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Lituanus
Daug kas yra girdėjęs apie Šiuo vardu 

leidžiamą žurnalą.
Daug kas jį prenumeruoja, o kiti ir pa

skaito. Tokių, kurie jį skaito, yra daug 
daugiau, negu rtų, kurie jį prenumeruoja. 
Paklausime, kodėl?

Lituanus yra toimėnesinis lietuviškas 
žurnalas, leidžiamas anglų kalba, Čikago
je, atseit JAV-ėse. Tai yra vienas daly
kas. Jis vadina save kukliai: „The Lithua
nian Quarterly“. Tikrovėje, tai mokslinis

Jaunimo temomis

žurnalas, kuris nagrinėja įvairių sričių 
lietuviškas problemas, jas analizuoja/ jas 
perteikia tarptautinėje šviesoje, lygina
mai su panašiais klausimais įkirtose tauto
se.

Šalia tokių straipsnių, kartais net pla
čių studijų, Lituanus spausdina gana daug 
lietuviškų literatūrinių veikalų, net poe
zijos, išverstų angliškai. Versti literatūrą 
iš kalbos į kalbą yra itin sunku, bet vers
ti poeziją, stengiantis perduoti jos turinį, 
o taip pat ir subtiliąją poezijos formą, iš
laikant ritmą ir rimą, yra itin sunkus dar
bas. Lituanus vertėjai yra puikūs.

Skaitytojas apie šią vietą galėų pradėti 
manyti, kad čia yra rašoma Lituanus žur
nalo recenzija, kuri daugiau tiktų spau
dos skyriui ar kur kitur. Ne, čia daugiau 
negu recenzija.

Lituanus žurnalo didelė skaitytojų da
lis yra nelietuviai, dažniausiai kitatau
čiai studentai Anglijos, Kanados, Ameri
kos, Australijos, Japonijos, N. Zelandijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos universi
tetuose. Gal net dar kur kitur. Taip pat 
tokių aukštųjų mokyklų profesūra jį skai
to, ieškodami medžiagos ne vien lituanis
tikos ar lingvistikos klausimais, bet ir is
torijos, politinių mokslų, Pabaltijo ir, 
ypač, sovietologijos klausimais.

25 metai
šįtoet vasario pradžioj išėjo pirmasis 

'šių metų numeris. Tai yra pirmasis jubi
liejinis metų numeris, nes šįmet Lituanus 
bus leidžiamas jau 25-tuosiius metus iš ei
lės ir be pertraukos, po keturius tomelius 
kasmet, kiekvienas — po 80 puslapių. Įsi
vaizduokime, kad jo išsiuntinėjama po 
4.200 egzempliorių į platųjį pasaulį, dau
gumoje į kitataučių rankas rudenį, žiemą, 
pavasarį ir vasarą, reguliariai, kaip lašas 
po lašo. Tada bus nesunku suprasti, koks 
didėlis įnašas į Lietuvos bylą yra Litua- 
nus. Jis lieknas, dailus, neperkrautas, 
sistemingai redaguojamas. Jis skaitomas. 
Nuo 1954 metų jau įsipilietinęs ir brandus.

Kas jį leidžia?
Atskleiskime Lituanus keturių 1978 m. 

numerių antruosius puslapius. Vyriausias 
redaktorius J. A. Račkauskas šiuo metu 
profesoriauja Čikagos valstybiniame uni
versitete.

Redaktoriai: Kęstutis Girnius, jis pagal 
darbo pasidalinimo principą redagavo 1/78 
numerį.

Antanas Klimas, Rochesterio JAV-bėse 
universiteto profesorius.

Tomas Remeikis, Calumet College prie 
Čikagos profesorius.

Jonas Zdanys, iškilus lietuvių literatū
ros kritikas ir poezijos vertėjas.

Redaktorių pavaduotojai:
Geniutis Procuta — Ottawos universi

teto Kanadoje profesorius ir Vytenis B. 
Damušis.

Redakcinis personalas:
Klemas Dėdela — techniškas redakto

rius ir Rita Palulionis — (atspaudų redak
torė. lElendrasiis reikalų vedėjais —- Jonas 
Kučėnas.

Įspūdinga dešimties asmenų darni tal
ka.

Antrąjį Lituanus 78 m. numerį sureda
gavo pats vyriausias redaktorius prof. J. 
A. Račkauskas. Iškrito du redaktorių pa
vaduotojai. Visi kiti liko talkoje.

Trečiąjį Lituanus numerį redagavo ta 
pati talka, kaip ir antrąjį.

Ir pagaliau ketvirtąjį numerį sudarė 
Kęstutis Girnius su kitais tais pačiais tal
kininkais, tik J. A. Račkauskas nedalyva
vo talkoje.

~ Pažymėtinas kolegiškas ir labai darnus 
redagavimo principas: ne visai individua
linis, bet talkos. Vieną numerį redagavo 
vienas, antrą kitas. Tai įneša įdomų įvai
rumą.

Šia proga pažvelkime į redakcinio ko
lektyvo narių amžių. Kai šis žurnalas bu
vo pradėtas leisti prieš 25 metus, jo redak
toriai susimetė dar labai jauno amžiaus. 
Susimetė savo iniciatyva, ne VLIK'o, 
iALT‘o ar Bendruomenės nutarimu ar pa
stangomis. Žinoma, kai kurie jų šiandien, 
po 25-ių redagavimo metų, jau nebėra to
kie jauni. Bet ne tai čia norima iškelti. 
Pabrėžti reikia, kad Lituanus įsteigimas 
ir jo išlaikymas buvo ir yra lietuviško 
jaunimo darbas.

Ateinant pasaulio jaunimo kongresui 
šią vasarą, mes negalime nepripažinti,

Pats laikas susirūpinti 
Vaclovu Daunoru

Jau praėjo pusmetis, kai solistas Vaclo
vas Daunoras įteikė pareiškimą, prašyda
mas leisti jam su šeima išvykti į užsienį, 
tačiau iki šiol jis į tai negavo jokio atsa
kymo. Kaip paprastai, tokiu atveju val
džia delsto, ir mano, kad tai geniausias 
sprendimas. Iš tikrųjų, kiekvieno pareiš
kusio norą išvykti padėtis yra nepavydė
tina. Štai kiek naujesnių žinių apie Vaclo
vo Daunoro dabartines sąlygas.

Vaclovas Daunoras tuo tarpu dar dirba 
Vilniaus Konservatorijoje, tačiau apie jį 
skleidžiami įvairūs pikti gandai, stengia
masi jį apšaukti tėvynės išdaviku, ap
šmeižti. Tuo, be abejo, pirmiausia siekia
ma susilpninti jo tarnybinę padėtį. Bet to 
dar neužtenka. Griebiamasi kitokių prie
monių. šiuo metu, atrodo, norima suma
žinti jo dainavimo klasės mokinių Skai
čių. Būtent, vasario mėnesį iš jo atimtas 
pats geriausias mokinys ir, tarsi pasity- 
čiojlilmui, pervestas į V. Noreikos klasę. 
Daunoras atsiduria pavojuje, kad, nete
kęs mokinių, bus priverstas palikti Kon
servatoriją. Tokiu atveju jis tiktų visiš
kai be darbo. Ir šiuo metu šeimos išlaiky
mo rūpesčiai Daunorą slegia.

Pats Daunoras Skundžiasi, kad apie jį 
skleidžiami įvairūs prasimanyti šmeižtai, 
kuriais mėginama pakenkti jo vardui, 
nors jam niekas negali prikišti kokio nors 
politinio ar kriminalinio nusikaltimo. Vi
si gerai žino, kad dar neseniai Vaclovas 
Daunoras kaip solistas buvo susilaukęs 
plataus pripažinimo tiek Sovietų Sąjungos 
vidujė, tiek ir tarptautinėje plotmėje. Dėl 
grynai asmeniško kai kurių pareigūnų nu
sistatymo prieš Vaclovą Daunorą jam už
kirstas kelias reikštis kaip dainininkui, to
dėl jiatai neliko nieko kito, kaip pasiremti 
savo tarptautiniu pripažinimu ir ieškoti 
dainavimo galimybių užsienyje.

Vaclovas Daunoras yra ne kartą pabrė
žęs, kad šiuo apsisprendimu jis neatsisako 
(tėvynės. Deja, jam sudarytos tokios sąly
gas, kad savo talentu jis negali reikšits tė
vynėje. Siūdamas pačiame dainininko jėgų 
žydėjime, jis nenori būti biurokratų nu
tildytas. Dėl to jis nori su šeima išvykti į

SeplųnioS
• Mustafa Dzemiljev, Krymo totorių 

reikalų gynėjas, nuteistas kovo 6 d. Taš
kente 4 metams. Jam nebuvo leista nei 
gynėją turėti nei liudytojais remtis.
• Čekoslovakijoj yra įsteigtas savitar

pinės pagalbos fondas persekiojamųjų as
menų šeimoms šelpti. Iš Švedijos gauto 
15.000 kronų auka davė tam akstino. Va
dinamoji ,,77-jų grupė“ prisidėjo prie jo 
savo aukomis, ir jį administruoja tą fon
dą, kaip praneša pogrindinė spauda.
• Sovietinėje krepšinio komandoje, ku

ri neseniai pabaigė savo gastroles J.A.V- 
ėse, žaidžia ir 2 lietuviai. Iš tradicijos, 
matyt, be lietuvių žaidikų krepšinyje dar 
vis sunku apsieiti.
• Anglijos streikai.
81 m. vyras mirė ant marčios rankų 

sūnaus atvežto automobiliaus užpakalinėj 
sėdynėj prie ligoninės durų, kadangi strei
kuojantieji sanitarinių automobilių šofe
riai atsisakė jį pervežti į specifinę geriatri- 
nę ligoninę.
• Chomeini kaltina savo palties paskirtą

jį premjerą Bazarganą silpnumu.
Bazargans pareiškė, kad jau laikas su- 

satbdyti slaptųjų revoliucinių teismų vei
kimą.
• Irano Šachas pareiškė, kad jis dar 

neabdikavo ir neketinąs abdikuoti.
• Dėl naftos esamo, o gal greičiau dėl 

numatoma, trūkumo, didesnė amerikinės 
keleivinės, aviacinės bendrovės paskelbė 
sumažinsiančios iki 400 skrydžių per para.
• Teherane moteris šovė į Irano televi

zijų bendrovės direktorių Saįdeh Ghotz- 
badeh. Jis yra artimas mulos Chomeini 
patarėjas. Atentatas nepavyko. Moteris 
buvo nuginkluota.

Tai nepasitenkinimo išraiška dėl moterų 
teisių naujoje islaminėj respublikoj.
• Neoficialiai Izraelio ir Egipto infor

macijos šaltiniai Kairo aerodrome, išlei
džiant prez. Carterį namo, išreiškė opti
mistinę mintį, kad abu šitie kraštai de
šimties dienų bėgyje pasirašys taikos su
tartį. Duok Die!
• Priimtas Izraelio parlamento, prez. 

Carteris pasakė ten tarp kitko kelis pui
kius sakinius, (tiesiog „deimančiukus“. 
Abiejų valstybių tautos jau yra pasiruošu- 

tarp kitų, šį vieną ir didžiulį lietuviško 
j aunimo nuopelną —

LITUANUS,
ir jo sidabrinį jubiliejų.

užsienį, kur tikisi tęsti savo pamėgtą dai
navimą.

Jau praėjo šeši mėnesiai, kaip jis pa
prašė leidimo išvykti, bet vis dar negauna 
jokio atsakymo. Šiemet vasario mėnesį jis 
tą savo prašymą iš naujo pakartojo. Vie
toj atsakymo susilaukė naujų sunkumų, 
(pradedama iš jo atimti mokinius, siekiant 
padaryi jį bedarbiu dėstytoju. Tai dar vie
nas ryškus pavyzdys, kaip šiuo metu Lie
tuvoje nepaisoma pagrindinių žmogaus tei
sių netgi oficialiai galiojiančių valdžios 
įstatymų.

Neteisėti ir grubūs valdžios veiksmai 
privertė Vaclovą Daunorą apsispręsti už 
išvykimą, tačiau tekio noro viešas pareiš
kimas — tai jiau naujas ir pavojingas ,/nu
sikaltimas“. Todėl žymusis mūsų daininin
kas yra reikalingas užsienio pagalbos, pir
moj eilėj iš mūsų išeivijos. Padėti jam ga
lima ir reikia įvairiais būdais, tiek me
džiagiškai, tiek morališkai. Ypač daug pa
sitarnautų tie mūsų tautiečiai, kurie, lan
kydamiesi Lietuvoje, pasistengtų jį ap
lankyti, su juo pasikalbėti, sužinoti dau
giau apie dabartinius jo vargus ir sunku
mus.

Vakarų visuomenės dėmesys ir susirūpi
nimas Vaclovo Daunoro likimu neabejoti
nai padėtų jo nelygioje kovoje su jam ge
ro nelinkinčiais (persekiotojais. Tuo tikslu 
Skelbiame už savo teises kovojančio ir lais
vųjų žmonių paramos reikalingo darbinin
ko adresą: VILNIUS, VYKINTO 27-12. 
Pats laikas susirūpinti Vaclovo Daunoro 
likimu, kol dar nevėlu. Neužtenka tik gra
žiais žodžiais gerbti žmogaus teises, bet 
reiklia jas paremti konkrečiais darbais.

Neseniai (atviru laišku Vaclovą Dauno
rą morališkai parėmė trys žymieji mūsų 
„disidentai“ — Tomas Venclova, Aušra ir 
Jonas Jurašai. Vakaruose gyvena ir daini
ninko jaunesnysis brolis Ričardas, jau 
gražiai įvairiuose žemynuose užsirekomen
davusi dainavimo meno pajėga, kuriam 
brolio likimas labai rūpi, bet didelių gali
mybių padėti jis neturi. Todėl reikia, kad 
talkon ateitų plačioji visuomenė — vei
kiai ir veiksmingai.

P. Kunotas

DIENOS
sios taikai... Bet mes vadai dar neįrodėme, 
jog mes irgi ir pakankamai būtume pasi
ruošę, kad ipasiniaudėtumię esama proga... 
Kiekviena problema gali būti išspręsta, jei 
dalyviuose yra 'bent kiek išminties“, ir jis 
pakartojo: bent kiek išminties.

