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Moterų sąjūdžiai
TARPTAUTINIO MOTERŲ MĖNESIO 

PROGA

Jungtinių Tautų Organizacija laikas 
nuo laiko paskelbia vieną ar antrą šūkį 
kuriam lailkcitairpiui. Taip, 1979 metai yra 
pavadinti vaikų mietais, stengiantis pa
kreipti žmonių žvilgsnį į vaikų buitį įvai
riose tautose, įvairiose kultūrose.
O žiu metų pirmasis pavasario mėnuo ir 

jdiena pavadinti moters laikotarpiu:, pa
kreipiant dėmesį į moteris padėti šių laikų 
žmonijoj. Šeimos židinio jaukumas, rūpes
tingoji motinystė, visuomeninė veiklia, tei
sinė lygybė, apskritai moters statusas šei
moj ir visuomenėj ir panašios temos dau
gelio žmonių ir, ypač, moterų mintyse gali 
kilti ir (būti svarstomos ibei nagrinėjamos 
•tokia proga. Gal ne visi klausimai bus (ap
sprendžiami visų ar vienu ypu, nes kai 
kurios tų temų gali būti -aktualesnės vie
nur, kitos —- (kitur.

Sovietuose tdkiiOs dlienos, mėnesliai ar 
metai yra gana greit, reguliariai ir garsiai 
minilmi. Ir moters idlileną ten spauda pla
čiau; kalci ir uniformiškai ir -pagal valdžios 
mostą, pamini.

Štai, dabartinėj Lietuvoj, kaip skelbia 
spauda, į Sąjunginę Tarybą iš Lietuvos -iš 
9 narių 'išrinktos 4 moterys (3 lietuvaitės), 
į Tautybių Tarybą — iš 32 narių — 11 mo
terų (10 lietuvaičių). Žinoma, tą ar kitą 
santykį pasiekti sovtetilniiUose rinkimuose 
yra nesunku, nes ten i kiekvieną vietą vi
sados tena vienas-a kandidatas-ė, kuriuos 
uždari partiniai organai parenka ir kurių 
neįmanoma neišrinkti.

Tų pačių -tarybų prezadij-ulmuose ir ki
tose įtakingesnėse valdomosiose viršūnėse 
moterų iškaičius ir proporcija tolygio ma
žėja. Apie tai statistinių procentinių Skai
čių neskelbiama.

♦#*

Kitas vaizdas JAV-ėse. čia tebesitęsia 
galna įtempta kova dėl moterų daugiau 
formalinės lygybės parlamentinėj plot
mėj, nors ir (atrodytų iš -tolo, kad moterų 
-lygybė ten jau nuo seniau buvusi pasiek
ta. Kova susikoncentravo ties JAV-ių kon
stitucijos -trijų paragrafų pakeitimu, kurį 
kongresas jlau priėmė, bet (kurio dar neap- 
rolbavo reikiama atskirų valstijų daugu
ma. Jau treti metai, kaip dar trūksta 3 
valstijų. Ar pasikeis kais į gerą, kai tas pa
keitimas kada praeis, kitas klausimas.

Moterims reikalaujant, JlAiV-dų teismai 
jau dabar yra privertę, pvz., visais karo 
akademijas, armijos, aviacijos ir laivyno, 
priimti moteris (aspirantes ir, ikiai baigia, 
įkorporuoti jas į karininkų kadrą kartu su 
vyrais. Jų yra gaisrininkų- komandose, lėk
tuvų įpiflotų tarpe ir t. t.

Ta -kampanija pravesti konstitucijos pa
keitimą Šiuo mietu (gerokai pagyvino mo
terų sąjūdžio sąmoningumą.

***

Moterų sąjūdžio įdomi apraiška niusiiau- 
tė Iraną. -Iraną iš viso nusiautė naujoviš
ka revoliueijia, islamiškoji. Jos vaidas Aja- 
tola Chcmieinii, (beginklis ir bepinigis savo 
išsvarstytų žodžių salvėmis išvedė milijo
nus persų į gatves ir nušlavė ilki ausų 
■ginkluotą iir motorizuotą šacho valdžią.

Pastebėtina, kad tose masinėse judan
čiose miniose (dalyvavo daugybė moterų. 
Jų tamsūs šydai ir veidus denigią juodi 
vualiai (čadros) dbminavo visose de
monstracijų nuotraukose. Tos demonstra
cijos dažniausia įsu-SiirilkiuOdaivo liberali
nio Teherano universiteto akademiniuose 
kiemuose, bet jose dominavo konservaty- 
višlkos čadros.

Revoliuciniai pasisekus politinėj plotmėj, 
inertinė jėga neišsilSklaidė. Įkandin -išėjo 
persės moterys demonstruoti savo reika
lais. Populiaru sis -vadas Chomeini leido 
demonstracijas, tik išleido savo -įsaką, 
kad islamiškos moterys turėtų dėvėti tik 
čadras. ’

To betrūko. Čadra virto moters prie
spaudos simboliu ir užkaitino demonstran
tas. Moterų eisena išvirto į tokią protesto 
demonstraciją, kad galingasis Chomeilnii 
tučtuojau atšaukė savo pirminį čadrų 
reikalavimą, gerumu paprašė tik, jog jos 
rengtųsi vis -tiek daug maža padoriai ir, 
savo premjero Bazargano patarimu užtik
rino, jog moterų teisės ir padėtis Irane ne
bus grąžinti į prieššachinę epochą. Ša
cho laikais padarytoms reformoms moterų 
padėties srityje būsianti duota atvira ei
ga.

Čadra užleidžia vietą suknioms ir sijo
nams, pusmetiniams sušukavimams, kos
metikai, moderniems šokiams ir bendram 
bei įaukštajam švietimui.

Gal būt, kad moterų Irane bandyti laiten- 
tatai prieš Chomeini reikšmingesnius pa
tarėjus, susišaudymai su policija, ataka- 
vimais Ikai kurių įstaigų, atvykimas mote
rų delegacijų iš Pranėj zi jos, Anglijos ir 
Amerikos jų pastangoms paremti -taip pat 
bus padėję šiam persilaužimui.

Faktas liks, kad moterų mėnlesio ir die
nos apvaikščiojimas buvo vaizdižiai ir

New York Times korespondentas Lietuvoje
Paskutiniu laiku padaugėjo straipsnių 

apie Lietuvą pasaulinėje -spaudoje. Keletą 
ištraukų -ar santraukų -telpa ir šiame „E. 
L-io“ numeryje.

^International Herald Tribūne“, Pary
žiuje leidžiamas amerikiečių- didelis dien
raštis, savo kovo 21 d. laidoje įsidėjo 
„New York Times“ korespondento David 
Shipler gania platų straipsnį apie Pabalti
jo valstybes, ijų -tarpe išskirtinai dlaiug apie 
Lietuvą. Straipsnis rašytas iš Rygos.

Idiomų, kad šis dviejų didžiųjų laikraš
čių korespondentas žino apie VLIK-ą ir jo 
veiklą New Yorke. Straipsnio pradžioje jis 
bandlo polemizuoti su VLIK-o teiginiu, jog 
Pabaltijo ,-valstybės yra sovietų pavergtos 
ir laikomos griežtoj okupacijoj. Šitokia 
nuomonė vyraujanti daugumos amerikie
čių tarpe.

Autorius bando nuteikti, kad tokia nuo
monė nebeatitinkanti tikrovės, (kad sovie
tinės Pabalį tijo valstybės ibevelijiančios 
turėti santvarkos (pastovumą ir nebepuo- 
selėjančibs -jokių separatistinių tendenci
jų.

Na-ujOkiiško kcregpondtento sumanumu, 
jis (remiasi pareiškimais tokių oficialių as
menų, (kaip -Lietuvos planavimo komisijos

Rusu laikraštis apie LKB KRONIKĄ
Paryžiaus rusų laikraštis „Russkaja 

mysl“ kovo 1 d. laidoje davė plačią „LKB 
Kronikos“ apžvalgą.

„Lietuviai turi didelę patirtį pagrindi
nės spaudos leidime -niuo pat carinės Rusi
jos lietuviškos Spaudos lotyniškom raidėm 
uždraudimo“, — rašo laikraštis. Tas drau
dimas -davė pradžią „Aušrai“, sukėlusiai 
lietuviško patriotizmo naują bangą.

Vokiečių okupacijos laikais Lietuvoje 
pasirodę ben t keli slapti pogrindiniai 
periodiniai leidiniai.

1972 m. Romui Kalantai susideginus, 
pasipylus masinėms demonstracijoms į 
gatves iir į laidotuves, Sovietai metę spe- 
dialinius „paiUa/šiutininkų“ (dalinius joms 
sukontroliuoti. Po to išėjo pirmoji „LKB 
Kronika“, 40 psl., kukli, atspausta rašo
mąja maEilnėle, bet su didėle misij-a, kad 
tokie (įvykiai nebūtų nuslėpti ir nutylėti.

„Kronika“ pasikė laisvąjį pasaulį. Prie 
anuo metu viešpatavusio teroro tai buvo 
-stebuklas.

Seįitųiiios DIENOS
• Po 5-ių metų, -per kuriuos Jonas Ruz

gas buvo išsiuntęs bent 12-ą iškvietimų 
savo -žmonai, likusiai per karą Lietuvoje, 
Omai Ruzgienei pagaliau buvo leista iš
vykti pas vyrą į Angliją. Šių metų kovo 
22 d. -jie džiaugsmingai susitiko Heathrow 
-aerodrome. -Geriausių sveikinimų!
• Kiinijia paleido 376 tibetiečius po 20 

metų -atsėdėto kalėjimo. Jie buvo suimti 
1959 m. po numalšinto sukilimo Tibete.
• Tibeto Dalai Lama, vyriausias religi

nis to ‘krašto vadovas, įgavo dabartinės Ki
nijos vyriausybės kvietimą grįžti -į Tibetą. 
Šiuo metu Dalai Lamia gyvena tremtyje 
Indijoje, -spėjęs pabėgti iš Tibeto, kinie
čiams okupuojant jo (kraštą.
• Izraelio kabinetas ipo 5-ias valandas 

trukusio posėdžio patvirtino Egipto-Izra- 
elio talkos sutarties projektą 15 prieš 2 
balsų dauguma. Posėdis buvęs labai aud
ringas.
• Anglijos užsienio reikalų ministras 

dr. Owen -vyks balandžio 12 d. į Pekiną, 
revizitutadlamia-s kiniečių užsienio reik, mi
nistrą -Huang Hua.

Dr. Owen- sustos, be to, visoj eilėj kitų 
pietinės lAzijos -vietovių.

0) Kinija oficialia nota perspėjo Laos'ą 
neprasidėti su antagonizmu prieš Kiniją.

O Popiežius Jonas Paulius II savo pir
mojoj 24.000 žodžių enciklikoj stipriai pa
sisakė prieš ateistinius režimus, kurie ti
kinčiuosius laiko lantros rūšies piliečiais. 
Laisvės tiikintiesiems reikalavimo iškėli
mas įkialnldin tik ką paskelbtos ir -sutartos 
jo (kelionės į Lenkiją, ženklina tikrai nau
ją Vatikano liniją tarptautiniuose santy
kiuose. Pagaliau!
• Pagaliau ir Turkija -pasitraukė iš 

C. E. N. T. O. (tarptautinės centrinės gi- 
n-ybos organizacijos), Pakistanu! ir Iranui 
prieš savaitę iš jos išėjus. Ten liko tik Di
džioji Britanija, anot tos d-ainos, pati sau 
viena.
• Kinija pagaliau atsakė Vietnamu!, 

-kad ji sutinkanti pradėti derybas tarp 
abiejų valstybių, nurodydama laiką: apie 
28-ą ‘kovo ir vtetą — arba Hanojaus arba 
Langsono miestuose Vietname.

efdktin-gai pailiustruotas Irano moterų, o 
gal -ir -iš viso moterų kylančios galios ap
raiška.

pareigoms, kuriam Lietuvos likimas di
delėj sovietinėj valstybėj yra laimingesnis 
dėl žaliavų apstumo, dėl sunkiosios pra
monės plėtros galimybių, dėl didesnio eko
nominio -pajėgumo ir p-an.

Arba vieno tarybinio laikraščio redakto
rius pridėjęs: „Mels neturime .didėlių (pro
blemų. -Mes įgalime planuoti mūsų gyveni
mą ir įgyventi. Mumis tatai yra labai svar
bu“.

Žinoma. O ką gi (kitką galėjo pasakyti 
partiniai tarybinės Lietuvos valdininkai?

Jų balsai neatstovauja liaudžiai (ar tau
tai, tiktai viešpataujančiam režimui. Ta
čiau bandymais -vertinti tokius pareiškimus 
Valkainietiškų žurnalistinių sąvokų mastu 
yra -arba tendencingas reikalas, 'arba igno- 
ranJtiškas naujo koresponidnto žingsnis.

Autorius nesikalbėjo nė su vienu liau
dies žmogum, .air -su Helsinkio -grupės na
riu, su Sibiro tremtiniu, ar su pogrindinės 
spaudos Skaitytoju. Jis neapsiliankė niekur 
bažnyčioje ar vyskupijos kurijoj. Rezis
tencinės nuotaikos krašte jam -nerūpėjo. 
Todėl jis patiekia daugiau rezignaciinių 
nuotaikų.

(Bet .rezignavimais nereiškia nei pritari
mo, nei užgynimo.

Buvo susidariusi (tragiška padėtis, kad 
žmogaus petrsekiojimus iki tol -gaubė tyla, 
diplomlaitinė — vakaruose pas draugus, 
cenzūrihė — rytuose pas priešininkus. Tai 
sudarė 'Lietuvoje niaują beteisių piliečių 
kastą — tikinčiųjų.

Visa tai labai -gyvai pavaizduota iš
leistuose 4-iuose „Kronikos“ tomuose lie- 
tuviškai, angliškai ir, dlabar, lEtrazilijoje, 
portugališkai. ,Kronika“ atskleidžia vaid. 
Ikluisnlilųijų dvasininkų užmačias ir skelbia 
būtiną apsigynimo šūkį vakarams — ra
šykite, rašykite ir -skelbkite ko daugiau 
apie persekiojimo faktus Lietuvoje, jokio
mis apli-nlkybėmis netylėkite!

