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Kariuomenes švente
Šių metų lapkričio 23 d. sukanka 60 me

tų nuo tos dienos, kada Lietuvos vyriausy
bė paskelbė pirmąjį įsakymą ’kariuomenei 
organizuoti. Todėl nepriklausomoje Lietu
voje ta diena buvo švenčiama kaip Ka
riuomenės šventė.

Lietuvos kariuomenė kūrėsi labai suin- 
ikiomis sąlygomis, nes 1918 m. lapkričio 11 
d., pasibaigus I pasauliniam karui, iš Lie
tuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, o jos 
pėdomis sekė Rusijos Raudonoji armija. 
Lietuvoje tuo laiku tebuvo maži litetuvių 
savanorių būriai, silpnai ginkluoti ir ne
paruošti kautynėms su didesniųjų valsty
bių karinėmis pajėgomis.

Kariuomenės organizavimo reikalas pa
sidarė aktualus dar 1918 m. pradžioje, pa
skelbus Lietuvos nepriklausomybę. Prie 
Valstybės Tarybos Vilniuje veikė Apsau
gos komisija. Ji registravo karius, rinko 
žinias ir svarstė kariuomenės apginklavi
mo galimybes. 1918 m. lapkričio 11 d1., Va
karų Europoje nutilus patrankoms, Lietu
voje buvo sudaryta pirmoji vyriausybė, 
kuri tuoj pat pradėjo organizuoti savo ka
riuomenę.

Kaip sako mūsų karinis istorikas K. Ali
šauskas, dėl lėšų, ginklų ir aprangos sto
kos pradžioje organizavimas ėjo lėtai. 
Bolševikai artinosi prie Vilniaus, o vokie
čiai traukėsi į Vokietiją. Nebuvo, kas gina 
Vilnių. Gruodžio 24 d. pasikeitė vyriausy
bė. Min. pirmininku tapo M. Sleževičius, 
krašto apsaugos ministru ‘kar. M. Velykis. 
Naujoji vyriausybė gruodžio 29 d. išleido 
atsišaukimą į tautą: kvietė vyrus stoti į 
kariuomenę. Kai kurioms apskritims buvo 
paskirti karinių sričių viršininkai. Nega
lėdamos apginti Vilniaus, vyriausybė ir 
kariuomenės vadovybė persikėlė į Kauną. 
Jaunuomenė, o ypač moksleivija, pradėjo 
stoti į kuriamąją kariuomenę. Sausio 15 d. 
buvo paskelbta karininkų, karo valdinin
kų ir puskarininkių mobilizacija. Pirmie
ji ginklai buvo surankioti ilš gyventojų ar 
superkami aš išvykstančių vokiečių. Vė
liau ginklų .pirkimas iš vokiečių buvo su 
tvarkytas geriau. Pirmieji, supirkti gink
lai buvo seni vokiški ir rusiški šautuvai, 
kulkosvaidžiai ir patrankas. Drabužius sa
vanoriai dėvėjo nuosavus, prisisiuvę tau
tinius ženklus. 1919 m. kovo 15 d. buvo 
paskelbtas pirmasis naujokų šaukimas, 
kuris buvo vykdomas priešo neužimtose 
Lietuvos dalyse. Jaunai Lietuvos kariuo
menei teko kovoti trijuose frontuose: su 
bolševikais, su bermontininkais ir su len
kais. Karas tęsėsi iki 1920 m. galo.

1921-24 m. kariuomenė buvo pritaikyta 
taikos meto sąlygoms, t. y. sumažinta ir 
atitinkamai dislokuota. Kai kurie pulkai 
buvo išformuoti. Teliko 9 pėstininkų, 4 ar
tilerijos ir 2 kavalerijos pulkai, aviacija 
ir karo technikos dalys. Lietuvos teritori
ja buvo padalyta į tris karo apygardas pa
gal esamų divizijų skaičių. 1926 m. kariuo
menė .buvo diar sumažinta, bet 1935 m., 
komplikuojantis tarptautinei padėčiai, kai 
kurie pulkai buvo vėl iš naujo suformuo
ti.

Kareiviai, be grynai karinių, buvo mo
komi ir bendro lavinimo dalykų. 'Mažai 
mokantieji buvo mokomi skaityti ir rašy
ti. 'Be to, visi buvo mokomi Lietuvos isto
rijos ir geografijos. lEiuvo ruošiamos eks
kursijos į istorines vietas, į parodas ir t. t. 
Švietimas lietė ir žemės ūkį: žemdirbystę, 
gyvulininkystę ir bitininkystę. Paskaiti
ninkais buvo kviečiami ir civiliai asmenys.

Prie karinės mankštos prisidėdavo ir fi
zinis lavinimas Daugiausia buvo kultivuo
jamas sportinis šaudymas, fechtavimas, 
lauko jojimas, estafetinis bėgimas, šoki
mas į aukštį ir tolį, krepšinis, futbolas ir 
kitos sporto ‘šakos.

Kariuomenėje vyrai išmokdavo naudin
gų amatų, kuriuos galėjo pritaikyti išėję į 
civilį .gyvenimą. Jauni vyrai buvo auklė
jami patriotizmo dvasioje, o per karinę 
mankštą ir sportą jie įgaudavo sveiką at
letišką išvaizdą. Tad, atlikę karinę prie
volę, vyrai turėjo sveikame kūne sveiką 
dvasią. Tai juose likdavo visam gyveni
mui.

Lietuvai tragiškomis dienomis prieš 38 
metus mūsų kariuomenė nebuvo pašaukta 
-ginti Lietuvos nepriklausomybės. Bet nuo 
1918 iki 1940 metų ji puikiai atliko savo 
uždavinį. Ji ne tik iškovojo Lietuvai nepri
klausomybę, bet vėlesniais metais įkvėpė 
Lietuvos jauriimiui patriotizmo dvasią, ku
ri tebėra gyva ir šiandien.

LIETUVAITĖ PREZIDENTINĖJE 
KOMISIJOJE

Prez. J. Carteris sudarė prezidentinę ko
misiją, kuri rūpinsis .sudominti amerikie
čius svetimomis kalbomis ir tarptautinėmis 
studijomis.

Sąraše yra 21 pavardė žymių mokslinin
kų, akademikų, visuomenininkų ir politikų, 
o tarp jų ir lietuvė dr. Elona Marijošiūtė- 
Vaišnienė.

PAŠAUL YJE
LENKŲ IR ČEKŲ REZISTENTAI 

SVEIKINA LIETUVĄ

Lenkų Visuomeninės Savigynos Komite
tas „KOR“ (KSS „KOR“) ir čekoslovalkų 
Chartos 77 Sąjūdis rugsėjo 20 d. paskelbė 
šį laišką:

LAIŠKAS ŽMOGAUS IR PILIETINIŲ 
TEISIŲ GYNĖJAMS ARMĖNIJOJE, BUL
GARIJOJE, GRUZIJOJE, LIETUVOJE, 
VOKIETIJOS DEMOKRATINĖJE 'RES
PUBLIKOJE, RUSIJOJE, RUMUNIJOJE, 
UKRAINOJE ir VENGRIJOJE 
Gerbiami Bičiuliai,

Siunčiame Jums savo šilčiausius sveiki
nimus iš antrojo KOR Visuomeninės Savi
gynos Komiteto ir čekoslovakų Chartos 77 
Sąjūdžio atstovų posėdžio prie Lenkijos- 
Čėkoslovakijos sienos.

Mums, deja, neįmanoma su jumis susi
tikti. Todėl mes norime jus užtikrinti, kad 
mes labai vertiname jūsų pilietinę laiky
seną .ir jūsų ryžtą kovoti už tai, kad jūsų 
Šalių gyventojai galėtų gyventi laisvai ir 
oriai. Mes žinome iš savo pačių patirties, 
kad tą kovą lydi daug sunkumų. Esame 
įsitikinę, kad mums ir jums rūpi tos pa
čios vertybės. Mes dažnai pagalvojame 
apie visus tuos, kurie kenčia kalėjimuose 
už .savo kovą. Galvojame apie Orlovą, Šča 
ranskį, Ginzburgą, Petkų, Padrabineką, 
Bachrą, Rudenką, Ti’chij, Šuchevičių, Mo- 
rozą, Čornovilą, Gamsachurdiją ir dauge
lį kitų.

Mes dėkojame jums už mums rodomą 
paramą ir užtikriname jums savo solida
rumą. .Bendra mūsų tautų dalia mus jun
gia labiau kaip bet kada. Todėl svarbu, 
kad visi mėginantieji pagerinti tą dalią 
veiktų drauge.

SVEIKINIMAS POPIEŽIUI

Vokietijos LB Valdyba popiežiui Jonui 
Pauliui II pasiuntė tokį sveikinimą:

„Šventasis Tėve, Jūsų išrinkimo ir ka- 
rūnavitno popežiumi proga siunčiame Vo
kietijos lietuvių nuoširdžiausius sveikini
mus. Linkime ilgus metus tvirtai vairuoti 
Kristaus laivą šiais neramiais laikais. 
Džiaugiamės, kad jo Vairuotoju tapo mū
sų kaimyninės tautos Sūnus, gerai pažįs
tantis Rytų Europos religinę ir politinę 
padėtį.

Jūsų nuoširdumą lietuviams patyrėme 
š. m. spalio 22 d. lietuviškai ištartame pa
sveikinime. perduotame visam pasauliui. 
Neabejojame, kadi prispausti ir persekio- 
jaimi .Lietuvos krikščionys Jūsų asmenyje 
yra susilaukę nuoširdaus ir stipraus užta
rėjo.

DARBININKAI IR ŽMOGAUS TEISĖS
Šiomis dienomis pradėjusi posėdžiauti 

Tarptautinės ‘Darbo Organizacijos (I.LO) 
taryba Ženevoje turi savo dienotvarkėje 
keletą skundų dėl žmogaus teisių pažeidi
mų Rytų Europoje.

Vieną Skundą įteikė Tarptautinė Lais
vųjų Profesinių Sąjungų konfederacija dėl 
ILO konvencijos Nr. 87 pažeidimo Sov. Są
jungoje. Skunde kalbama apie laisvosios 
prof, sąjungos uždarymą šių metų pradžio
je, dr jos iniciatoriaus Vladimiro Klebano- 
vo suėmimą.

Ta pati tarptautinė organizacija apskun
dė Lenkiją, kur darbo inkai yra persekio
jami už priklausymą „komitetui darbinin
kams ginti“. Tas ’komitetas leidžia pogrin
džio laikraštį „Robotnik“ (Darbininkas), 
kurio tiražas yna 50 tūkst. egz.

Čekoslovakija yra apskųsta pažeidusi 
'konvenciją Nr. 111 (diskriminacija dėl po
litinių pažiūrų), persekiodama Čarterio 77 
narius.

Šios bylos yra svarbios dėl to, kad pra
eitais metais iš TLO pasitraukė JAV pro
fesinės sąjungos, protestuodamos dėl ne
kreipimo dėmesio į Žmogaus teisių pažei
dimus Rytų Europoje.

REPRESUOJA KRYMO TOTORIUS

Sov. Sąjunga pradėjo naujas represijas 
prieš Krymo totorius, kurie Stalino lai
kais buvo ištremti į Sibirą, bet dabar ne
legaliai grįžta į savo gimtinę. Sovietų pa
reigūnai lanko totorių gyvenamus namus, 
sujraSnddami gyvenltoj/us. Neseniai mali-1 
sija aplankė dviejų totorių namus, vieną 
74 m. senį suėmė, o namus sugriovė. Šiuo 
metu Kryme yra apie 3.000 totorių, .grįžu
sių iš Sibiro.

SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMO PRIETAISAS 
AUSTRALIJOS AMBASADOJE

Australijos užs. reik. min. Andrew Pea
coak pranešė parlamente, .kad Australijos 
ambasadoje Maskvoje buvo rastas elektro
ninis aparatas, kurį Sov. Sąjungos orga
nai naudojo šnipinėti, kas kalbama amba
sadoje. Prietaisas buvo rastas birželio 
mėn., ir tai atsiliepė į Australijos santy
kius su Sov. Sąjunga.

Ministeris pasakė, kad Australijos vy
riausybė pareiškė griežtą protestą prieš 
prietaiso šnipinėjimui įmontavimą į am
basados sieną. Min. pirm. Fraser perspė
jo .Sovietų ambasadorių Camberoje, kad

jeigu tokių prietaisų bus rasta daugiau, 
tai Australijos vyriausybė pareikalaus at
šaukti kai kuriuos Sovietų piliečius Aus
tralijoje, dabar įrašytus į diplomatų sąra
šus.

Degtukų dėžutės didumo prietaisas ras
tas sienije po to, kai rusų darbininkai bu
vo įleisti į ambasadą remontui atlikti.

KREMLIUS SIŪLYSIĄS NUOLAIDAS
„The Observer“ bendradarbis Lajos Le

derer rašo, jog Jugoslavijoje gauta žinių, 
kad Kremlius nutaręs keisti savo užsienio 
politiką: .paleisti iš kalėjimų žymiuosus 
disidentus, padidinti išleidžiamųjų žydų 
skaičių ir atitraukti ilš Varšuvos pakto 
kraštų savo kariuomenę, jei NATO sąjun
gos kraštai sutiktų atitraukti savo dali
nius iŠ Vakarų Vokietijos, (tas pastarasis 
pasiūlymas, atrodo, būtų Vakarams nepri
imtinas).

Taip pat būsią leista žmonėms laisviau 
judėti ir išvažiuoti užsienin ar užsienie
čiams įvažiuoti.

Tokius pasikeitimus daryti Sov. Sąjun
gą verčiąs Kinijos skubus artėjimas su 
Vakarais: Maskva bijanti dėl savo saugu
mo ir galimos ekonominės krizės.

PADĖTIS LATVIJOJE
Latvijos nefprilkttauisbmybėis šventės ii!š-J 

vaikairėse Londone lankėsi Pasaulio Latvių 
Federacijos pirm. dr. Ilgvaris Spiiners, ku
ris lapkričio 10 d. Londono Latvių Namuo
se padarė pranešimą spaudai.

Dr. I. Spiilners šiais metais yra taip pat 
ir Pasaulio E'altų Tarybos, kurios centras 
yra New Yorke, pirmininku. Šiuo metu jis 
rūpinasi įsteigti bendrą Baltijos tautų in
formacijos centrą, kuris veiktų JAVtbėse 
papildomai prie esamų estų, latvių ir lie
tuvių informacijos biurų. Svarbu taip pat 
paniekti tampresnį bendradarbiavimą 'tarp 
visų Rytų Europos tautų išeivijoje, už
mirštant praeities žaizdas.

