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Pagerbkime savo gelbėtojus
Neseniai Skaitėme spaudoje, kaip gra

žiai izraeliečiai pagerbė lietuvius, gelbėju
sius ikaro metu Lietuvoje iš mirtino pavo
jaus jų tautiečius. Tokių gelbėtojų Lietu
voje buvo tūkstančiai. Nebodami pavojaus 
savo gyvybei, žmoniškumo jausmo veda
mi, jie gelbėjo, kaip kas sugebėdami, ne
kaltus žmones, vaikus ir suaugusius, ku
riems Lietuvos okupantas buvo pasirašęs 
mirties siprendimą.

Tas pats okupantas turėjo klastingų 
planų ir visai lietuvių 'tautai. Bet, prieš 
vykdydamas tuos savo planus, jis norėjo 
dar išnaudoti pavergtąją tautą karo lai
mėjimui pasiekti. Nepasitenkindamas vien 
ekonominiu išnaudojimu, hitlerinis oku
pantas gaudė ir vežė lietuvių jaunimą dar
bams į Vokietiją, o šimtus vyrų, jvilkęs 
kario uniformom pasiuntė j frontą. Jie tu
rėjo kariauti už svetimą reikalą, ir niekas 
ligšiol net nežino, kiek jų žuvo.

Bet karui baigiantis tie gyvi likę vynai 
atsidūrė naujame pavojuje: pagautus vo
kiečio kario uniformoje buv. Sovietų pi
liečius, Vakarų sąjungininkai ir kai kurios 
neutraliosios valstybės ketino ir ruošėsi 
išduoti Sov. Sąjungai. Šitaip juk atsitiko 
Švedijoje, kuri išsiuntė į Sov. Sąjungą ke
lis Šimtus baltiečių tikrai mirčiau. Didelis 
pavojus buvo lietuviams, esantiems Vo
kietijoje ir kituose Vak. Europos kraštuo
se.

Kai skaitėme spaudoje apie pokarinę 
priverstinę sovietų piliečių repatriaciją 
(„E. L.“ Nr. 9). galėjome pastebėti, kokia
me pavojuje buvo lietuvių jaunimas, prie
varta įtrauktas į vokiečių karines pajėgas 
ir karo metu atsidūręs Italijoje, iš kurios 
belaisviai žiauriausiu būdu buvo atiduoti 
sovietams. O Italijoje tuo metu buvo geri 
keli šimtai lietuvių. Kad daugumo jų ne
ištiko (tragiškas likimas, turime būti dė
kingi mažai grupei lietuvių, kuriuos lig
šiol užmiršome pagerbti.

Dar gerokai prieš vokiečių kapituliaciją 
lietuvių jaunuoliai pradėjo dezertyruoti iš 
vokiečių dalinių Italijoje. Dalis jų prisidė
jo prie italų partizanų, kovojusių prieš 
vokiečius Italijos šiaurėje. Kelių šimtų 
būrys pasidavė į sąjungininkų nelaisvę ir 
įsijungė į lenkų II korpusą, kariavusį 
prieš vokiečius. Kiti, kuriems nepavyko 
nei prie partizanų prisidėti, nei į nelaisvę 
.pasiduoti, bandė pabėgti iš kariuomenės 
ir ieškoti kitokios išeities. Dalis jų gavo 
prieglobstį pas pranciškonų vienuolį Tėvą 
Petrą Baniūną Monzos „Maria delle Gra- 
zie“ vienuolyne.

Tėvas Petras, nepaisydamas pavojaus 
savo gyvybei, kai kuriuos „kareivėlius“, 
perrengęs civiliais rūbais, slaptai perve
dė per Alpes j Šveicariją. Kitus, įtaisęs 
„bendrabutį“, maitino ir laikė vienuoly
ne.

Kai Vokietija kapituliavo, kai kurie lie
tuviai atsidūrė belaisvių stovyklose. Tada 
Italijoje buvę vienuoliai, Tėvas Bernardi
nas Grauslys ir kiti, važinėjo po stovyk
las ir pasirūpino, kad lietuviai nebūtų re
patrijuoti.

Lietuvių karių ir civilių pabėgėlių liki
mu tuo laiku rūpinosi taip pat Lietuvos 
diplomatiniai atstovai bei organizacijos 
(kaip VLIKiais). Bet tokių žmonių, kurie, 
gelbėdami savo tautiečius, rizikuotų gyvy
be, buvo nedaug. Vienas jų buvo Monzos 
vienuolis Tėvas Petras Baniūnas.

Praėjus 30-čiai metų nuo tų didvyriškų 
jų žygių, laikas būtų kuo iškilmingiau pa
gerbti ne tik tuos, kurie gelbėjo iš mirti
no pavojaus kitataučius, bet taip pat ir sa
vo tautiečius.

SUIMTAS ADVENTISTŲ VADAS

Taškente suimtas dukters namuose slė- 
pęsis religinės adventistų sektos vadas 82 
m. amžiaus senukas Vladimiras šolkovas, 
kuris iki šiol jau yra praleidęs 23 m. so- 
vietininuose kalėjimuose. Jo suimti buvo 
supuolę 15-20 KGB ginkluotų pareigūnų.

Kitą .adventistą, devyniolikametį Jako
vą Dolgoterį, KGB suimtą tris dienas mu
šė. nes rado religinės ‘literatūros.

KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJIMAS 
DIDĖJA

Moldavijos graikų apeigų katalikai at
siuntė popiežiui naštą, kuriame skundžia
si, kad buvo uždarytos visos jų bažnyčios, 
tik Kišiniove, sostinėje, palikta mažytė 
koplytėlė, kuri stovi kapinėse.

Jie ir kunigą vieną beturį, bet ir iš to 
atimtas šoferio leidimas, kad negalėtų pa
siekti visų išsisklaidžiusių tikinčiųjų ir 
nors namuose atlaikyti pamaldas ir atlik
ti religinius patarnavimus.

Praeitą rudenį katalikai Raskovo mies
te buvo pasistatę bažnytėlę, (kurią policija 
ir kareiviai sugriovė ir net tą sklypą su
arė. Moterys, kurios bandė ginti bažnyčią, 
buvo surankiotos ir pusnuogės išgabentos 
už 40 mylių.

Sibiro stovyklose esą laikoma apie 
10.000 tikinčiųjų, atgabentų už religinę 
veiklą.

ME '

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO IR 
VLIKO PIRMININKO PASITARIMAS
Vliko pirmininkas, Dr. J. K. Valiūnas, 

kovo mėnesio 14 ir 15 dienomis buvo Ro
moj, kur tarėsi su Diplomatijos šefu mi- 
nisteriu S. (Lozoraičiu, dalyvaujant Lietu
vos atstovui prie Šv. Sosto.

Dr. J. K. Valiūnas išsamiai paiinfoirmavo 
apie Vliko Seimo darbus ir nutarimus. Jis 
ypatingai palblrėžė tų nutarimų trečiojo ir 
šeštojo punktų svarbą.

Min. S. Lozoraitis pareiškė, kad Diplo- 
matinė Tarnyba remia kvalifikuotų asme
nų komisijos sudarymo projektą ir sutin
ka, kad joje dalyvautų Tarybos pasiūlytas 
asmuo. Ypač pageidautinas šio projekto 
numatytas jaunųjų jėgų įtraukimas į dar
bą.

Diplomatijos šefas padėkojo Vliko pir
mininkui už susirūpinimą Diplomatinės 
Tajmybos egzistencijos sutvirtinimu ir pa
žymėjo, kad yra daromi atitinkami zon
davimai nustatyti kur yra galima skirti 
naujus diplomatus.

'Pasikeitus mintimis dėl esamos tarptau
tinės padėties, buvo prieita išvados, kad 
valstybingumo tęstinumui užsienyje turi 
būti skiriamas didėlis dėmesys, tačiau 
tęstinumo pilnaties atkūrimas šiuo metu 
nėra aktualus.

Pasitarimo dalyviai išreiškė viltį, kad 
(politinis darbas, kukis reikalauja iš visų 
užsienio lietuvių didelių ir vieningų pa
stangų, vyks ir toliau, išlaikant gerą (bend
radarbiavimą ne tiktai tarp įvairių veiks
nių, (bet ir politinių bei visuomeninių orga
nizaciją viduje.

Roma, 1978 m. kovo mėn. 15 d.
(Elta)

KAS DIRIGUOJA ITALIJOS 
TERORISTAMS?

Italijos komunistų teroristinė organiza
cija, kurios nariai žudo esamos santvar
kos šalininkus ir, pagrobę turtingą italą, 
reikalauja milijoninį išpirkimo mokestį, 

išsiuntinėjo Italijos laikraščių redakci
joms suimtojo politiko Aldo Moro laišką, 
adresuotą vidaus reikalų ministeriui.

Laiške, dėl kurio autentiškumo abejoja
ma, krikšionių demokratų partijos lyderis 
Aldo Moro leidžia suprasti, jog jis pagei
dautų, kad vyriausybė pradėtų derybas su 
teroristais.

Kol vyriausybė galvoja, kokiu būdu iš

JUNGTINĖ DBLS-LNB VALDYBA

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovės dabartinė 
valdyba: inž. Stepas Nenortas, Balys But
rimas, Zigmas Juras, Jaras Alkis, Stasys 
Kasparas, inž. Aleksandras Vilčinskas ir 
Albinas Pranskūnas.

Tai ta valdyba, kuri balandžio mėn. 
ateis į suvažiavimą ir pasisakys, ką ji pa
darė per vienerius metus, ir pristatys sa
vo siūlomuosius planus, ką reikėtų daryti 
mūsų turimomis jėgomis ir išgalėmis.

Žiūrėdami į jų veidus fotografijoje ir 
skaitydami pavardes, prisiminsime, kad 
kai kurie jų DBLS ir LNB priekyje stovi 
gal tik keletą metų, o kai kurie jau de
šimtmečius neša lietuvišką visuomeninę 
naštą ant savo pečių — rūpinasi , kad 
DBLS neišblėstų ar kad LNB stovėtų ant 
tvirtų kojų ir atliktų kaip visada, taip ir 
šiandien pastangų ir lėšų reikalaujančią 
lietuvišką pareigą.

Fotografijoje jie lyg tyčia taip ir susto
ję, kad pirmąjį iš krašto matytume inž. S. 

laisvinti Aldo Moro, spaudoje pasirodė 
pirmieji spėliojimai, kas kiršina Italijos 
ekstremistus kelti kraštę suirutę. Vilniškė 
„Tiesa“, pasiremdama sovietų telegramų 
agentūros „Tass“ pranešimu, sako, kad 
buv. Italijos min. pirmininką Moro pagro
bė „reakcinės jėgos“, kitaip tariant, deši
nieji ekstremistai.

Iš kitos pusės, Milano dienraštis „II 
Giomale Nuovo“ (30. 3. 78) vedamajame 
sako, jog .sovietų „Pravda“ dėl įvykių Ita
lijoje apkaltinusi komunistinę Kiniją. Ta
čiau tas pats italų dienraštis, išanalizavęs 
tą kaltinimą, prieina išvados, kad sukelti 
suirutę Italijoje daugiau yra suinteresuo
ta Sov. Sąjunga, negu Kinija.

JAV UŽSIENIO POLITIKA

Victor Zorza, rašydamas apie Amerikos 
prezidento naujus patvarkymus užsienio 
politikos srityje („Herald Tribūne“ 30. 3. 
78), nagrinėjo Baltųjų Rūmų ir Kremliaus 
planus artimiausiai ateičiai. Matydamas 
Sov. Sąjungos karinius žygius Afrikoje, 
kurie sudaro pavojų Vakarų pramoninėms 
valstybėms, prez. Carteris patvirtino pla
ną, kuriuo siekiama nekarinėmis priemo
nėmis priversti Sov. Sąjungą atsisakyti 
nuo ekspansijos įvairiose pasaulio dalyse. 
Viena iš tokių priemonių — ryšis tarp 
Amerikos — Sov. Sąjungos ginklavimosi 
apribojimo 'derybų ir sovietų karinės pa
galbos teikimo kai kuriems kraštams Af
rikoje bei Vid. Rytuose.

Anitra priemone galėtų būti JAV-bių 
dvasinių vertybių kėlimas tarptautinėje 
politikoje, žmogaus teisių ir valstybinės 
nepriklausomybės reikalavimai gali būti 
naudojiami kaip (politinis ginklas prieš 
Sov. Sąjungą. J. A. V-bių santykių pageri
nimas su Rytų Europos valstybėmis, kaip 
Lenkija, Vengrija ir Rumunija, paskatin
tų tas tautas siekti nepriklausomybės, ir 
tas susilpnintų Sov. Sąjungos galią.

— J. T. O. Taikai palaikyti Libane kairi
niai daliniai pradėjo užimti pozicijas, kai 
Izraelio karinės pajėgos pasitraukia į savo 
teritoriją. Vienas Švedijos kareivis buvo 
užmuštas ir antras sužeistas, jų automobi- I 
liui užvažiavus ant minos. Abu priklausė I 
J. T. O. daliniui.

