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NAUJA RUSINIMO BANGA

Istorija, kaip mes patys išmokę ar bent
„S. O. S. PASAULI!“
iš kitų išgirdę mėgstame pasakyti, daž
niai kartojasi. Kartojasi karai, pavergi
Lietuvos pogrindis pasiuntė į Vakarus gų.“ Pasižymėjęs rusinimo agentas Uzbe
mai, laisvės troškimas. O jeigu kartojasi svarbius dokumentus apie naują rusifi kistano KP CK pirmasis sekretorius S.
tai visiškai natūralu būtų įsikalti sau į kacijos (kampaniją. Tai santraukos ir iš Ra'šidov, savo pranešime liaupsino rusų
galvą teisingą dėsnį, kad iš istorijos pras traukos ils slaptų rekomendacijų, virtusių kalbą kaip „tautos milžinės, turinčios la
minga pasimokyti neigiamų dalykų nebe, įstatymu Taškente gegužės 22-29 d. įvy bai 'turtingas 'demokratines ir revoliucines
(kartoti. Deja, pageidavimais pasimokyti kusioje konferencijoje, „Rusų kalba — įtradicijais, nepaprastai aukštą kultūrą“
žmonėmis atrodo toks nuobodus ir ne- SSSR draugystės ir bendradarbiavimo kalbą. Pasak jo, „brandaus socializmo są
reikišmingas, kad į jį net dėmesio nėkrei- kalba“; išrašas iš SSRS aukštojo ir spe lygomis rusų kalbos vaidmuo vis didėja.
piama, kol koks nors skaudus pasikarto cialiojo vidurinio mokslo ministerijos Dali sąlygoja nacijų klestėjimas ir suar
jimas tiesiogiai nepaliečia. Net ir tada 1978. XII. 6 d. įsakymo Nr. 1116 „Apie tėjimas“. Radišovas džiaugėsi pirmai,
dar pro pirštus mėgstama į įvykius žiū tolimesnių rusų kalbos mokymo ir. dėsty. siais 1979 metų „sąjunginio gyventojų
rėti, jei jie nepaliečia mūsų asmens. Grei mo priemonių tobulinimą sąjunginėse surašymo“ rezultatais, kurie rodo, kad
čiau būname linkę numoti ranka ir prie respublikose“; ir išrašas iš vėlesnio įsa Sovietų Sąjungoje „daugėja nerusų tau
žodžio žodžiais pasakyti: „Ne mano kiau kymo tuo pačiu pavadinimu 1979. I. 17). tybės asmenų, kurie rusų kalbą laiko
lės, ne mano pupos".
Dokumentus palydinčiame (laiške rašoma, gimtąja įainba antrąja kalba“. SSRS švie
Karai ir pavergimai ne mūsų valioje. kad rekomendacijos (34 puslapiai rusų timo ministras M. Prolkofjev pabrėžė, kad
studijavimo
Kaip sakomo, tai yra aukštosios politikos kailba) gautos iš Maskvos 1979 m. kovo „darni, antrosios kalbos
sritis, kuriai vienaip ar kitaip nukreipti mėn. ir laikomos kelių įstaigų seifuose. sistema... turi prasidėti ikimokykliniame
(ELTA)
per mažos mūsų vienų jėgos. Tačiau, tu Kai kurie dairlbuotojai supažindinami su amžiuje“.
rėdami (prieš akis savo krašto ir tautos jų turiniu, bet paties rašto darbuotojams
padėtį, kovoti už laisvę jaučiame juk ir į 'rankas įstaigų vedėjiai neduoda. Reko
pareigą ir vieni kitus raginiame tai dairy, mendacijų fotokopijose uždengtos 'siun
ti ir, rodos, suprantame, kad kiekvienas tėjų ir pasirašiusiųjų pavardės. ,,Kalba
ta intencija atliktas darbelis eina į (ben mai, kad šis raštas išvydęs dienos šviesą
drąjį stiprybės aruodą. Būdami lietuviš su paties iL. 'Brežnevo pritarimu.“
kai nestiprūs, išsisklaidę, susiskaldę, ką
(Laiške toliau tvirtinama, kad! pastarai
gi mes padarytume?
siais metais „itin suaktyvėjo“ rusinimo
Laikraščiuose dažnai užtinkame žinių
Reikia ttesą sakyti, kad Britanijos lie akcija: visas mokyklas, nuo vaikų (darže apie Afganistaną, kurį po praeitų metų
tuviams apskritai svetimas bet koks par lių 'iki 'aukštųjų, siekiama paversti „svar balandžio mėn. kruvino perversmo dabar
tinius susiskaldymas, kai vienas 'kito pra biausiais irusinimo židiniais“. SSRS Švie valdo veteranas marksistas Nooras Mohadeda neapkęsti dėl pasaulėžiūrinių įsiti timo ministerijos ir (Aukštojo ir specia. mrnadas Tarakis. Jis yra Maskvos drau
kinimų ar dėl Skirtingo supratimo, kaip lipjo mokslo ministrų įsakymai reikalau- gas, ir valdyti jam padeda iš Sov. Sąjun
kraštas turėtų tvarkytis. Su šiokiais to jia, kad „visos mokymo formos vis dau gos atsiųsti 1.500 karinių ir 2.500 civilių
kiais įvairavimais visi tiki į vakarietišką giau būtų atliekamos rusų kalba“. Ana patarėjų. O tos į laikraščius patenkančios
demokratiją, ir tai palaiko vienybę. Ta logiškus įsakymus išleidžia ir „macioniali- žinios vienos tvirtina, kad kažkurioj kraš
čiau ar ta vienybė visuotinė?
nių respublikų ministerijos“. Taškento to vietoj buvo išžudyta keliasdešimt rusų
Nevienybės ženklai kartais 'iškyla į vie. konferencijos tikslas buvęs „parodyti, patarėjų, arba kad sukilo kariuomenės
Šurną, o gal dažniau .būna tik privačiuose Ikad' nalrttonalinių irpsipuiblikų/ visuomenė įgula, kuri buvo numalšinta, bet neapsi
būrefliiuosfe aptariami ir 'užmirštami iki neva pritaria 'komunistų partijos ir vy eita be aukų. Štai Herate prie Irano sie
tol, kol vėl nepasikartoja. O (bendruome riausybės vykdomai rusinimo politikai. nos sukilo įgula, Tarakiui ištikima kariuo
ninių klaidų istorija kartojasi ne iš šimt Ką caro valdžia darė atvirai ir tiesiai, tą menė nugalėjo sukilėlius, bet kol tad įvy
mečio į šimtmetį, (bet greičiau iš savaitės dabartiniai valdovai nori atlikti neva pa ko, buvo suspėta išžudyti 25 patarėjai,
į savaitę. Ne 'tik jaučiame (bet žinome ir čių gyventojų rankomis“. Laiško pabai kai kurie gyvi nulupti, kiti iškastruoti,
matome, kad, pavyzdžiui, tokioje lElrita- goje .pasaulio visuomenė“ prašoma „'at dar (kulti sukapoti į gabalus.
Rugpjūčio
nijoje nedaug 'tėra mūsų. Ypač maža to kreipti dėmesį į šį grubų Tarybų Sąjun. pradžioje ištikima kariuomenė visomis jė
kių, kurie nori ir pajėgia šį tą padaryti: gos tautų žmogaus teisių pažeidimą 'ben gomis prie Kabulo (sostinės) atakavo se
ką nors suorganizuoti su retesnių min. drauti ir mokytis gimtąja kalba.“
ną Bala Hissaro tvirtovę, kurioje buvo
čių paskaita išeiti prieš susirinkusius lie
Pačias rekomendacijas sudaro įvadas sukilę ten laikomi daliniai, žuvę apie 300.
tuvius, kuo nors patraukti ir sudominti, ir septynios dalys, kuriose aptariamas Žabalo provincijoje sukilusi kariuomenės
atgaivinti lietuvišką širdį, kuri negaiįvti- priešmokyklinis švietimas, tautinių ireš- brigada išplovusi 21 partinį karininką ir
nama, be abejo, pradeda apkerpėti. Kas publikų mokyklos ir technikumai univer prisidėjusi prie partizanų.
supranta tokio lietuviško gaivinimo reikš sitetai ilr institutai, metodai rusų kalbos
Sukilėliais knibžda visas kraštas. Jų
mę, visom keturiom šokasi naudotis pro mokytojų kvalifikacijoms pagerinti ir
ga, jei ji pasitaiko, pasikviesti kokį pra masinių informacijų priemonių panaudo nėra (tik miestuose. Keliai ir tiltai saugo
važiuojantį ansamblį ar dainininką, kad jimas rusų kalbos mokyme. Lietuviams mi kariuomenės, kurios Afganistanas 'tu
pasiaukotų ir sustotų pakoncertuoti daugiausia rūpesčio kelia planai įvesti rįs apie 100.000. Sukilėliai, iš pradžių
mums. Juk visi žinome ir pilna burna rusų kallbą į valkų darželius, pasiūlymas, naudojęsi senais šautuvais, įsigytais ka
kalbame, kad per keliasdešimt metų nu kad studentai kalbėtųsi rusiškai tarpusa daise tėvų ar senelių, dabar jau ginklų,
sibodo vis tos pačios minėjimų paskaitos, vyje bei namuose, iir nesiliaujantis rusų sako, turi ir modernių, net dr artilerijos,
kuriose banaliai (kartojami vis tie patys kalbos ir 'tematikos plitimas universite kai kariniai daliniai pereidinėja į jų pu
seniai žinomi faktai. O, kad tik kas, ro tuose ir institutuose. Savo straipsnyje sę. Bet su vyriausybine kariuomene jiems
dos nauja (būtų, kad tik nauja! Tau eitu apie „rekomendacijas“, išspausdintame sunku lygintis, nes jie neturi aviacijos.
me, žiūrėtume, klausytumės. Nauja trokš Laisvės Radijo biuletenyje (RL 188/79), Maskva Afganistanui yra davusi pačių
dami ir ilgėdamies, apie tai ir pakalba dr. Kęstutis Girnius rašo, kad, jei jos moderniausių helikopterių ir kovos lėktu
me ir pasiškundžiame nusibodusia ruti būtų pilnai įgyvendintos, rusų kalba ,,už- vų, kuriais net ne afganistaniečiai, bet ru
na.
tviintų didžiumą Lietuvos kultūrinio gy sai lakūnai skraidą.
O Londono lietuviai, kurie paslinko at venimo ir net pačią šeimą“. Girnius taip
Sukilėliams rimtai laimėti nesą vilties.
silankyti, neseniai tikrai džiaugėsi, klau pat nurodo, kad Lietuvos savilaidinė Mirti tie sukilėliai nebijo. Vyksta „šven
sydamiesi vieno pirfavažiuo/jančio svečio, spauda jau iš anksto buvo 'tiksliai perspė. tasis karas“, ir jeigu kovotojas žus, tai
kata proga — gražaus koncerto. Kiek jusi apie kai kuriuos rusinimo planus jis eis tiesiai į rojų. Bet tarp jų nėra vie
ankstėliau klausytojų entuziazmą buvo (pvz., „Aušros“ Nr. 11, 1978, apie rusų nybės, ir jų žiaurumas baido ne tik pa
sukėlęs vietinių jėgų 'surengtas koncer- kalbą darželiuose). Santraukos ir ištrau tarėjus“, bet ir gyventojus. Sako, užima
tas-literatūros vakaras. Tie renginiai, kos iš rekomendacijų Taškento konferen- jie kokią kalvą, pirmiausia ten išžudo 'vi
sakytume, parodė lyg ir tam tikro laikino oijiaii buvo paskelbtos savilaidinio žurna
sus vyrus, išprievartauja moteris ir tik
atgimimo ženklų. Savo ruožtu žinome lo „Perspdktyvos“ 10-me numeryje.
tada pradeda kovoti dėl tos kalvos viršū
apie pasigėrėtinus Jaunimo kongreso ren.
Kad lietuvių susirūpinimas naująja nės.
girnius, tačiau tokie dalykai, kad ir kažin rusinimo banga pagrįstas, patvirtina ir
kaip norėtume negali dažnai kartotis — oficialioje spaudoje skelbiami vadovau
Afganistaną pažįstantieji vakariečiai
tai tik vienintelis ir nepakartojamais įvy jančių SSRS asmenų pasisakymai. 'Savo tvirtina, kad ten buvo labai reikalingos
kis, pasitaikęs Britanijoje lietuviams per sveikinime Taškento [konferencijos daly reformos, bet jos Taraikio vyriausybės bu
kelis dešimtmečius. 'Bet smulkesni kon viams („Tiesa“, 1979. V. 23) Brežnevas vo per greitai pradėtos vykdyti, ir per to
certai ir įvairios vakaronės, 'be abejo, ga kalbėjo, jog atsirado „nauja istorinė (ben li buvę nueita. Naujoji vyriausybė nu
limi dažniau ir gal ne vien Londone, o ir drija — tarybinė liaudis, objektyviai vis braukusi visas kaimiečių skolas, uždraus
kitose vietose, kur daugiau lietuvių yra didesnis vaidmuo tenka rusų kalbai ku ta Skolinti pinigus, iš feodalų atimta že
sulsitelkę.
riant komunizmą, auklėjant niaują žmo. mė ir atiduota dirbti kaimiečiams, siekia
ma panaikinti neraštingumą, ir dabar jau
Deja, ir tie smulkūs renginiai, nesusiję
nustatyta, kad už jaunamartę tėvams ne
su didelėmis pastangomis ar išlaidomis,
Vis dėlto ne kartą susiduria su tam 'tik pagaliau numoja ranka: žinokitės, jeigu galima mokėti daugiau kaip 3 svarus. Bet
romis kliūtimis. Pradedama klausti, kas jūs šitaip!
taip pat buvo pradėti spausti miuzulmonų
gi ši ar tą rengia. O, jeigu šitas, tai jį ir
Kaip tekius reiškinius būtų galima pa. dvasiškiai. Šitai, o taip pat ir staigius
jo renginį reikia boikotuoti! Kitą kartą vadinti? Bus geriausia, jei atsakymą reformų vykdymas sukėlė prieš valdžią
sakys taip Įeita pusė, ir šitaip prasideda kiekvienas pats susiras.
daugelį gyventojų, kurie apskritai esą la
daina be galo, žalinga, kenksminga, bet
Jeigu mūsų būtų daug, tai gal ir tokį bai konservatyvūs.
vis tiek kartojama. Viską ima nusverti nevieningumą būtų galima lengviau pa
Maskva esanti nepatenkinta padėtimi,
ne tai, kas 'bus programoje, 'bet rengėjo kęsti. O mūsų nedaug, ir mums reiklia lie
pavardė ar grupės pavadinimas, ir išda tuviškai gaivintis, kad širdis neapkerpė tačiau nesiruošianti atšaukti savo patarė
va — pustuštė salė, nors dainininkas, tų. Todėl būtų malonu, kad nekartotume jų ir palikti Afganistaną išsipjauti. Tas
pianistas, muzikantai ar kalbėtojas, ro istorijos. Gal kas sakys, kad tai naujas kraštas prieina prie Sov. Sąjungos., ir per
dos, būtų visiems priimtini. O kai salė reiškinys. Ne, neteisybė. Jeigu Maironis jį galima nemaža ką pasiekti.
pustuštė — gėda būna rengėjams prieš 1887 m. parašytame eilėraštyje sakė
tuos, kurie programą atlieka gėda ir su
Noirs mūsų, broliai, nedaugei yra,
DIDESNIS UŽ ANTONOVĄ IR
sirinkusiems klausytojams - žiūrovams,
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė;
AMERIKIEČIŲ GALAXI
kad jų tiek maža. Kai taip vyksta, tai ir
Į darbą stokim vyras į vyrą:
norintieji ką nors surengti entuziastai
Sujungtos rankos suteiks stiprybę, —
Šveicarų .aviacijos žurnale rašoma, kad
vadinas, ir taida trūko vienybės. O, rodos, Sov. Sąjunga ruošiasi gaminti naują kari
tiek maža tereikėtų, kad ,sujungtomis nį transporto lėktuvą, kuris pakeis ligi
rankomis“ siektume stiprybės. Tik reikė šiol naudotąjį Antonov-22 (keli Antanovai
tų įsisąmoninti, kad lietuviški reikalai
sudužo)
Jos vyrui JONUI PARULIUI
yra svarbiau už smulkias ambicijas. įsi
mirus, Mikalinai Parulienel ir jos
sąmoninti ir vykdyti.
Naujasis būsiąs didesnis ir už amerikie
sūnums giliausią užuojautą reiškiu
Turėdami maža pajėgesnių žmonių, čių C5A Galaxy, kuris kol kas yra pats
ir kartu liūdžiu
kurie šį ar tą gali, anąkart ir moteris didžiausias lėktuvas pasaulyje.
Skatinome išeiti daugiau į priekį ir labiau
Elena šalvaitienė
Antonovų buvo pagaminta 85, 'bet nuo
jungtis į veiklą.
1974 m. jie inebegaminami.
(a. p.)

