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MOTINOS DIENA
Toli, toli tu šiandien, mano mama! 
Ne! Tu juk čia pat — širdy manoj! 
Jaučiu Tave aš vėjuje nuo marių, 
Ir šlamėjime medžių, saulės kaitroj.

Vinkšnaitienė

Kiekvieną kartą žodį motina pa
minėjus, tuoj prisimename savo mielą 
motinėlę. Mintimis nuklystame ten, 
kur mūsų tautos šaknys šimtmečiais į 
žemę įaugusios. Ten, kur laimingas kū 
dikystės-jaunystės dienas praleidom, 
kur begales gražiausių, su motinos mei 
le surištų, valandų išgyvenom.

Taip ryškiai prisimename tą mielos 
motulės pasiaukojimą, visuomet ir vi
sur jos globojančią ranką ir pastangas 
skiepyti ir ugdyti mūsų jaunose širdy
se meilę savajam kraštui, žmoniškumui 
bei dorovės principams. Motinos medė 
ir pasiaukojimas yra neišmatuojami. 
Tat yra jėga, tas gyvybės šaltinis, kuris 
saugoja ne tik savojo šeimos židinio 
laimę, bet ir skatina tautas gyventi, iš
laikyti egzistenciją ir perduoti ją atei
nančioms kartoms.

Motinos meilę ir motinos reikšmę 
žmonijai nereikia įrodinėti. Ji krikš
čioniškojo ir civilizuotojo pasaulio jau 
seniai suprasta ir tinkamai įvertinta. 
To įvertinimo ir dėkingumo vardan, 
viena diena metuose buvo išskirta pa
gerbti motinai. Tai tyliajai didvyrei pa 
minėti, kuri aukojasi ir duoda žmoni
jai ir savajai tautai tiek, kiek niekas 
kitas musų žemelėj negali daugiau 
duoti.

Motinos reikšmė lietuvių tautai tu
rėjo ir turi ypatingai gilią prasmę. Lie 
tuvės motinos pasiaukojimas ir įna
šas išlaikyti lietuvybę ir tautinę sąmo
nę yra toks didelis ir reikšmingas, kad 
jos vardas lietuvio yra branginamas ir 
su pagarba tariamas. Poetės Vinkšnai- 
tienės eilėraščio žodžiais, nežiūrint, 
kur mūsų motulės gyventų ar ramybė- 
e ilsėtųsi, jos mūsų širdyse pasiliks, ir 
as jausime nuo Nemuno krantų at- 
dystančiame vėjuje, medžių šlamėji
me ir saulutės kaitroj...

Motinos Diena Lietuvoj buvo 
džiaugsmo ir padėkos šventė. Tą dieną 
prisimindavome savąsias motules. Su 
dėkingumu ir pagarba lenkdavome gal 
vas prieš tas lietuves motinas, kurios 
šimtmečių priespaudoje pajėgė išlaiky 
ti musų tautą gyvą, išaugino tautos 
žadintojus ir didvyrius, kurie įgalino 
mus gyventi laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu.

Negalime pamiršti tėvynėje pasili
kusios lietuvės motinos tragiškai skau 
džios dalios. Eidama savo pirmatakių

DARBO TRADICIJA
PASKUTINEI NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS GEGUŽĖS PIRMAJAI 

PRISIMINTI

Tolimi tinginyste ir lepūniškumu besi
didžiuojančiai dvasiai, mes, žalio Lietu
vos ’kaimo vaikai, nepajėgiame atskirti 
juodo darbo nuo baltojo. Patys būdami 
visi proletarai ir iš prakaito, o ne iš pa
veldėjimų, kaldami savo tautos, savo šei
mos ir savo asmens pasagą, neturime nei 
progos, nei linkimų Įsipenėti ir nutolti nuo 
supratimo, kas yra darbas. Nuo mažens 
išmokyti braidyti po juodo darbo dumbly 
ną, laimingu būdu esame išsiauginę įsitiki 
nimą, kad tik per jį mes gražiname mū
sų miestus, kaimus ii- laukus, šimtmečius 
pažinę puikybe ir panieka išpuoštąjį bajo 
rų gyvenimą ir valdymą, mes skubame die 
na iš dienos vis toliau nusigręžti nuo tų 
liekanų, kurios dar laikosi įsikibusios mū 
sų visuomenės išgraužose. Nesuprasdami, 
ką reiškia gimti iš kilmingos motinos ir 
herbais susižavėjusio tėvo, mes, kiekvie
nas nepažeistos sąmonės lietuvis, saugiai 
nešiojamės bendro likimo ir tylaus soli
darumo daigą, kurį dera nuolatos laisty
ti ir globoti, kad jis išmestų padangėn ža 
vingą vieningos šventės medį.

Mes nepaveldėjome nei kilmingojo krau 
jo, nei herbų, nei prisiminimų apie triukš 
įmingą salonų gyvenimą. Bet mes pavelde 
jame nelūžtantį darbo charakterį ir darbo 
tradiciją.

Gegužės Pirmoji atneša mums progą ne 
kovai „už visų šalių proletariatą“, o už 
dirbantį lietuvį, už visos Lietuvių Tautos 
solidarumą, už lietuviškų širdžių ir pro
tų vienybę, už vertę, grindžiamą ne kil
me, ne pinigu ir nelaimėmis, o darbu, są
žiningu darbu tautai ir kartu sau. Ji pri
mena ateitį nulietą iš sukietėjusių pūs
lių rankose. Tik tokia ateitis bus tikrai 
graži, pastovi ir laiminga.

1940 m. Gegužės Pirmosios proga, 
„Vairo“ žurnalo vedamojo straipsnio 

ištrauka 

pėdomis, nebodama persekiojimų, var
gų ir kančių, ji šiandien skiepija ir ug
do savo vaikų širdyse laisvės siekimą 
ir meilę gimtajai kalbai, tėvų žemei ir 
lietuvių Tautos tradicijoms. Tik moti
nų pasiaukojimas ir gilus pareigų su
pratimas, dabar ten išaugina pasiryžė
lius, ginančius lietuvio ir žmogaus tei
ses, nebojančius persekiojimų, kalėji
mų, ar Sibiro kančių. Rūpes
čių slegiama, dreba motinos mylinti 
širdis auginant pasišventėlius ir matant 
juos kalinamus, persekiojamus,Sibiran 
tremiamus. Skaudžiausia, kad to siel
varto ir kančių dienoms dar nesimato 
galo...

Šiandieną, lietuviškoje išeivijoje, lie 
tuvė motina nerastų daug džiaugsmo. 
Ne vienoj šeimoj gimtąja kalba susi
kalbėti negalėtų. Nebuvo pareigos jaus 
mo vaikus išmokyti ir jiems išaiškinti, 
kad ne pažeminimas, bet garbė lietu
viu būti.

Vis dar nepajėgiame iš asmenišku
mų ir savanaudiškumo šunkelių išbris
ti. Pamiršę tautinę savigarbą, tas savy 
bes ir principus, kuriuos motinos mū
sų širdyse pasėjo, kasmet vis daugiau 
skęstame svetimose jūrose ar asmeniš
kos naudos purvynėly. Tai lietuvės mo 
tinos prigimčiai ir sielai buvo svetima.

Lietuvę motiną mes mename kaip 
lietuviško židinio ir tautinio tęstinumo 
saugotoją.

Motinos Dienos proga, pakilkime 
aukščiau pilkos kasdienybės ir bandy
kime grįžti į tą kelią, kuriuo motulės 
patarė ir nurodė mums keliauti.

Mintimis skriskime į gimtąją žemę ir 
susijungę su kovojančia tauta, pareiški 
me gilią pagarbą lietuvei motinai ir 
palinkėkime jai ištvermės.

Prisiminkime visas lietuves motinas, 
kurios gimtajam ar svetimuose kraš
tuose rado amžiną poilsį, nulenkę gal
vas, atiduokime pagarbą...

B.II.K.

PASIKEITIMAI
Vatikano valstybės ir Romos kurijos 

įstaigų viršūnėse yra įvykę svarbūs pasi
keitimai. Dėl amžiaus Iš pareigų pasitrau 
kus įvairių Vatikano kongregacijų bei ko
misijų vadovams, kitiem atitarnavus pa
gal naują potvarkį nustatytą penkerių me 
tų laikotarpiį Vatikano institucijų viršūnė 
se, jų vietoje Šventasis Tėvas paskyrė 
naujus asmenis. Visų pirma, pavedė Vati 
kano valstybės sekretoriui kardinolui Ca- 
saroli atstovauti popiežiui visuose Vati
kano valstybės civilinės valdžios vykdymą 
liečiančiuose reikaluose. Popiežiškosios 
komisijos Vatikano valstybės reikalam 
naujuoju pirmininku, vietoje naujas pa
reigas perimančio kardinolo Casaroli, yra 
paskirtas buvęs vyskupų kongregacijos 
pirmininkas kardinolas Baggio. Amerikos 
lietuvis arkivyskupas Paulius Marcinkus 
ir toliau lieka šios komisijos pro-pirminin 
ku. Vyskupų kongregacijos naujuoju pre_ 
feketu yra paskirtas afrikietis kardinolas 
Gantin, kuris iki šiol vadovavo Teisingu
mo ir Taikos komisijai, Tautų Evangeli
zacijos kongregacijos pro-prefektu paskir 
tas dabartinis Dublino arkivyskupas 
Ryan, popiežiškosios „Teisingumo ir Tai
kos“ komisijos ir Cor Unum tarybos nau 
juoju pirmininku paskirtas Marselio arki 
vyskupas prancūzas kardinolas Etchega- 
ray. Pakeitimai įvyko ir įvairių kitų kon 
gregacijų bei komisijų vadovybėse. Vie
nuolių kongregacijos pro-prefektu, vietoje 
argentine kardinolo Fironio, paskirtas bei 
gas domininkonas arkivyskupas Hamer.

NAUJA SIUNTINIŲ TVARKA

Siuntinių bendrovės, kurios turėjo Sov. 
Sąjungos įstaigų leidimus siųsti į tą vals
tybę siuntinius, gavo įspėjimą, jog nuo 
š.m. rugpjūčio 1 dienos bus pakeista siun
tinių siuntimo tvarka. Atrodo, kad sovie
tai įsileis siuntinius tik tokiems asme
nims, kuriems jų nuomone „pagalba yra 
reikalinga“. Muitą turės sumokėti siunti
nių gavėjai.

Apie naują tvarką mūsų skaitytojai bus 
painformuoti, kai bus gautos tikslesnės 
žinios.

Gerb. tautietį ir draugą 
MARTINĄ RAMONĄ, 

jo mylimai Seseriai 
mirus Šiauliuose, 

užjaučia ir kartu liūdi

Albinas, Ona, Leonas Mameniškiai

Kum Petrošius ir Vasario 16 gimnazijos mokiniai prie Notre Dame katedros.

Konvencijos projektas
PRIEŠ ŽMONIŲ KANKINIMĄ

Jungtinių Tautų Organizacijos žmogaus 
teisių komisiją, neseniai Ženevoje 
užbaigusi šių metų darbo sesiją, galutinai 
patvirtino konvencijos projektą prieš ano 
nių kankinimą. Konvencijoje, kuri bus pa 
teikta svarstymui Jungtinių Tautų genera 
linei asamblėjai, 'įsakmiai pabrėžiama, kad 
jokiomis aplinkybėmis, nei karo, nei po
litinių neramumų, nei kitais atvejais, ne
gali būti panaudojamos prieš žmones kan 
kinimo priemonės. Valstybės, be to, ne
galės išduoti kitiems kraštams asmenų, ar 
ba juos ištremti, jei tiems asmenims ten, 
gresia kankinimo pavojus. Kaip ankstes 
nėse Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misijos darbo sesijose, taip ir šioje pasku
tinėje, buvo apsvarstyta žmogaus teisių 
padėtis įvairiuose pasaulio kraštuose. JAV 
delegatas, vienoje kalboje apkaltindamas 
sovietų valdžią žmogaus teisių pažeidi

JAUNIMAS ROMOJE
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo gran

diozinis susitikimas su pasaulio jaunimu 
Jubiliejinių Atpirkimo metų proga, 'įvyko 
balandžio 14 d. švento Petro aikštėje ir 
jame dalyvavo daugiau kaip šimtas tūks
tančių jaunimo iš Italijos ir iš daugiau 
kaip 40-ties kitų pasaulio kraštų. Buvo 
atstovaujama ir kai kuriems Centro bei 
Rytų Europos kraštams: Len
kijai, Rytų Vokietijai, Vengrijai, Jugosla
vijai. Kitų komunistų valdomų kraštų 
jaunimas, jų tarpe ir lietuviai, neturėjo 
galimybės atvykti į Romą, į didingą tarp
tautinį maldos kongresą.

Švento Petro aikštė nesutalpino 
milžiniškos tarptautinio jaunimo masės, 
tad ji užpildė ir visas aplinkines gatves, 
kuriose minia iškilmes sekė per garsiakal 
bius. Į švento Petro aikštę jaunimas suėjo 
žygiuodamas Romos miesto gatvėmis dvie 
jose milžiniškose eisenose, 'kurios susitiko 
netoli Vatikano. Ne vien tik dėl dalyvių 
skaičiaus, bet ir visu savo pobūdžiu, jauni 
mo susitikimas su Popiežium tikrai buvo 
neeilinis. Tarp Popiežiaus ir jaunimo tuoj 
užsimezgė draugiškas ir atviras dialogas. 
Dešimt įvairių tautų jaunuolių — vyrų 
ir merginų, — pasakojo Popiežiui apie 
šių laikų jaunimui rūpimas problemas, 
kalbėjo apie asmeninį patyrimą, statė 
klausimus, o šventasis Tėvas jiems at
sakinėjo. Po to, Popiežius kreipėsi į visą 
jaunimo minią, patikėdamas jaunimui 
ypatingą misiją — būtų Kristaus Evange
lijos apaštalais, Kristaus mokslo dvasioje 
kurti visame pasaulyje laisvę, brolybę ir 
taiką. „Nuo jūsų priklauso ne tiktai Baž
nyčios, bet ir viso pasaulio ateitis“, kal
bėjo Popiežius jaunimui. „Tik jūsų pasi
ryžimas kurti pasaulyje meilės civilizaci
ją gali išgelbėti žmoniją 2000 metais“.

