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Velykiniai varpai
Varpas yra žinios (dažniausiai geros) 

simbolis. Nuo senu laikų varpams skiria
mas ypatingas vaidmuo religinėse apeigo
se: jie skelbia pamaldų pradžią, sveikina 
atvykstantį aukštą bažnyčios ar valdžios 
dignitorių, palydi mirusįjį į kapines. Tur 
būt tik dėl didelės pagarbos daugely Lie
tuvos parapijų varpams net atskirus pa
status — varpines prie bažnyčių pastaty
davo.

Varpas yra laisvės-išsivadavimo simbo
lis. Kas nėra girdėjęs apie Amerikos Lais
vės varpą Filadelfijoje, nulietą nepriklau
somybės užgimimui paminėti. Jo pavyz
džiu pasekė ir JAV lietuviai, pasiųsdami 
į Lietuvą (1922 m.) varpą, kaip naujai at
gimusios nepriklausomos valstybės simbo
lį. O mūsų mielojo ministro B. K. Balučio, 
kurio mirties dešimtmetį šiemet minėsime, 
varpe įrašyti žodžiai tebėra gyvi kiekvie
no lietuvio širdyje:

O, skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, 
kas negina jos!

Šis varpas turėjo būti Gedimino pilies 
bokšte, Vilniuje. O kol sostinė buvo oku
puota, jis retomis ir iškilmingomis progo
mis prabildavo iš Karo muziejaus bokšto 
Kaune. Šiandien Laisvės varpas tyli, bet 
lietuvis tiki, kad vieną dieną jis vėl su
skambės.

Mylėjo lietuviai varpus. Tame pačiame 
Karo muziejaus bokšte buvo įtaisytas ir 
„varpų choras“, kuris kiekvieną vakarą, 
per įspūdingas vėliavos nuleidimo iškil
mes suskambėdavo patriotinėmis ir reli
ginėmis melodijomis. Gausdavo varpai, 
primindami gerąją laisvės, svetimo jungo 
nusikratymo naujieną.

Bet už visus varpų garsus gal pats mis- 
tiškiausias buvo Velykų varpų gaudimas, 
skelbiąs gyvybs pergalę prieš mirtį. Su 
gamta suaugusiai lietuvio sielai tas gaudi
mas reiškė ne vien tik Kristaus prisikėli
mą, bet taip pat prisikėlimą visos gam
tos, besiruošiančios išsiskleisti nauja, gai
valinga jėga ir gyvybe.

Diena vos tik brėkšta Už jaunučiais, 
gležnais pumpurėliais besiskleidžiančio 
beržyno keliasi rūkuose išsipraususi sau
lė. Žemė kvepia žodžiais neapsakomu be
prasikalančios jaunos augmenijos kvapu. 
Gamtoj kvėpuoja naujas jos želmuo, ka
lasi jaunas žibutės daigas.

Ir štai — din, din, din... skamba varpai. 
Tai Velykų rytas. Didžioji Prisikėlimo 
šventė. Gyvybė danguje ir žemėje laimėjo 
prieš mirtį. Be perstojo skamba ne tik di
dieji varpai, bet ir patys mažieji varpe
liai. Keliasi į viršų kvepiantys dūmai Iš 
bažnyčios išsiveržia procesija, pasigirsta 
galingos giesmės garsai:

Linksma diena mums nušvito, 
visi laukėm džiaugsmo šito...

Taip, tai buvo religinio ir tautinio 
džiaugsmo diena. Lietuvis buvo laimingas: 
.gilus tikėjimas per amžius jį saugojo nuo 
svetimųjų įtakų, o atgautoji ‘laisvė leido 

Jse baimės džiaugtis dvasine atgaiva. Ve
lykos lietuviui buvo religinio ir tautinio 
-prisikėlimo šventė. Varpų skambėjimas ir 
•giesmės žodžiai jam turėjo gilią, mistišką 
prasmę.

Pritilo šiandien velykiniai varpai, nebe- 
Skamba giesmės garsai velykinėse proce
sijose, nepakilo Laisvės varpas į Gedimi
no bokštą. Bet lietuvis yra kantrus ir iš
tvermingas. Ateis diena, kai ir vėl prabils 
varpai, kai iš laisvų krūtinių pasigirs — 
Linksma diena mums nušvito...

PREZIDENTAS NESIJAUDINA

Ryšium su JAV valstybės sekretoriaus 
Cyrus Vance atvykimu į Maskvą, kai ku
rie politikai pradėjo reikšti nuomonę, kad 
prezidentas turįs būti santūresnis kalbė
damas apie žmogaus teisių pažeidinėjimus 
Sov. Sąjungoje. Į tai prezidentas Carteris 
atsakęs: „Kai kurie žmonės pradeda bai
mintis, kai tik Brežnevas nusičiaudėja“.

F. Senkuvienės Mamytei
ONAI KOLESNIKIENEI Lietuvoje I 
mirus, jai ir jos šeimai reiškiame 

gilią užuojautą

Londono lietuvių choras

PASAULYJE
„TIMES“ APIE SADŪNAITĘ

Balandžio 4 d. britų dienraštis „The 
Times“ įsidėjo straipsnį antrašte „Lithua
nia Miss Niole Sadunaite“. Straipsnyje 
pasakojama, kaip ji pradėjo garsėti 
Anykščiuose dar 1955 m., nepraleisdama 
nei vieną dieną mišių.

Toliau suminimas Lietuvos nepriklau
somybės netekimas, pasipriešinimas, Ro
mo Kalantos susideginimas (1972 m.), Ka
talikų Bažnyčios Kronikos atsiradimas. 
1974 m. Sadūnaitės kambary buvo rastas 
LKB Kronikos vienas perrašinėjamas nu
meris. 1975 m. Vilniuje jo buvusi nuteis
ta trejiems metams griežto režimo sto
vyklos ir trejiems metams tremties. Bū
dama Mordovijoje ji susirgusi ir perkel
ta į kalėjimo ligoninę.

Cituojamas N. Sadūnaitės pareiškimas, 
kodėl ji atsisakė teisme atsakyti į klausi
mus.

NEATSILAIKO IR LIETUVIAI

Sovietų Sąjunga yra etnografinė labora
torija, kurioje vedybomis maišomos įvai
rios tautybės“, — rašo „Novosti“ kores
pondentė N. Sarafanova.

Mišrių vedybų skaičius nuolat didėjąs. 
Kalba nesudaranti kliūčių, nes visi moką 
rusiškai. Tikybos įtaka taip pat mažėjan
ti: didėjąs vedybų skaičius tarp lietuvių, 
kurie buvę katalikai, ir latvių — pirmiau 
buvusių protestantų.

Iki šiol mišrių vedybų skaičius Sov. Są
jungoje sudaręs 10%, bet dabar pasiekęs 
14%. Latvijoje, Kazachstane ir Ukrainoje 
— 20%. Daugiausia tautybės mišriomis 
vedybomis maišomos Centr. Azijoje.

PRISIPAŽINO KALTAS
Antonio Cubillo, Canary salų išsilaisvi

nimo organizacijos vadas prisipažino esąs 
atsakingas už Las Palmas aerodrome pa
dėtą bombą, kuri privertė PAN-AM ir 
KLM lėktuvus nukreipti į Tenerife aero
dromą, ir čia juos ištiko baisiojo tragedi
ja. A. Cubillo iš savo saugios buveinės 
Alžyre pranešė, kad Canary salos siekia 
išsivaduoti iš Ispanijos priklausomybės.

BERLYNO SIENA
Berlyno siena jau yra pasidariusi mies

to „architektūros“ dalis, kurią lankyto
jams rodo ekskursijų vadovai. Padaryti 
net specialūs paaukštinimai, nuo kurių iš 
tolo matyti, kas dedasi antroje pusėje. 
Lordas Chalfont (Times, kovo 28 d.) įspė
ja, kad apsirinka tie, kurie mano, kad Ry
tų-Vakarų santykiams pagerėjus, siena 
bus nugriauta, su žeme sulyginta. Taip ne- 
įvyksią, nes siena pastatyta ne apsigyni
mo sumetimais. Jos tikslas, kaip ir kalė
jimo sienų, esąs apsaugoti gyventojus, 
kad neužsimanytų pabėgti. Ir dar dau
giau...

Iš tiesų, siena esanti nuolat „tobulina
ma“. Dabar paprasta plytų siena vieto
mis stiprinama betono pylimais. Įtaisyti 
iliuminuoti sargybos bokštai, o žemė prie 
sienos suakėjama, kad lengvai matytųsi 
paliktos pėdos. Išilgai sienos įtaisyti tink-

DOMĄ BANAITI, 
ŽMONOS NETEKUS

ŠIRDINGAI UŽJAUČIA

PROF. DR. PENKAHTS SU ŠEIMA

' Lietuvos A 
nacionaline 
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Kristus prisikėlė, 
girdim linksmą žinią. 
Kiekvienoj lūšnelėj 
spinduliai auksiniai.

Pro sargybų postus, 
pro vielas ir grotus 
Jis aplanko žmogų 
saule vainikuotas.

Tad pamato dangų 
didelis ir mažas, 
o ant stalo, tartum, 
po margutį gražų.

S. Laucius

linės vielos kanalai, kuriais nuolat zuja 
išdresiruoti šunys, laukdami bandančios 
praeiti aukos.

Kai kuriose vietose ant sienos sudėti 
sunkūs betoniniai vamzdžiai. Jeigu kam 
nors pasisekė praeiti minų laukus, karei
vių bokštus ir šunų kanalus, tas turės 
bandyti pasiekti sienos viršų, kad galėtų 
ją perlipti. Palietus viršuj padėtus nepri
tvirtintus betoninius vamzdžius, jie nusi
ris ant lipančiojo galvos ir atsidurs kartu 
su savo auka patvory. Esą, kartais ty
čia leidžiama šitaip pažaisti...

Berlyno lankytojai nustemba pamatę, 
kad sienos sargyba yra aprūpinta tankais, 
■artilerija, sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir 
kitais moderniškais, lengvai galinčiais 
keisti pozicijas, ginklais. Kam jie? Nejau
gi manoma, kad apie 10.000 Sąjungininkų 
kariuomenės vieną dieną pralauš sieną ir 
užpuls už jos stovinčias Rytų Vokietijos 
divizijas? Greičiausiai priešingai — tos 
divizijos yra pasiruošusios, esant reikalui, 
prasilaužti pro tą sieną iš anksto numaty
tose vietose.

Jau minėtas lordas Chalfont siūlo JAV 
prezidentui į L. Brežnevo grasinimą nesi- 
tarti, kol prezidentas užstos disidentus, 
pasiūlyti nesikalbėti, kol bus nugriauta 
Berlyno siena.

ANTISEMITIZMAS UNIVERSITETUOSE

Spaudoje pasirodė žinių, kad britų uni
versitetuose plintąs antisemitizmas. Dau
gelio universitetų studentų sąjungos dis
kutuojančios sionizmo klausimą. Ypa
čiai aktyviai antisemitizmas pasireiškiąs 
tuose universitetuose, kur yra daug arabų 
kilmės studentų ir stiprios kraštutinių 
kairiųjų grupės. Pvz. Salfordo universite
te studentų sąjunga priėmusi rezoliuciją, 
kurioje sionizmas lyginamas su rasizmu.

DR. ARBATOVAS PRIEŠ PREZIDENTĄ
CARTERĮ

Sovietų ekspertas JAV politikos reika
lams dr. Arbatovas paskelbė „Bulletin of

Atomic Scientinsts“ žurnale straipsnį, ku
riame sakoma, kad prezidento Carterio už
sienio politikos kryžiaus karas neišvengia
mai vedąs prie konflikto ir karo. Esą Sov. 
Sąjunga, siekdama palaikyti su JAV ge
rus santykius, niekada nepateikusi sąly
gų, reikalaujančių pakeisti krašto vidaus 
įstatymus ar politiką. Tuo tarpu daugelis 
amerikiečių reikalaują tokių dalykų iš 
Sov. Sąjungos. Spaudoj spėjama, kad Ar- 
batovo pareiškimas yra netiesioginis įspė
jimas JAV užs. reik, ministrui Vance, ku
ris netrukus atvyksta į Maskvą.

MOTERYS APIE SOVIETŲ ŽYDUS

Ryšium su Meksikoje ruošiama Lotynų 
Amerikos moterų konferencija žydų tei
sėms Sov. S-goje ginti, Sovietų moterų ko
miteto pirmininkė, istorikė Galina Nikiti
na, kaip praneša „Soviet News“, paskelbė 
statistinius duomenis apie Sov. S-gos žy
dus.

Esą, 5.000 žydų yra sąjunginių ar res
publikinių aukščiausių tarybų nariai. Iš 
tūkstančio žydų trylika dirba mokslinį 
darbą. Tuo tarpu Rusijoje, Ukrainoje, 
Azerbaidžane ir Lietuvoje tik vienas ar 
du gyventojai iš tūkstančio yra mokslinin
kai, o Armėnijoje ir Gruzijoje — trys.

Žydai sudarą tik 1% Sov. Sąjungos gy
ventojų, bet 6.3% kvalifikuotų specialis
tų.

Savo skaičiumi žydai Sov. Sąjungoje 
užimą 11-tą vietą, bet trečią vietą studen
tų ir mokslininkų tarpe. Žydai gydytojai 
ir rašytojai sudarą 14%, o muzikai — 
23%.

Piligrimai keliaus Lietuvon
Jau buvo raižyta apie Airijos katalikų 

pastangas nugabenti į Lietuvą Marijos 
statulą, kaip taikos ir tautų brolybės sim
bolį. Ta proga vienas didžiųjų Londono 
dienraščių „The Guardian“ (kovo 30 d.) 
įsidėjo Baden Hickmano straipsnį, kurio 
laisvas vertimas čia pateikiamas.

