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XXI-JI KELIONĖ
Popiežius Jonas Paulius II gegužės 2 d. 

rytą pradėjo savo 21-ąją apaštališką kelio 
nę už Italijos ribų.Tai buvo viena iš ilgiau 
šių Popiežiaus kelionių, kuri užtruko 10 
dienų, apėmė beveik 39 tūkstančius kilo
metrų. Jis aplankė Pietų Korėją, Papua- 
Naująją Gvinėją, Saliamono salas ir Tai
landą.

Aliaskoje, Fairbanks aerodrome, Popie
žius pasimatė su JAV prezidentu Reaganu, 
ką tik sugrįžusiu iš Kinijos. Popiežiaus su
stojimas Aliaskoje užtruko 2 valandas.

Pietų Korėjon Popiežius atvyko gegu
žės 3 d. Iš 40 milijonų gyventojų, Pietų 
Korėjoje yra apie 1 mil. 700 tūkstančių ka 
talikų, kurių skaičius vis auga. P. Korėjos 
sostinėje Seule Popiežių pasitiko didžiulė 
minia, respublikos (prez., vyriausybės 
nariai, diplomatinis korpusas, visi krašto 
vyskupai ir Seulo kardinolas Kim. Iš aero
dromo atviru automobiliu Popiežius vyko 
tiesiai į Korėjos kankinių šventovę. Ta 
šventovė pastatyta atiminimu! 103 savo 
gyvybę už tikėjimą atidavusių Korėjos ka 
talikų Bažnyčios narių, 93 korėjiečių ir 10

JAUNIMO INICIATYVA
EUROPOS PARLAMENTO 

RINKIMUOSE
Birželio 14 d. Vak. Europos kraštuose, 

kurie sudaro Europos Ekonominę Bendruo 
menę (Common Market), vyks rinkimai į 
Europos Parlamentą. Nuo tų rinkimų re
zultatų didžia dalimi priklausys darni de 
šimties Europos valstybių veikla ir jų 
glaudesnio apsijungimo perspektyvos. To 
dėl jau dabar vyksta rinkiminė kampani
ja, kurioje dalyvauja ne tik Vak. Europos 
nuolatiniai gyventojai, bet ir Rytų Euro
pos išeiviai, kurie politinių aplinkybių 
verčiami apsigyveno šioje geležinės už
dangos pusėje.

Per pastaruosius metus Europos Parla
mentas buvo keliais atvejais pasisakęs dėl 
padėties paskiruose Rytų Europos kraš
tuose, o 1983 m. sausio 13 d. buvo pri
ėmęs svarbią rezoliuciją dėl padėties Esti 
joje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tai paska
tino ir pabaltiečius daugiau susidomėti 
parlamento darbais. Todėl naujų rinki
mų išvakarėse D. Britanijoje ir turbūt 
kitur Rytų europiečiai įsijungė į diskusi
jas dėl balsavimo, o kai kas net kandida 
tuoja į Parlamentą. Britanijos socialde
mokratų partija sutiko pastatyti kandida 
tu lenkų kilmės socialistą E. Wistridh‘ą 
(Centrinio Londono rinkiminėje apylinkė 
je), o Britų darbo partija pastatė kandida 
tu jauną lenką W. Moszczynskį (Suffolk 
apylinkėje).

Rinkimais yra susidomėjęs ir pabaltie- 
čių jaunimas. Todėl gegužės 19 d. Latvių 
jaunimo sąjungos iniciatyva, ir lietuvių 
bei estų pritarimu, Londone buvo sukvies 
ta spaudos konferencija su kandidatais, 
dalyvaujant visų trijų kraštų jaunimui. 
Tarp susirinkusiųjų, kurie pripildė nema
žą Latvių Namų salę, matėsi’ taip pat keli 
žilagalviai, stebėję jaunųjų sugebėjimus.

Susirinkimą atidarė latvių jaunimo at
stovas, pakviesdamas Vidą Puodžiūną, lie 
tuvių jaunimo atstovą, pirmininkauti. 
Prie prezidiumo stalo buvusi estų jauni
mo atstovė supažindino susirinkusius su 
Europos Parlamento praeitų metų rėželiu 
cija Baltijos kraštų klausimu.

Britų Liberalų partijos kandidatas į 
Europos Parlamentą p. J.H. Fryer išdėstė 
savo partijos nusistatymą ir savo asme
nišką pažiūrą Baltijos kraštų klausimu, 
pabrėždamas, jog Britų Liberalų partija 
yra Liberalų Internacionalo narys ir pa
laiko tamprius santykius su kitų Europos 
kraštų liberalų partijomis. Nors britų 
liberalai ligšiol neturėjo savo atstovų 
Europos Parlamente, jie sekė parlamento 
darbus ir savo konferencijose dažnai pa
sisakydavo Rytų Europos klausimu.

Europos Parlamento praeitais metais 
priimtoji rezoliucija Baltijos kraštų klau 
Simu buvo remiama visų Europos kraštų 
liberalų partijų, kurios buvo susigrupavu 
sios centro-dešinlųjų partijų bloke. Britų 
liberalų partijos kandidatai, kurie bus iš
rinkti į Europos Parlamentą, ketina toliau 
kelti Rytų Europos ir Baltijos tautų lais
vo apsisprendimo reikalavimą ir kiekvie
na proga smerkti žmogaus teisių pažeidi
mus komunistų valdomuose kraštuose.

Baltijos kraštų problemos Liberalų par 
tijai yra gerai žinomos ir per veiklą Libe
ralų Internacionale, kurio darbuose 
'įvairiais laikais dalyvavo ir Rytų Euro
pos egzilinės partijos, įskaitant Baltijos 
tautų liberalų partijas. Todėl susirinki
mas pripažino, kad Liberalų partijos kan 
didiatai yra remtini birželio mėnesio rin
kimuose.

Baltiečių jaunimo iniciatyva sukviesti 
tokią spaudos konferenciją rodo jų poli
tinį subrendimą. Lietuvių jaunimo s-gos 
vadovybė buvo atvykusi į susirinkimą net 
iš Nottinghamo. Tai pasako, kiek jauni
mui rūpi mūsų tėvynės ateitis. D.B. 

prancūzų. Pasimeldęs šventovėje, Jonas 
Paulius II nuvyko į Seulo didžiąją kunigų 
seminariją, kur aukojo šv. Mišias. Pamal
dose dalyvavo 16 vyskupų, 20 seminarijos 
profesorių ir daugiau kaip 500 seminaris
tų.

Korėjos Bažnyčia yra jauna Bažnyčia. 
Dauguma katalikų yra iki 20 metų am
žiaus. Daugelis krašto kunigų ii- vyskupų 
gavę šventinimus po 1970 metų. Bažnyčia 
išlaiko 215 vaikų namų, 660 sekmadieni
nių mokyklų, 37 mokyklas, 36 kolegijas, 
4 mokyklas nebyliems ir akliems, 8 uni
versitetus, 26 ligonines, 25 raupsuotųjų 
stovyklas, 13 senelių namų. Visame krašte 
labai vertinama katalikų socialinė veikla, 
kuri apima darbininkų profesinio paren
gimo centrus, moterų pagalbos įstaigas, pa 
skolos bendroves ir kitas institucijas.

Gegužės 4 d. Popiežius aplankė Kwang
ju miestą ir Sorogdo salą, kur 1916 m. bu 
vo įkurta pagrindinė krašto raupsuotojų 
kolonija-ligoninė. Tos abi vietos yra pa
čios vargingiausios krašte. Aplankyti raup 
suotųjų koloniją Popiežių pakvietė patys 
ligoniai. Kolonijoje dabar gyvena apie 
2350 raupsuotųjų, kurių tik maža dalis yra 
katalikai. Su jais Popiežius susitiko didžio 
joje kolonijos salėje, o paskui aplankė li
goninės patalpas.

Sugrįžęs į Seulą, vakare Popiežius susi
tiko su diplomatiniu korpusu, apie 70 pa
saulio kraštų atstovais.

Gegužės 5 d. Popiežius aplankė Taegu 
ir Pusan miestus ir susitiko Saigono uni
versitete su kunigais ir vienuoliais, o vė
liau su kultūros ir meno atstovais.

Gegužės 7 d. Popiežius atsisveikino su 
Pietų Korėja ir po septynių valandų skri
dimo atvyko į Papua-Naująją Gvinėją. Tai 
vos prieš devynerius metus nepriklausomy 
bę paskelbusi valstybė. Didžiulę jos teri
toriją sudaro įvairios salos, kuriose gy
vena apie trys milijonai žmonių. Apie treč 
dalį sudaro katalikai, 800 tūkstančių — 
protestantai, o likusieji — animistai. Pa- 
pua-Naujajai Gvinėjai kelią į civilizaciją 
atvėrė krikščionys misionieriai.

Pirmasis masinis Popiežiaus susitikimas 
su sostinės gyventojais įvyko sporto stadio 
ne,dalyvaujant apie 30 tūkstančių žmonių. 
Drauge su Šv. Tėvu pamaldas koncelebra- 
vo vietos vyskupai, amerikietis kard. Man
ning, trys australai vyskupai ir Fidži bei 
Samoa salų Bažnyčių atstovai.

Gegužės 8 d. atvyko į Mount Hagen mies 
tą, apie 500 kilometrų nuo sostinės Port 
Moresby. Prieš 50 metų pirmieji misionie
riai atvyko į Mount Hagen. Per trumpą 
laiką kraikščionybė čia smarkiai išplito. 
Šio miesto arkivyskupijoje šiandien yra 95 
tūkstančiai katalikų. Popiežių pasitiko dai 
nomis ir šokiais, apsirengę tradiciniais au
galiniais drabužiais, pasipuošę plunksno
mis gyventojai. Mišiose dalyvavo apie 100 
tūkstančių žmonių.
Gegužės 9 d. Jonas Paulius II išvyko į Sa 

liamono salas. Ilga kelionė — apie 3000 
kilometrų. Saliamono salose pirmąją baž
nytinę provinciją įkūrė popiežius Jonas 
Paulius II praėjus vieneriems metams nuo 
jo išrinkimo popiežium. Krašte dabar yra 
48 kunigai, 70 brolių vienuolių ir 230 sese
rų vienuolių, apie 80 katekistų, daugumoje 
savanorių pasauliečių. Veikia kunigų se
minarija, kurioje yra 8 auklėtiniai. Iš 
viso apie 60 tūkstančių tikinčiųjų.

Šv. Tėvas atvyko į sostinę Honiarą, Gua 
dalkanalo saloje. Jį pasitiko generalinis 
gubernatorius, kuris šia proga pranešė, jog 
krašto valdžia nusprendė užmegzti diplo
matinius santykius su Apaštalų Sostu. Va 
kare Popiežius sugrįžo į Papua- Naująją 
Gvinėją.

Gegužės 10 d. Popiežius pasiekė savo ke 
lionės Tolimuosiuose Rytuose paskutinį 
etapą — Tailando sostinę Bankoką. Skris 
damas pakeliui į Tailandą, netoli nuo Viet 
namo oro erdvės, specialiu pareiškimu 
kreipėsi į vietnamiečių tautą, išreikšda
mas savo palankumo jausmus, padrąsini
mo žodžius ir linkėdamas taikos.

Bankoke Popiežių pasitiko Tailando sos
to įpėdinis, uždedamas Popiežiui ant kaklo 
gėlių vainiką. Iš aerodromo Popiežius tie
siai nuvyko į karališkuosius rūmus susi
tikti su Tailando karaliumi. Po susitikimo 
su karaliumi, Jonas Paulius II aplankė 86 
metų budistų vyriausiąjį patriarchą Vasa- 
ną Tarą. Pagrindinis Popiežiaus susitiki
mas su Tailando tikinčiaisiais įvyko 
tą pačią dieną Bankoko didžiajame stadio 
ne, kur dalyvaujant apie 50 tūkstančių 
žmonių, Šv. Tėvas aukojo šv. Mišias už tai 
ką pasaulyje, čia Popiežius taip pat iškė
lė Tailando tautos gilią išmintį ir budistų 
religijos tradicijas.

Tailande katalikų tėra tik apie 200 tūks
tančių, bet Bažnyčia yra stipri ir besiple
čianti. Tailando Bažnyčioje dabar dirba 
385 kunigai, o seminarijose kunigystei ruo 
šiasi apie tūkstantį jaunuolių.

Paskutinę savo vizito Tailande dieną, 
Popiežius nuvyko į vieną pabėgėlių stovy
klą, kurioj prisiglaudę 140,000 žmonių

SU KARDINOLU: Iš kairės į deš. kun. J. Sakevičius, kardinolo priva
tus sekretorius kun. G. Liddle, vysk. A. Deksinys, M. Briedytė, Z. Žilins
kaitė, V. Briedis, J. Žilinskas, J. Snabaitytė, A. Kasparienė, J. Dirvons- 
kis, J. Pakalnis, Rič. O'Brien, Kard. G.B. Hume ir Br. Gleveckas.

Nuotrauka Juozo Bulaičio.

ATMINTINA DIENA
Gegužės 13-ji pasiliks atmintina lietu

viams gyvenimo diena Anglijoje, šią die
ną Lietuvių bažnyčią Londone aplankė pir 
mą kantą J. Em. kardinolas J. B. Hume, 
OSB, Westminsterio arkivyskupas. Jau 
praeitais metais jis pažadėjo kun. J. Sa- 
kevičiui, besilankant tuo metu Fatimoje, 
Portugalijoje, šiais metais aplankyti. Tai 
jau ketvirtas vietos kardinolas lanko šią 
bažnyčią. Pirmą kartą ją aplankė kard. 
F. Bourne 19:12 m. kovo 10 d. ir atidarė, 
pašventindamas bažnyčią.

