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LI ETŲ VIS
Nr. 8 (1547) Londonas, 1981 m. vasario 23 d.

TRYS KOVOTOJAI NUTEISTI
Vilniuje 1980 m. gruodžio 15-22 d.d. bu

vo svarstoma byla trijų lietuvių, kurie, 
kaip rašoma „LKB Kronikos“ Nr. 46, nu
teisti šitokiomis bausmėmis: doc. Vytau
tas Skuodis 7 metams (griežto ,režimo la
gerio'ir 5 m. tremties, Gintautas Iešman
tas 6 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. 
tremties ir Povilas Pečeliūnas 3 m. griež. 
to režimo lagerio ir 5 Im. tremties.

Doc. V. Skuodis, gimęs 1929. III. 21 Či
kagoje, dirbęs Vilniaus universitete do
centu, buvo- kaltinamas, kad klausydavosi 
užsienio radijo, dėl to palinkęs į antiko
munizmą ir susidomėjęs antitarybinio po
būdžio nelegalia literatūra. Jis kaltinamas 
„Perspektyvų“ leidimu ir dalyvavimu 
„Alma Mater“ leidime. Svarbiausias kal
tinimas jam, kad parašė 300 puslapių vei
kalą“ Dvasinis genocidas Lietuvoje“ ir pa
daugino jo ne mažiau kaip 4 egz. Be to, 
Jis rašęs laiškus prez. Carteriui, Helsinkio 
akto signatarams, Helsinkio grupės Lie
tuvoje nariams ir tuose laiškuose varęs 
šmeižikišką antitarybinę propagandą, 
šmeižikiškai nušviesdamas tikrovę, juo
dindamas ją prieš JAV.

Apklausinėjamas sakė, kad turėjo laibai 
daug visuomeninių įsipareigojimų. Dėl sa
vo rankraščių aiškintis atsisakė. O dėl ne
legalios spaudos pareiškė, kad apie ją ne
pagarbiai kalbėti amoralu.

Advokatų jie visi atsisakė, kaip ir kiti 
teisiamieji kitose bylose.

V. Skuodis gynimosi kalbą sakė 6 valan
das (teisėjas kelis kartus reikalavo kalbą 
trumpinti). Valstybei, sakė, nenusikaltęs, 
ir konfliktas yra tik tarp jo ir partijos, 
kuri save iškelia virš valstybės. Užtat jis 
prašęs pakeisti teismo sudėtį, nes visi par
tiečiai. Nelaikydamas savęs sovietiniu pi
liečiu, prašęs advokato iš JAV, bet tas pra
šymas liko be atsakymo. Dėl kaltinimų sa
kė, kad kelti laisvės ir ekonominius ir po
litinius klausimus negali būti laikoma nu
sikaltimu, nes konstitucija duoda teisę 
teikti pasiūlymus ir kritikuoti. Faktais 
įrodė, kad prokuroro kaltinimai nepagrįs
ti, vien tik prielaidos. Kaltino tuos, kurie 
užgniaužia kritiką, siekiančią kelti vals
tybės prestižą ir stiprinti ekonomiją.

Paskutinis jo žodis užtruko 2 valandas.
Gintautas Iešmantas, gimęs 1930 m. Lie

tuvoje, baigęs Vilniaus pedagoginį institu
tą, 20 m. dirbęs žurnalistinį darbą, paskui 
knygų rūmuose, buvo kaltinamas, kad ra
šęs antitarybinio turinio eilėraščius ir
davęs nelegaliems leidiniams. Didžioji jų 
dalis buvusi išspausdinta „Perspektyvo
se*. Jis atmeta tardymo protokoluose su
rašytus parodymus.

Povilas Pečeliūnas, gimęs 1928, V. 17 
Panevėžio rajone ir dėstęs vidurinėje mo
kykloje lietuvių kalbą ir literatūrą, buvo 
kaltinamas, kad parašęs straipsnį į ^Per
spektyvas“ ir redagavęs „Alma Mater-. 
Niekuo neprisipažino.

iBylą svarstant, į salę nebuvo leidžiami 
teisiamųjų giminės ir pažįstami. Kai ką 
milicininkai dar apdaužė ar suėmę grasi
no. Apstumdytos buvo doc. V. Skuodžio 
dukterys, kurios savo tėvui įteikė gėlių. 
Liudininkė D. Keršiūtė teisiamiesiems įtei 
kė po gėlę, dėl to buvo suimta, pakaltin
ta nepadoriu elgesiu ir nubausta 7 paro
mis arešto. P. Cidzikas, kuris bandė pa
tekti į teismo salę, buvo suimtas ir kažkur 
išgabentas.

G. J. iSTANELYTĖS TEISMAS
„LKB Kronikos“ Nr. 46 rašoma, kaip 

gruodžio 16 d. Kelmėje buvo teisiama 
Gemma Jadvyga Stanelytė, kuri kaltinta, 
kad 1979 m. rugpjūčio 26 d. vadovavusi iš 
Tytuvėnų į Šiluvą ėjusiai religinei proce- 
sijailBūdinga, kad kaltinamąją į teismo sa 
lę atlydėjo trys automatais ginkluoti ka
reiviai.

Ii- čia buvo suimti ir kažkur išgabenti 
keli norėjusieji patekti į teismo salę (vė
liau jie buvo paleisti).

G. J. Stanelytei paskirta 3 m. bendro 
režimo lagerio bausmė.

NERAMUMAI AFRIKOJE
Neseniai nepriklausomybę gavusioje 

Zimbabvėje dvi partizanų grupės, kurios 
-anksčiau kovojo prie baltųjų režimą, bu
vo pradėjusios dabar kovoti tarp savęs. Vy 
riausybė malšinti jų buvo nusiuntusi ka
riuomenę. Nemaža buvo aukų.

Ugandoje, -kai valdžią perėmė prez. Obo- 
tė, žymesni opozicijos žmonės suimami 
arba bėga. Režimą palaikanti armija, ku
ri areštuojanti, žudanti, prievartaujanti ir 
plėšikaujanti. Obotę palaiko Tanzanijos 
prez. Nyerere, kuris svajojąs apie juodojo 
caro socialistinę imperiją Rytų Afrikoje, 
kaip sako dabar Britanijoje gyvenąs po 
Amino Ugandos prezidentu buvęs Binaisa.

WEINBERGERIS TEBEKALBA APIE 
NEUTRONO BOMBĄ

JAV krašto gynybos sekretoriaus Wein- 
bergerio kalba apie neutroninę bombą iš
gąsdino sąjungininkus Europoje, ir valsty
bės sekretorius gen. Haigas paskubėjo 
juos raminti, kad tokią bombą gaminti 
dar nenusist-atyta.

Tačiau Weinbergeris ir po to kartojo sa
vo mintis apie tą bombą, sakydamas, kad 
jam būtų malonu, jei Europa būtų tais 
ginklais aprūpinta. Jis priminė tą sovieti
nių tankų gausybę, prieš kurią bomba 
būtų atsvara. Tik nė vienam kraštui prie
varta niekas tos bombos nebruktų.

Spėjama, kad Weinbergeris ne savo nuo
monę reiškia, -bet prez. Reagano adminis
tracijos.

VAKARIEČIŲ PAŽIŪRA Į NAUJĄJĄ 
'LENKIJOS VYRIAUSYBĘ

Maskva gerai pažinojo gen. Jaruzelskį, 
kuris ilgus metus išbuvo Lenkijos krašto 
apsaugos ministeriu.. Tai jis, sako, turės 
pasitikėjimą ir kaip ministeris pirminin
kas, o ir kariuomenė bus jo žinioje, nes jis 
pasiliko savo rankose ir krašto apsaugos 
ministeriją.

Sov. Sąjunga bijanti, kad dėl visokių 
neramumų Lenkijoje gali jai būti užkirs
tas kelias susisiekti su Rytų Vokietija. O 
kai dabar gen. Jaruzelskis ir vyriausybei 
vadovauja ir kariuomenei, ta baimė mažė
janti.

Dėl jo paskyrimo ir atoslūgis Lenkijo
je galįs prasidėti, nes lenkai ypač gerbia 
savo kariuomenę. Nurodomas ir tokios pa 
garibos pavyzdys. Kai gruodžio mėn. su 
didelėmis iškilmėmis buvo Gdanske ati
dengtas paminklas 1970 m. žuvusiems dar
bininkams, minios plojo ateinantiems ge
nerolams ir admirolams, bet ne partijos 
atstovams.

IŠ V. SKUODŽIO JBYLOS
JAV Amnesty International, sąžinės ka

linių tarptautinė globos organizacija, sa
vo vėliausiam žiniarašty paskelbė, kad 
daugiau kaip 200 disidentų susilaukė 
griežtų bausmių per paskutiniuosius 15 
mėnesių Sovietų Sąjungos teismuose. Ra
šoma, kad trys grupės ypač nukentėjo, bū
tent Helsinkio grupių nariai, tautos teisių 
kovotojai, ypač ukrainiečiai, lietuviai, es
tai ir armėnai bei tikintieji.

Minimųjų kalinių tarpe iškeliama Vy
tauto Skuodžio byla. Skuodis, gimęs Či
kagoj 1929 m. kovo 21 d., buvo suimtas 
1980 m. sausio 9 d. Kratos metu saugu
miečiai konfiskavo jo -parašytą darbą, 
„Dvasinis -genocidas Lietuvoje“, kuriame 
jis moksliškai analizavo sovietinę ateisti
nę propagandą ir tikinčiųjų teisių varžy
mus Lietuvoje. Manoma, kad Vytautas 
Skuodis, Lietuvos Hesinkio grupės narys, 
dar tebelaukia teismo.

LEIDINYS APIE (LIETUVĄ [PARYŽIUJE
Chretiens De L'est, Paryžiuje leidžia

masis trimėnesinis žurnalas, išleido spe
cialų numerį, skirtą Lietuvai.

Šis leidinys (1980, Nr. 27) apie Lietuvą, 
pavadintas Catholiques de Lituanie, duo
da išsamią lietuvių tautos bei Lietuvos ka
talikų istorinę apžvalgą. Įvairios iliustra
cijos puošia šį 120 psl. leidinį, jų tarpe 
Lietuvos krašto bei vyskupijų žemėlapiai, 
nuotraukos, vaizduojančios persekiojimo 
faktus okupuotoj Lietuvoj, demografinių 
statistikų lentelės ir t.t.

-Pirmoj daly skaitytojas supažindinamas 
su lietuvių tauta, kraštu, kalba ir Lietu
vos istorija.

Antroji dalis nagrinėja Lietuvos Baž
nyčios vystymąsi nuo 1251 iki 1940, api
būdinant, -kaip tikėjimas Lietuvoje gimė, 
augo, klestėjo ir dabar yra persekiojamas.

Trečioj daly išdėstyta dabartinė tikėji
mo padėtis Lietuvoj. Pateikiamos žinios 
apie Lietuvos ištremtuosius vyskupus, ku
nigus, seminariją, tikinčiuosius, jaunimą, 
bažnyčias, pogrindžio spaudą, Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komitetą ir sąži
nės kalinius. Vaizdžiai atpasakojama val
džios persekiojimo priemonės prieš Lie
tuvos tikinčiuosius, naudojant ištraukas iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų.

šį leidinį bus galima gauti per Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn NY 11207.

APIE VIENAS EUCHARIST1NTNKU 
EITYNES

Diethill Treffert, Katholische Nach- 
richten Agentur (KNA) korespondentė, 
dažnai rašanti apie Lietuvos tikinčiųjų 
problemas, plačiai aprašė žygį į Šiluvą, 
kuris įvyko 1979 rugpiūčio 25 d. Jos 
straipsny 1980 m. gruodžio 17 d. rašoma, 
kad žygį suruošė Eucharistijos Bičiuliai, 
tikinčiųjų atsinaujinimo bei atsparumo 
sąjūdis. Korespondentė cituoja LKB Kro
nikos Nr. 40, kuriame viena žygio dalyvė 
rašo: „Prieš penkerius metus Eucharisti
jos Bičiulių iniciatyva įvyko pirmasis žy
gis iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriame dalyva
vo apie 300 žmonių, šiemet rugpiūčio 26 
d. į tradicinį Eucharistijos Bičiulių Žygį 
susirinko apie 1000 žmonių, kurių tarpe 
buvo daugiausia jaunimas...“

-Pavienius eitynių dalyvius KGB gaudė 
ir tardė, kas organizavo šias eitynes, rašo 
Treffert. Saugumas stengėsi sustabdyti 
bei sutrukdyti religinę eiseną, bet nepasi
sekė.

FEMINISTĖS VOKIETIJOJE STEIGIA 
SĄJUNGĄ

Iš Sov. Sąjungos ištremtosios feministės 
filosofė Goričeva ir poetė Voznesenskaja 
Frankfurte, V. Vokietijoje, įsteigė buvusių 
sovietinių moterų feminisčių sąjungą, kaip 
rašo „Die Welt“.

Jos Sov. Sąjungoje kovai už moterų 
teises leido pogrindinius žurnalus „Mote
ris ir Rusija“ ir „Marija“, už tai ir buvo 
ištremtos.

MIZARIENĖS PASAKOJIMAS APIE 
MADRIDĄ

„Tiesa“ persispausdino iš JAV leidžia
mosios -komunistinės „Laisvės“ Ievos Mi- 
zarienės pasakojimą -apie Madride vyks
tančią konferenciją: ten buvę „nusidangi
nę ii* keletas nuo antikomunizmo apaku
sių -rėksnių, kurie pabandę lįsti į akis kai 
kurių šalių diplomatams, kaišioję kažko
kius popieriukus, bet niekas į tai didesnio 
dėmesio nekreipęs. Visa tai tiems „vaduo
tojams“ nesutrukdė grįžus į Ameriką per 
reakcinę spaudą pasigirti nuveiktais „di
deliais“ darbais“.

ŠVEDIJA PASIRUOŠUSI GELBĖTI 
PABĖGĖLIUS

Švedijos kariuomenė, ypač laivynas, yra 
paruošties stovyje tam atvejui jei Sov. Są
junga pultų Lenkiją.

Pasiruošusi ne Lenkiją ginti, bet savo 
teritoriniuose vandenyse priimti Pabėgė
lius, kuriems pasisektų kaip nors pasiekti 
tuos vandenis.

Vytauto DLK 550 metu jubiliejus
(iš „LKB Kronika“ Nr. 46)

1430 m. Trakuose mirė Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas, išvedęs lietuvių 
tautą į platų visos Europos tautų krikš
čioniškosios kultūros kelią.