Šiuo .metu Amerikos kontinente, išeivi
jos naujoje kartoje vyksta tautinis atgi
mimas. Jaunieji latviai, gal būt, matyda
mi Kanados ir JAV vyriausybių etninių 
grupių kultūrinės veiklos skatinimą, pra
deda domėtis savo kilme ir gausiau jun
giasi į latvių tautinę veikią.

Latvių išeivijos 'svarbiausias rūpestis 
yra savo krašto laisvė. Latvijoje rusifika
cija vyksta daugiausiai per industrializa
ciją. Į Latviją atvyksta daug iriusų, nes 
jiems garantuojamas darbas, butas ir 
aukštesnis gyvenimo standartas.

‘Latvijos disidentai nuteisiami sunkio
mis bausmėmis. Teismo procesai vyksta 
slaptai, todėl ne tik Vakaruose, bet ir par 
čioje Latvijoje nežinoma, kiek yra nuteis
tų. Jų yna žymiai daugiau, negu 'Skelbiama 
■spaudoje. Per spaudos konferenciją dr. 
Spiiners painformavo .apie kelių latvių nu
teisimą pastaruoju laiku. Vienas jų, atvy
kęs iš Švedijos, buvo nuteistas už fotogra
favimą bažnyčių ir apleistų ūkių. Kiti — 
vietiniai jaunuoliai, dirbę tautinį darbą.

'Spaudos konferencijoje dalyvavo anglų, 
japonų ir Rytų Europos egzilų žurnalistai.

D. B.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II IR 
LIETUVA

„Pamatęs gražią lietuvišką porą — brolis 
klierikas, sesuo, turbūt, žurnalistė—Popie
žius rimtai tarė: „Pusė mano širdies yra 
Lietuvoje“. Taip rašo amerikietė žurna
listė Mary McGrory savo straipsnyje apie 
Popiežiaus Jono Pauliaus II spaudos kon
ferenciją (Washington Star, 1978 m. spalio 
23 d.).

United Press International pranešė, kad 
spalio 24 d. Popiežius privačiai tarėsi su 
trimis lietuvių vyskupais. Pasak UPI, 
„nors pokalbio tema ir nebuvo paskelbta, 
Bažnyčia Lietuvoje dažnai nusiskundžia 
sovietų pareigūnų kišimusi į jos reikalus. 
Jonas Paulius II ankščiau pareiškė, kad 
jo administracija kreips daugiau dėmesio į 
Bažnyčios gerbūvį komunistų šalyse.

UKRAINOS HELSINKIO GRUPĖ 
PASMERKIA TEISMUS

Ukrainos Helsinkio Grupė neseniai iš
leido pareiškimą dėl prieš kurį laiką įvy
kusių teismų Sovietų Sąjungoje. Jame sa
koma, kad Maškva vėl „gėdingai politiniai 
susidorojo su žmogaus teisių ir laisvių gy
nėjais: Orlovu, Lukjanenko, Ginzburgu, 
Ščaranškiu ir Viktoru Petkum“. Visa jų 
„ardomoji veikla“ yra ta, kad jie „tiesiai 
ir drąsiai pasisakydavo prieš sistemingą 
pagrindinių žmogaus teisių pažeidinėjimą“. 
Sovietiniai politiniai teismai „niekuo iš 
esmės nesiskiria nuo vadinamų „liaudies 
teismų“ fašistinėje Vokietijoje — jie taip 
pat nesivadovavo teisės, teisingumo ir hu
maniškumo principais.“ Pareiškime sako
ma, kad teisme ir per tardymus parodyta 
teisiamųjų „drąsa ir ištvermė suteikė są
jūdžio dalyviams jėgų ir atkaklumo“.

PASAS Į LAISVĘ
Nikolai Šarygin, prieš 10 metų išvykęs 

iš Anglijos į Maskvą vienos 'bendrovės rei
kalais, lapkričio 19 d. grįžo į Londoną. Ap
kaltintas šnipinėjimu, jis praleido visą tą 
laiką Sovietų kalėjimuose ir darbo stovyk
lose. Pagaliau Maskva, išdavusi Sovietų 
pasą, Šaryginą išleido i laisvę.

Nauja Vatikano politika
Spalio 28 d. vokiečių dienraštis ,,Die 

Welt“ išsispausdino lietuvio akį pirmiau
sia patraukiančia antrašte „Das Papst- 
wort aut litauisch“ Carl G. Stroem straips
nį apie naująjį popiežių.

Straipsnis pradedamais plačiai žinomuo
ju cinišku Stalino klausimu: kiek gi diivi-
zijų turi popiežius? Tačiau ano meto 
Kremliaus vadai bus neturėję tikro supra
timo, kad galia ir jėga nebūtinai divizijo
mis matuotina. Šiandien, įsako, nėra ’abejo
nės, kad Karolio Wojtylog išrinkimas nau
juoju popiežium iškelia naujų akstinų ne 
tik lenkų ir Rytų Europos katalikybei, bet 
netiesiogiai ir Rytų Europos nekatalikų 
Bažnyčiai. „Į Petro sostą atsisėdo vyrais“, 
toliau rašo C. G. Sbroehm, „kuris niekada 
nėra 'slėpęs savo simpatijų sąjūdžiaams 
kovos už žmogaus ir piliečio teises Rytuo
se. Jau vien tiktai tai būtų naujas dalykas 
Vatikano politikoje“.

„Sovietiniae vadams ir Varšuvos pak
to karinių pajėgų vyriausiajai vadovybei 
turėtų tikrą galvosūkį sudaryti, kadi tai 
sąjungai priklausančios valstybės pilietis 
dabar pasidarė katalikų Bažnyčios galva. 
Įsivaizduokime, kiad tais lenkas popiežius 
būtų buvęs išrinktais prieš dešimt metų — 
prieš Rytų bloko žygį į Čekoslovakiją. Ar 
tokiomis aplinkybėms esant sovietai būtų 
išdrįsę į Čekoslovakiją gsiųsti Lenkijos ka
rinius dalinius? Ateityje sovietinis mar
šalas turės kelti sau klausimą, kaip tie da
liniai laikysis, jei Jonas Paulius II neigia
mą ar kritišką nuomonę pasakytų dėl pa
našios kairinės ar politinės akcijos, šito
kioj šviesoj ir Stalino klausimas dėl popie
žiaus divizijų šiandien kitaip turėtų būti 
vertinamas negu' antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje“.

„Tikriausia, kad šis popiežius nesimai- 
šys su savo kritinėmis pastabomis antiko-

Sejitiįnfos DIENOS
— Po ilgai užtrukusių derybų Rytų ir 

Vakarų Vokietijos delegacijos sutarė dėl 
naujos autostrados tarp Vak. Berlyno ir 
Hamburgo statybos. Sutartį dar turi pa
tvirtinti abiejų Vokietijų vyriausybės.

— Wembley teniso 'turnyras Anglijoje 
bus žaidžiamas lapkričio pabaigoje deng
tame stadione. Kaip pažymi „The Times“ 
sporto korespondentas, manoma, kad šia
me turnyre pirmą premiją laimės Vitas 
Gerulaitis.

— Lietuvių kilmės operos dainininkė Žy
lis Gura, nuolat gyvemianti (Amerikoje, iš
vyko koncertuoti į Sov. Sąjungą.

— Italijos min'. pirmininkui Giulio An
dreotti išvykstant aplankyti keturias ara
bų sostines, „proletarų kovotojai“ šiaurės 
Italijos miestuose padėjo tris bombas. Per 
Sprogimus Florencijoje, Pizoje ir Prate 
buvo sužeisti 6 žmonės.

— Spalio 14 d. D. Britanijos sosto įpėdi
nis princas Čarlis atšventė savo 30-tą gim
tadienį. Tą dieną jis iškilmingai įjungė 
Londono kalėdinių iliuminacijų šviesas 
Regent Street gatvėje. Taupant energiją 
per pastaruosius 7 metus toje puošnių par
duotuvių gatvėje kalėdinių iliuminacijų 
nebuvo.

— Spalio 14 d. Šiaurės Airijos septy
niuose miestuose 'bomboms sprogus, buvo 
sužeista 37 žmonės. Padaryta keli milijo
nai svarų sterlingų nuostolių. Eomibas pa
dėjo 1RA ’teroristai.

— Britų profesinių sąjungų (TUC) ta
ryba nutarė atmesti siūlomą sutartį su vy
riausybe dėl uždarbių padidinimo ir kai
nų. Vyriausybė yipa nusistačiusi neleisti 
kelti uždarbius daugiau negu 5% metams.

— Po 30 metų draudimo ’Sovietų valdžia 
leido žydams BirObidžano autonominėje 
respublikoje pastatyti žydų kalba operą. 
Stalino laikais specialiai žydams įsteigto
je respublikoje yra mažiau negu 10% žy
dų.

— Sovietų archeologai ir architektai 
pradėjo milžinišką darbą Borodino lau
kuose, ’apie 100 km į vakarus nuo Maskvos, 
kur 1812 m. rusų generolas M. Kutuzovas 
laimėjo mūšį prieš Napoleono armiją. Mū
šyje tuo laiku žuvo 45 tūkst. rusų ir 30 
tūkst, prancūzų karių. Dabar rusai nori 
sutvarkyti vietą tai,p, kai|p ji atrodė 1912 
m., kada buvo ten pastatyti paminklai mū
šio šimtmečiui atžymėti.

— Sovietų telegramų agentūra TASS 
pranešė, kad saugumo agentai nušovė gink
luotą vyrą, kuris bandė pagrobti Aerofloto 
keleivinį lėktuvą, įskridusį iš Krasnodaro į 
Baku. Vyras, kurio pavardė E. M. Macha- 
jev, norėjo priversti pilotą skristi į užsie
nį.

— Islandijos keleivinis lėktuvas DC8, 
kuris vežė musulmonų maldininkus iš Me
kos į Šri Lanką, sudužo leisdamasis prie 
Colomto, Azijoje. Iš 249 keleivių išliko gy
vų apie 60.

— Britų žemės ūkio min. Silkin pareiš
kė protestą, kad Europos Ekonominė Ben
druomenė planuoja parduot Sov. Sąjungai

munistų priekyje. Lygiai taip pat tikra tu
rėtų būti, kad jis tuos dalykus atsargiai ir 
išmintingai spręs. Toksai žmogus, kuris 
viską žino apie Rytus ir daug ką apie Va
karus, nereikalingas patarimų iš žmonių, 
kuriems Rytų Mokas tik teoretiškai pažįs
tamas. Tačiau jau ir šiandien aišku, kad
Jonas Paulius II galės Vatikano Rytų po
litikai duoti naują kryptį“.

„Sensacijomis persisotinę Vakarų euro
piečiai gal ir nepastebėjo, bet Rytų Euro
pos gyventojai išgirdo Vatikane ne tik 
gimtąja lenkų kalba jo pasakytuosius žo
džius, bet taip pat ir lietuvių ir ukrainie
čių. Tada popiežius pirmą įkartą be jokių 
ceremonijų ir diplomatinių vingių kreipė
si į Sov. Sąjungas katalikus, kurie šian
dien pusiau katakombose gyvena, ir jis 
pasinaudojo kalbomis dviejų tautų, iš to
rių buvo apgrobta tautinio apsisprendimo 
teisė. Mažosios, Vakarų europiečių dažnai 
užmirštamos ir apleistos iškilios Rytų Eu
ropos tautos labai gerai suprato tą gilią 
simbolinę jėgą turintį mostą“.

„Politinėje ir istorinėje Vakarų Europos 
sąmonėje Rytai visada buvo lyg kažkoks 
šarvo rūšies priedas, menkesnės vertės sri
tis, „laukinis“ kraštas. Tokias sąvokios, 
kaip „Balkanai“ ar „lenkiškas ūkis“ Rytų 
Europos vaizdui aptarti Vakaruose buvo 
nusikaltos dar tais laikais, kai nebuvo jo
kios Geležinės uždangos. Po 1945 m. dar 
prisidėjo visiškos izoliacijos ir totalitari
nio sovietinio komunizmo ideologijos kliū
tys“.

Naujasis popiežius nepanaikins pasau
lyje plačiai pasklidusio nežinojimo, šališ
kai susidarytų nuomonių ir jėga paremtos 
politikos faktų. Bet jis jau pirmosiomis 
savo 'popiežium buvimo dienomis Rytų

(Nukelta į 4 psl.)

20 tūkst. tonų atliekamo sviesto už pusę 
kainos, kurią moka D. Britanijos gyvento
jai.

— Suomijos parlamentas patvirtino vy
riausybės planą pirkti ilš Sov. Sąjungos 
skolon ginklų už 38 milijonus svarų.

—■ Britanija ir Kinija pasirašė šutantį 
dėl bendradarbiavimo 'mokslo ir technolo
gijos srityje. Pagali sutartį yra numatytas 
studentų ir mokslinio personalo pasikeiti
mas tar|p abiejų valstybių. Panašią sutar
tį su Kinija yra pasirašiusios Prancūzija 
ir Vak. Vokietija.

— Pirmą kartą po 40 metų sovietų karo 
laivai atplaukė į Turkijos uostą Istambu- 
le oficialaus vizito. Naikintuvui Rešitelny“ 
ir kreiseriui Deržinslkij įplaukus į Bosforo 
sąsiaurį, kreisenris užplaukė ant seklu
mos.

— Argentinietė Silvana Suarez laimėjo 
1978 m. pasaulinį grožio konkursą Londo
ne, kuriame dalyvavo 68 gražuolės, atvy
kusios ilš įvairių kraštų.

— lEmo teismas, Čekoslovakijoje, nutei
sė ’sunkiomis bausmėmis tris jaunus če
kus, žmogaus ‘teisių aktyvistus. Jie buvo 
apkaltinti platinę modernios muzikos 
magnetofonines juosteles, neificiaUą lite
ratūrą ir Čarterio 77 sąjūdžio raštus.

— Du jauni teroristai Madrido gatvėje 
nušovė Ispanijos Aukščiausiojo teismo tei
sėją Jose F. M. Canoves, lkuris gen. Fran
ko laikais pirmininkavo pintiniam ttrilbu- 
nolui.

— Portugalijoje tęsiasi streikų banga. 
280 tūkst. darbininkų tekstilės pramonėje 
reikalauja pakelti atlyginimus 27%. Prie 
jų prisideda mealo pramonės ir kepyklų 
darbininkai. Vyriausybė klasifikuoja tuos 
streikus politiniais.

