
Pradedant naujus metus
Stebuklo mes, Europos lietuviai, šiais 

metais gal ir nepadarysime jokio. Jeigu 
kas į stebuklą gal buvo panašu, tai praei
tais metais Europos kraštuose įvykdyta
sis Jaunimo kongresas — 'ta visa sutarti
nė talka, tas dosnumas, organizavimas 
buvo pavyzdiniai.

ijiet Stebuklų, tur būt, ir negalima nuo. 
lait laukti ir nėra iš ko. Vien tik gal šio
kio tokio naujo sujudimo, kad visiškai ne- 
apsnūstume kasdienybėje, kuri, tęsdama
si metai i!š metų taip vienodai ir nuobo
džiai, iš tikro užkrečia snauduliu. Er.itu- 
ziastai, gerų tikslų skatinami, pernai su. 
kūrė naują dalyką — Tautinės paramos 
fondą. O šįmet? Nors mūsų Europos kraš. 
tuose ne kažin kiek daug, jėgos vis pažy
mėtinai silpnėja, ibet gal ir šįmet kokiu 
nors pragiedruliu švystelėsime ir įrodysi
me, kad vis dar nesame linkę pasiduoti. 
Štai prieš keletą metų Viktoro Ignaiičio 
iniciatyva bradfordiškiai užsimojo ir pa
darė pasigėrėtiną dalyką: aprūpino savo 
miesto bibliotekas lituanistiniais leidi
niais anglų kalba. O koks didelis darbas 
būtų padarytas, jei kas nors šoktųsi orga
nizuoti piniginę talką ir aprūpinti tekiais 
leidiniais ko daugiausia šio krašto biblio
tekų. Išskyrus nedideles išimtis, lietuviai 
nėra kokie nors vargšai, ir jeigu Jaunimo 
kongresui buvo sudėta tūkstančiai išvarų, 
tai ir tokiam naujam tikslui, tur ibūt, ne 
mažiau būtų sumesta, tik reikėtų kam 
nors sušukti, suplanuoti, kam tokie leidi
niai duetini, užsakyti juos, kai jau bus pi
nigų, ir paskirstyti.

Be kita ko, mes dažnai skundžiamės, 
kad šio krašto laikraščiai, kai ima rašy
ti apie Lietuvą ir lietuvius, labai dažnai 
nuklysta į lankas ir, tur būt, ne iš blogos 
valios, o dėt to, kad trūksta geros infor
macijos arba kas nors, greitesnis už mus, 
paskuba painformuoti neteisingai, šiame 
laikraštyje keltasis informacijos biuro 
klausimas kažkaip mirė negimęs. Jeigu 
jam jau nebelemta gimti, taigi galėtume 
bent kelttą didžiųjų laikraščių aprūpinti 
tuo didžiuoju lietuviškos informacijos 
šaltiniu — „Encyclopedia Litaianica“. Ta. 
da mažiau beturėtume .progų graužtis, 
kad tie laikraščiai nesąmonių prirašo. 
Tiesa, tas enciklopedijos kainuotų pinigo, 
btt ką tai reiškia prieš žinojimą, kad 
krašto visuomenės nuomonę formuojanti 
didžioji spauda jau neberašiiės apie mus 
niekų? Be to, protarpiais dažnas mėgsta 
pasididžiuoti: mes kovojam, mes kovo
jam! iEiūti lietuviu dar nereiškia kovoti. O 
šiek ti ek pratuštinti savo kišenę genam 
lietuviškam reikalui, tegu ir pagal jos pa. 
jėgūmą — kas svarą, o gal kas šimtą ir 
kitą, — tai jau būtų įskaitytina į lietuviš
kos kovos nuopelnus.

Gerų lietuviškų darbų, ligi šiol gal ir 
nepajudintų, tur būt, būtų dar ir dau
giau, jeigu imtume galvoti ir svarstyti. 
Taigi imkime, galvokime, svarstykime. 
Apsvarstę gal ką ir vykdyti pasiryšime, 
kad negyventume vien tik dešimtmečiais 
nusistovėjusia rutina. Jeigu kalbėti apie 
Britanijos lietuvius, tai ligi šiol jie jau ne 
kartą yra įrodę savo sugebėjimą paremti 
dorus ir būtinus lietuviškus sumanymus. 
Plačiau nesileidžiant į ankstyvesnių metų 
istoriją, gana bus, jei stabtelėsime šįkart 
vien ties „Europos Lietuviu“. Argi tai nė
ra vaisius to lietuviško entuziazmo, kuris 
prasiveržia, kali iškeliama graži idėja? 
Laikraštis Europos lietuvių, bet lEtritani- 
jos lietuviai pagrįstai gali didžiuotis, kad 
jų įnašas čia buvo ir tebėra esminis ir 
pagrindinis.

Kalbant apie laikraštį, galima pasaky
ti, kad jis ligi šiol vis stengėsi būti visų 
lietuvių laikraščiu, tribūna, kurioje bū. 
davo svarstomi visokie sumanymai ir idė
jos. Suprantama, kad laisvame krašte lie
tuvių galvojimas nėra ir negali būti uni
formuotas. tai nėra ko stebėtis, jei kar
tais net, rodos, ir geras sumanymas susi, 
laukia kritikų, kurių ne vienas paskui 
pereina 'į rėmėjus, kai pamato, kad gerai 
pasisekė padaryti, kad darbas vertas pa
ramos. Be kita ko, kritiški balsai gal kar
tais ir įteigiamai prisideda prie gerų su
manymų net tuo, kad priverčia vykdyto
jus pagalvoti, ar ne perdaug užsišokta, ar 
užteks jėgų, pinigų ir kitokių gyvenimiš. 
kų priedų. O jei ir neprisidėtų, tai demo
kratiškose sąlygose juk ir priešingas bal
sas turi būti išgirstas.

Taigi laikraščiui linkėtina, kad jis ir 
toliau laikytųsi tos demokratinės vagos. 
Vagos platumą ir kryptį nustato leidėjai, 
bet savaitė iš savaitės jos vykdymą tvar
ko redaktoriai. O kai paskutiniu metu tie 
redaktoriai nuolat keičiasi, tai šviesi de
mokratijos žvaigždė turėtų būti jiems 
pats pirmasis ir pagrindinis rodiklis tai. 
kai tarp lietuvių palaikyti, visiems jiems 
daugiau jungti į vieną šeimą, kad nebūtų 
sūnų ir posūnių. Iš visa ko matyti, kad 
mūsų bendruomenės pagrindinis ir svar
biausias uždavinys dabar yna išlaikyti lie
tuvybę, lietuvį prie lietuvio. Demokratiš
ki nusiteikimai yra ir bus stiprus cemen
tas Šito uždavinio siekiant, jis labiau pa. 
trauks ir jaunimą į mūsų eiles.

AFGANISTANAS — SOV. SĄJUNGOS 
PROVINCIJA

Dar prieš Kalėdas JAV žvalgyba prane
šė, kad į Afganistano sostinę Kabulą Sov. 
Sąjunga atgabeno lėktuvais 1.500 savo ka
rių. 30.000 karių ji laikiusi to krašto pa. 
sienyje. Tada JAV įspėjo Sov. Sąjungą, 
kad ji muofiiacii Afganistaną paversti savo 
satelitu, o tai sudarytų grėsmę ir Iraniui. 
„Pravda“ atsikirto, kad visi tokie kalti
nimai esą Vakarų spaudos ,,nepagrįsti 
gandai“.

Tačiau ir po to, Kalėdų metu, buvo dar 
atgabenta daug sovietinių karių ir gink
lų. Pasienyje esą ne mažiau kaip 50.000 
kardų.

O gruodžio 27 d. po mūšio sulikviduo- 
tas prez. Aminas. Jo pareigas perėmė 
Babralk Karimai, kiuris taip pat paskirtas 
valdančiosios liaudies demokratinės par. 
tijos generaliniu sekretorium. KarmaMo 
vyriausybė paprašiusi Sov. Sąjungą sku
bias politinės, moralinės, ekonominės ir 
karinės paramos, ir Kremlius sutikęs par
tenkanti prašymą.

Tali <jau 'trečias perversmas Afganista
ne. Nuvertus senąją vyriausybę, kraštą 
.perėmė tvarkyti įprez. Tarakis, bet jis nie. 
patiko Maskvai. Tarakio vyriausybę lik
vidavus, valdžią perėmė Hafizula Ami

1979 m. gruodžio 8-9 d. d. lEialtimorėje, 
JAV, posėdžiavusiame Vliko seime pirmą 
kartą buvo atstovaujama ir Britanijos lie
tuviams. Jame, .kaip jau trumpai buvo 
prandšta, dalyvavo Vliko atstovas Britani
jai DBLS vicepirmininkas ir LNB pirmi
ninkas Zigmas Juras.

Jau ne kartą Britanijos lietuviams at- 
atsfcivavęs Amerikos žemyne suruoštuose 
kitų organizacijų (PLB) stambiuose ren
giniuose, Z. Juras su pasitenkinimu sako, 
kad ši dabartinė kelionė buvusi ypač reikš
minga, nes reikalai taip susidėstė, kad 
po seimo dar buvo gražių progų šen ir 
ten apsilankyti, pasikalbėti ir pasisakyti, 
ipasiinformuoti ir, svarbiausia, painfor
muoti apie šio krašto lietuvius ir jų veik
lą-

— Seime buvo atstovaujamos visos 15 
grupių — partijų ir sąjūdžių. Dauguma 
(8) buvo atsiuntę po 3 atstovus, 4 — ipo 
2 ir 3 — po 1, — pasakoja Z. Juras. — 
Posėdžiuose, -be to, buvo atstovaujama 
Amerikos žemyno Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėms, eilei 'kitų organizacijų, 
dalyvavo laikraštininkai. Iš toli buvau tik 
aš vienas ir atstovavau Britanijos lietu
viams. Pirmąją dieną po seimui rengti ko
miteto pirm. dr. E. Armanienės žodžio 
seimą atidarė Vliko pirm. dr. K. Bobelis. 
Seimo prezidiumam pirmininkais išrinkti 
S. Lūšys ir T. Blinstrubas, sekretorium J. 
Audėnas. Išrinkus komisijas, išklausyta 
sveikinimų. Diplomatinės Tarnybos vardu 
sveikinęs Lietuvos atstovas Vdšrngtone dr. 
S. Bačkis pabrėžė Vliko ir Diplomatinės 
Tarnybos bendradarbiavimo svarbą — vie
ningos veiklos ir bendrų pastangų siekiant 
nepriklausomybės atstatymo. O D. Brita
nijos lietuvių vardu pasveikinau aš, pa
brėždamas metai iš metų Vliko atlieka
mojo, ypač informacinio, darbo didelę 
reikšmę kovoje siekiant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, taip pat patvirtin
damas, kad Vliko autoritetas Europoje 
lietuvių yra vertinamas ir gerbiamas.

— Pranešimų, kaip seimo darbotvarkė 
rodo, būta nemaža: Vliko tarybos pirm. 
V. šoliūno, valdybos pirm. dr. K. Bobelio, 
Tautos fondo centro atstovų J. Giedraičio 
ir J. Valaičio, Kanados TF atstovybės 
pirm. J. Vaičeliūno, Toronto TF atstovy. 
bės pirm. A. Firavičiaus — užsimename.

