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Jeigu audra pakils...
JUREVIČIUS IR STATKEVICIUS 

ĮSIJUNGIA Į LIETUVOS HELSINKIO 
GRUPĘ

Iš patikimų šaltinių sužinota kad į 
Lietuvos Helsinkio Grupę .įsijungė du 
nauji nariai, Mečislovas Jurevičius ir Al
gis Statikevičius. ši grupė pastaruoju me
tu buvo praretėjusi: Balys Gajauskas ir 
Viktoras Petkus buvo pernai suimti ir nu
teisti į lagerius, kunigas Karolis Garuckas 
pasimirė balandžio 5 d., o Tomas Venclo
va emigravo į JAV-es. Iš Grupės steigėjų 
Lietuvoje buvo likę Ona Lukauskaitė - 
Poškienė ir Eitamas Finkelšteina, prie ku
rių praėjusiems metams baigiantis prisi
jungė kunigas Bronius Laurinavičius. Pa
skutinis Grupės dokumentas (Nr. 14) bu
vo išleistas š.m. sausio mėnesį.

Mečislovo Jurevičiaus pavardė dažnai 
minima Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje. Jis buvo suimtas 1950 m, ge
gužės 29 d. ir nuteistas 25-iems metams 
lageriuose ir 5-iems metams atimtos tei
sės už aktyvų dalyvavimą pokarinėje lais
vės kovoje. Amnestuotas 1956 m. birž. 29 
d., jis dešimt metų dirbo Šiauliuose, Lie
tuvos aklųjų draugijos gaminių mokymo 
kombinate. 1975 m. sausio 10 d. iš darbo 
atleistas. Padėjo suorganizuoti 1976 m. 
r.ugpiūčio mėn. Šiluvoje įvykusias demons
tracijas prieš religinių teisių laužymą. 
Apie Algį Statkevičių, g. 1937 m., kol kas 
težinoma, kad jis buvo suimtas, prievarta 
uždarytas į psichiatrinę ir paleistas 1970 
m. Jurevičius ir Statkevičius pasirašė 
Maskvoje š.m. rugpjūčio 23 d. paskelbtą 
pareiškimą, pasmerkiantį Molotovo-Ri- 
bbentropo paktą. (ELTA)

P.E.N. KONGRESAS LINKSNIUOJA 
PETKŲ IR TERLECKĄ

Viktoro Petkaus ir Antano Terlicko at
vejai buvo nagrinėjami Tarptautinio 
P.E.N. Klubo suvažiavime, įvykusiame 
Londone lapkričio 20-21 d. Posėdžiuose 
dalyvavo du pabaltiečiai: Egz.ilų PEN 
Centro Amerikoje vicepirmininkas Algir
das Landsbergis ir Londone gyvenanti 
Latvių PEN Centro atstovė Velta Snikerė.

Apie Terlecko suėmimą kongreso daly
viams pranešė Kalinamų Rašytojų Komi
teto pirmininkas Michael Scammell, ku
ris paminėjo, kad Terlecko straipsniai 
buvo išspausdinti lietuvių savilaidoje. 
Kongreso dalyviams buvo įteiktas auto
biografinis Terlecko laiškas KGB vadovui 
Andropovui, 1975 metais pasirodęs lietu
vių savilaidinėje spaudoje ir vėliau L. 
Bendruomenės išleistas anglų kalba. Sa
vo pranešime apie kalinamus rašytojus 
Scammeli taip kalbėjo apie Petkų:

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į lietu
vio Viktoro Petkaus atvejį, kurio reikalu 
mes apeliavom prieš keletą mėnesių. 
Aleksandras Ginzburgas pranešė iš New 
York, kad Petkus dabar Čistopolio kalė
jime. Kadlangi jis neturi artimų giminių, 
jo nepasiekia piniginės perlaidos, nepri- 
leidžiami lankytojai. Su kitais kaliniais 
gis dėlioja miniatūrines laikrodžių daleles 
prie nepakankamos šviesos. Išdarbio nor
mos tokios aukštos, kad niekam neįmano
ma jų išpildyti. Visi' politiniai kailiniai 
ten yra patyrę izoliatoriaus skomį.“ 
Scammell paskelbė čistopolio kalėjimo 
adresą ir ragino P.E.N. narius rašyta Pet
kui laiškus. P.E.N. Klubo nariai buvo su
pažindinti su trumpa Tomo Venclovos 
paruošta Petkaus literatūrinės veiklos ap
žvalga, kurioje rašoma:

,.Viktoras Petkus studijavo lietuvių kal
bą ir literaltūrą Vilniaus Universitete, bet 
iš jo buvo pašalintas dėl politinių kaltini
mų. Savo pastangomis virto žymiu lietu
vių literatūros ekspertu. Jo biblioteka ir 
archyvu naudojosi daugelis lietuvių inte
lektualų. Petkus sudarė didžiausią iŠ vi-

Mielą prietelių A. S. Kenstavičių 
ir šeimą, jo broliui med. tyd. pik. 

LEONUI KENSTAVICIUI 
Lietuvoje įnirus, (nuoširdžiai 

užjaučiame.

O. J. Benderiai 

Vasario 22 d. Kingston ligoninėje, Londone, mirė

PETRAS JONAS VRUBLIAUSKAS (VEE).

Laidojamas penktadienį, kovo ~ d., iš Lietuvių bažnyčios.
Gedulingos pamaldos Lietuvių bažnyčioje 10.30 vai., 

krematoriume 11.45 ,val.
Velionis (Anglijoje neturėjo giminių.

sų egzistuojančių lietuvių poezijos karto
teką — bibliografiją. Jis taip pat parašė 
darbų iš lietuvių literatūrinės istorijos, 
kurių negalėjo išspausdinti dėl savo po
litinės reputacijos. Organizavo savilaidi- 
nį žurnalą , .Kultūros archyvas“, kuriam 
surinko visą medžiagą ir ją suredagavo 
(toji medžiaga — žymių lietuvių rašyto
jų kūriniai, nepraėję pro sovietų cenzū
rą). ,,Kultūros archyvas“ buvo konfiskuo
tas per jo areštą, nors yra žinių, kad ko
pija išliko.“

Suvažiavimo metu, Škotijos P.E.N. 
centras nusprendė ,,adoptuotli“ Viktorą 
Petkų — įtraukti jį į savo narių sąrašą. 
Šiuo metu jau 34 kalinami rašytojai to
kiu būdu yra tapę P.E.N. Klubo „garbės 
nariai“ ir naudojasi jo moraline parama.

P.E.N. kongresui baigiantis, iškilo ir 
Pabaltijo klausimas. Bulgarų Centro de
legatė pareiškė abejonę, ar „itebėra pras
mės“ toliau pripažinti estų ir laitvių 
P.E.N. centrus. Latvių centro atstovė 
Velta Snikerė atsakė, kad jei P.E.N. Klu
bas susiaurintų ar panaikintų estų bei 
latvių centrus, tuo būtų pateisinta „agre
sija prieš tris Pabaltijo valstybes ir jų 
neteisėta aneksacija“. P.E.N. Klubo Gene
ralinis Sekretorius užtikrino latvių atsto
vę, kad jekių pakeitimų nemanoma daryti.

l(Elta)

NAUJAS „VARPO“ NUMERIS 
PASIEKIA VAKARUS

Po poros metų pertraukis pro geležinę 
uždangą vėl prasiskverbė naiujas (7-as) 
savilaidinio „Varpo“ numeris, išleistas 
1979 metais. Pirmieji keturi „Varpo“ nu
meriai, išleisti ,,Lietuvos Revoliucinio Iš
sivadavimo Fronto,“ buvo gauti Vakaruo
se 1977 metais. Naujasis „Varpas“ atrodo 
Skirtingai: žymiai storesnis (35 psl.) ir 
daugiau kultūrinio, o ne politinio pebū. 
džio. Jame spausdinama trumpa Vilniaus 
universiteto istorijos apžvalga, ciptaria- 
mas 'poetas Oskaras L. Milašius. Straips
nyje apie popiežių Joną-Paulių II-jį pa
brėžiama, kad jis „puikiai žino mūsų šlo
vingą istoriją ir skaudžią dabartį... aukš
tai vertina lietuvių tautą“. Išsamiai doku, 
montuotas straipsnis skiriamas 1863 me
tų sukilimo didvyriui kun. Antanui Mac
kevičiui. Jame rašoma, load pernai visaip 
buvo stengtasi „sužlugdyti“ Mackevičiaus 
gimimo 150-as metines, bet jos 'buvo pa. 
minėtos „įvairiausiomis formomis, rengi
niuose dalyvavo didelis Skaičius žmonių“. 
Autorius kalba apie „stiprų pasididžiavi
mo jausmą“ Lietuvai, prisiminus, kad 
„tokia maža tauta savo ankstesniojo atgi. 
mimo laikais ištvėrė pasibaisėtiną rusini
mą bažnyčiose, mokyklose ir kitose gyve
nimo srityse, šių dienų lietuviai supranta 
istorijos palmokų reikšmę ir vertę, kas 
buvo pademonstruota Mackevičiaus su
kaktuvių renginiuose. A. Štromo ir T. 
Venclovos pasisakymai susumuojami 
straipsnyje „Kai kurie politinės sąmonės 
raidos Lietuvoje klausimai“. Skelbiamas 
Dariaus ir Girėno testamentas ir du B. 
Brazdžionio eilėraščiai. (ELTA)

VLADAS ČESIŪNAS NUSIŽUDĖ 
PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE

Mūsų laikraštis pirmąją žinią apie Vla
do Česiūno nusižudymą gavo iš vasario 22 
d. „The Guardian“ dienraštyje išspaus
dinto Siegfriedo Buschschluterio praneši
mo iš Frankfurto.

Jis rėmėsi vokiečių „Frankfurter Allge- 
meine Zeitung“ pranešimu, kad V. Česiū- 
na.3 nusižudęs psichiatrinėje ligoninėje. 
Vakarų Vokietijos užsienio reikalų minis
terija tokią žinią gavusi iš savo ambasa
dos Maskvoje. Ambasada tą žinią gavusi 
iš „labai patikimų šaltinių“.

Ambasadorių informavusieji tvirtinę V. 
Česiūno pasisakymą, kad jis prievarta bu
vęs pargabentas į Sov. Sąjungą. Tą pat 
yra tvirtinęs ir jo brolis.

V. Vokietijos užsienio reikalų ministe
rijos atstovas sakęs, kad ministerija dėl 
to palaikanti ryšį su Sov. Sąjungos atitin
kamomis (įstaigomis. Apie sugrąžinto V. 
Česiūno padėtį ministerijai buvę žinoma, 
beit ji negalėjusi Maskvoje pradėti ką 
nors aiškintis.

Vokiečių įstaigos buvo priėjusios išva
dos, kad V. Česiūnas gal ir savanoriškai 
grįžęs, o gal ir kokių nors grasinimų pa
veiktas. Jis pats buvęs pareiškęs, kad sa
vo valia niekad negrįšiąs.

B. Daunoras 
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MIRĖ VIRGILIJUS JAUGELIS
1

Vasario 17 d. Lietuvoje mirė Virgilijus 
Jaugelis, kovotojas už žmogaus teises ir 
sąžinės kalinys. Plačiai apie jį rašo „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ II to
me.

V. Jaugelis, slaptai įsišventęs kunigu 
prieš porą metų, paskutiniu laiku buvo 
Kybartų katalikų parapijos vikaru, ir ten 
įvyko laidotuvės vasario 21 d.

KARO STOVIS KABULE
Protestuodami prieš okupaciją, afganai 

sostinėje Kabule pradėjo visuotinį strei
ką. O kai 'pradėta stengtis palaužti strei
ką, (gyventojai išsiveržė į gatves, šaukda
mi „Mirtis sovietams“ ir „(Allah o Akbar“ 
(Mevas yra didysis). Tai sovietai sutrau
kė į miestą daugiau kariuomenės, gatvėse 
prasidėjo kovos, ant stogų sulipusius gy
ventojus apšaudė kovos lėktuvai ir heli
kopteriai Tuojau įvestas karo stovis.

Brežnevas pareiškė, kad iš Afganista
no bus atitraukta sovietinė kariuomenė, 
kai tik iš šalies niekas nebesikiš į to kraš
to reikalus. O amerikiečiai tvirtina, (kad 
Afganistane drausmei įvesti Sov. Sąjun
ga dar turės atsiųsti kokius 400.000 karių.

Vėlesnėmis žiniomis, Afganistano ka
riuomenė (apie 4.000) atsuko ginklus 
prieš sovietinius dalinius, kai jai buvo 
įsakyta šaudyti į demonstrantus, žuvę 
šimtai, sužeista tūkstančiai..

Kitais pranešimais — šaudė ir Afganis
tano ir sovietinė kariuomenė į demons
trantus. Kovos vyko tris dienas ir ne tik 
Kabule.

KALTINIMAI POPIERIUJE, O 
ŽVANGINIMAS PASIENYJE

Skandinavijos kraštai, išskyrus Suomi
ją, visi pasmerkę Sov. Sąjungos žygį į 
Afganistaną. Dabar jie susnliaukė atkir
čio.

„Pravda“ pakaltino Norvegiją, kad ji 
savo krašte laiko svetimą kariuomenę ir 
atominius ginklus. ,,Raudonoji žvaigždė“ 
užsipuolė Švediją, kad ji gabenanti 'gink
lus NATO kraštams.

Tų kraštų laikraščiai pilni gandų, kad 
Sov. Sąjunga įteikia kariuomenę Suomijos 
pasienyje (Sov. Sąjunga griežtai paneigia 
tuos gandus).

Ko valdantieji bijo?
Taip pavadintą straipsnį apie Lie

tuvą išsispausdino Keston News Ser
vice. Straipsnio autorė yra Marite 
Sapiets, dirbanti tą spaudos biuletenį 
leidžiančiame Keston, College Brita
nijoje.

Be kita ko, prie šio straipsnio pri
dėta pastaba, kad jame nebūtinai at
sispindi oficialioji Keston College po
litika.