•Amerikos automobilininkai dar vis ne
kreipia dėmesio į prez. Carterio prašymą 
savanoriškai taupyti benziną. Vairuotojai 
jo sunaudoja per parą rekordinį 21 mili
jono statinių kiekį. Energijos ministras 
Schlesingeris dar vis grąsiąs uždarysiąs 
visas benzino stotis sekmadieniais, atei
nančią vasarą. Vis dar nieko geresnio ne
sugalvojo. į

• Žydų policija ir kariuomenė, sumobi
lizuota per Carterio vizitą jo apsaugai nuo 
arabų teroristų, turėjo daug daugiau su
sidūrimų su pačių žydų kraštutinėmis 
grupėmis. Vienos demonstravo, kitos dau
žė turistinių autobusų langus, o trečioji 
(Guš Emunim) krisdavo po Carterio pro
cesijos automobiliais, sustabdydami eis
mą, o po to įsiveržė į patį parlamentą, ku
riame jau buvo Carteris, tik jo nepasiekė. 
Kovo 13 dieną dar buvo areštuotų daugiau, 
negu 120 Guš Emunim demontrantų.
• Tarptautinė Juristų Komisija pa

smerkė kovo 12 d. nutarimu Islamo tribu
nolų nuteisimus mirties bausme jr sušau
dymus, vykdomus Irane, kaip prieštarau
jančius visiems pripažintiems teisingumo 
principams. Pagaliau pirmoji autoritetin
ga institucija reagavo į šiuos „islamiškus“ 
žiaurumus.
• Mongolija mobilizuojasi 3 dienas po 

Kinijos invazijos į Vietnamą. Ji turi apie 
4400 'km. ilgio sieną su Kinija. Jos mobili
zuota kariuomenė susidarė iš — 40.000 
žmonių, su 10-čia pasenusių rusiškų lėk
tuvų MIG 15 ir su nežinomu skaičium 
senstelėjusį tankų T-34. Mobilizacija, 
žinoma, yra simbolinė, skirta pagąsdinti 
vakariečiams. Kai ką ir išgąsdino.
• Nors Kinija jau bent tris savaites 

Skelbiasi, kad atsitrauks iš Vietnamo, o 
dabar jau paskelbė net, kad atitrauks sa
vo kariuomenę „kelių dienų laikotarpyje“, 
nežiūrint vietnamiečių milicijos puldinėji
mų, kurie uždelsią kiniečių atitraukimą.

Anot priežodžio, - kinietiškas mandagu
mas.

•JAV senatas 90:6 balsų dauguma pa
tvirtino sutartį, kuria sureguliuojami bu
simieji Taivaino ir JAV-bių santykiai ir 
perėjimas į savo rūšies diplotaitiinius san
tykius.

RELIGIJA RAUD. KINIJOJ
Tautinės JAV bažnyčių Tarybos atstovas 

dr. Robert Partinage, pakviestas, lankėsi 
Kinijoj su delegacija kunigų.

Juos sutikęs kinų anglikonų bažnyčios 
Nankino vyskupas K. H. Ting jiems aiški
no, kad krikščionybė ateityje turės vaidin
ti didelį vaidmenį Kinijoje, tik kiniečių 
bažnyčia turės pasiekti tą lygį pati be va
kariečių įsimaišymo.

,,Mes kiniečiai turėsime būti daugiau, 
negu toleruojami bažnyčios hierarchijos“— 
pareiškė vyskupas Ting.

Kiniečių bažnyčia tęs ir daugiau kaip 
krikščioniška bendruomenė, kuri turės sa
vaimingai išreikšti save ir atsipalaiduoti 
nuo vakariečių formų.

Kiniečių bažnyčia bus mažiau priklau
soma nuo kunigijos ir mažiau panaši į su 
formuotą instituciją.

Dėmesys būsiąs kreipiamas labiau į gy
venimą, negu į socialinį darbą, kaip pvz 
švietimą, sveikatą, maitinimą. Šios sritys 
dabar yra valstybės aprūpinamos.

CENTO SISTEMA SUBYRĖJO
Pakistanas ir Iranas išstojo iš CENTO 

(centrinių Europos - Azijos Valstybių sa
vitarpinės pagalbos organizacijos). Jaį pri
klausė dar Turkija ir Anglija, Žinoma, 
naujos sudėties vos dviejų valstybių gyni
mosi organizacija nebedaug beturi jėgos ir 
reikšmės.

CENTO nustojo būti efektyvinė organi
zacija savo narių teisėmis ir interesams 
ginti — pareiškė Irano užsieno ministras 
ištojojimo notoje.

Pakistano užs. reik . ministras Agna 
Šahži pridėjo savo notoje — Pakistanas 
nori būti pagrindinėje įvykių srovėje ir 
ieškoti glaudesnių ryšių su neutraliomis 
valstybėmis, kurios neprisideda nei prie 
rytinių nei prie vakarinių valstybių bloko.

Kai stiprieji draugai susilpnėja, silpnes
nieji bėga nuo jų.

NAUJOS PRIEMONĖS
Politinių ir religinių disidentų persekio

jimas tebesitęsia Sovietuose ir įgauna nau
jas formas.

Pereitą savaitę, kaip praneša Daily Te
legraph iš Maskvos (kovo 13 d.), padažnė
jo tokios butų kratos, kurių rezultate kra
tomieji randami nusižudę.

Grupės jaunuolių buvo pasiųstos į psi
chiatrinės ligonines už tai, kad jie paleis
davo keletą šūkių, nepalankių komunistų 
partijai, požeminiuose traukiniuose. Įta
riamoji liga įgauna naują veidą ,,Opozicine 
Paranoja“, kaip praneša Le Monde.

Atnaujintas demonstratyvus vakarų ko
respondentų filmavimas, kai jie susitinka 
su disidentais ir aptaria jų padėtis.

Tik vakarų spauda į naujus persekioji
mus dabar mažiau kreipia dėmesio, negu 
pereitą vasarą.

AR PAVYKO?
Prez. Oairterio kelionė į artimuosius ry

tus kol kas, laltrodo, nepavyko. Nežiūrint 
■gražaus sumanymo ir gana didelio bei 
nuošiirdlaus pasiruošimo.

Entuziazmas, kurio lydimas Carteris iš
skrido iš Vašingtono, tęsėsi iki Kairo. Ten 
(pokalbiai ir derybos su Sadlaltu (dar švytė
jo pakilia nuotaika. Nenuostabu. JAV pre
zidento ‘atvykimas pas Sadlatą nepaprastai 
pakėlė (jo prestižą krašto viduje.

Izraelyje Oarteiriiuii jau netaip gerai se
kėsi. Atsisveikinimo nuotraukoje Carteris 
pirmą kartą... nebesišypsojo savo popu
liaria šypsena... Beginąs... pirmą kartą 
juokėsi nugalėtojo šypsniu.

Londono ir Paryžiaus didžiųjų laikraš
čių komentatoriai Šią paskutinę kelionę 
vadina „didžiąja Oairterio rizika“. Gerai, 
jei pavyks. (Bet jei nepavyks, JAV-bių pre
zidento prestižas gali kristi' žemiau, negu 
reikia. Tatai reikštų ne tik susilpnėjimą 
Carterio vaidmenis JAV viduje, bet ir ga
lėtų žymiai pakenkti Amerikai draugin
goms valstybėms.

RUSIJOJE VIS DAR NEGANA DŽINSŲ
„Pravdia“ (III. 12) praneša, kad> Sov. Są

jungoje vis dlar trūksta džinsų, nors jie 
dabar gamiiniami ir ten. Visa bėda, toliau 
rašo komunistų partijos organas, kad rei
kėjo penkerių metų plano išplėsti produk
cijai tikrų džinsų, panašių į amerikiečių, 
—■ pasiūla toli (gražu nepatenkina dar pa
klausos.

„Pravda“ taip pat rašo, jog sovietų 
džinsų kokybė tokia aukšta, kad rusų 

| stiuardesė, nusipirkusi 25 poras, užmokė

dama po 30 rublių (£23) už porą, ir įsiu
vusi etiketes, įgautas iš užsienio, jas nusi
vežė į Gruziją. Ten ji spėjo parduoti dvi 
poras, gaudama po 220 rublių už porą, kol 
policija ją suėmė už spekuliaciją.

SĄŽINĖS BALSAS PLINTA

Prahoje išėjo naujas opozicinis, vadina
mas „samizdat“ (,,savilaidos“) žurnalas 
„Ctverac“ (Keturkampis). Šio žurnalo 
leidėjas Jiri Dienstbier, buvęs profesinis 
žurnalistas ir vad. „77-ių grupės narys. 
Jis pats redaguoja ir užsienio politikos 
klausimus.

Jo išleista tik 30 egzempliorių. Žurnalas 
turi 150 puslapių. Šiame pirmame nume
ryje įdėti penkių iškilių čekoslovakų as
menybių. Tarp jų — Jiri Hajek, buvęs 
Čekoslovakijos užsienių reikalų ministras, 
Vaslav Benda, kuris rašo apie p opiežių 
Joną Paulių II, ir Giancardo Papetta, ku
ris perteikiia Prahos gyventojų pavasari
nes nuotaikas.

PIRMOJI KREGŽDĖ

Po prez. Carterio kelionės ir derybų vi
duriniuose rytuose, Izraelis ir Palestinos 
partizanai (PLD) pasikeitė belaisviais, 
tarpininkaujant Tart. Raud. Kryžiaus or
ganizacijai! Beveik neįtikėtina. Ženevoje 
žydų kareivis Abraomas Amram po vie
nuolikos nelaisvės mėnesių buvo išmainy
tas į 66 palestinitčių belaisvius, suimtus 
okupuotose teritorijose. 1:66, dar labiau 
neįtikėtina.

VALDAS ADAMKUS LANKYSIS 
LENKIJOJE

Pakviestas Lenkijos Mokslų Akademi
jos, inž. Valdas Adamkus šį pavasarį skai
tys dvi paskaitas Varšuvoje apie JAV 
gamtos apsaugos problemas. Jis yra JAV 
vidurio Vakarų rajono gamtos apsaugos 
įstaigos vicearimiindstriatorius', pejmai ga
vęs aukso medalį už tarnybinį pasižymė
jimą.

O GAL IR PAVYKO?

Grįžusio iš rytų prez. Carterio sutikimas 
Andrews aerodrome buvo dramatiškai 
triumfališkias. IE et susitarimai ir nuomo
nių suvienodinimas tarp Sadato, Begilno ir 
Carterio Gazos ruožo grąžinimo Egiptui 
per 9 mėnesius ir Egipto neįsipareigojimo 
atiduoti žydams ten gaunamą naftą ir p., 
dar turės būti persvarstyti Izraelio kabi
neto ir perduoti patvirtinti parlamentui.

Taip pat ir Sadatas ieSkos savo kabine
to pritarimo ir savo parlamento patvirti
nimo šilai sutarčiai. Jam, (be to, reikės dar 
ir kai kurių kitų arabų valstybių palan
kios nuomonės sutarčiai sutvirtinti.

Ir Amerikos kongresas turės dar tarti 
savo žodį, kiek JAV-bės bus įsipareigoju
sios garantijomis ir pinigais pagal tą su
tartį.

Po sutarties pasirašymo bus likęs dar 
labai sunikus klausimas, gal pats sunkiau
sias: kaip suteikti žydų okupuotos Pales
tinos (arabams tokią savivaldą — autono
miją ar nepriklausomybę, — kuri tiktų ir 
palestiniečiams ir žydams.

Šiuo metu Begino ir Sadato ministrai 
jau (pritarė patiektai sutarčiai. Du pirmie
ji taikos karveliai pakilo į orą. Lauksime 
ir daugiau.
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Vilniaus universitetui 400 metu 
t

III. Pirmoji Stepono Batoro privilegija

Vilniaus universiteto istorijoje minima, 
kad 1578 metais liejpos 7 dieną karalius 
Steponas Batoras Lvove, Ukrainoje, davė 
pirmąją universiteto įsteigimo privilegiją. 
Seniau daug kas laikė šią datą faktine 
universiteto įsteigimo data. Kadangi, kaip 
matysime, šis karaliaus diplomas Lietu
voje negaliojo ir dėl to sekančiais metais 
prireikė naujos karaliaus privilegijas, 
mūsų laikais įprasta universiteto įsteigi
mą datuoti 1579 m. balandžio 1 d. Tačiau 
ir ipirmasis dokumentas istoriškai nėra 
bereikšmis, todėl verta i jį iš arčiau pa
žvelgti.

Universiteto Lietuvos sostinėje kausi
mas rišamas su pirmaisiais bandymais 
'įkurti aukštesniąją mikyklą. Jis buvo itin 
suaktualėjęs 1565 metais, kai Lenkijoje- 
Lietuvoje ‘nuncijumi buvo Giovanni Fran
cesco Commendone. Jam raginant, kara
lius Žygimantas Augustas, paskutinysis Jo
gailaitis, jau buvo sutikęs imtis Vilniuje 
įsteigti universitetą. Popiežius Pijus IV 
tam karštai pritarė, jėzuitai, popiežiaus 
prašomi, sutiko atsiųsti reikiamą persona
lą. Tačiau iš to didingi plano nieko neišėjo. 
Lietuvos ponai, beveik visi protestantai, 
atvirai priešinosi jėzuitų į Vilnių pakvie
timui; nuncijus Commendone tų pačių 
1565 metų vasarą buvo iš Lenkijos atšauk
tas, o patys jėzuitai verktinai stokojo žmo
nių ir nebepajėgė patenkinti daugybės 
prašymų perimti įvairiuose kraštuose 
steigiamų kolegijų. Prie viso to dar prisi
dėjo, kad tą pačią vasarą Romoje susirin
kusi jėzuitų Generalinė kongregacija nuta
rė ordino narių jėgas sutelkti jau turimom 
mokslo įstaigom išlaikyti ir labai atsar
giai imtis naujų įsipareigojimų. O Žygi
mantas Augustas nebuvo iš tų ryžtingųjų, 
kurie energingai imasi vykdyti svarbius 
planus. Apie jį žinoma, kad buvęs „nepa
slankus, atidėliojęs darbus kitai dienai ir 
už tai pramintas ,Rytdienos“ karaliumi“ 
(žr. Liet. enc. XXXV, 336). Tokiu būdu 
universiteto įsteigimo projektą, buvusį 
jau prie pat įvykdymo, teko atidėti vėles
niam laikui.