Katalikų tikėjimas ir tautinis sąmonin
gumas (Lietuvoje niekad- nebus sunai
kinti, — baigia straipsnio -autorius. „Kro
nikos“ teiginiu', — kd bus gyvų režimui 
nepatiaiikla-uj-anči-ų žmonių.

To plataus straipsnio rusų laikraštyje 
apie katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje 
-autorius yra J. Gliaudla. — Puiku!

Kiriijla- derybų reikalavo, tada Vietnamas 
ignoravo. Dabar Vietnamas derybas siūlo. 
Kinija mandagiai vilkinai. Lyg ikatė žaistų 
su pagauta pelyte.
• Kinijia nuolat iškelia reikalavimą, 

kad Vietnamas -atitrauktų savo kariuome
nę iš Ka-mlbodijos. J-i kreipėsi į kitas vals
tybes, prašydama, talkos, kad ir jois reika
lautų to paties iš Vietnamo.

• Izraelio parlamentais 95:18 balsų dau
guma patvirtino Egipto-Izraelio taikos su
tartį, 2-iem sulaikius ir 3-m atsisakius 
dalyvauti parlamento posėdyje.
• Egipto prez. Sadat išreiškė pasitenki

nimą Izraelio parlamento rezultatais, pri- 
pažindiatmiais juos (kaip žydės motinos lai
mėjimą.

Atrodo, kad Egipto-Izraelio taikai pasi
rašyti -kovo 26 dieną Vašingtone jau ne
bebus kliūčių.

0 Anglijos -ambasadorius Olandijai Sir 
Richard Sykes kovo 22 d. Ibuvo nulk-autas 
kartu su -ambasados tarnu, Kairei Stiraiuib, 
jiemls išėjus iš įgyvenamojo buto važiuoti 
į ambasadą.

Atentatą atliko 2 gerai -apsirengę profe
sionaliniai teroristai. Jie nepagauti. Aten
tato tikšlas ir priežastys aiškinami.
• Rytojaus dieną po Anglijos ambasa

doriaus nušovimo Olandijoje (buvo nukau
tas IFiriuselyje bankininkais Andre Mi
chaud, gyvenąs kaimynystėje britų amba
sados alulk-šito pareigūno. M-anoma, kad per 
klaidą-

Spėjama, kad airių teroristinė organiza
cija IRA pradėjo žmogžudišką anglų am
basadorių pasaulyje naikinimą.

SOV. SĄJUNGA PALEIDO ŠVEDŲ 
„ŠNIPĄ“

Kovo 21 d. Sov. Sąjungos valdžia neti
kėtai paieidlo Laimoniį Niedre, 54 metų am
žiaus latvių kilmės švedą, nubaustą pra
ėjusį lapkričio mėta. Rygoje sunkiųjų dar
bų stovykla dešimčiai metų.

-Niedire, (kurio motina gyvena Latvijoje, 
-buvo suimtas praėjusį birželio mėn., -kai 
jis ten lankėsi! su turistų -grupe, ir apkai
tintas šnipinėjimu — jis fotografavo latvių 
bažnyčias.

(kraštų katalikių moterų organizacijų at-BRAZILIJO.IE

Naujiai išrinktas Brazilijos prezidentas 
gen. EJapitista Figueiredo, priimdamas 
priesaiką, paskelbė tautai nusistatymą 
grąžinti kraštą į demokratinę santvarką, 
apstalbdyti infliaciją ir užtikrinti teisingą 
-atlyginimą kiekvienam, darbininkui.

Kokie gražūs ir visados panašūs posa
kiai. O gal gi šį kartą bus kiek kitaip ir 
pažadai virs realybe.

REVOLIUCINIS TEISINGUMAS

„Diena iar naktis nesudaro skirtumo“, 
— pareiškė Irano revoliucinio tribunolo 
pirmininkas buvusiam šacho premjerui 
Amir Hovejadia, kai šils buvo -atvestas į 
teismo -posėdį ipo vidurnakčio.

K-alitiirnaimiatj am prolkurotlas parieikalaivo 
mirties bausmės. Kaltinamasis reagavo 
tik nusižiovaudamas, įgreičiausdia išvargin
tas po dieninio tardymo. Keturių valandų 
, .revoliucini s teisimas“ vienok pats nebe
išlaikė ir... atidėjo posėdį.

INDIJOS NEUTRALUMAS

Kosygino .vizitais į -New Delhi šį kartą 
atsitrenkė į Indijos neutralumą, preziden
to Desai -gana -stoiškai -ginamą.

Po šešių dienių vizito Kosyginas neišga
vę d-š Indijos nei Vietnamo agresijos į 
Kamlbodiją palaiminimo, nei Kinijos agre
sijas į Vietnamą pasmerkimo.

Abu kairitu tesutarė pareikšti, jog pietų 
Azijos valstybių santykiai tegalį būti ilš- 
sprendžiaimi taikingai, o ne jėga.

ETIOPIJA APSISPRENDĖ

Etiopija ištrėmė ils savo krašto diu ki
niečių reporterius ir uždare Addiis lAbeibo- 
je Kinijos telegramų -agentūros įstaigą. 
Įstaiga ir korespondentai apkaltinti sklei
dę pramanytas ir piktas informacijas apie 
karinę -Etiopijos diktatūrą.

Satelitinės marksistinės valstybės pra
deda ri-nlk-tis globėją: Kiniją ar Sovietų Są
jungą.

TIMES — DIDYSIS LAIKRAŠTIS 
BANDO ATSIGAUTI

30-tą lapkričio praėjusiais metais bu
vęs Londono didžiausias dienraštis 
„Times“ su ,;Suinday Times“ ir kitais prie- 
dlilniais, bet reikšmingais, satelitais užsi
davė. Streikas privertė. Malt, „Times“ su 
savo 4.000 tarnautojų armija buvo impe
rija imperijoje. Kad jis galėtų funkcijo- 
nuoti, „Times“ turėjo sugyventi su 57 uni
jomis: korespondentų, mašinistų, rinkėjų, 
Šoferių išvežiotųjų, dailininkų, -grafikų ir 
t. it., su visom: ir su kiekviena skyrium-.

Ne visado's visos unijos statydavo reika
lavimų. (Būdavo ir -pa-tenkintų.

Bet visa bėidia ta, jeigu nors vienos ar 
dviejų ulnijų dairibini-nkai bus nepatenkin
ti ir sustreikuos, dažniausia laikraštis ne
begalės -išeiti iš spaudos ir pasiekti skaity
toją.

O žmonės mėgo įkaityti „Times“. Jis tu
rėjo tokį ramų, malonų ir raminantį to
ną. Žmonėms patiko skelbtis jame lalbaiu, 
nei kitur. Jis buvo labiausiai cituojamas 
laikraštis visame pasaulyje.

Ilgiau užtrukęs „Times“ neišėjimas pa
sidarė nebepatogus dairbfečių vyriausybei. 
Nejaukiai ėmė -jiaustis -ir lonldonišlkė visuo
menė. Parlamento nariai ėmė kelti 
„Times“ latgaivinltao reikalą, net jo su- 
valstybinimo klausimą. Unijos pradėjo 
iredkalauti investicijos, kas kontroliuoja 
„Times“, esą didėlė akcininkų dalis atėjusi 
iš užsienio.

Nors apie 1.200-iams tarnautojų, dau
gumoje korespondentų, „Times“ visus tris 
su puse mėnesių mokėjo algas už nedar. 
bą, -bet negražu įkiltus apie 2.800 specia
listų laikyti be dlaihbo. Ką 'balsuotojai pa
sakys apie premjerą Callaghan ir ,t. t. 
sakys apie premjerą C-alla-ghaną ir -t. t.

Ir štai Ikovo 14 d. vėl prasidėjo užsikir
tosios derybos tarp „Times“ -leidėjų ir 
dviejų ulnijų: dlailininkų ir grafikų.

šį kartą su viltimi, kad „Times“ vėl iš
vys saulės šviesą (ar (Londono -rūką, jei su
sirinks pakankamai darbo rankų ir galvų 
atgal į savo darbo avilį balandžio 17 dl.

PASAULINIS KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS INDIJOJE

Š. m. sausio 29 — vasario 7 d. d!. lElanga- 
lore (Indijoje) -įvyko Tarptautinės Kata
likių Moterų Organizacijų Unijos suorga
nizuotas pasaulinis katalikių moterų su
važiavimas.

šiame suvažiavime dalyvavo 60-ties 

stovės, (atvykusios iš visų pasaulio konti
nentų. Pasaulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungą (PILKOS) -atstovavo B. 
ŠlepetytėJVenskuviėnė — -PLKOS įgalio
tinė tarptautiniams ryšiams.

Suvažiavimas pradėtas studijų dieno
mis, tema „Moteris-Teiringumiais-Evangeli- 
zacija“. Po jų įvyko posėdžiai Tarptauti
nės Katalikių Moterų Organizacijų Unijos 
ir jiaii priklausančių katalikių organizaci
jų klauisimiaiis.

PLKOS latstovė B. Venskuvienė suva
žiavime kalbėjo tema: „Pasaulio -Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjunga ir Žmo
gaus Teisės pavergtoje -Lietuvoje". Ta pro
ga ji plačiai išdalino informacinės litera
tūros apie padėtį mūsų okupuotoje Tėvy
nėje.

Baigiant suvažiavimą, priimta eilė re
zoliucijų ir taip ipat Tarptautinės Katali
kių Moterų Organizacijų Unijos veiklos 
programa ateinantiems keturiems metams. 
Pavergtų kraštų (atstovių pastangomis 
vienbalsiai priimta speciali rezoliucija, 
liečianti sunkią Vidurio ir Rytų Europos 
Katalikų lElažn-yčios padėtį iir jos perse
kiojimą, pageidaujant, kad Unija iškeltų 
šį klausimą Jungtinėse Tautose.

KLAIDINA VOKIEČIUS

„Frankfurter Aligemeine Zeitong" (H. 
26) atspausdino dr. G. Sanzingo (Offen
bach) laišką, kuriuo laiško autorius nori 
įsudaryti įspūdį, kad Lietuvos -dvasininkija 
mielai bendradarbiauja su okupacine val
džia.

Laiške dr. G. Sen-zing sako, kad minėto 
laikraščio sausio 20 d. laidoje atspausdin
tame Straipsnyje apie Bažnyčios padėtį 
-Lietuvoje buvusi klaida. Kauno kunigų se
minarijos rektorius kun. dr. Viktoras But
kus niekad nėra buvęs Pax Christi nariu, 
bet buvo vienas iš 1964 m. Europos katali
kų konferencijos Berlyne pradininkų ir 
yra ilgamets BK prezidiumo narys.

Laiško autorius priskiria kun. dr. V. 
lEtatkui „nuopelnus už santykių- tarp Baž
nyčios ir valstybės Lietuvoje pagerinimą“ 
Tiktai jo veiklos dėka, 1978 m. rugsėjo 8- 
11d. d. jau antrą kartą Lietuvos sostinėje 
„-galėjo įvykti Berlyno konferencijos pra
plėsto prezidiumo posėdis, kuriame (daly
vavo ne tik devynių Europos kraštų kata
likai, -bet, šalia daugelio Lietuvos vysku
pų ir kunilgų, dalyvavo taip pat ministro 
pirmininko paviaduotoj-as ir buvęs Lietu
vos prezidentas“.

Tokiu būdu pavaizdavęs kun. V. Butkaus 
ir kitų Lietuvos dvasininkų -tariamą ben
dradarbiavimą su krašto okupantu, laiško 
autorius sąmoningai, -ar nesąmoningai, 
klaidina įtakingo Vokietijos laikraščio 
skaitytojus.

APIE LIETUVĄ LENKŲ LAIKRAŠTYJE

Londoniiškiame lenkų laikrašty „Dzien- 
ni-k IPolSki“ kovo 20 d. numeryje J-anusz 
-PoralyMBiemacfki, pasinaudodamas Rieute- 
rio įspūdžiais, perteikia lietuvių nuotai
kas Lietuvoje sąryšyje su maujo popie
žiaus išrinkimu.

Jis -padarysiąs viską, kas tik įmanoma, 
Lietuvoje katalikų bažnyčios geresnei atei
čiai užtikrinti. Ėjo gandai, kad popiežius 
tą -klausimą jau kėlęs audiencijoje su 
Gromyko.

(Nukelta į 4 psl.)
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Vilniaus universitetui 400 metu
I

IV. Steponas Batoras įsteigia universitetą

■Karalius Steponas Batoras pasirašė du 
Vilniaus universiteto įsteigimo diplomus, 
vieną datuotą 1578 m. liepos 7 d., antrą 
— 1579 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Daug 
(kas -praeityje laiilkė ir dabar tebelaiko pir
mojo diplomo išdavimo laiką tikrąja uni
versiteto 'įsteigimo data. Tačiau šiandien 
niekas neabejoja, kad pirmasis diplomas 
anų metų 'Lietuvoje buvo bevertis, nes ne
turėjo 'Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės 'antspaudo. Dėl to ir prireikė -antrojo 
diplomo. Dėl jo niekas neabejoja: jis iš
duotas Vilniuje, jį pasirašė karalius, ant 
jo užspaustas Lietuvos antspaudas, jį su
darant liudijo aukščiausieji Lietuvos dig
nitoriai. O apie ankstesnį diplomą jame 
nėra nė mažiausios užuominos.

Tai įvyko ipo to, kai karalius Steponas 
1579 m. kovo 2 d-., Užgavėnių pirmadienį, 
pirmą kartą iškilmingai įžengė į Lietuvos 
įsostinę Vilnių. Lietuvoje, kuriai tuomet 
pavojingai grasė Maskvos kariuomenė, 
visi 'išsiilgę laukė atvykstančio savo val
dovo ir jį su didžiausiu 'džiaugsmu bei pa
lankumu sutiko. Nepaprastą įspūdį turėjo 
j'am padaryti jėzuitų kolegija, kurios stu
dentai jo garbei išpildė kruopščiai paruoš
tą sutikimo programą.

