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Tautinis nuostolis ar pelnas
Pereitam ,.E. iL-to“ .numeryje ikallbėj ei

me apie moters statuso kilimą šių dienų 
pasaulyje.

I KALBANT MOTERŲ SĄJŪDŽIŲ j 
| TEMOMIS
I_________________ I

Minėjome Tarybinę Lietuvą, JiAV-cs ir 
kiek plačiau Iraną, jo paskutinę islamiš
kąją revoliuciją ia korano valdomo kraš
to moterų vaidmenį šioje revoliucijoje.

Šį kantą atsigręžkime į lietuvių tautos 
'moterį tremtyje ir išeivijoje, (bent į vieną 
jų dalį ar kategoriją, apie kurią daug ne
kalbama, (bet kuri, kaip nauja gyvenimo 
apraiška įima švytėti šviesiu spindulėliu.

Mes visi žinome, kad lietuvės moterys 
turi visą eilę savo moteriškių organizacijų, 
pradedant nuo paukštyčių skautuose iki 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos (PLKS).

Tos organizacijos yra stiprios ir mes jo
mis didžiuojamės. Jos veikia ir jų vado
vybėse reiškiasi 'iškilesnės moterys.

Paskiros moterys reiškiasi, be to, savo 
individualine kūryba, rašo veikalus, ku
ria poeziją, tapo žavius paveikslus, veda 
chanus, puoselėja kanklių muziką, vyrau
ja mūsų itautaniiių šokių ansambliuose, au
džia nuostabius kilimus, parašo moksli
nes knygas kitomis kalbomis lietuvių kul
tūrą liečiančiais (klausimais ir t. t. čia jos 
pasireiškia, kaip talentingos asmenybės 
■įvairiose kūrybos srityse, lygiai, kaip vy
rai poetai, dailininkai ir pan., kai kuriose 
srityse — stipriau, (kitose — gal silpniau, 
bet reiškiasi indivildlualiiai ir mekonkuiruo- 
damos su niekuo.

Mas visi didžiuojamės jų kūrybiniais 
laimėjimais ir jų įnašais į lietuvių kultū
rinį lobyną.

Retkarčiais pasitaiko, kad lietuvė mo
teris atsistoja priekyje kokios bendrinės, 
ne moteriškos, organizacijos, kurioje ne 
visados yna moterų dauguma ar net kiek 
didesnis skaičius. Savo laiku net vieną 
iš JAV-ių poHiitiinlių srovių, sudarančių 
VLIK-ą, Ibuvo vadovaujama moters.

Mums įgali būti įdomu, kad šia prasme 
Emilija Čekienė iš New Yorko, pirminin
kaudama (bene 2 kadencijas L. T. Sąjun
gai, bus pralenkusi Anglijos Konservato
rių partiją, kuri tik 1976 m. išrinko savo 
pirmininke, ir tai tik įpirmą kartą, moterį 
Margaret Thatcher.

Yra dar viena lietuvaičių kategorija, 
kurią dlera paminėti šia proga, nes ji yra 
niauja. Tai yra lietuvaičių, ištekėjusių už 
kitataučių.

Nuostolis ar pelnas? Paprastai mes lai
kome, kad lietuviška bendruomenė kai ką 
nustoja, jei vienas mūsų eina į mišrias ve
dybas su kitataučiui |Elet štai, būnia ir ki
taip.

St. Jose mieste Califomljoj susirinku
sius į kalėdinės eglutės šventę prabilo li
tuanistinės mokyklos ir darželio vedėja 
Živilė Rawson. Apie Kūčių ir Kalėdų lie- 
tuviškuls papročius ji paprašė tarti žodį 
Feliciją Brown („Daiva“ 79. I. 4).

Caracas Venecueloj'e Carmen Musches 
surado 30 lietuvių vaikų ir jiems suruošė 
pirmą Kalėdų eglutę 1950 m. („Dirva“ 79.
1. 4). m

Nina Whitley Anglijoje IV-jam Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresui remti au
kojo 50 išvarų, sumą, prašokančią dauge
lį individualinių aukų. („E. L-vis“ 79. II.
2. )

Argentinos lietuvių mokykla Buenos Ai
res mieste paminėjo 7-i'ų metų sukaktu
ves. Mokyklai vadovauja Nelida Zavickad- 
tė-Mahne. Jai įteiktas Lietuvių Centro 
aukso medalis („E. iLuvis“ 78. XII. 12).

Maryte Tulbelyfe-Kuhlpiann, gyv(?nian-< 
ta jau ilgesnį laiką Taiwane, kur nėra 
lietuvių, pereitais metais atsiuntė visą ei
lę ilgesnių literatūrinių aprašymų iš ki
niečių gyvenimo būdingesnių epizodų. 
(„Dirva“ 78. IX. 21)

St. Petersburg Floridoje „darbščiai rū
pestingai lietuvei, kovojančiai dėl Lietu
vos laisvės reikalų“, kaip banketo kalbė
tojas pareiškė, Viktorijai Jacobson So
ties lietuvių būrelis iškėlė išleistuves. Jos 
garbei pagamintais tortas turėjo įrašą „Te
gyvuoja Viktorijos lietuviška veikla“. 
(.Draugas“, 78. XII. 5)

Naujai išrinktą Lietuvių Bendruomenę 
Indianopoly sudaro: pirmininkė Dita Hyl
ton, vicepirmininkė Connie Makuitėniais, 
sekretorė iždininkė Dalė Goodin. („Dir-

A. A.
KAZIUI MASILIŪNUI, 

mielam žentui tragiškai žuvus, 
reiškiame giliausią užuojautą 
B. Masiiiūnienei, netekusiai 
mylimo vyro, ir vaikučiams, 

netekusiems mylimo tėvelio, ir 
kartu liūdime

Tėvai Bedulskiai

Kitataučiai mokslininkai lietuves temomis
Daugelis mūsų, tur būt, dlar vis gyvai 

atsimena savo įspūdžius, kai mums tekda
vo pirmuosius kartus susidurti su kita
taučiais už Lietuvos' sienų. Jie mus dažnai 
nutrenkdavo savo nieko nežinojimu apie 
Lietuvą ir net — pačios Lietuvos vardo. 
,,Litauen, ach jai, das 1st die Hauptstadt 
von Riga'* (Lietuva, o taip, tai yra Rygos 
sostinė) — kai kada pasakydavo vokietis 
traukiny tarp Karaliaučiaus ir Berlyno 
kokiais 1924 metais.

Arba keiks apsišvietęs egiptietis, studi
juojąs pietų Prancūzijos universitete, 
tvirtino, kad ,jLithuia(nie“, tai kažkur tarp 
Albanijos ir Rumunijos. „Ne, prie Kauka
zo“, — jį pataisydavo prancūzas kolega 
dar 1934 mietais.

Pagaliau ir dabar, kad ir 1954 m. Ame
rikoj ar Amerikos transatlantiniame lėk
tuve dažnais amerikonas paikiaus: ,,Tai 
lietuvių kalba yra panaši į rusų. Ne? Tai
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ji yra vokiečių kalbos dialektas, kaip švei
carų?“

Šitie pavyzdžiai tepailiustouojia tą ap
linkybę, kad dauguma kitataučių neturėjo 
jokio supratimo apie lietuvius ir lietuviš
kus reikalus, Lietuvai vos atgavus nepri
klausomybę 1918 m. Nenuostabu tad, kad 
Lietuvos 'veilkėjiamis ir diplomatams daž
niai sunkiai sekdavosi išgauti Lietuvai (ko
kį nors palankesnį pripažinimą.

Lenikijia tokioj Prancūzijoj ar Belgijoj 
buvo po pirmojo pasaulinio karo populia
ri. Todėl prancūzams ar belgams buvo vis- 
tiek, kur žygiavo gen. Želigovskis po Lie
tuvą, kad ir prie Kėdainių. Bet kai prie 
Giedraičių ir Širvintų sutriuškinusi len
kus, Lietuvos kariuomenė gen. žukau-slko 
vedama prašliaužė Vitaliaus link, alijantų 
komisijos užbėrė Lietuvą protestų protes
tais ir privertė sustoti ir nuženklinti fron
tą demarkacijos linija, kol reikalas bū
siąs išspręstas. Tas reikalas taip niekad ir 
nebuvo ‘išspręstas. Kas gi tie lietuviai? Juk 
jie maždaug tas pats, kaip ir lenkai, (be to, 
dar kažkokią uniją su jais turėję ir t. t.

Ir dabartiniai mūsų veiksniai pradžioje 
jautė tą paltį sunkumą, ko besiekdami: rei
kalų sprendėjai neturėdavo supratimo,

SeĮilųnioS
G Anglijos sosto įpėdinis princas Karo

lis, kalbėdamas Australijos A. mokslų 
akademijos posėdyje Canberroje, pripaži
no Solženycino pagarsėjusią paskaitą Har- 
wardo universitete, kaip teisingą vakarų 
civilizacijos įvertinimą:

,,SoIženy dinas nependėjo, sakydamas 
apie drąsos nuosmukį vakaruose šiuo lai
ku, kurį kiekvienas 'prašalaitis lengvai 
pastebi“, —■ pabrėžė princas.

G Londono paštas streikuoja, šį (kartą 
nieoticialiiai ir ibe streiko paskelbimo. Pvz. 
ketvirtadienį „E. L-vis“ (negavo jokių laiš
kų nei siuntinių ir jo rajone esanti palšto 
įstaiga 9 vai. užrakino savo duris ,,dėl tar
nautojų (atsisakymo dirbti viršvalan
džius“.

G Borenia (Lukajova, Čekoslovakijos am
basados Madride tarėjo žmona, kovo 17 d. 
nuvykusi į Amerikos ambasadą, iš ten pa
siprašė Ispanijos policijos azilio teisės.

G 'Buvęs Jugoslavijos viceprezidentas 
Miloivian Džilas, jau atsėdėjęs kalėjime 

va“ 79. I. 25.)
Iš Caracas Venecueloje nuolat ateina 

išsamūs, gyvai parašyti ir gvildeną 'daž
nai labai specifinius Mausimus, kaip ipvz. 
„Vytauto D. Karūnacija“, „Aktualizacija“ 
ir kt. ( jie spausdinami dažniausia „Dirvo
je“) iš Jūratės Statkutės-de Rozales.

Grupėje lietuvių is 'Prancūzijos, dalyva
vusių lietuvių studijų savaitėje Vokietijo
je, buvo ir E. Klimaiitė-Fourier Ruelle ir 
D. KlrištopaiiltytėHerilmann.

**•
Šitokį sąrašą lengvai galima būtų pra

tęsti ir tęsti.
Dalyvauti lietuviškoj veikloj, puoselėti 

ją nevilsuomet yra lengva. Šeimos žmogui

A. A.

KAZIMIERUI MASILIŪNUI 
staiga mirus, jo žmonai 

BRIGITAI, sūnums ROMUI, 
ALGIUI, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Aldona ir Stasys 

kais mes lietuviai!, kodėl mes čia, ko mums 
reikia, kodėl mums reikia ir pan.

Daug lengviau santykiauti ir ko pasiek
ti, kada 'antroji šalis bet kurios kitos tau
tybės žibo ia|pie lietuvių egzistenciją, ir ži
no ką nors gero, teigiamo, rimto ir atmin
tino (apie pačius lietuvius, šitoks žinojimas 
sukelia pasitikėjimą.

♦ ♦♦

Šioj vietoj LITUANUS reikšmė yra di
džiulė. Per 25 metus ši's lietuviško jauni
mo pradėtas periodinis žurnalas periodiš
kai (bombardavo kitataučių intelektu ali
nius sluoksnius lietuvišką kultūrą tyrinė
jimais ir nagrinėjimais akadteminaais 
(Straipsniais. Tai yra didelė ir ištverminga 
lietuviško reikalo propaganda nelietuviš
kame pasaulyje, gili ir plačiai nubanguo
janti propaganda.

Kaip giliilai toks Infetuivilškų klausimų 
propagavimas eina, (bus matyti, atskleidus 
faktą, kad Lituanus žurnalas nuolat 
spausdina ne vien lietuvių autorių, bet ir 
kitataučių (profesorių studijas, kurias jie 
— kitataučiai 'autoriai, mokslininkai ir li
teratai — parašo apie Lietuvą.

Paimkime pradžiai tik 1978 m. LITUA
NUS komplektą. Štai jie:

1) Alfred Erich Senn, Wisconsin uni- 
versiteto profesorius, raišo apie aplinky
bes, kuriomis Šveicarija pripažino Lietu
vą de jure 1921 m.

2) William Urban, Monmouth koledžo 
istorijos profesorius (JAV), duoda studi
ją apie Herkaus Manto rolę lietuviškos 
-prūsų genties sukilime prieš vokiečių kry
žiuočių ordiną 1260 m.

3) David M. Crowe, Elon koledžo 
(North Carolina) politinių mokslų profe
sorius, buvęs ir Vilniuje, paruošė išsamią 
Studiją apie baltiečių dabartinę periodinę 
spaudą nesovietiniame pasaulyje. Toje stu
dijoje jis paskelbia ir dokumentuoja iš
vadą, kad lietuviškoji tremties spauda yra 
paltu, plačiausia ir pati Objektyviausia vad. 
sovietologlljos tyrinėtojams.

4) Lindla Alssen, Bowling Green vals
tybinio unliversiiltelto profesorė, nagrinėja 
germlaniško ,,Drainig mach Oslten“ (veržtis 
į rytus) XIV-XV a. karo žygius austro Su- 
chenwimt raštuose.

5) Mo, Chien-ching, valstybinio Cengei 
universiteto (Taivane) profesorius, kalba

(Nukelta į 4 psl.)

DIENOS
apie 9 mietus, kovo 21 d. buvo iškviestas 
į policiją. Jam aulkSto policijos pareigūno 
buvo įteiktas „paskutinis perspėjimas“ 
liautis veikti prieš Jugoslavijos interesus.

G Paryžiuje pereitą savaitę prasiveržė 
naujos riaušės. Plieno pramonės profesi
nės 'sąjungis suorganizavo demonstraciją, 
protestuodamos prieš diambo sumažinimą 
plieno pramonėje ir numatomą darbinin
kų atleidimą iš darbo.

G Demonstrantams (pradėjus taikingai 
Skirstytis iš Place de 1‘ Opera, staiga dė
vinčios šalmus jaunuolių grupės susigin
čijo su ikomunds'tilnės unijos vadovais ir 
pasklido čiaužyti nuosavybes ir puldinėti 
policiją. Buvo panaudotos ašarinės dujos. 
Dešimtys sužeistų policijos ir riaulšinllnkų 
pusėse.