— Vak. Vokietijos žaislų pardavėjų 
draugija sutiko uždrausti pardavinėti ka
rinius žaislus, idant vaikai nebūtų auklė
jami karinėje dvasioje.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published In Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470

Registered as a Newspaper at the Post 
Office.

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

Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina 
savo nuožiūra.

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
dėl to nesusitarta, negrąžinami.

Prenumeratos kaina metams 10.00 sv. 
pusei metų — 5 sv.; dolerio kraštuose — 
20.00 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.

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

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 3.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangina.

1



s EUROPOS LIETUVIS 1978 m. lapkričio 21 d. Nr. 46 (1436)

Laiškas iš Amerikos (14)
IEVŲ KVEPĖJIMAS IR KITOS

NELAIMĖS
Lietuvių Rašytojų Draugijos metinių 

premijų skyrimuose gal būt pats nešvan
kiausiais incidentas, ir nebe šiaip sau pokš
tais, atsitiko besiruošiant išrinkti 1977 me
tų laureatą. Tai pakenkė LRD pirmininko, 
iš dalies pačios draugijos, ypač skiriamo
sios premijos ir dargi vėliau premiją lai
mėjusios laureatės prestižui. Tarp kitko, 
tai atsitiko dėl aiškiau nenustatytų premi
jai skirti terminų, kurie po incidento, de
ja, jau per vėlai, buvo sutikslinti, tačiau 
negeras skonis likosi, kaip lygiai ir įspū
dis, kad kartais su premijų skyrimu pasi
taiko visokių pašalinių ekvilibristikų. O 
to neturėtų būti — niekad!

Kaip (įprasta, iLRD pirmininkas poetas 
Leonardas Andriekus pakvietė, gavo suti
kimus ir patvirtino 1977 metų premijai 
laimėtoją atrinkti iš New Yorko apylinkės 
rašytojų, jų tarpe Pauliaus Jurkaus, Pra
no Naujokaičio ir kitų. iBet kai komisija 
š. m. sausio pabaigoje rinkosi posėdžio 
sprendimui nutarti, Draugijos pirminin
kas per -telefoną pareikalavo posėdį ir 
sprendimą atidėti, kol dar pasirodys kai 
'kurios pavėlavusios knygas, t. y. dar ne
baigtos spausti, -bet su reikiama 1977 me
tų data.

Komisija nustebo, kiek suglumo, -bet po 
savaitės vėl ryžosi šaukti kitą posėdį. Ta
čiau pirmininko spaudimas nesiliovęs, ir 
tada komisijos nariai nu-sprenidė geriau 
pasitraukti, o ne spaudimui pasiduoti. Jo
sios narys Pr. Naujokaitis po to viešai per 
spaudą gana aštriu tonu išdėstė priežas
tis: pasitraukti tekę dėl tųjų pirmininko 
intervencijų ir -jo pasidavimo „pašalinių 
asmenų -įtaigoj imui‘ ‘...

Šnipai bematant išsiaiškino, kas buvo 
tie pašaliniai asmenys, kurie iš po uždan
gų spauė ir „įtaigojo“ pirmininką bei kai 
kuriuos komisijos narius, dargi su pagra
sinimais. Bet kai niekas viešumon naujų 
pavardžių neišnešė, susilaikysiu ir aš, tik 
priminsiu, kad visa tai rašytojiškoje -at
mosferoje sukėlė negerą kvapą.

*«•
Atrodo, kad iš pašalio taip stumdoma ir 

Jau pyktelėjusi komiisUįla-, latsisitiatydilndai- 
m-a iŠ pareigų, -bus padariusi taktikos klai
dą. Legaliai sudarytai ir jau patvirtintai, 
(jai -ir reikėjo -atlikti savo d'arbą, jokiu bū
du nepaisyti pašaliečių kišimosi ar ir pa
ties pirmininko spaudimų. -Be kariuome
nės ir be policijos, pirmininkas kun. L. 
Andriekus, net ir visų pranciškonų ordino 
brolių remiamas, nebūtų pajėgęs privers
ti ją kitaip šokti, negu ji pati nori.

Tada pirmininkas netrukus paskyrė -ki
tą j-uiry -komisiją iš Čikagos ir Detroito 
-apylinkėse įgyvenančių draugijos narių. 
Tuoj spaudoje („Dirvoje“) skambų alasą 
sukėlė Vytautas Alantas: kad, girdi, -LRD | 

pirmininkas sauvaliauja, kad sudarė ne
legalią komisiją, kad todėl ir josios spren
dimas būsiąs nelegalus, kad reikią protes
tuoti ir -t. it. Viešų protestų daugiau berods 
nesigirdėjo, Ibet privačiai -buvo nemaža ap
gailestavimų dėl takios dalykų raidos. Bet 
ką gi -pirmininkas turėjo daryti, kai pir
moji komisija pergreit išsigando ir -be ko
vos atsistatydino? Aišku, jis turėjo Skirti 
naują komisiją, ir josios sprendimas turė
jo būti, -taip -sakant, formaliai „legalus“.

Deja, tuo viskas dar nepasibaigė. Į -ko
misiją (neaišku-, -ar tyčia, ar per neapsi
žiūrėjimą) -buvo pakviestas vienas narys, 
kuris kartu buvo ir tam tikros organizaci
jos knygų leidimo vadovas. Komisija pa
rinko premijuoti kaip tik vieną iš knygų, 
kurios išėjo pavėluotai su 1977 metų dato
mis ir kurių laukti pirmininkas su tais 
,,-pašaliniais asmenimis“ reikalavo pirmą
ją komisiją. Ir, -be to, premijuota buvo 
kaip -tik ta knyga, kurios leidėjų -vadovas 
buvo pakviestas į naująją jury komisiją!

Taigi visa dėjosi -gana nesklandžiai, kaž
kaip įtartinai, inediiplomatilškai, pernelyg 
priekaištingai. Net ir tuo požiūriu, kad 
antroji ikomisij-a buvo sudaryta iš maž
daug vienos ideologijos asmenų (ateiti
ninkų) ar bent jų d-a-ugumos, paskyrusi 
premiją ateitininkų leidyklos -knygai — ir 
taipgi autorei -ateitininkei Danguolei Sa- 
-dūn-aitei -už eilėraščių rinkim,į „Baltas 
ievos medis“...

Sutiksiu, kad taip šiurkščiai maišyti ko
misijos marių ir laureatės eventualius 
ideologinius nusiteikimus ar organizaci
nes priklausomybes su poezija ir meno 
vertybėm -gal ir nėra girtina, netgi netei
su. -Bet turiu liudyti, kad „iš šalies“ taip 
daug kas pagalvojo ir iš rašytojų ir (kitų 
poezijos mėgėjų. Deja, toks įspūdis buvo, 
tokie priekaištai ir įtarinėjimai kilo. O vi
sa tai liudija, kad pradedant nuo pirmi
ninko ir toliau, matyt, nebuvo tvarkomasi 
pakankamai diplomatiškai, Objektyviai, 
šaltai-, -visašališkai, taigi kiek išmintin
giau. Vienių formalumų čia neužtenka, o 
reikia dar ir nujausti įvairių nuotaikų 
plonybes, kompromisus atšakiuose spar
nuose, -toleranciją, ideologinių įvairumų 
visumą ir jų protingą balansą ir t. t.

Dėl Itų pačių subtiliųjų talentų stokos ir 
polinkių kartais -groti per vienodo tono 
lumzdelius jau -gerokai yra -nukentėjusi ir 
Amerikos Lietuvių -Bendruomenės org-ani- 
zacij-a.Bet -tai kita ir sudėtinga opera, o aš 
tuo -taupu kaip tik nejaučiu noro k-a-m nors 
neprašytas vydkupauiti.

Kai Itą istoriją, it koks -senovės Dlugo
šas, čia -sudėjau į metraštį, kažkaip pasi
darė -dar sunkiau- maloniai parecenzuoti 
nlaujosios laureatės eilėraščius. O pareiga 
-būtų: kalbėjus anksčiau apie kai kuriuos 
kitus, tarkim, silpnesnius veikalus, -tuo la

biau nederėtų nutylėti geriausio, LRD 
„valstybinę“ premiją laimėjusio kūrinio.

JEaltas ievos -medis“ — kokia įtaigi me
tonimija, koks nepaprasta-s to mūsų dainų 
mežio sužydėjimas, svaiginantis kvepėji
mas, vi-sos mūsų modeminės surrealistinės 
ir absurdiškos poezijos triumfas! Kiek 
šios -krypties ir stiliaus poeziją mėgsta 
mūsų eilinė visuomenė ir plačioji liaudis, 
neturiu jokių duomenų, nes niekur -to dar 
nebuvau pastebėjęs. Bet kai kurie kritikai 
tokią poeziją mėgsta ir aiškiai teigiamai 
vertina. Pavyzdžiui, mano bičiuliui losan- 
gelėnui -Pr. Visvydui (rašiusiam apie tai 
„Drauge“ 1978. VIII. 12) „Baltas -ievos me
dis“ atrodė, kaip „džiaugsmo ir sielvarto 
-San bėga“, „bendravimas su aplinka valiū
kiškos nuostabos pagrindu“ ir dar kitokios 
man nesuprantamos ir dar -neiššifruoja- 
mos dorybės.

Kadangi su futuristų ir -su-rrealistų poe
zija turėjau laimės susipažinti ir tose nuo
taikose pagyventi jau -prieš d-augi-au -nei 50 
metų, -tai Sadūnaitės lyrikoje didesnių 
naujovių nebesurandu. Laibiau save kalti
nu ar bent -stebiuosi, kaip vis mažiau ir 
mažiau mano vidinės radijo bangos -pa
gauna šią filologiškai, logiškai ir ekologiš
kai m,an atsibodėjusią žodžių pynę, be 
tikslo padraikytą, kurią -paskaičius -niekas 
nepasilieka, ir nė vieno posmo nepajėg
čiau atmintinai įsidėmėti.

Nors -greičiausia tai ne poetės kūrybi
nio talento ydos, o įtik mano charakterio, 
išminties -stokos ir per konservatyvių este
tikos sampratų trūkumai, -bet skaitant Sa- 
dūn-aiitės posmus, pvz. apie tai, kad „žydė
jimas -medžių pripildo ausis raudona -dai
na“, man prisimena, kaip kadaise Vaiž
gantas vienoje -recenzijoje rašė apie kum. 
Mykolo Vaitkaus eilėraščius: „M. Vaitkus 
stovi prieš savo poeziją, kaip prieš nakti
nę lempelę: jį patį apšviečia, bet į šalį -nė 
vieno spindulėlio“...

Tačiau -bešokinėjant nuo vienos j-ury ko
misijos ant kitos komisijos, premijos tro- 
fėją laimėjo Danguolė Sadūnaitė — ir ką 
mes čia dabar bepa-darysim? Burtas mes
tas, o -vieningų nuomonių vangu kada .ait- 
sieksim.

Nebent sėkmingai baigtume tų diamet
raliai priešingų Skonių ir -poezijos sampra
tų -debatus su -tikrai žavinga scena iš gero 
praeities -kataliko ir vėliau tarybinėje Lie
tuvoje didžiai -gerbiamo marksistinio 
liaudies dramaturgo Juozo Grušo vėliau
sios -tragikomedijos, vardu „Cirkas“, kur 
-su savo -klounais diskutuoja ir jiems įsa
kinėja patsai cirko direktorius Jaksas:

— Atsiminkite, kad ne visad-a -j-uakauto- 
ja-s darosi juokdariu... -Ar jūs tikite tuo, 
ką vaidinate?

l-r tada kiti Mounai-aktoriai ima aiišikin- 
tis.

Trečias aktorius: — Tikime labiau, ne
gu mūsų jėgos leidžia.

Jaksas: — Tikėjimui jėgų nereikia. Ti-

Prelatas Vincas Mincevičius — ELTOS sukaktuvininkas
Prieš 25-ris metus preletas Vincas Min

cevičius suredagavo ir išleido pirmąjį 
VLIKo ELTA-PRESS italų kalba numerį. 
Dabar ELTA-PRESS išeina kas mėnesį, 
dažniausiai po 34 pusi., didelio formato. 
Joje dedamos žinios -apie Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą, jos okupaciją, 
Maskvos bandymus išgauti aneksijos tarp
tautinį pripažinimą; apie Lietuvos Kata
likų Bažnyčią ir pogrindinę spaudą — 
Kroniką, Aušrą, Dievą ir Tėvynę; apie lie
tuvius kalinius, mūsų tautos rezistenciją 
bei disidentus ir visa kita, kas italams ži
notina apie Lietuvą. ELTA-PRESS turi 
skaitytojų (apie 800) ir už Italijos ribų: 
Šveicarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir 
kitur, kur tik yra italų.

Be ELTA-Press redagavimo ir išleidi- 
čia italų kalbon kitų autorių knygas apie 
mo, prel. V. Mincevičius pats rašo ir ver- 
Lietuvą. Šiais -metais jis išleis 5000 egz. 
tiražu Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos antrąjį tomą italų kalba. Taip pat 
dar -šiemet numato išleisti leidinių apie 
nacių okupaciją (15.000 egz.). Jis planuoja 
išversti italų kalbon ir išleisti trumpą 
Lietuvos istoriją, kurios rankraščio paruo
šimas tenka VLIKO Informacinei Tarny
bai.

Prel. V. Mincevičius taip pat skaito pa
skaitas ir palaiko plačius ryšius su Ita
lijos ir Vatikano -politikais. Jo rūpesčiu 
viena aikštė Romoje pavadinta Lituania 
vardu. Jis yra parašęs daug straipsnių ita
lų spaudai, išspausdinęs Kudirkos, Biliū
no, Maironio, Krėvės, Putino ir kitų kū
rybos. Pats daug rašydamas, -atranda lai
ko ir kitus -raginti. Jo pasiūlymu, jau ra
šomas ketvirtas daktaro laipsniui gauti 
darbas Lietuvos tema.

Prel. V. Mincevičius yra 63 metų -am
žiaus (gimęs 1915. X. 31). Nuo 1948 jis 
VLIKo grupės — Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos — įgaliotinis Italijo
je, o nuo 1954 metų — Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto įgaliotinis.

Praeitais -metais VLIKo tarybos narys 
Jonas Vilgalys su šeima, aplankę prelatą 
V. Mincevičių, matė, kaip -greitai jis dir
ba. Vilgaliai parvežė iš jo VLIKui 4-rius 

keikite, -ir viskas.
Ketvirtas aktorius: — Mes tikime ir -ne

tikėdami. Mes artistai.
Jaksas: — Laibai gerai. Žiūrovas iš jūsų 

reikalauja, kad padarytumėte visa, ką ga
li artistas.