Turint galvoje tai, kaip pastaruoju me
tu sovietų vyriausybė susidorojo su rusų 
disidentais ir areštavo tokius veiklius 'ku
nigus, kaip Dimitri Dudko, įdomu paly
ginti tai su sovietine reakcija į katalikų 
kunigų veiklą Lietuvoje. Daugeliu atvejų 
katalikų dvasiški j a ten buvo žymiai atvi
resnė pasisakydama negu rusų ortodoksų 
ar baptistų: didžioji dauguma Lietuvos 
(kunigų — 522 iš 711 — 'atvirai pasiraši
nėjo dokumentus, remdami Katalikų ko
mitetą tikinčiųjų teisėms ginti (žiūrėk 
„Religion in Communist Lands“, Nr. 2, 
1979). Pats tas Katalikų komitetas yra 
pareiškęs, kad laikymasis religinėms ben
druomenėms taikomo įstatymo dažnai ne
siderina su krikščionies sąžine ar kunigo 
pareigomis. Savo laiške Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams (1979 m. 
gegužės 5 d.) jie šį dalyką dar kartą pa
brėžė, nurodydami, kad daugumas kuni
gų ir du vyskupai jau yra „išsakę savo 
pažiūras labai rimtu Bažnyčios reikalu — 
kad jie negali prisitaikyti prie 'religinėms 
bendruomenėms tvarkyti skirtojo įstaty
mo, kuris buvo primestas jiems, ir reika
lauja, kad jis būtų panaikintas.“ Katali
kų komitetas tebeveikia ir neseniai pa
skelbė pareiškimą, paremiantį kunigus, 
kurie buvo išrinkti savo parapijų tarybų 
'Pirmininkais (prasilenkiant su įprastine 
sovietų teisine praktika, pagal kurią baž
nytinė taryba, sudaryta iš parapijiečių, 
išsirenka valdžiai priimtiną pirmininką, 
kuris tada ,.samdo“ kunigą). Sovietų val
dantieji, lyginant tai su jų ypač „kieta“ 
laikysena neramesnių rusų kunigų atve

NEUTRALUS AFGANISTANAS?
Europos Ekonominė Bendruomenė pri

tarė Britanijos minčiai, kad Afganistanas 
turėtų būti neutralus kraštas, i!š kurio to
kiu atvejų Sov. Sąjunga turėtų atitrauk
ti ir kariuomenę ir savo ten pasiųstuo
sius administratorius. Planą remiančios 
ir JAV.

Rumunijos prez. Ceausescu taip pat 
siūląs tarptautiškai užtikrinti Afganiislta- 
no neutralumą. Tuo pasiūlymu esanti su
sidomėjusi ir Maskva.

BRANDTAS — RYŠININKAS TARP 
RYTŲ IR VAKARŲ?

Vokiečių ,,Der Spiegei“ rašo, kad prez. 
Carteris prašęs buvusį kanclerį Vilį 
Birandtą pabūti tarpininku tarp Rytų ir 
Vakarų.

Tokiu pat tikslu per savo ambasadorių 
Bonoje į jį kreipusis ir Maskva.

(Branditas, (kuris yra neblogai pažįsta
mas Su 'Brežnevu, sutiksiąs imtis tokios 
misijos, jei kancleris Schmidtas jam tai 
pavešiąs.

ĮKAITŲ VILTYS TOLSTA
Nors i (Iraną nuvažiavo Jungtinių Tau

tų sudarytoji komisija aiškintis šacho nu
sikaltimų -su viltimi, kad tai gal padės iš
laisvinti įkaitais laikomuosius 'amerikie
čių (ambasados pareigūnus, beit aj atola 
Chomeinis pareiškė, kad įkaitų likimą 
nuspręs Irano parlamentas, 'kuris dar nė
ra išrinktas.

Jis bus išrinktas tik apie balandžio 
mėn. vidurį.
JAV TIKRAI BOIKOTUOS OLIMPIADĄ

JAV prez. Carteris buvo pažadėjęs boi
kotuoti olimpiadą, jei Sov. Sąjunga ne
pasitrauks iš Afganistano ilki vasario 20 
d.

Kadangi nematyti jekių ženklų, kad bū
tų traukiamasi, tai prezidentas patvirti
no savo krašto nusistatymą. Spėjama, kad 
tokib pat nusistatymo laikysis idar apie 50 
kraštų. Amerika žada sudaryti sąlygas, 
kad įvairių kraštų sportininkai galėtų 
varžytis ir be olimpiados.

O Afganistane pasipriešinimas nema
žėja, tai kai kuriuose krašto rajonuose ir 
kariuomenės daugėja.

ju, į tai, galima sakyti, gana švelniai re
agavo. Penki tą Komitetą sudarantieji 
kunigai — Svarinskas, Tamkevičius, 
Zdebskiis, Kauneckas ir Velavičius — te
bedirba parapijose, rugsėjo mėn. atvirai 
visi kartu laikė pamaldas Šiluvos švento
vėje. Jie (buvo puolami 'sovietinėje spau
doje, kaltinami, kad tyčia skleidžia mela
gingas žinias, įspėjami, kad „prieš juos 
bus imamasi .priemonių.“ Religinių reika
lų taryba buvo išsikvietusi vyskupus ir 
įspėjusi dėl „ekstremistinių kunigų“ da
romosios įtakos, 'bet daugiau nieko jiems 
nebuvo padaryta. Kitas katalikų kunigas, 
B. Laurinavičius, dabar yra lietuvių Hel
sinkio (grupės narys, užėmęs 1979 m. ba
landžio mėn. mirusio kun. Garucko vietą. 
„Lietuvių Katalikų Bažnyčias Kronika“ 
tebegyvuoja, pranešinėdama religinių tei
sių pažeidinėjimus. Jau kuris laikas buvo 
aišku, kad šis neoficialus leidinys plati
namas parapijose su daugumos lietuvių 
kunigų žinda ir tyliu pritarimu. Tačiau 
daugiau kaip per trejis metus nė vienas 
kunigas Lietuvoje nebuvo nuteistas kalė
ti. Valdantieji apsiriboja baudomis už to
kius nusižengimus, kaip mokymas ar ren
gimas procesijų be leidimų. Valdančiųjų 
pasirinktosios aukos — Petkus, Gajaus
kas, Jaškūnas, visi pakartotinai įkalinti 
penkiolikai metų, ir neseniai areštuotasis 
Helsinkio (grupės narys Antanas Terlec
kas, — yra pasauliečiai katalikų sąjūdžio 
organizatoriai Lietuvoje. Galimas daly
kas, kad Lietuvos kunigų parodytasis so
lidarumas neleidžia valdantiesiems rizi
kuoti susidūrimu. Taip pat gali būti, kad 
sovietinė valdžia bando sudaryti plyšį 
tarp kunigų ir jų rėmėjų, stiprindama 
įspūdį, kad tik eiliniai tikintieji gali tikė
tis susilaukti griežtų bausmių už (prasi
žengimus prieš įstatymus, o kunigai turi 
Vatikano „protekciją“.

Atviro pasipriešinimo valstybiniam 
ateizmui ženklų Lietuvos katalikai taip 
pat yra palikę. Praeitais metais, kai Pas
valio vidurinėje mokykloje buvo paskelb
ta „ateizmo savaitė", 300 moksleivių su
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7 dienos
— Italija ruošia įstatymą, pagal kurį 

policijoje nesiregistruoj autieji užsienie
čiai galės (būti (baudžiami iki metų kalėji
mo.

— Kinija pasiryžusi pradėti drausmin
ti savo 35 mil. narių turinčią komunistų 
partiją, nes kai kurie aukštesnes parei
gas einantieji metų metais net ir susirin
kimuose nesirodo.

— Rinkimus dabar laimėjusieji Kana
dos liberalai 282 vietų parlamente turės 
146 atstovus.

— Kadaise Solženicyną Sov. Sąjungoje 
globojęs, o dabar užsienyje gyvenąs čelis- 
tas Mstislavas Rostropovičius duos kon
certą pagerbti persekiojamam Andrejui 
Sacharovui.

— Abi Korėjos pradėjo tartis dėl apsi- 
jungimo, ir tie pasitarimai vyks pakaito
mis čia1 vienos, čia kitos sostinėje.

— JAV, Vakarų Vokietijos, Britanijos 
ir Australijos diplomatai nutarė nedaly
vauti Sov. Sąjungos karinių pajėgų (įkūri
mo 62 m. sukakties iškilmėse.

— Dalias atitinkama įstaiga atsisakė 
duoti leidimą iškasti prez. Kenedį nužu- 
džiusio Osvaldo lavoną patikrinti, ar tai 
tikrai Osvaldas, ar tik į jį panašus sovie
tinis agentas.

— JAV Kalifornijos srityje kartojosi 
audros, kurios sukėlė potvynius, pridarė 
milžiniškų nuostolių ir pareikalavo žmo
nių gyvybių.

— JAV duos didelius kiekius modernių 
ginklų Egiptui.

— Jau1 nebe pirmas kartas, kad danbi- 
ninkial Britanijoje nebeklauso profesinių 
sąjungų raginimo streikuoti, ir šįkart 
■taip atsitiko, kad Valijos darbininkai nu
balsavo nestreikuoti, nors buvo kviečiami 
streiku paremti plieno darbininkus, ir 
privačių plieno įmonių darbininkai, net 
teismo pagalba priversti streikuoti, nuba
rė vėl eiti dirbti ir nepalaikyti valstybi
nių plieno įmonių streikuojančiųjų.

— Jugoslavija pasirašė su Europos 
Ekonomine Bendruomene prekybos sutar
tį, pagal kurią nemaža jos gaminių bus 
įsileidžiama be muitų, o išplėtusi preky
bą ji galės ir savo skolas užsieniuose su
mažinti.

— Europos Ekonominė Bendruomenė 
sumoka per metus 310 mil. svarų, supirk
dama daugiausia iš Italijos, taip pat šiek 
tiek ir iš Prancūzijos augintojų alyvas, 
kurių jie negali niekur parduoti, o jei 
dar, sako, įsijungs Graikija, Ispanija ir 
Portugalijai, tai reikėsią alyvoms supirk
ti skinti bent milijardą svarų (tuose kraš
tuose ūkininkai pastaraisiaiiis metais sodi
na vis daugiau alyvmedžių, tikėdamiesi 
šiek tiek uždirbti, kai jų kraštai įsijungs 
į EEB).

rengė mitingą, paskelbdami savo teisę į 
sąžinės laisvę, iškeldami lietuviškas vė
liavas ir tokius šūkius, kaip ,,Sąžinės lais
vė!“, „Laiisvė Lietuvai!“ ir „Lauk, rusai 
okupantai!“ Nors vėliau KGB tardė moks
leivius, tačiau daugumai jų nieko nebu
vo daryta. Trys mergaitės buvo „oficia
liai įspėtos“, o vienai 'buvo pasakyta, kad 
jos vieta yra būti psichiatrinėje ligoni
nėje, bet viskas tuo ir baigėsi. Tačiau (ki
toje SSSR dalyje, Ivano-Frankovsko sri
ties Novaja Greblia kaime valdžia išardė 
mažą pentekostaliečių sektos į vestuves 
susirinkusių svečių būrelį ir kaimą buvo 
apsupę MVD daliniai ir policija, pasiry
žę neleisti jaunajam su savo svečiais atei
ti į jaunosios namus. Tokia priešingybė, 
kai Novaja Greblia „rodoma jėga“ ir, pa
lyginti, „švelniai“ reaguojama į įvykius 
Lietuvoje, šaukiasi komentarų. Gali būti, 
kad čia sprendžiamasis veiksnys yra ta 
masinė parama, (kurios Lietuvoje susi
laukia katalikų Bažnyčia, žinojimas, ko
kią tvirtą paramą jai teikia visi kaimy
nai ir tikintieji tautiečiai, o Rusijoje „ti
kintieji“ yra žymiai labiau izoliuoti tarp 
abejlingesnių ^sovietinių žmonių“. Lietu
voj e, ibe to, neužmirštama, kad ateistinis 
režimas yra taip pat ir rusiškasis oku
pantas. Savo laiške Lietuvos komunistų 
partijos (pirmajam sekretoriui Griškevi
čiui šitai yra pabrėžęs a. a. kun. Garuc
kas, pakaltindamas Griškevičių, kad jis 
parduoda savo kraštą ir dvasiškai, ne tik 
politiškai. Tikintysis rusas kartais kalti
namas, kad jis esąs nepatriotiškas nepalad 
kydamas kraišto vyriausybės ir prieš už
sienio „šmeižikus“ nukreiptų įstatymų. 
Lietuvių tikinčiųjų patriotizmo suprati
mas yra instinktyviai susijęs su Bažny
čia ir neturi ryšio su sovietų primestąja 
„vyriausybe“, į kurią žiūrima, kaip į ma
rionetinį režimą. Sovietų valdantieji gal 
bijo pajudinti širšių lizdą persistengdami 
prieš jau ir (šiaip priešiškai nusistačiu
sius gyventojus.

Ar, gal būt, kai apskritai prasidėjo 
nauja kampanija prieš disidentus, ruo
šiamas naujas smūgis ir katalikams Lie
tuvoje, jeigu režimui pasirodytų nepri
imtini reikalavimai, kuriais opozicija įre
mia savo būsimųjų laimėjimų viltis?

1
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Apie Škotijos lietuvius
Murdie Rodgers pastaruoju metu ypač 

plačiai pagarsino Škotijos lietuvius po 
Skaliją ir tokiose vietose, kurios ligi šiol 
patiems lietuviams buvo neprieinamos. 
Kaip jau buvo skelbta, BBC Škotijos ra
dijas transliavo labai įdomiai ir gyvai jo 
paruoštą programą apie lietuvių kūrimą
si ir gyvenimą Lanarktšyre. Prieš tai 
Motherwell Civic teatre buvo suorgani
zuotas lietuviškas vakaras su dainų prog
rama ir tautodailės paroda. Dainavo vieš
nia solistė Gina Čapka-uskienė ir P. Dzi- 
doliiko vadovaujamas šv. Cecilijos vardo 
choras.

Ryšium su tais įvykiais net du Škoti
jos laikraščiai išsispausdino Murdie Rod
gers straipsnius: „The Scotsman“ vasario 
11 d., pavadintą „Bellshiliyje mažoji Lie
tuva“, ,,The Motherwell Times“ vasario 
8 d., „Kaip Lanarkšyre buvo įkurta lietu
vių bendruomenė“, „The Scotsman“ prie 
straipsnio išspausdino ir fotografiją „Var
po“ parduotuvės, (kuri aptarnaudavo lie
tuvius.

