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MOTINOS DIENOS PARYŽIUJE 
PROGRAMA;

■ • . ' 1 ’ . ' '■ ■ ■ ■

Iškilmingos pamaldos 11 vai.
Iškilmingas susirinkimas 16 ”

I.

L.Š.Dr-jos Prancūz. Pirmininkės žodis
Liet.Katal.Misijos Direktoriaus žodis 
P.M.S.Liet.Moterų Komiteto vardu žodis

II.
Vaikų deklamacijos
Piano - 0. Pagjctf ■>
Duetas - išpildo vaikai
Laiškas Motinai - skaito p-lė B.Strnnkauskaitė
Partizano Motinai - Strankauskaįtė

/ Motinos Dienos minėjimą rengia š.m. gegužės 31 d. 
Liet. Šalpos Dr-jos Valdyba/

■. - ' . i
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LIETUVOS’ MOTINA,

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės, * • '
Ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas, .
Liūliuos meliodiją jos mylinčios širdies. ‘ ‘ ■'

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
: Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj

Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią
Regės iš rugio želmens kas ruduo.'

Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus, ■ 
Tenai dukrelę ji svetur lauku lydės,
Kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos žiemos, 
Ir ant pečių likimas’naštą varganą uždės.
" ■ Ir eis legendose, iš lūpų eis į lūpas

Varpstelio pasaka -gyvenimo dalia,
Našlystės vargo liesis gilios upės
Ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sukilėlių sušaudytas šile.

Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė,
Šventam ugniakure kūrenas vardas jos,
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą,
Ir budi įščioje gyva gyvybė Lietuvos.

Skausmų kalvariją išbridus sopulingą,
Dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus- 
Čia Tavo lūkestis, čia. Tavo klevo lingė, 
O žemės Motina, dievotnaša dangaus.

■ /Brazdžionis/
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MOTINA LIAUDIES DAINOSE. 

O. Bačkienė.

Populiariausioji mūsų tautosakos dalis yra eiliuotoji liaudies 
kūryba - d a i n o s. Jos per kelis šimtmečius reiškė mūsų tautos muzi
kinio grožio pasiilgimą. Galima sakyti, nuo Mindaugo iki Basanavičiaus 
t.y. virš šešis šimtus metų.mūsų tautos muzikos istoriją sudarė išimti
nai liaudies dainos. , ■ 

0 šiandien mūsų tautos gyvenimo.tragiškiausiame laikotarpyje, 
jos vėl byloja pasauliui apie mūsų liaudies patrauklias kultūrines ver
tybes. - ..

Nepriklausomybės- laikais jų.buvo surinkta apie 200.000, o dai
nų su meliodijomis apie 25.000, bet atspausdinti suspėta vos 15.000. 
Taigi dar daug turto yra neužrašyto. Mūsų liaudies dainos mus žavi 
savo paprastumu, nuoširdumu, naivumu ir betarpiškųjausmų bei pergyveni
mų išreiškimu. Ta paprasta., bet žmogiška liaudies poezija ir šių dienų 
materializmo išvargintam žmogui, dvasiniai nualintam lieka tarsi tas 
tyras šaltinėlio vanduo, kuris gaivina sveikomis, primityviomis formo
mis .

Mūsų senosios liaudies dainos yra laisvos nuo bet kurios ra
šytinės literatūros įtakos. Naujosios, vėliau liaudies sukurtos ar tik 
pasisavintos jau yra su priemaišomis. Paskutiniu laiku mūsų liaudies 
poezijos buvo žymus sumenkėjimas, nes gabesni kūrėjai,turėdami mokslo 
jau tapo tikraisiais poetais, su savo vardais.

Daugiausiai pagarsėjusi Liaudies dainų kūryba yra Dzūkija,tai 
dainingiausias kraštas, toliau seka suvalkiečiai, ir rytų augštaičiai. 
Mažiausiai dainingi yra žemaičiai. Šiaurės 2ytų augštaičiuose dar gali
ma užtikti it taip vadinamų "sutartinių" dainų, kurios jau yra bebai
giančios nykti kitur.

. Mūsų liaudies dainose,nesvarbu kokiame rajone jos būtų sukur
tos ar dainuojamos, yra žymus lyrinis pradas, kuriame atsispindi lie
tuvių charakteris ir sunkus, liūdnas mūsų tautos istorinis likimas. 
Šeima yra tikrasis atramos taškas, kūrybos akstinas. Čia apdainuojama 
jaunimo santykiavimas, dukrelės bernelio meilė, našlaičių sunki dalia, 
vedybos, įvaioųs darbai, močiutė sengalvėlė bei jos santyki”! su dukra. 
Motina mūsų liaudies kūryboje, dainose yra ypatingu būdu pabrėžiama. 
Apie ją sukasi visas gyvenimas. Gal būtų galim” aiškinti tuo, kad ke-
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liais atvejais pavergta mūsų tauta ieškojo paguodos jautrioj dainuojan
čioj motinos širdyj. Ji guodė,ramino, puoselėjo prosenelių paliktą turtą. 
Motina būdama prie lopšelio, ar staklėse gijas rinkdama jautė, dainavo 
ir kūrė. Užtat visokiais gyvenimo atvejais jos motiniška šiluma,. kaip 
tikrosios meilės simbolis atsispindi mūsų dainose. Aš stengiuosi tą iš
kelti remdamosi daugiau pačių dainelių tekstais.

Štai kasdieniška dainele, kurioje dėkojama motulei už auginimą; 
"Tu mano motinėle, močiute sengalvėle, tai tu turėjai didį vargelį kol 
mane užauginai; Naktelę ant rankelių, dienelę ant akelių. Tu parymojai 
rankeles, tu pražiūrėjai akeles". Kiek tai širdies, kiek gražios atodai
ros pareiškiama motinos atžvilgiu. Bet jeigu pažvelgsim dar gilinu - mo
tina yra visas gyvenimas, visa vaikų ateitis. Ypatingai skaudžiai mūsų 
liaudies dainose yra vaizduojama našlaičių dalią. Šios dainos yra jaut
riausios visoje lietuvių liaudies poezijoje. Našlaitė neturinti artimų
jų guodžiasi saule, mėnuliu, žvaigždėmis ar Dievuliu. Sakysim dainelė- . 
se;. "Lėk sakalėli, lėk sukalėti" arba "Kas gi ten žydi vidur girelės, 
kas gi ten verkia be motinėlės". Stebint našlaičių dalią liečiančias 
dainas išryškėja, jog netekimas motinos iš dvasinio taško yra vaizduoja
ma daug baisesniu dalyku negu tėvo netekimas. Atrodytų, lyg nepasitiki
ma tėvelio valia, lyg užčiuopiama jo greitas pasidavimas gerai ar blgai 
minters įtakai. Yra daug dainelių kur nusiskundžiama pamote kaip našlai
čių sunkios dalios svarbiausia priežastimi. Bet lygiai jų tikras tėvelis 
nebėra vaikų gynėjas, užtarytojas, o tik pamotei pataikautojas. Štai 
Užpaliuose dainuojama liaudies dainelė, kuri charakterizuoja sunkią naš
laitėlių dalią ir tėvo silpnavališkumą sryo vaikų 'tžvilgiu. "Pamisly- 
kit našlaitėliai ant jaunu dienelių, kaip linksmai gražiai uliojot prie 
tikrų tėvelių. Kolei mūsų motinėlė, gyveno ant svieto, tolei dar ir mes 
turėjom prie tėvelio vietą.’Kaip tik mūsų motinėlė numirė mielinusią, 
tuoj perstojo mylėt mumi tėvelis tikriausias. Pradėjo neduot valgyt nei 
meilaus žodelio, pradėjo mažus varyti prie sunkaus darbelio ir t.t.". 
Kiek tai skundo, kiek dejonių karčių netekus motinos. Arba ir vienoj 
piemenėlių dainelėj sakoma: "Ilga diena be tėvelio, be tėvelio dar il
gesnė be motulės, be motulės". Taigi motinos netekimas yra liūdniausias 
reiškinys, o ypač dukrai, nes'pagal mūsų liaudies dainas dukra yra im- 
tymiai susirišusi su motina per visą gyvenimą.. Ar mergystės godose, ar 
moterystės stone, motutė yra visur jos patarėja, ramintoja, užuovėja
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visuose jos varguose. Užtat dainelėse ir sakoma: "Liūdna giriai be gegu
tės, taip man jaunai be močiutės..*’’, kitoj gi "Gale lauko lazdynėlis 
anei vieno riešutėlio, koks lazdynas be riešučio, taip aš jauna be motu
lės". Taigi dukrai netekimas motinos.ypačiai jos mergautinėse dienose, 
yra visų jos liūdnųjų dienelių paseka. Ji net ištekėdama dejuoja: "Oi aš 
užkukuosiu r-iba gegule, o tai prikelsiu seną motulę;jai paporysiu savo 
vargelį, savo vargelį, sunkią dalelę tolimoj šalelėj svetimoj giminėlėj".