»*»
Gipsinė šv. Mergelės statula, pašvęsta 

pasaulio taikai, bet sukėlusi diplomatinę 
Rytų-Vakarų įtampą, gali vėl pasidaryti 
pasaulio taikos balzamu. Jos dėka Airijos 
katalikai ruošiasi su giesmėm nukeliauti 
į Sov. Sąjungą.

Dublino katalikai, pradžioje norėję nu
siųsti statulą, kaip dvasinio solidarumo 
simbolį tiesiai į Lietuvą, dabar nutarė pa
sinaudoti Sovietų ambasados kvietimu ap
silankyti Sov. Sąjungoje ir patiems nuga
benti statulą. Šiuo metu dviejų pėdų ir 9 
colių beveik jokios meniškos vertės netu
rinti gipsinė statula yra įstrigusi vienos 
Rytų Londono bažnyčios (lietuvių, vert.) 
zakristijoje pakeliui iš Airijos į Lietuvą.

Prieš tris mėnesius reikalas buvo ne
lemtai susipainiojęs, kai T. C. Gerrard 
0‘ Mahoney, žinomos organizacinės gru
pės narys, kreipėsi raštu į Sovietų amba
sadorių A. Kapliną Dubline. Jis užsiminė 
apie gerus santykius tarp Dublino ir Mas
kvos, prašė padėti nugabenti statulą į 
Lietuvos sostinę Vilnių ir įteikti ją vysku
pui Steponavičiui. A. Kaplin atsisakė, nes 
Sov. Sąjungoje bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės.

Neatsižvelgiant į tai, statula buvo pa
šventinta ir išsiųsta, bet dėl procedūros 
neaiškumų pasiliko Londone. Dabar sta
tula savo taikos misiją pradės iš naujo. 
Rusų ambasados advokatas-patarėjas Vi
tas Šinaravičius (gal pavardė kiek iš
kreipta, Vert.) pasiūlė Airijos katalikams 
patiems važiuoti į Lietuvą, pasiimti kartu 
gipsinę statulėlę, ir tuo pačiu metu įsiti
kinti, koks yra religinis gyvenimas ir lais
vė Rusijoje.

„Mes priėmėme pasiūlymą, — sako Mr. 
O‘ Mahoney, — manydami, kad jis bus 
naudingas. Dabar stengiamės gauti vizas, 
kad galėtų vasaros pradžioje ekskursantų 
autobusas išvykti iš Airijos.“ žinoma, ke
leiviai turėtų patys apsimokėti išlaidas, 
kurių susidarytų 7.000-10.000 svarų. Ta
čiau tai bus gera proga tarptautiniam ge
ros valios bendradarbiavimui skatinti...

Ruošiamoji statulos misija sukėlė dide
lį tarptautinį susidomėjimą, nustebinusi 
net ir Dublino katalikus. Po to, kai pir
mosios žinios buvo paskelbtos Guardian 
dienrašty, pradėjo plaukti dvasinio soli

Septtpilos DIENOS
— Demonstrantai Londono aerodrome 

nebuvo prileisti prie Sovietų karininkų 
delegacijos, kurie vizituoja anglų karo 
akademiją Camberley.

— Prezidentas Podgorny priėmė Zambi
jos kariuomenės paradą atvirkščiai (prie
kis į užpakalį) užsidėjęs skrybėlę.

— Lenkijos disidentai sudarė komisiją 
žmogaus teisėms ginti.

— Boksininkas J. Bugner antrą ir pas
kutinį kartą pareiškė pasitraukiąs iš rin
go.

— Volgograde (Stalingrade), kur per 
karą buvo sunaikinta 330.000 vokiečių ar
mija, statomas paminklinis muziejus ir 
236 pėdų aukščio obeliskas.

— Portugalija oficialiai pareiškė norą 
įstoti į Europos Ekonominę Bendruomenę.

— JAV Polaroid Corporation jau pradė
jo gaminti „instant“ kino filmus, kuriuos 
galės demonstruoti žiūrovams taip pat, 
kaip grojama muzika nuo magnetofono 
juostų.

— Japonijos mokslininkams pavyko iš
gauti 149 miligramus uranijaus iš 50 tonų 
jūros vandens. Metodas tobulinamas.

— Vasario mėnesio JAV prekybos defi
citas pasiekė rekordą — 1.866 milijonus 
dolerių.

— Lusakoje Sov. S-gos prezidentas 
Podgorny priėmė Rodezijos, Pietų Afri
kos ir Namibijos (Pietų Vakarų Afrikos) 
negrų nacionalistų vadus, siekiančius nu
versti baltųjų valdžią.

— Komunistų partijos vykdomojo ko
miteto narė, studentė Susan Slipman (27 
m.) išrinkta Anglijos studentų sąjungos 
prezidente. Sąjungai priklauso 800.000 
studentų.

— Nuo balandžio 4 d. cigarečių pokelio 
(20 št.) kaina pakils 4 p. Benzino vieno 
galono kaina pagal naują biudžetą pake
liama 5į p, o kelio leidimas dabar kaštuos 
£50.

— Grenlandijoje uždrausta karti šunis.
— Kambodiją užėmus komunistams, 

1975-1976 m. nužudyta 1,2 mil. žmonių.
— Pagal „Catholic Herald“ pravestą ap

klausinėjimą, tik 14% anglų katalikų no
rėtų, kad mišios būtų lotyniškos.

— 1.613 baltųjų gyventojų išvyko iš Ro

darumo paskaitinimai iš viso pasaulio. 
„Žmonės ilgisi taikos ir įžvelgia šitame 
žygyje nors mažą indėlį“.

Kovo 27 d. lietuvių bažnyčioje buvo 
specialios pamaldos, kuriose be lietuvių 
dalyvavo Mr. O‘ Mahoney ir būrys airių 
katalikų. Čia prie aprašytosios Marijos 
statulos buvo užbaigta devynių savaičių 
taikos novena, prasidėjusi Dublino bažny
čiose.

UŽDRAUSTA PARODA

Prieš kiek laiko Vilniuje buvo numaty
ta suruošti Ruhro krašto ūkio ir pramonės 
parodą. Į Vilnių buvo pasiųsta parodai su
ruošti reikalingi įrengimai. Esseno vyriau
sias burmistras jau buvo išmokęs keletą 
rusiškų sakinių, kuriuos ruošėsi panaudo
ti parodos atidarymo metu...

Tris idenas prieš paruošiamųjų darbų 
pradžią, kaip matyti iš Lietuvos vokiečių 
draugijos prisiųstų spaudos pranešimų, 
Sov. Sąjungos pasiuntinybė Bonoje „dėl 
vidaus sunkumų“ parodą atšaukė.

Iš minėtų spaudos pranešimų matyti, 
kad pagrindinė atšaukimo priežastis ga
linti būti neramumai, kilę Lietuvoje ry
šium su Helsinkio aktams peržiūrėti ruo
šiama konferencija. Esą, Lietuvoj renka
mi parašai peticijai, kurioje nurodomi 
žmogaus teisių pažeidinėjimai.

Dar daugiau baimės keliąs Lietuvoje 
kas savaitę išeinąs pogrindžio laikraštis, 
kuriame reikalaujama, kad Helsinkio de
klaracijoje pasirašyti žmogaus teisių įsi
pareigojimai būtų vykdomi.

Be visa kita, esą prisibijoma, kad ry
šium su vokiečių paroda, galinčios būti or
ganizuojamos demonstracijos Vilniuje.

Atitinkamos Ruhro krašto organizacijos 
dėl parodos atšaukimo pasiskundė Vak. 
Vokietijos-Sov. Sąjungos draugijos vado
vybei.

„KALĖJIMAS — NE BIBLIJOS“
Keston College paskelbė, kaip tūlas V. 

E. Naprienko gabeno 500 biblijų iš Donec
ko i Šiaur. Kaukazą. Pakelėje jį sulaikė 
judėjimo inspektorius ir nusivarė į poli
ciją. Visos biblijos buvo konfiskuotos. 
Naprienkai paprašius, kad biblijos būtų 
grąžintos, policijos valdininkas juokda
masis atsakęs: „Tau reikia kalėjimo, ne 
biblijų...“ Jis pats po tardymo paleistas, 
bet biblijos nebegrąžintos.

dezijos per sausio-vasario mėnesį. Naujų 
atvyko — 465.

— „Red Star“ pranešimu, „tragiškomis 
aplinkybėmis“ mirė admirolas F. Sizovas 
— galingiausia politinė figūra Sovietų-lai
vyne. Smulkesnės mirties priežastys ir 
aplinkybės neskelbiamos.

— Praėjusiais metais Ugandoj. Entebbe 
aerodrome Izraelio išvaduotieji keleiviai 
patiekė Air France ir Singapore Airlines 
127 mil. dolerių ieškinį.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan, 
sugrįžęs iš Australazijos pareiškė, jog jis 
meldžiasi, kad prezidentas Amin būtų nu
verstas.

— Belgas Antoon Pypė nubaustas pen
kiems metams griežto režimo stovyklos už 
priešsovietinių atsišaukimų platinimą Le
ningrado universitete.

— JAV užsienio reikalų ministro C. 
Vance misijai Maskvoje nepasisekus, pre
zidentas Carteris žada pagreitinti naujų 
ginklų gamybą.

— Spaudoje vis dažniau pasirodo žinių, 
kad JAV ruošiasi nutraukti su Formozos 
vyriausybe diplomatinius santykius ir sa
vitarpio gynybos paktą.
Skautiškuoju keliu
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Prisikėlimas L. Andriekaus poezijoje
Bet ant spyglių ten Kristaus krau

jas — 
nebūk, saulėleidi, skaudus!

Leonardas Andriekus (gimęs 1914. VII. 
15), nuo dvidešimtųjų amžiaus metų pasi
rinkęs serafiškąjį pranciškonų kelią, 1955 
m. debiutavo kritikos palankiai sutiktu 
„Atvirų marių“ eilėraščių rinkiniu. Su
laukęs 62 metų, pasijuto tarsi gyvenimo 
rudenio prieangyje ir praėjusiais metais 
pasiskardeno šeštuoju — „Už vasaros var
tų“ — poezijos rinkiniu, prisipažindamas, 
kad „drėgnas rudenio vėjas eina kiaurai 
per kaulus“.

J, Kuzmickis
Poetai paprastai susikuria savitą lyrinį 

pasaulį, kurio originalumas, prasmingu
mas ir turiningumas organiškai rišasi su 
jų asmenybe. L. Andriekaus pasaulėvaiz
dis paremtas požiūriu „ką apreiškė paukš
čiai ir žvaigždėmis naktis“, individualiai 
suprasta poetinė misija ir išsisakymo ga
lia arba stiliumi.

Mūsų poetas, vos ilki 1937 m. gyvenęs 
Lietuvoje ir tik iš tolo stebėjęs dramatiš
kus įvykius tėvynėje, be abejo, negalėjo 
būti betarpišku laisvės laidotuvių liudi
ninku kaip F. Kirša, Bern. Brazdžionis ar 
Vi. Šlaitas. Dėl to kitokio stiliaus ir jo ly
rika, išplaukianti iŠ jautraus, susimąsčiu- 
sio asmens, mistinių polėkių ir švytinti 
nepaprastu švelnumu bei įsijautimu ne 
tik į žmogų, bet ir gintarėlį ar pajūrio 
žuvėdrą.

Šį kartą bent trumpai peržvelgsime vos 
porą jo poezijos motyvų: kaip jis žiūri pro 
besiveriančius rudens vartus į tolumoje 
kenčiančią Lietuvą ir kokią prasmę mato 
jos nesibaigiančioje kančioje.

I. Migloti laukai
Mūsų poetas nesistengia kuo ypatingu 

nustebinti skaitytojų, individualiai ir au
tentiškai atsivėręs, susimąstęs kalba apie 
mums visiems tokius įdomius ir opius di
delius bei mažus dalykus: gimtojo krašto 
žaizdas, vienatvę bei kančią, kelią į rude
nį, mirtį ir prisikėlimą.

L. Andriekus nesiima Maironio teptuko 
ir nepiešia upėmis bei kalnais išpuoštų 
Lietuvos vaizdų. Ir tėvynės ilgesio nemė
gina išsakyti vaičaitiškomis elegijomis ar 
J. Baltrušaičio tirštais žodžio dažais. Mąs
tymas, meditacijos, smulkios įvaizdžių 
detalės ir plačių jūrų kuždesys su nakti
mi sklendena kontempliatyvia, dramatine 
mintimi, nesutirštinta tragikos: 

iLiūdna kalbėti su tuo medžiu, 
kurs mano žemėj gintaru verkė — 
Baltijos jūra nebeišdžius 
ir paukštis savo lizdo neregės.

Poetas sąmoningai neryškina to paukš
čio įvaizdžio, bet tučtuojau apgaubia mus 
ūkanomis su slankioj ančiomis baugiomis 
žmogystėmis, vingiuojančia kraujo upe, ir 
pastebi, jog gintaro medis „pirmas apver
kęs Nemuno gentį“. Liūdesys gaubia lie
tuvių kraštą, kai „jau bangos nebedainuo
ja“, kai „niūkso uolos siaubingai nykios“ 
ir kai poeto siela tartum žuvėdra „E’alti- 
jos marių ūkanoj klykia“.

Tarsi šv. Pranciškus, L. Andriekus kal
basi su „broliais žiedais“, kad „per anksti 
šalnos krito ant saulėtų vejų ir giesmių, 
išrašytų mano žemės krauju“ ir, ramybės 
ieškodamas, nueina prie jūros krantų pa
būti kaip brolis drauge su žuvėdromis 
„šioj taikingoj buity“, kuri jam kažin ką 
ramaus ir mielo mena.