1930 m. Ne-priklausoma Lietuva šventė 
penkis šimtus metų nuo DLK Vytauto 
mirties. Laikraščiai, knygos titulavosi Di
džiojo Kunigaikščio metais; sukaktuvėms 
paminėti buvo sukurti specialūs komitetai, 
statomas muziejus, paminklai, aplink Lie
tuvą keliavo Vytauto Didžiojo paveikslas, 
skatindamas tautą naujiems pasiryži
mams ir užmojams.

Prabėgo 50 metų. Spalio 25 d. lietuviai, 
mylintys sa-vo tautą ir gerbiantys Vytau
to Didžiojo atminimą, atvyko į Trakus 
paminėti 550 metų Didžiojo Kunigaikščio 
mirties jubiliejų.

Trakų bažnyčios klebonui valdžia jau 
iš anksto buvo įsakiusi tą dieną užrakinti 
bažnyčią, o pačiam kur nors dingti.

-Milicijos pareigūnai ir saugumiečiai 
įvairiausiais pretekstais trukdė kelionę į 
Trakus: stabdė užsakytus autobusus, au
tomašinas, kibo prie vairuotojų dokumen
tų, iš mašinų išlaipindavo važiavusius — 
daug kam teko pėsčiomis pasiekti kelio
nės tikslą. Į iškilmes atvykti buvo su
trukdyta eilei kunigų: kun. Algimantui 
KEINAI, kun. Alfonsui SVARINSKUI, 
kun. Antanui GRAŽULIUI, kun. Jonui 
KAUNECKUI. Kun. A. KEINĄ autoins
pekcija lydėjo iki namų; kun. A. SVARINS 
KĄ ir kun. J. KAUNECKĄ—saugumo ma
šinos lydėjo į namus visą kelią; kun. A. 
GRAŽULIUI buvo atimti mašinos doku
mentai.

Atvykusieji susirinko į 1409 m. Vytauto 
Didžiojo pastatytą Šv. M. Marijos Aplan
kymo bažnyčią, kurioje yra išgarsėjęs 
stebuklingas Dievo Motinos paveikslas.

Bažnyčioje nuolat sukosi saugumo dar
buotojai ir visokio tipo šnipeliai. Jie ste
bėjo žmones, jų nuotaikas arba šventoriu
je, priselinę prie besišnekančiųjų, klausy
davosi jų kalbų.

12 vai. šeši kunigai — kan. Bronius AN
TANAITIS, kun. Vincentas JALINSKAS, 
kun. Leonas KALINAUSKAS, kun. Kazi
mieras MONTVILA, kun. Algis PASI- 
LAUSKAS ir kun. Antanas LUKOSAITIS 
— koncele-bravo šv. Mišias, mergaitės, pa
sipuošusios tautiniais rūbais, adoravo. 
Kun. Vincentas JALINSKAS pasakė pa
mokslą, kuriame nušvietė istorijos įvykius, 
Vytauto Didžiojo vaidmenį lietuvių tautai, 
jo gausų įnašą į Lietuvos Krikščionybę.

Po šventų Mišių tūkstantinė tikinčiųjų 
ir kraštotyrininkų minia patraukė pilies 
link. Aplinkui zujo milicininkai, saugu
miečiai filmavo einančius ir rūsčiais vei
dais stebėjo kiekvieną dalyvį. Minia ėjo 
drąsiai ir entuziastingai, nes dauguma jau 
pripratę prie panašių bauginimo priemo
nių.

Prie Galvės ežero knibždėte knibždėjo 
milicininkų ir saugumo agentų. Visų nu
stebimui — pradžia tilto į pilį išardyta 
ir prikaltas užrašas: „Remontas“. Visiems 
buvo aišku, kam prireikė išlupti ant tilto 
keletą lentų, — kad niekas negailėtų pa-

tekti į pilį! Kažkas metė repliką: „Šimt
mečių audras atlaikiusi pilis stovi, o ta
rybiniais metais statytas tiltas neatsimu- 
ša remontų!“

.Minia, sustojusi ant Galvės ežero kran
to, ugningais posmais, dainomis, giesmė
mis ir Lietuvos (Nepriklausomos) himnu 
pagerbia Vytauto Didžiojo atminimą. Ta
čiau ir čia neapsiėjo be aukų: čekistai su
laikė Joną SAUKAITĮ — jiems pasirodė 
įtartinas jo lagaminas, kuriame buvo li
turginiai rūbai. Tardymo metu milicijos 
pareigūnai užlaužė jaunuolio rankas, o 
jam atsisakius kalbėti, grasino sumušią. 
Kratos metu iš J. SAUKAIČIO buvo atim
ta maignitofono kasetė.

Kunigai, dalyvavę Vytauto Didžibjo 
550 metų mirties jubiliejuje, Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinio Petro ANILIO- 
NIO buvo raštiškai įspėti, kad sulaužę 
Religinių susivienijimų nuostatus: be lei
dimo Trakuose dalyvavę pamaldose.

Nuvažiavę į Vilnių kraštotyrininkai no
rėjo aplankyti muziejų, bet jis buvo užda
rytas, nors buvo muziejaus darbo diena.

Bet skaudžiausia tai, kad apie šį didį 
jubiliejų nutylėjo tarybinė spauda, radi
jas,televizija ir visos kultūrinės įstaigos.

40 estu intelektualų
KRITIKUOJA RUSINIMĄ

1980 m. spalio 28 d. 40 estų intelektua
lų ir meninio elito atstovų pasiuntė „At
virą Laišką iš Estijos SSR“Masikvos„Praiv 
diai“, Sovietslkaja Estonia“ ir „Rahva 
Haal“ (estų „Tiesai“). Laiške rašoma, kad 
estai „jaučia baimę“ dėl savo ateities, 
ypač ryšium su palaipsniu estų kalbos iš
stūmimu ir jos pakeitimu rusų kalba. Val
džios organai atsakė į šį laišką dar aršes
niu „disidentų“ ir laišką pasirašiusiųjų 
persekiojimu.

Estų „Atviras laiškas“ prasideda spalio 
mėnesį Taline įvykusių jaunimo demons
tracijų aprašymų. Pasirašiusieji nesutin
ka su demonstracijų pasmerkimu oficialio 
joje Estijos spaudoje. Apie jas„pasklido 
gandai“ po visą Sovietų Sąjungą, ir jis 
rodo, kad „estų visuomenė yra pavojingai 
suskilusi“. Pastaraisiais metais Estijoje 
jaučiamas „vis gilesnis nepasitenkini
mas“; konfliktai gausėja, nes „žmonių tei
sės** dabar sąmyšyje.

Laišką pasirašiusiųjų nuomone, Estijos 
problemų šaknys glūdi „tautiniame klau
sime“, kuriam oficialieji sluoksniai pa
prastai prisega „chuliganizmo“ etiketę. 
Estų tarpe vis labiau jaučiamas netikru
mas dėl šių priežasčių:

— Estų gyventojų proporcija nuolatos 
mažėja jų pačių respublikoje.

— 'Siaurinamas estų kalbos vartojimas. 
Diplominiai datįbai apie estų kalbą ir Ii- 
teratūrą privalomi rusų kalba. Estijos ir 
SSR 40-mečio iškilmėse buvo kalbama tik 
rusiškai.

— Vis mažėja žurnalai ir knygos estų 
kalba, ypač kultūriniais klausimais.

— .Perdėta ir grubi propagandinė kam-

7 dienos
— Autralijos kelių laikraščių savininkas 

Murdochas už apie 15 mil. svarų nupirko 
britų dienraštį „The Times“, savaitraštį 
„The Sunday Times“ ir tris savaitinius 
priedus.

— Lenkijos vyriausybės pareigūnai tiki, 
kad kraštas išbris iš krizės, jei Vakarai 
duos 9 milijardus dolerių kredito.

— Apklausinėjimas rodo, kad tik pra
dėjęs eiti pareigas Reaganas yra populia
resnis už bet kurį kitą paskutiniųjų pre
zidentų: už jį pasisakė 77 procentai ap
klaustųjų, už Carterį buvo pasisakę 75, 
o už pradėjusį prezidentauti Nixoną tik 48.

— Irano parlamento pirmininkas prana
šauja, kad per 10 metų ajatolos Chomeinio 
muzulmoniškoji revoliucija bus jau apė
mus visus Viduriniuosius Rytus ir tada 
Persijos įlankos kraštų nafta nebeplauk
sianti į Vakarų kraštus.

— Pakistane jau dveji metai veikia įsta
tymas, pagal kurį alkoholį geriąs gali gau
ti 80 lazdos smūgių, svetimoteriaująs ar 
moterį išprievartaująs — gali būti užmuš
tas akmenimis, o vagiui nukertama dešinė 
ranka, bet tokius įvykius turi paliudyti 
bent du be jokios nuodėmės muzulmonai, 
tačiau ligi šiol nė vienas dar nebuvo nu
baustas pagal tą įstatymą.

— Airijos sostinėje Dubline kilo gais
ras moderniais baldais aprūpintame kaba
rete, kur turėjo savo šventę jaunimas ir 
buvo daugiau kaip 800 dalyvių, ir žuvo 
49, daug sužeistų.

— Prez. Reaganas savo pažadą sumažin
ti 10 procentų pajamų mokestį pasiryžęs 
vykdyti ne nuo sausio 1 d., bet nuo liepos 
1 d.

— Profesinių sąjungų vadas Walensa 
pareiškė, kad naujoji Lenkijos vyriausy
bė yra „paskutinis mūsų išganymas“.

— EI Salvadoro sukilėliai, kovojantieji 
prieš vyriausybę, pradeda tikėti, kad JAV 
ateis tiesiogiai padėti vyriausybei.

— Sov. Sąjungos ambasados pareigūnas 
JAV televizijoje paneigė valstybės depar
tamento tvirtinimą, kad jo kraštas prista
tinėja ginklus EI Salvadoro sukilėliams, 
bet patvirtino, kad ginklai gabenami Ku
bai ir Etiopijai.

— Lenkijos profesinės sąjungos žada 
remti naująją vyriausybę, kol tik ji iš 
savo pusės rodys norą bendradarbiauti ir 
tartis.

— Popiežius Jonas Paulius II aplankė 
Pakistaną, Filipinus ir Japoniją.

— Sov. Sąjunga paneigė kaip nepagrįs
tus gandus Vokietijos laikraščiuose pasi
rodžiusias žinias, kad turėsiąs pasitraukti 
užsienio reikalų ministeris Gromyka, no
rint gerint santykius su JAV.

TORNADO LĖKTUVAI
Trys Europos kraštai bendromis pastan

gomis gaminasi naujus modernius kovos 
lėktuvus Tornado.

Vakarų Vokietija gaus jų 324, Britanija 
385 ir Italija 100.

panija įbrukti mokymą rusų kalba į mo
kyklas ir darželius; istorijos pamokose 
perdėtai pabrėžiamas rusų įnašas kitų tau
tų sąskaiton“.

— „Vienpusiškas dvikalbiškumo pro
pagavimas estų tarpe“.

— Apie estų kultūrą nenusimanančių 
asmenų paskyrimas į svarbius postus.

„Atvirame laiške“ paaiškinama', ko
dėl estai tokie jautrūs dėl savo kalbos. 
Vokiečių dvarininkai ir caro valdžia sten
gėsi įtikinti estus, kad jų kalba ir kultūra 
esančios bergždžios ir nenaudingos. Ne
žiūrint to, estai sukūrė savitą kultūrą, ir 
jų kalba tapo svarbiu „žmogiško orumo“ 
simboliu. Tik estiškai kalbantys ar bent 
estų kalbą respektuojantys asmenys suge
ba užmegzti glaudesnius ryšius su estais.

ILaiško autoriai siūlo, kad Estijos SSR 
Aukščiausioji Taryba paskelbtų estų kal
bą oficialia respublikos įkalba, nes tai ,,pa
dėtų normalizuoti dabartinę nesveiką pa
dėta“. Jie perspėja, kad „tautiniai konflik
tai gali lengvai privesti prie nepasitikėji
mo ir neapykantos pagilinimo“.

Estų „Atviras laiškas“ atsargesnis už 
panašius lietuvių protestus prieš rusinimą, 
bet jo turinys nedviprasmiškas. „Tai, kas 
vadinama tikrove, ir mūsų gyvenimas ne
sutampa“, rašo laiško autoriai. Nė vienas 
jų nėra žinomas disidentas. Dauguma pa
sirašiusiųjų yra jaunosios kartos rašyto
jai, poetai, mokslininkai, menininkai ir 
aktoriai. Poetai Jaan Kaplinskl Ir Paul- 
Erik Rummo gerai žinomi Lietuvoje ir iš
eivijoje. (ELTA)
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NAUJOS KNYGOS
ANATOLIJAUS KAIRIO „VYSKUPO 

SODE“ IR „KRYŽKELE“
Lietuvių Literatūros Bičiuliai 1980 m. 

pabaigoje vėl išleido vienoje knygoje du 
Anatolijaus Kairio sceninius kūrinius. 
Sakome: vėl, nes jo tų sceninių veikalų 
yra išleista ligi šiol ir šiaip daug — šioje 
srity svetur parašytųjų dramų, komedijų, 
tragikomedijų, operų ir operečių skaičiu
mi su juo niekas negalėtų susilyginti (o 
yra išleisdinęs dar romanų, eilėraščių, po
emą).

Trijų veiksmų istorinėje kronikoje 
„Vyskupo sodas“ vaizduojama maždaug 
vysk. M. Valančiaus aplinka 1863 m. su
kilimo laikais. Veikale susitinkame ne tik 
su vyskupu, bet ir su jo sekretorium J. 
Dovydaičiu, rašyt. S. Daukantu, sukilėlių 
vadu kun.A . Mackevičium, poetu tada dar 
klieriku A. Vienožinskiu - Vienažindžiu, 
net tada dar visai jaunu knygnešiu Jurgiu 
Bieliniu.

M. Valančius veikia ir trijų veiksmų 
pjesėje „Kryžkelė“. Šios pjesės tema yra 
vyskupo užsimojimas blaivinti Lietuvą. 
Jam čia sekasi, nes sudega dvarininkės 
Daugirdienės turėtoji karčiams, o dvari
ninkas Mozelskis apsisprendžia uždaryti 
savo bravorą.

Knyga turi 144 puslapius. Jai viršelį 
yra piešęs dail. P. Aleksa. Atspausdinta 
500 egz. Kaina 6 dol.