Nenortą, kuris ilgai vadovavo LNB ir ta
rytum išvedė šią instituciją tegu ir ne iš 
Egipto, bet tikrai iš skolų sunkios nelais
vės. šalia jo — B. Butrimas, kuris dau
giausia triūsia LNB reikalais, o tolėliau 
— Z. Juras, domėjęsis vis politine sritimi, 
bet neseniai perėmęs LNB pirmininkystę. 
Kita grupė--- daugiau DBLS žmonės, pra
dedant pirmininku J. Alkiu, ne tik vado
vaujančiu šiai mūsų didžiausiai organiza
cijai, bet nuolat visur pribūnančiu bet ku
riame Britanijos mieste, kur tik būrys lie
tuvių susirenka ką nors švęsti ar minėti. 
S. Kasparą taip pat sutinkame visur ne tik 
kaip dalyvį, bet ir kaip organizatorių ir 
renginių vadovą. Jaunasis inž. A. Vilčins
kas plačiai žinomas ir pažįstamas pasta
ruoju metu ypač iš to užsispyrimo orga
nizuoti jaunimą su DBLS tarybos nariu 
R. Šova. O paskutinis eilėje, A. Pranskū
nas, ilgametis LN® sekretorius, šalia 
tų pareigų nemaža metų ėjęs lyg ir ryši
ninko pareigas .tarp lietuvių ir kitataučių 
ir lietuvių bičiulių ir buvęs organizatorius 
demonstracijų ir mitingų.
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ŠV. TĖVUI PAULIUI VI

Sveikiname Jus, švenčiantį garbingą 80 
metų amžiaus jubiliejų, ir meldžiame Die
vą Jums ir toliau sėkmingai tęsti Apvaiz
dos skirtą misiją.

Ta proga dėkojame už Jūsų tėvišką rū
pestį visos žmonijos ir Katalikų Bažnyčios 
reikalais šiais sunkiais ateizmo išsiplatini- 
mo ir dorovinio smukimo laikais, 
tvirtai saugant tikėjimo grynumą ir doro
vinį tyrumą. Dėkojame, už Jūsų drąsą, ro
domą ginant viso pasaulio prislėgtuosius, 
skriaudžiamuosius iir persekiojamuosius.

Mes girdime Jūsų žodžius, iš kurių su
prantame, kaip labai Jums rūpi mūsų per- 
sekiojama Bažnyčia! Ji daugeliu atvejų 
negali veikti viešai, turėti savo spaudą, 
gimti savo teises, ypač kaltekizuoti vaikus 
ir jaunimą. Dažnai ji priversta pirmųjų 
amžių krikščionių pavyzdžiu Skleisti Kris
taus mokslo šviesą savo Tėvynėje ir pla
čiuose ateistų valdomuose plotuose.

Mes pakartotinai reiškiame Jūsų Šven
tenybei, kaip Kristaus Vietininkui, nuo
širdžiausią pagarbą ir drausmingą pa
klusnumą.

Tikimės ir ateityje Jūsų globos ir palai
mos tiek viešai, tiek ikatakombiniu būdu 
veikiančiai Lietuvos Bažnyčiai.

(L.. (EI. Kronika nr.30)

KGB IR KUNIGŲ SEMINARIJA

Mus pasiekiančios žinios iš Kauno Ku
nigų seminarijas nėra linksmos. KGB ir 
toliau visu uolumu verbuoja Seminarijos 
auklėtinius savo agentais. Stojantiems į 
Seminariją čekistai nesidrovėjo tiesiai pa
sakyti: „Jei nedirbsi mums, į Seminariją 
nepateksi“. Kunigų seminarijos auklėtiniai 
yra verčiami raštiškai pasižadėti, kad nuo
lat telks saugumui rūpimą informaciją.

7 dienos
— Ruošdamasi savo kongresui, Ispani

jos komunistų partijos vadovybė nutarė 
savo politikos planuose atsisakyti termino 
„Lenininė linija“: tie žodžiai pakeisti 
„marksistine, demokratine ir revoliucine“.

— Singiaporas praeitais metais neįsilei
do įvažiuoti daugiau kaip 600 vyrų, nes jų 
plaukai buvo per ilgi, o kiti 800 buvo įsi
leisti, kai apsikirpo.

-—■ Vokietijoje teisiamas advokatas, ku
ris gynė 'Baader Meinhof teroristus, o da
bar kaltinamas, kad padėjęs savo gina
miesiems, dr teisėjo patvarkymu visi šeši 
jį ginantieji advokatai, įeidami į teismo 
salę, turi nusimauti kelnes ir leistis patik
rinami, ar ko nors neįsineša (protestuoda
mi advokatai 11 dienų nėjo į teismą, bet 
teisėjas vis tiek neatšaukė savo sprendi
mo).

— Pakaltintas parazitavimu kaip bedar
bis, metams darbo stovyklos nuteistas 
Grigoris Goldšteinas, Gruzijos grupės na
rys Helsinkio nutarimams sekti (kiti aš
tuoniolika tos grupės narių laukia teis
mo).

— Labradoro pakrantėje Norvegijos ir 
Kanados medžiotojai per 10 dienų sume
džiojo 43.000 ruonių (šiais metais jiems 
leista sumedžioti 180.000).

— Nuo balandžio 1 d. D. Britanijoje įsi
galiojo naujas pensijų įstatymas, pagal 
kurtį ateityje bus mokamos žymiai dides
nės pensijos, bet nuo dabar dirbantieji iir 
darbdaviai mokės didesnį soc. draudimo 
mokestį.

—Banditai Paryžiuje paleido 'baroną 
E. J. Empainą, kurį buvo pagrobę prieš 
63 dienas, reikalaudami už paleidimą su
mokėti stambią sumą pinigų.

—Prez. Carteris su palydovais išskrido 
aplankyti Venecuelą, (Elraziliją ijr Afrikos 
kontinente — Nigeriją bei Liberiją.

—■ Australijos paštininkai Sydnėjuje 
baigė dviejų savaičių streiką, per kurį bu
vo sulaikyta 25 milijonai laiškų ir Siunti
nių.

— Sov. prez. Brežnevas ir krašto apsau
gos min. maršalas D. Ustinovas išvyko 
traukiniu į Sibirą ilr tolimesnius Rytus, 
kaip spėjama, apžiūrėti sienos su Kiniją 
įtvirtinimų.

— Izraelio min. pirm. Beginąs, norė
damas atnaujinti derybas su Egiptu, buvo 
pasiuntęs į Kairą savo krašto apsaugos 
min. Weizmaną. Prez. Sadatas atsisakė 
derėtis kol Izraelis nepadarys nuolaidų.

— Kraštutinių kaitriųjų demonstrantai 
Japonijoje sukliudė atidaryti prie Tokio 
naują aerodromą, sunaikinę kontrolinio 
bokšto aparatūrą.

— Arabų valstybių užs. reik, ministerių 
konferencij®, posėdžiavusi Kaire, pasmer
kė Sov. Sąjungos ir Kubos agresiją Afri
kos Rage (Somalija-Etijopija). Konferen
cija pareikalavo, kad tos valstybės atsiim
tų savo kariuomenę iš Afrikos.

— Ankaroje nužudytas prokuroro padė
jėjas Dogan Oz. Tai jau 144-tas politinis 
atentatas šiais metais Turkijoje.

KGB ir Religijų reikalų tarybos (RRT) 
dėka į Seminariją pateko nemaža grupė 
kunigystės šventimams gauti visiškai ne
tinkamų kandidatų, kuirie terorizuoja ge
rus klierikus. Seminarijos vadovybė bijo 
tokius klierikus iš Seminarijos pašalinti, 
kad nenukentėtų. Skaudžiausia, kad pra
eityje kai kurie panašūs klierikai yra ga
vę net kunigystės šventinimus, nors šven
tinimus suteikę vyskupai žinojo, kad kai 
kuriems iš jų net bažnytinė teisė draudžia 
teikti šventinimus.

Reikia padėkoti Seminarijos vadovybei, 
kad prieš 1977 m. Kalėdas iš Seminarijos 
pašalino IV kulrso klieriką R. Jakutį, kuris 
atostogų metu girtuokliavo ir nedorai el
gėsi ir klierikų buvo laikomas KGB agen
tu. Niekaip negalima suprasti Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojo C. Krivaičio ir 
kitų, kurie Seminarijoje įvykusiame posė
dyje šį klieriką gynė. Kai kurių dėstytojų 
ir Ordinarų pasyvi laikysena posėdžio 
metu liudija iki kokio laipsnio jie patai
kauja KGB reikalavimams.

Vienas Seminarijos dėstytojas yra išsi
taręs, kad „mes neturime prabangos švais
tyti klierikus pro vartus“. Iš tikrųjų da
bar yra brangus kiekvienas į dalrbą išeinąs 
kunigas, tačiau visiškai aišku, kad mora
liškai iškrypę .ar KGB naudai dirbą klie
rikai pasitarnaus ne (Bažnyčios labui.

Kai kurie klierikai aiškiai dirba KGB 
pavedimu. Uolūs klierikai savo stalčiuose 
randa raštelių, raginančių nebūti uoliais, 
nes ateitis esanti ne uoliųjų rankose. Iš 
klierikų stalčių dingsta jų parašyti praty- 
biniai pamokslai. Yra klierikų, beveik 
viešai demonstruojančių savo ryšį su KGB. 
Štai Vytautas Rudys turi drąsos kitam klie
rikui išrėžti į akis: „Saugumas yra visa
galis ir aš padarysiu, kad tu Seminarijoje 
nesimokintum“. šis ,.klierikas“ siūlė kai 
kuriems Seminarijos auklėtiniams bendra
darbiauti pasikeičiant informacija apie 
Seminariją ir laikanlt tai paslaptyje. Po 
1977 m. pavasarinių rekolekcijų V. Rudys 
pareiškė, kad jis niekada nesurimtės ir 
spaunąs į dvasinį gyvenimą. Panašių į 
Rudį yra ir kituose kuirsuose. III kurso 
klierikas Kazlauskas parašė RRT įgalioti
niui K. Tumėnui melagingą skundą, būk 
tai kun. J. Kauneckas Seminarijoje pasa
kęs antitarybinę kalbą. Seminarijos vado
vybė ir Ordinai žino, kad panašių klierikų 
grupė yra I-me kurse, o taip pat ir V-me 
kurse yira tiek moraliniu, tiek pasaulėžiū
riniu atžvilgiu nesubrendusių klierikų pri
imti kunigystės šventinimus.

Kadangi šiuo metu nėra priemonių ap
saugoti Lietuvos Katalikų Bažnyčią nuo 
pavojaus gauti iš Seminarijos morališkai 
iškrypusius arba KGB naudai dirbančius 
kunigus, tai nuo šiol „LKB Kronika? 
Skelbs pavardes tų klierikų, kuirie viešai 
griaus Seminarijos tvarką arba vykdys 
KGB užduotis. Taip bus Skelbiama visi tie, 
kurie gins šios rūšies klierikus. Iki sielinės 
pastangos sukliudyti morališkai žlugu
sioms KGIEI agentams gauti kunigystės 
šventimus nedavė vaisių, — baimė prieš 
KGB daugelį paralyžiavo ir tai paskatino 
saugumą dar labiau veržtis į Seminatriją. 
Tik KGB šiuo metu gali norėti, kad klie
rikai ir kunigai nematytų, kaip griauna
ma Seminarija.

„LKB Kronika“ ragina visus klierikus 
būti drausmingais, siekti rimto vidinio gy
venimo, tačiau nepasiduoti beimei, kad 
„dėl politikos“ būsią pašalinti iš Semina
rijos ir ragina aktyviai plrisidėti, kad Ku
nigų seminarija netaptų KGB filijalu.

1977 m. rugsėjo mėn. Lietuvos vysku
pams buvo išsiuntinėtas „grupės klierikų“ 
raštas kuriame smelkiama kai kurie ku
nigai, kurie nori klierikus įtraukti ,4 poli
tiką“, ardo Seminarijos vienybę ir pan. 
Visiškai panašios mintys keliamos KBG 
suredaguotame leidinėlyje ,Bažnyčia ir 
LKB Kronika“, kuris jau spėjo pasiekti 
Vakarus ir kurį teisingai įvertino išeivių 
dienraštis „Draugas“ — tai „vilkas avies 
kailyje“.

(L.K.B. Kronika Nr. 31)
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VYDŪNAS
Štai jau ir 110 metų, kai gimė mūsų ra

šytojas Vilius Storasta-Vydūnas. Vyres
nioji karta dar atsimena skandalus, kai 
Tilžės naciai degino jo iškamšą ar kaip jis 
karo mietu laimingu būdu išsigelbėjo iš jū
ros. Paskui mes jį dar gerbėm, kaip ir 
Lietuvoje buvo įprasta, A. Krauzas buvo 
pasiryžęs elr ne dešimčia tomų išleisti jo 
raštus, bet užteko „Prabočių šešėlių“, ku
rie jau plrieš tai buvo pakartoti nauju lei
dimu. Numirė, ir užmiršome.