— Be kita ko, Toronte 1979 m. 23.450 
dol. surinkęs A. Firavičius po karo yra 
gyvenęs Britanijoje. O štai pažiūrėk į 
Tautos fondo apyskaitą. 1979 m. ir iš Bri
tanijos lietuvių per mūsiškę TF atstovybę 
buvo gauta 4.190 dolerių! Tai jau graži 
suma, ne kasmet mums pasiseka tokiems 
dosniems būti.

— O apie Britanijos lietuvius ar teko 
daryti pranešimą?

— Taip, taip, žinoma. Painformavau. 
Matai, Britanijos lietuviai politinę veik
lą vykdo kitaip negu kituose kraštuose. 
Kitur lietuviai, jei ką daro, tai dažniau
siai patys vieni. O mes daugiausia vis 

niais. Jis taip pat nepatenkino Maskvos, 
dėl to dabar buvęs likviduotas, katip nu
sikaltęs prieš liaudį. Karmalis esąs kieto 
režimo Šal’Jintakas. Tarakio valdžios lai. 
kais jūs buvo viceprezidentas, paskui iš
siųstas lį Prancūziją ambasadorium ir 
greit paskelbtas krašto išdaviku (slapta 
buvęs atgabentas perimti valdžios).

Kai kurių neseniai Afganistane pabu
vusių žurnalistų žiniomis, ten esą sovie
tinių karių 7.000, civilių patarėjų apie 
4.000. Vien Kabule nuo 1978 m. išžudyta 
25.000 politinių kalinių, kalėjimuose esą 
ikckie 30.000. 15,5 mil. gyventojų turinčia
me krašte tik apie 3,5 procentai yra raš
tingų. Inteligentija naikinama laibiausiai 
— vidutiniškai kiekviena 'šviesesnė šeima 
yra netekusi vieno nario.

Vėlesniais amerikiečių duomenimis, so
vietinių karių Afganistane esą apie 
25.000, dar vėlesniais 45.000. Sava kariuo
menė (20.000) uždaryta kareivinėse. Ami. 
nas ir jo šeima buvę likviduoti. Sovieti
niai kraštai tuoj pripažino naująjį reži
mą, o protestus reiškia Vakarų ir muzui- 
moniškteji kraštai.

Jau sausio 1 d. Teherane (Iranas) tūks. 
tiančiai pabėgusių afganų, įšaukdami „Mir
tis Brežnevui!“, buvo įsiveržę į Sov. Są
jungos ambasadą. Tokios demonstracijos 

VLIKO SEIMO DIENOMIS
PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO ATSTOVU BRITANIJAI ZIGMU JURU

bendromis jėgomis per European Liaison 
Group, kurioje yra apsijungusios 14 tau
tybių. Supažindinau seimą su paskuti
niaisiais to sambūrio įspūdingais atsišau
kimais, kurie buvo platinama paskutinio
sios sovietų parodos Londone proga ir ki
tais atvejais. Bendradarbiaujant su ta 
grupe buvo tariamasi dėl Madrido konfe
rencijos, turėta seminaras su Europos 
parlamento 'atstovais.

— Liaison Group? Kaip iš „Europos 
Lietuvio“ būsite matęs, skaitytojai prade
da domėtis tais tarptautiniais sambūriais, 
kuriuose atstovaujami ^lietuviai. Ar Eu
ropean Liaison Group tikslas yra tik 
bendromis jėgomis vesti kovą tų kraštų 
nepriklausomybei atgauti, ar'dar ji turi ir 
kitų tolimesnių tikslų? Kas tai Liaison 
Group vadovauja?

— Tame sambūryje nuo pat pradžių 
dalyvauja Albanijos, Bulgarijos, Baltgu- 
dijos, Čekoslovakijos, Estijos, Gruzijos, 
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos, Rusijos, Ukrainos ir Jugosla
vijos emigrantų atstovai. Vienintelis sam
būrio siekimas — tų kraštų nepriklauso
mybė.

Kai dėl vadovavimo, tai ir man teko tai 
European Liaison Group pirmininkauti 
trejetą metų. Tuomet generaliniu sekre
torium buvo dr. Ramialšvidis. šiuo metu 
pirmininkais yra jugoslavas R. Marčetič, 
o sekretorius — jaunas latvis dr. A. Ba- 
kuks.

— Turėjome dar ir kitokių pranešimų 
ir simpoziumą.

— Simpoziumui „Lietuvos laisvės byla 
1980 metų perspektyvoje“ vadovavo Vliko 
vicepirm. dr. K. Jurgėla, jame dalyvavo 
dr. B. Kasias, dr. D. Krivickas, J. Sima
navičius ir J. Šarauskas. Inž. L. Grinius 
skaitė paskaitą „Lietuvių nusikaltimai lie
tuviams“, Alg. Gustaitis — „Lietuvos sie
nų klausimas“. Jaunimo vardu kalbėjo 
Livija Garsienė.

Reikšmingiausia, be abejo, tai, kas dis
kusijose po pranešimų iškilo dr kas buvo 
nutarta. Siekimai paaiškės iš rezoliucijų, 
kurios dar bus atsiųstos. O dabar galiu 
pasakyti, kad Vlilkas labai rūpestingai ruo
šiasi Madrido konferencijai. Kadangi ligi 
šiol vis iškildavo nesutarimų tarp Vliko 
ir Pasaulio lietuvių Bendruomenės, tai 
seimas įsakmiai pasisakė, kad būtų siekia
ma taikaus sugyvenimo. Taip pat buvo 
siūlyta Vilkui į savo veiklą traukti jau
nimą — gal antrininkais galėtų būti jau
nimo atstovai.

Aš pasiūliau Vliko vardu pareikšti pa
dėką Britanijoje veikiančiam Keston Col
lege, ypač jo vadovui Rev. Michael Bor
deaux, kad jis savo veiklos uždaviniu 
laiko kelti aikštėn religijos padėtį Sov. 
Sąjungos užimtuose ir kituose komunisti
niuose kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje, 
štai kaip tik neseniai buvo išleista Rev. 
M. Bordeaux reikšminga knyga apie padė
tį Lietuvoje — „Land of Crosses'. 

buvo ir New Dehlyje (Indijoje), bet čia 
nepasisekė įsiveržti iį ambasadą.

Prez. Oarteris pasikalbėjime televizijo
je parei®kė, kad Brežnevas jam neteisin. 
gai nušvietė faktus dėl Afganistano — 
sumelavo. Prieš Sov. Sąjungą būsią imta
si priemonių — nebūsią pasitenkinta pro
testais.

AREŠTUOJAMI, KAD NESURENGTŲ 
DEMONSTRACIJŲ

Lenkįjos disidentai rengėsi paminėti 9 
metų sukaktį, kai Baltijos pajūryje laivų 
statyklų ir uostų darbininkai sukėlė riau
šes (1970 m. gruodžio 19 d.) dėl pakeltų 
maisto kainų. Tada žuvo 56 darbininkai, 
bet buvo pašalintas partijos vadas Go. 
mulka — valdžią perėmė Gierekas.

Ruošiantis minėjimui, vien Varšuvoje 
buvo išklijuota 13.000 gedulingų plakatų.

Policija, norėdama sutrukdyti demons
tracijas, suėmė daugiau kaip 100 disiden
tų.

RYTŲ VOKIETIJOS ATOMINĖS 
JĖGAINĖS GĄSDINA VAKARUS

Vakarų Vokietiją, Daniją ir Švediją 
gąsdina (Rytų Vokietijoje pastatytosios 
atominės jėgainės, kurios yra laibai ne
saugios.

R. Vokietija neturinti reikalingų me. 
džiiagų ir nesirūpinanti saugumu, o sku
banti tas jėgaines statyti, kad būtų pa- 
kainlkamai energijos, dr nekreipianti dė. 
mesio į kritiškas pastabas.

KANADA RINKS NAUJĄ 
PARLAMENTĄ

Kanados parlamentais pareiškė naujajai 
pažangiųjų konservatorių vyriausybei ne. 
pasitikėjimą. Gubernatorius paleido par
lament ą — vasario mėn. bus renkamas

— Pirmąją seimo dieną, matau, baigėt 
balium.

— Ne, ne balium, tik koncertu, kuriame 
dainavo solistė E. Jurgėlaitė ir 'šoko tau
tinių šokių grupė „Kalvelis“, žinoma, kas 
norėjo, tai pasišoko.

— Sakėte, kad ši kelionė jir kitaip buvo 
sėkminga ir reikšminga.

— Taip, nes ne tik daug ką aplankiau, 
bet nemaža padariau ir painformuodamas 
'apie mus ir mūsų veiklą. Beje, Baltimorė- 
je 'buvau apsistojęs pas londoniškio advo
kato M. Comish žmonos tėvus. Tame pat 
mieste gyvena buvęs ilgametis DBLS Co. 
ventrio skyriaus pirmininkas Jonas Kaz
lauskas. Seimo posėdžiai vyko Baltimorės 
lietuvių namuose, statytuose 1915 m., tu
rinčiuose didelę ir kitą kiek mažesnę sa
les, ‘didžiulį barą, virtuvę ir daug kamba
rių, priklausančių įvairioms organizaci
joms. Tie namai atidaryti ir baras veikia 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. nakties. Namuo
se lankosi tiek Amerikoje gimusieji, tiek 
ir po antrojo pasaulinio karo atvažiavu
sieji tautiečiai. O iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė vysk. V. Brizgys, vyko di
džiulėje Baltimorės lietuvių statytoje baž
nyčioje, turinčioje savo salę ir mokyklą.

Po seimo pasukau į Vašingtoną ir New 
Yonką. Vašingtone aplankiau Vliko būsti
nę, kuri yra netoli Lietuvos atstovybės, 
beveik miesto centre. Ten susipažinau su 
nuolatiniais tarnautojais ir jų darbo me. 
itlcidadis. Aplianlki.au1 ir Lietuvos atstovybę 
ir painformavau dr. S. Bačkį apie lietu
viškus reikalus Britanijoje — .apie DELS, 
kitas organizacijas ir mūsų veiklą. Atsto
vybė turi 4 aukštų namus, kuriuose, ibe 
kita ko, yra daug lietuviškų rankdarbių 
dar iš paskutinės lietuvių parodos Ame
rikoje 1939 m.

Mano pasikalbėjimas „Amerikos Bal
se“ bus transliuojamas į Lietuvą. Papa
sakojau apie Britanijos lietuvius, jų or
ganizacijas, DBLS, Lietuvių Namus, kul
tūrinę, politinę, lituanistinę veiklą, santy
kius tarp lietuvių, santykiuose su vieta, 
niais gyventojais ir kt.

New Yorke vėl pakalbėjau vietiniam 
lietuvių radijui apie Britanijos lietuvius 
ir jų veiklą. Brooklyne aplankiau Ameri
kos Lietuvių Katalikų tarnybą, vadovau
jamą kun. K. Pugevičiaus. Čia rūpinama
si L.K.B. Kronikos skleidimu ir leidimu, 
tiriama Lietuvos tikinčiųjų padėtis, pla
čiai santykiaujama su lietuvių organiza
cijomis, ruošiama reklama tarnybos išlei
džiamiems leidiniams skleisti.