KALBININKAS JUOZAS (SENKUS
1977 m. spalio 29 d. Lietuvoje mirė kal

bininkas Juozas Senkus, dialektologijos 
(tarmių mokslo) specialistas, dirbęs ne
maža ir prie žodynų ruošimo ir kitus dar 
bus. Dabar „Darbininkas“ JAV išleido su 
jo gyvenimu ir darbais supažindinantį 80 
puslapių didesnio formato veikaliuką 
Kalbininkas Juozas Senkus. Trumpa bio
grafija, prisiminimai, darbai. Redagavo 
Pranas Naujokaitis. Leidinio iniciatorius 
ir mecenatas yra velionies jaunesnysis 
brolis kun. Kazimieras Senkus, kuris ir 
medžiagos surinko iš J. Senkų pažinoju
sių asmenų ir apsčiai fotografijų parūpino.

J. Senkus buvo darbštus mokslininkas, 
kaip liudija daugelis asmenų. Dirbdamas 
universitete, išleido nemaža asmenų, ku
rie šiandien dirba kalbos tiriamąjį darbą. 
Bet iš ten jis buvo atleistas, net nepaaiš
kinant, kodėl taip daroma. Gal kad globo
jo į Sibirą ištremtą seserį, gal kad brolis 
svetur gyvena. Po pertraukos priimamas 
į Mokslų akademiją moksliniu dialektolo
gijos sektoriaus bendradarbius. Šiame 
leidinyje išspausdintuose atsiminimuose 
Vi. Kulbokas užsimena gandą, kad oku
pantai reikalavę J. Senkų, kaip dialekto- 
logą, pritaikyti lietuvių kalbai rusiškas 
raides, bet jis atsisakęs, o tas prievartavi
mas gal ir mirtį būsiąs pagreitinęs.

Pr. Naujokaičio redaguotame leidinio 
tekste daug kur naudojamasi A. Vaičiulai
čio, velionies sesers Nastutės, E. Horod- 
ničiūtės ir kitų pasisakymais. Atskirai dar 
spausdinama po žiupsnį P. Orintaitės, A. 
Tyruolio ir V. Kulboko atsiminimų. Gale 
pridėtasis ilgas J. Senkaus darbų sąrašas 
rodo, kiek to gabaus ir darbštaus moksli
ninko daug padaryta savajai kultūrai.

Leidinio kaina — 5 dol.

Domas Bumeikis

Žemaičio atsiminimai
Rytas, kokie paprastai būna po audros: 

tūkstančiai rasos ašarėlių blizga ant me
džių ir žalių lapelių, ir linksmas paukščių 
čiulbėjimas. Visa tai veikia buriamai, pa
kilus iš miego. Čia pat netoli vakar nepa
stebėtas upelis šįryt plaukė, burbėjo išsi
liejusia tipe. Bepusryčiaudamas išgirdau 
šuns lojimą ir dalgio skambėjimą. Šitie 
garsai ir išvedė mane iš miško laimingai 
į Platelių dvaro eigulio sodybą.

— Kaip toli Plateliai ir kuriuo trum
piausiu keliu galiu juos pasiekt? — pasi
sveikinęs paklausiau eigulį, kurį radau 
beplaunantį šieną netoli savo sodybos.

— Vo iš kur pats ateini? — paklausė 
jis, užuot atsakęs.

— Iš miško, dėde. Ten tokioje mažoje 
daržinėlėje nakvojau.

— Tai mūsų stirnine. Ar neišgądino 
stirnos?

— Mažuma.
—Čia yra tokia jauki sena stirna su 

vaiku. Ji visada miega toje stoginėlėje, 
ypač kai lyja. Aš anai ir šieno kirtimėlį 
pamečiau.

Mums besikalbant, iš trobos išėjo eigu
lio žmona. Sužinojusi, iš kur ir kur einu, 
pakvietė pusryčių.

— Suvalgysma kartu, kon Dievs davė, 
— sakė ji.

Einant per kiemą, paklausiau eigulį, 
kodėl jis tekioje senoje troboje gyvena, 
saugodamas tokius didelius ir gražius miš 
kus. Jis, priėjęs prie trobos, praskleidė 
splrėjų krūmą ir parodė trobos sienos 
apatinę dalį, kuri buvo nutepta purvais.

— Kodėl tepate purvais?
— Kad mūsų pons grafs nematytų nau

jų rąstų sienoje.
— Tai jūsų ponas neleidžia trobų taisy

ti?

0 lietuviu kalba ar išmoko?I •
Vedamajame „Maža garbė...“ „Tėviš

kės žiburiai“ prieš kurį laiką rašė:
„Kartą gyrėsi tėvai: koks gabus mūsų 

sūnus — išmoko anglų, prancūzų, vokiečių 
ir ispanų kalbas, tikras poliglotas... Pa
šnekovas ėmė ir paklausė: o lietuvių kalbą 
ar Išmoko? Tėvas paraudo ir ėmė teisin
tis: žinai, kad ne, turėjo vaikas daug dirb
ti, studijuoti, kur jis čia užsiims lietuvių 
kalba — neturėjo laiko... Tai daugeliui 
šeimų būdingas pokalbis. Juk daugybė 
šeimų giriasi savo vaikų gabumais įvai
riose srityse. Spaudoje matome dažnas 
pavardes baigusių aukštuosius mokslus 
su aikadleminiais laipsniais. Jei paklaustu
me juos apie lietuvių kabos įjungimą į 
savo studijas, tu r būt daugeliu atvejų gau
tume jau minėtą iteisinimąsi laiko stoka. 
Bet tai labai plona priedanga savosios tė
vų kalbos nevertinimo. Reiškia, jaunuolis 
ar jaunuolė turi laiko visokiom kalbom, 
visokiem mokslam, visokiom pramogom, 
bet jo neturi lietuvių kalbai. Tai dažna 
mūsų šeimose užslėpta žaizda. Kažkaip 
tėvai gėdijasi ją rodyti, pridengia nekal
tu šilku, bet nesiryžta jos gydyti. Lietu
viai tėvai jaučia, kad maža garbė sveti
mom kalbam kalbėti, didi gėda savosios 
nemokėti, tačiau nesiryžta (tos gėdos ša
linti. Verčiau jie slepiasi nuo savosios vi
suomenės, nes taip esą lengviau. O Išgir
ti gabieji vaikai taip pat vengia rodytis 
lietuvių 'gyvenime, nes drovisi, be to, ma
to barjerą, skiriantį juos nuo lietuviško
sios visuomenės.

Sakoma, kad lietuvių kalbos išmokimas 
nepriklauso nuo tėvų noro, nuo jų pastan
gų, nes vaikai neklauso, eina savo keliais, 
mokosi tik tai, kas jiems įdomu. Gal būt, 
ir yra tokių atvejų, bet tai išimtys. Jei tė
vai pradeda mokyti vaiką lietuvių kalbos 
nuo mažens ir reikalauja, kad namų kal
ba būtų lietuvių kalba, tai vaikai nejučio
mis įpranta ir kalba lietuviškai. Tačiau 
daugeliu atvejų tėvai to nereikalauja, vai
kų kalbos nemoko, palieka juos mokyklai 
ir gatvei. O kitakalbė mokykla ir gatvė 
formuoja vaiką pagal visai kitą modelį, 
įveda jį naujau pasaulin ir išveda iš tėvų 
bei šeimos pasaulio. Nors vaikas grįžta 
iš mokyklos ir iš gatvės į namus, tačiau 
nebegrįžta į lietuviškąjį pasaulį, čia Ir 
prasideda vaiko niulietuvėjimas. Tėvai, 
matydami tokį reiškinį, stebisi, kaip tai 
galėjo įvykti, nors tai atsitiko jų pačių 
akivaizdoje. Tėvų namai beii šeima turi 
būti mažoji mokykla, nemažiau lemianti 
vaiko gyvenimą, kaip ir viešoji mokykla. 
Tėvai turi būti mokytojai, turį nemažesni 
autoritetą kaip ir oficialūs mokytojai. Jie 
turi mokyti savo vaiką lietuvių kalbos 
nuo pat mažens. Jeigu abudu dirba, juos 
pavaduoti gali senelė. Patirtis rodo, kad 
tose šeimose, kur vaikai mokomi lietuvių 
kalbos, ten ir išmoksta. Yra šeimų, kurių 
vaikai išmoksta lietuviškai net be jokios 
šeštadieninių mokyklų pagalbos (ten, kur 
jų nėra).“

FILATELISTE G. KEBLAITYTE
„Mūsų Lietuvoje“ rašoma, kad 18 metų 

amžiaus Gabrielė Keblaitytė, trečiosios 
kartos Argentinos lietuvaitė, filatelistų pa 
rodoje išstatė savo lietuviškų pašto ženk
lų rinkinį ir gavo sidabro medalį ir pla- 
ketę (žymenį).

— Ne, ons to nesako, bet neparodyk 
anam naujų rąstų sienoje.

— Keistas žmogus.
— Labai keistas. Ons ir motri&ką suti

kęs parašėliu užsidengia, kad boba jo ne
matytų.

— Bet kaip jūs vis dėlto sudedate nau
jus rąstus į sienas?

— Naktimis, kai mėnesiena, arba ir die
ną, kai grafs išvažiuoja į Prancūziją. Me
džiagą meistras paruošia kur pas kaimy
ną, ir kai šviesi naktis, per porą valandų 
ar trejetą trobą ir pasveriame.

— Tai nekoks čia jūsų gyvenimas, dėde
— Kaip sakoma: arklys avižų lauke ba

du nedvesia.
— Dirbk, prociok, biškį privokčiok, ir 

Delvs padės, — primetė eigulio duktė.
— Petre! — sudraudė motina dukrą.
— Rietaviškis kunigaikštis nė algų ne

moka savo medinčiams.
— O iš ko jie pragyvena? — klausiu.
— Iš eglės! — nusijuokė eigulys. — 

Kartą kunigaikščio medinčiai susirinko 
pas jį prašyti, kad jiems mokėtų algą. Ko 
jūs norite? — paklausė kunigaikštis. No
rime, kad šviesiausias kunigaištis mums 
algos mokėtumėte", prašė medinčiai. — 
„Graužkite eglę!“ pasakė ir išėjo. — Tai 
va taip jie ir gyvena, grauždami eglę, — 
papasakojo eigulys.

— Tai jūs, tur būt, taip pat graužiate 
egles? — Eigulys išskėtė rankas ir nusi
šypsojo.

Po sočių ūkiškų pusryčių eigulys Nor
mantas palydėjo ligi Beržovo — Platelių 
kelio. Atsisveikinome kaip seni ir geri pa
žįstami.

Šįryt dar geriau eiti: kelias drėgnas, 
oras kvapus, be dulkių. Taip lengva, leng
va...

Su lietuviais 
Įįasaulyje

PADĖKA C. MILAŠUI
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės var 

du Valdyba išreiškė Nobelio premijos lau
reatui Česlovui Milašiui gilią padėką už 
jo kalbą, pasakytą priimant premiją.

SUSIŽEIDĖ J. BLIŪDŽIUS
Žymusis Škotijos veikėjas Juozas Bliū- 
džius, prieš Kalėdas važiuodamas moto
ciklu, susidūrė su dviem automobiliais, 
kaip rašoma „Išeivių Drauge“ (Škotija), 
ir buvo sužeistas, bet nepersunkiausiai.

TABITHAI ANDRIUNAITEI AUKSO 
MEDALIAI

Sausio men. NSW (New South Wales, 
Australija) plaukimo pirmenybėse Tabitha 
Andriūnaitė laimėjo 6 aukso medalius, 
kartu pagerindama 6 naujus NSW plauki
mo rekordus.

Tabitha yra 12 metų amžiaus ir daly
vaus Autralijos plaukimo pirmenybėse.

PRISIMINIMAI APIE RAŠYT. 
ALOYZĄ BARONĄ

Pradėjęs periodiškais skaityti Amerikos 
lietuvių spaudą maždaug nuo tūkstantis 
devyni šimtai šešiasdešimtų metų, ten už
tikęs lAloyzo Barono pavardę, stipriau ti
kėdavau, kad tai, va, bus buvęs mokyklos 
draugas. „Eur. Lietuvyje“ perskaitęs J. 
Kuzmidkio straipsnį, galutinai įsitikinau, 
kad kalbama apie tą patį mano klasės 
draugą.

Išbuvome tos amatų mokyklos toje pa
čioje klasėje dvejus metus. Asmeniškų 
draugysčių neturėjome gal ir dėl amžiaus 
Skirtumo, nes jis buvo už mane keliais 
metais vyresnis. Mane skatina porą saki
nių parašyti visai kiti dalykai. Erzinuosi 
dar šiandien, kai pastebiu, kad mokytojai 
bando proteguoti ne tuos, kurie tai nenu
sipelnė ir tokio protegavimo nepateisino.

Aloyzos Baronas jau tada buvo susikau
pęs, rimtas ir tvarkingas mokinys. Bet 
literatūriškai jam tada pasireikšti niekas 
nedavė progos: lietuvių kalbos mokytojo 
ir klasės auklėtojo mok. Sabaliausko (mo
kinių pravardžiuojamas kumpiu) buvo 
proteguojamas tokiais atvejais Mikšys, ku
ris kartą buvo pasirodęs su feljetonu 
„Ateities Spinduliuose“ apie gyvenimą to
je amatų mokykloje. Bet ir tą kartą buvo 
įtarimas Vincevičius dėl to feljetono. 
Tai leidžia daryti išvadą, kad mokytojai 
kai kada irgi labai suklysta.

Iš anų klasės draugų taip aukštai iški
lo kol kas tik vienas Aloyzas Baronas Va
karuose. Girdėjau, kad keletas 1940 me
tais pasuko į rytus L. Žiečius, vokie
čiams įžygiuojant į Kauną, buvo Tautos 
darbo organizacijos narių sušaudytas. 
Pats pasirinkau vidurkį, pasilikdamas Vo
kietijoje proletaru. Gal galėčiau tik tuo 
pasigirti, kad turiu asmeniškai gerą pa
žįstamą vieną dabartinių Vokietijos vals
tybės sekretorių, bet ir man pačiam tai 
atrodo labai maža.

J. Petraitis, Vokietija

Pavakariais pasiekiu savo „ketvirtąją 
klasę“ — pajudrių pievas. Judra plačiai 
išsiliejusi iš krantų. Nei tilto, nei liepto 
čia nėra. Nusinuoginau ir, visą savo man
tą laikydamas virš galvos, briste perbri
dau brasta.