Vydūnas — didelė figūra lietuvių lite
ratūroje. Jo raštai labai mintingi, bet nė
ra populiarūs, sunkus jų -mintingumas ne
traukia į save skaitytojų. Tačiau apie Vy
dūną, prirašiusį, tiesa, nemaža ne tik dra
minių, bet it filosofinių veikalų, net ir ne 
vi'ena Studija jau yra parašyta (net ir sve
tur Aleksandras Merkelis jau seniai yra 
parašęs >apie jį knygą, kurios ir iki šiol 
niekas nepasišoko išleisti). Matyt, rašan
čiuosius viliojo ne .tik jo darbai, bet ir as
muo — tiek tas ypatingas jo lietuviškas 
romantiškas patriotizmas, filosofija, ku
rios niekas nėra iki paties galo perkandęs, 
o ypač 'asmuo, tas iš paviršiaus smulkus 
žmogutis, bet šviečiąs dvasingumu, štai 
prof. Mykolas Biržiška praveria mums 
šiek tiek akis, kodėl Vydūnais buvo toks 
populiarus, kol gyvas:

„Savo dramomis Vydūnas atidaro sau 
duris Diidžiojon Lietuvon, tiek į jos rink
tinę, tiek lir į visą lietuvių tautą. Pats jis 
ten pasirodo, visados mielas svečias, -tiek 
Vilniuje Lietuvių Mokslo Draugijos 'susi
rinkimuose, tiek ir kitur kitomis progo
mis, savo paskaitomis-pranešimais sukel
davo didžiulį susidomėjimą tiek dėl savo 
savotiško jųjų turinio, tiek dėl savo kal
bėjimo būdo ir laikysenos, tiek ir paga
liau, o kitiems gal ir visų pirma, dėl pa
čios savo išvaizdos. Taip pat vėliau ir Ne
priklausomoje Lietuvoje. Jo pranešimų 
turinys daugiausia siejasi su jo jau spaus
dintais -ar tik parengtais, net teberengia- 
mlaiiis rašiniais apie gyvybę ir mirtį, as- 
imlens ir tautos likimo 'kelius, etinius ir ki
tokius klausimus. Jo paskaitų ir raštų 
kryptis — teosofinė, tad gimininga anglės 
Besant, rusės Blavatskos, vokiečio Hiart- 
mianno lir kitų racionalistinių tikėjimo de
rintojų su moksliniu pažangumu krypčiai, 
tik pats jis meniškai tat reikšdamas ir 
pritaikydamas lietuviams, bebnangiindia- 
mas savo giliai pergyvenamą savarankiš
kumą lyg nelinkęs savo skelbiamų minčių 
ir vaizdų lenktiteosofinei -ar kitokiai eti
ketei“. („Lietuvių tautos kelias“, II t.).

Tokį iapie Vydūną susidarytąjį patrauk
lų, kupiną pagarbos įspūdį savo atsimini
muose pateikia ir kitais Mykolas — Vait
kus („Nepriklausomybės saulėj“ I d.):

„1918 metų gale kažkas suruošė Kauno 
rotušės salėje (anuomet dar ne Baltojoj 
Gulbėj) kažkokį „parengimą“, kuriame tu
rėjo pasirodyti ir Vydūnas. Na-, kaipgi 
žmogus išturėsi nenuėjęs pamatyti Vydū
no, kai jis taip arti tavo buto! Lygiai kaip 
'aš, matyt, jautė ir didysis Adomas Jaikš- 
tes-Dambrauskas. Salė buvo mažne pilna 
anuometinės rinktinės publikos. Kažkur 
prigludom ir mudu su Jakštu (žinoma, ne- 
tol estrados). Na, galų gale ir pamatėm tą 
išimtinį vyrą, tą Vydūną! Vidutinio stoto, 
lengvutis, beveik kaip šešėlis. Tamsiu, ap
daru; Įprastinis megztinukas. įprastinis 
kaklaraištis — tautinė liaudies juostelė. 
Puiki mąstytojo galva. Gana gausūs ir il
gi, bet plonučiai plaukai. Siauras aristo
kratiškas veidas. Liguistai išblyškęs, la
bai liesas. Gražūs aiškėto bruožai. Labai

Susitikimai kryžkelėse
Jonas Gailius

Musų vertybės

Netoli mano tėviškės, prie pat 
vinguriuojančios Nemuno vagos, 
tyliai rymojo du seni, padavimais 
apipinti piliakalniai.

Kartą paprastas darbininkas, 
bekasinėdamas didesnį piliakalnį, 
susigulėjusiame žemės klode iš
kapstė puikią, senove dvelkiančią 
vazą. Trokšdamas pralobti, nunešė 
vazą senienų rinkėjui, kuris noriai 
ją nupirko, sumokėdamas gražų 
pluoštą pinigų. Po to abu patenkin
ti išsiskyrė.

Kai darbininkas dzengė namo su 
šlamančiais pinigais, nestigdamas 
džiaugsmu galvojo:

— O, kiek daug man reiškia tie 
pinigai! Už juos galiu nusipirkti, 
ką tik noriu. Koks paikas tas tur
tingas žmogiščius, kad taip gausiai 
man sumokėjo už pasenusią vazą!

Senienų rinkėjas virpančiais 
pirštais vartė vazą, grožėjosi se
nais raštais ir neatsidžiaugdamas 
mąstė:

— Ak, koks gražumėlis! Viso gy
venimo svajonė! ši puošni vaza 
man pasakoja apie senus, istorinius 
laikus ir tų laikų meną. Kokiais pi
nigais galima įkainoti šitokią rete
nybę?!

Poetai
Jei kas nors nesuburia įkvėptų 

poetų draugėn, jie nelabai ieško 
vienas kito draugystės, nes gerai 
žino, jog nesusikalbės, kaip kiti 
mirtingieji. 

švelnus bei malonus balsas, gana silpnas. 
Ta mąstytojo, asketo, vizijonieriaus, pra
našo išvaizda nemaža prisidėjo prie to, 
kad Vydūnas savo viešuose pasirodymuo
se ar privačiuose santykiuose darydavo 
tokį teigiamą ir gilų įspūdį.

„Bet šituo atžvilgiu daugiau svėrė tai, 
kad ta išvaizda atspindėjo visą jo gyveni
mą: buvo jis aukštos doros žmogus, labai 
susivaldąs, 'atlaidus, neužgaulus, skaistus, 
beveik krikščioniškas asketas. Jo ideolo
gija buvo pakiliai idealistinė, nudažyta 
kiek neobudizmo. Tačiau savo dvasios gi
lumoj jis stovėjo ne per toli nuo Kristaus. 
Savo pasaulėžiūrą jis uoliai skelbė, bet 
taktingai, neįžeidžiamai. Ne su viskuo bu
vo galima jo kalbose ar raštuose sutikti, 
bet nemaža ir brangenybių buvo galima 
rast ir priimt".

Taip, ne visi ir sutikdavo. M. Biržiška 
ludija, kad dir. J. Basanavičius brangino 
Vydūną kaip tautinį veikėją ir kūrėją, bet 
niekais laikė jo teosofinius išvedžiojimus. 
M. Vaitkus anos jau minėtosios Vydūno 
paskaitos įspūdį taip pat perduoda nepa
tenkintu veidu: „Mintys, nors dažnai įdo
mios bei gilios, išreiškiamos nepakanka
mai tiksliai, teigimai nepagrindžiami už
tenkamai logiškai, tad Jakštui, o ir man, ' 
ilgokai graužusiem aristotelinę-tomistinę ; 
filosofiją, o ir kitų ragavusiem, ėmė dary- i 
tis ne visai jauku. Jakštas, savo įpročiu 
tokiais atvejais, ėmė nervingai kramtyti 
apatinę lūpą — tai ženklas, kad jis ima 
nervintis, net pykt. Jei nūn susitiktų kai- ■ 
bėtoją akis į akį, tikrai imtų karštai gin
čytis". („Nepriklausomybės saulėj“ I d.).

Nepasitenkinimo jo filosofija, atrodo, 
būta platesnio, negu mums perteikia pa
skaitos pasiklausęs M. Vaitkus ar niekais 
Vydūno išvedžiojimus laiką? J. Basanavi
čius. Savo „Psichologijos raida Lietuvoje“ 
studijoje Alfonsas Gučas, išstudijavęs tuo 
klausimu ano meto spaudos pasisakymus, 
šitaip rašo:

„Visa dešinioji spauda smerkė Vydūną 
už tai kad jis kritikavo krikščionybės 
dogmas, krikščionybę statė greta kitų re
ligijų, tikėjimą laikė atskiro žmogaus per
gyvenimu, gailinčiu neturėti tu formų, ku
rias pripažįsta krikščionybė. Nepatiko taip 
pait Vydūno aiškinimas, kad kiekvienas 
žmogus įsiukuriąs savo dievą, smerkė jo 
ieškojimą dievybės savyje, nepripažinimą 
a'nltgamtiinės (apreiškimo) religijos kil
mės“. Kairesnė spauda, priešingai, palai
kiusi Vydūną už tai, kad jis nagrinėjo gi
lesnius filosofijos klausimus, prieštaravo 
krikščionybės dogmoms, davė visatos vaiz
dą, o ypač gyrė už giedrumą ir nuoširdu
mą, bet peikė, kad menkino mokslo reikš
mę, niršdamas tikėjimą siela-dvasia.

Mažiau ginčų tėra kėlusios Vydūno dra
mos, kurias santraukiniu enciklopediniu 
stilium M. Biržiška taip aptaria:

...„savo draminėje kūryboje Vydūnas 
pasireiškiiia giliu minties, žodžio ir vaizdo 
simbolistu, kurį būtume linkę gretinti eu 
genialiu mūsų tapytoju-muziku simbolistu 
Čiurlioniu, kad ir vienas kitam jie kokios 
įtakos nėra čia darę. Kaip scenos kūriniai, 
Vydūno dramos, iš dalies ir komedijos, 
dar skaitomos kaip Lesedramen ir papras
tai tokį įspūdį daro žiūrovams, kai jas 
vaidina mėgėjai ar net profesionalai sce- 
nininkai dėl vos beslenkančio dramos 
veiksmo, neįtikrovintų, neryškių, atiitrauk- 
tinių jos veikėjų, lyg ir įšaldyto karščiau- 
siems, labiausiai įkaitintiems jausmams 
reikšti dailinto-perdailinto, sakytume, 
irimšišlkai išdrož'nėto, išgrožiinėto žodžio. 
Tačiau šie i,r gal dar kiti sceniniai tų dra
mų trūkumai (palaikytume ne tiek trūku-1 
miu, kiek .reikšminga savybe, jo kūrybinio 
talento švelnų moteriškumą, kuris betgi

Tačiau diena buvo graži, o po iš
spausdinto naujo rinkinio poeto 
nuotaika pakili. Susikrapštęs kelis 
sidabrinukus, nusipirko seno vyno 
bonką ir pasikvietė tris draugus. 
Palikę nebaigtus eilėraščius, visi 
sugūžėjo į poetišką kambarį, kurio 
grindis buvo nugulusios poezijos 
knygos. Susėdę apie stalą, spokso
jo į viliojančią vyno bonką.

šeimininkas paglostė užlakuotą 
kamštį, pakuteno bonkos liekną 
kaklą ir prabilo:

— žinote ką, draugai?! Aš, rodos, 
veiziu trečia pasąmonės akimi į ši
tą rausvą, viliojantį vyną ir tarsi 
regiu debesį įvairiaspalvių paukš
čių, sklendenančių neaprėpiamoje 
erdvėje.

Kai šis nutilo, antrasis poetas 
pakėlė plaukuotą galvą, žvilgterė
jo pro langą į tuščią kiemą ir pri
dūrė:

— O, taip! Savo išvidine klausa 
girdžiu, kaip tie paukščiai klega, 
čiulba. Jų darni daina žavi mano 
širdį, kaip baltos rožės žiedlapiai 
nektaru apsvaigusią bitelę.

Trečiasis poetas užsimerkė, giliai 
atsiduso ir, iškėlęs i viršų rankas, 
deklamavo:

—Aš savo rankomis liečiu paukš
čių sparnus ir jaučiu šilko plunks
nas, tartum miegančios karalaitės 
šiltą alsavimą.

Tada nekantriai pašoko ketvir
tasis poetas, pakėlė vyno bonką,

Lietuvis aktorius naujame filme
'George Mikeli, žinomas filmų aktorius, 

gimęs Bildėnių kaimo ūkininko šeimoje 
(Tauragės aps.), puikiai vaidina .pagrin
dini vaidmenį niaujame filme, kulrio prem
jerą Britų televizijos žiūrovai pamatys 
balandžio 7 d. (BIBC-I, 21.25 vai.). Tame 
filme mūsų Jurgis Mikelaitis (dabar Mi
keli) vaidina Luftwaffes lakūną Martiną 
Hartwelij, 'kuris prieš kelerius, metus nu
krito Kanados Arktikoje.

F’lmas vaizduoja tikrą atsitikimą, ku-

ris buvo aprašytas spaudoje. Lėktuvo ne
laimėje žuvo dvi mctcirys, bet išliko gy
vas pilotas ir eskimų berniukas. Gaminant 
filmą George Mikeli turėjo 3 savaites ba
dauti, kaip iš tikrųjų atsitiko lėktuvo la
kūnui. Scenos buvo filmuojamos Škotijoje, 
kur žiemos metu buvo pakankamai snie
go. Tai galima matyti ir nuotraukoje.

Lėktuvas buvo nukritęs ,kažkur tarp 
Cambridge Flay ir Yellow Knife“. Taip 
pavadintas ir filmas.

jo dramai atitiliepia .per mažu veikėjų sa
vaimingumu —- ryžtingumu — vyriškumu) 
turėtų atpulti ar bent susilpnėti, jei jas 
vaidintų simbolistinis teatras įsu savo vai
dintojais, kiaurai paveiktais simbolizmo ir 
ypačiai tautiškojo vydūniško simbolizmo 
jį ne vaidinančiais, bet išgyvenančiais. 
Taip, kaip yra Šekspyro er Ibseno, mask- 
viniaii Dailės ar Kamerinis teatras, taip 
pat turi būti Vydūno teatras, kuriam dar 
nebuvo priaugusi nei spaudą tik atgavusi 
lietuvių visuomenė, nei Nepriklausomoji 
Lietuva per pirmuosius dvidešimt savo 
gyvavimo metų“. („Lietuvių tautos ke
lias“ II t.).