Abu straipsniai panašūs, bet „The 
Motherwell Times“ detalesnis. Jį ir pa
teikiame savo skaitytojams.

•»«
Po 1890 m. lietuviai, arba „lenkai“, 

kaip jie klaidingai buvo vadinami, pra
dėjo nemažais kiekiais važiuoti į La-nark- 
šyrą. Daugiausia tai vis buvo kaimiečiai, 
bėgusieji nuo skurdo ir persekiojimų, 
nes tokia dalią jie turėjo carų valdomoje 
Lietuvoje.

Daugumui jų Škotija buvo vien stab
telėjimas pakeliui į Ameriką. Tačiau kai 
kurie jų pastoviai įsikūrė šiame krašte, 
ir apie 1913 m. lietuvių apie Belllshillį 
buvo skaičiuojama tarp 4,000 ir 5.000.

Jų kiekiams didėjant, vietiniai gyven
tojai netruko atkreipti dėmesį į rajonus, 
kur lietuviai („lenkai“) įsikūrė. Pavyz
džiui, viena Bellshillio sritis tarp Glebe 
gatvės ir Main gatvės buvo pravardžiuo
jama „lenkų barakais“, o Carfinas pasi
darė žinomas kaip „mažoji Lenkija“.

Anglies kasyklos ir geležies ir plieno 
įmonės traukė į tą rajoną lietuvius, nes 
jos sudarė sąlygas gauti darbo ir, pagal 
lietuvių standartus, didelius atlyginimus. 
Tuoj iš pradžių jų buvimas išprovokavo 
tam tikrą priešiškumą.

1900 m. „The Bellshin Speaker“ rašė: 
„Vis didėjąs lenkų skaičius yra toksai 
veiksnys mūsų socialinėje struktūroje, ku
rį reikia neatidėliojant rimtai apsvarsty
ti. Visais darbo klausimais jie yra grės
mė mūsų pačių žmonių gerovei.

„Tai pat — apskritai šnekant — jie tu
ri bjauriai nešvarius įpročius kasdienia
me gyvenime, ir dėl to jų primityvaus 
tvarkos ir švaros supratimo susidaro pa
vojaus šaltinis bendruomenės sveikatai. 
Normaliai, sprendžiant pagal jų tikslus ir 
siekimus, tai yra ramūs ir taikūs žmo
nės; bet, dega, kaip ir daugelis mūsiškių, 
jie turi baisiai nenuosaikių įpročių ir 
dažnai griebiasi peilio.
„Trumpai tariant tai ko barbariškiausi 
žmonės, ir Bellshiliyje, atrodo, mes turi
me pačias tos tautos padugnes. Praeitą 
savaitę į mūsų miestą dar tų svetimšalių 
atvažiavo būrys — netoli 200, ir jų įdar
binimas reiškia, kad tai bus lemtinga 
daugeliui mūsų pačių žmonėms.“

SKUNDAI

Atkakliausi ir trtukšmingiausi skundai 
ėjo iš kasyklų darbininkų profesinės są
jungos. Lengvai galimus išnaudoti lietu
vius jos laikė grėsme įdarbinimui ir sau
gumui kasyklose, nes jie neturėjo paty
rimo ir nepajėgė suprasti kalbos.

Pavaizduoti tam galimam pavojui buvo 
minimas pavyzdys lietuvio darbininko, 
kuriam buvo nukirsta galva, nes nesu
prato nurodymo laikyti įtrauktą galvą, 
kai narve leidžiamasi į šachtą.

Tačiau profesinės sąjungos susidūrė su 
dideliais sunkumais įtikinamai apginti sa
vo tvirtinimus dėl lietuvių. Pirmiausia 
— nelaimingi atsitikimai kasyklose buvo 
įprastas reiškinys ir buvo priimti kaip 
normalus darbo dienos dalykas. Antra — 
susidurta su sunkumais išsiaiškinti, kad į 
nelaimingus atsitikimus patenkantieji tik
rai yra lietuviai, nes visuotinai būdavo 
lailkomasi praktikos, kad darbų prižiūrė
tojas ar viršininkas į darbą atėjusio lie
tuvio pavardę tuoj pakeisdavo į tokią, ku
ri lengviau ištariama.

Dėl įto Antanas Vanagaitis, Kazimieras 
Karūnaitis ir Vincas Rainkevičlus išvirto 
į Tony Millar, Charles Smith ir Vince 
Black ir šitaip įrašyti bendrovės sąrašuo
se! Kai kuriems lietuviams blogiau pasi
sekė, ir laikraščio pranešimuose buvo 
suminėtos tokios neįprastos Škotiškos pa
vardės, kaip Frank Gorilla, Joseph Coal
bag ir Antanas Kipper. Vienas visiškai 
žmogui netinkamas vardas, Matthew 
Mark, buvo duotas lietuviui, kurio laiky
sena, kaip liudytų tie Skaičiai, kiek kartų 
jis buvo patekęs teisman, vargu ar derin
tųsi su to naujojo vardo bibline kilme!

Nepaisant to pradinio vietinių gyvento
jų priešiškumo, izoliacijos ir išgyvento 
nešiorientavilmo, lietuvių bendruomenė 
gyvavo. Nuo 1914 m. buvo jau galima 
lankyti pamaldas, laikomas vietoj gyve
nančio lietuvio kunigo, eiti į lietuviškus 
vaidinimus, chorų vakarus, šokius ir or
kestrų koncertus.

Bendruomenė taip pat išlaikė du laik

raščius: „Rankpelnį“, vietinės lietuvių so
cialistų partijos organą ir jo varžovą 
„Išeivių Draugą“, daugiau tradicinių 'ka
talikų daugumos balsą. Be to, buvo kele
tas lietuviškų parduotuvių Bellshiliyje, 
Wishawe, Craigneuke ir Bumbanke, ku
rios, be kitų būtinų dalykų, aprūpindavo 
tradiciniais lietuviškais valgiais: duona, 
dešra, agurkais, blynais ir kt.

TRADICIJOS

Gyvendami ir dirbdami visiškai Skirtin
goje aplinkoje, lietuviai vistiek išlaikė 
daugelį savo atsivežtinių kaimietiškų tra
dicijų ir papročių. Iš pirmosios atvažia
vusiųjų kartos labai maža lietuvių suda
rė mišrias šeimas, ir „sutartos“ vedybos 
buvo gana dažnos. Reikšmingi įvykiai, 
kaip krikštynos, vedybos ir laidotuvės, vis 
būdavo atliekami prisilaikant kaimietiš
kos tradicijos, labai Stebinant vietinius 
gyventojus.

1907 m. „The Motherwell Times,, rašė: 
„Šventinės iškilmės, kurios šią savaitę 
vyksta Carfine lenkų vestuvių proga, gal 
bus rekordinės. Prasidėjęs penktadieni, 
tas šventimas tęsėsi dieną ir naktį (įskai
tant sekmadienį) ištisą savaitę, ir atro
do, kad dar bus tęsiamas keletą dienų ir 
naktų.

„M trečiadienio toje šventėje svečiai 
suvartojo keturias statines alaus, daugiau 
kaip 100 butelių viskės, nekalbant jau 
apie visokius gaivinančius gėrimus ir 
įvairių rūšių valgius. Tas įvykis yra kai
mo kalbų tema.“

Paprastai po tokių švenčių būdavo at
siduriama teismuose — skundų pagrindą 
sudarydavo persigėrimas.

Daugeliu atžvilgių lietuviai gyveno pil
nesnį ir daug įvairesnį gyvenimą už savo 
kaimynus vietinius. O, palyginti su lietu
viais kitur, jų bendruomenė Škotijoje bu
vo pasidariusi ir savotiškai reikšminga.
1914 m. ji, pavyzdžiui, patraukė į save 
Vincą Kapsuką, kuris vėliau buvo pasi
daręs trumpaamžės Lietuvos sovietinės 
respublikos prezidentu (.1918 m. gruodas 
— 1919 m. balandis).

EITYNĖS

Metus užtrukusios savo viešnagės me
tu Kapsukas redagavo „Rankpelnį“, o
1915 m. suorganizavo daugiau kaip 1.000 
lietuvių į žygį po lietuvių socialistų vė
liava Gegužės pirmosios eitynėse Glas- 
gowo Green. Tačiau po dvejų metų bend
ruomenę ištiko 'sunkus smūgis. Pagal 
anglų-rusų 1917 m. liepos mėn. karinį 
susitarimą apie 1.000 lietuvių buvo iš
siųsta tarnauti rusų kariuomenėje. Tiktai 
apie 100 grįžo, ir kai kuriems jų ta kelio
nė namo užtruko net iki ketvertų metų. 
Tasai prievartinis mažinimas buvo baig
tas 1920 m., kai Britanijos vyriausybė 
nutarė repatrijuoti daugiau kaip 400 ne- 
begrįžusių vyrų giminių.

Po to iš bendruomenės buvo belikęs tik 
šešėlis. Kai kurios organizacijos išsilai
kė, ypač dvasininkų vadovaujamos, ir 
apie 1930 m. buvo dar keli lietuviški cho
rai, koncertavusieji po kraštą.

Tebebuvo švenčiamos tradicinės Vely
kos, kai lietuviai iš viso krašto suplauk
davo į Bellshillį dalyvauti 6 vai. ryto pa
maldose, o paskui procesijoje Main gat

Kristijonas Donelaitis

Pavasario linksmybes
(iš poemos „Metai“)

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės, 
šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, 
Ir putodams suregs visur į nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams, 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 
Vislab tuo pulkais Išlindo vasarą sveikint.

žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. 
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo. 
Bet ir bitais jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užslmiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo 
Ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo; 
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė 
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

Ale kokie dyvai — nei viens iš didelio
pulko 

Verkdams ar dūsaudams mus lankyt nesu
grįžo; 

Ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko: 
Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę 
Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė.

vėje. Bet pamečiui pradėjo mažėti' akty
vių narių Skaičius bendruomenės organi
zacijose, ir atrodė, kad pamažu lietuviai 
neteks savo tapatybės ir savo kutūros.

ATGIMIMAS

Tačiau šiandien pradeda reikštis lyg ir 
atgimimas bendruomenėje. Choro dalyvių 
daugėja, ir planuojama pradėti mokyti 
lietuvių kalbos. Naujajame Lietuvių in
stitute Bellshiliyje — jis ir pats yra liu
dijimas tos kultūrinės gyvybės — nese
niai surengtasis disko vakaras, skelbtas 
kaip „Lietuviška manija“, užpildė visą 
salę.

Motherwell Civic teatre trečiadienį 
(vasario 13 d.) organizuojamas pirmasis 
„Lietuviškas vakaras“, kurį sudarys lie
tuvių liaudies meno paroda, lietuviškų 
dainų programa, kurią atliks Bellshillio 
šv. Cecilijos choras, ir bus rodomos 
siaids ir kalbama apie šiame straipsnyje 
minimą pirmąją bendruomenės kartą. 
Patrauklumo visam kam sudarys pasiro
dymas viešnios žymiosios solistės iš Ka
nados Ginos Čapkauskienės, kol ji yra 
Britanijoje.

Po metais vykusio apsnūdimo taip pat 
pradedama pripažinti, kad yna tokia lie
tuvių bendruomenė Škotijoje. Pastaruoju 
metu apie lietuvius pasirodė du straips
niai akademiniuose žurnaluose; tiriamąjį 
darbą (apie tą bendruomenę vykdo šio 
straipsnio autorius o BBC Škotijos radi
jas antradienį, vasario 19 d., 6.30-7.20 vai., 
transliuos gyvą ir jaudinantį bendruome
nės gyvensimo vaizdą, kaip jį nupasakoja 
patys lietuviai.“

Paskutiniame straipsnio Skyrelyje ra
šoma, kurių vietų lietuviai prisidėjo prie 
radijo programos. Programos režisierius 
Billy Kay pasakęs: Škotijoje yra daug 
kultūrų, ir tragiška, kad mes tiek maža 
apie jas težinome. Lietuviai yra Masiškas 
tokio apsileidimo pavyzdys. Juk Laniark- 
šyro srityje yra daug žmonių, kurie visą 
savo amžių čia pragyveno ir gal nežinojo, 
kad prie pat jų slenksčio pastaruosius 80 
ar 90 metų buvo bendruomenė, kurios 
kultūra yna turtinga ir skirtinga, žodžiais 
ir muzika ši programa bando pavaizduoti 
Lanarkšyro lietuvių istoriją ir kultūrą.“

Autorius straipsnį baigia sakiniu:
„Tai toli nuo anų dienų riksmo, kad 

lietuviai buvo apšaukiami „pačiais bar- 
bariiškiausiaiis žmonėmis.“

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS RAGINIMAS LIETUVIŲ 

JAUNIMUI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
vadovybė išsiuntinėjo raginimą lietuvių 
jiaiunlimu® reikšti protestą dėl Sov. Sąjun
gos žygio i Afganistaną.

Rengtaimo turinys panašus į tą, kurį pa 
skelbė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

K. DONELAIČIO POEZIJA

Vasario 18 d. suėjo 200 metų, kai mirė 
lietuvių 'grožinės literatūros pradininkas, 
garsiosios poemos „Metai“ autorius 
Kristijonas Donelaitis.

Kadangi jo raštai maža kam tepažįsta- 
mi, tai, pradėdami Donelaičio metus, pa
teikiame šįkart gabalą jo poemos iš pir
mosios dalies — „Pavasario linksmybių“.

Su lietuviais 
pasaulyje

ATITAISYTAS „HOLOCOUST“ FILMO 
KALTINIMAS LIETUVIAMS

K „Holocaust“ filmo prisimename ten
dencingą ir neteisingą kaltinimą lietu, 
viams, kad jie Varšuvos gete naikinę žy
dus.

Dėl to filmo JAV lietuvių organizacijos 
buvo parei-škusios protestą, bet tuo nebu
vo nieko laimėta.