Naujos iniciatyvos ėmėsi Vilniaus vys
kupas Valerijonas Protasevičius. Jam pa
vyzdžiu buvo Varmijos ir Plocko vysku
pai, kurie savo diecezijose, lEiraunsberge 
ir PultuSke, sėkmingai įkūrė jėzuitų kole
gijas. Ir Vilniaus vyskupas pradėjo nuo 
kolegijos, kurią oficialiai atidarė 1570 m. 
liepos 17 d!. Tačiau nuo pat pradžios jo 
mintis ir noras buvo įsteigti Vilniuje uni
versitetą.

Pirmąjį konkretų prašymą jo įsteigtai 
kolegijai suteiki universiteto teises vysku
pas Protasevičius pasiuntė 1576 metais 
vasarą popiežiui Grigaliui XIII. Tur būt 
tikėjosi, kad su gautomis iš popiežiaus 
privilegijomis sutiks ir karalius ir Lietu
vos atsakingi pareigūnai. Tačiau Roma 
gerai žinojo Lietuvos padėtį ir anksčiau 
siškilusiu 'sunkumus, kai buvo norima Vil
niuje įsteigti jėzuitų vadovaujamą univer
sitetą. Todėl vyskupo prašymo tuojau ne
patenkino. Pirma reikėjo sudaryti pakan
kamą fundaciją, kad iš jos galėtų išsilaiky
ti visas 'busimasis universitetas, ir taip pat 
gauti formalų karaliaus sutikimą. Funda
cija buvo gerokai papildyta 1577 metais, 

Arėjas Vitkauskas

LIETUVIO DVASIA
Velykų rytas. Pro mažus, įsisamanojuslus 

langus įsiskverbė į vidų saulutė ir žaidžia ži
bančiomis, besikaitaliojančiomis ore, dulkių 
kibirkštėlėmis, it mažomis žvaigždelėmis. 
Plūktinės grindys naujai išbertos šviesiu, gel
tonu smėliu. Suolai pagal sienas ir skobnis tar
pe jų, kampe, tik vakar dar nubrūžinti drožlė
mis ir vandeniu ir švariai blizga. Išbaltinta 
krosnis ir mūrinė sienelė baltučiai baltos.

Ant lovos, tik vakar pamainytais šiaudais 
ir užtiestos nauja švaria paklode, užsiklojęs 
šiurkštoką margintą atklodę guli senis Kremb
lys. Viskas jam šiandie atrodo nauja ir gražu, 
nors jau jis visą žiemą toj pačioj lovoj ir toj 
pačioj gryčioj guli. Grasiai kvepia jam ir ta 
pati naujai išplauta paklodė, ir kutena nosį 
grasus ir truputį aitrokas kalkių kvapas, ku
riomis baltai ir švariai nudažyta krosnis.

Parėjo vaikai ir įnešė į gryčią malonų pa
vasario kvapą. Skaisčios dukters sijono spal
vos ir įspindęs pro langą spindulys taip prime
na jam vos pakilusią ir įvairiomis gėlėmis iš
margintą lanką dar nepilnai išdžiūvusioj ir 
sušilusioj žemėj; senis Kremblys užmerkia akis 
ir — rodos — mato, kai jis eina basas dar ne
visai pramintu taku per ją, ir vėsus vandenė
lis liečia išsisunkdamas jo kojas. Padėjo duk
tė ant langelio maldaknygę su įvožta rūtų ša
kele, ir seniui visai pavasaris nušvito. Taip 
smagu ir gera pasidarė.

Jis kirto, tuoj įšalus žemei, miške medį ir 
{kliudė ten savo koją. Tuoj po to jis nebegalė
jo kojos nė pajudinti, taip ji visa išbrinko ir 
ištino; bet dabar jau gali jis ją judinti ir be
veik jau visai jos nebeskauda. Bet gulėti jam 
per žiemą gryčioj labai nusibodo, tik vistiek

įgijant iš .kunigaikščių Radvilų kaip įkaitą 
už paskolintus 8.500 florinų, stambią Že
maitkiemio valdą. Tuo pat metu buvo ple
čiamas kolegijos pastatas ir ruošiamasi 
įvesti svarbiausią anuomet universitetuose 
dalyką — akademinį teologijos kursą. 
Antrąjį reikalavimą — karaliaus sutiki
mo dokumentą tikėtasi gauti 1578 metų 
pavasarį, kai jis atvyks į Vilnių ruoštis 
atremti Maskvos kariuomenės puolimus ir 
į rytines Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės sritis. Tačiau karaliaus planai ne
tikėtai pasikeitė. Jis nusprendė pirma su
tvarkyt! karalystės pietryčiuose susidariu
sią neramią padėtį ir todėl tą pavasarį iš 
Varšuvos išvyko ne į Vilnių, o į Lvovą.

Bet vyskupui Protasevičiui buvo sunku 
ilgiau laukti. Jis jau ėjo 74-sius amžiaus 
metus ir buvo gana silpnos sveikatos, — o 
vis dėlto norėjo pamatyti savo didelių au
kų ir pastangų vaisių, Vilniuj įsteigtą uni
versitetą. Pagal 'užuominas šaltiniuose, at
rodo, vyskupo koadjutorius Jurgis Radvi
las, kuris tuo metu keliems mėnesiams iš 
Romos buvo sugrįžęs į Lietuvą, buvo pa
siųstas pas karalių prašyti, kad, ilgiau ne
laukdamas, išduotų pageidaujamą doku
mentą. Taip ir buvo parašyta 1578 m. lie
pos 7 įdienos privilegija. Ja Vilniaus kole
gijai suteikiamas universiteto titulas ir 
teisės bei privilegijos. Dokumento juod
raštį, atrodo, paruošė pats kolegijos rekto
rius Stanislovas Vanševiickis, kuris prieš 
įstodamas į jėzuitus, dirbo karaliaus dva
re sekretoriumi ir gerai nusituokė apie 
kanceliarijos stilių ir karaliaus dokumen
tų ypatybes. Ne sykį panašiais atvejais jis 
nuošdavo kolegijai ir Vilniaus vyskupui 
skirtų kava niaus dokumentų juodraščius. 
Lvovo privilegijos kalba mažiau juridinė 
negu, sakysime, Vilniuje sekančiais me
tais duotoje privilegijoje. Ypačiai pirmo
joje privilegijoje ‘Užtinkamas žodis ir pa
lyginimas “emporium“ — prekyvietė, pre
kybos centras — išduoda rašto giminystę 
su Vilniaus vyskupo laišku popiežiui, ra
šytu 1577 m. liepos 26 dieną, kurį, reikia 
manyti, bus paruošęs ingi tas pats Varše- 
vickis.

Lvovo privilegija neturi iškilmingos 
įžangos, vadinamos “arenga“, joje nėra pa
baigoje visų prie akto sudarymo dalyva
vusių sąrašo. O privilegijas galiojimo 
ženklais nurodomi karaliaus parašas ir 
didysis Lenkijos karalystės antspaudais.

Kaip tik ‘dėl to antspaudo iškilo doku
mento teisėtumo problema. Kad jis galio
tų ir Lietuvoje, reikėjo Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės antspaudo. Tai paste
bėjo nuncijus ir kiti dignitoriai. Jėzuitų 
provinciotas tuo reikalu spalio mėnesį 
(1578 m.) specialiai vyko pas karalių. Ste
ponas Batoras pažadėjo viską sutvarkyti. 
Bet kai reikėjo uždėti Lietuvos ‘antspaudą, 
Krokuvoje buvęs Lietuvos vicekancleris 
Eustachijus Valavičius, kalvinistas, atsi
sakė tai padaryti, nes nenorįs duoti jėzui
tams tiek lengvatų ir išimčių. Visvien au
tentiška privilegijos kopija buvo pasiųsta 
į Romą. Bet ten nesiimta jokių konkrečių 
žygių įgauti popiežiaus patvirtinimą. Pir
ma turėjo būti išaiškintas pasaulinės val
džios ir vietinių Lietu-vos didžiūnų nusi
statymas, kitaip sakant, reikėjo gauti be 
priekaištų galiojantį karaliaus diplomą. O 
tai tepavyko sekančių metų balandžio 1 d.

iki šiol negalėjo jis vaikščioti, nes labai jau 
per visą kūną buvo silpna. O dabar jis pasiju
to iš sykio toks sveikas ir tvirtas, jog beveik 
nuoširdžiai pasigailėjo, kodėl jis kartu su vai
kais į ankstybąsias mišias nenuėjo, nes vis
tiek nebūtų nuo vaikų atsilikęs. O kai parnešė 
vaikai gryną ir grasų pavasario orą, tai senis 
Kremblys ir visai pasijuto begėdžiu — tokioj 
dienoj, lyg koks ligonis, lovoj gulėti. Prie lo
vos stovėjo naujai padarytas kriukis, kurio 
dar jis nevartojo. Kaukė kol visai pagys ir bus 
jau visai sustiprėjęs. Bet dabar jis kaip tik 
toks yra.

Norėjo keltis ir eiti, bet žmona, nustebusi, 
jį sulaikė.

— Kur tu?.. Ką veiksi, ką manai daryti, 
gulėk! — subarė ji jį ir atgal į lovą atsodino.

— žinai, bobos, — pamąstė sau Kremblys 
ir sutiko. — Jos tau pajudėti neduos, kad tik 
tu vis kaip kelmas kemsotum...

Bet širdy toks noras kilo atsistoti ant ko
jų, išmėginti kiek galint jėgas ir išeiti į lauką 
— ne tik po gryčią, pasivaikštinėti. Kad ir su 
kriukiu. Juk saulutė tokia maloni ir taip gra
žiai kviečia pametus lovą išsijudinti ir pakvė
puoti jos atgaivintu oru. Jis vistiek nueis šian
die pavaikštinėti, kad tik tos bobos kaip nors 
prasišalintų su savo ištižėlių receptais — ir 
jam pačiam bus daug sveikiau ir greičiau ga
lės pradėti pavasario darbus.

Po pietų vaikai išėjo vienas po kito į kai
mynus ir pasiliko gryčioj vien motina su ligo
niu. Bet ir toji greit, pasišėrus gyvulius, į kai
mynę išėjo, įbarus senį iš lovos nesijudinti ir 
ramiai gulėti, — ji už valandėlės pareisianti.

— Motin, duok burnosą — ir aš eisiu... — 
norėjo staiga įtikinti senis. Bet senoji, įgrąsi- 
nus jį nejudėti, paliko gryčioj vieną.

Nesmagu ir neramu pasidarė seniui 
Krembliui gryčioj vienam, ir jis, pasivartalio- 
jęs lovoj ir niekaip negalėdamas atitikti pa

ROMO MAZILIAUSKO MIRTIES
VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

Montrealyje leidžiamas laikraštis „Ne
priklausoma Lietuva“ (II. 14) paminėjo 
savo buvusio redaktoriaus Romo Mazi
liausko mirties vienerių metų sukaktį. Ta 
proga patalpino trumpą jo biogli'atiją, 
taip pat ir jo paties vardu rašytą straipsnį 
bei vedamąjį, atspausdintą 1947 m. „Aki
račių“ žurnale (Vokietijoje).

Romas Maziliauskas buvo gerai žino
mas ir Londono lietuviams: čia porą metų 
dirbo Nidos spaustuvėje ir bendradarbia
vo „Europos Lietuvyje“. 1970 m. iškvies
tas „Nepriklausomos Lietuvos“ leidėjų, 
jis išvažiavo į Monitrealį, kur du metus ir 
ėjo to laikraščio redaktoriaus pareigas.

Vilniuje, po to, kai kolegija, miestas ir vi
sa tauta su didžiausiu palankumu sutiko 
pirmą kartą į sostinę atvykusį valdovą, 
savo didįjį kunigaikštį. Tačiau Vilniaus 
universiteto įsteigimas buvo jau visiškai 
pribrendęs 1578 metais. Tai liudija pirmo
ji, Lvove duotoji, nors Lietuvoje teisinės 
galios neturėjusioji, karaliaus privilegija.

Paulius Rabikauskas
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Susimastymas
Ne kartą taip sunku, 
kad merdėju, mirties dar nesulaukęs, 
bet pakylu, — kažkas tarytum šaukia... 
Kaip vaikas pienių pūką, 
sukniubęs ašaras renku.

Gi mano ašaras
sparnuotas angelas tyliai nušluosto 
nakčių tamsoj, kai nesumerkiu bluosto, 
o tylų skundą Viešpats 
kitų širdžių skausme suras.

Ir Jis nusišypsos, 
pavertęs ašaras margais drugeliais, 
balandžiais — skausmą. Kai prislinksiu keliais, 
visi, kuriuos mylėjau, 
Osana su manim giedos!

Dar žemėje esu.
Susijuosiu raikščiu baltutę albą, 
o mano lūpos karštą maldą kalba: 
į akmenuotą kalną 
aš kryžių atgailos nešu.

Už tuos, kurių širdis
Golgotos kalno šauksmo neišgirsta, 
kurių širdy vilties liepsnelė smilksta, 
kurių dvasias kankina 
sunkių minčių naktis.

Ne kartą apkarstu 
ir rankos kaip sunki našta nusvyra 
ir prakaito lašai man čiurkšlėm byra. 
Juos angelas nušluosto.
Keliuos. Nepavargstu...

Su lietuviais 
pasaulyje

FOTOGRAFŲ DARBŲ PARODA 
ČIKAGOJE

Čikagoje, lietuvių Jaunimo Centre, su
rengta metinė lietuvių fotografų darbų 
parod, kurioje buvo eksponuojama 30 fo- 
tomėgėjų 200 nuotraukų.

„DRAUGO“ 70 M. SUKAKTIS
„Draugo“, leidžiamo Čikagoje Lietuvių 

katalikų spaudos draugijos, 70 m sukak
tis bus minima Detroite kovo 25 d. premi
jos įteikimu ir solistės Margaritos Mom- 
kienės koncertu; gegužės 20 d. —■ koncer
tu Čikagos Marijos gimnazijoje su solistais 
A. Voketaičiu ir G. Čapkauskiene, pianis
tais R. Apeikyte ir A. Kuprevičiumi; rug
sėjo 22 d. — -banketu Jaunimo Centre (Či
kagoje).

