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Lietuvių Charta
MININT JOS 30 METŲ SUKAKTĮ

1949 m. vasarėjain-t įpirmą kartą suskam
bėjo Lietuvių Chartos vardas. Tai įbuvo 
rimtas metas lietuvių tremties -pokario 
laikotarpy, karia vakarų Europoje susi- 
spietusioj daugiausia pereinamose stovyk
lose „dipukų“ (D. P. — Displaced Persons 
arba lietuviškai: „Dievo Paukštelių“) ma
sėje pradėjo įsisiūbuoti emigracinė ban
ga.

Kas buvo praeity, buvo aišku — gyve
nimas Lietuvoj apniokotas ir karo veiks
mai tūkstančius išmetė iš savųjų sodybų.

Kas buvo ano meto dabarty, jau darėsi 
aišku, — pabėgėliai būrėsi į stovyklas, or
ganizavosi į bendruomenes, steigė darže
lius, mokyklas nuo pradinės ligi tElaltijos 
Universiteto Hamburge, leido laikraščius, 
žurnalus, knygas, kilo chorai, ansambliai, 
teatras, net sava operai Suglaustai, — 
daugiatūkstantinė lietuvių masė kažkaip 
susiklijavo, prisitaikė prie naujų sąlygų 
svečioje šalyje. Jautėsi organizavimosi 
nusi-stovėjimas ir, atrodė, ateitis darėsi 
pramanoma ir negąsdinanti: išsilaikysime!

Bet štai prabėgo ketveri metai, o karas 
dar vis nesibaigė taikos sutartimi. Kaip 
ilgai?

Tarptautinės įstaigos — UNRRA, IRO 
ar kaip jos besivaidintų — ėmė dairytis, 
kaip užbaigti pabėgėlių reikalą. Emigraci
ja — kilo įmintas. Daug kur pasauly reika
linga vienokia ar kitokia darbo jėga. Tai
gi, parenkamos, išrenkamos, sijojamos ir 
ištikrinamos pirmos grupės: gailestingų
jų 'seserų į Angliją, miško kirtėjų į Kana
dą, toliau >į ‘Braziliją, Australiją, JAV-bes 
ir dar kur kitur.

Prasįplėtę išsisklaidymo horizontai kė
lė kiek nerimo — ar išliksime? kaip ilgai?

Tada kilo ilgesys apsišarvoti prieš (ke
lionę kokiais nors principais, lyg ir neiš
vengiamo atsisveikinimo savitarpiniais 
linkėjimais. Ir juos norėta kaip nors ne- 
kasdionišk-aii pavadinti. Jie pavadinti char
ta.

Panašiai, kaip ta 1215 m. Magna Char
ta Libertatum, užtikrinusi Anglijos dva
sininkams ir didikams laisvesnę ateitį il
giems šimtmečiams. Lyg ta 1941 m. At
lanto Charta, kuria Rooseveltas ir Chur
chills iškilmingai iš Ikaro laivo Atlanto vi
duryje paskelbė pokarinei žmonijai 
laisvę nuo bado, laisvę niuo baimės, 
tautos apsisprendimo laisvę, grąžinimą į 
prieškarines sienas vaisų pavergtų valsty
bių ir kitokius gražius šūkius. Daug jų bu
vo paminta. Gaila. Bet jie buvo dideli.

Taip, Lietuvių Charta palydėjo mus per 
vandenis ir tiltus iš stovyklų.

30-ties metų sukaktuvių proga prisimin
kime ją dar kartą.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Lietuvių Tauta, užsigrūdinusi kovose 
dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyven. 
ti savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia 
savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybi. 
nes tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, 
kad, sava tautine kultūra visuotinei žmo
nių giminės pažangai bendradarbiauda
ma, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmo. 
gaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų var
dan skelbiama ši LIETUVIŲ CHARTA.

1. Tauta yra prigimtoji žmonių ben
druomenė.

Niekas negali būti prievartaujamas sa
vo ryšį su tautine bendruomene nutrauk
ti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

2. Žmogus turi prigimtąja teise laisvai 
išpažinti ir ugdyti savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gy

vybę lietuvis perduoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume.

3. Kalba yra stipriausias tautinės ben
druomenės ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė gar
bė.

4. Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptau

tinį pripažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kul

tūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius 
žmonių giminės laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti 
sąlygas tautinei kultūrai.

6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės 
bendruomenės organizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra tauti
nės kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji 
sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga 

būti lietuvių mokyklos rėmėju.
8. Draugija yra tautinės kultūros veiks-

II i m n a s
Kovo 15 d. popiežius Jonas Paulius II 

paskelbė savo pirmąją encikliką, (kurią 
pradeda lotyniškai; „Redempto-r homitnals“, 
lietuviškai verčiame: „žmogaus Atpirkė
jas“.

Jaiu ikovo 11d. popiežius, kalbėdamas iš 
savo rūmų į maldininkų minią Šv. Petro 
bazilikos aikštėje, pristatė šią encikliką. 
Jis pranešė, kad joje išreiškė savo mintis 
ir širdies jausimus jau nuo pat jo pontifi
kato pradžios ir kaip kunigo bei vyskupo 
praeities patirtį. Jis riša visa tai su Kris
taus atpirkimo paslaptimi ir žmogaus oru
mu. Todėl jis nori, kad iElažnyčios misija 
būtų skirta žmogaus tarnybai šioje meiš- 
tiriaimoje paslaptyje. Popiežius pramato, 
kad tai yna pagrindinis jo uždavinys nau
joje Bažnyčios tarnyboje. Tai jo veiklos 
programa.

Savo encikliką popiežius Jooas Paulius 
II jungia su pirmtakų popiežių, ypač Jono 
XXIII ir Pauliaus VI, pareiškimais bei II- 
jo Vatikano susirinkimo nutarimais.

Enciklika turi keturias dalis. Po įvado 
pirmoje dalyje, pavadintoje palikimu, jis 
mini Pauliaus VI pirmąją encikliką ir 
plačiau paliečia krikščionių vienybę, ku
rios visi turi 'trokšti ir melsti Viešpatį, ne
pažeidžiant Bažnyčios ‘skelbiamų tikėjimo 
tiesų. Antroje dalyje nagrinėjama atpir
kimo paslaptis. Trečioje dalyje kalbama 
apie Kristaus atpirktą žmogų ir jo padlėtį 
dabartiniame pasaulyje. Ketvirtoje dlaly- 
jfe nagrinėjama Bažnyčios misija ir žmo
gaus paskirtis. Šioje dalyje plačiai palie
čiami du sakramentai, ibūtemt Eucharisti
ja ir atgaila. Turint mintyje dabarties 
bendros atgailos bandymus, sakoma, kad 
reikalinga asmeninė privati atgaila, ku
rią įmes vadiniame išpažintimi.

Jau pačioje en-cikiliko-s pradžioje rašo
ma, jog Jėzus Kristus, žmogaus Atpirkė
jas, yra visatos ir istorijos centrais, ir jau 
artinamės >prie 2000 metų nuo jo atėjimo 
į šį pasaulį. Esame tarsmi naujo advento 
kelyje, laukimo laikotarpyje.

Kristus -įkūrė lElažnyčią ir jai pavedė 
rūpintis žmogumi ir tai ne abstrakčiai, 
bet -konkrečiai. Enciklika yra tarsi idea
lus 'tiltais tarp Bažnyčios ir žmogaus jo iš
ganymo kelyje. Čia iškeliama žmogaus 
vertybė, žmogaus teisės, jo laisvė, pagar
ba žmogui, -galima įsakyti, jam himnais, 
kuris gyvai girdimas ištisoje enciklikoje.

Jėzus Kristus, -Dievo Sūnus, tam tikru

Seįitųiilos DIENOS
Q Nuio kovo 30 -dienos nepriklausomos 

Airijos ir Anglijos piniginės sistemos iš
siskyrė, nors įaibiejų piniginiai vienetai ir 
toliau vadinsis svarais, bet jų padengimas 
b-uis tvarkomais nepriklausomai. Ta proga 
Dublinas jau skirtingai įsipareigojo Euro
pos Ekonominei Bendruomenei.

0 Beginąs ir Sadata-s per įpirmą-jį ofi- 
ciall-iin-į susitikimą Kairo mieste -sutarė įsi
vesti tarp -savęs tiesioginę telefono liniją. 
28 valandų vizitas buvo išlaikytas rimties 
dvasioje.

„Žinoma, šus -atsilankymas suteikė nau
jos -inercijos -galutinės taikos siekimo pro
cesui“, — pareiškė Sabalas.
• Pirmoji prekybinė siunta, kuri eis

minga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kul

tūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir 
kitas lietuvių draugijas.

9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietu
viškos knygos yra testamentinis įpareigo
jimas visoms Lietuvių Tautos kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdin
tą lietuvišką žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos 
mokytoja.

Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir 
tautinius papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo pro
tėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavi
mą savo palikuoniams.

11. Tautinis solidarumas yra aukščiau
sioji tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tauti
nį solidarumą.

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, tarp savęs broliai.

Tautinio susipratimo ir lietuvių vieny
bės ženklan kiekvienas lietuvis moka nuo
latinį tautinio solidarumo įnašą.

12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona- 
žalia-raudona. Lietuvių tautinė šventė — 
Vasario 16-toji diena.

Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt!“

13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamam 
kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu nusta
to artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmo
gaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

(Priimta Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 1949 mėtų birželio 14 d.).

Žmogui
būdu sujungė save su- -kiekvienu žmogu
mi. Per savo Bažnyčią jis, -kaip gerasis -ga
nytojas, rūpinasi visais žmonėmis. Todėl 
ir Bažnyčia nėra surišta su bet kokia po
litine partija.

Savo paskirtimi žmogus stovi aukščiau 
visų daiktų. Dvasiniai dalykai turi viršyti 
medžiaginius. Žmogus negali būti ekono
minių sistemų, gamybos ir savo paties ga
minių vergas.

Popiežius daro priekaištą visiems, ku
rie, skri-ausd-ami kitus, krauna sau žemiš
kais gėrybes. Visiems yra gerai žinoma, 
sako popiežius, kad bado ir vargo kraštai 
galėtų būti trumpu laiku derlingi, jei ap
siginklavimas karo ir griovimo tikslams 
būtų nukreiptas žmonių -maitinimui.

En-ciiklliilkoj-e rašoma apie „raidę“ ir 
„dvasią“, tai reiškia, jog neužtenka Skelb
ti, ibet reikia vykdyti. Čia susiduriama su 
Žmogaus Teisių Deklaracija. Tačiau ne
žiūrint to, žmogaus 'teisės yra dar vis vi
sokeriopai pažeidžiamos. Praktikoje ma
tome, rašo popiežius, koncentracijos sto
vyklas, smurtą, kankinimus, priespaudą, 
bauginimus, diskriminaciją.

Žmogaus teisės reikalauja, kad būtų 
gerbiama irelilgiiji-s ir sąžinės laisvė. Jau 
ne kartą popiežius Jonas Paulius II viešai 
pareiškė užuojautą persekiojamiems, čia 
oficialiai jis tartum antspaudą uždėjo, 
kad jo pirmaeilis rūpestis yra žmogus, 
ypač varge esąs ir kenčiąs persekiojimą 
dėl sąžinės ir religijos laisvės. Anot jo, 
šios laisvės varžymas tiek atskiro -asmenis, 
tiek bendruomenės gyvenime yra žmogaus 
vertybės įžeidimas.

Viso pasaulio tikinčiųjų vardu popiežius 
kreipiasi iį visus, kurie tvarko socialinį ir 
vielšą gyvenimą, -įsakmiai prašydamas ver
tinti religijos ir Bažnyčios veiklą. Nepra
šome išimčių, o tik gerbti pagrindinę tei
sę, šios teisės vykdymą. Neleistina-, kad 
tikintieji būtų laikomi antrosios klasės pi
liečiais arba net visai netekę piliečio tei
sių.

Popiežius mini Ir teologus, kad jie savo 
pareiškimus derintų su Bažnyčios mokslu. 
Ragina visus be išimties, kad, būdami Iš
tikimi -savo palšaukimiui, statytų -Mistinį 
Kristaus -kūną, tai yra,.— prisidėtų prie 
B-ažnyčios klestėjimo dvasinei žmonių -ge
rovei. Galop visus -paveda Marijos, Kris
taus ir Motinos Bažnyčios -globai.

J. Sakevičius

iš Izraelio per Egipto sieną į Aleksandri
jos ir Kairo miestus, bus macai ten -gyve- 
nianitiemls žydams.

Tai vienas iš pirmųjų praktiškų Izra
elio-Egipto taikos su-t.a-rt.ies rezultatų.
• Vietnamas paprašė Kinijos pradėti 

derybas Hanojuje dar šią savaitę, -kad ga
lėtų būti grąžinti normalūs -diplom-altinial 
santykiai taip tų dviejų kralštų. šį kartą 
Vietnamas jau nebesta'to - reikalavimo, 
kad „Kinija prieš -derybas baigtų atitrauk
ti savo Ikrai-uomenę iš Vietnamo teritori
jos“.
• Daugiau negu 5.000 -pakistaniečių mo

terų demonstravo Rawalpindi gatvėmis po 
bendros maldos mitingo fouv. premjero 
Bhutto .atminimui miesto parkuose. Poli
cijai pradėjus jas (sklaidyti, iš jų pasipy
lė akmenys ir plytgaliai, šūkiai buvo nu
kreipti prieš prez. .gein. Zia, kuris velio
niui nepakeitė mirties bausmės.
• Vokietijos kancleris Helmut Schmidt 

geg. 2-4 dienomis lankysis Bulgarijoje 
kaip kompartijos generalinio sekretoriaus 
Toldor živkov oficialus svečias. Vizitai per 
geležinę uždangą nemažėja ir krypsta -ne 
vien į Sovietų Sąjungą.
• Ugandoje kovos apsiramino. Kariuo

menė kartu su Libijos atsiųstais pastipri
nimais gana skubiai 'traukiasi iš sostinės, 
■neit nebeturi sąlyčio su pirmyn žygiuojan
čiais sukilėliais. Tu om tarpu Moži mieste 
šiaurinėj Tanzanijoj susirinkę. apie ‘šimtas 
uigandiiečių egzilų -atstovų, niuo marksistų 
ligi -mon-archistų, vienbalsiai išrinko -būsi
mos vyriausybės -premjeru Jusuf Lule, 
buv. universiteto rektorių.