Nuo pat pradžios pasaulio jaunimo mal 
dos kongresas buvo tikra džiaugsmo ir 
maldos ‘šventė. Ne tik didžiosios Romos 
bazilikos bei kitos šventovės, bet ir mies
to gatvės nuolat aidėjo giesmėmis ir mu
zika. Buvo didinga fakelų eisena nuo An-

Coventryje mirus 
MARIJAI BARTKIENEI, 

jos dukras Aldoną, Birutę, Brigitą 
ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Ona, Antanas Linkevičiai 
Irena, Stanley Timmins

mais, įsakmiai paminėjo Pabaltijo kraš
tus. Amerikiečių delegatas priminė, kad 
trys Pabaltijo valstybės buvo smurtu 
įjungtos į Sovietų Sąjungą prieš jų norą, 
kad Antrojo, pasaulinio karo metu ir po
kario metais tūkstančiai pabaltiečių buvo 
ištremti |į Sibirą, jų vieton įkurdinant ru
sus. Amerikiečių delegatas atkreipė dėme 
sį ir į kitas sovietų panaudojamas priemo 
nes palbaltiečiams nutautinti, priemones, 
kuriomis yra grubiai pažeidžiamos visuo 
tlniai pripažintos žmogaus teisės. Delega
tas taip pat priminė ir žmogaus teisių bei 
religinės laisvės gynėjų Pabaltijyje per
sekiojimus ir jų nuteisimus sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis. Pabaltiečių diskrimi
navimas tautiniais ir kitais sumetimais, 
pažymėjo amerikiečių delegatas, yra ne 
kas kita, kaip rasizmo, rasinio nepakantų 
mo apraiška. (K.L.) 

gėto pilies į Šv. Petro aikštę, kur įvyko 
pirmasis jaunimo susitikimas su šventuo
ju. Tėvu.

Per tris dienas jaunimas, pasiskirstęs į 
kalbines grupes, meldėsi didžiosios Romos 
bazilikose ir kitose šventovėse.

PRISIMINTA IR LIETUVA

Didingo pasaulio katalikų jaunimo mal 
dos kongreso proga buvo prisiminta ir 
Lietuva. Stasiui Lozoraičiui jr. susitarus 
su kai kuriomis tarptautinėmis jaunimo 
organizacijomis buvo atspausdinti ir ant 
Romos namų sienų išklijuoti dideli — vie
no metro ilgio ir 70 cm. pločio plakatai, 
kuriuose vaizduojamas katakombų plėši
niuose atrastas pirmųjų persekiojamų 
krikščionių simbolis — žuvis. Po šiuo sim 
boliu didelėmis juodomis raidėmis tartum 
ant katakombų sienų ranka užrašyta: Ka 
talikiškoji Lietuva kovoja už laisvę, šie 
plakatai priminė į Romą gausiai suvažia 
vusiam pasauliui jaunimui, o taip pat ir 
Romos gyventojam, už tikėjimą kenčiančią 
ir kovojančią Lietuvą.

Jaunimo kongreso proga buvo atspaus
dinta taip pat dešimt tūkstančių informa 
cinių lapelių apie Lietuvą. Romos lietuvių 
jaunimas ir kai kurių tarptautinių jauni
mo organizacijų nariai juos išdalino kon 
greso dalyviam — šv. Petro aikštėje po 
susitikimų su Popiežium, prie Koliziejaus 
po įspūdingos kryžiaus kelių procesijos ir 
kitur.

Lietuvių jaunimas nori jus painformuo
ti apie tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, 
rašoma lapeliuose, kurie buvo atspausdin 
ti keturiomis kalbomis — itališkai, pran
cūziškai, vokiškai ir angliškai. Ir mes bū
tume norėję atvykti į Romą, bet mum tai 
yra draudžiama, toliau rašoma lapeliuose. 
Mums ir daug kitų dalykų yra uždrausta. 
Jau ilgus metus lietuvių tautai yra panei
giamos pagrindinės žmogaus teisės, daug 
lietuvių buvo ištremti iš savo tėvynės,
vien dėl to, kad ją mylėjo ir buvo ištikimi 
savo tikėjimui. Katalikų Bažnyčia Lietuvo 
je yra slopinama, tikintiesiem draudžiama 
laisvai išpažinti savo religinius įsitikini
mus, religinis auklėjimas yra draudžia
mas, uždraustos religinio turinio knygos. 
Lietuva yra beveik visiškai izoliuota nuo 
Vakarų pasaulio. Lietuviai jau ilgus de
šimtmečius kovoja už laisvę. Lietuvos jau 
nimui reikia jūsų pagalbos. Melskitės už 
Lietuvą, malda yra pats veiksmingiausias 
krikščionių ginklas. Pasiinformuokite apie 
padėtį Lietuvoje. Viešosios opinijos bal
sas yra galinga priemonė taikingoje kovo

LIETUVOJE
Studentų tapybos paroda

Vilniuje, „Dailės“ salone-parduotuvėje, 
veikia Lietuvos valstybinio dailės Institu
to studentų paroda. Joje eksponuojami 42 
autorių darbai, sukurti 1983 metais.

„Gintarinis raktas“
Lietuvos valstybinis televizijos ir radi

jo komitetas kartu su Leningrado, Rygos 
ir Talino studijomis paruošė daugiau 'kaip 
trisdešimt televizijos programų „Ginta
rinis raktas“. Programos skirtos interna
cionaliniam jaunimo auklėjimui, tarybi
nių tautų draugystei ir bendradarbiavimo 
stiprinimui.

Donorų sąskrydis
Joniškyje įvyko tradicinis rajono do

norų sąskrydis. Donorus pasveikino Rau
donojo kryžiaus draugijos centro komite
to pirmininkė D. Gryfoauskienė, rajono va 
doval, jiems dėkojo ligoniai, kuriems pa
sveikti padėjo donorų kraujas.

Lenktyniauja miškininkai
Daugiau kaip 20 metų tarpusavyje lenk 

tynlauja Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos miškininkai. Neseniai Rygoje 
miškininkai susirinko susumuoti 1983 m. 
socialistinio lenktyniavimo rezultatų. Nu 
galėtojais pripažinti Lietuvos miškų ūkio 
ir miško pramonės ministerijos įmonių 
kolektyvai.

Apdovanotos daugiavaikės motinos
Kovo 28 d. ordinais ir medaliais Lietu

voje apdovanotas 105 daugiavaikės moti
nos.

Teatrinė mozaika 84
Kovo 28 d. Vilniaus valstybiniame pėda 

goginiame institute įvyko ketvirtoji „Tea
trinė mozaika“ — teatro kritikų ir busi
mųjų padagogų susitikimas. Jame daly
vavo teatro kritikai I. Aleksaitė, E. Bun- 
dzaitė, A. Girdzijauskaitė, E. Jansonas, D. 
Judelevičius, J. Lozoraitis, A. Samulionis, 
I. Veisaitė, A. Vengris. Mozaikos tema — 
„Originalioji lietuvių dramaturgija ir tea 
tras“.

Pardavėjai atleisti
Vilniaus rajkoopsąjungos darbuotojai 

S. Karbauskas ir J. Vyžius atleisti ir nusi 
kaitimo medžiaga perduota prokuratūrai. 
Jie slėpė nuo pirkėjų kepenėles alyvų 
■aliejuje, balzamuotus žąsiukus, konser
vuotus viščiukus ir kitus skanumynus.

Komunistinės šeštadienio talkos
Lenino gimimo 114-osloms metinėms 

atžymėti buvo ruošiamos sostinės apžel
dinimo šeštadieninės talkos. Talkininkai 
pasklido po visas Vilniaus aikštes ir Skve
rus, dalis jų darbavosi miško parkuose, 
dekoratyvinių augalų tarybiniame ūkyje.

Visiems talkininkams komunalininkai 
numatė darbo barus, pasirūpino, kad jie 
būtų laiku aprūpinti reikalingais įran
kiais, sodinukais ir transportu.

Mokslinės knygos paroda
Lietuvos Mokslų Akademijos centrinėje 

bibliotekoje Vilniuje buvo Vakarų Berly
no Špringerio leidyklos gamtos mokslų 
leidinių paroda, kurioje eksponuota 400 
knygų: monografijos, žinynai, moksliniai 
žurnalai ir kita literatūra biologijos, che
mijos, fizikos, astronomijos, taip pat ma
tematikos, kibernetikos, technikos moks
lų klausimais.
Linksmieji piešiniai

Vilniuje kovo 31 d. buvo atidaryta Dai
lės fondo salone karikatūrų parodia „Ho 
mo sapiens“.

85 linksmojo pieštuko meistrai iš Lietu 
vos, Latvijos, Estijos, Leningrado ekspo
navo daugiau kaip 200 atliktų darbų. Sa 
vo piešiniais jie kritikavo tinginystę, .ap
sileidimą, biurokratizmą, veltėdžiavimą, 
šaipėsi iš komiškų kasdieninio gyvenimo 
situacijų. Nemažą vietą užėmė politinės 
karikatūros.

DR. A. ŠTROMO PASKAITOS
Dr. Aleksandras Štromas šiuo metu 

esąs San Francisco, Calif., skaitė paskai
tas Toronto ir Yorko universitetuose.

Toronte jis susitiko su lietuviais veikė
jais ir aptarė aktualiuosius šių dienų klau 
simus.

Į Angliją grįžta gegužės mėnesį.

je prieš neteisingumą. Užtarkite tuos, ku
rie kovodami už savo teises, tuo pačiu 
gina ir jus...

Lapeliuose pateikiamos kelios ištraukos 
iš Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo lietu
viam pasakytų kalbų, iš kunigo Svarins
ko teisminės gynimosi kalbos. Viename la 
pelio aplanke didelėmis raidėmis atspaus
dinti Nijolės Sadūnaitės žodžiai — „Kova 
už žmogaus teises yra gražiausioji meilės 
daina“. Pirmajame lapelių aplanke at
spausdintas Pabaltijo kraštų žemėlapis.

(KJL.)
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EUROPOS LIETUVIS 1984 m. gegužės 4 d. Nr. 18 (1705)

LIETUVIŠKI IOHTEPI.ni.XAI Inž R. BAUBLIUI-75 m.
LITAUISCHE CLAVIERE. Roman von 

Johannes Bobrowski. Union (VOB) Ver- 
lag Berlin, J966, 173

Ptrieš kurį laiką, pripuolamai pateko į 
mano rankas ir sudomino mane vokiečių 
kalba parašytas romanas, kurį alš pava
dinau „Lietuviški fortepijonai“.

Mano supratimu šiame veikale jausmin 
ga autoriaus pluiksna, nepaprastai būdin 
gai aprašytas Mažosios Lietuvos kultūri
nio gyvenimo kelias iki 2rjo pasaulinio ka 
ro pradžios. Po to, kai aš šia knygutę an
trąsyk skaičiau, prisiminimų globstyje, nu 
tariau pasidalinti trumpu turinio atpasa
kojimu su išeivijoje gyvenančiais tėvynai 
niais.

Autorius J. Bobrowskis skiria savo ro
maną „Lietuviški fortepijonai“ Rytų Vo
kietijoje (DDR) gyvenantiems skaityto
jams, be abejo, norėdamas supažindinti su 
prūsų Lietuvos lietuvių religiniu-kultūri- 
niu ir politiniu-tautiniu gyvenimu iki Hit 
lerio diktatūrai payko nuslopinti pasku
tinę tuo metu dar šviečiančią „žvakutę“. 
Išeivijoje gyvenantis tautietis, pratęs ži
niomis iš viso pasaulio laisvai informuotis 
ras knygos paskutiniame puslapyje pa
stabą: „Der Vertrieb nach Westdeutsch- 
land, Westberlin, Osterreich und der Sch
weiz ist nicht gestattet“. Gaunasi 'įspūdis, 
kad tokių būdu sovietų hegemonijoje gy
venantiems piliečiams, draudžiamas drau 
gavimas su kitų šalių vokiškai kalban
čiais „kapitalistais“. Kodėl taip yra? Ne
sunku suprasti. Nes pokarinio ginčo auko
mis tapo ne tik Pabaltijo valstybės, bet 
ir užeuropinių šalių gyventojai: Afrikoje, 
Amerikoje ir Azijoje.