Pagaliau buvo surastas kelias — tele
vizijos NBC stoties skundų (knyga. Pasi
rodo, kiekviena stotis turi tekią skundų 
knygą, kurioje nukentėjusieji gali pa. 
reikšti protestą. JAV veikia įstatymai, 
kurie draudžia šmeižti žmones, tai tuo re
miantis buvo įteiktas lietuvių Skundas, o 
jo nuorašai pasiųsti atitinkamoms val
džios įstaigoms. Tokį Skundą gavusi, sto
tis privalo nuskriausta j ai -grupei ar 'asme
nims leisti pasisakyti dėl paskelbtųjų ne. 
tikslumų. Jei stotis atsisakytų -tai pada
ryti, ji gali neteikti leidimo. Todėl dr. Vik
toras Stanikus, ALT-os ir LB veikėjai 
Clevelande su grupe lietuvių ir surado 
tokį kelią. Ir NBC stočiai, kuri rodė ,,Ho. 
locoust“ filmą, (kito kelio nebeliko, kaip 
tik duoti 10 kartų pasisakyti įvairiu lai
ku, o 3 kantus net tokiu metu, kai būna 
daugiausia žiūrovų.

1979 m. gruodžo 2-9 d. d. 10 kartų per 
NBC televiziją buvo perduotas 20 min. 
pasikalbėjimas su dr. Stankum ir kun. 
K. Pugevičium.

Toji pati televizijos stotis dar papildo
mai davė lietuviams programoje laiko, ir 
tada pirmą kartą Amerikoje buvo rodo, 
mi vaizdai, kaip buvo vykdoma rusų oku
pacija Lietuvoje.

Vietinė žydų bendruomenė taip pat pa
reiškė pasitenkinimą, kad klaida atitai 
syta, nes, prieš kreipiantis į televiziją, 
buvo išsiaiškinta, kad lietuviai Varšuvos 
geto naikinime nedalyvavo. Remiantisi 
Nuemfoergo teismo duomenimis ir Bar 
Marko knyga „Sukilimais Varšuvos gete“, 
buvo įrodyta, kad ne lietuviai dalyvavo, 
bet etninė vokiečių grupė iš Latvijos.

Taip NBC televizijos bendrovė, rodžiu
si „Holocoust“ filmą, atitaisė lietuviams 
padarytąją skriaudą. Dabar gal būtų ei. 
lė DELS lar LB centro nariams ati-talilsyti 
tą klaidą ir per BBC -televiziją.

Filmais „Holocoust“, be abejo, bus ir 
dar rodomas. Tos vietos, kur kalbama 
apie lietuvius, turėtų būti išmestos.

IŠ AUŠROS VARTŲ MARIJOS 
PAVEIKSLO ISTORIJOS

Kun. P. Dauknio redaguojamųjų „Tė
viškės Aidų“ vedamajame ralšcma, kad 
Vilniaus Aušros vartų stebuklingasis pa
veikslas -garbinamas jau trys šimtai me
tų. Paveikslo paveikti daugelis rašytojų, 
poetų, muzikų sukūrė legendų, poemų, ei
lėraščių, giesmių ir himnų Marijos garbei.

Norėdami sustiprinti Vilniaus ir jo 
krašto okupacija, lenkai norėjo Aušros 
vartų Marijos paveikslą apvainikuoti Len
kijos karalienės titulu. Bet popiežius to
kiam vardui lenkams nedavė leidimo. Ta
da 1927. IV. 1 paveikslas buvo vainikuo
tas senuoju Gailestingumo Motinos vardu.

Vainikavimo dieną, rašoma, užėjo to
kia smarki audra su perkūnija, kad iškil
mės tegalėjo vykti tik katedroje. Liūtys 
tęsėsi ligi pat vakaro, ir susirinkusios 
minios buvusios išsklaidytos.

Kun. J. Ambraziejus
(125 m. gimimo Sukaktis)

Tai buvo žymus visuomenės veikėjas, 
spaudos mylėtoj-as ir skleidėjas. Rūpino
si Vilniaus krašto žmonių švietimu ir lie
tuvių kalbos išlaikymu.

J. Amlbraziejus-Ambrazevičius gimė 
1855 m. vasario 9 d. Baigė -Seinų dvasinę 
seminariją ir 1880 m. buvo įšventintas 
-kunigu. Darbavosi Varšuvos ir Vilniaus 
vyskupijose. Gyvendamas Vilniuje, išju
dino lietuvius reikalauti sau tame mieste 
atskiros bažnyčios. Į tą sąjūdį įsijungė 
paprasti žmonės, tarnaitės, darbininkai, 
moksleiviai ir kiti miesto gyventojai. Ku
nigui talkininkavo 12 inteligentų, vadina
mųjų „12 Vilniaus apaštalų“. Kartu su 
kitais jie pasirašydavo popiežiui siunčia
muosius prašymus, kad leistų lietuviams 
turėti pamaldas gimtąja kalba. O kai bu
vo atgauta šv. Mikalojaus bažnyčia, tai 
giedoti ten ėjo visų pažiūrų lietuviai. Bet 
tokia kunigo veikla labai nepatiko len
kams, ir Vilniaus vyskupas jam nedavė 
bažnytinių beneficijų. Rūpinosi jis spau
dos atgavimu ir įtikinėjo aukštuosius Vil
niaus administratorius, kad -lietuviams 
reikia grąžinti spaudą.

Atgavus spaudą, leido ir redagavo „Lie
tuvos Bitininką“; jo išleido apie 12 nume
rių, ir bevelk pats vienas paruošdavo jam 
medžiagą. Vėliau Vilniuje leido ir reda
gavo „šviesą“. Šiltas laikraštis buvo pa
skirtas kovai už lietuvių teises Vilniaus 
vyskupijos bažnyčiose. Buvo vienas pir
mųjų iniciatorių įsteigti tokią sąjungą, 
kuri rūpintųsi sugrąžinimu teisių lietuvių 
kalbai katalikų bažnyčiose Lietuvoje. Pa
rašė lietuvišką elementorių, išleido lietu- 
vių-denkų-rusų kalbų žodyną.

NAUJUOSE „METMENYSE“

Paskutiniame (38) ,,Metmenų“ žurnalo 
numeryje daugiausia vietos Skirta dviems 
sukaktims — Vilniaus universiteto ir V. 
Krėvės mirties dvidešimtpenkmečio.

Daugiau Vilniui, ne vien tik jo -univer
sitetui skirti du dideli laiškai, kurie buvo 
Išspausdinti lenkų kalba Paryžiuje lei
džiamame „Kultūros“ žurnale. Vieno jų 
autorius yra iš Lietuvos kilęs lenkų poetas 
Czeslaw Milosz, studijavęs Vilniuje ir 
laiške prisimenąs savo meto sąlygas ir 
nusiteikimus. Antrojo — Tomas Venclova, 
gyvenęs ir studijavęs Lietuvos sostinėje 
jau tarybiniais laikais.

V. Krėvės sukakties proga pateikiama 
pluoštelis jo paties atsiminimų. V. Maciū
nas, surinkęs -gausybę šio rašytojų laiškų, 
duoda žurnale daug jų, rašytų M. Bir
žiškai, V. Sruogienei, A. Sennui, P. Skar
džiui, J. Aisčiui, A. Vaičiulaičiui, A. Kai
riui, A. Garmui, č. Grincevičiui, J. Pruns- 
kiiui ir kt. Tie laiškai iš tikro supažindina 
su rašytojo -rūpesčiais, nusivylimais ir 
svajonėmis.

V. Krėvei dar skirti V. Trumpos straips
nis ir A. Nykos-Niliūno -atsiminimai.

Besidomintiems politika ir Lietuvos 
ateitimi ypač reikšmingas pasirodys Alg. 
Gurecko straipsnis ,,Tautų apsisprendi
mas ir Rytų Europos taikos pagrindai“, 
kuriame svarstoma, k-aip gali- -atrodyti 
Eu-rcipos žemėlapis, kai -subyrės Sov. Są 
junga.

KUN. K. PUGEVIČIAUS KELIONĖS 
Į EUROPĄ TIKSLAS

Pasaulio Lietuvių Benldruomenės pra
nešimu, kun . Kazimierais Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tarybos ir 
Lietuvių -Informacijos Tarnybos vedėjas 
ir BATUNo organizacijos direktorius, 
BATUNO prašomas, vasario 3 d. išskrido 
iš New Yorko į Šveicariją kelioms savai
tėms, nes ten Ženevoje nuo vasario 4 d. 
iki kovo 15 d. vyksta Jungtinių Tautų 
žmogaus Teisių Komisijos sesija.

Kun. K. Pugevičius nusivežė įvairių 
dokumentų apie žmogaus teisių atėmimą 
okupuotoje Lietuvoje ir kituose Pabalti
jo kraštuose.

PLB Valdyba -paprašė Šveicarijos LB 
-pirmininką dr. A. Kušlį ir Šveicarijoje 
gyvenantį Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos narį dr. jur. Albertą Gerutį palaiky
ti artimus ryšius su kun-. Pugevičiumi. 
JAV LB, Kanados LB ir PLB savo lėšo- 
mis prisidėjo -prie šios svarbios kelionės 
finansavimo.

Žmogaus Teisių Komisijoje Ženevoje 
šiuo metu yra praėjusią vasarą Jungti
nėms Tautoms įteiktoji Jaunimo Peticija 
su 150.000 parašų.

PREMIJA A. SAULAIČIUI
1979 m. Vydūno fondo j-aunimo premi

jos laureatu tapo kun. Antanais -Sauiaiiitis.

V. DAUNORAS DAINUOJA LIETUVOJE
Prieš kurį laiką -solistais Vaclovas Dau

noras laiškais skundėsi išeivių spaudote 
dėl sovietinės valdžios jam daromųjų ne
teisybių. -Gavęs leidimą, nuvažiavo į JAV, 
surengė koncertų, vieną jų Jaunimo Cen
tre Čikagoje. Tais koncertas sukėlė aštrių 
ginčų ir nesutarimų lietuvių visuomenė
je.

Dabar, kiaip Lietuvos spauda rašo, V. 
Daunoras turėjo rečitalį valstybinėje fil. 
harmonijoje Vilniuje, taip pat atliko Š. 
Guno operoje „Faustas“ Mefistofelio ro
lę.

Mėgo bitininkystę ir sodininkystę, net 
sugalvojo keletą naujų avilių projektų. 
Išrado stiprų tepalą reumatui gydyti ir 
tam vaistui sugalvojo vardą — „Priešas“. 
O kad žmonės suprastų jo gydomąją ga
lią, tai lietuvių ir rusų kalba paruošė kny
gutę. Domėdamasis ūkio reikalais, parašė 
knygutę apie vištų auginimą. Rengė slap
tus -spektaklius, suorganizavo pirmąjį 
Vilniaus lietuvių chorą ir kai kurioms 
dainoms parašė muziką. Spaudoje kėlė 
mintį nupirkti Verkių dvarą ir jį paskir
ti lietuviškiems reikalams.

Kun. J. Ambraziejus stengėsi lietu
viams paruošti ir religinės literatūros. 
Tuo reikalu parašė ir 1905 m., gavęs Ro
mos aprobatą, išleido „Trumpą Rymo ka
talikų katekizmą“. Primintiina, kad tuo
met Vilniaus kapitulos soste sėdėjo vysk. 
E. Roppas, o pati kapitula nuo pat jos 
įsteigimo (1388 m.) buvo lenkų „globoje'1, 
kuri visą laiką piršo „polska wiara“ ir 
lietuvius vedė ne į Dievo, bet tik į Len
kijos karalystę. O lietuvių tautinis atgi
mimas esąs tik kova prieš Dievą. Tokia 
tragedija Lietuvos bažnyčiose ir lietuvių 
veikėjų persekiojimas vyko ir vysk. E.

Roppo laikais. Į vyskupo „priešų“ įkai
čių pateko ir kun. Ambraziejus, kiurį 
lenkiškas „ganytojas“ pasiryžo neteisin
gai suniekinti. Tai 1907 m. balandžio 12 
d. -dekretu kunigo parašytąjį katekizmą 
įrašė į Romos indeksą. Tai yra pirmas 
lietuvių katalikų kunigas, kurio parašyto
ji knyga pakliuvo į „Index librorum pro- 
hibiitorum“. Įdomu ar tas katekizmas dar 
ir dabar yra įtrauktas į Vatikano drau
džiamųjų knygų sąrašą.

Kunigas Juozas Ambraziejus mirė 1915 
m. birželio 27 d. Vilniuje.

V. Vytenietb
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SIBIRO TREMTYJE

Po ilgos etapinės kelionės jis buvo nu
gabentas j Kirensko miestuką, 100 km 
nuo Irkutsko. Ten už nepaklusnumą ad
ministracijos įsakymu buvo sunkiai su
muotas. Pilsudskis savo tremties bausmę 
baigė 1892 metais. Jis tada buvo 24 metų 
amžiaus vyras. Grįždamas pakelyje suti
ko grupes naujų tremtinių, vadinamų 
„brodiagų“ — niekšų. Jų tarpe buvo ne
mažas skaičius ir lietuvių. Kaip matome 
iš visokių istorinių šaltinių, trėmimai į 
Sibirą nenustojo ir nesumažėjo. Jie vyko 
prie baltojo caro, o prie raudonojo šimte
riopai padidėjo.

VĖL TĖVIŠKĖJE ■— NERIMAUJA

Pilsudskis, grįžęs į Vilnių, vėl įsijungė 
į socialistinį pogrindį. Organizavo laik
raščio „Robotnik“ — Darbininkas išlei
dimą. Pats dažnai rinkdavo raides, rašė 
straipsnius, 'atsišaukimus ir pats jį plati
no. Pirmas Darbininko numeris išėjo 
1894 m birželio mėnesį. Tuo metu Varšu
voje kilmingieji, turtingieji ir dvasiškiai 
linko prie taikingos caro peršamos politi
kos su Rusija. Pilsudskis su tuo nesutiko.

1899.7.15 Pilsudskis vedė Vilniaus gra
žuolę Mariją Koplewską-Juszkiewicz, iš
siskyrusią daktaro dukterį, kuri iš pirmo 
vyro turėjo dukrą, vardu Vanda. Jo žmo
na taip pat priklausė socialistų pogrin
džiui. Sutuoktuvės įvyko evangelikų baž
nyčioje, Lomžos srityje. Neužilgo žanda
rai Pilsudskį ir jo žmoną areštavo. Tada 
taip pat buvo konfiskuota ir slapta spaus
tuvė. Pilsudskiui buvo primesta, kad jis 
turėjo ryšius su Lietuvos pogrindžiu.