įPro Šventorkalnį, kurio vardas žmo
nių atminty, matyt, yra išlikęs iš senovėj 
čia buvusios lietuvių kokios nors švent
vietės, eidamas prisiminiau mažą, bet bū
dingą nuotykėlį. Iš pajudrių varant na
mo gyvulius, vakare kaip tik ties ta kal
va užgriuvo audra su perkūnija ir liūtimi. 
Šunelis Lapkis, išsigandęs perkūno ne 
mažiau už mane, glaudžiasi prie kojų, ir 
nė žingsnio negaliu jo pavaryti nuo savęs. 
O jei šuo arti žmogaus, tai perkūnas bū
tinai trenks šunį, o kartu, žinoma, ir ma
ne. Taip tvirtino žmonių prietaras. Ta
čiau pagailo man vargšo šunelio. Nieko 
aš jam nebedariau, nebevijau nuo savęs, 
šunelis apsidžiaugė ir cypčiodamas foėgo 
šalia manęs. Aišku, perkūnas netrenkė 
nei šuns, nei manęs, ir mes parbėgome į 
namus gyvi ir sveiki.

Svainį radau bekapojantį tą pievelę, ku
rią aną metą ploviau pagal žulpos pata
rimą. Pasisveikinome labai nuoširdžiai. 
Jis mane vadino jau ne Dome ar tu, bet 
Domininku ir švogeraliu. Tai esu, matyt, 
pasikeitęs, suvyrėjęs.

Namuose radau seserį, vis tokią pat 
dar jauną ir, kaip man pasirodė, pagražė
jusią. O vaikai visi ištysę.

Apsisveikinęs su seserimi ir vaikais ir 
apdalijęs juos pyragaičiais, susiradau 
„savo“ dalgį ir nuėjau svainiui padėti 
baigti kapoti peivalę. Dviese greitai užbai
gėme.

— Tamstos, švogerali, peivelė vis dar 
gražiai tebežaliuoja, —savo svainis praei
nant pro mano anais metais pagerintos 
pievos plotelį.

— O dėl ko daugiau nebepylei pelenų? 
— klausiu.

DR. A. ŠLIURAITĖS PALIKIMAS
„Europos Lietuvoje“ jau buvo rašyta, 

kad Santa Monikoje, eidama 95 metus, mi
rė dr. Jono Šliūpo duktė dr. Aldona Šliū
pą i tė.

Kaip iš „Sandaros“ matyti, dr. A. šliū- 
paitė, veikli ir ilgametė visuomenės vei
kėja, paliko rankraščių: atsiminimų apie 
nuotykingą 1917 m. kelionę į Rusiją ir 
įspūdžius iš atsikuriančios Lietuvos.

Testamentu ji įsteigė savo tėvų dr. J. 
Šliūpo ir motinos Liudvikos Malinaus'kai- 
tės-Eglės vardo stipendiją Pensilvanijos 
universitete. Testamentiniu nurodymu 
bus išleista jos motinos L. Malinauskaitės 
-Šiiūpienės-Eglės monografija.

R. BABICKUI PREMIJA
60 metų veikiantis Clevelando lietuvių 

klubas nuo 1976 m. pradėjo Skirti kultū
rinę ir visuomeninę 1.000 dol. premiją 
veikliesiems Clevelando bei Ohio valstijos 
lietuviams.

1980 m. tokia premija buvo paskirta 
muzikos ir sporto entuziastui Rytui Ba
bickui.

R. Babickas jau 25 metai kaip yra A. 
Mikulskio vadovaujamo M. K. Čiurlionio 
ansamblio koncertmeisteris, įsteigė Cleve
lando vyrų oktetą ir eina choro vedėjo pa
reigas šv. Jurgio parapijos. Sporte pasi
žymėjo kaip tinlklininkas. Iš profesijos 
yra elekros inžinierius. O savo metu sukė
lė didelę spaudos reakciją ” suorganiza
vimą lietuvių krepšininkų 1 !onės į Lie
tuvą.

Vladas šlaitas
DIDYSIS INKVIZITORIUS

Tiems,
kurie netiki, 
arba tiems, 
kurie tiki, 
bet (abejoja, 
labai lengva užimti Dostojevskio Didžiojo

Inkvizitoriaus vietą, 
nes nepasotinamas troškimas vadovauti ir 

valdyti kitus 
yra stipresnis už .mirtį.
Štai kodėl „pabučiavimas dega jo širdyje, 
bet jisai tebesilaiko savo senojo

nusistatymo“.
Mano gimimas man, 
asmeniškai, 
yra paslaptis.
Ir tai yra gyvenimo paslaptis.
Arba tai yra kraujas daugelio nuodėmėms 

atleisti.
Ir tai yra tikėjimo paslaptis. 
Jeigu nebūtų jokios paslapties, 
tai gyvenimus būtų tolygus žinojimui, 
ir tai būtų tolygu laisvei nelaisvėje, 
nes nebebūtų vietos pasirinkimui 
arba asmeniškai laisvei;
būtų ,'tik ,vėjo nešiojamas 'pienės pūkas 
be paslapties, 
be stebuklo, 
autoriteto
ir be mažiausio asmeniškos laisvės

pasirinkimo.
Didžiojo Inkvizitoriaus (poema Aliošai 

džiaugsmo neatnešė, 
nes jinai neturėjo džiaugsmo;
jinai atnešė tik šio pasaulio dailykų 

darkytojo 
nelaimingą ir žiaurią šypseną.

— Kad, Domininke, vis to čėso nėra.
Tikrai jiems laiko niekada nebuvo 

perdaug, priešingai, jo trūko. O rankų, 
kurios dirba visus darbus, tebebuvo tik 
keturios...

Mirusiųjų paminėjimas. Vos kelias die
nas pagyvenus pas seserį, dėdė Vincas Re
kašius pakvietė svainę, seserį ir mane į 
jų ruošiamą mirusiųjų giminių paminėji
mą. Sesuo pasiliko namuose. Mudu su svai 
niu nuvažiavome tiesiog į Viešvėnus, kur 
vyko minėjimo pradžia su mišiomis ir el
getų išmaldymu. šia proga labai apsidžiau 
giau. Padidėjo viltys išpešti iš dėdės tuos 
penkis šimtus rublių.

Šventoriuje jau sėdėjo ilga eilė elgetų, 
išsirikiavusių palei mūro tvorą. Priešaky 
sėdėjo ubagų ubagas Stašymas. Tanp sė
dinčių buvo visokio amžiaus žmonių. Bet 
didesnioji dalis vis tokių, kurie galėjo 
dirbti bet kokį lengvesnį darbą. Tačiau jie 
nieko nedirbo, o sėdėjo čia, laukdami by
rančių kapeikų iš dėdės rankų, o gal dar 
ir kitokių priedų.

Stašymas jau gerokai susenęs, bet dar 
žvalus ir akimis gyvai seka kiekvieną 
praeinantį, pasiruošęs ištiesti savo platų 
delną kapeikai priimti. Būdamas paaugliu 
jis vedžiojo aklą elgetą. Bevedžiodamas 
ir pats įprato elgetauti, Kai jo šefas mirė 
ir iš jo paveldėjo jis tarbas, lazdas ir šu
nims vaikyti votagą su „moterkomis“ prie 
galo, išėjo į svietą pasirankioti gėrybių. 
Būdamas dar jaunas ir stiprus bei dai
lios išvaizdos, jis daugiau laimėdavo juo
kais ar aštriu liežuviu, ypač iš moterų, 
nei kiti poteriais. Kur žodis nepaveikdavo 
arba „mūkomis“ pagrasinimas, tai pada
rydavo jo lazda.

— Tu mysliji, kad ubags gyvena tik ab
raku. Nemyslik, pati ryji mėsą, sviestą ir 
Smetoną, o ubagui siūlo duonos abraką. 
Ir visos jūs tokios: visur tik abraką kiša! 
— priekaištauja Stašymas šeimininkei, siū 
lančiai duonos.

IBm daugiau)

25 metai „TĖVIŠKĖS AIDAMS“
Vasario 11d. savaitraštis „Tėviškės Ai- ' 

dai“ (Australija) šventė 25 metų jubiliejų. 
To laikraščio ilgametis redaktorius yra 
D. Britanijai pažįstamas kun. Pr. Dauk
nys.

V. Kazokas, „Musų Pastogės" redakto
rius, sveikindamas „Tėviškės Aidus“ sū- | 
kakties proga, rašo:

„Lietuviškas spausdintas žodis išeivijoje 
atlieka neribotai didėlę misiją lietuviška
me gyvenime, jeigu vienas kitam nepasto- 
ja kelio, jeigu nekiršina vienos kitaip ma
nančių grupės prieš kitus ir jeigu dirba
ma Lietuvos ir lietuvybės naudai ir gero-

15 METŲ LOS ANGELES FRONTO 
BIČIULIAMS

Los Angeles fronto bičiulių skyrius, 
gruodžio mėn. minėdamas 15 metų gyva
vimo sukiaiktį, šv. Kazimiero parapijos sa
lėje surengė literatūros — muzikos vaka
rą, į kurį atsilankė apie 200 žmonių.

Šventėje dalyvavo muzikai Izidorius ir 
Vytenis Marijus Vasyūiūnai, rašytojai Vyt. : 
Volertas, Pr. Visvydas, Alė Rūta ir Bern. 
Brazdžionis.

Be minėtųjų, dalyvavo LFB pirm. J. 
Kojelis, LPB tarybos pirm. A. Raulinaitis, 
kompozitorė G. Gudauskienė, rašyt. J. 
Gliaudą ir kiti.

J
„LIETUVIAI SPORTININKAI 

AUSTRALIJOJE“
Lietuvos sporto veteranas krepšininkas 

Leonas Baltrūnas suredagavo knygą „Lie
tuviai sportininkai Australijoje“.

Knygoje yra sukaupta 30 metų įvykiai 
Australijos lietuvių sporto gyvenime.

PASAKOJIMAS APIE LIETUVOS 
ŽYDUS

„Tėviškės Žiburiuose“ rašoma, kad „So
viet Jewish affairs“ 1980 m. Nr. 2 išsi 
spausdino Dov Levino straipsnį „ The 
years in the Soviet Lithuanian Establish
ment 1940-41“. Ten autorius aprašo žydų 
dalyvavimą pirmojoje sovietinėje valdžio
je Lietuvoje, komunistų partijoje, komso- 
inole, profsąjungose ir MOPRe (tarptau
tinė organizacija revoliucininkams rem- 
ti). Daug žydų tada buvo skiriami valdžios 
vietoms, nes lietuviai komunistai netiko 
dėl menko išsilavinimo. Remdamasis so
vietų šaltiniais jis nurodo žydų ir lietuvių 
aukštesnių pareigūnų pavardes ir kt. Esą, 
jie labai plačiai talkino sovietinei siste
mai, įskaitant ir žmonių siuntimą į Sibirą. 
Dov Levin savo straipsnį baigia šia išva
da:

„Tuo būdu tautinė lietuvių gėla dėl trum 
palaikės nepriklausomybės telkėsi iki
tam tikro laipsnio žydų adresu, ši neapy
kanta ir gėla prasiveržė, kai naciai užė
mė sovietinę Lietuvą paskutinėmis 1941 
birželio dienomis. Tai buvo reikšmingas
veiksnys žydų - lietuvių santykiuose tame 
nelemtame Lietuvos žydų laikotarpyje“.

BRAŽINSKŲ BYLA BUS VASARIO MEN. 
PABAIGOJE

Lietuvos spaudoje rašoma, kad JAV J 
imigracijos ir natūralizacijos tarnybos at
stovas V. Džervisas pranešė, jog Brazius- , 
kų bylos bus nagrinėjamos vasario mėn. 
pabaigoje Los Angeles, kur jie dabar gy
vena. *1

DEMONSTRAVO MOKSLEIVIAI
Lapkričio mėn. prie Kanados parlamen

to rūmų Otavoje demonstravo daugiau 
kaip 70 grupė lietuvių, latvių, ukrainiečių, 
vengrų ir žydų kilmės moksleivių, protes
tuodama prieš sovietinę vergiją ryšium su 
Madrido konferencija. Lietuvių buvo 20.

DAIL. PR. LAPĖS PARODA
Dail. Pr. Lapės tapybos darbų paroda 

lapkričio mėn. buvo suruošta vienoje New 
Cannaan (JAV) galerijoje. Parodoje bu
vo išstatyta 30 daibų, daugiausia pajūrio 
motyvais.

Daili. Pr. Lapė dabar atsidėjo kūrybai, 
o anksčiau dirbo kaip mokytojas.

Į UNIVERSITETUS
„Mūsų Lietuvoje“ rašoma, kad nemaža 

Sao Paulo lietuvių kolonijos jaunimo da
lis išlaikė stojamuosius egzaminus į įvai
rius Brazilijos universitetus.

I. VIJŪNAS NEBENEšIOS LAIKRAŠČIO
Ignacas Vijūnas iš Aqua Rasa iki šiol ■ 

išnešiodavo skaitytojams „Mūsų Lietuvą“ 
(Brazilija).

Sulaukęs 80 metų amžiaus, rimtai pa- 
siprašė atleisti iš tų pareigų.

J
KUN. J. ZDEBSKIS SUSIŽEIDĖ

„Tėviškės žiburiuose“ rašoma, kad ,jko-i 
votojas už tikinčiųjų teises ir narys kata
likų komiteto Tikinčių j ųTeisėms ginti kun | 
Juozas Zdebskis, važiuodamas savo drau 
go automobiliu, nežinia kokiu būdu afp- 
degė. Nugabenus jį ligoninėn, prisistatė! 
trys civiliškai apsirengę vyrai ir pareika-į 
lavo perkelti jį venerinių ligų skyriun., 
Ligoninės gydytojas pasakęs, kad nėra pa-.Į 
grindo taip daryti. Tada tie trys vyrai pa
sisakę, kas jie esą, ir pagrasinę gydytojui..