Šios dienos iškilmes padidino J.E. vysk. 
A. Deksnio apsilankymas. Abu garbingieji 
svečiai konceleforavo šv. Mišias, kurių me 
tu Sutvirtinimo sakramentą priėmė Jus
tina Snabaitytė su kūma A. Kaspariene, 
Jonas Žilinskas su kūmu V. Briedžiu ir Zi 
ta Žilinskaitė su kūma M. Briedyte.

Mišių pradžioje bažnyčios rektorius 
kun. J. Sakevičius, MIC, trumpu žodžiu 
pasveikino kardinolą, vyskupą ir visus 
dalyvius, ypač Lietuvos atstovą V. Balto
ką, minint 80 metų amžiaus sukaktį.

Du pirmus šv. Rašto skaitinius perskai 
tė aktorė Živilė šlekytė-Roche. Aukas Mi
šioms — duoną ir vyną atnešė Jonas Ži
linskas ir Zita Žilinskaitė.

Jaudinančiai giedojo bažnyčios choras, 
vadovaujant Just. Černiui. Įsijungė ir Not 
tinghamo „Gintaro“ choristų grupė su so
liste Vida Gasperiene.

Kardinolas savo turiningame pamoksle 
priminė, kad jam ypatingo įspūdžio pa
darė šios bažnyčios rektoriaus įteiktosios 
knygos: „The Resistance of the Catholic 
Church in Lithuania Against Religious 
Persecution" vaizdelis su Kristaus pa
veikslu be kojų ir rankų su parašu: „Aš 
neturiu rankų ir kojų, o tiktai jūsų" — 
Tas primena kenčiančius Lietuvoje perse
kiojamus, kurie su Kristumi kenčia ir tę
sia jo misiją.

Minėta knyga yra šiais metais kun. 
Prano Dauknio parašyta dizertacija ir 
šiais metais išspausdinta, autoriui gavus 
jau teologijos daktaro laipsnį. (Kun. Po 
Dauknys anksčiau dirbo Londone, o da
bar gyvena Melbourne, Australijoje, ir 
redaguoja „Tėviškės Aidus“).

Mišių pabaigoje kalbėjo vyskupas Deks 
nys ir įteikė kardinolui sidabrinį šv. Kaži 
miero 500 mirties sukakties medalį.

Chorui sugiedojus giesmę „Apsaugok, 
Aukščiausias“, kardinolas ir vyskupas 
drauge suteikė iškilmingą palaiminimą.

Kardinolas susidomėjo, kad kun. Juo
zas Montvila, 27 metų kaip svečias atvy
kęs iš Lietuvos, dalyvavo šios bažnyčios 
pašventinime 1912 m. kovo 10 d. Po to ba
landžio mėnesį išvyko laivu „Titanic" į 

iš Laoso, Kambodijos ir Vietnamo, laukda 
imi leidimo pastoviai 'įsikurti nekomunisti 
niuose kraštuose.

Gegužės 11 d. Popiežius užbaigė apašta 
lišką kelionę Tolimuosiuose Rytuose ir 
Okeanijoje ir iš Tailando sostinės išskrido 
į Romą, kurią pasiekė, po 12 valandų 
skridimo, gegužės 12 d. rytą.

Romos aerodrome Popiežių pasitiko kar 
dinolų kolegijos dekanas, keli kardinolai, 
arkivysk. P. Marcinkus, Bažnyčios viešųjų 
reikalų vicesekretorius prel. Audrys Bač- 
kis, diplomatinio korpuso dekanas ir kiti 
asmenys. Iš aerodromo šv. Tėvas nuvyko 
tiesiai į šv. Petro baziliką, kur susitelkė 
maldoje prie apaštalo šv. Petro kapo, 
dėkodamas Apvaizdai už laimingai užbaig 
tą kelionę.

Ameriką ir pakeliui balandžio 15 d. nu
skendo, ramindamas keleivius, pats pasi
liko su jais, nors galėjo išsigelbėti. Kar
dinolas sustojo prie velionio atminimo 
lentos. Atsisveikinęs prie durų, dar kar
tą jis apžvelgė bažnyčią ir pasakė, kad 
tai yra labai graži. Lauke su dalyviais nu 
sifotografavo ir tėviškai bei draugiškai 
pasikalbėjo, skubėdamas skristi 'į Romą už 
2 valandų. Džiugu, kad pasitaikė graži, 
saulėta, nors ir vėjuota diena. Dalyvių bu 
vo tiek, kad daugeliui pritrūko vietos sė
dėti. Dalyvis

EUROPOS BENDRUOMENĖ IR 
RYTŲ EUROPA

Ta tema gegužės 26 d. Londone, 
Conway Hall, Red Lion Square, 
W.C.l (arti Holborno požeminės 
stoties), 18 vai., kalbės SDP/Libera 
lų Centrinio Londono kandidatas į 
Europos parlamentą Mr. E. Wis- 
trich, C.B.E.

Europos parlamento rinkimų pro 
ga, susirinkimą rengia Pavergtųjų 
Europos tautų ryšių palaikymo ta
ryba ir Tarptautinis europinis są
jūdis.

Visi lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

PO „DIDŽIOJO BROLIO“ BATU...

GESANGS- UNO TANZGRUPPE AUS 
LITAUEN 

BJELORUSSLAND 
RUSSLAND
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Gegužės 4 d. Muenchene, Leopoldo 
gatvės teatre, surengtas sovietinis kon
certas, kuriame šalia rusų ir gudų daly 
vavo kaip mažosios scenos daininin
kai lietuviai, broliai Frankoniai.

Koncerto rengėjas buvo sovietų pi
liečių klubas ir bavarų draugija, puo
selėjanti santykius tarp Vakarų Vokie 
tijos ir Sovietijos.

Muenchene vienur kitur galima bu
vo aptikti plakatus, skelbiančius apie 
koncertą.

Čia spausdiname plakato nuotrau
ką. Plakate pavaizduoti Sovietijos me
nininkai, dar paaiškinus, kad tai esan
čios dainų ir šokių grupės iš Lietuvos 
(nutylėta, kad iš sovietinės Lietuvos!), 
Gudijos ir Rusijos.

Iš plakato matyti, kad „didysis bro
lis“ tampo armoniką, o lietuvių porelė 
šoka po rusiškuoju batu

1 LIETUVOJE
' Mirė prof. J. Nainys

Balandžio 15 d., eidamas 84-uosius me
tus, Lietuvoje mirė veterinarijos gydyto
jas, buv. Veterinarijos akademijos profe
sorius Jonas Nainys.

Gimęs 1900 m. liepis 4 d. Bumiškių km., 
Pakruojo vals., J. Nainys 1919 m. įstojo sa 
vanoriu į Lietuvos kariuomenę. Nepri
klausomybės kovose buvo sužeistas. 1927 
m. pradėjo studijuoti veterinariją LU me 
didinos fakultete. 1929 m. persikėlė tęsti 
studijų į Vienos aukštąją veterinarijos 
mokyklą, kurią baigė daktaro laipsniu. 
Grįžęs į Lietuvą diribo Lietuvos veterina 
rijos akademijoje.

1941 m. birželio mėn. buvo išvykęs tar
nybos reikalais į Maskvą. Kilus karui, ne
galėjo grįžti namo. Po karo vėl profeso
riavo Lietuvos veterinarijos akademijoje.

Dr. J. Nainys dalyvavo visuomeninėje 
veikloje, buvo (Lietuvos karo invalidų 
draugijos sekretorium.

Kaišiadorių elektrinė
Kaišiadoryse statoma nauja elektrinė, 

kurios pajėgumas bus 1600 megavatų. Ta 
elektrinė Sov. Sąjungos Šiaurės Vakarų 
energetinei sistemai bus reikšminga tuo, 
kad padės išlyginti didelius elektros ener 
gijos suvartojimo svyravimus.

Dail. Kazimieras Lapinas
Kazimieras Lapinas pradėjo tapyti, kai 

atšventė 80 metų jubiliejų. Per penkerius 
metus senukas nutapė arti šimto darbų, 
kurių kelis nupirko muziejus.

„Žalgiris“ Vengrijoj
Kauno „Žalgirio" krepšininkų koman

da viešėjo Vengrijoje balandžio mėn. pa
baigoje. Ten laimėjo dvejas draugiškas 
rungtynes.

D. Banioniui — 60 metų
Pasižymėjęs Lietuvos aktorius Donatas 

Banionis atšventė 60-tą gimtadienį. Angli
joje matėme j'į filme „Niekas nenorėjo 
mirti“.

Šiuo metu jis yra Panevėžio dramos tea 
tro vyriausias režisierius.

Pasibaigė Pabaltijo teatrų festivalis .
Balandžio pabaigoj Vilniuje įvyko „Pa 

baltijo teatrų pavasario“ baigiamoji kon
ferencija ir buvo paskelbti festivalio lau 
reatai.

Pereinamasis prizas įteiktas Lietuvos 
valstybinio jaunimo teatro atstovams, šis 
apdovanojimas paskirtas už spektaklį — 
Č. Altmatovo „Ilga kaip šimtmečiai die
na“.
Komunistinės talkos diena.

Vienas balandžio šeštadienių kiekvie
nais metais skelbiamas komunistinės tai
kos diena. Balandžio 21 d. šeštadienį dar 
blninkas ir žemdirbys, žilagalvis vetera
nas ir moksleivis išėjo į darbą, kurio už
darbis paskirtas liaudies gerovės kėlimui. 
Tokios talkos gimė 1919 metais, kai Rusi 
joje vyko pilietinis karas.
B. Grincevičiūtė dar koncertuoja

Tris dienas Kelmės rajone vyko Lietu
vos aklųjų draugijos kultūros dienos. Kon 
certavo akloji solistė B. Grincevičiūtė, 
akordeonistas S. Stasiulis, kamerinis cho 
ras, pučiamųjų instrumentų orkestras ir 
saviveiklininkai.
Skelbimas

„Valstiečių laikraštyje“ parduoda:
„Belarus“ markės traktorių. Šiek tiek 

padėvėtą, truputį „Išmėsinėtą“, riogsantį 
Opšrūtų gyvenvietėje vidury gatvės.

Kreiptis: Kapsuko rajonas, Černiachovs 
kio kolūkis, į vyriausiąjį inžinierių mecha 
niką.
Viešbutis kolūkyje

Plungės rajono „Socialistinio kelio" ko
lūkis turi daug draugų kitose respubliko
se, čia neretai svečiuojasi ir Vengrijos že
mės ūkio kooperatyvų atstovai.

Svečių patogumui kolūkis pasistatė vieš 
būtį.

Ilgamečiu! DBLS Coventrio 
Skyriaus Pirmininkui 

ir Garbės Nariui
J. DIMŠAI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą 
Jo šeimai ir artimiesiems.

DBLS Centro Valdyba.

A.JA.

P. RUSIECKUI mirus,

Jo žmoną Stasę, dukterį 
ir gimines 

giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Dainavietės

1
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LIETUVOS
10. PROTĖVIŲ ŠALYJE

Išbuvęs dvejus metus karaliaus vietiniu 
ku Lenkijoje, karalaitis Kazimieras 1483 
m. pavasarį atvyko pas tėvą į Vilnių, šal
tiniai mini, kad tų įmetu liepos mėnesį ka 
ralių aplankė Vokiečių Ordino didysis ma 
gistras. Jo iškilmingam priėmimui numa
tyta Trakų salos pilis. Svetį pasitikti iš
jojo jaunesnieji karalaičiai: Jonas Albre
chtas ir Aleksandras, lydimi būrio karių 
raitelių. Prie įėjimo į pilį laukė abu Kazi
mierai: tėvas ir sūnus. Taigi, ir Lietuvoje 
jaunasis Kazimieras nebuvo užsidaręs, ne- 
sišalino iš viešo gyvenimo, nors jo sveika
ta turėjo būti nekokia. Galbūt dėlto jis ir 
pasitraukė iŠ sunkių karaliaus vietininko 
pareigų ir buvo atkviestas į Vilnių, kur 
tuomet gyveno karaliaus šeima.

Ne Kazimiero temperamentui leisti lai
ką nieko neveikiant. Dažnai rašoma, kad 
1483 metais vakavusios abiejų vyriausių 
Lietuvos pareigūnų — kanclerio ir vice
kanclerio — vietos, ir karalaitis Kazimie
ras, užpildydamas tą tuštumą, šiek tiek 
triūsęs valstybės raštinėje (plg. Z. Ivins
kis: Liet enc. XI, 279; S. Sužiedėlis, šv. 
Kazimieras, Brooklyn 1983, 30). Bet tai 
nesiderina su mūsų krašto istorijos duo
menimis. 1483 metais Lietuvos kancleris 
Aleksas Sudimantaitis buvo gyvas ir svei 
kas; ir po šv. Kazimiero mirties jis dar 
gyveno ir buvo Vilniaus vaivada bei kanc 
leris iki 149-1 metų. O vicekanclerio (arba 
pakanclerio) Lietuva tuomet visai netu
rėjo. Pirmasis tuo pavadinimu pareigūnas 
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pa
skirtas gerokai vėliau, 1566 metais. Iš tik
rųjų, 1483 m. pavasari, atrodo Vilniuje, 
mirė Lenkijos karalystės pakancleris, Ku- 
javijos vyskupas Andrius Oporovskis. Jo 
įpėdinio paskyrimas nusitęsė iki sekančių 
metų vasario mėnesio. Dėl to karalaitis 
Kazimieras ir pasisiūlė atlikti kai kuriuos 
trūkstančio pareigūno darbus. Vienoje 
Lenkijos pakanclerio knygoje yra lotyniš
kas įrašas, kad jis, ,karaliaus antragimis“ 
— „secundoigenitus“ pradedąs „savo ran 
komis registraciją kvitų, reikalingų tėvo 
patvirtinimo". Darbas nebuvo sunkus, ne 
vargino per daug ligos paliestą jaunuolį. 
Deja, nėra daugiau žinių apie jo buvimą 
ir veiklą tais metais Vilniuje ir Trakuose.