KALĖJIMAS, PABĖGIMAS IR 
TOLIMESNĖ VEIKLA

Pilsudskis, nubaustas kalėjimu 15 mė
nesių, vaidino pamišėlį, pschiškai nesvei
ką. Vaidino todėl, kad lengviau būtų pa
bėgti. Pabėgimą suorganizavo partijos 
draugai. Pilsudskis, pabėgęs iš kalėjimo, 
išvyko į Angliją — Londoną ir veikė ten 
su savo draugais kurie turėjo partijos 
spaustuvę. Neužilgo atsirado ir jo žmona, 
kuri buvo iš kalėjimo išleista už užstatą.

Sužinojęs, kad krašte yra suimti svar
besnieji partijas veikėjai, kitiems nega
lint į ten vykti, jis pats išvyko. Grįžęs į 
Krokuvą, sutvarkė partijos veikimą ir iš
vyko ilgesniam laikui į Vilnių. Ten per
organizavo partijos veikimą ir jos struk
tūrą. šeštame partijos suvažiavime buvo 
nustatytos veikimo gairės su žydais ir lie
tuviais. Lietuvių reikalai buvo svarstomi 
todėl, kad 4-tame suvažiavime, 1897 m., 
Pilsudskiui pasiūlius, buivo susilaikyta 
niuo atskiros socialistų partijos, kokią no
rėjo turėti lietuviai socialdemokratai, stei
gimo. Tuo metu Pilsudskis atstovavo Lie
tuvai.

Prieš prasidedant karui Tolimuose Ry
tuose, 1904 m. lenkų socialistai pasiūlė 
japonams, kad lenkai suorganizuos pas 
juos lenkų legionus. Tam tikslui buvo gal
vojama paskleisti rusų kariuomenėje tūks
tančius .atsišaukimų, kuriuose būtų ragi
nama .bėgti iš jos ir jungtis prie organi
zuojamų lenkų legionų. Atsišaukimai 
turėjo būti be partijos parašo, bet su 
Čensttakavos Dievos Motinos atvaizdu.. Iš 
to projekto mažai kas teišėjo...

Iš Japonijos Pilsudskis grįžo Lenkijon 
per Kanadą ir visokiais būdais stengėsi 
apsnūdusią Lenkijos visuomenę pažadin
ti, kad toji siektų atgauti pilną laisvę ir 
nepriklausomybę. Tam tikslui jis su savo 
bendradarbiais steigė „Organizacija Bo- 
jowa“, kariškus ratelius-legionus, kurie 
vėliau tapo Lenkijos karinių jėgų pagrin
du. Organizacijai tačiau stigo pinigų. „Iš 
baimingos visuomenės jų gauti negalėjo
me“, sako Pilsudskis savo raštuose. Kasai 
papildyt buvo daromi bankų užpuolimai.

Vienas iš žymesnių užpuolimų, kuris 
įėjo į Lenkijos istoriją, buvo „Akcija 
Bezdanska“ — Bezdonių akcija. Pilsuds
kis jai ruoišėsi 9 mėnesius. Bezdonys — 
tai geležinkelio stoties miestelis netoli 
Vilniaus. Pašto vagono užpuolimas buvo 
įvykdytas 1908.9.26. Užpuolimui buvo pa
ruoštas 17 vyrų būrys, kuriam asmeniškai 
vadovavo pats Pilsudskis. Tame būryje 
buvo vėliau žymūs Lenkijos politikai ir 
veikėjai: Aleksander Prystor, Walery 
Slawek, Tomasz Arciszewski ir kiti. Be 
to, užpuolime dalyvavo Aleksandra Szer- 
biniska, antroji Pilsudskio žmona. Pirmoji 
žmona buvo mirusi. Taip pat ir jos duktė 
Vanda mirė džiova 1906 m. Su antrąja 
žmona Pilsudskis turėjo dvi dukteris, 
Vandą ir Jadvygą.

Pašto vagono užpuolimo akcijoje buvo 
pagrobta 200.000 rublių. Pilsudskis vėliau 
aiškinosi, kad jis buvo priverstas tai pa
daryti, nes nenorėjo aukų maldauti i!š su- 
vaikėjusios ir baimingos Lenkijos visuo
menės. Pinigai buvo labai reikalingi. Be 
jų partijos veikla buvo suvaržyta.

Kai kurių žinomų lenkų veikėjų Pil
sudskio veikla buvo smerkiama. Tuo lai
ku žinomas rašytojas ir polemikas Alek
sander Swietochowski rašė „Tai praker
toji karta“. Kitas žymus rašytojas, Hen

rikas Sienkiewicz, atvirame laiške pa
smerkė partijos banditizmą.

Nuo 1904 metų Europoje prasidėjo ne
ramūs laikai. Galingųjų ginčai ir tryni
masis teikė Pilsudskiui vilčių dėl Lenki
jos laisvės. Politinėje Europoje padėtis 
kaito. Prancūzų-rusų blokas turėjo prieš 
Save Vokietiją ir jos sąjungininkus Aus
triją ir Italiją. Vyko ne tik diplomatų, beit 
ir Anglijos karaliaus Edvardo su caru 
Mikalojumi pasimatymai Taline. Balkanai 
virto parako statine. Pasigirdus pirma
jam šūviui, pradėjo byrėti ne tik Lenkijos 
150 metų trukusi vergija, bet taip pat ir 
kitų pavergtųjų tautų pančiai nebeišlaikė. 
Pilsudskio ir jo idėjos draugų darbas ir 
pasiaukojimas nenuėjo niekais. 'Lenkija 
atgavo laisvę ir nepriklausomybę 1918 m.

Versalio sutartimi Lenkija buvo privers
ta pasirašyti traktatą dėl tautinių mažu
mų apsaugos. Lenkai dėl to jautėsi labai 
užgauti. Baltijos valstybėms tokio trak
tato nereikėjo pasirašyti. Po to, Pilsuds
kis ilgus metus asmenilškai-diktatūriškai 
valdė Lenkiją iki 1935 metų, iki savo 
minties.

Pilsudskis visą laiką svajojo apie Vil
nių, kol jis klasta su savo įrankiu gen. 
Želigovskiu, neužgrobė. Be to, jo gyveni
mo svajonė buvo, jeigu ne taikos,tai klas
tos ir intrigos būdu užimti Lietuvą, Gu
diją ir Ukrainą, prijungiant jias prie Len
kijos ir sudarant federaciją siu autonomi
jos teisėmis.

Pilsudskis paliko žmoną Aleksandrą ir 
dvi dukteris. Jo žmona su dukterimis, 
prieš rusams užimant Vilnių, pabėgo iį 
Lietuvą, į Kauną. Joms prezidentas Sme
tona siūlęs prieglobstį Lietuvoje. Dėl ne
aiškios Lietuvos politinės padėties PilsudS- 
kienė su dukterimis, draugų padedama, 
paslaptingai atsirado Anglijoje.

Pilsudskis, būdamas Lenkijos maršalu 
ir jos vyriausiu politiku, dažnai abejoje 
dėl savo kilmės ir lenkiškumo. Viename 
slaptame ministerių posėdyje 1930 metais 
viešai pasakė: ,,Ja chyba ne jestem Polia- 
kem“ — aš gal būt nesu lenkas. Vieną 
sykį politikų ir kariškių posėdyje po 1926 
perversmo pasakė: ,,Granice falszu fabri- 
kowanego w Polsce są neslychane“ — 
fabrikuojamam melui Lenkijoje nėra sai
ko. Taip rašo Wladyslaw Pobog-Malinows- 
ki, knygoje „Najnowsza historia polit'icz- 
na“, psl. 640, 2-as tomas.

Turiu pažymėti, kad čia tik labai pa
viršutiniškai yra paminėta Pilsudskio 
veikla. Taip pat ir jo biografija yra pa
duota suglaustai.

Įdomu būtų, jeigu tas tariamasis Pale
mono palikuonis Pilsudskis būtų apsi
sprendęs likti Ginetu ir būtų pasilikęs 
lietuviu ir savo jaunas jėgas, energiją ir 
sugebėjimus panaudojęs Lietuvai, o ne 
Lenkijai, kokia šiandien būtų buvusi Lie
tuva? Kartais vienas žmogus, valstybės 
vyras nulemia visos tautos likimą. Paim
kime kad ir Jogailą, kuris Lenkijai davė 
daugiau gero ir garbės negu dėšimt kitų 
karalių.

L. KACIUŠYTEI PIRMOJI VIETA 
PARYŽIUJE

Tarptautinėse plaukimo varžybose Pa
ryžiuje vilnietė L. Kačiušytė 100 m plau
kime krūtine laimėjo pirmąją vietą.

Sov. Sąjungos lenigvaatletų varžybose 
rutulio stūmime trečiąją vietą užėmė R. 
Muzikevičienė, o ketvirtąją B. Keršulie- 
nė.

A. Sabonis, neseniai iššokęs į tolį 8 m 
6 cm ir tuo 'pasiekęs geriausią Sov. Sąjun
gos šio sezono rezultatą, šį kartą pajėgė 
nušokti tik 7,69 m. Jam teko trečioji vie
ta.

TRADICINĖS SARTŲ EŽERO ŽIRGŲ 
LENKTYNĖS

Šių metų žiema Lietuvoje šaltoka, ir 
Sartų ežeras buvo užklotas storais sniego 
kailiniais, kaip raišo „Valstiečių laikraš
tis“. šalčiui neprasiskverbiant, ledais bu
vo ploniais, ir dėl to atsisakyta tradicinių 
žirgų lenktynių ant Sartų ežero. Lenkty
nėms pasirinktas .Utenos hipodromas.

Tarp važnyčiotojų ypač pasižymėjo P. 
Navalinskas, laimėjęs 3 pirmąsias vietas 
ir vieną trečiąją.

SUMUŠTAS A. KUČINGIS

Žinomas operos solistas Antanas Kučin
gis praeitą rudenį buvo rastas žiauriai su
muštas netoli savo namų Aušros gatvėje, 
Kaune. Jis yra 80 m. 'amžiaus.

1947 m. A. Kučingis buvo ištremtas į 
Sibirą. Iškalėjęs 10 metų, grįžo ir buvo 
priimtas į Vilniaus operą, kurioje išdai
navo iki 1961 m. Vėliau būdavo kviečia
mas padainuoti Ikai kurias partijas.

SUVENYRAI OLIMPIADAI

Lietuvos dailininkai sukūrė Visą eilę 
pavyzdžių suvenyrams Maskvos olimpia
dai.

Lietuvos fabrikuose gaminami olimpia
dai krepšiai, palapinės, miegamieji mai
šai, vaikiški kombinzonai, kaklaraiščiai, 
kepuraitės ir kt. Prekių numatoma par- 
dluoti už 15 ir pusę milijonų rublių.

EUROPOS LIETUVIS

Slkaityteįu CaiaAai
DĖL J. GRINIAUS (LAIŠKO

Dr. J. Grinius džiaugiasi, kad „E.L.“ 
parašė apie Stalino elgesį su jam nepatin
kančiais kompozitoriais. Gal tas Stalino 
elgesys bus paskatinęs Grinių panašiai 
elgtis su menininkais ir žurnalistais. Jis 
smerkia garsųjį menininką Picasso už ty
čiojimąsi iš žmonių, o redaktorių už tai, 
kadi jis išspausdino to menininko paveiks
lo imitaciją —■ pamėgdžiojimą. Mat, tas 
menininkes vaizdavęs žmones, o ypač 
moteris sudarkytais veidais, net kiaulės 
ar gyvatės snukiais. Redaktorius drįsęs 
to menininko paveikslo pamėgdžiojimą 
įdėti pirmajame puslapyje ir dargi neto
li vyskupo Deksnio žodžio.

Kaip žinoma, Stalinas jam nepatinkan
čius menininkus ar žurnalistus siuntė į 
gulagus. Dr. Grinius, tiesa, tai nesiūlo. 
Gal dėl to, kad Picasso jau 7 metai kaip 
yra miręs, o ir gulagų pas mus nėra. 
Bet, jo manymu, reikia uždrausti tokius 
paveikslus spausdinti laikraštyje, nes jie, 
esą, yra pasityčiojimas iš krikščioniškų 
jausmų.

Perskaitęs jo minėtąjį laišką, aš dabar 
galvoju, kad reikėtų uždrausti redakto
riui spausdinti laikrašty visų kubistų, 
surrealistų ar panašių paveikslus ar jų 
pamėgdžiojimus. Neduok, Dieve, kas nors 
išdrįstų išspausdinti, pvz. Chagallo pa
veikslą su danguje skraidančiomis karvė
mis (kad ir be aureolių). Pirmiausią — 
kiekvienas žino, kad danguje skraido tik 
augeliai, o ne karvės. Antra, Chagall yra 
ne krikščionis, o žydas. Ir trečia — bū
damas toks, jis drįso iliustruoti šventąjį 
raštą. Tai būtų pasipiktinimas ne tik dr. 
Griniui o ir visiems lietuviams, kurių 
dauguma yra krikščionys ir kurie pakan
kamai kenčia dėl komunistų patyčių oku- 
puotoj Lietuvoj. Mykolas B.

PASITIKĖJIMO KLAUSIMAS

„Europos Lietuvyje“ dabar nemaža ra
šoma visokiais mūsų vietiniais reikalais. 
Norėčiau ir aš vienu kitu žodžiu įsijung
ti dėl pasitikėjimo ir abejingumo.

Kai steigiamas koks nors naujas fon
das ar prašoma šiam ar tam aukoti, lie
tuviai nebeskuba, nes kažkaip nebepasi- 
tiki, kad vidkas, kas pradedama, bus iki 
galo tvarkingai išvesta. 'Lietuviai gana 
dideli entuziastai, tuoj viskam pritaria, 
nors ne visada iišeinla taip, kaip būna su
galvota. štai Mančesteryje buvo svars
tomais naujų namų pirkimo siūlymas. 
Pasiprašiau balso ir pasakiau: pirmai su
siraskite patyrusius vedėjus, sąžiningus 
ir mokančius nuoširdžiai su žmonėmis

Ne vien tik duona, bet...
Britų ,,The Times“ gruodžio 14 d. išsi

spausdino savo bendradarbio Michael 
Elny on pranešimą iš Maskvos apie duoną. 
Jis rašo:

„Pranešimai apie Sov. Sąjungos pras
tą derlių ir kad Rusija perka iš Amerikos 
grūdus verčia kai kuriuos žmones įsivaiz
duoti, kad Rusijoje trūksta duonos.