G Irane iki šio laiko revoliucinių teis
mų sušaudyta 62 asmenys,, jų tarpe 36 ge
nerolai. Dar kelios dešimtys šacho ben
dradarbių laukia savo eilės. Tam reikalui 
organizuojami nauji teismai, kurie butų 

kartais būna net sunku. Mišrios šeimos 
nariui tatai yra dažniai dar sunkiau, nes 
jiam tonika plūduriuoti dviejų (kultūrų 
sriaute.

Jeigu ilgos gretos lietuvaičių, ištekėju
sių už kitataučių, ne tik išlaiko lietuvišką 
židinėlį savo šeimoj, 'bet diangi pasireiškia, 
kalip lietuviško tremties gyvenimo tvirtos 
aktyvistės, mes negalime nepripažinti 
joms šio nuopelno. Pripažinkime, jos ati
duoda savo tautai (kiek sunkesnę dovaną.

Pridėkime dar ir tai. Jei joms įmanu 
šitaip reikštis, tai reiškia, kad jų vyrai 
yra laimėti Lietuvos reikalui Ir bus pa
stovūs 'lietuvių draugai. O tai jau yna mū
sų visų grynias laimikis.

Tad ne visada nuostolis lieka nuostoliu. 
Kartais jis nėra nuostolis, bet tikras pel
nas.

Tragiškai mirus
KAZIMIERUI MASILIŪNUI,
jo žmonai Brigitai, sūnums 

Romui ir Algiui reiškia gilią 
užuojautą

J. B. Snabaičiai ir J. M. Navickai

PAGALIAU PASIRAŠYTA

Kovo 26 Id. buvo iškilmingai ir gerų 
nuotaikų fone pasirašyta Egipto-Izraelio 
suitatitis... Vašingtone, 'dalyvaujant (prez. 
Carteriui ir Sadiatui bei premjerui Beigi- 
nui. Tuo faktu (karas tarp Egipto ir Izrae
lio, užsitęsęs apie 30 metų ir kruvinai pra
siveržęs bent 4 kartus, yra formaliai pasi
baigęs ir 'apvainikuotais taikos sutartimi.

Prez. Carterio prestižas, žinoma, gero
kai pakilo ir jo rizikingos (kelionės į Kai
rą ar Jeruzalę, pademonstravusios nema
žą asmeninę (ir politinę drąsą, bus apsimo
kėjusius.

Bent (akimirkai visi gali lengviau atsi
kvėpti. Ir pailsėti. Nes tolimesnėse pra
matytose derybose bus naujų ir didelių 
sunkumų, kai reikės išspręsti palestinie
čių mažumos Izraelyje ir jų tremtinių 
problemą.

4 KARAI TARP IZRAELIO IR EGIPTO 
PER 30 METŲ

Pirmasis — 1948 m., kada Izraelis bu
vo paskelbtais nepriklausoma valstybe. 
Arabai puolė, žydai atsilaikė. Atsirado 
pirmiojii palestiniečių arabų tremtinių pro
blema, kuri, (gaila, niekad nebuvo žmoniš
kai išspręsta.

Antrą kartą — 1956 m., kai Egipto prez. 
Nasser nusavino Sueso kanalą. Tada Izra
elis, Prancūzija ir Anglija puolė Egiptą, 
kol J|AV ir Sovietų Sąjungos jungtinis 
spaudimas privertė sustabdyti išį per ilgai 
užtrukusį puolimą.

Trečią kartą — 1966 m., kai Egiptas bu
vo Sovietų modemiškai apginkluotas ir 
(pradėjo žvanginti masinėmis demonstra
cijomis su „švento karo“ šūkiais prieš žy
dus. Izraelis nelauktai puolė Egiptą ir už
ėmė dalį jo teritorijos.

Toliau 1973 m. Egiptas puolė Izraelį ir 
buvo j'au giliau prašliaužęs. Tai buvo 17 
dienų kruvinas karas, kol Jungtinės tau
tos sutaikė ir pravedė paliaubas tuo me
tu, kai Izraelio kariuomenė buvo jau neto
li Kairo.

'Šitos paliaubos pagaliau po ilgų dierybų 
ir JAV-ėms tarpininkaujant baigtos tai
kos sutartimi 1979 m. kovo 26 d. Bet įtik 
tarp Izraelio ir Egipto. Nuošaly liko kitos 
arabų valstybės.

PARTIJOS VALYMAS KINIJOJE

Sklinda žinios, kad Kinijoje yra prasi
dėjęs ar, gal tikriau, bent lauUdamiais ko
munistų partijos naujas valymas. Tik šį 
(kartą — nuo kairesniojo ir radikalaus ele
mento partijoje, kuris yra labiau sieja
mas įsu buv. partijos pirmininku Mao-Ce- 
tunig.

Kad valymais (prasidėjęs, spėjama iš kai 
kurių pasikeitimų Poliltlbiuro — partijos 
vyriausio vykdomojo organo — sudėtyje.

kiek labiau panašūs į civilizuotus viešus 
teismus.

G Prez. gen. Zia Pakistano tautinės 
šventės proga kariniame parade pranešė, 
kad šį .rudenį, lapkričio 17 d. bus praves
ti parlamento rinkimai. Tie rinkimai tu
rėtų įgrąžinti Paikis'tanuii normalinę civili
nę valdžią.

Tuom 'tarpu vienok karo stovis dlar ne
nuimtas ir priešrinkiminė (kampanija dlar 
rteleidžiamia.

G Tranui dar nespėjus atsistoti ant ko
jų po islamiškos revoliucijos, sukilo (kur
dai, kurių yra apie 2 milijonai Irako kal
nuotame pasienyje. Jie .apsupo persų ka
riuomenės įgulą. Iranas pasiuntė savų ka
rinių dalinių ir diu ministru deryboms ves
ti. 3-jų (dienų (bėgyje žuvo 91 žmogus. At
rodo, kad pasiektos paliaubos ir apsimai
nyta belaisviais.

G Associated Press (AP) ir United 
Press International (UPI) žinių agentū
ros atidarė Pekine savo įstaigas (kovo 28 d. 
Abidvi agentūros likvidavosi ten 1949 m. 
Mao-Ce-tungo komunistinėms jėgomis įsi
galėjus tada Kinijoje. Prireikė 30 metų 
grįžti į praeitį.

G Libija Afrikoje vis stipriau remia 
Ugandos diktatorių Alminą, kariaujantį su 
gania demokratiška Tanzanija, siųsdamas 
vis daugiau ginklų ir kariuomenės. O šiuo 
metu Libijos 'dlilktatoriiųs Qadhafi pasiun
tė Tanzanijai ir ultimatumą.

G lElnazilijos vyriausybė pasiuntė į Sao 
Paulo, kuriame apie 200.000 darbininkų 
streikuoja jau 10 dienų, kariuomenės, ku
ri užėmė unijų rūmus, atleido unijų va
dovus iš pareigų it suėmė apie 1.600 strei

Kai kas esąs atleistas ils Politbiuro, kaip 
antai buvęs Mao pavaduotojas Wiang, o 
kitiems esą priskirti antrininkai prižiūrė
tojai, (kas laikoma namų arešto ekvivalen
tu, kaip pvz. buvusiam Pekino buirmisltiu' 
Wu-Teh, Pekino karo 'apygardos viršinin- 
kuii Čen-HIsi ir kiltiems.

Tokių žmonių pozicijų susilpnlnimas sa
votiškai izoliuoja patį Kinijos 'premjerą 
šešiasdešimtmetį Hua-Kuofeing ir stipri
na vicepremjero 74 m. amžiaus Teng Hsia 
ping padėtį tame poliltbiuire. Į ipoliltbiurą 
vis daugiau įtraukiama Mao laikais nu
kentėjusių kompartijos veteranų, kurie 
dabar ten vyrauja.

Premjeras Huia ir ypač, atleistasis Wang 
daugiau laikosi Mao-Ce-tanigo raštų ir di
rektyvų. Gi vicepremjeras Teng primyg- 
tynai kelia patyrimą iir gyvenimiškas są
lygas, kaip tikruosius mastus, nusakan
čius, kiek Mao formuluoti pamokymai ga
li turėti vertės.

Šitokią raidą Kinijos kompartijoj vaiz- 
duojlal „The Daily Telegraph“ Pekino ko
respondentas.

TOTORIŲ DEPORTACIJA

Kovo 15 d. Maskvoje buvo suimta apie 
200 totorių, buvusių Krymo musulmonų. 
Su kariškais palydovais jie buvo išvežti į 
Taškentą Uzbekistano respublikoje.

Jau ilglsnį laiką į Uzbekistaną iš Krymo 
ištremti totoriai reikalauja Maskvos grą
žinti juos atgal į Krymą, iš kur jie buvo 
ištremti po II pasaulinio karo. Priskaito- 
ma, (kad (tada per kelias dienas, taip sa
kant staliniiškai, 400.000 totorių buvo iš
vežta (gyvulinių vagonų traukiniais, kaip 
ir kitos tautos, skirtos genocidui.

.Apie 100.000 vaikų ir senelių amžiaus 
asmenų žuvo vagonuose, nepasiekę pasky
rimo vietos.

Kovo 6 d. vienas žymesnių totorių M. 
Mustafa Džiemi'ev, kuris ir šiaip jau bu
vo praleidęs eilę mėtų sovietiškuose kace- 
tuose, nuteistas ir vėl 4 metams kalėti.

ISLAMAS KYLA
Irane Chomeini islamo tikėjimo vandu 

nuvertė šachą ir baigia įvesti naują ilsla- 
minį režimą, .gana kietą ir palyginamai 
drausmingą. Gen. Zia Palkilstane deda pa
maltus tvirtai islamiškai valstybei. Isla
mas vis dažniau linksniuojamas šiaurinė
je Afrikoje ir artimuose rytuose, kaip 
jungianti (arabų tautas moralinė jėga;

Net ir Sovietų Sąjungos pietuose Ala
cho pasekėjai pradeda kelti galvas, ne
vengdami pademonstruoti savo tautinio ir 
tikybinio išdidumo.

Dar niekad nuo VII šimtmečio, kada 
Arabų pusiasalio gentys pasklido po pie
tų Europos ir Azijos platumas, islamas 
nebuvo 'toks stiprus ir įtakingas, kaip da
bar, — samprotauja Paryžiaus dienraštis 
„Le įMonide“ kovo 25 d. laidoje.

kuojiančių.
G Didžiosios Britanijos vyriausybė, ne

tekusi parlamento pasitikėjimo vieno bal
so persvara (311 prieš 310), atsistatydino. 
Premjeras Callaghan naujo parlamento 
rinkimus paskyrė gegužės 3 d.

G Premjeras Beginąs pirmadienį, ba
landžio 2 d. skris į Kairą susitikti su .prez. 
Sadiat.

Tai pirmais oficialus tarpvalstybinis vi
zitas tarp Izraelio ir Ibėt kurio aralbų kraš
to. Tikėkimės, nepaskutinis.

nukelta į 4 pusi.
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Vilniaus universitetui 400 metu t
V. Žygiai gauti iš popiežiaus universiteto 

privilegiją

Nuo amžių buvo įprasta prašyti iš po
piežiaus naujam universitetui privilegijų. 
Nes tiktai .popiežiams autoritetas siekė vi
są krikščioniškąjį pasaulį, tiktai jis galėjo 
galranltuoti mokslo laipsnių visuotinį ga
liojimą, tiktai jo suteikta „teisė visur mo
kyti — tais ubique docendi“ buvo iš tikrų
jų visur pripažįstama. Tokiose aplinkybė
se visai nenuostabu, kad net nuo kataliky
bės apsimetęs Prūsijos hercogas Albrech
tas Brandenburgietis, norėdamas Kara- 
liaiuičiiuije 'įsteigti universitetą, kreipėsi į 
popiežių. Tiktai negavęs iš jo jokio atsa
kymo, pasitenkino Lenkijos karaliaus lei
dimu (plg. S. d‘ Irsay, Histoire dės Univer- 
sitės, I, Paris 1933, psl. 324).

Juo labiau reikėjo popiežiaus sankcijos, 
kai buvo Steigiamas teologijos fakultetas. 
Ir iš viso, jėzuitų ordinas nebūtų galėjęs 
vadovauti universitetui, kuris nebūtų ga
vęs popiežiaus patvirtinimo. Dėl šių ir ki
tų panašių 'sumetimų Vilniaus vyskupas 
Valerijonas Protasevičiius jau 1576 m. bir
želio 25 dieną išsiuntė popiežiui Grigaliui 
XIII 'prašymą jo įsteigtai Vilniuje kolegi
jai suteikti universiteto titulą ir teises. 
Būdavo atvejų, kad popiežiai tokį vietos 
vyskupo pralšlymą nedelsdami patenkinda
vo. Taip buvo padaryta 1551 mietais stei- 
giainit Dilinigeno universitetą Pietų Vokie
tijoje. Fundatoriui Augsburgo vyskupui 
— kuriuo tuomet buvo kardinolas Ottonas 
Truehsessais — prašant, Julijus III tuo
jau išdavė universiteto įsteigimo butą. Tik 
vėliau ją patvirtino ir imperatorius Ka
rolis V. Bet Augsburgo vyskupo padėtis 
žymiai skyrėsi nuo Vilniaus vyskupo pa
dėties. Kard. Truchsessas, kaip ir daugelis 
Vokietijos vyskupų, buvo savo teritorijoje 
imperijos kunigaikštis (Fuersrtibischof), o 
vysk. Plrotiaseviaius tokios valdžios netu
rėjo, jis tebuvo Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio paltairėjas-senatoriuis. Kolegijos i 
universiteto dotacijoms reikėjo karaliaus 
ir sėdimo patvirtinimo. lEle įto ir kitatikių 
įtaka 'į viešą 'gyvenimą čia buvo kitokia 
negu Vokietijos pietuose. Todėl popiežiaus 
kurija vyskupo Protasevičiaus prašymo 
tais metais neišpildė. Pirma reikėjo su
tvarkyti universiteto įsteigimą vietoje, tik 
po to buvo galima laukti popiežiaus privi
legijos.
. Praėjo treji metai, kol pagaliau pavyko 
gauti Ikaraaliiaius diplomą. Bet, kaip jau mi
nėjome, vienas šio dokumento punktas jė
zuitams buvo nepriimtinas. Karalius no
rėjo Lietuvos vyskupams suteikti kai kurių 
teisių į universitetą, paskirdamas Vilniaus 
vyskupą jo kancleriu ir Žemaičių vyskupą 
jo globėju. Jėzuitai betgi turėjo iš popie
žių egzempcijos privilegiją, t. y. nepri
klausomybę nuo vietos vyskupų. Ką dary

ti? Vilniaus jėzuitai patarė seneliui vys
kupui prašyti popiežių, kad1 jis tą klausi
mą išspręstų. Vyskupas 1579 m. liepos 26 
d. parašė tur būt paskutinį savo laišką į 
Romą, nes už penkių mėnesių jis mirė. 
Vatikano archyve yra išlikęs to laiško ori
ginalas, pasirašytas drebančia vyskupo 
ranka.