(Pirmoji šventojo biografija tarp kitko 
pabrėžia, kad jis Vilniuje, o anksčiau Kro 
kuvoje bei Radome, ypač rūpinęsis varg
šais: šelpęs apleistus, paliegusius, netur
tingus. Kaip karaliaus sūnui, jam turto 
užteko, bet juo nesilepino, skyrė nemažas 
sumas labdarai, buvo dosnus, kaip ir jo 
tėvas bei motina, bažnyčioms, vienuoly
nams. Vilniuje jis be abejo rėmė tėvo ne
seniai įkurtus bernardinus, kurie tarp ki
tų apaštalavimo darbų vesdavo misijas ry 
tinėse Lietuvos žemėse, rūpindamiesi grą
žinti stačiatikius į katalikų tikėjimą.

GLOBĖJAS SV. KAZIMIERAS
Lietuvos XV a. istorijoje labai dažnai 

užsimenama apie tuomet Lietuvos didžio
joje kunigaikštystėje galiojusį draudimą 
statyti naujas cerkves ir taisyti senąsias. 
Kaip tik šv. Kazimieras lemiamai prisidė
jęs prie to, kad toks įstatymas buvęs pa
skelbtas. Pirmą kartą apie tai rašė vysk. 
Zacharijas Ferreris, popiežiaus legatas, 
Vilniuje tyrinėjęs šv. Kazimiero gyvenimą 
ir jo užtarymu įvykusius stebuklus. Jis 
iškelia jaunuolio didelį tikėjimą ir jo ne
paprastą meilę „Šventajai Romos Bažny
čiai, viso pasaulio Mokytojai“ ir nurodo 
tos jo pagarbos vaizdų ženklą: „laiku ir ne 
laiku“ — „modo opportune, mode impor
tune“ — įtikinėjęs savo tėvą, kad įstaty
mu uždraustų atstatyti senas stačiatikių 
šventovės ir taisyti tas, kurios pradėdavo 
griūti. Nurodo net kelias priežastis, dėl ko 
šv. Kazimieras tai daręs: „Rusinai (Rut
hen!) atsiskyrę nuo Bažnyčios ir perplėšę 
mūsų Atpirkėjo ištisai, be jokios siūlės, nu 
megztą tuniką (plg. Jo 19, 23), nė kiek 
neklausė 'šventojo Apaštalų Sosto“; be to, 
Lietuvoje jų esanti didžiulė daugybė ir 
jie esą priešiški visuotinei Bažnyčios vie
nybei. Ir tuoj pat priduriama, kad Kazi
mieras ne tik tėvą taip įtikinėjo, bet vie
ną kartą pagaliau tą įstatymą „išprašė“ 
(žr. Actą SS, Marti! I, 349B). šis pirmu 
žvilgsniu aiškus ir svarbus šventoj o gyveni 
mo faktas pateko po to į brevijorių ir bu
vo skaitomas šv. Kazimiero šventės istori
nėje lekcijoje.

Šiandien mums gali atrodyti, kad toks 
kitoms konfesijoms netolerantiškumas ne 
visai derinasi su šventumu. Anuomet, 
matyt, kitaip galvota: „šventa neapykan
ta“ — „sanctum odium“ — laikyta dory
be, tikėjimo ir Bažnyčios meilė* tauriu 
ženklu. Tačiau, kai pradedame teirautis, 
kaip iš tikrųjų buvo, kaip ir kada Lietu
vos didysis kunigaikštis ir Lenkijos kara 
liūs Kazimieras išleido tokį stačiatikius 
ribojantį įstatymą, neberandame aiškaus 
atsakymo. Niekas lig šiol tokio Kazimiero 
laikų įstatymo nežino. O reikalas buvo vis 
gi svarbus, viešas, liečiąs nemažą krašto 
gyventojų dalį jiems itin jautriame punk
te. Jei jis būtų tikrai egzistavęs, nebūtų ga 
Įėjęs likti nepastebėtas. Todėl belieka iš
vada —- tokio įstatymo Kazimiero laikais 
visai nebuvo. Taip sprendžia šiandien visi 
klausimą atidžiai ištyrinėję autoriai, nuo 
lenkų kun. Fijaleko bei prof. Haleckio iki 
mūsų prof. Ivinskio ir istoriko Simo Su
žiedėlio. Kaip tada paaiškinti iškilusį no
rą įtraukti šv. Kazimierą į tokias reli
gines kontroversijas?

Kai vysk. Ferreris lankėsi Vilniuje ir 
rašė šventojo gyvenimą, Lietuvos sostinė
je buvo jaučiama daug pagiežos rusams ir 
stačiatikiams. Jau minėjome, kad 1481 m. 
pavasarį buvo susektas Lietuvos stačiati
kių kunigaikščių sąmokslas, kėsinęsis į 
karaliaus ir jo sūnų gyvybes. Stačiatikių 

įtaka dar sustiprėjo, kai vėliau šv. Kazi
miero brolis Aleksandras tapo Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu ir vedė Maskvos 
kunigaikštytę Eleną. Maskvos puolimai 
ir karo žygiai į Lietuvą XVI a. pradžioje 
vis dažnėjo. Pavojus buvo Lietuvos vals
tybei, bet ir josios katalikams, dar ir dėl 
to, kad ne taip seniai krikštyti žmonės ne
daug ką suprato apie Rytų ir Vakarų Baž

N esutiaku
Visuomet įdėmiai ir su malonumu per

skaitau dr. A Štromo straipsnius, pasi
rodančius „Europos Lietuvyje“, pasižymin 
čius minčių originalumu, savotišku realiz 
mu bei pateikiamų argumentų svarumu.

Todėl nemažas buvo mano nusivylimas 
jo paskutiniuoju rašiniu „Laisvos ir va
karietiškos Lietuvos vizija“ (E.L. Nr. 16), 
ypač ten, kur jis gana paviršutiniškai ir 
visai atitrūkusiai nuo tikrovės kettna 
įtaigauti, jog nedaug „kuo pasikeistų mū
sų reali politinė padėtis, jei mums, .sa
kykime, būtų pavykę tapti rytų Europos 
raudonojo tipo satelitu“. Užuot pasitenki
nę jo nurodomu „vieninteliu skirtumu“, 
liečiančiu tiik dar kelis šimtus ar daugiau 
lietuvių komunistų, kurie „gautų geras už 
sienines tarnybas taip vadinamose Lietu 
vos pasiuntinybėse užsieniuose“, paban
dykime kiek nuodugniau ir rimčiau pana 
grinėti skirtumus tarp šiandieninės betei- 
siškos Lietuvos kolonijinės padėties, ir 
jos, kaip eventualios satelitinės valsty
bės, teisinio statuso.

Niekas nėmaž neabejoja, kad Lietuva, 
tapdama satelitine valstybe, neišvengia
mai būtų prievarta įsprausta 'į ją luošinan 
tį ir paraiyžuojantį Maskvos vadinamoms 
„liaudies demokratijoms“ sukirptą ir pa
siūtą drabužį. Bet, kad ir kaip išprievar
tauta ir sužalota, tokia Lietuva vis dar 
būtų išlaikiusi savo minimaliausią valsty 
binę tapatybę tarptautinėje plotmėje, o 
su ja ir kitus neatsiejamus valstybinius 
požymius, kaip savo senąjį herbą Vytį, 
savo kilnų ir gražų himną, savo trispalvę, 
savo valiutą, savo kariuomenę, savo paš
tą ir, suprantama, savo atstovybes užsie
niuose.

Be šių labiau tarptautinio pobūdžio vai 
stybinių aspektų, dar yra ir kitų, nema
žiau svarbių, liečiančių ypač vidinį tau
tinį gyvenimą, ir pasireiškiančių Lietu
vos ir lietuvių tautos brutaliu rusinimu 
bei nuožmiu kolonizavimu. Jei Lietuva 
būtų satelitinė valstybė, lietuvių vaikams 
nebūtų prievarta nuo pat vaikų darželio 
brukama rusų kalba sulig bjauriuoju 
Taškento tautų paspartinto nutautinimo 
ukazu. Lietuviai jaunuoliai karinę prie
volę atliktų savo Tėvynėje, lietuviškoje 

nyčių skirtumus. Dėl to Lietuvos ir Lenki 
jos sąmoningesni didikai ir pats karalius 
rėmė vienuolių bernardinų apaštalavimo 
darbą mišriose abiejų konfesijų srityse. 
O dėl varžymų statyti cerkves yra duome
nų, kad tokie nuostatai buvę išleisti jau 
Jogailos laikais. Kazimierui Jogailaičiui 
nereikėjo jų iš naujo leisti. Gal tik imta 
juos griežčiau pritaikyti. Nes yra žinoma, 
kad jie įvairiais laikotarpiais būdavo ga
na laisvai taikomi. Pvz., XV a. pabaigoje 
buvo draudžiama tiktai statyti naujas mū 
rines cerkves, o dėl medinių niekas nieko

su dr. A. Štromo
kariuomenėje, ir nebūtų rusų politrukų 
trankomi po Azijos pakampius, ar siunčia 
mi mirti už jiems ne tik visai svetimų, 
bet ir jų sąžinei priešingų. Sovietinės 
Rusijos piktų imperialistinių kėslų 'įgy
vendinimą. Net mūsų didvyriški tikėjimo 
ir politiniai kankiniai, kaip ir visi lietu
viai kaliniai,negalėtų būti siuntinėjami po 
atšiaurius Sibiro lagerius atkentėti baus
mes už tariamus jų nusikaltimus.

žiauri kasdieninio gyvenimo tikrovė 
net savo smulkmenose lietuviui nuolat 
primena, kad Lietuvoje ne jis, o „vyres
nysis brolis“ šeimininkauja. Į daugiau ar 
mažiau subtilius išvedžiojimus bei įrodi
nėjimus tegalima tik atsakyti, kad ne ru
sų vaikai yra verčiami mokytis lietuvių 
kalbos; kad ne lietuviai bruka savo kal
bą Maskvoje, o vis labiau gausėjantys atė 
jūnai rusai reikalauja, jog su jais Vilnių 
je ir kitose Lietuvos vietovėse visi kal
bėtų rusiškai; kad Lietuvoje ne lietu
viams, o rusams kolonistams yra taiko
mos visos privilegijos, kaip primenybė gau 
ti butą, geresnį darbą, šiltesnę vietą; kad 
net ant paprasčiausio lietuviško atviruko 
pirmoje vietoje turi būti rusiškas įrašas 
graždanka, ir tik po jo sekti lietuviškasis. 
Bet jau dabar taip vadinamo Lietuvos 
TSR laivyno netgi lietuviški laivų pavadi
nimai įrašomi tiktai graždanka, ir lietu
vis, kad ir aršus komunistas, nemokėda
mas rusiškai, neįskaitys, kad tai „Sovieti
nės Lietuvos“ laivo pavadinimas.

Greičiausiai neužtektų nė labai stam
baus tomo kiek platesniam pavaizdavimui 
lietuvių savo Tėvynėje patiriamos žiau
rios diskriminacijos, einančios nuo „graž 
dankinio“ bukaprotiško lietuviškų pavar
džių iškraipymo sovietų užsienio pasuo
se, iki draudimo pateikti disertacijas lie
tuvių kalba, ir iki diktato, primetančio 
Lietuvai nepaprastai pavojingą ir kenks
mingą didžiulę atominę elektrinę, kurios 
rusai, savaime suprantama, nenorėjo savo 
žemėse.

Toliau savo straipsnyje dr. A. Štromas 
be kita ko rašo: Stalinas be atvangos 
spaudė Hitlerį, kad pastarasis jam Lietu 
vą atiduotų“. Taigi Maskva jau tada dėjo 

nesakydavo. Konstantinas Ostrogiškis, Vii 
niaus kaštelionas, pasižymėjęs Lietuvos 
karuose su Maskva, nė to nepaisė, statė 
savo valdose ir mūrines cerkves. Tad iš
eina, kad vysk. Fereriui būvojant Vilniu
je, kai šv .Kazimiero garbinimas buvo jau 
plačiai pasklidęs, ne tiek žiūrėta faktų is
toriškumo, kiek imta šventajam priskirti 
visa tai, kas padėjo kovoti su valstybei ir 
religijai grasinančia Maskva, su įkuria 
Lietuva tuomet buvo nuolatiniame karo 
stovyje.

Paulius Rabikauskas

nuomone
visas pastangas tam, kad iš carinės Rusi
jos ištrūkusiai ir savo nepriklausomą vai 
stybę atkūrusiai Lietuvai vėl būtų pri
mestas jos, kad ir kitaip nuspalvintas, ko 
lonijinis jungas. Karo pabaigoje Sovietų 
Rusijos kolonijinis režimas Lietuvoj buvo 
įtvirtintas pačiomis brutaliausiomis prie
monėmis, kurios nieko bendro neturėjo ir 
neturi nei su komunistine ideologija, nei 
su tariamu jos saugumu.