Vilniaus vyskupas Valerijonas Protase- 
vičiuis be 'abejo sau sakė: diabar pats ge
riausias laikas 'galutinai sutv-arkyti uni
versiteto įsteigimą. Jam į pagalbą atėjo 
drauge įsu karaliumi iš Lenkijos atvykęs 
karaliaus sekretorius Jonas Demetrijus 
Sodiilkovslkis, busimasis 'Lvovo -arkivysku
pas. Pr-otaseviičiu-s gal iš anksčiau Sofli- 
kovskį pažinojo, o gal ir Išiiaip juo kaip 
dvasiškiu labiau pasitikėjo. Vėliau Soli- 
kovskis parašė ir išleido savo atsiminimus 
(I. D. SoHikovius, Comimeintarius brevis re
rum ipotoniciatum..., Dantisci 1647), iš ku
rių paaiškėja Vilniaus universitetui pri
vilegijos -išdavimo ir jai teisinės gailios su
teikimo -aplinkybės. Jo ranka taliip pat -pa
rašytas -to -akto originalas, (kuris laimingai 
išliko iki mūsų laikų ir yra saugomas Lie
tuvos Centriniame valstybiniame istori
niame archyve Vilniuje. Iš Lietuvos ponų 
universiteto įsteigimą ypačiai rėmė Že
maičių -semitiniais ir didysis Lietuvos mar
šalka Joniais -Chodkevičius. Anksčiau jis 
buvo kalvinistais, 1571 metais sugrįžo į ka
talikų tikėjimą ir nuo to laiko tapo karštu 
katalikybės gynėju ir dideliu jėzuitų rė
mėju.

(Arčiau pažvelgus į diplomo tekstą, tuo
jau matyti, jog t:ai ne ankstesniojo akto 
žodinis pakartojimas. Turinys yra pana
šus į pirmąjį, bet (šį kartą jis daug tiksliau 
suformuluotas, -teisės terminiais ryškiau 
išreikštas. Kaip anksčiau, taip ir dabar 
karalius nusprendžia Vilniaus vyskupo 
įsteigtai jėzuitų kolegijai „duoti ir suteik
ti -akademijos ir universiteto teisę, privi
legiją ir savybę, kokias turi mūsų karalys
tėje kitos kolegijos, o ... ypač Krokuvos 
universitetais“. Be to karalius 'Suteikia ga
lią įteikti mokslo laipsnius iš teologijos, fi
losofijos ir -laisvųjų menų, išskyrus betgi 
teisės mokslus -ir mediciną. Visi universi
tetui priklausantieji asmens išimami iš 
ibet (kokios kitos jurisdikcijos ir atleidžia
mi nuo (kiltiems uždedamų prievolių. Jų 
betarpišku teisėju -bus universiteto rekto
rius, o svarbesniuose dalykuose jie kreip
sis į uinlivensiiteto kanclerį ar globėją, (ku
riais karalius paskiria Vilniaus ir Žemai
čių vyskupus. Pabaigoje karalius įsako vi
siems savo karalystės ir didžiosios kuni
gaikštystės luomams, valdininkams ir gy

ventojams, ištikimai išpildyti tai, kas 
diplome nustatyta.

Ilgame liudininkų sąraše sužymėti be
veik visi Lietuvos senatoriai, t. y., vysku
pai!, vaivados lir kaštelionai; nebuvo tiktai 
Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio, 
Vitebsko vaivados Stanislovo Paco ir ke
lių kaštelionų. Aktą sudarant taip pat da
lyvavo ipo keletą iš Lietuvos i-r Lenkijos 
karaliaus dvaro dignitorių, sekretorių, 
raštininkų. Pažymėtina, kad tarp 15 Lie
tuvos Didžiąją Ksnigaikštystę atstovau
jančių liudininkų tiktai Vilniaus vyskupas 
Protasevičius, j'au minėtas Žemaičių se
niūnas Jonas Chodkevičius, Minsko vaiva
da Mikalojus Sapiega ir Lietuvos notaras 
Mikalojus Jasinskis buvo katalikai; -visi 
kiti vienuolika dignitorių save laikė re
formatais.

Pergamente parašytą diplomą .pasirašė 
karalius ir pasiuntė sekretorių -Solikovškį 
pas Lietuvos kanclerį Mikalojų Radvilą 
Rudąjį, (kad uždėtų 'Lietuvos antspaudą. 
Kancleris atsakė pirma turįs pasitarti su 
kitais Lietuvos senatoriais. Šie betgi ne
norėjo sutikti su jėzuitams pavedamo uni
versiteto įsteigimu. Visi sykiu nuėjo pas 
karalių ir jį prašė neleisti, „kad būtų 
skriaudžiamos jų laisvės“ („ne in sulis li- 
ibertatibuis al-iquod detrimentum pateren- 
tur“). — lATiiuzij-a į karaliaus duotą prie
saiką, kurios vienas punktas buvo: saugo
ti visas teises -ir laisves. — Prie karaliaus 
tuomet buvęs Jonas Chodkevičius pradė
jęs savo kolegas smarkiai plūsti. Ir pats 
'karalius jiems įrodinėjęs, kokia galinti 
būti laisvė, kuri trukdanti mokytis ir būti 
pamokomiems; kokios esančiols 'privilegi
jos, kurios leidžiančios 'pasilikti barbarais, 
įtūnoti nežinojime, nesisieloti tikėjimo da
lykais nei geru išsilavinimu. Senatoriai ty
lėdami išėjo, bet antspiaiudo taip ir nepri
dėjo. Tuomet karalius liepė pašaukti vice
kanclerį Eu'stachą Valavičių, taip pat ži
nomą kalvinistą. 'Solikovskis čia su šiokia 
tokia piktdžiuga ipažymi, kad vicekancle
ris nemokėjęs lotyniškai ir karalius turė
jęs įsu juo kalbėtis per vertėją. Valavičius 
taip palt delsė uždėti antspaudą, išsikalbi
nėjo — 'tegul kiti uždeda. Pagaliau kara
lius, pritrūkęs kantrybės, liepęs Valavičiui 
trumpai ir aiškiai pasakyti: „Arba tegul 
Savo noru užspaudžia antspaudą, arba, 
jei to nenori, tegul duoda antspaudą jam 
(karaliui), jis pats užantspauduosiąs savo 
diplomą, belt antspaudo Valavičiui inebe- 
atiduolsiąls“. Vicekancleris tuomet, išsigan
dęs ir susigėdęs, užspaudęs Lietuvos ant
spaudą ant Vilniaus universiteto privilegi- 
jols. Karalius nepamiršo iš Valavičiaus 
reikalautos aukos: tų ipačių 1579 metų ru
denį jį pakėlė į kanclerius ir paskyrė Vil
niaus (kaštelionu. Sekdami Bielinskiu visi 
istorikai nurodo, kad ši antspaudo uždėji
mo scena- įvyko lapkričio mėn. Iš Soli- 
kovlskio pasakojimo, kuriuo mes čia rėmė
mės, išeina, jog turėjo įvykti birželio 
mėnesį, nes j'au rugpjūčio pradžioje mirė 
Žemaičių seniūnais Jonas Chodkevičius, o 
karalius birželio 30 dieną išvyko iš Vil
niaus į žygį prieš Maskvos (kariuomenę.

Tokiu (būdu buvo gauta ilš karaliaus uni
versiteto privilegija. Bet ja negalėjo pasi
naudoti jėzuitai, nes j'4 Ikonstitucijos ne
leido būti priklausomiems nuo vietos vys
kupų, kaip buvo numatyta karaliaus dip
lome, Vilniaus vyskupą skiriant naujojo 
universiteto (kancleriu ir Žemaičių vysku
pą — jo 'globėju. Susidariusią keblią pa
dėtį tegalėjo išaiškinti popiežius. Kaip jis 
tai padarė, matysime kitą kartą.

Paulius Rabikauskas

Dar karta — LITU ANUS 
t

Lietuviško laikraščio ar lietuviškos in
stitucijos dvidešimt penkerių metų sukak
tis yra didelis dalykas. Lietuviško moksli
nio žurnalo sidabrinis jubiliejus tremties 
sąlygomis yra irgi didelis dalykas. Bet žur
nalo, per dvidešimt penkerius metus na
grinėjančio visokiariopas lietuviškas pro
blemas ‘kita, pasaulyje plačiau skaitoma, 
anglų kalba yra labai ir labai didelis da
lykas.

Todėl gal nebus viršum saiko dar kartą 
sustoti prie Lituanus jo sidabrinės sukak
ties proga (žr. „E.L.“ Nr. 12, 1 psl.)

***
Kokią medžiagą pateikia Lituanus, ko

kius klausimus jis gvildena, vaizdžiai pa
rodys jo paskutinių metų keturių numerių 
apžvalga.

Vien 1978 metais buvo paliestos šios sri
tys:

Lietuvių menas ir menininkai — 3 
straipsniai: apie dailininkus Paulių Jur
kų, Viktorą Petravičių ir Konstantiną 
Čiurlionį, su iliustracijom ir komentarais.

Lietuviška bibliografija — 1 straips
nis apie dabartinę nesovietinę pabaltiečių 
spaudą. Įdomu, kad straipsnio autorius 
amerikietis profesorius David M. Crowe 
pripažįsta, jog lietuvių spauda yra pra
našesnė už kitas pabaltiečių ir teikia dau
giausia iš jų mokslinės objektyvinės in
formacijos sovietologijos studijų srity.

Politinė dokumentacija — 1 straipsnis, 
kuris pristato komunistą Suslovą kaip ant
rąjį Muravjovą, nors tas buvo caristas, ne- 
(komiunlstas. Siekiai tie patys.

Lietuvos istorija — 3 -straipsniai, nuo 
Herkaus Manto (XIII a. prūsų kovotojo) 
ilki lietuviškos spaudos Connecticut Valsti
joj JAV-ėse atsiradimo ir jos reikšmės.

Lietuvių kalbotyra — 2 straipsniai, kaip 
antai — lietuviški prieškriščioniški vardai, 
jų pobūdis ir kilmė.

Lietuvių literatūra — 6 straipsniai 
įskaitant anoniminio autoriaus iš dabar
tinės Lietuvos abstraktinės dramos veika
lo vertimą: „A Walk in the moonlight“ 
Kilimas ir žlugimas vienos totalitarinės 
utopijos.

Filosofija -— 3 straipsniai apie šių die
nų Lietuvos filosofinę problematiką ir 
apie du naujos lietuvių kilmės filosofus: 
Emanuelį Leviną ir Alfonsą Lingį.

Lietuviškų (knygų apžvalga — 6 straips
niai apie atskirus leidinius, kurių tarpe 
du veikalai yra specifiškai apie lietuvius 
Amerikoje, Algirdo Budreckio ir Antano 
Kučo. Visos lietuvių autorių knygos pri
statomos kitakalbių skaitytojų auditorijai.

Žinoma, kad visų straipsnių ir autorių 
savaitraščio skiltyse neįmanu suminėti. 
Vienok verta pabrėžti, jog straipsniuose 
yra daug tokių temų ir žinių, kurių ne
buvo tilpę niekur ilki 'šiol ir lietuviškoj 
spaudoj. Todėl Lituanus yra naudingas, ne
tik kitaučiam-s, bet daugelį kartų atsklei
džia naujovių ir mums patiems — lietu
viams, jei (tik mes kiek -įkandam anglų kal
bą.

*♦*
Kaip tik šioje vietoje palieskime 

dar vieną Lituanus žurnalo reikšmę mū
sų pačių bendruomenei ateinančių 10 ar 
15 metų laikotarpiui.

Lietuviškas jaunimas esamomis trem
ties sąlygomis veržiasi į akademines ir 
profesines studijas. Jis turi -veržtis, jis 
turi tam daug gyvybingumo. Gan imponuo
janti jo dalis yra ne tik įėjusi į ameriki
nių universitetų profesūrą, bet ir pasireiš
kė joje labai iškiliai. Kiti, baigę studijas, 
įsirikiavo į vietines profesijas, irgi labai 

sėkmingai.
Turėkime galvoje, kad jų profesinis gy

venimas rutuliojasi kitų kalbų aplinkoje, 
ne lietuvių. Dėl -to mes nieko negalime 
smerkti. Tokia yra tremties dalia. Jie 
greitai pajunta, kad jie nebegali išplėtoti 
savo lietuvių kalbos mokėjimo ilki profesi
nio lygio ir, jei namie neturi progos išgy
venti lietuvių kalbą kasdienybėje, prade
da nuo jos nusisukti;

Bet esmėje, širdies glūdumoje, jie vis- 
tiek jaučiasi lietuviais ir jaučia lietuviš
kai. Jie nenorėtų nutraukti gilaus psicho
loginio ryšio su savo praeitimi, su lietu
viškos kultūros apraiškomis. Kaip tai at
likti? Skaitymai lituanistinėmis temomis 
ne lietuvių, bet kita kalba, jiems yra pri
imtini, mieli, -suprantami ir gaivūs.

Net aukštesniųjų gimnazijos klasių mo
kiniai, kurie daugelyje atsitikimų yra ak
tyvūs „rezistentai“ prieš papildomas šeš
tadienines lietuviškas mokyklas, dažnai la
bai intensyviai susidomi sava praeitimi ir 
studijuoja ją, jei tik suranda tam prieina
mų šaltinių. Lituanus jiems, kaip ir tiems 
jau suaugusiems profesionalams dažnai 
pasidaro ir miel-a-s svečias ir tautinio są
moningumo šaltinis.

-Šitokios situacijos mes neturėtume -bi
joti. Žydų tauta gyveno tremties gyvenimą 
2000 metų. Veik visi, išskyrus tik atsidė
jusius rabinus, šimtmečiais nebekalbėjo 
hebrajiškai, asimiliavosi kitoj kalboj ar iš
rado „jidiš“, sudarkytą vokiečių kalbą sa
viem reikalams. Bet hebrajų kalba dėl to 
nemirė. Ji i'šruseno rabinų mokyklose.

Bet kai 1947 m. Izraelio valstybė iš nau
jo atkuto, ji atsistatė ir ji atgaivino tą 
-užmirštąją hebrajų kalbą, kurią visi, 
įskaitant jos i'š Lenkijos kilusį premjerą 
Begin‘ą, išmoko ir padarė tautine ir vals
tybine kalba.

Todėl dar kartą norėtųsi primygtinai 
pabrėžti: Lituanus anglų kalba gali pasi
daryti, ir dažniausia pasidaro, artimas bi
čiulis tų lietuvių, kuriems stokoja profesi
nio akademinio lietuviško žod'yno, bet 
kurie mielai maitinasi lietuviško gyveni
mo ir kultūros apraiškomis.
(Kitame „E. L-io“ numeryje paliesime dar 
porą Lituanus išimtinių privalumų.)