Toks maždaug Vydūnas atrodė liudinin
kų .akims, taip buvo vertinami jo filosofi
niai ir draminiai veikalai, toks jis įėjo į 
lietuvių tautos raštijos fondą. Bet buvo 
dar kitas Vydūnas, kurį daugiau matė ir 
girdėjo Mažosios Lietuvos tautiečiai. Jis 
juk įsteigė Tilžės Lietuvių Giedotojų 
Draugiją ir buvo jos choro vedėjas, rašė 
jai dainas ir vaidinimus, kuriems temias 
ėmė iš pasakų ir vietinių lietuvių gyveni
mo, pats rengė, pats režisavo. Tai yra dar 
viena didelė jo išvaryta lietuviška vaga.

(Gimė Vydūnas 1868 m. kovo 22 d. Jo
naičiuose, Šilutės 'aps., mirė 1953 m. vasa
rio 20 d. Vokietijos Detmolde).

(b. k.)

išmušė jos kamštį ir, pražiojęs lu
pas, prabilo:

— Garbūs plunksnos draugai! 
Deja, aš neturiu tokio aštraus 
žvilgsnio, tokios jautrios klausos 
ir tokio švelnaus prisilietimo jaus
mo kaip jūs. Nematau šio rausvo 
vyno bonkos sparnų, negirdžiu jų 
vasnojimo ir burbuliuojančio ulbė- 
jimo. Pagal savo būdą, matau tik 
bonką ir vyną. Dėl to man būtina 
išgerti ir įjaudinti jausmus, kad 
galėčiau pakilti į jūsų įsivaizduo
jamas aukštybes.

Ir apsilaižydamas siurbė vyną, 
čiulpė paskutinius gurguliuojan
čius lašus.

Trys poetai išsižioję spoksojo į 
raustančius draugo skruostus, o jų 
akyse žaižaravo troškinanti neapy
kanta, kurioje nebuvo nė šlakelio 
lyriškumo.

Motina ir duktė

Mūsų mažame miestelyje gyveno 
moteris su paaugusia dukterimi, 
kurios visuomet mane meiliai pa
kalbindavo ir riestainiu ar saldai
niu apdovanodavo.

Kai mes, augą vaikai, padūkda- 
vome siausti ir negirdėdavome 
motutės tramdymų, ši tekšteldavo 
delnu į stalą ir tardavo:

— Kodėl jqs, neklaužados, ma
nęs neklausote?! Sekite kaimynės 
ir jos dukters pavyzdžiu ir dides
ne meile išsiskleiskite!

Mažai kas nuvokė, kad moteris ir 
jos duktė naktį iš guolio pakilda
vo ir miegodamos vaikščiodavo.

Vieną naktį, kai spengianti tyla 
apgaubė musų mažą miestelį, ty

George Mikeli, mokėdamas kelias Eu- 
[roipos kalbais, dažniausiai vaidina įvairių 
tautybių karių ir šnipų vaidmenis. Fil
me „The Guns of Navarone“ jis labai įti
kinamai vaidino vokiečių karininko vaid
menį. Lygiai sėkmingai jis pasirodė tea- 
ro scenoje Londone, Glasgowe ir kitur.

Per pastaruosius 12 metų George Mikeli 
yra sukūręs keliasdešimt vaidmenų fil
muose, televizijos pasirodymuose ir sce
noje. Iš filmų pažymėtini „The Guns of 

l Navrl.-one“, „The Great Escape“, „I ipad- 
roni del Sahara", „Sabina“, „The Double 
Man“, „Attack on the Iron Coast", 
„Scorpio", „The Tamarind Seed“ ir daug 
kitų.

Didelį pasisekimą jis turėjo pastaruoju 
laiku scenoje, vaidindamas Disraelį anglų 
d'raimoje „Karalienės portretas“.

George Mikeli yra vienas plroduktin- 
giausių lietuvių aktorių, dirbančių užsie
nyje. Jis taip pat yra vieniais iš nedauge
lio, kuris, būdamas labai užimtas savo 
profesijos darbu, visuomet suranda laiko 
pabendrauti su lietuviais. Nors išvažiavo 
iš Lietuvos būdamas mažas vaikas, bet 
gerai kalba lietuviškai ir dažnai lankosi 
Lietuvių Namuose Londone.

J.V.

KRIAUČELIŪNO PREMIJA VIKTORUI 
NAKUI

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 1.000 
dol. jaunimo premija paskirta Viktorui 
Nakui už jo visuomeninę, politinę ir orga
nizacinę veiklą 1977 m.

Vienas jo labiausiai ryškių darbų buvo 
vadovavimas baltiečių demonstracijai Va
šingtone.

Premiją Kriaiučeliūnai įsteigė savo mi
rusio sūnaus Eugenijaus atminimui.

70 METŲ KUN. STASIUI YLAI

70 m. amžiaus sulaukė kun. Stasys Yla. 
kuris dirba ne tik pastoracinį darbą, bet 
yra dirbęs kaip redaktorius ir daug kny
gų parašęs, religinių ir pasaulietinių.

Ištrūkęs iš vokiško koncentracijos lage
rio. yra parašęs atsiminimus „Žmonės ir 
žvėrys“ (ta knyga buvo išleista ir anglų 
kalba). J. Yluvio slapyvardžiu yra išleidęs 
eilėraščių rinkinį.

liai sugirgždėjo kaimyninių namų 
durys: tai moteris, o paskui ir duk
tė — miegodamos ir sapnuodamos 
— išėjo vienmarškinės į kiemą ir 
susidūrė prie išsikėtrojusios obels.

Moteris čiut neužlipo dukteriai 
ant kojos ir paleido gerklę:

— Ak, pagaliau užtikau tave, ne
klaužada, tykojančią manęs, nusi
dirbusios našlės! Tai tu suėdei ma
no jaunystę ir ant mano gyvenimo 
griuvėsių stataisi laimės pilį! Jei 
galėčiau, pasmaugčiau tave, kūt
vėla!

Duktė treptelėjo basa koja, iškė
lė užnižusį kumštį ir krenkštelėju
si sugriauzdė:

— Ak, tu pabaisa savanaude se
ne! Tai tu susikūprinusi tutinėji 
tarp mano laisvės ir savo prievar
tos! Kaip tau negėda reikalauti, 
kad, vis dar tavo sijono įsikibusi, 
paskui tipenčiau. O, kad tu žemėn 
prasmegtum!

Tuo metu pragydo gaidys, ir jie
dvi pabudo.

Lapė

Lapė, pakirdusi iš šilto guolio, 
pasirąžė, pavizgino uodegą ir, 
spoksodama į ištįsusį šešėlį, apsi
laižė.

—šiandien pietums susimedžio
siu briedį! — svajojo.

Pasileidusi į šilus, šokinėjo per 
senus kelmus, spraudėsi pro tan
kius krumus, bet tematė bemažė- 
jantį savo šešėlį.

Kai atėjo kaitrus vidurdienis, pa
vargusi lapė žvilgterėjo į susitrau
kusį šešėlį ir, kapstydama urvo an
gą, atsiduso:

— šiandien užteks ir pelės...

Su lietuviais 
pasaulyje

TORONTE MINĖJIMAS VYKO DVI 
DIENAS

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktis Toronte buvo minima net dvi die
nas.

Pirmąją dieną į priėmimą buvo su
kviesta daug svečių. Lietuvos gen. konsu
lo J. Žmuidzino sukviesti, dalyvavo astuo
nių kraštų konsulai!

Kitą dieną paskaitą skaitė prof. S. Su
žiedėlis, svečiai iš JAV. kalbėjo Kanados 
Lietuvių bendruomenės pmm. J. R. Sima
navičius, gen. kons. J. Žmuidzinas, vieti
nis burmistras, Ontario liberalų partijos 
vadas, daugiakultūtiių reikalų sr.linisterisi 
ir Estijos ir Latvijos konsulai.

TORONTO „ATŽALYNAS“ FLORIDOJE

Toronto (Kanados) meninė grupė „At
žalynas“ buvo išvažiavusi koncertuoti — 
šokti ir dainuoti — į Floridą.

BUSIMIEJI LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJAI

Pedagoginis lituanistikos institutas Chi- 
eagoje išleido penktąją baigusiųjų laidą.

Dvejų metų kursą su teise dirbti pradi
nėse lituanistinėse mokyklose baigė D. Bi- 
lai'šytė, D. Brazdžiūnaitė, M. Andrijonai- 
tė, R. Likanderytė, M. Naris ir D. Vinda- 
šiūtė, trejų metų kursą su teise dirbti 
aukštesniosiose lituanistinėse mokyklose 
— V. Senuta (jis parašė diplominį darbą 
„Patriotizmo elementai anksty vesniojoje 
lietuvių literatūroje ir žvilgsnis į naują
ją“), R. Kubiliūtė („Vilniaus universiteto 
reikšmė Lietu vos kultūrai“), V. Vakarytė 
(„Lietuvos gamtos grožis Antano Bara
nausko „Anykščių šilelyje“), L. Andri
jauskaitė („Bendrinė lietuvių kalbos rai
da nuo XIX a. pabaigos ilki šių dienų“).

Geriausiai baigusieji — V. Senuta, R. 
Kubiliūtė ir V. Vakarytė — gavo Lietu
vos Moterų federacijos Chicagos klubo 
premijas.

Diplomų įteikimo iškilmėje rektorius 
prof. dr. J. Puzinas nurodė, kad per 18 
metų institutą lankė 345 studentai, baigė 
80.

PAMINĖJO PROF. DR. A. MACEINOS 
SUKAKTĮ

Ateitininkai sendraugiai Muenchlene. 
Vokietijoje, paminėjo prof. dr. Antano 
Maceinos 70 m. amžiaus sukaktį.

Apie sukaktininko gyvenimą ir filosofi
nes idėjas kalbėjo kun. A. Rubikas, nau
jausią jo veikalą, „Filosofijos kilmė ir 
prasmė“, nagrinėjo prel. dr. P. Celiešius, 
jo eilėraščius iš Antano Jasmanto slapy
vardžiu išleisto rinkinio „Gruodas“ skaitė 
E. Juodvalkytė. Minėjimo metu suruošto
je parodėlėje buvo išstatyta 16 svetur iš
leistų prof. dr. A. Maceinos veikalų.

Minėjimui vadovavo prof. dr. J. Grinius.

VITAS GERULAITIS — PENKTASIS 
PASAULYJE

Tarp iškiliųjų pasaulio tenisininkų yra 
JAV gyvenąs V. Gerulaitis. Profesionalai 
skaičiuoja, kad jis yra kol kas dar tik 
penktasis tarp pačių iškiliųjų.

Pradėjo jis kukliomis sąlygomis: mokė 
jį Niujorko parkų aikštėse tėvas, Vytau
tas Gerulaitis, buvęs Lietuvos teniso meis
teris.

Vito sesuo Rūta taip pat praktikuoja te
nisą ir siekia laimėjimų, bet pasaulyje ji 
esanti 62. o JAV — 35 vietoje.

MASKVOJE APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪRĄ

Prie Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos 
yra lietuvių literatūros taryba, kurioje 
būna aptariami su lietuvių literatūra su
siję dalykai.

Vasario 22 d. Maskvoje posėdžiavo ta 
taryba, kurioje iš lietuvių pusės praneši
mą darė kritikas A. Bučys. Jis papasako
jo, kad steigiamas lietuvių literatūros žur
nalas rusų kalba ir iškėlė keletą prozos 
knygų, kurios dar neišverstos į rusų kal
bą: S. Šaltenio apysaką „Duokiškis", J. 
Apučio novelių rinkinį „Sugrįžimas vaka
rėjančiais laukais“ ir brolių Dirgėlų ro
maną „šalavijų kalnas“.

Apie jau rusų kalba išleistą V. Bubnio 
romanų trilogiją („Alkana žemė“, „Po va
saros dangum“ ir „Nesėtų rugių žydėji
mas“) teigiamai pasisakė ne tik A. Bučys, 
bet ir (keli rusų kritikai ir literatūros tyri
nėtojai.

DVITOMĖ LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA GUDIJOJE

Gudijoje išleista dviejų tomų lietuvių 
poezijos antologija, kurioje yra 86 lietu
vių poetų kūrinių. Vertė visas būrys ver
tėjų.

Praeitais metais Minske gudų kalba pa
sirodė poezijos rinkiniai „Tarybų Lietuvos 
poetai“, „Draugų balsai“, E. Mieželaičio 
..Broliška poema“. K. Donelaičio „Metai“, 
A. Žukausko „Benamė meilė“, E. Matuze- 
vičiaus „I dainą jūra įsilieja“, S. Nėries 
„Kada žemė bunda“ ir kt.
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Lietuvos valstybingumo problemos Prezidentai ir jų keistybės
LIETUVOS VALSTYBINGUMO 

PROBLEMOS

II

(tęsinys)
Kokią reikšmę Lietuvai, jos tolimes

niam likimui turėjo 23-ji nepriklausomos 
egzistencijos metai?