— Texas ir Oklahoma valstijas JAV-ėse 
nusi-aiutęs viesulas (tornado) balandžio 11 
d.., perėjęs tik per 4-ių apskričių (coun
ties) ruožą, paliko viršum 60-tnes užmuš
tų ir bent 800 sužeistų.

Orai šįmet yra sunkiai įspėjiami. štai 
New Yorko valstijos šiaurės vakaruose 
balandžio 10 d. prisnigo.
Ne vien. orai. Vos 5-6 minutes trukęs vie

sulas -atliko savo darbą, vandalai pradėjo 
daužyti išlikusius sveikus prekylanigi-us 
miesto centre ir ėmė įgrobti -prekes. Toks 
jau yna naujas paprotys Amerikoje. Pri
reikė kariuomenės tvarkai grąžinti.

— Sadistais paskelbė IV. 19 d. įvyksiant 
referendumą Egipto-Izraelio sutiarčiai ra
tifikuoti (patvirtinti) ir ka-i kuriems ki-

TRUMPAS MEDAUS MĖNUO

Mėnuo medaus, mėnuo alaus, mėnuo rū
gusio pieno — sakydavo linksmas lietu
viškas priežodis.

Egipto-Izraelio taikos sutartis, dar tik 
prieš dvi savaiti taip skausmingai išbaig
ta -ir taip teatrališkai pasirašyta... Wa- 
shingtone, jau ima kibirkščiuoti.

Prez. Sadiat pasakė kalbą. Jis nlediplo- 
mialtiškaii pasakė daugiau, .negu reikėjo. Jis 
išsitarė tarp kitko, kad Egiptas eventua
liai padėtų Sirijai, jei taikos derybos ne
įstengtų grąžinti jiati Izraelio okupuotų Go- 
iano aukštumų -teritorijos ir dėl to kiltų 
karas.

Izraelio krašto apsaugos ministras 
Weizman ir premjero pavaduotojas Jadin 
tuo pretekstu atidėjo savo keliones i Kai
rą -bent dviem savaitėm. To-s kelionės bu- 
busios sutartos iš anksto ir turėjo aptarti 
taikos -sutarties vykdymo kai kurias deta
les, ypač Gazos teritorijos grąžinimo Egip
tui tvarkaraštį.

Tuom tarpu Tel Avivo turguje PLO 
(patestiniiečių partizanų organizacija) iš
sprogdino teroristinę bombą, užimušusią 1 
žmogų ir -sužeidusią 35. 20 iš jų paguldyti 
ligoninėn.

Izraelis iš savo pusės po 5 valandų nuo 
-tos bombos sprogimo pasiuntė žemai 
škrenidanči-u-s lėktuvus į -Libaną bombar- 
diuoti ten 2 žinomas PLO .stovyklas tik 12 
mylių atstume nuo sostinės -Beiruto. Ten 
buvo užmušti bent 3 žmonės, nekalbant 
apie kitus nuostolius.

I-r taip, -sutarties pasirašymo televizinis

ATVELYKIO MINTYS
Eilėraštis iš Lietuvos

MIELAS EUROPOS LIETUVI,

Norėtųsi ranką paspausti karštai 
Ir žodžiais švelniausiais kalbėti, 
Kai skambins bažnyčioj Velykų varpai, 
Jums laimės didžios palinkėti.

Lai nuotaika šventėj Jums būna gera, 
Lai džiaugsmas kelius Jūsų lydi, 
Padangė lai būna visuomet giedra, 
Lai polėkiai džiugina širdį!

Lai Nemuno kraštas Jums būna brangus, 
O tėviškei meilė liepsnoja,
Jūs“ didįjį darbą telaimin“ dangus, 
Dėl tikslo nebokit pavojų!

Velykose linkiu margučių gražių. 
Kūrybai — naujosios ugnelės! 
Pakelkite taurę tarp savo draugų 
Už gimtąją bočių šalelę!

Tautietis Lietuvoje

Gėris ir Blogis
Didysis žemaitis vysk. M. Valančius „Že

maičių vyskupystės“ knygoje įdomiai ap
rašo Velykų laukimą.

Esą ligi 1634 m. velykinį laikotarpį te- 
suidariuisios vos -dvi savaitės. „Kas gyvas“ 
turėjęs tuo metu „prieiti prie -kunigo ir 
Švč. Sakramentą priimti“,, o (tai buvę 'ne
įmanoma. Vysk. Jurgis Tiškevičia tada 
„mleldė Urbono VIII, kad teiktųsi pratęs
ti“. 1636 m. raštu pop. Urbonas leidęs „per 
septynerius metus ištisą laiką nuo pusia-u- 
gavėnio (lig Sėkmi-niių -skaityti už velyki
nį“.

Lietuviai j-au itada Velykų nuotaikoje 
j-aiu-tė nuolatinę -gėrio ir blogio kovą. Esą 
„didžiajai nedėlioti baigiantis, kelios idė- 
šimtys jaunikaičių, it kareiviai apsidariu
sių, su kalavijais ir šaudyklėmis sergėda
vo grabą Viešpaties Kristaus“. Velykų ry
tą „vienas vaikiukas, -biiauriai -apsidairęs, 
■burną uždengęs juoda liečyna, užbrukęs 
už juostos jiuodvrainį negyvą ir varną, pri 
kergęs -arklio kaukolę ir netuščią plėčką, 
skrajojo, vartaliojos po šventorių“. Jis 
taip elgęsis dėl to, „kad išreikštų velnią, 
per altsilkėluSį Knistų pergalėtą, verkiantį, 
nežiniaintiį ką bedaryti“.

Tačiau ,jtą negerą pramomį vyskupas 
Juozapas Giėdinaitis 22 d. gegužės 1812 bū
tinai iš-novij-o“.

Keičiasi laikai, keičiasi papročiai.

tiems įstatymams priimti, kurie visumoje 
kiek praplėstų piliečių teises. Būtų pa
leistas dabartinis parlamentas ir renka
mas naujas. Dar vienas naujas parlamen
tas šį pavasarį. 

teatras ėjo sau, o žydų ir arabų santykių 
tikrovė eina sau. Kaip -toli?

NAUJA STREIKŲ FORMA

Sunkvežimių vairuotojų streikais, pa
skelbtas metams ibesikeičianit Anglijoje, 
savotiškai nubangavo per visas kitas dar
bininkų -unijas, kurių darbo sutartys dar 
nepasibaigė, bet yra besi-baigiančios šiais 
metais. ~

„E. L.“ jau buvome pranešę, kad Lon
dono paštininkai ėmė labai nerangiai pri
statinėti laiškus, o vieną penktadienį ir 
po to dar porą dienų, kad žmonės geriau 
tai pastebėtų, nustojo išnešioti korespon
denciją visiškai.

Kodėl? Pasirodo, paštininkų unija te- 
bevyksta-nčiose derybose gavo jiems nepa- 
tenkdn-amą pasiūlymą ir kaž kas kaž kur 
nutarė ,paspausti“ neoficialiai. Streiką 
skelbti būtų nelegalu. Gali nubausti. -Bet 
užrakinti pašto įstaigos dūris apie 10 vai. 
ryto ir užklijuoti raščiuką, kadi „tarnau
tojai atsisako dirbti viršvalandžius“ — 
nėra nelegalu. Kas ten vazcisis patikrinti 
ir teisiškai įrodyti, kodėl iš tikrųjų įstai
ga buvo uždaryta.

Kai pasklido gandas, jog vyriausybė 
siūlo pakelti atlyginimus 12%, atseit kiek 
daugiau, paštai atsidarė, laiškanešiai už
vertė gavėjus laiškų pundais.

Po dviejų savaičių, pirmadlieniį tame pa
čiame Londone pusė visų tamn-autojų pa
vėlavo į dambą -bent 45 min. iki IĮ valan
dos. Kodėl? Pasirodo, požeminių trauki-

(Nukelta į 4 psl.)

Kraujo kaina
Po suprelkylbinitų Kristaus Gimimo šven

čių nejučiomis ateina ramios, bet pakilios 
Prisikėlimo šventės.

Jei daug ką žavi kalėdinė romantika — 
pralkairtėlė su Kūdikėliu ir ramiomis -ave
lėmis, išpuošta eglute ir krūvos žvilgan
čių atvirukų, -— Prisikėlimo šventės pri
mena, Ikiad Kūdikėlio miisij-a, praėdlta tvar
telyje, -kai užeigoje nebebuvo Jam vietos, 
net lapaštal-am-s nesuprantamu mistiniu 
būdu vedė į Kalvarijos kalną ir grubų 
kryžių.

Šv. Jonais, glauistęsis prie Kristaus krū
tinės, nubėgęs su ®v. Petru ir Manija Mag- 
daliiete prie kapo ir pamatęs numestas 
drobules ir Skarą, pradžioje apstulbo, bet, 
visa pamatęs, įtikėjo: ,,-Mait, jie dar nebu
vo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisi
kelti iš numirusių“ (Jn 20, 9).

Luiįgi Santucci „Wrestling with Christ“ 
knygoje vaizduoja kape Kristų, svarstan
tį gyvenimą ir mintį. Įspūdinga aplinka, 
dramatinė įtampa išsilieja šiais tariamais 
Kristaus žodžiais:

„Baisu buvo mirti, bet dialbar, esant gy
vam mirtyje, yra neišsakomas džiaugs
mas... -Aš išeinu. į Šviesą, nes aušta Vely
kų rytais. Juozapo sode 'šviesu, o mano ko
jiais liečia rasa. Rtyų dangus krauju -ap
taškytas. Kokia braigenybė kraujais, ku
ris visa nuperka. Aš -perku viską. Perku 
sielvartą ir Skausmą, piktžodžiavimą ir iš
davystę. Ant Kalvarijos kalno išspjoviau 
kempinę, pamirkytą uksuse, bet dabar 
praryju Mirtį, kad! ji daugiau n-ekerotų. 
Tai paskutinis mano kančios siaubas. Pas
kum gi skambės muzika, muzika iki pa
saulio pabaigos“.

Ir -mes įsilliejame šią atpirkimo muziką.
Kun. J. Kuzmickis
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Baltarusijos Lietuviai
Dabartinėje lElaltarusdoos TSR teritcĮri- 

joje gyvenančius lietuvius (tiksliau — 
lietuviškai kalbančius arba mokančius 
klabėti žmones) pagal kilmę galima skir
ti l dvi grupes: niuo seno gyvenančius vie
tinius gyventoj us ir vėliau apsigyvenu
sius, t. y. atsdkėlėlius.

Vietinių lietuviškai kalbančių gyvento
jų yra nepalyginamai daugiau negu atsi
kėlusių jų. Absoliuti jų dauguma gyvena 
šiaurės vakarų Baltarusijoje, daugiausia 
su Lietuvos TSR susisiekiančiuose rajo
nuose, kaip antai, IBIreslaujos arba Braslo- 
vo, Pastovių (Vitebsko srt.), Astravo, Įvi
jos, Varanavo (kuris seniau vadinosi Ba- 
latna), Gardino (Gardino srt.) ir kt.

Vėliau į Baltarusiją nusikėlusių lietuvių 
įgyvena (įvairiuose miestuose ir kaimuose. 
Tai daugiausia neseni išeiviai iš įvairių 
Lietuvos vietų. Pvz., Borisovo, Mogiliovo, 
Mstislavlio, oršos, Polocko, Vitebsko ir kt. 
rajonuose pasitaiko didesnių ar mažesnių 
kaimų, (įsikūrusių XIX a. pabaigoje ir XX 
a. .pradžioje, pirktose buvusių dvarų že
mėse. Pastaruoju metu daugelis tų išeivių 
palikuonių baigia persikelti į miestus (da
lis jų grįžo į Lietuvą) arba asimiliuotis su 
vietos gyventojais.

Dėl įvairių istorinių politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio pobūdžio priežasčių vi
siškai suslarvėj'us tarpinėms apylinkėms, 
dalis šių senųjų ‘lietuviškų vietų 'Su pa- 
gritnldlinlilu lietuvių kalbos plotu betarpiš
kai nebesusisdekia. Tokios nuo pagrindinio 
lietuvių kalbos masyvo atitrukusios, bal
tarusių ir ‘iš (dalies lenkų kalbų izoliuotos, 
lietuviškos vietos vadinamos „salomis'1. 
Tai lietuviškų kaimų grupės apie Gervė
čius (lAstravo raj.), Lazūnus (Įvijos ra j.), 
Zietelą (Zietelos airfba Datlovo raj., Gar
dino srt.) (MG, 1975, Nr. 6) ir kt. Gervė
čių ir ILazūsų lietuviškas salos yra paly
ginti nesenos, su pagrindiniu lietuvių kal
bos plotu ndbesiusisiekiančios maždaug 
nuo XIX ia. antrosios pusės. Seniausiai, 
Zietelos sala, išlikusi nuo XIII-XVI a. 
(MG, 1975, Nr. 8).

