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Motinos 
paveikslas

Buvo Amerikos ir Ispanijos ka
ras. Prie Manilos salos plaukiojo 
priešininkų laivai. Jie buvo pasi
ruošę kautis.

Viename laive atsitiko štai kas:

Vienam jūrininkui į vandenį 
įkrito švarkas. Jurininkas norėjo

i Vietoj straipsnio ar paskaitos j 
! Motinai pagerbti i
i !

šokti į vandenį švarko, bet jį su
laikė viršininkas, kuris griežtai tą 
žygį uždraudė. Nebuvo tam tinka
mas laikas.

Tačiau jūrininkas perbėgo laivą 
ir įšoko į vandenį iš kitos pusės. 
Panėręs jurininkas po laivo apa
čia išplaukė į kitą pusę, pasiėmė 
švarką ir tuo pačiu keliu vėl su
grįžo į laivą.

Viršininkas, kuris buvo jūrinin
kui uždraudęs šokti į vandenį, pa
matė jį visą šlapią, belaikantį 
rankose švarką, nuo kurio bėgo 
vanduo...

Jurininkui kariui grėsė didelė 
bausmė: jis nepaklausė įsakymo 
karo laiku.

Po mūšio jūrininkas buvo suim
tas ir pristatytas admirolui — lai
vyno viršininkui.

Visą laiką, kai jūrininką kalti
no, jis stovėjo tylėdamas. Tiktai 
kai admirolas jo paklausė, kodėl 
jis viršininko įsakymų nepaklau
sęs, suimtasis atsakė:

— Aš būdamas karys, supran
tu, kad labai nusikaltau, nepa
klausęs savo viršininko įsakymo, 
bet... aš turėjau tam svarbią prie
žastį: švarko kišenėje buvo mano 
motinos paveikslas, kurio aš jokiu 
būdu nenorėjau nustoti...

Senas admirolas pagalvojęs iš
tiesė pasiryžėliui jūrininkui ranką 
ir tarė:

— Tu laisvas, nors ir peržengei 
karišką drausmę.

Ir atsikreipęs į visus kitus, ad
mirolas pridėjo:

— žmogus, kuris yra taip labai 
prisirišęs prie savo motinos, be 
abejojimo, bus narsus karys ir sa
vo šaliai.

Laimingi tie, kuriems motinos 
perdavė savo neišdildomą pa
veikslą!

Arėjas Vitkauskas

Motinos 
mokykla

Ant. Pačkauskas

Keturi
Pavasaris, žaliais rūbais apsirėdęs jis, 
pilnas energijos — jėgų, 
žalius dažus išlaisto į šalis, 
pas mus atlėkęs iš dausų.

Vasara. Rimtai subrendusi moteris, 
pas mus atėjus iš dausų, 
paleidžia margus drugelius 
plasnoti pievose iki šalnų.

Ruduo. Ant greito juodbėrio narsus, 
pas mus atjojęs iš dausų, 
šilus, beržynus, pakelės klevus, 
šydu apdengia variniu.

Žiema. Lyg nuometuota nuotaka, 
lėtai atėjus iš dausų, 
raštus parašo nuostabius 
ant lango, upių, ežerų.

Ir taip, pro ilgą amžių raidą, 
keliu plačiuoju debesų, 
kas metai vis pas mus ateina 
keturi iš tolimų dausų.

LIETUVA BRITU ENCIKLOPEDIJOJE
Vik. Ignaitis

Valstybės konstitucija. Pagal laikinąją 
1920 m. birželio 2 d. konstituciją, seimo 
pirtminiinkas M. A. Stulginskis laikinai ėjo 
ir valstybės prezidento pareigas. Jo aktai 
turėjo būti pasirašomi ir ministerio pir
mininko. Vėliau ir seimas Stulginskį išrin
ko valstybės prezidtentiu. Pagal 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. konstituciją, seimas rinko 
prezidentą ir tvirtino ministerių kabinėtą. 
Į seimą rinko 78 narius visuotiniu, slaptu 
ir proporcingu balsavimu: vienas atstovas 
nuo 50.000 gyventojų.

Vidaus reikalai. Dabar rinktame seime 
daugumą sudarė kirikšėinių demokratų 
partija. Ji 1921 m. pravedė žemės refor
mos įstatymą, kuris turėjo dvigubą tiks
lą: išdalyti dvarus ir sumažinti lenkų įta
ką Lietuvoje. Pagal konstitucijos nuosta
tus, 1922 m. buvo išrinkta pirmasis Lietu
vos seimas. Vokiečių, žydų ir lenkų mažu
ma nebalsavo, nes, pagal jų nuomonę, Lie
tuvos vyriausybė juos netinkamai trakta
vo. Dėl markės vertės kritimo Lietuva įsi
vedė savo auksu paremtą valiutą — Litas. 
1923 m. kovo mėnesį seimą paleido, nes 
nė viena partija neturėjo absoliutinės 
daugumos. Naujai išrinktame seime krikš
čionys 'demokratai turėjo 40 atstovų, vals
tiečiai Miaiudinirikai — 15, mažumos — 14 
ir socialdemokratai — 9 atstovus. Galva
nauskais ‘sudarė koalicinį kr. diem. ir valst. 
liaud. ministerių kabinetą, kuris išsilaikė 
ilkii 1924 m. birželio mėn. Tada M. A. Tu
mėnas ministerių kalbinėtą sudarė iš vie
nų krikščionių demokratų partijos. Trin
tis ir vėl prasidėjo su mažumomis, ypač 
su žydais, kurių buvo 14% visų gyventojų. 
Elet Tumėnas trintį likvidavo ir ministeri
ją žydų reikalams panaikino.

Užsienio politika. Ilgai užtrukusi ne- 
sanltaika su Lenkija, tai ir buvo ta prie
žastis, kodėl Lietuva nepriklausė prie Bal
tų sąjungos. Šis ■išsiskyrimas buvo kantais 
net priežastis nesusipratimų su kitomis 
valstybėmis. Pirma ir svarbiausia, Lenki
jos draugė Prancūzija, turėjusi Klaipėdos 
sukilimo įmetu ten mažą kariuomenės įgu
lą. Antra, žemės reformos įstatymas pa
lietė ,,tautinių mažumų“ — lenkų, vokie
čių, latvių ir kitų nuosavybes, ir jie no
rėjo įgauti diplomatinės protekcijos užsie
nyje. Uždarymas susisiekimo Nemunu bu
vo ekonominė priemonė politiniam spau
dimui, kuris iššaukė prekybinį (commer
cial) kerštą. Buvo Lietuvoje trinties ir 
tarp dvasiškių, lietuviškosios orientacijos 
ir lenkiškojo auklėjimo kunigų. Ši trintis

SeįitiįnioS DIENOS
• Indijos parlamentui prezidentas De

sai įnešė 'konstitucijos pakeitimo projek
tą Indijos karvėms apsaugolti ir jų 'skerdi
mui uždrausti. 400 milijonų inidUsų kar
vė yrfa šventasis gyvulys ir jų yna Indijoj 
maždaug tiek pat, kiek ir gyventojų.
• Sovietai įsitaisė savo laivynui .bazę. 

Tai Šiaurės Korėjos (neužšąlaimaist Najin 
uostas, šiek tiek į šiaurę niuo Wonsan 
miesto. Šis uostas sujungiamas su Vladi
vostoko uostamiesčiu naujais greiitkefliais.

Kas (nebuvo .pavykę Rusijai nuo pat 
1860 m., kai ji gavo Vladivostoką, tas įsi
kūnijo .1979 m. Ituo laikotarpiu, kada Ka
ndija buvo įsivėlusi į „baudižiamąjį karą" 
su Vietnamu.
• Antrą kartą susirinkusioje Vietna

mo ir Kinijos pasitarimų ir derybų kon- 
ferenedjbi.te KĮriiųa neaitsak^ j1 Vietnamo 
pasiūlymą atitraukti abi (kariuomenes nuo 
sienos ir sudaryti demilitarizuotą zoną.

Kinija iš savo pusės iškėlė „8 princi
pus“ Savitarpiniams santykiams tvarky
ti, jų terpe — atitraukti Vietnamo kariuo
menę iš Katmlbodijos ir Laoso bei perleis
ti Kinijai ‘Spaity salas, esančias (Pietų Ki
nijos jūroje.

• 3946 areštuoti žmonės tebelaikomi 
Anglijos kalėjimuose sąryšy su teroristi
niais airių ir kitų aktais ir jų kvotomis 
pagal 1974 m. įstatymą kovai prieš tero
ristinius aktus.

Iš jų tik 34-iems tebuvo iškeltos bylos, 
kurias teismai išsprendė. Kiti dar vis te- 
tebelaikomi ir tebelaukia teismo.

0 Rodezija, naujoviškai — Zimbabwe, 
IV. 21 d. baiigė pirmuosius naujoviškus 
parlamento rinkimus. 63.9% turinčių tei
sę balsuoti dalyvavo rinkimuose. Esamo
mis aplinkybėmis stebėtojai pripažįsta 
rezultatas nelauktai gerais. Jie tvirtina, 
kad tai bulvę laisvi rinkimai. Patinka ar 
ne, Sovietams bus sunku prieš tuos rinki
mus protestuoti Britų stebėtojas Earl of 
Crawford, aplankęs daugelį balsavimo 
stočių, pavadino rinkimus bešališkais ir 
teisingais.
• Pietų Afrikos baltųjų mažumos vy

riausybė įnešė į parlamentą įstatymo pro
jektą, pagal kurį būtų leidžiama juodu
kams organizuotis į savas profesines są
jungas ir derėtis su darbdaviais. 

įkurį laiką gadino santykius net su Ro
miai. Galų gale ir ostmarkė, kuri buvo įves
ta vokiečių okupacijos metu, dlar buvo ne
išpirkta, nors krašto gyventojai jos jau 
nelabai norėjo imti. Lietuva, dėl jos ver
tės 'kritimo, turėjo labai didelių nuostolių, 
Šiituos visus sunkumus dalinai pasisekė 
išlyginti, kai su Sovietų Rusija pasirašė 
nepuolimo sutartį, kurioje buvo įrašyta 
aibejų šalių griežtas neutralumas. Dery
bas dėl šios sutarties, kol ji diar buvo ne
patvirtinta, 1926 m. balandžio mėnesį ve
dė Lietuvos užsiėnių reikalų mdinisiteris 
prof. Reinys.

1922 m. ‘baigė prekybos dieryfoas su D. 
Britanija, 1924 m. pasirašė prekybos 'su
tartis su Vokietija dr Čekoslovakijia ir 1924 
m. gegužės 19 d. Kaune Lietuva, Latvija ir 
Esija sulygino muitinės tarifus ir sutarė 
užsienio politiką, ypač laikyseną Tautų 
sąjungos lygoje.

Ekonomija ir Finansai

Apie ekonominius ir finansinius Lietu
vos reikalus tame pat tome rašė A. Ly.

Lietuva yra žemės ūkio kraštas. 80% jos 
gyventojų gyvena kaime. Didelis miestas 
yra tik valstybės sostinė Kaunate, kuria
me 1923 m. buvo 92.446 gyventojų. Antra
sis miestas — Klaipėda su 35.715 gyven
tojų, Šiauliai — 21.387, Panevėžys — 
19.197 ir Ukmergė — 10.604 gyventojų. 
Tačiau, paskutinių trijų miestų gyvento
jai buvo daugiau žemdirbiai, o ne mies- 
čionys.

Po 1922 metų liepos 12 d. sutarties su 
Sovietų Rusija, krašto ekonominės orga
nizacijos pradėjo plėsti savo veikimą, nors 
tą darbą ir kiek trukdė Klaipėdos ir Vil
niaus ginčas.

Švietimas. Dėl kultūrinio konflikto tarp 
Rusijos ‘vyriausybės ir Lietuvos gyvento
jų, dėl panaikinimo vienuolynų XIX šimt
mečio gale ir dėl rusinimo pradžios mo
kyklose, dlidielė gyventojų dalis yra neraš
tingi. Pagal 1923 metų gyventojų surašy
mo davinius, 43.18% vyrų ir 44.98% mo
terų nemokėjo skaityti. Lietuvos vyriau
sybė, kad pakėlus krašte švietimo lygį, 
švietimo reikalams kasmet biudžeto keliu 
Skyrė didesnes ir didesnes sumas. 1924 
metais Lietuvoje jau veikė virš 2.000 pra
džios mokyklų iir virš 100 gimnazijų. 1922 
meltais vakario mėnesį atidarė Kauno uni
versitetą.

(bus daugiau)

Taip pat Ibūtų paskelbta rasinė lygybė 
visų darbų rinkoje, tuo būdu asmeninės 

‘kvalifikacijos ateity lemtų darbininko pa- 
samdymą, ne jo Ibaltoji rasė.

Pagaliau, juodas ar baltas, už tos pat 
rūšies darbą turėsiąs gauti ir tą paltį 'at
lyginimą.