Pirmasis „Draugo“ numeris išėjo 1909 
m. liepos 12 d. Wilkes Barre, Pensilvani
joje; 1912 m. liepos 4 d. laikraščio redak
cija, administracija ir spaustuvė buvo 
perkelta į Čikagą, nuo 1916 m. kovo 31 d. 
paverčiant jį dienraščiu.

J. Kuzmionis

togios padėties gulėjimo ir sėdėjimo, pasirė
mė ant rankų ir nuleido žemėn kojas.

Tuščia ir nejauku buvo gryčioje vienam, 
ypatingai, kad lauke rodos ištirpusi saulė vis
ką apsėmė ir veržėsi pro siauryčius gryčios 
langelius į vidų, kaip kokia gyvybės pilna sro
vė.

Dzingėjo Krembliui nuo tuščios gryčios 
glūdumos ausyse ir temo sunkiai akys, kai jis 
pažiūrėdavo į langus.

Ne, jis gryčioj pasilikti vienas negali, kai 
ore taip meiliai pinasi saulės spinduliai su 
ankstybųjų paukštelių garsais ir kai žemė lyg 
skambėdama auga ir pučiasi, norėdama grei
tai prapliupti savo žaliaisiais papuošalais. Ne
gali, ne!

Atsistojo, įsirėmęs lovos, pasiėmė kriukį, 
pamėgino jį į plūktinę įrėmęs, atsistojo vienas 
ir viduje savęs pasigardžiavo. Jis jau, beabe- 
jo, galėjo vaikščioti, ir su kriukiu galėjo kur 
norėjo eiti. Buvo dar mažas nedrąsumas ko
jose ir lyg šiurpulys lengvai nuėjo nuo kojų 
per nugarą, bet tai tik nuo ilgo gulėjimo, žino
ma. Tuoj tas ir praeis...

— Ata - ta kojelės!.. — nusigardžiavo 
Kremblys, lyg kartu paskatindamas jas jo 
klausytis, ir basnyčia priėjo prie krosnies, kur 
stovėjo motinos liuobiamieji klumpiai, ir į juos 
įsispyrė. Ir visai kaip vyras, — ko čia tos bobos 
varlinas!, sakydamos, jog jam reikia dar pa
gulėti, kol kojos visai atsigaus.

Ant medinio vilko kabėjo burnosas ir 
Kremblys jį apsivilko. Taip gera būti visai 
sveikam žmogui ir kaip dideliam visur vaikš
čioti!

Prasklendęs į viršų durų laikyklį ir per
žengęs aukštą slenkstį, išėjo jis į priemenę.

Tuoj kas kita — ir oras gyvumo pilnumo 
pilnesnis ir pro duris įeinąs spindulių kupstas 
tikresnis, tirštesnis ir labiau viliojantis.

(bus daugiau)

DAUŽVARDŽIO FONDO PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI

Lietuvių žurnalistų sąjungos Daužvar- 
džio fondo valdyba 1979 m. sausio mėn. 
posėdyje, persvarsčiusi lietuvių išeivijos 
redaktorių siūlymus, skelbia Daužvardžio 
fondo premijų laimėtojus. Po pavardėmis 
pažymima 'gyvenvietė bei redakcija, kuri 
kandidatą rekomendavo:

Po S 100.00
Ofelija Barškėtytė — Čikaga, JAV; 

„Draugas“.
Marytė Damlbriūnaitė — Huettenfeldas, 

Vakarų Vokietija; „Europos Lietuvis“ ir 
„Pasaulio lietuvis“.

Po $75.00
Gintė Damušytė — Detroitas, JAV; 

„Draugas“.
Jonas Kuprys — Cicero, JAV; „Ateitis“ 

ir „Draugas“.
Kristina Parėštytė — Torontas, Kana- 

d’a; „Laiškai lietuviams“.
Audrius Regis — Čikaga, JAV; „Margu

tis“.
Linais Sidrys — Čikaga, JAV; „(Ateitis".
Rūta šiulytė — Ottawa, Kanada,: „Tė

viškės žiburiai“.
Po $50.00
Vilius Dundzila —■ Čikaga, JAV; „Skau

tų aidais“.
Linas Kojelis — Vašingtonas, JAV; 

„Pasaulio lietuvis“.
Saulius Kuprys — Cicero, JAV; „Atei

tis“.
Linas Meilus — Čikaga, JAV; „Drau

gas“ ir „Skautų aidas“.
Regina Vilkaitė — Los Angeles, JAV; 

„Skautų aidas“.
Taipogi paskirta viena $75.00 premija 

„Tėviškės aidų" Australijoje bendradar- 
foiiams Ritai Rupiinslkaitei, Kęstučiui Ži
linskui ir Aldonai Jdkulbaitytei.

KOMPOZITORĖS GIEDRĖS 
GUDAUSKIENĖS VARIACIJOS 

ATSPAUSDINTOS

Amerikiečių leidykla Highland Music 
Company išleido Los Angeles mieste, Ka
lifornijoje, įgyvenančios kompozitorės 
Giedros Gudauskienės „Variacijas forte
pijonui lietuvių liaudies dainų tema“ (Va
riations for Piano on a Lithuanian Folk 
Theme). Giedra Gudauskienė gimė 1923 
m. liepos 10 d. Kaune. Kompozitorė mo
kėsi Kauno konservatorijoje 1935-1942 m., 
o atvažiavusi į JAV 1948 m. įstojo į Roose- 
velto universitetą (Čikagoje), kurį baigė 
bakalauro laipsniu.

PEMAININGI LIETUVIŲ LIKIMAI

lElnazilijos „Mūsų Lietuva“ rašo apie ta
me krašte gyvenantį šviesų lietuvį Joną 
Jasiūną, kuris yra įsikūręs toli nuo lietu
viškų centrų, augina kavą, laiko porą kar
vių, būrį vištų, šešis šunes, o buvo mokę
sis vienerius metus universitete Kaune ir 
troško studijuoti kalbotyrą, bet štai koks 
likimas jį ištiko:

„Iš Lietuvos 1927 metais jis atvažiavo į 
Argentiną, į Buenos Aires. Norėjo ten tęs
ti universitetą, bet iš jo pareikalavo ispa
nų kalbos ir Argentinos istorijos bei geo
grafijos egzaminų. Tada Jonas išėjo kitur 
laimės ir mokslo ieškoti: pėsčias praėjo 
10.000 kilometrų, perėjo visą Pietų ir Vi
durio Ameriką, atėjo iki Meksikos sienos. 
Bet Meksika jį išvijo: Meksikai nereikėjo 
nei studentų, nei darbininkų. Tada Jonas 
per Venecuelą pateko į 'Braziliją (1932 
m.), valtimi perplaukė visą Amazonės upę.

,,Tuo laiku buvo kolonizuojama šiaurės 
Parana, gana lengvomis sąlygomis. Jonas 
Jasiūnas įsigijo 7 alkeirius miško (1934 
m.) netoli vokiečių kolonijos, prie dabar
tinio Rotandijos miestelio. Nuvalė ir išde
gino mišką, pasodino kavos medelius, pra
dėjo gyventi ūkininkiškai — ir taip gyve
na iki šiol. Tiesa, paskutinieji metai buvo 
nelaimingi: buvo didelė šalna, kavos me
deliai nušalo; pradėjo atsigauti, bet šiais 
metais buvo labai sausa, ir kava beveik 
nedavė vaisiaus. Gerai, kad turėjo šiek 
tiek santaupų — kitaip būtų badas. Norė
tų tą savo ūkelį parduoti ir senatvę 'pra
leisti kur nors ramiau prie knygų, bet nie
kas dabar kavos plantacijų neperka“.

KNYGA APIE LIETUVIŲ TAUTINIUS 
RŪBUS

Kanadoje Lietuvių Tautodailės Institu
tas 'netrukus išleis dailininkų ibei liaudies 
meno tyrinėtojų Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių knygą .Lithuanian National 
Costumes“, parašytą anglų kalba. Kaip 
žinia, Antanas Tamošaitis yra suredagavęs 
air pamuošęs visą eilę leidinių, liečiančių 
lieuv'ių liaudies meną. Svarbiausias jo 
darbas šioje srityje yra nepriklausomybės 
laikais išleistos ,,Sodžiaus meno“ aštuonios 
knygos (1931-1939).

Atsiųsta paminėti
Jokūbas Kregždė, Lietuvos reformatų 

raštija. Istorinė apžvalga. Devenių Kultū
rinio Fondo leidinys Nr. 4, Chicago. 1978 
m. 271 psl. įrišta į minkštus viršelius. Vir
šelis daihilnlinko inž. Hermano Pov>:lomiio. 
Kaina 5 dol. Leidyklos adresas: Mūsų 
Sparnai, 5711 So. Richmond St., Chicago, 
IL. 69629, USA. Autorius apima visą 'Lie
tuvos reformatų raštiją, pradedant XVI 
a. dir foailigant XX a.

Mūsų sparnai, Nr. 45, 1978 m. gruodis. 
Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas, 
Čikaga.

Laiškai lietuviams, Nr. 1, 1979 m., Tė
vų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės 
kultūros mėnesinis žurnalas, Čikaga.
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Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė
I Atsakomybės pagrindai

Atsakomybė visada yra susieta tiktai su 
veikimu, t.y. su tam tikrais veiksmais ar 
su neveikia, kai yra pareiga veikti. Atsa
komybė negali kilti už mintis ar net už 
objektyviai neišreikštus kėslus, tame tar
pe ir už simpatijas ar antipatijas tam tik
ram veikimui. Taigi, nėra atsakomybės be 
veiklos ir ne už veiklą. Veikimą gali atlikti 
tik konkretus asmuo ar konkretūs asme
nų grupės. Kaip žinoma, ne tik žmonės, ne 
tik paskiri individai yra laikomi asmeni
mis. Žmonės, individai yra vadinami fizi
niais asmenimis, ir jie sudaro tik vieną as
menų grupę. Yra ir antra asmenų grupė, 
kuri vadinama juridiniais ar moraliniais 
asmenimis ir prie kurių priskiriamos įvai
rios organizacijos, tarp jų ir valstybė. 
Juridiniai asmenys už savo veikimą atsa
kingi jiems priklausančiu turtu (valsty
bei, pvz., uždedamos reparacijos ar pritei
siama atlyginti padarytą žalą), tam tikru 
savo padalinių veiklos susiaurinimu, su
spendavimu ar net likvidavimu (pvz., vals
tybės demilitarizacija) ir savo egzistenci
ja aplamai. Tai yra juridinio asmens atsa
komybės ribos, o toliau jau už juridinio 
asmens veikimą atsako fiziniai asmenys 
tie, kurie veikė juridinio asmens vardu ar 
pavedimu. Kiekvieno taip veikusio fizinio 
asmens atsakomybės ribos nustatomos jo 
jo paties veikimo ribomis. Už juridinio as
mens veiksmus negali tokiu būdu atsakyti 
tie jonariai — fiziniai asmenys, kurie be
tarpiškai nedalyvavo tame konkrečiame 
veikime, už kurį juridinis asmuo dėl vienos 
ar kitos priežasties neša atsakomybę. Vals
tybės piliečiai, pavyzdžiui automatiškai ne
neša atsakomybės už savo valstybės veiks
mus, jeigu jie patys betarpiškai tų veiksmų 
neatliko. Lygiai taip pat tenka vertinti ir 
kitų organizacijų narių atsakomybę už or

ganizacijos veiklą. Pavyzdžiui, Niurnber
go Tribunolo sprendimu, pripažinusiu na
cių partiją nusikalstama organizacija, 
kiekvienas tos partijos narys nebuvo laiko
mas automatiškai atsakingu už visus par
tijos padarytus nusikaltimus, o tik už tai, 
ką pats betarpiškai buvo atlikęs. Taigi, nė
ra automatinės fizinių asmenų atsakomy
bės už veikimą juridinio asmens, kurio jie 
yra nariai. Tuo labiau nėra ir negali būti 
vieno asmens atsakomybės už kitų asmenų 
veikimą tik dėl to, kad jie yra sietd kokiais 
nors saitais — šeimyniniais, geografiniais, 
tautiniais, religiniais, kultūriniais, istori
niais.

Tačiau asmens negalima laikyti atsakin
gu už bet kurį jo veikimą. Atsakomybei 
kilti reikalinga, kad asmuo veiktų laisva 
valia, t.y. kad jis galėtų laisvai pasirinkti 
savo veikimo būdą bent tarp dviejų gali
mų veikimo varijantų. Tokie atvejai, kai 
žmogaus valios laisvė lygi nuliui, kai ji 
visiškai eliminuota, yra išimtiniai ir gana 
reti. Labiausiai sudėtingi atsakomybės 
prasme yra tie atvejai, kai žmogaus laisva 
valia yra ribota, kai nėra gero pasirinki
mo tarp jam prieinamų veikimo varijan
tų. Tam tikrais (toli gražu ne visais) at
vejais asmens valios laisvės ribotumas su
daro situaciją, kurioje asmuo už savo vei
kimą laikomas neatsakingu, žmogaus min
tis sukonstravo bent tris tokius atsakomy
bę pašalinančius asmens veikimo atvejus:

1. Būtinoji gintis, būtinoji todėl, kad ji 
nekali viršyti pačios ginties ribų, pe
reidama, pvz., į kerštą, užpuolimą ir 
pan.

2. Kraštutinė būtinybė, kai asmuo ne
turi galimybės išgelbėti didesnės reikš
mės vertybių, nesužeisdamas ar nesu
naikindamas mažesnės reikšmės ver
tybių. Pvz., į kraštutinės būtinybės są
lygas stato vyriausybes teroristai.

3. Prievarta, kai išorinės jėgos, stambes
nės už to asmens jėgas, verčia asmenį 
elgtis ne pagal savo laisvą valią, bet 
pagal tų išorinių jėgų valią ir kai pa
sidavimas tokiai prievartai įtelpa į 
būtinosios ginties ar kraštutinės bū
tinybės rėmus.

Būtinosios ginties ir kraštutinės būtiny
bės situacijose asmuo veikia savo laisva 
valia, kuri yra ribota išorinių aplinkybių, 
o prievartos atveju asmuo veikia svetima 
valia, kuriai pasiduoda, stengdamasis iš
vengti sankcijų bei kitokių pasekmių, ku
rios, jo vertinimu, bus sunkesnės nei jo 
priverstinio veikimo rezultatai.