Atidžiai nagrinėdamas šio romano lite- 
ratūrinę-istorinę vertę, radau trumpai su
glaustai atpasakota mažlietuvių stengimą- 
si per šimtmečius atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Bobrowskio stilius vaizdin
gas, poetinė išraškos forma pasikeičia su 
epiniais epizodais, kartais net priminda
mas laikraščio žinučių ištraukas. Jo dė
mesys skirtas Tolminkiemio kunigui poe
tai Kristijonui Donelaičiui (1714-1780), ku 
ris <ne tik klasine hegzametro forma para
šė idilinę didaktinę poemą „Metus“, bet 
kaipo gabus mechanikas išgarsėjo savo 
termometrais, barometrais ir muzikiniais 
instrumentais. Vieną fortepijoną ir du pia 
ninus jis pagamino. Dėl to autorius Kr. 
Donelaičio garbei pavadino savo knygą 
„Litauische Claviere“. Nemažiau pagar
bos vertas mažlietuvis Dr. Wilhelm Sto- 
rost — Vydūnas (1868-1953). Baigiama
jame žodyje autorius pastebi, kad visi kny 
gos aktoriai laisvai sukurti, išskyrus tas 
citatas, kurios remiasi Donelaičio ar Vy
dūno kūrinių ištraukomis. Donelaičio vei
kalo „Metai“ vertimą į vokiečių kalbą at
liko 1984 m. Louts Passarge Halle, je.

Turinio trumpa santrauka.
'Bobrowskio veikalo aktoriai—Tilžės-Ra 

gainės miestų ir apylinkės bei Klaipėdos 
krašto lietuviai ir vokiečiai. Kalendorius 
rašo 1936 metus. Romano veikėjai pri
klauso tuometinei šviesuomenei. Gerieji 
žmonės rūpinasi prūsų-lietuvių praeities 

kultūrinių pėdsakų rinkimu ir konserva
vimu. Jie renka lietuvių dainas ir pasa
kas, ruošia dainų vakarus ir šventes. Ty
rinėja Tilžės-Ragainės apskrityje lietuvių 
kalbamas tarmes, nagrinėja jų skirtumų 
ypatumus. Netgi, Kr. Donelaičio idilinės 
poemos „Metai“ garbei komponuojama 
opera.

Autorius leidžia mokytojui Ročkai pa
pasakoti mokiniams apie kunigaikščių vai 
domą Lietuvą, kuri Vytauto Didžiojo lai
kais siekė nuo Baltijos krantų iki Juodo
sios jūros. Vytautas mirė 1430 m. spalio 
mėn. 27 d

Ročkos lūpomis, autorius primena lie
tuvių-lenkų santykių vystimąsi nuo Jo- 
gailos-Jadvygos vestuvių dienos ilki Vil
niaus krašto pagrobimo, Suvalkų sutarties 
sulaužymo.

Tuolaikinė politinė padėtis reiškiasi Tau 
tininkų sąjungos veikloje anapus ir hitle 
rininkų sustiprėjimu šiapus Nemuno. Hit
lerininkai piktinasi, kad Klaipėdos kraš
tas „...dem litauischen Staat zu'geschla- 
gen... und noch immer den Schutz des 
Reiches entbehren muss".

Lietuvių menas, tautosaka, dainos ir 
kalba „von groessten Schoenheit“ ne tik 
Herder ir Goethe pradžiugino, bet Gise- 
viaus, Kuršaičio, Bezzenbergerio, Storas
tos, Rėzos ir Čiurlionio dėka, kartą iš 
snaudulio pažadinti, gali lygintis su kitų 
tautų kultūriniais paminklais ir įžymybėj 
mis. 1825 m. išleidžia Rėza pirmąjį lietu
višką dainyną.

Kelionę traukiniu nuo Ragainės >per 
Tilžę Šilutės link, panaudoja autorius ne 
tik pasidalinti mintimis su bendrakelei
viais apie „Deutsch-Litauisehe Gesells
chaft“ likimą, nes naciams 1933 m. už
ėmus valdžią, nežinia, ar „Altertumsge- 
sellschaft Prussia“ ir panašios įstaigos ga 
lės toliau veikti. Mociškiai, Pilkalnis, 
Ramibynas, Vilkilškiai, Pagėgiai, šalkenin- 
kai, Bitėnai, vietovardžiai, kuriuos trau
kinys greitai palieka už savęs. Abipus 
geležinkelio žalios pievos su besiganan
čiomis karvėmis, avių ir žąsiukų būreliais. 
Vienur kitur triūsia ūkininkai kaupdami 
bulves. Apie vienkiemių pastatus žaidžia 
vaikai.

Bitėnuose pasistiprinti 'keleiviai iš Ra
gainės palieka traukinį ir greitai žengia 
Plattnerio svetainės link. (Martyno Jan
kaus šeimos gyvenvietė neminima nė vie
nu žodžiu). Per atvirus svetainės langus 
skamba linksmai „Kur bėga Šešupė... 
Plaukė žąselė per Nemunėlį... O tai dy- 
vai, didi dyvai buvo...“ Dainininkai ruošia 
si Joninių šventei ant Rambyno. Tai viena 
medalio pusė. Ką rodo antroji? Laikas pa
žinti nedorus žmones, mano autorius. Jis 
supažindina skaitytojus su advokatu Neu
mann. šis atvažiavęs su dviem automobi
liais dabar svetainėje vaišina degtine ūki
ninkus Urbschat, Kairies, girininką Sch- 
will, Raiffeisenbank direktorių Motzkus, 
vargonininką Kankelat ir Klaipėdos sei
melio narį Skamibraks. Neumann, „Fueh
rer einer neulich in Berlin gegruendeten 
memellandischen Partei, treudeutseh und 
grossdeutsch“, kalbės rytojaus dieną apie 

dar didesnį „Fuehrenį“, kuris anuomet ža 
dėjo darbuotis taikos labui, kuris, šian
dien žinome visi, įsirašė istorijos pusla
piuose „mariomis“ nekaltai nužudytų žmo 
nių krauju. Neumann ir jo draugai iš 
Klaipėdos agituoja klaipėdiškius prieš žy
dus, rusus, lenkus ir lietuvius už „Heim 
ins Reich“ parolę. Skaniai papietavę, ruo 
šiasi keleiviai iš Tilžės vaikštynei pieva- 
keliu. Visur pievos, pievos. Šienapjūtės 
pradžia reiškiasi sauso šieno ir pievažolių 
aromatiniu kvapumu. Kažinkada čiaudu
lys ir mane nučiups, galvoja ne vienas. 
Vakarui artėjant, netoli horizonto, kol'kas 
silpnai, kurkia varlyne varlės. Varnų pul
kas triukšmingai renkasi skristi nakvoti 
pamiškėm Iš vandeningų griovių pakyla 
tūkstančiais uodai, stropiai skrendančių 
kregždučių džiaugsmui.

Panašiai įdomiai piešia autorius Kur
šių marių ir Neringos gamtovaizdžius. 
Nepamiršta pasaką apie Neringos atsira
dimą papasakoti: žiloje senovėje, sakoma 
padavimuose, užtvenkė mergaitė Neringa 
Kuršių mares, supildama kuone 100 km 
ilgumo pylimą. Tuomi ji apsaugojo pama
rio žvejus ir jūreivius nuo žiauraus Balti 
jos jūros slibino užpuolimų. Galutinai sli 
biną nugalėjo iš Žemaitijos atvykęs drą
suolis medžiotojas Naglys. Lietuvoje dar 
šiomis dienomis kalbama apie Neringos ir 
Naglio vestuvių iškilmių puikumą. Jau 
tada pylimais gavęs Neringos vardą.

Rašytojas Bobrowskis, lyg atsiprašyda
mas už lietuvių skriaudimą šimtmečių bė 
gyje vokiečiams valdant, lyg norėdamas 
sumokėti skolą, pakartotinai iškelia lie
tuvininkų taurumą, drąsą, ištvermingumą 
ir tikėjimą. Žmonių religingumas kiek
vienoje šeimoje reiškiasi ypač vakare, ka 
da, tėvas besirengiančius miegoti šeimos 
narius atleidžia, sukalbėdamas poterius ir 
„Tėve Musu, kurs esi Danguje“ (liet, at
spausdinta)

Vieną pastraipą skiria autorius savo 
knygoje Vydūno filosofijai ir jo kūrybos 
veikalų atminimui. Vydūnas tęsia Done
laičio, Rėzos ir kitų Maž. Lietuvos rašyto 
jų moralinę tradiciją. Jis puoselėja lietu
vių dvasinę kultūrą, diriguodamas chorus, 
rengdamas koncertus ir rašydamas bei re
žisuodamas dramines komedijas ir trage
dijas. „Prabočių šešėliai“, „Amžina ugnis“, 
„Gaisras“ ir kiti veikalai pilni žmonišku
mo, tėvynės meilės ir idealizmo. Kumetis 
Indra Budrius — naudojimas Vydūno kū
rybos realistiškumui pabrėžti.

Baigdamas savo knygą, autorius nepa
miršta paminėti Klaipėdoje spausdinamą 
„Lietuvos Keleivį“, „Tilžės Keleivį“ Til
žėje. Abiejų laikraščių tikslas supažindin
ti skaitytojus su nepriklausomos Lietuvos 
žmonių bėdomis ir džiaugsmais, nusivyli
mais ir viltimis.

Lietuviškų Vestuvių įpročių ir papročių 
aprašymu Tolminkiemy 1791 metais, 
„...dem Kgl. Vonwerk und Sitz dės Do- 
mainenamtes nebst Kirche.“ šiam vals
čiui priklausė 27 kaimai su 309-niomis ug
niavietėmis, baigia autorius savo kelionės 
maršrutą Nemuno žemupyje 1936 metais.

Endrius Žilius

Anglai tokiam jubiliejui turi gerą iš
reiškimą: „75 years young“.Kažkaip tas ipo 
sakis lengvai neišverčiamas į lietuvių kai 
bą, o tačiau jis taip tinka inž. Rosčiui Bau 
b'liui, kuris gegužės 2 dieną sulaukė to 
amžiaus.

Ir kokia gi tos jo „jaunystės“ priežas
tis? Žinoma, ponios Baublienės kulinari
ja turėjo nemažą įtaką, bet svarbiausia, 
be abejo, priežastim turėtume skaityti inž. 
R Baublio neapsakomą aktyvumą.

Inž. IR. Baublys darbo kabinete

D. Britanijoje jis atliko svarbų vaidme
nį didžiosiose lietuvių organizacijose ir 
ypač pasireiškė savo individualiais dar
bais.

Dar gyvendamas Brightone, 1951 m. iš
rinktas Lietuvių Namų Bendrovės direk
torium. Tose pareigose išbuvo 8 metus ir 
aktyviai prisidėjo prie LNB-vės veiklos 
išplėtimo: Lietuvių Namai buvo perkelti 
iš Holland Parko į Ladbroke Gardens, nu 
pirkta Lietuvių Sodyba, įsigyta Nidos 
spaustuvė, „Britanijos Lietuvis“ tapo 
„Europos Lietuviu“, jo leidimą perėmė 
LNB-vė.

Inž. R. Baublys buvo veiklus ir DBLS- 
je, ir DB.LB-je. Trejus metus (1952-55) iš
buvo Sąjungos valdyboje, o vėliau (1957) 
— Liet. Bendruomenės valdybos nariu, 
paskui (1967) Tarybos nariu ir pagaliau 
vėl valdybos nariu.

1961 m. keli lietuviai, Britų piliečiai, su 
sijungė į Britų Lietuvių Tarybą, kurios 
tikslas buvo veikti šio krašto parlamenta
rus, vyriausybės narius, laikraščių re d ak 
torius, siekiant nušviesti Lietuvos reika
lus. Inž. Baublys čia ypač atliko daug dar 
bo. Jo namuose įsisteigė Tarybos būstinė. 
Buvo leidžiamas anglų kalba biuletenis, 
išleista Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
„Marija, gelbėk mus“ anglų kalba (1964), 
pagaminti specialūs klijuoti ant vokų žen 
kleli'ai su užrašu: „Christmas is banned in 
Lithuania“.

Per Lietuvių Meno Klubą (Lithuanian 
Arts Club) inž. Baublys su kitais suorga
nizavo gintaro parodą (1969), fotografijų 
parodą (1973), pagamino Kipro Petraus
ko dainų plokštelę (1970), surengė susiti
kimą su rašytoju K. Barėnu (1970) ir kt.

Atrodytų, kad po tiek darbų galėtų jau 
ir pailsėti. Tik ne inž. Baublys! Savo na
mą pavertė į Lituanistikos biblioteką, ku
rioje jau dabar yra apie 7000 knygų. O 
kur dar įvairūs žemėlapių, tautodailės, 
lietuviškų pinigų, gintaro, paveikslų ir ki
tų lietuviškų dalykų rinkiniai!

Rašant apie nenuilstamą ir nusipelniu
sį mūsų Jubiliatą, būtų nusikaltimas ne
paminėti jo ir ponios Juzės nepaprastą 
svetingumą. Jų namuose maloniai priima
mi visi lietuviai, atvykę iš Lietuvos ir už
sienio.

Inžinieriui Rosčiui Baubliui linkime lai 
mingų ir ilgiausių metų!

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Filatelistų Draugijos „Lietuva“ biule

tenis. 1984 m. Nr. 1-193. Šį biuletenį nu
merį paruošė J. Adomėnas ir A. Beleška. 
Rašo: J. Masilionis, V. Lesniauskas, J. Žy 
.gas, K.K., A. Bernotas. Biuletenis leidžia
mas 3 'kartus į metus. Kaina metams 5 
dol. Užsisakyti: A. Žakas, 5723 S. Merri
mac Ave., Chicago, IL. 60638.

Filatelistų Draugijos „Lietuva“ apžval
ginį leidinį (1946-1981) galima užsisakyti 
šiuo adresu: K. Rožanskas, 3450 W. 62nd 
St, Chicago, IL. 60629. Kaina su persiunti 
imu 6 dol.