Aplankiau „Darbininko“ redakciją ir 
čia taip pat painformavau apie Britanijos 
lietuvius. Pranciškonų centre susipažinau 
su spaustuve, knygų leidimu ir visa kita 
jų veikla. Dėl to ir manau, kad kelionė 
buvo sėkminga.

— Taip, turiningos kelionės būta. Ačiū, 
malonusis pirmininke, kad sutikote pasi
dalyti kelionės įspūdžiais su skaitytojais. 

naujės.
šis parlamentas buvo pradėjęs darbą 

tilk 1979 m. spalio mėn.
Proga panaudota vyriausybei nuversti 

buvo sąmatos svarstymas. Vyriausybė pa
kaltinta, kad nesilaiko pažadų — nesu
mažina pajamų mokesčio ir neatpiigiinia 
skystojo kuro.

7 dienos
— Italijoje (būrys vadinamosios fronto 

linijos teroristų užpuolė Turine komerci
jos mokyklą ir peršovė kojas 5 dėstyto
jams ir 5 studentams, nes mokykla ruo
šianti valdantiesiems naują pamainą.

— Oršoje (Baltarusijoje) 11 girių jau. 
niuolių užmušė milicininką, tai 2 nuteisti 
mirti, kiti 9 kalėti nuo 7 ilki 14 metų.

— Kenijiėtis neištikimai žmonai nukir
to ranką iir buvo nuteistas 6 mėnesius ka
lėti.

— Vėžiu mirė 58 m. amžiaus Rytų Vo
kietijos kardinolas Alfred Bengsch, kuris 
kaip popiežiaus atstovas yra lankęsis Lie. 
tavoje.

— Irano šachą sutiko priimti Panama.
— Susitarusi su grupe savo egzilų, Ku

bos vyriausybė paleidžia ir išgabeną į 
JAV būrius politinių kalinių (1979 m. pa
leista 3.600).

— Britų kolonija Hongkongas nuisikal- 
d'ino naujų auksinių monetų, kurių vieno, 
je pusėje atmuštas karalienės Elizalbe- 
thos atvaizdas, o kitoje — beždžionės at
žymėti vasario mėn. prasided an tiems ki
nų beždžionės metams.

— Ukrainiečiai sudegino Muenchene 
(V. Vokietija) Sov. Sąjungos orinio susi, 
siekimo linijos Aerofloto įstaigą.

— Vakarų Vckietijos restoranai, kurie 
liigi šiol versdavosi keptais viščiukais, da
bar valgytojams pradėda jau siūlyti žuvį 
ir bulves, tekį valgį, koks labai populia
rus lEritainiijoje fiš and čips vardu.

— Gruodžio 26 d. Britanijos šiaurėje, 
tarp Dundee ir ežerų rajono, įvyko žemės 
drebėjimas, stipriausias žinomas per 10 
mėtų, ibet aukų nebuvo.

— Paskelbus paliaubas, gruodžio 26 d. į 
Zdimbafowę-iRodeziją ilš Mozambiikos ir 
Zambijos grįžo prieš vyriausybę kovoju
sių partizanų vadai, kurie gyventojų bu
vo entuziastiškai sutikti.

— Buvęs Ugandos diktatorius garsusis 
Idis Aminas gyvena Libijoje, jūros pa
krantėje, bet jo telefonas išjungtas, iš jo 
atimti ginklai, ir jis nuolat saugomas.

— Vakarų Vokietijos krašto apsaugos 
ministerija iš Savo sąmatos apmokėjo už 
auksinį dantį vilkiniam šuniui Alfui, ku. 
ris saugo aviacijos bazę Fassiberge, nes 
jam išlūžo būtinai reikalingas dantis, o tą 
bedlantį likviduoti ir kitą apmokyti taip 
pat daug kainuotų.

— Ta organizacija, kurios nariai buvo 
Mekoje užėmę mešką, tvirtina, kad Sau- 
džio Arabija žiauriai siu jais susidorojusi: 
400 žuvo ar buvo sužeisti, ta proga ne 
mažiau kaip 7.000 suimta.

— (Britanija pasiryžusi per trejetą me
tų sumažinti ministerijose 60.000 valdi
ninkų.

— Prisidariusi skolų bekariaudama 
dėl vidurinės Sacharos, Maroko vyriausy
bė pasiryžusi papildomais mokesčiais su
rinkti 33 mil. svarų skoloms apmokėti.

— Du (graikai Jehovos liudiilninkaii nu. 
teisti po 10 m. kalėti, nes atsisakė tarnau
ti kariuomenėje.

— Ispanijos vyriausybė ragina Brita
nijos vyriausybę pradėti derybas dėl Gib
raltaro, kurį po 275 m. Ispanija nori atsi
imti.

— Ajatolcs Chcmeinio politiką vyk
dantieji teroristai Paryžiuje nušovė Irano 
šacho sesers sūnų princą Šafiką.

— Po devynerių metų ieškojimo Gnai. 
kijoje rasta uranijaus.

— Švedijoje nuteistas iki gyvos galvos 
katėti saugumo valdini-.kais, kuris parda
vinėjo Sov. Sąjungai valstybines paslap
tis.

— Varšuvoje teisiami du disidentai, 
kurie kaltinami, kad suorganizavo pamal. 
das katedroje ir demonstraciją prie pa
minklo nežinomajam kariui.

— Dubčeko laikais buvusio Čekoslova
kijos komunistų partijos politbiuro nario 
Frantiseko Kriegelio našlė atsisakė nu
matytų savo vyro laidotuvių, nes leidi
mas gautas laidoti už Prahos ir 7 vai. ry
to, dėl to ji nutarė sudeginti jo palaikus 
ir pelenus išbarstyti pavėjui.

— Malavio (Afrika) vyriausybė išsi. 
kvietė iš Rodezijos-Zimbaibvės koriką pa
dėti apsidirbti su slaptai svarstomųjų by
lų aukomis.

— Sov. Sąjunga esanti nusistačiusi per 
sekantį penkmetį trečdaliu padidinti Iš
kasamojo aukso kiekį ir tam planui vyk
dyti 'investuosianti priemonėms įsigyti 50 
milijardų svarų ir iš Vakarų paisikvie. 
sianiti tos srities specialistų.

— Amnestijos internacionalo duomeni
mis, nuo 1976 m. perversmo ligi šiol Ar
gentinoje dingo 15.000 žmonių.

1
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REIKIA NARSIAU KOVOTI Anuomet atstovaujant lietuviams Brazilijoj^
Tomo Venclovos pasisakymai 

aktualiaisiais klausimais
Spalio 22 d. į Otavą buvo atvykęs To

mas Venclova. Kanados lietuvių Bendruo
menė (pakvietė jį (padaryti pranešimus 
Hamiltono ir Toronto lietuviams.

Kalbėdamas Toronte, jis iš pradžių pa. 
pasakojo apie save. Per dvejus su puse 
metų aplankęs 24 valstybes. Prisiminė sa
vo gyvenimą Lietuvoje. Pagal kilmę jam 
buvę lengviau disidentu (būti.

Atpasakojęs jo pasisaikymus apie savo 
veiklą Lietuvoje, išvažiavimą į Vakarus 
ir šeimos padėtį, „Tėviškės Žiburių“ ben
dradarbis pateikia Toronte į jo praneši
mą susirinkusių lietuvių jam iškeltuosius 
klausimus ir T. Venclovos atsakymus.

Pasikalbėjimas su 'klausytojais vyko ši
taip:

Klausimas. Kaip elgtis su okupantu: ar 
reikia su jais gyventi geruoju, kartais ir 
nusalentati, nes jeigu juos užpykinsime, 
tai jie gali visą lietuvių tautą išvežti, 
kaip kad išvežė 3 mil. Krymo totorių, ar 
neturėti jokios švelnios kalbos su jais ir 
laikytis griežtai?

Atsakymas. Pirmiausia aš nesu matęs 
Spaudoje (nebent komunistų) tokių pa
sisakymų, kad su okupantais reikia gy. 
vemti 'gražiuoju. Lietuvos disidentams ir 
pogrindininkams dažnai būna pasakoma: 
jeigu labai karštai kovosite, triukšmausi
te, tai visai 'tautai gali būti dideli nuosto
liai, visi galite būti sunaikinti. Mano ma
nymu, šiuo metu to pavojaus nėra.

Tie kitų tautų išvežimai buvo Stalino 
laikais, karo aplinkybėse, kai politinė pa
dėtis buvo visiškai kitokia negu dabar. 
Krymo totoriai yra didelė rakštis sovietų 
'imperijai. Tiesa, jie buvo išgabenti, 
apie pusę jų žuvo, bet, būdama mahome- 
toniSka tauta, yra dabai gaji, vaisli — ji 
vėl (grįžo į seną padėtį. Jie dabar net gau
sesni, negu (buvo anksčiau Kryme, ir tau
tiškai stipresni. Jie nepaprastai aktyviai 
kovoja už sugrįžimą į Krymą. Jų likimas, 
mano manymu, mūsų tautai bent šiuo lai
ku negresia, net jeigu mes ir labai karš
tai kovctuimėm. Reikia nebijoti skleisti 
bei įplėšti disidentinį sąjūdį ir pogrindžio 
spaudą. Blogiau nuo to nebus. Bus tik ge
riau.

Kalbant apie Vakarų pasaulyje gyve
nančius lietuvius ir jų visuomeninę veik, 
lą, reikia pabrėžti, juo narsiau ir kiečiau 
kalbėsime, nenuisileisime, juo bus ge
riau.

Kitas klausimas, ar reikia palaikyti ry
šius su Lietuva. Ar kantais mes, perdaug 
kietai pasisakydami, neužkertame tų ry
šių galimybių. Dalykas labai jautrus, sli
dus ir labai įdomus. Į tai galiu atsakyti, 
kad aš esu už tą ryšį, kiek jis padeda Lie
tuvai iir lietuvių tautai, bet netarnauja 
Okupaciniam režimui. Mano manymu, ne. 
būtų taip jau sunku surasti tokios veiklos 
metodų padėti Lietuvai ir lietuvių tautai, 
nepatarnaujant okupaciniam režimui. 
Kalbant .apie keliones į Lietuvą, manau, 
kad nerekomenduotina vykti į 'Lietuvą 
žmonėms, kurie čia eina oficialias parei
gas lietuviškoje veikloje, arba tiems, ku
rie Lietuvoje dėl kurių nors priežasčių 
galėtų būti suimami. Kitiems vykti į Lie
tuvą rekomenduočiau. Reikia aplankyti 
gimines ir pasistengti, kad tas nuvyki
mas būtų naudingas ir platesniems Lietu
vos sluoksniams. Yra daugybė metodų. 
Galima nuvežti knygų, laikraščių ar kai 
kurių .iškarpų. Jeigu juos konfiskuos, tai 
dėl to niekam blogo neatsiliks. Daug ką 
galima ir gyvu žodžiu pasakyti.