Kalimai, kuriuose yra (daugiau ar ma
žiau lietuviškai kalbančių ar mokančių 
kalbėti žmonių, eina pramaišiui su (balta
rusiškais ' ir iš dalies lenkiškais kaimais 
(daugelyje jų .anksčiau gyventojai ir
gi įkalbėję lietuviškai). Gania plačiai to
kių kaimų išlikę vakarinėje Breslaujos 
raj. dalyje, (daugiausia apie Apsą, mažiau 
Vidžių, Drūkštų (Drisvėtų) ir vakarinėje 
Breslaujos apyl. dalyje. Vyresniosios kar
tos (atskirų šelmių ar asmenų iš seno yna 
išlikę vakarinėje Pastovių raj. dalyje, 
maždlaug tarp Kazėnų, Pastovių, Kamojų 
ir Lentupio, taip pat (tarp Lentupio ir 
Kliukščionių. Didžiausią pramaišiui (lie
tuviškai, baltarusiškai ir iš dalies lenkiš
kai) kalbančių žmonių masyvą sudaro 
Varemavo rajonas. Šiek tiek lietuviškai 
mokančių diar galima sutikti šiaurinėje 
Lydos raj. dalyje į ‘šiaurę nuo Žirmūnų. 
Gandino rajone kiek daugiau lietuviškai 
įkalbančių įgyvena Lietuvos resp. pasieny
je — Pervalko, Pariečės, mažiau Ašiužios 
(Hožois) ‘apyl. ir kt.

Apskritai lietuvių kalba čia išsilaikiu
si gania nevienodai. Daugiausia lietuviškai 
kalbančių (įvairių kartų (atstovų yra Ger
vėčių ir Petlėsois apylinkėse. Kitur lietuvių 
kalba (geriau išsilaikiusi tik pavieniuose 
kaimuose ir tai dažnai nebe visose šeimo
se vienodai, pvz., Dočiškių (į šiaurę nuo 
Rodūnios), Piliakalnio, Plikių, Sklodonių 
(į rytus nuo Rodūnios), Dainavos, Bieliū
nų, Ramaškonių, Stanišių (į rytus nuo Va
ranavo), Dvarčinių, Misų, šalnakandžiių,

Ekonominis ir kultūrinis kaimo 
atkutimas per pirmąjį dvidešimtmeti

Agr. J. LŪŽA

(,,Naujoji Romuva“ No. 2, 1939 m.)

IV. IŠVADOS

Iš visa to, kas čia bent apgraibom iš
dėstyta, aiškėja, kad ekonominis ir kul
tūrinis mūsų kaimo atkutimas per pirmą 
dvidešimtmetį yra gana didokas. Į kurią 
tik sritį pažvelgsi, visur matysi padarytą 
pažangą. Tačiau iš kitos pusės nereikia 
galvoti, kad kaimas jau tiek yra pasida
ręs progresyvus kad dabar gali džiaugtis 
savo laimėjimais nieko naujo nebekurda- 
mas. Priešingai! Visa tai, kas padaryta, 
yra tik didžiojo atkutimo pradžia, toli gra
žu dar nevisur prilygstanti mūsų kaimy
nams. O ir ten, kur kaimynus jau esame 
pasiviję ar pralenkę, taip pat dar reikia 
daug nuolatinio rūpesčio ir darbo. Plačiau 
neliesdami jau nagrinėtų dalykų, susto
sime kiek ties taisdarfoais, į kuriuos ateity 
pirmiausia turėtų būti nukreiptas dėmesys.

1. Nusausinimas ir melioracija turi eiti 
dvigubu tempu. Tam reikalui ateity nerei
kia gailėtis nei laiko nei pinigų, nes kaip 
reikiant šių darbų neatlikus, jokia žemės 
ūkio pažanga neįmanoma. Ypačiai kreip
tinas dėmesys i detalų nusausinimą, nes 
daugely vietų magistraliniai grioviai jau 
baigia užakti, nedavę ūkininkams jokios 
didesnės naudos.

2. Mūsų žemės derliai yra katastrofiškai 
maži. Per ateinantį dvidešimtmetį juos 
privalome pakelti, dvigubai. Neminint der
liaus pakėlimo priemonių, pabrėžtina, kad 
vistiek reikia dirvą arti, ar ji duoda iš vie
no ha. 20 ar 40 centnerių javų.

3. Gyvulių, ypačiai raguočių, ūkis dar 

Zabartnlnkų (apie Apsą) ir kt. Dugelyje 
kitų vaidinamųjų lietuviškų kaimų lietu
viškai kalba arba moka kalbėti paprastai 
tik vyresniosios kartos atstovai. Daug kur 
apie Armoniškes, Asavą, Nočią, Rodūną, 
Breslaują ir kt. gerai kalba tik vyriausios 
kartos atstovai.

Dauguma minėtų rajonų lietuviškų vie- 
ųt gyventojai yna dvikalbiai, kartais tri
kalbiai ar keturlkialbiai. Be lietuvių kal
bos, įkuria paprastai įkalbama šeimoje ir 
kaimynų ar giminių susibūrimuose, be
maž visi geriau ar blogiau moka ir (balta
rusiškai. Vyresniosiols kartos atstovai dar 
neblogai moka lenkiškai, o jaunesniosios 
— rusiškai. Baltarusių kalba čia vyrauja 
ne tik kaip viešoji kalba, bet dažnai ir 
kaip šeimos.

Priklausymą katalikų religijai XIX a. 
neretai imta tapatinti su lenkų nacionali
ne pirklausomybe. Todėl nors šiame kraš
te vyravo kalbinė įvairovė, dauguma -gy
ventojų pagal čia vyraujančią katalikų ti
kybą save pradėjo laikyti lenkais.

Vis dėlto baltarusių kalba ne tik nesi
davė lengvai išstumiama lenkų kalbos, bet 
maždaug nuo XIX a. vidurio pradėjo spar
čiai plisti. Jei čia įsivyrauti padėjo nema
ža (aplinkybių. Kadangi lietuvių etniniai 
pakraščiai iš seno siejosi su baltarusių 
plotais, todėl baltarusių kalba alš tradici
jos atliko tarpusavio bendravimo priemo
nės vaidmenį. Baltarusių, kaip zoninės ar
ba regioninės, kalbos vaidmuo čia ypač 
sustiprėjo XIX amžiuje.

1970 m. (surašymo duomenimis lietuviais 
save laikančių žmonių Baltarusijos TSR 
buvo 8.092 gyventojai (kartu su vieti
niais). Iš viso Baltarusijos miestuose gy
veno 3.291 lietuvis, iš (kurių 1.898 žmonės 
gimtąja kalba laikė lietuvių, 1.096 — ru
sų, 281 — baltarusių, 16 — kiltas kalbas. 
Iš viso kaime gyvenusių 4.801 gimtąja lai
kė lietuvių kalbą 3.704, rusų —■ 230, bal
tarusių — 853, kitas kalbas —■ 14. Tokiose 
statistikose paprastai atsispindi pačių as
menų tautybė, bet ne visada gimtoji ar 
faktiškai dažniausiai vartojama kalba.

Baltarusijoje gyvenančių lietuvių arba 
lietuviškai (kalbančių gyventojų kultūri
nis gyvenimas Ingi nėra visur vienodas. 
Gervėčių ir Pelesos apylinkių gyvento
jams pageidiauj'ant nuo 1956 m. daugelyje 
mokyklų iki 8 klasės buvo pradėta dėstyti 
lietuvių kalba (kairiui vietoje buv. balta
rusiškų atidarant mokyklas rusų dėstomą
ja kalba). Pvz., Gervėčių apyl . lietuvių 
kalba dėstomlal Gervėčių vidurinėje mo
kykloje, Girių aštuonmetėje ir Rimdžiūnų 
pradžios mokykloje, Pelesos apyl. — Pele
sos iir Pavalakės (aštuonmetėse mokyklose. 
Kurį laiką (iki uždarymo, nebesusidanius 
reikiamo mokinių skaičiaus) lietuvių kal
ba dėstyta dar Dubintų (Pelesos lalpyl.) ir 
Gėfliūnų (Gervėčių apyl.) pradžios mo
kyklose.

Kalbiniu požiūriu šie Baltarusijos TSR 
lietuviški! pakraščiai sudaro iš esmės pa
grindinių lietuvių kalbos tarmių tęsinį už 
Lietuvos respublikos ribų. Į rytus nuo 
Lietuvos sienų išlikusios lietuvių šnektos 
apie Apsą, Kamojuis, Gervėčius, Lazūnus 
ir kt. priklauso rytų aukštaičių vilniškių 
patarmei, o į pietus, t. y. apie Armoniiš- 
kes, Asavą, Benekaiimį, Kauleliškes, Mo
čią, Pelesą, Rodūnę, Varanavą, Pariečę, 
Pervalką ir kt. — pietų aukštaičių patar
mei. Pagal ankstesnę tarmių klasifikaciją 
pietrytiniai lietuvių kalbos ploto pakraš
čiai dlar kartais vaidinami dzūkais ir ata
tinkamai Skirstomi į rytų ir vakarų dzū
kų. patarmes. Išsiskiria tik Zietelos lietui- 

taip pat permažai išsivystęs. Latviai žy
miai daugiau eksportuoja sviesto negu 
mes, nors jų ūkininkavimo sąlygos tokios 
pat. Bet iš kitos pusės gyvulių ūkis glau
džiai siejasi su derlių kėlimu ir žalienų 
gerinimu. Tad tos visos šakos turi eiti 
greta viena kitos.

4. Ž. ūkio švietimas yra aiškiai silpnas. 
Mokyklų tėra permažai, o ir tų pačių dau
gumas blogose patalpose. Daibartiniai ž. 
ū. švietimo vadovai' jau yra atkreipę į šį 
reikalą dėmesį ir ateity, be abejo, jis bus 
galutinai sutvarkytas.

5. Kaimo statyba labai bloga. Daugumas 
trobesių blogai pastatyti ir labai neprak
tiški. Per sekanti dešimtmetį turi būti 
mestas šūkis: gana lūšnose gyventi! Kad 
toji geresnė statyba ūkininkams būtų pri
einama, neabejotinai bus reikalinga vy
riausybės parama ir intervencija. Dabar 
daug kur vykstanti neoficijali plytų spe
kuliacija ir perdidelis jų pareikalavimas 
užkerta ūkininkams kelią į mūrinę statybą

6. Pagaliau kooperatinis judėjimas turi 
žymiai daugiau paplisti mūsų kaime. Jeigu 
šiuo laiku jau kalbama apie turgų nukėli
mą į šeštadienius, tai tą bus galima visiš
kai įgyvendinti tik tada, kai žmonės bus 
kooperatiškai gerai apsišvietę ir organi
zuoti1. Kooperatinis judėjimas turi pasiekti 
visus užkampius, nes tik jis vienas leidžia 
kad iir smulkiausiems žemės savininkams 
pasidaryti faktiškais ūkiškojo gyvenimo 
dalininkais.

(Pabaiga)

Anglijos Lietuviu gyvenimo vairuotojai
DBLS Suvažiavimas išrinko naujų na

rių, papildydamas valdybas vietoj tų, ku-

(Suivažiavime perrinktas DBLS pirmi
ninkas. Vadovauja taip pat Europos lietu
vių skautams.

vių šnekta, savo pagrindinėmis ypatybė
mis ‘sutampanti su vakarų (pagal ankstes
nę klasifikaciją su vidurio) aukštaičių 
tarme.

Visos tų lietuviškų pakraščių, ypač sa
lų, šnektos, nors ir turi daug bendrų ypa
tybių, yra nepaprastai savitos, (dėl izolia
cijos išlaikiusios nemaža archaiškų bruo
žų, o dlėl (artimų kontaktų su slavų kalbo
mis sukūrusios įdomių naujybių. Kadan
gi <tų lietuviškų vietų tarpusavio kontak
tai ir kontaktai su pagrindinio lietuvių 
kalbos ploto (atstovais ilgą laiką buvo 
menki, todėl neretai (skiriasi ne tik (apy
linkių ar kaimų grupių, bet ir atskirų kai
mų šnektos.

Dėl visų tų savitumų ir šiaurvakarinių 
Baltarusijos, ir pietrytinių Lietuvos pa
kraščių Šnektos seniai vilioja įvairių tau
tų kalbininkus. Atskiras Šnektas ar jų 
grupes tyrinėjo E. Volteris, K. Būga. J. 
Jablonskis, J. iRozvadovskis, O. Brochas, 
E. Frenkelis, J. Endzelynas, J. Otretmlskis,
J. Balčikonis, J. Senkus, Ch. Stangas, P. 
Aruirna ir kt. Nusikėlusių lietuvių Ma'lka- 
vos kalimo (Mstislavlio raj.) šnektą tyri
nėjo M. Kilnidlurytė-iSivicklenė. Ir ‘dabar, 
plečiantis baltų slavų kalbų ryšių tymiėji- 
mui, į tų šnektų teritorijas bene kasmet 
atvyksta vis daugiau tyrinėtojų iš įvairių 
mokslo centrų — Maskvos, Vilniaus, 
Minsko, Kijevo, Leningrado ir kt.

Ne kartą čia (buvo ‘atvykusios įvairios 
specialios telminės dialektologinės, toponi
minės, tautosakinės, etnografinės — (arba 
kompleksinės ekspedicijos.

Filol. k. Aloyzas Vidugiris

(Mokslas ir Gyvenimas)
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1978 m., Nr. 74 (111). Administracija: 14 
Thelma Drive, (Bakersfield, Ca 93305, 
USA. Metinė prenumerata: Ausitralijloije, 
JAV ir Kanadoje — 7.00 dol., kitur — 5.00 
dol. 80 psl.

NATIONALITIES! PAPERS. Rudluq, 
1978. Vol. VI, Nr. 2. Leidžia: The Associa
tion for the Nationalities (USSR and East 
Europe) Ine. Leidinys talpina įdomų 
straipsnį apie Kinijos pažiūras Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu („China's View of the 
Baltic States-1, Vilnis V. Švies) ir gania iš
samią musų disidentų rašytojų bibliogra
fiją. 241 psl.