Penktas aktorius: — Kartais padarome 
ir tai, ko negali artistas.

Jaksas: — Tai labai neaišku.
šeštas aktorius: —- Neaišku, i-r ką gali 

artistas...
Pirmas aktorius: — Neaišku ir visa tai, 

kas aišku.
Bronys Raila 

tomus italų spaudos iškarpų apie Romą 
Kalantą. Vien tik iš pirmųjų metų po su
sideginimo susikaupė 989 puslapiai iškar
pų.

VLIKas yra -dėkingas prel. Vincui Min
cevičiui už jo ilgametį didžiulį darbą Lie
tuvos labui ir linki daug sveikų bei kūry
bingų ateities metų.

B. Bieliukas

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIAI TRAUKIASI IŠ QUEBECO

Kanados Quebeco provincijoje valdžią 
pradeda porimti prancūziškieji nacionalis
tai.

Nemaža lietuvių, kurie nemokia prancū
zų kalbos, -po -truputį -kraustosi į kitas Ka
nados provincijas, kur -ta kalba nėra vals
tybinė.

NUŠAUTAS TEISININKAS F. MACKŪS

Clevelande, JAV, negras plėšikas die
nos metu gatvėje nušovė teisininką Felik
są Mackų.

Velionis buvo aktyvus tautinės srovės 
veikėjas.
'i 1 ‘ !

LITIIUANISTIKOS INSTITUTO VII 
SUVAŽIAVIMAS

Jis numatomas 1979 m. gegužės 26-28 
d.d. Vieta: Brooiklynas.

Pagrindinė suvažiavimo tema bus — 
Vilniaus universiteto 400 m. sukaktis.

Be paskaitų, suvažiavimo programoje 
dar numatoma literatūros vakaras ir spe
ciali paroda.

MANYLAND PRESENTS THEIR BEST

Taip pavadintą knygą išleido Stp. Zo- 
barsko Manyland Books leidykla JAV.

Knygoje esą eilėraščių ir prozos gabalų 
13 autorių, tarp jų 6 lietuvių: L. Andrie- 
ka-us, J. Gliaudos, V. Mykolaičio-Putino, 
R. Spalio, J. Zdanio ir Stp. Zobarsko.

DR. P. DAUŽVARDŽIO FONDO 
VALDYBA

Lietuvių žurnalistų sąjungos centro val
dyba po paskutiniųjų rinkimų iš Čikagos 
buvo perkelta į Los Angeles.

O Čikagoje liko pertvarkyta dr. P. Dauž- 
vardžio fondo -valdyba, kuri rūpinasi suda
ryti lėšų skirti premijoms jauniems žur
nalistams. Tai valdybai dabar pirminin
kauja kun. A. Saulai-tis, kiti jos nariai — 
A. Juodvalkis, E. Sakodolskienė, A. Pužaus
kas ir D. Vakarė.

Pagrindinis tikslas -
Parama Lietuvai

DBLS Tarybos pirmininko Rimanto Šovos 
pranešimas Tarybos posėdyje 1978. XI. 4.

Savo pranešimą pirm. R. šova pradėjo nu
rodymu, -kad jis kalbėsiąs ne apie tai, kas jau 
padaryta, o apie ateities veiklą.

DBLS yra visuomeninė organizacija, todėl 
atkreiptinas dėmesys pirmiausia į mūsų visuo
menės uždavinius ir DBLS paskirtį visuomeni
nėje veikloje. Uždaviniai neturėtų būti atsitik
tiniai — jie turėtų būti nustatomi vadovaujan
tis visuomenės tikslais ir jos veiklos gairėmis.

Aš manau, toliau jis sakė, kad aiškių 
tikslų būtinumas visuomenei yra savaime su
prantamas. Kad ir stipriausiais ryšiais sukur
ta visuomenė, netekusi tikslų, nebetenka pras
mės ir savo tolimesnei egzistencijai ir, kaip to
kia, yra pasmerkta sunykti.

Aiškios gairės visuomenei taip pat yra bū
tinos, nes -be jų nėra -kaip pasiskirtųjų tikslų 
siekti. O visuomenė su nepasiekiamais tikslais, 
kad ir kažin kaip stiprus būtų jos narių pra
dinis tikėjimas, ilgainiui nepajėgs atsilaikyti 
prieš tą tikėjimą naikinančią apatiją, o šiai 
įsigalėjus, ir pati visuomenė ilgainiui sunyktų. 
Darbai, pabrėžė pirm. R. šova, yra pagrindinis 
mastas, kuriuo visuomenė vertina jos narių 
įnašus. Tačiau nevisuomet daugiausia pasi
aukojimo ir pastangų pareikalavę darbai yra 
patys vertingiausi visuomenei. Pavyzdžiui, 
menka nauda yra iš darbų, jeigu juose neatsi
spindi visuomenės tikslai ar jeigu juose ne
matyti pažangos tų tikslų siekiant. Kokia gali 
būti nauda iš darbų, jeigu visuomenei jie atro
do betiksliai ar jeigu visuomenė jų neremia?

šį kritišką santykį tarp tikslų ir darbų 
lengviau suprasti, kai pagalvojame, kad tiks
lai ir gairės yra tik idėjos.

Pagrindinis tikslas ateičiai — atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę. Jo siekiant, tenka 
praktiškai vertinti veiksmus ir aplinkybes, le
miančias mūsų tautos likimą ir mūsų visuo
menės pajėgumą tas aplinkybes veikti. Pagal 
prelegentą, tie mūsų tautos ateitį lemiantys 
veiksmai vyksta trijose pagrindinėse plotmėse:

Pirmiausia ir didžiausia dalimi pačioje lietu
vių tautoje, lietuvių pastangose priešintis ru
sinimui ir išlaikyti lietuvybę, čia svarbu su
prasti, kad ir kokį smurtą ar terorą Maskva 
bevartotų, ji nepajėgs paversti mūsų rusais, 
nebent mes patys to norėtume. Antra, nuo po
litikos vystymosi pačioje Sovietų Sąjungoje ir 
jos valdomuose satelitiniuose kraštuose, pvz., 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir t.t., nuo disiden
tų ir įvairių srovių -daromos įtakos tų kraštų 
visuomenėms, kurios ilgainiui gali vesti į pa
sikeitimus ir pačios Sovietų valdžios pažiūro
se į Lietuvą. Trečia — pasaulinėje plotmėje 
nuo politinės eigos santykiuose tarp Sovietų 
Sąjungos ir laisvojo pasaulio.

Pirmuoju atveju išeivijos paskirtis yra 
teikti tautai moralinę paramą, palaikant jos 
tikėjimą tautos siekimų teisėtumu. Antruoju 
atveju, atrodo, nedaug ką tegalime padaryti, 
bet vis dėlto, palaikydami ryšius su kitų Sovie
tų okupuotų kraštų egzilinėmis organizacijo
mis, mes bent galime pasirūpinti, kad ir tuose 
kraštuose būtų šiek tiek žinoma apie Lietuvoje 
vykdomąjį smurtą. Trečiuoju atveju mūsų vi
suomenės pajėgumas daryti tiesioginės įtakos 
į pasaulinę politinę eigą yra gan mažas, bet 
tai nereiškia, kad jis nėra reikšmingas mūsų 
tautos likimui. Yra didesnių politinių jėgų, ku
rių politiniai siekimai yra palankūs lietuvių 
tautos laisvės siekimams. Lietuvių tautos atei
čiai svarbu, kad jos balsas būtų girdimas virš 
iš Maskvos skleidžiamojo melo ir propagandos, 
kad laisvojo pasaulio siekimuose įgyvendinti 
žmogaus teises ir nustatyti laisvojo pasaulio 
santykius su Sovietų Sąjunga nebūtų pamirš
ta ir Lietuvos byla.

šiuo metu lietuvių tautos kelyje į laisvę 
matyti viltį žadinančių ženklų, bet tai dar ne
reiškia, kad tauta pajėgs savo tikslą pasiekti. 
Kas aišku, tai kad tas kelias į laisvę, paženk
lintas persekiojimais ir kančiomis, bus dar gal 
ir labai ilgas. Kas taip -pat aišku, tai kad išei
vijos ir laisvojo pasaulio moralinė ir politinė 
parama turi gyvybinės reikšmės jos likimui. 
Tad mūsų išeivijos pagrindinis uždavinys yra 
užtikrinti, kad ta parama būtų teikiama, kol 
tautai ji -bus reikalinga, šiam uždaviniui at
likti yra reikalingos pajėgos, kurios yra gali
mos tik turint stiprią, solidarią ir organizuotą 

| visuomenę. Kad galėtume ir ateityje šią para

mą teikti, turime atlikti antrą pagrindinį mū
sų visuomenės uždavinį, būten: perduoti mūsų 
lietuviškos visuomenės sąvoką ateities kar
toms. Visuomeninės sąvokos palaikymas ir jos 
perdavimas ateities kartoms vyksta ryškinant 
mūsų visuomenines savybes — kultūrines, po
litines ir t.t. Tad pilnam visuomeninės sąvo
kos palaikymui yra reikalinga, kad joje daly
vautų kuo daugiau mūsų visuomenėje esamo 
talento. Kurios srities tas talentas būtų, orga
nizacinės, politinės, ekonominės, kultūrinės 
ar kurios kitos, svarbu, -kad visuomenėj būtų 
randama vietos jam pasireikšti, kad būtų su
darytos sąlygos jam įnešti savo įnašą.

Trečias mūsų visuomenės uždavinys yra 
sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau lietuvių ga
lėtų dalyvauti mūsų veikloje.

Tačiau kokia turėtų būti organizacija, 
kad ji galėtų imtis atsakomybės už šių užda
vinių vykdymą? Pirmiausia ji turėtų būti at
sakinga visai mūsų visuomenei, vadovautis de
mokratiškais principais, ir joje turėtų būti re
prezentuojama daugumas Lietuvos nepriklau
somybei pritariančių visuomeninių pažiūrų.

Apžvelęs mūsų pagrindinius uždavinius 
ir galimybes, pirm. R. šova dar aptarė D. Bri
tanijos veikiančių lietuviškų organizacijų po
būdį ir DBLS vaidmenį tarp jų ir iš viso visuo
meninėje veikloje. Baigdamas jis pasiūlė po
sėdžiui priimti šitokią rezoliuciją:

Mes, DBLS Tarybos nariai, susirinkę 1978 
m. lapkričio 4 d. Derby aptarti mūsų visuome
nės uždavinių, norime pabrėžtinai patvirtinti, 
kad jie yra šitokie:

1. Remti mūsų tautos pastangas atgauti ne
priklausomybę.

2. Apjungti visas Britanijos lietuvių visuo
menines ir organizacines pajėgas, kad jų pa
dedami galėtume perduoti vieningos letuviš- 
kos visuomenės sąvoką ir jos uždavinius atei
ties kartoms.

3. Stiprinti lietuviškos visuomenės pajėgu
mą jos uždaviniams atlikti, sudarant sąlygas, 
kad kuo daugiau visuomenės narių ir organi
zacijų galėtų įsijungti į mūsų visuomenei ir 
tautai naudingą darbą.

Su šia rezoliucija kreipiamės į DBLS Cent
ro Valdybą, kad ji pristatytų šiuos uždavinius 
DBLS Visuotiniam Suvažiavimui, idant Sąjun
ga ir jos skyriai imtųsi visuomeninės atsako
mybės už šių uždavinių vykdymą.

NĖ VIENO MEDALIO
Brazilijoje buvo surengta imigrantų 

sporto olimpiada, kurioje -daugiausia me
dalių laimėjo italai — 52 aukso, 43 sidab
ro ir 33 -bronzos.

Lietuviai nelaimėjo nė vieno medalio. 
Krepšinyje jie įveikė kinus, bet -pralaimė
jo italams, stalo tenise laimėjo prieš pran
cūzus, bet pralaimėjo kinams.

ŽUVO RIMANTAS PERMINĄS

Brisbanėje, Australijoje, automobilio 
avarijoje žuvo 18 m. amžiaus jaunuolis 
Rimantas Perminąs,D. Britanijoje gyvenu
sių Janinos ir Aniceto Perminu sūnus, 
kaip ir tėvai, lietuviSkai veiklus berniu
kas.

VLIKO PIRMININKAS RUOŠIASI 
PASITRAUKTI

Kalbėdamas su „Tėviškės Žiburiais“, 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas sakė, kad Vil
ke numatomi pakeitimai, kurie gal paaiš
kės gruodžio 9-10 d.d. metiniame suvažia
vime.

12 metų ėjęs pirmininko pareigas, dr. K. 
Valiūnas žada pasitraukti ir perduoti jas 
naujam žmogui. Gal ir Vliko valdyba iš 
New York būsianti -perkelta į kurį kitą 
miestą.

ATSIŲĮSTA PAMINĖTI

Pasaulio lietuvis Nr. 43-44, 1978 m. rug
sėjis — spalis. PLB Valdybos leidžiamas 
mėnesinis žurnalas. Red. A. Juodvalkis.
Aušros Vartai Nr. 15, 1978 m. Lietuvių 
Sielovados Vokietijoje biuletenis. Red. kun. 
V. šarka.

Šaltinis Nr. 5, 1978 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šv.Kazimiero S-ga, red. kun. S. Matu
lis, MIC, Nottingham.

Laiškai lietuviams Nr. 8, 1978 m. rugsė
jis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai, Čikaga.

Internationale Spectator Nr. 10, 1978 m. 
October. Tarptautinis -politikos žurnalas 
olandų kalba. Leidžia Niderlandų tarptau
tinių reikalų d-ja Hagoje kartu su Kara
liškuoju Tarptautinių santykių Institutu 
Briuselyje.

Tarp kitų įdomių straipsnių, žurnale 
yra atspausdinta J. Budreikos studija apie 
dabartinę spaudą Lietuvoje.