Kadangi parlamente valdomoji Naciona
listų Partija turi 135 iš 165 narių daugu
mą, užtikrinama, kad pasiūlymais praeis.
• JAV, pagaliau, sutiko parduoti Tur

kijai atsarginių dalių ir amunicijos ame- 
rilkoniiškiems sprausminiiams lėktuvams 
111 'milijonų dolerių vertės sumoje. Esą, 
to reikalauja ne tik Turkijos, bet ir 
NATO saugumas. Turkija iki šiol buvo 
viena iš pačių ištikimiausių NATO daly
vių, bet pagal amerikinio kongreso pir
mykštį nutarimą pardavimas (ne dovano
jimas) Turkijai, savo sąjungininkui (ne 
priešui), bet kokios kariškos medžiagos 
buvo ‘uždraustas. JAV, tur būt, yra vie
nintelė valstybė, kurios kongresas mėgs
ta... bausti draugus ir apdovanoti priešus.
• Persijoje buvo įvykdytas atentatas 

prieš revoliucinės tarybos (ne vieša isla
miška politeulkinė organizacija) pirminin
ką Ayatolla Motahari, Jis 'laikomas atsa
kingu už revoliucinių išteptų teismų veik
lą, -kurie jau nuteisė prie uždarų durų 
daugiau, negu 160 buvusių šacho valdžios 
pareigūnų, ir juos skubiai šaudydavo, 
kad niekas nesuspėtų paprotestuoti ar 
apeliuoti.

Atentatą įvykdė naujai iškylanti į pa
viršių teroristinė organizacija „Forghan“. 
šis vardas persų kalboje reiškia „Skirtu
mas taip tiesos ir melo“. Įdomi simbolika.
• Kinijos generalinio štabo viršininko 

pavaduotojas gen. Ksiukan atskleidė 
Prancūzijos aukštų karininkų delegacijai, 
besilankančiai Pekine, kad vieną mėnesį 
trukusiame kare Vietname Kinija neteiku
si 20.000 karių, žuvusių ir sužeistų, o 
Vietnamas — 50.000.

Jis pripažino, kad Kinijos armija yra 
atsilikusi bent 15 metų nuo vakariečių 
kariuomenių.

Tokios žinios buvo nelauktos vakarie
čių karo žinovams, ir nustebino neįprastu 
komunistiniam kraštui informacijos nuo
lankumu.

NAUJA PREMJERĖ ANGLIJOJE KAIP TAI PAVADINTI?

Atiduodant paskutines žinutes spaudai, 
buvo paskelbti galutiniai Anglijos parla
mento žemųjų rūmų rinkimų rezultatai. 
Štai j'ile — buv. opozicinė konservatorių 
partija pravedė 339 atstovus, dlambiečiai, 
buvę valdžioje, tegavo 268. Visos kitos 
partijos, įskaitant liberalius, — 28.

Tokiu būdu konservatorių pirmininkė, 
kuriai karalienė ijiaiu pavedė sudaryti niau
ją vyriausybę, Margaret Thatcher turės 
patogią 43 balsų daugumą parlamente.

Jau šeiniai Anglijos parlamente 'beturė
jo tokią daugumą bet kuri partija.

Ir dlar niekad nebuvo nei Anglijoje, nei 
vakarų Europoje, kad tokį laimėjimą ap
turėtų moteris, pirmoji Ministre Pirmi
ninkė konservatyviškoje Anglijoje ir per 
konservatorių partiją.

PREMIJA DR. A. MACEINAI

Ateitininkų Federacijos Valdyba, suda
ryta iš Sauliaus Girniaus, kum. Alfonso 
Grauslio, Česlovo Grincevičiaus, Aušrelės 
Liulievičienėls ir Alinos Skrupskelieinės, 
1979 m. kovo 23 d. Stasio Šalkauskio kū
rybinę premiją paskyrė dr. Antanui Ma
ceinai už veikalą Filosofijos kilmė ir 
prasmė, kuris savo svarumu ir originalu
mu reikšmingai praturtino filosofinę lie
tuvių literatūrą.

REZOLIUCIJA LIETUVOS REIKALU

JAV Kongreso narys Frank Annumzio 
atstovų rūmuose pasiūlė rezoliuciją ku
rioje primena, kad JAV nepripažįsta ne
teisėto (Pabaltijo tautų įjungimo į Sovie
tų imperiją. Rezoliuciją įpareigoja prezi
dentą pradėti derybas dėl sovietų pasi
traukimo iš Lietuvos, ‘Latvijos ir Estijos. 
Taip pat reikalauja Pabaltijo kraštų 
klausimą iškelti Madrido konferenicijolje.

PENKTOJI BALTŲ STUDIJŲ 
KONFERENCIJA STOCKHOLME

Baltų mokslo institutas Skandinavijoje 
rengia baltų studijų konferenciją 'birželio 
14-17 dienomis. Finansiškai šį įvykį pa
rems švedų valdžia ir Stockholmo miesto 
kasa. Praeitoje konferencijoje 1977 me
tais dalyvavo atstovai iš 15 kraštų ir 50 
universitetų.

NAUJOS RŪŠIES POLITIKA

Du JAV prezidento Carter! o didieji pa
tarėjai — Cyrus Vance ir Zbigniew 
Brzezynski — sutartinai pareiškė New 
Yorke bei Ohioaigoje, kad ir skirtingoms 
auditorijomis, jog ateina nauji laikai 
tajnptauitinei dlilptanaitijai. Pasaulio pro
gresas reikalausiąs daugiau JAV vadova
vimo, ne mažiau. Tai būsianti globalinė, 
ne regionalinė ir ne kcnltinentalinė ‘politi
ka. Nei „Pax Sovietiica“, nei „Pax Ameri
cana“ nelblefpaltenkins 1980-jU‘ ar 199Q[-jų| 
metų padėties. Pagal tas mintis, Amerikai 
nėra galimybės izoliuotis nuo likusio pa
saulio, kad ir atsikirto Atlanto bei Ramio
jo vandenynų plotais. Amerika arba va
dovaus kitoms geros valios valstybėms, 
arba paskęs visus žlugdlančiame chaose.

Pagaliau, kai kas drįso pasmerkti vie
nodai ir dominavimlo (J. F. Dulles) ir izo- 
liacioniizmo (Cabot Lodge) ‘teorijas.

Kaip teisingas buvo JAV 1916 m. prezi
dentas VVilsonas, suplanavęs pirmąją 
Tautų Sąjungos idėją. Ir kaip toli jis ‘bu
vo pralenkęs savo bendraamžininkius 
Amerikos senate ar Versalio konferenci
joj Europoj.

PADĖKA

Nudširdžiaii dėkojame visiems, prisiidė- 
jusiemis prie mūsų mylimos žmonos ir mo
tinos

A. A. Onos Liobienės
palaidojimo į ‘amžino poilsio vietą ir pa- 
reiškusiemis mums užuojautos. Ypatingai 
dėkojame kum. dr. S. Matuliui, palydėju
siam į kapines, p. p. Požerskiamis už su
rengimą šermenų arbatėlės, Karanaus- 
kalms, Maudosiį!, KukanauisĮkams už ĮKai- 
dlotuvių papuošimą gėlėm ir vainikais, 
Ketteringo-Corby skyriaus pirmininkui it 
visiems skyriaus nariams ir kaimynams 
už viešą užuojauta ir paguodą.

Likę giliame liūdesyje
Jonas Liobė

ir dukra su žentu ir šeima

Kaip profesinių unijų veikla kartais iš
eina per kraštus, gali parodyti toks pa
vyzdys. Anglijoje yna dvi didesnės mo
kytojų unijos. Šiuo metu veriamos dery
bos su vyriausybe dėl busimųjų algų pa
kėlimo. Kaip ir visų derybų pradžioje, 
derybų šalys nesutaria. Derybos (bei se
noji sutartis dlar nepasibaigusios. Strei
kuoti dar būtų nelegalu.

Mokytojai nutarė — nebeprižiūrėti mo
kinių valgyklos, nedaryti priešpiečių per
traukos ir nebedalyvauti pomokykliniuo- 
se užsiėmimuose.

Tuo ‘būdu pamokos be normalių per
traukų sugrūstos ilki 1 vai. po piet, tada 
mokiniai paleidžiami namo.

Farnborough, Hans mokyklos 930 mo
kinių pareiškė savo protestą. Gegužės 3 
d. jie susirinko į žaidimų aikštę 10-ies mi
nučių tylai. Užrakino mokyklos vartus, 
kad prailgintiems priešpiečiams išėję mo- 
kytojiai negalėtų grįžti į mokyklą forma
liai išsėdėti darbo valandas ilki galo.

Kas, Iką ir ko pamokė tokioj mokykloj?
Nodswood, ingi Hants, mokyklai palei

dus ‘šitaip mokinius namo anksčiau laiko, 
3 keturiolikmečiai nutarė paplaulkyti val
tele jūroje. Laivelis apvirto, vienas ilšsa- 
gellbėjo, antrą ištraukė h|eMkopteris, o 
trečio... neberado. Ar suras? Kas tada, 
jei neberas?

Galimas daiktas, kad iš kraštų išsilieję 
streikai, nuo kurių nukenčia eilinis žmo
gus, bus ta priežastis, kodėl darbiečių 
partija nebelailmėjb parlamento rinkimų 
tą pačią gegužės 3 dieną.

LIETUVIAI KATALIKAI GUDIJOJE
Vienas Lietuvos katalikų pogrindžio 

leidinys duoda 46 puslapių pranešimą 
apie lietuvių padėtį Gudijoje. Vakarinėje 
Gudijoje gyvena 30.000 lietuvių katalikų. 
Jie neturi nė vienos lietuviškos bažnyčios, 
kurioje galėtų garbinti Dievą gimtąja 
kalba. Rasti bet kokią dar veikiančią ka
talikų bažnyčią, yra labai suinku. Žmonės 
kartais turi keliauti daugiau negu 100 
km., kol suranda bažnyčią. Ašmenos baž
nyčia buvo paversta fabriku, Krėvos — į 
ligoninę. Alšėnų, IE©nekasių ir Varnėnų 
'bažnyčios naudojamos kaip vaikų namai, 
o Vidžių, kaip vielša išvietė.

Būdinga liet, katalikų padėtis yra Pe
lesoje. Iki 1940 m. ji priklausė Lenkijai. 
1935 m. lietuviai parapijiečiai pasistatė 
sau bažnyčią, .gavo lietuvį kunigą. 1950 
m. kunigais 'buvo suimtas ir nuteistas ka
lėjimu. Bažnyčią valdžia uždarė ir kon- 
fiskia|VO‘, pareikšdama, kad! ateityje Įjiolkis 
lietuvis kunigas nebus ‘įleistas į Pelesą. 
Dabar su nuverstu bokštu bažnyčia itar- 
naujia, kaip kolūkio sandėlis.

Bet lietuviai pelesiečiiai diar vis kovo
ja. Tebeveikia parapijos komitetas. Jie 
rašo daugybę laiškų, prašymų. Bet visikas 
atsimuša į kurčią geležinę sieną. Net kul
tūriniai ryšiai tarp ‘Gudijos ir Lietuvos 
nutraukti. Persekiojamieji mėgino siųsti 
Skundus per Viktorą Petkų į Belgrado 
konferenciją, bet jį suareštavo laiškų 
dar neperdavus.

KOMUNISTAI CENZŪRUOJA 
POPIEŽIAUS LAIŠKĄ

Lenkijos komunistai išbraukė iš popie
žiaus Jono Pauliaus II kalėdinio laiško 
Krokuvos vyskupijai vietą, kur popiežius 
kiallba apie Šv. Stanislovą, Lenkijos globė
ją. šventasis buvo nužudytas 1079 m., nes 
kritikavęs karalių, šioje laiško vietoje 
popiežius užsimena apie žmogaus teises. 
Protestuodamas prieš komunistų sauva
liavimą, lenkų katalikų laikraštis popie
žiaus rašto visai nebespausdino.
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IX. Pirmojo šimtmečio rektoriai

Pirmasis Vilmiiaus universiteto šimtme
tis nebuvo tiktai vientisa, palaipsniui vis 
kylanti vystymosi ir klestėjimo linija. Pa
sitaikydavo ir netikėtų sukrėtimų, nelai
mių. Dvi iŠ jų išmušė iš vėžių jo normalią 
veiklą. Tai 1610 m. vasarą miestą nusiau
bęs gaisras, kuris padarė didelės žalos ir 
akademijai. Aukštesniuosius fakultetus 
teko net laikinai kitur perkelti: filosofi
ją i Pultušką ir teologiją į Nesvyžių. Ta
čiau tą sykj žaizdas pavyko greitai užgy
dyta: jau 1613 metais albu minėtieji fakul
tetai galėjo sugrįžti į Vilnių. (Vilniaus 
universiteto istorija, I, Vilnius 1976, psl. 
68 nežinia kodėl tai nukelia į po septynio
likos metų — 1627 m.“). Nepalyginamai 
daugiau universitetas nukentėjo 1655 m. 
vasarą, kai į Vilnių įsiveržė rusai su ka
zokais. Keletą metų reikėjo visiškai nu
traukti mokslą. Tiktai po septynerių me
tų (buvo galima pradėti vėl Skaityti filoso
fijos kursą ir tik po vienuolikos metų su
grįžti prie normalios visuose fakultetuose 
tvankos.