LYRE FRUIT dm light syrup (LYROS 
VAISTAI pasai din talme įmerkime), Arėjas 
Viltkauisfcas. Eilėraščiai anglų kalboje. 32 
psl.

rių kadencija buvo pasibaigusi. Naujos 
sudėties valdybos išsirinko savo pirminin-

ZIGMAS JURAS
‘Lietuvių Namų Bendrovės pirmininkais, 

per daugelį metų darbščiai dirbąs ekono
miniuose ir kultūriniuose Anglijos lietu
vių baruose.

LKB Kronikos Nr.36
LIETUVOS IR TARYBŲ SĄJUNGOS 

KATALIKŲ GYVENIMAS, IŠBRINKUS 
ŠVENTUOJU TĖVU JONĄ PAULIŲ II

Jono Pauliaus II išrinkimas Vyriausiu 
(Bažnyčios Ganytoju yra nepaprastas is
torinis įvykis, turįs dlidelėls reikšmės ne 
tik (bendrai Katalikų Bažnyčios gyvenime, 
ibet ypač svarbus Rytų Europos katali
kams.

Pirmą kartą Bažnyčios istorijoje Apaš
talų Soste matome Rytų Europos atstovą. 
Šv. Tėvas JONAS PAULIUS II yra asmuo, 
kuriam pačiam teko išgyventi II pasauli
nio karo žiaurumus, mlatyti baisias diaiugy- 
bės nekaltų žmonių kančias ir mirtį. Jam 
pačiam teko paragauti darbininko vargo, 
mokytais (pogrindinėje (kunigų seminarijo
je. Jis (turėjo progos pažinti ne tik Vakarų 
pasaulį, bet gerai susipažinti su klastinga 
ir nuoseklia Maskvos išdirbta marksisti
nio ateizmo kovos su Bažnyčia metodika. 
Gavęs kunigystės šventimus, jas turėjo 
progos pasidarbuoti įvairiuose pastoraci
nio danbo baruose. Tapęs vyskupu, o vė
liau kardinolu, jis pasidarė artimiausiu 
Jo Eminencijos ‘Lenkijos Primo kardino
lo VIŠINSKIO bendradarbiu. Lenkijos 
Episkopatas, savo Primo vadovaujamas, 
sugebėjo taip išmintingai ir drąsiai vado
vauti savo dvasininkams ir tikintiesiems, 
kad už jų pečių stojo visa Lenkija, prade
dant nuo angliakasių ir baigiant inteli
gentais. Jie mokėjo (įtikinti savąją tautą, 
kad kova už katalikų tikėjimą ir dorą yra 
tautos (gyvybės ir mirties klausimas. Jie 
savo tvirta ir principinga laikysena išmo
kė net (socialistinės valstybės pareigūnus 
gerbti 'Bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Kar
dinolas VIŠINSKIS parinko daugybę lElaž- 
nyčiai .atsidavusių vyskupų. Rūpestingai 
ir uodiali tvarkoma pastoracija daivė nuo
stabių vaisių. (Pokario metais ateistiniais 
pagrindais tvarkomoje valstybėje katali
kų įtikėjimais ne tik nesusilpnėjo, bet tiek 
sustiprėjo, kad Lenkijos katalikai tapo 
vieni alš uoliausių Europoje. Nors iir pas 
juos varžoma religinė spauda, bet jie yra 
išl'eildę daug gerų veikalų, turi savą perio
dinę spaudą, net katalikišką universitetą 
Liubline. (Lenkijos vyskupai drąsiais ir 
pagrįstais reikalavimais išsikovojo tokią 
laisvę, (kokios neturi daugelis socialistinių 
respublikų, o mumis apie jas net ir svajo
ti sunku!. Tiesa, ir Lenkijoje Bažnyčios 
veikla varžoma įvairiomis priemonėmis, 
išrastomis ne įtik Lenkijos socialistinės 
vyriausybės, bet ir ateistinės Maskvos.

Kardinolų Kolegija, vertindama Lenki
jos Katalikų Bažnyčios kovos rezultatus, 
vieną iš ipagrinldlilnaų jos vadovų — Kroku
vos kardinolą Karolį VOJTYLĄ išrinko 
Šventuoju Tėvu.

Tai didėlis padrąsinimas ne tik Lenkų 
tautai, beit ypatingai Lietuvai, Ukrainai, 
Baltarusijai ir visiems Tarybų Sąjungos 
katalikams bei krikščionims. Naująjį po
piežių entuziastingai sutiko ir Tarybų Są- 
ujngos kovotojai už žmogaus teises. Mes 
visi tikimės iš naujojo popiežiaus susi
laukti (stiprios paramos. Todėl grįžo vil
tis, kad ateityje mes nesijausime palikti 
Kremliaus ateistų savivalei.

Mūsų viltys iš karto pasiteisino. Jau pir
mojoje savo kalboje naujasis popiežius 
prisiminė kalinius už įtikėjimą. Mus jau
dina Šv. Tėvo pasisakymas, jog pusė jo 
širdies priklauso 'Lietuvai, kad jis apie 
mus nuolat mąsto. Visi lietuviai pasijuto 
ypatingai šv. Tėvo ‘įvertinti, kai per inau
guracijos iškilmes jis prabilo lietuviškai 
ir išimties keliu priėmė mūsų vyskupus 
ir ijlemis pareiškė, jog yra gerai susipaži
nęs su Lietuvos (tikinčiųjų reikalais. Lie
tuvos 'tikintieji pilni vilties, kad naujasis 
Šv. Tėvas labai pairams mūsų kovą už vi
sišką Katalikų Bažnyčios laisvę ir žmo
gaus teises Tarybų Sąjungoje.

kus, kurie vairuos lietuvių gyvenimą Aug. 
lijoje per šiuos metus. Juos čia mielai pri- 
statome „E. L.“ skaitytojams.

EIMUTIS ŠOVA
Tarybos pirmininkas. Gyvai reiškiaisi 

jaunimo veikloje.

JAUNŲJŲ LITERATŲ ŠVENTĖ 
ANYKŠČIUOSE

Anykščiuose vyksta didelė jaunųjų li
teratų šventė, ‘skirta lietuvių literatūros 
klasiko Jono lEliliūno gimimo 100-osiatns 
metinėms.

NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLA 
MAŽEIKIUOSE

Jau keli metei Mažeikiuose vyksta di
džiulė Statyba. Statoma naftos perdirbimo 
gamykla, kuri susideda iš trijų savaran
kiškų, bet tarpusavyje susietų objektų: 
malftos perdirbimo įrengimo, elektros jė
gainės ir vandens valymo įrengimų. Pa
grindinė statyba užima keturis kvadrati
nius kilometrus. Vidaus kelių tinklo ilgis 
— 24 km. Ateinančiais metais norima ati
duoti eksploatacijai gamyklos pirmąją da
lį.

Gamykla negalės veikti be elektros ir 
technologinių garų. Todėl čia pat statoma 
jėgainė. Visa įmonė sunaudos daug van
dens. Nutekančiam vandeniui valyti sta
tomi įrengimai, kurie turės vandenį išva
lyti mechaniškai ir biochemiškai. Išvaly
tas vanduo bus (kaupiamas tvenkiniuose, 
kur jis atsistovės, o vėliau ne miaudiymosi 
sezono metu 90 (km ilgio vamzdžiu buis nu
vestas į Baltijos jūrą. Ten, giluminiu tri
jų kilometrų ilgio kolektoriumi naudotas 
vanduo bus išleistas į jūrą. Tuo būdu ti
kimasi ‘apsaugoti gamtą nuo užteršimo 
naftos gamyklos atliekomis.

LIETUVOJE MIRĖ ŽMOGAUS TEISIŲ 
GYNĖJAS

Balandžio mėn. pradžioje mirė ton. Ka
rolis Garuckas, Ceikinių (klebonas, Lietu
viškos Helsinkio grupės narys, g. 1908 m. 
Palaidotas įGeikiiniuose, Ignalinos rajone 
balanidiož 10 d.

Apie velionies energingą veiklą rašo 
„L. K. B. (Kronika“.

KAI RIMTAI PAGALVOJI

Kai žmogus pagalvoji rimtai, tai imi ir 
ką nors gero sugalvoji. Va, kad ir su tais 
pačiais ,,Raudonojo Spalio“ gamyklos ba
tais. Galiu duoti gerą patarimą.

Skuodo avalynės parduotuvėje gruodžio 
26 d. nusipirkau dvi poras ,,Raudonojo 
Spalio“ gamybos batų po 16 rb 25 kap. 
Batai lyg ir nieko. Tik, deja, padėvėjus 
pirmą savaitę, susivijo ,,liežuviai“ ir išlin
do pro apačią. O antroje savaitėje nusilu
po padai. Nuvykstu į parduotuvę. Taip ir 
taip, sakau, broką parduodate. Tokia mei
lutė moteriškė, prekių žinovė, ir sako:

— Nė kiek! Nemoki dėvėti ,,Raudonojo 
Spalio“ gamybos batų. Nusipirkęs pir
miausia kreipkis į buitinio batsiuvius, kad 
pakaltų padus. Taip daro visi skuodiškiai.

Atsiprašiau, kad esu ne Skuodiškis. Ir 
ėmiau galvoti. Sugalvojau, kaip minėjau, 

gerą dalyką. Tegul ,,Raudonojo Spalio“ ga
mykla parduotuvėse, parduodančiose jų 
batus, įsiveda naujų batų remontininko 
batsiuvio etatą. Sėdi sau toks batsiuvys 
greta pardavėjo ir pokšt pOkšt kala nau
jiems batams padus. Nei reklamacijų ga
myklai nebus, nei zyliojimo, teškant kaž
kur batsiuvio. Taip sakant, vienu šūviu du 
kiškiai.

K. PETRAUSKAS
(,,Valstiečių laikraštis“)
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Kiiijrašo
SIBIRE SU SADCNAITE

„Tėviškės Žiburiai'1 (1979. III. 8) at
spausdino savo korespondento pranešimą 
apie ipalsakallbėjimą Toronte spaudos kon
ferencijos metu su ukrainiete Nadia,; Svit- 
lyčnia, nesenai atvykusia i .JAV-bes. Mi
nėta moteris, baigusi universitetą, buvusi 
gimnazijos direktore, vertėja, knygininke, 
redaktore. Po metų tardymo (buvo nuteis
ta 4 metams sunkių darbų stovyklos Mor- 
doviljoje. Ten dlviejus metus ji išbuvo kar
tu su Nijole Sadūnaiite.

Apie Nijolę Įpasakojo su malonia šypse
na. Nijolę prisimena kaip laibai malonią 
lietuvaitę, kuri visoms padėdavusi, Ibuvu- 
si linksmai, mokėjusi keletą ulkrainietBkų 
dainų ir dažniai dainavusi.

Iš lietuvių iten buvusi dar lElirultė Kiu- 
dienė (?), nubausta dešimčiai metų. Toje 
politinėje koncentracijos stovykloje dau
giausia buvo rusų, ukrainiečių, žydų ir 
lietuvių. Kiek mailiau kitų tautybių.

Lageryje daug dalykų yra pasikeitę, bet 
daug kas likę iš Stalino laikų. Režimas 
eina blogyn — taisyklės griežtinamos. 
Anksčiau perduodavo laiškius iš visų ir 
per Raudonąjį Kryžių atsiųstus. Dabar 
galima gauti laiškus tik iš artimų giminių 
ir ribotą slkiaičių pagal lagerio vadovų nu
rodymus. Leidžiama ©auti tik vieną 5 kg 
maisto siuntini per metus, bet tik po vie- 
nerių metų.

■Maistais — kruopų sriubos arba košės, 
įkartais truputis bulvių. Mėsos ir pieno be
veik negalima gauti. Per mėnesį gali nusi
pirkti maisto tik už 5 rib. lagerio krautu
vėje, jei esi uždirbęs rublius stovykloje, 
neprasiikaltęs ir jei krautuvėje yra prekių. 
Lageryje reikia išpildyti darbo normas —■ 
kitaip sumažina maistą ir seka kitos bau
dos.

Vyrų ir moterų rajonai aptverti dvigu
bomis spygliuotomis tvoromis su išakėtu 
žemės tarpu. Žinios greitai pasklinda apie 
naujai atvykusius. Vyrų ir moterų sąly
gos vienodos: be jokių higienos sąlygų ir 
be mediciniškos pagalbos. Gydytoja atei
na kartą j mėnesį, bet negydo. Po savai
tės sirgimo galima patekti į ligoninę, kur 
nereikia dirbti, duoda mažiau valgyti, bet 
nėra medlilciiniškois pagalbos.

KALBOS VARGAI

T. Klyga „Dirvoje“ rašo labai aktualiu 
Mausimu. Jis saiko:

Jau ilgokas protarpis prabėgo, ikiai olkiu- 
■puotoj Lietuvoj oficialiai paskelbti kai ku
rie rašybos pakeitimai. Jie nėra didėti, ga
ma įsmiulkūls, bet reikalingi. Netrumpą lai
ką jie tenykščių kalbininkų buvo svarsto
mi, taip pat ir rašto vartotojų pageidauja
mi. Gyvoji vartosena tų pakaitų vis pasi
gedo.

Mumis išeivijoj verta taip pat priside
rinti, kad nuo tautos kamieno bent savąja 
kalba neatitoltumie. Tebūna mūsų visų — 
šiapus ir 'anapus uždangos — vienoda ra

Skciitytoju tulikai
VILNIAUS UNIV. MINĖJIMAS 

ČIKAGOJE

Prašyčiau painformuoti Jūsų skaityto
jus apie Vilniaus Universiteto 400 metų 
■sukaktį, ruošiamą šiais metais Čikagoje. 
L. Kat. Mokslo Akademijos Čikagos židi
niui tenka visa organizacinė šio parengi
mo nlašta.