Valios laisvės ribotumas visais kitais 
atvejais laikomas atpalaiduojančiu nuo at
sakomybės, tačiau atsakomybės laipsnis 
priklauso nuo valios laisvės laipsnio. Ribo
ta valios laisvė proporcingai apriboja ir 
asmens atsakomybę. Kiekvienoje visuo
menėje asmens valios laisvė yra tuo ar 
kitu laipsniu ribota, tačiau totalitarinėje, 
visuomenėje, kur į asmenį žiūrima kaip į 
paprastą valstybės valios vykdytoją, kur 
jo valios laisvė yra ignoruojama ir iš 
anksto sutapatinama su valstybės valia, 
kur kiekvienas asmens laisvos valios pa
sireiškimas, jei jis su valstybės valia ne
sutampa, yra traktuojamas kaip nusikalti
mas ir susilaukia Skaudžių represijų, as
mens veikimas visais atvejais priartėja 
prie būtinosios ginties, kraštutinės būtiny
bės ar prievartos situacijų, o kartais su 
jomis pilnutinai sutampa. Todėl asmens 
atsakomybė už veikimą totalitarinės vi
suomenės sąlygose turi būti vertinama pa
gal šiuos situacinuis kriterijus. Čia labai 
svarbus momentas todėl, kad žmonės Lie
tuvoje ir Tarybų Sąjungoje aplamai ban
do kone visais atvejais traktuoti save kaip 
veikainčius ne laisva valia, o valstybei ver

čiant, tuo atleisdami save nuo atsakomy
bės už tokius veiksmus, nes, sako, dides
nė jėga — vis major — tarybinė valstybė 
— privertė juos tuos veiksmu atlikti. As
muo yra vis dėlto moralinis sutvėrimas ir 
stengiasi, kad ir ribotos laisvos valios si
tuacija, veikti nepažeisdamas savo mora
linio kodekso ir pagal šį kodeksą visgi kaž
ką naudingo atlikti. Jeigu asmuo visiškai 
nepaiso savo moralinio kodekso, pasitei
sindamas tuo, kad, deja, negalėjo laikytis 
jo nuostatų dėl valstybės ar panašios jė
gos prievartos, tai jis neišvengiamai per
žengia ir būtinosios ginties bei kraštu
tinės būtinybės situacijų ribas, tampa ak
lu svetimos (pvz., valstybinės) valios vyk
dytoju ir turi atsakyti už tokius, kad ir 
prievartos situacijoje atliktus, savo veiks
mus. Netgi veikdamas, kaip valstybės ar 
bet kokios kitos didesnės už save jėgos 
agentas, žmogus netampa robotu, nepra
randa savo laisvos valios ir gali pasirink
ti tarp atsisakymo veikti ir veikimo, o pa-

A. Stromas
sirinkęs veikimą, —ir tarp atskirų veikimo 
varijantų. Betgi veikdamas net ir kaip pa
prastas tokios jėgos robotas, asmuo vis dėl
to yra atsakingas už savo veikimą, nes jis 
laisva valia save surobotino, nuasmenino. 
Traukdami tokį asmenį atsakomybėn, mes 
jį vėl suasmeninam, pakeliam į aukštesnę 
žmogiškumo pakopą ir tuo padedam jam 
atgauti savo inte-gritetą bei orumą.

TUo klausimu šiandieną jau yra sukaup
ta nemaža patyrimo. Pirmaujanti vieta 
čia, tur būt, priklauso denacifikaciniam 
patyrimui Vokietijoje, kai tiems asmenims, 
kurie dalyvavo masinėse žudynėse arba 
kurie vykdė nacių valdžios pavedimu eg
zekucijas koncentracinėse stovyklose ir pa
našiai, nebuvo leidžiama pasiteisinti tuo, 
kad jie buvo paprasti kareiviai ar parei
gūnai ir vykdė tik savo vyriausybės ar 
viršininkų įsakymus. Jiems buvo pasaky
ta, kad yra tam tikri tarptautiniai visų 
dorų žmonių pripažinti principai, kurių 
laužyti nevalia net ir tada, kai atsisaky
mas juos sulaužyti gresia asmens laisvei 
ar net gyvybei. Savo laisvę ir gyvybę rei
kia saugoti bei tausoti, tačiau jų vardu ne
galima naikinti aukštesnių už jas vertybių, 
kaip antai: kitų žmonių laisvės ar gyvy
bės. Žinoma, visi veiksmai, atlikti ribotos 
valios laisvės sąlygose, teturi ir ribotą at
sakomybę. Negalime automatiškai pasaky
ti, kad nėra skirtumo tarp pilnos valios 
laisvės ir nepilnos. Tačiau ribotos valios 
laisvės dingstimi pilnai atleisti nuo atsa
komybės taip pat negalima.

Tačiau taikant savo elgesiui nuosavą 
moralinį kodeksą ir juo nustatytą verty
bių skalę, yra įmanoma, net esant totali- 
taristinės valstybės tarnyboje, atlikinėti 
jos prievartos primestus amoralius veiks
mus taip, kad tas dalyvavimas atitiktų bū
tinosios ginties ar kraštutinės būtinybės 
situacijų kriterijus. Šiuo atveju tarnyba 
totalitarinei valstybei gali būti atsakomy
bės (ir net aukštesne už ją) prasme pilnai 
pateisinta.

Verneris Heisenbergas, vokiečių elemen
tarių dalelių fizikas, atsiminimų knygoje 
apie savo mokslinę veiklą Hitlerio laikais 
Vokietijoje rašo: totalitarinėje visuomenė
je, kokia buvo nacių Vokietija, aiškiai pa
reikšti savo tikrą valią, savo nusistatymą, 
savo nuomonę tolygu savižudybei. Rezulta
te atsidursi koncla-geryje ir žūsi ar ne, bet 
tikrai būsi iš visuomenės pašalintas ir jau 
per tai negalėsi josios paveikti. O jei ne
galėsi visuomenės paveikti, tai taip atvirai 
pasireifcšdamas nusižengsi visuomenei, nes, 
likdamas joje, galėtum ją veikti teigiama 
kryptimi ir joje įgyvendinti tam tikrus sa
vo laisva valia pasirinktus nusistatymus. 
Heisenbergas teigia, kad totalitarinėje vi
suomenėje galima būti naudingu tik esant 
jos sistemos viduj, tik įsijungus į ją, tik 
veikiant joje, o per tai veikiant ir ją. Pa
šalinti save iš tos sistemos yra morališkai 
lengviausia, nors įr fiziškai sunkiausia da
lia. Ir Werneris Heisenbergas toliau rašo 
apie tai, kaip jisai, vadovaudamas vienai 
stambiausių fizikos laboratorijų Vokieti
joje, tą principą įgyvendino. Aš labai ge
rai žinojau, — pasakoja jis, — kokiu ke
liu reikia eiti tam, kad galėtum daryti 
atominius ginklus. Bet aš nėjau tuo keliu, 
o gaminau uraninius katilus, per kuriuos 
niekada negali sukurti atominės bombos. 
Aš sabotavau projektą, bet per tai daug 
daviau nacių Vokietijai. AŠ daviau jai kai 
kurių naujų energijos šaltinių, tam tikrų 
privalumų, kurių jiems faktiškai duot ne
norėčiau, bet atominio ginklo aš jiems ne
daviau. Bet tai ir yra kraštutinės būtiny
bės situacija — paaukoti kažką antraeilio 
vardan svarbiausio. W. Heisenbergo pa
vyzdys rodo, kad normalus, teigiamas el
gesys totalitarinėje valstybėje pilnai įma
nomas, jei elgiamasi taip, kaip paprastai 
moralūs žmonės elgiasi, papuldami norma
lioje visuomenėje į kraštutinės būtinybės 
sąlygas.

Panašiai elgėsi ir ,,Novyj mir" žurnalo 
redakcija Maskvoje, kai tam žurnalui va
dovavo Aleksandras Tvardovškis. Kartais 
jie atspausdindavo kažką, ką Centro Ko
mitetas reikalaudavo atspausdinti, bet kam 
jie patys ypatingo polinkio neturėjo. Da
rydami taip ir tinkamai naudodamiesi 
Tvardovskio autoritetu, jie tuo pačiu su
gebėjo atspausdinti visą plejedą puikių 

rusų literatūros veikalų, tame tarpe ir kai 
kuriuos Solženycino apsakymus. Įdomu, 
kad ir autoriai, kurie norėjo pasireikšti 
per ,,Novyj mir“, irgi elgėsi panašiai. Sol
ženycino atsiminimų knygoje ,,Kaip lėliu
kas badėsi su ąžuolu“ rašo, kad jisai buvo 
paruošęs 'bent kelis „Ivano Denysovičiaus“ 
varijantus. Autorius pats save cenzūravo, 
nes jo pagrindinis vertybinis tikslas šiuo 
atveju buvo bet kuriuo, kad ir kukliausiu 
varijantų (žinoma, neinant į kompromisus 
su savo sąžine) užsitikrinti, kad šis jo vei
kalas būtų atspausdintas „Novyj mir“ žur
nale ir tuo būdu kuo didesnis žmonių skai
čius galėtų tą knygą perskaityti. Tai jam, 
kaip žinia, ir pavyko.

Panašiai elgiasi Lietuvoje ir vadinamie
ji „konservacininkai“, t.y. žmonės, kurie 
aktyviai bendradarbiauja su tarybų val
džia, bet panaudodami savo oficialią padė
tį valdžios aparate, mokslinėse institucijo
se arba kitose Tarybų Sąjungos oficialiose 
įstaigose, pirmoje eilėje stengiasi išsaugoti 
kultūrines, ūkines bei gamtines vertybes. 
Tie žmonės, žinoma, vykdo visus Maskvos 
pavedimus, bet vykdo juos taip, kad tik
rieji Lietuvos interesai per daug nenuken
tėtų, o kartais net ir laimėtų. Taip elgda
miesi, jie taip pat veikia kraštutinės būti
nybės situacijoje. Įdomu, kad tie asmenys, 
kurie Tarybų Sąjungoj jungiasi pasiprie
šinimui prieš valdžią į pogrindines orga
nizacijas (tokias kaip, pvz., ,,VSCHSON“- 
AS“), laiko sau būtinu elgtis tarybinio gy
venimo paviršiuje kaip lojaliausi savo ša
lies piliečiai, kad nepatrauktų saugumo 
organų dėmesio ir per tai nepastatytų į 
pavojų tos pasipriešinimo organizacijos, 
kuriai jie priklauso.

Laisva valia yra būtinas, bet vis dėlto 
pats savaime dar irgi nepakankamas pa
grindas atsirasti atsakomybei už asmens 
veikimą. Asmuo pats turi dar sugebėti 
nešti atsakomybę už savo veikimą, t.y. bū
ti atsaknus. Vaikai ir nepilnapročiai nėra 
atsaknūs, nes jie neatiduoda sau pilnos 
ataskaitos apie tai, ką daro, jiems trūksta 
adekvataus savo veikimo ir jo pasekmių po 
būdžio supratimo. Taigi atsaknumas yra 
dar vienas svarbus elementas, kuris ribo
ja asmens atsakomybę už tai, ką jis atlie
ka.

Ir pagaliau dar viena riba yra asmens 
kaltė. Ką reiškia kaltė? Ji yra asmens 
psichinis santykis su veikimu, kurį jis at
lieka. Jeigu žmogus adekvatiškai supran
ta, ką jis daro, ir tiksliai žino, ką jis nori 
padaryti, kaltės problema nekyla, žmogus 
yra kaltas: jo sąmonė buvo adekvati vei
kimui, o veikimas adekvačiai išreiškė jo 
valią. Tačiau toli gražu ne visada taip 
yra. Kartais žmogus, tinkamai nesiorien- 
tuodamas konkrečioje situacijoje, gali 
klaidingai suprasti savo veiksmų pobūdį ir 
nesugebėti suvokti tų ar kitų pasekmių, 
kurias jo veikimas iššaukė ar galėjo iš
šaukti. Ir tada žmogus nėra atsakingas už 
šias pasekmes. Jo veikla gali būti žalinga, 
bet jis už padarytą žalą nebus atsakingas, 
nes neteisingai suprato, ką daro, o todėl 
veikė nekaltai. Anglų teisėj į kiekvieną 
veikimą žiūrima iš dviejų pusių; kaip į 
actus reus, t.y., veikėjo veikimą, ir kaip į 
mens rca, t.y. veikėjo mintį, — tai, kaip 
jis suvokė savo veikimą. Kai tiedu sutam
pa, problemų nėra, bet kai nesutampa, kai 
nustatyta, kad mens rea yra kitoks, negu 
actus reus, veikėjas atsako tik už tą savo
jo akto (actus reus) dalį, kuri buvo ap
rėpta jo sąmonės (mens rea) ir tik taip, 
kaip jo sąmonės buvo suvokta (tačiau jo
kiu būdu neišeinant už paties akto ribos). 
Kaltės klausimas yra bene sudėtingiau
sias asmens atsakomybei pagrįsti, ir jo jo
kiu būdu negalima ignoruoti. Jeigu mes 
ignoruosim šitą momentą ir trauksim at
sakomybėn atsaknų asmenį vien tik už tai, 
kad jis laisva valia atliko objektyviai ža
lingą veikimą (t.y. nenustatysim, kad jis 
tiksliai suprato savo veikimą taip, kaip jis 
objektyvioj tikrovėj pasireiškė, tai mes 
teisime nekaltą asmenį, taikysime jam tai, 
ką teisininkai bei etikai vadina objektyviu 
įkaltinimu.

Taigi, visa, kas pasakyta, rodo, kad at
sakomybės klausimas yra gana sudėtingas. 
Čia aš išdėščiau tik bendrą keturių pa
grindų atsakomybei atsirasti koncepciją: 
1) atliktas veikimas, 2) laisva valia, 3) 
atsaknumas ir 4) kaltė. Tačiau ir tai, tur 
būt, pakanka, kad suprastume, jog švais
tytis, kaip mes kartais mėgstame, atsako
mybės primetimu yra neatsakinga iš es
mės. Atsakomybė kyla už veikimą, tik už 
veikimą, bet toli gražu ne už kiekvieną 
savo atliktą veikimą asmuo gali būti laiko
mas atsakingu. Tam reikia dar daug pa
pildomų sąlygų. Negalima būti atsakingu 
už veikimą, atliktą ar veikėjui neturint va
lios laisvės, ar jam esant neatsakniu as
meniu, ar nesuvokiant savo veikimo bei 
jo pasekmių taip, kaip šie pasireiškė ob
jektyvioje tikrovėje, kitaip sakant, už ne
kaltą veikimą.