Krivūlė Nr. 3, 1978 m. spalis. Vak. Eu
ropos Lietuvių Sielovados žurnalas. Red. 
kun. P. Celiėšius, Vak. Vokietija.
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Lietuvos ribos ir gyventojai Po Čikagos dangum
Demografinė bomba

Kai dėl svetimųjų jūros, tai ji pradeda 
sekti. Rusų prieauglis ■katastrofiškai ma
žąja, lietuvių dar ne taip katastrofiškai. 
Rusai šiuo metu, atrodo, jau virto mažu
ma savo imperijoje. Ir jų pašonėje tiksi 
demografinė įbomtoa, kuri, gal būt, yra im
perijai visų pavojingiausia, nes nepapras
tai sparčiai auga tiurkų tautos — uzbekai, 
turkmėnai ir t. t. Pagal jų tautines tradi
cijas dešimt vaikų yra laikoma maža šei
ma. Didelė šeima tai 19 vaikų, 20. Ir nieko 
toms musulmoniškoms tradicijoms pada
ryti negalima. Tuo tarpu tos tautos dar ne
labai civilizuotos ir nelabai sąmoningos, 
bet jau labai antirusiškos. Ir imperijos va
dų dėmesys dabar, ibe abejo, daugiausia 
krypsta ta linkme.

Lietuvai rusifikuoti tiesiog neužtenka 
jėgų. Reikėtų rusifikuoti tiurkus. Bet tai 
yra Visiškai 'beviltiškas uždavinys, nors 
tai ir bandoma daryti smaukiau negu Lie
tuvoje. Visa rusifikacijos kampanija, ku
ri dabar yra sustiprėjusi, nukreipta pir
miausia iį Vidurinę Aziją.

Genocidas
Žinoma, Lietuva patyrė labai didelius 

gyventojų nuostolius. Mes esame pratę 
vartoti terminą genocidas, ir aš tą termi
ną vartoju, bet vis dėlto norėčiau pasaky
ti, kad genocidas būna dviejų rūšių arba 
dviejų laipsnių. Pirmojo laipsnio genoci
das yra tautos kultūrinio ir susipratusio, 
sąmoningo Sluoksnio likvidacija, siekiant 
itą tautą vėliau arba asimiliuoti, arba tie
siog laikyti vergijoje. Tokį 'genocidą na
cistai, pavyzdžiui, taikė lenkams, iš dalies 
ir kitoms tautams, taip pat ir lietuviams, 
bet lenkams, tur būt, labiau. O Tarybų 
valdžia tokį genocidą taikė praktiškai vi
soms savo imperijos tautoms, net ii- pa
tiems rusams. Kultūrinis ir susipratęs, są
moningas sluoksnis buvo likviduotas ir pa
čių rusų tarpe.

Antrojo laipsnio genocidas — tai žmo
nių represavimais ir likvidacija vien už 
tai, ikad jie priklauso šiai, o ne kitai tauti
nei grupei, nežiūrint (jokių kitų jų savy
bių. Tokį genocidą nacistai 'taikė žyd'ams, 
o Taryfbų valdžia jį taikė Krymo toto
riams, čečėnams ir įkali kuriems įkiltiems. 
Lietuviams įbuvio taikomas pirmojo laips
nio genocidas, itiesa, .turįs 'tendenciją .per
augti į antrojo laipsnio genocidą. Gal būt, 
ir būtų peraugęs, jeigu ine Stalino mirtis 
ir po to sekę pakitimai.

Dėl to, Ikaip daugeliui yra žinoma, Lie
tuvoje 1959 m. įgyveno mažiau žmonių, ne- 

~ gu 1913 m, Tokį nuostolį davė daug fakto
rių: deportacijos, partizanų karas, bet ir 
kai kurie kiti procesai, būtent, žydų žuvi
mas ir lietuvių emigracija, taip pat ir tie
sioginiai II Pasaulinio karo padariniai. 
Tik 1964 m. buvo pasiektas gyventojų 
įkaičius, kuris buvo 1940 m. pradžioj. Pri
reikė 24 metų grįžti į pirmykštę padėtį.

Kiek Lietuvoje rusų?

Nuo to laito štai jau 14 metų trunka 
periodas, kada Lietuvoje gyventojų yra 
daugiau negu 1940 metais, ir jų kiekis to
liau daugėja. Lietuvių procentas nuo 1959 
m. ligi 1970 m. pagal surašymą, kaip ži
noma, net vos vos padidėjo, — nuo 79% li
ga 80%. Rusų procentas gerokai didesnis 
negu prieš karą, bet išaugo per tuos 11 
metų, pagal surašymo duomenis, nežy
miai.' nuo 8,5% ligi 8,6%. Mano manymu, 
tai atitinka ir intuityvų pojūtį. Per ituos 11 
metų neturėjau pojūčio, kad Lietuva rusė- 
ja. Veikiau kartkartėmis pajusdavau, kad 
ji labai iš lėto lietuvėj a.

Yra, tiesa, dar vadinami paslėptieji ru
sai. Tai ukrainiečiai ir baltarusiai, kurie 
Lietuvoje praktiškai savo kalbų inebevar- 
toja ir susilieja su rusais visais atžvilgiais, 
jau vien dėl to, kad jokių kultūrinių įstai
gų savo kalba neturi ir negaili turėti. Juos 
pridėję .prie rusų, gauname 10,9%, arba 
beveik 11% Lietuvos gyventojų su rusiška 
tautine sąmone. Iš tų 11% maždaug ket
virtadalis yra senųjų Lietuvos .rusų, kurie 
.gyvena Lietuvoje nuo 19 amž. ar net nuo 
anksčiau; kai kurie iš jų yra .net sulietu- 
vėję. Tą patį dr. Štromas sakė 'pereitais 
metais — yra ir tokių, kurie Ivanovo pa
vardę turi, ibet net rusų kalbos nebemo
ka. O trys ketvirtadaliai, apie 8% — tai 
naujieji (administratoriai, darbininkai bei 
jų šeimos ir t.t. Rusų didžioji dalis — 
62% jų bendro skaičiaus — gyvena trijuo
se miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje ir Kau
ne. Daugiausia Vilniuje ir Klaipėdoje. Ki
tur, įskaitant kalimą, — labai mažai. Yra, 
'tiesa, rytini ai, didele dalimi .sentikių, .se
nųjų rusų rajonai — Švenčionių, Zarasų, 
Trakų apylinkėse. Galiu pasakyti, kad yra 
vienas labai savotiškas, pusiau slaptas 
miestelis tarp Kauno ir Marijampolės, va
dinamas Linksmakalniu. Kai kurie gal 
girdėjo apie jį. Kai važiuoji netoli Išlaužo, 
matai ant kalno kitą miestelį, nelabai' di
delį, kuriame užsiimama kažkokiais slap
tais reikalais. Patekti į tą miestelį negali, 
ir ten nėra nė vieno lietuvio. Tai grynai 
rusiška enlkdavą: tiesa, rusų ten yra gal 
tik .pora ar trejetas šimtų. Matyt, panaši 
enk lava bus ir Sniečkaus 'miestelis prie 
atominės elektrinės. Gal taip, o gal ir ne. 
Bet .reikia pasakyti, kad .tos enklavos yra 
tuo tarpu mažokos, Lietuvos etninio veido 
diar rimtai nekeičia. Pasikeitus situacijai, 
jos, matyt, natūraliai išnyktų. Elektrėnai 
tarp Vilniaus ir Kauno nėra tokia enkla
va. Elektrėnuose, kiek teko patirti, gyven-

tojų lietuvių ir rusų yra maždaug po ly
giai, kaip Vilniuje, o gal lietuviai ir vy
rauja.

Čia Lietuva labai skiriasi nuo Latvijos 
ir Estijos. Ir dar labiau tai krinta į akis, 
dirstelėjus į didžiuosius mūsų miestus. 
Vilniuje 1970 m. lietuvių buvo 43%. Ne 
tiek daug, kaip norėtume, bet vis dėlto 
daugiau negu lenkų ir caro laikais, ir net 
gerokai daugiau. Kaune lietuvių — 84%, 
Klaipėdoje — 60%. Ir visur nuo 1959 m. 
lietuvių procentas pakilo, o rusų procen
tas kiek sumažėjo. Rygoje ir Taline pro
centas atvirkščias. Ten latvių ir estų pro
centas nuolat krinta, rusų procentas pa
stoviai kyla.

Gyventojų prieauglis

Kur čia priežastis? Priežasčių yra daug. 
Pirmiausia, lietuvių prieauglis yra paly
ginti nemažas. Estų dr latvių jis yra sta
čiai minimalus ir 'kartais netgi neigiamas. 
Lietuviai gausėja sparčiau negu rusai, o 
latviai ir estai vos vos gausėja — daug lė
čiau negu rusai. Be to, latvių ir estų iš vi
so yra mažiau. Tas pats rusų kiekis, atvy
kęs į Latviją arba Estiją, duos didesnį
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procentą, negu atvykęs į Lietuvą. Lietu
viai ligi šiol pajėgė daugiau mažiau pa
tenkinti darbo jėgos poreikį Lietuvos pra
monėje, net vykdlant dirbtinę industriali
zaciją, ir anaiptol nevengė migruoti į 
miestas. Latviai ir estai darbo jėgos po
reikio negalėjo patenkinti ir į miestus mi
gruoti kai kada ir vengė, ypač estai.

Pagal surašymą, per 11 metų 88% viso 
gyventojų priauglio sudarė natūralusis 
prieauglius, daugiausia lietuvių. Čia įeina 
ir rusų prieauglis, bet rusų yra vis dėlto 
mažiau. Tik 12% yra mechaninis prieaug
lis, kitaip sakant, atvykėliai, kuriuos mes 
vadiname kolonistais. O Latvijoje ir Esti
joje natūralusis prieauglis buvo įtik 42%, 
o mechaninis 58%. Skirtumas yra tiesiog 
milžiniškas.

Per vienerius (1971) metus iš kitų res
publikų, daugiausia iš Rusijos ir Baltaru
sijos, įvažiavo apie 7.000 žmonių. Tarp .kit
ko, vienas kiitas jų buvo ir lietuvis, grįž
tantis iš Sibiro ir pan. Tuo tarpu lietuvių 
vaikų .gimė per tuos metus Lietuvoje apie 
30.000.

Kolonizacijos pavojūs

Jeigu tokiais tempais bus varoma kolo
nizacija, lietuviams kaip tautai ji nesuda
rys esminio pavojaus dar ilgokai. Jos 'tem
pai pastaruoju metu .gal truputį spartėja, 
'bet man neatrodo, kad čia .būtų įvykęs 
koks didelis kokybinis lūžis. Na, gal įva
žiuoja per metus ne 7.000, o 10.000, 'bet 
dar ne 20.000 ir ne 30.000.

Lietuvoje būna įkartais panikos momen
tų. Po Romo Kalantos susideginimo pa
sklido gandas, kad į Kauną atvežta 30.000 
rusų, kad yra jau rajonas Kaune, ką tik 
pastatytas, — (jis 'tikrai buvo, — kur gy
ventojai turi gauti raktus ir negauna, nes 
raktai bus naujiesiems kolonistams. .Bet 
praėjo kiek laiko, — rodos, pora mėnesių, 
— ir raktus vis dėlto gavo vietos gyvento
jai.

Buvo tam tikra panika po Taškento že
mės d’rebėjimo, kad atvyks labai daug nu
kentėjusių uzbekų. Jų tikrai pasirodė, o 
paskui palaipsniui jie kažkaip išnyko (ma
tyt, .grįžo, nes jie patys labai nemėgsta gy
venti ne savo krašte).

Didoką natūralų prieauglį Lietuvoje le
mia du dalykai: katalikybės tradicija — 
čia dar vienas teigiamas katalikybės vaid
muo mūsų istorijoje — ir, kaip tebūtų 
keista, tam tikras civilizacinis atsilikimas. 
Latviai ir estai, būdami protestantai ir 
nuo seno labiau civilizuotos šalys, turėjo 
labai 'menką prieauglį jau nepriklausomy
bės metais. Čia tas pats skirtumas, kaip 
tarp šiaurės Europos ir, sakysim, Italijos.

Mechaninis, kolonistų prieauglis nėra 
toks didelis iš dalies dėl to, kad Lietuvos 
valdžia, — .reikia pripažinti, ypač Snieč
kaus laikais, — rusų įvežimą kie.k stabdė 
ir sabotavo, kaip ir kai 'kuriuos Lietuvai 
žalingus industrializacijos užmojus. Ir 
dar, pasakyčiau, čia tam tikrą psichologi
nį vaidmenį bus suvaidinęs partizanų ka
ras, Lietuvoje daug stipresnis negu Latvi
joje ar Estijoje. Gerai žinau, ikad eilinio 
■ruso sąmonėje Lietuva ligi šiol nėra saugi 
vieta. Ir jis į 'Lietuvą nelabai veržiasi, 
nors gyvenimas joje ir geresnis.

Su rusų situacija kitose respublikose 
pasitaiko savotiškų dalykų. Nukrypdamas 
nuo temos, paminėsiu Gruziją. Gruzija 
yra vienintelė respublika, kurioje rusų 
procentas pastoviai mažėja. Ir aš gruzinų 
klausiau, kodėl: ar jūs jiems sudarot to
kias nepakenčiamas sąlygas, ar jie taip 
jau jūsų bijo? Gruzinai atsakė: „Ne, mes 
neapykantos kiekvienam žingsny nerodo
me, ir net gal jos ir neturime. Bet Gruzijoj 
ipo Tarytbų valdžios priedanga veikia toks 
aršus neokapitalizmas, kad pas mus gy
venti yna per brangu ne gruzinui, nejsi- 
terpusiam toje laisvosios rinkas ekonomi
koje. Rusas ekonomiškai momentaliai nu
sigyvena ir priverstas išsikelti“. Sakyčiau, 
truputį panašaus proceso ir Lietuvoje esa
ma. 'Rusui Lietuvoje gyventi gal ekono
miškai sunkoka. Lietuvoje lengviau negu 
Gruzijoje, be abejo: Gruzijoje rusui įsi-

„Kario“ žurnalui pagelbėti kasmet Čika
goje rengiama kavutė. Jau antri metai, 
kaip ją rengia kelių organizacijų sudėtinis 
komitetas: šaulių, karių veteranų, biruti- 
ninkių. Graži šaulių salė, trumpa progra
ma ir paprastutis pasilinksminimas gerai 
nuteikia svečius, todėl į ją atvyksta keli 
šimtai žmonių.

Šių metų Ikavuitė įvyko spalio 22 d. Pro
gramos meta Juškaiitis paskaitė savo eiles 
„Karys ir Lietuva“, Miliulio vadovauja
mas šaulių moterų choras sudainavo kele
tą dainų.

Vytauto Didžiojo kuopos moterys per 
savo vadovę Cicevičienę įteikė „Kairiui“ 
300 dol. auką. Aukojo ir kiti mažesnėm su
mom. Vakare buvo prisimintas ir neseniai 
m.ilręs rašyt. J. 'BalčiūnaisHŠvaistas, kuris 
buvo pirmasis „Kario“ žurnalo redakto
rius. .Susirinkusieji jį pagerbė tylos minu
te.