Labai svarbu, lietuvių tautos požiūriu, 
kad mūsų visuomenė išį universitetą la
biau pasisavintų. Tai yra ypač svarbu 
Londone, kur lenkai akademiniuose 
sluoksniuose savo brošiūra yra labai ap
šmeižė lietuvius, kai jie perėmė Vilniaus 
universitetą. 'Londone yna 'įsisteigęs vad. 
Batoro Universitetas, 'kuris tęsia ar taria
si tęsiąs, Vilniaus universiteto tradiciją. 
Išeina, kad kova dėl Vilniaus universiteto 
nėra baigta. Ir ši sukaktis yra gera proga 
mūsų visuomenę tuo reikalu pajudinti.

Kun. Vyt. Bagdanavičius

JAUNIMAS UŽ AKCIJAS

S. Kasparas „E. L.“ Nr. 13 siūlo pri
traukti j’aiunimą, apdovanojant juos LNB- 
vės ‘akcijomis. Tad labai slidus metodlas. 
Reikia įsidėmėti, kad mes esame ne savo 
krašte ir už tai negalime turėti tokios for
mos akcinės b-vės, kaip turi anglai. Dide
le dialilmii lietuviai čia sudarė, sudaro ir 
sudarys mišrias šeimas. Mūsų lietuviškoms 
akcijomis teis yra gana pavojinga. Lietuvių 
S-gos vardu užrašytos akcijos visada liks 
lietuviams, o pavienių .asmenų, jei vyrais 
mirs, liks anglei žmonai, arba, žmonai mi
rus Jlilks anglui vyrui. Ir taip laikui bė
gant dauguma akcijų gali pasidairyti ang
lų nuosavybe.

Antras dalykas, toks viliojimas nėra 
garbingais. Visų pirma, mes seniai, nori
me, kad jaunimais, sulaukęs 18-20 metų 
stotų į organizacinį darbą, į atsakomybę, 
į tą nedėkingą, bet reikalingą visuomeni
nę veiklą. O kada gi jam pajausti jaunys
tę, kada pergyventi „Audros ir veržlumo“ 
laiikoaitrpį?! O juk „Stunm unid Drang“ 
periodais — tai beveik įgimtas reiškinys 

šyba, tebūna vieninga tautos kultūra. Ir 
bendrauti, .vienas kitą suprasti bus leng
viau.

Apgailėtina, kad savai kalbai globoti 
svetur neturim jokio centrinio vieneto. 
Tad ir apie 'šiuos rašybos pakeitimus dau
geliui nėra žinomla. Nors vienas antras 
laikrašits lyg puse lūpų, lyg tarp kitko pa
skelbė, ibet tai nėra visuotinis balsas, 'kiu
ris įpareigotų. Tiesą tariant, tokio siauro 
maisto paskelbimas tik maišatį sukelia: 
vieni jlaiu pradės naujaip vortoti, o kilti 
tenkinsis lig šiol įprasta rašyba. Kol nėra 
visuotinai pagarsinta, nederėtų vienam, 
kitam išsiskirti. Sujaukti lengva, bet ati
taisyti sunkiau. Svarbu spaudos žmones ir 
Skaitytojus neišmušti iš vėžių elgiantis, 
lyg mūsų rašyba tik palaida bala, kaip 
kas nori, taip raišo. Būtina, kad kuri nors 
centrinė įstaiga imtų rūpintis savo kalbos 
kultūra ir — rimtu būdu supažindintu vi
suomenę s urašybos pakeitimais.

ESMINĖ LIETUVIŲ-LENKŲ PROBLEMA

Amerikos žemyno lietuviški laikraščiai 
turi tokį rūpestingą bendradarbį, Stepą 
Vairanką, kuris atsidėjęs seka, kas lenkų 
emigrantų laikraščiuose, žurnaluose ir 
knygose rašoma apie Lietuvą, Vainių ir jo 
kraštą, štai „Tėviškės Žiburių“ Nr. 10 jis 
supažindina, kuo nepatenkintas skundžia
si lietuviais (Paryžiuje leidžiamojo „Kul
tūra“ (1978 m. Nr. 9) žurnalo bendradar
bis E. Zagiell:

„Nesėkmingas faktas lenkų-lietuvių 
santykių gerinimui yra tas, kad vyresnio
sios kartos žmonės, kurie mokėjo lenkų 
kalbą, nyksta. Dėl to toje srityje specia
listais pasidarė gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje buvę Lenkijos piliečiai, daž
niausiai nedraugiškai nusistatę Lenkijos 
atžvilgiu“.

Toliau S. Varanka pateikia tokį lenkų 
norų faktą:

„Nuo pat Vilniaus Okupacijos lenkai vi
sokiais būdais bando priversti lietuvius 
būti jų draugais. Tačiau, kai kalba eina 
apie Vilnių, lenkai jį savinasi. Pvz. .Brita
nijos Manchesteryje 1955 m. spalio 10 d. į 
nepriklausomybės šventę suvažiavo 7.000 
lenkų, kuriuos laimino vysk. Gawlina. Da
lyvavo žymūs pititlikai, gen. Andėrs ir kt. 
Organizacinio 'komiteto pirm. Jaroslaw 
Zaba perskaitė laisvojo pasaulio lenkų 
pasižadėjimą, susidedantį iš 12 punktų. 
Antrajame sakoma: „Ištvermingai kovo
sime už laisvę savo tėvynės Lenkijos pil
nose .ribose su Lvovu ir Vilnium rytuose, 
Vroclavu ir Sietinu vakaruose“.

. Stepo Viairanlkos išvada yra tokia:
„Lietuviams lenkų-lietuvių santykių 

problema yra labai paprasta ir aiški. Ne- 
sisavinktlte Vilniaus ir nesiekite jo užgrob
ti. Tai pagrindais geriems 'Santykiams, 
draugiškam sugyvenimui ir glaudžiam 
bendradarbiavimui. lAr buvę prieškariniai 
ir dabartiniai lenkų politikai to nesupran
ta?“ 

kiekviename asmenyje. Gal tik pasireiš
kimo formos yra įvairios, bet faktas yra 
realus. Niekas neleidžia būti šeimos nariu 
arba būti renkamu prezidentu ilki 35 me
tų. Tai ko 'mles būgštaujame. Viliojimas 
akcijomis primena man morką. Ne, „pirk
ti“ jaunimo neįtinka, širdis ne avis, Šienu 
nepasensi. ,

Verkia darbas, jei jį dirba darbininkas, 
kuriam tas darbas ne prie širdies. Kiek 
mėtų mums buvo, kai pradėjom rūpintis 
domėtis tautas dir lietuvybės reikalais. 
Tuom tarpu, ačiū Dievui, turime jaunuo
lių: Šovų, Vilčinskų, Petkevičių, Snobai- 
čių, Podvoiskių, Viržinitų, Virbickaičių, 
Juraičių ir 1.1. Jie dirba, jie triūsia ir ak
cijų neprašo. Svarbi ausin, daugumai jų 
neteko matyti nei Lietuvos, nei jos gražių 
klonių ir žydinčių sodų. Tai 'tiek apie mū
sų įgausų ir gražų jaunimą.

O į klausimą, kurį dažnai girdime, — 
„Kas bus iš mūsų jaunimo, Dievuli, kas 
bus?“ — lengvai atsakysiu, kad tas jauni
mais po 40 metų tą patį klausimą klaus. 
Kas bus su mūsų... vaikais.

V. Andr.

ARGI JAUNIMAS IŠ TIKRŲJŲ RAŠYTI 
NENORI?

„E. Lietuvio“ 14 numeryje J. V. pami
ni a. a. J. Lūžos vienerių metų .mirties su
kaktį. Gerai prisimenu, kai pernai balan
džio 4 d., nėtekę energingo lietuvio ir laik
raščio redaktoriaus, netekę žado, pasken- 
dome giliame liūdesy. Po to kilo įvairiau
sių sumanymų ir pasiūlymų, kokiu būdu 
įamžinti a. a. Juozo atminimą.

Dabar norėčiau paklausti, kas atsitiko 
su konkrečiu P. B. Varkiailos pasiūlymu a. 
a. J. Lūžos atminimui pagerbti, t. y., pa
skirtąja 700 svarų premija jaunuoliui ar 
jlaiunuolei Anglijoje ar Europos kontinen
te, kurie pasireikš straipsniais, air kito
kiais literatūriniais darbais mūsų spaudo
je? Ar buvo tam reikalui sudaryta kokia 
komisija, ar 'bent kas nutarta ir padaryta?

Manyčiau, kad mažai kas iš jaunimo ir 
žino, kad tokia premija yra. Nesudarius

Su lietuviais 
pasaulyje

IŠ VLIKO VEIKLOS

NAUJOS VLIKO VALDYBOS RINKIMAS
Kovo 11 d. Čikagos Jaunimo Centre įvy

ko Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Tarybos posėdis. (Pagal Vilko Statu
to 28b straipsnį, Taryba sudaro VLIKO 
valdybą ir prižiūri jos veikimą.)

Posėdyje dalyvavo visų 15-kos VLIKO 
grupių atstovai ir kai kurie jų antrinin
kai, viso 25 asmenys. Posėdį pravedė Ta
rybos pirminiinkla|s, kun. Ansas Tvalkis.

Kovo 11 ‘dienos posėdyje Taryba rinko 
niaują VLIKO Valdybą. Prieš rinkdami, 
atstovai pasisakė dėl kandidatų į Valdy
bą ir analizavo kandidatų ligšiolinį reiški
mąsi visuomeniniame gyvenime. Tolimes
nėse s varsty bose išryškėjo divi VLIKO at
stovų grupuotės — vienoje devyni, kitoje 
šeši, šis nuomonių skirtumas yra natūra
lus demokratinio vyksmo padarinys. VLI
KO Tarybos atstovus jungia bendras di
dysis tikslas — valstybinės Lietuvos ne
priklausomybė ir lietuvių tautos laisvė.

Atstovams pasisakius dėl kandidatų, 
pirmi ausiiia buivo renkamas VLIKO Valdy
bos pirmininkas. Devyniais balsais už ir 
šešiais prieiš, pirmininku išrinktas dr. Ka
zys ‘Bobelis. Devyniais balsais už ir še
šiomis 'susilaikius, išrinkti kirti sepityni Val
dybos mariai: dr. Elena Anmontenė, dr. Jo
nais IBįalyisi, Jonas Daugėla, Liūtas Grinius, 
dr. Kostas Jurgėla, dr. Jonas Stikliorius 
ir 'dr. Jokūbais Stukas. Pasikeitus nuiomo- 
nėmiiis įkirtais klausimais, penkių valandų 
posėdis, vykęs atviro išsikalbėjimo dva
sioj, baigtas Tautos Himnu.

Tarybos pirmininko pareigas iš eilės 
perėmė Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos pirmininkas Grožvydas Lazaus
kas, kuris numato šaukti VLIKO Tarybą 
kitam posėdžiui gegužės 13 d. Čikagoje. 
Naujoji VLIKO Vaidyba, perėmusi parei
gas, iki kito Tarybos posėdžio, paruoš sa
vo šių mietų veiklos planus ir VLIKO ii- 
ii anlsinę sąmatą.

(ELTA)
PAREIGŲ PERDUODAMASIS POSĖDIS

Š. m. kovo 24 dieną, VLIKo patalpose 
New Yorke, įvyko buvusios ir naujosios 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Valdybos narių informacinis ir pareigų 
perdavimo pasitarimas. Posėdyje d alyva v“ 
nlauįos Valdybos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis ir nariai dr. Jonas Stikliorius ir 
dr. Jokūbais Stukas; buvusios Valdybos 
pirmininkais dir. Kęstutis Valiūnas, viee- 
pirmiiniinlkhi Jurgis Valaitis ir dir. Bronius 
Nemick'as, įsėkretorius Bronius Bieliukas, 
reikalų vedėja Marija Noreikienė ir PLB 
atstovais Kazys Jankūnas.

iBfuv. Valdybas pirmininkas dr. K. Va
liūnas pasveikino naująją Valdybą ir pa
linkėjo jai geriausios sėkmės taip 'Svar
biame Lietuvos laisvinimo darbe.

Išklausyti du pranešimai: (1) apie dr. 
K. Valiūno ir Lietuvos atstovo JAV-ėse 
dr. S. Bačio apsilankymą Valstybės De
partamente kovo 8 d. ir (2) dr. K. Bobe
lio, Palbaltiečių Bendrojo Komiteto Wa- 
shinigtone delegacijos sudėtyje — kovo 23 
dieną. ‘Pasikeista nuomonėmis apie tų pa
simatymų eigą ir galimais pasekmes.

Posėdis tęsėsi apie tris valandas. Pasi
žadėta artimai benldradarbauiti.

VLIKo Valdyba kitam posėdžiui susi
rinko kovo 31 d. Washingtone.

(ELTA)

PASTATĖ EMILIJĄ PLATERYTĘ

Lietuvių meno ansamblis DAINAVA, 
Čikagoje, kovo 31 d. pastatė Anatolijaus 
Kairio veikalą „Emilija Platerytė“, 3 
veiksmų, 4 paveikslų muzikinę dramą. 
Muziką sukūrė ir veikalą dirigavo pats 
kompozitorius — muzikais Aloyzas Jurgu
tis. Režisierė — Živilė Numigaudaiitė, pa
dėjėja Lilija ‘Nastonaitė, dailininkas Jur
gis Daugvila, apšvietimas — Česlovas Ru- 
kudža, ‘akompanuoto j a — Živilė Modestie- 
nė, chormeisterė — Rasa šoliūmaiirtė, mo
terų rūbų projektuotoja — Monika Kriip- 
kauskienė.