Telks įspūdis yra klaidingas. Pirmiau
sia, įsivežamieji grūdai beveik išimtinai 
naudojami gyvuliams šerti. Antra, duonos 
trūkumas, galimas daiktas, būtų vienin
telis dalykas, kaip rusas sakė, kuris galė
tų tuojau pat nuversti komunizmą.

Nėra nieko ypatingesnio už rusišką 
duoną. Neperdedant galima sakyti, kad ji 
yra geriausia pasaulyje. Jokiia tauta, gal 
tik išskyrus prancūzus, taip rimtai ne. 
vertina duonos. Tai yra gyvybę teikianti 
medžiaga, tikra ir simboliška ruso maisto 
esmė, pagrindas daugelio rusiškų posa
kių ir priežodžių.

„Duona, taika ir žemė“ buvo rusų re
voliucionierių šūkis, ir rusui, per ilga 
įpratintam prie sunkumų, badas tik tada 
tebūna tikras, kai nėra duonos. Anksty
vieji komunistai piaultuvą, javams kirsti 
įrankį, kaip dalinį simbolį įsijungė į savo 
vėliavą, žemės rutulį supančios kviečių 
varpos tebėra ir dabar sovietinės ernble. 
mios papuošalas.

Rusai daug duonos valgo: Maskva kas
dien sunaudoja jos 2.300 tonų. Ir yra ne
maža jos. Maskvos 58 kepyklos gamina 
jos daugiau kaip 100 rūšių: kepalai viso
kių pavidalų ir dydžių, juoda, balta ir 
rusva, su sėklų priemaišomis ir priesko. 
niais, traška, drėgna, standi ar lengva.

Rusui duona turi būti šviežia. Šiame 
krašte nėra suraikiotos duonos, ir labai 
maža tepardavinėjama gatavai suvyniotų 
kepalų. Daugumui rusų .užeiti į duonos 
parduotuvę yra kasdieninė 'apeiga.

Daugelyje duonos parduotuvių kepalai 
būna sudėti į lentynas, o netoliese guli 
specialus šaukštas. Rusė senutė neims ke
palo, pirma tuo šaukštu nepabaksnojusi 
įsitikinti, ar šviežias. Puskepaliai iš
graibstomi tuojau — neleidžiama jiems 
sudžiūti ar sužiedėti.

Minkšta juoda duona yra tikroji rusiš
ka. Sunki ir maistinga, o taip pat ir pi. 
giausia ir populiariausia kaimuose. Gerai 
patraukus jos kvapo po gurkšnio vodkos 
sulaiko, kad neprasiveržtų, ašaras.

Tarp kitų populiariųjų rūšių, kuri bū
davo vaidinama prancūziška ir žinoma 

elgtis. 'Šitaip įsigysite pasitikėjimą, ir 
žmonės mieliau duos pinigų. O juk na
mai daug kainuos, į juos reikės sudėti 
daug tų pinigų, ir ar jie bus lietuviški?

Visiems kaip pavyzdys stovi pries akis 
dabartinė Lietuvių Sodyba. Vedėjai, tie
sa, lietuviai, o visi kiti tarnautojai yra 
kitataučiai. Ar tokia padėtis gali kelti en
tuziazmą aukoti dar vieniems namams 
pirkti? Ir Lietuvių Sodyba iš pradžių la
bai džiaugėmės, buvom patenkinti. O da
bar ji tolsta nuo mūsų ir ne tik dėl to, 
kad sunku ją pasiekti. Kai visur sutinki 
kitataučius, tai kyla pagrįstą abejonė, ar 
ta Sodyba lietuviška. O kai čia šitaip, tai 
gal panaši padėtis bus ir naujai nupirk
tuose namuose. Tarybos suvažiavime 
Mančesteryje gražiai buvo pasakyta: jei
gu šimtas žmonių sumestų po šimtą sva
rų, jau būtų graži suma. Taigi, o ar ten 
ne kitataučiai tvarkysis tuose namuose, 
pirktuose už lietuvių sumestas šimtines?

Pasitikėjimą menkina ir kiti visokie 
dalykėliai. Toli įgyvendamas, žmogus gi 
nenueisi kiekvieną kartą išsiaiškinti dėl 
šio ar to, kas tau ne taip atrodo, kaip tu
rėtų būti, šitai pirkome Lietuvių Namų 
Bendrovės akcijas. Tas pirmąsias vėliau 
inedkiėjia pakeiski. Nusiurkėimiei praėjo 
daugiau kaip metai, o akcijų nėra nei se
nų, nei naujų. Užsukę iį Londoną, pasi
klausėme. O ką gi išgirdome? Sako, visi 
gauna, tik jūs vieni ne. Po to, tiesa, akci
jos netrūkūs atėjo. Arba už leidinius kar
tą pasiunčiau 2,50 sv. daugiau negu rei
kėjo. Buvo paskelbta., kad aukojau 25 pe
nus. Še tau, sakau, Ramoniene! Na, tiek 
to. Kitą kartą permokėjau 75 penus, tai 
buvo ipaiskeUfbta, kad aukojau 2,50 sv. 
Štai tokie dalykai mius, toli gyvenančius, 
po truputį ir atbaido nuo visa ko. Arba iš 
anksto 'užsisakiau knygą „Britanijos lie
tuviai“ ir sumokėjau, kiek tada buvo nu
matyta. Užsisakiau .vieną, o mano sąskai
ta atėjo net trys, ir buvau paprašyta dar 
primokėti, nons jau buvau įsumiokėjusi, 
kiek nustatyta iš anksto užsisakantiems.

Abba, žiūrėkite, ir tie tolimesni daly
kai — Vilkas, PLB. Apie Vasario 16 vis 
renkamos auko Vlikui. Tik štai iškai
tau „Akiračiuose“, kad Vilko pirminin
kas išvarė iš posėdžio PLB atstovą, nes 
jis padaręs kiaulišką pareiškimą, prime
nantį Gromykos kalbą. O Vliko valdybos 
PLB valdybai pasiųstame laiške dėl to 
įvykio sakoma, kad PLB atstovas išva
rytas iŠ posėdžio, nes peržengęs savo 
kompetenciją. Sakykite, kai tokie dalykai 
vyksta, kaip tada aukoti ir remti? O jau 
daug metų vyksta panašūs nesusiprati
mai, kurie mums numuša nuotaiką, mes 
daromės vis abejingesni.

O. Ramonienė

kaip miesto duona — pailgi trapios plutos 
kepalai, stoličny, 'kurią anglai vadina 
prancūziška duona; korovai — apvalūs 
kaimiški kepalai, ir įborodinsM — rusva 
duona, maišyta su kmynų grūdais.

Maža Maskvos parduotuvių teturi par
duoti visų rūšių. Viena geriausių parduo
tuvių dar iš priešrevoliucinių laikų yra 
Fi'lipovsky.

Duona be galo pigi. Valstybės subsidi. 
juojama kalina nesikeitė 25 metus, ir ji 
įvairuoja .nuo 10 kapeikų už juodos kepa
lą ilki 28 kapeikų (pagal oficialų kursą 39 
peniai) už didelį baltas.

Iš tikro duona yra telkia, palyginti, pi
gi, kad daugumas kaimiečių ja šeria savo 
kiaules ir lesina vištas. Spauda nuolat įti
kinėja, kad jie taip nedarytų, ir smerkia 
niekingą rusų įprotį išmesti didelius kie. 
klius nesuvalgytos duonos. Seniau niekais 
neišmesdavo duonos, laikytasi įsitikinimo, 
kad taip daryti yra labai bloga žadantis 
dalykas.

Rusiška duona neturi jokių išsilaikyti 
padedančių priedų ir turi būti tuojau ga
benamai, kai tik iškepama. Pats dažniau
sias bet kurio miesto vaizdas yra sunkve
žimis su (paprasčiausiu užrašu „Duona“, 
bet kuriuo dienos metu pristatiniėjąs duo. 
ną. Tokie dažnai sutinkami tie sunkveži
miai, kad kartais jie panaudojami gir
tiems iš gatvių surankioti. Stalinio laikais 
jie taip pat būdavo naudojam! politi. 
niams kaliniams gabenti.

Nors duoną dar vis .automatiškai pa. 
duodama restoranuose ir prie ruso kiek
vieno valgio, bet jos pareikalavimas ma
žėja. Viena didelės kepykla sakė, kad tai 
yra gerovės kilimo ženklas.

Didžfcsiosė kepjį’dose duonos gamyba 
yra daugiausia mechanizuota, bet kai
muose daugelis žmonių dar patys ją ke. 
pasi. Baltai duonai vien tik kvietiniai mil 
tai vartojami.

Blogais metais užeidavo sistemingas 
duonos badas. Tokie du yra buvę šiame 
šimtmetyje.

Elei dabartiniais laikais Sov. Sąjunga 
yra įsitikinusi, kad ji savo gyventojus vi
sada pajėgs aprūpinti duona. Kaip rusiš
kas priežodis sako „Ne vien duona žmo. 
gus gyvas, bet ji yra svarbiausias' daly
kas“.

Kalifornijoje ūkininkas išaaugino 354 sva
ri} arbūzą.

S

TIE 300 IŠVARŲ

Aplinkiniu keliu teko išgirsti! apie ne
seną, bet keistą įvykį, kuris buvo atliktas 
viename uždarame posėdyje. Jeigu mano 
gautosios žinios yra teisingos, tai tais įvy
kis rodytų, kad Jaunimo Kongresui reng
ti pagalbinis komitetas pasielgė labai ne
suprantamai.

Prieš Jaunimo Kongresą pagalbinis ko
mitetas buvo įsteigtas rinkti aukoms da
lyvių kelionėms paremti, koncertams ir 
panašiai. Apie to komiteto veiklą 1979 m. 
aiškino Aleksas Vilčinskas Tarybos posė
dyje Mančesteryje. Jis taip pat pranešė 
apie tada neužbaigtą apyskaitą, nes trū
ko kai kurių sąskaitų.

Nors nežinia, kokia suma liko, vistiek 
buvo iškelta viena kita mintas ir dėl tų 
pinigų ateities. Maždaug priimta, kad li
kutis skiriamas jaunimui.

Dabar atėjo man žinia, kad šokių gru
pė „Lietuva“ prašė £300 iš tų likusių 
pinigų. O kam? Ar padengti išlaidoms, kai 
tos grupės nariai dalyvavo eisenoj ir pa
dėjo vainiką prie Cenotaphe Londono 
centre? Ar sumokėti kelionės išlaidoms 
dviems tos grupės nariams, atstovavu
siems D. Britanijai Jaunimo Kongrese?

Dar sunkiau suprasti, kodėl pagalbinis 
komitetas išlmokėjo tuos pinigus. Argi jis 
perėmė ir jaunimo organizacinį darbą, 
jei paskirsto jaunimo pinigus, kam pa
tinka, neatsiklausdamas to jaunimo, ku
rdam pinigai numatyti?

Kai visa Britanija laukia paskelbiant 
apyskaitos, kai jaunimas stengiasi susi
burti, komitetas išdalija suaukotuosius 
pinigus.

Laikas pranešti, vyrai, ką jūs tame 
komitete darot!

Jonas Podvoiskis

LIETUVOJE
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POETUI A. MIŠKINIUI 75 M.

75 m. suėjo poetui Antanui Miškiniui, 
išleidusiam daugiau kaip dešimt poezijos 
'knygų, o prieš trejetą metų prisiminimų 
knygą „Žaliaduoniių gegužė“ apie senąjį 
savo jaunystės kaimą.

Vilniuje buvo surengtas jo pagerbimas 
—■ platesnio masto literatūros vakaras.

SPYGLIAI GYVULIAMS ŠERTI

Gyvulininkystės specialistas A. Stankū- 
navičiuis „Tiesoje“ rašo, kad šią žiemą 
ūkiuose trūksta gyvuliams pašaro. Todėl 
jis 'siūlo tą spragą užpildyti spyglių mil
tais. Kilogramas šviežių spyglių turįs pa
lyginti daug vitaminų.

Šviežius 'spyglius ar smulkias šakutes 
galima šerti karvėms ir daugiau kaip vie
nerius metus amžiaus turinčiam gialvijų 
prieaugliui. Arkliams ir avims duodami 
nesmiullkinti spygliai, kiaulėms spygliai 
turi būti sumalti ir sumaišyti su kitais 
pašarais.

Spygliai, be vitaminų, turi ir kitokių 
cheminių medžiagų, kurios gali sukelti 
gyvuliams virškinimo ar šlapimo takų už
degimus, todėl jų kiekius reikia griežtai 
normuoti. Jeigu penima didesniais kie
kiais, juos reikia prieš tai karštu vande
niu ar garais apdoroti ir gyvulius prie to
kio pašaro pripratinti palaipsniui.

Kad būtų išsaugoti vitaminai, sumaltus 
Spyglius reikia greit sušerti.

Dar darytina, sako, ir šviežių 'spyglių 
pasta, kuri gydomai veikianti viduriuo
jančius veršelius.

Šviežių spyglių normos esančios tokios: 
karvėms, galvijų prieaugliui, 'kiaulėms — 
po 1, 5-2 ginamus per parą kilogramui gy
vojo svorio, avims — 5-8 g, vištoms — 5- 
7 g, žąsims — 30 g, 'triušiams — 30-40 g.

Pavyzdžiui, skerdžiamojo svorio kiaulė 
gali turėti apie 400 kg. Taigi tokiai kiau
lei galima būtų dtioti 800 gramų spyglių 
per parą.

Spyglių mityba gyvuliams po tam tik
ro laiko turi būti nutraukta.

LIETUVA PADENGTA SNIEGU

„Tiesos“ oro biuras rašo, kad sausio 
mėnesį (Lietuvoje buvo daug sniego. Daug 
kur laukai buvo padengti 20-35 cm storu
mo sniego sluoksniu, Vilniaus ir Trakų 
apylinkėse — iki 50 cm storio. Snigę daž
niai, bet pūgų nebuvę.

