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Prisikėlimo džiaugsmas

XXXIII metal

Ačiū už jūsų veiklą Lietuvos reikalui

Metams slenkant, mums iškyla nauji
Artimo žmogaus mirtis tamsiu šešėliu LIETUVOS ATSTOVO VINCO BALICKO
ŽODIS DBLS METINIAME
uždaviniai.
Vienas jų yra itin svambus ir
apdengia pažįstamųjų veidus ir sukelia
SUVAŽIAVIME
darosi kasmet aktualesnis, tai yra —■ tau

egzistencinių minčių.
Mirtis šiurkščia ranka papurto ne tik
savo auką, bet ir kiekvieną, tebekopiantį
gyvenimo keliu. Netgi šv. Petras, aktyviai
dalyvavęs Kristaus kančios dramoje, pir
majame savo laiške ,,pakeleiviams“ vaiz
dingai pažymėjo: ,,Kiekvienas kūnas —
tartum žolynas, ir visa jo garbė — tarsi
žolyno žiedas: žolynas sudžiūsta ir žiedas
nubyra“. Tačiau čia pat jis priminė Izaijo paskelbtąją gerą naujieną: „Tik Vieš
paties žodžiai išlieka per amžius“ (1 Pt 1,
24).
Kėlės Kristus, (mirtis krito

Sv. Paulius, save vadinęs ,.mažiausiu iš
apaštalų, nevertu vadintis apaštalu, nes
buvo ipersekiojęs Dievo Bažnyčią“, vėliau
įkvėptas rašė: ,,Jei Kristus nebuvo prikel
tas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar
tebesate savo nuodėmėse; taip pat ir už
migusieji Kristuje yra žuvę“ (1 Kor 15,17).
Kristaus Prisikėlimas, 40 dienų aktyvi
veikla po mirties agnostikų yra laikoma
legenda, o racionalisto Renano Kristaus
gyvenimo aprašyme visai nutylima. Tačiau
Prisikėlimo faktas sudaro Bažnyčios kerti
nį akmenį. Krikščionių teologijos, o taipgi
moralės centre glūdi skaidrus Prisikėlusio
jo Išganytojo, mirties Nugalėtojo įvaiz
dis:
Geluonį mirties išrovė,
nuodėmes mūsų nuplovė,
pragaro vartus išgriovė,—
aleliuja, aleliuja, aleliuja!
Dėl to didžiai reikšmingi yra nacių nu
kankinto pastoriaus Bonhoffer'io mirties
išvakarėse pasakyti žodžiai: ,.Prašau pra
nešti Chichesterio vyskupui, kad man tai
nėra pabaiga, o gyvenimo pradžia“.
Nuo pat pradžios Galilėjos paprasti žve
jai, pašaukti sekti Kristaus pėdomis, su
vokė, kad jų Mokytojo Prisikėlimo esmę
sudarė ne noras nustebinti negirdėtu ste
buklu, bet gelbėti visą žmoniją, šv. Jonas,
džiaugęsis nepaprasta Kristaus meile, vė
liau rašė: „Dievo meilė pasireiškė mums
tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo
viengimį Sūnų, kad mes per jį gyventume.
Meilė — ne tai, jog mes pamilome Dievą,
bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo
Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodė
mes“.
Šalia amžinosios Tiesos

Kristaus Prisikėlimo triumfas suteikė
drąsos, ryžto ir vilties ne tik kankiniui
Bonhoffer'iui: iš jo semiasi jėgų kantriai
nukęsti kalinimą, ištrėmimą bei Sibiro
kančias ir mūsų (tautos kankiniai.
Sibire kalėjusių trij-ų lietuvaičių „Ma
rija, igdlfoėki mus“ maldaknygėje nepa
prasta aukos dvasia alsuoja ši Velykų
maldla: „Jėzau, amžinoj on laimėn pakvie
tei visus geros valios žmones, visus trok'štančius ilr ieškančius amžinybės. Kūno ir
dvasios Ikanlčtiėjs, lįvairįiaiusi ,'ltnūkumai —
tikriausi palydovai dangaus laimėn“.
Permėje kaOiinamias Petras PlunipaPluira palygina žmones prie gėlių, kiu
riams tinkamiausią liauką parenka sielos
Karalius: „Mums (belieka žydėti ten, Ikuir
Jiis mus paisėjo. Jei pasėjo mus į skausmų
dirvą, — žydėkime skausme, jei į vienat
vės, —■ tai vienatvėje, nes Sutvėrėjas sėja
net gražiausias gėles neprieinamuose kalnų
tarpekliuose, ir jos turi savo vertę, nors
jų nemato joks žmogus“.
Įkopęs lį aštuntą diešiimtį, Vladas Lapie.
nis (teismo metu bylojo: „Būti nuteistam
už šarvo pareigų ėjimą man ne tik ne gėd'a,
o garbė. Aš (atsistoju šalia amžinosios Tie
sos, kuris pasakė: .Palaiminti, kurie per
sekiojami dėl (teisybės1, nes jų yra dangaus
karalystė“.
Nijolė Sadūnaitė suėmimą ir įkalinimą
sutiko pakilusia dvalsia, drąsiai rėždiama
saviesiem teisėjams: ,,Su džiaugsmu
eisiu į vergiją dėl kitų laisvės ir sutinku
mirti, kad kiti gyventų, šiandieną aš atsi
stoju šalia amžinosios Tiesos — Jėzaus
Kristaus ir prisimenu Jo ketvirtąjį palai
minimą; ,Palaiminti, kurie trokšta teisy
bės, nes jie bus pasotinti!“ Ji be baimės
priminė rusų poeto Lermontovo žodžius:
„Tačiau yra, yra teisingas Dievo teismas“,
ir pažadėjo melstis už savo smerkėjus.
Apmąstydamas rūpėstingai surežisuotus
Kristaus ir Jo išpažinėjų teisimus, Puti
nas drąsiai rėžė: „Ir tribunoluos išdidžiai
teisiuosius smerkia žmogžudžiai. Jūs mi
naite (altorius, nuo jūs įstatymo sugriuvo ir
nuodėmės ,-ur dorosi“...

tinės lietuvių gyvybės -išlaikymas išeivijo
Man yra didžiai malonu Jus visus pa je. Kad toji (gyvybė būtų ko ilgiausiai iš
sveikinti ir šia proga pareikšti padėką už laikyta, mūsų dėmesys turi būti nukreip
Jūsų veiklą Lietuvos reikalui.
tas į jaunimą, kuriam tenka perimti mū

DB’LS reprezentuoja stambią dalį šiame
krašte įgyvenančių lietuvių, susijungusių
draugėn tuo tikslu, kad galimai efektin
giau pasitarnautų Lietuvos reikalui.
Vykdydama organizacijos statute nu
matytus uždavinius, DBLS susiduria su
įvairiomis problemomis. Aš tikiu, kad
Jūs, gerbiamieji skyrių atstovai, visus
šiuos (klausimus svarstysite rimtai ir kad
visuose Jūsų nutarimuose Jūs vadovausi
tės organizacijos tikslais. iElet kokie organlizariin-iai nesklandumai yra nugalimi,
jeigu yra vadovauj.amiasi (gera valia ir jei
gu lietuviškas sclidarumias bei lietuvių
tautos meilė yra tas kelrodis mūsų veik
lai ir mūsų darbams.
Mums tenka skaitytis su realybe, jog
tarptautinė politika pasižymi didžiausiu
atsargumu ir galjimuimiaii ką nors efektin
gesnio pasiekti šiandien yra labai (riboti.
Nežiūrint to, turime tikėtis, kad žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių nuolatins priminimas pradės reikštis didesniu jų
pafoojimu ir pagerbimu.
Antra vertus, nedera pamiršti, jog Mas
kvos pastangos, kad Lietuvos įjungimas į
Sovietų Sąjungą būtų pripažintas tarptau
tiniu mastu, ligi šiol pasiliko bergždžios.
Todėl pirmaeilis mūsų uždavinys yra ir
toliau pasilieka tas pats, būtent — veikti
ta linkme, kad Lietuvos byla visuomet
pasiliktų aktuali ir gyva.

DBLS Suvažiavimas sveikina
1. -Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun tuvos laisvės ir nepriklausomybės.
gos suvažiavimas, -įvykęs 1979 m. kovo 31
— balandžio 1 d., -sveikina -brolius ir seses
4. Suvažiavimas sveikina Lietuvos Ti
tėvynėje, kovojančius dėl pagrindinių kinčiųjų Teisėmis Giluiti Katalikų Komite
žmogaus teisių, dėl lietuvių tautos laisvo tą ir linki -sėkmės jo sunkiuose darbuose.
apsisprendimo ir dėl Lietuvos valstybinės
nepriklausomybės.
5. (Suvažiavimas sveikina IV-ą Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongresą, kiuris įvyks
š. m. liepos mėnesį Europoje, ir kviečia vi
2. Suvažiavimas išreiškia -didžią pagar sus D. Britanijos lietuvius -remti jį, ypa
bą visiems tiems, kurie, -kovodami dėl tingai gausiai dalyvauti Kongreso paren
žmogaus teisių ir religinės laisvės Lietu gimuose, kurie ruošiami Londone.
voje, niukenltėjo ir buvo okupacinės val
džios neteisiai nubausti sunkiomis baus
6. Suvažiavimas kviečia D. -Britanijos
mėmis.
lietuvius, kurie dalyviams D. Britanijos
parlamento -ateinančiuose rinkimuose, bal
3. -Suvažiavimas sveikina Lietuvos lais suoti už tuos kandidatus, kurie supranta
vinimo veiksnius išeivijoje ir kviečia Lietuvos laisvės bylą ir pasižadės ją rem
vieningai ir ryžtingai tęsti kovą dėl Lie ti.

SeįytųnioS
0 l-r JAV sustreikavo sunkvežimių vai
ruotojai. Ironija — jų streikas labiausiai
pakenkė... automobilių -gamybai. Anglijos
vairuotojai, streikavę sausio mėnesį, susi
laukė pasekėjų.
• Graikija išreiškė norą -įstoti į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę — E. E. C.
— -ir yra pasiruošusi pasirašyti įstojimo
šutantį Atėnuose š. m. gegužės mėn. Atro
do, kad Vakarų Europos valstybės vis
daugiau jungiasi -ir artėj-a prie -savo rūšies
Europos federacijos.
0 Tardymo komisija išaiškino vasa
rio mėnesį įvykusį Varšuvoj sprogimą,
(kuris sugriovė vieną taupomąjį banką ir
-užmušė 49 žmines. Jis įvykęs, prakiurus
į banką įvestų dujų vamzdžiams, taip da
bar paskelbė įvykio tardymo komisija.
• Vos Iranas apsitvarkė su (kurdų su
kilėliais, jų įkandin sukilo turkmėnai, ku
rių apie -pusę milijono gyvena šiaurės ry
tinėje 'krašto dalyje apte 30 mylių nuo So
vietų Sąjungos sienos. Apie 30 žmonių žu
vo ir virš šimto sužeistų.
0 Naftą eksportuojančių valstybių kon
ferencija nutarė pakelti nevalytos naftos
kainą 1.20 -doleriu -už statinę. Ekspertų
nuomone fan esąs švelnus pakėlimas. Ben
zino kaina -Londone jau pakilo 2 penais ir
siekia 85 (penus (1.70 JAV dol.) už galio
ną.
0 Jaunas rusų jūrininkas, įėjęs į JAV
ambasados konsularinį (skyrių, prašė su
telkti jam azilio teises Amerikoje ir gra
sino nusižudysiąs, jei jo prašymas nebūtų
patemdintas.

Kun. J. Kuzmickis

Staigiai mirus
ONAI LIOBIENEI, jos vyrui
J. LIOBEI ir jo šeimai reiškiu
gilią užuojautą

S. ’Bosikis

sų diabairtiniiuis siekinius ir talkininkauti
mūsų tautos kamienui tėvynėje.
Žinoma, kai padėtis yra suniki, atsiran
da pesimistų, linkusių rezignuoti, nes nie
ko nėra lengvesnio, kaip numoti -ranka į
visiką ir pasiteisinti sunkia- ir tariamai be
viltiška padėtimi.
Tačiau, jei reikalą giliau apdūmosime,
tau turėsime pripažinti, kad gyvenimas
yra kova ir kad tą kovą dažniausiai laimi
tie, kurie ilgiausiai nepasiduoda.
Lietuvių -tauta yra -pergyvenusi jau ne
vieną labai sunkų laikotarpį, tačiau ji nie
kada nepasiduodavo ir tik todėl laimėdavo. Vienas ištekto sunkaus laikotarpio
darbuotojų poetas Maironis rašė: „Nors
mūsų, broliai, nedaugei yra, tačiau tvirti
-mes, jei -riš vienybė; į -darbą stokim vyras
į vyrą; sujungtos rankos suteiks stipry
bę“...
Jų pavyzdys turėtų ir šiandieną mus
gaivinti ir teikti stiprybės mūsų darbams.
Jeigu kartais niūrios nuotaikos mus slegia,
prisiminkime -Basanavičiaus, Kudirkos,
vysk. Valančiaus ir (kitų tauriųjų lietuvių
nepalaužiamą tikėjimą į šviesesnę lietu
vių tautos ateitį. Jų dvasia ilr jų kilnus -pa
vyzdys rodo mums mūsų (tikrąjį kelią.
Tad, su viltimi širdyje, su -stipriu pasi
ryžimu nugalėti visas pasitaikančias Milu
tis, ženkime pirmyn!