Mūsų liaudies poezijoje iškeliama motina, kaip pilnutinė asmenybė, 
kuri lydi savo vaikus visose gyvenimo npystovose. Jinai savo dukrelę stebi 
ją moko, sudraudžia. Štai dainelėj "Rūpinosi motinėlė, kad jos maža duk
terėlė. Nesirūpink motinėle užaugs tavo dukterėlė, bus Lietuvos šokėjėlė". 
Bet motina parodo savo valią ir atsako: "M- n nereikia šokėjėlės,tik man 
reikia audėjėlės". Ir nors motinėlė dukrelę spaudžia prie staklelių, prie 
darbelių, bet kartu jos motiniška širdis ir ją pnmigdo, p'lepina. Užtat 
dukrelei mergautinės dienos yra gražiausios dienelės. Mano krašto dainelė 
nusako:"Aš jauna būdama pas mielą motutę... linksmai uliavojau kaip gi
rioj gegutė... Kaip lakštingėlė po gojų, panystės stone vaikščiojau" ar- 
ba-’’Vai kad aš buvau pas motinėlę, valios darbelius dirbau. Kas diena 
balta graži raudona, galvelė sušukuota".

Turtingiausias skyrius mūsų liaudies dainelių, kurios, perdėm ly
riškos, kur apdainuojama bernelio mergelės meilė, bet dažnai įjungiama ir 
močiutė... Nors pats žodis "meilė" dainose mažai vartojamas,kalbama dau
giau simboliais. Mergystės ženklai yra lelija, rūta, žiedas, vainikas, 
bernystės ženklai - kepurėlė, dobilas ir žirgas. Priešingybė rūtos sim
bolikai yra lino žiedas. Už kasų užkritęs lino žiedelis reiškia mergys
tės ir jaunų dienelių praradimą. Kodėl dabar linas... Reikia mrnyti, jog 
linai, linų darbai buvo senovėje lietuvės pats būdingiausi'’s darbas. 
Iš lino drobės austa, kraiteliai krauta. Tuo būdu linų laukely dirbdama 
kartais dukrelė ir vainikėlį praganydavo. Bet dažninusia dukrelė pr'ran- 
•da vainikėlį tik tada, k-i nepaklauso motinėlės. Užtat močiutė ir sako: 
"Vai sakiau neiki mano dukrele, neik į linų laukelį. V'i užkris, užkris 
linų žiedelis už geltonų kaselių. Nei vienai dienai, nei aįynėlei, vi
sam tavo nmželiui...’’ Čia motina iškeliama lyg angelas sargaskuri lydi 
dukrelę doros gyvenimo keliu. Nors įsimylėjusios dukrelės ar sūnelio 
širdies atvėrimas motutei ar tėveliui yra gana subtylus. Tiesiogini'i
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nieko nepasakoma, lyg norima išsisukinėti,.lyg drovimasi. Bet tikrumoje 
nusilenkiama motutės pamokymams. Ypatingai graži simboliška dainelė, kur 
dukrelė prisipažįsta mylinti bernelį. Bet tą meilę dar Viko nusidėjimu, 
kol neturi motutės pritarimo. Visame grakštume iškyla motinos paveikslas, 
kaip moralinės auklėtojos. Dainelėje sakoma: "Kai aš buv^u mažutėlė man 
mylėjo motinėlė, k'i truputį paūgėjau motinytei nusidėjau", kodėl dabar 
ji nusidėjo..."Motinytei nusidėjau bernužėlį pamylėjau... Man motutė barė 
barė į darželį r.n išvarė...". Ir galop vėl laiminga, nes atjojo bernužė
lis ir... "Motinytę prikalbėjo^ man motutė pažadėjo". Dar ryški'u paguodos 
ieško pas močiutę ir ji skundžiasi dėl šelmio bernelio, kuris "pririšo 
žirgą prie tvoros, prie lelijėlės ir rūtos..." Žirgas išlaužia tvorelę 
ir lelijėlę iš laiškų, o rūtelę iš šaknų.'".. Dainelėje graži'i skamba; 
"Atbėg dukrelė vergdama, pas motinėlę skusdama, močiute mano mieloji, 
vysta rūtelė žalioji". Motina supratusi dukros nuogąstavimą atsako: "Pa
laistyk rūtą vyneliu, o lelijėlę pieneliu...". Retkarčiais dukrelė ir 
išmetinėja motinai,kaip tai: "lik nedėkui močiute, tik nedėkui senute, 
kad-tu mane pažadėjai už girtuoklio bernelio". Sekant liaudies dainomis 
pas mus persiskyrimų veik neįsivaizduotai,-- Vienur kitur pareiškiama no
ras grįžti pas motinėlę^arba močiutė kviečia dmkrelę atgal, bet tuo pa
dejavimu viskas ir baigiasi: "Nebečėsas močiute, nebečėsas širdele,jau 
surištos baltos rankos, sumainyti žiedeliai...".

Nepaprastai daug kalbama apie močiutę vestuvinėse dainose, kurios 
daugumoje yra liūdnos,ypačiai atsisveikinimas su motinėle išvažiuojant 
į vyro pusę. Nors kolektyvinėse dainose "Dzinguliukuose ** ypač svotų ir 
pamergių ginčuose, sesę išleidžiant yra daug ir jumoro. Daugumoje vestu
vinėse dainose išreiškiama:kaip gera buvo pas močiutę augti ir k'ip sunki 
dalelė pas anytą... Užtat ir dainuojama: "Paskutinį vakarėlį aš p's savo 
motinėlę už stalelio sėdėjau,kaip roželė žydėjau..." "Pas savo anytėlę 
usnele dygau, dagiu dygėjau, erškėtužiu skėtėjau..."

Lietuvės motinos pamokymai duodami dukrai iškelia jos paprastą, 
kuklią j bet gilią pedagoginę sąvoką, kuri nusako jos.kaįp motinos ,ryškią 
asmenybę, -supratimą'kas gera, kas pikta. Dukrelė.palikdama namus ir iške
liaudama pas savo vyrą,sako: "Motule mano,širdelę mano, duok manjaunai 
rodelę ant šio labo rytelio". Motina atsako: "Dukrele mano, jaunoji mano, 
aš tau duosiu rodelę ant šio labo rytelio. Vieniem skarelę, kitiem juos-
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telę, tretiem lenki galvelę. Tretiem tu lenki savo galvelę pagal sierą 
žemelę”. Arba.jau ištekėjusi dukra prašo motinos užtarymo būdama apvil
ta šelmio vyrelio: ’’Vai močiute, motinėle, užtark nors žodelį, tu pabark, 
pamokyk tą šelmį bernelį". Motina duoda išmintingą atsakymą: "Jau nema
nys nei barimas anei mokinimas, tik; dukrele, bus sunkesnis tavo gyvenimas", 
Čia yi?a sudėta motulės tikroji išmintis, nes ji supranta, jog jos kiši
masis dar daugiau supainios dukros šeimyninį gyvenimą.

Žinoma, ne visas dukreles pavykdavo močiutei gerai išauklėti. Yra 
iš vyrų pusės, taip pat, mūsų liaudies poezijoje, nusiskundimų. Štai pa
vaizdavimui viena dainelė, tik jau ji bus vėlesnių l^ikų: "Mano pati ger 
alutį, aš nabagas vandenutį.. Mano pati sėd karietoj, aš nabagas šuns vie
toj, Gailėjaus, gailėjaus, kad aš jaunas ženijaus..

Dar tenka nors keliais bruožais stabtelėti prie sūnaus ir žento
■ santykių su motina - sekant mūsų liaudies kūrybą. 'Sūnaus prisirišimas ir 
meilė išryškėja tik susikrimtimo ir nevalios metu ir kariškose dainose. 
Karas kitų tautų kūryboje užima l'baį žymią vietą, tačiau, karas lietuvių 
dainose nėra vaizduojamas k»ip kilnus žygdarbis, bet kaip būtinybė. Bu- 

■ dingą lietuviškoms karo dainelėms ųe karas k* i'p toks, bet tik kario ry
šys su savo artimaisiais. Graudi nuotaika ir sunki kareivėlio dalia vi
su ryškumu atsispindi mūsų liaudies dainose. Karo dainose, kur įdainuo
jama bernelis, jau jaučiama sugretinimas motinos ir mergelės meilės.
Tai yra, motinai skirtą meilę konkuruoja, sūnelio pamiltoji mergelė. Bet 
kaip ten bebūtų, skausmo ar mirties valandoje motina pirmoji iškyla ir 
jos meilė sūnui lieka tikroji šios žemės meilė. Gražiausiai nusako tą 
skirtumą ši sena dainelė: "Sesuo gedėjo tris savaitėles, o mergelė tris 
dienas. 0 motinėlė gimdytojėlė visą savo amželį" /Iš Balio "Tautosakos"/. 
Taip pat sužeistas kareivis negalvoja apie mergelę, bet apie motiną.
Štai didžiojo karo dainoje sakoma: "Močiutė sūnelio pargrįžt-’nčio laukia, 
nelaimingi broliai karo-lauke šaukia: Močiute širdele, vandens nors la
šelį, gydyk mano žaizdas tam karės laukely...". Arba mirus kareivėliui 
pirmoji žinia siunčiama tėveliams ir guodžiama dauginusio kenčianti mo
tina; "Nesirūpink motinėle mūsų sengalvėle, tavo jaunas sūnytėlis nett- 
v^rgsta vargelio...".