Per visą sausį ir vasario mėn. 10 dienų 
šalčiausia buvę Utenos, Ukmergės ir Pa
nevėžio rajonuose. Utenoje 8 dienas tem
peratūra buvo 20 laipsnių šalčio, Ukmer
gėje 7 dienas, o Panevėžyje 6. Vasario 
mėn. viduryje tokių šaltų dienų padau
gėję.

.Sausio 29 dieną Ukmergėje buvo 34 
laipsniai šalčio, Dūkšte 29, o sausio 31 d. 
temperatūra pakilo iki 1-2 laipsnių šili
mos.

Daug kur dirvos įšalusios iki 40-70 cm.
Ledais upėse ir ežeruose nėra storas: 

Nemune 20-28 cm, mažesnėse upėse — 
30-32 cm. Kauno marių ledo storis 24-30 
cm, Kuršių marių ties Nida iki 35 cm.

NAUJI PASTATAI

Mažeikiuose atidaryta nauja 200 vietų 
ligoninė.

Utenoje atidaryti nauji pašto rūmai.
Vilniuje įrengtos vienas gražiausių 

knygynų, o Šiauliuose restoranas „Šiau
liai“.
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,,EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS UŽ 

BRITANIJOS RIBŲ

Dėl įvairių kraštų valiutų nuolatinio svy
ravimo n<uo šių metų pradžios ,.Europos 
Lietuvio“ prenumerata nustatyta tik sva
rais.

Kitų kraštų prenumeratoriai, siųsdami 
pinigus, labai prašomi įmokėti tiek, kad 
leidėjai už metus gautų 12,50 svarų, už 
pusmetį 17 sv.

Ligi šiol kai kurie nesilaikantieji šio 
prašymo prisiunčia mažiau negu reikia.

PAAIŠKINIMŲ BUS DUOTA 
APYSKAITOSE

Pastaruoju metu ,,Europos Lietuvyje“ 
buvo išspausdinta keletas laiškų, tartuo
se skaitytojai (S. Kasparas, M. B-nė, D. 
Stephans, dr. S. Kuzminskas, S. Bosikis) 
kelia su Nidos spaustuve ir politine lietu
vių veikla šiame krašte susijusius Mau
simus.

Į visus tuos klausimus paaiškinimų bus 
duota Lietuvių Namų Bendrovės Valdy
bos apyskaitoje ir D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro Vaidybos veiklos prane
šime, kurie netrukus bus spausdinami 
„Europos Lietuvyje“.

Z. Juras,
LNB pirmininkas ir DBLS Centro Val
dybos vicepirmininkas politiniams rei
kalams

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 15 sv. J. Pu- 
meris, 15 vokiškų markių V. Vencius, po 
2,50 sv. J. Varaškevičius ir A. Galbuogie- 
nė, 1,50 sv. S. Karpinas, po 1 sv. D. Gin
tas, B. Šimėnas ir K. Mendickas.

Londonas
LONDONO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Į pavasarinį sąskrydį Lietuvių Sody

boje, kuris šiais metais bus gegužės 25 d., 
Londono (lietuvių parapija vyksta auto
busu, kaip ir visada.

Kaina vienam asmeniui 3 svarai. No
rintieji vykti prašomi dabar -užsisakyti 
vietas, nes vėliau autobuso nuomos kaina 
gali pakilti.

Užsisakyti ir pinigus sumokėti kleboni
joje, pas svetainės vedėją N. Žvirblį, sek
madieniais pas S. Kasparą, o Lietuvių 
Namuose pas S. -Bosikį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — kovo 9 d., 11.15 vai., 
židinyje.
MANCHESTERYJE — kovo 9 d., 10.30 

vali., Lietuvių Namuose.
ECCLES —kovo 9 d., 12.15 vai., su išpa

žintimis.
PRESTONE — kovo 16 d., 12.15 vai., šv. 

Igno bažn.
ROCHDALĖJE — kovo 23 d., 12.15 vai., 

Šv. (Patriko bažn. Išpažintys.
MANCHESTERYJE — rekolekcijos kovo

30 d., 1 vai., St. Chad's bažn. Išpažin
tys nuo 1215 vai. Rekolekcijų vedė
jas kun. S. Matulis, MIC.

W|OLVERHAMPTONE — kovo 8 d., šeš
tadienį, 18 vai., šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje.

BIRMINGHAME — kovo 15 d., šeštadie- 
nį, 18 vai., 19 Park Rd., Moseley.

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

DERBYJE — kovo 16 d., 14 vai., Convent 
of Mercy, Bridge Gate.

NORTHAMPTONE — kovo 16 d, 17 val., 
šv. Lauryno bažnyčioje (Lenkų), 
Craven Street. Pamaldas laiko kun.

dr. Jonas Sakevičius, MIC, iš Lon
dono. Prie bažnyčios yna klubas pa
buvojimui.

NOTTINGHAME — kovo 23 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — kovo 23 d., 18 vai., šv. 
Edvardo bažn., London Rd. Pamaldas 
laiko kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC 

LEEDSE — kovo 9 d., 3 vai. p. p., H. Ro
sary bažn.

BtRADFORDE — kovo 16 d., 1 vai. p. p.
HALIFAXE — kovo 23 d., 1 vai. p. p.; šv.

•Mišios už a. a. Antaną Sagaitį.

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.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero ‘šventė (kovo 4 d.) bus 
minima Lietuvių bažnyčioje kovo 9 d., 
sekmadienį.

KURGI EISIME KOVO 22 D. VAKARE?

Geriausia būtų tą vakarą pasukti' į Lie
tuvių Namus, nes ten bus proga ne tik bi
čiulių susitikti, bet ir retame minėjime 
dalyvauti. Tą vakarą bus minima' didžio 
mūsų poeto Kristijono Donelaičio minties 
200 metų .sukaktis.

Pasiklausysime, kaip poetas pavaizdavo 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą ir bau
džiavą ėjusių būrų ir jų ponų gyvenimą. 
Pasiklausysime taip pat dainų ir muzikos, 
taigi išėjimas kartu bus kaip ir šventė.

Bradfordas
NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖS

Vasario 17 d. gausiai susirinkę lietu
viai šv. Onos bažnyčioje susitelkę išklau
sė šv. Mišių, aukotų už Lietuvą. Pamoks
le kun. kapelionas iškėlė laisvės kovotojų 
aukas ir ryžtą, ragindamas nepasiduoti 
defetizmui: apsiniaukusioje padangėje 
žybčioja vaižgantiški pragiedruliai, {kve
pią vieningam ir nenuslūgstančiam darbo 
entuziazmui.

Po pietų tautinėmis vėliavomis ir kuni
gaikščių paveikslais išpuoštoje „Vyties“ 
klubo salėje sugūžėjusius plačių apylin
kių lietuvius, baltarusių, latvių bei uk
rainiečių atstovus pasveikino A. Bučys, 
pakvietęs kun. J. Kuzmicką ir savanorį 
kūrėją J. Reinį į garbės prezidiumą, o dr. 
A. Štromą paskaitai. Išraižęs vakarų pa
saulį, prelegentas būdingu užsidegimu ir 
įtaiga peržvelgė Lietuvos 750 metų isto
riją, ilki tautinis pradas ir valstybingu
mas susijungė 1918 m. vasario 16 unika
lią dieną. Totalistinė 'sovietų santvarka 
įra, braška, bet jos nenorima keisti. 
Smurtais — laisvės veikėjų suėmimai, įka
linimai, tautinio sąjūdžio žmonių perse
kiojimai — aiškus silpnybės ženklas. Ką 
mes galime daryti? a) Nostalgiją pakeis
ti tautiniu susipratimu ir, lankantis ok. 
Lietuvoje, nepiiktiniti taurių lietuvių, pa
taikaujant okupantui, fo) Vertinti išeivi
jos organizacijas, siekiant Pax Lituania 
— .pozityvaus lietuviško vieningumo, c) 
Dirbti, veikti, atsisukus veidu į Lietuvą, 
palaikant ryšį su pogrindžio kovotojais, 
d) Jaustis kovos avangardu laisvėje, sa
vo veiklumu įkvepiant ir talkinant po
grindžio veikėjams, e) Visur ieškoti tal
kininkų, nepaisant tautybių nesiriboti tik 
savimi.

įdomią paskaitą palydėjus katutėmis, 
lietuvius pasveikino Pavergųjų Tautų 
Komiteto pirm. G. Tamsons, pažymėjęs, 
kad per 35 m. sovietai nepajėgė kultivuo
ti sovietinio žmogaus mūsų tėvynėse.

Meninėje dalyje P. Vasio vadovauja
mas vyrų sekstetas patriotiškų dainų py
ne visų mintis nukėlė į Lietuvą, priminę 
tekančius upelius, patvinusį Nemuną, gim 
tinį sodžių, mielas seses ir gynėjus šau
lius. Jiems bebaigiant dainuoti, lietuvių 
Nepriklausomybės šventę pagerbė Brad- 
fordo mero pavaduotojas Mr. Brown su 
žmona, atvykę į iškilmes. Meras domėjosi' 
lietuvių dainomis, jų motyvais ir pasvei
kino trumpa kalba-, džiaugdamasis gausiu 
susibūrimui Nepi|ikllausomyibės šventėje.

Tada scenoje pasirodė Violeta Rakaus
kaitė, šiltai ’sutikta gausiais plojimais. 
Jos dainų kraitį sudarė net dvylika estra
dinių dainų, daugiausia sukurtų B. Gor- 
bulskio. Laisva laikysena, iš veido neiš
nykstanti šypsena, gilus įsijautimas, aiš
ki tarsena, palydinti lakštingališką balso 
moduliaciją žavėjo svečius ir savuosius 
„Gegutės“ pasikartoj antis talku, ,,Oi, 
motinėle“ jautrūs iššūkiai, „Vasaros šo
kio“ žaismingumas pavergė visų širdis. 
Violetos dainos, perpintos lietuvišku ro
mantiškumu ir ypatingu dvasiniu laku
mu, ypač šiltai buvo priimtos mūsų gra
žios dainos pasiilgusių klausytojų.

Energingas ir jautrus klubo pirm. V. 
Gurevičius labai šiltai padėkojo progra
mos dalyviams, miesto merui, svečiams ir 
labai gausiai susirinkusiems tautiečiams.

Perku ir parduodu įdomius senus daik
tus: laikrodžius, auksą, sidabrą bei viso
kiausius pinigus ir taip toliau.

Robertas JR. (Sakalas, , Headley Park 
Club, Nr. Bordon, Hants. GU35 8TE.

Priėmimo metu-, susėdus prie Z. Vaice
kauskienės ir dukters Romos skoningai 
apkrautų stalų, nuoširdžiai pakalbėjo 
Pavergtų tautų komiteto nariai — latvis 
G. Tamsons, ukrainietis T. O. Lysenczuk, 
ramovėnais K. Murauskas ir kt. Visai pro
gramai gražiai talkininkavo lietuviškos 
televizijos ir užr. juostelių patyręs tech
nikas J. Podvoiskis su talkininkais.

Nepriklausomybės šventė ne tik įkvėpė, 
bet ir uždegė. Naujos idėjos, lietuviškos 
dainos ir svečių dėmesys pralaužė abuo
jumo ledus ir įkvėpė nenuilstamai veik
lai.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KONCERTAS

Vasario 16 d. vakare ukrainiečių dide
lėje salėje, papuoštoje baltarusių, estų, 
vengrų, latvių, lietuvių ir ukrainiečių vė
liavomis, susibūrė visų šių tautybių žmo
nės pagyventi specifine atskiri! kraštų 
dlaina ir šokiais.

Koncertą atidarė Pavergtųjų tautų ko
miteto pirm. G. Tamsons, pasveikinęs 
Bradfordo mero pavaduotoją Mr. Brown 
ir gausiai susirinkusius visų tautybių sve
čius. Lietuvių dalyvavo apie 40.

Scenoje su tautiniais šakiais pirmiau
sia pasirodė jauni estų šokėjai, .pašokę 
tris būdingus šokius. Juos sekė latvių 8 
šokėjų grupė, o vėliau 16 ukrainiečių 
mergaičių šokių pynė. Tautinių rūbų skir
tingos spalvos, saviti šokiai — tarsi atski
rų tautybių charakterio atskleidimas. Lie
tuviams atstovavo viešnia iš Vokietijos 
Violeta Rakauskaitė, nuotaikingai padai
navusi penkias dainas ir anglų k. paaiš
kinusi turinį. Po jos ekspresišką gopaką 
pašoko ukrainiečiai, sužavėję įmantriais 
šokių motyvais ir ypačiai vyrų vikrumu. 
Pabaigoje 30 ukrainiečių choras sutrau
kė kelias niuansuotas dainas. Burmistro 
pavaduotojas, mielas pavergtųjų tautų 
draugas, savo kalboje pasidžiaugė meni
niu dainos ir šokio lygiu ir palinkėjo sėk
mės.

Koncertas buvo užbaigtas anglų Tautos 
Himnu.

J. K.

Manchesteris
SUŽIEDUOTUVĖS

Valsario 16 d. Filomena, 17 m. amžiaus, 
jauniausioji A. ir J. Valiukevičių duktė, 
susižiedavo su David Browun, 22 m. amž. 
Jos sesuo susižiedavo anksčiau. Jos abi 
yra Manchester™ „Živilės“ draugovės 
Skautės.

Sužieduotuvių pokylis įvyko lietuvių 
klube. Dalyvavo apie 160 svečių, kurie 
sunešė daug dovanų, šokiams disco gro
jo J. Podvoiskis. Prisiminimui įdomesnius 
pokylio momentus nufilmavo J. Verbic
kas. Visi pašoko ir linksmai praleido lai
ką.

Šia lemtinga gyvenimo proga visi susi
žiedavusiems linkime laimingo gyvenimo 
ir artimų bei vaisingų vedybų.

A. P-kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d. L.K.V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio Skyrius turėjo lietuvių klu
be metinį visuotinį narių susirinkimą, 
tariame aptarė einamuosius reikalus ir 
išrinko naują valdybą 1980 metams.

Susirinkimą atidarė skyr. pirm. K. Mu
rauskais. ISuqhrinIrimui j'/umin-inkavo A. 
Bučys, sekretoriavo J. Maslauskas.