KAZIMIERUI MASILIŪNUI
tragiškai minis, jo žmonai
BRIGITAI, sūneliams
ROMUALDUI, ALGIRDUI ir
BEDULSKIŲ šeimai reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą
A. šlapokas, A. Veselga ir
M. Janulis

DIENOS
Ambasadloriauls pašaukta rusų policija
6 valandas įkalbinėjo jį palikti ambasadą.
Atsisakė. Kai policija susprogdino jo kam
baryje ašarinę bombą, jūrininkas pats su
sisprogdino savo prisijuosta bomba. Jį te
ko išvežti sanitarine malšina.
0 Jane Byrne buvo išrinkta- kovo 3 d.
Chicagos, šio milžiniško -miesto ir „užsie
nio lietuvių sostinės“ burmistre. Ji yra
pirmoji -moteris, laimėjusi šio didmiesčio
burmistro rinkimus. Ir laimėjo juos (triuš
kinamai 670.000 balsų dauguma prieš
145.000 baisų, atiduotų kitiem dviem kan
didatam.
0 JAV įvykęs pirmasis didesnis atomi
nės jėgainės gedimas prie Harrisburgo
Pa., -grėsęs virsti katastrofa, atrodo, tam
kartui sukontroliuotas. Į Harrisburgą bu
vo -atvykę daug ekspertų iš kitų kraštų
pagelbėti .ar pasimokyti.
Girdėti -baisų, fad vis dėlto didžiosios
privatinėls bendrovės, pasinešusias siekti
greito pelno, persislkuibi-no ir ne viską -at
liko, kaip reikia.
0 Švedija pramatė (kitiems metams
tautos referendumą išspręsti klausimui,
ar švedai nori plėsti atominių energijos
jėgainių sistemą, ar bevelytų nuo jos iš
viso atsisakyti.
0 Hannoveryje, V. Vokietijoje, vyko
šešių dienų tarptautinė -atominės energi
jos specialistų konferencija. Prancūzas
mokslininkas Yves Lonoir iš jos demons
tratyviai išėjo, nes konferencija neįtrau
kė į dienotvarkę Harrisburgo jėgainės ge
dimo -akcidento ir jo -pavojaus žmonėms.

Mielam
KAZIMIERUI MASILIŪNUI
staiga mirus, jo žmonai
BRIGITAI ir SŪNUMS reiškiame
širdingą užuojautą
N. J. Stankevičiai ir B. Strumskis

NAUJA VLIKO VALDYBA

Eltos pranešimu kovo 11 d. posėdyje
VLIKO (taryba, kurioje yra 15 narių, iš
rinko naują valdybą šios sudėties: dr. Ka
zys Bobelis — pirmininkais, ir nariai —
dr. Elena Armonienė, dr. Jonas Balys, Jo
nas Daugėla, Liūtas Grinius, dr. Kostas
Jurgėla, dr. Jenas Stikliorius ir dr. Jokū
bas Štokas. Linkime geros -sėkmės!
Naujosios -valdybos nariai gyvena tarp
-New Yorko ir Floridos, didesnis jų skai
čius susispietęs W-ashingtone.
Tarybos -pirmininko pareigas perėmė iš
eilės 'Lietuvos Valstiečių Sąjungas pirmi
ninkas Grožvydlas Lazauskas.
IRANO NAFTA PLAUKIA

Iranas atnaujino natūralinių dujų eks
portą į Sovietų Sąjungą, kuris -buvo nu
trauktas pereitų -metų gruodžio mėnesį.
Dujos bus pumpuojamos 746 mylių ilgio
-vamzdžiais, nutiestais iš pietinio Irano į
įSoviiletų uosltalmiesėlluis -prlie Kaisįpij|os jū
ros.
šis faktas laikomas ženklu, kad Irano
naftos ir dujų pramonė pradeda atsigau
ti po revoliucijos. Naftos ir dujų ekspor
tas yra pagrindinis krašto pajamų šalti
nis, o krašto viduje jų atnaujintas varto
jimais padės atsigauti sužalotai pramonei.
Tuom tarpu dujų pumpuojama dar tik
laibai- mažas kiekis, palyginus su 1 bilijo
nu kubinių pėdų per dieną, kaip -buvo

eksportuojama prieš revoliuciją -į Sov.
Sąjungą.
ZIA NEPASIGAILĖJO BHUTTO

Zulfikar Ali Bhutto, bu-v. Pakistano
premjeras tuo sunkiuoju jo kraštui laiku,
kada tas kraštas nukentėjo nuo karo su
Indija, balandžio 4 d. priešaušryje buvo
pakartas.
Jis išsėdėjo nuteistų mirtininkų- kame
roje daugiau, negu metus laiko, laukda
mas minties bausmės sprendimo įvykdy
mo. Per tą laiką jis bandė visaip apeliuo
ti teismo sprendimui pakeisti. Bet vyriau
siasis šalies tribunolas visus jo prašymus
atmetė. IBĮhutto niekad nepadavė malonės
prašymo dabartiniam, prezidentui gen.
Zia-ul-Haų, laikydamas save nekaltu.
PaSkutiniame sprendime, nors ir at
mesdamas 'Bhutto -apeliaciją, tribunolas
išreiškė nuomonę, kad jo prašymas pri
klauso ne teismo, bet prezidento amnesti
jos teisės sričiai.
Sjaudi Arabijlas, JAV, Vatikano, Kini
jos, net ir Sovietų Sąjungos -ir kitų vals
tybių -vyriausybių atsišaukimai į prez. Zia
pakeisti mirties bausmę liko neišklausyti.
Bhutto pakorimas sukrėtė tarptautinės
politikos vadovus, nes jis buvo populia
rus krašto viduje ir užsieny.
Daugelis laikraščių komentuoja, kad ši
tuo įvykiu prez. Zia pasirašęs sau pačiam
mirties sprendimą. Islamo keršto teisė yra
žiauresnė, negu „akis už akį“ principas.

LKB KRONIKA NR. 36
NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
„Aušra“ Nr. 13 (53). šiame numeryje
rašoma apie Lietuvos Skandinimą (alkoho
lyje, apie tarybinę mafiją — KGB veiklą
ir daug kitų dalykų. Numeris pasirodęs
1978 m. spalio mėnesį.

„Rūpintojėlis“ Nr. 7. Pasirodė 1978 m.
pačioje pabaigoje ir yra skirtas buvusiam
kaliniui už „LKB Kronikos“ diauginimą, o
dabar pogrindžio sąlygose pasiekusiam
kunigystę Virgilijui JAUGELIUI. Nume
rio įžangoje rašoma:

Kunige Virgilijau,
Nuo įvaikystės Tu įpuoselėjai svajonę —
-būsiu (kunigas. Tačiau nežinojai, kiek daug
kliūčių sutiksi Same kelyje. Tau daug me
tų KGB ranka -uždarė Seminarijos duris.’
Ta pati ranka Tave įgrūdo į lagerį tik už
tai, kad mylėjai Tėvynę ir lElažnyčią. Pa
būgo kankintojai, kad nenumirtum ties jų
-kojom ir vos gyvą išmetė Tave prie savų
jų namų -vartelių.
O Tu ir tada nepraradai vilties — būsiu
kunigas! Ir štai Tu prie Viešpaties alto
riaus. Į Kristaus kančios Taurę Tu įdedi
ir aukoj! savo kančios 'dienas.
Visa tikinčioji .Lietuva sveikina Tave ir
linki — aukok ir Kristaus ir savo gyveni
mo auką už mūsų visų ateitį,

N. B. Kun. Virgilijus JAUGELIS pir
mąsias šv. Mišias viešai aukojo lapkričio
1. d. Kybartų bažnyčioje.

nei valdžiai. Todėl ryžtingieji kunigai ir
tikintieji Vatikanui (būdavo vaizduojami
nenuoramomis, išsišokėliais, 'trukdančiais
normalius Tarybų Sąjungos ir Apaštalų
Sosto santykius, neklausančiais savųjų or
dinarų potvarkių.
Mes esame ir būsime klusnūs ir draus
mingi Bažnyčios vaikai ir visiškai atsida
vę Apaštalų Sostui, tačiau jaučiame gy
vybinį būtinumą atvirai pareikšti savo
mintis Apaštalų Sostui visais klausimais,
liečiančiais kritišką mūsų (tikinčiųjų situaciją. Nuo teisingo šių klausimų iš
sprendimo priklausys Bažnyčios ateitis
Tarybų Sąjungoje ir mūsų Tėvynėje. Mes
tikimės -būti suprasti ir sulaukti pagalbos
šiuo sunkiu metu.
Lietuvos bažnytinė provincija yra kata
likybės avanpostas totalinio ateizmo už
valdytoje Tarybų Sąjungoje. Vykstančio
je žūtbūtinėje kovoje mums reikia (grei
tos ir efektyvias pagalbos, kad nebūtume
visiškai morališkai ir fiziškai sunaikinti.
Todėl laikome būtinu reikalu supažindinti
su dabartine Lietu-vos katalikų būkle
Apaštalų Sostą ir savo brolius — pasaulio
-tikinčiuoisius.
Po STALINO mirties atviras fizinis
katalikų naikinima-s pakeistas .planingu
-tautos naikinimu per mokyklas ir kitomis
ateistinės propagandos ir administracinė
mis priemonėmis, kurios tęsiasi ilki pačių
paskutinių dienų. Vyskupijos Kurijos ver
čiamos tapti netiesioginiais ateistų (talki
ninkais naikinant -Bažnyčią. Jos siuntinė
davo raštus, draudžiančius katekizuoti
vaikus, oficialiai kalėdojimo metu lanky
ti parapijiečius, vaikams patarnauti šv.
Mišioms.
Ypač sunkūs Lietuvai buvo 1946-1950
metai. Nuolaidžiavimo politika valdžiai
ypatingai klestėjo pnel. Juozo STATKE-

„Perspektyvos“ Nr. 5 ir Nr. G. Abu nu
meriai pasirodė 'beveik -kartu 1978 m. pa
baigoje. Juose diskusine tvarka patalpin
ta daug aktualių straipsnių.
***
„Dievas ir Tėvynė“ Nr. 9. Leidinio di
(Nukelta į 4 psl.)
džiausią dalį užima apsakymas ,Naktis“,
'kuriame paliečiama daug opių šiandie
nių problemų.
EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
KREIPIMASIS I ŠVENTĄJĮ SOSTĄ

Pirmiausiai pareiškiame, kad -kritiško
mis šio rašinio pastabomis mes nieko ne
norime užgauti bei žeminti. Be to, ne
pilnai žinome diplomatinius Apaštalų So
sto žygius, ginant Tarybų Sąjungos tikin
čiųjų teises.
Rimta kliūtis mums suprasti ir teisin
gai įvertinti Apaštalų Sosto pastangas, o
Apaštalų Sostui susidaryti objektyvų vaiz
dą apie beviltišką Tarybų Sąjungos tikin
čiųjų būklę dr pagrįstus jų lūkesčius yra
tai, (kad ypatingai k-atakombiniu būdu vei
kianti Bažnyčia Lietuvoje neturi betar
piško kontakto su Vatikanu. Tikėjimo
priešai turi plačias galimybes perduoti
tendencingą ir neobjektyvią informaciją
[apie 'Bažnyčios būklę Tarybų Sąjungoje
ir Lietuvoje. Prie to prisidėti verčia į užIsienį išvykstančius vyskupus ir kunigus.
Atrodo, iper dažnai jie paklusdavo ateisti
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EUROPOS LIETUVIS

Vilniaus universitetui 400 metul
VI. Grigaliaus XIII bula Vilniaus
universitetui

Popiežiaus bulai Vilniaus universitetui
parinUota iškilmingųjų raštų (litterae se
ismines) forma. Ją tačiau paruošė ne kan
celiarija, o sekretariatias. Normaliu keliu,
t. y. jos prašant iper kanceliariją, būtų rei
kėję sumokėti taksoms ir aitlyginilmams už
darbą virš 400 dukatų, o, sekretoriui tar
pininkaujant, užteko apie 70 dukatų. To
dėl po būtos tekstu yra už ją atsakingo
sekretoriaus Cezario Gtorienio parašas.
Popiežiaus parašo būtose ir brevėse pa
prastai nėra, nes popiežius pasirašo supli
ką, ją patvirtindamas. Įdomi yra atvirkščiioje būtos originalo pusėje Įrašyta pasta
bia, kiaid 1580 m. vasario 8 d'. popiežiaus
Kameros notarui buvo Įteiktas autentiš
kas karaliaus diplomo nuorašas. Panašių
originalių Įrašų popiežiaus raistuose retai
tepasitaiko. Dėl to juo laibiau išryškėja jo
svarba: be karaliaus teisėto universiteto
įsteigimo alkio nebūtų buvus išduota po
piežiaus privilegija. Tačiau lieka neatsa
kytas klausimas: kodėl autentiškas kara
liaus diplomo nuorašas buvo įteiktas tik
tai po trijų mėnesių nuo bulos datos? Pa
tenkinamo tam atsakymo, idėja, kol kas
nerandu. Nėra tačiau abejonės, kad pavė
luotas karaliaus dekreto teksto Įteikimas
turėjo nemažos Įtakos į tad, kad praėjo be
veik ištisi metai, koT Vilniuje buvo gau
tas bulos originalas.
Pats bulos tekstas po įžanginių formu
lių prasideda žodžiais „Dum attenta...“
Tai arengos pradžia, t. y. bendro pobūdžio
pasisakymo, kokia brangi yra išminties ir
mokslo dovana, tari išsklaido nemokšišįkulmo ir ydų tamsumus ir (atitaiso klaidas.
Todėl ir popiežius stengsiąsis daryti visa,
kad tie, kurie semiasi mokslo ir taurina
savo sielą, pelnytų savo dorybių vertą pri
pažinimą ir už Dievo įgaubei įdėtą triūsą
gautų tinkamą atlyginimą.
Toliau Ibuloje išdėstoma, kaip Vilniaus
vyskupas įsteigęs kolegiją, kuri sparčiai
auganti ir puikiai klestinti. Todėl vysku
pas prašąs Vilniuje, garsiausiame Lietu
vos Didžitosiois Kunigaikštystės mieste ir
didžiulės vyskupijos centre įsteigti uni
versitetą, suteikti jam kitų universitetų
privilegijas ir teisę teikti mokslo laips
nius. 'Priduriama, jog tai pradžiugintų ir
Lenkijos karalių, kuris su Išiuo universi
teto Įsteigimu visiškai sutinkąs.
Seka pagrindinė bulos dalis, kurioje
Skelbiamas Vilniaus universiteto lįisteiigimas šiais žodžiais: „Mes... paveikti tokio
(vysk. Valerijono) prašymo, remdamiesi
apaštalų autoritetu, šiuo aktu 'įkuriame ir
Įsteigialme minėtojo kolegijoje visuotines
teologijos ir jai pažinti reikalingas laisvų
jų menų ir filoisofijio's studijas ir drauge
su jomis visuotinių studijų universitetą
(uniiviersitatem studii generalis), kuris ten
'Veiktų visais ateities laikais ir kuriam vi
suose dalykuose vadovautų ibei jį tvarky
tų Jėzaus Draugijos kunigai kitų tokių
universitetų pavyzdžiu, pagal jų statutus,
papročius ir kitas šios Draugijos konsti
tucijas“.
Toliau 'išvardijamos teisės ir privilegi
jos, kurias popiežius suteikia naujam uiniversitetui, būtent: a) teisė mauidotis viso
mis kitiems universitetams popiežių, im
peratorių ar karalių suteiktomis laisvė
mis, privilegijomis ir teisėmis; b) teisė
pradėjusioms studijuoti kituose universi
tetuose tęsti pradėtas studijas naujajame
universitete; c) teisė įgyti mokslo laips
nius ir žymenis panašiai, kaip jie įgijami
kituose ‘universitetuose; d) teisė gavu
siems .tuos laipsnius visur dėstyti studi
juotus dalykus ir naudotis visomis atitin
kamą laipsnį turintiems kituose universi
tetuose teikiamomis prerogatyvomis; e)
jėzuitų generaliniam viršininkui duota tei