Klausimas. Air turite tikslesnių žinių

Vietoj feljetono.

Džinsai
Kaip ir kiekvienas mirtingasis (ir nuo

dėmingasis) lietuvis, taip ir aš turiu Lie
tuvoje giirjiniy. įSu-sš raiši nėjteim retkar
čiais. Jiems aš kartais pasiunčiu nuotrau
kų su mūsiškiais gamtovaizdžiais. Efekty
viausia nuotrauka, mano supratimu, kai 
Šalia stovi didelis naujintelis automobi
lis. Savaime 'Suprantama, įspūdingesnės 
nuotraukos darytos prieš dešimt metų, 
mat, dabartinė povyza, kaip besistemg. 
turn, mažiau jaunatviška, nelabai impo- 
inlulojanti. Na, o gimines (kuo nors mate
rialiai paremti irgi reiklia. Tik nepatarti
na 'siųsti ką nors konvencionalaus, ypač 
jaunimui.

— Nesiųsk, — girdi, — dėde, nei kos
tiumo, nei ko kito panašaus, atsiųsk 
džinsus, žinoma, jeigu pas jus deficitinių 
prekių dažniau išmeta, negu pas mus.

Prieš porą metų išsiaiškinau, kokią no- 
menklatūrą apima deficitas. Pasirodo, ką 
■galima pulsėtinai dėvėti ar avėti — jau 
deficitas dir tai per oficialaus prekystalio 
viršų negausi. Na, o prekes „mėtyti“ reiš
kia: kai jų atveža į parduotuvę. Taigi, aš 
jų dr klausiu; negi, sakau, pas jus net 
džinsus retai itemėto? Ne! Bažijaisi mano 
giminės: jei per (pažįstamus! užsienietišl- 
įkus užtinki, tai kainuoja iki dviejų šimtų 
rublių, o mano stipendija mėnesiui — ke
turiasdešimt, rašo sielvarto pilnam laiš
ke (pusseserės vyro pusbrolio posūnis. Ir 
laiškiais, parašytas to studenčioko, net 
mane, ne taip jau greitai nuo sentimentų 
praskystantį, ne juokais sugraudino. ^At
siųsk,— girdi, — dėduli, gal .aš bent kiek 
eltsilygindiamais tau, prisitaikęs, kai ,,Dai
lėj“ išmes, nupirksiu gintarinį kandiklį 

apie Lietuvoje pasirašytą 35.000 asmenų 
memorandumą, feikallaujiair.Lį ineprilkfau. 
somybės?

Atsakymas. 45 asmenų pasirašytas raš
tas dėl atgavimo Lietuvos nepriklauso
mybės ir pasiekęs Vakarus yra įdomus 
reiškinys. Septynis jų pažįstu (Ant. Ter
lecką, keletą Petkaus mokinių ir kt.). Pa
sirašę tą raštą yra dideliame pavojuje. 
Galimas dalykas, jiems politinių bylų ne
bus, bet bus sugalvotos kriminalinės by. 
los, kaip ir Petkui. Jei' pasitvirtintų žinia, 
kad tą raštą palaiko 35.000 asmenų, tai 
būtų pasaulinio masto įvykis.

Klausimas. Kaip veikia įkraštotyrinenu 
kai Lietuvoje?

Atsakymas. Kraštotyrininkų veikla yra 
patriotinė: tautosakos rinkimas, kultūros 
paminklų registravimas ir apsauga, Lie
tuvos istorijos studijavimas ir kt. Tai 
kertasi su sovietų valdžios tikslais, ir dėl 
to stengiamasi tą veiklą pajungti valdžias 
kontrolei. Yra ir oficialioji kraštotyra: su
renka tautosakos, išleidžia leidinių aipie 
Lietuvos miestelius (jau išleido apie Ker
navę, Dubingius, Eržvilką ir kt.). Ten 
tarp propagandos galima rasti ir vertin
gų žinių. Jaunimas, dirbąs kraštotyroje, 
stengiasi iš valdžios kontrolės ištrūkti. 
Viei'Sis tokių buvo Šarūnas Žukauskais, 
kuris, kaip iš jo bylos matyti, stengėsi 
dirbti patriotine linkme. Už tai jis buvo 
nubaustas ilgam laikui kalėti. Dabar, at. 
likęs bausmę, grįžo į Kauną labai išvar
gintas, tačiau liko patriotiškai nusiteikęs. 
Po tos bylos kraštotyrininkų darbas yra 
daugiau kontroliuojamas, veikla susiau
rėjo, leidiniai sumažėjo, bet dar vis neiš
nyko.

Klausimas. Kiek yra politinių kalinių 
Sciv. Sąjungoje?

Atsakymas. Pagal Amnesty Inte r mat to
nai duomenis, jų yra apie 10.000, o lietu
vių apie 400. Duomenys apytikriai. Mano, 
ma, kad jų yra žymiai daugiau. Amnesty 
International politiniu kaliniu laiko to
kius, kurie nevartojo ginklo. Todėl į šių 
kategoriją neįeina mūsų buvę partizanai. 
Daugiausia politinių kalinių yra ulkrai- 
niečių (apie 50%) ir lietuvių (apie 13%).

Klausimas. Kodėl Lietuvoje laisvėjimo 
procese nedaug dalyvauja intelektualų?

Atsakymas. Rusijoje daugiausia daly
vauja intelektualai (Solžemicinas, Sacha
rovas ir kt.), o liaudis ne tik mažai daly
vauja, 'bet dažnai tą veiklą smerkia. Lie. 
tuvoje — priešingai. Paprasti žmonės pa
sirašo peticijas, intelektualų maža. Pir
miausia, jie nenori nustoti patogesnio gy- 
.veniimo. Tekių yra daug. Antra, Lietuvo
je yra paplitęs mitas, esą, jeiigu Itriukš. 
mausime, tad kultūrinis gyvenimas gali 
būti visai užgniaužtas, lietuvių kalba už
drausta, literatūra ir teatras surusinti ir 
kita lietuviška veikla paralyžuota. Jų 
nuomone, sėdėkime ramiai ir net šiek tiek 
pataikaukim valdžiai. Tai konformistinė, 
konservatyvi laikysena, apie kurią nema
žai yra kalbėjęs ir rašęs dr. A. Štromas. 
Tokių yra daugiausia. Mano mainymu, jų 
pozicija iš esmės nėra teisinga. Galėtų 
'būti disidentinis sąjūdis intelektualų tar
pe žymiai stipresnis, ir tas tariamas pa
vojus lietuvių literatūrai ir lietuvių tau. 
tai dar neiškiltų. Priešingai, lietuvių tau. 
ta ir kultūra tik sustiprėtų bei tvirčiau 
pasijustų, jei Lietuvoje daugiau initeli- 
gentų viešai taip kalbėtų, kaip Rusijoje 
kalba Sacharovas arba Lietuvoje kalbėjo 
Jurašas. Bet čia yra tam tikra riba. Pa
siekus tą ribą, gal būtų ir blogiau. lEIet iki 
ribos dar laibai toli. Betgi, reikia paoaky-

ir įduosiu per čia atvykstančius turistus. 
Mat, mes siųsti deficitinių prekių tai ne
galim. Maino ūgis — 207 centimetrai.“

Pasakysiu (atvirai, mane užplūdo kele
riopa jausmai. Pirmiausia sugraudino tas 
ilgšius. Taip gražiai, bamblys, rašo. Žano 
neit tas vietas, kur . jaunystėj Nevėžy 
mėgdavau maudytis. Aprašo gamtą. Net, 
rodos, .ajerais iš voko padvelkė... Priki
šau panosėn voką... ne, ne ajerai — čiob. 
reliais atsiduoda. Ir išprusęs vaikis; žiū
rėk, net tokį tolimesnį giminę atsiminė! 
Avino širdį turėtum, ir tai tokiuo atveju 
ji suminkštėtų. Siųsiu, manau sau. Tik 
tas ūgis klapato pridarė. Atsimatavau ant 
sienos įtuos 207 centimetrų ir įsivaizda
vau ten esant jo veidą. O, siaube! Aš jam 
ilki juosmens! Vaizduojuos save įsikan
dusi tą gintarinę cigarnyčią, keliu ranką 
paluibėn, sveikas, sakau. O jis man ten 
lyg dš .antro aukšto atlaidžiai šypsosi.

Apžiūrinėju nupirkęs jčitį' ,,Stebuklą“, 
už kurį Lietuvos studenčiokias turėtų ati
duoti penkių, o mokytojas dviejų mėne. 
šių pajamas. Prisidėjau prie savęs, lyg 
būčiau apsiavęs. Ne, su tekiuo apdaru 
manęs į gatvę su kuolu niekas neišvary
tų, pamaniau sau ir net apsidairiau. Pa
galiau triušių šerti neičiau taip apsiren
gęs: jie juokais netventų iš tokio papuo
šalo. Ir net smagiai nusijuokiau iš tokio 
aforizmo. Skanių juokų ir man užeina 
galvon... Netgi eidamas .gulti pažiūrėjau 
į tais ant sienos kapsančias kelnes ir įsi. 
vaizdavau jose tą varglšą studenčioką.

Suvirto staiga visas būrys studentų pas 
mane trobon. Visi dailiai nuaugę, ir tas

Rašytojas Povilas Gaučys, kalbėdama
sis ,, Drauge“ su A.T. Antanaičiu apie sa
vo nepriklausomybės laikų diplomatinį 
darbą, sako, jog norint gauti užsienio tar
nybą, buvo žiūrima, kad kandidatai būtų 
išsilavinę, mokėtų svetimų kalbų ir turė
tų išvaizdą.

Tais laikais konsulatai buvo steigiami 
ten, kur daugiausia apsigyvendavo lietu
vių emigrantų. Pvz., į Buenos Aires buvo 
suplaukę apie 30.000 lietuvių, į Sao Paulo 
40.000, Montevideo 10.000.

Konsulato darbo atsiminimai P. Gaučiui 
dažniausiai yra liūdni. Anais laikais P. 
Amerikoje nebuvo jokios socialinės pagal
bos, daugelis .bedarbių elgetavo. Sunkų 
gyvenimą turėjo lietuviai emigrantai. Bu
enos Aires konsulatas kasdien būdavo 
pilnas žmonių, atėjusių prašyti pagalbos: 
patarimo dėl patirtų skriaudų, dėl kliū
čių grįžti atgal ar kad kunigo nėra ir ki
tų nepriteklių. Kartais jie ten sukeldavę 
triukšmą, o kantais ir juoką. Sako, atėjo 
toks lietuvis pasiklausti, ką jis turįs da
ryti, nes apgavęs geležinkelį: nusipirko bi
lietą, o pėsčias atėjo 400 km. Kartą atėjusi 
3 barzdotų vyrų delegacija ir pasiskundė 
dėl nebepakeliamo gyvenimo sąlygų ka
vos plantacijoje.