K. V.

TAUTINĖS TEMOS
Kai žydų rašytojui I. B. Sinigeriui buvo 

-paskirta Nobelio premija, „Draugas“ išsi- 
Spauisdiinio vedamąjį, pavadintą pasauli
nis garsas ir tautinės temos“. Striaiispnyje 
iškeliama, -kad Sinigeris -rašo jidiš kalba ir 
apsiriboja -tautine -tematika. Ar toks ke
liais teisingas?

.Kalbama“, toliau rašoma tame straips
nyje, „kad lietuvis rašytojas, dailininkas 
ar kompozitorius turi imtis didelių temų, 
liesta pasaulines problemas, tai -tada ir į 
mūsų kūrinius 'bus atkreiptas didesnis dė
mesys. Tačiau faktai rodo, kad kaip įtik 
lietuviškoji tema daugiau sužavi sveti
muosius, o ne ikolki-e tarptautiniai įvlkyiai, 
nes apie tuos įvykilus -raišo daugybė auto
rių, o apie lietuviškąjį žmogų, jo išgyve
nimus, apie lietuviškus (papročius ir 'įvy
kius terašo tilk keletas“. Ir diar:

„Lietuviškosios temos autorius visada 
laks (saugesnis originalumo prasme, nes 
kitų tautų rašytojai to nepajėgs apie lie
tuvį pasakyti, į lietuvio dvasią pažvelgti, 
kaip -sugeba lietuvis įkūrėjas. Juk -praėjo 
daug metų, ir šiandien mūsų Donelaitis 
dar tebėra didelis, rašęs ne -apie pasaulio 
sukūrimą, bet apie varganą lietuvį, bėdžių 
baudžiaiunilnlką“.

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIŲ KALBOS REIKŠMĖS 
APIBUDINIMAS

Su lietuvių fiirnamsilnie panama JAV Mi- 
chigano universiteto leidykla leidžia čeko 
mokslininko Ji-ri Mairvan veikalą „-Modern 
Lithuanian Declension“ (moderniosios lie
tuvių įkalbos linksniavimas). „Draugas“ 
atsispausdino A. Zubrio pasikalbėjimą su 
J. M-arvan,, (kuriame jis šitaip pasisakė 
apie lietuvių kalbą:

„Prahos kalbiiniinlkams buvo ir tebėra 
n-a-tūr-ata domėtis lietuvių įkalba. Ir tai dėl 
to, kad -nėra kitos kalbos, taip būdingos ir 
reikšmingos lingvistinėms studijoms, kaip 
lietuvių. Mokymasis -šios įkalbos yra trum
piausias ir lengviausias kelias pasiekti gi
liausios kalilbotyrinės -įžvalgos, reikšmin
gos modeirnia'jai lingvistikai“.

REIKŠMINGAS BRAZILUOS LIETUVIŲ 
BŪRELIS

Brazilijos „Mūsų Lietuvoje“ Halina Mo- 
šiniskienė supažindina su prieš aštuone
rius metus -inž. Alf. Petraičio iniciatyva 
įsteigtu lietuvių literatūros ir meno mė
gėjų būreliu, kuris, -pasirodo, jau nemaža 
yra nuveikęs, noris jaimle tėra dalyvavę tik 
apie 20 tautiečių.

Būrelis esąs „'kaltas“, kad- pasirodė 
„Brazilijos lietuvių žinynais“, „Dicionario 
liituano portugiues“, inž. Z. IPiačelio atsimi
nimai .Kerimo siela“, kad meno istorikų 
tarpe buvo sukeltas susidomėjimas Čiur
lioniu ir dėl to pasirodė portugalų kalba 
studija „Čiurlionis, o grande desconheci- 
d!o“. -Būrelis prisidėjo ruošiant vadovą PL 
Jaunimo III kongreso proga, jo iniciatyva 
„Mūsų Lietuvoje“ įvestas kultūros ir me
no skyrius, išversti ir išleisti „Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ Nr. 32 ir 
33. Atlikta dar ir kitokių darbų.

Net ir 1978 m., nors 'būrelis jau buvo 
šiek tiek sumažėjęs, dar -surengta 10 po
būvių, susitikta su svečiais lietuviais iš 
kitų kraštų, išklausyta -įvairių pranešimų, 
paminėti kun. S. Yla, prof. J. Puzinas, 
d-ail. J. Rimša, J. Biliūnienė, pristatytos 
kai kurios naujai pasirodžiusios reikšmin
gesnės lietuviškos knygos, žodžiu, ir tie 
metai buvo labai gyvi būrelyje (1978 m. 
jam kaip tik vadovavo H. Mošinskienė).

KAIP BUVO ĮSTEIGTA ŠAULIŲ 
SĄJUNGA

„Naujienose“ A. Kelmutis (Adolfas Kli
mas) pateikia laltsiminiiimų, kaip buvo 
įsteigta šaulių Sąjunga, kuri nepriklauso
moje Lietuvoje buvo itin .populiari.

1919 m. A. Kelmutis dirbo valdiniame 
Spaudos biure, ir ten Matas Šalčius -vis 
kalbėdavęs, kad reikia organizuoti civilių 
žmonių kovos organizaciją, kuri padėtų 
kariuomenei. Kažkas pasiūlė organizacijos 
vardą — .Klieno batalionas“, bet kitiems 
toks vardais nepatiko. Tada M. Šalčius -pra
sitarė, kaid galima būtų vadintis šauliais, 
o organizaciją — Šaulių Sąjunga.

Po kelių pasitarimų vardas 'buvo priim
tas, o Vladas Putvys-Putvinskis sugebėjo 
visus įtikinti, kad 'tokia organizacija rei
kalingą, ir 1919 m. per Jonines jau- buvo 
galuti-n-ai viskas sutarta ir paskelbta.

PREL. KAZIMIERAS GEČYS
BALSTOGĖJE

Arėjas Vitkauskas

LIETUVIO DVASIA
Išeinant pro duris Kremblio krūtinę apda

vė grasus oras, ir lyg vėjeliu pro šonus paku
teno. Drobiniai marškiniai lyg patys grasumu 
susižavėję, jį savo atlapais sugavo. Malonu 
taip pasidarė ir panoro senis pereiti toliau — 
kiemelį, praeiti pro vartelius, apsukti kluone- 
U...

Vyturiukas čia pat ant kiemo — viršum 
senio galvos, kilo ir apibėrė ji, lyg pirty van
deniu, skambančio sidabro lietumi. Taip ma
loniai dabar skambėjo jo balselis senio ausy
se, kad rodos jis niekuomet jo nebuvo girdėjęs.

— čir - vir - vir - vir - vir... čir - vir - 
vir... — liejosi jo maldelė ir skambėjo pačia
me senio smegeninėje jo atbalsis, atsimušda
mas i dūšią.

Senis ėjo į kluonelį, kriukiu pasiramsčiuo
damas ir pasistovinėdamas. Jo sieloj darėsi 
tikras pavasaris ir jis gėdinosi iki šiol save lh 
goniu esant -manęs. Taip viskas puiku aplink 
buvo ir taip sveikai jis jautėsi.

Kur tau: jis dabar nebebus namie, kai 
paukšteliai lauke gieda, nebesėdės ant tos įgri- 
susios lovos, kaip koks ligonis ir nebesivartys 
ant paklode užklotų šiaudų, kai viskas jį lau
kan kviečia!

O darbo bus daug: čia pūdymas reiks arti, 
čia akėti, o ten ir kiti pavasario darbai ateina. 
Ir kaip jam, senam kelmui, pirma tas nebuvo 
atėję į galvą, kad jau reikia pabūklus iš anks
to visus susidoroti, nes nelaikąs bus šunes la

kinti, kuomet reikės eiti medžioti.
— Et, tai begėdis!.. — sugėdino pats sa

ve senis Kremblys ir nuėjo prie užkūtės galo, 
kame ūkio padargai buvo sustatyti.

čia žagrė — užpernai tik pirkta, gerai ver
čia velėną, o ten akėčios — spyruoklinės darg- 
gi: seniau tokiomis neakėdavo. Kitokios būda
vo iš karklyno ir ąžuolo supintos, šit dar vie
nos ir stovi, tik jau keleri metai kai Kremblys 
jų nebevartoja... Et, mainosi laikai, viskas ky
la, ir pats jau žilo plauko susilaukė — visko 
matė... O dabar tai imsis darbo smarkiai: vi
są žiemą išgulėjo, pasilsėjo gerai, tai reikia 
praleistą darbą atvarsnoti. Ir jis atvarsnos jį! 
Netoks jau jis ištižęs, kaip tos bobos sako, ir 
mokės save pasistatyti ant kojų gerai, kaip 
geram ūkininkui pridera. Tik dar truputį že
mė pradžius, daugiau vėjelis drėgnumą jos iš
trauks, o tuo tarpu jis — senis Kremblys, ir 
paskutinius šiurpulius iš kojų išvarys ir bus 
visai gerai, ir ims žingsniuoti jis vėl rimtai 
dirvoje, „vagą!“ primindamas, ir gėrėsis vaka
rais per dieną atliktu darbu, ilgu rėžiu žiban
čių žemės atvartų, kurių visų jo žagrės nora
gas bus prisilytėjęs ir per jo ir per paties ar
tojo rankų susijungimą su -močia žeme tokias 
gražias ir žibančias drėgnos ir pasiruošusios 
gimdyti žemės virves po platų lauką išvarę.

Iš tiesų, jog lietuvis negali be savo maitin
tojos žemės -gyventi, ir jam nyku be jos, ir to
dėl jis veržiasi džiaugsmo ir naujos jėgos ku
pinas i ją, kai vos tik spėja pirmi pavasario 
prajovai visiems skelbti apie naują gamtos gy
venimo laikotarpį, skirtą ugdymui, maitini
mui, gimdymui ir vaisiaus davimui.

Gryčia lietuviui yra kalėjimas per žiemą, 
tikro darbo jis negali joje dirbti, o žemės mo

tutės rūpestėliai ir jos sunkūs reikalavimai 
taip artimi jo sielai, nors ir prisimena nuolat 
varginantis skausmas nugaroje, rankų nutir
pimas ir gausus prakaitas, kurį jis į auką savo 
numylėtinei žemei kas metai paaukoja. Ir ge
riausia ta jo laimė, kai jis sveikas ir jėgų krū
tinėje kupinas gali su savo maitintoja žeme 
mylėtis ir jai savo galią už brangų grūdą ati
duoti...

Gera būti sveikam!.. Ir darbo daug kasdie
nio ir sunkaus numatai, ir visgi laimingas dėl 
to jautiesi! Gerai, kad taip puikiai pavasarinis 
vėjelis žmogų gaivina — be jo Krembliui gal 
kiek ir būtų pasidasę silpna.

žiūri Kremblys, žiūri padargus, mintyje 
jau taiso ir naujina juos, kur reikalinga ir jau 
mato save sveiką ir drūtą lauke, paskui žagrę 
einantį, arba su žirgu spindinčių vagų eilėmis 
besigėrintį.

— Vagą, vagą!.. — nejuntamai ištaria sau 
Kremblys ir atsipeikėja:

— Tėvai, ar tu iš proto išėjai, eik į gry
čią!.. —šaukia motina iš kaimynės parėjusi ir 
išgądinta.

— Tai kad nieko, motin, taip gerai jau
čiuosi... išėjau pasivaikščioti, ir padargais ap- 
sidoroti, štai, juk jau reikia... atsako senis gy
vai, bet dirbtinai. — Einu tuoj, einu!., greitai 
prideda jis.

Istorikas prel. Kazimieras Gečys, buvęs 
Fordhaimo umilversitlto (New Yorlke) pro- 
resoriiuls, išvyko -į Lenkiją ir apsigyveno 
Balstogėje, kur -jis renka medžiagą Studi
jai apie jotvingius. Be to, prel. Gečys Su
valkų trikampio lietuviams atlieka religi
nius -patarnavimus.

Prel. K. Gečys baigė teisės mokslus 
Liublino universitete 1928 m., o teologiją 
studijiavo Vilniaus universitete, kur 1935 
m. gavo teologi-jcs daktaro -laipsnį. 1948 m. 
atvykęs į JAV, jis įstojo į Fordhamo uni
versitetą. Čia jis studijavo politinius 
mokslus, kuriuos -baigė filosofijos daktaro 
laipsniu 1951 m.

ANICETO BUČIO EILĖRAŠČIŲ
RINKINYS

Praėjusią savaitę išėjo bradfordiečio 
Aniceto Bučio eilėraščių rinkinys „Eilė
raščiai“. Rinkinys išlestas autoraus lėšo
mis ir spausdintas Nidos spaustuvėje.

Seniui Krembliui nebteko nei padargų tai
syti, nei žemės arti ir pasėlio vaisių laukti. 
Giltinei nepatiko per didelis jo uolumas ir jo 
darbštumas. Ji pasikvietė jį pas save tenai, iš 
kur niekas nebegrįžta.
Kaunas, 1926 m.

Atsiusta paminėti
Lidija Šimkutė, Antrasis ilgesys. Eilė- 

ra'ščių rinkinys. Išleido Algimanto -Mac
kaus (knygų leidimo fondas, Čikaga, 1978 
-m., 79 psl., įrišta -į kietus viršelius. Tira
žas 600 egz. Kaina nepažymėta.

Henrikas Nagys, Prisijaukinsiu sakalą. 
Eilėraščių rinkinys. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų (leidimo fondias, Čikaga, 
1978 m., 69 psl., įrišta į kietus viršelius. 
Knygą -apipavidalino Vytautas O. Virtau. 
Tiražas 700 egz. Kaina nepažymėta.

Evangelijos šviesa, 1979 m. pavasaris. 
Nepažymėta nei kieno, nei kur leidžiama.
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Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė Keletas minčių del DBLS suvažiavimo
I

II. Kolektyvinės atsakomybės problema
Iš aukščiau išdėstytų pozicijų gana ato- 

suirdiškai atrodo kolektyvinės atsakomy
bės samprata, pagal kurią asmenys atsaiko 
už tą ar tetą veiksmą net ne todėl, kad jie 
tą veikimą patys atlilko, bet todėl, kad tą 
veikimų atliko kiti asmenys, susieti su jais 
tam tikrais saitais — šeimyniniais, tauti
niais, 'religiniais ar bet kokiais kitais. Čia 
(bandoma išplėsti atsakomybę pagali aso
ciaciją asmenims, 'to veikimo ne tik neat
likusiomis, Ibet gal apie jį ir nieko nežino
jusiems.