Žinoma, dr. A. Štromas yra kitos nuo
monės ir pasak jo, tikrasis Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuvių tautos priešas 
yra ne Sovietinė Rusija, o „ globaliniai 
orientuotos marksistinės-ideologinės kli
kos, atsisakiusios tautiškumo ir siekian
čios savo ideologijos įgyvendinimo...“. 
Nesu aprioriškai nusistatęs prieš jokią 
teoriją (lygiai kaip ir prieš jokią tautą), 
ir pilnai sutikčiau su jo tezėmis, jei ir Lie 
tuvai būtų buvęs taikomas toks pat reži
mas, koks buvo pritaikytas Lenkijai, Ven 
grijai, Rumunijai ir visoms kitoms iki An 
trojo pasaulinio karo buvurioms nepri
klausomoms valstybėms, o paskui pate
kusioms sovietų 'įtakos sferon. Jeigu jis 
yra tvirtai įsitikinęs savo tezių teisingumu 
ir jeigu tikrai mano, kad jose pilnai atsis 
pindi sovietinė tikrovė, belieka tik mums 
visiems (išeivijai, tautai ir net lietuviams 
komunistams, kurių tarpe bus greičiausiai 
ir dorų tautiečių) išvien griežtai ir ryž
tingai reikalauti Lietuvai „satelitinės vai 
stybės“ padėties.

Ir Maskvai pagaliau būtų ne tik pravar 
tu, bet stačiai naudinga, suteikiant Lietu 
vai satelitinį statusą, bent dalinai nusi
plauti tą prieš visą pasaulį nešiojamą gė
dingą broliavimosi su nacistine Vokietija 
dėmę. Pasiteisinimui pilnai pakaktų pa
skelbti, jog kaip Hitlerio politika nesi
derino su vokiečių tautos siekimais, taip 
ir Stalino užmačios buvo svetimos sovie 
tiniam režimui. Tai maždaug, kitoje plot
mėje, prilygtų jau pasaulyje pagarsėju
siam Stalino įvykdyto nekaltų aukų eli
minavimo apibūdinimui: „neteisėtai re
presuotas asmenybės kulto sąlygomis“.

Juozas Gailius

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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1905 metų gruodžio 4 d. Vilniuje susirinko Didysis 
Lietuvos Seimas, įkurs posėdžiavo Miesto salėj. Nors sku
biai, kovų metu sukviestas Seimas, tačiau padarė daug svar 
bių nutarimų, kuriais vaduodamies tuometiniai darbuoto
jai turėjo siekti pilnos krašto nepriklausomybės. Nutarimų 
tarpe yra svarbiausias — reikalavimas laisvai išspręsti sa
vo likimų, laisvai pasirinkti valdymo būdą ir laisvai san
tykius su kaimynėmis tautomis nustatyti. Tai buvo ma
noma pasiekti sušaukus Vilniuje išrinktą lygiu, slaptu 
betarpiu ir tiesioginiu balsavimu Steigiamąjį Seimą, kurio 
buvo ir pareikalauta. Tai buvo tautiniu žvilgsniu giliai 
revoliucinis žingsnis, šis nutarimas vainikavo daugumos 
atskirų politinių partijų troškimus ir programus. Didysis 
Seimas turėjo milžiniškos šalies' gyvenime reikšmės. Jo 
dalyviai pasipylė po visus Lietuvos kampelius ir ėmė karš
čiausiai vykdyti gyveniman jo nutarimus. Rusų įstaigos 
buvo uždengiamos, jų vietoje atsirado naujos vietos žmo
nių sukurtos įstaigos. Rusų mokytojai, policija ir visi val
dininkai buvo pašalinami, įstaigų lėšos imamos naujų or
ganizacijų reikalams. Rusų valdžiai jokių mokesčių gy
ventojai nebemokėjo. Ir tik tai visoje Rusijoje numalšinus 
pirmąją revoliuciją, Lietuvos žmonės, iš niekur paspirties 
neturėdami, buvo žiauriausios reakcijos ir baudžiamųjų 
kazokų būrių vėl suspausti.

Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai, reakcinės valdžios 
anuliuoti, pasiliko visiems krašto gyventojams kelrodžiu. 
Tačiau visur, ir Vilniuje, tautinis ir visuomeninis masių 
susipratimas sparčiai žingsniavo. Iškovotoji spaudos lais
vė su didžiausia paskuba buvo naudojama. Įvairaus tipo 
laikraščių jau buvo keletas dešimčių, knygų spausdinimas 
irgi ėjo gan sparčiai. Dešimties metų laikotarpy nuo spau
dos atgavimo lig Didžiojo Karo 1914 m. pradžios kraštas 
tiek padarė, kad reikėtų kitose aplinkybėse gal ir šimto 
metų darbo.

Karas visą įkultūrinę kūrybą sutrukdė. Visa šalis ir 
Vilnius pergyveno visų atminy taip dar gyvas audras. Vo

kiečių okupuota Lietuva su Vilniumi priešaky, kad ir bai
siai savo naujų vadovų suvaržyta ir prislėgta, tačiau lau
kė nors mažiausios progos savo karštam nepriklausomy
bės troškimui pareikšti. Toji proga pasitaikė leidus vo
kiečiams sukviesti vadinamąją I Lietuvių Konferenciją 
Vilniuje.

Reikia tik prisiminti, kaip kietai ir žiauriai okupantai 
krašte valdė: išdaliję visą teritoriją apskričiais, per kurių 
sienas negalima buvo peržengti, atėmė iš valstiečių veik vi 
sus gyvulius, gyvąjį inventorių, javus ir visus, kokius tik 
sekėsi pagriebti, maisto produktus. Uždarė Lietuvių spau
dą, darbštesnius asmenis išvežė ar į Vokietiją nelaisvėn, 
ar čia pat koncentraciniuose lageriuose sugrūdo, sušaudy- 
dami gyventojus už mažiausią prasikaltimą. Tačiau ir 
galutinai juos įbauginę ir visus krašto turtus pagrobę, 
kartu grąžinę jau pamirštą krašte baudžiavą — darbus 
— neįstengė pilnai užgniaužti gilaus žmonių troškimo 
būti nepriklausomais. Ir 1917 m. rugsėjo 18—22 d. Vilniu
je sušaukta Konferencija, galima tose aplinkybėse drąsa, 
okupantams tą visų troškimą pareiškė.

Konferencijos nutarimas pasklido po visą Europą. 
Ir nuo to momento krašto nepriklausomybės idėja, kuri 
iš pat pradžių buvo Vilniuje gimusi, tam pačiam Vilniu
je sparčiai auga. Konferencijos išrinktoji Taryba ėmėsi, 
kiek tas minėtose sąlygose buvo galima ir kaip ji pati 
sugebėjo, sekant Konferencijos nutarimais, Lietuvos ne
priklausomybės siekti. Visas iš okupantų jungo vadavimo- 
si centras, ir karo metu, Lietuvai buvo Vilnius, čia pada
ryti visi svarbiausi žingsniai, čia įvyko didesnieji kraštą 
nudžiuginusieji laimėjimai ir čia ištiko didieji smūgiai, 
kaip 1919 metais sausio 5 d. paties Vilniaus praradimas, iš 
pradžių jį užėmus rusų raudonajai armijai, kuri čia vos 
105 dienas išbuvo, nes ją balandžio men. 20 d. išvijo nauji 
okupantai — lenkai.

Visos šios permainos, žinoma, neapsiėjo be kruvinų 
įvykių.

Vokiečiams miestą apleidžiant be Valstybės Tarybos, 
kuri ruošės valdžią paimti į savo rankas, naudodamiesi 
neaiškia padėtimi lenkai dvarininkai suorganizavo savo 
legijonus ir to paties siekė. Be to, čia buvo proletarų ju
dėjimas. Organizuoti darbininkai pasiryžo paimti miesto 
valdžią į savo rankas. Tarp jų ir lenkų legijonierių įvyko 
kruvinų kovų, kurios tęsėsi tris dienas. Galų gale 
lenkams pasisekė darbininkų jėgos perlaužti.

1919 m. sausio 5 d. L. Vals. Taryba Vilnių apleido ir 
persikėlė į Kauną, kur sekė tolimesnis valstyinis kūrimas: 

kariuomenės oranizavimas, šalies tvarkymas ir galų gale 
Steigiamojo Seimo sušaukimas.

Nuo 1919 m. balandžio m. 20 d. Vilnių valdė lenkai. 
Pirma visa ko jie stengės išnaikinti lietuvių gaivalą Vil
niuje. Persekiojo mokslo ir visuomenės organizacijas, 
uždarinėjo ir nuožmiai varžė spaudą ir kimšo į kalėjimus 
lietuvius darbuotojus.

Tokia padėtis tęsėsi lig 1920 m. liepos mėn. 14 d.,kada 
rusai bolševikai lenkus iš Vilniaus išvijo. Nors lenkai ma
tė mieste nebepasiliksią, tačiau dėjo visas pastangas, kad 
tik lietuviai miesto neužimtų. Lietuvių fronte stovėjo 
geriau aprūpinta, karo žvilgsniu stipresnė kariuomenė Ir 
kada rusai bolševikai jau ėjo į miestą, lenkai dar kovėsi 
prie pat Vilniaus su lietuvių kariuomene, jokiu būdu ne
norėdami, kad lietuviai pirmieji miestą paimtų.

Rusų antras atsilankymas į Vilnių buvo dar trumpes
nis. Jie čia jau nesuspėjo viso miesto valdymą paimti į 
rankas, nes Maskvos sutartimi turėjo Vilnių grąžinti lie
tuviam. Lietuvių kariuomenė atėjo į Vilnių tik liepos mėn. 
15 d. ir, radusi šeimininkaujant rusus, laikinai turėjo 
pasyviai laikytis, kol galutinai rusai savo įgulas likvidavo 
ir išsidangino iš miesto.

Galutinai miestui nusivalius svetimųjų gaivalų, čia 
pradėjo iš Kauno keltis visos valstybės ir visuomenės įs
taigos. Gyventojų tarpe buvo žymus nusiraminimas. Dau
gely vietų, kur pirma nė žodžio lietuviškai neišgirsi, da
bar atsirado mokančių kalbos; kariuomenę ir valdžios at
stovus visur sutikdavo gan palankiai.

1920 m. spalių mėn. 9 d. 16 vai. lietuvių kariuomenė, 
spaudžiama daug gausesnių priešininkų, apleido miestą, 
ir Vilnių užėmė gen. Želigovskis, lenkų „sukilėlių“ vadas.

Buvo įkurta vadinamoji „Vidurinė Lietuva“.
Sukilėlių okupuotoje Lietuvoje nelenkų persekioji

mas ne tik nesiliovė, bet dar griežtesnis pasidarė.
Lietuvių spauda, koperatyvai, draugijos, mokyklos Ir 

kitos kultūrinės organizacijos žiaurausiu būdu buvo iš
griautos.

Tačiau lietuviai, kaip visados, taip ir dabar, nė vie
nam momentui nebuvo nustoję visoje tautoje, plačiose, 
žmonių masėse išsišakojusios gilios vilties ir krašto troš
kimo atgauti savo senąją sostinę, kur kiekvienas žemės 
pėdas yra lietuviui brangus, probočių krauju aplaistytas, 
kur nuo senovės susitikdavo ir tebesusitinka visi tautiniai 
troškimai ir kur lietuviai mato savo tautinės gyvybės giliau 
šią simbolį.

„Švyturio“ bendrovės leidinys, 1923 m.
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Lenkijos liet, jaunimo problemos
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Kodėl dar jaunimas girtuokliauja? Visų 
pirma iš nuobodumo ir dėl dvasiško skur
dumo. Nesugeba šiais laikais jaunuoliai 
suorganizuoti vakaruškų, kur nebūtų al
koholio, nemoka ineišgėrę linksmintis. 
Jiems tada nuobodu, nedrąsu, nesiriša kai 
ba, nieks nežino, nuo ko pradėti. Nelšgė- 
rę negali pajuokauti, jiems stokoja su
manumo, nemato nieko gero ir 'įdomaus, 
kas galėtų juos sužavėti. Būna jiems 
skurdu, tuščia, ir todėl visas savo „nelai
mes“ paskandina stiklelyje.

Nereta girtuokliavimo priežastis yra 
paveldėjimas, sekimas tėvo ar vyresniųjų 
pėdomis. „Jeigu mano tėvas geria, tai ko
dėl gi aš negaliu?“ — klausia save ne vie 
nas. Ir dėl to dažnai matome Punsko kar
čemoje vaizdą: sėdi prie vieno stikliuko 
tėvas su sūnumi (ariba ir keliais), dar 
koks vienas, kitas draugas ir „sveikina" 
viens kitą, verčia stiklelį po stiklelio, 
linksma ir gera, kol net visiškai nuknium 
ba ir nuvirsta. O paskui burnodami veda 
viens kitą namo, kur laukia žmona ir jau 
nesnieji vaikai. Gal tėtis ką nors skanaus 
parneš iš miestelio?... Ne, jis pats vos 
parsvyruos namo, nėr ko nei kalbėti apie 
dovanas. Ir vėl jaunesnieji stebės savąjį 
tėvą, brolius ir tikriausiai seks jų pavyz
džiu. Tuo tarpu vyriausiasis sūnus, nė 
kiek nesvyruodamas, teisins savo poelgį, 
juk tėvas matė ir net pats siūlė jam ger
ti, ragindamas tačiau visų pirma „ponus“ 
iš kurių tikėjosi „nusipirkti“ paramą ko
kioj nors įstaigoj, gauti lengvatų. — Tu
rės bent „sūnelis" kuo pasigirti draugams.

Labai dar gerai, jeigu išsigėręs jaunuo
lis eis greičiau namo. Bet juk dabar aukš
tos civilizacijos amžius, mechaninės su
sisiekimo priemonės prieinamos, tai kam 
gi vargint kojas? Tad ir sėdasi už vairo 
(gal dar ir draugą teks pavėžinti?). O čia 
ir tyko nelaimės. Tokiems aiškiai trūksta 
atsakomybės jausmo. Kaip žinom, neina 
žai jaunų vyrų nuvarė alkoholis į kapus, 
nemažai liko nuliūdusių žmonų, giminai
čių, našlaičių vaikų.