Laiške išdėstoma susidiairiulsti padė|tis: 
karaliaus diplome Vilniaus vyskupas nu
matytas steigiamo .universiteto kanclerių, 
o popiežių patvirtinta jėzuitų ordino pa
grindinė teisė neleidžia tokios priklauso
mybės. Žinoma, būtų buvę galima prašyti 
karalių, kad Vietoje išduotojo lieptų pa
rašyti naują, jėzuitams priimtiną origina
lą. ,JBet — rašo laiške vyskupas — kai 
numatoma, jog nėra vilties gauti dar prieš 
karaliaus išrinkimą paskirtų ir iki šiol sa
vo pareigas tebeeinančių valstybės parei
gūnų (turima galvoje Lietuvos kanclerį 
ir vicekanclerį) tokiam dalykui būtiną su
tikimą, nenorėta, keičiant diplomo teksią 
ar prašant naujo, visą reikalą, kurį paga
liau, nežiūrint didžiausių sunkumų, lai
mėjome, vėl pastatyti į pavojų“. Todėl 
vyskupas kreipiasi į popiežių: „jei Jūsų 
Šventenybė teiksis savo autoritetu — ex 
šuo motu proprio — tai ištaisyti, tai bus 
man ir visiems geriesiems didžiausia ge
radarystė“.

Šį Vilniaus vyskupo laišką ir karaliaus 
privilegijos auitenitišką nuorašą į Romą 
nuvežti paėmė vienas il§ Vilniaus jėzuitų 
profesorių, anglas Adomas Brokas (lElrock, 
Brocus). Jis, kaip Lenkijos-Ldieituvols jė
zuitų provincijos 'atstovas, tą vasarą vyko 
į taip vadilniamą ordino prokuratorių kon
gregaciją. Albertais Kojelavičius klykta, 
rašydlaimials, kad pats karalius pasiuntęs į 
Romą savo sekretorių Joną Demetrijų So- 
likovsfcjj išrūpinti Vilniaus universitetui 
popiežiaus bulą (Miscellanea renum ecc- 
les., Vilnius 1650, psl. 114). Solikovtslkiis 
tais mietais į Romą visai nekeliavo. Kara
lius tą vasarą, tiesa, siuntė pas popiežių 
specialią pasiuntinybę, bet pasiuntiniu bu
vo Plocko vyskupas Petras Volskis. Jis 
Amžinąjį Miestą pasiekė tiktai lapkričio 
11 d., kai tuo taupu būtos data yra spalio 
30 d. Taigi nėra jokios abejonės, kad bū
tos gavimu pirmiaulsia rūpinosi Vilniaus 
ir Romos 'jėzuitai, nors oficialiu jos pra
šytoju buvo Vilniaus vyskupas Valerijo
nas 'Protasevičius.

Prašant panašių dalykų paprastai po
piežiui būdavo įteikiama specialiai sufor
muluota peticija, taip vadinama supliką. 
Popiežius ją pa tvirtindamas pasirašyda
vo, o d'a taras ten pat įrašydavo daitą. Toji 
pati popiežiaus nusprendimo data vėliau 
būdavo įpaišoma į originalą, nors iki jo iš
davimo būtų praėjusios kelios savaitės ar 
net keli mėnesiai. Gaila, nei pačios Vil
niaus universiteto suplikęs, nei jos teksto 

ligi šiol nepavyko užtikti. Išduotoje Vil
niaus universiteto įsteigimo bulojle data 
įrašyta ištisais žodžiais ,,tentio kalendas 
Novembris“, mūsiškai tariant, „spalio 30 
dieną“. Tai visiškai aišku. Tačiau kažkals 
praeityje beskaičiuodamas suklydo ir .pa
rašė „spalio 29 d.“. Ir nuo to laiko visi, 
lenkai ir lietuviai, kai tik pamini šią bu
lą, vienas nuo kito nusirašo jos klaidingą 
daitą. Juk užteiktų žvilgterėti į vadovėliuo
se ar enciklopedijose duotą romėnų ka
lendoriaus lentelę ir klaidą pataisyti. Bet 
daugelis bevelija iš kitų nusirašyti.

Popiežiaus butą Vilnių pasiekė tiktai 
1580 m. rugsėjo mėnesį. Iš Romos jėzuitai 
ją šliuraitė į 'Lenkiją provilnciolui. Šis, bū- 
diamais I3riaunsberge (Prūsijoje), 1580 m. 
rugsėjo 7 d. ralšė į Romą, jog vilniečiai dar 
negavę popiežiaus privilegijos. Po trijų 
dienų tačiau galėjo pranešti: „Vitaliaus 
privilegiją jau gavau“. Nieko nelaukęs, 
provinciolas liepė padaryti jos niuonalšą, 
kurį patvirtino Varmijos kapitulos nota
rais. Tą nuorašą tuojau išsiuntė į Vilnių. 
Bulos originalą atvežė vėliau pats provin
ciolas. Tiek -autentiškas nuorašas, tiek 
pats originalas laimingai išliko ilki mūsų 
laikų. Jie saugomi Vilniuje, Lietuvos cen- 
triniiialme valstybiniame istoriniame archy
ve. Apie šios bulos turinį ir jos reikšmę 
pakalbėsime kitą kantą.

Paulius Rabikauskas

Atsiusta paminėti
Aidai, Nr. 10, 1978 m. gruodžio mėn. 

Leidžia Tėvai Pranciškonai, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 11207, USA.

Šis „Aidų“ numeris iliustruotas londio- 
niečio Antano Braždžio nerūdijančio plie
no skulptūrų nuotraukomis (nuotraukos 
J. Lewilniskio). Šiame numeryje taip pat 
yra 'buvusio ,,Europos Lietuvio“ redakto
riaus Kazimiero Barėno straipsnis „Skulp
torius Antanas Braždys. Jo kūrinių paro
dos New Yorke proga“ ir poeto Vlado Šlai
to du eilėraščiai: „Skarelė“ ir „Prieš mir
ti“.

M. Čaipkauslkas, Palyginimų žodynas. A- 
Ž. Viršelis idlail. Romualdo Bukausko. 
Monltrealis, 1979 m., 295 psl., įrišta į 
minkštus viršelius. Kaina nepažymėta.

Pagal sudarytoją didžiausią šio žodyno 
dalį sudaro lietuvių liaudies palyginimai. 
„Jokio ipalyginimų rinkinio lietuvių kalba 
dlar nebuvo išleista. Neteko ir kitomis kal
bomis panašaus žodyno užtikti... Šiame 
žodyne Itelpa 689 'autorių (lietuvių — 228) 
ir 67 tauitų 8.047 palyginimai-'aipibūd'iini- 
mai... įBėnldlrą rodyklę 'skaitytojas ras šio 
rinkinio gale.“

'Miroslavas čalpikauskas jau yra ffispaius- 
diinęs aforizmų rinkinį „Aukso mintys“ 
(1954 m.) ir satyrinių posakių rinkinį ^Ci
niko patarėjas“ (1963 m.).

Vieneri metai be Juozo Liižos
Balandžio 4 d. sueina vieneri metai kai 

mūsų tarpe nėra Juozo Lūžos, dipl. agrono
mo, visuomenininko ir „Europos Lietuvio“ 
redaktoriaus. Jis atsiskyrė su šiuo pasau
liu būdamas palyginus jaunas (67 m.) ir 
energingas vyras.

Juozas Lūža pradėjo pasireikšti spaudo
je dar būdamas gimnazistu. Baigęs moky
tojų seminariją ir Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademiją, ir vėliau dirbdamas agronomu, 
jis buvo vienas iš tų šviesuolių, kurie dir
bo visuomeninį darbą ir rašė spaudai. Ant
rojo pasaulinio karo išvakarėse J. Lūžas 
jau buvo netik subrendęs plunksnos dar
bininkas, bet ir geras Lietuvos ekonomi
nės padėties žinovas. Lygiai prieš 40 metų 
jo straipsnį „Ekonominis ir kultūrinis kai
mo atkutimas per pirmąjį dvidešimtmetį“ 
buvo atspausdinęs rimčiausias nepriklau
somybės laikų žurnalas „Naujoji Romuva“ 
(Nr. 2, 1939 m.)

Karo audrų nublokštas į Vakarus ir ap
sigyvenęs Anglijoje, agr. J. Lūža 'be savo 
uždarbinio darbo nuolat dalyvavo liet, vi
suomeninėje veikloje, bendravo su žmonė
mis ir raiše spaudai. Atsistatydinus iš „E. 
Lietuvio“ redaktoriaus pareigų K. Barėnui, 
nuo 1973 m. pradžios J. Lūža buvo pa
kviestas redaguoti tą laikraštį. Dirbdamas 
tą darbą jis sugebėjo išlaikyti laikraščio 
nesrovinį charakterį ir, laikydamasis aiš
kios politinės linijos, užtikrino jam pa
stovią skaitytojų paramą.

Dėka redaktoriaus kietos rankos, ,,Euro
pos Lietuvis“ neįsivėlė į jokius lietuvių 
tarpusavio ar srovinius ginčus ir taip pat 
laikėsi nuošaliai nuo kivirčų su kitomis 
Rytų Europos tautomis, su kuriomis ben
dradarbiaujama kovoje dėl nepriklauso
mybės atstatymo. J. Lūža per laikraštį ir 
žodžiu nuolat kėlė lietuvybės išlaikymo 
mūsų prieauglyje klausimą. Jam jau esant 
ligoninėje, ,,E. Lietuvyje“ buvo atspaus
dintas jo, J. Vikio slapyvardžiu pasirašy
tas, vedamasis straipsnis, kuriame buvo 
nepagailėta karčių žodžių tiems išeivijos 
vadovams, kurie neišmokė savo vaikų lie
tuvių kalbos. Jis tada rašė: „Dažniai girdi
me lietuviškas šeimas besi didžioj ari t, kad 
jų vaikai mokyklose šalia anglų kalbos 
greitai pramoksta vokiškai, prancūziškai. 
Girdi, tai praktiškos kalbos, jos gyvenime 
visada gali būti naudingos.

,,Skaudžiausia betgi yra klausytis pa
triotiškų kalbų, laisvės viltį žadinančių 
pareiškimų, nuolatinių priminimų apie 
reikalą išlikti lietuvilais, kovoti dėl tautos 
išlaisvinimo ir nepamiršti 'gimtosios kal
bos“ - sakė J. Lūža - „Ypač tų kalbų apstu 
Vasario 16 progomis. Tada kyla nesuval
domas noras tuos kalbėtojus... paklausti: 
,,O kur jūsų šeimos?... Kur jūsų gražusis 
prieauglis?“

Toliau J. Lūža palietė klausimą, kuris 
pasidairė laibai 'aktualus visai netrukus,

Agr. J. Lūža

jam jau mirus: ,,kas perims lietuviškąjį 
darbą, kai vyresnioji karta nueis?“ Atsa
kymas į šitą klausimą žymiai palengvėtų 
- sakė jis, - jei žinotume kad išeivijos 
prieauglis kalba lietuviškai.

Deja, redaktoriui' mirus paaiškėjo, kad 
tas išeivijos „prieauglis“, kuris studijavo 
humanitarinius mokslus ar žurnalistiką, 
nemoka lietuvių kalbos. Kiti, kurie ne
studijavo tų dalykų, taip pat daugumoje 
nemoka lietuviškai kalbėti ir beveik nie
kas nemoka lietuviškai rašyti. Mūsų veik
los svarbiausias įrankis - laikraštis, kaip 
teisingai numatė buvęs redaktorius, atsi
dūrė pavojuje.

J. Lūža nevengdavo konstruktyvios kri
tikos ir kitais klausimais. Pasakęs ar pa
rašęs tiesą, kuri kam nors nepatinka, jis 
stengėsi su visais išlaikyti draugiškus san
tykius. Jis mėgo bendrauti su žmonėmis, 
todėl rasdavo bendrą kalba su kiekvienu 
lietuviu, ar tai būtų išmokslintas žmogus, 
ar fabriko darbininkas, ar ūkininkas. Už 
tai visi jį gerbė ir mylėjo. Praėjus viener- 
iems metams po jo mirties, jį mielai! prisi
mena netik jo artimieji, bet taip pat „Eur
opos Lietuvio“ skaitytojai bei buvę ben
dradarbiai ir draugai.

J. V.

Ekonominis ir kultūrinis kaimo 
atkutimas per pirmąjį dvidešimtmeti

Agr. J. LŪŽA

1. BENDROS PASTABOS

Niekur nėra tokio didelio teigimų prieš
taravimo, kaip mūsų kaimo pažangą api
būdinant. Kai pasiskaitai periodikoje 
apie kaimo padarytą per 20 metų pažangą 
visada randi dvi! nuomones. Vieni teigia, 
kad šių dienų kaimas esąs padaręs nepa
prastai didelį progresą. Jo kultūrinis at
kutimas esąs beveik neįsivaizduojamas. 
Buvo net tokių kaimo būklės „stebėtojų“, 
kurie, keliaudami per smėlėtą dzūkų kraš
tą, matė ūkininkus važinėjančius fordukais 
ir nerūpestingai cigaretes rūkančius. Ir, 
priešingai, kiti aprašinėdami kaimo gy
venimą, jame vien tik vargą ir nesibai
giantį skurdą temato. Pažymėtina, kad ir 
užsieniečių, lankančių Lietuvą, nuomonės 
taiitp pat skiriasi į dvi dalis: vieni randa 
didelę kaimo pažangą ir ekonominį bei kul
tūrinį jo stiprėjimą, kiti vėl teigia nieko 
gero Lietuvoj nesant. Tad kaip yra iš tik
rųjų. Kokia padaryta pažanga per 20 me
tų. Šiame straipsnyje pabandysime bent 
apgraibom paliesti tuos ūkinius laimėji
mus, kurie yra mūsų kaime pasireiškę 20 
metų laikotarpy. Nesigilindami į kitas 
krašto ūkio sritis, teliesiu vien tik tuos 
klausimus, kurie turi gyvą ryšį su kaimo 
gyvenimu ir jo kultūrine pažanga. Be to, 
pasistengsime betkurios rūšies teigimus 
paremti vienokiais ar kitokiais duomeni
mis.