sė skelbti naujam universitetui statutus
bei normas, juos įkeisti, atšaukti ir vėl
naujus paskelbti; f) draudimas kitiems
universitetams bei civilinės ar bažnytinės
valdžios pareigūnams bet kaip kliudyti
naujojo universiteto veiklią air šiaip
drumsti jo ramybę; g) draudimas vysku
pams ir metropolitams kištis į tai, kas bū
toje nustatyta, arba tuos nuostatus pa
žeisti; visi bulai priešingi veiksimai iiš
anksto paskelbiami negaliojantys ir be
reikšmiai. Pabaigoje — dar kelios trum
pos šios irū®ies raštuose vartojamos for
mulės ir 'pagaliau data, it. y. čia paskelbtų
nuostatų įgalios pradžia: 1579 m. spalio 30
diena.

Iki šiol Vilniaus universiteto istoriogra
fijoje Į popiežiaus dokumentą buvo žiūri
ma kaip į eilinį karaliaus akto patvirtini
mą. Bulos teksto analizė tačiau rodo ką
kitai. Tekste nėra nė mažiausios užuomi
nos apie karaliaus diplomą ar jo patvirti
nimą. Lomiam,as išsireiškimas yra: „Universitatem studii generalis... tenore praeseimtium et iinistituim'us“ — „šiuo aktu įku
riame ir įsteigiame visuotinių studijų uni
versitetą“.

Bet gal, atvirai neskelbdama, popiežiaus
bulla visvien pakartoja tai, kas parašyta
karaliaus diplome? Deja, taip nėra! Tarp
šių dviejų universiteto įsteigimo doku
mentų yra esminių Skirtumų. 1) Karalius
Vilniaus universitetą ir jo teises prilygina
kiltiems Lenkijos universitetams ii- ypačiai
Krokuvos universitetui; popiežius igji su
telkia teises Hr privilegijas, kokias tik ka
da moms ikaraililaii, imperatoriai ar patys po
piežiai yra suteikę 'ar ateityje suteiks vi
same katalikų pasaulyje. 2) Karalius sa
vo diplomu neleidžia steigti Vilniuje tei
sės ir medicinos fakultetų; popiežiaus bū
toje tokio apribojimo visai nėra. 3) Kara
lius nieko nesako alpte mokslo laipsnius
įgijusiųjų teisę visur dėstyti; popiežius
aiškiai kalba apie laisvą ir teisėtą visur
dėstymą, aiškinimą ir disputavimą tų daly
kų, iiš kurių nauljiaisds universitetas kam.
nors bus suteikęs mokslo laipsnį. 4) Ka
ralius paskiria Vilniaus vyskupą Vilniaus
universiteto kancleriu, o Žemaičių vysku
pą — jo igtobėju; popiežiaus būtoje to nė
ra; priešingai, įsakmiai draudžiama vietos
vyskupams ir net metropolitams ibet kaip
kištis 'į įsteigtojo universiteto reikalus. 5)
Karaliaus diplomas nepaaiškiną, kiek ir
kada galės iar tarės pasireikšti universite
to reikaluose busimieji kancleris ir globė
jas, taip pat nenurodė, kas paruoš ir tvir
tins universiteto statutą, normas ir pan.
Popiežiaus bula gi visa tai aiškiai nusta
to: visas universitetui vadovavimas ir jo
valdymais pavedamas jėzuitams; ordino
vyriausiasis vadovais turi rūpintis statutu
ir kitais reikalais.
Iš šio detalaus vienam dokumentui antro
priešpastatymo kiekvienais įgali matyti,
kad popiežiaus bula. nebuvo bereikšmė,
nebuvo 'antraeilis aktas mūsų universite
to įsteigimo procedūroje. Kai kuriais at
žvilgiais ji, o ne Ikairaliiaiuls diplomas, lėmė
universiteto veiklas formą. Pvz., keletą
dešimtmečių kanclerio ipareiilgals ėjo vie
nas iš jėzuitų, o ne Vilniaus vyskupas. Ta
čiau tai nereiškia, kiad būtų buvę galima
apsieiti be karaliaus diplomo. Be jo nebū
tų buvę nė popiežiaus butas. (Antra vertus,
be bulos jėzuitai nebūtų galėję naudotis
karaliaus diplomu. Vieniais be antro ano
meto aplinkybėse nebūtų galėjęs įsiteisė
ti. Jie vienais antrą papildo. Ir tik abi pri
vilegijas drauge imant, išryškėja tikroji
universiteto juridinė bazė, kuri įgalino jį
viešai pradėti savo našios veiklos šimtme
tinį kelią.
Paulius Rabikauskas

Didžiosios Britanijos Lietuviu
Sąjunga auga
IŠ JOS PIRMININKO JARO ALKIO
PRANEŠIMO SUVAŽIAVIMUI
SANTRAUKA

Turiu pabrėžti, kad mūsų skyriai dau
gumoje entuziastingai atlieka savo parei
gą, dalyvaudami kultūrinėje ir politinėje
veikloje, o mūsų ekonominiai vienetai ir
klubai laibai daug prisidėjo įprie bendrų
darbų atlikimo ir tapo tam tikromis tvir
tovėmis teise kolonijose, kur buvo sugebė
ta juos įsteigti. Ačiū jiems ir jų valdy
boms už visų .mūsų organizacijų globą, o
taip pat už pagalbą mūsų pačių veiktoje.
Man yra labai malonų, sveikinti visas organizaei'jlais, dalyvaujančias mūsų DBLS
Taryboje ir šiame suvažiavime. Jų yra de
vynios. Škotijoje Lietuvių Institutas per
sikėlė Į naujais nuosavas patalpas, tuo ap
turėdamas ..geresnes sąlygas savo lietuviš
kai veiklai.
Šiuo metu turime, 21 skyrių įvairiose
kolonijose su virš 800 narių ir malonu
'pranešti, kad šiais metais susitvėrė idlair
vienas naujas skyrius — Maideinheide, o
Sodybos 'skyriaus narių skaičius padaugė
jo iki 85 narių. Tai reiškia, kad mes diidėjame, nes prieš porą metų narių skaičius
buvo sumažėjęs iki 600. Valdybos organi
zacinė veikla ėjo pačios organizacijos stip
rinimo, jos idėjų ugdymo ir jos tęstinumo
užtikrinimo 'kryptimi.
Šalia kultūrinto ir -politinio pobūdžio
veiksmų svarbu savo skyrius stiprinti ir
naujus steigti, naujus narius verbuoti,
jauniais ijėgals pritraukti ir naujus ekono
minius vienetus steigti. Tatai sudarytų pa
matus organizacijos tęstinumui.
Pereitų metų bėgyje C. Valdyba aplan
kė 12 islkyrių ir kolonijų. Tas daugumoje
buvo daroma įvairių minėjimų ar koncer
tų progomis, litulanisf inės veiklos reika
lais ir vienu atvejui Nottinighame, kur bu
vo tyrinėjamos galimybės nupirkti namus
tos kolonijos klubui.
Visoje Anigliljiajle veikia tik viena šešta
dieninė mokykla,, Londone, atrodo, kad jų
galėtų būti daugiau. Mūsų Lituanistinio
skyriaus vadovų pasišventimo dėkai buivo
suruošta keletas posėdžių ir pasitarimų
Wolverhamptone, Mancheistery, Nolttiinighame ir kitur įvairiais jaunimo veiklos
klausimais, kaip ateinantis J. Kongresais,
vasaros stovyklos, Sekminių sąskrydis,
mokyklos, jaunimo sąjungos steigimas ir
jaunimo atstovų dalyvavimas Skyrių val
dybose. Buvo sudaryta Lituanistinio Sky
riaus valdyba, kuri ateityje rūpinsis tais
reikalais', bet visos centro valdybos pa
stangos liks ibe vaisių, jei nebus iniciaty
vos iš Skyrių pusės, ko ir prašau ils Suva
žiavimo.
Apie patį Jaunimo Kongresą jau daug
buvo rašyta. Sutikdami atlikti jo ruošos
darbą, įsipareigojame visi ir dėl to paskutiilniuase pasitarimuose su PLJS pirminin
ke priėjome išvados, kiad reikalingas Pa
galbinis Komitetas Kongresui ruošti, i ku
rį būtų pakviesti ir kitų veikiančių oirganlizacijų atstovai, kas ir -buvo padaryta.
Iš C. Valdybos jame dalyvauja dlų mariai,
o 'valdybos vicepirmininkas jaunimo ireikallaims A. Vilčinskas priklauso Kongreso
Ruošos Komitetui ir rūpinasi visais jo
ruošos .reikalais Anglijoje. Kongrese daly
vaus 6 jaunimo išrinktieji atstovai.
Prašau skyrius raginti savo jaunimą da
lyvauti Kongreso stovykloje, o taip pat
kviečiame visuls dalyvauti Kongreso ati
darymo iškilmėse Londone. Valdyba Kon
gresui paremti suruošė tris koncertus, ku
riuos atlik© solistai iš Čikagos. Buvo pa
daryta graži Kongreso metų pradžia, kas
suteikė ne tilk materialinę paramą, bet
kartu sužadino mūsų visuomenės jausmus

pačiam įvykiui ir čia padėka tenka Brad
ford©, Nottingham© ir Londono skyriams
ir klubams už atliktą darbą ir autas.
Nežiūrint 'to, kad mūsų praeitų metų
veikla vyko Kongreso ženkle, mūsų pačių
skautų ir jaunimo stovykla ruošiama ir
įvykis, kailp ir praeityje, Sodyboje, kur ti
kimės susilaukti ir svečių iš užsienio. Čia
skautų vadovybė apsiėmė organizavimo
darbą atlikti. Kiekvieni meltai vis atneša
naujų sunkumų, kurie liečia stovyklos
įrengimus ir patalpas stovyklautojams. Ir
dėl to teks įkirti daugiau lėštį įvairiems
įrengimams ir pravesti stovyklas taip, kad
jos 'tiktų ^kautauljančiaim ir neskautaujaičiiam jaunimui.
Valdyba išleido įvairiems kultūrinio, 'po
litinio Ir organizacinio pobūdžio reikalams
netoli 1.500 sv. Ateityje gal teks išleisti
dar daugiau lėšų įvairiems tokiems reika
lams. Yra visiškai aišku, kad tik dėka
Liet. Namų Bendrovės Londone ir kitų
ekonominių vienetų provincijoje mes ga
lime savo lietuvišką veiklą finansuoti.
Šiam 'suvažiavimui Įstatų Komisija patiėks projektą, kurį Valdyba. įsiūlo suvažia
vimui priimti, kad įgalėtume pravesti pa
čią S-igos įteisinimo procedūrą, 'prisitai
kant prie dabartinių įstatų. DBLS bus ta
da pilnas juridinis asmuo Anglijos įstaty
mų prasme.
Praėjusių metų bėgyje buvo užmegzti
ryšiai su 'PLB Valdyba ir PLJS Valdyba.
Tas iš dalies įvyko dėl Jaunimo Kongreso
ruošos, bet iš antros pusės jaučiame didtelį naujos PLSi Valdybos susidomėjimą mū
sų veikla. Turėjome laibai naudingus pa
sitarimus su PLB Vald. Vyk. vicepirm. V.
Kleiza, o main pačiam būnant JAV, teko
asmeniškai susipažinti LSS Tautinėje Sto
vykloje su naujuoju 'PLB pirmininku ir
kitais vald. nariais ir painformuoti visus
apie mūsų veiklą ir problemas. PLB Sei
me mūsų atstovai turėjo progą informuo
ti apie mūsų gyvenimą ir tikslus.
Pereitą rudenį mūsų atstovai dalyvavo
Europos Bendruomenių atstovų susirinki
me ir šiuo metu yna iėškomos galimybės
rulolšūi patašius (pasitarimus ateityje tiks
lu išplėsite glaudlesnį bendradarbiavimą
tarp Europos lietuvių. Kultūrinė ir politi
nė veikla reikalauja diena iš dienos vis
didesnės paramos iš stipresnių bendruo
menių. Mes turime dalintis ne tik idėjo
mis, bet ir praktiškais darbais ir remti
vienas 'kitą meninėm pajėgom, politinėm
idėjom lilr net 'finansais, kas jau yra daro
ma kai kuriais atvejais.
Politinės veiklos reikalais C. Valdyba
jau turėjo pasitarimų Londone. Turime
taip pat labai gabių žmonių provincijoje,
kuriuos ketiname įjungti į bendrą politi
nę veiklą.
Šia proga norėčiau pranešti, kad DBLS
įsteigė Tautinės Paramos Fondą.
Jo laikinę valdybą sudaro pirm. R. šo
va, sekr. dir. S. Kuzminskas ir nariai V.
Ignailtis ir P. Mašalaiitiis. Fondo 'tikslas yra
parama politiškai nulkentėjusiems ir per
sekiojamiems tautiečiams Lietuvoje. Mū
sų visų pareiga yra remti tą Fondą.
Ilgų .metų ibžgyje „Europos Lietuvis"
tapo mūsų ištikimu palydovu ir mūsų gy
venimo veidrodžiu. Būtų klaidinga jį lai
kyti mūsų ekonominės veiklos nuostoliu.
Savo patarnavimu. mūsų visuomenei „E.
L.“ neša neįkainojamą pelną.
Sena DBLS svajonė —■ sudėti į knygą
lietuvių gryvenimą Anglijoje — virto mums
visiems brangiu ir ypatingu leidiniu —
Kazimiero Barėno redaguota knyga BRI
TANIJOS
LIETUVIAI.
Suvažiavimas
drauge su Centro Valdyba knygos 'autoriui
išreiškė ypatingą padėką ir pagarbą už
atliktą darbą. Knygoje matome ne tik

ANTANAS KALINAUSKAS
UŽ LIETUVĄ. UŽ LAISVĘ, UŽ DIEVĄ!