Kalbant apie sūnaus motinai meilę mesim žvilgsnį ir į dabartinę
• mūsų miško brolių kūrybą, kaip apraišką šių dienų, kuri gal naujoviška,

8



- 9 -
bet pasiliks krauju įrašyta ir vertinama. Partizanų dainose daugiausia 
paliečiama motinos kančia, sūnų ilgesys* noras būti su ja. Štai motina 
vaizduojama išleidžianti sūnų į mišką: "Čia motulė rankas laužė išleisda
ma sūnelius’’... arba ^'Lange parimo sena močiutė" ir sūnus atsiskirdamas 
prašo: "Vai pasimelsk!,miela mama, už mano laimę ir mane.Sunki sūnaus 
dalia benamio, ir vargstu, vargstu aš miške." Galop miške išvargęs grįž
ta slapta į savo gimtinius namus pasižiūrėti - močiutės aplankyt.Palik. - 
damas jąją vėl ramina:"Bet lauk motule aš' sugrįšiu, sugrįšiu tave išbu
čiuot, kaip gera pas tave, Mamyte, pabūti ir pasisvečiuot..."Arba blo - 
glausiu mirties atveju, jis guodžia savo motulę tėvynės meilės jausmu: 
"Jei gulėsiu tykus pušinėly, pasipuošęs vainikais žaizdų-
0 neverk, o neverk motinėle, Juk aš pumpuras laisvės žiedų..." Štai 

kario-partizano nusiteikimai, ieškojimas paguodos tik skausmu alpstan- 
čioj motinos širdy.

Taip pat Sibiran tremiamųjų dainoje skamba gražūs motinai paguo - 
dos žodžiai:"Oi motule mano, motina sena, neraudok prie vartų ašarų ga
na.Dar prabėgs pro šalį daug dienų oi daug, aš visvien sugrįšiu tu ti
kėk ir lauk.Kas kad man paskirta tremtinio dalis Sibiras’Uralas tolima 
šalis, aš sugrįšiu laisvėn tėviškės keliu ir tave myluosiu taip karš
tai tikiu"...

Iš tų nors trumpų pavaizdavimų matome, jog visada motina yra tikroji 
gyvenimo palydovė.Senesnių.ar šių kraujuotų laikų gadynėje liaudies 
dainose mūsų močiutė sengalvėlė užima garbingą vietą.Per visą mūsų liau 
dies kūrybą lyg raudonu siūlu eina lietuvės motinos pradinis ir galu - 
tinis vaidmuo gyvenime, o jos meilė nežino nei apgaulės nei melo.Ji ty- 
raykaip krikštolas ir tik su mirtimi užgęstanti.
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VAIŽGANTAS 
/1869.IX.8 - 1933.IV.29/ 

Kun.F.Jucevičius
[T*-. ;■> : ; - ■ ,

f

Šiemet, balandžio mėn.29 d. suėjo dvidešimt metų nuo kan. 
J. Tumo-Vaižganto mirties. Tai ilgokas laiko tarpas. Daugelio po tiek 
metų -visai niekas nebeprisimena. Tačiau su Vaižgantu taip neatsitiko.. 
Jis gyvas lietuvių sąmonėje. Jo asmuo šiandien yra dar net ryškesnis, 
kaip anuomet, kai jis dar gyvas- skubinėdavo Kauno gatvėmis. Mat su di
džiomis asmenybėmis panašiai, kaip su auksu. Auksas gražiau sužvilga 
pelenuose, didi žmonės labiau išryškėja laiko tėkmėje.

• - G Vaižgantas -buvo tikrai didelis žmogus. Tai vienas iš gra
žiausių ir brangiausių lietuviškos dvasios deimančiukų. Tai lietuvių 
tautos milžinas. Didysis lietuviško kultūrinio baro darbininkas.

Todėl aišku, kad keliais žodžiais nusakyti šito didžiojo 
Lietuvos vyro gyvenimą ir darbus nėra lengva. Gi šito rašinėlio rėmuo
se tai padaryti net neįmanoma* Nes nuodugniai kalbant apie Vaižgantą, 

• reikėtų jį apibudinti kaip žmogų, kunigą, lietuvį patrijotą, visuome
ne ninką, politiką, rašytoją, publicistą, profesorių, folkloro rinkėją, 
kalbininką, kritiką, teologą ir t.t. Visa tai norint paliesti, reiktų 
pašvęsti ne porą puslapių, bet porą storų tomų.

Šičia pasistenksime■nusakyti.tik pačius esmingiausius jo 
asmens bruožus.. Suminėsime tik reikšmingiausius jo darbus.

Visų pirjna reikia iškelti Vaižg-r nto nepaprastą meilę gim- 
tąjai žemei, su kuria jis jautėsi neatskiriamai suaugęs. Gimtasis so
džius buvo jam lyg jo žmogiškosios būties dalimi. Kiekvienas jo kampe
lis buvo jam mielas ir brangus. Visko jis galėjo išsižadėti, tik ne sa
vo gražiosios tėviškės. Ir nenuostabu: jo gimtieji nameliai radosi 
tikrai pasakiškoje vietoje. Kas turėjo laimės užklysti į Svėdasų para
pijos Kilaičių sodžių, Vaižgąųto;gimtinę j galėjo lengvai pats įsitikin
ti. Tikra Šveicarija. Kaimą puošia Malaišos upelyčio slėnis, kuris iš 
visų pusių yrn supamas Juodonių, Yvodų,'Kovynės, Pakalninės miškelių 
bei Popšutės, Pagrubio, Valiulio kalvelių. Netoliese liūliuoja Alaušo, 
Beragio, Juodžio ir Vasiuto melsvaspalviai ežerai. Šalin tų gamtos gro
žybių apstu dar klampių balų, išdegusių dirvonų su smėliakupsčiais, pa-

fe---'-,.',. ... - ■•. ' ' *

- . . ■ . ■ • . .
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versmių, parudimių, iškirstmiškių ir kitokių vietelių. Jos visos Vaiž
gantą džiugino, it užburiančiai veikdavo į jo sielą. Nereikia tad ste
bėtis, kad jam nebuvo gražesnio krašto, kaip Lietuva. "Pragiedruliuose" 
jis rašo? "Šveicarijoje, Norvegijoje ir dar kitur aukšti pliki uoliniai 
kalnai Bavo viršūnėmis debesis siekia. Augštyn žiūrint galva sukas; jų 
suvirtimas ežerų ar jūrų pakrantėmis perima žmogų baime, nužemina, smel
kia. Puiku ten,iškilminga, bukštu, tik vienoje Lietuvoje tėra ramu. Čia 
pasižiūrėti, Lietuvoje gyventi. Ramumą, graudžios poezijos pasitaisiusį, 
Lietuvoje terasi".

Nemažiau, kaip Lietuvos kraštą, myli Vaižgantas ir Lietuvos 
žmones. Ir tai visus vienodai. Nesvarbu, ar jis yra senas ar jaunas, 
turtingas ar ne, paprastas kaimietis ar miesto žmogus. Visus juos jis 
l-'-iko savo broliais bei didvyrių tautos, vaikais. Tai buvo galima spręs
ti ne tik iš jo santykių su žmonėmis, bet tai lengva pastebėti ir jo 
raštuose. Kiti mūsų rašytojai ieškodavo sau temų didingoje kunigaikščių 
Lietuvos praeityje, Vaižgantas pa site niki nd a vo savo laikų Lietuva ir pap
rastais mūsų žaliojo kaimo žmoneliais. Norint tuo įsitikinti, užtenka 
paskaityti jo "Pragiedrulius".