Pradedant nagrinėti ūkiškąją kaimo bū
klę, reikia turėti galvoj, kad Lietuva yra 
grynas žemės ūkio kraštas. Visa jos ek
onominė galybė priklauso nuo ūkininkų 
pažangumo ir sugebėjimo prisitaikyti prie 
aplinkumos reikalavimų.

1930 m. visuotinio surašinėjimo duo
menimis Lietuvoje yra 308.670 ūkių, kurių 
daugumas vidutiniai arba smulkūs. Vien 
nuolatinių darbininkų tokiuose ūkiuose 
yra 1,03 milijono. O iš viso gyventojai be- 
siverčią žemės ūkiu sudaro apie 77%. 
Vadinasi, neabejotinas šalies gyventojų 
daugumas yra ūkininkai ar ž. ūkiu besi- 
verčią darbininkai, gaminą ūkines gėrybes, 
kuriomis ne tik aprūpina visą kraštą, bet 
dar gerokai ir eksportui patiekia. Tad ir 
visas valstybės pajamas, gaunamas iš eks
portuojamų prekių, sudaro ž. ū. gaminiai. 

Bendrai skaitoma, kad 96% visų pas mus 
gaminamų gėrybių sudaro ž. ūkio ir 4% 
pramonės gaminiai. Ta proga įdomu per
žvelgti ir tas 'išlaidas, kurias valstybė pa
darė 20 metų laikotarpy. Jos visos suda
ro apie 4,07 milijardų litų. Iš jų Žemės 
Ūkio Ministerijai teko 574 su viršum mil. 
lutų, arba apie 14% visų išlaidų. Šviet. 
M-jos Išlaidos sudaro 13%, Susisiekimo 
— 22,7% Vidaus Reikalų — 8,6%, Krašto 
Apsaugos — 20,7% ir t.t. Matome, kad 
grynai žemės ūkio reikalams padarytos iš
laidos nesudaro didelio procento. Tačiau 
reikia turėti galvoj, kad su kaimo gerbū
vio kilimu glaudžiai yra susijusios Ir visų 
kitų, o ypačiai Švietimo, Susisiekimo ir 
Vid. Reikalų Ministerijų padarytos išlai
dos. Nesigilinant į valstybės biudžeto dis
tribucijos klausimą, pasitenkinsim vien 
šia skaičių iliustracija, kuri rodo, kad į 
kalimo buities pagerinimą yra įdėta ne tik 
sunkaus darbo, 'bet ir daug milijonų. Tad 
pažiūrėkime, kuriose srityse ir kiek tos 
dėtos pastangos bei išlaidos yra pasireiškę.

II. ŽEMĖS ŪKIS
a) žemės reforma

Prieškariniai Lietuvos valdytojai ne
daug tekreipė dėmesio į kultūrinę ir ekon
ominę mūsų krašto padėtį. Beveik niekas 
nesirūpino ž. ūkio kėlimo reikalais. Plačios 
vidaus rinkos pajėgdavo šiaip taip suimti 
krašte pagaminamas gėrybes, o nesuvarto- 
jami maži likučiai buvo lengvai eksportuo
jami.Patsai žemės ūkis dėl didelio lietuvių 
konservatyvumo, ūkinių žinių stokos ir 
blogos valdymo santvarkos stovėjo vietoje 
ir jokios pažangos nedarė. Pagrindinės 
prieškarinio ūkio šakos buvo grūdai, linai 
ir arkliai. Iš jų buvo gaunamos visos ūk
iui! išlaikyti reikalingos pajamos. Ypatin
gai Lietuva garsėjo arkliais. Dar ir dabar 
vokiečių literatūroje randame išsireiškimų, 
kur sakoma, kad lietuvis jau ir gimsta su 
kamanomis rankose. Intensyvesnės ir pel
ningesnės ūkio šakos, kurios šiuo metu su
daro pajamų šaltinį, dėl netinkamo žemės 
sutvarkymo, ir kitų minėtų priežasčių ne
galėjo būti plečiamos.

Dar nuo XVI a. Lietuvoje tebuvo Zig
manto Augusto įvestoji valakinė žemės 
valdymo forma. Visa žemė buvo suskirsty
ta į daugybę mažų rėžių, kuriuos valdė 

atskiri savininkai. Tuo pat laiku atsirado 
ir labai ilgai patverusi trilaukė sėjomai
na. Esant tokiai valdymo formai, joks pa
žangesnis ūkininkavimas nebuvo galimas. 
Nepriklausomybės pradžioj tokios nesu
tvarkytos žemės buvo apie 2 mil. ha. Iš 
kitos pusės, greta prorėžiali's išmargintų 
kaimiečių laukelių, dirvonavo didžiuliai 
dvarų žemės plotai, kurių savininkai tiek 
savo dvarais, tiek bendruoju Lietuvos gy
venimu nedaug tebuvo suinteresuoti.

Tad pirmasis ir didžiausias Lietuvos vy
riausybės žygis buvo žemės reforma, pa
sireiškusi dviem kryptim: dvaro žemių 
nusavinimu ir kaimų į vienkiemius Skirs
tymu. žemės reformos pravedamas yra di
delis ir svarbus dalykas, iš pagrindų pa
keitęs Lietuvos gyventojų padėtį. Ir jeigu 
nieko daugiau per 20 metų nebūtų padary
ta kaimui sukultūrinti, įgalima būtų drąs
iai tvirtinti, kad esame daug pasiekę to 
kaimo atkutimo ir persiorganizavimo srity.

Lkiil šių metų pradžios buvo vienkiemiais 
išskirstyta apie 1,5 mil. ha. Tuo būdu dar 
reikia skirstyti apie 0,5 mil. ha.Dvarų že
mės išparceliuota 563.000 ha. Iš jos sukur
ta 34.925 nauji ūkiai, 25.576 Sklypai pridė
ti mažažemiams ir 3.370 sklypų sudaryta 
prie miestų bei miestelių. Dvarų parcelia- 
ci'ja šiuo metu jau užbaigta, o kaimų skirs
tymas taip pat neužilgo bus baigtas. Šis 
darbas, iš dalies atliktas pirmam neprikl. 
gyvenimo dvidešimtmety, yra tas realusis 
pagrindas, ant kurio kuriamas naujasis, 
ekonomiškai! ir kultūriškai stiprus Lietu
vos ūkis.

b) Laukų derlius
Jau minėta, kad javų arba grūdų ūkis 

Lietuvoje vyravo dar nuo prieškarinių 
laikų. Ši ūkio, šaka yra pati paprasčiausia 
ir mažiausia reikalauja darbo jėgos. Tač
iau reikia apgailestauti, kad ūkininkavi
mas toje srity dar gana ekstensyvus. Pav., 
žiem. kviečių iš vieno ha. 1909 — 13 m. 
buvo gaunama 20,9 et, o 1934 — 37 m. 24,9 
et. Miežių tada gauta 17,3 et., dabar 24,2 
et. Bulvių tada 134 et., dabar 246 et. Ma
tome, kad padaryta šiokia tokia pažanga, 
bet dar nepasiekė tų rezultatų, kurie gau
nami turinčiuose tokias pat sąlygas kai
myniniuose kraštuose. Vidurinius įvairių 
kraštų derlius 1934-37 m. dvig. et. parodo 
ši lentelė:

kviečiai miežiai cukr. runkeliai
Olandija 29,4 28,9 379,4
Danija 29,1 28,6 336,8
Vokietija 21,6 20,7 307,8
Suomija 17,1 14,1 276,8
Lietuva 11,9 12,1 246,-

Matome, kad nors Lietuvos derliai ir 
yra kiek pašokę 20 m. laikotarpy, bet dau
giau negu dvigubai atsilieka nuo Olandi
jos ir Danijos derlių. Toje srity reikės dar 
gana daug padirbėti. Tačiau iš kitos pusės 
derliaus pakėlimo klausimas turi būti 
sprendžiamas kartu su kitų ūkio šakų pro
gresu, ypačiai su gyvulininkyste. Grūdų 
kainos pasaulinėj rinkoj yra labai žemos, 
tad norint gauti iš jų stambesnių pajamų, 
prisieina juos perdirbti j vertingesnius 
produktus.

Linų ūkis Lietuvoj tebėra prieškarinėj 
padėty. Jų iki šiol auginama gana daug ir 
eksporto atžvilgiu Lietuva -užima antrą 
vietą pasauly. Daugiausia linų eksportuota 
1927 m. Vėliau kainos krito ir pasėlių plo
tai mažėjo. Paskutiniu laiku, įvedus griež
tą pardavimo kontrolę, linų ūkio padėtis 
taisosi.

Bendrai, ariamos žemės plotas krašte 
nuolat didėja. Taip pav., 1930 m. buvo 
2,03 mil. ha., o 1937 m. 2,3 mil. Tas plotų 
didėjimas iš dalies pareina nuo atliekamų 
sausinimų. Iki neprikl. pradžios toje srity 
beveik nieko nebuvo padaryta, nors sau
sinti reikia 2/3 viso Lietuvos ploto. Per 20 
m. iškasta 17.000 magistr. griovių, kurtė 
palietė apie 400.000 ha. Detaliai nusau
sinta 10.000 su viršum ha. Tam reikalui iš
leista 50 su viršum mil. litų. Nusausinimo 
reikalas turės būti vienas didžiausių atei
ties rūpesčių. Balomis telkšą plotai ne tik 
neduoda jokios naudos ir sudaro blogą 
vaizdą, bet dargi sužadina apetitus žemių 
ištroškusiems kaimynams.

Dar minėtinas nuolatinis šakniavaisių ir 
kaupiamųjų plotų didėjimas. Ypačiai tie 
plotai pradėjo augti pastačius cukraus fa
brikus. Už cukr. runk, per pirmuosius 7 
metus ūkininkai gavo apie 110 mil. litų. 
Tik gaila, kad cukr. runkelių auginami 
kiekiai nėra proporcingi cukraus vartojimo 
padidėjimui. Lietuvoj vienam žmogui per 
metus tenka apie 12,5 kg. cukraus, o Dani
joj 56 kg. Toje srity mus yra pralenkę be
veik visi Europos kraštai, išskyrus Lenki
ją-

Smulkios ūkio šakos taip pat rodo ne
mažą pažangą. Ypačiai smarkiai yra atku
tę paukščių ir sodų ūkiai. 1937 m. kiauši
nių eksportuota 74 mil. štukų, o šiais me
tais tas skaičius dar gali pakilti apie 25- 
30%. Tačiau, bendrai paėmus, kiaušinių 
eksportas iki šiol buvo labai nepastovus 
ir smarkiai svyravo į vieną ar kitą pusę. 

Sodų veisimas ir obuolių eksportas, ypač
iai pastaraisiais metais, taip pat sparčiai 
auga.

c) Gyvulių ūkis
Gyvuliai šiuo metu yra pelningiausia 

ūkio Išalka ne tik Lietuvoj ir Pabaltijy, bet 
ir daugely pasaulio valstybių. Lietuvoj 
gyvulių ūkis pradėjo plėtotis tik Nepri
klausomybės laikais. Prieš Didįjį karą iš 
visų gyvulių daugiausia buvo kreipiama 
dėmesio į arklius. Jų nemažas skaičius bu
vo eksportuojamas į pramoningas valsty
bes, kuriose jie įsigijo tvirto ir atsparaus 
lietuviško arklio vardą. Dabartiniais lai
kais arklių ūkis tokio stambaus vaidmens 
nebevaffldiina. Eksporto pozicijoj jie besuda
ro visai nežymų procentą. Tačiau krašto 
viduje ir ž. ūky arkliai buvo ir pasiliks 
stambiausia ir patikimiausia darbo jėga.

Galvijų ūky šiuo metu jau gana daug 
padaryta. Pav., 1913 m. Lietuvoj buvo 
766.000 raguočių. 1937 m. jų priskaityta 
1.172.240 štukų, kurių tarpe vien melžia
mų karvių 765.030. Matome, kad pažanga 
padaryta labai didelė. Be to, žymiai pa- 
slstūmėta ir su galvijų gerinimu, nors to
je srity dar reikia gana daug padirbėti. 
Galvijų kontrolės ratelių turime 174, kur
iems priklauso tik 5,82% visų esamų mel
žiamų karvių. Nors šis ratelių tinklas ir 
labai retas, tačiau jo gerinimo darbas tiek 
pastūmėtas, kald Lietuvos rekordistė šiais 
metais jau davė 9.653 kg. pieno. Sviesto 
eksportas smarkiai išaugo. 1924 m. svies
to eksportuota 0,5 mil. kg., o 1937 m. jau 15 
mil. kg. šiais metais sviesto eksportas dar 
gerokai padidės. Pienui perdirbti visam 
krašte įsteigta 200 pieninių ir 2000 nugrie- 
bilmo punktų.

Kiaulių ūkis eina lygiagrečiai su galvijų 
ūkiu. Per pirmąjį dvidešimtmetį Lietuva 
pakankamai pagerino savo kiaulių rūšį ir 
išsikovojo tos rūšies gaminiams pastovias 
rinkas. 1924 m. iš viso kiaulių eksportuo
ta 43.537 št. 1937 m. jų eksportuota 137.674 
štukos ir 10,5 mil. kg. 'bekono.

šioje vietoje reikia paminėti, kad di
dele dalimi prie krašto ūkinio atkutimo 
yra prisidėję didžiausios mūsų ūkiškosios 
įmonės: Maistas, Lietūkis ir Pienocentras. 
Jos yra ūkiškojo gyvenimo centrai, raci- 
jonaliai vykdą visas to gyvenimo funkci
jas.