Š. m. rugpjūčio 10 d. sukanka du mietai,
kai susidegino ANTANAS KALINAUS
KAS. A. Kalinauskas gimė 1957 m.
Jis žavėjosi R. Kalantos auka, buvo re
ligingais. Prielš išvykdamas į kariuomenę,
1975 m. rudenį atliko išpažintį. Tarnavo
Latvijoje, Gulbino mieste.
1976 m. liepos mėnesį A. Kalinauskas iš
kariuomenės pabėgo. Jis visada buvo pa
triotiškai nusiteikęs ir sakydavo, kad oku
pantams netarnausiąs. Įkalbėtas 'grįžti,
kartu su motina važiuoja į savo karinį da
linį. Atvykęs į kareivines, 1976. VIII. 10
jis apsipila benzinu, numeta 'kareiviškus
drabužius (prieš tai supjaustęs) viršinin
kams po kojomis ir save uždega: „Posmotrilte, įkalk gariit litovec patriot! Za Litvu, za
svoboldiu, za Boga! A vam služit nebudu!
— Žiūrėkite, kaip dega lietuvis patriotas!
Už Lietuvą, už laisvę, už Dievą! O jums
netarnausiu!“
šiai gyvybės aukai jis iš anksto ruošėsi.
Kadangi peš A. Kalinauską rado du bi
lietus traukiniu, todėl užgesinę ugnį, iš
kvotė, kad geležinkelio stotyje dar yna jo
motina. Motina buvo ilgai tardoma. Po to
jai leido įeiti į palatą, kur gulėjo sūnus
Antanas. Jis kalbėjo: „Mama, dtovanck už
visiką — aš mirsiu...“ Mirė kitą dieną —
ruigpiūčio 11 d.
Nors motina labai prašė leisti parsivež
ti sūnų į namus, bet neleido. Rugpjūčio 12
d. tiesiai iš lavoninės A. Kalinauskas buvo
palaidotais Gulbino .mieste. Atsisveikinant
neleido motinai net pabučiuoti sūnų...
Tilk po mėnesio diavė 'leidimą Antaną iš
kasti ir palaidoti Lietuvoje. Iš Gulbino į
Lietuvą karstą lydėjo „palydovai“... Ir
Vilkaviškyje laidotuvių dieną taip pat ant
kojų buvo sukelti milicininkai ir saugu
miečiai, kad neįvyktų demonstracija.
NUO REDAKCIJOS. V. Kalniaus žinu
tė yna giliai sukrečianti. Reikia, kad Lie
tuva ir pasaulis geriau pažintų šį patrioti
nį ir religinį jauno lietuvio žygdarbį. Re
dakcija lauks išsamesnių žinių apie A.
Kalinausko asmenį, įvykį ir jo aplinky
bes.
(AUŠRA, Nr. 12/52, 1978 m. rugpjūtis)

DBLS, bet ir (kiltų mūsų organizacijų ir
vieinėtų 26-ių metų veiklą. Tai mūsų gy
venimo praeitis, malonūs prisiminimai ir
iš jų įsemkimės stiprybės ir pasiryžimo at
eities d'artbams.
Žengdami i savo organizacijos 32-Sius
metus, atkreipkime dėmesį į jos organi
zacinio pajėgumo ugdymą. DBLS buvo ir
yra mūsų bendruomenė ir mūsų gyveni
mais, kiurio tikslai yra labai aiškiai nuro
dyti DHLS Tarybos praeitų metų posėdy
je priimtoje rezoliucijoje, kurią perskai
tysiu ir prašysiu Suvažiavimo priimti.
:

Ekonominis ir kultūrinis kaimo
atkutimas per pirmąjį dvidešimtmetį
Art. J. LŪŽA

(,,Naujoji Romuva“ No. 2, 1939 m.) jos yra smarkiai perpildytos ir

III. KITOS SRITYS
a) Švietimas

Nepriklausomybės pradžioj Lietuvoj bu
vo priškaitoma apie 20% analfabetų. Mo
kyklų tinklas buvo labai retas, pačios mo
kyklos blogos. 1918 m. Lietuvoj buvo tik
932 pr. mokyklos. 1938 m. jų skaičius pa
siekė 2319 su 283.773 mokiniais. Tuo būdu
vienai mokyklai tenka 1033 gyventojai.
Tačiau, esant privalomam pradž. mokslui,
normalus mokyklų Skaičius būtų, jei vienai
mokyklai tektų 500 gyventojų. Tad ateity
mokyklų tinklas dar turės smarkiai lan
kėti. Analfabetų skaičius šiuo metu yra
žymiai sumažėjęs ir turės ateity visai iš
nykti.
Žemės ūkio mokyklų vystymasis yra
žymiai lėtesnis. Žemesn. ž. ū. mokyklų
1918 m. įsisteigė tik viena. Dabar jų yra
iŠ viso 17 (įskaitant ir prfvatiškas). Be to,
dar yra 19 žiemos žemės ūkto mokyklų,
kuriose mokslas tęsiasi tik 5 mėnesius.
Dar per pirmą dvidešimtmetį įsisteigė 4
aukštesnės ž. ū. pobūdžio mokyklos (pien
ininkystės, kontrol-asistentų, kultūrtechnikų, miškininkų) it Ž. Ū. Akademija.
Visų šių mokyklų mūsų kraštui neužtenka,

ateity,
bent žemesniųjų skaičius, turės kelis kar
tus padidėti.
Amatų mokyklų iš viso įsisteigė 13. Be
to, dar yra apie 10 amatų - ruošos mergai
čių mokyklų, kurios yra 'išlaikomos priivat.
organizacijų, gaunančių valdžios subsidi
jas.
b) Susisiekimas
Nuo tinkamo kelių sutvarkymo pareina
visas kralšito ekonominis gyvenimas. Į šitą
sritį per 20 metų buvo nemaža kreipiama
dėmesio. Tam reikalui daugiausia ir išlai
dų padaryta (22,7%). Prieškarinėj Lietu
voj keliai ypatingai buvo blogi. Kiek dau
giau jais pradėta rūpintis vokiečių oku
pacijos metu. Bet galutinis Lietuvos ko
munikacijos sutvarkymais dar tebėra toli
mos ateities dalykas.
Naujų plentų per 20 m. nutiesta 213,5
km. Nemaža jų dar ir šiuo metu tiesiama.
Iš vi'so Lietuvoje dabar yra plentų 1300
km. I rūšies vieškelių 4625 km. ir II r.
vieškelių 9070 km. Visi šitie keliai yra pa
kankamai taisomi ir žvyruojami.
c) Kreditas
Didžiojo karo sunaikintam ūkiui atsta
tyti ir prie pakitėjusių sąlygų jam prisi
taikyti pasidarė neišvengiamas ž. ūkio
kreditas. Tam reikalui buvo įsteigta apie

230 kaimo kredito kooperatyvų (Smulkaus
Kredito Draugijų), kurie išduoda ūkinin
kams trumpalaikes paskolas. Ilgalaikes
paskolas duoda Žemės Bankas ir šiek tiek
kiti bankai. Iš viso per 20 m. Lietuvos
ūkininkai prasiskolino 321,6 mil litų. Tuo
būdu vienam piliečiui tenka 47 lt. skolos.
Latvijoj tenka 80 lt., o Estijoj net apie 180
lt. Tik reikia prisiminti, kad pastaruo
siuose kraštuose ūkio pelningumas yra
kiek didesnis negu pa mus (1,77%).
Be tų visų kreditų vyriausybė įvairiems
primokėj imams dar yra išleidusi apie 134
mil, litų.
d) Organižacijos ir spauda
Organizacijų Skaičiumi pirmas dvide
šimtmetis buvo gana gausus. Jų . kūrėsi
gana 'daug ir įvairių. Bendrai, visas kaimo
organizacijas galima skirti į dvi grupes:
■kultūrines ir ūkines arba profesines. Pir
mosios, bent pradžioj, beveik visada buvo
šiek tiek atmiėšiamos politinėmis spalvo
mis. Iš' jų minėtini dar prieškariniais lai
kais atsiradę pavasarininkai ir kiek vėliau
susiformavę jaunalietuviai. Kūrėsi, be
abejo, ir grynai politinio pobūdžio organi
zacijų, bet didesnio vaidmens mūsų kaime
jos nesuvaidino. Mūsų ūkininkai dar ne
turi tvirtos pasaulėžiūros ir nėra linkę į
tuos reikalus gilintis. Vienokį ar kitokį jų
politinį įsitikinimą dažniausia nulemia
aktyviai varoma propaganda, o paskutiniu
laiku ir spauda. Iš visai neitralių organi
zacijų minėtinos Šaulių Sąjunga, VVS ir
įvairios religinės draugijos.
Ūkinės organizacijos daugiausia reiškėsi

įvairių kooperatyvų formą. Gausiausi na
rių skaičiumi yra kredito kooperatyvai
nes čia kiekvienas, norįs pasinaudoti pa
skola, turi įstoti į kooperatyvą nariu.
Pieno perdirbimo ir prekybos kooperatyvai
narių turi kiek mažiau. Taip pav. kredito
kooperatyvai turi 87,6 tūkst. narių, p.p.
b-vės 11,6 tūkst., prekybos kooperatyvai
20,2 tūkst., ir kiti kooperat. 30,4 tūkst.
Turint galvoj, kad Lietuvoj yra 300.000 su
viršum ūkininkų ir kad išvardintų kooper
atyvų narių skaičiuje yra nemaža mieste
lėnų, reikia pasakyti, kad ūkininkai į ko
operatinį gyvenimą dar permažai tėra įsi
traukę.
Kaimo jaunimo profesinė Sąjunga yra
JŪR. šiuomet priskaitoma 1000 su viršum
jaunųjų ūkininkų ratelių su 30.000 narių,
šitoji naujoviška darbo mokykla nuolat ky
la ir, atrodo, turės gražią ateitį.
Visai analogiškai paminėtoms organiza
cijoms išaugo ir spauda. Kiekviena jų tu
ri savo organą, kurių vardų šioje vietoje
neminėsime, nes jie visiems gerai yra ži
nomi. Grynai ūkiškos spaudos kelias į kai
mą buvo gana sunkokas. Dar spaudos
daudimo laikais ūkininkai įprato vengtiIknygų bei laikraščių, o vienas kitas pra
dėjo jų net bijoti. Taip pav., pradėjus Ž.Ū.
Rūmams kaikuriems ūkininkams veltui
siųsti Ūkininko Patarėją susipažinti, atsi
rado ir tokių, kurie bijojo jį iš pašto atsi
imti. Labai didelį vaidmenį ūkiškos spau
dos gyvenime suvaidino savaitraštis Mūsų
Rytojus, redaguotas gabaus ir prityrusio
redaktoriaus A. Bružo. Šitas laikraštis
kaip tik pramynė taką ūkiškai spaudai į
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kaimą. Jo pėdomis pasekęs Ūkininko Pa
tarėjas, šiuo metu turi apie 80.000 Skaity
tojų. Tačiau šis skaičius, turint galvoj
300.000 ūkininkų šeimų, dar yra visai ne
didelis. Jį gerokai papildo kiti, su ž. ūkiu
turį ryšį, laikraščiai, k. a. Mūsų Laikraš
tis, Mūsų Kraštas, Ūkininkas - Vyrų Žyg
iai ir kit. Bendrai, galima pasakyti, kad
kaimas tam reikalui jau yra išjudintas ir
laikraščių prenumeratorių skaičius kas
kart vis didėja.
Trumpai minėtinos ir kitos sritys, ku
rios per pi imą 20 m.bent prabėgom užkliū
tos. Viena iš jų bus kaimo statyba. Prisi
kėlusiam iš karo griuvėsių kraštui daug
kur reikėjo atsistatyti. Gal nei vienam
krašte, proporcingai imant, per tą laiką
tiek nepastatyta trobesių, kiek Lietuvoje.
Paskutiniu laiku susirūpinta mūro statyba,
nes mūsų miško medžiagos ištekliai yra
laibai riboti. Priklausome prie mišką importuojančhi kraštų.
Ž. ūkio mechanizacija smarkiai išaugo.
Jau negrąžinamai praėjo tie laikai, kai vi
sos kūlės buvo spragilais atliekamos, javai
ant vėjo nupustomi. Ž. ū. mašinų ir įran
kių vartojimas metai iš metų auga. Vienur
kitur jau kalbama ir apie elektros patieki
mą kaimui.
Suaugusių švietimui irgi šis tas padary
ta. Plačiai išvystytas agronominis tinklas
patenkina daugumo ūkininkų reikalavi
mus ir suteikia jiems nemaža praktiškų
nurodymų. Paskutiniuoju laiku imta in
tensyviau kovoti su degtindariais, ir toji
kova duoda neblogų rezultatų.
(Bus daugiau)
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Lietuviu Namų B-vė davė rekordini pelną
IŠ L. N. B-VĖS PIRMININKO ZIGMO
JURO PRANEŠIMO SUVAŽIAVIMUI