Ypatingai vaizdžiai poetas veda mus 
prie Barstyčių, kurio kolūkio laukuose 
guli „didysis akmuo“. Veda mus, išlaiky
damas minties ir jausmo pusiausvyrą, ir 
kreipiasi į Viešpatį, kad, „keliaudamas į 
Emaus miestą“, nepamirštų sustoti jo tė
viškėje, kur rasiąs „didžiausią akmenį sau 
atsisėsti, kaip karaliaus sostą“:

Sėsk ant to akmens, ir būk teisėjas 
ištremto žmogaus iš rojaus.

L. Andriekaus širdis, persipildžiusi se- 
rafiška meile, nepažįsta keršto tiems, ku
rie neleistų to akmens panaudoti „kara
liaus sostui“: gilioje kontempliacijoje jis 
pasijaučia tarsi visos tautos organiška da
limi ir tyliai meldžiasi:

Viešpatie, klausyk, kaip tie laukai 
migloti 

išpažįsta mano kaltę.
Koks jautrus, naujas, prasmingas mūsų 

poeto minties tekėjimas! Kaip savitai in
terpretuoja ir Kristaus Teisėjo, bet kartu 
ir Atpirkėjo misiją, kai Jis buvo „Pats 
teistas pas Pilotą ir ant kryžiaus tarp gal
važudžių prikaltas“!

II. Gyvybė iš kapų
L. Andriekus — giliai mąstąs poetas, 

švelnia lyrika atskleidžiąs vidinio pasau
lio konfliktus, kada jo „siela šoka, nelygi
nant kobra fakyro valioje“, o taipgi ir po
lėkius, kai į jo „giesmę subėga visi upių, 
jūrų, salų ir žemynų balsai“. Žemė gi „nu
žymėta pėdsakais mirties“, nors jo poeti
niai žodžiai „neapsunkinti... mirties vir
puliu“.

Mūsų poetas — ne Maironis, metęs ko
vos šūkius, ir ne B. Brazdžionis, ieškojęs 
tiesos kurčiuose J. Tautų koridoriuose. Jis 
primena jautrų ir nuolankų Ant. Viena

žindį, lyginusį save su menka dulke, sau
jele dūmo: „Aš esu tik liepsnelė mažytė, 
atplevenus blinksėt laikinai“...

Kaip Emliija Brontė, gilindamasis į sa
ve ir savo ryšį su simboline aplinka, jis 
atsisako tautos pranašo togos bei šauklio 
trimito: „Tik pažaist mane Dievas išleido 
— negaliu nei klaidinti, nei vest“. Kitoje 
vietoje tą patį pakartoja nuoširdaus nu
sižeminimo metafora: „Negaliu beparodyti 
'šaltinio — jo patsai nežinau“.

Tačiau, kai „žmogaus krauju pralijo de
besys“, mūsų poetas netiki nei žmogaus, 
nei tautos mirtimi: „Ką gi reiškia numir
ti, jeigu ne prisikelti?-*-* Kai „ten, ant kry
žių prikaltos“ jo vasados „merdi, o nenu
miršta — tęsia Dievo agoniją“, kai „jūs 
matot vien tą dieną — kas bus vėliau, ne
mąstote“, poetas pagaliau išdrįsta, įkvėpi
mo apimtas, perspėti, kad „suduš nakties 
kristalas, ir auksas gabalais ims pulti“, ir 
taurių pilnybėje burgės „prisikėlimų gė
ris ir antkapių graudumas“.

Kaip ir lauktina iš poeto, kurio fleitą 
liečia „ne vakarinis vėjas, ne išdaigusis 
Panas, ne žmogus“, kai jam grojant „vir
pa žemė ir dangus“, jis įsivaizduoja esąs 
M. K. Čiurlionio kūdikis su „aukso piene“ 
rankoje ir visiškai pasitiki Apvaizda:

Aš žinau, jog Tu apginsi 
kūdikėlį, pasodintą ant žolės, 
kai juodasis paukštis užkapot kėsinsis, 
pienę vakaras sparnu palies.
Negalėdamas „nei klaidinti, nei vest**, 

nusižeminęs poetas vis dėlto nemano pa
likti mūsų akligatvyje, iškeldamas Apvaiz
dos primatą: „Kas mus pakrikštijo šilto 
kraujo srove, tas viduržiemio šaltyje prie 
židinių prives“.

Dar daugiau: poetas, pasitikėdamas Ap
vaizdos gailestingumu, kaip mąslus teolo
gas šv. Augustinas visa vidaus įtaiga pra
našauja „aukso amžių“, kada „keliausim 
be dejonių ir žody sielvarto nebus; regė
jimai įamžins klonį, padvelks gyvybė iš 
kapų". Tada

matysi be iliuzijų,
ką Dievo pirštas rodys tau.

Aš aukso amžių liudiju,
be delno ateitį Skaitau.

Giliai įsiskaitę į jautraus, kontempliaty
vaus L. Andriekaus švelniu nuoširdumu 
alsuojančią poeziją, jaučiame joje ilgais 
mąstymais surastą logiką, išsiskleidusią 
šviesia vizija, nes jis dainuoja „tiktai, ką 
jaučia graudulyje širdis — ką... apreiškė 
paukščiai ir žvaigždėmis naktis“.

GRIŽO IŠ SIBIRO
Liudvikas Simutis, 1954 m. nuteistas 25 

metams stipraus režimo stovyklos, vidu
ry vasario grįžo į Lietuvą. Jis buvo paleis
tas dvejus metus prieš laiką. Paleistasis 
dėkoja visiems, prisidėjusioms prie jo iš
laisvinimo.

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI
Neseniai iš Sov. Sąjungos atvykęs Josit 

Mešner, už „sionistų veiklą“ šešis metus 
kalėjęs Vladimiro kalėjime ir Fermos sto
vykloje, Moldavijoje, pranešė, kad Fer
mos griežto režimo stovykloje tarp 2.500 
kalinių esą daug lietuvių. Su kai kuriais 
jis susidraugavęs ir dabar bandąs jiems 
padėti. J. Mešner atsimena šių politinių 
kalinių pavardes:

Jonas Simokaitis, 1970 m. bandęs nu
kreipti lėktuvą į Švediją.

Petras Paulaitis, garsus kovotojas, daž
niausia laikomas izoliuotas vienutėje.

Jonas Šilinskas ir Aleksas Pašilis, be
baigiu atlikti bausmę.

Balys Galdikas (buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas), Jonas Matusevičius, 
Jonas Purlys, Balys Miškinis, Placidas 
Vyturys — visi nuteisti po 25 metus.

Albinas Kurkis, miręs 35-oje stovyklo
je, Fermoje.

Meškinis (vardas nežinomas), miręs 
ligoninėje.

Kybartas (vardas nežinomas), miręs vė
žiu, nors jau turėjęs būti paleistas.

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO VARPAI

Į ryto varpinę įskrido juodas varnas, 
Ir ėmė bust ir keltis kryžiai ir kapai, 
Giesmių giedot pakilo priemiesčių 

tavernos
Ir gaust pavakario varpai — 
Pavasario varpai.

Aušros ranka nutrauks mėnulio baltą 
drobę, 

Per žemę pereis saulės gandas įkypai, 
Šalton peklon nuneš naktų prakeiktą lobį 
Šventi pavasario Varpai — 
Pavasario varpai.

Maža žolelė pro velėną kietą kalas, 
Ir tu, žmogau, kaip mirusi gėlė tapai, 
Ir jus kada, pražuvę moters iš Magdalos, 
Pakvies pavasario varpai — 
Pavasario varpai.

Parpuolė vakaras, parpuls naktis, parpuls 
diena ant kelių, 

Ir Kristaus rytui melsis mirtys ir kapai, 
Ir gyvasai stebuklas taip keliaus pro mus 

pro šalį, 
Ir gaus pavasario varpai — 
Pavasario varpai.

Vytautas Bastys, laikomas Vladimiro 
kalėjime. Nuteistas 25 metams, bet baus
mė prailginta iki 28 m.

Toje pačioje stovykloje Mešneris suti
ko latvius Azelbaumą ir Žiemelį, estus — 
Parks, Valdmaną, Saarts, Havastik.

Rusų Einamųjų įvykių kronika (Nr. 41, 
1976 m.) praneša, kad Kaune buvo areš
tuoti Zigmas Širvinskas ir Henrikas Kli
mašauskas už palaikymą ryšių su pogrin
džio „Aušra“.

Pas Matą Kašubą ir skulptorių Riman
tą Šulskį rastas „Gulago salynas“.

Povilas Stonkus, nuteistas (1976 m.) 
penkiolikai metų, mirė Mordavijoje, 19- 
oje stovykloje.

Toje pačioje stovykloje buvo Liudvikas 
Simutis (neseniai paskelbta, kad iš sto
vyklos paleistas).

ŠAUKIASI PAGALBOS
Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos Ro

moje rektorius prel. L. Tulaba „Drauge“ 
(Nr. 41) paskelbė, kad tai kolegijai pra
ėjusiųjų metų rudenį sukako 30 metų. Pa
pasakojęs apie kolegijos reikšmę ir jos at
liekamą darbą, prel. L. Tulaba praneša, 
kad ji esanti patekusi į finansinius sun
kumus. Nors aukų kasmet surenkama apie 
15.000 dolerių, bet 1976 metai užbaigti su 
12.000 deficitu. Antrasis rūpestis — 
kandidatų suradimas — esąs žymiai ma
žesnis. Šiais metais netikėtai atsiradę nau
jų kandidatų.

NYKŠTUKŲ MOKYKLA
JAV LB švietimo Taryba praėjusiais 

metais išleido naują knygą vaikiams. Tai 
Adelės Jonušaitės-Abromaitienės pasakai
čių ir apsakymėlių rinkinys, pavadintas 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA. Iš viso knygoje 
(60 psl.) sudėta 17 vaikiškų, daugiausia 
didaktiško pobūdžio, dalykėlių. Knyga di
delio formato ir labai gražiai Vandos 
Aleknienės iliustruota. Atsižvelgiant į 
prabanginį išleidimą, knyga labai pigi — 
tik 3.00 doleriai. Iš tiesų, tai labai graži 
dovana lietuviškai sugebantiems (ar besi
mokantiems) skaityti vaikams.

Užsisakyti galima šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 S. Rockwell Street, Chicago,
Ill. 60629, USA.

FILMAS APIE LIETUVIUS
Vokietijos L. B. Informacijos biuletenis 

(Nr. 1/2) gražiai aprašė Nepriklausomy
bės šventės minėjimą Vasario 16 gimnazi
joje. Ten, be kita ko, rašoma, kad minėji
mą nufilmavo Norddeutsche Rundfunk te
levizijos stotis. Esą, televizijos redakto
rius D. Martins yra numatęs pagaminti 
filmą apie Lietuvą bei lietuvių gyvenimą 
krašte ir svetur, ypač apie religinį gyve
nimą. Filmas būtų apie 30-45 minučių ir 
vokiečių televizijoje pasirodytų ateinantį 
rudenį.

Jonas Gailius

MIRIAM
MEILĖS IR ILGESIO GIESMĖ

Vieną dieną žydai pagrobė vi
są Betanijos šeimą ir sukrovė 
į laivą be irklų ar burių vėjo 
bei bangų valiai.

R. L. Bruckberger
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Juoda naktis tamsiais šešėliais nu

krinta ant Grotos kalno.
Ūkauja apuokai, šūkaloja pelėdos. 

Kaip pilkos žemės grumstai, skraido 
pašiurpę šikšnosparniai ir dingsta tam
sybėse.

Smalsus mėnulis praskleidžia debe
sų uždangą. Žvilgteri į kalno viršukal
nę, supilkėjusias uolas, snaudžiančius 
medžius. Pro sapnuojantį rožių kerą 
spokso į tylią grotą.

Miriam, apsigaubusi tamsia skara, 
suspaudusi delnus, klūpo prie sudrėku
sios uolos.

Išsitiesia stigmatizuotos rankos. Lai
mina. Paliečia nuleistą galvą.

Tamsios akys žiūri į neužgijusias ko
jų žaizdas.

Virpa s mulkučiai pirštai. Norėtų 
paliesti sukrekėjusias vinių žymes. Api
plauti nakties rasa ir žėruojančių akių 
sidabru.

Pravertos lūpos aikteli, svyra žemyn 
ir bučiuoja atpirkimo stigmas.

— Ne tik už save, bet ir tuos, kurie 
neapykantos vinimis tebekryžiuojami... 
— pračiauptos lūpos kužda kojų stig
moms, o pakeltos akys stebisi, kaip 
graudus liūdesys pasikeičia šypsena, 
primenančia alkį tų, kurie ilgisi gailes
tingumo.

Jai rodosi, kad sidabrinės dulkės 
krenta iš žvaigždžių ir nusileidžia ant 
nuleistos galvos.

Jo veidu klajoja liūdesio šešėliai ir 
subėga į nuostabiai geras akis. Tačiau 
kai graudulys paliečia praviras lūpas, 
jos kaip žydinčios gėlės žiedlapiai išsi
skleidžia guodžiančia šypsena.

— Miriam! — jo balsas skamba 
kaip pametusių kaino varpelio skam- 
oėjimas, kaip iš tolo alsamatojančių 
juros Dangų alsavimas. — Kol kas tave 
puošia grožis, plaunamas nesibaigian
čios atgailos rasos. Kadaise kvietei 
mane į prabangius namus, kad pasida
lintum su manimi duona ir vynu. Da
bar, kada glaudi galvą prie rasojan
čios uolos, noriu pasidalinti tavo mais
to gurinėliais.

Gėdingai nuleidžia tamsias akis. 
Pakelia sudėtas rankas.

— Mokytojau, — sukužda. — Turiu 
vos vynuogių kekę ir kelis obuolius...

Ant galvos nusileidžia šilti delnai. 
Iš jų plaukia nepaprasta šiluma ir 
stiprinanti galia.

Džiaugsmas suplūsta į veidą ir krū
tinę. Sustingsta laikas ir nebevirpa ro
žės kero lapai.