Visų pirma, šių metų bėgyje lietuvių 
tauta galutinai ir, manau, jau negrįžtamai 
susiformavo į kompaktinę, neišardomą 
tautinę visuomenę. Lietuvių kalba tapo 
neabejotinai viešpataujanti visoje šalyje, 
ne tik jos kaimuose, bet ir jos miestuose. 
Dideliu Jono Jablonskio ir kitų mūsų žy
miųjų kalbininkų triūsu ji pasiekė moder
nios europietiškos literatūrinės kalbos ly
gį. Tada vešliai išbujojo lietuvių literatū
ra, lietuviškas teatras, lietuviškas vaiz
duojamasis menas, padėjo lietuvių tautai 
suvokti save, kaip pilnavertę europietiš- 
kos kultūros naciją, o intensyviai vysto
mos Lietuvos istorijos bei kultūrinio pali
kimo studijos sukūrė solidžius pagrindus 
įsitviriiinitii organinei lietuvių tautinei 
ideologijai, sąmoningam lietuviškam pat
riotizmui, kurie tapo bendri kone visiems 
lietuviams 'be partinių, religinių ar kito
kių įsitikinimų skirtumo. Ypatingas nuo
pelnas, kad pasiekta tokio greito lietuvių 
tautos galutinio susiformavimo, nepriklau
somybės sąlygose, neabejotinai priklauso 
prezidentui Antanui Smetonai. Ar gerai, 
air blogai mes jį vertintume kaip politiką 
ar valstybės veikėją, vis tiek negalėsime 
nepripažinti, kad jam turi priklausyti gar
binga vieta lietuvių tautos patriarchų tar
pe, kad jo kampanijos, diegiančios lietu
vybę ir tautinį susipratimą, kaip pagrin
dines vertybes, skatinančios visus pilie
čius kalbėti lietuviškai, lietuvinti savo 
slaviškai ar germaniškai skambančias pa
vardes ir pan., turėjo šia prasme didžiu
lę, netgi lemiamą reikšmę. Šių ir panašių 
Antano Smetonos ir kitų Lietuvos nepri
klausomybės laikų politinių bei kultūrinių 
veikėjų pastangų dėka lietuvių tautai pa
lyginti greitai pavyko tapti tuo vieningu, 
tautiškai orientuotu ir toje orientacijoje 
neišardomu visuomeniniu junginiu, kurio 
esmės nesugebėjo ir nesugebės jau niekar- 
da pakeisti kiaid ir ilgiausi okupacijos me
tai, kad ir totališkai okupantas stengtųsi 
jų bėgyje savaip indoktrinuoti naujas lie
tuvių kartas.

Antra. 22 nepriklausomybės metai su
gebėjo pripratinti lietuvius prie minties, 
kad jie yna istorinės tautos nariai, — tau
tos, kuriai savo nuosava valstybė yra vie
nintelė priimtina bei organiška visuome
ninės egzistencijos forma. Bet kokia kita 
tautinės egzistencijos situacija tokiu būdu 
darosi nenatūrali ir tautai viduje nepriim
tina. Gyvas ryšys su nepriklausoma Lie
tuvos praeitimi išliko kiekvieno lietuvio 
sąmonėje ir dideliu mastu formuoja jo 
tikslus, nusistatymus, nuomones, o neretai 
ir veiksmus. Todėl nepriklausomybės me
tai tebėra ta bazė, kuria remiasi dominuo
jantis tautos (politinėje sąmonėje neipri- 
klausomybinis nusistatymas — jo taip pat 
nesugebėjo ir, matyt, jau niekada nesuge
bės išrauti iš lietuvių sielos kad ir ilgiau
si okupacijos metai.

Tų 22 savo nepriklausomos egzistencijos 
metų dėka Lietuva Šiandieną yna viduje 
kur kas geriau pasiruošusi antrajam sa
vo valstybingumo atstatymui, negu ji bu
vo pasiruošusi pirmajam 1918 metas. Tau
tinio atgimimo, kaip preliminarinės sąly
gos šiam tikslui atsiekti, jau nebereikės. 
Tauita yra atgimusi. Ji atgimė istoriniam 
veiksmui praeitame šimtmetyje ir jau vi
siems laikams. Jai pažadinti šiandieną ne
bereikia nei naujų Basanavičių, nei nau
jų Kudirkų. Jų darbo vaisiai, sustiprinti 
nepriklausomybės metų pasiekimais, yra 
išlikę nepaliesti. Tautai dabar reikia nebe 
žadintojų, o tų, kurie sugebės jautria sa-

vo ausimi išgirsti, kaip laikrodis pradės 
mušti jai laisvės valandą, tų, kurie mokės 
nustatyti teisingus kelius nepriklausomy- 
bėn ir patikimai organizuos šį toli gražu 
nelengvą į ją žygį. Ir regisi man, kad tai 
reikmei patenkinti tautos akys vis dažniau 
ir vis reikliau krypsta išeivijos link.

Jau suėjo beveik 38 metai nuo to laiko, 
kai Lietuva buvo TSRS okupuota ir prara
do savo nepriklausomybę, kurios 6(Psias 
metines įmes šiandieną švenčiame. Ilgas 
tai laikas vienos kartos gyvenime, neilgas 
istorijos mastu. Sunku buvo tikėtis, kad 
Lietuvos padėtis iš karto gali pasikeisti 
po II pasaulinio karo, kuriame tarybinis 
okupantas įkartu su vakarietiškais sąjun
gininkais tapo nugalėtoju. Stalino režimas

Dr. A. Štromas
po karo buvo tvirtas, kaip niekados, anks
čiau, ir šalies viduje, ir tarptautinėje are
noje. Vėliau buvo pradėtas šaltasis karas, 
ir pradėjo jį TSRS, o ne vakarietiškieji są
jungininkai, kurie iš pat pradžių užėmė 
jame grynai gynybinę poziciją. Jie ir bu
vo, gal būt, pasiryžę neleisti Stalinui vyk
dyti tolimesnės ekspansijos, bet ' apie 
atėmimą iš jo tų teritorijų, kurias jis — 
ne be jų pačių sutikimo, duoto Jaltoje bei 
Potsdame — jau turėjo pasiglemžęs, są
jungininkai net klausimo nekėlė. Sunku 
buvo patikėti ir tuo, 'kad pats Stalinas 
pasuks šaltąjį karą į karštąjį ir kad dėl to 
Lietuvos padėtis, gal būt, iš tikrųjų galė
tų pasikeisti. Toji aplinkybė, kad Stalinas 
nusileido sąjungininkams Berlyne 1948- 
1949 metų blokados metu, tai, kad jis ne
siryžo siųsti kariuomenės į Jugoslaviją 
1948 metais ir panašūs faktai buvo aki
vaizdžiausi įrodymai, kad Stalinas nėra 
avantiūristiškai nusiteikęs ir nelinkęs pats 
pradėti karą. Taigi, iš kario po karo tikė
tis, kad pasikeis Lietuvos padėtis, buvo 
beveik neįmanoma, tačiau, nežiūrint tai, 
visi tais laikais gyveno to pasikeitimo vil
timi ir bandė aktyviai šia kryptimi veik
ti. Lietuvoje vardan nepriklausomybės at
statymo ištisus 8 metus — nuo 1944 iki 
1952 metų — vyko kruvinas pasipriešini
mo okupacijai karais, kainavę® lietuvių 
tautai daugiau kaip 30 tūkstančių gyvybių 
jos geriausių sūnų, kritusiu betarpiškai 
kovos lauke, ir dar kelių šimtų tūkstan
čių gyvybių žmonių, sunaikintų Stalino te
roristinės sistemos aparato, kurio veiksmų 
pobūdis šiuo atveju prilygsta tikram lie
tuvių tautos genocidui. Į šį karą buvo ak
tyviai įsijungusios ir lietuviškosios išeivi
jos pajėgos, kurios taip pat tikėjo greitai 
grįžti į išlaisvintą tėvynę ir jos išlaisvini
mo vardan entuziastiškai vystė politinį 
darbą užsienyje.

Dabar, po 30 metų išeivijoje, visuo
menėje ineperdaug beliko vilties susilauk
ti savo gyvenimo bėgyje nepriklausomos 
Lietuvos aits Įkūrimo, o entuziazmais tam 
tikslui veikti žymia dalimi ataušo. Tačiau 
tiek pat, kiek viltys nepriklausomybei at
gauti buvo nepagrįstos prieš 30 arba net 
ir prieš 20 metų, įtiek pat nepagrįstais yra, 
mano nuomone, ir šiandieninis nusivyli
mais. Kaip tik dabar, praėjus tam vilčių 
realizavimo neatnešusiam 30-čiui, pirmą 
kartą susidarė realios galimybės Lietuvos 
padėčiai pasikeisti. Atsirado todėl, kad, 
būtent, dabar aiškiai pasireiškia tarybi
nio režimo sustabarėjimas, jo nesugebėji
mas efektingai tvarkyti krašto reikalus, 
visi tie politinio silpnumo požymiai, kurių 
tolimesnis vystymasis anksčiau ar vėliau 
(ir greičiau anksčiau, negu vėliau) turės 
vesti tą režimą į pakrikimą, į subyrėjimą 
ir į naujos ekonominės bei politinės san
tvarkos susikūrimą TSRS.

Pasvarstykime patys. Ne paslaptis, kad

Skaitytuvu laiSHai
IŠVADA, REGIS, NEBUVO PER 

PESIMISTIŠKA

Neįtikėtinai dosniai paskyrę vietos at
pasakoti įmano pasakojimui apie Vl'ilko 
seimą Floridoj, gale suabejojote, ar 
ne per pesimistiška buvusi išvada iš visos 
tos pasakos. (EL 11 nr.) Būtent, ta (ne 
tiek išvada, kiek įtartis), kad naujo vėjo 
gali būta tik Vilko „didžiojoj salėj“, o kad 
„mažajam kabinete“ (t.y., viršun,inėj Vil
ko vadovybėj) ne tik naujo vėjo, o net ir 
šviežio oro, regis, dar mažoka.

Tokia įtartimi mano pasakojimas apie 
Vliko seimą buvo užbaigtas gruodžio mė
nesio gale, praėjus nuo seimo dar tik apie 
puslketviįrtos savaitės. Paaiškėjus, kad ap
sakymas nebespėjo patekti į Akiračių sau
sio numerį, buvau besusirūpinąis, kad va
sario numery pasirodęs toks įtarimas bus 
jau faktais suniekintas, nes tada Vliko 
valdyba gal jau bus padariusi aibes žygių 
tiems seimo priimtiems siūlymams vyk
dyti.

iBet, tikėsite ar ne, štai jau baigiasi ko
vas (ketvirtas mėnuo po seimo), o nei žy
gių, nei svarstymo — daryti ką, ar nieko 
ta linkme nedaryti — ligš'ol da|r nebuvo. 
Tiesa, Vilko pirmininkas yra išvykęs Eu
ropon ir gal lankysis pas Dipl. Šefą, bet 
New Yorke likusieji jo bendradarbiai ne
žino, ar jis iš viso kalbėsis su min. S. Lo-

supercentralizuota, diktatūriniu partinio 
aparato visų visuomenės gyvenimo šakų 
administravimu paremta tarybinio valdy
mo sistema tapo didžiausiu šalies kūrybi
nių bei aplamai gamybinių procesų stab
džiu, svarbiausia kliūtimi neišmatuoja
miems tos šalies materialiniams bei dva
siniams ištekliams racionaliai ir efekty
viai panaudoti. Pastangomis prisitaikyti 
prie modernioje visuomenėje vykstančių 
procesų reikalavimų ir galimybėmis aiti- 
tinlkamiai pasikeisti tarybinė santvarka jau 
buvo pasiekusi kraštutinį tašką dar 
Chruščiovo reformų laikais. Kiekviena net 
ir mažiausia pastanga žengti žingsnį tolyn 
už to taško ribos galėtų suardyti partinio 
aparato valdžios monopolį,o tuo pačiu ati
daryti kelią negrįžtamiems visos tarybi
nės sistemos esminiams pasikeitimams. 
Chruščiovas 1964 metais ir buvo savo pa
ties bendrininkų pašalintas iš valdžios, 
kad per neatsargumą, jam savitos reorga
nizacinės manijos vedamas, ko gena, būtų 
galėjęs peržengti šią ribą ir tuo pastatyti 
tarybinę sistemą į pavojų visiškai suby
rėti. Dabartiniai TSRS vadovai tvirtai įsi
sąmonino 'tą tiesą, kad tarybinei santvar
kai nebeliko erdvės keistis, prisitaikant 
prie modernios visuomenės vystymosi rei
kalavimų, prie naujų ekonominių bei po
litinių aplinkybių, kad ši santvarka gali 
būti saugi tik užkonservavusi savo dabar
tines struktūras bei formas. Todėl jų pa
stangos yra nukreiptos tik į tai, kad išlai
kytų esamąją santvarką tokią, kokia ji 
yra, sprendžiant šalyje kylančias kritiškas 
problemas ne organiškais, o pakaitaliniais 
įvairių techninio pobūdžio panacėjų bū
dais, tokiais, kaip, pavyzdžiui, automati
zavimas ir panašiai. Tai byloja visa brež
nevinės vadovybės jau daugiau kaip 10 
metų tęsiama absoliutaus tarybinės visuo
menės susitingdymo senose formose poli
tika, taip ryškiai pasireiškusi, tarp kitko, 
ir naujos, bet nieko iš esmės nepakeitu
sios 1977 metų konstitucijos priėmimu. 
Tuo tarpu pačioje tarybinėje visuomenėje 
toks dirbtinis jos sustingimas kelia visuo
tinį nepasitenkinimą, kurio aiškesnis pa
sireiškimas matomame paviršiuje yna vis 
dar gana sėkmingai valdžios nuslopina
mas totalistinės politinės kontrolės reži
mo įskiepytu ir stropiai žmonėse puoselė
jamu baimės jausmu, paremtu ir valdžios 
sudaromomis žmonėms tiam tikromis, di
dele dalimi korupcinio pobūdžio galimy
bėmis savo elementariems materialiniams 
poreikiams patenkinti ir iŠ dalies netgi jų 
patenkinimo lygiui kelti. Tačiau ne visuo
menės paviršiuje, o pačios oficialiosios ta
rybinės struktūros viduje tas nepasitenki- 
nimiais ugdo gana stambias jėgas, siekian
čias nugalėti tą dirbtinį sustingimą ir pa
veikti tarybinę visuomenę tiaiip, kad ji vis 
dėlto išeitų į organiško vystymosi kelią. 
Toms jėgoms mažiausiai terūpi, ar jų sie
kiamieji 'tikslai suderinami’ su dabartine 
tarybine santvarka, ar ne, kitaip sakant, 
ar atsiekus tuos tikslus subyrės tarybinis 
pairtokratinės diktatūros režimais, ar ne. 
Tas jėgas sudaro daugiausia profesiona
linių — nuo inteligentijos iki kvalifikuo
tų darbininkų bei kolūkiečių — sluoksnių 
atstovai, kurių materialinės bei dvasinės 
egzistencijos sąlygos visiškai nepriklauso 
nuo to, ar išsilaikys dabartinis režimas. 
Šios jėgos yra puikiausiai įsisąmoninusios, 
kad rastų sau pritaikymą bet kurio politi
nio režimo sąlygose, o laisvame nuo komu
nistinės diktatūros režime, tur būt, netgi 
kur kas geresnį, negu dabartiniame, ko
munistiniame. Atviroji tarybinė disidenti- 
ja yna tik silpna šių galingų intrastruktū- 
rinių jėgų ir jose viešpataujančių nuotai
kų išraiška matomame tarybinės visuo
menės paviršiuje. Nėra abejonės, Ikad atei
tis, ir galima teigti, kad ne tokia jau to
lima ateitis, Tarybų Sąjungoje priklauso 
šioms jėgoms. Ilgainiui jų įvykdytasis ša
lies politinės bei ūkinės santvarkos suor- 
ganiiniimas, sunatūralinimas turės (atitin
kamai (suorganizuojant, Isuna'tūralinant). 
pakeisti ir šalies tautų padėtį. Tačiau ta 
padėtis, kurią kiekviena TSRS tauta suge
bės įsigyti nurodytų tarybinės santvarkos 
pasikeitimų eigoje, didele dalimi, jei ne 
pačia didžiausia, priklausys nuo pačios tos 
tautos organizuotumo, sąmoningumo bei 
užimtos pozicijos tvirtumo keliant savo 
reikalavimus. Tad liečia ir Lietuvą. Niekas 
nesuteiks Lietuvai nepriklausomybės au
tomatiškai, jei pati lietuvių tauta tvirtai 
ir pasiryžusi jos nesieks. Tadgi šiandieną, 
kaip niekada anksčiau, svarbu pradėti 
ruoštis tai valandai, kada ryšium su 
įvykstančiais visos TSRS mastu pasikeiti
mais susidarys galimybė pakeisti ir da
bartinę Lietuvos padėtį.