Nežiūrint sunkios ekonominės padėties
Didžiojoje Britanijoje ir ypač paskutiniu
laiku nesibaigiančių istreikų, Lietuvių Na
mų Bendrovė dar vis sugeba kasmet eko
nomiškai progresuoti, tobulėti ir daro kas
kart didesnę apyvartą ir didesnį pelną.
Lietuvių Namų Bendrovė baigė 1978
metus su rekordiniu pelnu, pasiekdama
net 11.865 sv. L: N. EI-vės veikla Šakojasi
į tris sritis, kurias sudaro spauda, Lietu
vių Sodyba ir Lietuvių Namai Londone.
Spaudos darbai

Dabartiniu metu mūsų spaustuvė „Nida-iPress“ yra techniškai gama pajėgi ir
spaudos diartbus genai atlieka. Jau platina
ma knyga „Britanijos Lietuviai“, kuri bu
vo puikiai paruosta rašytojo ir redakto
riaus p. K. ‘Bairėno, yra gražiai atspausta
mūsų spaustuvėje.
Kasmet išleidžiamas mūsų kalendorius
yna plačiai žinomas lietuviams įvairiuose
krantuose. Komercinio tipo diainbai taip
pat gerai atliekami. Metų bėgyje įsigyta
niauja popieriaus pjaustomoji mašina ir
numeravimo mašinėlė,
abi kainavo
1678.81 sv.
„Europos Lietuvio“ prenumerata buvo

palikta ta pati iki 1979 metų pabaigos.
1978 m. buvo gauta parama ir aukos 1586
sv. sumoje. Čia yra vieno mirusio gerada
rio Baliukevičiaus parama spaudai 1000
sv. ir 586 sv. buvo suaukota dosnių „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojų, dažniausiai pri
dedant priedą prie prenumeratos.
Prieinant prie išlaidų, pastebėsime pa
didėjusią sumą atlyginimams, tam yra
keletas priežasčių.
Paprastai spaustuvės darbininkai yra
gana gerai apmokami, todėl ir mes nega
lime tikėtis, kad mūsų spaustuvininkai
dirbtų už daug žemesnlį atlyginimą, nors
turiu tuoj pat pridėti, kad mūsų spaustu
vės darbininkai nėra permokami.
Antra priežastis — itai mūsų knygos
„Britanijos Lietuviai“ 'išleidimas, šios
knygos išleidimais užėmė diaiug daugiau
laiko negu buvo numatyta ir sulaikė ko
mercinių darbų atlikimą.
Aš manyčiau, kad paskutinieji du me
tai neduoda visai tikslaus vaizdo apie mū
sų spaustuvės apyvartą, tikresnis vaizdas
išaiškės 1981 metais. Dėka laik. Redakci
nės komisijos „Europos Lietuvis“ buvo re
guliariai išleidžiamas, kol vyko pasitari
mai dėl nuolatinio ir tolimesnio „Europos
Lietuvio“ redagavimo. Valdyba mano, kad
vienintelio Europoje lietuviško laikraščio
populiarumas plėsis ir didės.
Spaustuvės vedėjas yra p. Bosilkis, ku
rio patyrimas spaudos darbe ir mašinų
prižiūrėjime yra mums labai naudingas.
P. šlaitas yra nuolatinis „Europos Lietu
vio“ rinkėjas, o du jaunesniosios kartos
žmonės, p. Mockus ir p. Kostkevičiuis dir
ba lįvairiuis darbus.
Sodyba

Sodybos visų sričių pajamos padidėjo,
■pelnas pakilo 800 sv., 'bendra pelno suma
1978 metais pasiekė 10.386 sv. Kapitalinių
investicijų buvo padaryta už 1.470 sv. ir
remontams arba pakeitimams buvo išleis
ta 1.349 sv.
Turime naujos rūšies baro leidimą So
dyboje, kuris Sodybai duos daugiau pelno.
Sodyboje gyvena 12 lietuvių pensininkų
ir neatrodo, -kad galima tikėtis, jog jų
skaičius didėtų. Yra galvojama priimti ir
kitataučius nuolatiniam apsigyvenimui
Sodyboje už apsimokantį mokestį. Tas.
aišku, pareikalautų kai kurių kambarių
tam (tikro pertvarkymo ir perorganizavi
mo 'bei išlaidų.
Lietuviai pensininkai moka už butą,
maistą, 'apšildymą ir 'skalbimą ,į savaitę
27.00 sv. Kiekvienas lietuvis pensininkas,
jei pageidautų praleisti atostogas Sody
boje, arba pagyventi kurį laiką Sodyboje
ne sezono metu, taip palt įmokėtų tik 27.00
s v, normaliai atostogautojai už savaitę
moka 50 sv.
Valdyba ir Sodybos vedėjai nuolat ieš

Musu visuomenės
pagrindiniai uždaviniai
I

DELS Valdyba pateikė Suvažiavimui šią
Tarybos paruoštą ir priimtą rezoliuciją,
kurią Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.
1. Remti mūsų Tautos pastangas atgau
ti nepriklausomybę.
2. Sujungti visas Didžiojoje Britanijoje
esamas lietuvių visuomenines ir organiza
cines pajėgas, kad su jų pagalba galėtume
perduoti vieningos lietuviškos visuomenės
sąvoką ir jos uždavinius ateities kartoms.
3. Stiprinti lietuviškos visuomenės pa
jėgumą jos uždavinių atlikime, sudarant
sąlygas, kad ko daugiau visuomenės narių
ir orgainiizacijų .galėtų įsijungti į mūsų vi
suomenei ir Tautai naudingą darbą.
4. Sąjunga ir jos Skyriai imasi visuome
ninę 'atsakomybę už šių uždavinių vykdy
mą.
Dr. J. Basanavičiaus knygelė „Dėliai
Vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo“ jau yra atspausdin
ta ir išsiuntinėta .užsisakiusiems.
Išleido „Nida“. Kaina £1.00, įskaitant
persiuntimą. Užsienyje — 2 dol.

ko būdu ir galimybių kaip galima pelnin
giau Sodybą eksploatuoti, pagerinti, per
tvarkyti, sumoderninti. Norima palengvin
ti ir skautams stovyklauti, padarant tam
tikrų praktiškų pagerinimų.
Sodybai sėkmingai vadovauja Bernade
ta ir Justais Snabai'čiaii.
1978 metais buvo bandoma gauti leidi
mas pastatyti 4 vasarnamius atostogauto
jams. Kol kas šis reikalas dar nėra iš
spręstas. Turime leidimą pertvarkyti ža
liąją girelę ir šalia jos esantį pastatą. Ja
me galima įrengti du butus, kuriuose ga
lėtų patogiai gyventu po 2 žmones. Leidi
mas šių namelių pertvarkymui baigiasi
1980 m. ir valdyba tumi greitu laiku apsi
spręsti, ar tą planą vykdyti ar ne. Ayptikriaii Skaičiuojant tas darbais kainuotų apie
24.000 sv.
Sodyboje mes turime šaudymo ir žvejo
jimo galimybes. Sėdybos vedėjų iniciatyva
buvo padaryta pasiteiravimai apie gavimą
leidimo pastatyti salei naujai plintančiai
sporto šakai, vad. „squash“. Gal ir staty
sime, nes ji duotų nemažai pajamų.
Kitas numatytais projektas yna pertvar
kyti visos Sodybos kanalizaciją. Pertvar
kymo projektai kainuotų nuo 2.500 sv. iki
5.000 sv. Derybos tęsiamos.
Lietuvių Namai
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Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė
IV. ATSAKOMYBĖ PAGAL
BŪSIMUS LIETUVOS ĮSTATYMUS

IV. Atsakomybė pagal busimuosius
Lietuvos įstatymus

šias mintUs apie atsakomybę norėčiau
pabaigai susieti su būsimos Lietuvos vals
tybės įstatymais. Ryšium su 1977 m.
VLIK‘o seimo priimta rezoliucija ruošti
Lietuvos niepriklaųsiamiylbinę programą
šis klausimais 'tampa itin .aktualus.
Pirmais principas, kurį deklaruočiau at
sakomybę liečiančioje šios programos da
lyje, skambėtų šitaip: Lietuvos įstatymai
nepripažįsta grupinės ar kolektyvinės at
sakomybės. Nėra atsakomybės be veikimo,
tačiau. Ikiekvieniais asmuo altsako tik už tą
veikimą, kurį pats .asmeniškai atliko, ir
niekas negaili būti laikomais net mažiausia
dalimi ‘atsakingų <už veikimą, kurį atliko
kiti -asmenys.
Antras toks principas yra kiek sudėtin
gesnis, nes ijiils liečia kolaborantų atsako
mybės problemą. lEleinidradiarbiiavimais su
okupantu turėtų neginčytinai kelti 'bau
džiamą
atsakomybę trim pagrindiniais
atvejais, būtent:
1) kai ibenidradaribiauj antis savo oficia
lioje veikloje, 'ar tai savo viršininkų nuro
dymų, ar taii savo paties 'iniciatyva, laužė
formalius pačios tarybų valdžios įstaty
mus.
Reikia prisiminti, jog daugelis tarybinių
įstatymų dažnai tam tik ir egzistuoja, kad
juos galima būtų cituoti propagandiniais
tikslais, o ne tam,, kad jie būtų taikomi
kasdieninėj praktikoj. Tie pareigūnai,
kurie laužė tokius tarybinės tikrovės fa
sadą dangstančius įstatymus, kurie pašil
davę amoraliai, politinio cinizmo persunk
tai situacijai šaly, turi būtų už tai pilnai
atsakingi. Jie tikrai žinojo, ką daro, nes
formaliai nusikalto ir tos santvarkos po

Lietuvių Namai', kaip paprastai, yna di
džiausias mūsų pelno (šaltinis. Nors baro
pajamos ii’ sumažėjo, bet visa namų apy
varta davė 4415.00 sv. daugiau negu per
nai, sudarydama pelno 17.407 sv. sumą.
Kambarių nuoma buvo peržiūrėta ir atitinkamai pakelta, įkas davė ekstra 1.440
sv. pajamų, itaip pat ir iš lošiamųjų maši
nų gauta dlaugiau pajamų — 1.140 įsv. Čia
paldėka tenka Lietuvių Namų vedėjui p.
K. Makūnui, kurio pastangomis tas pavy
ko pasiėktii. iRemontamis išleista 601 sv„ o
kapitalinių išlaidų buvo padaryta už 938.06
sv.
Įsigijome L. Namams laultomaitiniį prie
šakinių durų užraktą. Turime ir nuosavą
kasečių stereofoninės muzikos sistemą,
kuri aptarnauja abu baro kambarius. Iš
pagrindų pertvarkėme vieną butą ir pa
darėme kitus mažesnio pobūdžio pageri
nimus. Ir čia turime leidimą pastatyti Lie
KULTŪROS DRAUGIJOS REIKALU
tuvių Namų kieme sandėliuką, kuris galė
tų kainuoti 1.000 sv.
Kas atsitiko su kultūros draugiją? Į
Už Lietuvių Namus mokame gana aukš šitą P. Baltaus klausimą ,,E.L.“ Nr. 6 ir į
tus mokesčius — 2.600 sv. metams. Jų su draugijos pirmininkės rūpestį, kad p. B.
mažinti nepavyko.
recenzija neliktų be atgarsio, kaipo viena
iš pirmųjų entuziasčių šitai draugijos idė
***
jai, noriu atsiliepti.
Žmogus, paėmęs į savo rankas kultūros
Išvados
Taigi, .musų verslo šakos laikosi paten draugijos steigimo idėją, norėjo tik pasi
kinamai. Nors mūsų mažiau, bet sugebė tarnauti, bet nemokėjo. Nevykusiai buvo
jome pasiekti 'didesnio ir rekordinio pel iškeltas ir tokios draugijos būtinumas.
Visa tai sužalojo pirmykštę, gerą įdėją,
no. Šie rezultatai buvo pasiekti ne tik ’vien
iš mūsų pačių lietuvių įmokėjimų, bet ir iššaukė kreivas šypsenas labiau pas tuos,
iš kitataučių, kurie mielu noru naudojasi kurie ir be kultūros draugijos direktyvų
jau eilę metų lietuviškoje visuomenėje
mūsų patarnavimu ir patalpomis.
To pelno idlėka Lietuvių Namų bendrovė sėkmingai dirbo. Pradėta skirstyti žmones
galėjo paremti Didžiosios Britanijos lietu į gerus ir blogus.
Draugijos pranašumu suabejota ir kai
vių socialinę ir įkultūrinę veiklą 7.912 sv.
kurie jau pasitraukė. Vietoj, kad tikrai
suma, atseit, netoli 8 tūkstančių svarų.
Jau baigiamas .atlikti ilgai užsitęsęs ak įnešus ką naujo į mūsų gretas, kultūros
cijų perrašymo ir jų legalaus apipavida draugija, kaip bandymas, tik įrodė, kaip
linimo darbas. Per eilę metų susidarė ne nepakeičiami yra tokie visuomenininkai
mažas skaičius akcininkų, kurie paliko ir kaip muzikas V. Banaitis p. A. Grinienė,
dabar palieka akcijas Didžiosios Britani p. E. Tamošaitienė (pastarioji, rodos, iš
jos Lietuvių Sąjungai arba kuriam kitam lietuviškos visuomenės pasitraukė), kurie
kultūros draugijai nepriklauso.
asmeniui.
Kultūrines pajėgas sujungti ir joms va
Lietuviška veikla ir lietuvybės ilšlalilkyams Didžiojoje Britanijoje laibai daug pri dovauti reikia vispusiškai išprūsusio žmo
klausys nuo Lietuvių Namų Bendrovės fi gaus, kuris sugebėtų būti milžinas, o kar
nansinio pajėgumo. Jei L. N. B-vė bus fi- tu ir mažytis. Kur tokių savybių visuo
nianisiškiai stipri, tai dėl lietuviškos veik menininkai vadovauja - ten lietuviškieji
los tęstinumo šiame krašte dar greitai židiniai išsilaiko.
Kultūros draugija būtų naudinga tik
sunkumų nematysime. Nors lietuviai Skai
čiumi Didžiojoje Britanijoje per ateinan tiek, kiek kultūrininkai, visuomenininkai
čius 10 mietų ir smarki®! sumažėtų, ibet galėtų organizuotai susirinkti, savo reika
Lietuvių Namų Bendrovės finansinis pa lus aptarti ir nors kartą į metus ne sau
jėgumais neturėtų sumažėti, nes B-vės bet lietuviškai kultūrai pasitarnauti.
B. Spies
stiprumas ir išsilaikymas nebepriklauso
vien nuo lietuvių paramos, bet išsilaiko iš
B-vės apyvartos.
GRAŽU PRISIMINTI MIRUSIUS, BET...
Taid tvirta Lietuvių Namų Bendrovė yra
pagrindas ir gal svarbiausias faktorius vi
,,E. L.“ Nr. 14 J. V. prisiminė prieš me
sam mūsų darbui ir lietuviškam gyveni tus mirusį to laikraščio redaktorių J. Lūmui.
žą. Apie mirusius, kaip romėnai siūlė, rei
kia sakyti arba gerai, arba nieko J. V. tik
gerai prisimena velionį, ir tai gražu.
Tačiau straipsnio autorius, matyt, norė
damas labiau iškelti mirusįjį, tendencin
gai nušviečia kai kuriuos dalykus. Gal dėl
to vien tik inicialais ir tepasirašė. O ten
Prašvito, pakilo saulutė anksti.
dencijos būtų, va, kokios.
Paukšteliai pragydo šile.
Smulkmena, be abejo, tai kad K. BarėPražydo palangėj snieguole skaisti
nas ne atsistatydino, kaip J. V. rašo, o iš
Ir maudos visa rasoje.
ėjo į pensiją, bet jau žymiai rimtesnis
dalykas yra tvirtinimas, kad velionis turė
jo „kietą ranką“ ir dėl to laikraštis ,neįsiTaip noris pakilti į kalną aukštai,
vėlė į jokius lietuvių tarpusavio ar srovin
Dainuoti gražiausias dainas,
ius ginčus ir taip pat laikėsi nuošaliai nuo
Taip noris skrajoti, kur plauk
kivirčų su kitomis Rytų Europos tautomis,
debesiai, su kuriomis 'bendradarbiaujama kovoje
I ateitį kelią surast.
dėl nepriklausomybės atstatymo“.
Pirmiausia iš tokio tvirtinimo savaime
prašosi, išvada, kad štai vienas redaktor
ius turėjo kietą ranką, o visi kiti ligi jo,
du mirusieji ir tie du dar gyvi, buvo
minikštarankiai. Kaip ilgokai tą laikraštį
tvarkęs žmogus, tokį niekuo nepagrįstą
Kad galėčiau aš dainą supinti
rūšiavimą esu priverstas viešai atmesti.
Iš akordų skambių
O dabar dėl ginčų ir kivirčų.
Ir tėvynę žiedais išdabinti
Tiesa juk yra tokia, kad srovinių ginčų
Gėlių nuostabių.
laikraštyje buvo vengiama nuo pat 1947
m., o skirtingomis nuomonėmis dalijamasi
jo puslapiuose taip pat nuo ano laiko ligi
Kad galėčiau prakalbinti ąžuolą seną pat šių dienų, nes kitaip laikraštis būtų
nedemokratiškas. Taigi sakyčiau, kad kok
Mūsų girių plačių,
ios nors išimties nesudaro ir penkeri ,,kie
Pasakytų jisai, kaip bočiai gyveno,
tos rankos“, ne tik ankstyvesni minkštaGynė kraštą tėvų.