Žvelgiant dabar i pirmojo šimtmečio 
vadovus, reikia pripažinti, kad iki pat mū
sų laikų neturėta patikimo ir išsamaus jų 
sąrašo. Chronologiškus universiteto sąra
šus bandė sudaryti jau XVIII amžiaus 
pradžioje universiteto istorikas Jonas 
Preuschoffas ir antroje to amžiaus pusė
je (Lietuvos jėzuitų provincijos istorikas 
Stanislovas Rostovskdis. Nors jie ir galėjo 
prieiti prie universiteto archyvo, visvien 
savo sąrašuose paliko nemaža >spraigų, pa
sitenkino apytikriais duomenimis. Matyt, 
ir čia kaltos abi anksčiau minėtos nelai
mės: per gaisrus ir sąmyšius sudegė bei 
pražuvo universiteto pirmųjų; dešimtme
čių didėlė dalis aktų ir dokumentų. Isto
rikai turėjo tenkintis išlikusiomis nuotru
pomis. Iš anųjų nepilnus sąrašus perėmė 
mums lartimesnių laikų istorikai, kai ką 
(nors ne visuomet teisingai) pataisydami, 
papildydami. Tekį tradicinį, defektinį rek
torių sąrašą skelbia ir 1966 m. Vilniuje 
išleista knyga „Vilniaus universitetas“, 
ne geresnį sąrašą duoda ir „Mažoji lietu
viškoji tarybinė enciklopedija“. Naujau
siosios Vilniaus universiteto istorijos I 
tome jokio rektorių sąrašo nėra. Tuo tar
pu išeivijoje jau 1966 m. „Lietuvių enci
klopedijoje“ buvo paskelbtas pagal Ro
mos archyvų diuomenis sudarytas pilnas 
ir tikslus Vilniaus akademijos rektorių 
sąrašas. Reikia tikėtis, kad jubiliejaus 
proga ir Lietuvoje kas nors pasirūpins iš
leisti panašų, nuo visų klaidų ir trūkumų 
apvalytą sąrašą.

Pirmajame Šimtmetyje, pradedant Pet
ru Skarga ir baigiant Paulium ĮEiochenu, 
universitetui vadovavo viso 27 rektoriai, 
trys iš jų tas pareigas ėjo po du kartu. 
Pasidomėkime šių rektorių kilme. Jau pa
čioje pradžioje pirmojo rektoriaus lenko 
Petro Skargos pavaduotoju ir po kiek lai
ko savistoviu vicerektoriuim buvo paskir
tas iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
rytinės dalies kilęs ir net lietuviškai iš
mokęs Paulius Boksą. Tuokart jis buvo 
dar jaunas, neturėjo jokio mokslo laips
nio, todėl rektoriaus titulo nepasiekė. Bet 

jo įgimtas administratoriaus talentas ne
buvo pamirštas; 1600 metais jis antrąkart 
tapo akademijos rektorium. Šiaip per 
pirmuosius 40 metų rektoriais būdavo ski
riami daugiausia jau pagarsėję profeso
riai, tiek užsieniečiai, tiek kilę iš Lenki
jos teritorijos arba iš Prūsų. Užsieniečiai 
rektoriai šiame laikotarpyje buvo penki: 
Garsijas Alabianas, Mykolas Ortizais, Be
nediktais Seksas (de Soxo) — visi trys is
panai; be to vienas italas — Mykolas Šal
pa ir vienas anglas — Adomas Brokas 
(Brock). Visi jie prieš tai buvo dėstę aka
demijoje, daugiausia teologijos fakultete. 
Pirmasis iš Prūsų kilęs rektorius buvo 
Fridrichas E'arčas (Bartsch), pradėjęs ei
ti šias pareigas 1592 m.; po trejų metų jo 
vietą užėmė lenkas iš Poznanės Leonardas 
Krakeris. Vėliau buvo dar du ilš Prūsų ki
lę rektoriai: Jonas Ryvockis ir Grigalius 
Schoenhoffais, ir (trečiasis, Pilypas Frizi- 
jus (Frisius) buvo dancigietis, bet jis sa
ve laikė prūsu. Tarp nelietuvių rektorių 
be viršminėtųjų sutinkame dar tris mo
zūrus: Simoną Ugnievskį, Albertą Cieci- 
ševslkį ir Baltazarą Rogalskį, vieną iš Pa
lenkės: Stanislovą Vlošeką (Wlcszdk), vie
ną iš Lvovo Ukrainoje: Simoną Niklevi- 
čių, vieną iš Baltarusijos: Paulių Boche- 
ną, ir vieną kilusį iš Livonijos, šiandieni
nės Latvijos: Merkelį Smėlingą (Schmel- 
ling). Likusieji alštuoni buvo lietuviai. 
Pirmasis lietuvis net du kartu užėmęs šią 
vietą (buvo Jonas Gruževskis (1618-1625 
ir 1641-1643). Su antruoju lietuviu rekto
rium, iš Kauno kilusiu Albertu Kojalavi- 
čiurn prasideda ilga septynių, vienas pas
kui kitą sekusių, lietuvių Vilniaus univer
siteto vadovų serija: tai žemaitis Žygi
mantas Liauksminas (1656-1657), kaip vi- 
cerektoriuis daugiau negu metus laiko rū
pinęsis rusų ir kazokų nusiaubtais akade
mijos pastatais; po jo rektorium buvo Ka
zimieras Kdjalllavičius (1657-1662), aukš
čiau .minėtojo Alberto brolis, sunkiose (ap
linkybėse pradėjęs milžinišką atstatymo 
darbą; žemaitis Mykolas Ginkevičius 
(1662-1663), kuriam jau po metų mirtis 
nutraukė gražiai pradėtą darbą; kitas že
maitis Danielius Butvilas (1663-1666); po 
jo Iš įtakingos lietuvių didikų šeimos ki
lęs Andrius Valavičius (1666-1669) ir pa
galiau visur ‘li'tuanus“ žymimas Stanislo
vas Tupilkas (1669-1672). Taigi, iš 27 rek
torių vadovavusių Vilniaus universitetui 
pirmajame jo veiklos šimtmetyje, aštuo- 
nii, o jei pridėsime dar Paulių Boksą — 
devyni — visas trečdalis — buvo lietuviai. 
Žinant, kad tokioms pareigoms tinkamų 
lietuvių jėzuitų atsirado tiktai praėjus 
apie 40 metų nuo universiteto įsteigimo, 
per likusius 60 metų susidaro jau pusė vi
sų rektorių, kurie šaltiniuose vadinami 
‘litaurus“ ar “saimogiita“. Tikrai daug ką 
pasakanti proporcija, kokios vėliau nebe
matysime. Ji sutampa su susipratusių lie
tuvių Konstantino Sirvydo, Jono Jakna- 
vičiaus, palties Žygimanlto Liauksmino ir 
kitų veikla Vilniaus • akademijoje. Toje 
lietuvių kalbą, istoriją, papročius gaivi
nančioje atmosferoje subrendo nemaža 
aktyvių lietuvių, (kurie vėliau iškilo iki 
svarbiausių ir atsakingiausių vietų savo 
vienuolijoje. Labai galimas dalykas, kad

Su (fatumais
PASAULYJE-

A.A. PULK. TOMAS VIDUGIRIS

Tomui Vidugiriui mirus
Po suniktos operacijos Londono ligoni- 

nlėįje balandžio 27 d. mirė pik. Tomas Vi
dugiris, nepriklausomybės kovų savano
ris, Lietuvos kariuomenės karininkas, vi
suomenės veikėjas, DBLS garbės narys, 
pik. Juozo Vidugirio jaunesnis brolis.

Gimęs 1893 m. rugsėjo 20 d. Palaukių 
kaime, Subačiaus vis., Panevėžio aps., ūki
ninkų Povilo ir Veronikos Vidugirių šei
moje, Tomas mokėsi ir išlaikė eksternu 
5 klasių egzaminus Panevėžio realinėje 
mokykloje. Kilus I pasauliniam karui, 
1914 m. buvo mobilizuotas ir (beveik visą 
karą praleido turkų fronte, Kaukaze. Ki
lus Rusijoje (revoliucijai, dirbo Eiaku m. 
lietuvių (komitete ir organizavo lietuvių 
grįžimą į tėvynę.

Grįžęs į tada dar vokiečių Okupuotą 
Lietuvą 1918 m. ir sužinojęs apie Vilniu
je paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę, 
tuoj pat pradėjo savo apylinkėje orgaini- 

tofcia vystymosi kryptis būtų ilgiau pasi
likusi ir gal net nulėmusi' tolimesnę uni
versiteto raidą, ijei ne tas nelauktai viską 
iš vėžių ilšlmušęs rusų su kazokais smogtas 
1655 metais baisus smūgis. Kol buvo iš jo 
pakilta ir eltsigauita, pirmiausia teko su
telkti visas jėgas ėkzistencijos proble
moms,— nebeliko vietos kitokiems sieki
mams. Tačiau ir čia lietuviai gali didžiuo
tis, nes kaiip įtik jie, ypačiai rektorius Ka
zimieras Kojalavičius, prikėlė universite
tą iš ipelenų ir jiį įstatė vėl į normalios 
veiklos kelią.

Paulius Rabikauskas 

zuoti partizanų būrius kovai prieš oku
pantus, o vėliau ir prieš įsiveržusius (bol
ševikus. 1919 m. kovo 28 d. stojo savano
riu į Lietuvos kariuomenės Panevėžio At
skirą batalioną, kuris kovojo Aukštaitijo
je, kol išvijo įsibrovėlius iš Lietuvos teri
torijos.

Pasižymėjęs gabumais ir drąsa, Tomas 
Vidugiris 1920 m. buvo pakeltas į ikarinin- 
(kus. Už pasižymėjimą kovose 1919 m. ap
dovanotais Vyčio Kryžiumi.

Ilgą laiką tarnavo 4 pėst. pulke. 1932- 
35 m. buvo 9 pėst. pulke bataliono vadu. 
1935-40 m. — 4 pėst. pulko vado padėjė
ju. 1941 m. liepos mėn. laikinoji Lietuvos 
vyriausybė buvo paskyrusi pik. T. Vidu
girį Panevėžio apskrities viršininku. 1944 
m. tarnavo Vietinėje Rinktinėje, buvo Pa
nevėžio apskrities komendantu ir nuo 1944 
m. balandžio 27 d. buvo paskirtas Kauno 
pulko vadu. Vietinę Rinktinę gegužės 15 
d. likvidavus buvo vokiečių suimtas ir 
kalintas Salaspilio kacete, Latvijoje. Pa
leistas išvažiavo į Vokietiją ir 1948 m. 
atvyko į Angliją.

Visuomeninę veiklą T. Vidugiris pradė
jo, kaip minėta, (revoliucijos metu Kau
kaze, Ikur kartu su prof. Vincu Krėve- 
Midkevičium ir kitais (tautiečiais įsteigė 
lietuvių draugiją.

Atvykęs į Angliją, įsijungė į DBLS 
ir LRS veiklą. Nuo 1953 ilki 1978 m. buvo 
DBLS centrinio Skyriaus pirmininku. Tas 
skyrius 1955 m. 'turėjo 234 marius ruošė 
koncertus, minėjimus, turėjo ligonių lan
kymo sekciją, rėmė Tautos Fondą ir (atli
ko daug (kitų įdaubų. 1952 m. T. Vidugiris 
pradėjo (tvarkyti Centrinio Skyriaus bib
lioteką, kurioje šiandieni yra per 2.000 
knygų. Knygų Skaitytojai gyvena visoje 
D. Britanijoje, tad bibliotekos vedėjas 
knygas 'siuntinėjo paštu. Tą darbą jis dir
bo ligi Itos dienos kada toko atsigulti li
goninėn.

1957-60 m. T. Vidugiris buvo Lietuvių 
Namų -akc. b-vės direktorius ir per visą 
DBLS veiklos laiką — nuolatinis atstovas 
suvažiavimuose. Ee to, ankstyvesniais lai
kais buvo Liet. Rezistencinės Santarvės- 
vad'ovybės narys, o pastaraisiais laikais 
— Lietuvių kairių -veteranų „Ramovės“ 
narys, Vienybės klubo narys, Pirmadienio 
klubo dažnais pirmininkas, nuolatinis na
rys, paskaiiltininlkas ir meškeriotojais.

Neprikl. Lietuvoje bendradarbiavo 
„Karo Archyve“, o išeivijoje — „Santar
vėje“, kur plačiai aprašė nepriklausomy
bės kovas 1918-20 m., ir „Europos Lietu
vyje“. Parašė „Kupiškio operacija“ (Ka
ro Archyvas, VI tomas, 1935 m.).

Praeitų metų DBLS suvažiavimas, įver
tindamas pik. Tomo Vidugirio nuopelnus 
Lietuvai ir D. Britanijos Lietuvių S-igai, 
išrinko ijiį (Sąjungos garbės mariu.

Pik. T. Vidugiris, nuo ipat jaunų dienų 
kovojęs dėl Lietuvos laisvės, per visą sa-

Eilėraščiai iš Lietuvos
V. Audronis

LIETUVA ANT KRYŽIAUS

Aš — tėviškėj keleivis, tartum svetimas, 
Savam krašte užguitas tremtinys.
Nyku, kai spaudžia širdį priešo letena, 
Kai sielą gairina nuožmus šiaurys.