Maskva nepatenkinta
Afganistanu

PAGRINDINIS /KLAUSIMAS BUVO
RODEZIJA-ZIMBABVVĖ

Naujoji Britanijos vyriausybė sakėsi,
kad nuo rudens Rodezijai-Zimlbalbwei ji
nebelaikysianti sankcijų, kai ten jiau į
valdžią yra įsileisti juodukai.
Tačiau min. pirm'. M. Thatcher dabar
Zambijos sostinėje Lusakoje (Afrikoje)
įvykusioje Britų bendruomenės kraštų
konferencijoje pareiškė, kad dar turi (bū
ti pakeista to krašto 'konstitucija, ir įsi.
pareigoijo prižiūrėti, jog 'būtų pravesti
laisvi rinkimai. lEėndruomenės (kraštai
yra tos nuomonės, kaid Rodezija-Zimb'abwė tebėra Britanijos kolonija1, todėl Bri
tanija privalanti atvesti ją į nepriklau.
somiyfcę.
Dabar kaip tik Londone jau vyksta
konferencija, kurioje dalyvauja ZimlbabwėsjRodezijois vyriausybė ir prieš ją ko
vojančių karinių organizacijų vadai.
AFGANISTANE KOVOS NET STIPRĖJA

rūpintis atstatyti monarchiją Afganista
ne“.
PREZ. CARTERIS RAMINA TAUTĄ
DĖL SOVIETINIŲ DALINTŲ KUBOJE

Televizija (kraštui perduotoje kalboje
JAV prez. Carteris dėl sovietinių karinių
dalinių Kuboje pareiškė: „Laikas veikti
tvirtai diplomatijai, bet ne panikai ir per
dėjimams“, nors jo balsas, kai skaitė sa
vo kalbą, sudaręs įspūdį, kad tarytum jau
esama karo išvakarėse.
Rusų brigada Kuboje turinti 40 tankų.
BRITANIJA SUSTABDĖ SVIESTO
PARDAVIMĄ SOV. SĄJUNGAI

Britanija pareiškė protestą, kai paaiš
kėjo, kad Europos Ekonominės Bendruo
menės žemės ūkio komisija ruošiasi iš sa
vo turimųjų atsargų parduoti Sov. Są
jungai papiginta kaina 75000 tonų sviesto
ir tas biznis Bendruomenės mokesčių mo
kėtojams kainuotų 85.500.000.
Pardavimas kol kas sulaikytas — turė
siąs spręsti Europos parlamentas.
Britanijos žemės ūkio ministeris tą san
dėrį pavadino beprotybe: rusė šeimininkė
mokėtų už svarą 23 su puse penus, o
Bendruomenė gamintojams primoka po
75 p. už svarą.

Nors Sov. Sąjunga įspėjusi, kad jos
įtakoje esanti Afganistano valdžia vestų
šiek tiėk liberalesnę politiką, 'beit krašte
tebevylksta mūšiai su rniuzulmonais, (kurie
nepripažįsta (komunistinio režimo.
Prie (kovojančių muzuB'monų, saiko, pri
sideda ir kai kurie kariuomenės dalintai.
Rugpiūčio 5 d. (kovos vykusios sostinėje
Kabule — riedėję tankai, Skraidę rusiški SENATO SĄLYGA SUTARČIAI PATVIR
TINTI: RUSAI TURI ATITRAUKTI
helikopteriai. Kadangi suriku padėtyje
SAVO DALINIUS IŠ KUBOS
susigaudyti, tai nebuvo aišku, .ar armija
puolė miestan prasiveržusius partizanus,
JAV senato santykų su užsieniu komi
ar sename Bala.Hissard forte sukilusį ka
sijos pirm, senatorius Frank Church įspė
rinį dalinį.
jo prez. Carterį, kad rusai turi atitraukti
savo karinius dalinius iš Kubos, jeigu jis
SOV. SĄJUNGA — „PATS GERIAUSIAS nori, kad būtų patvirtinta su Sov. Sąjun
ga pasirašytoji sutartis dėl ginklavimosi
DRAUGAS PASAULYJE“
apsiribojimo.
Atvykęs Kubon į trečiojo pasaulio vir
Prezidentas sako, kad tie dalykai netu
šūnių susirinkimą, Afganistano prez. Ta- rėtų būti suplakami.
rakkis spaudos konferencijoje teigė, kad
jo krašte yra 1.431 sovietinis patarėjas, o
KURAPKŲ ŪKIS ESTIJOJE
Sov. Sąjunga — „pats geriausias draugas
Estijoje, kaip raišo „Valstiečių laik
pasaulyje“.
raštis“, Kareperės miškų ūkyje, .augina,
Ta proga jis pasmerkė BBC, Amerikos ma 12 itfikst. kurapkų, kurios vienu kair
Balsą, vokiečių radijus, kurie vedą ner iu sudedančios po 220-240 kiaušinių.
vų 'karą, o dėl Irano pasakė: „Jeigu Cho- Kiaušiniai esą gero skonio, turi vitami.
meinis nemėgsta šacho, tai jis neturėtų nų ir gydomųjų savybių.

SeptiįnloS DIENOS
— Bradforde (Britanijoje) nužudyta
studentė, kuri, kaip policija spėja, yra
dvyliktoji auka Ripper įpravadinto, bet vis
dar nepagaunamo žmogžudžio.
— Manchesterio (Britaniją) futbulo ko
mandos vadovybė sumokėjo Wolverhamptono komandos vadovybei 1,5 mil. svarų,
kad perleistų žaidėją Steve Daley.
— British Library nutarė atspausdinti
savo turimų 8,5 mil. tomų knygų katalo
gą, kurį sudarys 360 tomų, jam reikės su
naudoti 650 (tonų popieriaus ir įrišimui
65.000 metrų medžiagos, ir visų tomų kai
na bus 9.900 svaru (kas mėnesį bus at
spausta po 6-7 tomus).
— Britanijos profesinių sąjungų kong
resas nutarė reikalauti, kad pensijos bū
tų pradėtos mokėti nuo 60 m. amžiaus ne
tik moterims, bet ir vynams.
— Afganistano sukilėliai atkirto pa
grindinį kelią tarp savo 'krašto sostinės
Kabulo ir Sov. Sąjungos ir 'tuo būdu su
trukdo ginklų tiekimą vyriausybei.
— Dominikos respubliką nusiaubęs ir į
JAV pasukęs uraganas Dovydas pareika
lavęs žmonių aukų apie 6000.
— JAV ir Rytų Vokietija po poros me
tų derybų pasirašė sutartį, pagal kurią
bus steigiami konsulatai.
■— Britanijos pramonės didieji 'koncer
nai žada pradėti apsidrausti nuo streikų
— mokės Lloydui milijonus, kad streiko
atveju galėtų atgauti keturis penktadalius
draudimo sumos.
— Sardinijos (Italija) banditai paleido
pagrobtąjį biznierių Rolfą Bebildą, bet pa
siliko jo žmoną ir dukterį, už kurias rei
kalauja sumokėti 11 mi'l. svarų išpirkų.
— Uraganas Gloria, susidaręs Atlanto
viduryje, suka į šiaurės Ameriką, tik jo
vėjai silpnesni už neseniai siautusio Do
vydo —tik 75 mylios per valandą (ano
iš pradžių buvo 150 mylių).
— Graikija Syroso saloje leidžia Sov.
Sąjungai įsirengti laivų statyklą savo lai.
vams remontuoti.

— Kinija norėtų, kad Japonija jai ati
duotų Sen'kakų salas, bet tą ginčą nutarė
.palikti spręsti mūsų busimosioms kar
toms“, o kol kas abi bendromis jėgomis
Rytinėje Kinijos jūroje ieškos naftos —
japonai duos kapitalo, įrengimų ir Specia
listų, o kinai dirbs.
— Vėžiu mirė Antoinette Slovik, našlė
JAV kareivio Edwardo Sloviko, kuris
1945. I. 31 buvo už dezertyravimą nuteistas mirti ir sušaudytas, vienas vienintelis
toks viso karo metu, o našlė mirė niekaip
nepaveikusi karinio teismo įstaigų, kald
nors dabar pakeistų senąjį sprendimą, nes
tada ji būtų galėjusi pasiimti 10.000 dol.
vyro draudimą, nuo kurio vien palūkanų
ligi šiol susidarė 70.000 dol.
— Jungtinių Tautų žmogaus teisių pa
komisė nutarė į juoduosius sąrašus įtrauk
ti Argentiną, kuri kaltinama smarkiais
žmogaus teisių pažeidimais — politiniai
kaliniai kankinami ir tūkstančiais kažkur
dingsta (šiais metais į tuos sąrašus
įtraukti dar ir kiti 6 kraštai: Paragvajus,
Uragvajus, Čilė, Tunisas, Centrinė Afrikos
imperija ir Indonezija).
— Mao Cetungo mirties trečiosios meti
nės Kinijoje praėjusios nepastebėtos, tik
Pekino laikraščiai persispausdino jo 1945
m. pasakytąją kalbą.
— Sydenhame, Britanijoje, buvo čigonų
vestuvės, kuriose dalyvavo apie 600 sve
čių, bet beuliojant tarp dviejų jų įžymių
šeimų kilo baisios muštynės gatvėje, ir į
jas įsivėlė apie 200 svečių.
— Japonų bendrovė su panamiečiais ir
amerikiečiais svarsto planą iškasti naują
platesni Panamos kanalą, kurio įrengimas
kainuotų apie 8,3 milijardus dolerių.
— Paryžiuje dingo trys nariai Leipcigo
(Rytų Vokietija) orkestro ir choro an
samblio, kuris buvo atvažiavęs į prancū
zų komunistų partijos surengtąjį festiva
lį (jie ir politinio prieglobsčio nepasipra
šę).
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VYTENIO PILKAS

Jūs, izvinite, niekus plepate
Šiais metais suėjo 25 m., kai JAV-ėse
mirė lietuvių literatūros klasikas Vincas
Krėvė.
Šen ten ta sukaktis buvo (paminėta ren
giniais ir spaudoje. O „Metmenys“ jau
1978 m. (Nr. 36) išsispaudino didoką Kos
to Ostrausko atsiminimų pluoštą.
Iš to pluošto persispausdiname gabaliu
ką apie V. Krėvės politinius reagavimus ir
pažiūras i Ameriką.