Šiuo adresu dar galima užsisakyti Drau 
.gijos išleistų 1983 m. Dariaus-Girėno vo
kų. Pašte antspauduotų vokų kaina 50 
centų, neantspauduotų — 20 centų. 1984 
m. šv. Kazimiero vokų: antspauduotų kai
na 75 c., neantspauduotų — 20 c.

NAUJAS LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO ADRESAS

Lietuvių Tautodailės Institutas (arba 
The Lithuanian Folk Art Institute) arba 
L'Institut D'Art Populaire Lithuamien, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario, 
M6P 1A6, Canada. L. Balsys

L.T.I. Valdybos p-kas
NETEISINGAI PASKELBTA

Lietuvių Bendruomenės literatūros pre
mijos mecenatas yra Liet. Bendruomenės 
krašto valdyba, o ne Liet. Fondas, kaip bu 
vo paskelbta „Drauge“ ir „Europos Lietu 
vyje“. Premijos laureatas rašyt. K. Barė- 
nas.

I „PERKŪNO“ CHORO SUKAKTIS
New Yorko vyrų choras „Perkūnas“ 

šiais metais mini savo 20 metų sukaktį. 
Ta proga birželio 2 d. turės koncertą Kul
tūros Židinyje, Brooklyne.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 
KONCERTAS

Balandžio 28 d. Brooklyno Kultūros Ži
dinyje buvo Laisvės Žiburio radijo meti
nis koncertas. Programoj dalyvavo Iš Vo
kietijos atvykę Nelė ir Arvydas Paltinai.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323- 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
17

šv. Petro dieną, iš gilios senovės likusiu papročiu, prie 
bažnyčios susirenka didžiausios žmonių minios ir lig vė
lumui čia iškilmingai apvaikščioja šv. Petro šventę. Taip 
pat Antakalnyje stovėjo Dievo Kūno bažnyčia, kurioje 
buvo iš Romos XVIII šimtmetyje atvežta Jėzaus Kristaus 
stovyla. Šią bažnyčią XIX šimtmečio pabaigoje rusų val
džia buvo perdavusi stačiatikiams.

Išsiplėtęs gražioje ir sveikoje vietoje, tarp didelių 
kalnų ir skardžių Antakalnis visados buvo mėgiamas Lie
tuvos didžiūnų: Sapiehų, Pocių ir kitų, čia buvo jų puikūs 
rūmai. Antakalnyje už Sapiehos rūmų buvo žvėrynas ir 
didžiųjų kunigaikščių vasaros rūmai. Apie 1687 metus mi
sionieriai kunigai pasistatė savo bažnyčią. Jie atvyko iš 
Prancūzijos, ši bažnyčia pastatyta ant buvusios kuni
gaikščių Radvilų žemės, kurią misionieriams padovanojo 
kunigaikštienė Radvilienė, padariusi jiems daug gera.

Vilniaus katedros liūdna istorija prasideda nuo 1387 m., 
tuojau po krikščionybės Vilniuje įvedimo. Tada ji buvo 
pastatyta didelio pailgo keturkampio pavidalu su aukš
tu bokštu. 1404 metais, vos baigta statyti, Vilniaus kated
ra sudegė. 1531 metais bažnyčia su visomis koplyčiomis 
ir priestatais vėl sudegė. 1534 metais buvo padaryta su 
Bernardu de Zanobi iš Jenos Vilniaus katedros atstatymo 
reiikalu sutartis. Penketui metų praslinkus iš degėsių vėl 
pasikėlė katedros mūrai.

1542 m. katedrą, dar nebaigtą statyti, dar sykį gaisras 
sunaikino.

Neilgai trukus, 1591 ir 1610 metais katedra vėl sude
ga. Vėliau restauruota katedra, dėl daugelio pristatytų 
prie senais pamatais statytos bažnyčios daugelio naujų 
koplytėlių, neturėjo stiliaus ir plano.

1663 metais bažnyčia Jono Salvadoro naujai perdirb

ta ir pagražinta: įtaisyti nauji langai, aukštas bokštas, 
naujai per tinkuota.

1769 metais čenstachavos P. šv. koplyčios bokštą aud
ra nulaužė. Bokštui griūvant apiro ir visas bažnyčios mū
ras.

Vyskupas kunigaikštis Mosalskis, turėdamas gausių 
lėšų, sumanė katedrą iš naujo atstatyti ir paskelbė kon
kursą naujos bažnyčios projektui. Laimėjo Lauras Stoka 
Gucevičius.

Katedros, Rotušės ir Verkių rūmų statytojas, Lauras 
Stoka Gucevičius, gimęs 1753 m. rugpjūčio 5 d. Kupiškio 
parapijoje, Migonių sodžiuje, buvo paprasto valstiečio 
baudžiauninko sūnus. Be jokių lėšų atvykęs mokytis į Vil
nių, savo gabumais jaunas Stoka vėliau įgijo kunigaikš
čio Mosalskio užuojautos ir, jam padedant, pateko į Vil
niaus dvasines mokyklas: iš pradžių rengės likti kunigu, 
bet vėliau jis metė dvasinius mokslus, leidosi nagrinėti 
pamėgtą statybą, keliavo po užsienius: Vokietiją, Prancū
ziją ir Italiją, visur prisižiūrėdamas statybos pavyzdžiams 
ir mokydamasis statybos iš geriausių Romos ir Paryžiaus 
statytojų.

Tad grįžus Gucevičiui į Lietuvą, kunigaikštis Mosals
kis pavedė jam svarbesniuosius savo sumanymus vykdy
ti: paruošti katedros perstatymo projektą ir baigti staty
tojo Knakfuso pradėtus Verkių vyskupų rūmus.

Podčašinskio žodžiais, Gucevičius visai nejudinęs se
nosios katedros vidurio architektūros, tik pataisęs apgriu
vusias bokštui krintant vietas. Už tat vidaus pusė buvo 
visai naujai sukomponuota, koplyčios padarytos visos vie
nodo didumo. Tik kaipo senos skulptūros liekana Nekalto 
Prasidėjimo koplyčia liko nejudinta. Abipus'ai didžiųjų 
katedros durų pastatė jis dvi lygias elipso formos koply
čias ir jom priemenias, su šešiomis kolonomis kiekvieną. 
Visos priestatas, įvairiu metu pridėtos koplyčios, buvo vie
na mūro juosta apvainikuotos. Prieangį iš didžiųjų 6 ko
lonų pastatė pilno dorinio stiliaus sustatyto su trimis gar
saus Romos prof. Rigio dirbtomis figūromis.

Galutinai baigti katedros statymo darbą Gucevičiui 
neleido jo ankstyva mirtis.

Be šio ypatingai gražaus statybos kūrinio, Gucevičius 
dar sukūrė garsiuosius Verkių rūmus, kuriuos kunigaikš
tis Mosalskis pavedė jam perstatyti. Apie tuos rūmus Pod- 
čašinskis rašo: „Verkių rūmai stovi kalne ties Neries įlan
ka, gražioje Vilniaus apylinkėje. Jie pastatyti 1762 metais 

su koplyčia, dviem dideliais namais tarnautojams ir t. t. 
ir turi gražaus italų stiliaus. Tie dviejų aukštų rūmai su
sideda is trijų veik lygiagrečių sienų, su išsikišusiu priean
giu per vidurį iš kiemo. Įėjimą puošia šešios korintinės 
vvarKos kolonos, o sienos pagražintos tos pačios tvarkos 
p.iiastrais. Ant šešiakoloninio portiko stovi plokščia figū
ra, kuri vaizduoja dviem jaučiais ariantį Cincinatą. Gra
ži visų rūmų išvaizda iš oro, pjoviniuose, architektoninė 
tvarka įaustytų pagražinimų parinkimas, kvepia senovės 
dvasia, kurios Gucevičius buvo gavęs Romoje“.

O prisiminę dar gražiuosius apie tuos rūmus parkus, 
kalnus, sodus ir miškus — gausime pilną vyskupų buvei
nės grožio vaizdą.

Septynioliktasis šimtmetis Vilniui atneša vėl daug 
nelaimių.

Sukauptus turtus gaisrų liepsnos prarijo, žlugo vis
kas, kas buvo gražesnio ir brangesnio Vilniuje.

Pasakojama, kupino gėrybės tuo metu Lietuvos vals
tybės sostapilio, Vilniaus, negalima buvo pažinti — taip 
sunyko miestas.

1610 metų gaisras sunaikino didžiąją dalį Trakų, Do
mininkonų gatvių su šv. Dvasios, šv. Trejybės bažnyčio
mis, šv. Jono ir Pilies gatves, žemąją pilį. Taip pat išdegė 
Vokiečių gatvė ir artimasai žydų apgyventas rajonas.

Bendrai imant, Vilniaus istorijoje visuomet gretimai 
eina Lietuvos ir Vilniaus gerovė, ar jų skurdas. Vilnius gy
veno viso krašto gyvenimu, jautriai atsiliepdamas i visus 
krašto įvykius. Todėl sunkioje padėty esant Lietuvai, di
deliu vargu Vilnius taisės nuo ba'saus gaisro smūgio. 
Paaštrėjo seniai jau kankinusios kraštą ir ypač Vilnių re
liginės kovos. Įvairūs vienuolynai, sektos, protestantų 
srovės, jėzuitai ir stačiatikiai aštriausiai tarp savęs varžė
si kovėsi dėl tos ar kitos bažnyčios valdymo, paliktų ar pa
dovanotų turtų. Religinėms neapykantoms atvaizduoti už
tenka prisiminti istoriniuose dokumentuose sutinkamą 
faktą, kad bazilionys nekilnojamojo turto pardavimo ak
tuose reikalaudavo nuo pirkėjų pažado, kad vėliau to tur
to neperleis jėzuitams. Ypač daug buvo atskirų protestan
tų sektų: naujai krikštytieji, arionai, nauji arionai, ty
lėto j ai, doringieji, nuoširdūs, nenuodėmingieji, biuderlio- 
nys, šeštadienininkai, apipjaustytieji ir daug kitų. Isto
rikų priskaitoma į 70 viena kitos neapkenčiančių sektų, 
kurios tuo metu veikė Lietuvoje.

(Bus daugiau)
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN NOTRE DAME KATEDROJE
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Gruody šaltis siekė 40-50 C. Tuo me
tu buvęs Bogučanuose politkalinys Uja 
GLEIZERIS, 'kuris dabar Izraelyje, pa- 
tarė man kaįp nors pratempti laiką neiš
važiuoti iki 1978 sausio, nes jis, sausio 3 
baigs nutrėmimą ir grįžęs į Maskvą su
organizuos man paramą, kad nereikėtų 
išvykti į antrą nutrėmimą — į Irbos sov- 
chozą. Padėkojau jam už rūpestį ir atsa
kiau, kad tebus taip, kaip Gerasis Dievas 
nori — Jo valia man svarbiau už v'iską. 
Pasiliuosavau iš darbo ir nuėjau pas visų 
sovchozų pirmininką, kad jis apiformin
tų mano įdarbinimą melžėja, Irbos sov- 
choze. Pirmininkas nustebęs paklausė, ko- 
dėl mane siunčia į tokią katorgą: sovcho- 
zas atsilikęs, pašarų nėra, melžėjos pra
sigėrę, reikės kiekvieną dieną, be išeigi
nių, dirbti nuo ankstyvo ryto iki nakties 
už save ir kitas... Jam atsakiau, kad man 
žadėjo patį sunkiausią nutrėmimą, darbo 
aš nebijau, bet melžėjos iš manęs nebus, 
nes mane nuolat vargina temperatūra, 
ilgai nepadirbsiu... Pirmininkas nudžiugo 
tai išgirdęs ir norėdamas man padėti pa
sakė, 'kad jam sergančių melžėjų nereikia. 
Mane jis nukreipė 'į ligoninę, kad patikrin 
tų sveikatą. Paėmusi iš jo nukreipimą į 
ligoninę vėl nuėjau į miliciją, kad pasa
kyčiau, jog man liepia pasitikrinti svei
katą. Milicijos viršininko nebuvo, užėjau 
pas jo pavaduotoją. Pavaduotojas kalbė
josi su jaunu, tamsiaplaukiu vyru apie 
mane, tai išgirdau įeidama į kabinetą. 
Kai priėjau prie jų, pavaduotojas pasakė: 
„Štai ta jums nauja melžėja, apie kurią 
aš kalbėjau. Ji išsilavinusi, darbšti ir 
svarbiausia — visai negerianti alkoholi
nių gėrimų.“ Paklausiau pavaduotojo, ko
dėl mane siunčia į antrą nutrėmią jei aš, 
pagal jį, taip gerai charakterizuojama. 
„Ar KGB jums dėl manęs neduoda ramy
bės...“ Jis atsisuko į mane, ir prisidengęs 
delnu, tyliai, kad neišgirstų kabinete sė
dintis Irbos apylinkės pirmininkas, pasakė 
man: „Jei supranti, tai kam dar klau
si?...“ Tada jam pasakiau, kad manęs 
melžėja dirbti nepriima, ir siunčia pati
krinti sveikatą. Pavaduotojas atsakė, kad

Susirinkimų blogybės
SANTŪRUMAS IR PAKANTA

Pirmasis metų ketvirtis, maždaug nuo 
Kalėdų iki kovo pabaigos, šiaurės Ame
rikoje pasižymi judria veikla. Tuo metu 
visuomet būna daug daugiau įvairių kul
tūrinių renginių negu kokiu nors kitu me 
tų laikotarpiu, nes žmonės dėl žiemos oro 
sąlygų yra priversti būti daugiau užsida
rę namuose, ir aplinkai pakeisti galimy
bių suteikia tik įvairių renginių salės. To
dėl daug vyksta visokių koncertų, teatro 
spektaklių, parodų, minėjimų, vakarienių, 
balių, madų parodų, karnavalų, mugių ir 
dar daugybė didesnių bei mažesnių žmo
nių susibūrimų, skirtų žmogui kultūrinti 
ir leisti jam grožėtis, gėrėtis bei naudotis 
mūsų kultūrinėm vertybėm ir įverinti tų 
vertybių kūrėjus. Daug yra ir pramoginių 
renginių, kurių taip pat mum visiem rei
kia, daug dvasią gaivinančių religinių su
sibūrimų. Nors visų tų kultūrinių renginių 
masė per tą pirmąjį metų ketvirtį žymiai 
sutirštėja, bet daug jų vyksta ir kitais 
metų laikotarpiais, tačiau būdingiausias 
pirmojo ketvirčio reiškinys yra mūsų po- 
sėdinė veikla, pasižyminti gausybe susi
rinkimų, suvažiavimų, pasitarimų, kuriuo 
se tokios apčiuopiamos veiklos gal ir nė
ra, bet jie būtini dėl kitų priežasčių, ši 
mūsų veiklos dalis, nors ji ir nieko neku
ria, jokių išliekančių vertybių nepalieka, 
daugelio ir net dažnai būna ignoruojama 
bei laikoma bereikšme, tačiau yra būtina 
ir savo paskirtimi galbūt viena iš pačių 
pagrindinių. Juk nė viena, nors "ir mažiau 
šia organizacija be susirinkimo, pasitari
mo ar kokio posėdžio apsieiti negali. Jai 
kaip nors reikia aptarti būsimus darbus, 
nusistatyti tų darbų tvarką ir išrinkti 
žmones jiems atlikti.