(Bus daugiau)
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Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė
III. Asmeninės atsakomybės funkcijos
Visų pirma, traukiant konkrečius as- 

metniis atsakomybėn, išreiškiamas neigia
mais ir smerkdamas požiūris į jų ėlgesį ir 
tuo kolektyviai nuo šitokio elgesio atsiri
bojama. Kaltindami tuos, kurie dalyvavo 
smerktinoje veikloje, ’mes morališkai nuo 
jų atsiribojame ir kaip kolektyvas neigia
mai tokią -veiklą vertindami, paltys dvasiš
kiai apsišvariname. Ogi slėpdami smerkti
no pobūdžio veiklą ir jos atlikėjus, padė
dami pastariesiems išvengti atsakomybės, 
mes kaip -ir sdidarizuojamės su blogiu 
ir tuo pačiu trukdome tautas -dvasiniam 
apsivalymui, stabdome jos moralinį augi
mą. Čia aš įtik kartoju vieną minčių, Skel
biamų Solženycino „Archipelage“, kur jis 
teigia, jog būtina patraukti atsakomybėn 
visus Stalino budelius, kurie Šiandieną 
gauna pensijas ir ramiai sau. gyvena, bet 
ne tam-, kad jie būtų nubausti arba kad 
jiems 'būtų atsikeršyta, o tam, kad būtu 
iškelti aikštėn jų darbai ir jie įpersondfi- 
Ikuoti. Anot Solženycino, be tokio akto ne
įmanoma apvalyti dvasinės krašto atmos
feros, žengti beit kokį reikšmingesnį ždings- 
pi pirmyn laisvės 'link. Sunku su takia pa
žiūra nesutikti.

Antra, taikant asmeninės atsakomybės 
įprincipą, tiksliai nustatoma ta tikroji tau
tos ar kitokios žmonių -bendruomenės na
rių proporcija,kuri tuos ar kitus smerkti
nus darbus atliko. Parodydami tokiu bū
du, kiek žmonių mūsų tautinio kolektyvo 
narių tarpe gali būti laikomi atsakingais 
už savo smerktiną veiklą, mes tiksliai nu
statome savo tautos dvasinės sveikatos 
stovį ir (tuo įgyjame galimybę (imtis veik
lių bei naicionialiiai pagrįstų priemonių jam 
pagerinti.

Trečia 'asmeninės atsakomyvbės funkci
ja yra ta, jog faktai, turintieji neabejoti
nos istorinės bei visuomeniškai politinės 
reikšmės, per tokį asmeninės atsakomybės 
pagrindais vedamą procesą yra nuodug
niai bei objektyviai nustatomi, o per tai 
tiksliau atkuriama istorinė tiesa, kuri 
kiekvienai tautai būtina kaip savęs pažini
mo veidrodis ir kartu su tuo kaip nepa
mainomas įrankis, grindžiant teisinges- 
niais pagrindais savo tolimesnės istorijos 
kelius. Pavyzdžiui, šiandieninėje Lietuvo
je turėtų kelti (didelį susirūpinimą totali
nė neapykanta rusams, kuri, esant atitin
kamoms sąlygoms, gali vėl sukelti pogro- 
minio pobūdžio pasireiškimus. Tuo jau 
šiandieną reikėtų rimtai susirūpinti, sten
giantis kuo plačiau aiškinti, jog rusai, 
kaip tauta, -už tarybų valdžios nusikalti
mus nėra .atsalki,agi, jog jie ir patys, gal 
netgi daugiau už įkiltus, yra nuo jos nuken
tėję.

Taigi, asmeninės atsakomybės funkcija 
yra pajungta didesniam, negu ji pati, 
tikslui. Ji tarnauja tam, kad galima būtų 
išryškinti viešumon susikaupusį mūsuose 
blogį ir per tai jį palaipsniui naikinti. 
Kartu su tuo, kaip neparadOksalu, atsa
komybė teigiamai pasitarnauja ir pačiam 
jon patrauktam asmeniui. Ne kerštas, ne 
tikslas. Šv. Jono Evangelijoje pasakyta, 
kad blogis šviesoje negali išlikti, kad švie
sos spindulyje jis išnyksta. Atsakomybės 
pagrinldilnis tikslas, jos prasmė ir yra ta, 
kad blogis būtų iškeltas viešumon ilr per 
tai padarytas nekenksmingu. Jeigu gi mes 
naudosime atsakomybę kaip keršto ar su
sidorojimo su kaltininkais įrankį, siusi- 
liaulksdlme tik dar daugiau pykčio, dar dau
giau noro atkeršyti, diar daugiau įtūžio. 
Mes faktiškai pasunkinsim padėtį, paidii-

ĮiETUVOJE
MIRĖ ADV. MEČISLOVAS 

MARKAUSKAS

Sausio 21 d. Kretingos kapinėse palai
dotais ‘advokatas Mečislovas Markauskas, 
88 m. amžiaus, Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys, socialdemokratų partijos veikė
jas. Velionis gimė 1891. X. 3 d. Giršiinų k., 
Mėsėdžio vis., Kretingos aps. Baigęs teisę 
Maskvos universitete 1917 m., jis grįžo į 
Lietuvą, kulr vertėsi (advokatūra (Mari
jampolėje 1920-1923 m., o paskui Šiauliuo
se). Po II pas. karo buvo ištremtais į (Sibi
rą dešimčiai mėtų. Grįžęs i Lietuvą, (apsi
gyveno netoli (Kretingos, kur ir mirė.

JAUNŲ TALENTŲ DAILĖS PARODA
Daugiau kaip 300 mokinių ils visos Lie

tuvos ruošiasi dailininko profesijai Vil
niaus M. K. Čiurlionio ir Kauno J. Nau
jalio vidurinėse mano mokyklose. Jų nau
jieji dailės darbai išstatyti parodoje, 
kuri Tarptautinių vaikų metų proga ‘ati
daryta Vilniuje, Dailės parodų rūmuose.

KOMPOZITORIŲ AUTORINIS 
VAKARAS

Vilniuje buvo surengtas kompozitorių 
Osvaldo Balakausko ir Broniaus Kutavi
čiaus 'autorinis vakaras. Jų kūrinius atli
ko Valstybinės filharmonijos simfoninio 
orkestro kamerinė grupė, diriguojama 
Juozo 'Domarko, M. K. Čiurlionio stygi
nis kvartetais, Noras' Novik ir Ratio Cha- 
raidžanliano fortepijoninis duetas (i'š Ry
gos) Ir ikt. 

dlinsim (blogį ilr nė vienos problemos neiš
spręsime konstruktyviai. Todėl asmeninės 
atsakomybės fudkciijla nusikaltusio as
mens atžvilgiu, turi būti taip pat konstruk
tyvi, kaip ji! yna visuomeninio kolektyvo 
bei tautos atžvilgiu. Per ją žmogus turi 
būti pakeltas į tam tikrą moralinę aukštu
mą. Juk nacistinis ar stalinistmis budelis 
nėra pilnavertis žmogus. Jis neleido sau 
pakilti iki asmenybės lygio, nes laukėsi pa
žiūros, kad vyriausybė, kurios pavestas 
jis veikė, yra svarbesnė už jį patį, už jo 
nemirtingą dvasią, kuri viena tik ir .įgalina 
priimti atsalkinguo sprendimus, pagaliau 
svarbesnė ūir už jo sielą, kurią jisai tai vy
riausybei visai pardavė. Už tai, kad paver
tė save paprastu valdinės institucijos ro
botu, jis privalo atsakyti, nes vis dėlto jis 
kaip ir kiekvienas žmogus, bent potencia
liai yra asmenybė, ir tik nuo jo vieno va
lios priklausė, (ar tai jo asmeniškumo po
tencijai bus leista pasireikšti. Taigi, pri
versdami .budelį atsakyti už savo veiksmus,

A. Štromas
mels lyg vėl pakeliame jį ilki pilnavertės 
asmenybės lygio ir tuo darome j am gar
bę. Kartu su 'tuo mes nuneigiame jo pra
eitį, niupnasminame jo buvusį virišdniinlka- 
viimą, paniekiname jam oficialiai suteiktą 
anais laikais pelningą ir garbingą budeliš
ką statusą, su kuriuo jis save, priešingai 
visiems žmoniškumo dėsniams, pilnai su
tapatino. Tačiau tam, kad (galima būtų pa
siekti tokį kaltininko suasmenybinimo 
efėktą, (atsakomybė turėtų būti pajungta 
tik kovai įsu blogiu ir neturėtų implikuoti 
jokių aismieniį diegraduojančilų sankcijų. 
Todėl aš visur, kur tik įmanoma, griežtai 
paisisakau pririš mirties bausmę, prieš ba
do režimą kaliniams, prieš beit kuriuos fi
zinius bei dvasinius kankinimus, prieš vi
sa tai, kas -atsakomybės institute neturi 
konstruktyvios prasmės, kas yra grynai 
padiktuota keršto, noro suisidbroti su nu
sikaltusiu asmeniu.

ĮEIlogio šaltinio nereikia ieškoti pačiame 
individe. (Kiekvienais individas yra sukur
tas pagal Dievo atvaizdą, 'bet, apsunkintas 
pirmapradės nuodėmės, jis gali piasiduoti 
įvairiomis pagundoms ir tapti blogio ‘agen
tu, jo instrumentu. Parts blogis glūdi ne 
palslkiralme žmoguje, o žmonių bloguose 
santykiuose bei tuos blogus santykius įkū
nijančiose 'institucijose. Čia Šėtonais gali 
pilnai (įsiviešpatauti, ogi pilnai' įsiviešpa
tauti konkrečiame asmenyje jam niekada 
nepavyksta. Juk normalūs, nepatdogišlki 
individai paprastai siekia savo gana aiš
kiai suprantamų įtiksiu: fizinio saugumo, 
materialinės gerovės, asmeninės laisvės, 
platesnių (galimybių kuo sėkmingiau veik
ti savo šeimos, (artimųjų, tautos, o paskui 
ir visų kitų žmonių labui. Siekdami1 šių 
tikslų, jie sueina lį konkurenciją su pana
šių (tikslų įsilekiančiais kitais asmenimis 
bei jų kolektyvais, o jau iš to tarp jų įkar
tais kyla jų konfliktiniai santykiai. Šių 
konfliktinių santykių pagrindu ilgainiui 
susidaro ir juios atstovaiujiainčios institu
cijos, prie kurių žmonės noriai jungiasi, 
nes patys Vieni yra per silpni, kad galėtų 
pakankamai sėkmingai siekti savo tikslų. 
Visa tai' normalu normaliuose sąlygose, 
kuriose viešpatauja žmonėms priimtini 
įstatymai ir jais užtikrinama taika. Čia 
yra tvirtas veikimo ir atsakomybės už jį 
matas, ir žmogus žino, kada jis savo tiks

LITERATŪROS KONKURSAS, SKIRTAS 
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ 

JUBILIEJUI
Jau įteiktos premijos literatūros kon

kurso, 'škirto Vilniaus universiteto 400 
mietų jubiliejui. Laureatu tapo Vilniaus 
jaunųjų rašytojų sekcijos narys Remigi
jus Baltrušaitis, parašęs dviejų dalių dra- 
mą-poemą „Vivat academia“.

Antrosios premijos paskirtos rašytojui 
Vytautui 'Rimkevičiui ir rašytojui, litera
tūros kritikui Adolfui Sprindžiui, trečio
sios — poetams Juditai Vaičiūnaitei, Si
gitui Gedai ir rašytojui Edvardui Ul'diu- 
kiui.

,,ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

„Volgą“ jis padovanojo savo motinai ir 
pardiavė ją už 10 tūkstančių rublių.

(Iš paišnekesio)
« *

Leisk pro priekį, nes užpakalis jau už
sikimšo.

(Konduiktorė vairuotojui)
• ««

Atėmę laikrodį ir pinigus, jie man už
dėjo nuo smūgio nukritusius akinius ir 
pasiūlė dingti iš 'akių, ką aš ir padariau.

(Nukentėjusio parodymai)

Charakteris neblogas, su draugais drau
giškas.

(Iš charakteristikos chuliganui)

Vištų mėsos skerdiena antros kategori
jos žmonių maistui tinkama.

(Iš ekspertizės akto) 

lų siekia teisingai, o kada ne. Kitaip būna 
nenormaliose sąlygose, kai atsakomybės 
matas ar jos tikimybė tampa sumažinti. 
Čia žmogus ir gali lengvai pasiduoti pa
gundai. Taip buvo, pavyzdžiui, Niujorke, 
kad ten isuge|do elektra ir susigundžiusios 
nebaustinumiu minios žmonių pradėjo 
grobstyti krautuvėse bei sandėliuose su
krautais vertybes. Taip būna ir itadia, kai 
žmogus pasiduoda pagundai siekti savo 
tikslų, susidėd'almas su platesnio maisto 
nusikaltėlių organizacijom ar net jas kur
damas. Totalitarinėje valstybėje, kuri pa
ti yra nusikaltėliška organizacija ir kuri 
nusikaltimą paverčia norma, tokia pagun
da pasidaro ypač stipri. Čia žmogus daž
nai nėturi kito pasirinkimo , kaip arba pa
čiam būti persekiojamam, arba persekio
ti kitus. Silpnos, baukščios sielos sunkiai 
atsispiria pagundai pasirinkti tokioje si
tuacijoje persekiotojo vaidmenį ir dažniai 
leidžia sau įsusiasmeninti, sutapti su tota
litarinio smurto sistema, tapti jos įran
kiais bėi ‘agentais. Taigi, blogio šaltinis ir 
šiuo atveju yra ne pačiame individe, o in
stitucijoje, su kuria pagundai pasidavęs 
individas save sutapatina, deponuodamas 
jai savo asmenybiškumą. Taigi, kartoju, 
kovoti (reikia ne prieš individus, o už juos, 
stengiantis likviduoti ar pakeisti sugeban
čiais blogiui sugundyti žmogų institucijas, 
konstruktyviai sprendžiant blogį skatinan
čius žmonių konfliktinius santykius. Tam 
tikslui reikėtų pajungti ir asmeninės at
sakomybės institutą. Taikos atstatymas, 
žmonių gerovės bei dorovės puoselėjimas 
iper ‘smerktinu veikimu padarytos žalos 
atitaisymą, paties traukiamo atsakomybėn 
asmens orumo Skatinimas — štai kokie 
turi būti tikrieji atsakomybės tikslai.