Būdinga, kad Krėvė, šiaip labai mėgęs
papolitikuoti privačiai, niekad neliesdavo
politikos savo paskaitose, net jeigu, atro
do, ir atsirasdavo proga. Išskyrus vieną
atvejį.
J rusų kalbos kursą atėjo klausytoju
kažkoks amerikietis dailininkas, vietinės
meno mokyklos dėstytojas. Tuoj pat vi
siems ilškilmingai pareiškė, kad jo tėvai
esą Rusijos žydai, o jis, prieš važiuoda
mas vilešnagėn į Sovietų Sąjungą, norįs
šiek 'tiek atgaivinti savo blėstantį rusų
kalbos meistriškumą. Netrūkus paaiškėjo,
kad jo esama .smarkaus vyro — ne tik pa
žiūromis, bet ir liežuviu. Reiškėsi kurse
daugiau, negu reikia, ir narsiai klostė, —
gana gera rusų kalba, — savo kartais la
bai abejotiną išmintį. Pagaliau kantą, nu
tvėręs kažkokią progą, ėmė dėstyti apie
menininko kūrybines laisves Sovietų Są
jungoje, kurių girdi, mes čia, Amerikoje,
turėtume pavydėti. Krėvė klausės, klausės
ir pagaliau neištvėrė: Jūs, izvinite (atieiMt), niekus plepate. Ten, toli gražu, nėra
‘taip, kaip čia mums suokia. Regis, propa
gandos nuo tikrovės neskiriat. Aš, meždu
pročim (.tarp kitko), tuos reikaluos turiu
šiokios tokios patirties. Mūsų dailininkas
inielkeįtdmo -pasid-uo-t-i — (griebėsi kažkokių
'argumentų. Tačiau Krėvė, jau rimtai per
pykęs ir metęs mandagumo daugiskaitą,
kaip kirviu nukirto. Dovolno! (Gana!)
Kai nuvažiuosi, pats pamatysi, jeigu akis
turi. O čia rusų kalbos pamoka — ne pro
pagandos lekcija. Po šio disputo tasai me.
ntainkais daugiau nesirodė.
Panašus, nors ir ne toks drastiškas nuo
tykis, taip pat susijęs su studentais, nuti
ko ir už universiteto ribų. Vienas kolega,
žymiai už mus vyresnis amerikiečių ar
mijos majoras, ypač domėjęsis 'slavų ku
linarijos plonybėmis (vėliau ir jo diser
tacija kažkuo siejosi su šiuo menu), pasi
kvietė pas save Krėvę ir kurso kolegas at
švęsti pasibaigus mokslo metus. Nuvažia
vom. Graži priemiesčio aplinka, ištaigingi
palociai, o stalas majoro ponios rūpesčiu
gėrybėmis lūžta. Susėdom. Staiga nei
-:lš šio, nei iš to, tarsi pro ‘šimtus garsia
kalbių, trenkė Raudonosios armijos cho
ras — „Ot kraja do kraja...“ Reiškia, mū
sų majorui ir muzikinė kultūra nesveti
ma, įkuria jis nutarė ir savo svečius pa
linksminti. Žiūriu, Krėvė net pastiro. Pas
kui, tarsi apdujęs, apsidairė, lyg bandy
damas susigaudyti, kur esąs ir kas čia
dedasi. Pagaliau atsigavo, ‘timptelėjo ma
ne už rankovės ir prabilo lietuviškai —
garsiai, tartum norėdamas perrėkti visą
armijos chorą: Na, ir pataikėm. Aš tų
dainuškų esu prisiklausęs iki valiai. Va

žiuojam, Astraucikai, namo, — ir jau ky
la nuo sofos. Taigi, pagalvojau, važiuok,
kad kytras — nesu motorizuotas, atvežė
-mus kolega, kuris, žiūriu, įsikibęs vodkos
čėrką, visai gerai jaučiasi,dainos taktą
koja muša, o puota vos prasidėjo... Be to,
čia kažkokie tolimi priemiesčiai, nežino
mos parapijos... Gal, sakau, kiek paken
tėkit, profesoriau, o aš pamėginsiu reika
lus aptvarkyti. Priėjau prie pakiliai nusi
teikusio šeimininko ir, ieškodamas žo
džio, neramiai žvilgčiodamas į Krėvę,
bandau: Žinai, majore, -ta muzika... O jis
tarsi supratęs padėtį: Per garsi? Tuoj pat
prislopinisiu. Taip tai taip, sakau, grabaliodamasis diplomatijos, bet ir ne visai
taip... — Jeigu tikrai reikia, tai g-al ką
lyrišlkesnio... Majoras kuone sumušė kul
nais, ir netrukus pasipylė lyriškos melodi
jos — tas pats armijos choras. Krėvė šiek
-tiek aprimo, tačiau liko be nuotaikos, lyg
musę kandęs, ir nuolat teiravosi, ar jau
negalim pakrutėt namo. Pagaliau, nutvė
rę pirmąją pasitaikiusią progą ir didžiai
apgailestaudami, išdulkėjom, vežami kito
kolegos. Tarsi ištrūkęs iš nelaisvės namų,
Krėvė pakeliui -visą laiką, nekreipdamas
jokio dėmesio į mudviejų vairuotoją, lie
tuviškai -vienu ilgu monologu dėstė man
apie amerikiečių ir Amerikos naivumą bei
politinio išprusimo stoką — pradedant
grioviakasiu ir baigiant prezidentu. Gir
di, kokie majorai, tokie ir generolai. Leng
va, labai lengva įsivaizduoti, kas Ameri
ką ištiks, kai žūtbūtinėj 'kovoj atsidurs...
Apskritai tariant, Krėvė, kaip -ir ne vie
nas senosios kartos pokario emigrantas
intelektualas, apie amerikiečius ir Ame
riką buvo gana menkos nuomonės. Rem
damasis apriorine pažiūra, jis, -galima sa
kyt, šventai tikėjo, kad Amerika — tai tik
materijos, technikos ir pinigo kraštas, žo
džiu, tikra Mamonos karalystė. Tiesa, jis
pripažino, oficialiomis progomis net -gy
rė, įvairias laisves, ypač politinę, bet ir
tai su rezervu: -girdi, tie amerikiečiai, vis
ko pertekę, dažnai tiesiog nežino, nei ką
turi, nei ko nori. Nors ir išgyvenęs Ame
rikoje septynerius metus, šių pažiūrų
Krėvė tebesilaikė iki mirties, —kai ku
rios, atrodo, net sutvirtėjo. Svetima jam
liko aplinka, papročiai ir tvanka, kurios
pakeisti, aišku, jis negalėjo, o prisitaiky
ti nei neketino, nes nenorėjo. Tiesa ban
dė pramokti angliškai. Atrodo, kurį laiką
dėjo nemaža pastangų, — jo užrašų kny
gutėse prisirašyta aibės angliškų žodžių
su lietuviškais (o kartais rusiškais) ati
tikmenimis. Tačiau amžius, lietuvių ir
slavų kalbų atokumas anglų kalbai jam
buvo nenugalimos kliūtys. Bent kalbėti
angliškai jis -taip ir nepramoko. Užsidaręs
į savo kiautą, Krėvė ironizuodamas kriti
kavo, su pagrindu ir be pagrindo, įvairius
amerikinius reiškinius, dažnai kovėsi tarsi
su vėjo -malūnais, kantais įsibėgėdamas iki
linksmų kuriozų. Pavyzdžiui, kartą įtiki
nėjo, jog Amerikoje nesą -gydytojų su
aukštuoju maksiu — tiktai kažkokie fel
čeriai ir fulšeriai. įrodymas? Gydytojavimo čia -moko ne medicinos fakultetai, bet
,.medical schools“1

Žvilgsnis į ateities Lietuvą
Lietuvos -pogrindyje
leidžiamoji
„Aušra“ 1978 m. gruodžio mėn. Nr.
14/54 išspausdino šį čia pateikiamą-jį J. Medvėgalio straipsnį kuris, mu
nome, 'ir mūsų skaitytojams bus įdo
mus susipažinti, tkiaiip ten gyvenan
čiųjų mintys apie krašto ateitį.

Tarybų Sąjungai likvidavus mūsų kraš
tą kaip atskirą savistovų valstybinį vie
netą, kompartija visaip stengėsi ir -tebesi-sitengia diskredituoti Nepriklausomą
Lietuvą. Sugadinta tonos popieriaus ir
rašalo, pakam-ainoti radijas, televizija, ki
nas, teatras — ir visa tai, kad įrodytų, jog
ib-alta yra juoda, o juoda — balta.
(Dvidešimt Nepriklausomos
Lietuvos
metų — mūsų tautos istorijos šviesiau
sias -puslapis. Tai uostas, į kurį visą laiką
turi būti nukreiptas -Lietuvos vairas. Bet
-būkime objektyvūs. Nuo klaidų niekas
neapdraustas. Per tą dvidešimtmetį būta
ne tik laimėjimų, -bet ir klaidų, nesąži.
-nliin-gumo, piktos valios. Nepriklausomos
Lietuvos trūkumus, tarybinės propagan
dos įbrukite brukamus, reikia pripažinti.
Tik nepamirškime, kad laisvę ‘atgavome
beveik pliki, nuogi, neturėdami -nei vals
tybės valdymo patirties, nei tinkamų
kadrų. Argi įgalima buvo -išvengti klaidų?
Palyginus su tuo, k-as laimėta, kas pa
siekta-, ką iš to laikotarpio lietuvių tauta
atsinešė į šiandieną, tie trūkumai nuįblankšta.
Dabialr mūsų tauta ipengyvena juodžiau
sią -nelaisvės n-aktį, ir atrodo, fcaid nėra
vilties sulaukti laisvės rytmečio. Bet ar
gi -mūsų tautos žadintojai: įSasan-avi-čiuis,
Kudirka, Maironis ir visa plejada -tų šau
niųjų vyrų, kuriiais dabar mes pagrįstai
didžiuojamės, argi jie -negyveno painialšio.
mi-s sąlygomis? Argi ir jiems neatrodė,
kad carizmas amžinas? Bet jie -tikėjo, faald
pastangos nenueis veltui, kad mūsų tau
ta -aitg-a-us laisvę — ir jų svajonės išsipil
dė! Tad kiekvienas, bent kiek susipažinęs
su istorija, žino, kad toks anachronizmas,

kaip Tarybų Sąjunga su jos pavergtųjų
tautų politinė ir kultūrine priespauda, su
žmogaus teisių -trypimu -ir visišku žmo
gaus bei visos liaudies valios ignoravimu
bei jos pajungimu visagalės partijos va
liai — anksčiau iar vėliau turės žūti. Kaip
tai atsitiks — nežinia. Gal Rusija susi
durs su Kinija, g-al -su V-akarų šalimis, o
gal pačios Tarybų Sąjungos viduje atsi
ras jėgų, kurios susprogdins tą juodžiau
sią šių laikų reakcijos, priespaudos ir
tamsybės citadelę, ‘apsigaubusią pažangos
skraiste.
Šiaip ar taip, viena galime neabejoti —
Lietuva vėl taps laisva ir nepriklausoma!
Apie -tai svajoja -kiekvienas doras lietu
vis, per visas tarybinio gyvenimo negan.
das išnešęs gryną, nesuteptą sąžinę ir
tvirtą tikėjimą Šviesia -ateitimi. Tik sva
joti mums ir palikta teisė. Partija- ir sau
gumas svajonių kontroliuoti -negali. Tad
pabandykime pasvajoti, -kokia -bus -atei
ties Laisvoji Lietuva.
-Gal būt, ne vienas skaityt-ojias tik pasi
šaipys iš tų -svajonių. O vistiek svajoti
verta. Žmogus, neturįs svajonių, — žu
vęs. Tos svajonės išjudins mus, pažadins
laisvės troškimą, -neduos mums, ypač jau
nimui, paskęsti karjerizmo ir prisitaikė
liškumo baloje, primins, kad mes, kaip
tauta turime vieną tikslą ir jo mes -siek
sime, nežiūrint jokių sunkumų ir kliūčių.
Atgavus laisvę, šių minčių žiupsnelis
nors maža dalimi padės naujiesiems mū.
sų krašto vadovams numatyti savo -veiki
mo gaires, nustatyti valstybės veiklos
kryptį. Nepretenduodamas į visų klausi
mų sprendimą, pateikiu žiupsnį minčių.
Jei šios m-a-no mintys vers skaitytoją gin
čytis, nesutikti siūlyti geresnius varian
tus — mano uždavinys bus įvykdytas.
Pagrindinės suverenios valstybės veik
los kryptys yra -trys: politinė, ekonominė
ir kultūrinė. Tad ir pakeliaukime tomis
trimis busimosios Nepriklausomos Lietu
vos -veiklos kryptimis.