Prisiminkime kitus išsigėrusių mūsų 
draugų linksminimosi pavyzdžius. Gerai 
ir gražu, kad ruošiami pavasarį ir vasarą 
vaidinimai ūkininkų kluonuose. Kiek po 
tokių renginių būna įspūdžių... Rodos, 
žiūrėtum ir akių neatitrauktum nuo tų 
kaimo artistų, taip įdomu, gražu, kad kar 
tais net nekvėpuoji. Tik staiga, kad pra
dės lauke, už kluono, rėkaut, staugt, gal 
dainuot ir motociklais kaukt, — visko at- 
sinori, dingsta tada dėmesys, susikaupi
mas, nežinia, ko klausyti, lyg peiliu stiklą 
kas rėžtų — kraupu, nemalonu. Bet, aiš
ku, „išgėrusių“ vyrų balsai drąsūs, jie 
„nugali“ kiekvieną aktorių scenoje ir be
lieka maldauti, kad greičiau tas nelauktas 
„koncertas“ pasibaigtų, čia vėl išryškėja 
girtuoklio „kultūra“, mandagumas, grožio 
pajutimas ir pan. O kiek dar kluono sa
vininkui būna baimės! Juk 'įkaušęs gali 
rūkydamas padegti ar šiaip kokią žalą 
padaryti. Pasitaiko, kad tik paryčiais kai 
kurie suvokia, kur esą.

SPORTAS LIETUVOJE
Praėjusių metų gegužės mėn. Vilniaus 

„Žalgirio“ komanda Sov. S-gos futbolo 
pirmenybėse buvo iškopusi į pirmaujan
čias pozicijas, užbaigdama pirmenybes 
penktoje vietoje. Deja, šiemet ji dar ne
laimėjo nė vienų rungtynių ir turėdama 
tik penkis taškus (penkios lygios ir du 
pralaimėjimai.) pirmenybių lentelėje uži
ma 15-tą vietą. Laimingai „Žalgiriui“ bai
gėsi rungtynės Kijeve su daugkartiniu 
Sov. S—gos meisteriu „Dinamo“, nuski- 
nant ukrainiečiams vieną tašką ir gal 
nors dalinai atsilyginant už pernykštį pirą 
laimėjimą Ukrainos sostinėje pasekme 
4:1. Treneris Algimantas Liubinskas iš 
anksto paruošė komandą gynybai ir stai
gioms kontratakoms. Tačiau sprendžiant 
iš jo pranešimo vilniškiame „Sporte“, at
rodo, kad prie lygiųjų daug prisidėjo S. 
S-gos olimpinės rinktinės žaidėjas V. Kas 
paravičius. Nors jis buvo įtrauktas į S. 
S-gos rinktinės sąstatą žaisti prieš Vaka
rų Vokietiją, tačiau jo vietą užėmė Mins
ko „Dinamo“ žaidėjas. Manding, vilnietis 
vėliau žaidė rinktinėje prieš Vengriją. 
Tad pamatyti lietuvį televizijoje taip ir 
neteko.

Nekantriai laukiau gegužės 5 d. Euro
pos futbolo jaunių baigmės tarp V. Vokie 
tijos ir Sov. S-gos, tikėdamas gražaus lie
tuvio Buibliausko pasirodymo. Mūsiškis, 
netikėtai įkirtęs Anglijai du įvarčius ir 
tuo pačiu išeliminavęs futbolo gimtinę iš 
baigmės, buvo laikomas labai pavojingu 
puolėju, galėjęs ir vokiečiams iškrėsti 
daug pokštų. Tačiau jis buvo nustumtas 
į šešėlį rinktinės vartininko Almino Kali
nausko, gynusio savo „Tvirtovę“ neblo
giau Vilniaus „Žalgirio" vartininko P. Jur 
kaus. Rungtynės (perduotos televizijoje, 
tačiau Ulnio stadione jas stebėjo apie vie 
nuolika tūkstančių žiūrovų, daugiausia 
jaunimo.

Na, o kas atstovavo Sov. S-gos jaunių 
rinktinę?

Be trijų lietuvių, armėnai, gruzinai, gu 
dai ir vienas Maskvos „Sipartako“ žaidė
jas! Televizijos komentatorius P. Ziehe 
žaidėjus nevadino „Russen“, bet „Soviet“, 
puikiai ištardamas lietuvių pavardes bei 
klubų vardus „Wilna“ mieste.

Kalbant apie futbolą, reikėtų kiek su
stoti prie Lietuvos pirmenybių. Spren

Dauguma girtuokliautojų savo elgesiu 
reiškia abejingumą jį supančiam pasau
liui. Jų nieks nedomina, neturi jie jokių 
klausimų, neaiškumų, nemato ir nejaučia 
grožio, gėrio, yra viskam abejingi, atbu
kę. Toks žmogus nieko gero nelaukia ir 
nesitiki sulaukti. Jis dažnai nežino, kam 
jį dar „šventa žemė nešioja“, jaučiasi ne
laimingas.

Dėl šios baisios nelaimės, kuri užgriuvo 
visą mūsų kraštą, reikėtų kaltinti pačią 
aplinką, kurioje jaunimas tarpsta. Kalti 
dėl to ir tėvai, ir vyresnieji, ir kiti „au
klėtojai“, na ir dalinai pats jaunimas. Te 
vai ir vyresnieji jaunimo nesudraudžia, ne 
prižiūri, nepaaiškina, nepamoko ir, svar
biausia, nepateikia teigiamų pavyzdžių, 
tuo tarpu pats jaunimas stokoja stiprios 
valios, sąmoningumo, ryžto, atsakomybės 
jausmo Ir pan.

Kiekvienas gerai suprantame ir žinome, 
kaip sunku yra mūsų sąlygomis kovoti su 
girtuokliavimu. Tačiau privalome ir turi
me tai daryti. Kitaip — pražūsime visi.

Liūdna, kad daugelis mūsų nesistengia 
maksimaliai išnaudoti prieinamų mums 
galimybių, kad praplėstų savo akiratį. Pre 
tenzijas galima reikšti ypač tiems, kurie, 
baigę vid. m-klą, liko dirbti savo apylinkė 
je. Iš jų reikėtų reikalauti vis tik dides
nės inciatyvos kultūrinėje veikloje.

Kai kurie vid. m-klos abiturientai, išėję 
toliau lavintis, jau pačioje pradžioje pa
junta, kad yra „atsilakę“ nuo daugelio sa 
vo mokslo draugų. Dažnai atsitinka taip, 
kad bestudijuodami užmiršta, kuo esą. 
Užtenka kai kam tik vienerius metus pa
būti svetimtaučių tarpe, kad jau nesino
rėtų prisipažinti lietuviu esant. Būna ir 
tokių, kurie ištisą studijų laiką slepia 
prieš naujus draugus savo tautybę, sten
giasi kuo greičiausiai susilieti su nauja 
aplinka. O kad kartais jų kas neiššifruo
tų, vengia net susitikti savo krašto žmogų 
— juk dar kas nugirs kitaip kalbančius. 
Atsitinka, kad kitados, atrodo, neišskiria 
mi draugai susyk viens kito „nepažįsta“, 
neatsako į pasisveikinimus.

Bet ne tik toks mūsų jaunimas. Daugu
ma yra tokių jaunuolių, kurie naujoje vie 
toje sukuria LVKD būrelius, buriasi 
juose visi „savi“ kelis kartus į savaitę, 
linksminasi, diskutuoja, peržiūri lietuviš
ką spaudą, klauso lietuviškų laidų per ra 
diją, susiranda lietuvišką muziką. O prie 
jos ir pasilinksminimų netrūksta. Jie pa
laiko glaudžius ryšius su Lietuvos jauni
mu. Dažnai priima pas save svečius iš Lie 
tuvos arba patys ten vieši. Rengia paro
das, laiko paskaitas, organizuoja konkur
sus. Neretai skamba ten lietuviškos dai
nos. žodžiu, visą laisvalaikį praleidžia sa
vų draugų tarpe, tuo būdu gilindami sa
vo patriotizmą, saugodami savo lietuviš
ką dvasią. Tokiems įvairios problemos, su 
kuriomis tenka susidurti kitataučių tar
pe, yra nebaisios. Jie visada sugebės ap
ginti savo asmenybę, nesuteps savo dva
sios.

Yra dar viena problema, svarbi ne tik 
Punsko jaunimui, bet jaunimui aplamai, 

džiant iš pirmųjų rungtynių, greičiausia 
kova dėl pirmos vietos bus tarp Panevėžio 
„Ekrano“, Kauno „Atleto“ ir Klaipėdos 
„Granito“. Dar viena Klaipėdos komanda 
— „Atlantas“ dalyvauja S. S-gos trečios 
lygos pirmenybėse. Ši vienuolikė neblogai 
pasirodo, bet normaliai turi atiduoti 
„duoklę“—geresnius žaidėjus sostinės „Žal 
giriui“. Tad „Atlantui“ patekti į antrąją 
lygą, kurioje žaidžia Rygos „Dauguva“, 
daug vilčių nėra. Estai taip pat neturi sti 
prių komandų, tad Pabaltijo futbolo ir 
krepšinio tvirtove yra Lietuva.

Baigėsi moterų rankinio pirmenybės. 
Beveik be stipresnės konkurencijos pir
menybes laimėjo Kijevo „Spartakas“. Vii 
niaus „Eglė“ užėmė penktą vietą, o Kau
no „Žalgiris“ — šeštą. Iš lietuvaičių tikė
tasi geresnių pozicijų, kadangi nuo pir
mos vietos jas skiria net 30 taškų.

Vakarų pasaulis stebisi komunistinių 
kraštų sportiniais laimėjimais. Tačiau per 
galės nekrenta kaip kepti karveliai į bur
ną! Komunistiniuose kraštuose talentingi 
sportininkai ruošiami nuo pat jaunų die
nų, duodant jiems ne tik gerus trenerius, 
bet siunčiant į specialias mokyklas. Jos 
veikia ir Lietuvoje. Štai vilniškio „Spor
to“ balandžio mėn. 24 d. skelbime prane
šama, kad į Panevėžio internatinę sporto 
mokyklą priimami mokiniai į šiuos sky
rius: Panevėžyje -— lengvoji atletika, dvi
račių sportas, futbolas, krepšinis, džiudo. 
Įstoti galima į 7 ir 8 klases. Trakų filia
le: akademinis irklavimas, baidarių-kano 
jų irklavimas. Ir čia priimami jaunuoliai 
į 8 ir 9 klases. Šiaulių filiale: rankinio 9- 
11 klases. Stojant reikia turėti sportinę 
aprangą ir pateikti šiuos dokumentus: tė
vų pareiškimą, gimimo liudijimą, išeito 
mokslo pažymėjimą, mokyklos charakte
ristiką. Priėmimas vyks Panevėžyje birže 
lio 4, 5, 11, 12 dienomis, Trakuose birželio 
14-15 d.d„ Šiauliuose birželio 23 d. ir 
rugpjūčio 25 d.

Tačiau, kaip pranešė V. Vokietijos spau 
da, talentų ieškojime Sov. S-gą pralenkia 
R. Vokietija, turėdama geresnius mokyto
jus. Ir be jokių abejonių, artimiausiu me
tu „germanai“ visose sporto šakose pra
lenks Sov. Sąjungą. Tokiu pirmu „skam
bučiu“ buvo žiemos olimpiniai žaidimai 
Sarajeve. K. Baronas 

būtent, meilės jausmo ugdymas. Apie mei 
lę yra parašyti tomai, bet turbūt nieks 
niekada neišsakys ligi galo jos tyrumo, 
subtilumo ir grožio. Tačiau žiūrint šiuo
laikinio jaunimo akimis (Punsko jaunimo 
— taip pat,) jausmas šis nėra perdaug nei 
gražus, nei gilus, nei subtilus. Dauguma 
mūsų 'į meilę žiūri kaip į malonumą, ku
riuo apdovanoja mus partnerė ar partne
ris, pamiršta, kad meilė padeda žmogui 
gyventi. Jausmas šis yra ne tik praradęs 
savo švelnumą, paslaptingumą, bet dar 
daugiau yra viešai niekinamas ir vulga
rizuojamas. Mylėti, tai, kitaip sakant, 
nusivest merginą į šokius, pastatyti ją 
kampe, o pačiam skubėti į bufetą prie 
alaus. Baigiantis šokiams, kiekvienas 
stengiasi atrasti savo „mylimąją“. Atra
dęs ją kažkur nustumtą, patampo kelis 
kart po salę Ir jeigu dar jėgos leidžia, 
„lydi“ į namus. Turbūt nereikia geros 
vaizduotės suprasti, kokį grožį abu jie, 
eidami namo, jaučia; o juk tai žvaigždė
ta gegužės naktis, kada vėjas tyliai šna
ra medžių lapuose ir kada mėnulis negai
li savo sidabro... Bernas taip jau „susiža
vi“, kad net jam galva ima svaigti ir ko
jos pintis. Gaila, bet atrodo, kad merginos

Vasario 16 Gimnazijos ansamblis Muenchene
Ryšium su artėjančiais Paneuropa par

lamento rinkimais, 4-6 gegužės mėn. dieno 
mis Muenchene vyko Paneuropa Kongre
sas. Pirmą kartą tarpe kitų Europos tautų 
jame dalyvavo ir lietuviai. Lietuvą ats
tovavo Vasario 16 Gimnazijos mokinių tau 
tinių šokių ansamblis, vadovaujamas Ži
vilės Grodbergienės. Iš Gimnazijos moky 
tojų prie šios išvykos labai stipriai prisi
dėjo savo organizaciniais sugebėjimais 
biologijos mokytojas ir berniukų bendra
bučio vedėjas Mečislovas Buivys, jam tal
kininkavo fizikos ir matematikos mokyto 
jas Kostas Grodibergas.