Pasirodo, kad gilioje provincijoje, 700 
km nuo S. Paulo, dykai (buvo atvežta 40 
Jonavos sentikių šeimų, kiekviena su 4-5 
vaikais, į 35.000 ha žemės dvarą raškyti 
kavos pupelių. Nuvykus su inspektorium 
išsiaiškinti, juos pasitiko verkiančios mo
terys ir vaikai, kurie net parodę, ką jie 
valgo: į kibirą vandens su visokiais gyvu, 
nais patrupinta duonos ir srebia tokią 
putrą. Visa tai esanti vergija. P. Gaučys 
pataręs tų šeimų vyrams pabėgti. Taip 
jie ir padarė: atbėgo į S. Paulį, gavo dar
bą, o po savaitės dvarininkas paleido ir 
jų šeimas.

Atvykę prieš I pasaulinį karą, emigran
tai, pasirodo, galėdavo K valdžios gauti 
dykai žemės tolimoje provincijoje tiek, 
kiek tik kas įstengdavo apsitverti vielų 
tvora. Pvz., toks Šlapelis įsikūręs Patago- 
nijoje, už 2.000 km. nuo Buenos Aires. 
Mirdamas jis paliko 50.000 ha žemės, 
10.0-00 avių ir daug kitokio turto. Kadangi

Ant. Pačkauskas
VĖJAS

Nesuvaldomas tyrlaukių vėjau! 
Koks tu keistas esi sutvėrimas!
Ką aš tavyje pastebėjau, 
keistas tavo ir ritmas ir rimas.

Kartais jūras gilias įsiūbuoji 
ir prie žemės tu prilenki medį. 
Kartais snaudi ramus, nešuoliuoji, 
nelieti net gėlytės žiedelio.

Pavasarį puti lyg pašėlęs, 
vasarą būni švelnutis, vėjeli. 
Rudenį esi jau piktesnis, 
žiemą žvarbus tu, beširdi.

Klajoja ir stūgauja vėjas, 
toks keistas jo ritmas ir rimas. 
Kas vėjo yra sukėlėjas?
Ne jūra, laukai ir ne žmonės.

Nežinom.

ta, Lietuvos inteligentų nusiteikimas ipa- 
miažiu ima keistis, ir atsiranda daugiau to
kių, kurie drįsta kalbėti drąsiau bei atvi. 
riau.

(Bus daugiau)

ilgšis tortu, visi tais džinsais pasipuošę.
— Kelk, — 'girdi, — dėde, maukis džin

sus, eisim į Vilniaus universiteto jubilie
jinę šventę.

— Durniai jūs, — sakau, — į tokią 
šventę reikia išeiginį kostiumą vilktis, pe
teliškę pasirišti. O jie nei motais!

— Renkis, skubėk, laiko nedaug!
Ima mane už pažastų, taikosi lapauti 

tais skudurais, nuplėšė nuo kiškų įmano 
apatines kelnes, girdi, su džinsais niekas 
apatinių nenešioja. Matau, visai ne juo
kai. Rėšiu, sakau, tam pasileidėliui girna, 
niaiičiui, iš visų .spėkų iį snukį. Nėra jėgų. 
Nei koja spirti galiu,, nei ranka tvoti. Sa
kau, mėginsiu rėkte pagalbos šauktis. Su
rikti, bene iiš trečio karlto, pasisekė, o 
šiaip vis nėra jėgų. Laukiu kaimynų at
bėgant į pagalbą, gal, sakau, žmona ar 
vaikai kur netoliese yra, gal išgirs, rėkiu 
dar kartą. Nieko. Spiausiu, sakau, tam 
akiplėšai ilgšiui į akis. Tuo metu pajutau 
kažką šalto ant suprakaituotos kaktos.

Pravėręs alkis, pamačiau ant lovos 
krašto sėdinčią žmoną. Ji suvilgytu rank, 
šluosčių šluostė prakaituotą kaktą.

— Viešpatie mano! Tėvai, įkas pasida
rė? (Matuok temperatūrą, aš greit pa
skambinsiu daktarui, šauki šerno balsui, 
spiaiudai'si.

Aš įkvėpiau pilną krūtinę oro. lEiaiimė 
pamažu slūgo. Apsičiuipinėjaiu kinkas, 
apatinės kelnės iš tiesų numautos, patekė
tos viduaslio, bet ir džinsų — nė pėdsa. 
kų...

Universiteto šventėj taip ir netek© da
lyvauti. Bet labai ir nesigailiu, tiek to, 
kur Ibūlt'ų reikėję akis dėti taip apsiren
gus? !

Užrašė Palavinskas 

jis įpėdinių nepaliko, tai Lietuvos konsu. 
latas pradėjo tvarkyti jo reikalus. Nega
lėdamas asmeniškai pats tvarkyti dėl il
gos kelionės (reikėjo 2 savaičių ten nu
vykti ir grįžti), P. Gaučys kreipėsi į už
sienio reikalų ministeriją, kuri pasiūlė 
perduoti bylą vietiniam advokatui. Po 
kiek laiko advokatas pranešė, kad teis
mas paskyrė tam šlapelio ūkiui tvarkyti 
administratorių su 1.000 pesiĮ (4.000 li
tų) alga . Po pusmečio gauta žinia, kad 
administratorius vagia ir išpardavinėja 
Šlapelio turtą. Jis buvo nušalintas. Bet 
ir naujai paskirtasis taip elgėsi. Po kiek 
laiko neliko ir tų 10.000 avių. Byla tęsėsi 
keleris metus, o kai pasibaigė, tai visą 
šlapelio turtą buvo pasisavinę advokatai 
ir administratoriai, tik tiek, sako, gerai, 
kad konsulatui nereikėjo primokėti.

Viena argentiniečių būdo savybių 
esanti uždarumas ir išdidumas. Atvykęs 
į Buenos Aires, P. Gaučys prisistatė Ar
gentinos užsienio reikalų ministeriui E. 
Bosh. Pasisveikindamas ir atsisveikinda
mas ministerts jam1 padavė tik 2 pii'.štus. 
P. Gaučys labai stebėjosi tokiu jo elgesiu. 
Vėliau jam paaiškėjo, kad tas miniisteris 
visad paduodavo konsulams 2 pirštus, pa
siuntiniams 3, p ambasadoriams visus 5.

P. Gaučys prisimena, kad tais laikais 
braziliečiai būdavę draugiški, naivūs ir 
mėgdavo įskersgatviuose užkalbinti gra
žias moteris. Apie juos esą pripasakoja- 
ma įvairiausių anekdotų. Tokį vieną čia 
ir papasakoja.

Skersgatvyje, sako, žioplinėjo jaunas 
brazilas. Prie jo priėjo pokšltinin. 
kas ir sujaudintu balsu sako: „Manueli, 
ko čia žiopsai, greitai bėk į Nikterojų, 
tavo namai dega, tavo žmona ir vaikai su. 
degs!.. ,,Nikterojaus miestelis yra Gvana- 
beros įlankoje ir pasiekiamas garlaiviu. 
Nieko nelaukdamas, jaunuolis nusipirko 
bilietą ir, atsisėdęs denyje, vėjelio gla
monėjamas, plaukia į Nikterojų. Atvėsęs 
jis pradeda galvoti. ,,Po velnių!“ sako jis. 
„Juk aš ne Manuelis, o Žoakimas. Esu 
nevedęs ir neturiu vaikų ir gyvenu Rio de 
Jeneire, bet ne Nikterojųje“. Tuoj grįžti 
atgal negalėjo — gartaivio nesustabdysi. 
Reikia plaukti iki galo ir tada ‘grįžti...

P. Gaučys dabar gyvena Čikagoje. Jis 
daug knygų yra išvertęs į lietuvių kalbą, 
daugiausia iš ispanų kalbos. Jo sudaryta 
Pietų Amerikos novelių antologija vadi
nasi „Pietų Kryžiaus padangėje“ (1952).

„IRISH WEEKLY AND ULSTER 
EXAMINER“ LIETUVOS REIKALAIS
Šiaurinės Airijos sostinėje Belfaste lei

džiamasis savaitraštis „Irish Weekly and 
Ulster Examiner“ išsispausdino Lietuves 
draugės žurnalistės Janice Brown ilgoką 
straipsnį „Katalikai kaliniai Sovietų Są
jungoje“. čia ji rašo, už ką buvo, nuteis
tas Viktoras Petkus ir kad jis bausmę at
lieka garsiajame kankinimais Vladimiro 
kalėjime.

Balys Gajauskas, kuris jau daug alka. 
Įėjęs anksčiau, dabar vėl 10 m. (bausmę 
atlieka. Pasakojama ir apie jo vestuves su 
Irena Durmbryte koncentracijos lagerio 
vartuose. Jaunoji, apsirengusi vestuvine 
suknele, buvo priversta laukti kitos (die
nos. Jauniesiems buvo leista pasikeisti 
vadybiniais žiedais ir prisiekti vienas ki
tam, bet kun. Zdebskiui nebuvo leista 
jiems suteikti komuniją. Be to, daliui Ga
jauskui nebuvo leista paliesti savo jauno
sios žmonelės rankos. Dabar jaunoji sa
vo vyrą galės pamatyti tik po metų. Ne
buvo jai leista įteikti jam maisto paketą, 
nes jo motina neseniai buvo jam šį tą at
vežusi.

Aprašomas dar Vido Lapienio teismais, 
tariame jis pats save gynęs, sakydamlas, 
kad jūs kalbate apie socializmo pergalę 
visame pasaulyje, bet bijote seno, 80 m. 
amžiaus žmogaus. Vidas Lapienis 'atlieka 
trejų metų bausmę. Buvo verčiamas siūti 
pirštines, ibet negalėdavo siūlo įverti į 
adatą, tai perkeltas dirbti į saldainių fa
briką. Tame kalėjimo lageryje, kur jis 
dabar laikomas, yra buvusi Ona Pranc- 
kūnaitė. Ji globojo Vidą Lapieną sunkio
mis valandomis.

Pasakojama, kad Vilniaus KGB būstinė 
yra pragaras su velniais. Ona Pnatokū- 
naitė 8 mėnesius ten nematė saulės spin- 
d'ulio. Jiedu yra buvę laikomi vienutėse, 
šildomose gazu, kuris sukelia ilgą laiką 
negyj'ainčias žaizdas.

Lageryje Ona Pranckūnaitė nešiojo as
faltą, vėliau buvo perkelta į kitą lagerį, 
kuris buvo baisesnis už pirmąjį. Pirmaja
me jaunos merginos nuo darbo ir kančių 
mirdavo. Amnesty International spaudi
mo (dėka Ona buvo išsiųsta į tremties vie. 
tą ULJANOVSKE ir apgyvendinta su 
trim moterimis, kurios yra nužudžiusios 
savo vyrus. Čia ji turėjo valyti odas.

Janice Brown liudija, jog Ona Pranc- 
kūniaitė rašė, kad apie duoną nėra ko gal
voti, esi maitinamas vandeniu ir medžio 
piuvenomis, kaip kiaulės.

Baigiamosiose savo straipsnio pastrai
pose J. Brown aprašo Nijolės Sadūnlaitės 
kalėjimo ir tremties gyvenimą. Nijolė ke
letą kartų buvo ligoninėje ir arti mirties. 
Buvę bijoma, kad nenumirtų, nes būtų la. 
bąli blogas išpūdis 'Sovietų Sąjungai, jeigu 
garsiai didvyrei būtų leista numirti sovie
tiniame kalėjime.