PASAULYJE
,,Naujienas“ įpusei metų.
Lyg įtik tiek tas spaudos veteranas ir te
norėtų gyventi... Kaipo šiauliškis šiauliš
kiui čia užsakau jam pratęst... Tegul bus
mano dovana kokiai nors J. Sondos su
kakčiai, kurią jis pats tegul nusistoto...“

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS AUGA dą užsisakius

1964 m. pradėtasis steigti Kanados Lie
tuvių fondas jau turi daugiau kaip
200.000 dolerių kapitalo, kurį sudėjo 820
marių.
Už tą kapitalą per tuos keliolika -metų
gauta daugiau kaip 100.000 dol. palūka
nų, kurios paskirstytos lietuviškiems rei
kalams — lietuviškoms mokykloms, jau
nimo organizacijoms, stovykloms, kon
gresams, lietuviškai knygai ir spaudai.
Dialbar renkamas trečias šimtais tūks
tančių kapitalo.
Kaip JAV, taip ir Kanados Lietuvių
fondas kapitalą pa-gal įstatus yra numa
tęs -atiduoti -nepriklausomai Lietuvai, o
dabar lietuviškiems reikalams naudoja
mos tik palūkanos.
SPAUDOS VETERANAS SPAUDOS
VETERANUI

LEIDINIAI APIE VILNIAUS
UNIVERSITETĄ

Australijos Lietuvių Fondas vietinių ir
Los Angeles (JAV) lietuvių pastangomis
išleido Vilniaus universiteto 400 metų
sukakties proga du leidinius: „Mokslo
keliais“ ir -anglų kalba „Lithuanian Re
view“. Abu leidiniai iliustruoti universi
teto -fotografijomis.
„Lithuanian Review“ knygoje esą ben
drų žinių apie -baltus, lietuvių tautą ir jos
istoriją, Vilniaus -įkūrimo legenda ir
miesto istoriniai įvykiai, -stra-ipsniiai apie
lietuvių įkalbą, universiteto apžvalga, ar.
chitektūra, prisiminimai buvusių univer
siteto studentų ir t. t.
Tas abi knygas paruošė bei redagavo
A. Zuibras.
,

,,Naujienos“ (JAV) -buvo paskelbusios,
kad tą dienraštį pusei metų užsisakė
spaudos veteranas, buvęs dabar jau už
darytojo ,Keleivio“ redaktorius Jackus
Sonda.
Ta žinia, matyt, su-graudino Arėją Vit. L. ŠUKYTĖ OTAVOJE IR EDINBURGE
kauslką, kuris išsiuntė ,,Naujienoms“ 30
Kas metai Kanadoje, Otavoje, ruošia
dol. pratęsti prenumeratai, o laiške pa
mi muzikos ir operos festivaliai. Šįmet į
rašė:
„Skaičiau ,,Keleivio“ redaktorių J. Son- tokį festivalį buvo pakviesta dainuoti -Li
lija šukytė. Ji dainavo P. Čaikovskio
„Pikų damos“ pagrindinį moters vaid
J. Kuzmionis menį.
Jau kelinti metai Lilija šukytė yra
MANO SODE
Bavarijos operos Muenchene solistė, taip
pat dažnai dainuoja ir kituose Vokietijos
Vis bėgai ir bėgai
teatruose ir festivaliuose. Rugpiūčio mėn,
kaip skubančios dienos ir naktys,
ji dalyvavo Edinburgo festivalyje Škoti
vis bėgai, o gal ko ieškojai —
joje. Ten turėjo atlikti Tatjanos vaidme
ir širdį tau gėlė,
nį P. Čaikovskio operoje „Eugenijus
o liūdesį naktys sugėrė.
Onleginas“.
Kai bėgai
nesnlygintas pėdas įmynci
ir pavertei lekiančiom dykumom
žydintį sodą —
svajonių ir laimės paguodą.
Slėpiaus, kai griausmu
tavo bėgančios kojos dundėjo
už liūdinčių medžių, krūmokšnių, gėlių,
plieno vartų, —
ir sodas nutilo, apkarto.
Kai žingsniai nuščiuvo,
suskambo šilkinis varpelis,
tačiau ne sode — mano dvasioj
jo gausmas prabilo
ir gaudė, masino, netilo.

Džiaugsmu, ramybe
kvapių rožių, ramunių ir ievų
vidus — už sustingusio veido —
man sodu pražydo,
kai vėl tavo šauksmas atklydo.

Politika

-Mūsų -tautai nuo nepriklausomybės ne
tekimo dienų visą laiką teko gyventi dik
tatūros sąlygomis. Jai iki gyvo kaulo įsi.
ėdė ta diktatūra — -tiek bolševikų, tiek
-mačių. Tad negali būti nė abejonės —
ateities Lietuva bus demokratinė! Visas
mūsų macianalinio atgimimo judėjimas
nuo Basanavičiaus ,,Aušros“ buvo dlemokratin-is. Visi šviesiausi mūsų protai steke
demokratijos, o ne kietas rankos ir tvir
tos, besiremiančios prievarta, valdžios.
Visos pa-rti-jols 'bus lygios, ir -iš -visų par
tijų ‘atstovus į valstybės seimą rinks visi
rinkėjai slaptu -balsavimu taip, kaip da
roma demokratinėse valstybėse.
(Atkūrus nepriklausomybę, Iškils nema
ža problemų, susijusių -su tarybiniu paliikjrnu. Viena ilš -svarbiausių — ką darysi
me su -rusais, kiurių okupacijos mėtų pas
mus apsčiai prigužėjo? Juk ne paslaptis,
kad pas mus atvyko ne pati geriausia šios
'tautos dalis; priešingai, jų tarpe daug re
cidyvistų, -girtuoklių saugumo šnipų ir
šiaip žmonių, pasiruošusių taip sunkiai
„ivitiškdin-ambs“ Lietuvos vardą išbraukti
iš žemėlapio ir visiems laikams ją pa.
versti Rusijos provincija, kaip buvo pasi
elgta su Rytprūsiais. Visus rusus, -atvy
kusius lį Lietuvą -po 1944 metų, taip pat
jų vaikus, gimusius Lietuvoje, būtina iš
siųsti atgal. Rusijos plotai didžiuliai, vie
tos ten jiems pakaks. Rusija visada siekė
prieiti prie Baltijos jūros. Jei Lietuvoje
paliksime rusus — paliksime Rusijos
„penktąją koloną“.
O ką darysime su kitų tautybių atei
viais: ukrainiečiais, baltarusiais, totoriais
-ir kiltomis tautybėmis? Kaip elgtis su
j'ais, priklausys nuo tų tautų pasirinktojo
-kelio: jei tas kelias palankus Lietuvai —
jie galės pas mus pasilikti; jei priešiškas
— pasilikti negalės. Išimtį sudarys tik
aukšti partiniai pareigūnai, saugumo tar
nautojai ibej šnipai, girtuokliai ir -recidy
vistai: neatsižvelgiant -į jokias tautybes,
juos reikia pašalinti iš Lietuvos. Dar vie
na išimtis — mišrios šeimos. Jei nors vie.
n-as 'šeimos narys lietuvis — Išeim-a gali

UŽPUOLIMAS DIENOS METU

(Elosto-ne (JAV) -negrai popiečiu užpuo.
lė Janiną Navickienę -ir žiauriai sumušę
-paliko ibe sąmonės gulėti gatvėje.
Nuvežta ligoninėn, po -trijų savaičių
neatgavusi sąmonės ji mirė.
LIETUVIAI ,,WORLD LITERATURE
TODAY“ PUSLAPIUOSE

Oklahomos
universiteto leidžiamojo
žurnalo ,,World- (Literature Today“, kurį
redaguoja estas prof. Ivar Ivask, o redak
cinėje kolegijoje yra ir prof. R. Šilbajoris,
naujausiame numeryje recenzuojama Alb.
Baranausko ,,Rudeniu ir pavasarių“ III
toima-s, S. Gedos „Baltojo Nieko dainelės“
ir V. Mart-inkaus „Vėtrungė šeimos šven
tei“.
B. Oiplij suskaitė -tame numeryje recen
zuoja G. C. Nochols -knygą „Miguel Hernandesz“.

likti Lietuvoje. Bet šitai neturi liesti tos
šeimos tėvų, įbrolių -ar giminių.
Nerasime pasaulyje šalies, kur nebūtų
lietuvių, išblaškytų karų ar išvykusių
ieškoti lengvesnės duonos. Mes kviesime
juos grįžti. Tur būt, nereikės didelės
agitacijos — prabils galingas agitatorius
— nostalgij-a. Tiesa, kai kurie nenorės
keisti gerą gyvenimą svetur į nežinia ką
žadantį gyvenimą Lietuvoje. Dalis gimu
sių užsieniuose -nebelaikys Lietuvos tėvy
ne, bet daug, laibai daug lietuvių -grįš. O
jų, veiklių ir energingų, mūsų kraštui la
bai reikės.
Lietuva -turės būti neutrali šalis. Mūsų
kraštas turi vengti bet kokių karinių blo
kų bei -grupuočių, neturi pasiduoti kokios
nors galingesnės valstybės įtakai.
Ar reikės mums ginkluotųjų pajėgų?
Deja -mes gyvename tokiais laikais, kai
daugelį tarptautinių ginčų sprendžia tik
ginklas. Likti beginkliams — vadinasi,
egzistuoti- įtik iš galingesnių kaimynų ma
lonės. Kariuomenė reikalinga. lEte-t Lietu
va — maža šalis. Net mobilizavusi visas
jėgas, ji vargu ar pajėgs atsilaikyti prieš
Rusiją, Vokietiją -a-r Lenkiją. Be to, gink
luotųjų pajėgų išlaikymas bet kuriai ša
liai labai brangiai kainuoja, ypač jaunai,
vos atsistojusiai ant -kojų valstybei. Tad
ar -nevertėtų pereiti prie šveicariškos
ginkluotųjų pajėgų sistemos. Ten gink,
luotose pajėgose tarnauja tik tam tikras
ktekis karininkų ir kareivių. O visi tin
kami karinei tarnybai piliečiai kiekvie
nais metais susirenka į savo dalinius ir
dvi tris savaites apmokomi. -Baigę praty
bas, jie su savo ginklais (išskyrus sun
kiuosius) grįžta namo. Iškilus pavojui, jie
per kelias valandas vėl stoja į rikiuotę.
Šitaip kekvuenas pilietis kartu yna ir ka
rys. Manyčiau, kad tokia ginkluotųjų pa
jėgų sistema būtų -racionaliausia -ir ne
atimtų -reikalingų -darbo rankų nuo ma
terialinių ir moralinių vertybių kūrimo.
Visos lietuvių gyvenamos -teritorijos -tu.
ri ibūtii prijungtos prie Lietuvos. Dėl Vil
niaus ir Klaipėdos negali būti nė kalbos;
reikia dėti -visas pastangas, kad Lietuvai

Šiemet -sukako 60 metų, kai į tėvynės
gynėjų eiles įsijungė 9 pėstininkų L.K.
Vyltenio -pulkas. Tai buvo 1919 m. pradžioj,
kai -bolševikai užėmė Joniškėlio, Šiaulių,
Panevėžio ir kitas apylinkes, šios krašto
dalies gyventojai, neturėdami ryšių su
centru, ėmėsi savarankiškai organizuoti
savo ginkluotą jėgą ir vyti priešus iš Lie
tuvos. Jo branduolį sudarė lietuvių mili
cija ir partizanai. Tai -buvo slapto orga
nizavimosi pradžia, o kai tos pa-jėgos su
stiprėjo ir įsigijo ginklų, tai pradėjo at
virai -pulti bolševikus, -savo jėgomis išsi
vadavo iš bolševikų okupacijos ir kariš
kai persiorganizavo. Gegužės mėn. susisie
kė -tas branduolys su Lietuvos kariuome
nės Panevėžio grupe ir buvo -pavadintas
Atskiru Joniškėlio partizanų mirties ba
talionu. Vadu paskirtas karn. A. Stapulionis (1893 - 1978). -Batalionas pradėjo
veikti kaip reguliari kariuomenės dalis, ir
1920 m. jam buvo leista vadintis 9 pėsti,
ninku L. K. Vytenio pulku. Pulkui -teko
kariauti su visais priešais, ir Lietuvos že
mė yra gausiai aplaistyta Vyteniečių -krau
ju. 1923 m. pulkas buvo perkeltas į Mari
jampolę ir .pradėjo gyventi taikos meto
sąlygomis. Tai buvo gynybos pulkas, jis
turėjo tris pilnus -batalionus ir artilerijos
grupę. Dar -tenka priminti, kad tai vienin
telis Lietuvos kariuomenės pulkas, kuris
1940 -m., kai komunistinė Rusija okupavo
Lietuvą, buvo išvykęs į pasipriešinimo
žygį.
Šių metų rugpiūčio 26 -d. (pulko šven
tės proga) Londone -gyvenantieji Vyteniečiai paminėjo savo pulko sukaktį. Tą die
ną užprašė Londono lietuvių bažnyčioje
pamaldas už žuvusius ir mirusius savo
pulko -karius. Pamaldas atlaikė kun. J.
Sakevičius, primindamas pulko g-arbingą
praeitį. -Giedojo Londono lietuvių choras,
vadovaujamas J. černio, ir užbaigai jaus
mingai nuskambėjo visų sutartinai su
giedotas Tautos himnas. Vėliau salėje bu
vo pasidalyta gražios pulko -praeities at
siminimais.
Kiek -man žinoma, anksčiau Londone
gyvenome apie 16 -Vyteniečių. Tai beveik
pilnas kautynių Skyrius. Jie buvo įvairių
laipsnių ir amžiaus kariai, tarnavusieji
Vytenio įpulke, pradedant -nepriklausomy
bės kovų savanoriais ir baigiant paskuti
nio šaukimo vyrais. Tai ir kilo mintis bent
kartą per metus užprašyti pamaldas už
žuvusius ir mirusius savo -pulko ginklo
brolius. 1968 m. minint Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 50 mėtų sukaktį, Vyte
niečių pastangomis buvo pravesta pinigi
nė rinkliava ir Londono lietuvių bažny
čioje įmūryta paminklinė lenta. Mūsų
bažnyčią pu-clš-ia Lietuvos Vytis, -1934 m.
eucharistinė vėliava, paminklinė kariuo
menės lenta ir tautinių švenčių progomis
susirinkusius -gaivina giedamas Tautos
himnas, o mūsų -darbus laimina Lietuvos
globėjas ir karalaitis šv. Kazimieras. Lai
mingi, kad mes savo bažnyčioje galime
ne tik religiškai, bet ir tautiškai atsigai
vinti ir sustiprėti.
Ilgainiui mirtis praretino ir mūsų būre
lį. Londone mirė šie Vytenieoiai: Liud-vinavičiuis, J. Rimavičius, V. Strimas, S.
Tad-aravičius ir T. Vidugiris.
V. Vytenietis