Meilė yra nesuvokiama paslaptis. 
Joje sklendena antgamtės alsavimas. 
Nesibaigiančios laimės ilgesys. Ilgo 
lauksmo išsipildymas.

Tiems, kurie gyvena meile, neberei
kia lakių žodžių ir įtaigių įtikinimų.

Tačiau tie, kurie nepažįsta paslap
čių, nuplėšia nuo jos žvaigždėmis 
ataustą mantiją ir teranda gudinančius 
griaučius.

Ant sutręšusio kelmo, susitraukusio 
grotos pasienyje, kvepia balta duonos 
bandelė ir raudonuoja tartum kraujas 
skaidrus vynas.

— Argi nesakiau, — tartum vėsaus 
vėjo dvelksmas ir nustebusių žvaigž
džių aidi balsas, pasaldintas meilės mi
dumi: — jei turėtum tikėjimą kaip 
garstyčio grūdas, tartum šiai uolai: 
„persikelk iš čia tenai!“, ir ji persikel
tų. Nieko nebūtų negalima... Tačiau 
tegu nurimsta tavo širdis...

Sudeda rankas. Pakėlęs akis, sukal
ba laiminimo maldą. Perlaužia duoną 
ir pamirko ją rausvame vyne.

— Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, pasilieka manyje, o aš 
jame! — ir jo žodžius palydi nakties 
ramus alsavimas, aidįs angelų choro 
melodingu himnu.

Miriam rankos suspaustos. Klūpo 
ant samanų kilimo ir žiūri į spindu
liuojantį veidą.

Mato besimeldžiančią naktį, apšvies
tą danguje degančių žvaigždėtų žva
kių, tartum nesibaigiantį sapną. Regi 
žalią pievą, žoles skabančią avių kai- 
menenę ir gerąjį Ganytoją, benešantį 
ant pečių nuklydusią avelę.

Susiūbuoja prieš jo akis gumbuotas 
kryžius, širdį perveria duslus balsas: 
„Atlikta!“

Atplaukia palšvas debesis. Tartum 
lengvais sparnais apgaubia Mylimąjį. 
Lengvai pasisupa rožės šakos. Lizde- 
lyjesucypsi paukštyčiai.

Grotoje tylu kaip konsekracijos me
tu bažnyčioje. Ir jau nebešildo spindu
liuojantis veidas-----------

vidų pripildo paslaptingas džiaugs
mas, o plakanti širdis jaučia, jog ne
bėra viena, jog joje visam laikui pa
siliko gerasis Ganytojas, kad daugiau 
nebenuklystų į erškėtyną.
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Miriam pakelia akis į baltus debesė

lius, tarp kurių nardo patekėjusi saulė.
Prie jos kojų glaustosi balti ir raus

vi akmenėliai.
Ant medžių šakų šokinėja paukščiai, 

giedodami aušrinės psalmes.
Nuleidžia akis, širdis stipriau sut

vinksi. Parpuola ant kieto grindinio.
Balto smėlio kalvelėje įspaustos Mo

kytojo kojų pėdos. Jų nenuplovė nak
ties rasa, neužlygino vėjo dvelksmas. 
Saldaus džiaugsmo prisipildžiusi apri
musi širdis.

Negalėtų gyventi be savo Mokytojo, 
kuris laime pripildo net aštrias uolas, 
apgožusias vienišą grotą.

Su ja mąsto sudrėkę akmenys, sa
manomis padengta žemė ir tolumoje 
teliūškuojančios jūros bangos.

Saulė, užkopusi į pačią viršūnę, pa- 
simuisto ir pamažėle rieda žemyn.

Pabučiuoja alyvų žiedais kvepian
čius pėdsakus. Tartum švelnių sparnų 
nešama, sustoja kalno viršūnėje. Raus
vų spindulių glostoma, ištiesia virpan
čias rankas, norėdama apkabinti vinių 
pervertas kojas.

Laikas sustoja. Sutemų gaubiamas, 
susilieja su amžinybe. Svajingų mąsty
mų tiltas šį ilgesingą vakarą sujungia 
su amžina antgamtės diena ir juo kro
pia neužmirštami susitikimo su Moky
toju atsiminimai.

Grįžta į tylią grotą. Laukia švelnaus 
vėjo dvelksmo, kad sujudę žiedų var
peliai skambintų apie dar vieną susiti
kimą.

Nekruta pušų šakos. Tyli, nekužda 
samanos. Nebešlama apsnūdę gėlių 
žiedai.

— Esi ne tik šilkinis garsas, bet ir 
tyla, — kalba jos širdis. — Esi ne tik 
šviesa, liepsnos, bet ir sutemų lengvas 
sklendenimas. Esi žvaigždėtame buvi
mo pavidale ir mano tylios grotos tuš
tumoje...

Išgąstingai rikteli apuokas. Lietaus 
perlai pabyra ant vėstančių uolų ašt
rių briaunų. Tapnoja ant snaudžian
čių samanų, ant gelsvo smėlio, lygin
dami brangių kojų įspaustus pėdsakus.

Atrodo, kad įkaitusi žemė pasikelia 
į dangų medžiais, žolynais ir suskilu
siomis uolomis, o dangus lietaus čiurkš 
lėmis leidžiasi žemyn ir nori tamsioje 
grotoje susirasti krūpaujančią ilgesin
game lauksme dvasią.

Pakyla vėjas. Papurto rožių krūmus, 
lenkdamas žemyn išdidžių eglių viršū
nes.

Miriam kniūpsčia rymo, sukryžiavu
si rankas ant uolos iškyšulio. Nejaučia 
šiurpių vėjo gūsių ir pažliugusio van
dens klanelių. Ir šią kraupią naktį, ka
da tamsus dangus visu svoriu užgula 
žemę, laukia savo Svečio.

šliūkšteli vandens čiurkšlės. Nuša- 
matoja lyg susigėdęs išdūkęs vėjūkštis.

Atsikelia. Pribėga prie grotos angos. 
Laukiančiomis akimis žiūri į sunkiai 
alsuojančią naktį, į palaužtomis šako
mis besiblaškančius medžius. Pašiurpę 
balandžiai, tarsi vėtros gujami, šmūkš
teli pro pečius į grotą.

Vėjas draiko ilgus, palaidus plau
kus. Lietus plauna įkaitusius skruos
tus. Rankų gniūžtėse sučeža atblokšto 
smėlio kruopelės. Basas kojas plaka 
skriejančios šakos.

— Atstūmiau savo Mylimajam du
rų velkę, bet jis pasitraukė, praėjęs pro 
šalį... —■ iš jos pravirų lūpų veržiasi 
giesmių giesmės šauksmas. — Kai tu 
kalbėjai, tirpo mano siela. Kai lie- 
čiau tavo kojas, mano pirštai buvo ap
lipę braugiausia mira. Ieškau tavęs, 
bet nerandu, šaukiu, bet man neatsilie
pi... Apsunkę debesys, sparnuoti vėjai, 
jei rasite mano mylimąjį, pasakykite, 
kad aš alpstu iš meilės...

Graudžiai suburkuoja balandžiai. 
Kalno viršūnėje ištyška nukritęs žai
bas. Sudunda žemyn riedėdami akme
nys.

Po žaibų plieskimo ir vėtros siaus
mo praeina tylių valandų eisenos. Jau 
ir lietaus valkelės nečeža, ir palaužtos 
šakos nesiplaka.

Krūtinę suspaudžia spengianti tyla, 
pavirtusi tuštumos nykumu, ir užgula 
pečius.

Miriam parpuola ant kelių. Pro gro
tos angą žiūri į dangų, kurio begalinė
se erdvėse kažin kur skuba lengvų de
besėlių kilimai.

Prailgsta sunkiai dūsaujanti naktis. 
Slegia sušlapusius plaukus ir pečius 
vėsos šaltumu. Pasijunta tuščiu tamsos 
gniužuliu, kai jos tylą sudrumstęs aud
ros siausmas nusineša krintančių 
žvaigždžių šypsenas.

Miriam jaučiasi tarsi brolių į tamsų 
šulinį įstumtas Juozapas-----------

gaivališka meilė negali pasitenkinti 
atsiminimų nuotrupomis: ją turi stip
rinti šiltas žvilgsnis, praviros lūpos, iš
tiestos rankos ir dideliu jausmu alsuo
ją gyvi žodžiai: išsiilgusi dvasia trokš
ta gaivintis neišsemiamo meilės šalti
nio tyru vandeniu, pavirstančiu stip
rinančio vyno atgaiva.

Tačiau vis tebelaukia Mylimojo, ne
galėdama atspėti pravirkusio dangaus 
ašarų paslapties. Kai tikėjosi švelnaus 
nežemiškų kvapsnių dvelkimo, ją nu
plakė lietaus ir vėjo įžūlus dūkimas.

Pagaliau išsisėmusi užsnūsta. Nera
miame sapne mato laukiantį Mokyto
jo veidą ir pakeltas rankas. Mėgina pa
kilti ir bėgti prie jo, bet sukniumba ant 
pavargusių kelių ir giliai pravirksta.

(Bus daugiau)
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MANO SANTYKIAI SU LIETUVA
Prof. J. ERETO paskaita Nepri
klausomybės minėjime Muenchene 
(nurašyta nuo magn. juostelės), 
1977. II. 12.

(Pabaiga)
Taip mes .pradėjom kurti Lietuvą iš 

nieko. Kai kada negaudavome algos. Iš 
amerikiečių armijos tegaudavom kakla
raištį, „puloverių“, marškinių, kostiumus 
— algos vietoj. Ir visi buvom patenkinti. 
Laisvę reikia statyti aukščiau už viską. 
Ir persikėlėm iš Kauno į Vilnių. Siuntėm 
šimtus valdininkų i ten. Staiga lenkas, ge
nerolas Želigovskis, Vilnių užpuolė ir liko 
atskirti tie keli šimtai valdininkų. O mū
sų užsienio reikalų ministerija tik diplo
matijos dėlei buvo pasilikusi Kaune. Ir 
kaip dabar tuos valdininkus atgauti? Juk 
tada mes neturėjom žmonių valdininkų 
vietoms užimti. Sumanusis Petras Klimas, 
viceministras ir sako: „Eretai, užsidėk 
šveicarų karininko uniformą (aš esu švei
carų karininkas. Buvau savo uniformą 
nusiveeęs į Lietuvą — nežinau, kam — 
gal taip Dievas norėjo) — važiuok trauki
niu į Vilnių ir atgabenk juos! Manys, kad 
tu esi siųstas Tautų Sąjungos. Ten kalbėk 
su visais tik prancūziškai, dėl to, kad len
kų galva pramušta dėl prancūzų kalbos.'1 
Ir iš tikrųjų, susinešėm telegrafu su len
kais Vilniuje. Jie atsakė, kad galit atsiųs
ti traukinį, tada pamatysim. Aš užsidėjau 
uniformą ir pats vienas ilgiausiame trau
kiny, garvežy, važiavau... Prie Lentvara- 
vo sustabdė lenkai, liepė išlipti. Aš prabi
lau .prancūziškai. Lenkai apsidžiaugė, 
pradėjo ir jie kits kitą kalbint prancūziš
kai. O aš, kaip niekur nieko, paprašiau, 
kad duotų man automobilį į Vilnių. Jie 
manė, tur būt, kad aš iš Tautų Sąjungos. 
O kad aš tik leitenantas, Šveicarijos kari
ninkas — to aš nesakiau. Jie pasakė, kad 
neturi automobilio. „Tai duokit arklį“ — 
pasakiau. Taip ir buvo — ant arklio įjo
jau į Vilnių! Nurodė man į lietuvių gim
nazijos namus, ten, sako, yra lietuviai. 
Kai įėjau — baisus vaizdas! Keturi aukš
tai buvo prigrūsti mūsų žmonių — keli 
šimtai. Tai buvo naktis, apie 2 vai. ryto. 
Visi gulėjo, kur tik kas tilpo — nei lovų, 
nei šieno nebuvo. Vienas kitą žadino ir 
sakė: „Iš Tautų Sąjungos atvažiavo kari
ninkas ir visus išlaisvins“. Žinot, gražios 
mergelės, kurios čia esat susirinkusios — 
tiek bučkių savo gyvenime nesu gavęs, 
kaip aną naktį... Tai prisimenu ir dabar 
su malonumu...

Išmiegojau jų tarpe, nes nebuvo jokios 
kitos galimybės Vilniuje. Rytojaus dieną, 
8 valandai užsakiau traukinį. Lenkai davė 
automobilį į stotį nuvežti ,nes esu „iš Tau
tų Sąjungos“... aš tylėjau, kad esu tik iš 
Kauno... Tiek daug buvo žmonių, ne tik

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 24
SAUGUMIEČIAI Į KUNIGŲ 

SEMINARIJĄ

1976 m. gegužės 28 d. Kauno kunigų se
minarija baigė mokslo metus. Seminarijos 
rektorius dr. V. Butkus kalbėjo klieri
kams valgykloje, kad atostogų metu klie
rikai vengtų reakcinių kunigų draugystės 
(terminas — „reakcingas“, „chunveibi
nas“ nukala saugumiečiai ir taiko akty
vesniems kunigams). Po neilgos įžangos 
rektorius į klierikų valgyklą atsivedė K. 
Tumėną, kuris pakartojo rektoriaus min
tis ir įsakė, kad seminarijos auklėtiniai 
ypatingai vengtų dviejų kunigų: Juozo 
Zdebskio ir Alfonso Svarinsko. Įgaliotinio 
tvirtinimu šie kunigai daug yra nukentėję 
ir todėl neapkenčia tarybų valdžios.

Kunigams kyla klausimas: kokia teise 
seminarijos rektorius atsivedė įgaliotinį į 
klierikų valgyklą ir leido koneveikti Baž
nyčiai ištikimus kunigus?• **

1976 metais į Kauno kunigų seminariją 
tarybinė valdžia leido įstoti devyniolikai 
jaunuolių. Kandidatų buvo aipe trisde
šimt. Vienas iš valdžios patvirtintų kandi
datų neatvyko, o jo vietą užimti kitam 
valdžia neleido.