Kolektyvinė atsakomybė, atsakomybė 
pagal asociaciją, yra susijusi su kita la
ibai pavojinga samprata, kuri paprastai 
vadinama kaltės prezumpcija. Jei konkre
čių asmlenų, atlikusių tam tikrą veikimą, 
nerandama, tai 'automatiškai bandoma 
primesti .atsakomybę už tą veikimą tam 
(tikrai grupei, kurios nariai 'arba buvo ke
lis kartus pastebėti panašius veiksmus at
likę, arba ibent Ibuivo galvojama, kad jie 
juos yna atlikę. Ir tada labai nesunku ap
kaltinti ibet kurį tokios konkrečios grupės 
narį atlikus šį veikimą, net ir stokojant 
įrodymų. Samprotaujama, kad jei priklau
sai tokiai žmonių grupei, tai jau, įtur būt, 
greičiausiai ir būsi šį darbą atlikęs (pa
vyzdžiui, kiai čigonas apkaltinamas vagys
te, niekas labai ir neklausia įrodymų). Ko
lektyvinė atsakomybė ir kaltės prezump
cija yra dvi sampratos, einančios dažniau
siai kartu; ir abi čios sampratos yra visiš
kai pagrįstai civilizuotos žmonijos atmes
tos.

Kaip įtik šiomis sąvokomis ir yra pagrįs
tos visos totalitarinės sistemos, šių siste
mų visa veikla paremta įsitikinimu, kad.

A. Štromas
kažkokia konkrečių žmonių bendrumą yra 
atsakinga už visas žmonijos bėdas ir kad 
žmoniją įgalima pataisyti bei šioje žemėje 
sukurti tobulą visuomenės sąrangą, jeigu 
tokia žmonių bendrumą bus eliminuota, 
išnaikinta arba kitaip kaip nors sutvarky
ta, kad nustotų vaidinus ibet kokią rolę vi
suomenės gyvenime. Naciams, kaip žino
ma, tokių žmonių bendrumą buvo žydlai; 
komunistams — buržujai, dvarininkai, 
buožės, visi, kas daugmaž pasiturinčiai, 
tvarkingai -gyveno. Kiekviena totalitarinė 
sistema ar totalitarinis sąjūdis turi savo 
nuosavą atpirkimo ožį. Šiuolaikiniai tota
litariniai sąjūdžiai Afrikoje, būtent, taip 
traktuoja baltąją rasę, o panašūs są
jūdžiai JAV ir Anglijoje — spalvotąsias 
rases. Principas čia vienas ir tas patįs. Tei
singai pastebėjo Tomas Venclova: „Kas 
išskiria kurią nors žmonių grupę — tauti
nę, religinę, klasinę, bet kurią — ir nejau
čia jokių vidinių saitų su jia, tas iš tiesų 
ruošia pogromą, koncentracijos stovyklą, 
totalitarinį režimą“. („Žydai ir lietuviai“, 
AKIRAČIAI, 1977 m. Nr. 1).

Personalinė atsakomybės samprata da
ro, manio požiūriu, nepriimtinu ir tą pobū
dį, kurį kartais įgyja ginčas apie žydų ir 
lietuvių santykius lietuviškos spaudos or
ganuose. Jei tauta ar bet kuri kita žmo
nių grupė negali būti atsakinga už paski
rų jos narių veikimą, netenka prasmės ir 
ginčas apie (Lietuvos žydų kaip bendrumos 
atsakomybę už veiksmus tų 'atskirų Lie
tuvos žydų, kurie nuėjo tarnauti tarybi
niam okupantui ir dalyvavo jo veiksmuo
se, nukreiptuose prieš lietuvių tautą ir 
jos pagrindinius interesus. Ir ne tik todėl, 
kad okupantui tarnavo ne vien žydai, ir 
net ne tik dėl to, kad nukentėjusių nuo 
okupanto rankų tarpe buvo neproporcin
gai daug Lietuvos žydų, bet pirmoj eilėj 
dėl to, kad joks kolektyvas negali būti at
sakingas ulž atskirų savo narių1 veikimą, 
jei toks kolektyvas buvo sudarytas ne tam, 
kad šį veikimą drauge atliktų. Šiuo po
žiūriu būtų daugiau prasmės kalbėti apie 
kompartijos narių ir jos padėjėjų kolek
tyvinę atsakomybę, tačiau ir duotuoju at
veju atsakomybė turi būti individualizuo
ta, o ne bendrai preziumuojama visam 
tam kolektyvui ir tuo pačiu kiekvienam jo 
paskiram nariui. Toli 'gražu net ne kiek
vienas kompartijos narys gali būti laiko
mais atsakingu iš anksto už visus kompar
tijos, kaip organizacijos, nusikaltimus.

Tas pats taikytina ir lietuvių tautai, ku
rią būtų visiškai absurdiška laikyti kiaip 
tokią atsakinga už paskirų jos narių veiks
mus, (dalyvaujant žydų naikinime nacių 
okupacijos metu. Ir vėlgi ne tik todėl, kad 
lietuvių tarpe buvo daug asmenų, kurie, 
rizikuodami savimi ir savo 'šeima, gelbėjo 
žydus, kurie karštai atsiliepė į ano mieto 
tautos pranašo (Bernardo Brazdžionio šū
kį:

„šaukiu iš amžių: — Ateities nevertas, 
Kas dabarties nedrįso tautai neSt, 
Kas posūnių žaizdas, širdy atvertas, 
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.“; 

ir ne tik dėl to, kad nuo nacių nukentėjo 
ne vien žydai, bet ir labai dlaiug lietuvių, o 
todėl, visų pirma, kad' negalima kaltinti 
tautos už paskirų jos narių veikimą. Atsa
komybė tenka asmenims, niuisdlkialitusiems 
bolševikinių ir nacių okupantų tarnyboje, 
už jų konkrečiai atliktus veiksmus šioje 
tarnyboje, nepriklausomai nei nuo jų tau
tybės, nei niuo kitų jų .asmeninių ar grupi
nių savybių.

Šia prasme aš negaliu sutikti su mano 
bendraminčio, kolegos bei seno draugo 
Tomo Venclovos pasisakymais lietuvių at-

sakomybės už žydų žudymą klausimu. 
Saivo jau minėtame straipsnyje jis raišo: 
„Niekais pasaulyje nepakeis to fakto, jog 
1941 m. birželio pabaigoje lietuviai lietu
vių minios akivaizdoje naikino bejėgius 
žmones... Todėl aš, lietuvis, esu įpareigo
tas kalbėti apie lietuvių kaltę... Jeigu 
tautą laikysime viena didžiule asmenybe 
(o betarpiškas jutimas sako, jog takia 
personalinė pažiūra yra vienintelė vertin
ga bei teisinga moraliniu požiūriu), tai ši 
asmenybė aprėpia visus tautos narius — 
ir tiesuolius, ir nusikaltėlius“. „Atsakyme 
Žuvinitui“ („AKIRAČIAI“, 1978 m. Nr. 4) 
jis šią mintį tęsia toliau. Prisipažinęs, kad 
atsakomybė tenka visai tautai, visai gen
čiai už savo narių veiksmus, jis netgi eina 
toliau, sakydamas, kad atsakomybė nesi
baigia ties savo genties riba... Jei ką nors 
reikšmingo padarė prancūzas ar ispanas 
— tai viena, Ibet jei lietuvis — man tai 
kiais kita, nes tarsi ir aš pats tai padariau... 
jeigu nusikalto lietuvis, tai kažkokia labai 
gilia prasme ir aš pats nusikaltau“.

Manau, kiaid Tomas sutiks su manim, jei 
perkelsiu jo ■ pasisakymuose tam tikrus ak
centus ir pervesiu jo tezes iš kolektyvinės 
tautos atsakomybės sampratos ribų į vie
nintelę priimtiną asmeninės atsakomybės 
sampratą.

Vilsiskai suprantama ir natūralu, kad 
šeimoje, kaip ir tautoje, savo narių elge
siu susirūpinama daugiau, nei pašalinių 
asmenų. Tačiau toks padidintas susirūpi
nimas kyla ne iš kolektyvinės atsakomy
bės 'UŽ atliktą save 'šeimos ar tautos nario 
veikimą, o iš specialios pareigos savo šel
miai ar tautai jausmo, iš pareigos rūpintis 
pirmoje eilėje jų moraline sveikata, tuo, 
kadi būtų padaryta viskas, jog panašaus 
pobūdžio elgesys, būtent, tavo' šeimyni
niame iar tautiniame kolektyve nebegalė
tų pasikartoti ar bent taptų minimaliai 
įmanomu. Savo šeimoje ar tautoje kiek
vienais žmogus yra susietas su kitais žmo
nėmis Specialaus artimumo saitais, o be 
to yra daug įtakingesnis, daug geriau in- 
fonmiuotis it gali daug daugiau nuveikti, 
nei už jų ribų, o iš čia ir tas padidintas 
susirūpinimas, tas specialios pareigos 
jausmas, šeimyniniam ar tautiniam kolek
tyvui ijo nario smerktini veiksmai yra pa
vojaus ženklas, bylojantis, jog būtina savo 
tarpe imtis ryžtingų priemonių, kurios

Skaitytoją Laiškai
DBLS LNB AKCIJŲ FONDAS IR 

REZERVAS

Kiekvieno metinio suvažiavimo proga 
mes pamatome save lyg veidrodyje, ir la
biau pajuntame savo biocheminį senėjimą.

Lituanistinio skyriaus atstovai neatga
beno lietuviško jaunimo i mūsų suvažia
vimus. Jaunimas per seminarus nepriar
tėjo prie lietuviškos veiklos. Nes jame ne
buvo sužadinta jo atsakomybė bei inicia
tyva lietuviškoje bendruomenėje. Tai ne- 
išugdė didesnio savitarpio susipratimo 
tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos.

Tam pasiekti reikia praktiškų ir konk
rečių darbų, įtraukiant jaunimą lygiais 
nariais į mūsų organizacijas.

DBlLS per eilę metų įvairiais būdais su
rinko LNB akcijų fondą, kuris pačiai 
DBLS-ai naudos neduota, nes akcijos ne
turi savo nuolatinių savininkų.

Jas reikia išdalinti lietuviškam jau
nimui įvairiomis progomis už jų atliktus 
darbus lietuviškoje veikloje, už lietuvių 
kalbos studijas ir t.t. Sakysim, Vasario 16 
proga vienais metais apdovanojami vieni, 
kitais — kiti. Gavėjai padaromi atsakin
gais akcininkais. Jie jausdami, kad esą 
akcininkai, jausis dalimi bendrovės, at
vyks Į suvažiavimus, eis valdybon, tuo bū
du atsiras jaunas naujas kraujas bendro
vės kūne, kurio šiuo metu labai trūksta. 
Kadangi fondas yra nemažas, dovanos ga
li siekti po 20 - 25 akcijas

O LNB .akcijų fondas —■ rezervas siekia 
3.000. Būtinai reikia jį atidarytu ir iš nau
jo pradėti pardavinėti akcijas visiems lie
tuviams, kurie jų norėtų pirkti. Čia vėl 
susilauksim jaunimo, kuris negalėjo jų 
gauti anksčiau paminėtu būdu, jis pats 
įsigis už savo pinigus. Be to, bus ir vyres
niosios kartos žmonių, kurie norės padi
dinti savo akcijų skaičių. Bus proga įsi
jungti į akcininkus ir tiems, kurie anais 
laikais nebuvo pajėgūs jas įsigyti. Susi
lauksim naujų akcininkų, kurie savo da
lyvavimu pagyvins bendrovės veiklą ir 
be to, susilauksim šiek tiek naujo pinigo. 
Visos bendrovės savo veiklai plėsti ieško 
naudų akcininkų. Ko didesnis žmonių skai
čius dalyvauja veikloje, to gyvesnė bend
rovė. Mieli akcininkai, atvykę į suvažia
vimą, prašomi pasvarstyti šias mintis,

Stasys Kasparas

D.P. AR NE D.P. 

Tarp mūsų yra ginčų, kad mes dar ir 
dabar esame D.P. Būtų malonu, kad mums 
tikrai kas išaiškintų, kada mes tą vardą
— D.P. — praradom. Būsiu labai dėkingas.

Z. Sledziauskas

Red. atsakymas
DIP. yra inicialai angliško pavadinimo

— Displaced Persons. Šį (išvietinti asme
nys) vardą antro pasaulinio karo pabai-

leistų eliminuoti tokių smerktinų veiksmų 
recidtyvus. Todėl pareiga šelmiai ar tautai 
yra teigialmo (pobūdžio ir nekintamo dy
džio; ji gali būti paskatinta tam tikrų įvy
kių, bet keistis iš esmės, peraugdama į ko
lektyvinę atsakomybę už jos narių elgesį, 
reigingumo, pirmaeilio susirūpinimo savo 
tauita jiausmą. (Ryšium su tuo reikėtų kiek 
negali jokiu būdu.