Šitame veikale Vaižgantas pavaizduoja mūsų tautos gyvenimą 
prieškariniais laikais. Pirmiausia rūpestingo menininko įgudimu nupie
šia sunkia lietuvių tautos būklę caro priespaudos bei spaudos draudimo 
laikais. Po to .parodo tautinio • tgimimo vyksmą atskirose mūsų visuome
nės grupėse. 0 paskui sustoja prie lietuviškosios šeimos, nupasakodamas 
jos dvasinio pragiedrėjimo kelią. Visa tai Vaižgantas --prašo su tokia 
meile ir atsidėjimu, kad skaitytojas, gilindamasis į vaizduojamąjį pa
saulį, lengvai gali pajusti mūsų tautos dvasinį grožį bei lietuviškosios 
sielos virpesių didingumą. Nebereikalo "Pragiedruliai" yra. lyginami su 
Tolstojaus "Karas ir Taika" ir Reimonto "Kaimiečiais". Žiūrint iš lie
tuvių literatūros taško, jie tokie ir yra. "Pragiedruliai" - t-i mūsų 
tautos epopėja, himnas Lietuvos tautinio -atgimimo laikams.

Mylėdamas gimtąjį kraštą ir lietuvių tautą, pamilo Vaižgan- 
t-'s ir lietuvišką darbą. Jis gerai žinojo, kad meilė be d^rbo yra nie
kis, tai tik saldžialiežuviavimas. Todėl visą savo • gyvenimą ir dirbo. 
0 jo darbas buvo įvairus.

Įšventintas į kunigus, daugelyje Lietuvos parapijų vikaravo,

' •" • ' '.''•'.''i ' * - ■; j
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padėdamas žmonėms jų dvasiniuose reikaluose. Tačiau vien tik pastoraci
ja nepasitenkina. Greitai įsijungė tri pat į politinį ir visuomeninį 
darbą. Prieš Didįjį Karą nebuvo beveik nė vieno didesnio lietuvių suva
žiavimo, kuriame Vaižgantas nebūtų dalyvavęs. Daug, taip pat, ir keliau
davo. Žinoma ne- turistiniais tikslais, bet tautos reikalų verčiamas. 
"Saulės" darugijos reikalais važinėjo po J.A.V., įvairių organizacijų 
deleguotas vyko į Krokuvą, Rytų Galiciją, Latviją, Estiją, Švediją, 
Daniją ir kitur. Neatitolo nuo visuomeninio darbo ir Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Priešingai, su dar didesniu entuziazmu jungėsi į veik
lą. Jis aktyviai dalyvavo beveik visose žymesnėse lietuvių draugijose 
bei organizacijose. Vienur buvo pirmininku, kitur vice-pirmininku, tre
čiur - sekretorius, įšdininkas ar šiaip valdybos narys. Apskritai, visos 
lietuviškos organizacijos laikė sau garbę Vaižgantą turėti savo eilėse 
nariu ar garbės nariu.

Vaižganto gyvenimas yra nemažiau gausus ir lietuviškosios raš
liavos darbais. Dar seminarijoje būdamas rašinėdavo laikraščiams straip
snius. Tapęs kunigu dar labiau atsidėjo plunksnos darbui. Rašė punli- 
cistinius straipsnius aktualiais Lietuvos gyvenimo klausimais, redagavo 
įvairius laikraščius, k.a. "Tėvynės Sargą", "Žinyčią", "Viltį", "Mūsų 
Senovę", bendradarbiavo daugiau kaip trisdešimtyje laikraščių bei žur
nalų. Daug paliko ir dailiosios literatūros kūrinių, iš kurių žymiausi 
yra minėtieji "Pragiedruliai", "Karo Vaizdai", "Dėdės ir Dėdienės" ir 
kt. Profesoriaudamas Lietuvos Universitete leido savo lietuvių literatū
ros istorijos tyrinėjimus, kurie paskui pasirodė IV, XI ir XII Vaižgan
to j?--štų tome. Prisidėjo taip pat ir prie lietuviškos bažnytinės rašlia
vos praturtinimo, tai vertimais, tai savo paties kūryba. Žodžiu, Vaiž
gantas padovanojo Lietuvai bene didžiausį raštų palikimą.

Kaip matome, Vaižgantas dirbo ir triūsė, kiek tik jėgos leido 
Nesigailėjo nei laiko, nei sveikatos savo tautos reikalams bei jos gero
vei. Jis buvo lietuvis, Lietuvai gyveno ir dirbo.Jo gyvenimo tikslas aiš 
kuszKova dėl Lietuvos laisvės,jos geresnės ateities ir didybės.Teisingai 
mano L.Gira apie Vaižgantą,rašydamas:"Visas jo gyvenimas,nuo pat pirmųjų 
sąmoningumo žingsnių-tai vienas nesiliaująs visuomeninių ->kcijų judrumas 
nuolat ir kiekvienose aplinkybėse ieškąs sau naujų siekimų vykinti,naugų 
spragų tverti: jo gyvenimas - nuolatinis darbas, -darbas ir d^rbas-ne 
sau, ne savajai karjerai,bet visuomenei,tautai ir kraštui.

12
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LĮS TUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS VEIKLA

Nuo šių metų vasario 1 d. L.S.Dr-ja Prancūzijoje 
iš Tautinio Amerikiečių Europos Laisvės Komiteto, 
yra apmokėti L.Š.Dr-jos^buto nuomą /butas pernuomuotas iš VLIKo/ ir iš
laikyti Reikalų Vedėją, kuriuo dabar yra p.Z.ZUBRYS. Be to, L.Š.Dr-jos 
bute vienas kambarys yra užleistas Liet. Katalikų Misijai.

L.S.Dr-ja kiekvieną mėnesį už piniginę paramą duoda atskaitomybę iš
vardinto Komiteto Buhalteriui,

- o -
Velykų pirmą dieną įvyko "Lietuvių Svetainės" atidarymas. Šalpos Dr- 

jos Valdybos rūpesčiu buvo suruoštos kuklios vaišės su šaltais užkan
džiais. Įų metu paryžiečiai lietuviai turėjo progos susimušti margučiais; 
paragauti kumpio bei pasivaišinti įvairiais saldumynais. Pobūviui šeimi
ninkavo p. Pikardienė ir p. S. Kukštaitė.

- o -
Naujoje "Lietuvių Svetainėje" š.m. balandžio mėn.l? d. SALPOS DRAUS 

GIJOS VALDYBA surengė oficialų priėmimą estų bei latvių komitetams. Be 
minėtų komitetų, priėmime dalyvavo Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dr. 
St. Bačkis, Latvijos ministeris Grosvnld, prof.J. Baltrušaitis.

Šia proga buvo tarp kitko svarstomas tampresnio pabaltiečių tautų 
bendradarbiavimo klausimas bei nutarta rudenyj surengti folklorinę pa
rodėlę.

gauna mėnesinę paramą 
(kunama parama skirta

- o -
Š.m, balandžio mėn.24 d. L.š.Dr-jos Pirmininkė 0. Binkienė turėjo 

pasikalbėjimą su p. Yarrow,Tautinio Amerikiečių Europos Laisvės Komite
to Centro nariu ir Roger L.Bull, to komiteto delegato Europoje pava
duotoju. Pasikalbėjime buvo;

padėkota Už materialinę ir moralinę paramą lietuvių visuomeninia
me darbe
supažindinta su lietuvių Prancūzijoje veikla, rūpesčiais, gyveni
mo sąlygomis, lietuvių skaičiumi ir jų geografiniu pasiskirstymu, 
pasikalbėta dėl Lietuvos ateities, šiuo klausimu p. Yarrow pareis, 
kė, kad bendrą politinę liniją pavergtųjų tautų atžvilgiu yra iš
ryškinęs savo kalbose JAV Valstybės Sekretorius F. Dulles ir ku
ri Lietuvai yra palanki.

2/

3/
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Be top. Yrrow pasidžiaugė lietuvių gražiu susiorganizavimu ir L.Š.Dr-jos 
veikla Prancūzijoje, apie kurią NCFE nuolat gauna gražių atsiliepimų per 
savo Atstovą Paryžiuje Roger Bull. Aukštasis svečias palinkėjo skemės ir 
pažadėjo L.Š.Dr-jos veiklą paremti ir ateityje.