Marquette Parko Lietuvių namų savi
ninkų draugijos susirinkimas įvyko spalio 
20 d. Dalyvavo apie pusantro šimto marių. 
Nutarta paskirti 50 ddl. auką dali. A. Var
nui jo 100 metų sukakties proga, Lietuvių 
Fondui pridėti prie 100 'dol. dar 100 dol.

Svarstant einamuosius (reikalus, adv. C. 
P. Kai kvietė balsuoti už mokesčių užšal
dymą ir demokratiškai pasisakyti rinki
muose. Valdyba įpareigota parašyti „Sun- 
Tilmes“ laikraščiui protesto raštą, kam ne
teisingai užsipuolė mūsų gerą tautietį Liu
dą Kairį. IBal. Brazdžidniš ragino eiti bal
suoti, nes lietuviai labai nerangūs, ir iš
leisti atsišaukimą į gyventojus, (kad nepar
duotų namų tiemls, kurie nemoka jų tvar
kyti ir savo gyvenimo būdu kenkia ki
tiems.

žurn. VI. Būtėnas išvyksta iš Čikagos į 
Vašingtoną dirbti „Amerikos Balse“. Su
rengtas su juo atsisveikinimas, į kurį su
sirinko apie šimtas jo .artimų draugų ir or
ganizacijų atstovų.

‘Žurn. V. Būtėnas daug yna rašęs ir daly
vavęs lietuvių veikloje: Lietuvių Fonde, 
Žurnalistų OV, Jaunimo Centre, operos 
reikalais, parašęs keletą knygų. Kalbėjo 
apie 15 atstovų, įteikta jam 'kuklių dova
nų.

Sol. D. Stankaitytės solo koncertas .įvy
ko spalio 22 d. Jaunimo Centre. Salė buvo 
pilnla kiaušy tojų. Solistė davė puikią pro
gramą. lAlkomponavo jai muzikas Vasailtiis.

Atsidėkojant už koncertą, įteikia gėlių. 
'Susidaręs komitetas žada išleisti jos įd'ai- 
navimų plokštelę.

„Lietuvos Aidų“ radijo programa pa
kvietė iš Kanados, Hamiltono, „Aukuro“ 
teatrą, vedamą rež. Kudabienės. Čikagoje 
jūs 1979 m. kovo 17 ir 18 d. d. duos du la
ibai šaunaus ir linksmus vaidinimus.

Alto suvažiavimas praėjo darbingoj 
nuotaikoj. Kun. J. Prunskis jau po suva
žiavimo išleido ibduleteną, kuriame smui- 
kiai aprašomas šils įvykis.

Suvažiavime dalyvavo ir PILB pirm. Ka- 
mantas.

Į amžinybę iškeliavo vėl keletas lietu
vių. Mirė Joniais Evans-Ivaniauskas, tesu
laukęs vos 63 ml. Jis buvo laidotuvių di- 

jungti visiškai neįmanoma, o Lietuvoje 
vis dėlto įmanoma. Bet yra kai kurių sun
kumų.

Kiek rusų daugiau ar mažiau integruo
jasi į Lietuvos visuomenę, kiek yra neabe
jotinas svetimkūnis? Senieji rusai1, bent jų 
dalis, yra daugiau mažiau integruoti nuo 
seno laiko. Jų yra apie 2,5% Lietuvos gy
ventojų. Taim tikras kriterijus yna lietu
vių kalbos išmokimas. Pagal surašymą, — 
o čia man surašymas (truputį jau atrodo 
keistas, — apie 30% Lietuvos rusų moka 
lietuvių kalbą. Kaimuose kas antras. Na, 
kaimuose tai senieji rusai, o naujieji ru
sai jeigu kaimuose ir pasirodo, tai .paly
ginti retai. Vilniuje, kur rusų daug ir kur 
praktiškai jie visi yra naujieji ateiviai, 
pagal surašymą kas penktas moka lietu
vių kalbą; pagali intuiciją duok Dieve, kad 
kas ddšimtas-penkioliktais mokėtų.

Mišrios šeimos
Mišrios šeimos Lietuvoje, 'kaip žinoma, 

nedažnos, jų procentas bene mažiausias iš 
visų restpublikų. Jei kam įdomu, kur di
džiausiais, — Latvijoje. Oficiali spauda la
bai rėtai gvildena Šitą temą, bet suradau 
tokios Terentjevos straipsnį žurnale „So- 
vietskaja Etnografija“ (arba „Tarybinė 
Etnografija“) 1969 m. nr. 3. Straipsnis va
dinasi ,jK'aip nustato savo tautinę priklau
somybę vaikai, gimę tautiškai mišriose 
šeimose“. Ten tiriamos šeimos kaip tik 
Baltijos valstybėse, ir rezultatai štai ko
kie: mišriose lietuvilškai-rusiškose šeimo
se lietuviai šiek tiek asimiliuoja rusus. 
Vaikai, — .pagal straipsnio statistiką, — 
dažniau paisisako esą lietuviai negu rusai. 
Intuicija tai visiškai .patvirtina.

Mišriose lietuvių-lenkų šeimose lietu
viai labiau asimiliuoja lenkus — 80%. 
Mišriose rusų-lenikų šeimose rusai asimi
liuoja lenkus, bet ne taip smarkiai, kaip 
(lietuviai. ,

Pakitimų atveju Šitas svetimkūnis ne
abejotinai sumažės, gal net be didelių mū
sų pastangų. Caro laikais, kaip žinoma, 
rusų Lietuvoje buvo dvigubai didesnis 
procentas negu nepriklausomybės laikais. 
Ir nors rusai nebuvo varomi ir žudomi, jų 
procentas perpus sumažėjo. Panašus pro
cesas gali pasikartoti. Ir tai būtų geriau
sia.

(Bus daugiau)

rektorius ir daugelio organizacijų rėmė
jas. Taip pat mirė (savanoris įkūrėjas An
tanais MJaskaliūnas, Emilija Paliokiienė 
(prof. B. Palioko žmona).

Mirusiųjų paminėjimas Čikagoje įvyko 
Spalio 29 d. Lietuvių kapinėse. Minėjimą 
surengė Kapinių d-ja ir LB komitetas.

Šiais metais šv. Kazimiero kapinės Išver
čia 75 metų sukaktį.

„Lietuvių Televizija“ šiaip taip dar 
kapstosi, įgavo keletą naujų rėmėjų. Jos 
rengtasis piknikas pasisekė labai gerai — 
uždirbta tent dviems programoms išlaiky
ti.

Nauju popiežium lietuviai labai domisi. 
Svarstoma, ką jis padarys lietuviams ir 
(Lietuvai, ar priskirs Vilniaus krašto ka
talikus Lenkijos, air Gudijos kardinolams.

Bal. Brazdžionis

SIENA TARP JAV IR MEKSIKOS

Tarp JAV ir Meksikos yra 2.000 mylių 
siena. Pro ją kasmet į JAV slaptai praei
na apie pusmilijoinis meksikiečių, skur
džiai gyvenančių ir norinčių turtingame 
krašte prasigyventi. Praėję sieną, jie išsi
sklaido tarp žmonių, ir nebesugaudysi jų.

Mėgiamiausia tokių imigrantų praėjimo 
vieta yra (ties EI Paso miestu. Čia ties sie
na įplaukia Rio Grande uipė, bet iji papras
tai būna nusekusi, dėl to nesunkiai nuga- 
lima. Kaip tik apie tą vietą JAV pradeda 
statyti 12 mylių ilgio 12 pėdų aukščio plie
ninę sieną, kuri ėils upės viduriu. Vėliau 
sienos viršus dar bus aprūpintas kažkokiu 
neįmanomu nuplauti plieniniu tinklu, 45 
laipsniais pasvyrusiu į Meksiką. Vienu žo
džiu, įkas bandys lipti ir kabintis, turės nu
kristi iį vandenį.

Kai kas saiko, kad tai bus panašu į Ber
lyno sieną. Bet tokie tvirtinimai paneigia^ 
mi. Rytų Vokietija užsitvėrė, kad jos pi
liečiai negalėtų pabėgti, o čiia, priešingai, 
nenorima perdaug įsileisti užsieniečių, 
ypač kad JAV neturi pakankamai darbų 
savo piliečiams. ,

Ta 12 mylių siena, be abejo, nesulaikys 
visų meksikiečių. Jie bandys pereiti ties 
kita vieta, kai siena tokia ilga. Sieną sau
ganti policija bus ginkluota. Revolve
rius turės tik tie sargybiniai, kurie saugos 
nuo pavojų sienos statytojus, nes meksi
kiečiai juos apšaudo.

Iš viso tą (ilgąją sieną saugo 5.200 sargy
binių, bet jų per maža apginti JAV nuo 
nepageidaujamų imigrantų.

PROF. A. VOLDEMARO ATSIMINIMAI 
PROPAGANDOS TARNYBOJE

Kaip jau esame rašę, „švyturys“ Lietu
voje trijuose numeriuose spauisdiinosi, ma
tyt, KGEI larchyvuose (surastus, iš trusų kal
tes (išsiverstus ir komentarais aprūpintus 
buvusio Lietuvos ministerio pirmininko 
prof. Augustino Voldemaro atsiminimus.

Daugelyje vietų tie atsiminimai keisti 
atrodo (ipvz., (tvirtinimai, kad' prez. A. 
Smetona suorganizavo prieš jį atentatą ar 
norėjo nunuodyti), bet gal ir suprantama, 
žinant, kad jie bus buvę rašyti sovieti
ni aims tardytojams.

O dabar jie įjau naudojami sovietinei 
propagandai. Štai spalio 10 d. apie tuos ait- 
simiinimus išsispausdino straipsnelį Lon
done sovietinės atstovybės anglų kalba lei
džiamasis laikraštėlis „Soviet News“. 
Straipsnelis pradedamas tvirtinimu, kad 
lietuvių tauta tik (įsijungusi į Sov. Sąjun
gą (įsigijusi tikrą nepriklausomybę ir ga
vusi plačias galimybes plėsti savo ekono
miją ir kultūrą. Šitokią išvadą pasidaręs 
baigdamas savo gyvenimą buvęs Lfetuvos 
mini. pirm. A. Voldėmarais, kurio atsimini
mus atsispausdinęs „Švyturys“ Vilniuje.

MIRĖ INŽ. A. GRUODIS

Spalio 28 d. Lietuvoje mirė inž. Antanas 
Gruodis, buv, Lietuvos energetikos siste
mos vyr. inžinierius. Gimęs 1905 m. Mor
kūnų km., (Zarasų aps., A. Gruodis (baikė 
Rokiškio gimnaziją ir 1936 m. VDU Tech
nikos fakultetą. Jis projektavo ir įstatė Re- 
kyvos elektrinę. Nuo 1945 iki 1972 m. dir
bo elektrifikavimo valdyboje, po to išėjo 
pensijon.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAD ILGIAU GYVENTŲ...
Gerbiamieji,

kad mirusiųjų „E. Lietuvio“ skaitytojų 
vieta neliktų tuščia, truputį „pasmailinęs“ 
liežuvį, suradau Jums vieną naują prenu
meratorių. Neilgam. Tik pusmečiui, bet 
tikiu, kad jis pamils šį vienintelį Europo
je lietuvišką savaitraštį ir (dar ilgam lai
kui pasiliks Skaitančiųjų eilėse. Žinoma, 
turės ir pats iš to didelio džiaugsmo, nes 
pagal imandrius redaktoriaus apskaičiavi
mus (tikiu, kad atlikta su moderniškiau
sių kompiuterių pagalba) turės šansą il
giau 'gyventi. O kaži, ar nebūtų gerai, jei 
kiekvienas „E.L.“ skaitytojas pabandytų 
tinkamiausiu jo nuomone būdu surasti po 
vieną naują prenumeratorių? Tada tikrai 
nebūtų reikalo baimintis dėl ateityje „E. 
Lietuvio“ pakasynų, o, be to, jo skaityto
jai turėtų laimės sulaukti savo amžiaus 
šimtinio jubiliejaus proga asmeniškos te
legramos iš karalienės Elžbietos II palečių.

Su pagarba
L. švalkus

ją"

LIETUVOJE
DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE 1980 

METAIS

1980 m. Lietuvoje bus dainų šventė, ku
rios programą sudarys liaudies ansamblių 
vakaras, šokių ir dainų dienos.

Kaip rašoma, tai „bus didelės politinės 
ir 'visuomeninės reikšmės įvykis respubli
kos gyvenime“, nes jis bus siejamas su 
Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjungą 40 metų 
sukaktim.

KIEK ŽURNALISTŲ LIETUVOJE?

Vilniaus 'universitete yra žurnalistikos 
katedra, kuri ligi šiol esanti paruošusi 859 
diplomuotus žurnalistus.

Iš viso Lietuvoje žurnalistinį darbą dir
ba apie 2.000-3.000 žmonių.

PAŠALPOS UŽ VAIKUS, KAI VYRAS 
ATLIEKA BŪTINĄ KARO TARNYBĄ

Kai vyras paimamas (būtinom karo tar
nybon, mieste iair kaime gyvenanti, bet su 
žemės ūkiu ryšio neturinti žmona už vie
ną vaiką pašalpos gauna 15 rublių, už du 
—■ 22 mb. mėnesiui.

Jei šeima gyvena kaime ir turi ryšio su 
žemės ūkiu (o ryšio su žemės ūkiu pagrin
dinė sąlyga, kad turėtų sklypą), tai už vie
ną vaiką tokiu atveju gauna 7 rlb. 50 kaip., 
už du — 12 mb. mėnesiui.

SAKO, KAD ĮDOMUS EKSPONATAS

Visi muziejai stengiasi atsinaujinti, pa
pildyti savo sales naujais eksponatais. 
Stengiasi ir Lietuvos revoliucinis muzie
jus, kuris iš provincijos dabar atsigabenęs 
diaiu „muziejinių vertybių“. Apie vieną to
kią „vertybę“ „Tiesoje“ rašoma:

„Įdomus eksponatas rastas Kretingos ra
jono Salantų miestelyje. Tai 1944-1945 me
tais Palangos aerodrome stovėjusio tary
binio lėktuvo, kiuris 'bombardavo Kurše 
hitleminkų grupuotę, dalis, peršauta prie
šo kulka, ši kovos relikvija primena' kru
vinų mūšių dienas“.

Tik ar tai „relikvijai“ vieta būtų ne kur 
nors Rusijoje?