Šiais metais stojantieji į seminariją bu
vo ypatingai uoliai verbuojami dirbti ne
etatiniais saugumiečiais Tenka apgailes
tauti, kad šiais metais į Kunigų seminari
ją pateko kai kurie kandidatai, kurie ten 
neturėjo patekti, o nemaža tikrai rimtų 
kandidatų dėl tiesioginio Valstybinio sau
gumo įsikišimo negalėjo įstoti. Kai ku
riems buvo pareikšta, kad net ateityje ne
bandytų stoti į seminariją, nes nebūsią 
priimti.

Taigi, tarybinė valdžia šiais metais pa
darė nuolaidą, sutikdama padidinti sto
jančiųjų į seminariją skaičių, bet už tat 
padarė visa, kad būtų blogesnė kandidatų 
kokybė. •••

1976. V. 25 Petrašiūnų kapinėse buvo 
palaidotas Vilkaviškio vyskupijos kancle
ris kun. Bernardas Baliukonis. Gedulingo
se pamaldose už velionį dalyvavo visų 
vyskupijų valdytojai, Kauno ir Panevėžio 
vyskupai. Priėš pat pamaldas seminarijos 
rektorius kun. V. Butkus atvedė Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinį K. Tumėną ir 
pasodino į prelatų ložę Senesnieji kuni
gai prisimena, kad į šias ložes nepriklau
somybės metais nesodindavo net respubli

valdininkai, bet ir pusė miesto norėjo bėg
ti nuo lenkų. Sudarėm komisiją, kuri tu
rėjo rūšiuoti visus norinčius bėgti iš Vil
niaus. Kauno stoty tas pats atsibučiavi- 
mas. Kad aš likau gyvas — pats stebiuo
si... Tai prisimenu su dideliu džiaugsmu, 
ką mažas leitenančiukas galėjo Lietuvai 
padaryti, pasitarnauti. Tai pasakoju ne 
savo garbei, bet kad tai malonu po šešias
dešimt metų prisiminti...

Lietuvoj turėjau laimės organizuoti to
liau ELTĄ ir jaunimą. Euvo tai visokių — 
ateitininkų ir pavasarininkų. Pavasarinin
kų šefas kun. Kapočius mane pakvietė į 
metinį suvažiavimą. Nuvykau kaip svečias 
ir išėjau kaip pirmininkas... Kaip jie ma
ne taip bematant išrinko į pirmininkus, 
nė nepajutau. Matyt, kun. Kapočius taip 
greit pravedė rinkimus, kad neturėčiau 
galimybės atsisakyti. Taip turėjo ir likti. 
Na, su džiaugsmu reikia pasakyti — gra
žus buvo jaunimas! Idealizmas to jaunimo 
neišpasakytas. Man, žmogui iš Vakarų, 
kur visi turi laisvę ir nemoka jos brangin
ti tinkamai — tas idealizmas Lietuvoje 
mane taip nustebino, sukrėtė. Prieš akis 
turėjau Mykolą Ašmį, priimdamas pirmi
ninkavimą, nors man buvo ir garbė būti 
jų pirmininku. Šveicaras visur laisvės 
žmogus. Toj sąjungoj turėjau ir nemalo
numų. Matot, laisvę įkurti yra sunku. 
Žmonės, kurie ilgai gyveno caristinėj ver
gijoj, kai kada turi autoritetinių palinki
mų. Kai pavasarininkai 1932 m. norėjo su
ruošti didžiulį jubiliejų, kongresą, tuome
tinė autoritetinė valdžia uždraudė. Paga
liau leido padaryti Marijampolėje regio
nalinį suvažiavimą. Geriau žvirblį turėti 
rankoje, negu turėti baland į ant sto
go. Ir įvyko suvažiavimas. Tas suvažiavi
mas bagėsi tuo, kad kalbėjo trys — šven
tas žmogus prof. Pranas Dovydaitis, dr. 
Juozas Leimonas (kuris tuo metu buvo 
pirmininkas) ir aš. Po trijų dienų toje pa
čioje Mariampolėje vėl susirinkom kalė
jime...

Mes juk krikščioniškos laisvės ir krikš
čioniško humanizmo idėjų žmonės suva
žiavime paprašėm ir pareikalavom laisvės, 
kaip visur Vakarų Europoje, prie kurios 
priklausė Lietuva ir Estija bei Latvija. 
Dovydėlis šventasis — truputį su ironija, 
o kiti energingai — Leimonas ir aš, kaip 
šveicaras, kuris laisvėje užgimęs ir kitaip 
negali gyventi, kaip laisvas žmogus! Taip 
ir pasakėm savo žodį. Na, ir sėdėjom visi 
kalėjime, mažame kambarėlyje. Turėjom 
vieną privilegiją — mūsų durys nebuvo 
užrakintos. Vadinasi, jei nori į išvietę, ne
reikia prašyti direkcijos leidimo...

Vieną gražią dieną ateina į mūsų kam
barį sekretorius ir sako, kad išimties ke
liu direktorius leidžia man įteikti telegra
mą iš šakių miesto: „Sveikinu, šiandien 

kos prezidento. Tikintieji mano, kad ku
nigams derėtų gerbti savo šventoves ir ne
kviestiems bedieviams pastatyti kėdę ma
žiau matomoje vietoje, kad netrukdytų 
melstis.

Autoinspekcija mieste reguliavo judėji
mą, praleisdama be eilės karstą lydinčias 
mašinas. Per kapines K. Tumėnas ėjo pro
cesijoje su vyskupais. Neapsiėjo be jo ir 
kunigų bei vyskupų pietūs. Visos laidotu
vės buvo taip surežisuotos, kad be žodžių 
kalbėjo: kas su bedieviais, tam viskas — 
ir dignitoriai, ir autoinspekcija, ir val
džios palankumas. Palyginkime šias laido
tuves su kun. Z. Neciunsko laidotuvėmis. 
Vienaip laidojami, kurie vyksta į Berlyno 
vadinamas taikos konferencijas, ir kitaip 
— kurie vežami į Mordoviją.

St. Tamonio laiškas
Daug buvo rašyta išeivijos spaudoj apie 

architektą ir poetą Mindaugą Tamonį, at
sisakiusį remontuoti Sovietų kariuomenės 
paminklą, reikalavusį respektuoti žmo
gaus teises, buvusį psichiatrinėje ligoni
nėje ir pagaliau rastą negyvą po trauki
niu. „Akiračiai“ (Nr. 1, 1977 m.) paskelbė 
M. Tamonio tėvo, Stasio Tamonio laišką, 
kurį jis praėjusį rudenį prisiuntęs iš Vil
niaus. Ee „Akiračių“, tokį pat laišką ga
vo „pažangieji“ JAV lietuvių laikraščiai 
„Laisvė“ ir „Vilnis“.

St. Tamonio laiškas pradedamas tokiais 
žodžiais: „Skaudu, kai atsiranda žmonių, 
kurie žmogaus ir šeimos nelaimę panau
doja melagingai propagandai, 'šmeižtui 
skleisti ir nesantaikai kelti. Sunku tėvui 
rašyti apie sūnaus tragediją, bet neįma
noma tylėti, kada dalis emigrantinės spau
dos (Draugas, Metmenys, Tėviškės žibu
riai) ir įvairios radijo stotys, ypač Vati
kano radijas, panaudoja šią tragediją kir- 
šinimui ir skleidžia įvairiausius prasima
nytus faktus.“

Toliau laiške aprašomas sūnaus Min
daugo gyvenimas, jo moksliniai gabumai, 
linkimas į poeziją, šeima. Kai kelias bu
vęs „atviras moksliniam darbui, kūrybai 
ir asmeniškai laimei“, pradėję pasireikšti 
psichiniai sutrikimai, „dažnai būdingi ta
lentingiems žmonėms“.

Visos kalbos apie priverstinį Mindaugo 
gydymą esančias neteisingos ir nepagrįs- t 
tos. Į ligoninę jis buvęs paguldytas šeimos I 
iniciatyva. Betgi atsiradę žmonių, kurie I 

Jums Saikių ligoninėje užgimė duktė“. Ta
da Dovydaitis mane apkabino ir mes ga
vom leidimą pusę valandos pasivaikščioti 
kalėjimo kieme. Sutarėm, kad dabar tos 
dukros nekrikštysim, o krikštysim tada, 
kai mes visi būsim laisvi. Ir paskui mes 
sukviesim tiktai „žulikus“, tai tokius, ku
rie kada nors yra buvę kalėjime... Dovy
daitis pasakė, kad naujagimė yra išlais
vinta dabar, ji pasiekė laisvę. Ir mes ją 
krikštysim „Laisve“.

Taip ir įvyko! Iš tikrųjų, kai vėl buvom 
susirinkę Kaune, išlaisvinti, įvyko krikš
tynos mano bute. Tik du asmenys buvo ta
da visiškai „švarūs“, tai ta, kuri pagimdė 
dukterį ir pati duktė. O visi kiti sėdėję 
kalėjime... Kan. Dogelis krikštijo. Aišku, 
krikšto tėvas buvo Dovydaitis, krikšto 
motina Ona Labanauskaitė. Visi apie 35 
svečiai iki kunigo Vailokaičio — Ūkio 
banko direktoriaus — visi buvo buvę ka
lėjime. Tokiu būdu mano antroji duktė 
gavo tokį vardą, kurio niekas nežinojo — 
Laisvė. Ji pasirišo Laisvutė Eretaitė, da
bar mokytojauja Bazelio meno mokykloje. 
Ji prisimena tai su didžiausiu džiaugsmu. 
Ir motinai smagu buvo, kad tuo sunkiu 
laiku vis dėlto tiek prietelystės yra susi
laukusi iš kitų.

Turėjom grįžti į Šveicariją sunkia šir
dimi. Motina, tėvas ir penki vaikai. Bet 
išnešėm savo širdy Lietuvą. Ir viena, vy
riausia duktė tapo vėliau dramos artistė. 
Dirbo Mannheime, Goettingene, Kielyje. 
Kielyje įvyko šitoks dalykas. Aldona tu
rėjo vaidinti Bernd Brechto vieną veika
lą. Komunistinių pažiūrų režisierius iš jos 
reikalavo, kad ji, vaidinanti pagrindinę — 
moters rolę, išeitų su raudona vėliava į 
sceną, tą vėliavą pabučiuotų ir duotų ki
tiems pabučiuoti. Ji atsisakė. Tada reži
sierius reikalavo: „Matot, sutarty pasira- 
šėt, kad turit būtinai vaidinti tokią rolę, 
kurią aš duodu“. Aldona atsakė: „Kur yra 
Brechto parašyta, kad aš turiu išeiti su 
raudona vėliava į sceną. Aš vaidinu 
Brechtą, bet nevaidinu to, ką jūs norit.“ 
Įvyko riaušės ansambly. Kiti irgi atsisakė 
vaidinti — išeiti ir pabučiuoti vėliavą, ir 
premjera įvykti negalėjo. Tada buvo at
leisti kiti artistai. Mano dukters atleisti 
negalėjo, nedrįso, nes ji per daug buvo 
jau iškilusi ir turėjo paramos iš didžiosios 
Kielio auditorijos. Ji gavo algą, bet nega
vo rolių. O Aldona ne tokia, kuri gyventų 
kaip bedarbė ir už bedarbystę neėmė al
gos. Ji gavo Bielefelde tučtuojau naują 
vietą ir ten vėl vaidino Bernd Brechtą, bet 
autentišką Bernd Brechtą!

Taigi, ji iš Lietuvos išnešė tą jausmą: 
„Mes turime kurti laisvę! AS nenoriu būti 
tokia, kuri vergiją ne tiktai prileidžia, bet 
net vergijos ženklus bučiuoja“. Gaila, ji 
mirė. Šiandien metinės...

kurstę liguistus sūnaus polinkius, juos pa
naudoję saviems interesams. „Nepaisant 
griežtų šeimos protestų, jie visaip skver
bėsi pas jį, besaikiai gyrė neprotingus po
elgius, kurstė, ragino griebtis beprasmiš
kų išsišokimų, kad juos galėtų panaudoti 
priešiškai Tarybų Lietuvai ir visai Tary
bų Sąjungai propagandai".

Būdamas tokioje dvasinėje būsenoje, 
Mindaugas pasiryžęs nusižudyti, apie tai 
piniginėje paliktu rašteliu įspėdamas vai
kus. („Vaikai, prašykite diedulio, kad jus 
globotų, su jumis gyventų“). Tėvas pats 
matęs tarp Pavilnio ir Markučių traukinio 
suvažinėtą sūnaus lavoną.

Laiškas baigiamas sakiniu, kuriame 
jaučiamas lyg ir šioks toks propagandinis 
atspalvis: „Rašau tam, kad kai kurie žmo
nės gerai apsigalvotų ir liautųsi panaudo
ję kitų nelaimes savanaudiškiems tiks
lams, kad liautųsi kurstę išsišokimus, ku
rie drumsčia žmonių ir tautų santykius, 
kenkia mūsų kraštui ir jo kultūrai“.

„Akiračių“ redakcija pasisako nežinan
ti, kodėl šis laiškas buvo pasiųstas tik 
trims minėtiems laikraščiams. Ji trumpai 
papasakoja Stasio Tamonio biografiją, 
bet nuo savęs jokių komentarų neprideda.

Suglaustai atpasakojus laiško turinį, 
šioje vietoje taip pat nuo komentarų ir iš
vadų susilaikoma.