Iš valdybos pranešimų matyti, kad ’sky
riaus veikla metų bėgyje buvo gyva: su
rengti visi lišpuolusieji minėjimai ir pa
rengimai, surengtas kelios išvykos ir at
likti kiti užsibrėžti darbai, pravestos pi
niginės rinkliavos sergantiems nariams 
ir kitiems tikslams. Su visomis organiza
cijomis sugyvenimas buvo geras. Iždo sto
vis labai geras. Numatoma daugiau lėšų 
skilti kultūriniams reikalams.

Šių mėtų valdybą sudaro pirm. — K. 
Murauskas (21 m. iš eilės), vicepirm. — 
J. Naujokas, kultūros reikalų v-jas — A. 
Rimeikas, įsekretorius — J. Verbickas, ižd. 
— A. Jakimavičius. Kandidatai A. Stan
kevičius ir J. Mulatais.

Revizijos komisiją sudaro S. Lauruvė- 
nas, V. Kupstys ir H. Silius. Kandidatai 
V. Bernatavičius ir A. Pupelis.

Naujai valdybai linkime sėkmės.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 9 d. Mančesterio liet, jauni
mas surengė lietuvių klube blynų bailių, į 
kurį atsilankė daug žmonių. Blynų kepi
mu rūpinosi S. Podvoiskienė.

Sveikintina, kad blynų balių surengė 
jaunitaas. Linkime jam sėkmingai reikš
tais dažniau ir plačiau.

A. P-kis

Vokietija
VASARIO 16-TOJI

Vasario 16 dienos proga Schwetzinge- 
ne ir Kaiiserslauteme šiemet minėjimų 
nebuvo, o buvo tik bendros pamaldos 
evangelikams ir katalikams. Į minėjimą 
pakviesti šių apylinkių lietuviai vasario 
23 d. Huettenfelde. Schwetzingene pasi
melsta už tėvynę vasario 15 d., Kaisers- 
lauteme vasario 16 d.

Abiejose vietovėse šv. Mišias laikė kun. 
Bronius Liublinas, trumpai suminėdamas 
dienos prasmę, o pamokslą sakė evange
likų kun. Fr. Skėrys. Schwetzingene jis 
kalbėjo lietuviškai dir vokiškai, nes daly

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas
LONDONO PAGALBINIO KOMITETO 

APYSKAITA

Pajamos:
Aukų lapais £1.284,00
Pavienių asmenų aukos 1.777,72
Loterijos pajamos 804,70
Iš parengimų Nottinghame, Bradforde,

Londone 404,70 
PLB parama 429,16
Iš viso pajamų £4.700,28
Išlaidos:
Parama kongreso atstovams ir

dalyviams £2.177,25
Kelionės išlaidos 325,00
Spausdintai 262,79
Paštas ir 'administracija 84,86
Loterijos premijos 200,00
Vainikas ir plakatai eitynėms 80,68
Iš viso išlaidų £3.130,58
Likutis — £1.569,70 (banke £1.565,70, 
kasoje £4,00)
Pastabos prie apyskaitos:
Po 50 sv. ir daugiau laukojo: šv. Kazimie
ro klubas Londone — 300 sv., J. Liūdžius
— 250 sv., Londono Sporto ir Socialinis 
klubas — 100 sv., Londono šv. Onos d-ja
— 80 sv., P. B. Valkata — 70 sv., iBrald- 
fordo Vyties klubas — 64 sv., Londono 
„Dainava“ — 60 sv., o po 50 sv. aukojo: 
DBLS Nottinghamo skyrius, prel. J. Gu
tauskas, N. Whiteley, T. B-akaitienė ir O. 
Ramonienė.
Daugiausia aukų buvo surinkta ’Londone
— 1.746 sv., Nottinghame — 693 sv. ir 
Bradforde —■ 355 sv.
Išlaidų skiltyje didžiausią sumą sudaro 
parama jaunimui: 6 atstovams buvo duo
ta po 200 sv. kiekvienam ir 10 dalyvių po 
50 sv., Pietų Amerikos atstovams — 
392,25 sv. ir vienam atstovui iš Italijos 
80 s v.
Į kelionės išlaidų sąskaitą įeina vargoni
ninko pasikvietimas iš Vokietijos (150 
sv.), nuostolių padengimas kelionių biu

vių tarpe buvo visa eilė nelietuvių, o 
Kaiserslaulteme pamokslą sakė tik lietu
viškai, bet po jo maldą už tėvynę sukal
bėjo vokiškai. Čia dalyvavo keletas lie
tuvių vyrų žmonų, nemokančių lietuviš
kai. (Abudu kunigai pabrėžė lietuvių lais
vės ilgesį. (Pamaldos baigtos sugiedant 
Tautos himną.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS LUEBECKE

Vasario 10 d. Luebecke gyvenantys lie
tuviai ir jų- bičiuliai paminėjo Lietuvos 
neprikUausomybės 62-ųjų metinių šventę 
ir didingos mindauginės Lietuvos 738 me
tų valstybingumo tąsą. Nepriklausomy
bės šventė savaite anksčiau buvo minima, 
nes Luebecke lietuviai turime prisitaiky
ti prie tan. dekano Vaclovo šarkos — 
mums išpuolančių mėnesio antrojo sek
madienio laikomųjų lietuviškų pamaldų.

Minėjimas pradėtas pamaldomis Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios kriptoje. Iškil
mingas Išv. Mišias -atnašavo kun. dekanas 
Vaclovas Šarka. Evangeliją perskaitė lie
tuviškai, lenkiškai ir vokiškai ir dienos 
proga pasakė pritaikytą pamokslą lietu
viškai. Pamaldų metu buvo giedamos lie
tuviškos ir lenkiškos giesmės. Pamaldose 
dlalyvavo abiejų konfesijų lietuviai, len
kai dir vokiečiai.

Pamaldoms pasibaigus, visi buvo pa
kviesti į ,,Haus Simeon" namų prieglau
dos salę, Skirtą užsieniečiams katalikams. 
Gražiai ir Skoningai 'Lietuvos tautine vė
liava, Vytim ir -gėlėmis papuoštoje salė
je VLB Luebecko apylinkės valdybos -pir
mininkas Pranas Kotkis atidarė iškilmin
gą minėjimą, pasveikindamas susirinku
sius ir paprašydamas tylos minute pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.

Paskaitą ne per ilgą, bet turiningą ir 
-kruopščiai paruoštą davė pirm. Pir. Kot
kis. Jis kalbėjo, kad minime ne tik švie
saus prisikėlimo šventę, bet ir garbin
gos mindauginės Lietuvos karalystės įkū
rimo, primindamas Vytauto Didžiojo 
valdymo laikus ir tuos tūkstančius tau
rių lietuvių, kurie paaukojo savo bran
giausią turtą — gyvybę ant. tėvynės au
kuro kovose dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės. Po to dar kalbėjo tam. de
kanas Vaclovas Šarka lietuviškai ir vo
kiškai. Prelegentas istoriškai paryškino 
mūsų garbingos senos Lietuvos įžymų 
vaidmenį Europos tautų gyvenime. Prašė 
jaunąją kartą išsinešti iš šio minėjimo 
nors mažus prisiminimų trupinėlius apie 
garbingą mūsų seną tautą.

Po paskaitų buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas, kun. Vaclovas šarka sukalbėjo 
maldą ir palaimino stalo vaišes, ir tuo 
buvo užbaigta oficialioji dalis.

Po pertraukėlės prie gausiai -maisto pa
tiekalais apkrautų stalų vyko vaišės ir 
pokalbiai. Vaišės buvo Luebecke gyve
nančių (lietuvių suneštinės, nep)aprals|tsad 
turtingos įvairiais patiekalais. Žinoma, 
tai nuopelnas lietuvių šeimininkių, gyve
nančių Luebecke. Joms užtatai reikia pa
sakyti širdingą padėkos žodį. Vaišių me
tu Konstancija Povili-auiskienė labai ak
toriškai paskaitė Nelės Mazalaitės legen
dą apie Nežinomą kareivį, buvo padai
nuota gražių lietuviškų dainų, kadangi 
nemažą dainų repertuarą turi šeimos, tau 
rios kiek anksčiau ar dabar yra atvyku
sios iš Lietuvos. Tai tik jų dėka dar Lue- 
beckas gieda ir dainuoja, o kitu -atveju 

rui už užsakytus, bet ekskursantų neiš
naudotus autobusus (100 sv.) ir mūsų 
jaunimo atstovo kelionė į Vokietiją daly
vauti priešlkongresiniame pasitarime (75 
sv.).

PLJ Kongreso Pagalbinis Komitetas

DARBAS BAIGTAS

Gavus paskutines sąskaitas, pageliau 
galime duoti galutinę piniginę apyskaitą, 
kuri yra spausdinama atskirai.

Apyskaitą tikrino Pagalbinio Komiteto 
išrinkta Revizijos Komisija, ir ji buvo 
priimta Komiteto posėdy vasario 11 d.

Pinigų atliko 1.569 sv. 70 p. Iš tos su
mos Komitetas paskyrė 300 svarų tauti
nių šokių grupei, kuri šiemet važiuoja į 
Ameriką.

Iš likusių pinigų 1.265 sv. 70 p. padėta 
į banko depozito sąskaitą palūkanoms 
gauti, o kasoje palikta 4 svarai.

Vasario 11d. mūsų posėdis buvo pasta, 
tints, dalyvaujant devyniems nariams.

’Su apyskaitas paskelbimu mūsų dambas 
užslilbaigė. Komitetas veikė labai 'sklan
džiai, ir mūsų tautiečių dosnaus pritari
mo dėka atsiekti rezultatai buvo laibai pa
tenkinami. Pinigų ne tik užteko, bet ir at
liko.

Nestebėtina, jeigu komiteto nariai ne
noriai skirstėsi po paskutinio posėdžio, 
kuris, kaip ir visuomet, įvyko šv. Kazi
miero bažnyčios svetainėje. Čia mus iš- 
trdštaistius per kiekvieną posėdį ištikimai 
aptarnaudavo Stasys Starolis arba Napo
leonas Žvirblis. Ačiū jiems ir klubo val
dybai už leidimą naudotis jų patalpa.

Likusių pinigų priežiūrai ir disponavi
mui komitetas išrinko 4 patikėtinius 
(trustees): M. Bajoriną (pirm.), Z. Jurą, 
P. Mašalaitį ir A. Vilčinską.

Nutarimai bus daromi balsų dauguma. 
Balsams pasidalijus no lygiai, pirminin
kais turi antro balso teisę.

M. Bajorinas

būtų jau reikėję pasakyti amžiną iatilisį 
dainai ir giesmei.

Šį kartą lenkams atstovavo psicholo
gas Henryk Gilėsi ak ir dr. d antistė Rosią 
RainlSka, ukrainieči-aim-s Danylew Zacha- 
riasz, vokiečiams Hermann. Tarp svečių 
■buvo ir Juozas Mackevičius su žmonia, 
dukra ir žentu iš Kielio, viena kita šei
ma buvo pasikvietus savo bendradarbius 
vokiečius. Taipgi ką tik parvykęs iš 
Muencheno dalyvavo pirmukart savo gy
venime nepriklausomybės Šventėje Vy. 
tautas Mackevičius, kuris 1979 m. rug- 
piūčio 22 d. nuo sovietinio laivo „Kupiš
kis“ Luebecke pasišalino ir pasiprašė, vo
kiečius politinės azylio globos.

Pamaldose ir minėjime dalyvavo per 50 
žmonių. Vaišės užtruko iki 20 vai. vaka
ro.

J. Pyragas

Škotija
RADIO SCOTLAND LIETUVIŠKA 

PROGRAMA

Vasario 19 d. Radio Scotland 6.30-7.20 
vai. vakare buvo transliuojama lietuviš
ka programa, pavadinta „The Lanarkshi
re Lithuanians“. Programą paruošė M. 
Rodgers, kalbėjo prel. J. Gutauskas, J. Sa- 
rafinaitė, Pa'škauskas, Paškauskienė, Da- 
visos, Pr. Dzidolikas.

-Buvo įdomu pasiklausyti, kaip -anais 
laikais atvykę lietuviai pradėjo tartis 
daugiausia Lanarkshire apylinkėje. Be
veik visi tada ėjo dirbti į anglių kasyklas 
ar geležies liejyklas.

Taip pat buvo papasakota, kaip jie 
ruošdavo vestuves, kurios tęsdavosi visą 
savaitę, -gal kai kur ir ilgiau.

Didelė paidėka tiems, kurie prisidėjo 
prie programos paruošimo.

SVARAS PAKEIČIAMAS ŠEKELIU

Izraelis savo labai nuvertintą svarą pa
keitė nauju piniginiu vienetu — šekeliu.

Ko vertas buvo svaras, šiokį tokį vaizdą 
galėtų sudaryti, jei pasakytume, kad pas
kutinę jo -galiojimo dieną už anglų svarą 
buvo mokama apie 88 Izraelio svarus ar
ba kad kavos puodukas kainavo 50 svarų.

O šekelis buvo minimas jau prieš 4.000 
metų. Jis kadaise reiškė tam tikrą -aukso 
ar sidabro svorį. Abraomas hi-titui Efro- 
nui sumokėjo 400 šekelius sidabro už 
M-aopelos olą Hebrone, kurioje jis ruošėsi 
sau1 ir savo šeimai kapus.

Dabartinis šekelio kursas yra 10 senų
jų svarų.

Dar vienais būdingas dalykėlis, kad ta
sai šekelis įvedamais, kai Izraelį valdo 
Menachemas Beginąs. Biblijos karalių 
'knygoje yra šitoks sakinys: „Ir Menache
mas ’išreikalavo iš Izraelio pinigų, net ir 
iš visų galingųjų turčių, iš kiekvieno žmo
gaus po 50 šekelių“.

Naujasis piniginis vienetas valstybei 
sutaupysiąs kasmet bent po 130 mil. Izra
elio svarų (1,5 -mil. angliškų svarų). Ši
tiek būsią sutaupyta spausdinant pinigus 
— mažiau jų tereikės spausdinti.

— Amerikietis Eric Heiden žiemos 
olimpiadoje JAV, Lake 'Plačia, pelnė net 
penkis aukso medalius.
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