BULVĖS GERAI UŽDERĖJUSIOS

Rokiškio rajono Liūdo Giros vardo kol
ūkyje ankstyvųjų bulvių buvę prikasta 
po 230 centnerių iš hektaro, o kitokių — 
po 220 cnt.

UŽ ARKLĮ IR PAGALBĄ 
SKLYPININKAMS

J. Dauknys iš vieno kolūkio nuo Telšių 
„Valstiečių laikraštyje“ skundžiasi, kad 
„sodybiniai Sklypai dažnai tampa piktžo
lių daigynais“, nes 'kai platieji laukai įdir
bami traktoriais, „sodybiniame sklype ne
retai 'tenka 'griebtis kauptuko, grėblio ar 
kastuvo. O kaip (į pastogę sugabenti šieną 
ar .kitą pašarą, nuvežti į malūną grūdus?“

Kai kurie ūkiai, sako, tiek sumažino 
arklių skaičių, kad nebėra kuo įdirbti so
dybinių sklypų. Kai taip suriku dirbti so
dybiniuose sklypuose, tai jaunimą atbai
do. Kartais, sako, ir tėvai atkalbinėja vai
kus nuo žemdirbio profesijos. Taigi, sako, 
ūkių vadovai turėtų rūpintis, kad netrūk
tų arklių ir kad lengvėtų darbas tuose 
sklypuose.

JAPONŲ FILMAI LIETUVOJE

Spalio mėn. Vilniaus „Lietuvos“ kino- 
teatre buvo rodomi japoniški filmai — su
rengtas jų festivalis.

Tokie festivaliai rengiami kasmet.

POILSIO DIENĄ NEGALI ATSAKYTI

Buvo 'šeštadienis. Reikėjo patikslinti 
vienos (įstaigos pavadinimą: jis buvo pasi
keitęs, miesto telefono 'tinklo abonentų są
raše — irgi netikslus.

Paskambinau telefonu.. Ragelyje pasi
girdo moteriškas balsas: „Atsakyti nega
liu, man šiandien poilsio diena, į įstaigą 
užėjau atsitiktinai. Skambinkite kitam 
darbuotojui, jis šiandien budi, pasakys...

— 'Bet juk tik vieną sakinį, kaip 'tiksliai 
vadinasi jūsų darbovietė.

Tačiau buvo sunku susitarti. Juk poil
sio diena!

(Arnoldas Čaikovskis („Tiesa“)

TIE AUTOBUSAIS VAŽIUOTI 
TALONĖLIAI...

Įpratome važinėti autobusais, ir tokioms 
kelionėms reikia mėnesinio bilieto arba 
talonėlio. Gerai, kai pastarųjų iš .anksto 
nusiperki ir atsargai. Ir vis dėlto kartkar
tėmis apsižiūri, kad tos atsargos išseko. 
Ypač keblu pirmadienio rytą: beveik visi 
„Sąjunginės spaudas“ kioskai būna užda
ryti. Kur nusipirkti talonėlių? Eina žmo
nės artimiausion parduotuvėn. Deja, ne 
visose jais prekiaujama... Lieka paskutinė 
viltis — įsigyti mašinoje iš keleivių. Bet 
išgirsti: „Tik vieną turėjau“.

Dar blogau atvykusioms į mūsų respub
likos sostinę iš kitų miestų. Tiesa, Vilniu
je, prie geležinkelio stoties, yra kioskas, 
kuris kasdien prekiauja talonėliais. Bet 
daug keleivių atskrenda lėktuvais, aitvar- 
šluoja autobusais.

Bronius Čekanauskas („Tiesa“)
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Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Lapkričio 25 d. — Kariuomenės 60 m. 
sukakties minėjimas Coventryje.

Lapkričio 25 d. — kariuomenės šventės 
minėjimas Cheetham Hali salėj, Manches- 
teryje. Pradžia 18 vai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

Lapkričio 26 d. 14.30 vai. — Baltų Ttry- 
bos paskaita Lietuvių Namuose: Tikinčių
jų padėtis Baltijos respublikose. Kalbės 
(angliškai) Marite Sapiets.

Gruodžio 9 d. — Bradfordo Vyties klube 
pensininkų pobūvis.

Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras 
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

Gruodžio 31 d. — 20 vai. Londono Spor
to ir Soc. klube Naujųjų Metų-sutikimas.

Tautos Fondui aukojo:

DBLS I Skyrius — 15.00 sv., J. Luikė- 
n-as — 5.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Redakcija prašo visus tuos, kurie nori 
įdėti į E. L. kalėdinį numerį sveikinimus, 
atsiųsti juos iki gruodžio 5 d.

Kaip ir už skelbimus, mokestis už svei
kinimus, įdėtus vienoje Skiltyje, yra £3.00 
už colį, ar 25 mm. Didesni skelbimai ati
tinkamai brangesni.

Mokestis už 'užuojautas, sveikinimus 
įvairiomis progomis ir už asmeniškas pa
dėkas yra toks pat kaip už skelbimus: už 
vienoje skiltyje įdėtą tėkštą £3.00 už colį 
(mažiausias mokestis). Už ilgesnį tekstą 
— atitinkamai brangiau.

Pageidaujama, kad mokestis būtų pri
siųstas kartu su tekstu.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomi Antano Stonio, gyvenusio ir 
mirusio Škotijoje, vaikai dėl jų dėdės Ste
po Stonio palikimo Kanadoje, Toronte. 
Ieškantieji ar apie juos žinantieji įprašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Juozas Pikelis, 
377 Sunnyside Ave., Toronto, Ontario, 
Canada, M6R 2R9.

PASKAITA LIETUVIŲ NAMUOSE
Sekmadienį, lapkričio 26 d. 14.30 vai. 

Lietuvių Namuose kviečiamas susirinki
mas, kuriame Marite Sapiets skaitys nag 
lų kalba paskaitą apie tikinčiųjų padėti 
Baltijos respublikose. Paskaitos pasiklav 
syti kviečiami lietuviai, kiti baltiečiai ir 
jų draugai.

LITUANISTINĖ MOKYKLA LONDONE

Savaitgalio mokykla po ilgos pertrau
kos vėl pradėjo veikti lapkričio 14 d. Pa
mokos vyksta kiekvieną šeštadienį Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 21 The Ovai, 
London, E.2.

Vaikai iki 14 metų renkasi 12.30 vai., o 
vyresnieji 10.30 vai ryto.

Moko R. Kinka, o parapijos klubas ap
siėmė apmokėti visas išlaidas už vadovė
lius ir kt. mokymo priemones.

Dėl kitų informacijų prašoma kreiptis 
arba į Jurienę (tel. 460 2592) arba į R. 
Kinką (tel. 985 2709).

V. KLEIZA LONDONE

V. Kleiza, PLB Valdybos vicepirm., lap
kričio 18 d. atvyko į Londoną. Aerodrome 
jį sutiko DBLS pirm. J. Alkis. Tą pat die
ną jis aplankė Lietuvių Sodybą. Lapkr. 19 
d. svečias dalyvavo pamaldose Liet, baž
nyčioje, o po to kalbėjosi su PLJS kongre
sui ruošti komitetu. Vakare turėjo pasita
rimą Lietuviu Namuose su DBLS Valdyba. 
Lapkričio 20 d. p. V. Kleiza apsilankė Lie- 
■ttuvos Pasiuntinybėje ir kalbėjosi su PLEi 
Krašto valdybos nariais. Lapkr. 21 d. jis 
išvyko į Romą.

BOLTONAS

SKYRIAUS VEIKLA

LONDONAS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO VAKARAS

Sporto ir Socialinio klubo vadovybė 1978 
metų gruodžio 31 dieną (sekmadienį) ren
gia londoniečiams Naujųjų 1979 Metų su
tikimo vakarą, kuris prasidės 8 vai. vakaro 
ir baigsis sekančią dieną, šokiams gros 
gera kapela. Užkandžiai su visais priedais 
to vakaro nuotaikai pakelti. Bilietus gali
ma įsigyti pas klubo sekretorių Joną Pa
rulį, klube pas valdybos narius ir parapi
jos svetainėje. Laukiame visų!

PABALTIECIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 
BAZARAS

Lapkričio 12 d. Boltono lietuviai buvo 
susirinkę išklausyti valdybos pranešimo 
apie buvusius šokius ir aptarti ateities 
veiklą.

Šokiai Boltono lietuviams padarė gra
žaus pelno, bet susirinkime jie buvo ilgai 
svarstomi ir, reikia tikėtis, po šių diskusi
jų ateinančių šokių pasisekimas bus dar 
didesnis.

Tradicinis Kalėdų pobūvis buvo tada 
diskutuotas ir Skyrius vienbalsiai nutarė 
jį suruošti ir šiais metais.

Skyriaus pirmininkas paragino Boltono 
lietuvius dalyvauti Manchesteryje rengia
moje Kariiuomenės šventėje. Jo pasiūly
mas buvo priimtas, ir ekskursija į Chee- 
itham Town Hali bus organizuojama.

Ateinantis Boltono lietuvių susirinki
mas įvyks gruodžio 10 d. 7 vai. vak. latvių 
klube.

bradfordas
LONDONO VYRŲ OKTETAS

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į COVENTRY

Lapkričio 25 d. Gloucester-Stroud DBLS 
skyrius rengia ekskursiją į Coventry Lie
tuvos kariuomenės minėjimą. Autobusas 
iš Gloucester nuo ukrainiečių klubo būsti
nės išvyksta 3 vai. p. p., o iš Stroud mies
to centro 3.30 vai. Tad prašome nevėluoti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchester!© 
skyrius rengia š. m. lapkričio 25 d., šešta
dienį, 6 vai. vakare Cheetham Hali, Chee
tham, Manchester 8 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ.

Programą išpildys Wolverhamptono G. 
Ivanauskienės vadovaujamas mišrus cho
ras ir kiti. Bus šokiai, loterija; veiks baras 
ir užkandinė.

Kviečiame visus pavieniai ir ekskursijo
mis atvykti į minėjimą.

Tad iki malonaus pasimatymo Manches
teryje!

Ramovėnų skyriaus valdyba

PADĖJO VAINIKĄ
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

Skyrius su savo vėliava dalyvavo anglų 
kariuomenės dalinių ir organizacijų Re
membrance Day eitynėse ir prie kiare už 
laisvę žuvusiems kariams prisiminti pa
minklo padėjo vainiką. Čia vainikas pade
damas jau 20-<tą kartą. Iš lietuvių dalyva
vo 22 žmonės. Su tautiniais rūbais dalyva
vo O. Virbic'kaitė, B. Žebelytė, K. Kupsty- 
tė ir A. Navackaiitė.

Po eitynių Britų Lygos salėje apeigų 
užbaigiiimias, po to sekė dūdų orkestro 
koncertais ir vėliau bendri šokiai. Visi bu
vo pavaišinti alumi ir vaisvandeniais. Į 
koncertą atvyko ir Salfordo meras (bur- 
mistras) su1 ponia.

Tą dieną kuri. V. Kamaitis St. Mary's 
bažnyčioje atlaikė lietuviams pamaldas, 
po kurių didžioji pamaldose dalyvavusių 
dalis nuvyko tęsti Sakių ir pasižmonėti.

Lietuviai, dalyvaudami eitynėse, gra
žiai reprezentavo savo laisvės siekiančią 
tautą.

A. P-kis

PETERBOROUGH
MIRĖ

Spalio 14 d. Peterborough ligonisėje mi
rė Kazys Kaučiukas, 60 metų amžiaus, 
viengungis. Palaidotas Peterborough East
field kapinėse. Palydėjo mažytė grupelė 
vietinių lietuvių.

S. B. V.

VOKIETIJA

JAUNIMO KONGRESAS
— Kun. Antanas Saulaitis praneša, kad 

jau sudaryta stovyklos komisija IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresui, kuri po
sėdžiavo spalio 7-8 d. d. Dainavoje. Posė
dyje dalyvavo Gintaras Aukštuolis, Biru
tė Balčiūnienė, Dainora Juozapavičiūtė, 
Milda Kupčikevičiūtė, Viktutė Lenkauis- 
kaitė, Indrė Ramanauskaitė, Linas Rim
kus ir kun. Antanas Saulaitis. Susirinku
sieji sustatė išsamų stovyklinės programos 
projektą. Numatytos įvairios paskaitos ir 
12 darbo būrelių, į kuriuos stovyklos da
lyviai turės iš anksto įsirašyti pagal savo 
interesus.

— IV PLJK studijinės ir akademinės 
programos komisijos pirmininkas Vincas 
Bartusevičius spalio 24 d. išskrido į Šiau
rės Ameriką, kur Toronte tarsis su PLJS 
valdyba studijinės programos reikalais ir 
Či-kgoje susitiks su PLB valdybos nariais 
ir kt.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

— IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komiteto studijinės ir akademinės 
programos komisija savo spalio 14-15 d. d. 
posėdžiuose nutarė komitetui ilr PLJS val
dybai siūlyti sakančią studijų dienų eigą:

1. Kiekvienos vaikimo srities (po-litinės- 
visuomeninėishkultūrinės) svarstymams 
skiriamos dvi pilnos dienos.

2. Prieš pradedant svarstyti vienos sri
ties veikimo gaires, studijų dienų dalyviai 
(atstovai) įvedami į problematiką

-a. dvejomis paskaitomis (30-45 min. 
kiekvienai) ir

b. simpoziumu, kuriame dalyvauja aibu-

Šia tradicinis Bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Lady Goodman, įvyks laikričio 
25-26 d. d. Latvių Namuose, 72, Queens- 
iborouigh Terrace, lEiaysw-ater, W2. šešta
dienį bus atidaytia-s nuo 11 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Sekmadienį nuo 3 iki 8 vai. 
vakaro. Taip pat sekmadienį, 5 vai., pa
sirodys ir mūsų mažieji vaikučiai, tauti
nių šokių šokėjai, vadovaujami p. Jurienės 
ir p. .Senkuvienės.

Veiks kavinė su namuose keptais pyra
gaičiais, turtingos loterijos. Visomis savo 
Kalėdų dovanomis galėsite apsirūpinti 
mūsų įbazare, kur parduodami įvairūs 
rankdarbiai, Lietuviški audiniai, tautinės 
juostos, gintarai, papuošalai ir visa eilė 
kitų, kalėdinėms dovanomis tinkančių, da
lykų.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpos darbą.

Iki pasimatymo Bazare!
„Dainavos“ sambūrio valdyba

Lapkričio 25 d., šeštadienį, atvyks į 
Bradfordą ir dainuos Pavergtųjų Tautų 
Komiteto 15 'metų veiklos paminėjimo 
koncerte, ukrainiečių salėje, 13 Claremont, 
Morley St. Pradžia 6 vai. vak.