Sužinoję apie įvykį, kun. J. Zdebskioj 
draugai parsivežė jį .namo, ir ten jis gy* 
dosi. W
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Turiu galvoje Lietuvą...
ČESLOVO MILAŠIAUS KALBA PRIIMANT NOBELIO PREMIJĄ

Praeitų metų gruodžio 27/28 d. plačiai 
žinomo „Neue Zuercher Zeitung“ laikraš- 
čio numeryje buvo išspausdintas šiek tiek 
sutrumpintas lenkiško teksto vertimas 
„Tikrovės ieškojimas“ — laureatinė Č. Mi 
lašiaus (Milosz) prakalba (gruodžio 10 d.) 
Joje jis kalba apie poeto pašaukimą ir jo 
pažymius: troškimą regėti ir būtinumą, tai 
išsakyti raštu. Tačiau apie poeziją jis galįs 
kalbėti tik susiedamas ją su erdvės ir lai
ko aplinkybėmis. Didžiųjų pasikeitimų — 
mokslo ir technikos atžvilgiu — laikotar
piu gyvenant, nesą lengva skirti tikrovę 
nuo iliuzijos, tuo labiau atsispiriant tų Eu
ropos sričių gundymams, kur išsigimusių 
idėjų užvaldymas gamtos ir žmogaus kai. 
navo milijonus gyvybių. Gal vertingiau
sias laimikis visų, tiesiogiai susidūrusių 
su takiomis formomis, būtų pagarba ir dė
kingumas viskam, kas žmones išsaugo nuo 
vidinio sunykimo ir kapituliacijos prieš 
jėgą. Tokių nelemtų jėgų šėlstantis pyk
tis kaip tik buvęs nukreiptas prieš tam 
tikrus papročius ir institucijas ir ypač 
prieš savaimingas žmonių bendrijas, pa
laikomas šeimos, religijos, kaimynystės ir 
bendro palikimo. Vienų kraštų gyvento
jai, prarasdami tradicinius ryšius, tampa 
benamiais palikuonimis net patys to neįsi 
sąmonindami. Kitaip betgi yra ten, kur 
pavojaus akivaizdoje šitų ryšių vertė pasi 
rodo, kaip gyvastį išsaugojanti. Taip buvo 
tose srityse, iš kurių jis, č. Milašius, esąs 
kilęs. Ir jis manąs jog kaip čia, šitoje kal
boje, vieta prisiminti tai dovanai, kuria 
jis ir jo draugai jų Europos dalyje buvę 
apdovanoti. Dėl to jis sakė:

„Kaip gera gimti mažame krašte, kur 
gamta yra žmoniška, pritaikyta žmogui, 
šimtmečių trukmėje kartu sugyveno įvai
rios kalbos ir įvairios tikybos. Turiu gal
voje Lietuvą, mitų ir poezijos kraštą. 
Nors mano šeima jau nuo 16-tojo šimt
mečio naudojosi lenkų kalba, ikaip dau
gelis šeimų Suomijoje švedų ir Airijoje 
anglų, tuo būdu aš esu lenkų, o ne lietu
vių poetas, bet manęs niekada neapleido 
Lietuvos gamtovaizdis ir gal dvasios. 
Kaip gera nuo pat vaikystės girdėti loty
nų liturgijos žodžius, mokykloje versti 
Ovidijų, pažinti katalikų dogmatiką ir 
apologetiką. Kokia palaima, kai likimas 
lėmė mokyklos bei universiteto miestą 
kaip Vilnių, nuostabų barokinės ir italų 
architektūros miestą, perkeltą į šiaurės 
miškus, į miestą, iš kurio kiekvienas ak
muo byloja istoriją, miestą su 40 katalikų 
bažnyčių, bet ir gausiomis sinagogomis; 
anuo metu žydai jį vadino 'šiaurės Jėi’li- 
zale“.

Tačiau staiga kraujo trokš
tančio stabo bruožus turintis demoniškos 
istorijos vyksmas vidką pakeičia. Ir dieną 
ir naktį neduoda mums ramybės skilimas 
tarp (būties ir veiklos, arba tarp meno ir 
žmogiško solidarumo. Tikrovė nori būti 
išreikšta žodžiais, bet ji yra nepakeliama, 
ir jeigu mes ją paliečiam, jeigu ji stovi 
prieš mus, poeto lūpos nebeįstengia net 
Jobo dejavimu prabilti, irkiekvienas me. 
nas tampa (beverčiu veiksmu.

Toliau kalbėjo jis apie, palyginti, naują 
poeto tremties rūšį. Kas turi jėgą, tas ga
li ir kalbą kontroliuoti ir ne tiktai per cen 
zūrą, bet taip pat pakeisdamas kai kurių 
žodžių prasmę. Savotiškas fenomenas yra 
kalba nelaisvos, tam tikrus nuolatinius 
įpročius įsisavinusios bendrijos: ištisos tik 
rovės sritys nebeegzistuoja, jos nebeturi 
jokio žymens. Ir tik jeigu darom prielai
dą, kad poetas nuolat stengiasi nuo pasi
skolintų stilių išsilaisvinti, ieškodamas tik 
rovės, tai tampa pavojingu. Salėje, kur vi
si susirinkusieji laikosi tylos sąmokslo, 
pagunda ištarti vieną vienintelį žodį gali 
išvirsti apsėdimu,neleidžiančiu apie nieką 
kitą galvoti. Tokios rūšies yra priežastis, 
vedanti poetą į egzi'.ę. Taip yra totalitari
niuose kraštuose. Bet ar poetas nori tik 
aktualių išgyvenimų atsikratyti ir svetur 
vėl grįžti prie savo pašaukimo?

šita viltis betgi, pasirodo, apgaulinga, 
nes atvykęs iš tos „kitos Europos“ greitai 
pastebi, kad jo gyvenimo patirtis skiria 
jlį nuo naujos aplinkos.

Technologinių pasikeitimų dėka mes ži
nome, jog mūsų planetoj prasidėjo jungi
masis, tarptautinės bendruomenės sąvokai 
teikiama didelė reikšmė. Prisimintinos 
Tautų Sąjungos ir vėliau, Jungtinių Tautų 
įkūrimo datos. Deja, jos praranda prasmę, 
palyginus su ta kita data, kuri kasmet 
turėtų būti minima kaip gedulo diena, o 
tuo tarpu jaunosios generacijos vos kada 
beišgirsta apie tai kalbant. Tai yra 1939 
m. rugpiūčio 23-čioji. Tada du diktatoriai 
sudarė sutartį pasidalyti kaimyninius 
kraštus, kurie turėjo savas sostines, val
džias ir parlamentus. Tai reiškė pradžią 
baisaus karo, o, be to, vėl buvo įvestas ko
lonijinis principas, pagal kurį tautos reiš
kia nedaugiau kaip gyvulių bandos ir pa
gal savininko norą gali būti perkamos ir 
parduodamos. Nustoja egzistuoti jų sie
nos, jų laisvo apsisprendimo teisė, jų pa
sai. Galima tik stebėtis, jeigu šiandien tik 
šnibždomis, su pirštu prie lūpų, kalbama 
apie anų diktatorių nusistatymą prieš ke
turiasdešimt metų. Juk viešai nepripažin
ti ir nepasmerkti žmogaus teisių pažeidi
mai yra pamažu veikiantys nuodai, kurie 
sukelia tarp tautų ne draugiškumą, o ne
santaiką.

Prašė atleisti, kad atvėręs prisiminimus, 

lyg kokią žaizdą. Bet tas dalykas turįs ryšį 
su jo galvojimu apie dažnai klaidingai 
naudojamą, bet branginantį žodį „tikro
vė“.

Gyviesiems atitenka amžina nutilusiųjų 
užduotis — pareiga stengtis įvykius tiks
liai perduoti, atplėšti praeitį nuo fikcijų 
ir legendų.

Savo kalbą č. Milašius užbaigė sakyda
mas, kad nenorėtų sudaryti įspūdžio, lyg 
jo galvojimas būtų skirtas tik praeičiai. 
Kaip visi jo bendraamžiai, jis anksčiau 
linkęs į neviltį, artimo žlugimo nujautimą. 
Tačiau jam atrodą, jog esmėje jo Poezija 
likusi sveika, išreiškusi tiesos pasaulio ir 
teisingumo troškimą. Ir turįs būti čia pri
menamas vardas to žmogaus, kuris jį iš
mokęs, jog negalima pasiduoti nevilčiai. 
Mes, sakė, esame apdovanoti ne tik savo 
tėvynės, jos upių ir ežerų, jos pardavimų 
ir tradicijų, bet ir žmonių, juo labiau, jei 
ankstyvoj jaunystėj susitinkam su tvirta 
asmenybe. Jis turėjęs laimės būti priim
tas beveik kaip sūnus savo giminaičio Os
karo Milašiaus, Paryžiaus vizijonieriaus 
ir individualios asmenybės. Daug iš jo iš
mokęs. Jis pagilinęs Senojo ir Naujojo 
Testamento religijos supratimą, sukėlęs no 
rą siekti aiškios, asketinės hierarchijos 
visuose dvasiniuose dalykuose, taip pat ir 
mene. Klausęsis jo, kaip klausomasi pra
našo.

Mūsų šimtmetis artėjąs į galą, ir poetas 
nedrįstąs jo pasmerkti, nes tas yra taip 
pat tikėjimo ir vilties šimtmetis.

Ką žinom apie 
svogūną

Svogūnai — labai vertinga ir dažnai vai 
goma prieskoninė daržovė. Ir jų laiškuose, 
ir ropelėse yra daug mineralinių druskų, 
vitamino C, taip pat fitoncidų. Fito — 
graikiškai augalas, o cido — lotyniškai 
užmušu. Sakoma, kad, pakramčius svo
gūno apie 3 minutes, burnoje nelieka nė 
vieno mikrobo. Svogūnų fitoncidai sunai
kina tuberkuliozės, dizenterijos lazdeles, 
šiltinės bacilą. Liaudyje net patarlė gyva: 
„Svogūnas — nuo septynių ligų saugū- 
nas!“ Todėl visos šeimininkės ir kabinda
vo pynes svogūnų.

Kai kurie žmonės nemėgsta svogūnų 
dėl stipriai veikiančio jų aliejaus. Šis kva
pas sušvelnėja, svogūnus išvirus arba iš
kepus.

Siūlau pasigaminti ir pabandyti keletą 
skanių patiekalų..

Ir žiemą parduotuvėse būna svogūnų 
laiškų, tad pirmiausia apie jų paruošimą. 
Svogūnų laiškus reikia nuplauti bėgančiu 
šaltu vandeniu, paskui perplauti virintu. 
Norint laiškus išlaikyti ilgiau, nuplovus 
juos šaltu vandeniu, reikia suvynioti į 
sviestinį popierių ir padėti šaltai. Nerei
kia jų, įmerktų į vandenį, dėti ant palan
gių. Šviesa, oras, vanduo labai reikalingi 
ir būtini augalui augant, bet vėliau jie 
jau žalingi — ardo mikroelementus, nai
kina vitaminą C.

Svogūnų laiškus patartina piaustyti la
bai aštriu, nerūdijančiu peiliu ant pato
gios lentelės, netraiškant jų, kad kuo dau
giau liktų sulčių.

Susmulkintus svogūnų laiškus valgome 
su įvairiausiais produktais. Dedame juos 
beveik į visas salotas, ant apteptų sviestu 
duonos riekelių ir t.t. Dedame svogūnus, 
ruošdami užpylus su grietine, majonezu. 
Svogūnų laiškus skanu valgyti, sumaišius 
su varške, paskaninus druska ir kmynais.

Gardus su svogūnais paruoštas aptepas. 
Jis gaminamas taip: sviestą ar taukus iš
sukame iki purumo, sudedame smulkiai 
supiaustytus svogūnų laiškus, truputį drus 
kos ir išmaišę valgome, šis aptepas ilgai 
išsilaiko. Sušaldytą aptepą galima piaus
tyti griežinėliais ir dėti ant duonos rieku
čių.

Marinuotų svogūnų salotos. Nuvalytas 
svogūnų roputes reikia supiaustyti žie
dais, didesnes — pusžiedžiais. Sudėti juos 
į vandeni taip, kad apsemtų, pridėti pries
konių — lauro lapelį, 2—3 karčiuosius pi
pirus, galima įdėti 1—2 gvazdikėlius ir 
nedidelį cinamono gabalėlį. Virti reikia 
emaliuotame inde, kol svogūnai suminkš
tės. Tuomet įdėti cukraus ir įpilti stalo 
acto ar labai nedaug acto esencijos. Už
dengti ir 3-4 minutes dar pavirti. Valgo
ma atšaldžius. Galima šį marinatą išvirti 
ir atskirai, o paskui užpylus ant paruoštų 
svogūnų, palaikyti per naktį. Tada svogū
nai būna kietesni, natūralesnio skonio.

Keptų svogūnų salotos. Nuvalyti ir su
piaustyti žiedais svogūnai patroškinami 
svieste ar aliejuje, kol suminkštėja. Pa- 
skaninam druska, o, kas mėgsta, ir pomi
dorų pasta arba stambiai sutarkuotam 
virtom morkom. Kaip priedas tinka ma
rinuoti agurkėliai, pomidorai, virtos pu
pelės bei kitos daržovės.

Troškinti svogūnai su obuoliais. Suplaus 
tyti žiedais svogūnai troškinami aliejuje, 
kol suminkštėja (troškinti uždengus). Ta
da ant viršaus dedame nuluptus ir skilte
lėmis supiaustytus obuolius. Obuoliai tin
ka jr rūgštūs. Po to trumpai dar patroški
name, kad obuoliai suminkštėtų bet ne
sutiktų. Įberiame kiek cukraus. Skanus ir 
karštas, ir šaltas patiekalas su duona. Tai

LIETUVOJE
**wĮiWI Ii Į*» irWi»Ž—

NAUJA KOMPARTIJOS VADOVYBE
„Tiesoje“ sausio 31 paskelbtas nau

jai išrinktasis Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas, kurį sudaro 150 asmenų. 
Apie 30 jų yra nelietuviškomis pavardė
mis.

Komunistų partijos centro komiteto 
pirmuoju sekretorium vėl išrinktas P. 
Griškevičius, o antruoju — N. Dybenka, 
sekretoriais — V. Astrauskas, A. Brazaus
kas ir L. Šepetys.

Tarybinės enciklopedijos duomenimis, 
Petras Griškevičius yra gimęs 1924 m. 
Kriaunuose, Rokiškio aps. Komunistų par
tijos narys nuo 1945 m. Dirbo žurnalisto 
darbą įvairiuose laikraščiuose ir partinė
se įstaigose. Nuo 1958 m. centro komiteto 
narys. Išeivijos spaudoje buvo rašoma, 
kad jis vedęs L. Brežnevo dukterį.

Apie V. N. Dybertką nei tarybinės, nei 
išeivijos enciklopedijos nieko nerašo.

Kom. partijos centro komiteto biuro 
nariai yra P. Griškevičius, A. Barkaus
kas, R. Songaila, N. Dybenka, V. Astraus
kas, A. Barauskas, A, Brazauskas, A. Fe- 
rensas, K. Kairys, V. Sakalauskas, L. Še
petys.

Iš naujo patvirtinti komunistų partijos 
spaudos organų redaktoriai: G. Zimanas 
„Komunisto“ žurnalo, A. Laurinčiukas — 
„Tiesos“, V. Jemeljanovas — „Sovietska- 
ja Litva“, J. Karosas — „Valstiečių laik-

ĮDOMŪS ST. KASPARO ATRADIMAI
„Europos Lietuvio“ Skaitytojai, tur būt, 

atsimena žinią apie lenkų lakūnus ir jų 
pasigaminto Vilniaus Aušros Vartų Mari
jos paveikslo nuotykius karo metu.

Dabar „Tėviškės Žiburiuose“ (1980:XII. 
18) Stasys Kasparas papildė tų lakūnų to
limesnę veiklą dėl Vilniaus.