Stasys Kasparas

(Pabaiga)

Su lietuviais 
pasaulyje

L. BALTRŪNAS MOKO PLAUKIOTI
Australijos „Mūsų Pastogė“ rašo, kad 

jau keli metai Melbourne veikia Leono 
Baltrūno plaukimo mokymo akademija, 
kuri dar pamoko gelbėti skęstančiuosius. - 

l'įe kita ko, L. Baltrūnas buvo dalyvis 
Lietuvos krepšinio komandos, kuri 1937 
m. Rygoje išsikovojo II Europos pirmeny
bėse meisterio vardą.

LEIDŽIAMA KRAŽIŲ MONOGRAFIJA
Viena iš pačių seniausių jėzuitų įkurtų 

kolegijų buvo Kražių kolegija, pradėjusi 
savo egzistenciją 1614 metais. Ji buvo be
ne vienintelė tokios rūšies mokykla ne tik 
Žemaitijoje, bet ir visoje vakarinėje Lie
tuvoje. Kražių kolegija Žemaičių kraštui 
šviesti buvo reikšmingiausia ir didžiau
sia tuoj po Vilniaus kolegijos. Bet 19-jo 
amžiaus viduryje Kražių reikšmė ėmė 
nykti, kol 1B93 metais jų vardas vėl nu
skambėjo dėl garsiųjų skerdynių.

Nepriklausomos Lietuvos laikais 1919 
metais Kražiuose buvo įsteigta Saulės 
progimnazija, vėliau perimta žiburio ir 
paversta pilna gimnazija. Ji išleido keletą 
abiturientų laidų.

Norėdami pagerbti Kražių gimnaziją ir 
pačią Kražių praeitį, buvę šios gimnazi
jos auklėtiniai, susitelkę į kražiškių sam
būrį, rengiasi išleisti Kražių monografiją. 
Tai bus padėkos ženklas visiems kražiš
kiams kovotojams, kurie savo darbu ir 
aukomis kėlė ne tik apylinkės, bet ir vi
sos Žemaitijos kultūrinį lygį ir tautinį su
sipratimą.

Redakcinę komisiją sudaro mokytojai 
Pranas Razminas, Apolinaras Bagdonas ir 
Jonas Žadeikis. Prašoma visus geros valios 
lietuvius šį kilnų užmojį visokeriopai pa
remti. Visą medžiagą prašome siųsti mo
nografijos redaktoriui Pranui Razminui, 
6432 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Pinigines aukas siųsti 'šiuo adresu: Jonas 
Žadeikis, 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, 
Ill. 60629.

A.P.B.

DEMONSTRACIJA PRIES 
RAUDONOSIOS ARMIJOS CHORĄ
„Mūsų Pastogės“ (Australija) vedama

jame rašoma apie labai pasisekusią pa
vergtųjų tautų demonstraciją, kuri buvo 
suruošta prieš Australijoje gastroliavusį 
Sov. Sąjungos raudonosios armijos chorą.

Kiekvieną rusų karių choro pasirodymą 
lydėjo gausios demonstracijos su plakatais 
ir pamfletais.

Vedamajame rašoma, kad tik rusai 
siunčia savo raudonąją kariuomenę de
monstruoti meno. „Mūsų kova su šiuo 
slibinu vykdoma taikingais ginklais“, pa
brėžiama, „nors ji pagal idealistų išgales 
brangiai kainuoja, žinoma, idealistų visa
da yra mažiau, negu opurtunistų arba pa
taikūnų, tačiau gyvenimo pažanga remia, 
si ne kuo kitu, o kaip tik tais neskaitlin
gais ir pasiaukojančiais idealistais“.

Šią demonstraciją plačiai komentavo 
Australijos spauda, televizija ir radijas.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M. 
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

Amerikos, AiU|Stiralij'os, Kanados lietu
viai, kaip iš spaudos matyti, iškilmingai, 
plačiai ir didžuodamiesi švenčia Vilniaus 
universiteto 400 metų sulkiaktį.

Štai ir 'Los Angeles lietuviai tą šventę 
paminėjo didelėje Wilshiro Ebell teatro 
salėje. Joje kompozitorius B. Miairkiaiiitis, 
S. J., atliko savo muzikinių kūrinių, tarp 
kurių vienas buvo dedikuotas Vilniaus 
universitetui — „Sonatos ir fugos“ pagal 
K. Bradūno poezijos tekstą.

Toje šventėje kalbėjo ir garbės konsu
las V. Čekanauskas.

Ten pat surengta ir dviejų dailininkų 
parodos: Paryžiuje gyvenančio P. Gai
liaus ir Los Angeles — N. Grudzindkai. 
tės-Kentienės.

MIRĖ ST. JAKŠTAS
1972 m. liepos 28 d. Ispanijoje, sulaukęs 

71 metus amžiaus, mirė poetes Stalsys 
Jakštas.

Iki 1972 m. jis gyveno Amerikoje ir ten 
reiškėsi skautuose ir kituose lietuvybės 
veiklos baruose.

St. Jakštas Lietuvoje 1937-1939 m. re
dagavo „Jaunąją Lietuvą“. Su dr. K. Avi
žonio yra suredagavęs leidinį „Kelią į 
laimę“.

Savo eilėraščius yra spausdinęs perio
dikoje, ir dalis jų pateko j poezijos anto
logiją „Trečiuosius vainikus".

V. ALEKNIENĖS MENO PARODA
Vanda Aleknienė surengė savo indivi

dualinę dailės darbų parodą M.K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo Centre, Čika
goje.

Meną ji studijavo Čikagoje meno insti
tute tuo pačiu metu, kai ten mokėsi Kęs
tutis Zapkus, Antanas Braždys, Jonas Ke- 
lečius ir kt.

Dali. J. Račkus jos darbus 
prie abstrakčių ekspresionistų.
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Visiškai slaptai
Vladimiras Vojnovičius gimė 1932 m. 

rugsėjo 26 d. Dušanbe mieste.
Būdamas 16 m.( baigė amatų mokyklą. 

Dirbo stalium, šaltkalviu, aivfomechani. 
ku, geležinkeliečiu, rajoninio vykdomojo 
komiteto instruktorium, radijo redakto
rium. Pusantrų metų mokėsi pedagoginio 
instituto istorijos-filosofijos fakultete.

Nuo 1962 ilki 1974 m. buvo TSRS rašy
tojų sąjungos narys. 1974 m. pašalintas 
iŠ rašytojų sąjungos už atvirą laišką są
junginei autorinių teisių gynimo draugi
jai, kuris buvo atspausdintas Vakaruose.

Vojnovičiaus žymiausią bei pcipulia. 
riaušių romanų „Nepaprasti kareivio Iva
no Čonlkino nuotykiai“ 1975 m. pavasarį 
išleido amerikiečių, prancūzų, italų, šve
dų bei vokiečių leidyklos. Kiti kūriniai: 
„Du draugai“, „Noriu būti sąžiningas“, 
„Mes čia gyvename“. „Ivainkiada“, ^Pre
tendentas į sostą“ (Čonlkino 11 d.) ir it. t.

Jis yra vadinamas „disidentu per prie
vartą“. Kalbėdamas su Vak. Vokietijos 
savaitraščio „Die Zeit“ bendradarbiu, jis 
taip išsireiškė:

— Paigal savo charakterį aš visiškai ne 
disidentas. Apskritai aš žmogus apolitiš. 
kas... Tačiau yra dalykų, kurie neduoda 
man ramybės... aš tiesiog negaliu nepro
testuoti.

Vojnovičius tebegyvena Maskvoje ir 
yra nuolat varginamas saugumo. 1976 m. 
rudenį jam .buvo išjungtas telefonas. Ta 
proga Vojnovičius raštu kreipėsi į TSRS 
ryšių ministrą Talyziną:
Visiškai slaptai!

TSRS Ryšių Ministrui drg. Talyzinui 
N. V.

Gerbiamas Nikolajau Vladimirovyčiau, 
Kupinas giliausio nerimo, pranešu Jums, 
jog Jūsų vadovaujamos liaudies ūkio ša
kos viduje slepiasi tarptautinio įtempimo 
mažinimo priešas, pasiglemžęs atsakingą 
MJaškvos miesto telefono tinklų viršinin
ko postą.

Štai kaip man pavyko jį atskleisti.
Š. m. rugsėjo 20 dl, nusprendęs pasi

naudoti telefono tinklo paslaugomis, ku
rias jis teikia savo abonentams, alš pa. 
skambinau į IDostono miestą (JAV) savo 
asmeniniam draugui, poetui Naiumui Kor- 
žavinui, ir su juo maždaug taip pasikal
bėjau:

— Alio, — taniau aš poetui Karžavinui.
— Heilo, — atsiliepė jis.
— Kaip gyvuoji?
— Nieko sau. O tu?
— Ir aš nieko sau.
Mūsų tėvynės sostinėje buvo diena. 

Sviesi dešimtojo penkmečio diena. Mūsų 
žmonės, pagauti entuziazmo dirbti, kėlė 
aukštyn naujus pastatus, valdė įvairius 
mechanizmus, lydė plieną ir davė šaliai 
anglies. Tuo pat metuBostono mieste, sa
vaime suprantama, buvo naktis. Tamsos 
priedangoje siautė gangsterių ' gaujos, 
liepsnojo Ku-Kluks.Klano deglai, rūko 
marihuana, . nesulaikomai krito dolerio 
kursas, praradę viltis bedarbiai iš vaka
ro būriavosi prie darbo biržos tokiomis il
gomis eilėmis, kokios mūsuose pasitaiko 
tik prie kilimų ir dešros.

Matyt, prislėgtas šios niūrios aplinkos, 
o gali tiesiog mieguistas, poetas Koržavi- 
nas į mano klausimus atsakinėjo 'suglebu
siai ir apgraibomis:

— Kaip Liuba? — teiravausi aš apie jo 
žmonos sveikatą.

— Liuba? — pakartojo jis padrikai, pa. 
gal savo atsilikusią pasaulėžiūrą. — Liu
ba miega. O kaip Ira?

Manau, Jums bus malonu sužinoti, jog 
Jūsų vadovaujama ryšių 'Sistema veikė be 
priekaištų. Girdimumas buvo teks, tary
tum užsimiegojęs poetas Koržavinas sė
dėtų ne priešingoje planetos pusėje, o 
kažkur visai greta. Pats mūsų pokalbis, 
kaip man atrodė, nekėlė jokio susidomė
jimo pašalinei ausiai, tačiau jis akivaiz
džiai bylojo, kad mes 'gyvename tarpiau, 
tinto įtempimo mažinimo epochoje, kai su 
artėja žemynai, kai tarpusavio žmonių 
ryšiai bei pasikeitimais informacija (tegul 
ir bereikšme) tapo ne tik prieinami, bet 
ir skatinami šalių, pasirašiusių Helsinkio 
susitarimą.

Deja, įtempimo mažinimas truko neil
gai.

