' pasiliko gyven
ti.

Antrojo pasaulinio karo metu, Raudona
jai armijai pasiekus Rygos priemiesčius, 
kartu su seserimi, kaip ir tūkstančiai lie
tuvių, pasitraukė į Vakarus. 1945 m. pava
sarį laimingai pasiekė Daniją. 1948 m. pa
vasarį atvyko į Angliją ir apsigyveno Man- 
chesteryje.

Sukūrusi šeimos židinį su Vladu Valuc- 
kiu ir 9 metus išgyvenusi Manchesteryje, 
1957 m. persikėlė į Australiją ir apsigyve
no Melbourno priemiestyje — East Ring
wood.

Prieš porą metų Emilija pirmą kartą pa
sijuto serganti ir buvo operuota. Bet liga 
nepaliovė persekiojusi šios gyvos ir ener
gingos moters ir po 2 metų pakirto ją. Mi
rė palikusi giliai liūdintį gyvenimo draugą 
Vladą ir seserį Oną. daug draugų ir pažįs
tamų.

Lai būna Tau, Emilija, lengva Australi
jos žemelė.

DERBY
SKAUTIŠKOS IŠKILMĖS

Lapkričio 15 d. Derbyje buvo tikra skau
tiška šventė. Tą dieną mūsų LSS Anglijos 
Rajonas įteikė „Ordiną už nuopelnus su rė
mėjo kaspinu" anglų skautų komisionie- 
riui Tom Roome už jo nuopelnus mūsų 
skautams. Tai progai suruoštos vaišės ir

MANCHESTERIS
KOORDINACINIS KOMITETAS

Manchesterio apylinkėje po karo buvo 
įsikūrę apie 1000 lietuvių. Tuojau prasidė
jo gyvas organizacinis visuomeninis gyve
nimas. Per septyneris metus jau buvome 
sudarę 10 organizuotų vienetų. Deja, 
nesant bendro veiklos plano, pajusta, kad 
esama nesklandumų ir net trinties. Todėl 
nutarta įsteigti visus jungiantį vienetą — 
1954 m. rugsėjo 26 d. buvo įsteigtas Kul
tūros Koordinacinis Komitetas, kuris šį ru
denį atšventė savo 15 metų sukaktį.

Pats K. K. K-tas yra labai kuklus, nesi- 
reklamuojąs. gerokai užsidaręs, bet labai 
įtakingas vietinės bendruomenės darbo 
sambūriui. Tai nėra organizacija, jis netu
ri įstatų, nerenka nario mokesčio, bet be 
jo žinios per tuos 15 metų niekas nebuvo 
daroma kultūrinėj ar visuomeninėj veik
loj.

Dabartinį K. K. K-tą sudaro žemiau iš
vardytų organizacijų pirmininkas ar atsto
vai: Liet. Soc. Klubo, Manchesterio ir Ro- 
chdalės DBLS sk., Manchesterio DBLS jau
nimo sk., LVS Ramovėnų, Kat. Parapijos. 
Skautų Maironio ir Živilės draugovių. Mo
kyklos ir skautų tėvų k-to. Sekmadieninės 
mokyklos. Kultūros būrelio. Moterų būre
lio. šiaurės Anglijos biuletenio.

K . K . K. tikslai: derinti Manchesterio 
apylinkėje veikiančių organizacijų veiki
mą, atstovauti lietuviams kitose tautybė
se, nagrinėti visus apylinkės lietuvių kul
tūrinius ir "isuomeninius reikalus, nusta
tyti metinį veiklos planą, rūpintis mokyk
la. derinti pasitaikančius tarp organizacijų 
nesklandumus, ypatingais atvejais organi
zuoti ir vykdyti darbą bendruomenės var
du.

Kaip matyti, didelis dalykas turėti tokį 
apjungiantį vienetą, ypač sumažėjus bend
ruomenei, kai jau mažiau bėra šviesių, 
energingų ir patriotiškai nusiteikusių tau
tiečių.

K-to vykdomąjį darbą neša ant pečių 
pirmininkas, sekretorius ir iždininkas. Is
torijos reikalui verta prisiminti buvusius ir

LIET. SODYBA
Tradicinis Sodybos Klubo sezono užbai

gos alutis, kaip jau skelbta, ruošiamas lap
kričio 29 d.

Pradžia 8 vai. vak.
Nemokamai duodamas alus nuo 8 iki 10 

vai.
Taip pat nemokami užkandžiai.
E aras veiks iki pusiaunakčio.
Gros Tuxedos kapela (pirma kartą So

dyboje).
Kapelos išlaidoms padengti prie įėjimo 

bus imama po 5 šilingus.
Kas norėtų nakvynės, prašoma užsisa

kyti iš anksto. Iš Londono tiesiog į Sody
bą skambinti 04-203-2810, iš provincijos — 
Bordon. 2810.