(Bus daugiau)

SOV. SĄJUNGOS TAUTŲ DRAMATUR
GIJOS IR TEATRO FESTIVALIS

Sąjunginiame Sov. Sąjungos tautų dra
maturgijos ir teatro festivalyje Sov. Są
jungos kultūros ministerijos ir rašytojų 
sąjungos III laipsnio diplomu apdovanoti 
režisierius E. Kazančanas ir dailininkė D. 
Mataitienė už Justino Marcinkevičiaus 
,,Mindaugo“ pastatymą Jerevano, Armėni
jos sostinės, dramos teatre.

„ AUŠRA44
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TIKINTIEJI IEŠKO DIALOGO SU 
VALDŽIA

Prieš du dešimtmečius, pasibaigus niū
riajai stalinizmo epochai, Tarybų Sąjunga 
pradėjo intensyvią dialogų politiką, ši 
politika davė gana apčiuopiamų rezultatų: 
įšaltąjį karą“ pakeitė sustiprėję prekybi
niai ir kultūriniai ryšiai tarp Rytų ir Va
karų. Tai, visų pirma, diaologo tarp TSRS 
ir JAV, VFR* 'bei kitų vakarų valstybių 
rezultatas. Net svarbiausiam dabartiniam 
TSRS priešininkui — Kinijos Liaudies 
Respublikai kuri vis 'dar nesileidžia į kal
bas, Tarybų Sąjunga atvira dialogui.

Vyksta intensyvus dialogas ir šalies vi
duje tarp valdžios atstovų ir tarp įvairiau
sių visuomenės grupių, sluoksnių, įvairių 
specialybių bei pomėgių žminių: darbo 
pirmūnų, propagandistų, automėgėjų, so
dininkų, žūklės mėgėjų, šunų bei karvelių 
augintojų, filatelistų ir dar daugybės kitų 
grupuočių, draugijų bei sąjungų. Net su 
nusikaltėliais kalinimo vietose pastoviai 
kalbamasi.

Bet yra viena gyventojų kategorija, su 
kuria tarybiniai valdžios atstovai niekada 
jokio dialogo nenori ir, kaip atrodo, nė 
nesirengia kalbėtis. Tai tikintieji.

Jei kai kuriose respublikose tikintieji 
sudaro nedidelę gyventojų dalį, tai Lietu
voje jų — daugiau nei pusė (gyventojų. Pa
tys ateistai tvirtina, kad Lietuvoje šiuo 
metu apie 50% tikinčiųjų. O žinant ateis
tų ,,objektyvumą“, galima drąsiai sakyti, 
kad tiki ne mažiau 70-75% gyventojų. Juk, 
skaičiuodami tikinčiuosius, ateistai visus 
pedagogus, mokslinius darbuotojus, medi
kus, inžinierius laiko ateistais. Tuo tarpu 
nemaža dalis (šių specialybių žmonių yra 
tikintys. Dalis jų tikėjimą išpažįsta slapta. 
Nemažai netgi partijos narių, ypač kaime, 
laiko save tikinčiaisiais, nors ir slaptai, 
tuokiasi ir krikštija vaikus bažnyčioje.

Į tikinčiųjų bandymus pradėti dialogą, 
valdžios organai dažnai atsako: ,,Religijos 
klausimas Tarybų Sąjungoje yra išspręs
tas ir jokių papildymų diskusijų vesti nė
ra jokio reikalo“.

Yra įstatymai, namaža nutarimų, papil
dymų, kurie ir reguliuoja religinę veiklą. 
Tačiau kiekvienoje veikloje visada iškyla 
daug neaiškumų, neteisingų įstatymų ar 
įstatų aiškinimų, kartais net nusižengimų, 
todėl periodiški susitikimai su valdžios 
valdžios atstovais būtų tikslingi. Tik keis
ta: religijos, Bažnyčios reikalus valdžios 
atstovai sprendžia visada „aiškiai“. Tik, 
deja, ne tikinčiųjų labui; tikintiesiems dėl 
to labai ir labai daug kas neaišku. Norėda
mi ką nors išsiaiškinti, jie atsimuša į šaltą 
ir kietą biurokratizmo sieną.

Tiesioginiai respublikos valdžios organų 
ryšiai su dvasiškija palaikomi tik per vie
ną asmenį — religinių reikalų įgaliotinį. 
Jo funkcija — stabdyti religijos veiklą ir 
skaldyti Bažnyčią. Vietiniai valdžios orga
nai: rajonų, apylinkių, miestų vykdomųjų 
komitetų pirmininkai vienu iš savo veik
los uždavinių laiko pareigą visokeriopai 
kenkti Bažnyčiai ir visokiausiom priemo
nėm, kurių jų veiklos arsenaluose tikrai 
netrūksta, trukdyti normalią jos veiklą — 
kažką uždrausti, nugriauti, neleisti. Iš ša
lies žiūrint, susidaro įspūdis, kad jiems 
duotas uždavinys — kuo labiau nuteikti 
plačiąsias liaudies mases prieš Tarybų 
valdžią. Ir, reikia pripažinti, kad šioje sri
tyje jie pasiekė tikrai neblogų rezultatų!

Tiesa, su plačiąja visuomene (tikinčiai
siais) yra dar viena bendravimo forma — 
ateistinės paskaitos. Bet čia jau daugiau 
monologas, negu dialogas — kalba tik vie
na pusė — ateistai. Kam nors iš tikinčiųjų 
klausytojų pabandžius papolemizuoti arba 
priminti apie įvairius religinės veiklos 
trukdymus, lektoriai vengia atsakymo 
teisindamiesi, kad jie nesą kompetetingi 
šiuo klausimu, kad nėra laiko, kad jie ne- 
siruošią leistis į polemiką; o klausimų 
srautui nesibaigiant, staiga gęsta šviesa ir 
pradedamas demonstruoti ateistinis fil
mas.

O su eiliniais tikinčiaisiais, išdrįsusiais 
užsiimti nors Šiek tiek aktyvesne religine 
veikla, dialogą jau veda dar viena valdžios 
instancija — KGB.*

Bet kodėlgi, ši instancija? Juk visi ži
nome, kad milicija kovoja su visuomenės 
priešais, o saugumo organai — su valsty
bės ir partijos priešais. Tad nejau akty
vieji tikintieji pavojingesni už vagis, plė
šikus, žmogžudžius, prievartautojus, ku
riais domisi tik milicija?

Tad kodėl vis dėlto valdžios organai ven
gia dialogo su tikinčiaisiais? O gal jie... 
bijo? Atrodytų nesąmonė: viena iš pačių 
galingiausių pasaulio valstybių, turinti sa
vo dispozicijoje sunkiai įsivaizduojamą 
atominį ir raketinį arsenalą, valstybė, ku
rios sienas saugo milijonai ginkluotų iki 
dantų karių, bijo, ir ko bijo — moterėlės, 
pardavinėjančios devocionalijas, bijo žmo
gaus, spausdinančio ir platinančio katekiz
mą, bijo kunigo, mokančio vaikučius po
terėlių, bijo paties katekizmo!.. Sunku pa
tikėti, kad tokia milžiniška valstybė bijotų 
tikėjimo, kurio kertiniai akmenys — Die
vo ir artimo meilė. O vistik bijo — kitaip 
saugumo organai nesidomėtų Bažnyčios 
reikalais. Tai verčia giliai susimąstyti.

Nors Lietuvos Katalikų Bažnyčia vals
tybės laikoma Pelenės vietoje, ji yra loja
li valstybei. Bent ji stengiasi būti lojali. 
Tiesa, praeityje būta susidūrimų, nes, kei
čiantis santvarkai, tarybiniai pareigūnai 
buvo labai nepakantūs Bažnyčiai. Šiuo me

tu nė vienoje Lietuvos bažnyčioje kunigai 
neragina parapijiečius sabotuoti, kenkti 
valstybei. Priešingai — jie ragina, kad ti
kintieji būtų geri dori visuomenės nariai 
ir savo sąžiningu darbu galėtų būti pa
vyzdžiu kitiems.

Šiuo metu valdžia kovoja už žmonių do
rovingumą. Juk net ir pati tobuliausia ide
ologija negalės sukurti šviesios ateities, 
jei visuomenės nariai ištvirkaus, gers, jei 
vis labiau plis smurtas, venerinės ligos. Ir 
čia Bažnyčia galėtų valstybei būti gera 
padėjėja. Su išvardintomis blogybėmis ji 
kovoja per visą savo egzistavimo istoriją 
ir šitos kovos iš jos pasimokyti galėtų vi
si. O rezoliucijos ir nutarimai tų blogybių 
nenugalės.

Bet grįžkime prie dialogo. O jis vyks, 
ta ,,neakivaizdiniu“ būdu.

Ilgai ateistai drabstė purvais religiją ir 
jos tarnus, nesulaukdami jokio atkirčio. 
Kai dienos šviesą išvydo „LKB Kronika“, 
ateistų išpuoliai ir šmeižtai vis dažniau 
gauna triuškinantį smūgį, ne jėgos, o tie
sos smūgį. Į kiekvieną ateistų provokaciją 
ar šmeižtą šis leidinys atsako svariais ar
gumentais, paremtais įstatymų straipsniais, 
tarptautine teise, tarpvalstybinių susitari
mų rezoliucijomis ir bendražmogiškosios 
moralės principais.

Mūsų Bažnyčia — kankinių Bažnyčia. 
Persekiojimai tik labiau ją užgrūdina. Baž
nyčia nepralaimės, kaip nepralaimėjo du 
tūkstančius metų. Pralaimi tie, kurie prieš 
ją kovoja, kurie bijo dialogo su tikinčiai
siais.

O iš nuoširdaus dialogo su tikinčiai
siais, su Bažnyčia daug laimėtų mūsų vi
suomenės dvasinis gyvenimas.

Kuo greičiau ateistai tai supras, tuo dau
giau pasitarnaus visuomenės gerovei.
*)Vokietijos Federalinė Respublika. 
*)Valstybinio Saugumo Komisarųatas.

R. Viskanta

LIETUVOJE
ANTRASIS PABALTIJO RESPUBLIKŲ 

BOKSO ČEMPIONATAS

Panevėžyje buvo surengtas II Pabaltijo 
respublikų absoliutus bokso čempionatas. 
Čempionu (daugiau kaip 85 kg) tapo Lie
tuvos Ikūno kultūros instituto pirmakur
sis sporto meistras Jonas Silevičius.

Antrojoje grupėje (iki 85 kg) pirmą 
vietą laimėjo Sov. Sąjungos pirmenybių 
prizininkas, Vilniaus pedagoginio institu
to lantralkiursis A. Jančiauskas.

Visų trijų kraštų rinktinių mačą laimė
jo Lietuvos boksininkai. Jie estus įveikė 
9:0, o latvius — 6:3.

DONATAS BANIONIS BEETHOVENO 
VAIDMENYJE

Panevėžio dramos teatro ir filmų akto
rius Donatas JEianionis sukūrė pagrindini 
Beethoveno vaidmenį Rytų Vokietijos DE
FA studijas filme „Beethovenas — gyve
nimo diifenos“. Filmą režisavo H. Zemanas, 
scenarijų parašė G. Gunertas, pasinau
dodamas prancūzo rašytojo R. Rollando 
studija ,,Beethoveno gyvenimas“ (išsp. 
1903 m., išversta i lietuvių įkalbą V. Ka
mantausko 1927 m.) bei kita medžiaga.

JAUNIMO TEATRO NAUJI 
SPEKTAKLIAI

Šiais metails Vilniaus Jaunimo Teatras 
numato vastatyti prozininko R. Granausko 
debiutinę pjesę apie poetą Vienažindį „Ro
žės pražydiėjimas tamsoje“. Taip pat ruo
šiama nauja jauno rašytojo Sauliaus Šal
tenio (g. 1945) dramą „Kristijonas“ apie 
lietuvių literatūros klasiką Donelaitį.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

SAVOS SPAUDOS GAIVA

Siunčiu 20 sv. prenumeratai ir už kalen
dorių. Kas liks, tebūna laikraščio ateičiai.

Kartais -užtrunki žmogus — taip ir su 
manim. Nors nuošalyje išsirinkau gyventi, 
tačiau praeitis gijom tiesiasi ir be pertrū
kio rezga mano asmenį su šios dienos 
spaudos gaiva. Kai pradedu ką rašyti, 
-dažniai nuslystu nuo „koto“. Nemėgstu re
klamos, esu taip pat jautrus, jei kais de
dasi -esąs turįs teisę savo, kartais net la
bai -kvailokas, pamokas teikti mano kel- 
rodystei. Atleiskit! Daug nuoširdžių linkė
jimų!

Pr. Leškevičius
Berlynas, III. 7 d.

KLAUSTA IR ATSAKYTA

„Europos Lietuvio“ Nr. 6 „Skaitytojų 
laiškų“ Skyriuje iškėliau klausimą „Ar 
galėtų būti lietuvių kitokios valios, o ne 
geros?“ Iš darbų pažinsi geros valios lie
tuvį — taip atsiliepė p. P. Severe „Ė. Lie
tuvio“ Nr. 9. Pagal j-į, blogos valios lietu
vių yra dabar, buvo Vokietijoje, buvo ir 
Lietuvoje. Jei jų yra, negali būti, kad yra 
tik dvi rūšys, -gerų ir blogų. Jų galėtų bū
ti net trys rūšys: blogesnių, blogų ir blo
giausių. Taip pat ir su geros valios lietu
viais, yra geresnių, -gerų ir geriausių. Pa
našiai skirsto sportininkus ir gražuoles, 
renka -vis iš trijų.