Svarbesnes roles vaidino: Emilija Pla
terytė — Nerija Linkevičiūtė, Cezaris Fla
teris — Valentinas Liorenitas, Antanas 
Staika — Rimas Strimaitis ir kt.

pastovios komisijos, nepaskelbus keletą 
kartų spaudoje, neišsiaiškinus visų sąly
gų ir reikalavimų, tikrai niekas iš jaunuo
lių nė nebandys pamiklinti savo plunks
nos lietuviškosios spaudos ilirvonuose. Gal 
ne vienas ir pats nustebtų ir pamatytų, 
kad parašyti gali. Reikia tik noro.

štai, pavyzdžiui, mūsiškis Jonas Pod- 
voiskis 1S)78 m., gruodžio 12 d. „E. .Lietu
vio“ 49 Nr. taip įdomiai ir sklandžiai iš
dėstė savo mintis „Skaitytojų laiškuose“, 
ragindamas visus remti ateinantį Jaunimo 
Kongresą ir jame dalyvauti. Be to, ret
karčiais pasireiškia dar ir kronikos žinu
tėmis. Esu tikras, kad tarime ir daugiau 
tokių gabių jaunuolių šioje saloje ir kon
tinente. Reikia tik išsijudinti. Pirmoj ei
lėj turėtų būti paskatintais Vasario 16 
Gimnazijos jaumfiimas; bet ir ten, įtur būt, 
visi jau pamiršę apie siūlomąją premiją.

Ne man', paprastam mirtingajam, nuro
dinėti išrinktiesiems direktoriams ir val
dybų veiksniams jų veiklos keltas, bet ar

J. GLIAUDĄ RUSIŠKAI

Rusų emigrantų laikraštis „Russkaja 
Mysl“ (1979. III. 29) atspausdino Jurgio 
Giiiaudos straipsnį apie Viktorą Petkų, še
šiolikos puslapių Paryžiuje leidžiamas 
laikraštis užleido J. Gliaudos straipsniui 
vieną puslapį.

LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ

Sausio 28 d. savo būstinėje, Čikagoje, 
posėdžialvo Lietuvių Fondo Valdyba ir Ta
ryba J0UVO išklausyti Tarybos ir Valdybos 
narių pranešimai ir patvirtintos praėjusių 
metų apyskaitas bei šių metų sąmata.

Lietuvių Fondo kapitalas pasiekė pus
antro milijono dolerių. Pelno turėta 81 
tūlkfsit. dolerių. Įvairiems lietuviškiems 
reikalams paškirstyta 73.400 dol.

Lietuvių Fondo Tarybos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas buvęs vald. pirm. dr. 
Antanais Razma, o Valdybos pirmininkių — 
dir. Gediminas Balukas. Abu dirba Fonde 
niuo pait jo įsteigimo.

REIKALINGAS PROFESORIUS

Nuo šių metų rugsėjo mėn. Illinois 
universitetui Čikagojje reikalingas Mettlu- 
vių kalbos ir literatūros profesorius. Kan
didatai turi įturėti Ph. D. iš kurios nors 
modernios kalbos arba lingvistikos ir tu
ri būti pasiruošę dėstyti liet, kalbą ir lite
ratūrą.

Kandidaltai tori kreiptis šiuo adresų: 
prof. dlr. Elmer B. Hadley, Dean of Colle
ge of Liberal Arts lamicl Sciences, Universi
ty at Chicago Circle, P. O. Box 4348, Chi
cago, Ill. 60680, USA.

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Lietuvių archyvas prie Kento valst. uni
versiteto, JAV, ‘tori per 10 t'kst. ekspona
tų. Tai periodiniai leidiniai, leisti 19 šimt
metyje užsienyje ir Lietuvoje nepriklauso
mybės laikais, ir knygos. Archyvas nuolat 
auga. Jam buvo dovanotos ištisos privati
nės (bibliotekos: Albino S. Trečioko, msgr. 
Pranciškaus Juro, Petruševičiaus, Lisaus
ko, kun. Angelaičio ir dr. Domo Jasaičio. 
Taip pat archyvą praturtino Cleveland© 
Lietuvių Tremtinių organizacijų knygos 
ir Lietuvių Ekonominio Centro leidiniai.

MIRĖ J. ŠOŠTAKAS

1978 m. gruodžio 25 d. Clevealnde, JAV, 
mirė Jonas šoštakas, sulaukęs 89 m. am

žiaus.
■Gimęs 1889 m. irulgpiūčio 17 d. Vidiškių 

miestelyje, Jonas šoštakas nepriklauso
moje Lietuvėje buivo pasiekęs aukštą pos
tą. lElūdiamiais darbštus ir pareigingas poli
cijos valdlihinlkials, dils per gana trumpą lai
ką buvo paskirtas aukštoms pareigoms 
Vidaus reikalų ministerijos policijos de
partamente. ‘Gyvendamas Amerikoje dir
bo visuomeninį darbą, o mindlamais užrašė 
Lietuvių Fondui tūkstantį dolerių.

PLB KOMISIJOS PIRMININKAS

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, veterinarijos 
gydytojas ir žinomas visuomenės veikėjas, 
yra pakviestas sudaryti ir pirmininkauti 
PLB Kultūrinės Talkos Komisijai, (kuri 
rūpinsis įvairiais PLB kultūriniais rengi
niais. Dr. L. Kriaučeliūnas yra baigęs 
Hannoverio Aukštąją Veterinarijas mo
kyklą daktaro laipsniu ir Chicagoje ver
čiasi privačia praktika. Jis1 buvo dviejų 
sėkmingų JAV ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių švenčių rengimo komitetų pir
mininkas. D'aibar dr. Leonas Kriaučeliūnas 
panaudos savo didelę visuomeninio ir or
ganizacinio darbo patirtį lietuvių kultūri
nės veiklos sustiprinimui laisvajame pa
saulyje.

„DIEVAS IR TĖVYNĖ“ PASISAKYMAS

Įvadiniame „Dievas ir Tėvynė“ 7 Nr-io 
straipsnyje sveikinamas vysk. V. Brizgys 
jo kunigystes 50 m. jubiliejaus progai Ju
biliatui dėkojama už „rūpinimąsi tautie
čiais išeivijoje ir Tėvynėje“. Pabrėžiama, 
kad, „jei ne vysk. V. Brizgio ir kitų užsie
nyje gyvenančiųjų lietuvių kova už Lie
tuvos laisvę“, lietuviai krašte „nebeturė
tų nė itų, šiandien dar barstomų religinės 
laisvės trupinių“, nes „Lietuvoje gyve- 
nentejli vyskupjai už lietuvių sąžinės lais
vę beveik nekovoja“. (ELTA) 

nebūtų pagaliau jau laikas Šį taip ilgai už
sitęsusį reikalą išjudinti?

Nebuvau niekad' pesimistu, tačiau šį 
kartą jaučiu, kad .mūsiškė apatiškosios 
veiklos infliacija sugrauš tuos septynis 
šimtus.

V. K.

KREIPKIMĖS Į LENKIJOS GIEREKĄ

„E. L.“ skaitytojas Petras širmoms ieš
ko niauju kelių Lietuvos vadavimo veiklo
je. Savo laiške redakcijai tarp kitko siūlo 
„kreiptis pas ‘Lenkijos kompartijos vadą 
Gicreką. Visi gerai žinome iš patirties, 
kad Lenkija mūsų nori. O jeigu nori, tai 
turi mumis ir padėti atgauti nepriklauso
mybę. Pats maršalas Pilsudskis širdį pa
kasė Vilniuje Rasų kapinių papėdėje. O 
dabartinio lenkiškos kilmės šv. Tėvo bent 
pusė širdies priklauso mums.

Įdomu, kokį organą dabartinis Lenkijos 
valdovas pažadėtų mums duoti? Gal įga
liotų savo atstovą prie UNO iškelti mūsų

Emilijos lūzienes likimas

Perskaičiusi ,,E.L.“ J.V. straipsnį ,,Vie- 
neri metai be Juozo Lūžos“, norėčiau pa
sakyti keletą žodžių apie jo nelaimingą 
žmoną Emiliją.

E. Lūžienę ilgus metus pažinojome, kaip 
Lietuvių Sodybos šeimininkę. Kai jie per
sikėlė Londonan, maždaug po metų a.a. J. 
Lūža ėmė skųstis, kad su žmona kažkas ne
begerai - Emilija ėmė sirguliuoti. Dirbda
mas įtemptą redaktoriaus darbą, jis pasi
kvietė savo žmonai prižiūrėti moterį, kuri 
pasiaukodama tai ir darė. Po kiek laiko 
Emilija buvo paguldyta St. Bernard Hos
pital, Southall, kurioje ji ir dabar tebėra.

Palatos vaizdas - jautresniam žmogui 
širdį veriantis. Oras sunkus, pritvinkęs. 
Ligoniai susodinti vienas šalia kito. Vieni 
jų šūkauja, kažką su savim kalba, vis 
keliasi kažkur eiti, o štai kas nors staiga 
linksmai linksmai susikvatoja...

Tarp jų sėdi ir Emilija. Sudžiuvusi, vie
ni kaulai likę. Taip sėdi ji ištisas dienas 
minkštoje kėdėje. Slaugės, man atrodo, 
malonios ir geros, bet kartais ligonę randu 
visą sušlapusią.

Emilija nekalba. Tačiau kartą, ilgai 
ilgai mano kalbinama atsakyti, ar jai ne
šalta, didelėmis pastangomis išstenėjo 
nnn-e...

Ligoninės sesuo man sakė, kad jos ne
galinčios su ja kalbėtis, nes nemokančios 
lietuvių kalbos. Bet ji esanti ,,good-giri“, 
ir jokios bėdos su ja nėra.

Kadangi ji man atrodė be galo gražaus 
veido, tai tas veidas dabar yra lyg mar
muro statulos. Ramus, gražus, bejausmis, 
nematančiomis akimis. Bet pats jautriau
sias momentas yra tas, kai ji staiga pasi
žiūri savo giliomis gražiomis 'akimis ‘tie
siai į lankytojo alkis. Pasižiūri ir Išypiteii. 
Ir vėl viskas dingsta. Tą trumpą akimirką 
ji pasidaro gyva, žinoma, pažįstama. Ro
dos, štai! prakalbės... Dejia, tik trumpa aki
mirka.

Paskutines kelias savaites randu ją vis 
susilenkusią, nuleista iki juosmens galva. 
Paduota noriai valgo, bet pati jau seniai 
nebepasitamauj a.

Lūžos užaugino ir išmokslino dukrelę 
Dalytę. Būdami susipratę lietuviai, gra
žiai išmokė ją lietuviškai. Kurį laiką ji 
buvo net Britanijos lietuvių ateitininkų 
skyriaus valdybos narė. Pati patyrusi šei
myninių nelaimių, dabar gyvena J.A.V.

Ypač kruopšti E. Lūžienės lankytoja 
yra E. Bliūdžiūitė.

Esu tikra, kad yra ir daugiau lietuvių, 
kurie ją lanko. O čia yra mano asmeniški 
įspūdžiai, kuriuos pateikiu J. Lūžos mir
ties vienerių metų sukakties proga.

M. Barėnienė

Kas Įdomesnio
POPIEŽIAUS MOTINA — SAPIEGAFTĖ

Pirel. V. Mincevičius raišo, kad Jono-Pau- 
liaius II-jo motina buvusi Sapfegaitė, lie
tuvių kilmės. Nenuostabu tad, kad pradė
damas savo pareigas, inauguracijos iškil
mėse prabilo ir lietuviškai; jis tai paldlarė 
net nepraišomas, bet savo iniciatyva.

SAVILAIDINĖ DEPORTACIJŲ 
APŽVALGA

1978 metais Vakairus pasiekė Estijoje 
paruošta saivilaidinė studija apie depor
tacijas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
1940-1954 metų ‘bėgyje. Estų Informacijos 
Centras išspausdino ištraukas iš šios stadi
jos anglų kalba. Pasak jos, 1940-41 me

tais buvo areštuoti ir išvežti 48.000 asme
nų (21.000 liš Lietuvos, 16.000 ilš Latvijos, 
ir 11.000 iš Estijos). Tarp 1944 ir 1954 me
tų 260.000 buvo deportuoti iš Lietuvos, 
140.000 iš Latvijos ir 130.000 ilš Estijos — 
viso 578.000 pabaltiečių. (ELTA)

PASIKEITĖ PREZIDENTAI

— Lenkijos egzilinės vyriausybės Lon
done respublikos prezidentas dir. S. Os
trowski, ėjęs tas pareigas nuo 1972 m., at
sistatydino. Balandžio 8 d. jis perdavė tas 
pareigas E. Raczynskiui, buv. Lenkijos 
ambasadoriui Londone nuo 1934 iki 1944 
m.

E. Raczynski (g. 1891 m.) dirbo Lenki
jos diplomatinėje tarnyboje niuo 1920 m. 
Karo įmetu ‘Londone jis buvo -Lenkijos užs. 
reik, ministerijos valdytoju ir ministru.

OLIMPIADAI SUPROJEKTUOTI 
BALDAI

Vilniečio architekto A. Stapuiionio su
projektuotus baldus Maskvos Izmailovo 
viešbučių kompleksui, kuriame gyvens 
10.000 Olimpiados dalyvių, meno taryba 
pripažino geriausiais. Tuos baldus jau 
pradėjo gaminti Vilniaus, Kauno ir Jona
vos baldų kombinatai.

bylą viešumon. Lygiai taip pat turėtume 
kreiptis į Rumuniją, Jugoslaviją, na ir į 
Kiniją, šios valstybės be paliovos yra Ru
sijos puolamos.“

Lietuvos bylos iškėlimas UNO forume 
duotų ir toms minėtoms valstybėms tam 
tikrą atspirties tašką prieš Sovietų Rusi
jos pasikėsinimus.
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NAUJA NAMŲ B-VĖS VALDYBA

Savo balandžio 6 dienos posėdyje Lietu
vių Namų Akc. Bendrovės Valdyba pradė
jo skirstytis pareigomis. Posėdyje dalyva
vo abudu Suvažiavimo naujai išrinktieji 
valclybon nariai: Rimantas Šova ir Kle
mensas Tamošiūnas.