Pasirodo, jie yra palikę Londone lenkų 
oro pajėgoms pagerbti skirtų įvairių pa
minklinių ženklų, susietų su Vilniumi. 
Pvz., St. Clement britų aviacijos angliko
nų bažnyčioje tarp anglų dalinių vėliavų 
lenkų (lakūnai kairiajame tos bažnyčios 
take pagamino Lenkijos karo aviacijos 
ženklą, kuriame išvardinti visi vienetai, o 
jų tarpe ir 317 naikintuvų vienetas vardu 
City of Witno (Vilniaus miestas), 307 
naktinių naikintuvų vienetas vadinasi Ci
ty of Lwow (Lvivo, Ukrainos miesto) var
du.

Įdomu, kad šioje bažnyčioje žuvusiųjų 
lakūnų sąrašuose yra įtraukti ir lietuviai, 
kurie buvo pašaukti aviacijos tarnybon, 
jų tarpe ir Lietuvos lakūnas kapitonas 
Romas Marcinkus, kuris su kitais 80 kari
ninkų pabėgo iš belaisvių lagerio. Hitle
rio įsakymu 50 jų buvo sušaudyta. Kpt. 
R. Marcinkus buvo pagautas prie Danci
go ir ten sušaudytas.

Dar viena St. Kasparo atrasta įdomybė 
yra garsiojoje Londono Westminsterio ka
tedroje. Dievo Motinos Marijos koplyčioje 
1944 m. kovo 15 d. lenkų lakūnai, daly
vaujant kardinolui Hinsley, atidengė Auš
ros Vartų Marijos paveikslą su lotynišku 
užrašu, kuris lietuviškai skamba taip: 
„Lenkų aviacijos Vilniaus žvalgybos gru
pės vardu Tau, palaimintoji Motina, ski
riame šį ženklą, melsdamiesi malonės 
grįžti į Vilnių, kur tėvynės likimą nuolat 
budriai saugoji“.

Lietuvos ministeris D. Britanijai Bro
nius K. Balutis dėl to paveikslo įteikęs 
kardinolui raštą, kuriame pareiškė, kad 
Vilnius ir Aušros Vartai yra Lietuvos et
nografinė dalis ir kad lenkai neturi teisės 
tai savintis. Westminsterio katedros tary
ba ignoravo tą protestą ir leido lenkams 
rengti savo paminklinį paveikslą.

O Westminsterio katedrą per metus ap
lanko apie milijonas turistų.

1979 m. „Darbininke“ (Brooklyne, JAV) 
kun. dr. Kornelijus Bučmys, rašydamas 
apie IV Jaunimo Kongresą, įspūdžiuose 
apie Londoną taip pasakė:

„Tiesa, vienoj Londono katalikų koply
čioje prie sienos gana aukštokai pritvir
tintas Aušros Vartų Marijos paveikslas su 
lotynišku įrašu, bet lenkiška tema kreipi
niu į Mariją“.

Kun. dr. K. Bučmys tikriausiai matė tą 
paveikslą, kuris yra Westminsterio ka
tedroje.

geras priedas prie žuvies, silkių.
Tešioje kepti svogūnai. Nuvalyti svogū

nai supiaustomi skridinėliais, apvoliojami 
miltais ir padažomi į lietiniams ar s'kys- 
tesniems blyneliams paruoštą tešlą. Kepti 
karštuose riebaluose iš abiejų pusių (kaip 
blynelius).

Keptos svogūnų roputės. Vienodo dy
džio nuvalytos svogūnų roputės kiek pa- 
verdamos pasūdytame vandenyje. Nusau
siname retasamčiu. Paskui apkepame kep
tuvėje — aliejuje įbėrus kiek cukraus (1 
šaukštelį). Kai cukrus pradeda karameli- 
zuotis, įdedame į aliejų svogūnų roputes 
ir kepame, kol pasidarys blizgančiai gels
vos spalvos. Tinka prie bet kokio mėsos 
kepsnio, ypač prie kepenėlių

Konstancija (Brundzienė
Namų ūkio agronome 

(iš „Tiesos“) 

raščio“, L. Ramanovičius — „Červony 
štandar“.

(Partijos suvažiavime buvo įsipareigota 
„kelti liaudies gyvenimo lygį“; tai būtų, 
pagal „Tiesą“, „svarbiausias partijos tiks
las“.

ORAI LIETUVOJE
Lietuvoje, kaip rašoma „Valstiečių 

laikraštyje", sausio 31 d. sniego patalai 
vakariniuose rajonuose siekė 20 
34 cm storio, rytiniuose — 10-15, o vieto
mis vos 4-7 cm. Ledas gana plonas, ant 
didžiųjų ežerų storis siekė mažiau kaip 
20 cm.

„Tiesoje“ vasario 4 d. rašoma, kad Lie
tuvoje tęsiasi pavasariški orai, temperatū
ra dieną rodo 3-6 laipsnius šilumos. Šilto 
oro priežastis — atskrieję iš Atlanto cik
lonai.

Nemuno intakai, ypač mažosios upės, pa 
tvino, jūros vanduo pakilo daugiau kaip 
1 su 1/2 metro, Kuršių marių ledas plo
nas, o stiprus vėjas gena ledo lytis nuo 
krantų.

Sinoptikai pranašauja vasarį šiltesnį 
už įprastinį.

V. DAUNORAS DAINUOJA APIE 
LENINĄ

Solistas Vaclovas Daunoras Lietuvos 
komunistų partijos 28-jo suva
žiavimo metu su simfoniniu orkestru ir 
choru dainavo A. Cholminovo „Dainą apie 
Leniną".

Programoje dar dalyvavo M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyklos moksleiviai, 
aktorė L. Kupstaitė, solistai V. Noreika, 
E. Kaniava, S. Sondeckio kamerinis or
kestras ir kt.

KARATĖS ČEMPIONATAS
Kaune sausio mėn. pabaigoje (įvyko 

Lietuvos karatės antras čempionatas. Ka
rstės sportas kultivuoti buvo pradėtas 
prieš keleris metus. Numatoma kartu su 
kitais dar šiais metais dalyvauti Anglijos 
čempionate.

KĖDAINIŲ CENTRINĖ BIBLIOTEKA
Kėdainių miesto biblioteka atšventė 60 

metų sukaktį.
Iš pradžių, kaip rašoma „Tiesoje“, ji 

turėjo 2.000 knygų, o dabar 600 tūkstan
čių. Biblioteka naudojasi 37 tūlkst. skaity
tojų.

REIKĖTŲ SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ 
APIE NAUJĄJĄ SODYBĄ

Perskaičius skelbimą apie vajų naujai 
sodybai įsigyti, prieš įsipareigojant sko
linti ar aukoti pinigus tam tikslui, man 
iškilo šie klausimai:
1. Kuriam tikslui norima pirkti naujas 
centras?

2. Kurioje geografinėje vieoje tas cent
ras — sodyba yra numatyta?

3 Jei įsigytame centre būtų galimybė 
apsigyventi pensininkams, tai ar butai bū
tų įrengti, ar tik bendrame name kamba
riai, ir kas garantuotų, kad tai bus įvyk
dyta.

A. Giedraitis

SAVI REIKALAI
„Europos Lietuvio“ Nr. 3 J. Devenis iš 

Švedijos straipsnyje „LIETUVIAI ESAME 
MES GIMĘ“ laikraščio leidimo padėčiai 
pagerinti siūlo, kad kiekvienas prenume
ratorius surastų naują prenumeratorių 
Europoje ar užjūriuose, o jei kas negalė
tų surasti, tai prideda prie esamos prenu
meratos (12,50 angį, svarų) mažiausiai 5 
svarus metams.
Kad laikraščiui būtų galima surasti daug 
prenumeratorių, neužtenka prenumerato
rių gerų norų, darbų ir piniginių aukų. 
Pirmiausiai ir svarbiausiai reikia, kad, 
laikraštis turėtų pakankamą skaičių ko
respondentų ir bendradarbių visose vie
tovėse ir būtų daugumai priimtinas ir 
įdomus. O tai padaryti gali tik laikraščio 
redaktorius. Čia pakalbėjau iš patyrimo.

D. Britanijos karalienės piniginė auka 
laikraščiui iš mirties gelbėti lietuvių tą 
garbę tik sususintų.

Aš lietuviškų laikraščių prenumeruoju 
daug. Ir iš D. Britanijos du. Bet „Euro
pos Lietuvi“ Skaitau su įdomumu, nes ja
me randu tekių dalykų, kurių nerandu ki
tuose laikraščiuose, kas ir daro jį įdomų.

„Europos Lietuviui“ reikia ne D. Brita
nijos karalienės Elzbietos pinigų laikraš
čiui leisti, bet lietuvių prenumeratorių ir 
tik prenumeratorių, bendradarbių ir re 
d aktorių.

Tikiu, kad D. Britanijos Lietuvių Są
jungos, kaip pavyzdingiausios organizaci
jos, leidžiamas laikraštis — „Europos Lie
tuvis“ — nugalės visus dabartinius sun
kumus, taps visų lietuvių jungtis ir pasi
didžiavimas, kur tik lietuvis begyventų.

Tad subruskime visi — D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, „Europos Lietuvio“ re
daktoriai, bendradarbiai ir prenumerato
riai. Visi suglaudę gretas, skubėkime į 
talką D. Britanijos Lietuvių Sąjungai.

Tad iki pasimatymo Gedimino kalne.
P.P. JAV

KĄ PASAKĖ „TIESOS“ RED.
. A. LAURINČIUKAS

Lietuvos komunistų partijos suvažiavi
me sausio 29 d. kalbą pasakė ir „Tiesos“ 
vyr. redaktorius A. Laurinčiukas. Jis, tarp 
kita ko, taip kalbėjo:

„Vakarų imperialistai ir Pekino hege- 
monistai be atvangos gamina ne tik 'ato
mines, bet ir purvo bei šmeižto bombas. 
Su pašėlusiu įtūžiu „apšaudama“ ir Tary
bų Lietuvos žemė.

Tarptautinė reakcija globoja užsienyje 
gyvenančius buržuazinius nacionalistus, 
nupirkdama jų skystus balsus ir jau ne 
vieną kartą parduotą sąžinę. Respublikos 
spauda veda puolamojo charakterio pro 
pagandą, demaskuoja ir toliau demaskuos 
Amerikos, Vatikano bei kitus iš istorijos 
kapinyno sklindančius balsus...“

SENOVINĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS
Vilniuje buvo suruoštas 463-iasis pla

čiai pagarsėjusio Kupiškio etnografinio 
liaudies teatro spektaklis „Senovinės ku
piškėnų vestuvės“.

Senovinių vestuvių spektaklis vaidina
mas jau 15 metus. Apie jį susuktas televi
zijos filmas, masiniu tiražu išleistos plokš
telės, rašytojas J. Baltušis suredagavo 
apie juos knygą. „Pasakoja kupiškėnai“. 
Dalyviai atžymėti garbės žymenimis ir kt.

Dabar tie artistai — dainininkai yna be
veik visi pensininkai ir augina anūOouu, 
proanūkius.

KELIAI, TILTAI IR KT.
Per penkerius metus Kėdainių rajone 

buvo nutiesti 3 km naujų kelių, iš pagrin
dų suremontuota 17 km sąjunginių, 52 
respublikinės ir 89 km vietinės reikšmės 
kelių. Pastatyti 2 tiltai, 6 autopavilijonai, 
4 poilsio aikštelės ir kt.

VILNIAUS KRAŠTE PLINTA VILKAI
I. Šimelionis „Tiesoje“ rašo, kad Vil

niaus krašto miškuose dar niekad nebuvo 
tiek daug vilkų, kaip dabar. Jeigu, sako, 
ankstesniais metais buvo priskaičiuojamą 
dešimtimis, tai dabar keturis kartus dau
giau.

STOROJI IR AUKŠTOJI EGLĖS
Mažeikių rajone, šalia Varduvos. Rena- 

vos parke auga storiausia Lietuvos eglė. 
Jos liemuo yra 3 su puse metro.

Prienuose auga 45 m. 86 cm aukščio eg
lė.

BRAVO STOKE-on-TRENT LIETUVIAI
Bravo už iškeltus pagrindinius DBLS 

organizacinius negalavimus. Labai malo
nu, kad mūsų taipe yra žmonių, kuriems 
rūpi lietuviški reikalai ir kurie turi pilie
tinės drąsos negalavimus kelti viešumon.

Tie negalavimai yra dideli ir jau labai 
ilgai tęsiasi. Jie prasidėjo tuomet, kai ne
išmintingai priimtas pasiūlymas, kad 
DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovė 
turėtų vieną ir tą pačią valdybą iš 
tų pačių žomnių. Dar blogiau pasi
darė, kai pagal naujus DBLS įstatus 
tapo suvažiavimui paneigta teisė kasmet 
rinkti naują valdybą. Taip pasidarė 
jau nebepajudinama abiems organiza
cijoms išrinktoji vadovybė, kuri neprivalo 
niekam kitam būti atsakinga, kaip tik pa
ti sau.

Norėtų s Stoke-on Trento pareiškimą pa 
pildyti. Turėtų būti atimti balsai iš Cent
ro Valdybos ir Tarybos narių, kurie suda
ro 12 balsų bloką. Gali būti suvažiavimų, 
kad juose tedalyvaus tik 11 skyrių atsto
vai, ir tada Centro Valdyba, Tarybos pa
dedama, užbalsuos tuos 11 Skyrių atsto
vus, kurie savo skyriuose turi ne po vieną 
narį. Centro Valdybos ir Tarybos nariai 
yra atstovaujami skyrių atstovų, tad nė
ra reikalo dar sau atskirai atstovauti.

Suvažiavimo pirmininkas su prezidiu
mo nariais yra suvažiavimo aukščiausioji 
vadovybė. Jie priklauso nuo suvažiavimo 
atstovų. Tad Centro Valdyba neturi jokios 
teisės suvažiavimo pirmininkui ar prezi
diumui duoti nurodymus, kaip jie privalo 
suvažiavime elgtis. Praeituose suvažiavi
muose aiškiai matydavosi, kaip suvažiavi
mo pirmininkas palaikydavo Centro Valdy 
bą, o ne skyrių atstovus. O paskutiniaja
me buvo tiesiog matyti pirmininko didžiu
lis pasitamavimas Centro Valdybai, o 
ne lietuviškos organizacijos reikalams. 
Per tai beveik niekam liko nežinoma, kad 
DBLS gavo naują pavadinimą, arba, tei
singiau pasakius, virto reorganizuota 
LITHUANIAN ASSOCIATION LIMITED 
in Great Britain. Ji tapo biznio, o ne so
cialinių ir kultūrinių reikalų organizacija. 
Ji privalės turėti angliškus revizorius, ku
riems už tą darbą mokėsim šimtus svarų.
StOke-on-Trento lietuvių ir panašūs kitų 

pareiškimai turi ‘būti pateikti suvažiavi
mo prezidiumui, kuris juos privalo perduo
ti svarstyti suvažiavimo atstovams.