Iš šių pozicijų žiūrint, aišku, kad jeigu 
Lietuvos visuomenėje atsirarii tam tikras 
skaičius tarybinio okupanto kolaborantų 
ir kad .Lietuvos žydų bendruomenė davė iš 
pradžių gal ir neproporcingai didelį tokių 
'kolaborantų (skaičių, tai tas faktas turi 
kelti susirūpinimą visiems Lietuvos visuo
menės mariams, — žydams ir lietuviams, 
— o šiuo konkrečiu (atveju žydams, tuir 
būt, 'daugiau nei 'lietuviams. Tai, kad re
aguodami į šį faktą, kai kurie lietuviai lei
do sdu nediskriminuotai naikinti žydus, o 
taip pat ir ne žydų tautybės komunistus 
bei aplamai benidiradiarfoiauti su naciais, t. 
y. vėlgi būti svetimų okupantų kolaboran
tais, taip pat turėtų kelti bent ne mažesnį 
Lietuvos visuomenės susirūpinimą tam 
tikrų savo tautos sluoksnių dvasinio bran
dumo stoviu, socialilškai psichologine pa
dėtimi savo tautoje aplamai. Toks susirū
pinimais įpareigoja aktyviai svarstyti tų 
reiškinių svarumą, reikšmę 'bei įtaiką ir 
imtis -veiksmų šių reiškinių recidyvams 
išvengti (ateityje, bet jokiu ibūd'u negali 
kelti tuose veiksmuose betarpiškai neda
lyvavusių asmenų, o tuo labiau visos tau
tos atsakomybės. Čia nereikėtų reaguoti 
iš esmės kitaip, kaip paprastai reaguojama 
į savo visuomenėje įvykdomus kriminali
nius nusikaltimus, kai jie įgyja miasi- 
suis, gyvenančius šioje visuomenėje, jie ir
gi skatina svarstyti nusikalstamo elgesio 
priežastis, pobūdį bei lyginamąjį svorį vi
suomenėje ir imtis veiksmų nusikaltėliams 
sudrausti bei nusikalstamumui sumažinti, 
beit už juos niekas nelaikomas atsakingu, 
išskyrus tuos, kurie šiuos veiksmus atliko. 
Taigi, asmeninės atsakomybės samprata 
gali pilniai išspręsti visus tuos klausimus, 
kurie rūpi Tarnui Venclovai, kai jis kalba 
apie kolektyvinę tautos atsakomybę, tu
rėdamas, greičiausia, omeny tautinio pa- 
plačilau apsistoti ir ties asmeninės atsako
mybės funkcijų problema.

(Bus daugiau)

goję, 1945 m. sąjungininkai suteikė Vaka
ruose atsidūrusiems asmenims, kurie dėl 
politinių priežasčių negalėjo ar nenorėjo 
grįžti į savo gimtuosius kraštus. Jau 1946 
m. prasidėjo vad. D.P. įkurdinimas. Pir
moji schema buvo pavadinta, pvz., ,,Bal
tic Cygnet“, — tūkstančiui pabaltiečių 
moterų darbams Anglijos ligoninėse ir t.t. 
Išvykdami iš Vokietijos tokiems darbams 
asmenys teisiškai nustojo būti D.P. ir įgau
davo imigranto ar ateivio vardą.

DOMĖKIMĖS POLITIKA

Ar mes leisime Italijai ir Didžiajai Bri
tanijai tapti komunistinėmis valstybėmis, 
kada Sovietų (Sąjunga baigs saivo darbą Vi
duriniuose Rytuose.

Atrodytų, kad1 Markso kapitalistinės sis
temos analizė yra iš dalies bent teisinga. 
Todėl ar nebūtų jau dabar laikais imtis 
ir Didžiajai Britanijai reikiamų apsisaugo
jimo priemonių.

Gal būtų laikas Didžiajai Britanijai ban
dyti sudaryti koalicinę vyriausybę, nes tik 
telkiu būdu darbininkų problemos galėtų 
būti išspręstos.

„E. L.“ skaitytojas

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

SUNKU JAUTĮ UŽ RAGŲ TEMPTI

Ūkio fermų žmonės negaili jėgų galvijų 
prieaugliui penėti. Per parą veršeliai pri
auga daugiau kaip 900 gramų. Visus buliu
kus parduodame sveriančius daugiau kaip 
po 500 kg.

Bet mūsų galvių penėtojų V. Grigonio, 
B. Kasperavičiaus, S. Koreivos ir kitų 
džiaugsmas aptemsta, kai reikia veršius iš
vežti į mėsos kombinatą. Pirmiausia, kaip 
bulius pakrauti, kuo pririšti. Stiprių vir
vių nusipirkti negauname, o ir su virve 
jautį už ragų tempti į automašiną pavojin
ga-

A. JONYNAS 
Kėdainių rajono 

Darbo raudonosios 
vėliavos ordino 

,,Rytų aušros“ kolūkio 
vyr. zootechnikas

(„Valstiečių laikraštis“)

LIETUVIŲ MITOLOGIJOS SAKMĖS

Vilniuje išėjo „Laumių dovanos“, lietu
vių sakmių rinkinys, paruoštas Norberto 
Vėliaus. 1977 m. tautosakininkas Vėlius iš
spausdino monografiją „Miltinės lietuvių 
sakmių būtybės“ (žr. Jono Balio recenziją 
„Drauge“ Nr. 11 (2), 1979 m. sausio 13 d., 
psl.4).

Ir vėl susirinks DBLS ir Lietuvių Namų 
Akc. B-vės atstovai apsvarstyti praėjusių 
metų veiklos. Nemaža iš mūsų tikimės, kad 
per tuos metinius suvažiavimus bus dar
niai pasisakyta mūsų bendruomenės rei
kalais ir kad išgirsime iš centro organų 
atliktų darbų rezultatus ir projektus atei
ties veiklai.

Deja, paskaičius praėjusių kelių metų 
suvažiavimų aprašymus pastebėsime daug 
pasikartojimų ir diskusijų tomis pačiomis 
temomis, kurios dažnai maža ką turi ben
dro su mums visiems rūpimais klausimais. 
Pavyzdžiui prieš porą metų ir anksčiau 
buvo daug diskutuota ir kalbėta del DBLS 
įstatų pakeitimo. Nors reikalas yra svar
bus, bet jau praėjusiais metais tas reikalas 
buvo užmirštas, o daug laiko buvo praleis
ta diskutuojant, ar „Europos Lietuvis“ turi 
turėt tris mūsų miestų herbus ar daugiau. 
Nemaža laiko buvo praleista ginčinantis 
ir kitais neesmingais klausimais. Tačiau 
svarbesniems aktualijoms pagvildenti neli
ko laiko. Pavyzdžiui labai mažai dėmesio 
buvo atkreipta į ekonominių organizacijų 
veiklą bei atliktą darbą. Nepagrinėta kaip 
butų galima sudaryti daugiau resursų mū
sų visuomeninei bei kultūrinei veiklai pa
remti ir ją saukyvinti.Kaip ir anksčiau bu
vo palikta kad atsiradus kokiam reikalui 
tuojaus rinkti aukas (praėjusiais metais 
tik ,,Europos Lietuviui“ paremti buvo su
rinkta £1.566). Kol gyvųjų tarpe dar yra 
senesnės generacijos lietuvių, tų aukų vis 
dar galima parinkti. Bet kas bus kai senoji 
generacija išmirs? Kas tada parems lietu
višką veikimą šiame krašte? O šiuo klau
simu, atrodo, suvažiavimuose retai kada 
buvo diskutuota.

Kaip verčiasi kitos mūsų bendruomenės 
kituose karštuose? Tiems, kurie seka už
sienio lietuvių spaudą, yra gerai žinoma, 
kad kitos kolonijos yra gražiai įsikūrusios 
ant tvintų ekonominių ir finansinių pa
grindų iš kurių remia lietuviška veiklą. 
Kaip pavyzdį galima paimti Toronto Liet
uvių Namus. Tų namų istorija trumpai 
suglaudus yra tokia. 1972 m. likvidavus 
senus lietuvių namus ir apmokėjus visas 
skolas, liko 54.000 dolerių (£27.000). Per
tvarkius namų vadovybę tais pat metais 
buvo nupirkti kiti, didesni namai už 
140.000 dolerių (£70.000). Užtraukus pa
skolą ir pertvarkius namų nuosavybės 
struktūrą tie namai buvo perstatyti ir pa
didinti, kad dabar jie turi 4 sales, resto
raną ir kitokias įstaigas. Tam iš viso buvo 
išeista 638.000 dolerių t.y. £319.000. Ko
merciniai eksplotuojant jau 1975 metais 
tie namai davė 238.000 dolerių pajamų. Pa
skutinių metų balanso neteko matyti, bet 
1978 metais “vien pašalpoms lietuviams 
buvo išdalinta virš 50.000 dolerių“ 
(£25.000). O kiek dar buvo išleista kitiems 
lietuviškiems reikalams? Tad šitaip ver
čiasi mūsų broliai Toronto lietuviai.

Žinoma, mums čia Londone to pasiekti 
būtų nelengva. Tačiau vertinant grynai iš 
finansinio taško mūsų turto vertė nėra 
mažesnė negu torontiečių. Paanalizuokime 
praėjusių metų bendrovės balansą. Pir
miausiai tenka atkreipti dėmesį į balanse 
parodytą turto vertę, kuri po visų nurašy
mų yra tik £77.352. Ši suma yra labai 
klaidinanti. Tie £77.352 reprezentuoja kiek 
buvo išleista įsigijant sodyba, namus, 
spaustuvę, baldus ir t.t. (atskaičius amor
tizaciją) nuo pat pirmos namų ir sodybos 
pirkimo dienos. Jeigu šiandien mums tektų 
tą turtą parduoti mes už jį gautume rinkos 
kainą. Kokia jį būtų galėtų mums pasaky
ti šios srities specialistai (estate valuers). 
Bet turint galvoje, kad dar 1974 metais 
b-vės direktoriai rado reikalo sodybą ap
drausti £180.000, o namus Londone 
£100.000, tad dar pridėjus £56.000 už 
žemę sodyboje (po £1.000 už akrą) ben
drovės turto vertė šiandieną turėtų būti 
bent £336.000, o gal ir žymiai daugiau 
(palyginkite su Toronto lietuvių namų 
verte).

Dabar pažiūrėkime kiek mes iš to turto 
turime naudos ir kokią pažangą mes pa
darėme sakysime per paškultinius aštuo
nerius metus. Imant dėmesin per eilę metų 
vyravusią infliaciją ir kad pagal .Daily 
Telegraph“ (1970. III. 10) £1.000 1970 
metais dabar yra vertas tik £344, palygin
kime kai kurias svarbesnes sumas iš 1970 
metų su 1978 metų balansų rezultatais. 
Taipogi palyginkime tuos 1978 metų re
zultatus su pinigo pirkimo galia 1970 me
tais (pažymėta skliausteliuose).

Lietuvių Namai
1970 1978

Pajamos £ £
Nuoma ir maistas 4.630 14.467 (4.976)
Baras 10.963 23.778 (8.179)
Išlaidos
Baro prekės 6.381 13.463 (4.631)
Atlyginimai 1.390 3.443 (1.184)
Bruto pelnas 5.214 17.407 (5.988)

Sodyba
Pajamos
Nuoma ir maistas 6.904 30.173 (10.379)
Baras 6.265 35.549 (12.228)
Išlaidos
Baro prekės 3.718 19.441 (6.687)
Atlyginimai 2.644 9.415 (3.238)
Maisto produktai 2.543 14.658 (5.042)
Bruto pelnas 1.920 10.386 (3.572)

Spaustuvė
Nuostolis 928 5.703 (1.961)
Namų Bendrovės grynas pelnas

1970 1978
£1.246 £11.865 (4.081)

Namų 'bendrovės parama lietuviškos 
bendruomenės reikalams 1978 metais buvo 
£7.103 (£5.703 spaustuvės nuostolis ir 
£1.400 parama DBLS).

Čia žinoma nėra pilna analizė. Tam 
būtų reikalinga daugiau vietos ir laiko. 
Daugelis pozicijų neanalizuota. Paduota 
palyginimui tik svarbesnės sumos nuo 
kurių priklauso bendrovės pelningumas. 
Tačiau skaičiai pasako daugiau negu 
žodžiai. Sprendžiant iš Direktorių balanse 
pridėtos paramos ateinančiais metais, nu
matyta išleisti £9.000 bendrovės patalpų 
pagerinimui, tačiau nieko nepaminėta 
kiek numatyta visuomeninei ir kultūrinei 
veiklai paremti.

Būtų gerai, kad ateityje Direktoriai bent 
porą mėnesių prieš suvažiavimą paskelbtų 
praėjusių metų balansą ir ateinančių metų 
finansinį biudžetą. Tada visuomenė turėtų 
laiko viską geriau apsvarstyti ir atstovai 
■per suvažiavimą pareikšti savo nuomonę. 
Mes puikiai žinome, kad tiek metų išgyve
nus emigracijoje visuomeninio darbo sąly
gos vis sunkėja ir reikalauja sutelkimo 
jėgų ir dirbančiųjų vieningumo. Ypatingai 
nelengva šiame krašte, kur darbingesnių- 
jų asmenų gretos retėja. Todėl mums rei
kia didinti mūsų finansinius resursus, kaid 
reikalui esant būtume finansiniai pajėgūs 
pasikviesti pagalbos iš kitų kolonijų. Mes 
negalime lygintis su torontiečiais. Tačiau 
iš jų galima pasimokyti kaip iš turimų re
sursu, tinkamai juos tvarkant, galima su
daryti dideles sumas lietuviškam veikimui 
paremti.

P. G.

1IĘTŲVOJE
„MAŽVYDO“ SPEKTAKLIS SKIRTAS 
HENRIKUI KURAUSKUI PAGERBTI

Akademinis dramos teatras parodė Jus
tino Marcinkevičiaus dramą „Mažvydas“. 
Šis spektaklis buvo skirtas artisto Henriko 
Kurausko 30 metų kūrybinio darbo sukak
čiai.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO 
GASTROLĖS KLAIPĖDOJE

Šiaulių dramos teatras dešimtį dienų 
gastroliavo Klaipėdoje, čia atvežęs T. Vil
jamso (Williams) ,,Ištatuiruotos rožės“, R. 
Gavelio „Sūkurių“, A. Radionovo ,,Kvotos“ 
ir P. Pančevo „Auksingų smilčių“ spek
taklius. Tuo tarpu klaipėdiečiai savo ge
riausius pastatymus — M. Gorkio „Dug
ne“, E. Olbio (Albee) „Kas bijo Virdžini
jos Vulf“, K. Sajos „Liepsnojanti kriau
šė“ ir S. Prokfjevo inscenizuotą švedės ra
šytojos Astridės Lindgren apysaką „Ma
žylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant sto
go“ — rodė Šiauliuose.

NAUJASIS ŠIAULIŲ GYVENAMŲJŲ 
NAMŲ RAJONAS

Šiaulių pietvakariniame pakraštyje pra
dėti naujo mikrorajono statybos paruošia
mieji darbai. Naujasis rajonas nusitęs 
prie kelio į Bubius greta dabar statomo 
antrojo Dainų mikrorajono. Čia bus pa
statyta daugiau kaip 50 gyvenamųjų na
mų, kuriuose įsikurs apie 10.000 šiaulie
čių.