PRISIMINĖ A. MACEINĄ

Jonas Aničas „Ideologinės kovos fron
tuose“ serijoje (Tiesa, kovo 18 d.) palietė 
ir kai kuriuos išeivijos mokslininkus. Mi
nimi prof. V. Vardys, kun. J. Venckus, V. 
Juodeika ir prof. Antanas Maceina. Cituo
jamas A. Maceinos pasisakymas, kad „ko
munistinė filosofija yra sunkesnė supras
ti ir kritikuoti, negu paprastai manoma“. 
Be to, pabrėžiamas profesoriaus teigimas, 
kad marksizmas šiandien esąs toks reiš
kinys, „kuris kuria istoriją, skverbiasi į 
visas sritis, vis labiau stiprėja...“

KONCERTAI RYTŲ VOKIETIJOJE

Rytų Vokietijoje gastroliavo Lietuvos 
kamerinis orkestras, vadovaujamas diri
gento S. Sondeckio. Orkestras suruošė 11 
koncertų, jų tarpe ir muzikos mieste — 
Leipcige. Taip pat dalyvavo VI tarptauti
nėje muzikos šventėje Berlyne. Buvo 
atliekami D. šostakovičiaus bei lietuvių 
kompozitorių A. Bražinsko, F. Bajoro, B; 
Kutavičiaus, A. šenderovo kūriniai. Už šį 
koncertą S. Sondeckiui ir jcį vadovauja
mam kolektyvui buvo paskirtas „Kritikų 
prizas". Vokiečių muzikos’ kritikai kon
certus vertino gana palankiai.

LIETUVOJE
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DIDŽIAUSIAS EUROPOJE

Pasak Lietuvos spaudos, Keramikos fab
rikas Tauragėje, gaminąs drenažo vamz
džius ir plytas, esąs pats didžiausias Eu
ropoje. Vien tik praėjusiais metais buvę 
pagaminta 183 milijonai standartinių 
vamzdžių, kuriais būtų galima pusantro 
karto per pusiaują apjuosti žemės rutulį. 
Plytų pagaminta 12 milijonų. Dalis gamy
bos eksportuojama į kitas socialistines ša
lis.

PADEDA SKLYPININKAMS

Kaip rašo Lietuvos spauda, valdžia re
mia tuos sklypininkus, kurie parduoda jai 
mėsą ir pieną. Pvz. už parduotą kilogramą 
kiaulienos sklypininkas gali nusipirkti ki
logramą kombinuotųjų pašarų, o už par
duotą litrą pieno — 200 gramų pašarų. Ši
tokie „mainai“ palengvina kolchozams ati
duoti privalomas duokles, o sklypinin
kams atlieka gabalas mėsos skilandžiui. 
Tik visa bėda, kad ne visos parduotuvės 
sąžiningai patiekia sklypininkams pri
klausančius pašarus.

MOTINOS-DIDVYRĖS

Sov. Sąjungos Aukšč. Tarybos prezi
diumas kovo 11 d. įsaku suteikė motinos 
-didvyrės vardus ir apdovanojo specia
liais ordinais bei garbės raštais šias po 
dešimtį vaikų pagimdžiusias ir išauginu
sias motinas: K. Aleknavičienę, O. Darnu- 
šienę, J. Miltenienę ir E. Vaitiekaitienę.

FOTOGRAFIJOS ALBUMAS
Keturi žinomi Lietuvos fotografai — M. 

Baranauskas, R. Rakauskas, L. Ruikas ir 
A. Sutkus — išleido didelį fotografijų al
bumą, pavadintą „Tarybų Lietuva“. Tik 
paviršutiniškai pavarčius, galima matyti, 
kad tai yra patyrusių specialistų-meni- 
ninkų darbas. Dalis nuotraukų spalvotos. 
Paliekant nuošaliai politinį albumo pobū
dį, siekimą parodyti, kad tai yra tarybinė 
Lietuva, fotografų atliktuoju darbu ga
lima tiktai pasidžiaugti.

MIRĖ DAIL. P. TARABILDA

Kovo 5 d. Lietuvoje mirė žinomas dai
lininkas Petras Tarabilda (gimęs 1905 
m.). Meno mokėsi Kaune ir Paryžiuje. Čia 
jis buvo gavęs pasaulinės parodos meda
lį už iliustracijas.

Dar nepriklausomybės laikais dirbo ko
munistų pogrindyje. Už aštrias politines 
karikatūras buvo patekęs į kalėjimą. 1934 
m. pats pirmasis iš lietuvių dailininkų bu
vo nupiešęs Lenino portretą. Nuo 1932 m. 
priklausė Lietuvos dailininkų draugijai.

KĄ VEIKIA VYRAI?
Pavarčius Lietuvos spaudą matyti, kad 

beveik visose gyvenimo srityse moterys ne 
tik pasivijo, bet ir pralenkė vyrus, štai 
„Komunistas“ (Nr. 3) apie Lietuvos mote
ris pateikia tokius duomenis.

Sveikatos apsaugos, kūno kultūros ir 
socialinio aprūpinimo įstaigose bei orga

Kili,rašo;
„Nepriklausoma Lietuva“ (Nr. 10) įsi

dėjo Al. Gimanto straipsnį „Susimąsty
mai ties „Kronika“. Jame bandoma pana
grinėti Lietuvoje leidžiamas LKB Kroni
kas, sukeliančiais didelį išeivijos dėmesį. 
Ten rašoma:

„Eeskaitant mūsų periodikoje nuolat 
skelbiamus LKB Kronikos tekstus, vis 
dažniau kyla įvairios mintys ar net savo
tiškos prielaidos.

Viena yra pakankamai aišku ir neginči
jama — kronika, tegu ir ne visai regulia
riai, leidžiama toliau ir jos duodama in
formacinė medžiaga yra įdomi, ir, tikėki
me, visai autentiška. Suprantant tenykš- 
čias sąlygas ir visas aplinkybes, tiesiog 
stebėtis tektų leidėjų ryžtu, drąsa ir pasi
šventimu savajam tikslui. Gerai žinome, 
kad visos rašomosios mašinėlės, kopijavi
mo priemonės, net dalinai ir popieriaus 
lakštai yra suregistruoti ir suskaičiuoti. 
Budri, visur visada ir bet kur milicijos ir 
vidaus saugumo akis budi nuolat, grei
čiausiai, net ir šventnamių sienų neišski
riant Tad, kokiu būdu ir kaip dar įmano
ma Lietuvoje toji savispauda?

Tai klausimas, kuris mums, čia gyve
nantiems, telieka ir toliau be atsakymo. 
Tačiau, iš atskirų laidų sprendžiant, atro
do, kad Kronika yra redaguojama-susta- 
toma vis kitų asmenų. Sakoma — asmenų, 
— nes vargiai ar yra ten įmanomas bet 
koks kolektyvinis darbas, turint minty 
reikalingą slaptumo išlaikymą ir būtiną 
leidėjų gyvenamosios vietos keitimą.

Bet su tais, vis naujais autoriais, matyt, 
pagal Skonį, išsilavinimą ar bendrąjį as
menybės subrendimą, skiriasi ir bendrojo 
turinio niuansai. Atseit, vargiai ten ten
ka vadovautis redakcinio kolektyvo nuo
voka ir atsakomybe, tuo tarpu atskirų in
dividų — leidinio sudarytojų vienoks ar 
kitoks nusistatymas (kartais, gal labai 
sveikas, kartais gal net ir klystantis) le

nizacijose moterų yra 83%, prekybos, vi
suomeninio maitinimo, materialinio-tech
ninio tiekimo ir realizavimo, paruošų, 
švietimo ir kultūros įstaigose bei organi
zacijose — 77%, kredito ir valstybinio 
draudimo įstaigose — 81%, ryšiuose — 
68%, valstybės ir ūkinio valdymo apara
te bei kooperatyvinėse ir visuomeninėse 
organizacijose — 65% visų darbininkų ir 
tarnautojų.

Pramonėje moterys sudaro 51%. Net 
statybos darbuose jų yra 16%, o transpor
te 23%. Daugiau kaip 48% pramonės įmo
nių vadovų yra moterys.

Aukštosiose mokyklose 53-54% studen
tų yra moterys, o technikumuose — 50%.

Iš viso liaudies ūkyje dirbančių specia
listų tarpe moterys sudaro 61%.

Daugiausia moterų su aukštuoju moks
lu yra prekių žinovų tarpe — 97%, peda
gogų ir kultūros-švietimo darbuotojų — 
74%, gydytojų — 72%, ekonomistų — 
67%, agronomų, veterinorių, miškininkų 
— 40%, inžinierių — 31%.

Su specialiuoju viduriniu mokslu dau
giausia moterų dirba sveikatos apsaugos 
srityje — 98%, prekių žinovių — 94%, pe
dagogių, bibliotekininkių — 91%, agrono- 
mių, felčerių, zootechnikių — 56%.

Mokslininkų tarpe moterų yra 38%. 
Mokslo daktarų laipsnius turi 15%, moks
lo kandidatų — 28%.

Aukščiausios Tarybos deputatų Lietuvo
je 34.1% yra moterys.

Iš viso Lietuvoje moterų yra 200 tūks
tančių daugiau, negu vyrų. Jos sudaro 
53% gyventojų.

Vidutinė amžiaus trukmė Lietuvos mo
terų net 8 metais ilgesnė, negu vyrų. Iš 
249 žmonių, sulaukusių 100 metų ir dau
giau, 201 yra moterys.

Gimsta daugiau berniukų, bet sulaukus 
20-24 metų, moterų skaičius jau viršija 
vyrų.

Turint galvoj tokį didelį procentą dir
bančių moterų, kyla klausimas, ką veikia 
vyrai?

ETNOGRAFINIS ATLASAS
Lietuvos spauda praneša, kad jau baig

tas paruošti Pabaltijo tautų istorinis etno
grafinis atlasas. Lietuviškojoje to atlaso 
dalyje bus 172 žemėlapiai, daugiau kaip 
šimtas tipologinių lentelių. Dydis — 20 
spaudos lankų.

Bendrasis atlasas bus išleistas trimis 
knygomis: Pabaltijo tautų tradiciniai dra
bužiai, Pabaltijo tautų tradicinė žemdir
bystė, Pabaltijo tautų valstiečių gyven
vietės ir pastatai. Kiekvieną tomą sudarys 
dvi dalys: žemėlapiai ir sintetinis tekstas 
su atitinkamų įrankių, pastatų; drabužių 
fotonuotraukomis ir piešiniais. Dalis 
iliustracijų būsiančias spalvotos. Atlasas 
bus leidžiamas... rusų kalba.

MESKtjPO MINĖJIMAS

Vilniuje kovo 21 d. įvyko iškilmingas 
seno komunisto Iciko Meskupo-Adomo 70- 
ties metų sukakties minėjimas. Buvo su
sirinkę lietuviškieji partijos ir valdžios 
atstovai su pačiu pirmuoju C. K. sekre
torium P. Griškevičium priešaky. Apie su
kaktuvininką kalbėjo istorikas R. Širrnai- 
tis. Kaip praneša „Tiesa“, lietuviškame 
minėjime rašytojų kūrinius skaitė liau
dies artistai N. Triusovas ir aktorė V. 
Lukjanenko.

mia turinio svorį, implikacijas, ar ir pačio 
teisėjo vaidmenį ir bendrąsias išvadas.

Todėl, kai kurių mūsiškių stebėtojų 
nuomone, savotišku disonansu skamba kai 
kurie tiesioginiai kaltinimai Kronikoje, 
skirti tokiems ar kitokiems dvasiškiams 
Lietuvoje. Darosi aišku, kad jei tokie kal
tinimai atitinka tiesą, reiškia Lietuvos 
Katalikų Bendrijos susiskaldymas yra 
įvykęs faktas. Tai turėtų būti pati liūd
niausia ir skaudžiausia žinia, bent jau 
tiems, kurie nuoširdžiai rūpinasi ir sielo
jasi religine padėtimi Tėvynėje.

Bet rasi, tas susiskaldymas gal dar nėra 
savo esmėje, bet tik paviršiuje. Tokiu at
veju, reali padėtis būtų kiek šviesesnė ir 
ateičiai mažiau pavojingesnė. Galimas da
lykas (čia galimi tik spėliojimai), kad 
Kronikoje pakaltinami dvasiškiai tėra tik 
neapsižiūrėjimo, nepilnos tarpusavės ko
munikacijos aukos. Kas žino, tikslai visų 
yra tie patys, gi skirtumai įžvelgiami tik 
taktikoje, metodų vykdyme.

Skausme ir ašarose rašytos Kronikos 
skiltys yra reto heroizmo pavyzdžiai išei
vijos skaitytojui. Gi pasitaiką asmenų 
puolimai kažkaip lyg ir mažina svarbių 
žodžių svorį, lyg susmulkina visą kovos ir 
pasipriešinimo sąjūdį. Nenorint, ar ne
įstengiant sulaukti laikų, kada be jokios 
baimės ar pasikarščiavimo tikrai paaiškės 
kaltintojų ir kaltinamų tikros intencijos.

Juk ir išeivijoje nesutariame dėl būdų 
santykiauti su tautos kamienu. Ir čia bal
siai šaudome vieni į kitus iš garsių, nors 
ir tuščiavidurių šaudyklių. Visa tai vyks
ta kilnių ir šaunių tautinių idealų ženkle. 
Niekas juk nenori pakenkti — tik padėti 
savajai tautai. Tas pats vyksta ir Lietu
voje. Skirtumas tame, kad jų turimas są
lygas nė iš tolo negalime lyginti su saviš
kėmis. Galimas dalykas, kad atlaidumo, 
supratimo ir tolerancijos stinga ir mums, 
ir jiems.“
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DBLS atstovų ir L. Namų b-vės akci
ninkų suvažiavimas vyksta balandžio 16- 
17 d. d. Lietuvių Namuose Londone. Pra
džia 12 vai.

AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
S. Karpinas — 2.50 sv., J. Markevičius 

— 1.50 sv., A. Kadžionis — 1.50 sv.