Sekantį rytą, nukėlęs telefono ragelį, 
su širdgėla suvokiau, jog pastarasis tyli 
lyg žuvis. „Kažkas sugedo“, — tariau sau 
ir nuėjau ij artimiausią telefono būdelę.

— 151-28-53? — žaviu moterišku balsu 
dar kantą paklausė remonto biuras.

— Tai Jūsų telefonas?
— Mano.
— Išjungtas,už chuliganizmą.
Aš sumišau ir padėjau ragelį. Tačiau 

po kiek laiko vėl paskambinau^
— Atleiskit, gal aš nenugirdau... už ką 

išjungtais?
— Tai jūsų telefonas, — vėl buvau pa

klaustas.
— Ne, ne mano, — atsakiau šį sykį.

. — Išjungtas nesumokėjus.
Prieštaraudamas chuligano reputacijai, 

stengiausi būti mandagus.
— Jūs ką tik paminėjote kitą priežas. 

tį. Prašau, pagalvokite ir atsakykite tiks
liau, už ką išjungtas mano telefonas.

Regis ji sumišo. O gal ir ne.
— Jūsų telefonas išjungtas pagal nuro

dymą iš viršaus.
— Iš kokio maždaug viršaus?
— Galima pagalvoti, kad jūs to nežino

te?
— Aš nežinau.
— Keista. — Ji man aiškiai netikėjo. 

— Tuomet paskambinkite tokiu ir tokiu 
telefonu, ir jums pasakys.

Aš paskambinau tokiu ir tokiu telefonu, 
po to dar kažkokiu, o po to dar ir dar. As
menys, su kuriais kalbėjausi, atsisakinė
davo man nurodyti savo pareigas bei pa. 
vardes, atsakinėdavo mįslėmis bei užuo
minomis, ir aplamai mane apėmė toks 
jausmas, tarytum aš Skambinčiau ne iį te
lefono mazgą, o į kažin kokią pogrindinę 
organizaciją. Neįtikėtino triūso dėka man 
visdėlto pavyko išaiškinti, kad mano tele
fonas išjungtas Maskvos miesto telefono 
tinklų viršininko Viktoro Fadejevičiaus 
Vasiljevo nurodymu. Tačiau už ką?

Štai sėdžiu aš, mieliausias Nikolajau 
Vladimirovičiau, savam bute, atskirtam 
nuo viso pasaulio, ir kartoju sau tą patį 
klausimą: už ką?

Na, kas dėl nesumokė j imo, tai, be abe
jo, melais. Už paslaugas, teikiamas man 
ryšių organų, aš visad moku labai tvar
kingai. Mano, kaip vieno pavyzdingiau. 
šiųjų mokėtojų, paveikslą Jūs drąsiai ga
lėtumėte pakabinti savajame kabinete ar 
netgi gatvėje priešais Jūsų ministerijos 
pastatą.

Chuliganizmas? Bet koidėlgi tuomet 
bausmės laipsnį nustato ne teismas, o te
lefonų viršininkas? O kas bus, jei jo pa
vyzdžiu paseks elektros, lifto, dujų, van
dentiekio, kanalizacijos viršininkai? Juk 
tai tiesiog juokinga! Tai juk gali prasi
skverbti į laikraščius. Tatai gali pasisa
vinti ir linkę į sensacijas vakarų „bal
sai" bei armėnų radijas.

Ir kuo gi pasireiškė mano chuliganiz
mas? Poetui Koržavinui aš nieko chuliga
niško nepasakiau. Jūs galite jam pai-lkam- 
binti ir patikrinti, jei, žinoma, nesibaimi
nate, kad po to ir Jūsų telefonas nutils. 
(Beje, iaš manau, jog Jūs turite keletą te. 
letenų ir, jei vienas iš jų pasirodys iš
jungtas, Jūs laikinai galėsite naudotis ki
tu.) Gal chuliganizmu laikomas pats fak
tais, jog kalbamasi su kita šalimi? Tai 
ka'm gi tada abonentams teikiamos tokio 
pobūdžio chuliganiškos paslaugos?

Atsakymas „patys žinote“ taipogi neat
rodo patenkinamas. Aš nežinau, Nikola
jau Vladimirovičiau.

Netgi prie būdingos man savikritikos 
negaliu įžvelgti savo veiksmuose nieko 
chuliganiško. O tai; kad Jums pavaldus 
Vasiljevas klausosi svetimų pasikallbėji. 
mu, pats meluoja, verčia meluoti kitus ir 
atima iš žmonių galimybę tarpusavyje 
bendrauti, tai ir yra pats tikriausias chu
liganizmais. Na, galimia būtų parinkti ir 
daugybę kitokių apibūdinimų: neteisėtu
mas, savivaliavimas, tironija — nežinau, 
kas Jūsų skoniui labiau tinka.

Tačiau ne apibūdinimai esmė. Reikalas 
tas, kad yra (gal būt, Jūs girdėjote) va
dinamosios žmogaus teisės, pagal kurias 
žmogus turi teisę ne vien tik kaip dainos 
žodžiuose „į mokslą, poilsį bei darbą“, 
bet ir į kitas smulkmenas. Dalinai ir į to
kias, kaip laisvai išreikšti tai, keis ateina 
į galvą, pasikeisti informacija, idėjomis 
ir užmegzti ryšius vienam įsu kitu. Man 
su Jumis ar su poetu Koržavinu, arba 
Jums su poetu Koržavinu, arba 
dar su kuo tik panorėsite, neprašant 
Jums pavaldaus Vasiljevo leidimo. Ir Štai 
šios mudviejų teisės civilizuotam pasauly 
yna neatimamos, o jų saugojimas yra vie
na iš svarbiausių įtempimo mažinimo są. 
lygų. Jos paminėtos įvairiuose tarptauti
niuose susitarimuose ir iškilmingai pa
skelbtos tuose pačiuose Helsinkio susita
rimuose, po kuriais Tarybinės valstybės 
vardu asmeniškai pasirašė Leonidas Hji- 
čius Brežnevas. Tad, išjungdamas maną
jį telefoną, Vasiljevas ne tik daro sau gė. 
dą kaip chuliganas, bet ir mėgina abejoti 
Tarybų Sąjungos nuoširdžiomis pastango
mis, vykdant įtempimo mažinimo proce
są, o taip pat įstato į nepatogią padėtį as
meniškai drg. Eirežnevą.

Ne man Jums teigti, Nikolajau Vladi- 
mirovičiau, jog dar nemaža yra visame 
pasaulyje įtempimo mažinimo priešų. Ge
rą pagalbininką jie sau rado mūsų šaly! 
Juk dar nė vieniam iš jų, netgi „pagairsė. 
justam“ Džordžui MINI, nepavyko iš
jungti nė vieno telefono. O Vasiljevui pa
vyko. Girdėjau, jog jis tai daro nebe pir
mą kartą, jog jo vadovaujamas telefoni
nis teroras pasiekė neregėtų maštabų.

Nežinau, kaip Jums, bet man padėtis 
atrodo 'grėsminga. Paisiglemžę teldfoniniį 
tinklą, įtempimo mažinimo priešai gali 
nužengti ir toliau. O jeigu jie į savo ran
kas paims dar priedo ir paštą, telegrafą, 
radiją bei televiziją, tai tuomet... Jūs pa.

LIETUVOJE
DONELAITIS ČISTY PRUDY, 

NE TOLMINKIEMY
Prūsų žemėje, Tolminkiemyje (dabarti

nis pavadinimas: Kaliningrado sritis, Čis- 
ty Prudy), ateivių rusų apgyventame, „ru
sų lietuvių kultūros draugystės dieno
mis“, kaip rašo „Tiesa“, be kita ko, buvo 
atidaryta prūsų - lietuvių klasiko poeto 
Kristijono Donelaičio muziejus. Tas mu
ziejus įsikūręs dabar jau restauruotoje 
buvusioje Tolminkiemio bažnytėlėje, ku
rioje poetas dirbo pastoracinį darbą.

Dar prieš restauravimą Tolminkiemyje 
dirbo eilė Lietuvos mokslininkų ekspedi
cijų, vyko archeologiniai kasinėjimai, pa
naudojus naujuosius tyrimų metodus, nu
statyta, kad poetas buvo palaidotas Tol
minkiemio bažnyčios požemiuose. Tuo me
tu buvo atkurtas ir autentiškas K. Done
laičio skulptūrinis portretas. Tiems vi
siems darbams vadovavo akademikas K. 
Korsakas.

Dail. A. Garbauskas muziejui yra sukū
ręs puikius, vaivorykštės varsomis spin
dinčius vitražus, kuriuose vaizduojami 
būro gyvenimo vaizdai pagal nemirtingą
ją K. Donelaičio poemą „Metai“.

Muziejaus stendų eksponatai — pirmo
sios „Metų“ leidinų faksimilės, „Metų“ 
vertimai į įvairias svetimas kalbas, poeto 
kūrinių iliustracijos, nuotraukos ar kūri
niai, sukurti poeto garbei.

Antrame muziejaus, aukšte yra parodų 
salė, kurioje tuo metu vykusi lietuvių gra
fikų paroda.

Požemyje juodo marmuro antkapis, ku
riame įrašyta „Kristijonas Donelaitis 
1714-1780 m.“, o kriptoje jo skulptūrinis

NELEIDŽIA GYVENTI GIMTAJAME 
KRAŠTE

V. Alksnys pogrindinėje „Aušroje“ (Nr. 
16 (56) rašo, kad 50 metų amžiaus Jonas 
Matuzevičius, įsikalėjęs 25 m. Permėje, 
grįžo į Lietuvą ir priregistruotas apsigy
veno Panevėžyje pais seserį. Gavo darbą 
pašte stalium. Po dviejų savaičių milicija 
iškvietė jį į pasų skyrių ir panaikino re
gistraciją, o saugume buvo pranešta, kad 
uždėtas jam namų areštas ir pareikalauta 

tys žinote, kas atsitinka panašiais atve
jais.

Idant mūsų šalis būtų išgelbėta nuo to
kių pasekmių, prašau Jus nedelsiant pa
šalinti Vasiljevą iš užimamų pareigų, o 
neiujajam MMTT (Maskvos miesto telefo
no tinklų) viršininkui įsakyti įjungti ma
no telefoną.

Priimkite mano tikriausios pagarbos 
Jums užtikrinimą

Vladimiras Vojnovičius
Maskva, 1976 metai, spalio 10-oji

(versta iš rusų k. „Putiom vzaimnoj 
perepisfci“ Ymca Press 1979)

* „Duoti anglies“ rusų k. turi ir kitą, 
ironišką atspalvį, kas maždaug atitiktų 
(davat uglia) .plušėti, prakaituoti“ 
(vert.). V.L. 

per 10 parų išvykti iš Lietuvos.
55 metų amžiaus Bronius Purlys, po 

karo nuteistas mirties bausme, bet per
leistas iškalėjo 25 metus Permės lageriuo
se, grįžęs apsigyveno Panevėžyje pas liau
dies meistrą J. šilinį, bet milicija atsisa
kė registruoti jį ir pareikalavo, kad jisai 
per 10 parų išvyktų iš Lietuvos.