BRADFORDAS
FILMAI IR PAVEIKSLAI

Gruodžio 6 d., 7 vai. vakare, Vyties klu
be bus rodomas filmas ir paveikslai iš jau
nimo pasirodymų ir paskiri paveikslai iš 
Anglijos lietuvių veiklos. Skautininkas B. 
Zinkus sutiko kartu parodyti ir XX sto
vyklos filmų su vyr. skautininke ir kitais 
stovykloj apsilankiusiais ir joje dalyvavu
siais svečiais.

Visuomenė, jaunimas, rėmėjai ir tėveliai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Kult, reikalų vedėjas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — lapkr. 30 d., 12 vai., Mere 

Rd. Po pamaldų rodomi liet, garsiniai 
filmai.

NOTTINGHAM — lapkr. 30 d„ 11.15 vai., 
Židinyje.

LEICESTER — lapkr. 30 d., 12 vai., 72 
Mere Rd. Po pamaldų bus rodomi lietu
viški filmai bažnyčios salėje.

GLOUCESTER — gruodžio 6 d., 13 vai., 
St. Peter's. London Rd.

STROUD — gruodžio 7 d„ 12 vai., Beeches 
Green.

NOTTINGHAM — gruodžio 7 d„ 11.15 val„ 
Židinyje.

KETTERING — gruodžio 14 d„ 12 val„ St. 
Edward's. Iš vakaro ir ryte parapijiečių 
lankymas.

ITALIJA
DAR IEŠKOMA KUN. J. RIAUBUNO
Autonominio Aostos slėnio militarinio 

prezidiumo komendantas pik. lt. Frabrizi 
painformavo Romos saleziečius, kad jis, 
remdamasis prašymu, yra paskyręs Aos
tos mieste esančių alpinistų (kalnams spe
cializuotų karių) dalinį Antey liet, sale
ziečių stovyklos apylinkėms ištirti, kur, 
kaip įtariama, rugpiūčio 27 d. dingęs bu
vęs Vasario 16 gimn-jos kapelionas kun. 
Jonas Riaubūnas.

Iš Romos į Alpes tuoj išvyko saleziečių 
įstaigos ekonomas ir kun. P. Urbaitis ry
šiams su alpinistais palaikyti.

PRANCŪZIJA
ŽUVO KPT. J. PAGNIER

Buvusios Prancūzijos B-nės Tarybos 
pirm. Sofijos Jokūbauskaitės-Pagnier sū
nus, Prancūzijos aviacijos kapitonas, 7 
eskadros naikintuvų instruktorius, Jonas 
Pagnier, 29 metų amžiaus, žuvo lapkričio 
4 d. kovų pratimuose (du lėktuvai susidū
rė, ir abu lakūnai žuvo). Lapkričio 6 d. 
Nancy bazėje įvyko iškilmingos laidotuvių 
apeigos, kuriose dalyvavo kariai, kariuo
menės vadovybė, prefektas, atstovai visų 
Prancūzijos aviacijos bazių ir daug civilių.

Pačios laidotuvės buvo lapkričio 8 d. Pa
ryžiuje, dalyvaujant šeimai, kariams, lie
tuviams ir šeimos draugams. Palaidotas 
Paryžiuje Montrouge kapinėse.

Kaip geriausias visos eskadros lakūnas, 
Jonas Pagnier buvo apdovanotas Medaille 
de 1‘Aeronautique. Mokydamasis gimnazi
joje, Jonas dalyvavo lietuvių tautinių šo
kli) grupėje Paryžiuje.

Velionis paliko našlę ir tris mažamečius 
sūnus. Žuvusiojo tėvas inž. L. Pagnier yra 
pastatęs Lietuvoje Ginklavimo Valdybos 
dirbtuves.

šiose pamaldose dalyvavo ir kitų religijų 
tautiečiai, parodydami ekumeninę dvasią.

Atsisveikinęs su lietuviais, vyskupas iš
vyko į Romą.

T. Klemensas Žalaiis

BALTŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
Visus suvažiavimo dalyvius priglaudė 

Ost-Akademie. Suvažiavimą spalio 9 d. ati
darė draugijos pirmininkas Gruenbaum. 
Jis pasveikino suvažiavimo dalyvius ir per
skaitė sveikinimų telegramas. Paskaitas 
skaitė dr. Heinz Ischreyt „Emigracijos rolė 
tarptautiniame bendravime“ ir dr. Ger
hard Reichling „Skatinantieji ir stabdan
tieji asimiliacijos faktoriai politinių emi
grantų tarpe". Po paskaitų buvo gyvos dis
kusijos. Joms vadovavo dr. Heinz Isch
reyt.