žiūriu, kuriai tarnavo.
2) Kai bendradarbiaujantis persekiojo,
varžė ar skundė asmenis už laisvą žodį,
tautinę ar religinę mintį, o taip pat už bet
kuriuos kitus nesmurtinio pasipriešinimo
okupacinei valdžiai veiksmus. Aš išjungiu
smurtinį pasipriešinimą, nes čia gali būti
pritaikyta aukščiau minėtos būtinosios
ginties ar kraštutinės būtinybės situacijos.
3) Kai bendradarbiaujantis dalyvavo bet
kokiuose tarybų valdžios atliktų masinių
egzekucijų veiksmuose.
Tai nėra išsamus atsakomybės už kola
boravimą su okupantu apibrėžimas. Jame
apibūdinti tik neginčytini tokios atsakomy
bės pagrindai.
Trečias toks principas skelbtų, kad Lie
tuvos įstatymai laiko mirties bausmę tai
kos metu nesuderinama su žmoniškumu ir
tautiniu solidarumu. Šis principas turėtų
didelį humanizuojantį poveikį dabartinei
Lietuvai. Jis padėtų užkirsti kelią spon
taniškoms žudynėms, norint atkeršyti, su
vedinėti sąskaitas. Mes turime tokį patyri
mą iš 1941 metų ir nenorėtume jo pakar
toti. Tą principą paskelbus ir jį tinkamai
propaguojant, poetui Brazdžioniui gal ne
bereikėtų vėl kreiptis į tautą su šūkiu:
,,Gana mirties, gana .tulžies, gana!“ ir:
,,Nustokit keršyti, kad keršto kraujo dė
mės nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų
vaikų“, - kaijp jam tai teko daryti 1941
metais. Reikia, kad per tą principą būtų
įsisąmoninta, jog Lietuvoje nėra vietos
savivalei, jog tie, kurie to nusipelnė, at
sakys prieš Lietuvos įstatymus visu jų
griežtumu ir kad jokiu būdu negalima žu
dyti žmonių taikos metu, kad to negali pa
teisinti jok® Lietuvos įstatymas.
Ir pagaliau ketvirtas toks principas,
kuris tą pačią mintį turėtų dar labiau pa
brėžti., skelbtų kad žmogžudystė, pagal
Lietuvos įstatymus, yra sunkiausias nusi
kaltimas, kuris negali būti pateisintas nei

patriotiniais, nei jokiais kitais motyvais.
Žmogus Lietuvoje norėtų jau šiandieną
jausti, kad jis atsako ne prieš tarybinius,
o prieš būsimus Lietuvos įstatymus ir jam
reikia padėti koreguoti savo veiksmus su
tinkamai su jais. Todėl atsakomybės pro
blemų gvildenimui, ypač ta prasme, kuri
padėtų eliminuoti tautos sąmonėje kolekty
vinės atsakomybės sampratą ir užkirstų
kelią naudotis atsakomybe kaip keršto bei
susidorojimo įrankiu, turi būti skiriamas
didesnis negu ligi šiol dėmesys kaip veik
loje, nukreiptoje į kraštą, taip ir mūsų
pačių vedamuose Lietuvos praeities, da
barties 'bei ateities problemų svarsty
muose.

Atitaisymas
A. Štromo straipsnio „Asmeninė aitsakomylbė ir totalitarinė visuomenė“ II da
lyje („E. L.“ 13 Nr. 3 psi.) 3 Skiltyje pir
moje pastraipoje dvi priešpaskutinės ei
lutės tekstui nepriklauso. Jos turi būti
perkeltais lį paskutinės pastraipos galą.
Tai padarius, pirmoji pastraipa pasi
baigt ii šiom dviem eilutėm: „(į ko-) lėktyviinę atsakomybę už jos marių elgesį, ne
gali jokiu būdu“.
Paskutiniosios pastraipos galas (būtų:
„(tu-)lrėdlaimais, greičiausia, omeny tauti
nio paireigiinguimio, pirmaeilio susirūpini
mo savo tauta jausmą. Ryšium su tuo rei
kėtų kiek plačiau apsistoti ir ties asmeni
nės atsakomybės funkcijų problema“.
Toje pačioje pastraipoje tarp 14 ir 15
eilučių i'š galo — praleista viena eilutė.
Ją įdėjus, tekstas turėtų skambėti šitaip:
„(kriminali-) nius nusikaltimus, kai jie
įgilja imasdiriį ar itin žiaurų pobūdį. Ji irgi
liečia visus, gyvenančius šioje visuomenė
je, jie ir — „(14-oji eilutė).

Skaitytoju CaiAkai

Eilėraščiai iš Lietuvos

rankių metai laikraščio istorijoje. Jeigu
J.V. geriau žino, tai gal pasistengtų pasi
VOKAI SU LIETUVOS VAIZDAIS
dalyti savo žiniomis ir su mumis.
Tačiau man didžiausia naujiena, kad
'Meniškai apipavidalintų vokų serija pa
tik velionis redaktorius „laikėsi nuošaliai sipildė naujais vokais, skirtais Lietuvos
nuo kivirčų su kitomis Rytų Europos tau 'kurortams ir architektūros paminklams.
tomis“. Kas gi, kada ir su kuria tauta bu
Pašto skyriuose galima nusipirkti vokų
vo susikivirčijęs ligi velioniui ateinant re su Vilniaus meno darbuotoj ų rūmų, Birš
daguoti laikraščio? Tikrai neatsimenu ir tono sainatorijos ir turistinės bazės, Kau
būčiau labai dėkingas, jei galėčiau suži no XVI ia. architektūros paminklo — bu
noti. Vienintelį šiokį tokį kivirčą atsimenu vusios rotušės — vaizdais.
iŠ paskutiniųjų mėnesių, kai laikraštyje
kartą net vedamuoju buvo nepagrįstai iš
NAUJAS „LĖLĖS“ TEATRO
aukštinti lenkai, o ir šiaip išspausdinta
SPEKTAKLIS
apie juos pasaldintos kitokios medžiagos.
Vilniaus
„Lėlės
“ teatre įvyko spektak
Tai ir sukėlė kivirčą, man rodos, vienintelį
tokį visoje laikraščio istorijoje. Tačiau ir lio „Ak vija, pamavijia“ premjera, šį vei
tasai kivirčas vyko tarp mūsų pačių, o ne kalą Jonio Biliūno kūrybos motyvais para
šė poetas Sigitais Gedia. Spektakli režisa
su kuria nors tauta.
K. Baronas vo, scenografiją ir lėles sukūrė teatro vy
riausias režisoriuis Vitalijus Mazūras. Mu
zika — kompozitoriaus M. Unbaičio.