Ištikrųjų bet įkuriame konflikte, bet ko
kioje problemoje, taip pat ir nagrinėjiaint 
atitinkamą nusikaltimą ar smerktiną vei
kimą ibei jo rezultatus, reikia susikaupti 
pozityviems veiksmams, kurių pasėkoje 
galėtų būti pašalinti neigiami ar nepagei
dautini reiškiniai, atstatyta ar pataisyta 
tad', kas buvo sugriauta arba sugadinta. 
Kitais žodžiais tariant, pirmoje eilėje rel
ikte kelti klausimą, ne kas kaltas -ar netgi 
kas astalkingas, o kais (darytina, kad žala 
būtų atitaisyta ir ateityje nebepasikarto
tų. šiam tikslui turi būti pajungtais ir pats' 
kaltininkų bei atsakingų asmenų poiieškis. 
Susikoncentravimas tik į kaltų asmenų po- 
ieškį yna iš esmės destruktyvus, nes ska
tinamais kerštingumo bei noro 'susidoroti, 
kas gali tik idlair labiau pagilinti padarytą 
žalą. Todėl keršto ar atpildo motyvais turi 
būti ‘visiškai' Išjungtas iš atsakomybės 
sampratos. Atsakomybė turi būti asmeni
nė, bet ji neturi būti nukreipta prieš ‘at
sakingą individą, o tik prieš ‘blogį, kurio 
nešėju šis individas tapo. „Budeliams Ingi 
kartais būna baisu, — rašė garsus rusų 
poetas ir (disidentas Aleksandrais Galilčius, 
— žmonės, pasigailėkite budelių!“ Šių žo
džių negalima pamiirlšti, samprotaujant 
apie atsakomybę.

ToWu būdu asmeninės atsakomybės in- 
stiltuitas leidžia mums, niekad nesitailkstant 
su blogiu ir esant su juo nuolatinėje kon
frontacijoje, viisadia siekti susitaikymo su 
atskirais Individais, jų grupėmis, kliaisė- 
■mlils, tautomis ibei vaišėmis. Tik ieškant to
kio susitaikymo, tik visiškai pajungiant 
jlam aįtslalhornybėis dhsltiltuĮtą, gjalliima įsėkp 
milingai šalinti blogį bei jo pasekmes. O 
tai ir turi būti visų mūsų pagrindinis ben- 
tikslas.

(Bus daugiau)

AŠ SIŪLAU

KAS SUTRAMDYS CHULIGANĄ ?

Respublikos miestuose ir daugelyje mie
stelių yra didelių ir gražių parkų^ kuriuo
se gausu retų ir brangių medžių. Tie par
kai dabar — vietinių gyventojų mėgsta
miausios poilsio vietos, todėl svarbu, kad 
jie būtų ka.iip reikiant prižiūrimi ir tvar
komi.

Poilsio parkų tvarkingumas daug pri
klauso nuo vietinės valdžios organų rū
pestingumo, o ypač nuo tų žmonių, kur
iems pavesta tiesioginė jų priežiūra. Ta
čiau, nors ir kaip rūpestingai jie tuos par
kus prižiūrėtų, visiškos tvarkos juose 
sunku bus pastektil, jei patys lankytojai 
jos nesilaikys.

Antai Kauno ąžuolyno parke dažnai 
(ypač rudenį) aplaužomi suolai, išverčia
mos iš žemės net jų cementinės atramos, 
numetamos bei išverčiamos šiukšlių dėžės. 
Tai, žinoma, chuliganų piktavališkas dar
bas. Ar jų neįmanoma sutramdyti?

Prie parko yra Kūno kultūros, Medici
nos ir Antano Sniečkaus politechnikos in
stitutų studentų bendrabučiai. Ar negalė
tų šių bendrabučių draugovininkai nuolat 
budėti parke ir išaiškinti parko inventor
iaus gadintojų „žygdarbius“?

ALFONSAS VALAŠINAS
(„Švyturys“)

Kodėl taip prastai nuravėta višta?
(Iš turgaus pokalbio)

»»»

Sakote, mirė uošvė? Jūs vis teisinatės 
nebuvę darbe dėl įvairių namų švenčių.

(įstaigos vadovo priekaištas)

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Slenka dienos — lietingos, pilkos, miar- 
katnos... Gal humoro truputis praskaid
rins j'als.

Lordais Šinvel, Lordų Rūmų narys (ir, 
rodos, stambokas viski pramonės idlaMnin- 
kas) 90 metų suikalktiies proga buvo pa
klaustas, ką jis daro ypatingo, kad gyvena 
taip ilgai ir tebėra toks stiprus ir veiklus. 
Lordas, kiek pagalvojęs, ‘atsakė: „Nieko 
ypatingo. Gyvenu, kaip ir visi įkilti, įsky- 
riuios gal tik tiek, kad kasryt išgeriu stik
lelį viiškio. Tik neklauskite, kas tą viskį 
daro, nes aš nežinau.“

Štai, va! Kadla „Eur. Liet.“ redakcija 
malonėja atspauisdlilstii „Laišką iš Notting- 
hamo“, tai aš visuomet, ilr net labai ati
džiai, jiį perskaitau. Tik, susimildami, kas 
norėtumėt sužinoti, kais tuos laiškus raišo, 
nėklaulskilte manęs, nes aš nežinau... Kar
tą ilr aiš pats klausiau. Paaiškėjo, kad! tai 
redakcijos paslaptis.

Bet Skaitydamas ‘šiuos laiškus, kaip jau 
mlinėjiau, labai atidžiai1, prisimenu kai ku
rias ištraukas ilš jų. Jos, mano manymu, 
labai tinka kaip tik mūsų gyvenamiesiems 
laikams, todėl pacituosiu.

„PoHitinė įtampa pasaulyje tiek drama
tiška, kad kyla klausimas, kiek dlar ilgai 
tokioj įtampoj pasaulis 'sugebės išsilaiky
ti“ (76. XII. (25).

,,‘Žmogus pamažu jiau artinasi prie ri
bos, už (kurios jis nebebus pajėgus prisi
taikyti prie jam gyvenimo aplinkos pri- 
mteitamų kitimų“ (75. III. 11).

,;Mok'slo, ūkio, politikos srityse įvykiai 
dėstosi taip, kad žlmoguis nebepajėgs jų įsu- 
konitroliiuoti“ (74. X. 22).

JŽimlogaius niestulgeibėjimas pažlilnlti) įSaVe 
padaugintas milijoną kartų — pasaulinio 
masto katastrofos priežastis“ (76. VI. 1).

„Kada mūsų dvasia bus tiek stipri, tai 
mūsų tautos pajėgumas bus sveriamas ne 
tiek ginklų arsenalais, kiek mūsų idealų 
prakilnumu... Taip kalbėjo Oairteris Ame
rikai ir vislam pasauliui. Jis įkalbėjo kaip 
laiko lūkesčių (Pateptasis Mesijais. Kas 
pirmas paims viršų — ar Mesijo lakus iš
kalbingumas, ar Jo sparnuoti geri norai, 
ar rūsti įvykių realybė?! Belieka kantriai 
laukti“. (77. II. 8).

šitai ir laukiame jau virš dviejų metų. 
Belaukiant, palsaulils išvirto į vieną (didelį 
klausimo ženklą su atominiu laišku apa
čioje;; jeigu Išio atominio talško nebūtų, tai 
ilr Iklaulstufco nebūtų; jo vietoje — tik 
griuvėsiai ir pelenai. (Tuo tarpu juk tik 
atominė bomba apsaugo pasaulį. Visi jos 
bijo.) Toks šiuometinio pasaulio vaizdais 
trumpoje santraukoje.

Ar šiuo metu žino kas nors, kas vyksta 
Vietname? Karas lak taikia? Kas yra lai
mėtojas ir kokie jo tolesni siekiai?

Ar šiuo ‘metu žino kas nors, įkas vyksta 
Irane ir kdkias 'bus įšilo vyksmo išdavos?

Ar šilu© mėtų žlibo kas nors, kokia bus 
arabų pasaulio laikysena vakarų atžvilgiu 
artimiausioj 'ateity?

Ar Šiuo metu žino kais nors, kodėl So
vietai įstaiga ‘SūkaUpė (kariško laivyno jė- 
gais Viduržemio jūroje? Ar apgyvendinti 
jį Maltos salos uoste?! O gal tik pade
monstruoti jo galybę tolimesniems, dar 
niekam nežinomiems tikslams...

Ar šiuo metu žino įkas nors, kuo baigsis 
nesantaika dėl Rodezijos —■ sovietinių ar 
ar vakarietiškų intrigų laimėjimu?

Panašių klausimų sąrašas, gal kiek 
menkesnių savo apimtimi, bet pakankamai 
svarbių išialnldienlinėje pasaulinių įvykių 
sąrangoje gali būti praplėstas. Tai būtų 
bergždžia, nes tuo tarpu atsakymų į juos 
nėria.

Šiuo metu, atseit, gyvename paskirų 
klaidžiojančių įvykių pavojingoj tuštu
moj. šioj tuštumoj klaidžiojančių įvykių 
sandūra yra kiekvienu metu galima, nes 
nėra, kas šiems įvykiams vadovautų.

Iki antrojo plaisaul'iinio karo 300 mietų 
būvyje įteikia pasauliniams įvykiams va
dovaujanti jėga buvo Didžioji Britanija. 
Minėtų 300 metų būvyje Didž. (Elritanija 
nebuvo pralošusi nei vieno karo, nes žino
jo, Ikaidia kariauti ir kaip laimėti-. Už tai 
įsigijo pagarbą stipresniųjų ir baimę silp
nesniųjų tarpe ir tuo (galėjo vadovauti pa
sauliui.

(Po antrojo pasaulinio karo vaidmuo pa
sauliui vadovauti ‘atiteko J. Amer. Valsty- 
bėlmis. (Galingiausia pasaulyje, beit pradžia- 
moksle tarptautinėje politikoje, Amerika 
vedė pasaulį iš vienos pražūtingai lemia
mos klaidas į kitą — Jaltoje ji sužlugdė 
Europą ir pagimdė nuožmią, brutalią dik
tatūrą, kiėk vėliau apsisprendė ‘šią ‘dikta
tūrą išugdyti ir sustiprinti idetamitės prie
globstyje; o (dar kiek vėliau su to pačio 
Amerikos išugdyto dliįkltatortiaus paiglallba 
maža Vietnamo tautelė nugalėjo milžiną 
— Ameriką. Ir štai va, Vietnamo laukuo
se Amerika sugebėjo palaidoti pasaulio 
pagarbą ir pasitikėjimą, kuriam ji ėmėsi 
vadovauti. Nereikėjo laukti 300 metų, už
teko ir 30-ties, kai J. Amer. Valstybės su
klupo.

*««
Dabar tik minutėlei grįžkime prie vie

nas šio laiško pradžioj (paminėtos citatos. 
Ji paimta ilš Carterio įprezidentiniimo kal
bos.

„Kadla mūsų dvasia bus tieik stipri, tai 
mūsų tautos pajėgumas bus sveriamas ne 
tiek ginklų arsenalais, kiek mūsų idealų 
prakilnumu“.

Taigi — kada?!
Nuo Vietnamo ikaro laikų nebuvo nei 

vieno reikšmingesnio įvykio Vietname pa
laidotam J. Amer. Valstybių pasauliniam 
prestižui (atkasti; priešingai — buvo Idlaug 
jam diar giliau užkasti. Tik prisiminkime 
kai kuriuos — Angola, Etiopija, Afganis
tanas, Laos, Kamlbodlij.a, Iranas, Meksika 
(kur Carteriis buvo nenorom įleistas į pre
zidento rūmus, bet pats Meksikos prezi
dentas nesileido į bet kurias kalbas). Tiek 
užsienyje. Pačiame gi krašte — dolerio 
.smukimas, irįfli.acija, (bedarbė ener(g|i|jos 
plano laltmetimas. Pasekmėje Carterio sa
vame krašte, tuo pačiu ir J. Amer. Valsty
bių užsienyje, prestižo rodyklė krito nuo 
70 iki 30! Suskambėjo aliarmo ženklas.

Savam ir J. Almler. Valstybių vandlui (gel
bėti tavo belikęs tik vienas 'keliais — į Iz
raelį per Egiptą; ir tai 'tik vienam kelei
viui — pačiam Oarteriui. Pati kelionė bu
vo lydima ne palaimas, bet kartaus ap
maudo, o kelionės aplinkybės ir sėkmės 
perspektyvos buvo labai nepalankias.

Kelionė, pasitarimai Kaire ir Jeruzalėje 
truko (keturiais dienias. Sugrįžimo dileną 
prezildleintais Carteriis Vašingtono (aerodro
me buvo (didėlės minios sutiktas, kaip su- 
tinlkaimias apvainikuotas nugalėtojas ar 
herojus.

***

Deja, mūsų gyvenamaisiais laikais, ypač 
vakarų demokratiniame pasaulyje perne
lyg idlaiulg klausimų patiekiama spręsti mi
niai. Sakau ir dar pabrėžiu — „deja“, nes 
minia tegali būti arba palankiai (kvaila, ar
ba priešiškai žiauri, bet niekuomet pro
tinga (nes ji neturi smegenų ir todėl ne
gali galvoti). Kalbamu atveju ji buvo 
kvaila.

Brecįildelnltas J. Clairlteris niekia esminio 
(nepakeitė. Arabų, ypač palestiniečių ne
apykanta ‘žydams liko ta pati. Prezidentui 
Oarteniui pasisekė tik vienas dalykas — 
š. m. sausio mėn. galutinai (surašytus Su
tarčių (tekstus, kurių anais laikais nei Iz
raelio, nei Egipto vyriausybės nesutiko 
pasirašyti, pakeisti taip, kad sutarčių 
mintys pasidarė tiek neaiškios ir tiek 
dviprasmiškos, kad kiekvieną sutartį pa
sirašančiųjų pusė gali suprasti, kaip jai 
geriau patinka.

(štai va, kame glūdi diplomatinis (apgau
lės menas! J. Carteris šį kartą pasirodė 
šio meno (meisteriu. Žydai ir egiptiečiai, 
nions tali ir (suprasdami, negalėjo ‘atsisaky
ti nuo pasirašymo.

Taigi, itialika pasirašyta, nes kova eis to
liau. Yra pagrindo manyti, kad ši kova 
palestiniečių prieš žydus bus dar atkak
lesnė, negu kad buvo, nes palestiniečiai 
įsigijo niaują islamo pasaulyje žadantį bū
ti labai galingą sąjungininką — Iraną. 
Niauja Irano ‘vyriausybė, visai nesvyruo
dama, konfiskavo Izraelio ambasados na
mą ir altidlavė palestiniečiams .įkurti savai 
ambasadai.