Vakare buvo rodomi filmai. Latvių kraš
to valdybos nariai atsivežė du filmus: „Lat
vių dainų šventė Hamburge ir Hannove- 
ryje“ ir „Latvių rašytojo tremties dienos 
Sauerlande“. Valteris Banaitis parodė du 
dabartinėje Lietuvoje susuktus filmus: 
„Maironis" ir „Spindulių pasaka“. Viskas 
buvo įdomu, bet apgailėtina, kad filmai 
buvo labai menkos kokybės. Argi negalima 
būtų parūpinti geresnių grynai kultūrinių 
film ų?

Antrąją dieną išklausyta Wernerio Kat- 
zensteino „Šių dienų emigranto sunkumai 
ir galimybės". Su dideliu susidomėjimu 
klausėsi visi dr. Alberto Geručio paskaitos 
apie „Lietuvių emigraciją JAV". Vėl abi 
paskaitos sukėlė įdomias diskusijas.

Paskutinę dieną buvo pateikta Ernsto 
Opiko paskaita „Karinė ir politinė reikš
mė šiais laikais, kada kasdien užkariauja
ma erdvė“. Buvo taip pat tęsiamos disku
sijos dėl Rytų-Vakarų konflikto.

Lietuviams šiame suvažiavime atstovavo 
dr. A. Gerutis, V. Banaitis, Hahnas ir kun. 
V. Šarka. (iš „Aušros Vartai“)

TINKLININKAI PASIRODĖ
„Baltikes" sporto klubo tinklininkai gra

žiai pasirodė Bremene ir Hamburge. Nors 
ir ne visus kėlinius laimėjo, bet gražiai ko
vojo.

RUOŠIAMASI KALĖDŲ EGLUTEI
Pirmininkas ir vicepirmininkas Hambur

ge gražiai darbuojasi — ruošia mūsų jau
nuosius Kalėdų eglutei. Jau paruoštas vai
dinimėlis, surinktos giesmės, komplektuo
ti eilėraščiai.

ADV. J. LUKOŠIUS MADRIDE
Adv. Justinas Lukošius buvo nuvykęs į 

Madridą, kur dalyvavo Vliko radijo trans
liacijų organizavime.

VOKIETIJA
VYSKUPAS A. DEKSNYS 

MEMMINGENE
Kristaus Valdovo šventėje vysk. A. Deks- 

nys lankėsi Vasario 16 gimnazijoje ir su
teikė pirmą kartą 30-čiai vaikučių Sutvir
tinimo sakramentą. Atlikęs įvairius pasto
racinius reikalus Bad Woerishofene, lap
kričio 2 d. apsilankė Memmingene ir atlai
kė iškilmingas pamaldas už mirusiuosius. 
Per šv. Mišias skautai ir mergaitės tauti
niais drabužiais stovėjo prie vėliavos. Po

VĖLIAUSIAI IŠLEISTOS KNYGOS:

V. Volertas — Sąmokslas, prem. rom., 
kaina 31 štl.

H. Didžiulytė — Ošiančios pušys. Prisi
minimų rinkinys, kaina 21 šil.

S. Yla — Moderni mergaitė. Bręstančios 
mergaitės svajonės. Kaina 35 šil.

P. Jurkus — Ant Vilnelės tilto. Vilniaus 
Legendos. 21 šil.

M. Vaitkus — Mistiniame sode. Atsimi
nimai. 27 šil.
B. Zumeris — Dabarties Sutemose.
Prem. religinės minties veikalas — 21 šil.

J. Puzinas — Kelias į Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą — 22 šil.

Vyskupas Pranas Brazys — 17 šil. 6 p.
Naujos plokštelės:

V. Daunoras — šios dainos: Dėdės Jono 
polka. Tų mergelių dainavimas. Pamylė
jau vakar ir kitos.

V. Daunoras — Lauksiu tavęs. Šios dai
nos: Lauksiu tavęs. Nemunėli. Nemunėli, 
Kada meilė lanko. Pasaka — lengvos mu
zikos plokštelė.

Kaina kiekvienos pi. — 2 sv. 15 šil.
Žemėlapiai, periodika, gintarai. Rašyti: 

„DAINORA“, 14 Priory Rd., KEW — SU
RREY.
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