NAUJA NIDOS KNYGA
Nidos Knygų Klubas ką tik išleido nau

ją leidinį — Nr. 99. Tai M. M. Mykolaity- 
tės-Slavėnienės PUTINAS MANO ATSI
MINIMUOSE. Knygos autorė yra didžiojo 
Lietuvos poeto sesuo. Ji tur būt daugiau 
negu kas kitas gali pasakyti apie Putiną, 
jo gyvenimo vingius ir kūrybą. Žodyje 
skaitytojams autorė rašo:

„Jau tuojau po brolio mirties jaučiau 
pareigą rašyti atsiminimus, kuriais galė
čiau šį tą įnešti jo asmens ir gyvenimo 
pažinimui. Daugiau kaip 20 metų buvau 
jo globojama, aprūpinama, gyvenau jo as
mens artumoje ir turėjau išimtinę gali
mybę jį stebėti, pažinti jo būdą, matyti jį 
ne tik džiaugsmo, sėkmės, bet ir liūdesio 
bei nusivylimo momentais.“

Savo beveik 450 psl. knygoje M. Slavė
nienė apie visa tai ir pasakoja, perpinda- 
ma tuos pasakojimus brolio kūrybos pa
vyzdžiais. Čia ji pateikia daug ano meto 
gyvenimo smulkmenų, charakterizuojan
čių ne tik rašytoją, poetą, kunigą ir pro
fesorių Vincą Mykolaitį-Putiną, bet ir tuo
metinę aplinką bei gyvenimo sąlygas.

Knyga yra iliustruota daugumoje tur 
būt niekur nespausdintomis nuotrauko
mis. Išspausdinta gerame popieriuje .Ga
lima įsigyti kietais arba minkštais virše
liais.

Tuoj po Velykų knyga bus pradėta 
siuntinėti klubo nariams ir platintojams. 
Jos kaina klubo nariams 6 dol. arba 3.50 
svarų. Kitiems — 8 dol. arba 4 svarai. 
Kietais viršeliais vienas doleris arba 50 p 
daugiau.

Šią vertingą knygą apie didįjį Lietuvos 
rašytoją vertėtų kiekvienam įsigyti. Ka
dangi jos atspausta beveik tik įprastinis 
skaičius, tai patartina su užsakymais ne
delsti, nes vėliau gali pritrūkti. Klubo na
riams bus siunčiama be atskiro užsakymo.

LONDONAS
REKOLEKCIJOS LONDONE

Kun. Juozas Vaišnora, MIC, atvykęs Iš 
Romos, praves rekolekcijas Lietuvių baž
nyčioje Did. ketvirtadienį (bal. 7 d. 8 vai. 
vak.), Did. penktadienį 3 vai., Did. šešta
dienį 7 vai. vak., Velykų rytą 8 vai. ir 11 
vai. Svečias kasdien klausys išpažinčių.

NAUJA ŠV. ONOS DRAUGUOS 
VALDYBA

Praėjusį sekmadienį įvykusiame Londo
no moterų šv. Onos Draugijos susirinkime 
išrinkta nauja valdyba:

Damidavičienė — pirm., Knabikienė — 
vicepirm., Kriaučiūnienė — sekr., kasinin
kė — Parulienė, revizorė — Černienė.

Koimtetas: Putinienė, Čepaitienė, šeme- 
tienė, Vikantienė, Lechavičienė.

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 16 d 7.30 vai. Lietuvių Soc. 

Klube (Victoria Park Rd.) šv. Onos drau
gija ruošia tradicinį Margučių Balių.

įėjimas — 80 p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Ši loterija šiais metais yra jau 20-toji, 

todėl jaučiasi, kad ji pasidarė tradicinė.
Platinti loterijos bilietus Londono pa

rapijos vadovybė kviečia visus vieninte
lės lietuviškos bažnyčios Vakarų Europo
je rėmėjus, visas D. Britanijos lietuvišką
sias kolonijas. Pelnas skiriamas bažnyčios 
išlaikymui.

Kas norėtų bilietų, prašome atsiųsti sa
vo adresus.

Laiškus rašyti: Lithuanian R. C. 
Church, 21 The Oval, Hackney Road, Lon
don, E2 9DT.

A. A. JONAS RAMAŽAUSKAS
Kovo 28 d. po ilgesnės ligos St. Bartho

lomews ligoninėje mirė Jonas Ramažaus- 
kas, 69 metų amžiaus, gimęs Londone. 
Būdamas jaunesnis, dalyvavo Londono 
lietuviškoje veikloje, buvo parapijos ir 
Sporto ir Socialinio klubo valdybose. Mė
go skaityti lietuvišką spaudą. Palaidotas 
iš Lietuvių šv. Kazimiero šventovės pir
madienį, balandžio 4 d.

PRANĖ SENKUVIENĖ NETEKO SAVO 
MOTINOS

Pranė Senkuvienė neteko savo motinos 
Onos (79 metų amžiaus), kuri mirė kovo 
29 dieną Kaune.

JAUNIMO VELYKINIAI DISCO ŠOKIAI

Antrąją Velykų dieną (balandžio 11) 
7.30 vai. Londono Sporto ir Socialinio klu
bo salėje 345A Victoria Park Road E9 
Londono lietuvių tautinių šokių „Lietu
va“ grupė rengia Jaunimo Velykinius Dis
co šokius su jaunimui pritaikyta muzika.

Grupės vadovai ir šokėjai kviečia Lon
dono ir jo apylinkių lietuvių jaunimą ir 
jaunimui prijaučiančius atsilankyti į ve
lykinį vakarą ir kartu praleisti laiką. Įėji
mas — 50 penų. Šokių metu veiks baras.

GAUTOS PLOKŠTELĖS

Windsoro lietuvaičių kvarteto .jAušra“ 
išleista plokštelė jau gauta Londone, Der
byje ir Manchesteryje. Kas norėtų ją įsi
gyti Londone, prašome kreiptis į S. Kas
parą. Plokštelės kaina £4.50. Gautas labai 
ribotas plokštelių skaičius.

VELYKŲ PAMALDOS

Pamaldos Lietuvių bažnyčioje Did. ket
virtadienį (bal. 7 d.) 8 vai. vakarą, Did. 
penktadienį — 3 vai., Did. šeštadienį — 7 
vai. vakarą.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos bus 
8 vai. rytą. Suma — 11 vai. Velykų II die
ną (neprivaloma šventė) šv. Mišios 9 ir 
11 vai.

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Velykų pirmąją dieną Manchesterio 
Lietuvių Socialinis klubas rengia margu
čių balių, kurio metu bus premijuojami 
geriausi margučiai ir įdomiausios kepu
raitės.

Margučiai įteikiami komisijai iki 6 vai. 
vakaro. Margučiai bus premijuojami 6.30 
vai., kepuraitės — 7.00 vai.

Klubo valdyba visus maloniai kviečia 
atsilankyti į margučių balių.

Klubo valdyba

A. A. Z. SMOLSKIENĖ

Šiomis dienomis mirė senosios emigra
cijos lietuvė Zuzana Smolskienė, 83 m. 
amžiaus.

Apie ją daugiau žinių neteko gauti.
Jos artimuosius ir gimines giliai užjau

čiame ir kartu liūdime.
Ilsėkis, Zuzana, ramybėje.

VESTUVĖS
Kovo 19 d. Patricroft registracijos biu

re susituokė Jonas Šablevičius su Audrey 
Haylett. Pajauniais buvo J. Verbickas ir 
M. Pažėrienė. Vestuviniai pietūs įvyko 
M. L. S. klube, kuriuos skoningai paruo
šė V. Virbickienė ir V. Bagdonavičienė.

Visi jauniesiems linkime gražaus ir lai
mingo vedybinio gyvenimo.

POBŪVIS

Kovo 26 d. M. L. S. klube įvyko puikus, 
su gerais ir skoningai paruoštais patieka
lais pobūvis-balius, kurį kas kelios savai
tės surengia liet, klubo vedėjo žmona B. 
Rimeikienuė. Dalyvavo 31 asmuo. Baliai 
pasidarė populiarūs ir žmonės noriai į 
juos užsirašo. Toks balius šiais metais bu
vo pirmas. Nauda klubui ir mums.

Už suteiktą puikią progą pasižmonėti ir 
pasilinksminti visi esame nuoširdžiai dė
kingi.

A. P-kis

BIRMINQHAMAS
PALAIDOTA O. ENDRUKAITIENĖ

Kovo 14-tą dieną Birminghame, Witto- 
no kapinėse palaidota Ona Endrukaitienė, 
77 metų amžiaus, gyvenusi ir mirusi 77 
Edmund Rd., Alum Rock, Birmingham, 8.

Gedulingas mišias ir egzekvijas atlaikė 
kun. S. Matulis gražioje vietos bažnyčio
je, dalyvaujant gausiam būriui Birming- 
hamo lietuvių ir velionės pažįstamų ang
lų. Taip pat dalyvavo būrelis lietuvių iš 
Derby, Nottinghamo, Wolverhamptono ir 
Londono.

Lietuvoje paliko daug giminių ir gyvą 
savo motiną, kuri nuolat sielojosi ir rūpi
nosi savo dukterimi, turėjusia apleisti tė
vynę ir apsigyventi čia, Birminghame.

A. A. O. Endrukaitienė buvo susipratu
si lietuvė, nuolat aukomis rėmė Tautos 
Fondą, Lietuvių Skautų Sąjungą, spaudą.

Kapinėse tautiečių vardu atsisveikino 
J. Zokas, kuris velionę pažinojo dar iš 
Lietuvos.

Laidotuvėmis ir kitais reikalais rūpino
si Z. Juras (11 London Lane, Bromley, 
Kent), kuris nuoširdžiai dėkoja Birming- 
hamo ir kitiems lietuviams už dalyvavi
mą pamaldose, kapinėse ir už gėles. Ypač 
dėkoja Remeikių šeimai ir visiems tiems, 
kurie prisidėjo prie arbatėlės paruošimo. 
Velionės gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Z. J.

KU ROPOS LIKT U V IS

NOTTINQHAMAS
JURGINIŲ IR SUKAKTIES PROGA

Balandžio 24 d., šv. Jurgio, Lietuvos 
Globėjo, ir kandidato į šventuosius arkiv. 
Jurgio Matulaičio, MIC, sukakties proga 
bus Liet. Židinyje atitinkamos pamaldos 
11.15 vai. ir po jų akademinis-meninis pa
minėjimas. Jį ruošia vietos tautiečių jung
tinės pajėgos, o dalyvauti kviečia visus iš 
visur.

SU SVEČIU IŠ AUSTRALIJOS
Velykų Švenčių proga vidurinėje Angli

joje lankysis ir kalbės lietuviams bei jų 
draugams žymus veikėjas ir žurnalistas 
Jonas Petras Kedys iš Australijos aktua
liomis lietuviškomis temomis. Jis Notting- 
hame prabils Velykų I d., po pamaldų 
11.15 vai. Lietuvių Židinyje, Wolverhamp- 
tone tą pačią dieną po 18 vai. liet, pamal
dų, Convent of Mercy, St. John‘s Square, 
Snow Hill ir Birminghame Velykų II die
ną, po lietuviškų pamaldų 11 valandą, St. 
John's Convent, 19 Park Rd., Moseley.

Retam pokalbiui visi tautiečiai bei ių 
bičiuliai yra maloniai kviečiami.

BRADFORDAS
MARGUČIŲ BALIUS

Bradford© lietuvių klubas „Vytis“ klu
bo salėje balandžio 11 d. (Velykų antrąją 
dieną) 7 vai. vak. ruošia tradicinį margu
čių balių.

Bus riedinėjami kiaušiniai, o gražiau
siai išmargintieji premijuojami.

Kviečiame vaikučius ir suaugusius.
Klubo valdyba

LEIQH
VELYKŲ EKSKURSIJA Į 

MANCHESTER!

DBLS Leigh skyrius ir šiais metais Ve
lykų pirmąją dieną rengia ekskursiją į 
Manchesterio Lietuvių klubą. Ten bus 
margučių varžybos. Be to, mūsų skyriaus 
vyrai ir moterys rengiasi pasirodyti ir pa
demonstruoti kepuraites ir skrybėles.

Mašina iš Leigh išvažiuoja 5 vai. p. p. 
Kaina — 1 sv. 50 p. Kas nori važiuoti, 
prašomi užsiregistruoti pas bet kurį val
dybos narį. 'Dalyvaukime visi, klube vie
tos užteks.

Skyriaus valdyba

A. A. BRONIUS RAMONAITIS
Kovo 10 d. staiga pasimirė buvęs mūsų 

skyriaus narys Bronius Ramonaitis (55 
m.). Visą laiką sveikata buvo gera. Kovo 
10 dieną po vakarienės pajuto skausmus 
krūtinėje. Buvo pakviestas daktaras. Su
teikus pirmąją pagalbą, tuojau išvežtas į 
ligoninę, bet tą pačią naktį mirė. Priežas
tis — širdies priepuolis.

Bronius gyveno Go'lborne, netoli Wi
gan, ten ir buvo palaidotas. Lietuvių lai
dotuvėse dalyvavo nedaug, nes buvo dar
bo diena. Dauguma dalyvių — jo žmonos 
giminės.

Broniaus gimtinė yra Stakių kaimas, 
Raseinių apskr. Lietuvoje paliko brolį ir 
dvi seseris. Karui baigiantis pasitraukė į 
Vokietiją, o vėliau atvažiavo į Angliją ir 
visą laiką dirbo anglių kasyklose. Apsi
tvarkęs sukūrė šeimą, vedė anglę žmoną 
ir visą laiką gyveno Golbome. Paliko liū
dinčią žmoną ir du sūnus.

Taip ir vėl mūsų skyrius neteko vieno 
nario ir visų mylimo tautiečio, kuris buvo 
draugiškas, tykus ir nuoširdus.