Už atsiliepimą galiu būti dėkingas, kad 
-atkreipė į tai dėmesį ir teikėsi atsakyti. 
O kaip laikyti tokius lietuvius, kurie iš 
kito nieko neima ir kitam nieko neduoda?

|Eiogiau, kaip priežodis sako, yra tada, 
kai žmogus „nei patsai ėda, nei kitam 
duoda“, kaip tas šunelis ant šieno kupe
tos. J. Liobė

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1979 m. kovo 20 d. Nr. 12 (1452)

Europos __
Lietuvių Kronika

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖL1S

Kovo 31-balandžio 1 d. — DBLS meti
nis suvažiavimas ir LN1B susirinkimas.

Balandžio 1 d. — Šv. Onos Draugijos 
metinis susirinlkimas Sporto ir Soc. klube, 
345a Victoria Park Rd., London, E. 9.

PAIEŠKOJIMAS
Jei kas pažįsta Juozą Dreunį iš Vilkijos 

ar Adomą Kompaitį jš Raudondvario ir 
žino ką nors apie jų buvimą ar likimą 
prašomi pranešti Petrui Levandauskui 
„Europos Lietuvio“ adresu.

Londonas
LONDONO 1 SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Pirmo skyriaus narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, kovo 24 d. Rytų Lon
dono Sporto ir Socialiniame klube 7.30 
vai. vak.

Bus aptarti įvairūs reikalai ir renkami 
atstovai į DELS Metinį Suvažiavimą.

Visi Londono lietuviai kviečiami daly
vauti.

Skyriaus valdyba

DBLS SUVAŽIAVIMAS

Metinis DELS suvažiavimas įvyks š. m. 
kovo 31 — balandžio 1 d. d. Lietuvių Na
muose, Londone.

Suvažiavimo pradžia šeštadienį, kovo 
31 d. 13 vai. Tą pat dieną bus valdomųjų 
organų pranešimai ir diskusijos dėl veik
los.

18 vai. — Lietuvių Namų Akcinės b-vės 
akcininkų susirinkimas.

Sekmadienį 9.30 vai. ryto — pamaldos 
ir 10.30 — suvažiavimo tąsa: valdybos, ta
rybos ir rev. komisijos narių rinkimai, 
pranešimai ir diskusijos dėl veiklos planų. 
Suvažiavimas pasibaigs 13 vai.

L. N. B-ivės akcininkams siunčiama pra
eitų metų b-vės apyskaita.

DBLS-os PARUOŠIAMOJI REVIZIJA

Per kovo 14 savaitgalį Londone dirbo 
ir prakaitavo bent du DBLS-gos Tarybos 
nariai': Kazys lElivainis iš Nottinghamo ir 
Anicetas Bučys iš Bradfordo. Jie atliko 
preliminarinę reviziją, besiruošdami DBL 
S-os Suvažiavimui š.m. kovo 31 d.

MIRĖ VIKTORAS VALIUKAS

Kovo 14 d. mirė Viktoras Vailickas, bu
vęs vienas iš (pirmųjų lietuvių visuomenės 
veikėjų Didžiojoje Britanijoje.

Liko nuliūdę trys sūnūs ir dvi dukterys.
Laidotuvės numatomos ketvirtadienį, 

kovo 22 d. 11.30 vai. iš Lietuvių bažnyčios.

Liet. Sodyba
Velykų Sekmadienį, balandžio 15 d., 

17 vai., Sodybos skyrius rengia margučių 
varžybas. Premijos skiriamos vaikams ir 
suaugusiems. Priimami tik tikri kiaušiniai. 
Įėjimas 1 svaras — vaikams nemokamai. 
Šv. Mišios 11 vai. „Disco“ — 19 vai.

Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.
DBL sk. valdyba.

Birminghamas
MIRĖ PRANAS VILUTIS

Pranas Vilutis mirė kovo 14 d., būdamas 
(Elitiminghaim General Hospital, pasiekęs 
72 metų amžiaus.

Laidotuvių pamaldos bus laikomos 
penktadienį, kovo 23 dieną Ouir Lady of 
the Rosary bažnyčioje 11-tą valandą. Bus 
laidojamais 12-tą vai. Witton kapinėse.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — kovo 25 d., 12-30 vai., 

St. Chad's bažn.
HALIFAXE — kovo 25 d., 1 vai. p. p. 

St. Columba bažn.
NOTTINGHAME — kovo 25 d., 11.15 vai,. 

Liet. Židinyje.
LEIOESTERYJE — kovo 25 d., 14 vai., 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — balandžio 1 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
KETTERINGE — balandžio 1 d., 14 vai.
NORTHAMPTONE — balandžio 1 d., 16 

vai., St. John's.
NOTTINGHAME — balandžio 8 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje. Vertinės apeigos 
su procesija.

STOKE-ON-TRENTE — balandžio 8 d., 
14.30 vai., St. Wulstan's.

LEIGH — balandžio 1 d., St. Joseph's 
bažn.

ECCLES — balandžio 8 d., 12.15 vai. Išpa
žintys prieš pamaldas.

BOLTON — balandžio 16 d., 11 vai., St. 
Patrick's bažn.

Nottingliamas
SVARBU

■Lietuvių parapijiečių susirinkamas 
svarbiems reikalams aptarti įvyks kovo 
25 d., po 11.15 vai. liet, pamaldų Židinyje. 
Visi kviečiami.

Liet. Sielovada ir Bendrija

Derby
MOTINOMS IR LIETUVAI

Žaliajame Marijos mėnesyje, gegužės 5 
d. čia D. Britanijos lietuviai susirinks Mo
tinėlėms pagerbti ir Lietuvai gyvai prisi
minti.

Po stiprios akademinės^meninės dalies, 
kur vyraus jaunimas, seks prie geros mu
zikos šokiai, alkis trauks mūsų dailės me
nininkų kūriniai. Toks įvykis šįmet D. 
|Eritanijoje tebus vienintelis, tad visus iš 
visur maloniai kviečiame atvykti ekskur
sijomis ir pavieniui. Atsimintina, kad pel
nas eis didžiajam mūsų jaunimo kongre
sui paremti.

Programos atlikėjai ir ką jie išpildys, 
prašomi pranešti P. Popikai, 22 Bass St., 
Derby DE3 3BS. Tel. 96-49430, o apie dai
lės darbus tuo pačiu adresu R. Popikienei.

Visų labai laukiame Derbyje!
DBLK Bendrijos C. Valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d., 6.30 vai. vakaro Derby sky
rius šaukia visuotiniį-metinį skyriaus na
rių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks „Duke of York“ vieš
bučio patalpose, Burton Rd., Derby. Laiku 
reikiamam narių skaičiui nesusirinkus, 
po valandos 'bus šaukiamais kitas susirin
kimas, kuris bus laikomas teisėtu, nežiū
rint susirinkusių narių skaičiaus.

Susirinkime, be kita ko, bus renkamas 
atstovas į metinį S-gos Suvažiavimą Lon
done ir visa eilė svarbių, mus liečiančių 
reikalų.

Be to, į Šį susirinkimą atvyksta ir 
DBLS-gos Centro V-bos pirm. J. Alkis. 
Nariams dalyvavimas būtinais.

Kadangi, kaip minėta, bus daug ir įvai
rių reikalų, todėl į šį susirinkimą malo
niai kviečiami atsilankyti ir nenairiai. Vi
si bus mielai laukiami, o mūsų mielos šei
mininkės žada visus pavaišinti skaniais 
sumuštiniais.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
šaukiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
metinis narių susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir 
atstovų į DBLS-gos suvažiavimą, rinkimai 
ir kt.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PADĖKA

Lietuvių Filmų ir Raldlijo vieneto reika
lams J. Paulauskas, V. Gurevičius ir S. 
Sasnauskas paaukojo po 5 sv., už ką vie
netas nuo širdžiai dėkoja. Ypatingą padėką 
reiškia Bradlfordo lietuvių klubui „Vytis“ 
už dažną finansinę paramą vienetui.

L. F. R. vienetas

Manchesteris
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 3 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio Skyrius surengė M. L. S. 
klube šv. Kazimiero minėjimą.

Minėjimą atidiarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas.

Paskaitą Skaitė V. Bernatavičius, kuris 
kruopščiai surinktais daviniais nušvietė 
šv. Kazimiero asmenį, (gyvenimą ir mirtį.

Kadangi šv. Kazimieras yra Lietuvos 
;globėjas, mums ypač reikia jį prisiminti 
šiuo metu, kai Lietuva yra pavergta ir sie
kia išsilaisvinimo iš rusų okupacijos. Jo 
pagalba šiuo metu mūsų tautai yra itin 
reikalinga.

Programos neturėta. Minėjimas baigtas 
sugiedanlt Marija, Marija.

Po minėjimo Kazimieras Murauskas sa
vo vardinių proga surengė šaunų balių, 
kuriame dalyvavo beveik visi dalyvavu
sieji minėjime. Kun. V. Kamaitis palai
mino stalus ir tarė žodį, kuriuo palinkėjo 
mūsų Kazimierui gražios kloties, o po jo 
tarė žodį kiti. Vist jam sugiedojo ilgiau^ 
isų metų.

lEialius vyko visų pakilioje nuotaikoje ir 
nusitęsė iki vėlaus laiko.

Vokietija
P. ODINIO KONCERTAI

Turime dar vieną profesionalą muziką. 
Sausio mėn. fleitininkas Petras Odinis 
labai sėkmingai išlaikė valstybinius egza

minus Esseno Hochschule fuer Musik.
Petras Odinis gimė 1946 m., Vilniuje. 

Studijavo Vilniaus valst Konservatorijo
je. Dirbo valst. pučiamųjų orkestre „Tri
mitas“. Kurį laika dirbo valst. Filharmo
nijoje. Į Vakarų Vokietiją P. Odinis at
vyko 1974 m.

Grojimą fleita tobulino pas žymųjį pro
fesorių Ruetters, anksčiau minėtoje Esse
no aukštojoje muzikos akademijoje. Iš 
■daugelio kandidatų profesorius metams 
išsirinkdavo sau vos kelis studentus ir tik 
pačius talentingiausius. į jų tarpą pateko 
ir mūsų tautietis P. Odinis, kuris po 
įtemptos studijos baigė pirmūnu.

Svarbu, jog mūsų fleitininkas visada ir 
visur į savo repertuarą įterpdavo ir lie
tuvių kompozitorių kūrinius. Lietuvių 
modernioji muzika ypatingai sudomino vo
kiečius muzikologus. Petras Odinis jau 
sėkmingai koncertavo Vokietijoje, Belgi
joje ir Prancūzijoje.

Kovo mėn. pradžioje kartu su pianiste 
dlr. R. Lampsatyte P. Odinis išvyksta į 
koncertinę kelionę po Ameriką: Čikagą, 
Torontą, Indianos valstybes, Floridą, kur 
jie koncertuos daugiausia docentams mu
zikologams. Tikėkimės, kad ir užjūrio 
lietuviai šita proga pasinaudos išgirsti P. 
Odinį ir Lampsatytę. Europoje P. Odinį 
bus įgalima išgirsti jaunimo kongreso už
darymo koncerte — Koenigsiteine.

B. S.

LUDWIGSHAFENE MIRĖ
ANĖ ČESNIENĖ - ŠULMISTRAITĖ

Anė Česnienė-šulmistraitė, gim. 1900 
m. liepos mėn. 22 d. Dugnų kaime, Taura
gės apskr., mirė 1978 m. lapkričio mėn. 
28 d. savo bute Ludwigshafene. 1917 m. 
ištekėjo už Jurgio Česno, kuris iš Juod- 
petrių kaimo atsikėlė į Dugnų kaimą į 
ūkį.

1941 m. visa Česnių šeima repatrijavo į 
Vokietiją ir iki 1945 m. gyveno Bad Kueh- 
lungsbome / MeCklenburge, Rytų Vokieti
joje. 1945 m. visi buvo išvežti atgal į ’Lie
tuvą ir apsigyveno Tauragėje.

1959 m. Česnų šeima antru kartu atvyko 
į Vakarų Vokietiją ir gyveno įvairiose 
stovyklose, kol pagaliau apsigyveno nuo- 
savuose namuose Ludwigshafene kartu su 
Dilbų šeima.

Velionės vyras mirė 1962 m. ir yra pa
laidotas Baidknanige.

Iš tos santuokos su Jurgiu Česniu ji susi
laukė 3 vaikus: dvi mergaites ir vieną sū
nų.

Duktė Marija mirė 1951 m., buvo nete
kėjusi ir yra palaidota Uužiškyje.

Sūnus Jonas yra viengungis ir duktė 
Anė Dilbienė su šeima gyvena Ludwigs
hafene.

Velionė paliko liūdinčius: sūnų Joną, 
kuris dabar gyvena Speyer (a. Rhein), 
dukrą Anę Dilbienę, žentą Joną Dilbą ir 
tris anūkus, vieną berniuką ir dvi mergai
tes, kurie jau yra suaugę. Palaidota 1978 
m. gruodžio mėn. 1 d. Backnango miesto 
kapinėse šalia vyro.

Velionė buvo giliai religinga. Sūnus Jo
nas mamytę visuomet atveždavo į lietuviš
kas pamaldas Huttenfeldo bažnyžioje, kai 
kunigas Fr. Skėrys jas laikydavo. Tebūnie 
tau lengva svetimoji, miela mamyte ir mo
čiute, nors ir ne gimtoji, žemelė Vakarų 
Vokietijoje. Fr. Sk.

NAUJAS „EVANGELIJOS ŠVIESOS“ 
NUMERIS

Tik ką išleistas Vokietijoje „Evangelijos 
Šviesos“ 1979 m. pavasario numeris, pri
taikytas airtėjiančių Velykų šventėms. Įdo
mu, Ikad jo straipsniai' yra iš pusės anglų, 
amerikiečių, net esperanto kalbos autorių, 
ir lietuvių.

Jame įdėta su gaidomis Velykų liaiuldies 
giesmė, V. (Banaičio harmonizuota. Ji pa
imta iš Psalmių knygos „Štai Pergalė“. 
Mūsų giesmininkams gali būti naudinga 
dovana.

BACKNANGE MIRĖ EMMA 
JURKUTIENĖ - TIMAITĖ

Emma Jurkutienė - Timaitė, gim. 1890 
m. lapkričio mėn. 23 d. Meldekviršiuose, 
Tauragės apskr., mirė 1979 m. sausio mėn. 
31 d. Backnange. 1911 m. ištekėjo už ūki
ninko Vilhelmo Jurkutaičio ir gyveno 
Norkaičiuose prie Tauragės.