Aš nebylus kaip žiemą Nemunas, 
Sukaustytas ledų grandinėmis tvir

tai, —
Tai toks likimas, toks gyvenimas! — 
Už ką, kareivi, tu kritai?

Ir prie Radviliškio, ir prie (Širvintų, 
Ir prie Kėdainių karžygio mirtim? , 
Tikėjome, kad laisvė amžiams švinta, 
Kad niekas jos nebegalės atimt.

O išplėšė ją mums kaip gyvą širdį, 
Sušaudė ją prie žydinčios obels, 
Vėl mus actu ir tulžimi pagirdė. 
Ir šaukė klykė: ,,Niekad nesikeis“!..

O Viešpatie, nejau tiek kraujo veltui, 
Nejau, nejaugi veltui tiek aukų?!
Regiu prie kryžiaus Lietuvą prikaltą
Ir papuoštą erškėčių vainiku.

Nejau į laisvę keltis nebelemta,
Nejau sunykt kaip žiedui po padu? — 
Išvesk mus, Viešpatie, į Laisvės krantą, 
Pašauk į laisvę mus vardu!

PAVERGTA TĖVYNĖ

Visam pasaulyje, visuos žemynuos 
Praėjo unijų ir sąjungų laikai, 
Tik tu, o mano mylima Tėvyne, 
Lig šiol sukaustyta grandinėmis likai.

Visur kalėjimai, lageriai ir smurtas, 
Neapykanta triumfuoja, meilė pasmerk

ta, 
Kad laisvėn šaukiantiems balsams 

apkurtus, 
Apakus šviesai, žūtų jau visa tauta.

vo gyvenimą sielojosi lietuvių 'tautos ger
būviu, o gyvendamas išeivijoje nenuils
tamai dirbo tautinį darbą, kurio galuti
nis tikslas — laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.

Kilęs iš liaudies, pik. T. Vidugiris nie
kad neniutolo nuo 'savo aplinkos. Būdamas 
atviro (būdo ir visiems draugiškas, jis bu
vo visų lietuvių labai gerbiamas ir myli
mas. Nebūdamas išlaidus, iš savo kuklaus 
uždarbio išeivijoje jis sugebėjo sutaupy
ti inlemdžą sumą pinigų, kuriuos pagal 
testamerutą paliko liet, organizacijoms ir 
spaudai, siekiančAoms atsltatyjti Lietuvos 
nepriklauisoimiybę. Mirdamas jis paprašė 
jo kūną sudeginti, o pelenus palaidoti 
Lietuvoje.

(Daug tėvynei nusipelnęs a. a. įpilk. To
mas Vidugiris bus savo draugų visuomet 
prisimenamas kaip labai kuklus, visa 
širdimi atsidavęs savo tautai, vyras.

J. V.

Kotryna Grigaitytė

SAMOVARAS
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Jaučiu, jog Kamilė planuoja 
kažką, vis pasižiūri į laikrodį ir i 
Stasiuką. Skuba ir cigaretę rūkyt. 
Akimis jam vis dažniau signali
zuoja. O Stasiukas jaučiasi ge
rai, judėti nelabai rangus.

— Eisim, — staiga pakilo ji.
Sustojome visi iš karto. Mane 

apėmė pyktis ir juokas, švelnusis 
„soternas“ gundė klastai. Kamilė 
tuo metu, lyg tyčia, paėmė butelį 
ir pakėlus pažiurėjo prieš šviesą. 
Likę (dar apie trečdalis. Pasispau
dę po ranka ir stovi prie durų.

„Dabar ar niekada“, šuktelėjo 
kažkoks velniūkštis į ausį. Staiga 
prišokau prie Stasiuko, apkabinau 
ir pradėjau bučiuoti:

— Ačiū, Stasiuk, už vyną. O 
koks saldus, koks saldus! — kuž
du, vis labiau glausdamasi į jį, 
viena primerkta akim stebėdama 
Kamilę. Ji net prasižiojus žiurėjo 
į mus, o akys buvo pilnos kibirkš
čių.

— Eime į kiną, — sušuko spie
giančiai.

— Tai gal visi, ir... panelė 
Monika, — vebleno jis tokiu pa
ilsusiu balsu ir gaudė orą.

— Ne! Taip, kaip sutarta. Tik 
aš ir tu, — treptelėjo koja Kami
lė.

Jis pabučiavo ranką ir atbulas 
ėjo į duris, tarsi norėdamas aki
mis mane ištraukti su savim 
drauge. Jiems išėjus, mėginau 
pasisukt ant užkulnio, bet nieko 
neišėjo. Pečiais atsirėmus į duris, 
delnais užsiėmiau burną, kad ne- 
suprunksčiau: še tau ir samova- 
ras. Jie ten pusbalsiu barėsi ir po 
valandėlės tylėdami nulipo laip
tais.

Mano kaimynė daugiau nebesi
rodė. Rytais žymiai anksčiau vie
na išbėgdavo į darbą. Labiausiai 
vengdavo susitikti niekieno plo
te. Jei pasitaikydavo, kaid abi kar
tu praverdavom duris, tai abi kar
tu ir vėl vidun įsitraukdavom, ty
liai jas uždarydamos. Netikėtai 
kur pasipynusios viena kitai po 
kojų, išspausdavom žodį „labas“, 
kuris būdavo visų kalbų pradžia 
ir pabaiga. Taip bėgo savaitė po 
savaitės.

Trečią dieną po to įvykio pa
skambino man įstaigon Stasiu
kas. Prašė būtinai susitikti. Turįs 
neišpasakytai svarbų reikalą. Mel
dė nedelsiant paskirti susitikimo 
vietą ir laiką. Pamaniau, gal kokią 
pirtį Kamilė ruošia, tai jis nori 
įspėti. O gal jis imsis tarpinin
kauti, kad susitaikytumėm. Juk 
iš tikrųjų baisiai nepatogu susi- 
pykus gyventi tokioj neišvengia
moj kaimynystėj. Sutarėm susi
tikti tą pat dieną Putvinskio gat
vėj, Karo muziejaus užnugary, 
lygiai penktą valandą. Man išei
nant, Kamilė buvo namie ir šne
kučiavosi su savininke, atėjusia 
nusiimti paklodžių nuo virvių. 
Už paklodžių jos nė viena manęs 
nematė, bet laiptais nulipant, be 
abejo, girdėjo. Ėjau neatsigręžda
ma, kažkokio blogo nujautimo ge
nama. Stasiukas jau laukė. Atro
dė labai sentimentalus, o gal net 
liūdnas. Karo muziejaus laikrodis 
savo garsais atskaitė penkias va
landas. Jis pagarbiai pabučiavo 
man ranką. —

— Esu laimingas jus matyti.
— Ačiū...
—Eidami iš kino, mudu su Ka

mile visai susipykom.
_ Už ką?
— Ar reikia dar klausti? Aš bu

vau toks laimingas, — paėmė ma
ne po ranka.

— Aš kitaip ir negalvoju.

— Ar tikrai?
—Kamilė juk myli jus.
—Daugiau man tai nėra svar

bu. Bukim atviri... prisiminkim 
paskutinį momentą prieš išeinant 
iš jūsų, — glaudžia petį dar tvir
čiau. O man jau nei šis, nei tas.

—Aš neduodu jokios reikšmės 
tam momentui, — sakau šaltai.

—Nejaugi... kalbant apie patį 
atsisveikinimą? — išsigando ir, 
net virptelėjęs, pažvelgė į mane.

— Taip...
žengėm keletą žingsnių tylėda

mi.
— Kodėl jūs taip padarėt, pa

nele Monika?
— Man labai nemalonu prisipa

žinti, kodėl tai padariau. Norėjau 
šiuo budu atpratinti Kamilę ve
džiotis savo svečius pas mane. Tai 
■man atima privatumą, labai atsi
prašau...

Jis paleido mano alkūnę:
— Nieko sau rafinerija.
— Sutinku, kad negerai. Bet 

smulkmena po smulkmenos, Ir 
prisikrovė akumuliatorius. Kami
lė nepaiso, kai jai sakai. Ji moka 
nematyt ir negirdėt, kas jai ne
naudinga.

— Esate geras šaulys. Krito du 
iš karto.

— Kam taip tragiškai? Kai vie
nas myli, o kitas dar neataušęs, 
bėdos nėra. Kam nepristabdėt sa
vo vaizduotės. Juk žinot, kad esu 
su Vyteniu susižadėjus.

— Tai dar ne paskutinis spren
dimas. Gyvenime buna staigių ir 
netikėtų posūkių.

—šiuo atveju niekas nepasikei
tė, — spėjau dar pabrėžti, priėjus 
Daukanto gatvės kampą.

Apsisukom atgal. Net kvapą už
ėmė: sparčiais žingsniais ėjo į 
mus Kamilė. Atsegtas jos lietpal
tis plevėsavo vėjuje, plaukai, ku
rie patys sukdavos nuo drėgmės, 

buvo pasišiaušę kaip pienė. žo
džio netarus, rankos Stasiuku! ne- 
padavus, pro elektros stoties pa
stato kampą sprukau Daukanto 
gatve žemyn, beveik bėgte. Kaip 
jiems ten ėjosi, kaip Stasiukas aiš
kinosi, niekad nesužinojau. Jis 
daugiau pas Kamilę nebeūžė j o. 
Kiti ją vėliau matydavo užeinant 
pas Stasiuką.

Kamilė dirbo mašininkių kam
bary, kurį paprastai ministerijoj 
vadindavo pletkinyčia, nes ten iš 
visų skyrių kartu su raštais su
plaukdavo ir išplaukdavo visos 
tikros ir netikros naujienos, šįkart 
jos vulkanu išsiliejo ir, reikia pa
sakyti, labai netikros: aš vyrų vi
liotoja, klastinga, veidmainė o 
ant galo pats didžiausias svoris 
— pirmos rūšies paleistuvė. Stai
ga tapau ministerijoj populiariau
sia moterim. Kartą mano tiesio
ginis asmeninio skyriaus viršinin
kas, jau senyvas žmogus, laikyda
mas rankoje anoniminį laišką, 
ėmė ir paklausė:

— Jūs, tur būt, girdėjot, panele 
sekretore, apie save ministerijoj 
sklindančias nelabai geras kalbas, 
kuriomis niekas nepatikės, kas 
jus pažįsta, štai ir šitas laiškas, 
nukreiptas prieš jus. Kadangi jis 
yra anoniminis ir neliečia tarny
binių reikalų, leiskit man jūsų 
akyse jį sunaikinti.

Tai sakydamas, į smulkiausius 
gabalėlius suplėšęs laišką, sužėrė 
popierdėžėn. Nors žemėn pra
smek...

— Ponas viršininke, labai ačiū 
už pasitikėjimą, —• pradėjau gi
liai atsikvėpus. — Esu kalta. Pa
dariau šį tą, kad sukelčiau savo 
kaimynei pavydą nežinodama, 
kad ji yra tikra pavydo čempionė. 
Aš tik norėjau, kad ji nesivedžio- 
tų savo simpatijos pas mane, kad 
man jokiu atveju netrukdytų. Vi

sa bėda, kad laikiau save gudria, 
gal net išmintinga, o pasielgiau 
visai kvailai. Maniau, liausis ve
džioti į mano butą savo svečius, o 
visa kita paliks kaip buvę. Deja, 
išėjo kitaip. Tai blogiausias žings
nis mano gyvenime.

— Kiek ten to jūsų gyvenimo 
tebuvo! — nusišypsojo viršinin
kas, — Pamatyt savo klaidą ir 
prisipažint jau yra dorybė, — 
paguodė.

Tai dar negana. Grįžus namo, 
radau Vytenio laišką, šis prisiun
tė apie mane anoniminį gana 
vulgarų Jaišką su savo prierašu: 
„Miela Monika, norėčiau išgirsti 
iš Tavęs pačios. Vis dėl to yra ko
kia nors priežastis šiai anonim- 
kai“.

Rudenį ištekėjau ir išsikėliau iš 
Kauno. Su Kamile taip ir neteko 
daugiau susitikti. Vengiau ir jos 
Stasiuko. Girdėjau, kad juodu vėl 
susigiedojo. Praėjo pora gerų ir 
pora karčių metų. Lietuva gyveno 
baisias dienas. Keitėsi okupacijos. 
Mudu su Vyteniu vėl atsidūrėm 
Kaune. Laikinoji sostinė jau ki
taip atrodė. Karo žymės, užkali
nėti krautuvių langai, įvestos 
maisto kortelės visame krašte. O 
svarbiausia — visiems bendra, 
slegianti nuotaika.

Kartą bestovėdama eilėj prie 
maisto parduotuvės, pamačiau 
Kamilę. Ties ja vežimėly miegojo 
gal poros metų kūdikis. Ji atro
dė išvargusi ir," besilaikydama ve
žimėlio, nekantriai žvilgčiojo į už
darytas maisto parduotuvės du
ris. Tas pats dangus virš musų 
galvų buvo prigužėjęs grėsmingų 
debesų.

(Bus daugiau)
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Balsas iš
Šis laiškas išsiųstas iš Lietuvos sau

sio mėn. viduryje. Buvo ilgai pake
liui

Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi!
Mūsų kova šventa ir teisinga — mes 

nugalėsimi 
Piliečiai, perskaitę šį atsišaukimą, tuoj 
pat padiauginkit, išplalbinkit krašto vidu
je ir stenkitės perduoti į laisvą užsienį!