- o -
Gegužės mėn.3 d. įvyko L.Š.Draugijos susirinkimas, kuris pasižymėjo 

prelegentų gausumu bei svarstytų klausimų įvairumu. Kalbėjo net penki 
vietos veikėjai. ZAJAUSKAS trumpai nušvietė buvusių karių-legijonierių 
santykius su visuomene bei paskiromis organizacijomis. NORKEVIČIUS, se
nosios lietuvių kolonijos atstovas, palygino prieškarinę lietuvių būklę 
bei visuomeninę veikla su šiandienine. VAICEKAUSKAS vykusiai iškėlė vi
sus tuos sunkumus, su kuriais susiduria lietuviškoji šeima Prancūzijoje. 
PUKTERIS išskaičiavo visą eilę priežasčių, kurios priverčia mūsų vyrus 
likti viengungiais. KESMINIBNĖ keliais žodžiais nusakė, kokį vyrą žmona 
norinti matyti šeimoje. Po to vyko diskusijos, kurių metu iškeltieji klau 
simai buvo dar geriau nušviesti bei papildyti. Apskritai susirinkimas 
praėjo tvarkingai ir jaukioje nuotaikoje. Gaila tik, kad į susirinkimą 
teatsilankė nedidelis lietuvių skaičius.

o -
MULHOUSE /H.Rhin/. Šis skyrius energingo pirmininko Kun.PETROŠIAUS ir 
veiklių narių dėka yra pasiekęs gražių laimėjimų. Ir kas labiausia yra d 
džiuginančio, kad pasiektais darbo vaisiais nepasitenkina, bet entuzias
tingai veikia toliau: ruošia šventes, rengia pobūvius, kviečiasi paskai
tininkus. Vasario 16-sios minėjimui buvo pasikvietę Strasburgo Laisvo
sios Europos Kolegijos studentus J,ČEGINSKĄ ir Z.BRINKĮ. Gi dabar jau 
ruošiasi kartu su latviais ir estais paminėti birželio tragiškąsias de
portacijų dienas.

ŠEIKIS Antanas visus čia linksmina savo akordeono muzika.
Mulhusiečiai nepamiršta ir krritntyvinės veiklos. ŠIDLAUSKAS, kuris 

tuo tarpu yra be darbo, buvo apdovanotas vienu CARE pakietu.
Netoli Mulhouse atsirado GUTAVČIKAS Mykolas /Valiukas/, kuris prieš 

kelis metus be žinios buvo dingęs iš Paryžiaus.
- o -

NORD DEPART, lietuviai išsirinko naują L.Š.Dr-jos Komisiją, kurini 
pirmininkauti pasiliko p, GAUDEŠIENĖ, kasininko pareigas perėmė - Pe
trikas, komisijos nariu liko p.Aleksandravičienė. Šito departamento lie-
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tuviai, nors labai išsiblaškę atstumo požiūriu, nutarė susirinkti kas 
trys mėnesiai ir kai kurių švenčių proga. Šiais metais gražiai atšventė 
Vasario 16-ąją, o dabar ruošiasi paminėti Motinos Dieną.

ŠIMKUS Stasys, iš Nord dep. išvyko į Svetimšalių legioną pasirašy
damas trims metams sutartį.

GAUDEŠIUI Antanui, važiuojant savo mašina, įvyko nelaimė, kurios pasė
koje mašina liko nebevartojama ir jis pats susižeidė ranką.

SIAURUŠAITIS susižiedavo su vokietaite Herta Stielstad.
PILYPAIČIŲ šeima tvarkosi dokumentus emigracijai į -JAV.
MALONĖ Boleslovas ieško lietuvaitės nuo 25-35 metų amž. vedybų tikslu.

Adresas: 2?, Coron des Douse, Thun St. Amand /Nord^
K. ■ “ O -

MARAIS DES DEGUTES /Isere/ skyriaus susirinkimas numatytas sušaukti 
birželio mėnesį. Skyriaus pirmininkas NARBUTAS, po apsinuodijimo fabrike 
aršeniku, nebeatgavo jėgų. Be to, šeimyniniai gyvenimo rūpesčiai; jį mo
raliai irgi parbloškė, nes žmona jį ligonį dabar paliko. Yra liūdna,kad 
mūsų tarpe atsiranda dar ir tokių, kurie tai daryti paskatina. K i e k- 

. v i e no 1 .i e t u v i o yra šventa pareiga lie
tuviškas šeimas remti, bet ne prisidėti 
p riejų ardymo.

Senelis DABRILA /buv.mokytojas/, kuris dabar randasi la Tronche sene
lių prieglaudoje yra reikalingas laiks nuo laiko materialinės paramos. 
L.Š.Dr-ja stengsis jį paremti.

- o -
NILVANGE /Moselle/ apylinkėje tuo tarpu visi jau susirado darbą. Vien 

tik buvęs bedarbis GRABALIAUSKAS dabar dirba labai sunkiose sąlygose. 
Jei kas iš ten gyvenančių sužinotų kokį žmoniškesnį darbą, prašomi jam 
pranešti šiuo adresu: Grabalinuskas chez Mr.Conrad, Belleau par Nomeny 
/M.et M./

KUPRINSKAS Juozas vėl įstojo į Svetimšalių legioną ir šiuo metu ran
dasi Alžyre. Jam L.š.Dr-ja dėkoja už 1.000 fr. auką.

- o -
FORBACHAS /Moselle/ Čia randasi kelio, bet skaitlingos lietuvių šei

mos. Daug vargsta ponia KLRINIENĖ su keturiais mažais vaikais. Mat, jos 
vyras j-u devintas mėnuo k^ip sunki-i serga. Morinos Dienos proga. L.Š. 
Dr-ja paskyrė jai piniginę paramą.

15
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VERGELIS Valerijonas su šeima rūpinasi išemigruoti į JAV.
REDANGE /Moselle/. JUŠKEVIČIUS Jonas,buvęs labai blogoje materiali

nėje padėtyj,.dirba pas ūkininką. Jis atsiuntė viešą padėką sekančio 
turinio: "Laikau malonia pareiga padėkoti L.Šalpos Dr-jai už suteiktą 
man materialinę pašalpą per Villerupto skyrių. Prieš metus buvau atsi
dūręs blogoje padėtyje, neturėjau nei buto, nei maisto, o be to buvau 
sužeistas ir bedarbis.Dėkui p.p. Dženkaičiui ir Adomaičiui, Prapuole
niui ir kitiems Villerupto lietuviams, kurie mane sušelpė sunkioje pa
dėtyje, vėl išėjau į gyvenimą’.'

- o -
ROUEN /S.Inf./ Nors Čia nedidelis skaičius lietuvių, bet oulios pir

mininkės ponio PERUCHE dėka gražiai veikia. Nariai Vidžiūnas ir Pakarki: 
pirmininkės prašymu atleisti nuo nario mokesčio.

- o -
CA.EN /Calvados/ lietuviai plečia savo veiklą, nors labai griežtoje 

vietos komisariato kontrolėje. Tai liūdna mūsų buvusio nevieningumo pa
seka. Reiktų daugiau vengti panašių klaidų.

OŽELIS Juozas jau septinti metai, kaip yra ištiktas sunkios ligos.
- o -

VILLERUPTAS /M.et M./ Daugiausia čia randasi prieškarihės emigraci
jos lietuvių, kurie dirba rūdos kasyklose arba geležies liejimo fabri
kuose. Tai skaitlingiausias L.Š.Dr-jos skyrius, nors jaučiasi smarkaus 
nutautėjimo pažymiai, nes jaunoji karta daugumoje nebekalba lietuviškai.

- o -
PAS DE GALAIS Dep, Ponia GIEDRAITIENĖ, Komisijos pirmininkė, aplan

kė Šv.Velykų proga kai kurias šeimas bei ligonius, ir apdovanojo, pagal 
lietuvišką paprotį margučiais.

P.P.BOJARSKAS ir GAILIŪNAS po operacijos jau taisosi, bet galuti
nai pasveiks dar negreitai.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE PRANCŪZIJOJE. •
Prancūzijos LOKui atsistatydinus, Lietuvyvės Išlaikymo Tarnybos Val

dytojas paprašė L.Š.Dr-jos Pirmininkę sudaryti naują LOKą. Atsižvel
giant į vietos aplinkybes ir reikalo .svarbumą, Dr-jos Pirmininkei pa
siūlos, L.Š.Dr-jos Valdyba apsiėmė eiti LOKe pareigas Prancūzijoje ir.

16



- 17 -
LIT Valdytojas jau patvirtino. • - '

Tad, dabartinį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės LOKą Prancūzijoje suda
ro: O.Bačkienė, V.Baranauskas, J.Masiulis, V.Gravelis ir Kun.Br.Jucevi
čius. Ruošiantis Krašto Tarybos rinkimams jau sudaryta ir Rinkimų Komi
sija į kurią įeina: Dr. S. Bačkis ir buvusio LOKo nariai prof.J.Baltru
šaitis ir Pr.Dulevičius.

Š.m. birželio 29 d. Hannoveryje įvyksta Europos kraštų PLB-nių pir
mininkų suvažiavimas. Prancūzijos LOKo Pirmininkė p.O.Bačkienė yra pa
kviesta suvažiavime dalyvauti.