Atvykome į Muencheną gegužės 4-tos 
pavakary. Kiek užkandę ir persirengę vieš 
būtyje, nuvažiavome į vieną iš žymiausių 
Muecheno viešbučių „Bayerische Hof“, 
kur vyko iškilminga vakarienė. Svečių tar 
pe buvo Paneuropa-Union prezidentas 
Otto von Habsburg. Jos karališkoji dide
nybė princesė Heilą von Bayern, buvęs 
Bavarijos ministras pirmininkas dr. 
Alfons Goppel, Muench e no burmistras 
Erich Kiesl, ministras prof. dr. Hans 
Mayer, ministras dr. Fritz Fink), dr. Peter 
von Siemens ir dar daug kitų aukštų vy
riausybės, kariuomenės pareigūnų, indus 
trijos bei biznio magnatų, meno ir kultu 
ros veikėjų iš Vak. Vokietijos bei kitų Eu 
ropos šalių. Iš viso bankete dalyvavo apie 
950 svečių. Mūsų grupė (beje visi -ansam
bliečiai tautiniais rūbais) buvo gražiai su 
tikta ir pasodinta į mums skirtas vietas. 
Puota vyko be oficialios dalies, svečius 
linksmino tarptautinė šokių kapela, va
dovaujama Mario Saracino. Vėlai vakare 
pasirodė ir Vasario 16 Gimnazijos tauti
nių .šokių ansamblis, sušokdamas penkis 
šokius, kurie buvo labai šiltai pasveikinti. 
Po pasirodymo grįžę namo, susitikom su 
muencheniškiais lietuviais, kurie mus- ma
loniai pavaišino viešbučio salėje. Už tai 
didelis ačiū visų dalyvių vardu p. A. Gri
nienei, Landų ir Paškauskų šeimoms, dr. 
Cechanavičiui ir visiems kitiems.

Kitą dieną, gegužės 5-tą, iš ryto mūsų 
ansamblis kartu su ukrainiečiais šoko Pan 
europa-Union organizuotame renginyje 
Muencheno miesto centre — pėsčiųjų zo
noje. Iš karto po pasirodymo nuvažiavo
me į pagrindinį Kongreso renginį — į 
Olimpinę halę, kurioje susirinko visų Eu
ropos šalių atstovai tautiniais rūbais ir 
nacionalinėm vėliavom. Lietuviams, su 
trispalve priešakyje, įžygiavus į salę, mo 
deratorius pranešė, kad pirmą kartą Pan
europa-Union renginyje dalyvauja Lais
vosios Lietuvos atstovai ir apgailestavo, 
kad didesnė šios tautos dalis kenčia po 
sovietinio okupanto jungu.

Aštuonis tūkstančius žiūrovų pasveiki
no Paneuropa-Union prezidentas Otto 
von Habsburg, Ukrainiečių bendruome-

ATSILIEPIMAI APIE „ELTOS“ 
BIULETENĮ

Į „ELTOS“ įstaigą Vašingtone ateina 
daug atsiliepimų apie mūsų biuletenį ang 
lų k. Čia keli pavyzdžiai. Iš senatoriaus 
Proxmire įstaigos telefonu gautas toks ko 
mentaras: „Mes norime jus painformuoti, 
kaip labai sen. Proxmire ir jo įstaiga ver 
tina jūsų leidinį. Sen. Proxmire deda di
delių pastangų, kad būtų ratifikuota Ge
nocido konvencija, Ir mes išsamiai bei re 
guliariai naudojamės jūsų biuleteniu“. Ca 
marillo mieste, Kalifornijoje, leidžiamas 
dvimėnesinis žurnalas Underground Evan 
gellsm savo kovo-balandžio numeryje iš
spausdino straipsnį „Lietuva: Tauta ir 
Bažnyčia, kurios Atsisako Mirti“. Žurna
lo redaktorė Ragni Lantz Griffin laiške 
rašo, kad straipsnis parašytas pasinaudo
jant ELTOS medžiaga ir pabrėžia, kad 
ELTOS biuletenis jai „labai svarbus“ ruo 
šiant žurnalą. Iš patikimų lenkų šaltinių 
gauta žinia, kad ELTOS biuletenis anglų 
k. pasiekia Ir Lenkiją, kur jis skaitomas 
„su dideliu susidomėjimu“. Coronoje, Ka
lifornijoje veikianti organizacija A Bible 
for Russia, kuri stengiasi padėti persekio 
jamai Bažnyčiai,prašo jiems siuntinėti EL 
TOS biuletenį. Laiške rašo, kad jų dėmesį 
į ELTĄ atkreipė Bochume, Vakarų Vokie 
tijoje veikiąs Petkaus Komitetas.

(ELTA) 

(žinoma ne Visos, kaip ir ne visi vyriš
kiai) tokiu atveju nerodo pasipriešinimo 
ir net nepasitenkinimo. Kartais net ir 
pačios išgeria dėl „drąsos“ ar „draugys
tės“. Praranda jos tuomet savo drovumą, 
netenka net ir gėdos jausmo. Taikosi prie 
„bernų“. Pasidaro grubios, storžieviškos. 
Tai jau ne tos „geltonkasės, linelių rovė- 
jėlės, baltų drobių audėjėlės“.

Kartais atsiranda vienas kitas, kurie 
kitaip supranta meilę. Jie norėtų surasti 
sau gyvenimo draugę, kuriai galėtų auko
ti visus tauriausius savo jausmus. Ir sa
kykim kai kas suranda ją, bet neužtenka 
jiedviem tiek išradingumo ir žinojimo 
savo svajonei įgyvendinti. Nesuradę, kie
no pavyzdžiu galėtų pasekti, su kuo galė
tų pabendrauti, taikosi prie daugumos, 
pagal tam tikrą nusistovėjusį standartą. 
Pagaliau gi ne jaunimo tai Išmintis: „da
ryk taip, kaip visi daro“. Tai nejaugi net 
ir tiems, kurie dar neprarado sielos gel
mės! slypinčių jausmų, belieka ateity tap 
ti abejingiems viskam, kas dar šiandien 
žavi savo paslaptingumu, kuklumu, švel
numu? Ar negrauš mūsų sąžinė už tai, 
kad pamynėm visa, ką dar vakar saugo- 
jom širdies gilumoje, kas dar taip nese

nės pirmininkas, Ispanų vyriausybės ats
tovas, Paneuropa skyriaus Anglijoje va
dovė, Prancūzijos Paneuropa skyriaus ve
dėjas. Visi kalbėtojai pabrėžė Europos 
vienybės reikalingumą, kaip vienintelį bū 
dą apsisaugoti nuo augančios bedarbys
tės, gamtos užteršimo, ir, kas svarbiausia, 
nuo Sovietų Sąjungos ekspansijos pasau
lyje. Žinoma, šio susirinkimo kulminacija 
buvo Bavarijos ministro pirmininko dr. 
Firanz Jo.seph Strausso kalba. Reikia pa
minėti, kad labai įspūdingai atrodė pats 
(F. J. Strausso atvykimas, palydimas 
2000 muzikantų pučiamojo orkestro. Dr. 
F.J. Strausso kalbos esmė buvo demokrati 
jos ir laisvės principų pirmumas už vis
ką pasaulyje. Taip pat jis ragino suvieny 
ti ir sustiprinti Europą, kad ji pati galė
tų apsiginti nuo priešų be pašalinės pa
galbos. Kalbėdamas apie Vakarų ir Rytų 
Vokietijų santykius, paminėjo, jog čia 
reikia daugiau daryti negu kalbėti, bet tai 
jau buvo akmuo į Vak. Vokietijos val
džios opozicijos daržą.

Sugiedojus Paneuropa ir Vak. Vokie
tijos himnus, svečiai pradėjo skirstytis. 
Keliom mūsų ansamblio mergaitėm pavy
ko prasibrauti prie dr. F.J. Strausso ir jį 
asmeniškai pasveikinti visų lietuvių var
dų, į ką jis atsakė: „Lietuva yra graži ša
lis, tik. deja ne lietuvių rankose“.

Pavalgę Paneuropa suruoštoje vakarie 
nėję, nuvažiavome pernakvoti į Landsber- 
gą, netoli Muencheno.

Sekančią dieną, sekmadienį, anksti ry
te nuvykome į Andekso vienuolyną pa
maldų, kuriose ir buvo iškilmingas Paneu 
ropa-Union Kongreso Muenchene užbaigi 
mas. Šv. mišias aukojo Paneuropa organi 
zacinio komiteto pakviestas mūsų vysku
pas A. Deksnys. Savo pamoksle jis pa
brėžė lietuvių troškimą atgauti nepri-

KUR DINGOT, MOTULĖS?
Vos spėjo gegužė susprogti žiedais, vos 

spėjo obelys baltais nuometais pasidabin
ti, Huettenfeldo Romuvos Moterų klubo 
veikliosios narės gegužės 6 d. pasišovė pa 
gerbti gyvenimo didįjį žiedą — gimdytoją 
Motiną — lietuvę. Visos kultūringos tau
tos skiria dienas atsidėkoti gyvybės da
vėjai.

Po romuviečių moterų nuometu negęs
tantis pasiryžimas: ką jos sumano, tai ir 
padaro. Jų pakviestas atvykau pasigrožė
ti, susižavėti, nustebti. Ir nustebau: kodėl 
gi moterys ėmėsi gerbti pačios save, o kur 
jų gerbėjai vyrai? Argi jie klūpčiojo prieš 
savąsias tik tol, kol jas sau prisiviliojo. 
Tikrai Huettenfelde Motinos dieną (visą 
dieną) garbingąsias mamas gerbė tik (be
veik) moterys. Tiesa, pamaldose apie mo 
tinas ir moteris kalbėjo apysenis kunigas, 
pagerbimo akademijoje kalbėjo Stasys 
Šimkus, moterų paprašytas, dailaus žodžio 
ir melodijų programoje vėl tik sopranlu- 
kai (neskaitant poros berniukų, kurių vei 
dūkai dar kaip pienukas). Tai ir viskas iš 
vyriškos pusės. Tačiau nereikia nutylėti 
to, kad jeigu minėjime išdalinta moti
noms, ypač jaunoms, tiek daug gėdų, tai 
reiškia, kad motinos ne iš gegužės žie
dų atsirado, prie to prisidėjo ir vyrai.

Romuvos parko pilies salėje minėjimo 
svečius pasveikino gydytoja O. šreifeldie 
nė, pasidžiaugė gausiu atsilankymu, ypač 
iš toli, palinkėjo pavasariškos nuotaikos, 
o vėliau apetito prie iškilmių stalo gėry
bių.

Jautriom spalvom kviestinis paskai
tininkas Stasys Šimkus nupiešė nemirti- 
gosios Lietuvės vaizdą, lietuvės motinos, 
kuri išlaiko gyvą tautą.

Daivos Merkelytės, Vasario 16 gimnazi
jos garsios lakštingalos, paruoštas jauni 
mas pristatė modernioms lietuvėms anų 
laikų marteles, motules, linų ravėjėles, 
drobelių, audėjėles, svirneliuose ilsinčias 
skaisčias mergeles, pavargusias po vasa
ros sunkių darbų, palinkusias prie lopšių 
kūdikių, būsimų milžinų. Jų veidas nuo 
metų raukšlėtas, bet ne širdis.

Atidžiai stebėjau dailiojo žodžio me
nininkes, jaunutes merginas (kas jų var 
dus čia suminės — tegul joms garbinga 

niai atrodė mums šventai? Dar šiandien 
nuliūdęs svyruonėlis berželis rytoj taps 
tik šakas nukorusiu medžiu. Mergaitė, 
šiandien žavinti mus savo drovumu, pas
laptingumu, rytoj, jeigu ir domins, tai 
vien tik savo išore. Į meilę žiūrėsim da
bar racionaliai struktūriškai. Atbuksime 
dar labiau.

Tad, pakol dar esame jauni ir sugeba
me džiaugtis mus supančiu pasauliu, mo 
kame įžvelgti jame didingą meną, gerė- 
kimės juo, juk „...myliu — tai žodis be 
dugno gilus, kas gi ribas jo atras“, jei 

| ne mes? Kas žino, gal ateityje gyvenimas 
pažers mums visą saują karčių pipirų, 
pro kuriuos neįžiūrėsime nei grožio, nei 
meilės? O vis tik žinosime, kad mus su
pantis pasauMs yna gražus ir mes kaž
kada sugebėjome juo gėrėtis.

Taurumas, drąsa, meilė tai jaunystes 
dovanos, kurias išsaugoti ligi senatvės to 
Ii gražu ne visiems pavyksta. Bet mes ši
to paparčio žiedo nesurasime nei alkoho
lio dvoke, nei nežinojimo tamsybėse — 
šitai reikia gerai įsisąmoninti. Ir siekti. 
Kitaip — galime pavirsti savo visuome
nės ir tautos šiukšlėmis.

D.P. Zinmickai

klausomybę, pasiaukojančią pogrindžio 
veiklą Lietuvoje ir didelį krikščionybės 
vaidmenį Europos tautų vienybėje. Šv. 
mišiom pasibaigus, vyskupas A. Deksnys 
maloniai su mumis pasišnekučiavo ir nu 
sifotografavo pirie Andekso bažnyčios. 
Kiek pailsėję ir papietavę sėdome į auto
busą Ir po penkių valandų kelionės jau 
buvome namie.