zoraičiu apie Vilko seime iškilusį jam 
taikomą siūlymą, o jei kalbėsis, tai neži
no, air bandys jį prie to projekto prikal
binti, ar nuo jo atbaidyti. „Nepriklauso
mybės programos“ reikalu tuo tarpu irgi 
nieko apčiuopiama neįvyko.

Turbūt daugumas sutinka, kad abu dr. 
Štromo siūlymai įdomūs, svarbūs ir įtiki
nančiai motyvuotai pateikti. Bet, atvirai 
kalbant, buvo kiek keistoka matyti Vliko 
seimą juos, gali sakyt, ganą lengvabūdiš
kai priimantį, visai nepasvarsčius motyvų 
nei už, nei prieš. Bet dar keisčiau matyti 
Vliko viršūnę — irgi be svarstymo nei už, 
nei prieš — tuos sumanymus marinančią.

Todėl atrodo, kad praėjusių metų gale 
tartoji pastabėlė dar ir dabar tebetinka.

V. Rastenis

P.S. Ką tik išsiuntęs tą laišką (apie Vil
ko seimo nutarimų padėtį), išgirdau, kad 
Vliko valdyboje jau gauta žinia iš Romos 
apie Vliko pirmininko pasimatymą su Di- 
plcmatijosšefu. Sako, kad siūlymas užsuk 
ti konstitucinį mechanizmą Lietuvos vyriau 
sybės tęstinumui atgaivinti tenai pripažin
tas esąs dabar neaktualus (gal greičiau 
nebeaktualus po beveik 40 metų?). „Ne
priklausomybės programos“ sumanymas 
tenai esąs įvertintas teigiamai’. Diploma
tinė tarnyba dalyvausianti jo vykdyme.

V.R.

MIRĖ A. MOROZOVAS
Lietuvoje mirė komunistų partijos cent

ro komiteto žemės ūkio skyriaus mechani
zacijos sektoriaus vedėjas Andrejus Moro
zovas, kilęs nuo Riazanės, sovietinės ka
riuomenės majoras, nuo 1946 m. veikęs 
įvairiose Lietuvos ūkinėse organizacijose, 
kaip partinis darbuotojas, direktorius, vir
šininkas, vienu metu kaip „Tarybinės 
Klaipėdos“ redakcijos narys.

ORDINAI IR MEDALIAI 
DAUGIAVAIKĖMS MOTINOMS

Vasario 22 d. aukščiausiosios tarybos 
įsaku Lietuvoje ordinais ir medaliais ap
dovanotos 98 daugiavaikės motinos.

Dideli žmonės, ypač priekyje stovintie
ji, sugeba kartais pasididžiuoti tokiomis 
savo ypatybėmis, kurios atrodo keistos. 
Kai kurių jų elgesys atrodo keistas ar 
įpročiai.

Tokių jiems būdingų bruožų apie JAV 
kai kuriuos prezidentus yra parinkęs 
„The Sunday Times“ bendradarbis G. Ri
ce. Pirmiausia — apie dabartinį, Jamesą 
Earlą Carterį. Labai, sako, metasi į akis 
ir ausis jo akcentas, jo dantys, megztinis 
ir pamėgimas žemės riešutų (peanuts). 
Būdingų bruožų turinti visa šeima — ir 
prezidento jauniausioji duktė, ir žmona, ir 
motina, ir alaus mėgėjas brolis Bilis. Ne
atsilieku nuo savo viršininko ir kai kurie 
prezidentūros pareigūnai. Štai jo adjutan
tas Hamiltonas Jordenas nedėvįs apatinių 
ir viešai reiškiąs savo nuomonę apie po
nių krūtinių didumą, o spaudos sekreto
rius Jodys Powellis prisipažįsta, kad bu
vęs išmestas iš karo aviacijos akademijos 
už apgaudinėjimą egzaminų metu.

O Gerardas Fordas nuolat klupdavo ir 
griūdavo, vis jo rankos ar kojos užkliūda
vo už daiktų ant stalo ar žemėje, bet visa 
jo išvaizda sakyte sakė, kad štai kaip at
rodo tikras vyras. Tai buvęs pirmas toks 
vyriškos išvaizdos prezidentas JAV isto
rijoje. Richardas Nixonas visada girdavę- 
sis, kad jo stiprybės ir pasisekimo šaltinis 
yra hamburgeriai — kai jų užvalgęs, tai 
būnąs energingas. Dai- jis esąs žinomas ir 
dėl tų plieniniais pakraščiais pirštinių, 
kurias užsimaudavo, kai priešrinkiminėse 
kampanijose reikėdavo masėms žmonių 
paspausti ranką. O spausti rankas jis 
mėgdavęs, nes tikėjęs, kad tuo būdu užsi
mezga asmeninis ryšys.

LIETUVOJE
NAUJAS VAIKŲ DARŽELIS KAUNE

„Tiesos“ pranešimu, Kauno Kalniečių 
rajone baigtas statyti Ippšelis-darželils. Tad 
jau esanti šimtoji tokios rūšies įstaiga 
mieste, šiais metais dar būsią baigti įsta
tyti kiti du.

Lopšelius-darželius dabar Kaune lanką 
17.5 tūkst. vaikų.

STATISTIKA MOTERS DIENAI
PRAŠ VIEŠINTI <

Minėdamas moters dieną, „Valstiečių 
laikraštis“ paskelbė štai kokios statistikos 
apie Lietuvą:

Jeigu 1939 metais 22 procentai visų mo
terų gyveno mieste ir 78 proc. kaime, tai 
šiuo metu mieste gyvena 58 proc., o kaime 
— 42 proc. visų moterų.

Moterys sudaro 51 proc. visų darbinin
kų ir tarnautojų.

Iš visų liaudies ūkyje su aukštuoju 
mokslu dirbančiųjų moterys sudaro 54 
proc.

Krašte yra 46 moterys mokslo daktarės 
arba 16 proc. visų mokslo daktarų.

Į deputatų tarybą išrinkta 14 tūkst. mo
terų arba 48 (proc. visų deputatų.

Technikumuose ir kitose specialiose vi
durinėse mokyklose merginų lygiai pusė, 
o aukštosiose mokyklose 55 proc. viisų stu
dentų.

Pokario metais pastatyta vaikų lopšelių 
ir darželių 126 tūkstančiams vaikų.

ŽIRNIAI IR PUPOS IŠ „BROLIŠKŲ 
RESPUBLIKŲ

Šimtus tonų pašarinių pupų ir žirnių 
sėklų Lietuva gavo iš Vengrijos ir Rytų 
Vokietijos.

NAUJI ZOOINŽINIERIAI

Kauno veterinarijos gyvulininkystės 
skyrių baigė 81 asmuo. Jie vadinami zoo
inžinieriais. Tai jau esanti trečioji tokių 
specialistų laida (iš viso tokių jau išleista 
per 200).

Gyvulininkystės specialistų .akademiją 
jau išleidusi daugiau kaip 2.000, tik ne vi
si jie gauna zooinžinieriaus vardą.

ATSIMINIMAI IŠ BOLŠEVIKŲ 
OKUPACIJOS LIETUVOJE

Chicagoje gyvena lietuvė, kurios moti
ną bolševikai, įtardami turėjus ryšius su 
partizanais, uždarė troboje ir kartu su na
mu gyvą sudegino. Tokių beveik pilėniš- 
kai kruvinų liūdnų įvykių buvo daug Lie
tuvoje. Reikia juos suregistruoti, kad pa
siliktų istorijai, kad jaunosios kartos žino
tų, kas yra bolševizmas praktikoje, ir kad 
viešosios nuomonės spaudimas sulaikytų 
okupantus nuo panašių veiksmų.

Atidavęs spaudai knygą apie Sibiro lie
tuvius, kun. Juozas Prunskis ruošia atsi
minimų knygą apie bolševikų okupaciją 
Lietuvoje. Komunistų kalinti, tardymuose 
kankinti lietuviai prašomi jam siųsti su
rašytus atsiminimus. Taip pat rašyti apie 
nužudytuosius. Iš biografinių duomenų te- 
pažymėti gimimo datą ir vietą, išeitą 
mokslą, paskutinę tarnybą, o detaliau su
rašyti tardymų, kalinimų, nužudymų 
smulkmenas. Leidinys bus dokumentinis, 
rašyti su tikromis pavardėmis ir pasirašy
ti. Anonimiški rašiniai nebus naudojami. 
Rašyti vienoj lapo pusėj, geriausia maši
nėle, pridėti itr nuotraukas. Siųsti adresu: 
Rev. J. Prunskis, 2606 W. 63rd St., Chica
go, Ill. 60629, USA. Knygą išleisti imasi 
Jūrų Šiaulių kuopa „Klaipėda“ Ciceroje.

Lyndonas Johnsonas mėgęs kaip suve
nyrus dalyti atminimui savo biustus. Kai 
j jo ūkį suvažiuodavo jo mėgstami svečiai, 
tai prezidentas valgydindavo juos bifštek
sais (steaks), kurie būdavo išplaunami 
tokios formos, kaip Texaso valstija. Kai 
eidavęs į vonią, mėgdavęs pasikviesti pa
sikalbėti ir pasitarti savo adjutantą, kol 
jis mirkdavo vandenyje.

Apie Johną F. Kennedį sakoma, kad jo 
rankraštis būdavęs blogesnis kaip bet ku
rio kito prezidento, ir pasirašyti jis nega
lėjęs bent du kartus taip pat — kiekvieną 
kartą vis kitoks parašas. Nepaprastai mė
gęs viralą, kuriame žuvis sumaišyta su 
biskvitais (kartą kai prisėdęs, tai pasigar
džiuodamas ištašęs 12 dubenėlių).

Dwightas Eisenhoweris apskritai buvęs 
„normalus“, tik tiek, kad prezidentūros 
Ovalo įstaigoje mėgdavo žaisti golfą ir pa
likdavo kilime žymes. O įvesdinimo iškil
mių metu, priimdamas kariuomenės pa
radą, leidęs kaubojui užnerti jam kilpą.

Haris S. Trumanas mėgdavo pasisakyti, 
kad ta S. raidė prieš jo pavardę nieko ne
reiškia. Gal įdomiau, kad jis buvo „išra
dęs“ savo gėrimą: pasukas maišydavo su 
spiritiniu burbonu!

Franklinas Rooseveltas nuolat didžiuo
davosi savo krūtinės didumu — ji esanti 
didesnė už bokso čempiono Jacko Demp- 
sejaus. Gaivinas Coolidžas neleisdavęs sa
vo šoferiui važiuoti greičiau kaip 16 my
lių per valandą. Woodrowas Wilsonas, 
garsus dėl savo paskelbtųjų demokratijos 
principų, patenkintas būdavo, kad jo ave
lės ganosi Baltųjų rūmų pievelėje. Taftas 
ten ganydavo savo karvę, kuriai buvo duo
tas Paulinos vardas.