IŠ MŪSŲ STUDENTŲ GYVENIMO.
Dailininkas — vitražistas A. BIELSKIS—CLSKIS buvo išvykęs studijų 

tikslais ketvertui savaičių į Italiją. Kelionės metu aplankė Romą, Flo
renciją, Veneciją ir kitus žymesnius meno paminki"is Apeninų pusiasalio 
miestus. ’ "•***«•» 1

Balandžio mėn. nuo 11 d.iki 25 d., dailininkas V. KASIULIS surengė 
savo darbų parodą Barreiro-Stiebel galerijoje. Kaip ansktyvesnieji, taip 
ir 1953 m. darbai liudija dailininko techninį įgudimą, meistrišką idė
jos apipavidalinimą bei žaismišką spalvų darningumą. Kasiulis išsilais
vinęs iš Manet, Daumier, Delacroix įtakos drąsiai žengia "kasiuliško- 
sios išraiškos užakcentavimo keliu. Jaunojo lietuvio dailininko paveiks
lai maloniai nuteikė lankytojus savo etiniu rimtumu bei lietuvišku ly
riškumu, o meno kritikų buvo palankiai įvertinti.

Pianistė MATŲKAITĖ Velykų švenčių metu aplankė Liurdą.
š.m. gegužės mėn.20 d. įvyko Liet. Studentų Sekcijos Paryžiuje visuo

tinas narių susirinkimas. Žinomas skulptorius MONČYS kalbėjo apie šių 
dienų lietuviškojo meno kelius. Diskusijojse aktingai dalyvavo visi su
sirinkusieji ir skulptoriaus Mončio iškeltos mintys buvo gana giliai iš
diskutuotos.

Susirinkimas nutarė surengti ir šiais metais tradicišką ’’Finis Se
mestre" birželio mėn. pabaigoje.

KRONIKA IŠ.LIETUVIŲ GYVENIMO PRANCŪZIJOJE..
J.E.VYSKUPAS V. PODOLSKIS, balandžio 27 d., iš Romos atvyko į Pary-
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žiu. Stotyje aukštąjį svečią pasitiko Lietuvos Atstovas Prancūzijoje 
Dr.St.Bačkis, Misijos Direktorius Kun.Dr.F.Jucevičius ir studentai R. 

Bačkis ir V.AugustaitMjfytė.
■ Paryžiaus viešnagės metu Vysk.Podolskis apsilankė pas-p.p.Bačkius, 

p.p.Venskus ir p.p.Kavaliauskus. Mielai būtą aplankęs ir daugiau lietu
vių, tačiau tai padaryti neleido laikas. Balandžio 30 d. išvyko per. Lon
doną į Manchesterį, kur gegužės 2 d. turėjo pašventinti lietuvių kyyžių. 
Anglijoje ketino Skscelencija pabūti porą savaičių ir aplankyti didesnes 
lietuvių kolonijas.

Gegužės 14 d. išplaukia Vysk.Podolskis į J.A.V., kur išbus iki spa- . 
lių mėn. Jei leis galimybės, J.B.Vysk.Podolskis, grįždamas iš Amerikos 
ilgėliau paviešės Paryžiuje. 

- o -
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefas Min. St.LOZORAITIS su žmona, 

balandžio 24 d. atvyko iš^Romos į Paryžių ir čia viešėjo iki gegužės 
5 d. Tary Jwfrtu Irirttr n7j Y* . aukštieji svečiai dalyvavo lietuviškose 

pamaldose ir aplankė naują lietuvių būstinę bei matėsi su žymesniais 
vietos lietuvių veikėjais. Išvykstant stotyje svečius palydėjo Lietu
vos atstovas Dr.St.Bačkis, prof.Baltrušaitis, Liet.Šalpos Gr-jos Pirmi
ninkė O.Bačkienė ir p.M.Žilinskas.

. - o -
Š.m.gegužės 5 d. prof.J.BALTRUŠAITIS, dalyvaująs aktyviai lietuvių 

kultūrinėje ir politinėje bei diplomatinėje veikoje atšventė 50 metų.
Taja proga sukaktuvininką pasveikino Diplomatinės Tarnybos Šefas 

p.St.LQZORAITIS, LLK-o Pirmininkas p.V.SIDZIKAUSKAS, prof.J.KAMINSKAS, 
p.p.BAČKIAI ir kiti. Lietuvių skauda prof.J.Baltrušaičio sukaktuves pa
gerbė, suteikdama žinių apie prof.J.Baltrušaičio veiklą.

L.Š.Dr-ja Prancūzijoje nuoširdžiai sveikina savo aktyvų narį prof. 
J.BALTRUŠAITĮ ir ponią BALTRUŠAlTISNg ir linki jiems ilgiausių metų.

o -
VLIK-as pakvietė p.Min. Ed.TURAUSKĄ konsultacijoms politiniais bei 

diplomatiniais klausimais.
' - o -

Balandžio mėn.25-26 d«.d., Paryžiuje lankėsi Dr.St.KUZMINSKAS ir prof. 
St. ŽYMANTAS .Abu londoniškiai svečiai aplankė ta proga ’’Lietuvių Sve-
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tainę", matėsi su Dr.St.Bačkiu ir turėjo pasikalbėjimą su Min.St.Lozorai
čiu bei žymesniais Paryžiaus lietuvių veikėjais. <

- o -
Š.m.gegužės 31 d, Įvyksta bendras lietuvių katalikų pasiaukojimas Ne

kalčiausiai Marijos Širdžiai.
- o -

STRASBURGAS /B.Rhin/. Kun.J.KRIVICKAS, Lietuvių Sąjungos pirmininkas, 
be visuomeniškos veiklos varo plačia vagą ir kultūriniame bare, redaguo
damas L.K.D,Jaunių organą "Mūsų Jaunimas". Sis laikraštis pasirodo kas 
mėnesį nuo 1952 m. Paskutinieji numeriai kaip turiniu,taip ir menine iš
vaizda maloniai nuteikia skaitytoją.

- o -
THANN /Ht.Rhin/. Kun. J.PETROŠIUS, be savo tiesioginių kapeliono parei

gų, daug pašvenčia laiko visuomeniniam darbui. Apskritai Ht.Rhin departa
mente jis yra lietuviškos veiklos spiritus movens.

o -
Š.m.balandžio 12 d. buvo atvykęs iš Chalons-sur-Marne į Paryžių A. 

KONDROTAS. Jis nebuvo matęsis su lietuviais daugiau kaip septynis metus. 
Todėl susitikimas su paryžiečiais buvo jam malonus. Tai p--ts prisipažino 
išvažiuodamas. Apgailestavo tik... kad nesutiko lietuvaičių.

- o -
Balandžio 19 d. p.p.VAICEKAUSKAI pakrikštijo savo jauninusįjį sūnų 

Joną. Kūmr-is buvo p.J.Hubneriš ir ponia M.Enfert. Po krikšto apeigų bu
vo šaunios krikštynų vaišės,kurios praėjo jaukioje lietuviškoje.nuotaikoj.

- o -
Gegužės 2 d.,T.T.Jėzuitų koplytėlėje susituokė J.JASĖNAS su R.LEGAY. 

Po vestuvinių šv.Mišių buvo iškilmingi vestuviniai pietūs Salons Weber 
viešbutyje,Buttes-Chaumont parke. Tos pačios dienos vakare jaunieji lei
dosi į vestuvinę kelionę,pirmiausiai ketindami aplankyti Liurdą. 0 gegu
žės 16 d. galutinai apleido Prancūziją,išplaukdami į Kanadą.

Jaunavedžiams linkime Dievo palaimos ir šeimyniškos laimės.
- o -

Z.PETKEVIČIŪTE, nuo Tytuvėnų, atvykusi į Prancūziją 1926 m.,yra poetė 
-mėgėja.Savają kūrybą daugiausiai paremtą liaudies motyvais ir tėvynės 
ilgesiu, dažnai deklamuoja įvairiuose lietuviškuose parengimuose Paryžiuje
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Mulhouse krepšinio komanda, kuriai vadovauja V.GRYBAUSKAS ir žaidžia 

T.GAILIUS, rungėsi š.m.gegužės 2 d..Paryžiuje, su Villenertanne krepši
ninkais dėl Prancūzijos meisterio vardo. Didžiausiam visų nustebimui po 
puikaus ir įtemto žaidimo, rungtynes pralaimėjo dviejų taškų skirtumu - 

-43-41 /17 - 32/.
V.GRYBAUSKAS su šeima š-.m.gegužės 18-20 d.d. lankėsi Paryžiuje emi

gracijos reikalais. Nors emigracijos reikalai jau yra baigti tvarkyti, 
tikimasi,kad Grybauskas, kuris taip puikiai išgarsino lietuvių vardą Prau 
cūzijoje kaip Mulhouse Krepšinio ekipos kapitonas, pasiliks čia dar ke
letą mėnesių. • ,■

, - o -
VISOCKAS Stasys, veiklus Mulhouse skyriaus visuomeninkas, lankėsi š, 

m.gegužės 9-10 d.d. Paryžiuje ir dalyvavo buvusių legionierių kongrese. 
Ta proga su SIRTAUTU Stasiu ir kitais draugais atšventė Stasine "Lietu
vių Svetainėje".