Užbaigiant noriu padėkoti visiems Pan 
europa-Union Kongreso pareigūnams ir 
rengėjams, kurie visu, šimtu procentų pa 
laiko lietuvių veiklą laisvame pasaulyje, 
siekiant savo valstybinės nepriklausomy
bės Europos šalių draugijoje,

Kostas Grodbergas

AR JAV IMPORTUOJA KALINIŲ 
PAGAMINTĄ OPTINĮ STIKLĄ

Žurnalo The Reader's Digest buvo iš
spausdintas straipsnis apie Mordovijos 
konclageryje veikiančią optinio stiklo d1rb 
tuvę. šis tvirtinimas netrukus susilaukė 
sovietinio optinio stiklo importuotojų į 
JAV atsakymo. Firmos Bozell & Jacobs 
Inc. (Upton, N.J.) atstovė Larissa Oleson 
taip aiškinosi leidinio Photonics Spectra 
gruodžio numeryje: Sovietinė V-O Mash- 
priborintorg agentūra pareiškė, jog so
vietinis optinis stiklas nesąs gaminamas 
priverstinio danbo sąlygomis. Be to, anot 
jos, kalinių pagamintus produktus į JAV 
draudžia įvežti federalinis įstatymas — 
1930 m. priimtas Smoot-Hawley Tariff 
Act, o tai, esą, reiškia, kad Mashpriborin 
torg, jo atstovas JAV, ir sovietų optinio 
stiklo reklamuotojai žino, kad šio stiklo 
nelietė kalinių rankos.

(ELTA)

ateitis atsilygins), kaip jos parinktom 
nostalgiškom melodijom Ir posmais sten
gėsi viešniose ( Ir svečiuose) uždegti dar 
vis gyvą Lietuvės dvasią. Bet... nostalgija 
sau, dvasia sau: kažkaip netiko motulių 
raukšlės bei žilumas prie dabar jau „ne- 
pražilstančių“ plaukų, kažkaip nesupran 
tama skaisčioji klėtelė prie salono televi
zoriaus ir „Dalias“ programos. Ak, kur 
dingote jūs, nostalgiškos Lietuvos motu
lės? Ir kam neduodame mes jums ilsėtis 
Motinos dienos progomis?

Skambiai bėgiojo vikrūs jauni piršteliai 
pianino klavišais, labai jaunučiai piršte
liai, vos besiekiu pianiną. Kelis talentė
lius augina jaunos romuvięčlų šeimos. Už 
pelnytos šypsenos sulaukė jie ne tik iš 
tėvelių!

Ir tai ne viskas. Gražios gimnazistės 
merginos, dar gražesnės jų dainos daine
lės motulėms. Stebiu apysenį Motinos die 
nos pamaldų kunigą, kaip jis, klausyda
mas gyvų dainų, krapštosi paausius, ko
dėl pamaldose, vietoj senų plokštelių ne
galėjo giedoti jaunosios gimnazistės savo 
sidabaro balseliais. Bet, atrodo, susivokia 
senas bažnyčios tarnas: į minėjimą susi
rinko ir evangelikai, todėl minėjime tiek 
daug jaunų ir melodingų svečių.

Mieli svečių veidai šypsojosi meninin
kėms už jautrumą motulėms. Gal kiek ny 
kiau šypsojosi minėjimo salės centre per
daug kukli, rodos, motina paveiksle ir sa 
kė: kodėl mane jau taip nudarkėte kaž
kokiu rašalu pigiam popieriuj, argi ne
buvo rengėjuose tokių meniškų rankelių, 
kaip kad skambių balselių?

Po iškilmių, po pagerbtuvių, sekė drau
giškos pagertuvės: kas prie karčios ka
vutės su lietuviškų prieskonių pyragais, 
kas prie apynių sulčių, kas prie kitokių 
taurelių, kiekvienas kas sau, kaip iškiliai 
šventei tiko ir patiko. Ilgas vakaras pa
kvipo mini-laužo žarijų kepamomis dešre 
lėmis ir kitokiais skanėstais, kiekvienam 
pagal skilvį, pagal piniginę darbščiųjų ro
muviečių rezervams — juk reikės iš ko 
rengti Joninių smagią paparčių šventę. 
Saulutė seniai užgeso nakties delne, tik 
ilgai negeso šventiškos Motinos dienos 
žarijos ir nuotaikos mieluose svečiuose.

Stebėjęs
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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-ji Skautų Stovykla — liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d.. Lietuvių Sodyboje.

Nottinghamo karnavalas — gegužės 26 
d. Pradžia 13.30 vai. Lietuvių vežimą ren 
gia Jaunimo Sąjunga ir „Gintaro“ choras.

Gastronomijos paroda Nottinghame — 
gegužės 29., Midland Art & Community 
Centre, 24-32 Carlton St., Hockley. Ati
daryta nuo 11-19 vai. Bus eksponuoti ir 
lietuviški patiekalai.

Lietuvių muzikos ir dainų koncertas — 
gegužės '30 d., Ukrainiečių salėje, 30 Ben
tinck Rd. Pradžia 19.30 vai. Rengia Not
tinghamo miesto valdyba.

Bilietai užsisakant iš anksto — 1 sv., 
prie durų — 1 sv. 50 p.

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.

Londonas
SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Poetas Stasys Santvaras ir dr. inž. Jur
gis Gimbutas gegužės 18 d. apsilankė Lie 
tuvių Namuose.

Neilgai pabuvę Londone, jie išvyko 'į 
kontinentą. Prieš išskrendant į JAV, apie 
birželio mėn. pabaigą dar kartą atvyks į 
Angliją.

MIRĖ P. RUSIECKAS
Rugsėjo 22 d. Londono ligoninėje po 

sunkios ligos mirė Pranas Rusieckas. Li
ko nuliūdusi žmona Stasė, Londone, ir 
duktė, gyvenanti P. Afrikoje.

Apie laidotuvių laiką bus pranešta vė
liau.

IMIGRANTŲ KONCERTAS
Birželio 5 d. Queen Elizabeth Hall'e 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 — EL.G. pirm. Mr. R. Mar- 
cetic, 7, Chesterford Gardens, London, 
NW3 7DD. Bilietų kainos nuo 2 iki 6 
svarų.
'MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*’

KARNAVALAS 
PARODA 

KONCERTAS
Gegužės 26 d. Nottinghamo miesto val

dybos ruošiamame karnavale, dalyvaus 
apie 80 išpuoštų vežimų, tarp kurių bus 
ir lietuvių tautiniais motyvais papuoštas 
vežimas, pavadintas „LITHUANIA — 
LAND OF THE AMBER COAST“, kuriuo 
rūpinasi Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir 
„Gintaro“ choras. Karnavalas bus filmuo
jamas ir transliuojamas per radiją. Kar
navalas prasidės 13.30 vai. iš Forest Re
creation Ground, Gregory Boulevard.

Gegužės 29 d. Nottinghame (vyksta 
Gastronomijos paroda, pavadinta „Eat 
your art out", kurioje taip pat bus išstaty 
ti ir lietuviški tautiniai valgiai. Paroda 
bus atidaryta tris dienas, o trečios dienos 
gale visą išstatytą maistą bus galima val
gyti. Todėl ir toks pavadinimas. Paroda: 
Midland Art & Community Centre, 24- 
32 Carlton Street, Hockley. Nottinghame. 
Atidaryta nuo 11.00 — 19.00.

Gegužės 30d. miesto valdybos pastan
gomis yra ruošiamas, Lietuvių muzikos 
ir Dainų Koncertas, kuris .įvyks ukrainie
čių salės patalpose, 30 Bentinck Road, pra 
džla 7.30 vai. Plačą programą, pritaikytą 
anglų publikai, atliks sol. V. Gasperienė, 
instrumentalistai: M. Zinkutė ir A. Sadu- 
la; duetai: G. Kučinskienė ir B. Bishop; 
jaunimas su kanklių muzika ir „Gintaro“ 
choras. Bilietai: £1.50 prie durų, arba 
Victoria Centre Box office £1.

N. Valnorlūtė

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.

Bradiordas
J.E. VYSKUPO A. DEKSNIO VIZITAS

Birželio 3 dieną, 12.30 vai., sekmadienį, 
Šv. Onos Bažnyčioje, Vyskupas A. Deks- 
nys atnašaus Šv. Mišias. Po pamaldų, 
Vyties Klube, bus Vyskupo priėmimas ir 
bendri pietūs 3 vai. p.p.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašome 
užsirašyti pas Bendrijos narį p. R. Kara
lių 'iki gegužės mėn. 27 dienos klube.

Maloniai kviečiame tautiečius dalyvau
ti pamaldose ir Vyties klube.

Vyties Klubo Valdyba ir L.K. Bendrija.

Manchesleris
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 12 d. Manchesterio Moterų Ra
telis „Rūta“ surengė M. lietuvių klube Mo 
tinos Dienos minėjimą. Į minėjimą atsi
lankė ne labai daug žmonių, nes minėji
mas buvo rengiamas per anksti, t.y. 4 
vai. po p., kai dauguma grįžo iš miesto ap 
sipirkę. Dalis atėjo minėjimui j,au pasibai 
gus.

Minėjimą atidarė ir pravedė „Rūtos“ 
pirm. O. Ramonienė, kuri pasveikino moti 
nas ir susirinkusius.

I. Gerdžiūnienė skautų vardu ant skir
to stalo padėjo gėlių ir uždegė tris lietu
viškų spalvų žvakes, kurios vaizdavo mo
tiną Lietuvą ir padeklamavo eilėraštį Tė
viškės kloniai.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris sky
rė daug gražių žodžių lietuvei motinai, 
nes jai teko pakelti daug vargo auginant 
ir auklėjant savo vaikus nepalankiose il
gų Lietuvos okupacijų bei tremties sąly
gose, ir turėti daug rūpesčio, besisielojant 
jų ateitimi Ir likimu. Motinos ryškiausia 
savybė — meilė savo vaikams. Paskaita 
buvo įdomi.

Meninėje dalyje V. Motuzą padeklama 
vo du eilėraščius: Motinai ir Raudona 
skarelė, I. Gerdžiūnienė padeklamavo eilė 
raštlį Motinai. Klubo pirm. V. Bernatavi
čius pasveikino motinas Fausto Klršos žo 
džiais.

Minėjimas baigtas sugiedant Marija, 
Marija.

Po minėjimo rūtietės surengė motinoms 
vaišes. Kiti linksminosi bare. Vėliau ir jie 
buvo pavaišinti. Žmonės linksminosi iki 
uždarant barą.

Paminėjome motiną, bet liko nepaminė
tas tėvas, be kurio nesuprantama motina. 
Kitos tautos, kaip, pavyzdžiui, Anglija, tė
vą mini atskirai. Esmėje ir motina yra tė 
vas. Mes, lietuviai, esame įpratę sekti ki
tus, kas ne visuomet garbinga ir gražu, 
bet turime vadovautis logiška išvada ir 
tėvą bei motiną minėti kartu ir tą dieną 
vadinti Tėvų diena. A. P-kis

Stoke-on-Trent
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 19 d. Stoke-on-Trento DBLS 
Skyrius surengė Motinos dienos minėjimą, 
kuriame meninę programą išpildė vis gar 
sėjantis Derbio „Tėviškėlės“ ansamblis, 
vadovaujamas Irenos Venskienės.

VI. Dalyvio įspūdžius spausdinsime se
kančiame laikraščio numeryje.

Wolverhamplonas
PIRMASIS ROŽINIS

Panešu, kad pirmasis Rožinis bus bir
želio 2 d., 5 vai. PJP-, vedamas vienuolės 
prie Išstatyto Švč. Sakramento, 38 Park 
Rd., East Wolverhampton, priešais West 
Parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis į 
šį svarbų maldos žygį.

N. Narbutienė

Paieškojimas
Giminės iš Lietuvos paieško Veronikos 

Montvilaitės, gyv. Anglijoje.
Atsiliepti į E.L. redakciją.

PAMALDOS
Manchester — gegužės 27 d., 12.30 vai.
Leigh — gegužės 27 d., 4.30 vai., St. 

Joseph's, Chapel St.
Manchester — birželio 2d., 11 vai., St. 

Chad's bažn., Pamaldas laikys vysk. A. 
Deksnys.

Bradford — birželio 3 d., 12.30 vai.. Pa 
maldas laikys vysk. A. Deksnys.

Nottinghame — gegužės 27 d., 11 vai. 
Židinyje.

Nottinghame — birželio 3d., 11 vai. 
Židinyje.

EUROPOS LIETUVIS

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
Derbyje gyvenantieji pensininkai J.V. 

Sližiai, nuolatiniai rėmėjai, šiais metais 
prisiųsdami 10 svarų rašo: „Linkime viso 
geriausio ateinančiai skautų stovyklai. 
Tiek vadams, tiek skautukams gero oro 
ir daug skautiško džiaugsmo Sodybos kai 
nelyje. Vadams linkime ištvermės, dirbant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jungiame ma 
žą, bet nuoširdžią, 10 sv. paramą stovy
klai“.

Gerbiamiems J.V. Sližiams reiškiame 
nuoširdų skautišką ačiū.

MANCHESTERIO AUKOS
S.A. Jakimavičius iš Manchesterio kolo

nijos atsiuntė 36 sv. stovyklos paramai 
kartu su sveikinimais Ir linkėjimais.

Aukotojai: D.J. — 10 sv.; kan. V. Kamai 
tis, A. Jakimavičius — po 5 sv.; M. Ma- 
liauskienė —• 3 sv.; St. Lauruvėnas, H.A. 
Silius, J. Šablevičius, J. Verbickas — po 
2 sv.; K. Pažėra, Al. Pupelis, Ark. Pod- 
voiskis ir Vyt. šiaučiulis — po 1 sv.

Aukų rinkėjui ir skautiškos idėjos rė
mėjams reiškiame skautišką padėką.

Skautų Vadija

MOTINOS DIENA 
MUENCHENE

GEGUŽĖS 12 D.