Maiža to. Saudi Arabija, iki šddl buvusi 
Sabai paliauki Amerikai (ir llaįilkėsi Sabai 
numeruotai žydų-palestiniiečių ginče, pra- 
dėdla atitolti nuo J. Amer. Valstybių ir 
linkti į revoliucinio Irano planuojamą Is
lamo pasaulį, priešingą vakariams. Jeigu 
tad naujam (revoliuciniam Iranui seksis, 
tai J. Carterio „triumfas“ bus labai trutn- 
palaikis. Užuot plūdluriuoti „iliaiimėjimo“ 
apsvaigime, būtų todėl protingiau, ruoštis 
audroms arabų jūroje, o dar protingiau — 
audrų jėgai sumažinti, arba joms visai 
pašalinti, anba... jas nukreipti į Maskvą.

Lietuvio apmąstymui
Paiskurtiniame laiške rašiaui, kad Lietu

vos valstybės santvarka turėtų remtis dlar- 
bo (kultu ir darbo demokratijos santvarka.

Štame laiške paltflklsUilnįsįiu. A® nepasa
kiau darbininko kultu iair darbininkų de
mokratijas. Jeigu būčiau taip pasakęs, tai 
jau dš -anksto pripažinčiau reikalingumą 
lietuvių tautos suskaldymo į klases ir jų 
tarpusavės kovos. Mažiai lietuvių tautai 
bet kuris suisiškaldlymas reiškia jos susilp
nėjimą, vedantį į pragaištį.

Busimojo Lietuvoje visi 'darbininkai — 
gatvės šlavikas, 'universiteto profesorius, 
rašytojas ir t. t. Darbo kultais yna visuoti
nis, visiems vienodai taikomas, nes visi 
dalyvauja tautos (gerovės kūryboje ir visi 
yra tos gerovės dalininkai. Trumpai> bu
simoji Lietuva turėtų būti darbo koope
ratyvas.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas
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Lūkesčiai
Progrindinės spaudos reikšmė būtų ne

didelė, jei jos neišpopuliarintų ,,Vatikano“ 
ir „Laisvės“ radijo laidos, jei nebūtų bro
lių užsienio lietuvių dauginama ir sklei
džiama užsienyje, šitų stočių laidos ir už
sienio lietuvių bei užsienio spaudos reaga-

PLB valdybos veikla
PLB Valdyba sausio 28 d. pradėjo PLB 

V-jo Seimo narių korespondenciinį pcsėdį- 
balsavimą, kurio metu vykdomi kai kurie 
PLB Konstitucijos papildymai. Tai pirma
sis toks Seimo posėdis PLB istorijoje. Da
bartinė PLB Valdyba nori sustiprinti PIJEI 
Seimų reikšmę ir darbus, todėl planuoja 
šaukti kelis Seimo korespondencinius po-

PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS

D. Britanija
Suvažiavimas

DBLS-os ir Lietuvių Namų A. B-vės su
važiavimas praėjo gyvai, karštai, bet la
ibai Sėkmingai per paskutinį savaitgalį. 16 
DBLS Skyrių (o jų iš viso yra 21) atsiun
tė 20 atstovų. Po vieną atstovą atsiuntė ir 
9 organizacijos: Dainava, Skautai, Inži
nierių Sąjunga, LAS Nottinghame ir Lon
done, Vyčių klubas IHradforde, Liet. Social. 
Demokratai, DBL Katalikų Bendrija ir 
Lietuvių Namų Klubas.

I suvažiavimą atsilankė Lietuvos atsto
vas Vincas Baltokas su ponia. Sveikinimo 
laiškai gauti iš V. Kamanto, PLB pirmi
ninko, kun. S. Matulio, Petro Varkalos ir 
kun. J. Salkevičiaus, Šv. Kazimiero para
pijos klebono.

Suvažiavimas priėmė DBLS-os įteisini
mo ir įregistravimo Britanijos valstybinė
se įstaigose projektą ir išrinko 2 valdybos 
narius: iR. Šovą ir K. Tamošiūną ir visą 
tarybą šios sudėties: A. Bučys, J. Levins- 
kas, V. Kupstys, E. Šova ir K. Bivainis. 
Plačiau — vėliau.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

I. Grund'ula'S — 10.00 sv., B. Kliorys — 
5.00 sv., D. Jelinskas — 3.00 sv., J. Jakš- 
tys — 2.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

St. Pocius — 3.00 sv., P. Poviliūnas — 
1.00 sv., Z. Vencius—10 DM, Anna Dzer- 
kel — 10 DM, S. Žilinskas — 2.00 sv.

Londonas
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 12 d., šv. 
Mišios ir Švč. Sakramento adoracija bus 
8 vai. vakare.

Did. penktadienį pamaldos bus 3 vali. 
Išpažinčių klausys ir įgavėninio susitelki
mo pamokslą sakys kun. Aleksandras Ge- 
ryfba.

Did. šeštadienį vakarinės pamaldos bus 
7 vai.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos su 
procesija ir šv. Mišiomis bus 8 vai. Suma 
— 11 vai.

Velykų pirmadienį (neprivaloma šven
tė) Mišios bus 11 vai.

LANKĖSI INŽ. J. P. NASVYTIS

Paryžiuje 'atlikęs tarnybinius reikalus, 
grįždamas į JAV, Londone trumpam buvo 
sustojęs inž. Jaunutis Pijus Nasvytis ir 
čia susitiko su bičiuliais ir pažįstamais.

Ta proga jis aiškinosi galimybes ir są
lygas 'Londono Wigmore Hall surengti 
JAV gyvenančio jauno pianisto Vytauto 
Smetonos koncertą. 1967 m. toje Londono 
.salėje ‘buvo surengtas Vytauto vyresnio
jo brolio pianisto Antano Smetonos (kon
certas.

LIETUVIŲ PARAPIJOS IŠVYKA 
LIETUVIŲ SODYBON

Kasmetinė Londono lietuvių parapijos 
išvyka Lietuvių Sodybon 'šiais metais bus 
gegužės 27 dieną. Sekmadienį per vad. 
„Spring Bank holiday“ paprastai vyksta 
bendras D. 'Britanijos lietuvių pasižjmonė- 
jiitmais savoje 'lietuviškoje Sodyboje.

Autobusais išvažiuos ilš lietuvių bažny
čios, 21 The Oval, Hackney Road, London, 
E2, 8.30 vai. ir sustos prie Lietuvių Namų, 
1-2 Ladlbroke Gardens, London, Wil, 9 
vai. Abiejose vietovėse autobusas išvyks 
punktualiai, pasivėlavusieji nebus laukia
mi.

Autobuse vieta vienam asmeniui 2,40 sv. 
Užsirašyti parapijos svetainėje pas N. 
žvirblį, Lietuvių Namuose pas Antaną Žu
kauską ir pas Parapijos Tarybos nartus 
Igną Dailidę ar S. Kasparą. Užsirašant rei
kalinga apsimokėti.

A. A. VIKTORAS VALINSKAS

Kovo 14 dieną Viktoras Valinskas užmi
go 'amžinu miegu, eidamas jau 91-sius me-

tus.
Gimė Kaune 1889 metų pradžioje. įsiū

damas 15 metų amžiaus atvyko D. Brita
nijos sostinėm Londone praleidęs savo 
jaunystės dienas, keliems metams persi
kėlė Skotijon, kiek vėliau —• vėl į Londo
ną.

Mokėdamas anglų ir ispanų kalbas, 
1912-13 metus praleido Argentinoje būda
mas vertėju vienoje anglų firmoje, kuri 
ten statė geležinkelio liniją. Grįžęs D. 'Bri- 
taniijon ilgesniam laikui apsigyveno Man- 
cheSteryje, kur jam teko vadovauti Man- 
chesterio Lietuvių klubui, Manchesterio 
Lietuvių Bažnytiniam komitetui, kada 
Manchesterio lietuviai turėjo dia-r savo 
lietuvių bažnyčią.

Prasidėjus įvairiems nesusipratimams, 
Salfordo tuometinis vyskupas pasiryžo 
uždaryti lietuvių bažnyčią. Viktoras, bū
damas komiteto pirmininku, organiziavo 
Manchesterio lietuvių eitynes prie Salfor
do vyskupo buveinės. Kai! Viktoras tuos 
įvykius prisimindavo, jalm per skruostus 
visuomet nuriedėdavo ašaros. Jo nuomo
ne be lietuviškos parapijos ir bažnyčios 
lietuviškas bendruomenės gyvenimas pra
dės nykti.

Tarp 1918-1940 metų Viktoras buvo 
veiklus tuometinėje D. lEIritanijos Lietu
vių Federacijoje. 1937 metais persikėlė 
vėl į Londoną. Kiek jam sąlygos leido, vi
suomet dalyvavo lietuviškoje veikloje. Sa
vo šeimoje užaugino tris sūnus ir tris duk
teris. Vienas sūnus yra daktaras, kuris 
gyvena Torquay, kiti išsiblaškę plačiame 
pasaulyje. Buvo susilaukęs .visą būrį anū
kų ir proanūkių.

Velionis palaidotas iš 'šv. Kazimiero 
šventovės šv. Patriko kapinių lietuiviSka- 
me skyriuje šalia savo žmonos. Laidotu
vių apeigas atliko kun. dr. Jonas Sakevi- 
čitus, dlalyvaujainlt labai gausingam Londo
no lietuvių būriui. Justas Čemds savo 
gražiu giedojimu laidotuvių apeigas kėlė 
aukštyn pas Dievą, kurį Viktoras laikė 
savo įgyvenamo idealu.

Mielas Viktorai, tavo gyvenamo nusivy
limai ir kančia tegu veda tave į žvaigždė
tą džiaugsmą.

S. Kasparas

LITUANISTINĖ VEIKLA

Balandžio 5 dienią, 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.

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 aikademinės-meninės dalies, 
kur vyraus jaunimas, seks prie geros mu
zikos šokiai, akis trauks mūsų diadlės me
nininkų kūriniai. Toks įvykis šįmet D. 
Britanijoje 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 Biass St., 
Derby DE3 3BS. Tėl. 96-49430, o apie dai
lės darbus tuo pačiu adresu R. Popikienei.

Visų labai laukiame Derbyje!
DBLK Bendrijos C. Valdyba

Manchesleris
MARGUČIŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bais Velykų pirmą dieną rengia margučių 
balių. Bus varžybų, žaidimų, loterija ir šo
kiai. Gera proga praleisti popietę ir vaka
rą su draugais ir paremti Klubą.

Klubo valdyba

Birminghamas
SUSIRINKIMAS

DBLS lElirminghamo skyr. šaukia meti
ni narių susirinkimą, kuris įvyks balan
džio 8 d. 1.2 vail.. Crown restorane, Station 
Str. miesto centre. Bus renkama skyr. val
dyba-, pranešimas iš Londono metinio su
važiavimo ir kiti 'skyriaus reikalai.

Visus maloniai prašome atsilankyti.
Skyriaus valdyba

vimas labai sutramdo vietinių ateistų siau
tėjimą. Daugelis aktyvių ateistų nenori 
išgarsėti visame pasaulyje, bijo, kad jų 
pavardės nebūtų linksniuojamos įvairio
mis pasaulio kalbomis, kad neliktų įrašy
tos dokumentuose kaip savo tautos engėjų 
parsidavusių svetimtaučiams sunkiausio
mis jos istorijos dienomis. Gal dar prisi
deda ir nerimas - ar neteks kada nors at
sakyti už savo piktadarybes? Nemalonu 
gauti iš užsienio laiškų, kuriuose teirau
jasi apie persekiojimo faktų tikrumą arba 
išgirsti savo išdavikiškų darbų įvertinimą.

Nors didelė Lietuvos inteligentijos dalis 
yra indiferentais bei tikėjimo ignorantalis, 
tačiau reikėtų tik truputį daugiau 
religinių žinių ir laisvės, ir bent pusė jų 
labai greitai pasidarytų uolūs tikintieji. 
Daugeliui jų tik Šventojo Tėvo Jono- Pau
liaus XI inauguracijos iškilmių transliacija 
per televiziją padarė nuostabiai jaudinan
ti įspūdį.

Vatikano radijo laidos plačiau klauso
mos tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Lietuviai 
Tėvynėje iš jų sužino Lietuvos gyvenimo 
faktus, kuriuos sužinoti kitu būdu yra ne
įmanoma. Todėl Vatikano radijo laidų 
populiarumas kasmet auga, Lietuvos at
eistai bandė pasiekti, kad Vatikano radijo 
stotis pasitenkintų tik katekizmo aiškini
mu. Mes esame labai dėkingi, kad nebuvo 
padaryta negarbingų nuolaidų.

Ypatingai yra trukdomas „Laisvės“ radi
jo laidos, tačiau kada įmanoma jas girdė
ti, visuomet dėmesingai yra klausomos.

Katalikų Bažnyčia suprato, kokia galin
ga jėga yra šių laikų masinės informacijos 
priemonės. Jos gali būti panaudojamos ne 
tik tikėjimui platinti, bet ir jį ginti. Ne
paprastos reikšmės, ginant persekiojamą 
turi persekiojimo faktų, dokumentų, ku
rių tikrumu abejoti nėra pagrindo, pas
kleidimas įvairiomis

Už tai mes esame dėkingi įvairių kraš
tų žurnalistams, spaudos darbuotojams, 
laikraščių ir radijo laidų redaktoriams, 
įvairių kraštų vyskupams, kunigams, ti- 
'kinit i estams, rodantiems brolišką užuojau
tą persekioj'amiiems savo broliams ir de
dantiems pastangas sutrukdyti persekio- 
jlimą savų laiškais, protestais, idėmonstra- 
cijomis. Tai labai sutramdo Tarybų Są
jungos ateistų įsolaiuitėjią. Jie pasauliui no
ri pasirodyti esą laisvės šalininkai ir pa
žangūs demokratei', o tikėjimo persekioji
mo faktai sugriauna jų propagandą ir ta
rybinis komunizmas pasirodė taip dar 
bjauresnis žiauraus fašizmo atspalvis.