grįžtų Gervėčių i-r Pelesos rajonai, dabar
esą -Baltarusijoje, o taip pat Su-vaikų tri
kampis -Lenkijoje.
Kaip žinome, Rytprūsiai dabar yra Ru
sijos forpostas prie Vakarų Europos
slenksčio. Jeigu Tarybų Sąjunga -žlugtų,
nėra -jokios abejonės, kad šį kraštą -rusai
turės -apleisti. To ireįkaiaus vokiečiai, lie
tuviai ir -Skandinavų tautas. Bet rusams
pa-sitraulkus šis kraštas liktų tuščias. Jei
gu -ši teritorija -būtų grąžinta seniesiems
šeimiinii-nlka-ms — vokiečiams, mes -turėtu
me su tuo sutikti, nors mes nepamiršta
me, kad prteš septynis šimtus metų vo
kiečiai jį smurtu Užėmė, užkariavę mūsų
giminės prūsus. IE|et jeigu -būtų daromas
koks nors -sandėris pavyzdžiui: Rytprū.
šiai būtų atiduodami Lerikijai mainais
už Sileziją ir Dancigą, kaip nuolatinius
įtempimo tarp Vokietijos -ir -Lenkijos ži
dinius, mums reikės dėti pastangas prisi
jungti Rytprūsių dalį su visa Kuršių Ne
rija, tai yra, teritoriją, kur dar prieš
šimtą metų -gyveno -lietuviai, kur ir vie
tovių -pavadinimai lietuviški. Donelaičio,
Vydūno -ir kitų žymiųjų lietuvininkų tė
viškė turi priklausyti Lietuvai!
Mūsų santykiai -su šiauriniais kaiimymiali-s latviais broliški vieni -kitiems jo
kių pretenzijų neturime. Su -pietiniais
kaimynais — dau-g sudėtingiau. Čia san
tykių raida priklausys nuo to kotas lilki.
m-as ištiks Baltarusiją. Jeigu ji vėl atiteks
Lenkijai, ir dėl Vilnius krašto gali vėl
tekti -pakovoti. Jei Baltarusija -taps nepriikiausoma, kas taip ipat labai galima,
mums nė kiek nebus lengviau-, nes balta
rusiškas šovinizmas nė -kiek ne mažesnis
už mums gerai -pažįstamą lenkiškąjį, o
gal dar net jį viršija.. Jo skonį jau paty
rė Baltarusijos lietuviškų salų gyvento
jai. Galima neabejoti, kad baltarusiai
pretenduos į visus Vilniaus krašto rajo
nus, kurių gyventojai -sulenkėję. Kraštu
tiniuose
baltarusiškųjų
-nacionalistų
sluoksniuose pasigirsta -balsų, kad ir Vil
nius turi jiems priklausyti. Tad -iš tos pu
sės mes turime būti pasiruošę bet Iko.
'k-iem-s netikėtumams.
(Bus daugiau)
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Vilniaus universiteto sudėtis
Vilniaus Valstybinis Universitetas tai
seniausia aukštoji mokykla Lietuvoje, ku
ri yra tuo pačiu ir senesnė už bet kurią
aukštąją mokyklą visoje Tarybų Sąjungoję. Suprantama, visi lietuviai pelnytai
ja didžiuojasi.
Turtinga ir įdomi senojo Universiteto
istorija. Aš norėčiau pakalbėti apie šian
dieninį Vilniaus Universitetą, tokį, kokį
aš jį pažįstu. (Man pačiai teko studijuoti
Universitete ketverius metus).
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 12
aukštųjų mokyklų, kuriose studijuoja 65
tūkstančiai studentų.
Universiteto, kaip universalios mokymo
ir mokslo įstaigos, funkcija yra ugdyti
aukštos teorinės kvalifikacijos ir perspek
tyvios mokslinės ir socialinės mąstysenos
asmenybę. Universitete ugdomas studen
tų savarankiškumas, teorinis mąstymas,
mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai, bei
žinių pritaikymas praktikoj. Tokia kryp
timi ir dirba Vilniaus Universitetas. So
vietų Sąjungoje skelbiama esą 65 univer
sitetai, iš kurių ir Lietuvoje yra bent ke
li. Bet Vilniaus Universitetas jų tarpe
švyti.
Vilniaus Universitete veikia 3 Skyriai:
dieninis, vakarinis ir neakivaizdinis. Ja
me mokosi 17 tūkstančių studentų — tai
ketvirdalis visos Lietuvos studentų.
Universitete yra 13 fakultetų: mechani
kos — matematikos, fizikos, chemijos,
gamtos mokslų, istorijos, filologijos, pra
monės ekonomikos, prekybos, ekonominės
kibernetikos ir finansų, teisės, medicinos,
gydytojų tobulinimosi fakultetas ir Kauno
anglų kalbos vakarinio skyriaus filialas.
Viso, — jame 100 katedrų.
Studentai gali įsigyti vieną iš 30 spe
cialybių, kurios apima 74 specializacijas.
Čia ruošiami geografai, biologai, psicho
logai, filosofai — sociologai, klasikinės fi
lologijos specialistai, lietuvių kalbos ir
literatūros specialistai, rusų, anglų, vo
kiečių, prancūzų kalbų specialistai, žur
nalistai, bibliotekininkai, prekybos bei
pramonės ekonomistai ir daug kiltų.
Universitete dirba daugiau kaip 1200
dėstytojų, iš jų — 70 mokslo daktarų ir
profesorių, 560 mokslo kandidatų, t.y.
60% (procentų) universiteto dėstytojų tu
ri mokslinius laipsnius.
Visais laikais Vilniaus Universitete bu
vo mokslinių tyrimų centras Lietuvoje.
Dabar Universitetas savo moksliniais pa
siekimais garsėja ne tik Lietuvoj, bet itr
už jos ribų.
Vilniaus Universiteto matematikai su
rektoriumi profesorium
Jonu Kubilių
priešaky mokslo pasaulyje žinomi, kaip
originalios tikimybių teorijos mokyklos
kūrėjai. Be to, matematikai dabar daug
dėmesio skiria elektroninės Skaičiavimo
technikos pritaikymui visam viešajam
ūkyje.
Mokslai Vilniaus Universitete

Fizikoje — labai svarbūs Adolfo Jucio
ir jo malkinių darbai atominės ir moleku
linės spekroskopijos srityje, profesorių
Povilo Brazdžiūno ir Jurgio Viskočkos
darbai puslaidininkių fizikoje. Universi
teto fizikai sėkmingai studijuoja kvanti
nę teoriją ir jos pritaikymo galimybes. Jų
tyrinėjimų objektas — lazeriai. Senas
mokslines tradicijas Universitete turi fi
zine chemija.
Universiteto medikai veda tyrinėjimus
keliose srityse. Ypač sėkmingai dirba pro
fesorius Algimantas Marcinkevičius šir
dies chirurgijos srityje. 1904 m. Vilniaus
klinikose buvo padarytas pirmosios šir.
dies operacijos. Iki 1977 metų padaryta
5000 širdies indų operacijų, 3000 širdies
operacijų, apie 80 inkstų persodinimų ir
7000 širdies zondavimų. .

Lituanistikos bei lingvistikos srityje lai
bai svarbūs profesorių Jono Kazlausko
(1930-1970), Jono (Mažiulio, Jono Palįo.
nio, Vytauto Urbučio, Zigmo Zinkevi
čiaus darbai.
Baltistika tapo tarptautiniu mokslu. Iki
II-ojo pasaulinio karo žymiausi darbai
baltistikos srityje priklausė užsienio ty
rinėtojams, nors Lietuvoje dirbo tokie
įžymūs lituanistai kaip Kazimieras Būga,
Juozas Balčikonis, Jonas Jablonskis, Pra
nas Skardžius, Antanas Salys ir Būt.
Dabar pasauliui baltistikos centru pa
sidarė Vitalius.
Universiteto filologai bendradarbiauja
su Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tu, ruošdami bendrus darbus leksikos,
gramatikos bei dialektologijos srityse.
1973 m. Universitete įkurta Baltų filo
logijos kadedra. Leidžiamas tarptautinis
Baltistų žurnalas ,,Baltistika“. Nuo 1964
m. rengiamos Baltistų konferencijos. Jose
savo pranešimus Skaito įvairių šalių at
stovai, Dabartiniu metu Universiteto bal
tistai aktyviai tyrinėja Lietuvių kalbos
senus lietuviškus raštus.
Filologai tyrinėja istorinę dialektologi
ją, fonologiją, etimologiją, žodžių susida
rymą, istorinę gramatiką, lyginamąją bal
tų kalbų gramatiką. Intensyviai studijuo
jama dabar jau mirusi prūsų kalba, bal
tų kalbų ryšiai su kitomis indoeuropiečių
kalbomis. Visi šie darbai įgavo tarptauti
nį pripažinimą.
Vilniaus Universitetas glaudžiai bend
radarbiauja su Greiisfildo, Prahos, Kro
kuvos Jogailos Universitetais.
Kiekvienais metais būrelis Universite
to jaunų mokslininkų stažuoja įvairiose
socialistinėse ir kapitalistinėse šalyse ir
šių Stažuočių geografija kasmet plečiasi.
Fizikai, matematikai, teisininkai ir kiti
specialistai tobulinasi JAV, Prancūzijo
je, Austrijoje, Šveicarijoje, Japonijoje,
Kanadoje.
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IIETUVOJE
ORDINAS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS
PIRMININKUI

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas
poetas Alfonsas Maldonis neseniai už sa.
vo eilėraščių rinkinį gaivo respublikinę
premiją.
O dabar už nuopelnus vystant tarybinę
literatūrą ir 50 gimimo metinių proga
TSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumo
buvo apdovanotais darbo raudonosios vė
liavos ordinu.
PIRMASIS VAISTAŽOLIŲ DRAUSTINIS

Tarp Šventosios ir jos intako Siesarties yna Vaizgėliškių pievos. Jau prieš
keletą metų prof. č. Kudaba siūlė tas pie
vas paskelbti draustiniu, nes jose auga
reti lelijinių šeimos augalai, puplaiškiai
ir kiti baigią nykti vaistiniai.
'Neseniai Ukmergės rajono vykdomasis
komitetas tos VaizgėliŠkių pievas paskel
bė boitamikcls-vaistažoliių draustiniu, ku.
ris yra toks pirmasis Lietuvoje.
LENKTYNĖS EIKLIAIS ŽIRGAIS

Paminėti 35 m., kai vokiečiai buvo iš
stumti iš Lietuvos, kaip raišo ,,Valstiečių
lailkiralštis“, Lazdijų rajone, Kirsnos kol.
ūkio hipodrome, buvo suruoštos tarpra
joninės važnyčiotojų su eikliaisiais žir
gais lenktynės.
ŠARVUOTŲJŲ ŽUVŲ LIEKANOS
PELYŠOS UPELYJE

Anykščių apylinkėje, Pelylšos upelyje,
yra 5 devono amžiaus atodangos, tarp
kurių molio, smėlio sluoksnių maždaug
7.8 metrų gylyje galima pamatyti suak
menėjusias trapias šarvuotųjų žuvų lie
Rita čiuplytė kanas.
šarvuotosios žuvys yna pirmieji stubu
riniai gyviai, gyvenusieji prieš 320-400
AR GREIT MULUI (TEKS TRAUKTI
milijonų metų — devono laikotarpiu.
ROLLS - ROYCE?

Sako, Amerikos farmeriai, kurie žemę
dirba traktoriais, dabar jau pradėjo gai
lėtis, kad paskubėjo išnaikinti mulus
(arklio ir asilo mišinys, 'kitaip dar vadi
nami asilėnais). Kai traktoriams pradeda
trūkti kuro, tas gailestis pateisinamas. Jie
vėl, sako, pradeda mulus auginti. Vis ma
žės Skystojo kuro ištekliai, kas žino, gal
net ateis laikas, kai mulams teks įtraukti
ir brangųjį Rolls - Royce automobilį, ne
tik laukuose traktorių.
Pasirodo, yra žmonių, kurie labai bran
gina mulus, beveik himnus jų garbei gie
da. Dar yra, štai, britų, kuriems Indijoje
yra tekę saugoti savo imperijos sienas.
Jie ten mulais jodinėjo ir viską gabeno
kalnų perėjomis ir tarpekliais. Meilė mu
lams juose ligi 'šiai dienai išliko, ir jie
■perša
Britanijos taimeriams pasekt
amerikiečiais ir pradėti iš anksto galvoti,
kas netrukus trauks jų traktorius.
Britų mulai esą per maži, todėl siūlo
ma veislei atsigabenti amerikietiškų.
Mulai esą meilesni, ištikimesni ir inteligentiškesni už arklius, o legendos, kad
jie baisūs užsispyrėliai, esančios nepa
grįstos. Kaip tu su juo, inteligentišku su
tvėrimu, elgsies, taip ir jis su tavim.
Tiesiog jaudinančią istoriją apie savo
inteligentiškos mulės prisirišimą prie
žmogaus pasakoja australe. Kartą užpuolė
ją piktas avinas. Netoliese ėdė sau šieną
jos mulė. Nebežinodama, kaip atsiginti
nuo užpuoliko, moteris pradėjo šaukti:
„Pepita, gelbėk“. Mulė metė ėdusi, išsišie
pė baisiausiai, rodydama dantis, pastatė
ausis ir puolė biaurųjų aviną.