Stasys Kasparas

Laimingi žmonės būna geri, bet ne visi 
geri laimingi.

O. Wilde
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

G. B. Voveriai — 10 sv., A. Varkalaitė 
ir Br. Glevedkas — po 5 sv.

Siųsdamas auką, Br. Glevedkas parašė: 
„Dievo garbei, Tėvynės Lietuvos naudai ir 
mano sielos išganymui — aukoju Tautos 
Fondui“.

DBLS suruoštame Vasario 16 d. minėji
me Londono Sporto ir Soc. klube surinkta 
aukų £84,26.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

NE LIETUVIŲ NAMAI AUKOJO, £ET 
,,DAINAVA“

Per klaidą „Europos Lietuvio“ Nr. 7 bu
vo paskelbta, kad Tautinės Paramos Fon
dui 50 svarų aukojo Lietuvių Namai.

Iš tikro tą sumą aukojo Londono Lie
tuvių Moterų Sambūris „Dainava“.

Londonas
LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Londono Pirmojo skyriaus susirinkimas 

įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 8 vai. vakare, 
Sporto ir Socialiniam klube.

Bus svarstomi skyriaus reikalai ir ren
kami atstovai į DBLS metinį suvažiavimą.

Nariai ir svečiai prašomi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LONDONE
Londono lietuviai vasario 15-16 dienas 
praleido Vasario 16 šventės ženkle.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
63 m. sukaktis pradėta iškilmingomis pa
maldomis Londono lietuvių bažnyčioje 
vasario 15 d., sekmadienį. Mišias tai die 
nai užlpralšė Lietuvos atstovas V. Balto
kas. Kun. J. Sakevičius savo tos dienos pa 
moksle, be kita ko, priminė, kad ne džiauig 
tis čia visi suėjome, bet melsti Dievą, kad 
padėtų lietuvių tautai, kenčiančiai žiau
rią Okupaciją.

Po pietų visi nuvykome į nepertoliaus- 
iai nuo bažnyčios esantį Lietuvių sociali
nį klubą, populiariai vadinamą rytų Lon
dono klubu. Ten punktualiai pradėtas 
minėjimas, kurį trumpu žodžiu atidarė 
DlBILS centro valdybos pirm. Z. Juras. 
Lietuvos atstovas V. Balickas savo kal
boje pabrėžė, kad, nežiūrint visų prie- 
spaudų, kaip matyti, lietuviai yra labai 
kietas riešutas.

Svečias iš New Yorko prof. Algirdas 
Landsbergis perdavė PLB sveikinimus ir 
paskaitė iš savo pagarsėjusios dramos 
„Penkių stulpų“ ištraukėlę pagundos tema.

Tada scenoje išsirikiavo puikiais tauti
niais rūbais išsipuošęs Londono moterų 
chorelis, vadovaujamas mūsų bičiulio Vin
cent O'Brien, o to choro priešakyje stovė
jusi mažytė Elenutė Augaitytė visų pirma 
susirinkusius gražiai pasveikino eilėraštu
ku „Labas vakaras, tautiečiai“.

. Choras sudainavo „Gintaro kraštą“, 
„Pienę“, „Tėviškėlę“ ir „Nemunėlį“.

Po tokio gyvo pasirodymo matėme filmą 
„Spirits of an Amber past" (Gintarinė pra 
eities siela). Filmas apie Kanadoje gyve
nančius liaudies meno puoselėtojus, daili
ninkus, pedagogus ir autorius Antaną ir 
Anataziją Tamošaičius ir jų lietuviškais 
liaudies meno motyvais išpuoštą, tarp žy
dinčių pievų ir medžių paskendusią sody
bą.

Filmas buvo tikra liaudies meno mozai
ka. Visiko po truputį: čia Tamošaitienė 
prie staklių, prie ratelio, čia ji iš puikios 
kraičio skrynios dosniai dalija jaunamar
tėms tautinius žiurstus, čia jos austi me
niški ir labai gražūs kilimai, čia A. Tamo
šaitis prie molberto, čia suvažiavęs jauni
mas prie ežerėlio šoka tautinius šokius, čia 
susimąstę Rūpintojėliai, stogo, tvoros ar 
namo detalė ar mieli lietuviški velniūkš
čiai. gąsdinantieji žiūrovą.

O po to P. Senkuvienės ir V. O'Brien va 
dovaujamas Londono jaunimėlis darniai 
sudainavo „Kai ateina rudenėlis“, „Lietu
vos dukra“, „Ten, kur žaidžia Nemunėlis“.

Tautinių šokių grupė „Lietuva“ gyvai 
sušoko „Landytinį", „Audėjėlę, „Suktinį“ 
ir pabaigai „Bitutę pilkąją“.

Tada visų sceną užpildė mišrus Londono 
lietuvių choras, vadovaujamas J. Černio 
ir pianu palydimas V. O'Brien. įvadą į 
jų dainas padarė V. šalčiūnas, įsijausda
mas padeklamavęs iš Lietuvos gautą eilė
raštį „Įsiklausyk“.

Mišrus choras gražiai sudainavo „Lietu

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.

va brangi“, „Toli, toli“ ir, palydėdamas 
solistą J. Alkį, „Susitikt tave noriu“.

Pabaigus programą, gražiai žaliais la
pais išpuoštoje scenoje ir prie jos išsiri
kiuoja visi šventės dalyviai. Pirm. Z. Ju
ras dėkoja vadovams, dalyviams, žiūro
vams ir tėveliams, kurie skatina savo jau
nimėlį jungtis į lietuvišką veiklą. Minėji
mas baigtas Tautos himnu. Tautiečių su
sirinko labai gausiai.

Galima dar būtų pasakyti, kad J. čer- 
nis iš ligos patalo atsikėlė ir atėjo praves
ti numatytos programos. Atrodo, kad ir 
kitas šventės vadovas, V. O’Brien, ne vi
siškai sveikas įlipo į sceną. Bet skelbtoji 
programa turėjo įvykti, nežiūrint nieko! 
Taip ir buvo. Pabaigai dviems choro ve
teranams, M. J. Vikaniams, jų 34 vedybi
nių metų sukakties proga, žiūrovams įsi
jungus, palinkėta „Ilgiausių metų“.

Prie durų buvo renkamos aukos parem
ti Tautos fondui.

Tradicinis suėjimas Lietuvių Namuose 
buvo vasario 16 d. vakare. Į tą priėmimą 
kviečiami kitų tautų atstovai, kurie vie
naip ar kitaip palaiko ryšį su DBLS, Tai 
būna priėmimas su kokteliais. Svečius ap
tarnauja mergaitės, pasipuošusios tauti
niais rūbais.

Prie salės durų paprastai stovi svečius 
pasitinkantieji DBLS pareigūnai. Svečiai 
pasirašo Lietuvių Namų svečių knygoje. 
Šįmet svečius priiminėjo DBLS pirm. Z. 
Juras ir A. Pranskūnas. Iš viso buvo jų 
apie 80.

Svečių tarpe matėme Lietuvos atstovą 
V. Balicką su žmona, rašytoją prof. A. 
Lanidšbengį iš New Yorko, kun. J. Sakevi- 
čių ir kitus. Tarp žymesnių kitataučių mi
nėtini Freedom Communications Interna
tional News Agency redaktorius, Freedom 
in Action direktorius John Gouriet, Eu
ropean Atlantic Group atstovas, Keston 
College ir žurnalo Right to believe bend
radarbiai ir kiti įvairios spaudos atstovai 
ir bendradarbiai. M. B-nė

Bradfordas
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 14 d. „Vyties“ klubo salėje gau

siai susirinko mūsų tautiečių paminėti Lie 
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo.

Minėjimą trumpa kalba atidarė klubo 
pirm. V. Gurevičius, pasveikinęs gausiai 
susirinkusiuosius iir pakvietęs A. Bučį pra
vesti programos. Į garbės prezidiumą pa
kvietęs savanorį J. Reinį ir kun. J. Kuz- 
mickiį, paprašė D. Banaitį paskaitai. Pre
legentas trumpai peržvelgė garbingą Lietu
vos praeitį, ilgai užtrukusią vergiją 
ir Nepriklausomybės iškovojimą. Į klau
simą, kaip ilgai išsilaikys Lietuva sovietų 
okupacijoje, atsakė klausimu, kaip ilgai 
išsilaikys S. Sąjunga ir jos pavergtų tau
tų okupacija?! Pavergtos tautos nerimsta 
Kinija ginkluojasi, komunizmo pagrindas 
— darbininkai priešinasi prispaudėjams. 
Kritiškai įvertinęs vakarų politiką išryš
kinęs okupuotų kraštų rusinimą, badinimą 
ir gąsdinimus, D. Banaitis ragino remti 
Tautos Fondą, telkti lėšas Lietuvos atkū
rimui.

Dar vis žvalus savanoris J. Reinys įdo
miai pavaizdavo lietuvių pastangas išsiko
voti Tėvynės laisvę ir su ginklu, ir politi
niu manevravimu. Taryba atmetė Vokieti
jos pasiūlymą su jai prielankiu karaliuku 
būti jos vasalu ir paskelbė laisvą, nepri
klausomą Lietuvą. Karštai ragino būti 
tvirtais kaip ąžuolas prie Nemunėlio, nes 
vergijos pančiai vieną kartą subyrės.

Meninę dalį atliko vis geriau susidainuo 
j ančių vyrų sekstetas, vedamas P. Vasio. 
Visą ciklą patriotinių ir lyrinių dainų pa
įvairino bendros deklamacijos, paminint 
V. Kudirką, J. Basanavičių, Maironį, Ka
lantą, kovojančią Lietuvą ir gėrintis iš 
Lietuvos gautu prasmingu eilėraščiu. Nau
jai interpretuota ,,Pasvarcyk, antela“ dai
na suteikė jai dar ryškesnę prasmę. Pa
baigoje visi pakiliai sutraukė Tautos Him
ną.

Po minėjimo buvo renkamos Tautos 
Fondui aukos. Gražiai šį fondą, Vasario 16 
gimnaziją, „Europos Lietuvį“ remia gerai 
įsitvirtinęs klubas.

Vasario 15 d. klubo paprašytose Mišiose 
už Lietuvą dalyvavo gražus Skaičius lietu
vių. Kun. J. Kuzmickis, Putino „Bijau 
nakties“ eilėraščiu priminęs naktinius lie 
tuvių suėmimus ir trėmimą, pasinaudoda 
mas austro dr. R. Spann atsiminimus 
apie 7 metus, praleistus Vorkutos KZ, pa-

EUROPOS LIETUVIS

vaizdavo lietuvių ryžtą, patriotizmą. Ka
lėdų dieną, susirinkę£UXOXŪa OUQĘ 
rių tautybių vyrai išklausė Slaptai aukoja
mų lietuvio pranciškono t. Aloyzo "Mišių, 
kada švč. Sakramentas „kaip neįsivaizduo 
j amų baisenybių, kančių, šalčio ir bado 
yra vienintelė paguoda ir stiprybės šalti
nis“. Maldos už Tėvynę buvo pabaigtos 
Tautos Himnu.

Lietuvių klubas šiais metais rengiasi 
gražiai paminėti 25 metų veiklos sukaktį. 
Rengiama literatūrinė vakaronė, išvyka 
ir kitos pramogos.

R. RIMONIO DARBAI
Romanas Rimonis, jaunas ir veiklus vy

ras, ir toliau sėkmingai vadovauja baleto 
studijai. Pageidauja, kad ir lietuviai, turį 
mažų vaikų, palaikytų šią studiją.

šių metų sausio mėn. anglų „Stamps" 
žurnale R. Rimonis paskelbė net 4 psl. 
straipsnį, pavadintą „Laimingo gimtadie
nio, Belgija“. Pats būdamas filatelistas, 
pateikė gausių žinių apie Belgiją ir jos 
pašto ženklų serijas, vaizduojančias tos 
tautos istoriją. „Turime būti dėkingi Bel
gijai, praturtinančiai pasaulį nuostabiais 
pašto ženklais“, pažymi autorius.

Jaunam, darbščiam R. Rimoniui linki
me sėkmės, paįvairinant baletu ir mūsų 
renginius. J. K.

Manchesteris
■Skautų 'sueiga

Kovo 7-8 d.d. Mančesterio Lietuvių 
socialinio klubo patalpose (121 Middleton 
Road, Manchester M8 6JY) šv. Kazimie
ro dienos proga įvyks skautų sueiga. Ko 
vo 7 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., numatytas 
L.S.S. Europos rajono vadovų posėdis.

6.30 vai. skautų iškilminga sueiga ir 
paskaita. Vėliau ps. Eimutis Šova žada 
parodyti stovyklų filmą, ir bus skautiš
kas lauželis.

Kovo 8 d., sekmadienį, 10.30 vai., ka
nauninkas V. Kamaitis sutiko atnašauti 
šv. Mišias klubo patalpose.

Kviečiame seses, brolius, tėvelius ir 
skautiškos idėjos rėmėjus kjfc gausiau 
dalyvauti ir vėl pasidžiaugti bendrame 
lietuviškame, skautiškalTie ir jaunimo ra
telyje, šių metų pirmajame skautiškame 
ir jaunimo subuvime.

Skautai ir skautės dalyvauja unifor
muoti ir atsiveža miegamuosius maišus.

Dalyvaujantieji Lietuvos Skautų globė
jo šv. Kazimiero sueigoje sesės ir bro
liai kviečiami pranešti s. A. Jakimavi
čiui, 10 Fraser Road, Manchester M8 
6HlH, iki kovo 1 d. Rengėjams tai palen
gvins su maisto užsakymu.

Laukiame visų.
Budėkime.

LSS Europos Rajono įVadija

Liet. Sodyba
SUGRĮŽO LIGONIS

Gyvenimas margas kaip genys, pilnas 
tikėtumų, staigmenų, dažnai nemalonių. 
Jis kartais nustebina mus, kaip žaibas iš 
melsvo dangaus, visiškai nelaukiant.

Tokį piktą pokštą likimas iškrėtė ir mū
sų Sodybos jaunuoliui Andriui Snabaičiui 
Amerikoje atostogų metu. Išvažiavo ber 
niukas su savo tėveliais ir sesute pilnas 
entuziazmo ir džiaugsmo. Ir staiga, vos 
tik prasidėjus atostogoms, šiurpiai suspie
gė padangos, sutriušlko automobilis, sekė 
tamsa, išgąstis, skausmas, ilgi mėnesiai li
goninėje...