Atsiusta paminėti

EUROPOS JAUNIMO ŠAUDYMO
PIRMENYBĖS

Karys, Nr. 10, 1978 m. gruodis. Pasau
Austrijoje Graco (Graz) mieste vyku
lio lietuvių karių-veteiranų mėnesinis žur siose Europos 'jaunimo šaudymo pirmeny
nalas, Brooklyn, N. Y„ USA.
bėse rdkordilniinlkiu ir čempionu tapo Vil
niaus pedagoginio instituto antro kurso
studentas Almantas Pau'llu'konis. Pneuma
Laiškai lietuviams, Nr. 2, 1979 m. Tėvų tiniu šautuvu jis išmušė 382 taškus iš 400
Jėzuitų leidžiamais religinės ir tautinės galimų ir laimėjo bronzos medalį. Su ko
kultūros mėnesinis žurnalas. Adresas: mandos draugais surinko 1.150 taškų —
2'345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, pagerino Europos jaunimo .rekordą ir pel
nė „auksą“.
USA.
Šis numeris iliustruotas Dalios VerbicSCENOJE — „PASAULIO GAISRAS“
kaitės-Anicevičienės meno kūrinių nuo
traukomis, tailp pat ir premijuotomis nuo
Vidūno tragediją „Pasaulio gaisras“
traukomis dlš 1978 m. foto parodos Jauni (išsp. 1928 m.) parodė Klaipėdos dramos
mo Centre. Išskirtino dėmesio verti Pau teatras. Debiutuoja spektaklio režisierius
liaus Rabikausko, S. J., ir jaunos mokyto Maskvos A. Luiniačiarskio teatrinio insti
jos Kristinos Parėštytės straipsniai.
tuto 'auklėtinis G. Černiauskais, o sceno
Kalbėdamas apie Vilniaus universiteto vaizdžiai — Vilniaus dailės instituto auk
įsteigimo aplinkybes savo straipsnyje lėtinio G. Lukošiaus. Muziką spektakliui
„Karaliaus Stepono lElatoro privilegijos sukūrė Valstybinės konservatorijos Klai
Vilniaus universitetui“, P. Rabikauskas pėdos fakultetų dėstytojas S. Šiaučiulis, o
baigia (šiais žodžiais;
pagrindinį vaid- dainas paruošė fakultetų dėstytojais G.
memį suvaidino jau veikiančios kolegijos Purtys.
pavyzdys ir nenumaldomas jaunųjų lietu
Svarbiausios tragedijos veikėjos — Ma
vių ir joje Studijuojančių nelietuvių troš gės — vaidmenį atlieka aktorė I. Simonai
kimais šviestis, tobulintis, vienu žodžiu, tytė. Vokiečių karininko majoro vaidme
kultūrėįti, nlesiAe’idriiainit būti varžomiems nį kuria B. Barauskas.
tautinių ar religinių barjerų. Vilniaus uni
versitetas jau nuo pirmos savo buvimo NAUJAS PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO
dienos vykdė tai, ką šiandien didelėmis ir
SPEKTAKLIS
ne visuomet sėkmingomis pastangomis
Panevėžio dramos teatre įvyko austrų
bando pasiekti būsimos sujungtos Euro
dramaturgo Frico Hachvelderio pjesės
pos entuziastai“.
Kristina Parėštyltė straipsnyje „Apie „Nekaltasis“ premjera.
Spektaklio režisierius Juozas Miltinis,
mokytojiaivimią“ iškelia mokytojlo proble
mas ir lailmėjimus. 'Pati dirbdama lietuvių o senografiją sukūrė A. Mikėnas.
mokyMoje, ji pastebėjo, „kad svarbi yra
IŠ LAIŠKŲ
tėvų rolė ne tik lietuviškumui, bet ir 'ben
Ne viename ūkyje pamatysi tyvuliuojan- ■
dram vaikų auklėjimui... Lituanistinės
■mokyklos gali tik padėti tėvams; jos ne tį dirbtinį tvenkinį. Raibuliuoja ežeriokas
gaili jų atstoti. Deja, ne visi tėvai sugeba ir Jungėnų kolūkyje. Ne ežeriokas, veikiau
duloiti vaikams Stiprų lituanistinį pagrin - marios. Ne bet kokios - srutų. Kiek me
dą. Atsiminkime, kad ir tėvų eilėse jau tų jų kvapas praeinantiems nosis riečia,
yra vis daugiau jaunų, čia 'gimusių lietu turbūt nesuskaičiuos nė pats ūkio vyriau
vių. Kartais susidaro tam tikras nesibai siasis zootechnikas Marijonas Židonis.
O tie Paistriečių kiaulių fermos nešva
giantis ciklas. Jauni tėvai, jausdami, kad
jie patys silpnai liėtiuiviškai moka, siunčia rumai iš daubų į Įstros upelį nubėga, iš
Vaikus į 'lietuvių mokyklą: tegu tuo kal ten - į Lėvenį. Istra ties kiaulide net pa
bos mokymu rūpinasi mokytojai. Tuo tar rudusi. Ledas, ir tas srutų spalvos nepri
pu 'mokytojai negali per tas kelias valan dengia.
A. LIEPINYTĖ
das išmokyti vaikų tiek, kiek tai galėtų
per ištisą savaitę tėvai. Iš abiejų pusių iš Pasvalio rajonas
(„Valstiečių laikraštis“)
kyla neįgyvendinami reikalavimai“.
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laimei išbandyti loterija, bus galima gau
ti ir užkandžių.
Visas vakaro pelnais skiriamas IV Jau
(Atkelta iš 1 psl.)
nimo Kongresui. Kviečiame visus, iš arti
ir toli, pavieniai iir ekdkursi-jomis atvykti
į minėjimą. Savo -atvykimu daugiau pa- VIČIAUS laikais, kuomet jis valdė Kauno
arkivyskupiją, Vilkaviškio ir Kaišiadorių
remsime Jaunimo Kongresą.
vyskupijas. Paškutiniį dėšiimitmetį perse
kiojimas iš d-alies sušvelnėjo, tačiau ateis
Dėmesio Derbio lietuviams
Dėl laiko su'taupymo ir ilšl-adidų sumaži tinei valdžiai -įsitikinus, kad tikėjimą® Lie
nimo nė vienam nebus siunčiami atskiri tuvoje -atgyja, 1976 m. liepos 28 d. Lietu
pakvietimai, visi mielai kviečiami į moti vos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiu
nos dienos -minėjimą šiuo -skelbimu „E. L- mas patvirtino Religinių bendruomenių
nuostatus, visiškai nesiskaitančius su Ka
yje“.
Tad- -iki malonaus .pasimatymo Derbyje. talikų lEiažnyčios dogmomis, morale ir ka
nom; teise, įpareigojančius tikinčiuosius
DBLKB Centro Valdyba
ir -dvarininkus juos vykdyti prieš -savo są
žinę, prieštaraujančius Visuotinei žmo
SUSIRINKIMAS
gaus teisių deklaracijai ir Helsinkio kon
-Balandžio 22 d., sekmadienį, 7 vai. va ferencijos -Baigiamojo Akto nuostatams.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vėl laukia
karo Duke of York viešbutyje šaukiamas
Derby skyriaus marių ir akcininkų bei sunkios dienos. Tik energinga kunigų ir
apylinkės lietuvių visuotinis -susirinkimas. tikinčiųjų kova padės apginti tikėjimo
Bus padarytas pranešimas iš DBLS-gos laisvę.
Nepaisant ilgamečio ateistų persekioji
suvažiavimo ir bus svarstomi bendri' sky
mo, religinis gyvenimas Lietuvoje vis dar
riaus bei lietuvių reikalai.
gyvas. Buvęs kulto lįgaliotinils J. RUGIE
Maloniai prašome visus dlalyvauti.
NIS pats yra išsireiškęs: „Mes užkaišome
Skyriaus valdyba
visais skyles, kad -tikėjimas Lietuvoje už
dustų, tačiau j-alutėme kažkokio požeminio
reiiginiio įgyvendlmo sroves, kurių sukon
troliuoti nepajėgiame“.
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KUN. A. GERYBA LONDONE

Kun. Aleksandras Geryba apsistojo prie
Lietuvių bažnyčios (21 Tht Oval, E2) ir
DBLS Centro Valdyba buvo susirinkusi dalyvaus pamaldose (kalbės ir klausys iš
posėdžio balandžio 6 d. ir pasiskirstė pa pažinčių visas tris Didž. savaitės paskuti
reigomis: Jaras Alkis — pirmininkas, Zig nes dienas iki Velykų ankstyvo ryto).
mas Juras — I vicepirmininkas, Steponas
SUSIRINKIMAS
Nenortas — II vicepirmininkas, A. Vilčins
kas — sekretorius, B. Butrimas, — K.
šv. Onos Draugijos metinis susirinki
Tamošiūnas, ir R. šova — nariai kultūri
niams, politiniams ir lituanistiniams rei mas įvyko balandžio 1 d. Naują valdybą
sudaro: pirm. — M. Vickūnienė, sekr. —
kalams.
A. Kraučiūniienė, kasininkė ■—■ M. Paruiienė, revizorė — R. Černienė.
AUKOS SPAUDAI PAREMTI
NAUJA CENTRO VALDYBA

A. Kraučiūnienė

St. Janavičius — 1.00 sv., J. Dimša —
1.00 sv., A. Pačka-uskas — 1.50 sv., P. Popdk-a — 2.00 sv., J. Čemis — 3.00 sv., V.
Bunidioniis — 3.00 sv., St. Markevičius —
3.00 sv., J. Leviniskas — 5.00 sv., V. Žukas
— 5.00sv., J. Ruzgas — 1.00 sv., J. Berno
tas — 3-OOsv.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
TAUTOS FONDUI AUKOJO:

Tautos Fondo Atstovybės padėkoje, at
spausdintoje „E. L.“ 1979. II. 13 d. nume
ryje, įsibrovė keletas klaidų. Turėjo būti
pasakyta, kad Tautos Fondui aukojo:
A. Mikalauskas — 20.00 sv., J. Tamulaitiis ir V. Ignaitis — po 10.00 sv., J.
KvitkauSkas ir S. Pučinskienė — po 5.00
sv.

Dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas
TARPTAUTINĖ PARODA

MIRĖ Z. STYPULKOVVSKI

Kovo 30 d. Londone mirė žymus lenkų
politinis veikėjas Zbigniew Stypullkowski
(75 m.), pokariniame laikotarpyje dirbęs
Londone ir Vašingtone ir bendradarbiavęs
su lietuvių politiniais veiksniais.
Z. Stypulkowlslki buvo vienas iš 16-kos
lenkų pogrindžio veikėjų, kurie 1945 m.
buvo rusų suimti ir kalinami Liū'bliankoje. Z. Stypullkowski buvo nuteistas kalėji
mo baulsme, bet vėliau paleistas išvykti į
Lenkiją. Iš Lenkijos jis pabėgo į Vakarus
ir per daugelį metų dirlbo politinį (darbą.
Gyvendamas Londolne, dažnai vasarodavo
Lietuvių Sodyboje ir visuomet buvo labai
draugiškas Lietuvai.

ŠOKIAI LONDONE

A. A. MYKOLAS DILYS

1979 m. kovo 24 d. Londono Chest (ligo
ninėje mirė (Mykolas Dilys, 57 metų 'am
žiaus, kilimo niuo Panevėžio.
Laidotuvių apeigas atliko tam. dlr. Jo
niais Saikevičius, MIC. Palaidotas šv. Patri
ko kapinėse, lietuviškame skyriuje.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams
ir taip pat kitataučiams, aplankiusiems
maine Si. -Charles ligoninėje, ir tiems, ku
rie -prisiuntė padrąsinančius atvirukus,
kad greičiau pasveikčiau.
Ypatinga padėka kun. dlr. J. Sakevičiui,
duklterei Emilijai, buv. žmonai Jozefiiniai
ir V. Puidokienei.
Ačiū visiems.
S. Bosikis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BOLTON —■ balandžio 16 d., 11 vai., St.

Patrick's bažn.
BRADFORDE — balandžio 15 d., 12.30 v.,
Prisilkėlio Mišios.
M1ANCHESTERYJE — Pirmą Velykų d.
— 12.30 vai. šv. Chado bažnyčioje.
NOTTINGHAME — Did. Ketvirtadienį,
bal. 12 d. 19 vai., Did. Penkt., ball. 13
d. 15 vai., Did. šėštad., bal. 14 d. 20
vai., -Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — per Velykas Prisikė
limo apeigos 11.15 vai. Liet. Židinyje.
DERBYJE — per Velykas bal. 15 d. 14 vai.
iDridge Gate.
WOLVERHAMPTONE — Velykų I d. 17
vai. šv. Petro ir Pauliaus bažn., North
Street.
BIRMINGHAM® — Velykų II d., bal. 16
d. 11 vai. 19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — per Atvelykį bal. 22
d. 11.15 vai. Iškilmingai skautų sto
vyklos užbaigai Liet. Židinyje.

VELYKINIAI PASIRENGIMAI

lElaflanidžio 1 d. buvo atvažiavęs kun. V.
Kamlalitis, atlaikė pamaldas @vt Juozapo
bažnyčioje ir, kas palgeida-vo, išklausė ve
lykinę išpažintį. Po pamaldų buvo pa
kviesta® -į lAIShiton vakarienei pas B. Alek
ną.
Velykomis kaip ir kiekvienais metais yna
rengiama ekskuirsij'a į Manchesiterio lie
tuvių klubą su margučiais i-r kitokiais pa
rengimais.
Mūsų skyriaus nario A. Gudelio sūnus
Povilas šių mėtų kovo 17 d. suk-urė šeimi
nį gyvenimą, pasirinkdamas sau gyvenimo
DAINOS, MUZIKA IR TRUPUTIS
draugę Miss Janet Kelly. Po vestuvių iš
LITERATŪROS LIETUVIŲ NAMUOSE vyko medaus -mėnesiui, bet nepranešė,
kur, laiko paslaptyje.
EŲILS Londono centrinis skyrius balan
Linkime jiems laimingo ir saulėto gy
džio 28 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose venimo.
rengia dainų, muzikos ir literatūros vaka
J. P-čius
rą.
Dainuos solistas Justas čemis . Giros
Eimučio šovos vadovaujamas -akordeonis
tų orkestras. K. Balėnas šį tą paskaitys.
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Be to, klau-sytojialms bus duota progos šiek
tiek pajusti1, kaip skamba tie Stasio San
Kovo 17 d. DBLS M-anchesterio skyrius
tvara „Rubaja-tai“, kurie neseniai buvo
turėjo M. L. S. klube savo visuotinį mėta
apdovanoti literatūros premija.
ntį narių įsusirinkimą, kuriame -aptarė ei
Prašom nepatingėti tą vakarą užsukti į
namuosius skyriaus reikalus ir perrinko
Lietuvių Namus ir -pasiklausyti. Pradžia valdybą 1979-tiems metams.
7 vai. vakare. Įėjimas nemokamas.
Susirinkimą -atidarė -skyr. pirm. A. Ja-

Balandžio 13 d. Alexandra Palace, Wood
Green, iLondlon, N22, įvyksta tarptautinis
meno, dlainų ir tautinių Šokių festivalis.
Parodos metu be pertraukos vyks pro
grama: dalinu, tautinių šokių ir muzikos.
Bus pardavinėjami įvairių tautų rankdar
biai, maistas bei gėrimai.
Lietuviams atstovaus Anglijos tautinių
šokių grupė „Lietuva“, kuri turės savo
prekystalį, bus pardavinėjamas lietuviš
ATVELYKIO BALIUS
kas maistas, rankdarbiai ir lankytojai supažiirudlin-ami su Lietuva, (Lietuvos istorija.
Tautinių šokių grupė „Lietuva“ ruošia
Tikimasi virš 10.000 svečių. Mūsų gru
ATVELYKIO BALIŲ
pė 'atliks Savo programą tą pačią dieną — Londono Lietuvių Sporto ir Soc. klube,
IV. 15.
345a Victoria Park Rd., London, E9. ba-lanPADĖKA
ddžiio 21 d.
Tautinių šokių .grupė „Lietuva“ nuošir
Pradžia 8 vai. vak. Gros orkestras. Įėji
džiai dėkoja Moterų d-jai „Dainava“ už mas ir vakarienė £2.50.
paramą grupei — 30.00 sv., ir taip pat šv.
Bilietus prašoma užsisakyti iš anksto
Kazimiero klubui už paramą — 50.00 sv. tek 460 2592.

'Balandžio 28 d., šeštadienį, Rytų Lon-dlono 'Socialiniame Klube jaunimas ren
gia disco Šokius. Visi kviečiami atsilanky
ti.
Pradžia 7.30 vai. vak.

Leigh

Birmiiighamas
MIRĖ PRANAS VILUTIS

Šių metų 14-tą kovo Birmiinghame mirė
-Pranas Vilutils, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Pranas Vilultis buvo kilimo nuo Šven
čionių, paliko Lietuvą 1944 m. ir vėliau
apsigyveno D. IBIritanii-joje. Atvykęs čia,
nežiūrint to, kald buvo vyresnio amžiaus,
prisitaikė prie Šio krašto gyvenimo sąly
gų ir nuolat dirbo, ilgiausiai — benidlrovėje „Delta“.
Kovo 23 d. gedulingas pamialdlais atlaikė
'kun. S. Matulis „Our Laldy of the Rosary“
bažnyčioje ir, palydint didokam būriui
Birmihghamo lietuvių, velionio kūnas bu
vo atlydėtais į Witton kapines Birmingha-me, kur jau yra palaidotas nemažas lietu
vių skaičius.
Kapinėse Birminghamo DHLS skyriaus
vardu atsisveikino skyriaus pirmininkas
P. 'Bukauskais, A. K. lE-tenidrijos vardu —
kun. S. Matulis, bažnytinio komiteto var
du — Jezers'kiis ir DBLS Centro Valdybos
vardu — -Z. Juras.
Visi kalbėtojai pabrėžė velionio supra
timą lietuviškų reikalų, jo įsijungimą į
lietuvišką veiklą, jo nuolatinę ir dosnią
paramą lietuviškam darbui, jo gražų su
gyvenimą -ir diraug&umą -su visais lietu
viais.