TRAKTORIUMI — KEFYRO...

A. Krugliakovas iš kirtavietės grįžo pik
tas. Tik pagalvok: medkirčiai nulaužė tris 
kirvakočius! Nebrangina visuomeninio ge
ro. Pamatęs traktoriaus T-l-50 kabinoje 
snaudžiantį mechanizatorių, šūktelėjo:

— Ei, Jonai! Ką veiki?
— Ką liepia! — pasitempė traktorinin

kas J. Ročys.
— Neišsisulkinėk! —■ subarė pirminin

kas. — Matau, tinginiauji. Paimk iš san
dėlio tris kirvakočius ir dumk pas med
kirčius.

T-150 paskęsta melsvų dūmų debesyje. 
Sukoręs gal 10 kilometrų, vėl grįžta prie 
dirbtuvių.

— Laukiau! — apsidžiaugia vyr. inži
nierius R. Zaveckais. — Parvežk iš Plun
gės du butelius kefyro, dar kokį kilogra- 
miuką rūkyto ešerio.

Vėl traktorius galiūnas riaumoja.
Talip ir bėga J. RočiO, dirbančio trakto

riumi T-150, dienelės. Tai šen, .tai ten. 
Darbų darbelių Vis .atsiranda. Beje, rude
nį bandė arti, prisikabinęs dvivagį plūgą. 
Tik žmonės pirštais pradėjo badyti.

— Tokį ir bėris patrauktų, — šaipėsi.
— Duokit žmonišklali padirbėti, — krei

pėsi mlechianizatorius į ūkio galvas. — 
Rimtą agregatą ar gerą priekabą.

— Neturime, — sukinksėjo galvos.
— Tai kam reikėjo pirkti tokį galiūną?
— Tylėt! — papyko galvos. — Kiti ūkiai 

turi net K-700. Mes ne kokie ubagai.
Po to jau taikiai:
— Va, Joneli, nuvežk į pirtį penketą 

vantų. Norisi pasiperti.
.. .Plungės rajono kolūkio „Lenino keliu“ 

buhalterija apskaičiavo: per metus J. Ro
čys traktoriumi T-150, vežiodamas visokią 
smulkmę, pereikvojo 5 tonas degalų. O 
kolūkio pirmininkas A. Krugliakovas, vyr. 
inžinierius K. Zaveckas vis dejuoja:

— Ak, kaip ’trūksta degalų...
Tikrai, Ikaip jų netrūks?!
Matas Dalba („Valstiečių laikraštis“)

KOREKTŪROS KLAIDA

Niekas nemėgsta korektūros klaidų, o 
jos vis tiek išdygsta, ir gana, ir raudo
nuok dėl jų, jei nori.

Va, laikraščiai rašo, kad Škotijos Darbo 
partija kovo 17 d. šaukia savo metinę kon
ferenciją. Tai progai atspausdinta graži 
darbotvarkė, kurioje yra sumėtytų teksto 
eilučių. O nemaloniausia klaida, kad Dar
bo partijos generalinis sekretorius pava
dintas Darbo partijos generolu.
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SEuropos^į
Lietuvių Kronika

DBLS SUVAŽIAMAS
IDBLS 30-tasis metinis skyrių atstovų 

suvažiavimas įvyks 1978 m. balandžio 15- 
16 d.d. Letuvų Namuose, Londone.

Suvažiavimo altidarymas šeštadienį, ba
landžio 15 d., 13 vai. Tą pat dieną 18 vai. 
įvyks Lietuvių Namų Akc. B-vės akcinin
kų susirinkimas.

Suvažiavimas bus tęsiamas sekmadienį, 
balandžio 16 d. Po 9 vai. ryto pamaldų 
10.0 vai. bus Nominacijos komisijos pra
nešimas, valdomųjų organų rinkimai, pra
nešimai, diskusijos ir rezoliucijų priėmi
mas.

Suvažiavimas baigiamas 13 vai.

AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
S. Karalevičius — 12.50 sv., B. Kliorys 

— 5.00 sv., J. Krisiūnas — 2.00, J. Zinke
vičius — 1.50 sv.

Ačiū.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

S. Karalevičius — 15 sv., K. Jankus — 
10 sv.

Dėkoja
TFA D. Britanijoje

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Moterų draugijos „Dainava“ susirinki
mas įvykis balandžio 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Lietuvių Namuose. Kviečiamos 
dalyvauti visos narės ir prijaučiančios.

„Dainavos“ valdyba

LONDONO DBLS I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 8 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
re Lietuvių Klube, Victoria Park Rd., 
įvyks metinis DBLS Pirmo Skyriaus susi
rinkimas. Bus renkami nauji skyriaus or
ganai ir atstovas į DBLS Suvažiavimą.

Skyriaus nariai ir visi Londono lietu
viai, kuriems rūpi lietuviška veikla, kvie
čiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJĄ 
LANKYS VYSK. VICTOR GUAZELLI

Sekmadienį, (per Sekmines) gegužės 14 
d. Londono lietuvių parapiją lankys West- 
minsterio arkivyskupijos rytų Londono 
pastoracinės apygardos vyskupas Victor 
Guazelli. Jis numato laikyti mišias 9 vai. 
ryto ir dalyvauti 11 vai. pamaldose. Lon
dono ir jo apylinkių lietuviai kviečiami 
taip suplanuoti savo laiką, kad galėtų vi
si dalyvauti šiose iškilmėse.

WOLVERHAMPTONAS

SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad balandžio 8 d., 6.30 vai. 
vakare pas ponus Markevičius šaukiamas 
visų DBLS narių susirinkimas. Prašome 
visus dalyvauti.

Skyriaus valdyba

STOKE-on-TRENT

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Šetadienį, balandžio 8 d., 7 vai. vakare, 

The Cricketers Arms aludėje, May Bank'e 
kviečiamas Stoke-on-Trent skyriaus meti
nis susirinkimas naujai valdybai išrinkti 
ir einamiesiems reikalams aptarti.

Skyriaus narius ir Lietuvių Namų b-vės 
akcininkus maloniai prašome susirinkime 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
VELYKOS LIETUVIŲ KLUBE

Velykų švenčių metu klubą aplankė 
daug žmonių iš plačios Manchesterio apy
linkės. Velykų pirmą dieną M. L. S. klu
bas savo patalpose 'surengė šokius ir pra
vedė margučių ir kepuraičių varžybas.

Margučių varžybose I vietą laimėjo O. 
Virbickaitė, II — A. Kaminskaitė, III — 
J. Podvoiskis, IV — A. Kutkus.

Komisiją sudarė K. Steponėnas, A. Va
liukevičius ir A. Gasiūnas.

Kepuraičių varžybose I vietą laimėjo J. 
Jones, II — M. Aukškalnienė.

Komisiją sudarė S. Lauruvėnas ir P. 
Virbickas.

Visiems laimėtojams 1. klubas skyrė pre- 
mijials. Laimėtojus sveikiname.

A. P-kis

RENGIA FILMŲ FESTIVALĮ

Balandžio 8 d., 4 vai. p. p. L. F. R. vie
netas rengia Manchesterio Liet. Soc. klur 
be filmų festivalį, kuriame bus rodomi 
filmai apie mūsų menininkų darbus. Be 
to, norintieji galės atsinešti parodyti ir 

savo turimus filmus. Tuo reikalu reikia iš 
anksto kreiptis į bet kurį vieneto darbuo
toją. Per pertraukas ir po filmų rodymo 
bus galima gauti sumuštinių ir arbatos, ar 
kavos.

Kviečiame atsilankyti. Atbundant pava
sariui, turėsite progos pakvėpuoti šviežiu 
oru, pažiūrėti filmų ir pasižmonėti. Vie
netas stengsis patenkinti visus.

L. F. R. vienetas

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Draugijos valdyba primena nariams ir 
visiems lietuviams filatelistams, kad se
kantis Draugijos susirinkimas įvyks ba
landžio 8 d., 5 vai. vak. Manchesterio lie
tuvių klube. Draugijos sekretorius paro
dys dalį savo Naujosios Zelandijos pašto 
ženklų rinkinio.

Visi filatelistai yra kviečiami dalyvauti.

LEAMINGTON-SPA

MIRĖ K. BIČKUS

Kovo 6 d. Leamington© ligoninėje po 
sunkios ligos mirė Kazimieras lEličkus, pa
likdamas sielvarte sesutę 'Mildą ir brolį 
Stasį Lietuvoje.

Velionis buvo gimęs 1911 m. gruodžio 
26 d. Šeduvoje, Panevėžio aps., pasiturin
čio ūkininko šeimoje. 1932-34 m. atliko 
privalomą karo tarnybą 4 p. pulke, užsi- 

talmavęs puskarininkio laipsnį. Karo me
tu pasitraukęs į Vakarus, 1947 m. atvyko j 
Augliją. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, vė
liau 18 metų — fabrike. Su juo atvykęs 
brolis Antanas mirė 1-967 m., o jis pats 
netrūkus susirgo ir 1977 m. spalio mėn. 
buvo paguldytas ligoninėn.

Kovo 10 d. daug draugų, susirinkusių 
'šv. Petro bažnyčion į kun. S. Matulio at
laikytas pamaldas, palydėjo a.a Kazimie
rą į amžino poilsio vietą. Vėliau lenkų 
klube A. Banienė ir G. JOhnstonienė pavai
šino visus laidotuvininkus šilta kavute.

J. Krisiūnas

BOLTONAS

TRADICINIS VELYKŲ POBŪVIS

Kovo 27 d., antrą Velykų dieną, bolto- 
niškiai vėl susirinko dalyvauti savo tradi
ciniame Velykų pobūvyje. Po lietuviškų 
pamaldų St. Patrick's bažnyčioje visi su
sirinko ukrainiečių klube sveikinti vienais 
kitą švenčių proga. Kapelionas kun. V. 
Kamaitis. palaimino gausų, skanų ir labai 
gražiai paruoštą maistą ir prasidėję už
kandžiai buvo palydimi alaus stiklų skam
bėjimu. Skyriaus pirmininkas savo trum
poje kalboje padėkojo kapelionui už jo at
važiavimą, Boltono lietuvėms už skoningą 
maisto paruošimą ir ypatingai visiems 
vietiniams lietuviams už entuziastišką ir 
skaitlingą prie pobūvio prisidėjimą. Jis 
paminėjo ateities planus ir pareiškė norą 
suorganizuoti Tautos šventės minėjimą — 
šokius rugsėjo 2 d., į kuriuos planuoja 
kviesti visus artimos apylinkės lietuvius. 
Specialus susirinkimas šiam reikalui ap
tarti yra šaukiamas balandžio 23 d., 7 vai. 
vakaro latvių klube.

Labai gražią ir turiningą kalbą taip pat 
pasakė specialus svečias ir ilgametis bol- 
tonilškių draugas Rochdale lietuvių pirmi
ninkas D. Banaitis. Už apsilankymą ir 
patriotiškus žodžius Boltono lietuviai jam 
nuoširdžiai dėkoja.

PRESTONAS
MIRĖ B. VIDMANTAS

Kovo 20 d., Prestone, širdies priepuoliu 
mirė Bernardas Vidmantės, gimęs 1921 m. 
vasario 4 d., Plungėje, Telšių apskr.

Atvažiavo iš Vokietijos 1947 im. į Angli
ją ir apsigyveno Prestone. Dirbo tekstilės 
fabrike. Buvo susipratęs lietuvis. Nuo pat 
įsikūrimo DBLS buvo Prestono skyriaus 
narys ir paskutiniu laiku revizijos kom. 
pirmininku. Skaitė lietuvišką spaudą ir ją 
rėmė.

Buvo viengungis, tad laidotuvėmis pa
sirūpino namo, kuriame gyveno, šeiminiin- 

kas Petras Šarūnas. Palaidojo kovo 28 d. 
iš šv. Ignacijaus bažnyčios į miesto kapi
nes. Laidotuvėse dalyvavo beveik visi 
Prestono lietuviai ir iš darbovietės direk
torius ir kiti. Daugiau kaip 20 vainikų pa
puošė jo kapą. Didžiausia padėka priklau
so P. Šarūnui ir visiems, padėjusioms ir 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Tebūnie Tau, Bernardai, lengva ši sveti
ma žemė, tave priglaudusi. Per žiaurus 
buvo likimas, neleidęs Tau sulaukti lais
vos tėvynės Lietuvos, kurios taip karštai 
ilgėjaisi.

M. Ramonas

Maidenhead. Marlow, High Wycombe

PRASMINGAS SUSITIKIMAS PO 20 
METŲ

Kadaise Maidenhead apylinkėje buvo 
didelis būrys viengungių lietuvių. Jie gy
veno hostely ir dirbo žemės ūkyje. Vėliau 
perėjo į kitas darbovietes, išsiskirstė, ir 
visi tarpusavio ryšiai nutrūko. Noras ben
drauti niekad neužgeso, bet sąlygos buvo 
nepalankios. Dabar jie pasiryžo atnaujinti 
ryšius ir surengė pobūvį. Sekmadienį, ko
vo 12 d., susirinko žmonių, kurie vienas 
kito nebuvo matę daugiau kaip 20 metų. 
Daugumas jau vedę ir augina vaikus.