Apvaizda yra gailestinga. Galėjo būti 
daug blogiau: pavojingos komplikacijos, 
nepagydomas sužalojimas, staigi, netikė
ta mirtis. Jaunuolis daug kentėjo. Sodybos 
skyrius reiškia jam ii' jo šeimos nariams 
gilią užuojautą, bet taip pat ir džiaugiasi 
jo sutvirtėjimu bei grįžimu namo iš ligo
ninės.

Stipriam žmogui ir nelaimė gali išeiti į 
gera: ji užgrūdina, padeda suprasti kitų 
vangus ir .pamoko, kad gyvenimo vairas 
nėra vien tik mūsų pačių rankose.

Linkime tau, Andriuk, tos kantrios 
stiprybės ir greitai visiškai pasveikti.

Sodybos skyriaus valdyba bei nariai

VASARIO 16 MINĖJIMAS IR DBLS 
SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 14 d., šeštadienio, pavakariu į 
Lietuvių Sodybą pradėjo rinktis lietuviai, 
pradedant tolimu Devonu ir baigiant Wol 
verhamptonu ir Mančesterio jaunimu. So
dybos skyrių sudaro keliolikos grafysčių 
paskirai gyvenantieji lietuviai, net dalis 
londoniečių ten prisijungė.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirm. Jus
tinas Navickas, pakviesdamas pirminin
kauti Mečį Bajoriną, sekretoriauti kun. 
Aleksandrą Geryba.

M. Bajorinas pradėjo susirinkimą ir mi 
nėjimą, supažindindamas angliškai, kas 
yra Vasario 16-toji Lietuvai ir kodėl mes 
ją minime. Po šio įvado jis skaitė paskai
tą apie tai, kaip buvo nepriklausomybė 
atgauta anuo metu ir kas darytina, kad 
mes vėl ją atgautume.

Po paskaitos pereita prie susirinkimo. 
Kun. A. Geryba perskaitė praeito susirin
kimo protokolą ir rezivijos komisijos ak
tą, iš kurio paaiškėjo, kad skyriaus kaso
je yra 417 svarų. Revizijos komisijos var
du V. Grigelis patvirtino, kad kasa veda
ma tvarkingai.

Mandatų komisijon išrinkti R. Sakalas, 
L. Songaila ir J. Brazdilauskas.
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Bendras tikslas Europoje
ANGLIJOS ,IR VALUOS VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS RYTŲ EUROPOS 

REIKALU
Drauge su šiuo pareiškimu vyskupai 

priminė, kad popiežius Jonais Paulius II 
paskelbė du slavų tautų apaštalus — šv. 
Kirilą ir šv. Metodijų Europos globėjais. 
Jių šventė — vasario 14 d. Anksčiau to
kiu globėju paskelbtas šv. Benediktas.

Vyskupai rašo:
Įvairiopai ir daug kartų popiežius Jo

nas Paulius II parodė didelį sielovadinį 
rūpestį visais pasaulio žmonėmis. Pra
eitais metais rugsėjo 28 d. Europos vysku
pų konferencija paskelbė pareiškimą, 
kuriuo pasisakė už visų Europos vyskupų 
bendrą atsakomybę dėl Rytų Europos 
žmonių gerovės. Sekdami šiuo nurodymu, 
Anglijos ir Valijos vyskupai kreipiasi į 
mus, primindami mūsų bendrą pareigą 
melstis vienas už kitą ir drauge siekti 
praktiškų būdų šiai atsakomybei pareikš
ti. Mes, jūsų vyskupai, tęsiame neatidė
liotiną šio klausimo svarstymą. Europa 
apima beveik trisdešimt atskirų valsty
bių. Kone 50 nuošimčių visų europiečių 
gyvena Rytų Europoje. Kaip ir mes, jie 

V. Grigelio pasiūlymu paliekama ta pa
ti valdyba: Justinas Navickas, kun. Alek
sandras Geryba, Karolis Svankūnas ir 
Antanas Masiuliūnas, revizijos komisija: 
V. Grigelis ir E. Grigelienė. Skyriaus at
stovais į DBLS suvažiavimą išrinkti kun. 
A. Geryba ir M. Bajorinas.

Kun. A. Geryba perskaitė Stoke-on- 
Trento skyriaus rezoliuciją, kurioje iške
liamos kai kurios negerovės DBLS veik
loje. Pasiūlyta trijų punktų rezoliucija:
1. DBLS ir Lietuvių Namų Akcinės Bend
rovės Valdybas perskirti, kad kiekviena tų 
organizacijų turėtų savo atskirą valdybą,
2. Pakeisti DBLS įstatus taip, kad kasmet
būtų perrenkama visa DBLS Centro Val
dyba, 3. DBLS Centro Valdybos nariai pri
valo nedalyvauti kitataučių organizacijo
se, kurių ideologija nesiderina su siekimu 
atgauti Lietuvai nepriklausomybę. Pirmie 
ji du punktai buvo priimti, o tretysis at
mestas. Rezoliucija siunčiama DBLS cent
ro valdybai ir bus įteikta busimojo suva
žiavimo prezidiumui.

Daugiau nebebuvo kokių svarstymų, 
nes visi laukė muzikinės minėjimo dalies.

Eimutis šova pasirodė su savo jaunų 
akordeonistų grupe, kurią sudarė Eimutis 
Šova, Elenutė Augaitytė, Zita Žilinskaitė, 
Gintas Šova ir Kristina Pukštytė. Jie pri
sistatė su lietuviškomis melodijomis: Buvo 
gera gaspadinė, Pasėjau linelius. Pašilė, 
Auislk, močiute, Vakaro daina ir užbaigė 
Vestuvių maršu. Grupė yra didesnė, tik 
dėl mokslo ir kitų priežasčių kai kurie ne
galėjo dalyvauti. Muzikos garsai atkvietė 
salėn ir anglus, kurie leido laiką prie ba
ro. Dalyviai griausmingais plojimais dėko
jo.

Po to Londono „Žaibas“ sušoko Kalvelį, 
Šustą, Kepurinę, Lenciūgėlį, žekelį ir Suk, 
suk ratelį. Šokiams grojo Eimutis šova su 
sūnumi Gintu. Šokėjai buvo palydėti 
griausmingomis katutėmis. Sugiedamas 
Tautos Himnas. Salėje prasideda šokiai, o 
valgykloje skyriaus nariams ir svečiams 
užkandžiai — vakarienė, kurią paruošė 
Sėdybos virtuvės tarnautojai.

Sekmadienį, vasario 15 d., kun. A. 
Geryba atnašavo Šv. Mišias už Lietuvą, 
pasakydamas tos šventės tema pamokslą.

Minėjime dalyvavo ne tik lietuviai, bet 
įsijungė ir daug anglų.

K. Medžioklinis

Boltonas
ŠAUNUS KARNAVALAS

Vasario 7 d. įvyko Boltono Baltijos Tau
tų Komiteto rengtas karnavalas — šokiai. 
Salė, papuošta tautinėmis spalvomis ir 
balionais, buvo pilnutėlė, grojo gera mu
zika, loterija turėjo didelį pasisekimą.

Karnavale dalyvavo keliolika kostiu
mų — kaukių, kurių penkios, karnavalo 
svečiams nubalsavus, buvo apdovanotos 
piniginėmis premijomis. Visas karnavalo 
ceremonijas pravedė Boltono lietuvių pir
mininkas, o loterijos bilietus sėkmingai iš
platino F. Silienė su šeima.

Virbickų iš Eccles iniciatyva Boltono 
lietuvių pirmininkas paprašė karnavalo 
svečius aukoti „Suvalkų trikampio“ lietu
viams, ir buvo surinkta 33 svarai (V. Mo
tuzą— 5 sv., J. Bakutis — 2 sv.).

Vakaras praėjo labai smagiai ir links
mai, ir bdltoniečiai labai dėkingi savo šei
mininkėms, kurios kartu su estėm ir lat
vėm pagimino skanų maistą, bet didžiau
sia padėka priklauso Leigh, Mančesterio, 
Prestono ir Ročdalės lietuviams, kurie 
taip gausiai prisidėjo prie karnavalo pasi
sekimo.

Rudeni, spalio 10 d., Boltono lietuviai 
rengs savo šokius. Iki pasimatymo Bolto- 
ne!

Prancūzija
IŠ PrLB-nės VALDYBOS PRANEŠIMO
(tarybos posėdyje 1980. XII. 7 ir visuo
tiniame susirinkime 1981. I. 4)
1. 'PrLB-nės valdybes veiklos apžvalga

Ruošiami Paryžiaus lietuvių susirinki
mai. Dalyvių vidurkis — 40.

Organizuojamos vasario Ų6-osios, Mo
tinos dienos šventės, kuriose dalyvauja 
apie 100 asmenų. Be to, paminimi tragiš
kieji birželio mėnesio įvykiai bei švenčia- 

yra europiečiai, ir daugelis jų yra katali. : 
kai, ir dar didesnę jų daugumą sudaro : 
kri'kščonys. Drąsa ir ištvermė jų varguo
se suteikia mums įkvėpimo. Manome, kad 
dabartinių metu mums vakaruose yra 
svailbu daugiau pažinti mūsų brolius bei 
seseris Rytų Europoje ir rūpintis jų gero
ve, kaip to pat ir mes iš jų norime. Mūsų 
bendri troškimai siekti tikrų žmogiškų 
vertybių turėtų juos ir mus atvesti prie 
Jėzaus Kristaus ir jo Evangelijos. Šie 
žmonių troškimai bus įvykdyti, kada žmo. 
gaus teisės bus gerbiamos ir mūsų parei. 
gos vieno kitam bei visuomenei pripažįs. 
tamos. Išsilaisvinti iš materializmo bei 
pasiturinčios visuomenės pavojų ir laisvė 
tikėti, garbinti bei skleisti tikėjimą yra 
mūsų visų bendras tikslas ir teisė. Jei , 
Europa nori tapti gera darančia jėga pa- 
šaulyje ir jei mes norime taikiai gyventi, 
turime siekti didesnio Europois vienybės ? 
pajutimo, glaudesnio suartėjimo bei visų 
mūsų bendro tikslo. Už tai prašome mels, 
tis.

t

į

mas šv. Kazimieras.
Kreipiama daug dėmesio informuoti 

šio krašto spaudą ir visuomenės opiniją 
apie padėtį Lietuvoje.

Talka teškantiems informacijos (pvz.., 
paskutiniu laiku „Aide a l'Eglise en dėt.
resse“ leĮdžiamam žurnalui, kurio pa. . 
statinis numeris skirtas Lietuvos katali. 
kų bažnyčios padėčiai nušviesti).

Rūpintasi mūsų ligoniais, seneliais,, 
vargšais.

Lankomi provincijos lietuviai, su jais 
palaikomi koreslpondenciniai ryšiai ar 
rengiami susirinkimai (ipvz., Lyon'o aipy. 
linkėję).

Imtasi iniciatyvos sudaryti organizaci- 
nį komitetą, ‘kuris suruoštų šiais metais 
28-ąją Europos lietuviškųjų studijų savai, 
tę Prancūzijoje.

Padėta organizuotis mūsų jaunimui bei 
sutelkti lėšų dalyvauti IV P.L.J. kongre. 
se. Jaunimas renkasi kas savaitę mokytis 
lietuvių kalbos, liaudies dainų, šokių, 
groti skudučiais bei paruošti švenčių 
programų. Informacinėje srityje jie pa
laiko rylšius su „Amnesty International“, 
..Comitė des Intellectuals pour T Europe 
des Lilbertės“ ar dalyvauja manifestaci.
jose (pvz., 1980. XII. 15 „Solidaritė aux
Chretiens de l'URSS manif.)
II. |PrLB-nės iždas

Pajamos suplaukia iš įvairių šaltinių: 
nario mokesčio, aukų, pelno iš susirinki, 
mų ar švenčių. Svarbiausios išlaidos —
paišto ženklai.

Paskutiniųjų metų bėgyje pajamų bu. 
vo 5.337,96 F, o išlaidų 
kurių 1.608.08 F. skirta 
so dalyviams).

5.947, 53 
Jaunimo

F. (iš 
kongre.

Pastebėta, kad daug PrLB-nės narių 
nesumoka solidarumo mokesčio.

1980. XII. 6 ižde buvo 4.288,63 F. 
(P.IL.J. kongreso dalyviams buvo sutelk, 
ta aukų 10.364,08 F, o išleista - 10.140,42
F. Verta pastebėti, kad kai kurie mūsų 
B-nės nariai jiems gausiai aukojo).

_______ i

HONECKERIO PAŽADAS SUJUNGTI 
ABI VOKIETIJAS

Vakarų Vokietijos vadai pakalba, kad 
reikia sujungti abi Vokietijas. Dabar savo 
idėją tuo klausimu paskelbė Rytų Vokie
tijos komunistų vadas Honeckeris.

Pagal jiį, vieną dieną į Vakarų Vokieti
jos duris pasibelsiąs socializmas ir tada 
darbininkai ten pradėsią pertvarkyti kraš-

Skautiškuoju keliu
|Parama skautų veiklai

J. Struoginis (Lietuvių Namai) aukojo 
10 sv., J. Lįofoė (Kettering) 1 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

LSS Europos Rajono Vadija

I 
Inteligentas lietuvis baigęs universite

tą vedybų tikslu ieško rimtos 28-29 metų 
amžiaus mergaitės.

Rašyti; W. Rožauskas 2120 S. 50th Avė., 
Cicero 60650, Ill. U.S.A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — kovo 1 d., 12.30 vai.
KETTERINGE — kovo 1 d., 14 vai.
NOTTINGHAME — kovo 1 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje.
NORTHAMPTONE — kovo 1 d., 18 vai, 

Šv. Lauryne, Craven St.
NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi

miere, 19 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — kovo 8 d., 11.15 vW 

Liet, židinyje.
LEEDSE — kovo 8 d., 3 vai. p,p., Holy Ro

sary bažn. šv. Mišios bus aukojamos už 
a.a. Stp. Jutelio vėlę.

BRADFORDE — kovo 15 d., 12.30 vai. Tą 
sekmadienį St. Ann's bažnyčią vizituOJ 
Leeds vysk. W. G. Wheeler.

ECOLES — kovo 8 d., 12.15 vai.
PRESTONE — kovo 15 d.,. 12.15 vai.

4


	1981-02-23-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1981-02-23-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1981-02-23-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1981-02-23-EUROPOS-LIETUVIS-0004