NAUJO FILMO PREMJERA

Panevėžio „Garso“ kino teatre įvyko re
žisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filmo 
„Kentaurai“ premjera. Filmas pastatytas 
„Mosfilme“ pagal Žalakevičiaus kino apy
saką. Žymusis aktorius Donatas Banionis 
sulkūrė pagrindinį vaidmenį šiame filme.

Nors, kaip ir kituose savo filmuose, ža- 
lalkevičiuis nesiekė 'atkurti tikrus įvykius, 
reikia suprasti, kad veiksmas vyksta Či
lėje, o pagrindinė filmo figūra yra Prezi
dentas Allende, kuris mirė 1973 m. per
versmo metu.

O TAI BUVO, TAI NUTIKO
ĮDOMŪS KASINĖJIMAI

Kai Radviliškio rajono „Ateities“ kolū
kio vyr. inžinierių mechaniką G. Kasčionį 
atleido iš darbo, eiti šias pareigas laikinai 
paskyrė Vladą Ambrazaitį. Tas, kaip sako
ma, pradėjo žvalgytis po teritoriją.

— Koks ten velnias kyšo iš po sniego? 
— susidomėjo.

Pasitelkė porą laisvesnių mechanizator
ių, pradėjo kasinėti.

— Juk tai mūsų kikas! — išsižiojo vie
nas.

Taip surado šienapjovę-smulkintuvą 
KIK-1,4. O už kelių metrų pastebėję kau
burį, vyrai vėl pradėjo kasti, šį kartą iš
vertė plūgą.

žinia apie tokius radinius greitai aplink 
pasklido. Atsirado savanorių padėti.
' — Kažkas prie kiaulidžių pūpso, — gavo 

žinią.
Vladas Ambrazaitis, sudaręs smogiamą

ją grupę, nuvyko prie fermų. Nuvertę pus
nis, surado kombainą. Su visais ratais, dir
žais, sietais ir kitokiais priedais.

Sako, ieškojimais susidomėjo pats kolū
kio pirmininkas Antanas Valaitis. Matyt, 
paieškos dar labiau sustiprės. Juk smagu 
rasti ūkiui naudingą daiktą.

V. SIDARAS
(„Valstiečių laikraštis“)
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Sveikiname visu vietovių 
I r.

DELEGATUS, VALDYBAS IR SVEČIUS,

suvažiuojančius š. m. kovo 31 — balandžio 
1 dienomis į Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos metinį 31-ąjį Suvažiavimą.

Taip pat Lietuvių Namų akcininkams 
geriausių linkėjimų spręsti sveiko eko- 
noinio užnugario reikalus.

Linkime visiems darbingų, sėkmingų ir 
smagių dienų Londone!

Čia pateikiama Suvažiavimo dienotvar
kė visų informacijai.

31-MO METINIO DBLS SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, 1979 m. kovo 31 d.
13.00 vai..
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Rinkimai

2. 1 Prezidiumo
2. 2 (Rezoliiuciijų Komisijos

3. Darbotvarkės priėmimas
4. Sveikinimai
5. 30-to Suvažiavimo protokolas

5. 1 Pasisakymai dėl protokolo
6. Pranešimai

6. 1 C. V. Pirtmininko
6. 2 C. V. Iždininko
6. 3 Tarybos Pirmininko
6. 4 Tautos Fomldo Atstovo
6. 5 Revizijos Komisijos

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

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

AUKOS SPAUDAI

Pereitą savaitę atsiuntė aukų lietuviškai 
spaudai paremti:

L. GalgauSkas — 18 s v., K. Murauskas 
— 16,50 isv., I. Grundulas — 10 sv., IEI. To- 
torailtis — 9 sv., P. Leškevičius — 8 sv., P. 
Pauliukovas — 4,76 sv., K. Biįvainis —.3 
sv., D. Jelitnškas ir B. Šimėnas — po 1 sv.

Viso — 71,26 sv.
Širdingais ačiū mieliems aukotojams!

Londonas
TRADICINIAI UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Paskutinis Šeštadienis prieš Užgavėnes 
yra Londono lietuvių katalikių moterų 
„Šventos Onos“ Draugijos Užgavėnių bly
nų vakaro ir šokių dienia. Šįmet šokiai pra
ėjo gana pakilioje nuotaikoje, labai gau
singai atsilankė lonidoniečdai, daugumoje 
jau antrosios ir trečiosios kartos lietu
viai.

Puikus vakaras, kuriam vadovavo M. 
Pairuliėnė įsu draugijos valdyba. Gautas 
pelnas buvo padalintas, ir viena dalis — 
80 svarų paskirta IV-jam PLJ Kongresui 
paremti.

Vakare dlalyvavę pageidauja daugiau 
tokių vakarų įsu panašia nuotaika, kuri 
sutraukė apie 150 žmonių. Čia atnaujina
mos pažintys ir vėl pasiryžtamia susitikti 
Įeitame vakare, o tai laiko lietuvišką kolo
niją kartu vienoje šeimoje.

ATVELYKIO BALIUS
Tautinių šokių grupė „Lietuva“ ruošia 

ATVELYKIO BALIŲ
Londono Lietuvių Sporto ir Soc. klube, 
345a Victoria Park Rd., London, E9. balan- 
ddžio 21 d.

Pradžia 8 vai. vak. Gros orkestras. Įėji
mas ir vakarienė £2.50.

STASYS BOSIKIS LIGONINĖJE

,,Nidos“ spaustuvės vedėjas St. Bosikis 
trečiadienio rytą staigiai susirgo ir iš dar
bovietės išvežtas iį St. Charles ligoninę,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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. Vcrbinės apeigos 
su procesija.

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

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

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

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

BRADFORD® — balandžio 1 d., 12.30 vai.
LEEDSE — balandžio 8 d., 3 vai. p. p. H. 

Rosary bažnyčioje.
BRADFORDE — balandžio 15 d., 12.30 v., 

Prisikėlio Mišios.

6. 6 Politinės veiklos
6. 7 Mandatų Komisijos

7. Pranešimų priėmimas, diskusijos 
18.00 vai. — Lietuvių Namų Akcinės 
Bendrovės akcininkų 'susirinkimas.
19.30 vai. — Vakarienė

Sekmadienis, 1979 m. balandžio 1 d.
9.30 vai. — Pamaldos Liet. Namuose
10.30 vai. — Suvažiavimo tąsa:
8. Nominacijų Komisijos pranešimas
9. Rinkimai •

9. 1 Centro Vaidybos 2-jų narių
9. 2 Tarybos
9. 3 Revizijos Komisijos
9. 4 .Mandatų ir Nominacijos Komisi
jos
10. Pranešimai ir diskusijos

10. 1 Kultūrinė veikla, referuoja
J. Atkils
10. 2 Liitu'ani'Stinė veikla, referuoja
R. Šova
10. 3 Jaunimo Kongresas, referuoja
A. Vilčinskas
10. 4 Šalpos Fondo reikalai
10.5 Organizacinė veikla, skyrių prane
šimai

11. Klausimai ir sumanymai
12. Rezoliucijų priėmimas
13.00 vai. Suvažiavio uždarymais. Tautos 
Himnas.

guli „Intensive care“ — palatoje, Athlone 
Wlaird. Ligonis taisosi ir linkime jam greit 
pasveikti.

PIRMO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS pirmo skyriaus susirinkimas įvy

ko kovo 24 d. Socialiniame klube. Atstovu 
į suvažiavimą išrinktas J. Baublys. Tauti
nės Paramos Fondui dalyviai suaukojo 21 
sv. ir iš 'skyriaus kasos pridėta dar 15 sv.

IV PLJ Kongreso .reikalams paskirta 30 
sv. Susirinkimas pasveikino savo vyriau
siąją narę A. Pultinienę, atšventusią dai
lią 80 m. sukaktį.

LITUANISTINĖ VEIKLA
Balandžio 5 dieną, ketvirtadienį, 7 vai. 

vakaro (Lietuvių Namuose Londone prade
damas lietuvių kalbos ir tautos pažinimo 
seminaras. Jis bus tęsiamas kiekvieną sa
vaitę ketvirtadienio vakarais nuo 7 iki 9 
vai. vak.

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.

Derby
PASIRUOŠIMAS

Kovo 31 d. 15.15 vai. kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MIC, įprastoje koplyčioje Bridge Ga
te Mausys išpažinčių ir 15.30 vai. per šv. 
Mišias įtars įgavėninlų minčių, ruošiančių 
Velykoms. Graži proga visiems pasinaudo
ti!

Kovo 30 d. yra skirta vietos lietuviams 
maldai už kenčiančią ir kovojančią Lietu
vą.

Liet. Sielovada ir Bendrija

Nottinghanias
PRISIKĖLIMUI

Pasiruošimui Velykoms įkuin. dr. J. Sa- 
fcevičius, MIC, Lietuvių Židinyje tik ko
vo 31 d. nuo 17 vai. klausys išpažinčių ir 
atlaikys šv. Mišias. I atsinaujinimą visus 
maloniai kviečiame.

Visos Didžiosiols Savaitės lietuviškos 
apeigos vyks Židinyje.

Liet. Sielovada ir (Bendrija

I LIURDĄ IR KITAS ĮŽYMYBES

Vylkti rugpjūčio 12-22 dienomis Liurdan 
bei į kitas Prancūzijos šventoves bei įžy
mybes j'au užsirašė iš visur. Kas dar no
rėtų prisidėti, skubiai teatsiluinčia 10 sv. 
užstato ekskursijos vadovui kuln. Matu
liui, 16 Hound Rd., West Bridigford, Not
tingham NG2 6AH.

Tik nedelskilme, gali nelikti vietų!

Šveicarija

DAILININKO G. STANULIO PARODA
Nuo vasario 1 iki kovo 12 d. Ženevoje 

vyko diailininko Gabrieliaus Staniulio pa
veikslų paroda*. Ją surengė žinoma Galėrie

PLB Valdybos veikla
PLB Valdyba pamažu plečia savo veiklą 

ir darbus 'įvairiose lietuviško gyvenimo 
srityse, norėdama* sustiprinti tautinės są
monės išlaikymą, Lietuvis laisvės kovą ir 
tarpusavio ryšius tarp įvairiuose kraštuo
se gyvenančių lietuvių, šiuo mietu ypatin
gas dėmesys skiriamas IV-jam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, planuojamos 
švietimo 'darbuotoji! ir kultūrinių vienetų 
kelionės į kitus kraštus ir 'atliekami pa
ruošiamieji darbai įgyvendinti lietuvių 
informacijos centrą.

PIj3 pirmininkas Vytautas Kamantias, 
lankydamasis vasario mėnesį Los Angeles 
mieste Kalifornijoje, pasveikino naujai iš
rinktą Lietuvių Skautų Brolijos Vyriau
sią Skautininką Vytautą Vidugirį ir jam 
įteikė PLB Valdybos dovaną. Vytautas Vi
dugiris yra darbštus bendrucmenininkas, 
dabartinis JAV LB Vakarų apygardos pir
mininkas ir buvęs PLB V-jo Seimo Toron
te prezidiumo narys. Dabartinėje PLB 
Vadyboj edanbuojasi 3 skautai (Vytautas 
Kamantais, dr. Algis Paulius ir kurt. Anta
nas Saulaitis).

JAV (LĮS Vakarų apygardos valdyba, va
dovaujama Vytauto Vidugirio, Los Ange
les 'apylinkės valdyba (pirm. Vladas Ši- 
moliūnas), Santa Monica 'apylinkės valdy
ba (pirmi. Modestas Kevalaitis) ir Los An
geles jaunimo sąjungos nariai turėjo ben
drą pasitarimą ir vakarienę Los Angeles 
Tautiniuose namuose įkartu su PLB pir
mininku Vytautu Kamantų. Buvo aptarti 
Jaunimo Kongreso ir kiti bendruomeniški 
reikalai, pasl'informuota apie lietuvių vi
suomeninio gyvenimo problemas ir PLB 
ateities planus.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų komitetas, vadovaujamais PLB 
Valdybos vicepirmininko dr. Algio Pau
liaus, išsiuntinėjo visoms JAV LB apylin
kėms laiškus su* aukų lapais, prašydamas 
apylinkių paramos Jaunimo Kongresui.

PLB Valdybos 12-tasis posėdis įvyko 
1979 m. kovo 18 d. Jaunimo Centre Čika
goje. Posėdyje buvo svarstomi PLB poe
tinės veiklos planai, kultūriniai darbai, 
Jaunimo Kongreso lėšų telkimo vajaus ei
ga ir kiti einamieji reikalai. Jame dalyva
vo ir neseniai į PLB Valdybą kooptuotas 
narys sporto 'reikalams Zigmas Žiupsny s.

Naujiaisis PJLB Valdybos narys sporto 
reikalams Zigmais žiupsnys yra gimęs 
1926 m. Kaune. Į Čikagą atvyko 1950 m. 
ir 1951 m. buvo vienas iš trijų asmenų, 
kurie įsteigė Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungą. 1951 m. įsteigė Čikagos 
sporto klubą „Ateitį“ ir jam vadovavo. 
Vėliau buvo ilgametis 'sporto klubo „Ne
ris“ pirmininkas, dabar yra to klubo glo
bėjas ir treneris. Buvo dvi kadencijas 
ŠALFASS Centro Valdyboje, 12-ką metų 
Vidurio Vakarų sporto apygardos vadovas, 
tas pareigas eina ir dabar. Žiupsnys suor
ganizavo daugelį sporto žaidynių ir 1973 
m. vadovavo sėkmingai moterų tinklinio 
komandos išvykai į Europą. JAV Lietu
vių Bendruomenėje dirbo dvi kadencijas 
LB Marquette Parko 'apylinkės valdyboje 
ir vieiną kadenciją JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardos valdyboje. Dabar Zigmas 
Žiupsnys su saivo sportiniu ir bendruome
niniu patyrimu atėjo darbuotis PLB Val
dyboje.

Kazimiero Bairėno knyga

Britanijos Lietuviai

gaunama Nidos leidiylkloje 2 Ladlbroige 
Gardens, London, WL1, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
timu.

Court Saint-Pierre Ženevos senamiestyje. 
Išstatyta 39 paveikslai.

Dailininkas G. Stanuliis turi įsigijęs Že
nevos meno pasaulyje gerą vardą, tad* jo 
paroda susilaukė tiek spaudoje, tiek 'visuo
menėje didelio susidomėjimo. Spauda iš
samiai rašė apie Staniulio kūrybą. Dar 
prieš parodą įtakingas dienriaštis* „Journal 
de Genėve“ pašventė dailininkui visą pus
lapį.