Ilsėkis ramybėje, Broniau!
J. P.

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Po ilgos ir sunkios ligos Kristaus kan
čios sekmadienį mirė Luebecko lietuvių 
pirmininkas Pranas Liegus. Buvo gimęs 
1922 m. spalio 4 d. Sketerų k., Ukmergės 
apskr. Palaidotas Bad Schwartau kapinė
se balandžio 1 d.

Ona Tiedernianienė-Dambrauskaitė, gi
musi 1900 m. Telšių apskr., mirė kovo 8 
d. Neumuensteryje.

Mikas Eskaitis, gimęs 1891 m. Lietuvo
je, mirė gruodžio 1 d. (1976 m.) Winds- 
heim/Neustadte.

Juozas Eskaitis, gimęs 1884 m. Lietuvo
je, mirė 1977 m. sausio 4 d. Windsheim 
/Neustadte.

PAKEITĖ BUTĄ
Kun. V. Šarka savo Aušros Vartų biu

letenyje praneša, kad jis persikėlė į nau
ją butą, kuriame bus Lietuvių sielovados 
būstinė ir Hamburgo lietuvių centras. Ad
resas: Holzdamm 22, 2000 Hamburg 1, Te- 
lef. 280 31 29.

Pamaldos bus laikomos sena tvarka šv. 
Teresės bažnyčioje.

SAVINASI DONELAITĮ

Rytprūsių „Landsmannschaft“ organas 
„Ostpreussenblatt“ kovo 19 d. numeryje 
per visą puslapį paskelbė straipsnį apie 
poetą Kristijoną Donelaitį. Autorius — 
kažkoks dr. Robert Pawel.

Straipsnis būdingas vokiečių jau seno
kai propaguojamai pažiūrai į Rytprūsius 
ir jų gyventojus. Menkiau nusimanantis, 
neapdairus skaitytojas tik netiesioginiai 
susigaudys, kad Donelaitis yra lietuvių 

literatūros klasikas. Šiaip gi poetas vaiz
duojamas kaip Rytų Prūsijos gyventojas, 
kaip „mūsų rytprūsiškas pastorius“, o kas 
yra rytprūsiška, tai savaime yra ir vokiš
ka.

Pasak straipsnio autorių, Donelaitis ra
šęs lietuviškiems „naujai atvykusiems“ 
kolonistams, nežinia, iš kur atvykusiems. 
Po maro į smarkiai aptuštintąjį kraštą 
buvę atkelta zalcburgiečių ir kitų vokie
čių. .Atgabenta taip pat į kraštą dirbti 
norėjusių lietuvių, ir jie apgyvendinti kai
muose rytinėse apskrityse, kurios pava
dintos Prūsų Lietuva su Gumbine, kaip 
administracijos centru“.

Išeina, kad iš kažkur atgabenta šiek 
tiek lietuvių, kurie ten buvę tokie pat sve
timi ateiviai, kaip ir zalcburgiečiai. Kas 
buvo tie maro nuterioti vietiniai gyvento
jai, autorius nė neužsimena. Nuostabiu 
būdu tie iš kažkur atkilę lietuviai sugebė
jo sulietuvinti vietovių, upių, ežerų ir ki
tus pavadinimus, kad net prireikė kraštą 
pavadinti Prūsų Lietuva! Autorius ne tik 
nutyli tą faktą, kad kraštas nuo amžių 
buvo gyvenamas lietuvių ir kitų aisčių 
giminių, bet ir tokią aplinkybę, kaip lie
tuvišką seminarą prie Karaliaučiaus uni
versiteto, kurį Donelaitis lankė, apie lie
tuviams skirtą stipendiją, kuria jis nau
dojosi, ir t. t. Apie visa tai autorius deda
si nežinąs.

Straipsnyje dar pastebėta, kad „Lietu
va, atkūrusi savo valstybę, šią (Metų) 
poemą pasiglemžė savo literatūrai ir mū
sų rytprūsišką pastorių garbino kaip vie
ną savųjų“.

Taigi, „Ostpreussenblatt“ ir jo daktaro 
laipsnį turintis bendradarbis dar ir šian
dien kartoja teiginius apie lietuvius kaip 
vėlesnių laikų ateivius Mažojoje Lietuvo
je. Tokios tariamai mokslinės teorijos bu
vo uoliai skleidžiamos ypač nacionalsocia
listų valdymo laikais. Tuomet paleistas ir 
šūkis: „Rotten aus, was litauisch 1st!“ (Iš
raukite, kas lietuviška).

Naujieji raudonieji Rytprūsių valdovai 
pasielgė dar radikaliau. Dingo ne tik Til
žės, Ragainės, Gumbinės, Tolminkiemio 
ir kiti lietuviškieji vietovardžiai, bet ir 
visas kraštas paverstas „Kaliningradska- 
ja Oblast“ (Kaliningrado sritis). Be jokių 
ceremonijų!

Skautiškuoju keliu
PREMIJUOTAS V. ZINKUS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro 
valdyba sausio 13 d. savo posėdyje Marti
nique puošnioje salėje, Chicagoje, pasky
rė Daužvardžio premijas spaudos bendra
darbiams.

IŠ spaudos patirta, kad šalia vyresniojo 
amžiaus spaudos bendradarbių turėta ir 
jaunosios kartos atstovų, ypačiai — skau
tiškojo jaunimo, kurie rašė apie skautiš
ką veiklą į Skautų Aidą ir kitą spaudą.

Skautų Aido vyr. redaktorė v. s. Sof. 
Jelionienė rekomendavo Žurnalistų ko
misijai, kurią sudarė pirm. dr. Jonas Pu
zinas, sekretorė Danutė Bindokienė ir na
riai — Emilija Pakštaitė, kun. V. B'agda- 
navičius ir Vladas Butėnas, skautiškosios 
spaudos kandidatus.

50 doll, premija atiteko Anglijoje (Der
by) gyvenančiam s. v. v. si. Vyteniui Zin- 
kui, kuris po 1975 m. Jambore — Norvegi
joje plačiai ją aprašė Skautų Aide ir „Bu
dėkime“. Savo patirtus įvykius Norvegijo
je ir Švedijoje jis aprašė lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Brolį Vytenį sveikiname ir linkime to
liau marginti skautiškos spaudos pusla
pius mokslo ar įvykių aprašymais. Linki
me nepaleisti plunksnos iš rankų ir dar 
sulaukti daug daug premijų. Sėkmės!

J. M.

Auka skautų stovyklai
V. J. Sližiai, Derby, aukojo 5 svarus. 
Nuoširdus-skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadija

Jaunimui
ATEITININKŲ KONGRESO ATSTOVŲ 

RINKIMAI
Devintasis Ateitininkų Kongresas įvyks 

1977 metais rugsėjo 1-4 dienomis Cleve
land, Ohio. Ateitininkų Kongresas yra vy
riausias Ateitininkų Federacijos reikalų 
sprendėjas .Jis: 1) priima ir keičia Fede
racijos Konstituciją, 2) išklauso Federa
cijos Valdybos pranešimo apie Federaci
jos padėtį ir nustato gaires Federacijos 
ateities veiklai ir 3) sprendžia kitus Fe
deracijos Valdybos ar Federacijos Tarybos 
jam pateiktus arba Federacijos Konstitu
cijos jam spręsti numatytus klausimus. 
Kongrese sprendžiamuoju balsu dalyvau
ja rinkti Kongreso atstovai, Federacijos 
garbės pirmininkas, Federacijos garbės 
nariai, Federacijos Taryba, Federacijos 
Valdyba, Kontrolės Komisija ir Sąjungų 
Centro Valdybos. Patariamąjį balsą Kon
grese turi kiekvienas ateitininkas.

Ateitininkų Federacijos Valdybos nuta
rimu kiekvienas ateitininkų vienetas 
(skyrius, draugovė, kuopa) renka vieną 
Kongreso ^atstovą nuo 10 narių arba liku
čio, pvz. 53 nariai — 6 atstovai. Jei viene
te yra mažiau negu 10 narių, renkamas 
vienas atstovas.

Visi ateitininkų vienetai Kongreso at
stovus turi išsirinkti ligi birželio 1 dienos. 
Atstovų vardus, pavardes, adresus ir am
žių bei vieneto narių skaičių prašome pra
nešti At-kų Fed. Generaliniam Sekreto-
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riui Vacį. Kleizui, 10000 S. Bell Ave., Chi
cago, Ill. 60643, tel. 312/881-8778 nevėliau 
birželio 15 dienos.

Ateitininkų vienetai yra prašomi atlik
ti šią svarbią pareigą, nes kongreso atsto
vai spręs mūsų organizacijos ateities dar
bų kryptį ir turinį

At-kų Fed Valdyba

Brazilija
Brazilijos lietuvių ansamblis „Nemu

nas“ nuo sausio pabaigos iki vasario vidu
rio dalyvavo su savo meno programomis 
pas Urugvajaus ir Argentinos lietuvius. 
„Nemuno" vadovas Jonas Lukoševičius 
suorganizavo šią ilgą iškylą, pasinaudoda
mas vasaros atostogomis (čia dabar va
sara) ir su Vasario 16-osios minėjimais 
surištomis šventėmis.

Pasirodo, kad šių trijų kraštų — Bra
zilijos, Argentinos ir Urugvajaus — jau
nimas kas kartą gražiau sugyvena, pasi
keičia meno jėgomis ir palaiko puikius 
tarpusavio santykius. Ekskursijoje daly
vavo Brazilijos Jaunimo Sąjungos pirm. 
Arnaldas Zizas.

Jau pasirodė Brazilijos lietuvių Imigra
cijos 50-mečio leidinys. Tai nemažo for
mato, daugiau kaip 200 puslapių knyga, 
gausiai iliustruota nuotraukomis iš lietu
vių gyvenimo nuo pirmųjų įsikūrimo die
nų. Knygą išleido 50-mečio minėjimo ko
mitetas, kuriam pirmininkavo kun. Anta
nas Saulaitis. Visi straipsniai turi ir trum
pas portugalų kalba santraukas. Tarp 
straipsnių autorių paminėtini šie: dr. P. 
Mačiulis, St. Remenčius, kun. A. Rabuske,
J. Dominienė, L. Majienė, kun. J. Šeškevi
čius, F. Girdauskas, prel. P. Ragažinskas,
K. Pažėraitė, kun. Pr. Gavėnas, Kl. Jūra, 
R. Amalviškis, M. Saulaitytė ir Feliksas 
Ralickas. Įdomi M. Saulaitytės studija 
apie Brazilijos lietuvius rašytojus. Čia ji 
aprašo Petro Babicko, Klemenso Jūros, 
Halinos Mošinskienės ir Aleksandro Ar
mino kūrybą ir aplinkos įtaką jų darbe.

Vien tik fotografijoms paskirti 87 pus
lapiai. Nors tai nėra iš esmės istorinis vei
kalas, vis dėlto duoda gana daug medžia
gos apie lietuvių praeitį, jų vargus, pa
siektus laimėjimus šiame krašte. Ypač 
įdomios nuotraukos. Iš jų lengva sekti lie
tuvių imigrantų gyvenimą per sunkų 50 
metų gyvenimo laikotarpį.

Vasario 8 d. S. Paulyje mirė lietuvis ka- 
rys-savanoris Jonas Diniša. Kilęs iš Kau
no apskrities. Aktyviai dalyvavo lietuvių 
draugijose, ypač Brazilijos Lietuvių Ben
druomenėje. Daugiausia laiko dirbo' S. 
Paulo tramvajų kompanijoje.

Alf. D. Petraitis

LIET. SODYBA
RIEDĖS MARGUČIAI

Velykų pirmąją dieną (balandžio 10 d.) 
DBLS Sodybos skyrius ruošia Sodyboje 
tradicinį margučių riedinėjimą bei jų pre
mijavimą.

Kviečiame visus, narius ir nenarius, pa
vienius ir su šeimomis, būreliais Ir bū
riais, iš toli ir iš arti. Sodyboje vietos pa
kaks visiems.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJAMS

Lietuvių Tautinių šokių Institutas pra
neša, kad rugpiūčio 21-28 dienomis Daina
voje, 15100 Austin Rd., Manchester, Mich. 
48158 (JAV) įvyks tautinių šokių moky
toj ams-vadovams kursai. Kviečiami daly
vauti tautinių šokių vienetų vadovai 'arba 
jų įgalioti ir rekomenduoti asmenys, ne 
jaunesni 17 metų amžiaus. Smulkesnių in
formacijų teikia Jadvyga Matulaitienė, 
188 Logan Str., Brooklyn, N. Y„ USA.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — Velykų I dieną, 12,15 vai.
BOLTON — Velykų II dieną, 11 vai., St. 

Patrick's bažn.
ROCHDALE — balandžio 17 d„ 11,30 vai., 

Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
BRADFORDE — balandžio 10 d., 12.30 v., 

iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Mi
šios.

BRADFORDE — balandžio 17 d., 12.30 v.
HALIFAXE — balandžio 24 d„ 1 vai. p. p.: 

šv. Mišios a. a. Antano Sagaičio in
tencija.

NOTTINGHAME — Did. Ketvirtadienį 20 
vai., Did. Penktaidenį 15 vai., Did. 
šeštadienį 20 vai. ir Velykų I d. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velykų I d., 18 
vai., St. John's Square, Convent of 
Mercy.

BIRMINGHAME — Velykų II d„ balan
džio 11 dieną, 11 vai., St. John's Con
vent, 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — balandžio 17 d., 11.15 
vai., L. Židinyje.

DERBYJE — balandžio 17 d„ 14 vai., 
Bridge Gate, Convent of Mercy.

NOTTINGHAME — balandžio 24 d„ šv. 
Jurgio šventės ir Dievo Tarno arkiv.
J. Matulaičio sukakties proga, 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — balandžio 24 d„ 16 
vai., Sacred Heart, Mere Rd. _ j
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