Lapkričio 26 d., sekmadienį, Oktetas 
giedos St. Ann's bažnyčioje, mūsų Kariuo
menei paminėti pamaldų metu, 12.30 vai.

Tą pačią dieną, Vyčio klube, Oktetas 
atliks Kariuomenės minėjime meninę pro
gramą.

Paskaitą skaitys DBLS-gOs pirmininkas 
Jaras Alkis.

Minėjimo pradžia 3 vai. pp.
Maloniai prošome tuose renginiuose vi

sus ypatingai gausiai dalyvauti.
DBLS Bradfordo skyriaus ir 

Vyčio klubo Valdybos

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — lapkričio 26 d., 
12.30 vai., St. Chad's -bažn.

lEiIRMINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTON-SPA — lapkričio 26 d., 14 
vai., St. Peter's.

COVENTRY — lapkričio 26 d., 16 vai. — 
St. Elisabeth.

NOTTINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15 
vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 3 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vai., St. Joseph's 
bažn.

ECCLES — gruodžio 10 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gruodžio 17 d., 11.30 vai., 

vienuolyne, Manchester Rd.

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Pavergtųjų Tautų Komitetas, kuriame 
dalyvauja gudai, estai, vengrai, latviai, lie
tuviai ir ukrainiečiai, lapkričio 25 d., šeš
tadienį, minės savo veiklos 15 metų sukak
tį.

Tą dieną 12.00 valandą Komitetas, 
dalyvaujant tautybių atstovams su vėlia
vomis ir miesto vyriausybės nariams, pa. 
sodins miesto centre, arti „Jacobs Well", 
(prie kelių apsisukimo), Komiteto ir ABN 
vardu du medžius.

Eisena prie sodinimo vietos prasidės nuo 
ukrainiečių klubo, 13 Claremont, Morley 
Street, 11.30 vai. ryto.

Vakare 6 vai. jubiliejinis Komiteto kon
certas ukrainiečių salėje, kuriame dainuos 
ir mūsų Londono vyrų Oktetas.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti, ypa
tingai medžių sodinime ir taip pat koncer
te, kur po programos bus ir šokiai.

Pavergtųjų Tautų Komiteto 
lietuvių atstovybė

PENSININKŲ POBŪVIS
Bradfordo Vyties 'klubo valdyba gruo

džio 9 d. klubo nariams pensininkams ren
gia pobūvį. Norintieji dalyvauti užsirašo 
pas p. Trašką.

Taip pat kviečiami ir nariai nepensinin- 
kai.

Vyties klubo valdyba

GRAŽUS FOLKLORINIS VAKARAS

Lapkričio 4 d., šdštadienį, Vak. Vokieti
jos Westfalijos sostinėje Duesseidorfe bu
vo surengtas visų Rytų Europos, .Sociali
nės ir Darbo ministerijos remiamų West- 
falijoje, tautybių vakarais. Rytprūsių na
muose esančioji salė buvo sausai prikimš
ta.

Gerai pasirodė didėlis, 35 žmonių, estų 
chorais. Taip pat latvių, tiek 12 žmonių šo
kių grupė, tiek 24 žmonių choras.

Serbai parodė labai gyvų ir judrių šo
kių. Gražiausius šakius tą vakarą parodė 
lenkų šokių grupė, susidedanti iš 'šešių po
rų. Kadangi, atrodo, lenkų buvo salėje 
dauguma, ta grupė, kaip ir serbai, turėjo 
pridėti keletą priedų.

Negalimai nepaminėti ir vengrų daini
ninkės ibei laibai puikiai dainuojančio ope
ros dainininko, čeko.

Tame tautybių vakare pasirodė ir lietu
viai: duetas, šakių grupė ir programos 
pranešėja.

Sužavėtas čekų dainininko, neiškentęs 
taip ir paklausiau rengėjų, kodėl nepasi
rodo su dainomis niekas iš lietuvių? Ga
vau atsakymą, kad, girdi, truko 250 mar
kių užmokesčiui už poros minučių daina
vimą lietuviškai. Tai tau ir „lietuviais esa
me mes gimę“...

Taip pat lietuvišką publiką įgalima buvo 
suskaityti ant pirštų. Net už poros gatvių 
gyvenantieji neatėjo!

Darbininkas

IR VĖL DEMONSTRUOSIM

žmogaus teisių d-jos ruošiama demons- 
tracija-lpratestas (Boninoje įvyks gruodžio 
10 d. (sekmadienį). Miltingas nuo 12 iki 17 
vai. vyks Turgaus Aikštėje (Marktplatz).

Prieš tai — gruodžio 7, 8 ir 9 d. d. — 
vyks bado streikas. Jam bus parinkta cen
trinė 'vieta ir prieš tų kraštų atstovybes, 
kuriuose ypač pažeidžiamos žmogaus tei
sės. Bus įrengta palapinė, kurioje bus duo
dami karšti gėrimai ir informaciją.

Šiomis dienomis bus išspausdintos Žmo
gaus teisėmis ginti draugijos skrajukės su 
atvirais laiškais Jungtinių Tautų įgener. 
sekretoriui K. Waldheiimul ir V. Vokieti
jos vyriausybei. Jose bus taip pat paskelb
ta smulki bado streiko, demonstracijos, 
mitingo ir pamaldų tvarka. Pabaltiečių 
vardu mitinge pakviestas kalbėti Tomas 
Venclova. Jo atsakymas dar negautas.

Tikimasi, kad tautiečiai, taip gausiai su
važiavę į pamaldas Koelno katedroje, š. 
m. gruodžio 10 d. į Bonną susirinks dar 
gausiau.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 
savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
Skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių 

premija skiriama lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių (šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai reprezentavu
siam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų 
bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės. jaunimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki kiekviene- 
rių metų gruodžio 31 d. (pašto antspau
das);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vie
neto tinkamumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki sekančių metų vasario 15 
d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiamai: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMI
JOS KOMISIJAI
12500 Pawnee Road, Palos Park Illinois, 
60464, U.S.A.

du paskaitininkai ir 'trys kiti asmenys (pa
siruošę specialiais klausimais).

Paskaitos, simpoziumas ir bendros di
skusijos tęsiasi pusdienį.

3. Veiklos gairėms saigrinėti studijų die
nių dalyviai suskirstomi į darbo būrelius 
(kiekvienai iš trijų programos dalių niau
ja sudėtis).

4. Kiekvienos 'veikimo srities darbo re
zultatai svarstomi pilnaties posėdyje ir 
priimami antros dienos gale.

5. Jaunimo Sąjungos reikalams (prane
šimams, apyskaitoms, naujos valdybos 
rinkimams) numatomas specialus laikas.

Jaunimo -veiklos gairių svarstymai turės 
paliesti visus lietuviškam jaunimui svar
bius -klausimus. Iš to. išplaukia savaime, 
kad „visų“ klausimų iškėlimas paskaitose 
ar simpoziume nebus įmanomas. To ir ne
siekiama. Reikia ribotis pačiomis svar
biausiomis problemomis.

Programas komisija, atsižvelgdama ir į 
iki 'šiol išreikštus pageidavimus, 'siūlo se
kančias temas:

Atidarymo paskaita: „(Lietuvių jaunimo 
padėtis pasaulyje“.

Pranešimai uždaryme: 1. Platus prista
tymais IV PLJ Kongreso nutarimų (penk
tadienį liepos 27 d.). 2. Trumpas pristaty
mas Kongreso nutarimų (šeštadieni liepos 
28 d. per oficialų uždarymą).

Studijų dienose: Politinėje srityje siūlo
mos -sekančios paskaitos ir vienais iš se
kančių -simpoziumų.

Paskaitos: „Pasaulinis žmogaus teisių 
sąjūdis ir lietuvių (Lietuvos ir išeivijos) 
vaidmuo jame“.

„Politinio sąmoningumo reiškimasis 
šiandieninėje Lietuvoje“.

Simpoziumai: „Užsienio lietuvių jauni
mo santykis su Lietuva“. „Lietuvių jauni
mo -dalyvavimas politinėje veikloje“. 
„Kaip -galėtų atrodyti politinė -Lietuvos 
ateitis?“

Visuomeninėje srityje įsiūlomos taip pat 
dvi’ paskaitos ir Vienas iš sekančių simpo
ziumų:

Paskaitos: „Dvikalbiškumas: prakeiki
mais ar palaima“, „Naujų bendravimo bū
dų ieškojimas -ir jo reikšmė užsienio lietu
vių visuomenei“.

Simpoziumai: „Mji'šrios šeimos lietuvių 
bendruomenėje“, „Jaunimo draugavimo 
formos — -šeima, bendruomeninis gyveni
mas, alternatyviniai -bendravimo būdai“, 
„Vidurinės kartos problema“.

Kultūrinėje srityje taip pat siūlomos dvi 
paskaitos ir vienas iš sekančių simpoziu
mų.

Paskaitos: „Ar įmanoma kurti lietuviš
ką kultūrą už Lietuvos ribų“, „Kalba ir 
lietuviškos kultūros kūrimas“.

Simpoziumai: „Lietuviškos kūrybos ska
tinimo ir skleidimo būdai“, „Tiksliųjų 
mokslų atstovai lietuviškoje kultūroje“, 
„Lietuviško vaizduojamojo meno (tapy
bos, -grafikos, skulptūros ir t. t.) problema 
užsienyje".

KULTŪROS DIENOS

Lietuvių kultūros draugija gruodžio 1-3 
d. d. Annaberge (lEonn-Bad Godiesberg) 
rengia lietuvių kultūros dienas. Dr. J. Gri
nius skaitys paskaitą apie Vydūną lietu
vių kultūroje ir jos tragedijoje rašytojo 
25-rių mirties metinių proga. Jaunosios 
kartos atstovas Eduardas Dresleris įkalbės 
iaipie faktorius, nuo kurių priklauso 'asme
ninis pasisekimas ir kokią rolę jame lošia 
pasaulėžiūra. (Abi paskaitos su diskusijo
mis.

Dainuos Ričardas Daunoras, deklamuos 
Danutė Krištopaitytė-HERMANN. Po to 
šaunus llinksma-va-karis su bufetu ir šo
kiais. Nakvynę ir maistą reikia iš anksto 
užsisakyti pas kun. J. Urdzę: Annaberger 
Str. 400, 5300 Bonn Godesberg. Tel. 02221- 
373040.

LAISVĖS RADIJAS
Radio Liberty iš Muencheno kasdien 

transliuoja labai geras lietuviškas progra
mas: pagrindinė programa 17-18 vai. 19, 
25 ir 31 m bangomis. Kartojama: 21-22 vai. 
31, 41, 49 ir 75 m bangomis. Kitos dienos 
■rytą 4 vai. t.omis pačiomis bangomis ir 6 
valandą — 31, 41 ilr 49 m bangomis Vaka
rų Vokietijos laiku.

NAUJA KRONIKA

Vakarus jau pasiekė KLB Kronikos Nr. 
34 iš 1978 m. rugp. 15 d.

Nauja Vatikano politika
Europai davė naują svorį ir naują reikšmę. 
Jis iparodė, kad mūsų žemynais nesibaigia 
prie demarkacijos linijos — ne prie Elbės 
ir ne prie Boehmerwaldo. Taip pat kad tai 
yra 'dvasinis dalykas, kurio pasekmės gal 
paaiškės tik po tam tikro Skaičiaus metų“.

„Tikėtina, kad šiandien religiškumas 
daugelyje komunistų valdomųjų Rytų Eu
ropos kraštų — neabejotinai Lenkijoje, 
bet, gal būt, ir Sov. Sąjungoje — yra stip
resnis ir gyvesniis negu daugelyje sekulia
rizuotų ir persisotinusių Vakarų kraštų. 
Pats naujojo popiežiaus asmuo jau leidžia 
tikėti, kad jis pažįsta tuos gyvastingus ry
tietiškojo religingumo bruožus: jis yra 
žmogus, kurio intelektualinis pajėgumas 
buvo visuotinai išgirtas, kuris tačiau nė
ra intelektualas, o yna išsaugojęs savo tė
vynės ūkininko galią savyje. Dėl to atro
do, kad ateina laikas, kada baigsis švel
nioji ir netikra taktika paremtoji Vatika
no ipolitilkai. Naujasis -popiežius 'kreipsis į 
Rytų politinius valdovus nebe vakarietiš
ku formalizmu ir nebe „vakarietiškumu“, 
-nebe teorija remdamasis, bet skaudaus 
patyrimo praktika. Taip pat, žinoma, savo 
žvilgsnį kreips ne atgal, bet į priekį. Pra
sidėjo niauji laikai, ir praeities receptai 
nebegalioja“.

„Dėl to laibai reikšmingais dalykas, kad 
Jonas Paulius II atein-a dvasinio netikru
mo -laikais ir 'vėl vadovaus ligi šiol su ne
teisybėmis susiduriančiai lEiažnyčiai. Atro
do, kad jis niebesil-aikys kairiųjų katalikų 
sluoksniuose propaguotojo „Dialogo tarp 
krikščionių ir marksistų“, jeigu Itas dialo
gas veda tik į tai, kad krikščionys priimtų 
marksistų argumentus, tuo (tarpu kai -visi 
Rytų bloko „valdantieji“ marksistai -nepa- 
siryžę įnė trupučio nusileisti. Toks dialo
gais veda vien tik į skaldymą, kaip pasta
raisiais metais buvo aiškiai pastebima ka
talikiškame pasaulyje“.

„Lenkas popiežius žino, kad Rytuose 
Bažnyčia ir tautos gal dar ilgą laiką bus 
priverstos kęsti komunizmą. O tai reiškia: 
sambūvį, -bet taip pat ir savęs teigimą. 
Vienos kardinolas Koenigas, kuris, kaip 
tvirtinama, yra senais Woijtylos draugas, 
naująją padėtį yra aptaręs šitokiais žo
džiais: „Yra dvi (galimybės: arba reikalai 
dar labiau suid'irž-ės ir viskas sunkiau bus, 
arba Rytų bloko valstybiniai pasikalbėji
mų partneriai keis savo poziciją. Jei bū
čiau Rytų bloko valstybininkas, tai (bijo
čiau, kad pogrindyje nesuširinlktų perdaug 
ten suvarytų tikinčiųjų ir kad vieną dieną 
tas pogrindis -nepasidarytų nebesukonitro- 
liuojama-s...“
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