Kuo ji skyrėsi nuo kitų, kasmetinių mi
nėjimų?

Krito į akį jaunų motinų, su žindu
kliais, ir dar laukiančių motinų gražus da 
lyvavimas. „Ratuko“ šokėjos išėjo į ma
mas! Skirtingas buvo ir motinų apdova
nojimas, ne kaip 'įprasta, gėlėmis, o vyno 
bonkomis!

Malonu buvo ir tai, kad tolimiausios — 
Luebecko apylinkės pirmininkas J. Pyra
gas atkreipė j mueneheniečius dėmesį, at
siųsdamas sveikinimą, su auka Motinos 
Dienai. Ačiū j.am už tai! Minėjimo daly
viai padėkojo ponui Pyragui bendralaiš- 
kiu.

„Lietuva brangi“ daina atidarė Moti
nos Dienos šventę. Prisimenant mirusias 
motinas — sugiedota „Marija, Marija“.

Pirmininkas inž. R. Hermanas ilgesnia
me žodyje palygino motinų sąlygas se
niau ir dabar. Jis sveikino muenchenietes 
motinas, kurios gražiai auklėja savo vai
kus lietuviais, kurių daugelis prisideda 
prie tautinės ir kultūrinės veiklos, ištiki
mai atveža vaikučius į vargo mokyklą.

Tuoj pat vargo mokyklos vaikai suvai
dino dviejų dalių vaizdelį „Mamytės pa
sveikinimas“. Jų natūralumas ir nuošir
dumas sukėlė daug simpatijų ne tik mo
tinų, bet ir gausiai susirinkusių dalyvių 
tarpe.

Eglė Juodvalkė paskaitė keturių moterų 
eilėraščių: Teresės Pautieniūtės, Vitali
jos Bogutaitės, Marijos Stankus-Saulaitės 
ir užbaigė savu, dar nespausdintu eilėraš
čiu:

siuva siuva siuva
mama suplėšytas pilko 
velveto kelnes

tvarkyk gyvenimą
atsidūsta tėvas
pakabindamas žirkles
į vietą

tu tylomis išrenki 
siūlus ir suieškai 
adatą
ir vėl
bučiuoji skruostą 
prašydama pagalbos

mažais tvarkingais dygsniais 
siuva mama lopus 
iš vidaus ir iš lauko
iš skiautelių sudursto kišenes 
su ado skyles
sutaiso pamušalą

ir tu įvėl
velkies savo suplėšytą 
gyvenimą
ir dėko j i motinai

Pabaigai Eglė padainavo motinos dai
ną „Oi, eisim namo, mamytužio“. Šią dai
ną sekė trylika bendrai sudainuotų mo
tinos dainų.

„Mamytės pyragėlių“ buvo daug pri
nešta ir skanių, o kai buvo kuo užgerti — 
geru vyneliu — tai ir gomuriui buvo 
skanu ir vienos šeimos nuotaika išlaiky
ta iki pabaigos.

Padėka visiems už dvasinlį ir kūnišką 
maistą, gerbiant lietuvę motiną.

MAŠINŲ IR AUTOBUSŲ 
PASISTATYMO MOKESTIS 

SODYBOJE
Lietuviai, atvažiuojantieji į Sodybą pa

vieniui ar organizuotai, yra atleidžiami 
nuo automobilių Ir autobusų pasistatymo 
mokesčio, ‘įskaitant ir Sekminių sąskrydį.

LNB Valdyba

VISI 
SODYBON!

PAGERBKIME 
MŪSŲ SVEČIĄ 

VAKARŲ 
EUROPOS 
LIETUVIŲ 

VYSKUPĄ 
A. DEKSNĮ, 
KURIS ŠĮ 

SEKMADIENĮ 
ATNAŠAUS 
ŠV. MIŠIAS 
SODYBOJE.

PAMALDOS 11 VAL.

15 vai. TAUTINIAI ŠOKIAI, šoka Anglijos lietuvių tautinių šokių grupė 
„Lietuva“ ir Gloucesterio „Baltijos“ jaunučiai.

PAGERBTOS MOTINOS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS HANAU MIESTE

Hanauiškiai ir apylinkės lietuviai atšven 
tė Motinos dieną gegužės 6 d. Šventos 
Dvasios bažnyčioje ir parapijos salėje 
Lamboy gatvėj. Ekumenines pamaldas lai 
kė tėvas A. Bernatonis ir kunigas Fr. Skė 
rys. Tai dienai pritaikytą pamokslą pasa
kė kunigas Fr. Skėrys ir šventas Mišias 
celebravo tėvas A. Bernatonis. Pasimels
ta už gyvąsias ir mirusias motinas. Visi 
darniai giedojo evangelikų ir katalikų gies 
mes.

Parapijos salėje įvyko pasaulietiška da 
lis. Pranas Bišovas, Hanau apylinkės lie
tuvių bendruomenės pirmininkas, trum
pai pasveikino visus dalyvius, ypatingai 
visas mamytes ir močiutes jas pagerbda
mas.

Motinos dienai pritaikytą paskaitą 
dviem kalbom skaitė kunigas Fr. Skėrys. 
Jis nušvietė Motinos dienos istoriją. Pra
dėjo ją paprasta moteris Anė Jarvis iš 
Philadelphijos, USA, maždaug prieš 79 
m. 1905 m. gegužės mėn. antrąjį sekma
dienį mirė jos motina. Ji nieko kito nebe
norėjo, kaip tik tai, kad toji diena taptų 
atsiminimo diena visų motinų gyvųjų ir 
mirusiųjų. Deja, tik 1914 m. pavasarį tuo
metis USA prezidentas Wilsonas, kongre
so raginamas, leido bendrą Motinos dieną 
įvesti ir jai paskyrė antrąjį gegužės mėn. 
sekmadienį. Po Pirmojo pasiaulinio karo 
1929 metais ši Idėja ir pas mus Lietuvoje 
įsigalėjo, bet buvo švenčiama pirmąjį ge
gužės mėnesio sekmadienį.

Šios puikios idėjos sumanytoja Anė Jar 
vis mirė 1943 m. senelių namuose Phila- 
delphijoje kaip beturtė. Kuklus kapas 
vargšų kapinėse primena šią idealią mo
terį, kurios dėka milijonai žmonių visame 
pasaulyje tą dieną švenčia.

Nepriklausomoj Lietuvoj Motinos die
na buvo ypač iškilmingai minima. Nema
žai buvo pasakyta ir parašyta apie moti
nos vaidmenį šeimoje ir tautoje. Motina 
— šeimos židinio saugotoja, prakilniausia 
vaikų auklėtoja, pirmoji jų mokytoja. 
Jos gyvenimas pilnas aukų, meilės ir siel
varto. Jokia globa, kad ir rūpestingiausia, 
negali atstoti motinos globos savo vai
kams. Motina yra šeimos, o šeima tautos 
pagrindas. Todėl motinai priklauso pa
garba ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje.

Išeivijoje nuo lietuvės motinos tautinio 
susipratimo priklauso lietuvybės išlaiky
mas. Tai lietuvės motinos ir apskritai mo 
terys dažnai geriau supranta už vyrus. To 
dėl, jeigu išeivio šeimoje išsilaiko lietu
vių kalba, tai pirmiausia yra motinos nuo 
pelnas.

Lietuvės motinos ir apskritai moterys, 
išsikovojusios lygias teises su vynais nuo 
pat nepriklausomos ir laisvos valstybės 
atkūrimo, kad ir solidarizuodamos su tarp 
tautiniu feminizmo sąjūdžiu, teisingai su
pranta savo vietą visuomenėje. Lietuvės 
moterys, turėdamos lygias politines, sočia 
lines ir ekonomines teises, nepameta sa
vo moteriškumo. Jos yra kuklios, jau
trios ir švelnios. Tapusios motinomis, jos 
įneša į šeimos gyvenimą šilumą ir giedrą,

„MAŽŲJŲ DIENOS“ JAU LONDONE

Bėda, bėda 
Tau, pelėda, 
Kad vaikiukas 
Pelėdžiukas.
ABC jis nepaskaito,
A BC jis neparašo,
Tik kas dieną vis tų vieną: 
„Mama, mama, valgyt" prašo...

„Europos Lietuvio“ redakcijoje jau 
gauta Vytės Nemunėlio vaikų poezijos 
rinktinė „MAŽŲJŲ DIENOS“. Tai 
puiki, gražiai iliustruota, 207 psl. kny
ga musų jauniesiems.

Geriems lietuviukams knyga duoda
ma nemokamai.

Kreiptis į „Europos Lietuvio“ re
dakciją.

Egzempliorių skaičius yra ribotas, 
todėl kviečiame tėvus skubiai pasinau 
doti šia reta proga įsigyti tą dovaną.
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vaikams — užuovėją nuo šiaurių vėjų.
Prelegentas pacitavo keletą poetų iš

traukų iš jų eilėraščių apie motinas. Lie 
tuvių poezijoje, dainoje Ir pasakoje mo
tinos paveikslas yra nupieštas skaisčiau
siomis spalvomis. Tautosakoje nerasime 
jokio šiurkštaus posakio apie motiną. Lie 
tuvių tautoje motina yra šeimos siela. 
Todėl ją gerbiame ne tik šią iškilmingą 
dieną, bet ir kasdien, baigė savo paskaitą 
kunigas Fr. Skėrys.

Pranas Bišovas nuoširdžiai padėkojo 
dvasiškiams už ekumenines pamaldas ir 
puikią paskaitą. Padėką išreiškė akordeo
nistui Evaldui Kimleriui ir dainininkams- 
ėms už lietuviškas dainas.

Po programos sekė linksmoji dalis gro 
j ant akordeonu Kimleriui. Visi buvo įsi
smaginę, kad sunku buvo skirstytis į na
mus. Didžiausia dalis pasiliko švęsti fki 
po vidurnakčio. Šis Motinos dienos minė
jimas Hanau mieste dar ilgai pasiliks vi 
sų dalyvių atmintyje. Komplimentas Ha
nau apylinkės valdybai, nes ji moka pui
kias šventes organizuoti ir pravesti. Ta 
linkme linkiu ir toliau draugiškai darbuo 
tis, sėkmės ateityje ir Aukščiausiojo pa 
laimes.

Būtų labai gražu ir girtina, kad akor
deonistas Evaldas Kimleris įsteigtų vyrų 
dainininkų grupę, nes gerų balsų pakam, 
karnai yra. Minėjimų dalį programos ga
lėtų ta dainininkų grupė užpildyti, ir ne 
reikėtų ieškoti programos atlikėjų iš ki
tur. Pagalvokite ir apie tai? Mūsų įbro
liai ir sesės bus jums už tai labai dėkin
gi. Kun. Fr. Skėrys

PASAULYJE
— Sov. Rusija pasirašė naują sutartį su 

R. Vokietija išdėstyti ten naujų SS-21 
branduolinių raketų, kurių nuotolis yra 
600 mylių.

— Žydų žudikas, nacis W. Rauffas, ku
rtį Čilė neišdavė teismui, mirė plaučių vė
žiu. Buvo 77 metų.

— Septyni lenkai senu lėktuvu pabėgo 
į Švediją. Švedai stebisi, kaip tas lėktu
vas iš viso pakilo į orą.

—Praėjusią savaitę Sovietų Sąjunga bu 
vo kelis kartus nutraukusi tiesioginį tele 
fono ryšį su Vakarais.

— V. Europos Bendruomenė pardavė 
Sov. Sąjungai dalį savo vyno atsargų, gau 
dama už litrą po 7 penus. Sovietai taip 
pat pigiai gavo ir kitus maisto produk
tus: miltus po 5 penus už svarą, sviestą 
— po 53.6 penus, avieną — po 40. 3 p. ir 
cukrų — 7.5 p. už svarą.

— Vakarų Europos Bendruomenei ke
lia susirūpinimą vis didėjančios vyno at
sargos, kurios dabar pripildytų 16,000 di
delių plaukiojimo baseinų. Daugiausia vy 
no pagamina Prancūzija ir Italija (po 70 
mil. hektolitrų. Vienas hektolitras lygus 
100 litrų). Vokietija — 10 mil. hektolitrų 
per metus, Graikija apie 7 mil. D. Britani 
ja taip pat pradėjo gaminti neblogą vyną 
(kol kas dar tik apie 2,500 hektolitrų). Kai 
1986 m. Ispanija ir Portugalija įstos i 
Bendruomenę, vyno pertekliaus problema 
dar padidės. Vyno paklausa, išskyrus D. 
Britaniją, šiuo metu Bendruomenės kraš
tuose yra sumažėjui.

— Lourdas už kelerių metų turės nau
ją baziliką. Naujoji šventovė, kurios sta
tybos darbai bus pradėti 1985 m., galės 
sutalpinti apie šešis tūkstančius tikinčių
jų. Tai bus jau trečioji Lourdo bazilika, 
kiek didesnė už pirmąją, bet mažesnė už 
antrąją — požeminę šv. Pijaus X vardo 
baziliką, kuri talpina apie 20 tūkstančių 
žmonių. Lourdo Dievo šventovę kasmet 
aplanko milijonai tikinčiųjų iš viso pašau 
lio.

— V. Vokietijoje jau ruošiamasi 88- 
jam krašto katalikų visuotiniam suvažia
vimui, kuris įvyks liepos mėn. Miunchene. 
Suvažiavimui yra parinkta tema pagal 
nacių pakarto jėzuito kunigo Delp šūkį: 
Pasitikėti gyvenimu, nes Dievas gyvena
su mumis.

V. Vokietijos katalikų 
važiavimuose dalyvauja 
čių krašto tikinčiųjų.

visuotiniuose su- 
širntai tūkstan
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