KARALIŠKŲ PAUKŠČIŲ TARYBINIAI
MEDŽIOTOJAI

Medžiotojų ir žvejų draugijos įvairiose
Lietuvos vietose išleido 'šią vasarą 6-7
tūkstančius
fazaniukų — „karališkųjų
paukščių“. Fazaniulkai buvo atgabenti iš
Kaukazo, Anatolijos ar Mandžiūrijos ir
paauginti Panevėžio ir Šunskų medžiok,
lės ūkiuose. įPrieš išleidžiant fazaniulkus
į laisvę, kaip ,.Valstiečių lailkiralštis“ ra
šo, kruopščiai parenkamos jiems specia
lios vietos, kur būtų dirvonų, krūmų,
vandens. Kadangi tie fazanai suka lizdus
žemėje, tad prieš tai turi būti išnaikina,
mi visi natūralūs jų priešai, kurie dras
ko jų lizdus itr suėda- jų jauniklius.
Vienais toks ,,karališkų paukščių“ vei
simos! entuziastas — Panevėžio ekispeiri.
mentinio ūkio direktorius V. Vasiljevas
—■ saiko, 'kaid projektuojama išauginti 30
tūkstančių fazanų per metus, taip sa
kant, kad tarybiniai medžiotojai galėtų
po pievas pavaikyti karališkus paukš
čius...
A. SAVICKO DROBĖS

Kauno Paveikslų galerijoje rugpjūčio
mėn. vyko žinomo Lietuvos dailininko A.
Savicko 'kūrinių paroda. Buvo išstatyta
daugiau kaip 70 drobių, kuriose, 'kaip
,,Valstiečių ladknaištlis“ rašo, atsispindi
pagrindinės tapytojo darbų temos: istorinė-revoliiuciinė praeitis ir kova su fa.
'šistiiniais okupantais.
A. Savickas yra minusio literatūros
klasiko Jurgio Savickio sūnus.

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
Dr. A. Štromas
krašto ateities vizijos
Gėrimas nėra pigiausias laiko praleidimas. Jam rei
kia pinigų, ir nemenkų. Čia 'ir prasideda korupcijos bei
grobstymų klestėjimas. Ir ne vien tik dėl to. Oficiozinės
politinės sąmonės visiško susvetimėjimo atmosferoje
nebelieka pagarbos aplamai jokiom oficialiai pripažin
tom vertybėm tame tanpe ir visuomeniniam turtui.
,,Grobk, kas prigroibta!“ — 'štai koks šūkis yra itin popu
liarus. Grobsto visi, kas gali ir kiek įstengia, o prižiūrin
čius, kad negrobstytų, aprūpina gerais kyšiais (vėlgi
charakteringa patarlė sukurta: „Pats vienas rysi — pa
springsi“). Net ir tie, kurie nelabai geria, grobsto netgi
labai labai. Tie tai jau prancūzų karaliaus Louis Philipo
laikų (1830-1848) šūkiu vadovaujasi: „Turtėkit!“ Tuo la
biau,, kad ir valdžia tam šūkiui nelabai prieštarauja, tik
priduria prie jo: ..bet nepolitikuokit!“ Taip susidaro
gana gausios neformalios grobstytojų grupės, savotiškos
mafijos, (kurių nariai, genai išgėrę, praded-a rusiškai
plūstis, o kai keikia vienas kitą, tai jau lietuviškai sako:
,-Kad tu, rupūže, visą savo -gyvenimą vien tik iš savo
algos 'gyventum“. Taigi, moralinio cinizmo paplitimas
Lietuvos visuomenėje yra vienas pagrindinių oficiozinės
politinės sąmonės monopolistinės ir kartu su tuo alien-uotos padėties toje -visuomenėje padarinių.
Moralinis cinizmas, taip kaip ir paprastas a-politiškumas, pabėgimas į „grynus“ meninius ar -materialisti
nius, „skudurinius“ -interesus, žinoma, pilnai politinės

sąmonės nepakeičia. Politinė sąmonė vis -tiek -užima
žmoguje šiokią -tokią vietą, -bet egzistuoja ji -užgožta for
me., dažnai po a-poliitiškumo skraiste, ir vieta jai pri
klauso ne pirmutinėse sąmonės pakopose, žmonės TSRS
siekia savo konkrečių tikslų ne politiniais būdais, o
per moralinio cinizmo ir jam giminingas apraiškas. Tai
žymiai prisideda prie politinio lauko jų sąmonėje su
silpnėjo, o tai savo ruožtu labai džiugina valdžią, kuri
moralinį cinizmą dar toleruoti gali, o stipraus politinio
lauko -tai jau ne.
Ryšium su tuo aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į
du reportažus apie Lietuvą, neperseniausiai pasirodžiu
sius Vakarų spaudoje. Aplankęs Lietuvą liberalaus ang
lų dienraščio „The Guardian“ korespondentas Džonata
nas Stylas atžymėjo jam didelį įspūdį padariusį paly
ginti aukštą Lietuvos gyventojų materialinės gerovės ly
gį (nesigilindamas į jo šaltinius) ir priėjo išvados, kad
„Baltijos respublikų problemos yra šiuolaikinės besi,
vystančios visuomenės problemos, kurios neturi nieko
'bendro su klausimu apie tai, ar jų reikalai galėtų susi
klostyti kitaip praėjusio karo metu“. Tačiau -su nuosta
ba ir netgi su tam tikru erzeliu Stylas visgi priverstas
konstatuoti, kad „kiekvienas BaMijos respublikų lanky
tojas, būdamas fenais, tuoj pat susiduria su kontrover
sinėmis problemomis, liečiančiomis nepriklausomybę ir
nacionalizmą, kurios išreiškiamos ar atvira, ar kad ir

S
SOVIETŲ PILIETYBĖS KLAUSIMU

Ne tik lietuvių išeivios, bet ir kitatau
čių spaudoje vis dar rašoma apie naują
jį Sov. Sąjungos pilietybės įstatymą, įsi
galiojusį š. m. liepos 1 d.
Paryžiuje leidžiamasis rusų emigrantų
laikraštis „Rusiškąją Mysl“ (1979. VIII.
9) pramėša, kad išeivių organizacijos pa
kartotinai kreipėsi tuo reikalu, į JAV
Valstybės departamentą. Pagaliau buvo
gautas toks 'atsakymas:
„Valstybės departamentas pažymi, joig
Sovietų valdžia Ilgšio! nepaskelbė pilno
paaiškinimo dėl naujojo įstatymo. Vals
tybės departamentas oficialiai pareika.
lavo iš Sovietų vyriausybės patvirtinti
raštu, kad visi Amerikos piliečiai, turin
tieji JAV pasą ir Sov. Sąjungos įvažiavimo-išvažiavimo vizą, bus Sov. Sąjungos
įstaigų traktuojami kaip JAV piliečiai,
neatsižvelgiant į jų gimimo vietą ir anks
čiau turėtąją pilietybę. Valstybės depar
tamentas taip pait pareikalavo išaiškinti
naujojo įstatymo kai kuriuos punktus.
Papildomai prie to, kas aukščiau pasa
kyta, Valstybės departamentas nurodė
Sovietų vyriausybei, kad JAV įstaigos
traktuoja natūralizuotus Amerikos pilie
čius pilnateisiais JAV piliečiais, neatsi
žvelgdamos į sovietų įstatymo požiūrį, pa
gal kurį tie -asmenys yra laikomi Sovietų
piliečiais. Amerika nepripažįsta dvigubos
pilietybės.
Valstybės Departamentas tikisi gauti
patenkinamą atsakymą į neaiškumus, iš
plaukiančius iš naujojo Sovietų piliety
bės įstatymo, kiek tai susiję su JAV pi
liečiais, kilusiais iš So-v. Sąjungos ar iš
teritorijų, kurios šiuo metu yra sovietų
valdomos.“
1978 metais į JAV įvažiavo 12.265 bu
vusių Sov. Sąjungos piliečių, o nuo 1970
m. iš viso 65 tūkstančiai.

latvių festivalis. Buvo suvažiavę apie
6.000 latvių. Festivalyje dalyvavo 600 as.
menų choras, tautinių šokių 'grupės, bu
vo teatro spektakliai, organizacijų šuva,
žiavimai ir kt.
švedų spauda labai domėjosi -tuo festi
valiu, įselkė jo eigą, spausdino reportažus.
Sovietai pareiškė Švedijos vyriausybei
protestą, o tą festivalį sekė prie GotUan.
do salos tuo metu plaukiojęs sovietų lai
vas.
VOKIEČIAI LIETUVOS BAŽNYČIOS
KLAUSIMU

,,Deutsche Zeitung“ (VII. 7) -išsispaus.
dino Heinrich Stubbe straipsnį apie ka
talikų Bažnyčią Lietuvoje. Straipsnis
pradedamas sakiniu, kad Išiuo metu jokia
kita katalikų Bažnyčios provincija nesu
silaukianti įtiek dėmesio, (kiek Lietuvos.
Šitaip esą dėl to, kad popiežius Jonas
Paulius II jaučiąs ypatingą simpatiją jos
tikintiesiems ir kaip berta ratikiams ir dėl
brolii'škos 'kaimynystės tarp Lenkijos ir
Lietuvos.
Popierius parodęs mostą, apliankyda)mas lietuvių kunigų seminariją Romoje
ir paskirdamas aukštoms pareigoms prel.
Audinių Bačkį, o taip pat, kaip Spėlioja,
ma, vieną Lietuvos vyskupų pakeldamas
kardinolu.
75 procentai Lietuvos gyventojų išpa
žįstu tikėjimą, bet kai 1940 m. 720 para
pijų buvę 1.500 kunigų, dabar jų tesą 700.
Mirė vysk. J. Matulaitis-Labukas, o kitos
vyskupijos iš viso ligi jo minties neturė.
jo valdytojų. Primenamas 1972 m. tikin
čiųjų laiškas Brežnevui ir Waldheimui su
17.000 parašų ir kiti prašymai.
Lietuvoje Bažnyčią prižiūrintieji parei
gūnai esą neramūs. Religinius reikalus
tvarkąs įgaliotinis Petras Aniiionis net
klausęs vysk. L. Povilonį, argi Vatikanas
be Sov. Sąjungos valdžios žinios įgalėjęs
paskirti kardinolą. Vyskupas atsakęs, kad
LENKŲ KOMUNISTŲ SPAUDA APIE
tai yna Bažnyčios vidaus reikalas. O
POPIEŽIAUS VIZITĄ
Maskvai esą ypač nesuprantama, kaip
Popiežiaus apsilankymą slavo įtėvynėjle čia komunistiniame krašte staiga lietu
plačiai apraišė ne tik Vakarų, bdt ir lenkų vis kardinolas.
komunistų spauda. Visi 'Lenkijos laikralš.
KAI CHRUŠČIOVAS GRASINO
či-aii vieningai pastebi, kad Jono Pauliaus
ATOMINE
BOMBA DĖL BERLYNO
II vizitas labai pasitarnavo bendram tai
kos reikalui ir bendradarbiavimui 'tarp Naiudod'amais slaptais dokumentais, ame
Bažnyčios ir valstybės. Darbininkų dien rikietis prof. H. Catudal dabar 'išleistoje
raštis ,,Trybuna Ludu“ įvertina šv. Tėvo knygoje ,,-Kennedys ir Berlyno sienos
pastangas išspręsti pasaulines problemas krizė“ raišo, kad 1961 m. rugpiūčio 13 d.
ir įtvirtinti tarptautinę taiką. Dieniraštis Chruščiovas pagrasino panaudosiąs dėl
„Ž-ycie Warszawy“ pabrėžia popiežiaus Berlyno prieš Vakarus atominę bombą.
Pagal tą 'knygą JAV senatorius W. Fui.
kalbų vietas, kuriose jis kalba -apie tarpu
brilghtas davęs mintį pastatyti Berlyno
savio meilę ir pagarbą žmogaus teisėms.
sieną. Jis Amerikos televizijoje pasakęs:
„Negaliu suprasti, |kodėl Rytų vokiečiai
LATVIŲ FESTIVALIS PRIE BALTIJOS
neuždaro
savo sienų, ką, aš manau, jie
JŪROS
turi teisę padaryti“. Netrukus ta siena ir
Birželio 19.22 -d. d. Švedijoje, Gotlando buvusi pradėta paskubom statyta.
Prez. Kennedys -dėl Elerlyno buvęs pa
saloje, Visby miestelyje prie lElaltijois jū
ros krantų, įvyko plataus masto išeivių siryžęs rizikuoti karu.

Skaitytoju taiSkai
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCI idėjų; antra, kad jaunimas jaučiasi ribo
jamas visokių taisyklių, -todėl negali vyk
JOS, JAUNIMAS IR MORKA