■- o -
KUČINSKAS Bazilius, kuris prieš metus buvo išvykęs į J.A.V.,š.m. va

sario 2 d. sugrąžo atgal į Paryžių su tikslu sukurti šeimos židinį su 
p-le M.Bartoli. Balandžio 24 sutvarkė reikalingus formalumus civilinėse 
įstaigose, o už mėnesio laiko tuoksis Invalidų bažnyčioje.

o - ' ’
Š.m.gegužės 16 d..šeštadienį, T.T.Jėzuitų koplytėlėje priėmė'mote

rystės sakramentą p.BIELSKIS—ELSKIS Albinas ir p—lė Ona M, CREWDSON. 
Po religinių 'apeigų, "Lietuvių Svetainėje" buvo nuotaikingos vestuvi
nės vaišės, kuriose dalyvavo artimi'ušieji jaunavedžių draugai.

Jaunajai porelei linkime visokeriopos Aukščiausiojo palaimos ir Šei
myninės Laimės.

IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS TARPTAUTINĖJE PLOTMĖJE.

Lietuvos. Atstovas Prancūzijoje Dr.S.BAČKIS dalyvavo š.m.balandžio 
mėn.9-12 d.d. Prancūzų Laisvės Draugų- Dr-jos Studijų savaitėje pašvęs
toje socialinėms doktrinoms ir darbininkų gyvenimui studijuoti.

Balandžio 29 d., kaip Lietuvos Atstovas Dr.S.BAČKIS buvo pakviestas 
pirmininkauti Rytų ir Centro Europos Kraštų Krikšč.Demokratų Sąjungos 
Atstovų pasitarimui Paryžiuje. Šiuose pasitarimuose buvo apžvelgta tarp-
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tautinė padėtis ir pasitarta apie tolimesnę veiklą. Juose ypač buvo ap
tarta ir pavergtųjų kraštų padėtis bei rūpesčiai,

Š.m.gegužės 9 d. Dr.S.BACKIS dalyvavo Centro ir Rytų Europos Komisi
jos Biuro posėdyje Londone. Šioji Komisija, kaip žinoma, specialiai rū
pinasi Pavergtųjų Kraštų problemomis. Buvo nutarta dar kartą iškelti Kul— 
Pilyi rjiin Rondo klausimą Laisviesiems Kraštams ir iš viso ištirti, ką Lais
vieji Kraštai Europoje gali pavergtiesiems padėti. Sekantis šios Komisi
jos Biuro posėdis numatytas Paryžiuje š.m.birželio gale. Šioje Komisi
joje dalyvauja Laisvųjų ir Pavergtųjų kraštų atstovai ir jai pirmini n ■ 
k-uja anglas p. R.LAW, Britų Parlamento narys. Gener.Sekr. yra Sir Da
vid KELLY, buvęs Britų Ambasadorius Maskvoje.

Š.m.gegužės 3 d. Lietuvos Atstovas Prancūzijoje, Lenkijos Tautos 
Šventės proga pasiuntė pasveikinimą Lenkijos Ambasadoriui p.Iv.ORAWSKI, 
ir dalyvavo Prancūzijos Gruzinų Draugijos iškilmingame susirinkime pa-: 
švęstame nesenai mirusio Gruzijos Prezidento NoU JORDANIA paminėjimui.

SILVIO PELLICO Premijai skirti už geriausius veikalus, liečiančius 
prisiminimus iš paskutiniojo karo, į Jury Komisiją yra pakviestas Dr.S. 
BAČKIS.

PARYŽIUJE KURIAMA CENTRO Ui RYTŲ EUROPOS KULTŪRINĖ KOMISIJA. Š,m.ge
gužės 7,9 ir 16 d.d. Paryžiuje vyko pasitarimai įkurti Paryžiuje prie 
organizacijos "Congres pour la Libertė de la Culture" Centro ir Rytų 
Europos Kultūrinę Komisiją. Iš lietuvių kultūrininkų posėdžiams buvo 
pakviestas p. prof.J.BALTRUŠAITIS. Tuo tarpu jis vienas atstovauja Bal
tijos Kraštų kultūrininkams šiuose pasitarimuose. Komisijos tikslas nu
matomas rūpintis kultūriniais pavergtųjų kraštų reikalais. • •

DIDĖJA LIETUVOS DRAUGŲ SKAIČIUS. Pastaruoju laiku aktyvi-i įsitrau
kia į Lietuvių, Latvių ir Estų reikalus Prancūzijoje gen.št.pulk.J.CHA- 
BANIER, buvęs Prancūzijos K-ro Attache padėjėjas Baltijos Valstybėms 
nuo 1922 ligi 1932 metų. Gyvendamas Paryžiuje jisai š.m.gegužės 16 d. 
skaitė prskaitą apįe "Baltijos Valstybes" Prancūzų Karininkų Kapinės 
Istorijos Draugijoje, kurios nariais yra labai daug prancūzų generolų, 
pulkininkų besidominčių ka.ro istorijos klausimais, šios ’draugijos būsti
nė yra Paryžiuje. Būstinės vitrinose p.J.Chabanier išstatė nemaža Lietu
vos, Latvijos ir Estijos istorijos, krašto vaizdų ir meninių dalykėlių, 
kaip lygiai nemaža žemėlapių ' pie išvardintus kraštus. Savo paskaitoje

... ....
gk . - '
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p.Chabanier šįkart kalbėjo apie Baltijos kraštus ligi 1914 metų, iškel
damas nemaža dalykų, kurie prancūzams labai maža žinomi yra. Prelegentas 
iškėlė ir keletą dalykų, kurie ir gerai žinantiems Baltijos kraštų isto
riją nebuvo žinomi, kas parodė labai puikų prelegento susipažinimą su 
Baltijos Valstybių problemomis ir istorija. Paskaitoje šrlia prancūzų 
dalyvavo Lietuvos ir Latvijos diplomatiniai atstovai su žmonomis ir Lie
tuvos Karo Attache Prancūzijoje.

Antrąją p~sk-itą apie Baltijos Valstybes p.CHABANIER l'iksy š.m.ge- 
žės 30 d. ir p-lies tų Valstybių likimą nuo 1914 ligi 1953 metų.

Š.m. birželio 8-12 d.d. yra rengiama TARPTAUTINĖ STUDIJŲ SAVAITĖ 
BRIUSELYJE. Šios studijų savaitės tema; Motina - jos atsa
komybė auklėjime. Programa suskirstyta į penkias dalis: 
1/ Motina ir jos atsakomybė auklėjime, 2/ Motina ir fizinis vaiko auk
lėjimas, 3/ Motina ir intelektualinis auklėjimas, 4/ Motina-ir asmeny
bės.ugdymas, 5/ Motina ir šeimyninis socialinis auklėjimas.

Studijų savaitė yra ruošiama Pasaulinio Motinų Sąjūdžio /MMM/. Prog
ramoje numatytas Dr.ŠIDLAUSKAITĖS referatas: "Orientation professionelle1' 
Šioje Tarptautinėje Studijų savaitėje yra pakviestos dalyvauti LIETUVIŲ 
MOTERŲ KOMITETO prie PMS pirmininkė O.BAČKIENĖ ir gen. sekretorė B.VENS- 
KUVIENĖ.

Pasaulio Motinų Sąjūdžio atstovėmis kituose kraštuose yra sutikusios 
būti: J.DAUŽVARDIENĖ ir M.GALDIKIENĖ - Jungt.Amerkos Valstybėse, L.GRAU
ZINIENE - Urugvajuj, Dr.ŠIDLAUSKAITĖ'ir MATULIONIENĖ - Kanadoje, KALI
NAUSKIENĖ - Australijoje ir TOTORAITIENĖ - Kolumbijoje.

Š.m.birželio 5-7 d.d. Paryžiuje įvyksta "EUROPINĖ JAUNIMO KONFEREN
CIJA CENTRO IR RYTŲ EUROPOS PROBLEMOMIS". Atitinkamos politinės lietuvių 
jaunimo organizacijos delegavo į šią Konferenciją p.p.K.J.ČEGINSKĄ, K. 
JASUTYTĖ, A.MONČį, Ad.VENSKŲ ir B.VENSKUVIENŲ.