Kiekvienas rezultato ieškantis visuome
ninis uždavinys reikalauja darbo. Daug 
darbo reikia norinčiam parašyti knygą, su 
redaguoti laikraštį ar žurnalą, parašyti 
straipsnį, paruošti programą scenai, su
organizuoti renginį, lietuviškai mokyti 
jaunimą, vadovauti tautinių šokių grupei, 
chorui, rinkti kam nors lėšas, peticijom pa 
rašus, ruošti bei skaityti paskaitas, tvar
kyti renginiam sales, gaminti užkandą ir 
t.t. Tačiau nebūtinai reikia koklį darbą 
atlikti susirinkimo dalyviui. Jam belieka 
tik į susirinkimą ateiti, sėdėti ir... kalbė
ti.

Čia visas įdomumas ir prasideda. Jeigu, 
sakykim, tas „paprastas“ eilinis dalyvis 
ateina į kokį nors parengimą pasižiūrėti 
ar paklausyti programos, tai jam tenai 
reikia sėdėti ir..., žinoma, tylėti. Negi 
bambaliuosi, kai scenoje kas nors dainuo
ja. Tačiau susirinkime toikia taisyklė ne
galioja. Reikia tik pakelti ranką, atkreip
ti pirmininkaujančio dėmesį, gauti leidi
mą ir kalbėti. Kalbėti gali kas nori, kaip 
nori ir kiek tik nori, ir labai supykti, jei
gu kas nors dėl ko nors pabando kalban
tį sustabdyti.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI
net jei aš ir negalėčiau dirbti jokio darbo, 
vis tiek privalėčiau iš Bogučanų "išvykti.

Kaip šiandien 'įvykusią baisią tragediją 
prisimenu 1977 m. šv. Kūčių vakarą. Į mū 
sų palatą atėjo jaunutė sanitarė ir dre
bančiu iš susijaudinimo balsu papasakojo 
savo pažįstamai ligonei, kad genekolo- 
giniame Skyriuje gimusią mergytę išmetė 
į nekūrenamą sandėliuką, o ji antrą para 
verkia ir nemiršta... Paprašiau sanitarės, 
kad mane ten nuvestų. Su savimi pasiė
miau švaraus vandens. Ant baltai nuda
žyto staliuko, ploname vystiklėlyje suvy
niota, gulėjo maža mergytė, jau pamėly
navusi nuo šalčio veideliu. Kai ranka pri 
siliečiau prie jos, ji nusilpusiu balseliu 
pravirko. Pakrikštijau ją, ir skubiai išėju
si į med. seserų kabinetą, radau jas links 
mai bešnekučiuojančias. Buvo jau vėly
vas vakaras. Susijaudinusi paklausiau, ko 
dėl jos išmetė nekaltą kūdikį bado ir šal
čio mirčiai? Jos man piktai atkirto: „Ne 
tavo reikalas! Gydytoja geriau žino kam 
gyventi, o kam mirti...“ Atsakiau, kad gy 
dytojų pareiga gelbėti gyvybę, o ne žudy
ti. Juk jos žudydamos savus kūdikius el
giasi blogiau, nei fašistai, kurie žudė tik 
svetimas tautas. Jos ėmė šaukti: „Nešdin
kis! Turbūt iš durnių namų ištrūkai, kad 
taip visų gailiesi. Tai mūsų reikalas — 
ką norime, tą darome!“ Išėjau su Skau
dančia širdimi. Dar kreipiausi į budin
čią gydytoją, bet ir ta nieko nepadėjo. O 
čia pat buvo gimdymo namai, spec, lovy
tės per anksti gimusiems kūdikiams, šilu 
ma ir maistas. Bet šiam kūdikiui vietos 
nebuvo... Niekad gyvenime neturėjau to
kių liūdnų šv. Kalėdų. Mergytė išgyveno 
iki ryto, o kai atėjusiai į genekologiją gy
dytoj ai-akušerei apie tai pranešė, ji pasa
kė: „Seniai ją reikėjo išmesti į pamazgų 
kibirą!“ štai ji „krištolinio tyrumo“ ko
munistų moralė. Jie negaili savų, nekaltų 
kūdikių, juos žudo, tai kokią neapykantą 
turi jausti kitaminčiams.

Būdama ligoninėje susitikau su Irbos 
sovchoze dirbančia teliuikų prižiūrėtoja, 
kuri tuo metu gulėjo ligoninėje. Ji pa
pasakojo kokia sovchoze betvarkė: nėra 
pašarų, viskas apleista, karvės ir teliukai

Aplamai mes visi susirinkimuose kalba
me per daug. Per daug Ir ginčijamės. Be
veik kiekviename susirinkime pasitaiko, 
kad kokie du „išminčiai“ susikimba Ir nė 
vienas nepasiduoda. Ką vienas teigia, tai 
kitas neigia, ir savo „teisingumui“ įrody
ti argumentų nei vienas nepristinga. Dar 
yra ir tokių, kurie nuolat pasigenda tvar
kos ir vis jos ieško.

Tokie kalbėtojai, dažniausiai jie yra vie 
ni iš tų, kurie visada tik kalba, bet nieko 
nedaro, yra nuolatinis mūsų visų susirin
kimų, suvažiavimų, seimų, sesijų bei įvai
rių kitaip vadinamų susibūrimų reiškinys. 
Jie kliudo pareigūnams reikiamai vado
vauti, eikvoja laiką, gaišina kitus, juos 
pykina, nervuoja, visiems ‘įkyri. Tačiau 
jie niekada nepasitaiso. Kartais tokių 
„posėdžiautojų“ nėra daug, tai susirinku
sieji iš painiavų dar šiaip taip išsiraito, 
bet neretai jie susirinkimų dalyvius taip 
iškankina, kad šie, kelias valandas prasė
dėję, išsivaiklšto nieko gero nepasiekę. 
Kaip tokios padėties išvengti? Vaistų tur
būt nėra. Demokratijos principas neleidžia 
niekam uždaryti burnos, atimti balsą ar 
iš viso neleisti kalbėti. Mažai padeda ir 
kalbančiųjų laiko ribojimas, nes jie gali 
kalbėti daug kartų. Išeitis belieka tik pa
kanta ir apeliavimas į kalbančiuosius, ti
kintis, kad jie susipras ir besiklausančių 
pasigailės.

Tačiau yra ir kita medalio pusė. Yra ir 
tokių, dažnai net tarp vadovaujančių as
menų, kurie patys mėgsta ir Ilgiau pake!, 
bėti, ir į temą nepataikyti, ir, kaip mes 
sakome, į „lankas“ nuklysti, bet jie pikti
nasi ir nervuojasi, jeigiy ilgiau pakalba ki 
tas. Ypač jeigu tas kitas dar nepritaria to 
vadovaujančio mintims, veiksmams ar 
darbams, reiškia priešingą nuomonę ir 
randa pritarimo iš dalies susirinkusių. Ta 
da jau mėgstančiam ilgiau pakalbėti ir į 
„lankeles“ nuklysti vadovaujančiam pa
reigūnui toks kitokios nuomonės reiškėjas 
pasidaro ir ne į temą, ir per daug, ir net 
niekus kalbantis neišmanėlis, kuriam rei
kia arba apriboti laiką, arba iš viso ne
leisti kalbėti. Taip irgi dažnai pasitaiko, 
nors visi, be abejo, norime, kad taip ne
būtų.

Tai, apie ką mes čia dabar kalbėjome, 
turbūt žinome visi. Ir temą galime laikyti, 
kaip mes esame įpratę sakyti, nuvalkiota. 
Taip pat žinome, kad viso to reiškinio ne
įmanoma nei pataisyti, nei išvengti, tad 
kam apie jį kalbėti? Bet mum atrodo, kad 
kalbėjome ne be reikalo. Kalbėjome, nes 
norėjome priminti dar mažai primenamą 
dalyką, būtent — pakantą. Susirinkimai 
ir juose reiškiamos mintys, kalbėjimas, 
priešingybės, sutarimai ir nesutarimai 
yra demokratinio tvarkymosi dalis, tegul 
tai būtų ir blogybė. Bet ji yra, buvo ir 
bus. Vienintelis vaistas nuo tos blogybės 
nesusirgti yra pakanta. Todėl ir reikalau
jantieji iš visų rūšių kalbėtojų santūrumo 
taip pat turi parodyti ir bent kiek savo 
pakantos. (Pasaulio Lietuvis) 

krinta ir net Iš jų, laisvų žmonių, nori da
lį pinigų už kritusius teliukus išskaičiuo
ti. „,O juk mes nekaltos, kad nėra kuo šer 
ti“ — aiškino ji. „Atvažiavau į Irbą su vy 
ru Ir vaikais, nes žadėjo butą, o dabar la
bai gailiuosi dėl to.“ Buvo gruodžio mė
nuo, o algų nemokėjo nuo gegužės mėn. 
Dauguma prasigėrė, nėra kam dirbti. Mu'š 
tynės, žudynės... Ji mane perspėjo, kad 
aš jokių būdu į irbą nevažiuočiau, o tai 
man iškels bylą, kad aš tyčia karvių ne
prižiūriu, o už kritusias reikės mokėti 
ieškinį valstybei, nel'šsimokėsiu iki mir
ties... Padėkojau jai už nuoširdumą. Va
žiuoti į Irbą ar ne, ne nuo manęs priklau
sė. Kai 1978 sausio 10 mane iš ligoninės, 
kaip sveiką ir galinčią dirbti bet kokį 
darbą, nežiūrint pastovios vakarais 37,7 
temperatūros, aš vėl nuėjau į miliciją. Pas 
milicijos viršininką buvo atvažiavę iš 
Krasnojarsko čekistai ir man liepė prie 
jo kabineto palaukti. Prasėdėjusi gerą 
valandą, nutariau įeiti ir paklausti kada 
jis bus laisvas ir galės mane priimti. Kai 
'įėjau į kabinetą milicijos viršininkas kai 
bejosi su 2 čekistais. Mane pamatęs jis 
atsistojo ir ištiesęs į šalis rankas, šypso
damasis pasakė: „Tai jūs pasi'liekate pas 
mus gyventi ir dirbti?!“ Nesupratau ko
dėl taip staigiai viskas pasikeitė ir atsa
kiau, kad ne aš noriu, o jis liepia man iš
vykti. Milicijos viršininkas pertraukė ma
ne sakydamas: „Gyvenkite ir dirbkite Bo 
gučanuose“. Ir vėl Gerasis Dievas patvar 
kė taip, kad aš iki nutrėmimo pabaigos Ii 
kau Bogučanuose. Gerojo Dievo Meilė 
ypač juntama sunkiose gyvenimo momen
tuose. Tebus Jam garbė, meilė ir padėka 
per amžius!

Būdama Bogučanuose gaudavau labai 
daug l'š užsienio laiškų ir siuntinių. Pašto 
darbuotojas stebėjosi ir klausinėjo, ką 
man iš 20 užsienio šalių žmonės rašo. „Ra 
šo, kad myli ir meldžiasi.“ — atsakyda
vau. Gautus siuntinius perpakuodavau ir 
išsiųsdavau polittremtiniams, kurių sąly
gos buvo sunkesnės nei mano. Jų pažino
jau virš 20. Vėl pašto darbuotojas stebėjo
si, kodėl aš viską išsiunčiu ne namo — 
į Lietuvą, bet visai svetimos tautybės žmo 
nėms į nuošaliausius Sibiro, Jakutijos, 
Magadano užkampius. Kas tie žmonės 
man? „Jie mano broliai ir sesės patekę į 
vargą — atsakydavau — „Juk ir jūs sa
kote, kad žmogus žmogui brolis“. Kom
jaunuolės stebėjosi ir klausė: „Na, o jei 
mes į vargą, kaip jie, pakliūtume, ar 
mums atsiųstumėte?“ — „žinoma, jeigu 
tik turėčiau jūsų adresą“, — atsakydavau. 
Jom tai buvo nesuprantama, bet jos tikė 
jo mano žodžiais. Jau sugrįžus į Lietu
vą, gavau iš jų nuoširdų pasveikinimą, ra 
šė, kad negali manęs pamiršti. Tikrai 
meilė yra galingesnė už neapykantą!