„E.L.“ Nr. 13 iškėliau klausimą dėl LNB
akcijų rezervo ir DBLS žinioje esančių
akcijų, siūlydamas leisti jų įsigyti jaunes
niosios kartos žmonėms, kurie jų neturi.
Į tą siūlymą atsiliepė vienas vyresnio
sios kartos 'lietuvis, kuris pareiškė, kad
jaunimo nepapirksi morka. Jaunesniosios
kartos atstovas pareiškė, kad „papirki
mas“ nebūtinai reikalingas. Bet jis gana
objektyviai pasisakė, kurios priežastys
jaunimui neleidžia veikloje dalyvauti kar
tu su senimu: viena, kad- senimo organiza
cijose nemato savo amžiaus žmonių, ku
rie būtų savarankiški ir turėtų naujų

paslėpta forma“. O apsilankęs Lietuvoje stambiausio
Šveicarijos laikraščio „Neue Zuercher Zeitung“ kores
pondentas, pasirašęs R.M. inicialais, nustebo, kad Lietu
vos visuomenėje -vyrauja noras praturtėti, gobšumas,
kad žmonės ten yra „sulindę į privatinio abuojumo kiau
tą, į materialinių vertybių kaupimą“, kad kovos -už ne
priklausomybę ar aplamai nacionalinės egzistencijos
problemos juos jaudina kur kas mažiau už jų asmeninę
gerovę ar sėkmę. Iš tiesų abu korespondentai pasakė tą
patį, tik skirtingai įvertino pastebėtą situaciją. Vienam
(Stylui) pasirodė, kad apolitiškas pragmatizmas dar
nepakankamai Lietuvoje įsivyravo, kad žmonėms ten
vis dėlto dar rūpi tokie, jo nuomone, neesminiai klau
simai kaip nepriklausomybė ir nacionalizmas (t.y. tai,
kas susiję su jų politine sąmone); o kitam (R.M.) apo
litiško pragmatizmo atmosfera Lietuvoje pasirodė per
nelyg dominuojanti, tuo tarpu kai politinė -sąmonė (nepriklauscmybinis nacionalizmas) užimanti žmonių ver
tybinių pirmenybių sistemoje perdėm menką vietą. Ne
priklausomai nuo savo skirtingo situacijos įvertinimo,
abu korespondentai pačią situaciją atspindėjo teisingai
— politinis laukas, kad ir susilpnintas apolitiškumo bei
kartais net iki kraštutinio moralinio cinizmo nueinančio
savanaudiškumo, vis dėlto Lietuvoje egzistuoja, o tai
reiškia, kad egzistuoja joje ir gyva politinė sąmonė. Mo
nopolinė oficiozinės ideologijos padėtis, nors ir turi tai
gyvai politinei sąmonei neabejotinos ir -netgi gana stip
rios neigiamos (aįpolitzuojančos) įtakos, tačiau nei jos
identifikuoti su savim, nei aplamai ją, kaip tokią, likvi
duoti nesugebėjo.
(Bus daugiau)

dyti savo idėjų. Iš to plauktų išvada, kad
senimo organizacijų senoviški įstatai tu
rėtų 'būti pritaikyti dabarčiai.
O kas ką besakytų, vis dėlto būtinai
reikalinga ir tikslinga, kad mūsų organi
zacijos plačiai atidarytų duris -jaunesnia
jai kartai. Jeigu jauniesiems neleisime įsi
gyti LNB akcijų, tai jie negalės dalyvauti
Bendrovės veikloje, nei suvažiavimuose,
nei būti renkami į Bendrovės vadovybę.
Taigi būtina rezerve laikomąsias LNB ak
cijas pradėti pardavinėti tiek jaunesnie
siems, tiek vyresniesiems. O DBLS žinio
je esančias Akcijas reikia naudoti jaunie
siems premijuoti už atliktus lietuviškus
darbus. Toks premijavimas gana plačiai
naudojamas visose kitose -bendruomenėse.
Turėdami akcijų jaunieji pasijustų, kad
jiems jau atidarytos durys, ir -atsineštų
savo idėjas -į Bendrovės veiklą.
Būtina labai rimtai svarstyti naujus ir
geresnius veiklos metodus. DBLS ir Lietu
vių Namų Bendrovė privalo turėti -atski
ras valdybas. Tuo būdu -būtų sudarytos
galimybės platesniam jaunesniosios kartos
lietuvių skaičiui dalyvauti veikloje. Veik
los patirtis yra svarbu, bet besikartoj an.
čio-s idėjos netinka šiais laikais, nes jau
nesniosios kartos žmonės eina su laiku -ir
su juo derina savo veiklą.
Reikalinga pakeisti DBLS įstatus, kurie
šiandien yra maždaug tokie, kokie įstaty
mai buvo Lietuvoje: prezidentas paskir
davo apskričių viršininkus, o šie, kai atei
davo laikas, suvažiuodavo ir pertekdavo
patį prezidentą.
Tasai jau mano minėtasis jaunas lietu
vis, kaip sakiau, kėlė klausimą dėl orga
nizacijose jaunimą ribojančių taisyklių.
Tai reikia pakviesti j-aunimą, kad padėtų
parengti tokius įstatus, kurie nevaržytų
nei senimo, nei jaunimo. Vieni kitus turė
tų papildyti, senimas turėtų ypač respek
tuoti -jaunimo nuomonę, nors ji kantais -at
rodytų ir kitoniška, atsimenant, kad -mū
sų jaunieji užaugo laisvame krašte ir jų
pažiūros yr-a kitokios, bet vis tiek lietu
viškos. Tai buvo galima pastebėti ir Kong
reso stovyklos metu.
Taigi laikas pasirinkti naujus metodus,
-kurie mus visus jungtų į vieną lietuvišką
šeimą. Juk šeimoje yra visokio amžiaus
žmonių.
Stasys ^Kasparas
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Kiek lietuviai parems ir kiek naudosis ?
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Kronika
PAREIKALAVO BALTIJOS
RESPUBLIKOMS LAISVĖS

„Daily Telegraph“ (1979. VIII. 25 )
praneša, Ikad rugpjūčio 24 d. Maskvoje
Baltijos respublikų piliečių grupė, kurią
sudarė 48 asmenys, tarp jų keturi ‘kuni
gai, pasakė Vakarų korespondentams, kad
jie reikalauja Lietuvai ir Estijai apsi
sprendimo teisės.
Nacių - Sovietų nepuolimo pakto pasi
rašymo 40 įmetu sukakties proga jie įteikė
Sovietų Sąjungos, Rytų Vokietijos ir Va
karų Vokietijos vyriausybėms pareiškimą,
kuriame sakoma, kad Stalino - Hitlerio
santarvės metu Baltijos respublikos buvo
neteisėtai įjungtos į Sov. Sąjungą. Todėl
jie paprašė Jungtinių Tautų gen. sekreto
rių Kurtą Waldheimą iškelti šį (klausimą
artimiausiame Visumos susirinkimo posė
dyje.

A.A. KATHLEEN STEDMAN

Rugpiūčio 18 d. staiga mirė Angelės
Kmitienės motina, kaip tik tada, kai abu
Kmitai buvo su ekskursija išvykę į Lie
tuvą.
Sugrįžusi Angelė Kimtienė rado savo
motiną jau palaidotą. Užjaučiame Kmitų
šeimą dėl šio tragiško įvykio.
S.K.
A.A. KAZIMIERAS MAŽONIS

Rugpiūčio 29 d. Tonbridge, Kente, mirė
Kazimieras Mažonis. Palaidotas rugsėjo
6 d. iš vietinės bažnyčios Tonbridge kapi
nėse.
Anksčiau jis yra gyvenęs Londone ir
41 m. išdirbo Tate and Lyle cukraus fab
rike Silvertowne.
S.K.
KRYŽIŲ ŽYGIS LONDONE

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Nuoširdus ačiū DBLS Nottinghaino sky
riui už rugsėjo 8 d. šventės proga surink,
tas aukas — 74 svarus.

'Fondo vaidyba prašo ir linlki, kad ir ki
lti DBLS skyriai pasektų šiuo dosnumo pa
vyzdžiu šiam svarbiam tautiniam reika
lui.
Fondo Valdyba

Londonas
ANGLAI DOMISI LIETUVA

Tur ‘būt, pirmą kartą anglų katalikų
parapijos salėje bus kalbama apie Lietu
vą. Tai įvyks pirmadienį, rugsėjo 24 d.,
8 vai. vak.,
St. Matthew's Parish Hall,
37 Norwood High St,
West ^Norwood,
London, S.E.27.
Marite Sapiets iš Keston College kalbės

apie .religijos persekiojimą Lietuvoje ir
atsakinės į klausimus. Paskaita yra rekla
muojama penkiose kaimyninėse parapijo
se. Organizatoriai — vietinė Justice and
Peace .grupė. Po paskaitos veiks baras.
Lietuviai, kurie gali, kviečiami dalyvau
ti. Parapijos salė yra prie bažnyčios. Yra
vietos automobiliams pasistatyti. Geležin
kelio stotis — West Norwood (Southern
Railway iš Victoria ar London Bridge).
Autobusai: 2, 2B, 172 ir 196 (per Brixton)
ir 68 (per Camberwell Green).

Šiais metais tradicinis kryžių žygis
vyks Londone sekmadienį, rugsėjo 23 d.
12 vai. bus atidaryta Persekiojamosios
Bažnyčios paroda, kurioje bus ir Lietuvos
skyrius.
3 vai. p p. žygio paskaita Westminsterio
katedros konferencijų salėje.
4.45 vai. p.p. kryžių žygio eitynės su
kryžiais. Kiekviena tautybė neša savo
kryžių.
5.30 vai. p.p. šv. Mišios Westminsterio
katedroje.
Londono lietuviškos kolonijos didelė pa
reiga gausiai dalyvauti 'šiuose kryžių žy
gio renginiuose. Moterys ir jaunimas kvie
čiami dalyvauti apsirengę tautiniais rū
bais.
Kviečiame visus Londono lietuvius tą
dieną pasiaukoti savo Lietuvai tėvynei,
kurios sūnūs ir dukros nebijo eiti į trem
tį ir mirtį. Sujunkime rankas ir mintis su
kovojančia lietuvių tauta.
Parapijos klebonas ir Taryba

kitur.
Nottinghamo kolonija jau yra bandžiu
si tuo reikalu daryti tam tikrų žygių, 'bet
nepasiekta teigimų rezultatų. Ir atrodo,
kad nė viena tų kolonijų nepajėgtų pati
viena savarankiškai įsigyti tinkamos vie
tos, o mūsų Namų Bendrovė neturėtų
pakankamai kapitalo, kad galėtų visoms
kolonijoms nupirkti klubus.
Iš tų visų diskusijų iškilo idėja įsigy
YPATINGA VAKARONĖ
ti antrą sodybą — kultūrinės veiklos cen.
Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 6 v.v. Vyties trą vid. Anglijoje kuris būtų visoms su
klubo salėje rengiama ypatinga vakaronė, minėtosioms kolonijoms lengvai pasiekia
mas ir kuriuo galėtų naudotis visi įvai
pristatant
riems savo reikalams ir bendriems susi
A. BUČIO (EILĖRAŠČIŲ RINKINI
Programoje: kun. J. Kuzmickis supažin būrimams.
dins su A. Bučio poezija; E. Navickienė ir
Praeityje panašiais sumetimais ir tu
L. šilingaitė skaitys savo eilėraščius; R. rėdami omenyje jaunimą ir pensininkus,
Adomonis padeklamuos mūsų poeto eilė nupirkome Sodybą pietinėje Anglijoje,
raščius; Rom. Rimonis su savo mokiniais bet nepagalvojome, kad dėl savo geogra
pašoks baletą.
finės padėties ir įvairių kitų priežasčių
Kviečiame visus vietos ir apylinkių lie ji nebus ‘perdaug tinkama pasitarnauti
tuvius dalyvauti šioje vakaronėje pa lietuviškai veiklai, nors iš dalies ja nau
gerbiant mūsų poetą ir įvertinant jaunimo dojasi skautai ir jaunimas (bent kartą
gražias pastangas.
metuose), ten turime savo tradicinius
Rengėjai Sekminių sąskrydžius ir ten surado sau
prieglaudą būrelis mūsų senelių. Nežiū
EKSKURSIJA I PAJŪRĮ
rint tai, vis tiek jaučiama, kad 'Sodyba
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, rengiama
tampa ne kultūrinės, bet daugiau ekono.
ekskursija
minės veiklos vienetu.
į pajūrį (Blackpool ar Bridlington).
Buvo net siūloma ją parduoti ir pirkti
Klubo nariams, rėmėjams ir jų šei. kitą vid. Anglijoj, 'bet, kaip žinome, vie
moms kelionė nemokama.
name mūsų suvažiavimų tas projektas
Išvykimo laikas. 9.30 vai. ryto.
'buvo atmestas. Tačiau šiuo metu vėl su
Užsirašyti klube iki rugsėjo 9 dienos.
sirado entuziastų, kurie mano, kad tokia
Vyčio klubo valdyba
nauja Sodyba (gal kiek mažesnė) būtų
labai naudinga turėti vid. Anglijoj.
DBLS Centro Valdyba šį projektą jau

klausimas, kaip pagerinti Vidurio Angli
jos lietuvių veiklos sąlygas, ypač turint
omenyje jaunimo organizavimo (perspek
tyvas.
Labai jaučiamais tinkamų patalpų ar
nuosavų klubų trūkumas tokiose koloni-

Bradiordas

Derby

A.A. Joną Paruli palydint

Wolverhamplonas

Noltinghamas
šaltinio ir Židinio ruoštoji išvyka ap
link Prancūziją pavyko labai gerai. Da.
lyviai grįžo tikrai patenkint! ir stipriai
pageidauja panašių išvyki) ateityje. Už
megztos pažintys su kitataučiais lieka
naudingos kenčiančiai ir |kovejančiai!
Lietuvai.
Petro Bulaičio kelionių įstaiga išvyką
suplanavo ir įvykdė pasigėrėtinai.

IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
metu Bendruomenės būstinėje buvo apsi
stojęs prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, ra
šytojas Icchokas Meras, prof. M. Helzeris,
šie abu iš Izraelio, L. Laužikas iš Tokio,
Japonijos.
Taip pat ten viešėjo PLB valdybos pirm,
inž. Vytautas Kamantas, PLB valdybos vicepirm. ir „Pasaulio Lietuvio“ redaktorius
A.A. JONO PARULIO LAIDOTUVĖS
ir ,,Amerikos Balso“ lietuviškos laidos ve
MIRĖ VINCAS LAGACINSKAS
Rugsėjo 5 d. vakare velionies J. Parulio dėjas Romas Sakadolskis, Kanados LB
krašto
valdybos
pirm.
Jonas
R.
Simana

karstas buvo atlydėtas lietuvių šv. Kazi
Rugpiūčio 25 d. Bamsley senelių na
miero šventovėn., dalyvaujant šeimos ir vičius, dalis kongrese dalyvavusio Kana muose mirė Vincas Lagačinskas 85 m.
dos jaunimo, poetė L. šimkutė-Pocienė iš amžiaus, ‘kilęs nuo Kėdainių.
artimųjų būriui.
Rugsėjo 6 d. gedulingas šv. Mišias at Australijos ir keliolika JAV jaunimo
Palaidotas Monk Breiton.
S.K.
našavo kun. dr. S. Matulis ir kun. A. kongreso dalyvių.
Iki pensijos dirbo žemės ūkyje Tad- Londlono Sporto ir socialinio klubo sporti
Geryba, dalyvaujant arti poros šimtų žmo
casteryje.
ninkai buvo plačiai pagarsėję Londono
nių. Pamokslą apie velionį lietuviškai pa
apylinkėse. Jo namuose gausu už sporti
GRIŽO IŠ KELIONĖS I LIETUVĄ
sakė kun. S. Matulis, MIC, angliškai kun.
nius laimėjimus gautų (taurių. Nors visą
A. Geryba.
gyvenimą išbuvo „Orient" futbolo nariu,
Šią pirmąją po antrojo pasaulinio karo
Perjuostas didžiule tautine juosta kars Londono lietuvių išvyką į Lietuvą 'suor
MIRĖ ALEKSAS SKIMBIRAUSKAS
bet taip pat kelis kartus yna laimėjęs
tas skendo tarp vainikų ir puokščių gėlių ganizavo Jonas Parulis (techniškuosius
Rugpjūčio 12 d. mirė tautietis Aleksas Londono sritinius biliardo ir vadinamojo
kurių buvo 81. Justo Čemio vedamas cho reikalus tvaike Thomas Cook kelionių Skimbirauskas, kuris buvo gimęs Kybar snūkerio čempionatus.
ras giedojo patriotines giesmes.
biuras). Keliauta Londonas-Vanšuva lėk tuose 1919 m. lapkričio 11 d. Liko liūdėti
Antrojo pasaulinio karo metu Jonas iš
Palaidotas velionis šv. Patriko kapinėse, tuvu, Varšuva-Vilnius traukiniu.
žmona Teresė Pauk'štaitytė, duktė Judita pradžių tarnavo sanitariniuose daliniuose,
savo tėvo kape. Laidojimo apeigas kapinė
Iškeliavo rugpiūčio 14 d. 20 asmenų bū ir sūnus Edis.
o vėliau perėjo į muzikos dalinį.
se atliko abu kunigai. Atsisveikinimo kal rys. Grįžo rugpiūčio 28 d., paviešėjęs Lie
Laidotuvėse dalyvavo daug draugų ir
Dar tebebūdamas kariuomenėje, 1941
bą pasakė D. Britanijos Lietuvių Bendruo tuvoje 10 dienų.
pažįstamų. Savo tautiečio palydėti į pa m. balandžio 16 d. atostogų metu vedė
menės Krašto Valdybos pirm. Stasys Kas
Kelione išvykos dalyviai patenkinti ir skutinę poilsio vietą susirinko apylinkės Michaliną Kaladauskaitę. Paruliai susi
paras. Jeigu miegotum po tėviškės dan norėtų tokią ekskursiją pakartoti.
ir Liežo lietuviai. Laidotuvių metu fla- laukė trijų sūnų — Antano, Petro ir Jo
gum, kurį labai mylėjai, Tau oštų lopšinę
Didžiausių 'bėdų susilaukta Lenkijoje mas kunigas nušvietė šito paprasto sve no. Pirmieji abu dirba vidaus reikalų
kaimo ąžuolai, o dabar tegu plazda Tau iš emigracijos, muitinės ir geležinkelių timšalio gyvenimą.
ministerijoje, Antanas imigracijos sky
Viešpaties žvaigždynai ir skaisčiau už vai pareigūnų. Būta ne tik įvairių trukdymų,
Skimbirauskas karo sūkurių buvo nu riuje, o Petras Scotland Yarde. Abu jau
vorykštes ir šiaurės pašvaistes šviečia bet ir išnaudojimo.
trenktas i Vokietiją. Po karo iš lagerių vedę, ir jų tėvas mirdamas paliko tris
amžinoji Dievo šviesa.
S.K.
(S. K.)
išvyko į Belgiją darbams į anglių kasyk anūkus. Jonas, dar nevedęs, dirba britų
las. Sveikatai gendant, išsirūpino lengves pramonėje. Visi Paruliu vaikai kalba lie
nį darbą Oblaibeek valsčiuje ir ten išdirbo tuviškai, net ir maži anūkai supranta lie
iki pensijos. Pensija, deja 'tepasinaudojo tuviškai, nors jų motinos ne lietuvaitės.
J. Parulis buvo dar ir pasižymėjęs mu
vos dvejus metus.
Dar pokarinėje Vokietijoje Aleksas la zikos žmogus. Nuo 1938 m. iki pašaukia
geriuose dalyvavo lietuvių veikloje, dai mas į kariuomenę jis buvo Stan Atkins
navo chore, skambino gitara. Belgijoje jį orkestro narys, o Stan Atkins ir Oscar
Londono Lietuvių Moterų ,,Dainavos“
prisimename kaip Limburgo lietuvių Robin orkestrai kasdien grodavo šokiams
sambūris maloniai kviečia visus šešta
bendruomenės pirmininką. Jo namuose vi Hammersmitho Palais salėje. Paskutinius
dienį, rugsėjo 29 d., į
sada skambėdavo lietuviška daina. Lietu kelerius metus dalyvavo Wanstead House
TRADICINI RUDENS BALIŲ
viškuose subuvimuose duetu dainuodavo Classical orkestre. Vienus metu buvo suda
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens,
su žmona, prisitardiamas gitara. Sūnus ir ręs savo orkestrą, kuris ne kartą yra gro
W11.
duktė išauklėti lietuviškoje dvasioje, abu jęs Londono lietuvių rengiamiems šo
Pradžia 8 vai. Gros puikus orkestras.
puikiai kalba lietuviškai ir linkę į muzi kiams. Jonas su sūnumi Petru, vienas gro
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staig
damas smuiku, o kitas akordeonu, yra
ką ir dailę.
menos. Įėjimas 1 sv. Staliukus užsisaky
Ketteringe, Nottinghame,
Aleksas Skimbirauskas palaidotas Ob- 'koncertavęs
ti iš anksto tel: 727 2470 .
glabeeko naujose kapinėse. Vaičiuje dirb Derby ir daugelyje kitų vietovių. 1968 m.
Valdyba
damas pats Aleksas šitas kapines ruošė. P. Makūno vadovaujamas Derbio Lietuvių
Didžiulės pušys ten teošia jam amžiną klubas Joną apdovanojo Lietuvių Fondo
atilsį.
B.S. išleistuoju trijų prezidentų medaliu. Taip

Barnsley

Belgija

Rudens Ralius

©
!

DBLS Pirmininkas J. Alkis

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
ro, DBLS 'Derby skyrius rengia Tautos
šventės minėjimą, kuris įvyks Crown
Inn patalpose, Curzon St.
Jono tėvai, Antanas ir Ona Paruliai, at
Paskaita J. Masdaudko.
vyko į Angliją šio šimtmečio pradžioje.
Maloniai 'kviečiami dalyvauti visi Der Jonas gimė 1912 m. vasario 12 d. Vardą
sau jis gavo jau dabartinėje Lietuvių baž
by ir apylinkės lietuviai.
nyčioje Londone —■ jo krikštynos buvo pa
Skyriaus Valdyba
čios pirmosios bažnyčios istorijoje. Vėliau
jis susilaukė sesutės Veronikos, kuri mirė
dar visai jauna. Taigi Jonas užaugo vien
turtis Paruliu šeimoje.
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Lankydamas šv. Onos katalikų pradžios
Rugsėjo 22 d., 7 vai. vakaro, St. Marke mokyklą, įstojo į skautus ir skautišką dva
vičiaus viešbutyje The Talbot, Princes St., sią išsinešiojo iki pat mirties. Dar mokyk
šaukiamas DBLS Wolverhampton© sky los suole pamėgo sportą, jo pamėgtoji
riaus metinis narių susirinkimas.
sporto šaka buvo futbolas — buvo amži
Be kitų .svarbių reikalų, bus taipgi ir nas vartininkas, kai žaidė už mokyklos
naujos .skyriaus valdybos rinkimas. Visi spalvas ar prieškariniais laikais tada, kai
nariai prašomi dalyvauti.
Sk. Valdyba

GRĮŽO PATENKINTI
SVEČIAI D. BRITANIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS BŪSTINĖJE

ne kartą diskutavo savo posėdžiuose ir
mato, kad toks dalykas būtų labai nau
dingais vid. Anglijos lietuvių veiklai, 'bet
piniginė pusė keltų problemą, ar praktiš
kai tai Ibūtų įmanoma, o gal svarbiausia
—- kiek tvirtai mūsų vid. 'Anglijos lietu
viai yra nusistatę šį projektą paremti, o,
įsigijus įtinkamą vietą, ją nuolat naudoti
savo 'kultūriniams reikalams.
Norėdama surinkti daugiau faktų ir iš
tirti visas galimybes tokiam projektui
įgyvendinti Valdyba (sudarė komisiją, į
kurią įeina DBLS C. Valdybos pirm. J.
Alkis, Liet. Namų Bendrovės pirm. Z.
Juras ir Tarybos pirm. E. šova.
Komisijos pirmiausias tikslas yra suži
noti, kaip rimtai į šį projektą žiūri apy
linkių lietuviai, kaip gausiai jį remtų,
be to, ar galima rasti tinkamą ir mums
prieinama kaina nupirkti vietą, turint
gaivoje, kald Bendrovė patį viena 'šio pro.
jdkto negalėtų finansuoti ir dėl to reikė
tų 'sužinoti, kiek galima būtų tikėtis fi
nansų iš pačių vid. Anglijos ir tolimes
nių kolonijų lietuvių.
Jau turėjome keletą rimtų pasisakymų
ir argumentų už ir prieš ,,E. Lietuvyje“.
Būtų naudinga, kad pasisakytų visų tų
apylinkių veikėjai ir visuomenė, ypač
jaunimas, kuris pagaliau ateityje turės
būti atsakingas už tokios vietos išlaiky
mą.
Be abejo, šis projektas bus apsvarsty
tas DBLS Tarybos suvažiavime Manelies
teryj e, ir ibūtų įdomu sužinoti, ką apie
tai galvoja taip pat kitos organizacijos.
Kviečiame pasisakyti spaudoje ar ra
šyti tiesiog komisijai Liet. Namų adresu
Londone.
Reikalas rimtas. Žiūrėkime į jį iš prak
tiškos pusės. ‘Projektas gali būti labai
naudingas, ibet tik tada, jei jį sugebėtume
panaudoti savo pasiskirtiesiems tikslams.

pat daug kartų Jonas su sūnumi savo mu
zika papildydavo lietuviškas renginių
programas. Abu savo muzika yra daug tal
kinę Londono tautinių šokių grupėms.
Po karo, kai tėvelis Antanas mirė, Jo
nas perėmė siuvyklą ir išlaikė beveik iki
tol, kol išėjo į vyresniojo amžiaus pilie
čius.
Jis labai mylėjo savo tėvų kraštą Lie.
tuvą. 1937 m. su Londono Sporto ir so
cialinio klubo sportininkais tris mėnesius
praleido Lietuvoje. Po antrojo pasaulinio
karo su ekskursijomis ten buvo net tris
kartus, šiais metais pats suruošė 20 žmo
nių ekskursiją, kuri, pagal jo ekskursan
tų pasisakymus, buvo puiki. Nuotaikinga
buvo viešnagė Lietuvoje, bet, deja, nete
ko mums išgirsti iš jo paties lūpų kelionės
įspūdžių. Apskritai, jo nuomone, Lietuvo
je reikia taip dažnai lankytis, kad Lietu
va ir jos duona palaikytų lietuvišką dva
sią išeivio kūne.
Jonas nuo pat mažens buvo organizuo
tos bendruomenės žmogus. Jis priklausė
Londono ,.Rūtos“ draugijai, kuri prieškari
niais laikais veikė kultūrinėje srityje.
Sporto ir socialinio klubo veikla jam bu
vo nuo jaunų dienų artima. Klube jis ei
lę metų ėjo įvairiais pareigas, buvo patikę.
tiniiĮ valdybos nariu. Klubas jam buvo
viena artimiausių organizacijų. Taip pat
buvo veiklus Britų lietuvių taryboje, orga
nizacijoje, kurią sudaro britų pilietybę
turintieji lietuviai.
Londono lietuviškos parapijos gyveni
mas jo buvo paveldėtas iš savo tėvelio.
Jo rūpestis buvo, kad jo tėvelio ir kitų
lietuvių statytoji lietuviška bažnyčia bū
tų graži ir skleistų savo religinę veiklą.
Ilgus metus yra buvęs parapijos vadovy
bėje ir ėjęs joje įvairias pareigas. Kai rei
kalas iškildavo, nepagailėdavo ir gausių
aukų.
Velionis buvo britų konservatorių par
tijos narys. Abu su žmona jie dalyvavo
Londono lietuvių chore. Artima jam taip
pat buvo D. Britanijos Lietuvių Bendruo
menė.
Jonas Parulis 'buvo svetingas savo arti
mui. Kai po antrojo pasaulinio karo lie.
tuviai pradėjo atvykti į Did. Britaniją, jo
šeimoje daug 'kas rado svetingą vietą pa
viešėti' ir susilaukė patarimų, kaip geriau
būtų įsikurti. Jono ir Michalinos Paruliu
namų durys buvo atviros lietuviams, ar
jie -būtų prakeliaujantieji iš Lietuvos, ar
iš kur kitur.
Apskritai Jonas buvo teisingas ir mylė
jo savo artimą, o duotąjį žodį visuomet
ištesėdavo. Man teko lietuviškoje veikloje
išdirbti su Jonu 27 metus. Buvo lengva ir
nuoširdų kartu dirbti. O šiandien mes Tau,
Jonai, sakome graudų ,,Sudiev“.
Stasys Kasparas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Nottinghame — rugsėjo 23 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Ketteringe — rugsėjo 23 d., 14 vai. Pamal
dos už a.a. Oną Liobienę ir jos kapo kry
žiaus pašventinimas.
Northampton© — rugsėjo 23 d.,17.30 vai.,
St. John's.
ROCHDALE — rugsėjo 23 d., 12-30 vai,
šv. Patriko bažn.
MANCHESTERYJE — rugsėjo 30 d., 1230 vai.