Iš vyresniųjų lietuvių į šią Konferenciją aktyviai dalyvauti yra 
pakviestas p.Dr.S.BAČKIS, kaip Lietuvos Atstovas Prancūzijoje ir jis 
yra p^pr^šyt^s pasakyti k.^lbą diskutuojant "Europos vienovės ir Centro 
ir Rytų Europos kraštų" tema.,

■ - o -
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IŠ BALF-o VEIKLOS.

Kan.prof.Dr.J.B.KONČIUS, BALF-o Pirmininkas, sunkiai susirgęs ir ke
lis kartus operuotas, pagal paskutines žinias, sveiksta ir gegužės mėne
syj apleis jau ligoninę. Prancūzijos lietuviai linki BALF-o Pirmininkui 
greit pasveikti ir sėkmingai darbuotis lietuvių labui.

BALF-o PARAMA PRANCŪZIJOS LIETUVIAMS. Šiuo metu BALF-as visą savo dė
mesį yra nukreipęs į parama Vokietijos lietuviams padėti ir aukas renka 
ypačiai DIEPHOLZ'o Vasario 16 d.Gimnazijai. Nežiūrint to, BALF-as nepa
miršta ir Prancūzijos lietuvių: š.m.pradžioje provincijoje gyveną lietu
viai gavo dėvėtų drabužių ir batų, o dabar yra gauta žinių, kad Prancū
zijos lietuviai gaus pieno miltelių ir, gal būt vėliau, sūrio ir svies
to. Taip pat BALF-o Centras yra numatęs paskirti ir piniginėms pašalpoms 
Prancūzijon kreditų tiems lietuviams, kuriuos ištinka skaudžios nelai
mės, ligos bei bedarbė.

CARU pakietų dalinimas tuo tarpu yra pertrauktas ir CARS organizaci
jos dėmesys yra nukreiptas į šelpimą žmonių, nelaimės ištiktų kituose 
kraštuose.

Š.m. gegužės 19-20 d.d. Paryžiuje lankėsi p.J.BOLEY /BOLEVIČIUS/, 
BALF-o Centro Valdybos narys. Buvodamas Paryžiuje jis aplankė lietuvius 
menininkus p.p.KASIULĮ ir MONČĮ įr Dr.S.BAČKĮ, Lietuvos Atstovą ir BALF 
Įgaliotinį Prancūzijoje. 

■ ■ - ' 

INFORMACIJOS :
ApIE LIETUVIŲ DARBO KUOPAS VOKIETIJOJE. Vienas kitas Prancūzijoje gy

venąs lietuvis yra teiravęsis apie sąlygas patekti į dabo kuopas Vokie
tijoje. Pagal gautas iš kpt.J.VENCKAUS žinias, sąlygos yra tokios: 1/ 
vizą Vokietijon nuvykti turi pasirūpinti pats suinteresuotasis, 2/ ke
lionės išlaidas ligi Kaiserslauterno turi apsimokėti pats suinteresuo
tasis asmeniškai, 5/ mažiausias mėnesisnis atlyginimas yra 186 vok.mar-

■ kės /Markė-82 fr.fr./, o didžiausias - 600 vok. markių. Tai priklauso 
nuo specialybės, 4/ virš atlyginimo, darbo kuopos nariai gauna nemoka
mai drabužius, maistą ir butą. Savaime suprantama, reikia pradžioje su
sižinoti, ar yra laisvų vietų darbo kuopose. Prašoma kreiptis: Capt.J. 
VENCKUS, Baltic Liaison Officer, 6950 Lbr.Svc.Cen.KAISERSLAUTERN - V0- 
GELWEH, A1lema gne.
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APLEISDAMI PRANCŪZIJĄ Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai ga

li išvykti su savo tautiniais užsienio pasais.
Pastarosiomis dienomis, atitinkamos Prancūzijos įstaigos yra ofi

cialiai painformavusios Baltijos Valstybių diplomatinius atstovus 
Prancūzijoje, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai, kurie ga
lutinai apleidžia Prancūziją a/ gali viza s gauti, ant savo tautinių 
užsienio pasų; b/ tie, kurių pasai buvo Prefektūrų paimti prie jų 
bylų, gali išvykdami savo nebegaliojančius pasus atsiimti.

APIE EMIGRACIJĄ Į JAV. .
I. Pagal naująjį "Imigracijos ir Pilietybės įstatymą'',įsigalioju

sį pr. metų gruodžio 24 d., pirmenybes išvykti į JAV gali gauti, lie
tuvių kvotos ribose, šios žmonių kategorijos:

1/. pirmąją pirmenybę ligi 50 o/o kvotos turi kvalifikuoti specia- 
. listai, reikalingi JAV ūkiui;

2/. Antrąją pirmenybę ligi JO o/o kvotos turi tė.V'i vaikų, kurie
■ jau turi JAV pilietybę; jie naudojasi ir neišnaudota pirmosios 

pirmenybės kvotos dalimi;
J/. trečiąją pirmenybę ligi 20 o/o kvotos turi vyrai, žmonos, vai- 

k-i nuolatiniai apsigyvenusių žmonių JAV /taigi ir lietuvių DP/ 
jie naudoj-si ir neišnaudotomis kvoto° dalimis p-g 1 pirmąką 
ir antrąją pirmenybes;

4/. įetvirtaąją pirmenybę gauna ligi 20 o/o neišnaudotos kvotos 
dalies pirmos, antros ir trečios pirmenybės JAV piliečių bro
liai, seserys ir sūnūs bei dukterys.

Likusioji kvotos dalis skiriama neturintiems kvotos pirmenybės emi
grantams. Savaime aišku, kad ryšium su šiuo įstatymu - emigracija į 
JAV pasunkėja ir įsirašiusieji negreit gaus vizas, išskyrus asmenis, 
apie' kuriuos atskirai čia kalbama.

II. Ligi 1954 m.birželio JO d. DP galės pasinaudoti 1948 m. DP imi
gracijos įstatymu - jo J par. C raide, t.y.50 o/o likusios nuo pir
menybių kvotos dalimi. Lietuviai, gauną vizas pagal DP J par. C rai
dę - gauna iš JAV piniginę paramą kelionės išlaidoms padengti /pa- 
brėžiama-paramą, ne paskolą/; kur reikia kreiptis, .jau ankstyvosniuo-
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se biuleteniuose buvo pranešta.
III. Lietuviai norį emigruoti į JAV n ūdoj-si tos šalies kvota ,

kur jie yra ginę. Jei žmonos kvota yr skirtinga, tai jos vyr-s gali 
emigruoti pagal žmonos kvotą /kad šeima nebūtų išskirta/. Sakysime, 
lietuviai vedę vyrai pagal šį nuost- tą gali emigruoti p gal s--vo žmo
nų /prancūzių, belgių ar vokiečių/ kvotas. Tai yra nemažas palengvi
nimas ir emigracijos pagreitinimas, nes pagal prancūzų, vokiečių kvo
tas galima emigruoti /jei žmona sutinka/ labai greit - per kelis mė
nesius. '

IV. Lietuviai, kurie yra įsiregistravę į JAV Konsulatus, gali ti
kėtis šiemet vizas g-.uti:

a/, tie, kurie yra įsiregistravę ligi 1948 m.gegužės 1d. ir event, 
vėliau.

b/, tie, kuriems DP teisės pripažintos ir kurie yra įsiregistravę 
ligi 1951 metų vasario 1 d.

SOCIALINIO DRAUDIMO R JIKALU. Ne vienas lietuvis, jau nuo seniau 
gyvenąs Prancūzijoje,dažna i teiraujasi pas BALF-o Įgaliotinį,ar L.Š. 
Dr-joje apie tai, r jis gali gauti nemokamą gydymą bei sen tvės pen
siją,kaip kad gauna kitų kraštų piliečiai,gyveną Pra-ncūzijo je.

Tuo reik lu primen*ma,kad Prancūzija lietuviams,latvi'ms ir estams 
taiko 1951 m.liepos 28 d. Ženevos Konvenciją pabėgėlių statuso kl'u- 
sinris.Todėl lietuviai socialinio draudimo ir darbo tvarkymo srityje 
na udojasijkaip negalį grįžti į savo kraštus/rėfugiės/ tokiomis p*t 
teisėmis,koki-'s turi ir prancūzai.Tik reikia apsirūpinti atitinkamais 
P'žymėjinr is/Certificat de Rėfugiė/ iš OFFICE FRANQAIS D 3 PROTECTION 
DES RĖFUGI2S ET APATRIDES,7,rue Copernic.PARIS/16/.'

- o o 0

L.Š.Gr-jos "Svetainės" ir 
raštinės adresas: 26, rue de 
Navarin, Paris/9/, 
Telef. LAM 74-01.

o o —

Imprimė comae manuscrit par 
1"Association Lithuanianne de 
Bienfaisance e n France.
5, rue de Messine, Paris/8/
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