(Bus daugiau)

NENORI GRĮŽTI
Afganų sukilėlių į nelaisvę paimti trys 

sovietų raudonosios armijos kariai nebe
nori grįžti atgal į Sovietų Sąjungą. Jie 
priklauso sovietų karių grupei, kurią af
ganai sukilėliai, Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui tarpininkaujant, perleido 
Šveicarijai. Pagal susitarimą, trys šiai 
grupei priklausantys sovietų kariai gegu
žės mėnesio pabaigoje turi sugrįsti į So
vietų Sąjungą. Du kariai, tačiau, išreiškė 
norą pasilikti Vakaruose, o trečiasis, jau 
anksčiau iš Šveicarijos pabėgęs į Federa
cinę Vokietiją, pasiprašė politinės globos. 
Jo prašymas dabar yra vokiečių valdžios 
svarstomas. Šveicarijoje dabar internuoti 
raudonarmiečiai po dviejų metų turi būti 
grąžinti Sovietų Sąjungai, bet šveicarų 
vyriausybė užtikrino, kad kariai nebus 
grąžinami prieš jų norą.

Skaitytoju laiškai
DAR DĖL ROŽINIO

Jau seniai mes galėjome pasekti Austri
jos maldininkų pavyzdžiu. Atrodo, mums 
trūksta ryžtingų vadovų, gerų katalikų vy 
rų, kurie 'kaip kariai vadovautų rožinio 
būriui.

Maldai apjungti reikia daugiau 'kaip 
penkiolika bobelių. Reikia įtraukti vyrus, 
moteris, vaikus. Visus, kurie nebijo roži
nio maldos. Nustatytam laikui reikia su
daryti maldininkų sąrašą, žinoma, su vys
kupo ar kunigo pritarimu.

Austrai buvo nusistatę meldimosi laiką 
sų tikslu, kad okupantas paliktų kraštą. 
Dievas išklausė, ir rusai be šūvio pasitrau 
kė. Tokia intencija pradėkim ir mes mels
tis, nedelskim. Vieninga malda daug gali.

Panelė E. Protaitė siūlo pasigarsinti ir 
kitataučių tampė, o tai gal atkreiptų ir jų 
dėmesį. Verčiau būkime tylūs, kantrūs ir 
nuolankūs maldoje. Prieš kitus nėra ko 
didžiuotis.

Ponios Jurienės rožinio maldų grupės 
tikslas jau pasenęs, jis nebuvo skirtas 
specialiai Tėvynės laisvei, greičiau laimin 
gai mirčiai išprašyti.
Būtų galima melstis dar ir kita intencija, 

pvz., už Rusiją, Lenkiją ir Vokietiją, kad 
tos didelės tautos padėtų Lietuvai sugrįž
ti į laisvųjų tautų tarpą.

Pavieniui gyvenant, ir prie geriausių no 
rų sunku surinkti didesnį būrį maldinin
kų. Pasiaukojusiems tai atlikti, aš visuo
met padėsiu ir prisidėsiu.

S. Pučinskienė

Kovo 24 dieną Vasario 16 gimnazijos 
choras išsirengė keliauti į Prancūzijos sos 
tinę — Paryžių. Buvome kun. J. Petro
šiaus pakviesti giedoti Notre Dame kate
droje. Prancūzijos lietuviams tai buvo 
ypatinga diena — maldų diena už Lietuvą 
bei šv. Kazimiero Lietuvos globėjo 500 m. 
mirties ju'bdliejaus paminėjimas.

Ilgai važiavome mokyklos mėlyname 
autobusiuke ir dar kita mašina. Deja, tik 
aštuoni mokiniai galėjo važiuoti, t.y. as
tuoni stipriausi balsai, nes neturėjome pa 
kankamai pinigų išsinuomoti didelį auto
busą. Visos tik kikename ir buvome gero
je nuotaikoje. Važiavo ir mokyklos direk
torius A. Šmitas su žmona, choro vadovas 
A. Paltinas su žmona ir Br. Lipšienė. Bu
vo labai smagi kompanija

Paryžiaus šviesos pasimatė vėlai vaka
re. Visų akys buvo įsmeigtos į langą. „Kur 
tos madingos ponios su pudeliais?“ galvo
jau sau. Pagaliau suradome nakvojimo 
vietą — prie Bastille paminklo. Pasitiko 
mus. kun. Petrošiaus šiltas šypsnys. Pa
vaišino jis mus prancūzišku vynu bei ki
tais skanumynais. Tą naktį po ilgos ir var 
ginančios kelionės nuėjome su noru mie
goti. Visos mergaitės miegojo viename 
kambaryje. Ot, tai buvo juoko — viena už 
knarkia, kita pamurma, o kita nesustoja 
vartytis.

Sekmadienį kovo 25 d. anksti atsikėlė
me ir ėjome pasižiūrėti Paryžiaus muzie
jų — Centre Pompidou ir Louvre. Nuste
bau! Juk stovėjau priešais da Vinci bei ki 
tų garsiųjų menininkų paveikslus. Vaikš
čiojome po miestą ir stebėjomės Pary
žiaus gražia architektūra. Toks gražus, 
spalvingas miestas, nors oras buvo lietin
gas ir miglotas.

Po pietų, parepetavę giesmes „Kaip 
grįžtančius namo paukščius“ ir „Marija, 
Marija“, jau su Skaudančiom kojom ėjo
me į katedrą. Lietuviški tautiniai rūbai, 
kaip ir prieš tris savaites Romą puošė, 
taip ir dabar Paryžių papuošė. Visi tik 
domėdamiesi žiūrėjo ir klausė, iš kur mes 
esame.

Notre Dame katedroje laukėme gerą 
pusvalandį zakristijoje, kol šv. Mišios pra 
sidėjo. Tiek daug kunigų ir klapčiukų! 
Nusivedė mus ir pasodino už altoriaus 
prie Paryžiaus katedros choristų. Buvo 
mums didelė garbė, nes mūsų buvo ma
žai, o jų tiek daug. Ir jie puikiai giedojo. 
Tikrai profesionališkai!

Katedroje susirinko apie 5090 maldinin 
kų, kurių tarpe buvo ir Paryžiaus lietu
vių. Dauguma tautiniais rūbais arba kokia 
nors spalvinga tautine juosta. Šv. Mišias 
prancūziškai atnašavo Paryžiaus arklvys 
kūpąs kardinolas Jean Marie Lustiger. 
Jam asistavo kun. Petrošius ir apie 20 Ry 
tų Europos kunigų. Kardinolas kalbėjo 
apie Lietuvos krikščionis, kurie yra ištiki 
mi Dievui ir savo tikėjimui. Kun. Svarins 
ko ir kun. Tamkevičiaus vardai nuskam
bėjo po šios katedros Skliautais. Kardi
nolas taip pat paminėjo, kad šiemet lietu 
viai švenčia savo globėjo šv. Kazimiero 
500 m. mirties jubiliejų. 1958 metais Pary
žiuje buvo suruoštas minėjimas ir iškil
mingos pamaldos Šv. Kazimiero 500 m. 
gimimo proga. Šv. Mišių aukas prie alto
riaus nešė Prancūzijos lietuvių jaunimas 
ir maldas už Lietuvą skaitė jaunuolis Vy
tas Bačkis. O rodos, kad mūsų gimnazijos 

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m.
3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas 

nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), labai gera vilnonė 
angliška medžiaga eilutei su įrašu „Ali wool made in England“, 1 
sv. mohair vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 blius- 
kutė arba vyriški marškiniai, 1 pora „wrangler“ denim jeans, 1 
pora „Levi“ rumbuoto aksomo jeans.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu £210.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 5 sv. £55.00
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler“ arba „Levi“ 21.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis 25.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė 6.00
Teleskopic lietsargis 6.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai 24.00
Puiki suknelei medžiaga 20.00
šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. 30.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 38.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 35.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 42.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. 55.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos 
— £4.00 1 sv. neseafes — £6.00, 2 sv. pupelių kavos — £7.00, 1 sv. 
šokolado — £3.50, 40 cigarečių — £2.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti £30.00 'persiun
timui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin

kaujame išrūpinti Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. J uras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592

choras irgi neblogai pagiedojo, nes pa
maldom pasibaigus katedros maldininkai 
bei choristai reiškė susižavėjimą tų gies
mių melodingumu.

Po šv. Mišių Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai ir mokytojai turėjo progą susitikti 
ir pasikalbėti su arkivyskupu kardinolu 
Lustiger. Kardinolas laisvai kalba vokiš
kai, tai nebuvo sunkumų su juo susikalbę 
ti: tik mums užsieniečiams, nesprantan- 
tiems vokiškai buvo nelengva! Jis nuste
bo sužinojęs, kad mūsų tarpe yra mokinių 
iš įvairiausių kraštų — JAV-bių, Australi 
jos, Vokietijos ir net neseniai iš Lietuvos 
atvykusių.

Išalkę, bet dar nepilnai išvargę, nuėjo
me pas kun. Petrošių. Ten jis suruošė 
svečiams šaunų priėmimą. Vaišėse daly
vavo Prancūzijos LB pirmininkas p. Tom 
kus, R. Bačkis su šeima, keletas svečių iš 
Čikagos ir 'kiti Paryžiaus lietuviai. Suži
nojau, kad Paryžiuje yra mažai žmonių, 
kurie laisvai lietuviškai kalba. Gražu, 
kad jie ir tie, kurie netaip gerai lietuviš
kai kalba, atvyko su mumis pabendrauti 
tą vakarą.

Pirmadienio diena buvo vėl užimta 
miesto apžiūrėjimu. Pamačiau nuostabų 
Eifelio bokštą, Arc de Triomphe ir kitų 
garsių 'įžymybių. Įsėdant į autobusiuką 
važiuoti atgal į gimnaziją, pamačiau vėl 
kun. Petrošiaus šypsnį. Šį sykį maniau, 
kad jis šypsosi, jog mes išvažiuojame. 
Vargšas turbūt visas tris dienas nemie
gojo! Norėčiau padėkoti jam, kad mus vi
sus taip gražiai ir šiltai priėmė. Noriu pa
dėkoti mūsų direktoriui A. Smitui, kurio 
nervus mes turbūt beveik sugadinome, 
ypač šnekėdamos „prancūziškai“ lietu
viškais žodžiais. Danutė

Vasario 16 gimnazijos mokinė

KARD. TOMAŠEKO PROTESTAS
Prahos arkivyskupas kardinolas To- 

mašek pasiuntė griežtą laišką Čekoslova
kijos komunistų partijos savaitraščiui 
„Tribūna“, protestuodamas prieš laikraš
čio kovo 28 dieną paskelbtą straipsnį, ku
riame grubiai ir užgaulingai puolamas Po 
piežius Jonas Paulius II-sis. Laiško teks
tą paskelbė prancūzų žinių agentūra 
France Bresse.

Kardinolas Tomašek laiške pažymi, kad 
komunistų partijos savaitraščio atspaus
dintame straipsnyje išreikštos mintys 
apie Bažnyčios ir paskutiniųjų laikų po
piežių veiklą yra iškreiptos ir neobjekty
vios ir jos asmeniškai įžeidžia dabartinį 
Popiežių. Noriu pabrėžti, kad oficialioji 
ideologija Čekoslovakijoje, niekam nesu
teikia teisės pažeminti ir įžeidinėti kitaip 
manančius.Jūsų straipsnio autorius, redak 
cija ir visi tie kurie jus paskatino parašy 
ti straipsnį ir jį leido atspausdinti, didžiai 
klysta, manydami, kad tokiu būdu galima 
pagerinti visuomeninius Ir tarptautinius 
santykius, patarnauti tarptautinio įtempi 
mo sumažinimui, kurio savo politikoje šie 
kia Čekoslovakijos vyriausybė. Nepagrįsti 
'įžeidinėjimai neigiamai atsilieps tiek jums 
asmeniškai, tiek jūsų visuomenei, baigda 
mas pažymėjo Čekoslovakijos kardinolas 
laiške. Jūsų demagoginis neobjektyvumas 
tikrai nepatarnaus nei vidinės santaikos 
sustiprinimui krašte, nei tarptautinei tai
kai. Teisingumas privalo 'būti taikomas 
visiems žmonėms, taigi ir tikintiesiems.
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DBLK Bendrijos Suvažiavimas — gegu
žės 19 d., Židinyje, Nottinghame.

Sv. Kazimiero sukakties pamaldos — ge 
gūžės 20 d., 14 vai., Nottinghame katedro
je.

Kardinolas J. B. Hume ir vysk. A. Deks 
nys lankys Lietuvių bažnyčią Londone — 
gegužės 13 d., 11 vai.

Vyskupas A. Deksnys Lietuvių Sodyboje 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys pamokslą
— gegužės 27 d.

Išvyka j Liet. Sodybą — gegužės 27 d. 
Rengia Londono lietuvių parapija.

Kryžių žygis Aylesforde — birželio 10 
d. Išvažiuojama autobusu 12 vai. nuo Lon 
dono Lietuvių bažnyčios.

Išvyka į pajūrį — Brightoną — birželio 
30 d. Rengia Londono Liet. Sporto ir So
cialinis klubas.

Birželio trėmimų minėjimo .pamaldos 
Londone — birželio 16 d., 4 vai. p.p., St. 
Martin in the Fields, Trafalgar Square.