1941 m. visa Jurkutaičių šeima repatri
javo į Vokietiją ir gyveno įvairiose stovyk
lose. Mecklenburgo - Rytų Vokietijoje 
(dabartinėje DDR) velionė gyveno iki 
1961 m. pas vieną dukrą. Po to persikėlė į 
Vakarų Vokietiją ir gyveno Backnange pas 
dukrą Almą ir žentą Martyną Milerį. Mi- 
leriai pasistatę nuosavą namą rūpinosi ma
myte iki pat mirties.

Iš tų vedybų su Vilhelmu Jurkutaičiu 
velionė susilaukė 9 vaikų, iš jų dar šeši 
gyvi: penkios dukros ir vienas sūnus. Trys 
dukros (gyvena Rytų Vokietijoje (DDR), 
viena duktė Kanadoje, duktė Alma lEiack- 
nange ir sūnus Murrhardt, Backnango 
apskr.

Palaidota šalia vyro miesto kapinėse 
Backnange 1979 m. vasario mėn. 6 d. Lai
dotuvėse dalyvavo apie 40 asmenų. Ant 
kapo buvo sudėta daug vainikų ir gėlių.

Velionė buvo giliai religinga ir nuolatos 
lankė lietuviškas pamaldas, kai kunigas 
Fr. Skėrys atvykdavo į Backnangą.

Paliko liūdančius: penkias dukras, vieną 
sūnų, 18 proanūkų.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, miela ma
mytė ir močiutė, nes Tavo kelionė šioje 
žemėje nebuvo lengva ir Tu užsitarnavai 
amžiną poilsį. Tavo kapą prižiūrės Tavo 
duktė Alma ir žentas Martynas Mileris.

Fr. Sk.

Skautiškuoju keliu
Mieli tėveliai, sesės ir broliai,

„Europos Lietuvyje“ jau buvo pranešta, 
kad skautų jaunimo stovyklo įvyksta lie
pos 28 — rugpjūčio 4 d.d. Lietuvių Sody
boje. Mokestis asmeniui už maistą — 18 ąv. 
Tiems kurie atsiveža savo palapinę mokes
tis bus 15 sv.

Pakartojamai kviečiame gausiai daly
vauti stovykloje ir prasmingai atžymėki
me šią 30-ąją sukaktuvinę stovyklą, kad 
ji nebūtų paskutinė.

Taip pat primename Midlando skautams 
ir jaunimui, kad mums yra reikalingas 
transportas, už kurį tektų mokėti skyrium. 
Transportas yra brangus. Tad visi prašo
mi skubiau registruotis pas savo vienetų 
vadovus ar tiesiai pas J. Maslauską, 7, 
The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, 
Derbyshire DE6 2JA. Už transportą mo
kestis bus paskelbtas vėliau.

Laiku užsiregistravusius stovyklautojus 
Manchesterio ir apylinkių autobusas pai
ma liepos 28 d. 9 vai. ryto iš lietuvių So
cialinio Klubo patalpų (121 Middleton 
Road, Manchester, M.8). 1 vai. Derbio ge- 
Stoko ir apylinkių stovyklautojai bus pa- 
ležinkelio stotyje Derby, Nottinghamo, 
imti pakeliui į Lietuvių Sodybą.

Prašomi atkreipti dėmesį ir kiek galint 
skubiau užsiregistruoti anksčiau minėtu 
adresu. Vėliau transportas gali pabrangti.

Budėkime!
v.s. J. Maslauskas

ŠIUO KELIU EIK

Prieš 60-tą metų tai buvo naujovė. Keis
tos uniformos. Niekur nematyti, negirdė
ti jaunimo ’būreliai traukė tais 1918 me
tais, traukė ir rodė — šiuo (keliu eik! 
(1918 metų lapkričio 1 d. v. s. Petro Jur- 
gėlos lietuviškosios sk'aiutybės pirmieji 
žingsneliai).

Nemuno atšlaitės aidėjo Šukiais, savo
mis lietuviškomis dainomis. Juk tai 1928 
metų Lietuva. Pirmoji Tautinė Stovykla. 
Viskas daroma tau, Tėvyne. Pirmosios 
Tautinės Stovyklos ryžtais — šiuo keliu 
eik!

Tūkstančiai skautiško jaunimo A. Pa
nemunėje ir Pažaislyje 1938 metais. Ant
roji Tautinė Stovykla. Tarnauti ir idealiz
mo neprarasti. Tėvynė — gražiausias žo
dis pasaulyje. Ir už tai tik — šiuo keliu 
eik.

Karo audrų ir tautos nelaimių pristab
dyti žingsniai su dviguba sparta šuoliavo 
pirmyn 1948 metais. Trečioji Tautinė Sto
vykla Alpėse, išeivijoje — Vokietijoje ir 
prie Baltijos jūros mūsų — vėl tūkstan
čiai; Dega laužai ir šnarėdamos pušys kal
bėjo — 'šiuo keliu eik.

Laisvieji Vakarai žiūrėjo į mus — lais
vuosius užjūrio naujokus. Gal pavirsime 
smiltele tautų mozaikoje, gal jau paskuti
niai žingsniai. 1958 metais Tautinė Sto
vykla. Ketvirtoji Tautinė Stovykla prie 
Detroito — JAV. Pesimistai neatspėjo, nes 
mes vedėme vienas kitą už rankos — se
nelis tėvą, tėvas vaiką — rodydami Rūtos 
ir Lelijas gaires — šiuo keliu eik.

Stipri ir naujia mūsų gretų karta išeivi
joje jungėsi bendron rikiuotėm Plevėsavo 
Vėliava su- šūkiu „Dievui, Tėvynei, Arti
mui“. Kunigaikščių ir karalių Lietuva 
kartoja 50-tį 1968 metais, 5 Tautinė Sto
vykla Rako stovyklavietėje JAV, Austra
lijoje ir Europoje. Tiesėm vieni kitiems 
rankas ir tarėme vieningai ir drąsiai sa
vam atžalynui — šiuo Ikeiliu eik.

Ir, štai, po 60 metų. Štai, mes gyvi, lai
mingi ir smagūs. Mes ne mozaikos smil
tys. Mes joje gražiausias spalvos, nes tik 
ryškių ir tvirtų, tvirtų asmenybių reikia 
Amerikai, Kiajnadiaii, Australijiai, BuiaaflL 
jiai, Anglijai, Vokietijai — visiems, o svar
biausia LIETUVAI. Atėjai, sese, broli, iki 
čia itiknuiju (keliu; jei dėl tam tikrų sume
timų nuklydaii — grįžk ir eik šiuo keliu. 
Vesk savo jaunesnę sesę ir brolį, kaip kad 
vedėm iki šioliai ir vis kartok — šiuo ke
liu eik. Eik juo ir per ateinančius dešimt- 
mlečiuis. Vesk už rankos į skautiškas suei
gas, savaitgalio stovyklas ir skautų rajo
nines stovyklas. Rodyk jiems lietuvišką 
kelią ir Vis kartok — ŠIUO KELIU EIK.

Vesk į mūsų tradicinę skautų-čių rajo
ninę stivyklą, kuri įvyks Lietuvių Sodybo
je nuo liepos 28 iki rugpiūčio 4 d. mūsų 
žaliajame beržynėlyje ir ji bus 30-ji su
kaktuvinė stovykla, kad gyvoji skautija 
dar ilgai švytėtų mūsų keiyjt į ateitį — 
garbingai tarnaudama Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Budėkime!
v. s. Juozas Maslauskas

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Jonais Glemža (Vokietija) — 10 svarų.
Nuoširdžilai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TARPTAUTINĖS PLAUKIMO 
VARŽYBOS PARYŽIUJE

Paryžiuje -tarptautinėse plaukimo var
žybose, kuriose dalyvavo 22 šalių plauki
kai, pasaulio rekordininkė vilnietė L. Ka- 
čiušytė 200 m. krūtine nuplaukė pirma, o 
100 m. — antra.

Elta - Press Nr. 1-2, 1979 m. sausis- va
saris. Eltos informacijos italų kalba. Turi
nyje: religinės žinios, dokumentai ir poli
tinės žinios. Tarp pastarųjų JAV Valsty
bės Sekretorius Cyrus Vance sveikinimas 
lietuviams Vasario 16 d', proga.

LĖŠŲ TELKIMAS D. BRITANIJOJE

PLJ Kongresui remti lėšų vajus, prasiu 
dėjęs šių metų pradžioje, tęsiamas toliau. 
Su dėkingumu reikia pasidžiaugti, kad D. 
Britanijos lietuviai suprato šį taip svarbų 
jaunimui bei lietuvybei reikalą ir dosniai 
remia. Bet vis dar nepakanka numatytoms 
'būtinoms kongreso išlaidoms padengti.

Didelė padėka tenka Londiono šv. Ka
zimiero parapijai, kuri savo tradicinę lo
teriją perleido Pagalbiniam Komitetui D. 
|E ri tani joje.

IV PLJ Kongreso Pagalbinis Komitetas, 
kuris, kaip anksčiau buvo rašyta, buvo su
darytas iš Londone gyvenančių asmenų, 
priklausančių įvairioms organizacijoms, 
bet siekiančių vieno tikslo — kad Jaunimo 
Kongresas D. Britanijoje pasisektų.

Sėkmingesnės veiklos siekiant, iš komi
teto narių buvo sudarytos trys pakomisės: 
1. finansų, 2. globos ir parengimų ir 3. in
formacijų. Finansų Pakomisė tvanko lote
rijos reikalus ir renka pinigus, kuriuos 
deda į specialią sąskaitą banke.

■Ruošiant loteriją, reikėjo prisilaikyti 
šio krašto įstatymų, kurie reikalauja, kad 
loteriją ruošianti organizacija ibūtų užre
gistruota pagal loterijos įstatymus. Kad 
sutaupius ’laiką naujos organizacijos re
gistravimui, Finansų Pakomisė panaudo
jo DBLS vardą, jai sutinkant. DBLS tokią 
registraciją jau turi. Dėl tos priežasties 
ant bilietų buvo užrašyta „'Lithuanian 
Association in Gt. Britain".

Loterijos fantų įtraukimas įvyks per pa
vasario sąskrydį Lietuvių Sodyboje, gegu
žės 27 d. 3 vai p. p.

Tuojau bus išsiuntinėti bilietai platin
tojams. Vienas bilietas — 20 p, ’knygutėje 
— 5 bil. Premijos: I — 75 sv., II — 50 sv., 
III — 25 sv., IV — 10 sv. ir 8 prem. — po 
5 sv. Grąžinti šakneles iki gegužės 10 d.

P. K. Finansų Pokomisė
D. Britanijoje

P. L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

Šv On'os Moterų D-ja per M. Parulienę
— 80 sv.

■D|I:LS Maidenhead skyr. per E. Šovą — 
63 sv., iš kurių St. Karalevičius — 25 Sv., 
P. Gimys, K. ir EI. šovos, P. Bevardis, J. 
Eigmaniais, P. Zuikis, E. šova ar St. Lenke- 
vičiuis po 5 sv., kiti mažiau.

Gloucesterio skyr. per A. Kučinskienę 
—■ 42 sv., iš kurių Pr. Lederienė ir M. Ku- 
grėnas — po 5 sv., kilti mažiau.

Birminighamo skyr. per V. Remeiką — 
40 sv., iš torių pats skyrius — 7 sv., A. 
Kietavičius, B. .Simonaitis, V. Žakas ir P. 
Vilutis — po 5 sv., kiti mažiau.

Kettering-Cobby skyrius per A. Navic
ką — 30,50 sv., iš kurių pats Skyrius — 
8 sv. ir A. Kukanauskas — 5 sv., kiti ma
žiai,

Preston skyr. per St. Macurą — 30 sv., 
iš kurių M. Valiukams ir P. X po 5 sv., ki
ti mažiau.

J. Bliūdžius, Škotija, surinko 28 sv., iš 
kurių Lietuvių Institutas — 15 sv.

L. K. V. S-ga „Ramovė“, Manchesteris, 
per A. Jakimavičių — 25 sv.

Sąjungas Centrinis skyr. per S. Bosikį
— 21 sv., iš kurių S. Bosikiis ir K. Makū
nas — po 5 sv., kiti mažiau.

P. Senkuvienė surinko — 28 sv., iš ku
rių A. Kutka — 10 sv., pati rinkėia ir V. 
ir S. Šailčiūnai — po 5 sv., įknti mažiau.

S-gos Manchesterio Skyr. per A. Jalo- 
vecką — 20 sv., iš kurių B. Baroneckas — 
5 sv., kiti mažiau.

L. S. Partija per K. Tamošiūnv — 15 sv.
M. B. surinko — 15 sv., iš kurių pats 

rinkėjas ir P. Remėza — po 5 sv., kiti 
mažiau.

R. Giedraitis, K. Tamošiūnais ir K. 
Paukštys — ipo 10 sv. Dr. J. Mockus — 7 
sv.

Nuoširdžiai dėkoja
P. K. Finansų Pokomisė D. Br.

DĖL LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
SEMINARO

„E. L.“ Nr. 6 Jūs atspausdinote ponios 
St Baltus laišką, kuriame ji aprašo savo 
įspūdžius iš Lietuvių Kultūros Draugijos 
suvažiavimo. Kaip tos draugijos pirminin
kė norėčiau, kad ponios lEialtuis recenzija 
nepaliktų be atgarsio. Mano nuomone, jos 
aprašymas yna labai subjektyvus.

Redakcijos pastaba; Lietuvių Kultūros 
Draugijos seminaras plačiau aprašytas 
„Krivūlėje“ (Nr. 1, 1979 m. kovas).

1978 M. SAUSIO 1 D. LIETUVOJE BUVO 
3,366,000 gyventojų (Vestnlk Statistiki, 
Maskva, 1978 m. Nr. 11).

Pagal paskutinio gyventojų surašymo 
duomenis, 1978 m. gruodžio 7 d. Lenkijoje 
buvo 35.032.000 gyventojų. Nuo 1970 m. 
gyventojų Skaičius priaugo 2.389.000. Len
kijos miestuose šiuo metu gyvena 57,5 
nuošimčių visų gyventojų. Kiekvienam 
miesto gyventojui tenka 14,6 kv. metrų 
ploto.
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