Derby
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesleris

lovedkas. Susirinkime pirmininkavo VI.
Kups-tys, sekretoriavo Alz. Kubilinskas.
Iš skyr. valdybos pranešimų paaiškėjo,
kald valdyba visus užsimojimus atliko ir
kiad iždo būklė yra patenk-iniaroa.
Viso susirinkimo pageidavimu ir senos
valdybos- -sutikimiu 'šiems metams skyr.
valdyba ilr Revizijos Komisija paliktos tos
-pačios.
Skyriaus valdybą sudaro: pirmininkas
— A. Jalaveokas, sekretorius — K. Stepo
navičius, iždininkas — A. Jakimavičius.
Revizijos Komisiją sudaro S. Lauiruvėnias
ir L. Pūras.
,Į DELS suivąažiavimą skyriaus atstovu
buvo išrinktais V. Kulpstys.
Valdybai visi linkime sėkmės ir -darbin
gų Veiklios metų.
A. P-kis
PARENGIMAI

Manchesterio Liet. Soc. klubas Velykų
I-mą -dieną 4 vai. p. ip. rengi-a gražiausių
margučių ir k-ėpunaičių varžybas. Graži-a-u-si margučiai ir 'kepuraitės bus premi
juojami.
Kviečiame visus tą dieną atvykti -į klu
bą ir atsinešti margučių bei kepuraičių
varžyboms. Lauksime Jūsų .malonaus at
silankymo.
Klubo valdyba

Notlinghamas
JAUNIMAS IR SVEČIAI

Skautų stovyklos Židinyje laužas bus
balandžio 21 d. 19 vai., kuriame tarp kitų
prabils -ils Amerikos veiklusis patriotas
kun. Kaz. Pugevičius ir lietuvių kalbą įsi
mylėjęs anglas prclf. W. F. Mainland.
Balandžio 22 d. stovyklos užbaigai pa
maldas laikys kun. K. Pugevičius. Seks ilštoilmiiiniga sueiga.
Visuomenė laukiama abi dienas.

Prestonas

DBLK Bendrijos Centro Valdyba gegu
A. A. ANTANAS SVARCIUS
žės 5 d. 17.30 vai. Polish Catholic & Social
Kovo 26 d. 9 -vali, vakare nuo širdies
Centre, 18 Kedleston Rd., Derby rengia
smūgio -mirė Antanas Svarčiuis . Gimęs
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
1912. XI. 4 Vilniaus krašte, Dūkšte. Po
Paminėsime motiną gimdytoją, Dangiš
ką motiną ir mūsų visų bendrą motiną Tė
vynę. Minėjimą praves Jaunimo Kongre
so atstovai. Programa įvairi, kurią išpil
A. A. mielai ONAI LIOiBIENEI
dys Nottingblalmiais, Gloucester^, Wolvtefhaimiptanias, Derbio jaunimas ir (Londonas.
mirus, gilią užuojautą reiškiu
Minėjimo proga suorganizuota lietuvių
jos vyrui, dukrai, žentui ir
meno paroda, į kurią atvyks Derby City
anūkams
Mayoras su vietos korespondentu.
Balys Mardosas
Vėli-aiu — visų bendras pasilinksmini
mais prie geros muzikos. Veiks baras ir

IV PLJK POSĖDIS

š.m. kovo 17 d. įvyko IV PLJK komiteto
posėdis, kuriame buvo svarstomi daugiau
sia techniška reikalai. Posėdyje negalėjo
dalyvauti Aleksas Vilčinskas iš Didžiosios
Britanijos, kuris tarnybiniais reikalais iš
vykęs į Korėją ir Vincas Bartusevičius,
kuris nutarė užbaigti žiemą lovoje, sirg
damas gripuPasitarimų pradžioje į komitetą buvo
priimtas naujas narys-kultūrinių parengi,
mų komisijos pismininkas Algis StankusSaulaitis. Buvo išklausyti prezidiumo ir
komisijų pirmininkų pranešimai, iš kurių
paaiškėjo:
Centrine registracija rūpinasi komiteto
iždininkas Antanas Šiugždinis ir Jūratė
Jurklšaitė. Nors registracijos terminas jau
senai praėjęs, tačiau tik Europos kraštai
tvarkingai ir laiku komitetui prisiuntė
reikalingas registracijos anketas.
Kaikuriems kraštams Pietų Amerikoje
ir Australijai nebuvo įmanoma laiku susi
tvarkyti, kadangi negalėjo taip anksti už
sisakyti skrydžius. Brazilija ir Šiaurės
Amerika pranešė dalyvių skaičius. Neat
siliepusiems kraštams reikės numatyti
maždaug dalyvių skaičių, kurio nebebus
galima padidinti, nes vietų skaičius stovy
kloje ribotas ir visos vietos bus atiduotos
laiku užsiregistravusiems. Visos 450 vietos
stovykloje tikrai bus užimtos. Sunkumų
bus -vėliau užsiregistravusiems su ekskur
sijoms po Europą, nes jau dabar reikia už
sakyti autobusus.

karo 1947 m. atvykęs į Angliją. Apsigyve
no Preistone. Dirbo įvairiuose fabrikuose.
Buvo vedęs, žmona su vaikais gyvena
Amerikoje. -Prestone dalyvavo prie sky
riaus įkūrimo. Nuo 1963 iki 1969 m. buvo
skyriaus pirmininkas.
Buvo pirkęs narną per -pusę su viena
lenke Gigą, kuri ir rūpinosi -jo laidotuvė
mis.
Laidotuvės įvyko kovo 30 d. iš šv. Igna
cijau® bažnyčios į miesto kapines. Į ka
pus palydėjo ir papuošė jo kapą gėlėmis
da-ulg savo tautiečių ir svetimtaučių.
PL JAUNIMO KONGRESUI AUKOS
Ilsėkis ramybėje svetingoje žemėje, mie
las Antanai, -nors ilgėjais laisvos tėviškės
DBLS -Wolverhamiptono skyr. per J. Ža
liauską (a. I. Nr. 56, 57) — 100 sv., iš ku
padangės.
Mes, Preston-o lietuviai, liūdime ir ilgai rių Skyr. nariai — 40 sv., A. Petronis ir
prisiminkime Tave. Ačiū visiems, dalyva A. Ivanauskas — po 5 sv., kiti — mažiau.
vusiems jb laidotuvėse.
P. B. Varkala — 70 sv.
DEįLS Sltoke-on-Tren't skyr. per. K. Ka
Skyriaus sekretorius M. Ramonas
marauską (a. 1. Nr. 65) — 38,50 sv., iš ku
rių .Skyr. nariai — 12,50 sv., K. Kamaraus
kas, P. Jazidauskas ir V. Dargi® — po 5
sv., kiti po mažiau.
Coventry Skyr. -iš kasos — 30 sv.
„ENCYCLOPEDIA LITUANICA“
P. -PožarSkis — 25 sv., A. Baronais — 7
KRAŠTO BIBLIOTEKOMS
sv. (2 kar. lot. ir 5 sv. -a-uka), S. Pučinskie
nė (lit.) 6 sv.
Lietuvių enciklopedijos leidyklai Ame
P. B. Voveriai, K. Jankus, J. Dimša, P.
rikoje baigus leisti su Vl-j-u tomu -angliš Bulaitis ir S. Kaladinskias — po 5 sv.
kąją enciklopedijos laidą, 5-jų Šveicarijos
J. Karys, V. Danilevičius, A. Baker, J.
miestų bei mokslo institucijų bibliotekos Matulevičius ir J. Vikanls — po 2 sv.
įgijo po komplektą šio vertingo mūsų kul
Nuoširdžiai dėkoja
tūros istorinio dir informacinio leidinio. Tai
P. K. Finansų Pokomisė D. Br.
buvo joms -Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menės dovana.
Šis puošnus mūsų Tėvynei a-ts-tovauj-aintis indėlis yra juo labiau -reikšmingas, ka atgal į Rastaittą pas tėvus. 1962 m. jis ve
dangi ir vald. didžiosios sovietinės enciklo dė Eriką Neuimeierytę, kuri prieš keturis
pedijos įpusėta leisti laida anglų kalba metus su mamyte, brofli-ais ir seserimis
randasi poroje Šveicarijos bibliotekų. En buvo atvykusi ilš Jurbarko. 1972 m. mirė
cyclopedia Lituanica bylos garsiau apie velionio žmona, kuri palaidota Rastaitte.
Lietuvą, negu įsoivietinė, ir galės -pastarąją Velionis -paliko liūdii-nčius: sūnų, marčią,
dukrą, žentą ir penkis -anūkus Ibei kiltus
daug kur atsverti.
gimines.
Jils buvo palaidotas 1979 m. vasario 6 d.
Rastatte, W-aldfriedhof kapinėse. Laidoji
mo apeigas lietuvių kalba atliko evangeli
RASTATTE MIRĖ JONAS SERGĖJUS
kų kunigas Fr. Skėrys. Be artimųjų -lai
dotuvėse dalyvavo visa VUEI Rastatto 'apy
Jonlas Sergėjus, gimęs 1890 m. spalio 31 linkės valdyba su žmonom, tautiečiai-itės
di. Skirsnemunėje, Jurbarko valse., Rasei iš apylinkių. Laidotuvėse dalyvavo -apie 70
nių -ap-skr., mirė 1979 m. vasario 3 d. sū asmenų, beveik -visi kilimo iš Lietuvos. Vi
naus Augusto name. Sausio 28 d. (sekimia- si dalyviai po laidotuvių buvo Augusto
dienlį) -sūnus Augustas ir žmona iššaukė Sergejaus šeimos vardu pakviesti į kavinę.
kunigą Er. Skėrį į Rastattą ir atšventė
kartu isiu1 -tėvuku šventą Vakarienę. Po 6
VELYKŲ PAMALDOS
dilemų jis mirė.
1922 m. 'vėlioms vedė Gavėnytę iš Pa
1979. IV. 15 d. 10.00 vai. LUEBECK,
kalniškių kaimo. Jis buvo amatininkas Propstei-Kdirche, Parade 4. 15.00 vali. HAMsiuvėjas ir -turėjo mažą ūkį- Iš tos santuo BURGmA'LTONA, Slt. TheiVIsfieni-Kirdhe,
kos susilaukė keturis vaikus, du ils jų mi Dohrnwg 8. 16.00 vai. BAD ZWISCHENrė mažamečiai!. Sūnus Augustas ir duktė AHN, Kaith. Kirche. 1979. IV. 16 d. 12.00
Marta -Plisk-a-itienė su šeimomis gyvena vai. -Ll'TlENSTEDT,' St. Josef-Kirdhe,
RaSItaitte.
Suthwiiesen Strasse 4. 18.00 vai. HANNOVisų Sergejų šeima atvyko 1941 m. kaip VER-iSTO'ECKEN,
St.
Chrisltophiorus,
repatriantai į Vokietiją ir gyveno įvairio Eichfelder Strasse 72.
se stovyklose. Čia velionis 'dirbo savo spe
cialybėje. 1945 m. velionis su žmona ir
LIETUVIŲ SIELOVADOS
-dukra Marta buvo išvežti atgal į Lietuvą
SUVAŽIAVIMAS
iš BergenuRuiegn salios Mecklnburge ir ap
sigyveno Skirsnemunėje pas gimines, ku
Suvažiavimas -įvyks 1979 metais balan
rie juos priglaudė, nes savo ūkelyje nega džio 17-20 d. d-. Bald Woerishofen, Kirchenlėjo -apsigyventi, kadangi ten kita šeim-a Str. 5/Litauen-jPlaitz 3, vadovaujant J. E.
jiau buvo įsikūrusi.
vysk. dr. A. Ddks-niuii ir globojant kun.
Sūnus Augustas, -būdamas sužeistas, pa Antanui Bungiaii.
siliko Vokietijoje, pasimetė su tėvais ir
Programoje: mąstymus praveda kun.
prisiglaudė prie giminių Endrulaičių šei Auguistinas Rubikas, Lietuvos šventųjų
mos, dabartinėje Rytų Vokietijoje. Netu skelbimo klausimu kalbės kun. įdr. Juozas
rėdamas jokios žinios iš -tėvų, jis ils Rytų Vaišnora, Ekumenė lietuvių krikščionių
Vokietijos persikėlė į vakarus ir apsistojo tarpe —• kun. Kaz. Senkus, Lietuvos
prie Wetzlaro. Australijoje gyvenanti te Bažnyči a ir tautybė — prel. d r. Ladas Tuta Marija Baltrušaitienė iškvietė Augus labai, Ar reikalinga bažnytinė lietuviška
tą Sergejų 1952 m. į Australiją. 1958 m. veikla mūsų išeivijoje — kun. Jonas Pet
tėvai, duktė su vyru Pliskaičiu ir vienu rošius.
sūnum atvažiavo atgali iš 'Lietuvos į Va
karų Vokietiją.
1961 m. Augustais sugrįžo iš Australia os

Šveicarija

Vokietija

Tragiškai žuvus
KAZIMIERUI MASILIŪNUI,
jo žmonai BRIGITAI, sūnums
ir giminėms gilią užuojautą
reiškia
Aleknavičių šeima

Mielam tautiečiui
KAZIMIERUI MASILIŪNUI
tragiškai mirus, jo žmonai
BRIGITAI, sūneliams
ROMUALDUI, ALGIRDUI ir
BEDULSKIŲ šeimai reiškiame
gilią užuojautą
J. Galbuogis, J. Sankauskas ir
A. Deržinskas