35-jl Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

Kultūrinis .savaitgalis Huettenfelde — 
gegužės 18-20 d.d., rengia Lietuvių Kul
tūros Draugija ir Vokietijos Liet. Jauni
mo Sąjunga. Vieta: Naujieji kat. parapi
jos namai Huettenfelde. Meninę progra
mą atliks gimnazijos mokiniai, bus dail. 
Jūratės Lemlkienės-Batūraitės darbų pa
roda.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 23 d., Romuvoje. Pradžia 15 vai.

Lietuvių vaikų, 8-14 m. amžiaus, vasa
ros stovykla — liepos 21 — rugpjūčio 5 
Romuvoje, Huettenfelde. Mokestis: 200 
DM už dvi savaites.

XXXI Liet. Studijų Savaitė — liepos 29
— rugpjūčio 5 d.d. Augsburge, St. Ulrich 
Akademijos namuose, Kappelberg 1. Mo 
kestis: 350 DM., registracijos mokestis — 
65 DM. Registruotis: Frl. J. Barasas, 8000 
Muenchen 50, Rubinstr. 1.

AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI
P.B. Varkala Vasario 16 gimnazijai pa

aukojo 200 svarų.

RINKLIAVA
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

per Vasario 16-tos minėjimą M. L. klube 
pravedė Vasario 16-tos gimnazijai pinigi
nę rinkliavą ir surinko 96.00 svarus.

Skyriaus valdyba širdingai dėkoja vi
siems aukotojams.

LIETUVOS GLOBĖJO ŽENKLE
Jau artėja seniai ruošiami įvykiai: ge

gužės 19 d., 11 vai., Aušros Vartų Mari
jos Židinyje, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham. NG2 6AH vyskupo dr. 
A. Deksnio laikomomis pamaldomis pra
sidės DBLK Bendrijos visuotinis suvažia
vimas, kuris vyks šv. Kazimiero sukakties 
ženkle. Bus meninių darbų paroda ir kita.

'Gegužės 20 d., 14 vai., Šv. Barnabo ka
tedroje, Debby Rd., vysk. A. Deksnys lai
kys Lietuvos Globėjo 500 metų sukakties 
paminėjimo pamaldas. Giedos jungtinis 
Londono Lietuvių ir vietos Gintaro cho
ras, solistė. Bus teikiamas Sutvirtinimo 
Sakramentas. Dalyvaus ir anglų visuo
menė.

Po pamaldų katedros salėje vyks šv. 
Kazimiero akademinis ir meninis minėji
mas su chorais, duetais, muzika poezija, 
po to seks vaišės, pagal iš anksto įsigytus 
bilietus.

Suvažiavimo ir vaišių dalyviai iki gegu 
žės 13 d. užsirašo viršmtnėtu Židinio adre
su, tel. 0602-821892 arba pas K. Bivainį — 
411119, F. Domaševičienę — 55686, J. Su
kaitą — 70, Birkin Avė.

Viskas vyksta religiniai-tautinėj dva
sioj. Laukiami visi šv. Sakramentų ir vi
sur.

DBLK Bendrijos C. Valdyba

DBILJS V METINIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 14 d., Lietuvių Namuose Lon 

done, įvyko penktasis metinis DBLJS-os 
susirinkimas.

Po Vido Puodžiūno pirmininko praneši
mo, sekė diskusijos dėl naujų narių ver
bavimo. Buvo nutarta verbavimo informa 
cijas pasiųsti jaunimui rugsėjo/spalio 
mėnesiį, plačiau paaiškinti jaunimo veiklą. 
Informacijų tikslas padauginti jaunimo 
narių skaičių. Buvo apsvarstyta Europos 
Lietuvių Jaunimo Savaitgalis Amsterda
me, sekantis Baltijos Jaunimo Savaitga
lis' numatomas rugsėjo mėnesį, kiti įvy
kiai.

I Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Po to, sekė rinkimai, buvo išrinkta nau
ja valdyba:

Pirmininkas: Romas Algirdas Juozels- 
kis, Ila, Abbey Grove, Nottingham, tel. 
0602-501048.

Sekretorius: Algis Vincas Kuliukas, 15, 
Green Acres, Kirklby-in-Ash, Notts, tel 
0623-756476.

Iždininkas: Gerardas Jakimavičius, 37, 
Daleside, Cotgrave, Nottingham, tel 0602- 
894160.

LYNES Redaktorius: Vidas Puodžiūnas, 
14, Priory Road, Kew, Richmond, Surrey, 
tel 01-940 0107.

Politika: Ingrida Petrauskaitė, 225 Cow
ley Road, Oxford, tel 0865-64881 (darbo).

Nauja Lietuvių Jaunimo Valdyba nori 
pareikšti kuo nuoširdžiausius sveikinimus 
ir mes tikime, kad galėsime veikti kartu 
geriausioje draugystėje per visus metus 
ir ateityje. DBLJS Valdyba

JAUNLMAS RENGIA SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Europos Latvių Jaunimo Sąjunga, re
miama Didž. Britanijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos, gegužės 19 d., 19 vai., Lat
vių Klube, 72 Queensborough Terrace, 
London, W.2, rengia Spaudos konferenci 
ją, kurioje kalbės ateinančiųjų Europos 
parlamento rinkimų kandidatai: J. Fryer 
(liberalų partijos kandidatas), A. Tyrrell, 
Q.C. (konservatoriui) ir kiti.

Konferenciją organizuoja I. Liegis (Lat 
vių J.S.), pirmininkaus V. Puodžiūnas 
(Lynes red.).

Partijų kandidatai turės atsakyti į 
klausimus ir pareikšti savo nuomones 
apie Pabaltijo valstybių klausimo kėlimą 
naujajame Europos parlamente.

Tą patį savaitgalį įvyks DBLJS valdy
bos susirinkimas. Numatoma pravesti nau 
jų narių verbavimo vajų. Tuo reikalu lau 
kiame lietuvių visuomenės talkos ir pata
rimų. V. Puodžiūnas

ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 26 d. Čekoslovalkų namuose, 

Londone, 'įvyko pavergtųjų Europos tau
tų žurnalistų federacijos (International 
Federation of Free Journalists) susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 30 asmenų. 
Tarp jų buvo ilgametis Federacijos pir
mininkas lon Ratiu, rumunų žurnalistas, 
Ir bemaž visų Rytų Europos tautų profesi 
jos kolegos.

Susirinkimas išklausė Valdybos praneši 
mą, patvirtino 16-kos naujų narių priėmi 
mą ir pasisakė dėl Federacijos įstatų siūlo 
mo pakeitimo. Išrinkta nauja valdyba: 
lon Ratiu, IFFJ tarptautiniu prezidentu; 
jugoslavas L. Sirč — Valdybos pirm., len
kas S. Grociholski — vicepirm., ponia K. 
Asipovič — sekretore, Janis Andrups — 
iždininku, ir trys kiti — Valdybos nariais.

Federacija palaiko ryšį su Žurnalistų 
tarptautine federacija IFJ, kurios cen
tras yra Briuselyje, ir patariamojo balso 
teise dalyvauja tos organizacijos kongre
suose. Kai kurie egzilų žurnalistai yra 
savo gyvenamųjų kraštų žurnalistų są
jungų nariais ir dalyvauja savo tautinė
se organizacijose.

Federacijos nariai bendradarbiauja lais 
vųjų kraštų ir išeivijos spaudoje, infor
muodami visuomenę apie padėtį sovietų 
pavergtuose kraštuose.

Loadonas
KARDINOLO IR VYSKUPO 

APSILANKYMAS
Gegužės 13 d., sekmadienį, pirmą kartą 

Lietuvių bažnyčią Londone aplankys J. 
Em. kardinolas G.B. Hume, Westminsterio 
arkivyskupas, ir drauge J.E. vyskupas A. 
L. Deksnys. Abu garbingieji svečiai 11 vai. 
koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Su
tvirtinimo sakramentą.

Norintieji tą dieną taip pat galės pasi
naudoti kun. A. Gerybes dvasiniu patar
navimu.

Kviečiami visi lietuvių ir jų šeimos gau 
šiai dalyvauti pamaldose. Tokiu būdu pa
rodyti, kad dar yra lietuvių.

Kun. J. Sakevičius, MIC

LONDONO PIRMOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono Pirmojo Skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks gegužės mėn. 5 d. 
6 v.v., Londono Lietuvių Bažnyčios sve
tainėje.

Bus renkama nauja valdyba, aptariami 
numatyti skyriaus renginiai 1984 metuo
se ir svarstomi kiti skyriaus veiklos pla
nai. Vaidyba

SERGA P. RUSIECKAS
Jau ilgesnį laiką sirgo londoniškis P. 

Rusiedkas. Dabar jis paguldytas Central 
Middlesex Hospital, Acton. Ward A-4. 
Lankymo valandos nuo 2-8 p.p.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Tarnybos reikalais atvykęs į Angliją, 

Londono Lietuvių Namus aplankė Eimutis 
Ramas. Domėjosi mūsų veikla, spauda ir 
jaunimu. Telefonu pasikalbėjo su DBLS 
pirm. J. Alkiu.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį gegužės mėn. 6 dieną, 6 
vai. vak. (tuojau po parapijos susirinki
mo), įvyks Sporto ir Socialinio 
klubo narių metinis susirinkimas klubo 
salėje, 345a Victoria Park Road, E9.

Bus padaryta pranešimai iš klubo veik
los 1983-84 metų. Renkama klubo valdy
ba 1984-85 metams.

Klubo nariai privalo turėti atnaujintą 
savo klubo bilietą, kad galėtų dalyvauti 
rinkimuose.

LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 6 dieną (sekmadienį) 4 
vai. p.p. Sporto ir Socialinio klubo salėje 
bus metinis Parapijos susirinkimas, ku
riame bus padaryti pranešimai iš parapi
jos veiklos 1983 metais. Be to, bus renka
ma nauja Parapijai Taryba.

Visi parapijiečiai kviečiami būtinai da
lyvauti savo parapijos susirinkime, ku
riame kiekvienas gali pareikšti savo pa
geidavimus, kaip parapijos veikla būtų

IMIGRANTŲ KONCERTAS
Birželio 5 d. Queen Elizabeth HalTe Lon 

done, rengiamas Imigrantų orkestro kon
certas, kurio pelnas skiriamas disidentų 
šelpimo fondui. Koncerto pradžia 7 vai. 
45 min.

Bilietus platina Rytų Europos išeivių 
organizacija — E.L.G. pirm. Mr. R. Mar- 
cetic, 7, Chesterford Gardens, London, 
NW3 7DD. Bilietų kainos nuo 2 iki 6 
svarų.

Derby
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės mėn. 5 d. DBLS Derby Skyrius 
rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Minėjimas 'įvyks 6.30 vai. vak. Ukrainie 

čių klubo patalpose, 27 Charnwood St. 
Derby.

Meninėje programos dalyje pasirodys 
jau genai žinomas „Tėviškėlės“ būrelis, 
suaugusiųjų dainos mėgėjų grupė ir kiti.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti: pagerbsime mamy
tes ir pasilinksminsime.

Skyriaus valdyba

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Prisilaikant DBLSngos Stoke-on-Trent 
narių metiniame susirinkime padaryto nu 
tarimo, Motinos Dienos Minėjimą ruošia
me gegužės 19 d., St. Barnabas bažnyčios 
salėje, Cauldon Avenue, Bradwell. Minė
jimo pradžia 7 vai. Programą atliks Der
bio Skyriaus meno ansamblis „Tėviškėlė“. 
Bus loterija, o šokių muzikai gros „Jau
nieji muzikantai“ ir plokštelių muzika.

Skyriaus nariai, jų svečiai ir lietuviai 
iš plačios apylinkės yra maloniai prašomi 
šiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Manchesteris
PADARĖ PRANEŠIMĄ

Balandžio 14 d. lietuvių klube DBLS 
Manchesterio skyriaus atstovas A. Jalo- 
veckas padarė pranešimą apie ’įvykusį 
DBLS suvažiavimą Londone, kurio išklau 
syti susirinko daug skyriaus narių. Po pa
daryto pranešimo, atsakė į iškeltus klau
simus. Visi įdomavosi Lietuvių Namų, 
Sodybos,spaustuvės reikalais ir tolimesniu 
jų likimu, ir lietuviška kultūrine veikla.

Dėkojame atstovui už padarytą prane
šimą.

PADARĖ PRANEŠIMĄ
Manchesterio Moterų Ratelis „Rūta“ 

gegužės 12 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. ren
gia Motinos dienos minėjimą, kuris įvyks 
Manchesterio lietuvių klube.

Programoje H. Vaineikio paskaita ir 
meninė dalis.

Visus kviečiame dalyvauti.
„Rūtos“ valdyba

VELYKOS LIETUVIŲ KLUBE
Velykų švenčių proga, Manchesterio L. 

Moterų Ratelio „Rūta“ moterys E. Con
roy (Pupelienė), M. Maliauskienė, A. Pod- 
vois'kienė ir E. Žebelienė lietuvių klu
be surengė viengungiams šaunius pietus, 
o vyrai, kurių buvo 16, prisidėjo gėrimu. 
Tokie pietūs pas m>us surengti pirmą kar
tą, kurie visiems patiko. Velykos praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Visi šauniai pasi
linksmino ir pasižmonėjo.

Visi dalyviai esame dėkingi rūtietėms 
už surengtus pietus. A. P-kis

Pataisa
Kiek anksčiau buvo „E. Lietuvyje“ bu

vo paskelbta, kad miręs a.a. Vytas Čekas 
buvo kilęs iš Vilniaus krašto. Jis yra ki
lęs iš Salako, Zarasų apskrityje. Jo tėvas 
buvo mokyklos mokytojas. A.P.