Būkite atsargūs, nes jus seka KGB 
agentai!

LAIKAS PABUSTI, LIETUVIAI!

Istorijos ratas nestovi vietoje. Jis suka
si ir neša mus. Laiko rodyklė greit paro
dys 1979 metus. Mes eikime ir sutikime 
juos su pasitikėjimu, su meile savo arti
mui, su laisvės viltimi.

Ta proga Lietuvos Nacionalinis Liau
dies Frontas vėl kreipiasi į jus visus — 
tikinčiuosius ir netikinčius, moksleivius, 
studentus, mokytojus, dėstytojus, auklė
tojus, kunigus, darbininkus, valstiečius, 
kareivius ir karininkus, į visus naciona- 
liškai galvojančius lietuvius su prašymu 
neužmiršti mūsų praeities ir pagerbti tuos 
tautos sūnus ir dukteris, tuos laisvės ko
votojus, savanorius, sukilėlius, partizanus 
-ir rezistentus, kurie -atidavė -savo gyvybes 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Mes užtikriname visus jus, kad jų pralie
tas -kraujas nenueis veltui, nes jų pradėta 
kova, kova šventa ir teisinga, kova už mū
sų valstybės atstatymą nepasibaigė. Ji tę
siama dabar ir tęsis rytoj, iki tol, kol ji 
bus laimėta.

Sunkioje epochoje gyvename. Nepaslap- 
tis, kad mūsų laisvinimo kova buvo ir yra 
laibai suniki. Mes esame palikti vieni už
miršti ir seniai išduoti. Niekas mumis ne
sirūpina ir nei viena Vakarų valstybė ne
mano padėti ar išvaduoti. Jau minėjome 
praeitame biuletenyje, kad Vakarai kola
boruoja su mūsų valstybės pavergėja 
TSRS. Nepaisant tokios nenaudingos 
mums padėties, NLF nurodo 'kelią į išsi
laisvinimą ir kai kurios prošvaistės jau 
pasirodė.

Pirmoji tokia yra lenko popiežiaus iš
rinkimas. NLF mano, kad jo atėjimas į 
Vatikano sostą padės Lietuvos katali
kams, o taip ipat visiems lietuviams (idar 
ir dabar tikinčiųjų mes priskaitome virš 
80%) kovoti dėl religinių ir tautinių lais
vių. Jo paprastumas ir humaniškumas b-ei 
broliška meilė lietuviams — -mus uždega, 
įkvepia ir Skatina naujiems laisvės žy
giams.

Antroji prošvaistė, tai -mūsų kaimynės 
Lenkijos pasukimas grynai nacionaliniu 
keliu-. Lenkai oficialiai atšventė savo ne
priklausomybės -šventę lapkričio 11 d. 
Virš 10.000 demonstrantų išėjo į Varšuvos 
gatves. NLF sveikina patriotišką lenkų 
tautą ir broliaujasi su jos avangardu — 
lenkų darbininkų klase!

Trečia galimybė, tai NLF ryšys su RUN 
(Ukrainiečių Nacionalistų Sąjūdis). Lie
tuvos Nacionalinis Liauidės Frontas infor
muoja visus dorus lietuvius, ika-d sutin
kant 1979 metus, mes einame kartu su sa
vo kovos įbroliais latviais, estais, lenkais 
ir ukrainiečiais. Mūsų kovos diapozonas 
jau išėjo iš nacionalinių rėmų.

NLF Skelbia 1979 metus taikingų ir pla
čių -demonstracijų metais. Kviečiame vi
sus talkininkauti -mūsų laisvės kovoje. 
Jei būsime vieningi, Maskva nieko mums 
nepadarys. -Rusų tautos pažangieji pilie
čiai, rusų nacionalistai mūsų pusėje taip 
pat

Įspėjame Lietuvos komunistus, tuos są
moningus Maskvos tarnus ir lietuvius 
'komjaunuolius, tuos, kurie dar neperėjo 
į Lietuvos Laisvojo Demokratinio Jauni
mo Sąjungos (LLDJS) -pusę, kad laikas 
pabusti ir pasukti į NLF rodomą Lietu
vos atgimimo kelią, nes vėliau gali būti 
per vėlu. Nevenkite mūsų teisingos ir vi
sos tautos platformos, kol kas -nelegalios 
ir persekioj-amos, bet ji yra visų lietuvių 
kėlias į laisvę ir valstybinę nepriklauso
mybę.

NLF aktyvas ir mus remianti sąmonin
ga patriotiška initeligemltija pasisakė ir pa
sisakys už demokratinę santvarką, kiuri 
suteiks visiems lietuviams pilną laisvę 
nepriklausomoj valstybėje be savų išnau
dotojų ir svetimų engėjų. Mes esame lie
tuvių liaudies atstovai, patriotai ir remia
me dabartinės Lietuvos ekonominius, so
cialinius, mokslinius laimėjimus, bet -mes 
atmetame Maskvos imperialistinę poli
tiką, nukreiptą prieš Pabaltijo, Ukrainos 
ir kitas jėga pagrobtas tautas, -kurios pa
gal Lenino laisvės ir tautų apsisprendimo 
teises buvo pasirinkusios laisvės kelią. 
Tokia buvo Lietuva, Latvija, Estija, Uk
raina, Gruzija ir kitos. Tačiau initemacio- 
naliniiai Rusijos komunistai, nusižengę 
-Lenino mokslui, minėtas šalis pasigrobė 
ir privertė tarnauti jų imperialistiniams 
planams. NLF šiame punkte nesutinka su 
Maskvos kompartijos generaline linija, 
kuri veda prie pasaulinės hegemonijos ir 
imperialistinio karo. Mes prieš karą, mes 
prieš sovietinį imperializmą, rusišką šo
vinizmą ir nepripažįstame sovietinės dik
tatūros,, nėfegiapliia-i primestos mums lie
tuviams ir kitoms pavergtoms tautoms. 
Mes kaltiname SSSR vyriausybę Pabaltijo 
aneksijoje 1940 metais. TSRS ir fašistinė 
Vokietija pradėjo anitrą pasaulinį karą, 
užpuolusios Lenkiją ir okupavusios Lie
tuvą, -Latviją, Estiją (pagal slaptą Berly-

Lietuvos
no sutartį, protokolą, pasirašytą 23.08 ir 
28. 09. 1939).

Dėl tos priežasties mes nelaikome Lie
tuvos TSRS dalimi, kadangi Stalino-Mo- 
1-otovo vyriausybė, šiandien pasmerkta ir 
TSKP, įvykdė agresijos aktą prieš kaimy
nines valstybes. Vadinasi primestais mums 
režimas su LTSR vyriausybe yra nelega
lus. JAV, Anglija, Kanada ir kiltos laisvų
jų Vakarų šalys nepripažįsta Pabaltijo 
aneksijos. Mes dar turime savo konsula
tus tose valstybėse.

NLF, stovėdamas Lietuvos liaudies po
zicijose, negali nepasakyti jai -tiesos. Su
praskite, taurtiečiiiali, kad TSRS celntrinė 
vyriausybė apie -tai gerai žino ir primena 
savo įsipareigojimų punktus, duotus savo 
sąjungininkams. Reikalaukime iš L. Brež
nevo teisingos Lenino politikos Pabaltijo 
atžvilgiu, nes 1920 metais Lenino vyriau
sybės latstova-i pripažino mūsų laisvą res
publiką ir Stalino klaida turi būti atitai
syta. Mes turime atgauti nacionalinę lais
vę ir politinę nepriklausomybę!

NLF politika nėra nukreipta -prieš rusų 
tautą ar socializmą bendra prasme. Mes 
antifašistai ir nieko bendro neturį su tais 
lietuviais, kurie kolaboravo laike bjaurios 
nacistinės okupacijos Lietuvoje, mes taip 
pat nepripažįstame ir tos sovietinės plat
formos, tų parsidavėlių lietuvių Maskvai, 
kurie prisidėjo prie Stalino laikų lietuvių 
tautos naikinimo, dirbtinos revoliucijos 
ir visų antilietuviškų, an-tili-audinii-ų aktų. 
Su tais lietuviais mes nieko neturime 
bendro ir laikome tėvynės išdavikais, tau
tos atplaišomis, kaip ir tuos, kurie ben- 
dradiantbi-avo su fašistiniais okupantais. 
Mes prieš bet kokią diktatūrą ir komu
nistinį, ideologinį ar religinį fanatizmą! 
Mes už visos tautos laisvę, už demokrati
nę Lietuvą kaip valstybę su visomis na
cionalinėmis įstaigomis — nacionaline 
armija, teisingomis etnografinėmis sieno
mis, savais pinigais, su savo nacionaline 
liaudies vyriausybe ir valstybiniais atsto
vais kitose šalyse ir Suvienytųjų Nacijų 
organizacijoj e.

NLF, vykdydamas savo paskelbtą pro
gramą, nuo šios platformos niekuomet ne
nueis ir yra itik-ras, kad pergalė bus pa
siekta. Lietuvos Nacionalinis Liaudies 
Frontas nebijo jokių šmeižtų iš Lietuvos 
komunistų parsidavėlių pusės, o taip pat 
Lietuvos reakcijos užsienyje, visų tų tau
tinių karjeristų ir prisiplakėlių prie visų 
svetimų santvarkų ir režimų. NLF kaip 
patriotinė ir liaudies draugų sąjunga sta
to aukščiau- už viską savo -tautos ir visų 
kitų tautų laisvę ir nepriklausomybę!

VILNIUS, 25. 12. 1918. Lietuvos Nacio
nalinis Frontas (Gemlštabas)
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Leidžia Lietuvių Vargonininkų — Muzikų 
Sąjunga: 63-23 Wetherole St., Rego Parik, 
N. Y. 11374. Išeina 4 sykius per metus. 
Prenumerata metams 5 dol. Šis numeris 
20 psl.

EUROPOS LIETUVIS

LIETUVOJE
BESOČIAI TALKININKAI

Į Agluoną atvyko patalkinti dvi dešim
tys studentų. Kitur, žinia, studentai nuka
sa bulves, padeda sukrauti stirtas, suren
ka iš laukų -akmenis, kaimo gražuoles pa
šokdina, pamengina. Agluonoje kitokie 
studentai talkininkavo. Darbą ir gražuo
les jiems nors -ant nosies kalbink, — ne
mato. Tik kai susėda valgykloje prie sta
lo, — baisu. Išsrebia po penkias lėkštes 
barščių ir dar lalkanomis akimis žvalgosi 
į virėjas. Padluoda guliašo — po dubenį 
kaip .’reikiant. Ištašo ir d-ar iš puodų plu
tele išgramdo. Per dvi savaites studentai 
sutašė -aruodą bulvių, kelis -bekonus ir 
veršius.

—■ Kriminalas! — saiko virėjos ūkio di
rektoriui S. Fokui. — Elgetomis visus iš
varys.

— Išvarys ir niekas nepatikės, — sutiko 
galva.

— Vyriausiais ūkio buhalteris A. Lingai- 
tis, paskaičiavęs, kiek 'studentai suvalgė, 
susiėmė už galvos ir Akmenės kooperati
ninkams pervedė -visą tūkstantį rublių.

— Bet ar 'studentai kalti, kad jų skran
džiai kaip -girnos — padarė humanišką iš
vadą S. Fokas. — Neskriauskime.

Iš studentų buvo išskaityta už maistą 
tik 393 rubliai.

Studentai išvažiavo. Atėjo žiema. Stu
dentai j'aiu seniai srebia barščius 'savo sti
pendijos sąskaita, o tarybinio ūkio val
gykloje ir toliau dėdiasi negirdėti neregė
ti dalykai. Išverda virėjos kumpį, api
barsto pipirais ir česnakais, įprišutin-a 
puod ą gulilalšo.

— Buis rytojui, — sako. — Mechaniza
toriams, įremontuojantiems techniką.

Atėjusios rytą čiumpa peilius — pa- 
p-jiaustys kumpio, o jo tik kauleliai belikę.

Tokios istorijos kartojasi daug kairių.
— Vaidenasi, — sako virėjos ūkio di

rektoriui S. Fokiuii.
— Tyliau — nuramina šis moteriškes. 

— Kas patikės, kad atomo amžiuje vaide
nasi?

Ilgai S. Fokas galvojo, ką daryti. 'Sako, 
pristatė palei valgyklą kilpų ir spąstų. 
Neįkliuvo niekas, o kumpiai su česniakė- 
liu suvalgyti. Vėl išsikvietė su visa skai
čiavimo technika vyr. buhalterį A. Lin- 
gaiiltį. Buhalteriai, žinia, žmonės supratin

Tautinės paramos fondas
Žmonijos iistoįrijo'je netrūksta pavyz

džių, kuomet didžiosios tautos žuvo, bet 
matos išliko ir kleiste j o. |Eiat kurioje ko
voje maža, bet tyra širdis su gaja minti
mi visuomlelt nugalės 'blogio užviešpatau
tą, kad ir milžinui priklausantį, kūną.