Šiuo įmetu B-vės valdybą sudaro pirmi
ninkas — Zigmas Juras ir nariai: J. Al
kis, B. Butrimas, S. Nenortas, R. Šova, K. 
Tamošiūnas ir A. Vilčinskas.

L. N. IE1-vė administruoja be namų Lon
done dar ir .Sodybą Headley Parke, ir yra 
iš viso stipri ekonominė organizacija, ku
rias biudžetai remia lietuvišką veiklą 
Anglijoje

LKB KRONIKOMS LEISTI

SĄJUNGA, priklausanti Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijai, .greitu laiku iš
leidžia LKB Kronikos 1 tomą ispanų kalba 
ir LKB Kronikos 1 tomą anglų kalba Chi- 
caigos Lojolos universiteto vardu. LKB 
Kronikos 5 tomas lietuvių kalba jau bai
giamas redaguoti.

Kviečiame visus lietuvius savo aukomis 
paremti LKB Kronikos knygų leidimą, o 
dar nealt'Silyginusius, — už gautas knygas, 
pralšome greičiau tai padaryti.

lAukas siųsti ir čekius rašyti: LKL Kro
nikomis Leisti Sąjunga, 6825 So. Talmian 
Ave., Chicago, TU. 60629.

Sąjungos Valdyba

DBLK BENDRIJOS FONDAS

D. (Britanijos Lietuvių Katalikų Bendri
jos Fondui, kuris remia Lietuvių Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje, lietuvius kalinius So
vietų kalėjimuose ir jų gimines Lietuvoje, 
Londono Lietuvių Katalikų Bendrijos Ta
ryba gavo aukų: Kazys Blažys — 10 sv. 70 
penų, .M. Knabikienė — 10 sv., J. Struogi- 
nis — 5 sv., Omą Liškauskienė — 3 sv., A. 
Putinienė ir S. Strolls po 2 sv. Aukos per
siunčiamos Fondo Centrui Nottinghame.

Aukais priima klebonas dr. Jonas Sake- 
vičius, MIC, ir S. Kasparas kiekvieną sek
madienį ir visomis kitomis progomis.

Kviečiame lonidondečius savo aukomis 
remti savo kovojančius brolius ir seses 
Lietuvoje, paramos reikalingus lietuvius 
Punsko krašte, ir kartu prisidėti prie Lie
tuvos Katalikų (Bažnyčios Kronikų pa- 
sHeidimo kitataučiams jų kalboje.

S. Kasparas

Londonas
DAINOS, MUZIKA IR TRUPUTIS 

LITERATŪROS LIETUVIŲ NAMUOSE

DfSILS Londono centrinis skyrius balan
džio 28 d., šeštaidiemį, Lietuvių Namuose 
rengia dainių, muzikos ir literatūros vaka
rą.

Dainuos solistas Justas Černds . Gros 
Eimučio Šovos vadovaujamas akordeonis
tų orkestras. K. Baronas šį tą paskaitys. 
Be 'to, klausytojams bus duota progos šiek 
tiek pajusti, kaip Skamba tie Stasio San
tvara „Rubajatai“, kurie neseniai buvo 
apdovanoti literatūros premija.

Prašom nepatingėti tą vakarą užsukti į 
Lietuvių Namus ir pasiklausyti. Pradžia 
7 vai. vakare. Įėjimas nemokamas.

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 pasižmonė- 
jdmas savoje lietuviškoje Sodyboje.

Autobusas išvažiuos iš 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 pa>s Parapijos Tarybos narius 
Igną Dailidę ar S. Kasparą. Užsirašant rei
kalinga apsimokėti.

ŠOKIAI LONDONE

Balandžio 28 d., šeštadienį, Rytų Lon
dono Socialiniame Klube jaunimas ren
gia disco 'šokius. Visi kviečiami atsilanky
ti.

Pradžia 7.30 vai. vak.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — per Atvelykį bal. 22 

d. 11.15 vai. Iškilmingai skautų sto
vyklos užbaigai Liet, židinyje.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

1979 m. balandžio 1 d. popietinėmis va
landomis moterų šv. Onos Draugija turė
jo savo metiniį susirinkimą Sporto ir So
cialinio ‘klubo išpuoštoje salėje prie ska
niai paruoštų užkandžių.

Apsvarstyti jų tradiciniai parengimai ir 
kilti su draugijos veikla susiję reikalai.

Išrinkta 1979/80 metams ,valdyba: pir
mininkė — Marija Vikanienė, vicepirmi
ninkė ir sekretorė — Adelė Kriaučiūnie
nė, kasininkė M. Parulienė, narės — A. 
Putinienė, Z. Lekavičienė, P. Taujinskie- 
nė, M. Knabikienė, M. šemetienė, revizo
rė — R. Černienė.

Sveikiname naują valdybą, linkime jai 
našaus darbo lietuvių katalikių moterų 
tarpe!

ĮEluvusioji pirmininkė M. Domidavičie- 
nė paskutiniu metu sirguliuoja, linkime 
greitai pasveikti.

S. K.

STASYS STAROLIS LIGONINĖJE
Staiga sunegalavo Stasys Starolis. šiuo 

metu jis yra The London Hospital White
chapel. Linkime (greitai pasveikti ir grįžti 
namo.

S. Kasparas

RIMO STRIMAIČIO IR STASIO 
GAILEVICIAUS KONCERTAS

Liepos mėnesio pradžioje Londone bus 
solisto Rimo Strimaičio ir muziko Gaile- 
vičiaus 'koncertas. Data ir vieta bus pra
neštos vėliau.

S. K.

LIETUVIŲ SIELOVADOS

D. Britanijos lietuvių katalikų bendri
jai sielovados suvažiavime balandžio 17- 
20 d. d. Bad Woerishofen, Vokietijoje, at
stovaus Londono šv. Kazimiero bežnyčios 
klebonas dr. Jonas Sakevičius, MIC.

S. K.

Derby
SUSIRINKIMAS

Balandžio 22 d., sekmadienį, 7 vai. va
karo Duke of York viešbutyje šaukiamas 
Derby (Skyriaus marių ir akcininkų bei 
apylinkės lietuvių visuotinis susirinkimas. 
Bus padarytas pranešimas iš DBLS-gos 
suvažiavimo ir bus svarstomi bendri Sky
riaus bei lietuvių (reikalai.

Maloniai pratšome visus dlalyvauti.
Skyriaus valdyba

Gloucesteris
SUSIRINKIMAS

DBILS Gloucesterio-Stiroiuido skyrius 
šaukia metinį narių susirinkimą, kuris 
įvyks balandžio 22 d. 2 vai. p. p. 37 Mid
land Road, ukrainiečių klubo .patalpose.

Bus renkama nauja skyriaus valdyba ir 
aptarti einamieji skyriaus reikalai.

Skyriaus valdybos vardu J. Vilimas

EKSKURSIJA Į DERBY

Gegužės 5 d. Gloucesteiio-Stroudb P. L. 
K. B. skyrius rengia ekskursiją į Derby 
Motinos dienos minėjimą. Autobusas iš 
Glouoeisteirio išeina 1.45 vai., o iš Straudo 
miesto centro 2.15 vai., tad prašome nesi- 
vėluoti.

Skyriaus valdyba

Noltinghamas
JAUNIMAS IR SVEČIAI

Skautų stovyklos židinyje laužas bus 
balandžio 21 d. 19 vai., kuriame tarp (kiltų 
prabils ils Amerikos veiklusis patriotas 
■kun. Kaz. Pugevičius ir lietuvių kalbą įsi
mylėjęs langlas prof. W. F. Mainland.

Balandžio 22 d. stovyklos užbaigai pa
maldas laikys kun. K. Pugevičius. Seks iš
kilminga sueiga.

Visuomenė laukiama abi dienas.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 

IŠVYKA Į PRANCŪZIJOS ĮŽYMYBES
Ją ruošia patogiu autobusu „Šaltinis“. 

Truks 11 dienų. Kelionė, maistas, viešbu
čiai tik 144 svarai. Lankysis Lisieux, Liur- 
de (21 d.), Arse, Paray-le-Mondal, Nevers, 
Paryžiuje ir kitur. Išvyks rugpjūčio 12 d. 
iš Londono per P. Bulaičio kelionių įstai
gą. Grįš rugp. 22 d. Nedelsiant užsirašyti 
ir atsiųsti 10 sv. depozito: kun. S. Matulis, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2 6AH. Telef. 0602-865738.

Mielam draugui
KAZIMIERUI MASILIŪNUI 
tragiškai žuvus, jo žmonai 

BRIGITAI ir vaikučiams reiškiu 
gilią užuojautą ir kartu liūdžiu 

Vytas Rudelis

EUROPOS LIETUVIS_______ _

Skautiškuoju keliu
PARAMA SKAUTUI AR SKAUTEI

Jonas Struoglinis, gyvenąs Lietuvių Na
muose ir (buvęs Vokietijoje skautas ir 
skautų vadovas, nuolatos ir nuoširdžiai 
remia lėšomis Anglijos rajone skautišką 
veiklą.

J. Struogin-is jau antrą kartą prisiuntė 
skautų stovyklai savo au'ką. Pirmąjį kar
tą — 15 sv., o antrąjį kartą — 20 sv., vie
nai ar vienam skautui-ei už stovyklos 
maistą sumokėti ateinančią vasarą.

Skautiškos idėjos rėmėjui ir buvusiam 
Skautų vadovui išreiškiama skautiška pa
dėka.

Tikimasi, kad mūsų skautiškos idėjos 
rėmėjai ir toliau rems pagal savo išgales 
Skautišką jaunimą ir jų stovyklą, kuri bus 
30-ji sukaktuvinė. Stovyklos organizavi
mais, ypač palapinių nuomojimas pareika
lauja lėšų.

Iš anksto išreiškiamas širdingas ačiū vi
siems skautiškos idėjos rėmėjams. O 
jums,, broli Jonai, — Skautiškas AČIŪ.

LSS Rajono skautų vadovybė

NAUJAS LSS RAJONAS

LSS Tarybos Pirmi jos nutarimu ir Ang
lijos Rajono skautų-čių vadovybės sutiki
mu, Europoje (buvusieji du — Anglijos ir 
Vokieti jos rajonai — dabar sujungti ir 
LSS Tarybos Piranijos skelbiamas tik vie
nais — EUROPOS RAJONAS su LSS Eu
ropos Rajono Vadu v. is. Jaru Alkiu.

v. s. J. M.

LSS SUVAŽIAVIMAS
Kas treti metai įvyksta Lietuvių Skau

tų Sąjungos koresponidencinis Suvažiavi
mais, kuris išklauso vadovybės praneši
mus, dalyvių pasisakymus bei pasiūlymus, 
priima nutarimus organizacijos klausimais 
ir išrenka vadovybę ateinančių trijų me
tų kadencijai.

Tai yra įrodymas, kad organizacija nė
ra valdoma vienos 'kurios grupės ar asme
nų, bet periodiškai pakeičiama.

Vadovybės pasikeitimais vyksta ne atsi
tiktiniai, bet Sąjungos statuto ir nuostatų 
tvarka, LSS Suvažiavimui demokratiniu 
korespoindenciniu būdu išrinkus ar per
rinkus. šiuo metu ((gerokai pavėlavus dėl 
paisto ir kitų priežasčių) korespondenci- 
ndis Suvažiavimas Ibaiigitas, ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos Suvažiavimo prezidiumas 
■Skelbia LSS vyriausios vadovybės organų 
rinkimų rezultatus ir pareigų perdavimą, 
kuris įvyko kovo 24 d. New Yorke.

Vadovai, perdlulodlantieji pareigas, (jau
čia, kad1 kartu perduoda ir dalį savęs, nes, 
kelerius metus įdirbę vadovybėje, būna 
įdėję daug 'darbo, širdies ir jėgų, parodė 
savo organizacinius bei kūrybinius suge
bėjimus ir paskyrė daug brangių poilsio 
valandų jaunimui ugdyti ir pačiam sąjū
džiui.

Naujoji vyriausioji vadovybė paprastai 
ateina įsu dideliu užsiideigimu, pilna ener
gijos bei pasiryžimo, kupina niauju idėjų 
ir minčių darbui tęsti, kad plačiajame 
laisvajame pasaulyje išsisklaidę lietuvitĮ 
skautai, (skautės, vadovai ir vadovės būtų 
taip viena glaudi šeima, kad Sąjungos 
auklėjamas jaunimas išaugtų tikrai geras 
Skautas ir geras lietuvis.

Lietuvių Skautų Sąjungos 1979-1981 
metų kadencijos vyriausios vadovybės są
state naujoji vadovybė pareigas perėmė 
1979 m. 'kovo 24 d. New Yorke.

LSS Tarybos Pirmininku išrinktas 
mums visiems puikiai pažįstamas buvęs 
Brolijos Vyriausias Skautininkas v. s. Si
gitas Miknaitis.