Balionas
TRADICINIS VELYKŲ POBŪVIS

Antroji Velykų diena boltoniškiams 
prasidėjo jau tradicija pasidariusia dieno
tvarke — lietuviškos Mišios St. Patriko 
bažnyčioje ir pobūvis ukrainiečių klube.

Mišias atlaikė kan. V. Kamaltis ir, pa
sveikindamas Boltono lietuvius su Šv. Ve
lykomis, pasakė turiningą velykinį pa
mokslą.

Susirinkusius ukrainiečių klube laukė 
pavasario gėlėmis papuošti ir įvairiu ir 
gausiu maistu apkrauti stalai. Po trum
pos maldelės visi pradėjo šiuos skanius 
gaminius ragauti. Pirmąjį alkį numalšinus 
senas Boltono lietuvių bičiulis kan. Ka- 
maitis savo trumpoje kalboje pasidalino 
su jais velykinėmis nuomonėmis, pagyrė 
juos už gražų pobūvio surengimą, padė
kojo už malonų priėmimą ir baigdamas pa 
kvietė visus dalyvauti vyskupo A. Deks
nio atsilankyme Manchesteryje.

Skyriaus pirmininkas padėkojo kanau
ninkui už jo dalyvavimą boltoniškių po
būvyje ir tada pakvietė visus svečius pra 
dėti Velykas švęsti lietuviškai.

Ne po ilgo suskambėjo lietuviškos dai
nos, kuriose svarbiai figūravo Manches
terio svečias A. Jakimavičius ir kurio dė
ka šiais metais St. Patriko bažnyčioje pir 
mą kartą suskambėjo lietuviškos giesmės.

Nors ir buvo šauniai palballavota ir pa
dainuota, laikas namo eiti atėjo la'bai 
greitai. Dar vienas boltoniškių pobūvis 
pasibaigė labai gražioj ir draugiškoj nuo
taikoj.
Už pobūvio pasisekimą didelė padėka pri 

klauso Boltono šeimininkėms — O. Eidu- 
kienei, S. Keturakienei Ir M. Pauliukonie- 
nei, kurios kiekvieną kartą stalus šiems 
pobūviams sugeba vis geriau, gražiau ir 
skoningiau paruošti.

PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 6 d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Leamingtone Spa. — gegužės 6 d., 14 

vai., šv. Petre, Dormer PI.
Coventryje — gegužės 6 d. Iff vai., šv. 

Elzbietoje. Po pamaldų Romos kazimie,- 
rinių iškilmių ir DBLS suvažiavimo pri
statymas.

Nottinghame — gegužės 13 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — gegužės 13 d., (vietoj 20 d.) 
14 vai., Bridge Gate.

Nottinghame — gegužės 19 d., 11 vai., 
Židinyje, DBLK Bendrijos suvažiavimo 
pamaldos.

Nottinghame — gegužės 20 d., 14 vai., 
katedroje iškilmingos šv. Kazimiero su
kakties pamaldos, kurias laikys vysk. dr. 
A. Deksnys. Židinyje pamaldų nebus.

Bradforde — gegužės 6 d., 12.30 vai.
Eccles — gegužės 13 d., 12.15 vai.

LENKIJA

PASIRUOŠIMAI LENKIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDŽIUI

Tradicinis Lenkijos lietuvių sąskrydis 
prie Dariaus-Girėno paminklo šiais me
tais įvyks sekmadienį, liepos 15 dieną.

„Ščecino Pajūrio Lietuvis“, LVKD in
formacinis biuletenis Nr. 8 praneša, kad 
Ščecino ratelis jau dabar pradeda paruo 
šiamuoslus darbus šiam sąskrydžiui. Ba
landžio 1 d. ratelio narių grupė buvo nu
vykusi prie paminklo pavasario darbams 
atlikti. Ratelio pirm. Jonas Žaliapienis, 
paminklo globėjas Julius Sanvaitis ir še
ši kiti lietuviai išlygino prie paminklo dir
vą, patręšę mineralinėmis trąšoms ir pa
sėjo baltus dobiliukus.

Ščecino ratelio vadovai susitiko prie pa
minklo su girininku Piotru Niwinskiu, nau 
ju urėdu inž. Janu Dworczyku ir eiguliu 
Michalu Lukaszu. Naujas urėdas yra taip 
pat laibai simpatiškas žmogus ir palankus 
lietuviams. Su juo sutarta, kad aplink pa 
minlklo tvorelę būtų pasodinta gyvatvorė, 
o kiek toliau — šermukšnių medeliai. Dar 
toliau, pievelėje, yra kasamas šulinys, iš 
kurio bus imamas vanduo gėlynams laisty 
ti. Šulinys bus su stogeliu Ir dangčiu, kad 
galėtų būti užrakinamas. Šulinio .rengi
mas kainuos 25 tūkstančiai zlotų, ar apie 
50 dolerių.

Su girininkais sutarta, kad „lietuviškai 
klėtelei“ pastatyti saugesnė vieta būtų 
prie eigulio sodybos. Klėtelė bus naudoja
ma daržininkystės įrankiams sudėti ir pa 
minklo globėjui vasarą pernakvoti. Jos 
dydis: 4x4 metrai, plius 1 metro gonkelis. 
Klėtelę suprojektavo Vroclavo lietuvis An 
tanas Glušauskas.

SLUPSKO LIETUVIŲ SUSIRINKLMAS
Slupskas yra Lenkijos pajūrio miestas, 

kuriame taip pat gyvena grupė lietuvių. 
Kovo 11 d. įvyko jų ratelio susirinkimas, 
į kurį buvo pakvietas ir Ščecino ratelio 
pirm. J. Žaliapienis. Susirinkime dalyva
vo 23 nariai. Susirinkusius pasveikino ra
telio pirmininkė dr. Joana Jurevičienė, ku 
ri papasakojo apie ratelio veiklą ir naują 
problemą. Ratelis turi surasti butą savo 
raštinei.

PAGERBTAS JUBILIATAS
Balandžio 29 d. Bydgošče gyvenančiam 

tautiečiui Adomui Butrimui sukako 80 
metų. Jį pasveikino Ščecino lietuviai. Ju
biliatas, nežiūrint amžiaus, dar tvirtai lai 
kosi, sportuoja ir vaidina mėgėjų teatre.

Kovo 24 d. Trzcinsko-Zroj vietovėje, 
Lenkijoje mirė Natalija Kirkilienė. Ji bu
vo gimusi 1908 m. Amerikoje, bet buvo 
grįžusi į Nepilki. Lietuvą ir gyveno Su
dargo kaime, Šakių apsk. Ji palaidota 
greta savo motinos Monikos Račiūnienės, 
kuri mirė 1964 m.

VOKIETIJA
SUKAKTUVININKAI

Kun. Antanas Bunga sausio 5 d. sulau
kė 65-jo gimtadienio. Kunigu įšventintas 
1952 m. Bamberge. Dirbo Vokietijos liet 
kat. sielovadoje, pasireiškė visuomeni
niam darbe, buvo renkamas į Vokietijos 
LB organus. Vėliau pradėjo dirbti vokie
čių sielovadoje. Įkūrė naują šv. Ulriche 
parapiją Sodų mieste (Gartenstadit) su 
modernia bažnyčia ir klebonija, Europos 
liet, vyskupijos centrą, pastatė parapijos 
namus. Kun. Bungos klebonijos durys 
plačiai atdaros lietuviams svečiams. Už 
nuopelnus parapijai ir vyskupijai Augs
burgo vyskupas suteikė dvasinio tarėjo 
titulą.

Kun. Bronius Liubinas vasario 11 d. 
atšventė 60 m. gimtadienį. Kunigu įšven
tintas 1948 m. Romoje. 1947 m. baigė Gre 
gorianumo universitetą teologijos licen
ciato laipsniu, šv. Rašto licenciatą įsigijo 
1949 m. Bibliniame institute.

Dirbo liet, sielovadoje, Vasario 16 gim
nazijoje, 1977 m. pradėjo klebonauti 
Franken thaly.

Kun. B. Liu'binas yra vienas iš Vokieti
jos liet, kultūrininkų ir visuomeninkų. Gi
lią vagą sukaktuvininkas yra išvaręs Vo
kietijos LB. 12 metų yra buvęs Tarybos 
nariu, 13 metų — valdybos nariu, 1960, 
1962 ir 1973 m. — jos pirmininku.

FDP VADOVAI SUSIPAŽINO SU 
GIMNAZIJA

Balandžio 9 d. Romuvoje lankėsi 12 
FDP (Freie Demokratische Partei) Hesse- 
no landtago, apskrities (Kreis Bergstras- 
se) ir Lampertheimo miesto vadovaujan
čių narių, tarp jų ir Lampertheimer Zei- 
tung bendradarbė. Kuratorijos valdyba 
supažindino juos su gimnazijas pastatais, 
bendrabučiais, einamu mokslu bei moky
klos reikšme Vokietijos ir viso pasaulio 
lietuvių gyvenime. Svečiai pažadėjo gim
nazijos reikalus visur paremti.

PAREMKIME TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS KELIONĘ Į DAINŲ ŠVENTĘ

Vasario 16 gimnazija ir Vokietijos LB 
Valdyba vasario 29 paskelbė ir daugeliui 
asmenų išsiuntinėjo šį atsišaukimą:

— Mieli Tautiečiai! Artėja 7-oji pasau
linė Lietuvių tautinių šokių šventė; kuri 
įvyks š.m. liepos 1 Clevelande (JAV). Tai 
yra vienas iš didžiausių ir svarbiausių 
laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių 
kultūrinių 'įvykių, šis renginys padeda 
suartinti visame pasaulyje gyvenančius 
mūsų tautiečius, šventės rengėjai kviečia 
tautinių šokių grupes iš visų kraštų. Būtų 
gražu, kad ir Vak. Vokietijos lietuviai 
būtų atstovaujami. Šiais metais iš mūsų 
krašto teigali dalyvauti Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių grupė. Tačiau mo
kiniai nėra pajėgūs apsimokėti visas ke
lionės išlaidas. Todėl kreipiamės į Jus, 
prašydami paramos.

Už kiekvieną auką būsime giliai dėkin
gi.

Aukas prašome siųsti: Volksbank Kreis 
Bergstrasse, 6840 Lampertheim-Huetten- 
feld 4, BLZ 509 914 00, Konto-Nr. 8 9882 
00.

PASAULYJE
— Ženevos nusiginklavimo konferenci

joj, kurioj dalyvauja 40 kraštų atstovai, 
sovietai atmetė amerikiečių pasiūlymą už 
drausti cheminius ginklus. Sovietų dele
gacijos šefas V. Issraelian pasakė, kad 
JAV viceprezidento Busho pasiūlymo 
priėmimas reikštų ne susitarimą, bet pri
tarimą amerikiečiams vykdyti savo nu
matytąją 10 milijardų dolerių cheminių 
ginklų programą.

— Praėjusią savaitę vienas JAV Imi
gracijos įstaigos aukštas pareigūnas Iš- . 
sitarė, kad bus sudaryta speciali tos 'įstai
gos sekcija, kuri tvarkysis su prašančiais 
politinio prieglobsčio sportininkais busi
mosios šiais metais Amerikoje olimpia
dos metu. Apie tos sekcijos uždavinius ne
bus viešai skelbiama iki birželio 22 d. Iki 
tos datos visi kraštai turi patvirtinti sa
vo dalyvavimą olimpiadoje.

Britų „Sunday Times“ rašė, jog Ameri
kos Baltų Laisvės Lygos viceprezidentas 
Antanas Mažeika pareiškė, kad sovietų 
olimpinėj komandoj būsią apie 40 pabal- 
tiečių. Olimpiados metu ta organizacija 
planuoja priešsovletines demonstracijas ir 
jau ruošiamos laikinos prieglobsčio vietos 
norintiems likti Amerikoje sportininkams.

„Sunday Times“ pažymėjo, kad praėju
siose olimpiadose nebuvo pabėgėlių iš 
Sov. Sąjungos rinktinės.

— Britų „Guardian“ paskelbė, kad šiuo 
metu Sov. Sąjungoje kalinama apie 50 
estų disidentų, kiti 10 dar laukia teismo.

■— D. Britanija ir V. Vokietija pranešė 
savo NATO sąjungininkams, kad jos ne
prisiims daugiau naujų raketų, jeigu Olan 
dija nesutiks įsileisti pasižadėtųjų 48 ra
ketų. Neužilgo olandų parlamentas tuo 
reikalu balsuos.

Iki 1987 metų NATO planuoja V. Euro
poje išdėstyti 572 sparnuotąsias raketas.

— Rudolfo Hesso sūnus, kuris aplankė 
savo tėvą gimtadienio proga, žurnalis
tams pareiškė, kad jis nepaleidžiamas į 
laisvę dėl to, kad žinąs visas vokiečių su 
anglais taikos derybų paslaptis.

Balandžio 26 d. R. Hessui suėjo 90 me
tų. Kalėjime jis išbuvo jau 4’3 metus. 
Prieš kiek laiko vakariečiai buvo pasiūlę 
paleisti Hessą, bet rusai nesutiko.

— Veikliausia iš Lietuvos išvykusių žy
dų organizacija Izraelyje yna Tel-Avive. 
Ji vadinasi Lietuvos žydų sąjunga Izraely
je. Ji leidžia metinį biuletenį „Gacheiet“.
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