Mūsų mažame, mums gražiausiame Kr 
brangiausiame krašte, Lietuvoje, šioje 
dramatiškoje plotmėje vyksta tokia iš pa-, 
žiūros 'nelygi kova jau arti 40 metų; kova 
— nuolaitinlė, nepalaužiama, įtempta, daž
niai žiauri; kova — reikalaujanti ryžto ir 
aukų; kova, kurioje širdies tyrumas ir 
viltis yra kelrodis ir palydovas į lietuvių 
tautos šviesų laisvą rytojų.

Tokiais tragiškais lietuvių tautos liki
mo laikais Didžiosios Pareigos 'įsakymas 
kiekvienam lietuviui yra tik vienas — 
priešintis paisik'ėisiinlto'jui, kuris siekia lie
tuvių tautos sunaikinimo.

Visą sunkią šios Didžiosios Pareigos 
įsakymo naštą neša lietuvis krašte. Lai
kui bėgant, metas iš 'metų ši našta daro
si vis sunkesnė, pasiprieSiinimais vis at
kaklesnis, kova vis žiauresnė..., bet kuri 
pagalba lietuviui kovotojui krašte darosi 
vis būtinesnė — būtinesnė jam pačiam, 
būtinesnė jo paliktiesiems Skausme ir 
aSairose prie išardyto užgesusio šeimos ži
dinio.

Mes, palikę savo gimtąjį kraštą, kur 
begyvendami nesame atpalaiduoti nuo 
Didžiosios Pareigos įsakymo, mies negali
me likti vykstančios savos tautos tragedi
jos žiūrovais, mūsų gyvenimas įtaptų tuš
čiu ir beprasmišku; mes patys taptume 
ne tik savo dvasios, bet ir savo tautos 
skurdžiais.

Šių minčių vedini DBLS atstovai, suva
žiavę Londone š. m. balandžio 1 d. nuta
rė be kitų jau vykdomų ir dar planuoja
mų Didžiajai Pareigai vykdyti darbų 
įsteigti Tautinės Paramos Fondą.

Fondo įstatai formuluoja savo tikslą 
aiškiai ir kukliai, būtent — „stiprinti lie
tuvių tautinį solidarumą, sudarant sąly
gas lietuvių visuomenei D. Britanijoje da
lyvauti materialinės paramos telkime: a) 
lietuviams, persekiojamiems arba pateku
siems vargan už Lietuvių Tautos ir Žmo
nių Teisių gynimą; b) lietuviams, ypatin
gai jaunimui, gyvenančiam lietuvybės iš
laikymui nepalankiose sąlygose“. Čiia tu
rimi galvoje tik tie jaunuoliai, kurie gy
vena svetimos okupacijos priespaudoje, 
yra lietuviai, nori išlikti lietuviais, bet 
reikalingi medžiaginės p®ramos išsimoks
linimui.

Kiek kalbamais Fondas bus .sėkmingas, 
kokioj apimty jis pajėgs įgyvendinti už
sibrėžtą tikslą, žinolma, priklausys įtik nuo 
mūsų pačių, t. y. nuo to, kiek mes visi ir 
kiekvienas iš mūsų tarpo šiuo Fondu su
sidomėsime ir kiek savo įnašais jame da

gi, moka patvarkyti popierius. A. Linigai- 
tis vėl Akmenės kooperatininkams perve
dė 1.267 rublius ir 77 kapeikas už... talki
ninkų maitinimą, nors tuo -metu ūkyje 
studentų nebuvo nė kvapo.

S. Pikelis („Valstiečių laikraštis“)

LITUANISTINIAI VADOVĖLIAI

Pastaruoju metu Lietuvoje pasirodė net 
keletas lietuvių kalbos studijų. Paminėti
nas E. Jakaitienės, A. Laigonaitės ir A. 
Paulauskienės „Lietuvių kalbos morfolo
gija“, Z. Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos 
dialektologija“, P. Gailumo „Lietuvių 
kalbos metodika“, A. Laiigoniaiitės „Lietu
vių kalbos akcentologija“ ir A. Pakerio 
„Lietuvių bendrinės kalbos fonetikos pra
tybos“. Greitai pasirodys leksikologijos 
(E. Jakaitienės) -ir istorinės gramatikos 
(Z, Zinkevičiaus) vadovėliai. Be to, A. 
Girdenis baigia fonologijos kursą, J. Ka- 
belika — baltų filologijos įvadą.

AMERIKIETIS ŽURNALISTAS
SUPYKINO KOMUNISTUS

„Tiesa“ -ir „Sovietsk-a-ja Litva“ smarkiai 
puolė amciriiktečių žurnalistą Ribin 
Knight, kuris savo straipsnyje paminėjo, 
kad lietuviai su dideliu pasiilgimu prisi
mena nepriklausomybės metus.

Komunistams taip pat nepatiko ir jo 
pastebėtas lietuvių dėkingumas JAV, kad 
jos nepripažino Lietuvos prijungimo prie 
vaidinamosios rusų imperijos.

„ANTROJI MANO TĖVYNĖ“

šiuo vardu yra pavadintas Čekoslovaki
jos filmas, Skirtas Lietuvos operos žvaigž
dei Aleksandrai Staškevičių tei. Aleksand
ra studijavo muziką Prahos konservato
rijoje. Pasižymėjusi ten, Kaune iškilo į 
pirmaeilius sopranus, šis filmas rodė iš
traukas iš Vilniaus televizijos, kuriose 
mūsų dainininkė vaikšto Prahos gatvėse 
ir atsakinėja į žurnalistų klausimus.

KOMUNISTAI „GYDO“ GALICKAITĘ

Gunaras Rodė, šiemet į Vakarus išleis
tas latvių disidentas, praneša apie Juraitę 
Galickaitę, dabar prievarta „gydomą“ psi
chiatrinėje ligoninėje. Jos „liga“ — vie
šoje demonstracijoje ji buvo apsisiautusi 
lietuviška trispalve. Pats Rodė irgi perėjo 
tokio „gydlymo“ kursą.

lyvausime.
Kiekvienas lietuvis kviečiamas būti šio 

Fondo rėmėju (įmokėjęs 5 sv. metams) 
arba paprastu nariu (įmokėjęs tik vieną 
sv. metams). Taipgi kviečiamos organiza
cijos (klubai, draugijos) šį Fondą remti. 
Jų įnašai nustatomi su kiekvienu iš jų 
susitarus atskirai.

Organizacija — Fondo centras yra 
Londone Lietuvių Namų adresu, atskiruo
se miestuose, kur gyvena daugiau lietu
vių, Fondas turės savus įgaliotinius. Jų 
tinklas jau pradedamas sudarinėti. Tose 
vietovėse, kur įgaliotinių nepasisektų su
rasti, tas pareigiais eis DBLS skyrius, iki 
įgaliotinis bus suralstas.

Aukos, kurios kadaise anksčiau buvo 
įmolkėtos „Geležiniam Fondui“, bus per
vestos Tautinės Paramos Fondui. Tie, ku
rie norėtų tęsti savo aukų siuntimą arba 
norėtų pradėti naujai jau dabar, kviečia
mi siųsti Lietuvių Namų adresu Londone 
arba įteikti savo DBLS skyriaus pirmi
ninkui. Jeigu aukotojas pageidautų, kad 
jo -auka būtų panaudota kuriam nors spe
cialiam tikslui, bet nepriešinigam Fondui 
bendrai nustatytam, tokia siunčiama au
ka turėtų būti lydima laiško, aiškiai nu
sakančio aukos tikslą. Fondb valdyba to
kį pageidavimą apsvarstys ir duos jam 
atitinkamą eigą.

Tautinės Panamos Fondas palaikys ry
šius su kitur panašiems tikslams veikian
čiais lietuvių fondais pasaulyje ir ieškos 
santykių įsu tarptautinėmis organizacijo
mis, jeigu jos galės būti naudingos jo 
veiklai.

Tuo tarpu, iki Fondo niairių-rėmėjų su
važiavimo, visus Fondo reikalus tvarko 
provizorinė valdyba, kuriai įpirmininlfcau- 
jai R. Šova; nariai — V. Ignaitiis, P. Maša- 
laiitis, S. Kuzminskas (reikalų vedėjas- 
sekret orius).

Štai tokie yra Fondo uždaviniai ir to
kia jo bendra struktūra.

Šilo Fonldlo pasiisekiimials) prilki'aiusyis įtik 
nuo mūsų pačių. O jis ir negali nepasisek
ti!.. Jeigu kiekvienas suprasime ir įsisą
moninsime, kad pagrindinis lalidas lietu
vių tautos laisvei ir Lietuvos nepriklau
somybei ateity yra lietuvis — kovotojas 
krašte. Jo ryžtas, jo kova, jo .auka išlaikė 
ir išlaikys lietuvių tautą gyvą ir tuo pa
čiu kūrybingą .pasaulio tautų bendruome
nėje. Kovodamas jis pats, jo šeima, jo ar
timieji dažnai atsiduria nepaprastai sun
kioje būklėje. Ir štai čia Tautinės Para
mos Fondlas, ir štai čia Tavo, mielas lie
tuvi, į jį įmestas skatikais ateis jiems pa
dėti, juos paguosti, juos kovoje sustiprin
ti.

Stasys Kuzminskas
Fondo valdybos vardu

Kiti rašo
Lietuvos pogrindžio spauda apie 
Vilniaus universitetą.

Ištrauka iš pogrindžio leidinio AL
MA MATER vedamojo žodžio.

Po Antrojo pasaulinio karo, kaip žino
me, Lietuva neatgavo savo Nepriklauso
mybės. Nors Vilniaus universitetas ir 
buvo atkurtas, bet jis įgavo daugiau ne 
ALMA MATER, bet MATER DOLOROSA 
pavidalą. Jis neturi jokio savarankišku- 
mo. Jo kryptį ir veiklą reglamentuoja 
svetimtaučiai. Visą jo darbą kontroliuo
ja Maskva, priešiškai nusiteikusi prieš 
visą lietuvių tautą, kuri, pagal mums 
primestą ideologiją turės 'išnykti, įsilie- 
damia ,į tarybinį (rusiškąjį) konglome
ratą. Ir kalba bus viena — internaciona
linė, it.y. rusiškoji.

Vilniaus universitetas, kaip ir kitos 
Lietuvos aukštosios mokyklos, dabar yra 
pajungtos tokiems tikslams įgyvendinti. 
To nebeslepia net ir oficialūs Okupacinės 
valdžios nutarimai, dokumentai. Jie 
.skelbia, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų 
uždavinys yra virsti internacionalizmo 
(tokia dabar rusifikacijos priedanga) 
skleidėjais, kad greičiau Lietuva susilie
tų su „didžiąja rusų tauta“. Dalykai, 
skirti skleisti tokiai „ideologijai“, užima 
didžiausią mokymuisi Skirtą laiko dalį.

Ir tokia mokymo sistema duoda tam 
tikrų vaisių, žinoma labai pragaištingų 
Ir, deja, yra ne tik tokių studentų, bet 
ir dėstytojų, kurie, nors ir laiko save 
lietuviais, nor dar kalba lietuviškai, bet 
tautinis sąmoningumas toks menkas, kad 
iš jų dvelkia .svetima dvasia. Tokie 
„lietuviai“ jau yra mūsų tautos orga
nizmo mirusios ląstelės.

Sunkus dabar tautai laikotarpis, gal 
sunkiausias iš visų kada nors buvusių 
Lietuvos istorijoje. Gresia pavojus jau 
visos tautos egzistencijai. Nors dabar 
vykdoma ta pati carinės okupacijos po
litika, bet priemonės yra ne tik žiau
resnės, bet žymiai rafinuotesnės, todėl 
ir rezultatai didesni. Nuo to nelaisvas 
ir mūsų universitetas.

Gyvą susirūpinimą ir didžiausią atsa
komybę turi jausti kiekvienas sąmonin
gas lietuvis, ypač inteligentas ar juo be
siruošiąs tapti. Niekas neturi stovėti 
nuošaliai, kai tautai gresią mirtinas pa
vojus. Šis susirūpinimas ir atsakomybė 
yra svarbiausioji priežastis, pašaukusi 
gyventi ir šį leidinį.

Kai mes įsigiliname į mūsų universi
teto istoriją, kartais mums atrodo, kad 
kai kurie jo gyvenimo momentai galėjo 
būti ne taip logiški', jei to ar kito meto 
lietuviai būtų buvę sąmoningesni, jei būtų 
'buvę daugiau susipratimo. Tai tiesa. 
Bet neturime užmiršti, kad vėlesnių lai
kų vertintojai taip pat svarstys dabar
tinį mūsų gyvenamąjį laikotarpį ir, gal 
būt, su dar didesniu karteliu žiūrės į 
mūsų laikus, į mūsų akademinį jaunimą 
ir klaus, kodėl nebuvome pakankamai 
pąmoriingii, atsparūs^ kovingi, kai Ayko 
tautos tragedija. Juk visuose kraštuose 
ir visais laikais akademinis jaunimas, 
studentijai buvo ir yra viso jaunimo 
vadovas, inliloialtloirius, tįlkvėpė'j'aisi. 
■Paganiau akademinis jaunimas, pali
kęs auditorijas, išėjęs į gyvenimą, irgi 
bus visuomenės priekyje. Čia ar .glūdi 
didžiausia mūsų atsakomybė.