Susirinkusieji filmais buvo supažindin
ti su lietuviška veikla Anglijoje, lietuvių 
jaunimo veikla, Lietuvių Sodyba ir kitais 
lietuviškais veiksniais ir sambūriais. Visi 
pareiškė norą įsijungti į DBLS.

High Wycombe skyriaus pirmininkui J. 
Stulgaičiui pasiūlius ir dalyvaujant vi
siems to skyriaus nariams, buvo sušauk
tas jų skyriaus susirinkimas. Nutarta 
įjungti naujus narius, pakeisti skyriaus 
vardą į Maid'enhead ir sudaryti naują val
dybą. Valdybon išrinkti: pirmininku E. 
Šova, sekretorium J. Stulgaitis, iždininku 
V. Varneckas. Aptarti einamieji reikalai ir 
užsimota į savo ratelį įtraukti kuo daugiau 
pasyvių lietuvių.

Lietuvišką vakaronę tęsėme ir po susi
rinkimo. Buvome pavaišinti kavute ir už
kandžiais. Pasidalijome įspūdžiais ir pasi
linksminome.

Dažnas išsireiškė, kad tokiame pobūvy 
jau labai seniai tekę būti ir norėtų jų dau
giau.

E. šova 

PRANCŪZIJA
VASARIO 16 D. TEMOMIS

Valstybės atkūrimo šventė Paryžiuje šį
met buvo paminėta vasario 26 d. Tas mi
nėjimas buvo pažymėtas ne tiek mūsų di
dingos praeities šlovinimu, kiek susirūpi
nimu, kaip mažytei tautai pergyventi vi
sus sukrėtimus ir nelaimes, kaip pasaulio 
sūkuriuose jai išlikti gyvai, kaip išlaikyti 
savo tautinę tapatybę.

Kas yna tauta, visi gerai žinome, bent 
manome gerai žiną, bet tą sąvoką tiksliai 
nusakyti nelengva — tiek joje įvairių su
dėtinių pradų... Rašytojai ir poetai, isto
rikai ir kalbininkai, etnografai ir sociolo
gai yra ją perteikę subtilia ir poetine sub
stancija, kad dėl to jokia, tegu ir labai 
moksliška analizė negali jos atstoti, nes ji 
intymiausiai siejasi su visomis mūsų fizi
nės ir dvasinės būtybės gijomis ir gyslo
mis.

Be abejo, galime vėl ir vėl iš naujo per
vertinti tautą sudarančių pradų įvairiau
sius faktorius — rasę ar kilmę, kalbą, gy
venvietę, religiją, mitus ir legendas, pri
siminimus ir tradicijas ir pan., bet visų tų 
veiksnių poveikis pasiliktų be didesnės 
įtakos ar reikšmės, jei nerastų tautinės 
bendruomenės sąmonėje atliepio, kurs pa
žadina ir pakursto jų veiksmingumą, nes 
tauta, jos esybė, jos vidinis turinys pri
klauso daugiau nuo dvasinio, negu nuo 
medžiaginio prado.

Žinoma, tradicijos, bendrų ir bendrai iš
gyventų įvykių, bandymų, sėkmių ir ne
sėkmių prisiminimai žymia dalimi daly
vauja tautos formacijos vyksme, bet jei 
tautiečiai prie to dvasinio paveldo yra 
taip prisirišę, tai gal ne vien ir ne tiek dėl 
to, kiek tas paveldas pavaizduoja bei at
spindi praeitį ir visą tautos istoriją, bet 
gal daugiau dėl to, kiek jis teikia vilčių 
ateičiai, vilčių ir ryžto tęsti. Juk susifor
mavusi tauta yna pačios savęs nuolatinis 
tęsimas, tęsimas to, kas ji buvo, kas ji yra 
ir kuo ji nori būti ateity. Visa tai išreiš
kia sąmoningą valią ir ryžtą savitarpio 
priklausomybėje užtikrinti tautinei gru
pei socialinę sanglaudą, rišlumą, jos vie
ningumą ir tikėjimą į bendrą ateitį. Taip 
aptartoj tautos esybės tematikoj telpa ir 
įvairios tautinių švenčių minėjimo temos.

Visos minėjimo iškilmės vyko vieno mo-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — balandžio 9 d., 1 vai. p. p.
BRADFORDE — balandžio 16 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — balandžio 9 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — balandžio 16 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — balandžio 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 23 d., Jur- 

ginėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
ECCLE — balandžio 9 d., 12.15 vai.
LEIGH — balandžio 23 d., 5 vai.. St. Jo

seph's bažn.
MANCHESTERYJE — balandžio 30 d., 

12.30 vai., St. Chad's bažn.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus i Lietuvą, prekėmis arba pinigais.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-460 2592

terų vienuolyno patalpose. Tas vienuoly
nas vienam kitam senesnės kartos lietu
vių jau žinomas — ten kadaise buvo glo
bojamos ir lietuvės vienuolės. Kaip visa
da, minėjimas prasidėjo pamaldomis. 
Kukli, bet jau modernizuota vienuolių 
koplytėlė gal ne dažnai yra buvusi liudi
ninkė tokio kilnaus maldininkų nusiteiki
mo. Jaunas, tartum parinktas, dailus ber
nužėlis vėliavnešys, dviejų dailių, tauti
niais rūbais pasipuošusių asistenčių lydi
mas, įžygiuoja su vėliava. Prieš tą valsty
bės 'simbolį, vargonams kantatą grojant, 
susirinkusieji sustoję pagarbiai nusilenkė.

Mišias, kaip dabar sakoma, celebravo 
kun. J. Petrošiaus asistuojamas vienuoly
no kapelionas. Jis ir pamokslą pasakė 
prancūziškai —• gražų, turiningą, egzilų 
problemose dokumentuotą.

Per mišias kelias bažnytines giesmes 
sugiedojo paryžiečiams ir apskritai lietu
viškai egzilinei visuomenei jau gerai žino
mas Lietuvos operos solistas Ričardas 
Daunoras, palydimas naujos kylančios 
muzikinės žvaigždės — Algio Draugelio. 
Atvykęs iš Amerikos į Paryžių pagilinti 
bei paįvairinti savo muzikinio bagažo, A. 
Draugelis greitai įsitraukė į paryžiečių vi
suomeninį gyvenimą ir savo talentais at
sidėjęs tai visuomenei tarnauja. Jis ne tik 
vargonuoja per bažnytines pamaldas, bet, 
geras pianistas, jis yna ir nepamainomas 
akomponuotojas įvairiuose muzikiniuose 
pasirodymuose bei rečitaliuose. Teko nu
girsti, kad jo pagrindinis Paryžiuje tiks
las esąs įsisavinti dirigento specialybę. 
Tie abu aukšto lygio menininkai savo 
giesme ir muzika į klausytojų širdis įdie
gė tokį prakilnų jausmą, kuris prilygsta 
bažnytiniam sursum corda!..

Pamaldoms pasibaigus, kun. J. Petro
šius, Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas, visus pakvietė į vienuolyno 
svetainę — į iškilmingą minėjimo aktą. 
Ne per didžiausia svetainė beveik 'kimšte 
prisikimšo. Daugis lietuvių, mat, atsikvie
tė ir savo artimiausius bičiulius, naudin
gus mūsų lietuviškai tarptautinei bylai. 
Paminėsiu tik vieną kitą garbės svečią. 
Pirmiausia ambasadorių baroną de la 
Toumelle. Tai aukšto rango diplomatas, 
išgyvenęs Lietuvoje kelis metus kaip 
prancūzų pasiuntinybės patarėjas, protar
piais ėjęs paties pasiuntinio pareigas, ge
riau ir giliau pažįsta mūsų lietuviškąją 
bylą, kaip dažnas mūsų pretenzingų poli
tikierių. Savo žodyje jis visada analizuo
ja tarptautinę padėtį ir pabrėžia tuos fak
torius, kurie, jo manymu, mums naudingi 
arba mums kenksmingi.

Kitas iš senų laikų didelis ir įtakingas 
mūsų bylai draugas yra generolas Ganval, 
Lietuvoje ėjęs Prancūzijos karo attache 
pareigas. Niekuomet nepamirštinas yra 
profesorius G. Ma.torė, Lietuvoje kelis me
tus gyvenęs kaip prancūzų kalbos lekto
rius, buvo vedęs lietuvaitę (jau mirusią), 
pats pramokęs kalbėti lietuviškai ir para
šęs nemažai straipsnių bei knygų lietuviš
komis temomis. Jis buvo ir pasilieka 
veiksmingiausias mūsų bylos propaguoto
jas ir gynėjas Prancūzijos inteligentų tar
pe. Neprisimenu didesnio lietuviško subu
vimo, kur prof. G. Matorė nebūtų mūsų 

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių 

spalvų labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta ar
ba lygių spalvų crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio 
nailonine skarele; moteriškas nailono apatinis arba vyriški 
nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių 
cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių 1 svaras pupelių kavos; 
vienai eilutei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu „Ali 
wool made in England“, gali būti šviesios arba tamsios spal
vos.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis —
£95.00.

Taip pat dar galima dadėtiį šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, pa
vyzdžiui, galima dadėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio 
minko kailio arba kitokių dovanų.

žemiau siūlome keletą, praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 
Jeans „Wrangler", vyr. mot. (galima siųsti 4) 
Geresnės rūšies nertinis 
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 
Vilnonė medžiaga suknelei 
Vilnonės skarelė 
Geresnės rūšies marškiniai 
Lietsargis telescopic 
Vyriški arba moteriški labai geri batai 
Crimplene medžiaga kostiumėliui 
Angliška eilutei medžiaga („Ali wool made in Eng.“) £25.00 
Geresnė eilutei medžiaga ,, (All wool made in England“) £30.00 
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoscopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti £13.80 už visas 
persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra ga
rantuotas.

bylai vienaip ar kitaip pasireiškęs.
Iš lietuvių kalbėtojų, be kun. J. Petro

šiaus, paminėtinas Antanas Šileika. Pro
gramoje jis pristatytas kaip buvęs Šiau
rės Amerikos lietuvių studentų sąjungos 
pirmininkas. Nežinau, ar jis buvo šiaurės 
Amerikos studentų draugijos pirmininku, 
bet iča, Paryžiuje, iš asmeniškų kontaktų 
jį pažįstu kaip kanadietį, kaip Kanados 
■pilieti. A. Šileika kalbėjo lįsijausminęs ir 
įtikinančiai. Jis studentus ir apskritai jau
nimo sambūrius pažįsta genai tiek iš as
meniškų kontaktų, tiek iš įvairių susira
šinėjimų. Jo klausantis mus apima rami
nanti šiluma ir visiškas tuo jaunimu pa
sitikėjimas. Taip! mūsų senoji karta bai
gia nykti tiek fiziškai, tiek ir morališkai, 
bet bus... jau yra, kas mus atstos. Ta jau
noji karta jau dabar pradeda reikštis tiek 
naujais sumanymais bei idėjomis, tiek tų 
sumanymų vykdymo metodais. Tolydžio 
vieton sustingusių senųjų „laisvinimo“ or
ganizacijų atsiras naujos, siekiančios rea
liai su kraštu bendradarbiauti. Daug ko 
lauktina iš jaunimo pasaulinio kongreso. 
Bet tai jau kita tema.

Meninėje programoje, be jau paminėtų 
R. Daunoro ir A. Draugelio, dar dalyvavo 
Jolanda Vaičaitytė ir Snaigė Valiūnaitė, 
paskaičiusios šį tą iš lietuvių poezijos, ir 
Karolina Masiulytė, prancūziškai padekla
mavusi Milašiaus vieną poemą.

Apie R. Daunoro lietuvių liaudies dainų 
dainavimą nėra ko kita pasakyti kaip — 
geriau negalima. Tiek kiekviena daina 
meniškai pavaizduoja bei atskleidžia Lie
tuvos gyvenimo kurį momentą, gamtos 
dalį, išgyventų momentų prisiminimą.

Visada gilų įspūdį palieka vadinamosios 
vaišės. Jos buvo kuklios, bet skanios ir so
čios, veiklesnių lietuvaičių pagamintos ir 
suneštos. Bet esminis tų vaišių tikslais yra 
ne prisivalgyti, kiek pasižmonėti ir išsi
kalbėti, senas bei užmirštas pažintis at
naujinti, naujas užmegzti... Per tą pasi- 
žmonėjimą draugai ir pažįstami išsiplepa 
iki sočiai, pasidalija įvairiais būdais iš 
krašto gautomis žiniomis. Krūvon susi
telkdami, žmonės tuoj pajunta savo tauti
nės giminystės ryšius, ir atsiranda solida
rumo jausmas ir tikėjimas į bendrą atei
tį: lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt.

J. Lanskoronskis

MIRĖ PROF. DR. A. SENNAS

Sulaukęs 78 m. amžiaus, Ashforde, 
Conn., JAV, mirė prof. dr. Alfredas Sen
nas, šveicaras, 1921-1930 m. dėstęs san- 
skritą ir kituis kalbotyros dalykus Lietu
vos universitete, o paskui Amerikos Yale, 
Wisconsino ir Pensilvanijos universitetuo
se baltistiką ir slavistiką ir lietuvių kal
bą, su prof. dr. A. Saliu baigęs ruošti 5 
tomų lietuvių-vokiečių kalbų žodyną ir 
paskelbęs nemaža kalbotyros klausimais 
darbų.

Vedęs lietuvaitę Mariją Vedlugaitę, ge
rai išmoko lietuvių kalbą, kurią net šei
moje vartojo.

£43.00
£21.00
£16.00
£1.50

£12.00
£5.50
£8.00
£6.00

£18.00
£15.00
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