G. Stanuliis, atvykęs į Šveicariją po 
antrojo pasauiinib karo, baigė Ženevos 
meno mokykla (Ecole des Beaux Arts) ir 
Ženevos universitetą, kur studijavo psi
chologiją. Nuo 1963 m. jis profesoriaujia, 
Ženevos rnleno mokykloje. 'Savo kūrybinio 
kelti pradžioje įdirbęs Skulptūros srityje, 
G. Staniulis vėliau perėjo į tapybą. Daili
ninkas ligi šiol išstatė savo darbus 10-yje 
asmeninių ir 13-oje kolektyvinių paradų.

Vokietija
SOLIDARUMO MOKESTIS PAKELTAS

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ma
rio (mokestis, vadinamas solidlarumo įna
šais, nuo 1979 m. pakeltais dirbantiesiems 
— 2 DM, nedirbantiems — 1 DM mėnesiui. 
1 sv.
NAUJA VL BENDRUOMENĖS VALDYBA

Š. m. kovo 3 d. Romuvoje buvo išrinkta 
nauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba šios sudėties:

Arminas Lipšys, Eugenija Lucienė, Jus

Visiems atetininkams
1979 m. vasario 21 d. Ateitininkų Fede

racijos Valdyba paskelbė Vado ir Kontro
lės Komisijos rinkimus. Rinkimams pra
vesti yra pakviesta Vyriausia Rinkimų 
Komisija (VRK-ja), kurią sudaro Jonas 
Valukonis, pirmininkas (15401 Florence 
Čir., Hungtington Beach, California, 
92647), Dalilė Poiikaiitienė, sekretorė, Ig
nas Medžiukas, iždininkas, Elenia Bandžiu- 
lytė ir Vincas Kazlauskas, nariai.

Vyriausia Rinkimų Komisija skelbia 
šią Federacijos Vado ir Kontrolės Komi
sijos rinkimų tvarką:

1. Pagal Ateitininkų Federacijos kores- 
pon'denciniių rinkimų nuostatus Federaci
jos Vadas ir Kontrolės Komisija (3 na
riai) penkerių metų kadencijai yra ren
kami visų ateitininkų tiesioginiu, slaptu, 
kordslpondenciniu ibūdu. Federacijos Vadu 
ir Kontrolės Komisijos nariu gali būti 
kiekvienas ateitininkas.

2. Balsuoti gali visi ateitininkai, kurie 
turi teisę rinkti MAS, SAS ir ASS padali
nių vadovybes.

3. VRK-ja prašo padalinių vadovybes 
sudaryti bendrus 'balsuotojų sąrašus ir iki 
gegužės 15 dienos atsiųsti VRK-jai. Regis
tracijai reikalingas ateitininko vardas, pa
vardė ir pilnas adlresas. Ateitininkai, ne
priklausą jokiam padaliniui, registruoja
si tiesioginiai VRK-ije.

Balsuotojų sąrašai bus tikrinami iki ge
gužės 30 d.

4. Kandidatų siūlymas. Penki balsuoto
jai gali siūlyti vieną kandidatą į Federa
cijos Vadus ir tris kand'idlatus i Kontrolės 
Komisiją. Siūlant reikia nurodyti kandi
dato vardą ir pavardę, adresą ir pridėti 
raštu 'Sutikimą kandidatuoti. Siūlytojai 
turi pasirašyti, nurodydami savo 'adresus. 
Pasiūlymą reikia pristatyti VRK-ijiai iki 
gegužės 30 d. Kandidatų pasiūlymuose 
trūkumams pašalinti ir bendram kandida
tų sąrašui sudaryti yra numatytas laikas 
iki ibiržeMo 12 d.

5. Balsavimas. Balsavimo vokai su kan
didatų sąrašais bus siunčiami paštu iki lie
pos 1 d. Balsavimo laikas ir tvarka bus 
nurodyti balsavimo lapelyje.

6. Skundus dėl balsavimo netikslumų 
Federacijos Valdybai per VRK-ją galima 
paduoti iki rugpjūčio 20 d. Federacijos 
Valdyba Skundus išsprendžia per 10 dienų 
juos gavuiši.

7. Rinkimų rezultatus VRK-ja paskelbs 
rugsėjo 15 d.

Kviečiame visus ateitininkus atlikti sa
vo organizacinę pareigą ir Skaitlingai da
lyvauti rinkimuose.

Ateitininkų Federacijos Vyriausia 
Rinkimų Komisija 

(Atkelta iš 1 psl.)
Yra žinoma Lietuvoj, kad Pabaltijo 

valstybių sovietinės okupacijos Vatikanas 
niėira pripažinęs, kaip ir JAV, Prancūzija 
ar AmgUlijla. Bet lygiai yra žinoma, kad Va
tikanas dar neturįs diplomatinių santykių 
su Sov. Sąjunga, nors nuo Chrulščevo lai
kų įvairūs sovietiniai dignitoriai nuo 
Chruščevo žento iki paties Gromyko lanko
si Vatikane ir kalbasi su popiežium.

Dabartinio popiežiaus pagalbos ir glo
bos* tikisi ne tik Vilniaus ir Kauno katali
kai, — užbaigia autorius straipsnį, — bet 
ir ne taip religingi tautiečiai, kurių vienas 
būdingai pasirėmė popiežiaus tartais žo
džiais. -Anot jo, Jonas Paulius II yra pasa
kęs: „Pusė mano širdies priklauso Lietu
vai“.

Cirkuliuoja ir tokie gandai, kad dabar
tinio popiežiaus 'gyslose esą ir lietuviško 
kraujo, Ikaldi jo pavardė yra lietuviškos kil
mės, tik sulenkinta, kiad jis laisvai kalbąs 
lietuviškai, kad jis studijavęs Kauno Ku
nigų seminarijoje ir t. t. Nežiūrint kai ku
rių paneigimų iš Vatikano pusės, kalbos ir 
gandai įkuria Lietuvoje savo viltingą le
gendą apie dabartinį popiežių.

tinas Lukošius, dlr. Alina Veilgel-Plecha- 
vilčiūtė ir Algis Vitkus. Į (kontrolės (komi
siją: kum*. Fr. Skėrys, Ričardas Tendze- 
golskis ir Antanas Veršelis. Į garbės teis
mą: pirininiinku prel. dr. Jonas Aviža ir 
nariais — Jurgis Barasas ir Marija Šmi- 
tienė-Da mibr iūnaitė.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Vasario 1 d. baigėsi 1978/79 mokslo me
tų I pusmetis. Tuo įmetu gimnazijoje (buvo 
60 mokinių: 27 berniukai ir 33 mergaitės. 
19 mokinių iš ulžjūrų: 14 iš JAV-bių, 3 iš 
Kanados ir 2 iš Venecuelos.

Šiemet sukako 25-ri metai, kaip Vasario 
16 gimnazija įsikūrė Romuvoje, 'persikėlu
si iš Diephclzo į smavo rūmus ir sodybą.

4 gimnazijos 'abiturientai pradėjo laiky
ti brandos atestato egzaminus.

Gimnazijos berniukų 'bendrabučio vedė
ju paskintas ir pradėjo eiti pareigas V. 
Lemlkė.

LKB KRONIKA VOKIŠKAI

Vokietijos jėzuitai išleido savo organo 
„Pro Fratribu's“ („Broliams“) 'specialų 
numerį, pavadintą „Žmogaus Teisės Lie- 
ituvCjUe“(„iMen(s<įhen(re*chte ini Litauleln“ )**. 
28-ių puslapių leidinėlyje duota daug do
kumentacijos ir ,,'LKB Kronikos“ verti
mais į vokiečių kalbą.

Norintieji gauti jį (nemokamai) prašo
mi (kreiptis į „Bro Fratrijbus“ 5400 Kob
lenz 1, Jezuitenpliatz 4, Vak. Vokietija.

NAUJOS INFORMACIJOS

Kaip jau anksčiau paskelbta IV (PLJK 
proga organizuojamos 4 ekskursijos studi
jų dienų metu ir trys ekskursijos po Kon. 
greso. Pirmos 4 ekskursijos (pagal pa
skelbtus maršrutus a, ib, c, d) prasidės 
Oostendėje (Belgijoje) liepos 19 d. iš ry
to. Tikslus laikas bus paskelbtas vėliau, 
pasibaigus registracijai ir užsakius laivą 
per Kanalą. Jis visos keturios 'baigsis lie
pos 27 d. per pietus arba ankstyvą popietę. 
Frankfurte ekskursantams bus parūpinti 
viešbučiai, už kuriuos jie palty s turės už
simokėti. Maistu ekskursantai patys turės 
rūpintis.

Likusios trys ekskursijos (pagal pa
skelbus maršrutus e, f, g) prasidės liepos 
30 d. iš ryto Frankfurte. Jois visos baigsis 
vėlyvą popietę tos dienos, kuri numatyta 
paskelbtuose Ikelioių maršrutuose. (Ke
lionės e ir f rugpiūčio 10 d., o ekskursija g 
rugpjūčio 7 d.), šios trys ekskursijos baig
sis Frankfurte. Norintiems iš Frankfurto 
išskristi, patariama rezervuoti įskrydlį se
kančiai dienai iš ryto ir pernakvoti Frank
furte.

Frankfurto hotelių kainos labai 'įvairios. 
Pigiausi kambariai vienam asmeniui be 
atskiro dušo ir vonios 30 DM. Su dušu ar
ba vonia maždaug 20 DM daugiau. Dvigu
bi kambariai kainuoja* bent 50 DM. šiaip 
atvykstantys į Kongresą turistai gali 
kreiptis Frankfurto pagrindinėje stotyje į 
.„Z'immeirver'miittliunig“, kur bus nurodyti 
tinkamiausi viešbučiai. Bus galima ir ang
liškai susikalbėti.

Atstovų ir dalyvių registracijos anketų 
paaiškinimuose įsibrovė klaida — stovyk
las telefono numeris. Dabar pranešame, 
kai stovyklos raistinės telefono numeris 
bus (01) 891 2020. Raštinė veiks nuo lie
pos 9 d. Anksčiau paskelbtas telefono nu
meris yra St. Mary's kolegijos raštinės. 
Juo niekas neturėtų naudotis.

Šių metų sausio men. pradžioje buvo iš
siuntinėti laiškai lietuviškų laikraščių, 
žurnalų ir radijo valandėlių redakto
riams, kuriuose buvo prašoma pasklidi sa
vo atstovus IV PLJK, kiek įmanoma jau
nuolius.

Į šį prašymą latsiliepė tik 7 redaktoriai: 
Draugo, Darbininko, Ateities, Skautų Ai
do, Europos Lietuvio, Romos ir Vatikano 
radijų lietuviškų valandėlių. Europos Lie
tuvį atstovaus Jonas Podvoiskis iš Angli
jos, Ateitį — Petras Kisielius iš Čikagos ir 
Skautų Aidą — Raminta Jelionytė iš Či
kagos. Pirmieji du yra ir IV PLJK atsto
vai.

P. L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

DBLS Nottinighamo Skyrius per K. Bi- 
vainį ir J. šukaitį labai tvarkingai -atsi
skaitė, surinkę -aukų lapais iki šiol di
džiausią sumą — 251 sv., iš kurių pats sky
rius —■ 50 sv., T. Bakaitienė — 50 sv., (T. 
Balkaitienė jiau buvo kartą paskelbta „E. 
L.“), Nottinighamo Moterų D-j'a — 30 sv., 
A. Garbauškais — 20 sv., Nottinghamo lie
tuvių Vasario 16-tos minėjimo pelnas — 
18,65 sv., J. šukaitis — 5,75 sv., K. lEivai- 
niiis, J. Bedulskis, A. Važgauskas, P. Maks
vytis, K. ilr J. Miakovickai ir J. Krušinslkais 
po 5 'sv., kiti mažiau.

Rochdalės skyrius per S. Sasnauską (a. 
I. Nr. 52) surinko 92 sv., iš kurių O. Ramo
nienė — 50 sv., V. Motuzą, K. Erkštikis, 
D. fElanaitis, S. 'Sasnauskas ir P. Šablins- 
kas po 5 sv., kiti mažiau.

Boltorio Skyrius per H. A. Vaines (a. 1. 
Nr. 10) — 50 sv., iš įkurilų B. Li'tvaitis — 
21 sv., Boltono skyrius — 10 sv. ir F. Gi
lius — 5 sv., kiti mažiau.

R. Kinka — 25 sv., G. Domeikaitė — 25 
sv., IBI. Kliorys — 5 sv., A. Kuosa — 5 sv. 
ir V. Šlaitas.— 5 sv.

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

JAUNIMO KONGRESAS

Pagal informacijas, gautas iš Šiaurinės 
Amerikos, ir pagal Skaičių užsiregistravu- 
jų IV PLJK būstinėje Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje atrodo, kad norinčių dalyvau
ti stovykloje bus daugiau, negu bus gali
ma sutalpinti. Stovykloje galės dlalyvauiti 
dauigiauislila 450 asmenų.

Eiostono Etnografinis Ansamblis Iš JAV 
atliks meninę programą IV PLJ Kongreso 
uždarymo koncerte Frankfurte liepos 28 
d. šis ansamblis yra pasižymėjęs lietuviš
kų vestuvinių papročių pristatymu. Jam- 
vadovaujia Gitą Kučiruskienė.

IV PLJK Vokietijos atstovų suvažiavi
mais įvyko kovo 10-11 d. d. Vasario 16 
GimnazijĮoSi patalpose. Susirinkimą pra
vedė VLJS pirm, ir IV PLJK prezidiumo 
sekretorius Rainis Valiūnas. Atstovai 'bu
vo supažindinti su praėjusiais trim kon
gresais 'ir IV PLJK pasiruošimo eiga. Vin
cas (Bartusevičius, studijinės programos 
komisijos pirm., pristatė ir paaiškino Stu
dijų Dienų programą: sritis, temas, būre
lius dr t. t. Atstovai pasirinko būrelius, 
kuriuose jie norėtų dalyvauti Kongreso 
metu. Jie pasižadėjo paruošti diskusinę 
medžiagą pagal savo pasirinktas temas ir 
gegužės mėnesį vėl susrinkti diskusijoms.
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