Šios atsakomybės akivaizdoje kyla to
kie klausimai, kurie verčia visus rimtai 
susimąstyti: Ar mes pakankamai pade
dame savo tautai suniktoje priespaudo
je visais galimais būdais? O gal mes 
plaukiame pavėjui, tuo pasitarnaudami 
mūsų tautos duobkasiams? Ar mes esa
me giliai susirūpinę savo tautos nacio
naline kultūra? O gal tiesiogiai ar ne- 
itiesiogiiai padedame ją naikinti? Ar mes 
tarnaujame tikrajam mokslui, tiesai? O 
gal vietoj tiesos ir tikro moksto tenki- 
namės tik jų regimybe, pigia propagan
da? Ar mes esame tiesos švyturiai, ar 
tik svetimos ideologijos įrankiai?

Okupantai, norėdami „Sulieti“ pa
vergtą kraštą su savo teritorija, norėda
mi nutautinti, pirmiausia siekia sunai
kinti tautos atmintį — jos istoriją, štai 
dėl ko mes vidurinėse mokyklose tiek 
mažai tegirdėjome iš Lietuvos istorijos. 
O jei ką ir girdėjome, tai taip tenden
cingai, taip iškreiptai, kad tokios „ži
nios“ pasitarnavo tik prieš lietuvių tau
tą nukreiptai ideologijai mūsų sąmonė
je įtvirtinti. Dėl šios priežasties ne vie
nas tapo savo krašto istorijos, o tuo pa
čiu ir savo tautos 'ignorantu. ,,ALMA 
MATER“ nori pagal galimybes priminti 
tuos mūsų praeities puslapius, kuriuos 
labiausiai stengiamasi sufalsifikuoti ar
ba nutylėti.

Kas įdomesnio
UŽ 8 SV. i LIETUVĄ

šiais laikais sunku tikėti, kad keturių 
dienų kelionė laivu iš Londono į Klaipė
dą, įslkaitant maistą, neipriklausomois Lie
tuvos laikais kainavo tik 8 sv. Ten ir at
gal bilietas — 12 sv.

Šią informaciją randame Lietuvą įsi
mylėjusio autoriaus E. C. Davies knygoje 
„A Wayfarer in Estonia, Latvia and Li
thuania“. Jo įspūdžius Lietuvoje pramis
tame spausdinti šiuose puslapiuose.
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Europos _
Lietuvių Kronika

Konkursas
Redakcija primena, kad Europos Lie

tuviško Jaunimo Konkursas tęsiasi ir čia 
■kartoja jo taisykles.

1) Konkurse gali dalyvauti visi Euro
poje gimę ar ten gyvenantieji 18-28 metų 
amžiaus lietuviai jaunuoliai-ės.

2) 1979 metais PLJS-gos Kongreso me
tu bus įteiktos trys premijos: pirmoji 
£200, antroji £125, trečioji £75.

3) Premijos bus paskirtos tiems jau- 
niuolilams-ėms, 'kurie, komisijos nuomone, 
ilki 1979 m. (birželio 15 d. atliks bent vie
ną šių darbų:

a) iparuoš ir išleis lietuvių kalba litera
tūrinį, beletristinį ar žurnalistinį rašinį 
lietuviška tema, arba

b) pamaišys „Europos Lietuviui“ bent 
tris riraipsnius-korespondencijas 'kultūri
niais ar visuomeniniais klausimais, arba

c) parašys ar atspausdins Europos spau
doje svetima kalba straipsnį ar rašinį lie
tuviška tema.

Norintieji konkurse dalyvauti, turi pa
siųsti konkursinę medžiagą konkurso ko
misijai ne vėliau (kaip iki 1979 m. liepos 1

Londonas
CARAVAN 79 M. PROGRAMA

Šįmet IV. 13 d. vadinamoji „Canavan“ 
programa turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Alexandra Palaice judėte judėjo nuo vi
durdienio ligi 8 vai. vakaro. Dalyvavo virš 
10.000 žmonių. Radijais ir televizija, (EIBC 
ir Capital Stotys, labai plačiai ir gyvai 
transliavo mugės vyksmą ir atkreipė dė
mesį į lietuvių šokėjus bei stalus. „Čia 
lietuviai, atstovai mažos ir mažai žinomos 
tautos“ — garsino jie. Iš viso dalyvavo 
programoje daugiau, kaip 20 tautybių.

Anglijos (tautinių šokių grupės ^Lietu

Nuotraukoje matome tautinių šokių l eilės kraštuose. Jie atliko programą šitame 
grupę „Lietuvą“ ir jų vadoves pirmos londoniškiame „karavane“.

SUSIRINKIMAS

šeštadienį, gegužės 19 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero klulbe įvyks skyriaus narių su
sirinkimas. Bus svarstomi skyriaus veik
los reikalai.

Visus kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

EUROPINĖ RYŠIŲ GRUPĖ

Gegužės 10 d. 7.30 vai. vakaro Gladsto
ne Rd., Europe House, 1 Whitehall Place, 
Londone SW 1A, 2HA (M-o Embankment) 
Šaukiamas Europos Ryšių Grupės — The 
European Liaison Group — bendras su
sirinkimas ateiniamitiems Europos Parla
mento rinkimams aptarti.

Albanų, Bulgarų, Baltgudžių, Čekoslo- 
vakų, Estų, Georgų, Jugoslavų, Latvių, 
Lenkų, 'Lietuvių, Rumunų, Rusų, Ukrai-

)■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — 'gegužės 13 d., 12.15 vai. 
HUDDERSFIELDE — gegužės 13 d., 1 vai.

P. P-
BRADFORDE — gegužės 20 d., 12.30 vai.
GLOUCESTERYJE — gegužės 12 d-, 12 

vai., St Peter's.
STROUDE — gegužės 12 d., 17.30 vai., 

lEieeches Green. Išpažintys 17 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 13 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEICESTERYJE — gegužės 13 d., 14 vai., 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — gegužės 20 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — gegužės 20 d., 14 vai., (Frid

ge Gate.
BIRMINGHAME — gegužės 20 d., 17 vai., 

19 Pairk Rd., Moseley. 

d. Ta medžiaga turi būti paremta laikraš
čių iškarpomis, spausdiniais ir kita iofnr- 
macija. Konkurso komisijos adresas yra 
šitoks:

Europos Jaunimo Konkurso Komisija, 
c/o Lithuanian House, 2 (Ladlbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

Europos lietuvių jaunimais 'kviečiamas 
paskubėti, kad rašiniai būtų atspausdinti 
nurodytu terminu.

Konkurso komitetas

D. Britanija
TAUTOS FONDUI AUKOJO

K. Jankus — 10 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

M. Janulis — 2.00 sv., E. Šova — 3.00 
sv., L. H. Krolins — 3.00 sv., B. Puodžiū
nienė — 3.00 sv., S. Ūsas — 1.00 sv., A. 
Mamen iškis — 3.00 —sv. 
dėkojame.

va“ 6 poros Skleidė gyvą liaudies meną. 
Tautinių išdirbinių stalas talpino gintaro 
ir audinių parodą, dalino anglų kalba 'bro
šiūras apie Lietuvą, netgi pardavė 12 'ang
liškų (knygų apie 'Baltijos valstybes.

Lietuviškų valgių stalas, kepdamas au
seles ir kitus skanėstus, pritraukė nuola
tinę eilutę norinčių to 'gero paragauti. Sa
lės priekyje esąs šis stalas su laukiančių 
žmonių eile nuolat nulblykčiodavo per te
levizijos ekranus.

Lietuviškąją dalį šio tarptautinio pa
sirodymo padėjo suruošti (šokėjai, jų mo
tinos, Sklandžiai derinant visą reikalą 
Veronikai Jurienei ir Pranei Senkuvie
nei.

nifečių bendruomenės ir jų anglai draugai 
kviečiami dalyvauti ii' prisidėti prie per
skirtų europiečių teisių atgavimo.

Susiriinkilmiuii pirmininkaus lordas Ohel- 
wood, MC, DL ir bus visa eilė kalbėtojų, 
bus atviros diskusijos, ir bus 'pasiūdytos 
rezoliuci'j os.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa JAV- 
se leidžia kasmet Maldos kalendorių, ku
riame (kiekviena metų diena yra paskirta 
viso laisvojo pasaulio lietuvių parapijoms, 
vienuoli joms, organizacijoms, bendruome
nėms ir kitiems įvairiems sambūriams 
maldlai už Lietuvos kenčiančią-kovojančią 
tautą. Ten rašoma: „Lietuviai ryžtasi nuo
lat melstis už tikėjimo ir doros išlaikymą

Netekus DBLS-gos Garbės nario 
A. A.

PULKININKO VIDUGIRIO, 
kuris visą savo gyvenimą dirbo 
lietuvių tautos labui ir tėvynės 

gerovei, širdyje liūdime 
Derby skyriaus valdyba, 

nariai bei apylinkės lietuviai

Garbingam, ilgaamžiu! mūsų 
bendruomenės veikėjui, 

savanoriui-kūrėjui, Pulkininkui 
TOMUI VIDUGIRIUI mirus, 

su visa lietuvių visuomene giliai 
liūdime

Bradfordo ir apylinkės lietuviai

EUROPOS LIETUVIS

Lietuvoje ir išeivijoje, iE'ažnyčios ir Lie
tuvos laisvę“.

Šių metų kalendoriaus pradžioje (virš. 
2 psl.) duodama Nijolės Sadūnaitės laiško 
ištrauka: „Vienintelė man būtiniausia ir 
reikalingiausia parauna, tai malda ir auka. 
Esu be galo dėkinga už atmintį maldoje! 
Geriausias visų mūsų Tėvas už tai teat
lygina tūlksltainteriapai!“

Šv. Kazimiero Lietuvių parapijai Lon
done yra skirta maldos diena gegužės 14- 
oji. Patogumo dėlei visi londoniečiai ir 
apylinkės lietuviai kviečiami bendrai mal
dai gegužės 13 d., sekmadienį.

Be to, šią dieną Lietuvos vyskupai 1951 
m. paskyrė kadlp Nekalčiausios Marijos 
Širdies, Lietuvos karalienės, šventę, pa
aukodami jai Lietuvą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
taip pat šaukiasi mūsų pagalbos: „Mes 
prašome mūsų užsienyje gyvenančių bro
lių lietuvių... paradyti daugiau rūpestin
gumo, meilės, dvasinės ir medžiaginės pa
galbas, ypač katakombinėse sąlygose gy
venančiai mūsų (katalikų Bažnyčiai...“

Kun. J. Sakevičius

Liet. Sodyba
Velykos Sodyboje praėjo pakeltoje šven

tiškoje nuotaikoje. Tautiečių samibūrys, 
suorganizuotas Ū":LS Sodybos skyriaus, 
prasidėjo šv -Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. A. Geryfoa. Į pamaldas susirinko gra
žus skaičius tautiečių ir svečių. Prisikė
lusį Kristų garbino mald'a ir lietuviško
mis giesmėmis. Pamokslas lietė Velykų 
džiaugsmą, gėrio pergalę prieš blogį ir 
mūsų Psenčiančios tautos prisikėlimo vil
tis.

Pasistiprinę pietumis ir „vaistais“ bare, 
svečiai susirinko salėje, kur vyko margu
čių varžybos. Visi margučiai buvo taip 
gražiai: nudažyti ir papuošti, kad teisėjai 
išsprendė problemą, visiems varžovams 
Įprip'ažiinid'almi premijias. Ypatingai pagir
tinos jaunųjų pastangos, kurios pasireiš
kė lietuviškais motyvais 'bei suaugusių ly
gio meniškumu.

Kiek vėliau sekė šūkiai, susitikimas su 
bičiuliais. Daug ka's nenoriai apleido So
dybą, vildamiesi greit vėl sugrįžti. Keli 
nutarė dar pabuvoti.

Maloniu, kad mūsų tautiečiai neužmirš
ta savo kampelio, 'kuris dažniai suteiilkia 
tiek diauig lietuviškos šilumos išsiblaškiu
siems lietuviams.

A. G.
Bollonas

LIETUVIŲ VELYKOS
Š.m. balandžio mėn. 8 d. latvių klu

be boltoniškiai buvo susirinkę galutinai 
aptarti savo Velykų pobūvį. Buvo nu
tarta tradicines velykines vaišes padary
ti po lietuviškų mišių, antrą Velykų 
dieną, balandžio mėn. 16 d.

Taip Ir buvo padaryta — lietuviškas 
mišias šv. Patriko bažnyčioje atlaikė lie
tuvių kapelionas kun. V. Kamaitis ir jo
se dalyvavo didelis Boltono lietuviu skai
čius. Kun. Kamaitis visus pasveikino su 
šventėmis, pranešė apie lietuvių vysku
po A. Ddksnio 'atsilankymą į Maimcheste- 
rį ir pakvietė Boltono lietuvius dalyvau
ti jo sutikime.

Po mišių visi susirinko ukrainiečių 
klube prie pavasario gėlėmis papuoštų 
ir gausiai maistu apkrautų stalų. Kape
lionais V. Kamaitis pasakė trumpą mal
delę ir boltoniškiai pradėjo Velykas lie
tuviškai švęsti. Specialus baras, plokšte
lių muzika padėjo pobūviui šauniai pra
eiti.