Paskutiniu mietu susikūrė Rusijos Pra
voslavų ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios ti
kinčiųjų teisių gynimo komitetai. Jų užda
vinys — viešai Skelbti tikinčiųjų perse
kiojimo faktus. Mes laukiame ilš užsienio 
lietuvių 4r viso pasaulio tikinčiųjų, kad 
jie visomis piriemionėmils paremtų šių ko
mitetų 'veiklą ir į jių iškeltus persekiojimo 
faktus reaguotų pačiomis sėkmingiausio
mis priemonėmis. Esame dėkingi ypač už 
JAV lietuvių veiklą. Jie atliktų tiesiog is
torinę misiją, jei pajėgtų suorganizuoti 
viso pasaulio tikinčiųjų sąjungą persekio- 
jiamiems tikintiesiems paremti ir ginti, į 
įkurtą Ibė Katalikų Bažnyčios turėtų įeiti 
viso pasaulio ypač didžiosios konfesijos. 
Vieninga kova duos gerų rezultatų. Perse
kiotojams sutramdyti yra visokių priemo
nių: persėkibtojų prekių boikotais, protes
tai, diplomatinės pastangos, pamaldos, ei
senos, pasninko dienų paskelbimas ir it. t.

sodžius, ir net gal vieną akivaizdinį posė
dį. PLB V-jo Seimo kadencija yra penke- 
riems metams (1978-1983) ir jį šiuo metu 
sudaro 129 atstovai iš viso laisvojo pasau
lio. Korespondencinį PLB V-jo Seimo po
sėdį praveda speciali trijų asmenų komi
sija Detroite: pirm. Vytautas Kutktus, 
sekr. Jonas Urbonas ir narė Violeta Aba- 
riūtė. Seimo posėdis baigsis 1979 m. gegu
žės 27 d.

Po sėkmingos vykdomojo vicepirminin
ko Vaclovo Kleizos kelionės per Europą 
praėjusių metų rudenį, dabartinė PLB 
Valdyba palaiko artimus ryšius su Euro
pos kraštų Lietuvių lElendruomenių įpirmi- 
niinkais ir šiuo metu pi anuoja LB pirmi
ninkų konferenciją Europoje 1979 metų 
liepos mėnesį. Tuo metu Europoje vykis 
IV-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas ir ten lankysis PLB pirininkas Vy
tautas Kamantas bei dialils PLB Valdybos 
narių. Dabar tariamasi su Didžiosios 'Bri
tanijos, Belgijos, Vakarų Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos ir Italijos bendruo
menių pirmininkais dėl konferencijai pa
togiausio laiko, vietos ir darbotvarkės. 
|E<us svarstomi PLB politiniai, švietimo, 
kultūros ir kitokie lietuviški reikalai.

Daug lietuviško jaunimo iš JAV ir Ka
nados vyksta į IV-jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą 1979 m. liepos mėnesį 
Vakarų Europoje. Iki 1979 m. vasario 16 
d. į Jaunimo Kongreso stovyklą prie Lon
dono, Anglijoje, jalu buvo užsiregistravę 
218 jaunuolių ilš JAV ir 75 iš Kanados. Re
gistracija vyksta ir toliau, 'kreipiantis j 
PLB Valdybos raistinę: IV PLJK, c/o 'PLB, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, Illinois 
60636, telef. (312) 778-2200.

Vaclovas Kleiza, energingas PLB Val
dybos vicepirmininkas, šių metų balan
džio mėnesio pabaigoje keliaus į Australi
ją ir Naująją Zelandiją. Vienas iš kelio
nės tiksli) bus susitikti su naujuoju Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
kių Vytautu NeverauSku 'bei kitais LB dar
buotojais ir pasitarti dėl bendros politi
nės, kultūrinės ir švietimo veiklos, o Itaip 
pat paskatinti Australijos jaunimą gau
siau dalyvauti IV-jame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Valkarų Europoje.

Dr. Algis Paulius, PDEI Valdybos vice
pirmininkais ir Jaunimo Kongreso Finan
sų Komliteto pirmininkais, kovo mėnesio 
pradžioje išsiuntė visolms JAV LB apylin
kėmis aukų laipins, pagal kuriuos bus 'ren
kamos aukos IV-jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui paremti. Kartu išsiųs
tos visdkios informacijos apie paltį Jauni
mo Kongresą. Iš JAV LB apylinkių tiki
masi gauti 62,700 dol., ilš centrinių JAV 
lietuvių organizacijų 7,300 dlol., ilš loteri
jos 7,000 dėl. iir kitų pajamų 3,000 dol., vi
so 80,000 dol. iš JAV lietuvių. Aukotojai, 
paaukoję 25 dol. ar daugiau, gaus specia
lius kvitus nuo mokesčių nurašymui. Au
kų rinkimo komisijoje dirba S. Džiugienė, 
M. Jakaitis, V. Lapienė, dr. K. Amibrozai- 
tlis, dr. G. Baliukas, V. Garbonkus, A. Kas
sel, dr. F. Kaunas, dr. P. Kisielius, I. Ma
žeikaitė, V. 'Mažeikienėj, K- MilkovaitiS, 
dr. A. Razma, M. Remienė ir dr. J. Valai
tis.

DBiLS Centro valdybos ruoštų koncertų 
(Bradlforde — 354,60 sv., Nottinghame — 
275,18 sv., Londone — 116,00 sv. ir PL 
Jaunimo Sąjungos įnašas — 220,29 sv.), 
atdkaičiuls išlaidas, ipelnas — 404,70 sv. 
(žr. smulkiau „E. Lietuvyje“ pr. metų Nr. 
47).

Studijų Savaitės likutis, paaukotas per 
J. Vilčinską, — 38 sv.

DBLS Londono I Skyrius per J. lElau'b. 
lį (a. 1. Nr. 6) — 30 sv.

Leigh skyrius .per J. Pilipavičių (a. L 
Nr. 35) — 25 sv.

O. Liškauskienė per N. Žvirblį (a. 1. Nr. 
67) — 10 sv. ir J. H. Struoginis (2 kn. lot. 
bil.) — 2 isv.

Nuošiirdžiiai dėkoja
P. K. Finansų Pakomisė D. Br.

NAUJOS INFORMACIJOS

Priimename turisltams, kad Voktieitijojė 
iš anksto ulžsisalkius viešbutyje kambamį, 
paprastai atvykimo dieną reikia prisista
tyti ilki 7 vai. vakaro arba viešbučiui aiš
kiai pranešti, kada ’atvykstate. Išvykstant 
neikia lišsilkraulsityti iki 11 vai. ryto.

IV PLJK prezidiumo reikalų vedėjas 
Kęstutis Ivinskis užmezgė ryšį su vokie
čių spaudos ir radijo atstovais, informuo
damas juos apie būsiimąjį mūsų Kongresą. 
Jis ipalruoš trumpas informacijiais vokiečių 
kalba apie Lietuvą, lietuvius išeivius ir 
lietuvių jaunimą ir jas įteiks vokiečiams 
žumalistams.

Romias Sakadolsikiis, PLB valdybos vice
pirmininkas ir ,,Pasaulio Lietuvio“ iredialk- 
cijos narys, dalyvaus IV PLJ KongrSe, 
kur atstovaus „Pasaulio Lietuviui“ ir 
„Amerikos IBialsui“.

Skausmo valandoje, tragiškai 
žuvus brangiam vyrui gilią
užuojauta reiškia jo žmonai 

BRIGITAI/lsūnums ROMUI ir 
VYTUKUI, tbįn pat žmonos 
tėveliams Vandkvir Juozui

bedulskiaSts-----
V Vainorių šeima

L. A. S. Nottinghamer"skyriaus 
nariui / 

KAZIMIERUI MASILIŪNUI 
tragiškai zityus, jo žmonai ir 
sūneliams didelę užuojautą 

reiškia"------
L. A. S. skyriaus v-ba ir nariai

(Atkelta iš 1 psl.)

7 dienos
• Pakistano buv. premjero Bhuitto, ka

rinės valdžios ipo perversmo nuteisto mir
ti, aukščiausias teisimas patvirtino šią 
bausmę, Žmonai ir dukteriai buvo leista 
pasimatyti su nuteistuoju mirtininkų ce
lėje, 'kurioje jos rado nuteistąjį apgailėti
noj padėty gulintį anlt cementinių grindų.

# Fediejų partizanai, 'atstovavę mark
sistiniam frantui, nutraukė ryšius su Aja- 
tola Chomeini lislaminę revoliucija ir pa
sitraukė į revoliucinę opoziciją. Pirmasis 
jų žingsnis prieš persus — prisidėjimas 
prie kurdų sukilimo Irane. Vakarykščiai 
kovos draugai, šiandieniniatt karo priešai 
— tai dažna pasisekusios revoliucijos pa
sekmė.

O Palestiniečių organizacijos vaidas 
Arafatas, kalbėdamas į palestiniečių par
tizanų naujokus pietinėje Beiruto miesto 
dalyje, šaukė: „aš ne 'tik nudeginsiu pirš
tus Bėgilmuii, Sadatui ir Carteriui, bet nu
kirsiu visiems trims sutartį pasirašiusias 
rantas“. Panašu į zoologinę neapykantą.

O Kinijos vyriausybė pakvietė Japoni
jos premjerą apsilankyti Pekine.

^Afganistano vyriausybės premjeru pa
skirtas Hafizullla Amin, ikišioliinis poiper- 
versmiinės marksistinės vyriausybės užsie
nio reikalų ministras. Spėjama, kad jo pa
skyrimas sustiprins Afganistano prosovie
tinę politinę liniją.
• Prancūzijos prez. Giscard d‘ Estaing 

vizitas 'Maskvon, pramatytas kovo 28 die
niai, 'atidėtais 3 savaitėms, kaip pranešė 
bendras komunikatas Maskvoje ir Pary
žiuje tartu. Pagal neoficialius prancūzų 
šaltini uis tai padaryta dėl prez. lElrežnevo 
sveikatos stipresnio 'pablogėjimo.

Q 'Kinijos žinių agentūra Pekine prane
šė, kad ilgesnį laiką trukusios derybos, 
liečiančios pasienio incidentus su Sovietų 
Sąjunga, pasibaigė sėkmingai. Buvo susi
tarta dėl navigacijos pasienio upėmis. At
rodo, kad šį kartą Sovietai buvo kiek nuo- 
laiidfesnii Kinijai.

O Premjeras Trudeau paskelbė palei
džiąs Kanados parlamentą ir parinko nau
jo parlamento rinkimams gegužės 22 d. 
Parlamento paleidimo žinią tiek valdanti 
liberalų partija tiek opozicija — progre
syvinių konservatorių partija — sutiko 
karštomis ovacijomis.
• Britų parlamento narys, konservato

rius iš šiaurinės Airijos, žuvo kovo 30 d. 
per atentatą. IRA — airių teroristų orga
nizacija — 'paskelbė, kad. ji „šitaip prade
da naujo parlamento rinkimų kampaniją“.

(Atkelta iš 1 psl.)
KITATAUČIAI MOKSLININKAI 

LIETUVOS TEMOMIS
apie priežastinių išsireiškimų konstrukci
ją lietuvių kalbos sakiniuose. Jis lygina 
lietuvi'šlkja's konstrukcijas su angliškomis 
ir duoda visą eilę šmaikščių pavyzdžių lie
tuvių ‘kalba.

'Mes, .'be abejo, džiaugiamės, kad Litua- 
nius žurnalas yra stiprus. Taip pat džiau
giamės ir tuo, Ikiad jo jėga glūdi gausybėje 
jaunų lietuvių įmokslininkų, jau pokarinė
je eroje ilšsilkovojusių savo rimtas reputa
cijas, kurie iLituanius įsteigė ir išlaiko. Jų 
jėga užtikrina Lituanus žurnalo ateitį — 
ir tolimesnę jo įtaką lietuviškų reikalų 
populiarizacijos bare.

Vienok, kad LITUANUS galėjo sutrauk
ti bent 65 kitataučius mokslininkus, kurie 
praturtino žurnalo turinį bent 81 stnaaps- 
nliu įvairiausiais lituanistiniais klausimais 
niuo priežastinių sakinių konstrukcijos 
lietuvių kalboje iki Pabaltijo valstybių 
padėties Sovietų ir JAV-ių santykiuose 
prez. Trum'ano — Johnisomo laikais, yra 
mumis tikra ir maloni staigmena.

Yr-a vienas dalykas, kai pvz. apie sinte
tinio meno pranokėją Čiurlionį kitatautis 
miolksliinimikas paskaito, ir visad kiltas daly
kas, kai tas pats kitatautis mokslininkas 
pats tyrinėja Čiurlionį ir apie jį parašo 
straipsnį į Lituanus. Pastaruoju atsiitilki- 
mu jis ne tik įsigilins, jils įsidėmės, į ką 
buvo įsigilinęs, ir jam pačiam jo straips
nio objektas paliks pėdsakus visam gyve
nimui, o per jį jo 'straipsnio žinios nuban
guos plačiau į jo aplinką, kuri šiaip jau 
lietuvių autoriui būtų likusi neprieinama.

Šią misiją sėkmilnkai atlieka Lituanus.
Ilgiausių metų LITUANUS žurnalui, jo 

25-am gimtadieniui. (Jo adiresas: LITUA
NUS, 6621 S. Troy, Chicago, 60629, Illi
nois, USA. Prenumerata 10 dol. — maž
daug 5 sv.)

O Sovietai išstatė Kinijos ir visame to
limųjų rytų pasienyje .apie 60 trigalvių 
raketų, pajėgių pasiekti taikinius 2.000 
mylių atstume. Tuo būdiu visas Kinijos 
svarbusis pramoninis rajonas ir didieji 
miestai Pekinas, Charbinas, Šenijang ir 
'Luta yra grasomi ir atsiduria tiesioginės 
raketų ugnies zonoj. Pagal japonų patiki
mų šaltinių iniformacij'as Sovietai ten sau
sio 'mėnesį teturėjo tik 4 ar 5 tokias rake
tas.

Ketteringo.Corby skyriaus narį 
J. LIOBĘ giliai užjaučiame 
liūdiesio valandą, mirus jo 
žmonai ONAI LIOBIENEI

DBLS Kcttcringo-Corby skyrius

Gilią užuojautą vyrui tragiškai 
žuvus, liūdesio valandoje

BRIGITAI MASILICNIENEI
ir~>rrU44ičiams_ reiškiu

Gasperų šeima

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — balandžio 8 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Verbinės apeigos 
su procesija.

STOKE-ON-TRENTE — balandžio 8 4. 
14.30 vai., St. Wulstaris.

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

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

LEEDSE — balandžio 8 d., 3 vai. p. p. H. 
Rosary bažnyčioje.

BRADFORDE — balandžio 15 d., 12.30 V, 
Prisikėlio Mišios.

MIA'NCHESTERYJE — Pirmą Velykų d. 
— 12.30 vai. šv. Chado bažnyčioje.
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