Kilti vadovybės nariai: LSS Seserijos 
Vyriausia Skauitiindnkė v. s. Irena Karelie- 
nė, jos pavaduotoja v. s. Janina MikuitaL 
tienė. Lietuvių Skautų ElroT.'ijos Vyriausias 
Skautininkas s. fil. Vytautas Vidugiris, jo 
pavaduotojais s. fil. Kazys Matonis. Akaid. 
Skautų Sąjūdžio Vadi jos pirmininkas s. 
fil. iRaimundiais Strikas, jo pavaduotoja 
ips. t. n. Rūta Pauperienė, ir kiti: LSS Ta
rybos nariai, LSS RK ir LSS EL dvasios 
vadovai,'garbės teismo, seserijos ir broli
jos bei įskademikų nariai, kontrolės komi
sijos nariai ir Rajonų Vadai.

LSS Australijos Rajono Vadas — v. s. 
Bronius Žalys, Europos Rajono Vadas — 
v. s. Jards Alkis, LSS Kanadbs Rajono Va
dais — v.v s. Vytautas Skrinslkas, (LSS JAV 
Atlanto Rajono Vadais — s. Mykolas Ba
nevičius, LSS JAV Vidurio Rajono Vadas 
— v. s. Zigmas Jaunius, JAV Ramiojo 
Vandenyno Rajono Vadas — v. s. fil. Eu
genijus Vilkas.

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos pa
vedimu LSS Suvažiavimo Prezidiumas 
buvo pakviestas ir sudarytas Los Angeles, 
Calif. JAV, su Suvažiavimo Prezidiumo 
pirmininku v. s. fil. Valentinu Varna. Šia
me korespondenciniame LSS Suvažiavime 
dalyvavo arti 700 Skautų ir Skaučių vado
vų ir vadovių iš Australijos, Europos, Ka
nados, JAV Atlanto, JAV Vidurio, JAV 
Ramiojo Vandenyno. Buvo išleista LSS 
Suvažiavimo bent 4 Biuleteniai, apiman
tys 110 puslapių, su įvairiomis temomis,

Tragiškai mirus 
KAZIMIERUI MASILIŪNUI, 
didžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai, vaikučiams ir visiems 
giminėms Anglijoj ir Lietuvoj

O. Jesevičiūtė ir šeima

PASAI! YJE
(Atkelta iš 1 psl.)

nių ir autobusų konduktoriai nutarė „pa
spausti“ darbdavį ir kas penktas ar de
šimtas „susirgo“ ir neatvyko laiku. Apie 
15% traukinių ir autobusų nebuvo paleis
ti, rytiniai keleiviai miniomis susikimšo 
prie sustojimo vietų. Kas nukentėjo? 
Smulkusis žmogus, darbininkas. Darbda
vys nenukentėjo, gal net nepastebėjo. Jis 
autobusais iš viso nevažinėja, jis į darbą 
atvažiuoja šoferio vairuojamu limuzinu.

Seniau to nebūdavo. Būdavo aišku — 
streikas... arba darbas. Dabar pradeda at
sirasti nauja klasių kovos priemonė — nei 
streikas, nei nestreikas: niekada nenuma
toma ekonominė suirutė, kuri muša pra
šalaitį. „Slow down“.

O VIS DĖLTO PASTANGOS DEDAMOS

Šįmet kovo 4 d. Sovietų Sąjungoj ir jos 
respublikose buvo vykdomi rinkimai į 
Aukščiausiąsias Tarybas.

Prieš rinkimus buvo nemažai propagan
dinės veikios. Net kai kurie išstatytieji 
kandidatai važiuodavo į 'tas rinkimines 
apylinkes, kuriose jie būdavo oficialiai iš
statyti, nors toj apylinkėj kandidatas gal 
niekad' negyveno ir balsuotojams gali bū
ti mažai ar net visai nepažįstamas.

Taiip jau nusistovėjo, kad leidžiama iš
statyti tik vieną kandidatą vienai vietai. 
Kas ir kodėl kandidatą tikrovėje parenka, 
nėra net laišku. Jį pasiūto dažniausiai ko
kiam įmonės ar kolūkio tarnautojų susi
rinkime kas nors, dažniausiai kieno nors 
padrąsintas.

Esant tik vienam kandidatui, jis ir būna 
išrinktas, vis tiek, kiek balsų bebūtų už 
jį paduota.

Vienok konstitucijoj kalbama apie rin
kimus, ne apie „balsavimą už vieną kan
didatą“.

Štai Maskvos dailininko, kaip praneša 
ELTA, Vladimiro Syčovo bute 1979 m. va
sario 2 d. susirinko spaudos konferencijai 
grupė asmenų, pasivadinusių „Rinkimai 
79“. Pagal grupės pareiškimą jų tikslas 
išstatyti savo kandidatus rinkimams į Sov. 
Sąjungos Auklščiausį Sovietą.

Valdžia atsisakė oficialiai užregistruoti 
„Rinkimai 79“ grupę, motyvuodama tuo, 
kad grupė nepristatė savo statuto ir na- 
rių-stedgėjų sąrašo ir dėl to pagal veikian
čius nuostatus negali būti užregistruota, 
ir negalės pastatyti savo kandidato šiems 
rinkimams. Gruipės vadas Syčov pareiškė, 
kad jie pakartos savo eksperimentą per 
rinkimus į RSFSR Aukščiausią (Sovietą 
(1980 m. pavasarį), pasinaudodami dabar 
įgytu patyrimu.

Atėjo žinia, kad ir Lietuvoje buvo susi
organizavusi panaši grupė. Ji savo kianidi- 
dlatu pastatė Egmontą Meškauską, kurio 
vardas lietuviams disidentams tapo pažįs
tamas 1975 m. per S. Kovalevo procesą.

Lietuvių gruipės kandidatas taip pat ne
buvo užregistruotas.

pasisakymais, pranešimais ir balsavimu.
V. s. fil. Valentino Varnos — LSS Su

važiavimo Prezidiumo pirm, per paskuti
nius kelis mėnesius jo namai ir namų vi
si kambariai buvo apversti raštų raštais, 
kompiuterių kopijomis, galybe vokų, di
delių ir mažų, įdėta daug brangaus laiko 
ir širdies bei pastangų. Atliko labai dide
lį darbą. Manoma, kad tai buvo geriausiai 
ir tiksliausiai pravestas LSS Suvažiavimas 
visame išeivijos laikotarpyje. 'Lieka pa
vyzdžiu visiems LSS vadovams-ėms, ro
dant, kad taip galėtų būti atliekamas 
kiekvienas skautiškas dambas. Mūsų visų 
priklauso v. s. Varnai ir visam prezidiu
mui skautiška padėka.

LSS Tarybos naująjį Pirmininką v. s. 
fil. Sigitą Miknaitį sveikiname ir linkime 
sėkmės. O visiems kitiems baigusiems eiti 
pareigas, (ttenka nuoširdžiai ir skautiškai 
padėkoti, o naujuosius pasveikinti ir pa
žadėti jiems visokeriopą talką, žengiant į 
LSS darbų įseptyniaiSdešimtmetį.

Rašant šiais eilutes, minutėlę norisi nu
klysti į praeitį ir prisiminti mūsų Sąjun
gos vairuotojus išeivijoje, ją puoselėju
sius ir vedusius iki (šių dienų: v. s. Pal- 
čiauską, v. s. V. Čepą, s. fil. A. Dundzilą, 
v. s. E. Korzoną, v. s. A. Saulaitį, snr., v. 
s. L. Milukienę. Jiems priklauso mūsų pa
garba lir didelė ‘skautiška padėka.

LSS Suvažiavimo Prezidiumo Pirminin
kui v. s. til. V. Varniai išreiškiu skautišką 
ačiū už plačias informacijas, siųstus Su
važiavimo Biuletenius ir platų ryšių pa
laikymą.

IDurižiu,
v. s. J. Maslauskas

Lietuvi, nepamiršk!
P. PLUMP A, N. SADŪNAITĖ, S. KOVA

LIOVAS, O. PRANSKŪNAITĖ, V. LAPIE- 
NIS, B. GAJAUSKAS, V. PETKUS ir kiti 
niešė nelaisvės pančius, kad tu galėtum 
laisvai gyventi ir tikėti!

Šią liūdną valandą mes liūdim 
su tavim, BIRUTĖLE, ir Tavo 

vaikučiais ir visais Tavo 
giminėmis Anglijoje ir Lietuvoje 
mylimam vyrui ir tėveliui mirus 

tragiška mirtimi 
Genovaitė ir Jonas Feila
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ĮDOMESNĖS INFORMACIJOS

IV PLJK Komitetas buvo paskelbęs 7 
ekskursijas ipo Euircpą, kurios turėjo vyk
ti kongreso studijų dienų metu ir po kon
greso. Dėl permažo užsiregistravusiųjų 
skaičiaus pagal paskelbtą sąrašą ekskur
sijos b, c, f ir g neįvyks. Likusios ekskur
sijos (a, d ir e) įvyks. Joms užsiregistra
vusieji netrukus gaus smulkesnių nuro
dymų.

Kaip jau anksčiau (buvo paskelbta, 
kongreso būstinė Vokietijoje veiks nuo 
liepos 1 ilki rugpjūčio 12 d. lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose. Kongreso 
proga atvykusieji svečiai iš užsienio ši
tuo laiku galės atvykti į gimnaziją ir ap
sistoti. Pragyvenimas ir nakvynė kaštuos 
į parą apie 25 DM. Vien nakvynė kaštuos 
8 DM už naktį. Už patalynę reikės sumo
kėti 5 DM (nesvarbu kiek naktų) ir už 
pusryčius 3,50 DM. Svečiais rūpinsis gim
nazijos personalas ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės videpiirfminlinkėtsi Eugeni
jos Liuoienės vadovaujamos' talkininkės.

IV PLJK techninė komisija kovo 24 d. 
posėdžiavo Koenigsteine ir kartu su „Haus 
der Begegnung“ (Susitikimo Namų) šei
mininkais aptarė visus kongreso uždary
mą liečiančius techniškus klausimus. Po
sėdyje dalyvavo kom. pirmininkas Vin- 
gaudais Damijonaitis, Jūratė Jubkšaitė, 
Vidia Pautilkaitė ir Aurelija Lipšytė. šiuo 
metu „Haus der Begegnung“ salė ir visos 
patalpos rlemonituojamos ir gražinamos. 
Tokiu būdu kongreso atstovai Altenberge 
ir Koenigsteine apsigyvens „naujose pa
talpose“.

IV PLJK uždarymo koncertas liepos 28 
d. 3 vai. po pietų įvyks Koenigsteino 
„Haus der Begegnung“ didžiojoje salėje. 
Ten pat liepos 27 d. 8 vai. vakare įvyks 
Jaunųjų Kūrėjų Vakaras, o liepos 28 d. 
11 vai. ryto oficialus kongreso uždarymais. 
Užbaigos bailius vyks Frankfurte „Pai- 
mengteiriten“ (Palmių sodo) restorane lie
pos 28 d. 8 vai. vakare.

IV PLJK uždarymo metu Koenigsteinas 
bus papuoštas Lietuvos ir visų (kraštų vė
liavomis, iš kurių bus atstovų ir dalyvių 
kongrese. „Haus der Begegnung“ vadovy
bė žaidėjo ipadėti užmegzti ryšius su vokie
čių spauda, radiofonais ir televizija.

STUDIJŲ DIENOS

IV PLJK studijų dienose, kiekvienos 
veikimo srities (politinės-visuomeninės- 
kultūrinės) svarstymams skiriamos dvi 
pilnos dienos. Prieš pradedant svarstyti 
vienos srities veikimo gaires, studijų die
nų dalyviai (atstovai) įvedami į proble
matiką: a. dvejomis paskaitomis ir b. sim
poziumu, kuriame dalyvauja abudu pa
skaitininkai ir trys (kiti asmenys (pasiruo
šę specialiais klausiais).

Politinės srities paskaitininkai bus:
1. Dr. Kajetonas Čeginskas (Vokietija)

— Lietuviškos politinės sąmonės pagrin
dai

2. Stasys Lozoraitis jr. (Italija) — Po
litinio sąmoningumo reiškimasis lietuviš
koje veikloje

Simpoziume, šalia paskaitininkų, daly
vaus:

a. Linas Kojelis (JAV) — užsienio lie
tuvių jiauniimo santykis su Lietuva

b. Viktoras Nakas (JAV) — lietuvių 
jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje

c. Australijos atstovais — pasaulinis
žmogaus teisių sąjūdis ir lietuvių vaidmuo 
jame >

Visuomeninės srities paskaitininkai bus:
1. Dr. Algis Norvilą (JiAV) — Dvikial- 

biškumas: prakeikimas ar palaima
2. Rasa Lukoševičiūtė (Kanada) — Ben

druomenės elementai ir jų santykiavimas.
Simpoziume, šalia paskaitininkų, daly

vaus:
a. Rimgaudas Juraitis (Brazilija) — 

mišrios šeimos lietuvių bendruomenėje
b. Dr. Gerardas Bauras (Vokietija) — 

jaunimo draugavimo formos: šeima, ben- 
dlruotmeniniiis gyvenimas, 'aritemaityviniai 
bendravimo būdai

c. Violeta Abariūtė (JAV) — vidurinės 
kartos problema.

Kultūrinės srities paskaiitėninlkaii bus:
1. Tomas Venclova (JAV) — Ar įmano

ma kurti lietuvišką kultūrą už Lietuvos 
ribų?

2. Marija Stankuvienė-Saulaitytė (Vo
kietija) — Kalba ir lietuviškos kultūros 
kūrimas

Simpoziume, šalia paskaitininkų, daly
vaus:

a. Emilija Sakadolskienė (JAV) — lie
tuviškos kūrybos skaitymo ir skleidimo 
būdai

b. Sigita Kondrataitė (Prancūzija) — 
lietuvių literatų, menininkų ir mokslinin
kų problema išeivijoje

c. Aleksandras Valavičius (Brazilija)
— kultūrinio bendradarbiavimo tarp 
kraštų užduotis..
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