Savo trumpame žodelyje skyriaus pir
mininkas padėkojo kun. Kaimaičiui už 
atsilankymą į pobūvį ir boltonjlšikius su
pažindino su Manchesterio lietuvių klu
bo pirmininku J. Podvoiskiu ir jo žmo
na, kurie dabar netoli nuo Boltono gy
vena ir tradiciniuose Boltono lietuvių 
pobūviuose dalyvavo pirmą kartą. Ypa
tingą padėką jis pareiškė boltoniškėms 
pp. Eidukienei, Keturakienei, Pauliuko- 
nienei, Mrs Vaines ir Miss Wilsbn už 
darbą, parengiant skanų maistą ir sko
ningai papuoštus stalus. Pirmininkas 
taip pat padėkojo visiems Boltono lietu
viams už ilgametinį bendradarbiavimą 
ir 'šių 'tradicinių vaišių parėmimą. Kun. 
Kamaitis padėkojo boltoniškiams už pi
nigines aukas ir Boltono pirmininkui už 
tokio gražaus pobūvio suorganizavimą 
kuriame, jis pasakė, dalyvavo beveik vi
si vietiniai lietuviai.

Pobūvis pasibaigė labai malonioj drau
giškoje nuotaikoje. Velykinis stalas bol- 
toniškiaims asmeniškai nieko nekainavo 
— visas išlaidas padengė Boltono lietuvių 
kasa.

Pavasario balius
Londono lietuvių moterų „Dainavos“ sam
būris maloniai kviečia visus į savo Tradicinį 
Pavasario Balių, kuris įvyks šeštadienį, 
gegužės 12 d. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, W.11. Pradžia 8 v. v. Gros puikus 
orkestras, lietuviškas bufetas, turtinga loteri
ja ir kitos staigmenos.

Staliukus užsisakyti iš anksto: tel. 727-2470

Skautiškuoju keliu
Dėmesio mielos Sesės!

Lietuvių Tautodailės Institutas Kana
doje išleidžia dailininkų Antano ir Anas
tazijos Tamošaičių knygą anglų kalba:

„Lithuanian National Costumes“
Dailininkų Tamošaičių iniciatyva bu

vo įsteigtas Lietuvių Tautodailės Institu
tas. Vienas iš pirmųjų Instituto užsimo
jimų yra išleisti Tamošaičių paruoštą 
spaudai knygą „Lithuanian National 
Costumes", anglų kalba.

Knyga įdomi, vertinga ne tik mums ir 
mūsų jaunimui, bet taip pat bibliote
koms, universitetams ir kitoms kultūri
nėms institucijoms. Gausu čia puikių spal
votų iliustracijų ir istorinės medžiagos 
apie mūsų tautinius drabužius, audimo 
meną ir t. t.

šios knygos išleidimo lėšomis telkti 
yra sudarytas komitetas iš Lietuvių 
Tautodailės Instituto keturių narių: 
Irenos Meiklejohn — pirmininkės, Feli
cijos Urbonienės — iždininkės, Marijos 
Vasiliauskienės — prenumeratorių kar
totekos vedėjos ir Birutės Mažeikienės 
— sekretorės.

Knyga baigiama spausdinti šių metų 
liepos mėnesį. Anglijoje knyga galima 
užsisakyti pas skautininkę:

G. Zinkuvienę,
88, Byron St., 

Derby DE3 GTT
Knygos kaina yra 25 kamadiški dole

riai. Užsakant prašau prisiųsti čekį 25 
kanadiškų dolerių vertės, išrašytą „Lith
uanian National Costumes“ vardu arba 
£11.50. Knyga bus pasiųsta užsisakiu
siems tiesiai iš Kanados.

Mielos sesės, nepraleiskite progos įsi
gyti šią vertingą knygą.

Kviečiu ir mamytes bei lietuvišką 
jaunimą susidomėti šiąja knyga.

v.s. G. Zinkuvienė

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DAR DĖL UNIVERSITETO LONDONE
„E. L.“ Nr. 17 išspausdintame „Patiks

linime“ rašoma, kad po karo Londone 
įsteigtojo lenlkų universiteto pavadinime 
nėra nei Vilniaus, nei Batoro vardo. At
rodytų, kad kun. Vyt. IBtaigdioniavlčius čia 
bus apsirikęs.

Tačiau, kaip jau anksčiau A. Bartku- 
vienės buvo rašyta (žr. „E. L.“ 1978 m. 
Nr. 47), lenkai Londone ‘turi savo Acade
mic Community of Wilno University, ku
ri lenkiškame pavadinime mini ir Stepo
ną (Batorą. Ji tęsia ar tariasi tęsianti Vil- 
niiiaius universiteto tradiciją. Kitataučiai 
populiariai vadina .polish University of 
Wilno“. Taigi ne tik tradicija tęsiama, 
bet sudaroma nuomonė, kad Vilnius net 
itr šiandien priklauso Lenkijai.

Ta prasme kun. Vyit. 'Bagdonavičius vi
siškai teisingas. Vadinas, reikia kovoti 
dar ne tik dėl Vilniaus universiteto, bet 
ir dėl paitiites Vilniaus!

M. B.

Prancūzija
6-0 GEGUŽĖS PARENGIMAS

Pr. L. Bendruomenės jaunimo sekcija 
rengia Motinos Minėjimą gegužės 6 d. 
Eeole Massillon, 2-bis quai des Celestins, 
Paris IV-e (Mo Sully-Mortand).

Mišios — 12 vai., pietūs — 13 vai., pro
grama —<15 vai.

Programoje pramatyta: lietuvių liau
dies dainos; kanklės ir skudučiai; mimiš- 
ka daina ,Jbus gerai“; muzilka'linė staig
menai; ilr vieno veiksmo saviveiklinis vai
dinimas „Lietuvis Paryžiuje“.

Veiks loterija Jaunimo Kongresui pa
remti. Taip 'pat bus paveikslų ir 'grafikos 
kūrinių paroda, kai kurie eksponatai bus 
parduodam!.

Minėjimo vadovai: kun. Petrošius ir p. 
Klimienė, tel. 278 65 85 ar 734 56 66.

PR. L. B. BIULETENIS

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė 
kartu su „Labdaros“ draugija išleido la
bai įdomių (biuletenį. Pradžioje talpinama 
Pr. L. B. studija, duodama statistinė ir 
demografinė (bendruomenės analizė, pa
tiekiama būsimo IV PLJ Kongreso pro
grama Vokietijoje, ir pranešama apie bir
želio 10 d. susirinkimą 12 vai., 2-bis Quai 
des Celestins, kuris bus pašvęstas birželi
niams išvežimams paminėti.

Pr. L. B. adresas: 7, rue dės Lions-Saiint- 
Paul, 75004, Paris. Tel. 278-65-85.
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P.L. JAUNIMO KONGRESUI AUKOS
Sporto ir Soc. Klubas, Londone — 

100 sv. A. Kučinskienė (Gloucester!© sk., 
15 kn. lot.) — 15 sv. S. Markevičius 
(Wolverhamtono sk., 15 kn. lot.) — 15 
sv. A. Jakimavičius „ Ramovė“, 10 kn. 
lot.) — 10 sv. J. Tarulis (2 kn. lot. ir 
auka) — 10 sv. M. Linkevičius (Bir
mingham, 10 kn. lot.)) — 10 sv. P. Dū. 
dėnas (Stoke-on-Trent 10 (kn. lot.) — 
10 sv. A. Kaminskienė (Wolverh. 7 kn. 
ir 1 bil. lot.) — 7.20 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
P.K. Finansų Pokomisė D.Br.

Pasikeitė atidarymo pamaldų vieta
Iškilmingos atidarymo pamaldos turėjo 

būti Westminister Katedroje.Kadangi joje 
tuo metu vyks parodos, tai iškilmingos 
pamaldos bus laikomos tuo pačiu laiku 
(liepos 15 d. 2 vai. p. p.) Bromipton Ora
tory.

PASITARIMAI ANGLIJOJE
IV PLJK ruošos komiteto pirmininkas 

Andrius Smitas ir informacijos komisijos 
pirmininkė Marytė Dambriūnaitė-šmitie- 
nė Velykų atostogų proga lankėsi Londo
ne ir tarėsi su Anglijos lietuviais.

Pirmą vakarą (balandžio 17 d.) susiti
ko su DBLS pirmininku Jaru Alkiu ir vy
riausiu kongreso rengėju Anglijoje — 
Aleksu Vilčinsku Lietuvių Namuose. Pa- 
siinformuota apie kongreso ruošos stovį 
Vokietijoje ir Anglijoje ir apie visuome
nės nuotaikas dėl kongreso, 'kurios abie
juose kraštuose labai palankios. Jarais Al
kis pabrėžė, kad DBLS visais atžvilgiais 
remia kongresą, pasiruošusi mokėti rei
kalingus užstatus, kol dalyvių įmokos su
plauks ir t. t.

Balandžio 18 d. Vilčindkų bute (buvo 
pasikalbėta smulkesniais techniškais rei
kalais. Pasikalbėjime šalia svečių iš Vo
kietijos ir (šeimininkų Alekso ir Maros 
Vilčinskų dalyvavo IV PLJK Anglijos pa
galbinio komiteto narys Antenas Damb- 
riūnais.

Balandžio 19 d. vakare lietuvių parapi
jos salėje susirinko pagalbinis komitetas, 
vadovaujamas M. Bajorūno. Posėdyje da
lyvavo: A. Vilčinskas, A. Ivanauskais, M. 
Villlkanienė, J. Šemeta, P. Eulaiitis, M. Ba
jorūnas, A. Daimlbriūnais, R. Kinka, P. Ma- 
šalailtis ir St. Kasparas, šio komiteto ma
riai daugumoj vyresnio amžiaus ir, kas 
įdtomu, keli net senesnės kartos išeiviai.

Pačio kongreso darbais Anglijoje rūpi
nasi Aleksas Vilčinskas. Komitetas jam 
talkininkauja. Šalia to komitetas rūpin
sis kongreso dalyvių pasitikimu, turistų 
alpnakvindiinimu ir programa, Pietų Ame
rikos jiauniimo globa ir iškilmingomis pa
maldomis liepos 15 d. 2 vai. p. p. Bramp
ton Oratory.

Taip pat stengiamasi sutelkti lėšų ir 
paremti pačius dialyviiuis jaunuolius iš 
Anglijos, nes ipagal Didž. Britanijos eko
nominę būklę dalyvavimas kongrese ypa
tingai dar nedirbančiam jaunimui (per- 
branigus. Yra sudarytos paikomisijos at- 
skirilems darbams.

'Lėšų įteikimui vadovauja P. Mašalaitis, 
kuris šį darbą sėkmingai ir kruopščiai at
lieka. Jau surinkti 3.000 angliškų svarų.

Atvylkusiųjų globos ir parengimų pako- 
misijai vadovauja DBLS pirm. St. Kaspa
ras. Visi ligSiol gauti prašymai i® Pietų 
Amerikos dėl apsistojimo lietuviškose 
šeimose patenkinti.

Informacija rūpinasi Romias Kinka, M. 
Bajorinals ir A. Vilčinškas. Bus išleistas 
trumpas informacinis leidinys apie Elriita- 
niijos lietuvius bei jų organizacijas. Bro
šiūra bus 'už dyką dalinama atvykusiems. 
Sunkumų yra užmegzti ryšį su didžiąja 
anglų spauda.

Didž. Britanijos paštas prižadėjo spe
cialią antspaudą kongreso proga.

Turistų nakvynėmis ir ekskursijomis 
rūpinasi kelionių biurą turintis Petras 
Bulaitis. Ligšiol pas jį užsiregistravo 48 
turistai, kuriuos jis visus patalpins vie 
name viešbutyje. Jis taiip pat organizuos 
autobusus d'š Londono į Doverį ir užsakys 
laivą į Oostenidę. Ligšiol iteįmanoma su
organizuoti turistams tris keliones Lon
done pagal užsiregistravusiųjų Skaičių. 
Planuojam® parodyti Lietuvių Namus ir 
Sodybą.

Didelį rūpestį Anglijoje ir Vokietijoje 
kongreso organizatoriams sudaro turistų 
delsimas registruotis, nes palyginus ma
žam darbininkų štabui bus neįmanoma 
per naktį atvykusiųjų pageidavimus iš
pildyti. Pokalbio metu St. Kasparas per 
■davė IV PLJK komitetui Anglijos lietu
vių sugestiją, kad po koncerto būtų eise
ną į Cenotaph ir ten būtų padėtas vaini
kas lainit nežinomo kareivio kapo.

Susidaro įspūdis, 'kad Anglijos lietuviai 
entuziastiškai, energingai ir sumaniai ruo
šiasi 'kongresui.

KAI KAS ĮDOMESNIO
JAV 'statistikos sako, kad vaikais, kol pa

siekia 18 m. .amžiaus, praleidžia mokyklo
je apie 18.000 valandų, o spoksodamas i 
televiziją praleidžia maždaug 15.000 va
landų. Čia mato apie 18.000 nužudymų. 
Gal tai ir išaiškina nusikaltimų 'tvaną, 
užliejusį šių dienų pasaulį.
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