KAIŠIADORIEČIŲ KLIJAI SAU IR 
KITIEMS

„Tiesa“ rašo, kad Kaišiadorių įklijų 
fabrikas pagamino per trejus metus ir 10 
mėn. 5.806 tonas klijų.

Tais klijais kaišiadoriečiai aprūpina ne 
tik Lietuvos baldų dirbtuves, statybines 
organizacijas, bet ir Maskvos, Leningra
do, lEįaltaru sijos, Latvijos ir Ukrainos 
įmones.

UŽ GERĄ DARBĄ — ORDINAS

Vilkaviškio rajono „J. Janonio“ kolūkis 
yra vienias pirmaujančių rajone, kaip ra
šo „Tiesa“.

šiemet iš kiekvieno ha buvo prikulta 
po 37 cnt grūdų, prikasta po 345 cnt cuk
rinių runkelių ir paruošta silosui 460 cnt 
žaliosios kukurūzų masės. Už tokį gerą 
daubą Paviršupės brigados brigadiniinkei 
J. Labalšauskienei padovanotas darbo 
raudonosios vėliavos ordinas.

JAUNAMARTEI 80 METŲ

Kupiškio kultūros namuose etnogriafi. 
nis liaudies teatras pastatė 413 kantą „Se
novės kupiškėnų vestuves“. Tame pasta
tyme Konstancija Jugulienė jaunamairtės 
vaidmenį atliko taip pat 413 kartą, tuo 
metu atšvęsdama 'ir savo 80 metų jubilie
jų.

Ta proga K. Jugulienei buvo įteiktas 
garbės naštas ir gauta daug sveikinimų, 
kaip rašo „Tiesa“.

LIETUVOS ANSAMBLIAI Į 
OLIMPIADĄ

„Tiesa“ rašo, kad į olimpiadą vyks 6 
kolektyvai, iš viso 500 Lietuvos meninin- 
kų-prcffesiionialų ir jsaviveikilinir/kų. Savo 
meną ten demonstruos šokių ir diaimų an
samblis ^Lietuva“, pučiamųjų trimitų 
ansamblis „Trimitas“, Kauno valstybinis 
choras ir Vitaliaus universiteto ir Kauno 
A. Sniečkaus politechnikos instituto dai. 
nų ir šokių ansambliai.

Olimpiados metu dainuos ir žymieji 
Lietuvos dainininkai. Be to, būsianti su
rengta Lietuvos dienia.

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Vieną dieną važiavau į Gervėnupį, Pa
nemunėje į mašiną įlipęs jaunas vyras 
ėmė triukšmauti. Kai triukšmadarys ne
reagavo į keleivių pastabas, pakilo keli 
vyrai ir „narsuolį“ jėga išlaipino Iš ma
šinos.

Vis dar pasitaiko kelyje panašių atve
jų, tačiau ne visad keleiviai patys imasi 
iniciatyvos padaryti tvarką. O reikėtų. 
Kaunas V. Žvirblis

(iš „Tiesos“)

NEĮSILEIDO PROF. DR. V. VARDžIO 
KNYGOS

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

Ponios ir ponai! Laiko lieka nedaug. Kalbėti, žino
ma, galima be galo. Tema yra plati, be galo įdomi, viena 
iš pačių įdomiausių temų šių -dienų pasauly aplamiai. 
Mano manymu, ir gal ne tik mano, dr. Štromas su bū
dingais jam oratoriškais gabumais, o taip pat su tikru 
minties gilumu Išdėstė šį klausimą taip, kad aš beveik 
visur su juo sutinku. Kaip suprantu, didžioji dauguma 
arba visi ligi vieno šioje salėje esančių priėmė jo pa
skaitą su tikru malonumu ir už tai savo ruožtu norėčiau 
jam padėkoti. Žinoma, aš nesugebėsiu pakalbėti taip 
gražiai.

Dr, Štromas: Nesikuklink. Moki daug geriau, negu 
aš.

T. Venclova: Kalbėsiu netvarkingai, kaip žymėj ausi 
pakeliui klausimus, vienur, kur su dr. Štromu sutinku 
ii- 'tik norėčiau galbūt 'šiek tiek papildyti, kitur, kur man 
atrodo ginčytina.

1. DĖL OFICIALIOSIOS SĄMONĖS

Dr. Štromas teigė, kad išeivijoje esti nuomonė, jog 
Lietuvoje ištisai viešpatauja oficialioji sąmonė. Nežinau, 
ar tokia nuomonė išeivijoje iš viso esti. Man rodos, kad 
vis dėlto greičiau populiaresnė yra turbūt kita nuomonė, 
bent kiek galima spręsti iš išeivių spaudos. Jeigu oficia
lioji indoktrinacija padarė įtakos lietuvių tautai, tai labai 
mažai. Daug populiaresnė nuomonė, kad lietuvių tauta 
visa už nepriklausomybę tokiomis formomis, kokiomis 
nepriklausomybė egzistavo 1938 arba 1939 metais. Ta 
nuomonė žymiai arčiau teisybės, negu nuomonė, kad 
oficialioji sąmonė yra visuotinė. Ji nėra tik Šimtapro
centiniai teisinga, kada kalbama apie tas nepriklauso
mybės fonmas, ar jos turi būti tos pačios, ar vis dėlto 
kiek kitokios, bet ji yra arčiau tikrosios vizijos.

■Kai dėl oficialiosios sąmonės, tai aš su dr. Štromu 

sutinku, kad jos prievarta 'įgyvendintas absoliutus įsi
viešpatavimas kažkaip pagal Hėgelio dialektikos dėsnį 
virto jos absoliučiu išnykimu i>š žmonių vidaus. Liko tik 
tam tikras, visiems daugiau negu iki gyvo kaulo, kažkur 
iki kaulo jau pačių čiulpų įkyrėjęs oficialusis žodinis 
apdaras, kurį asmenys pagal jiems uždėtą jungo parei
gą drebėdami savo viduje iš pasišlykštėjimo traukia. 
Tai jiems be galo įkėrėję ir nieko faktiškai daugiau ne
liko. Žmonių viduje tikriausiai tos oficialiosios sąmonės 
nėra, jinai tenai nepateko arba, jeigu pateko, tai tiktai 
temis neigiamo psichologinio atoveikio formomis, kurias 
dr. Štromas labai teisingai nušvietė: cinizmas, atbuki
mas, dezinformacija, taip sakant, nepakankama infor
macija ir agresyvumas, kuris kartais siekia fašistinių 
'apraiškų.

Aplamai reikia pasakyti, kad dr. Štromas gal nevi
siškai giliai nušvietė tą laisvėjimo procesą, kuris vyko 
per Chruščiovo laikotarpio sukrėtimus ir bandymus kaž
ką reformuoti ir kažką gelbėti, per tam tikrą techninę, 
nors ir reliatyvią, bet vis dėlto egzistuojančią pažangą, 
iper visuomenės irgi tam tikrą reliatyvią, bet egzistuo
jančią diferencijaciją bei sudėtingumą ir per tam tikrus 
reliatyvius, bet egzistuojančius ryšius su Vakarais ir per 
tą faktą, kad su Vakarais nebegalima nesiskaityti, nes 
Tarybų Sąjunga yra ekonomiškai su jais gana artimai 
susijusi ir labai rūpinos, kad tie ryšiai nenutrūktų šiuo 
metu. Čia įeina ir režimo senėjimas. Režimas Sovietijoj 
silpsta dėl kažkokių net ir fiziologinių priežasčių vien 
dėl to, kad jo vadovai visi yra labai seni, žymiai senes
ni už mūsų diplomatus.

2. IŠSIGIMĖ VISI VELNIAI

Per visa tad, kaip sakė Balys Sruoga knygoje „Die
vų miškas“ (tiesa, jis tai sakė apie vokiečius karo pabai

goje, bet istoriškai pritaikytų situacijai Tarybų Sąjun
goje): „Išsigimė visi velniai“. Nebe tie, vis dėlto nebe 
tie. Dėl to ir įvyksta faktai, kurie anksčiau niekad nega
lėjo įvykti. Nei dr. Štromas, nei aš nebūtume galėję kal
bėtis čia su jumis, o būtume kalbėjęsi kur nors Koly- 
mos stovykloj.

Dr. Štromas: Bet būtume kalbėję...
T. Venclova: Kol vienas iš mūsų užverstų kitą lope

ta, o paškui užverstų ir 'tą, bet jau kas nors kitas. Tai 
būtų nutikę, jeigu būtume šnekėję daugiau ar mažiau 
viešai taip, kaip mes jau šnekėjome Lietuvoje pastaruo
ju metu, jeigu mes tą būtume 'šnekėję Stalino laikais. 
Tai be abejonės, po dviejų maždaug minučių arba dar 
greičiau mes būtume atsidūrę Kolymoj. Turiu pasakyti, 
kad šitas „visų velnių išsigimimo“ pojūtis išeivijoje gal 
nėra pakankamai stiprus. Daug kas atsimena santvarką 
iš Stalino laikų, įsivaizduoja, kad ji mažai pasikeitė. 
Vis dėlto 'šia linkme jinai gerokai pasikeitė. „Išsigimė“...

Man kartais Lietuvoje kildavo tokia teorija, ir aš 
esu ją plėtojęs, kad dabartinė padėtis Tarybų Sąjungoj 
truputį primena padėtį Franco Ispanijoj antroje frariki'š- 
ko režimo pusėje, kada žmonės faktiškai beveik jau nie
ko nebijojo ir šnekėjo, ką norėjo, ir visi tik laukė to 
Franco mirties. Gal ir ne visi... Franco turėjo didelėj 
visuomenės dalyje tam tikrą patriarchalinį autoritetą, 
ko pas mus nėra. Tas buvo iš dalies Chruščiovo laikais 
rusų tarpe. Bet Chruščiovas labai sėkmingai savo cha
rakterio bruožais tą patriarchalinį autoritetą galutinai 
sugriovė ir dabar jo jau visiškai nebėra.

Toliau dr. Štromas sustojo prie tos ginčytinos min
ties, kad Lietuvoje egzistavo kairysis sluoksnis, kuriam 
socialinis klausimas iš esmės buvo pirmoje vietoje, aukš
čiau už tautinį, ir tas sluoksnis, jo manymu, buvo ne
mažas, ir tas sluoksnis per „pirmuosius rusus“... (taip 
Lietuvoje vadina pirmąją Sovietų okupaciją. Red ).

Dr. Štromas: Jis buvo nedidelis, bet gana reikšmin
gas.

(Bus daugiau)

I tarptautinę Maskvos knygų mugę, be 
kitų amerikiečių autorių, cenzūra neįsilei
do ir Oklahomos univ. politinių mokslų 
prof. dr. Vytauto S. Vardžio veikalo ,,The 
Catholic Church: Dissent and Nationality 
in Soviet Lithuania“.

IR JIE, ŽIŪRĖKITE, ŽAVISI

„Komunisto“ žurnalas lapkričio mėn. 
išsispausdino romantiška antrašte ,jSpa. 
lio žarų atšvaituose“ vedamąjį, tariame 
iškeliamas visoks Lietuvos ūkinis kilimas, 
politinis sąmonėjimas ir krašto gražėji
mas.

Vedamajame yra šitokia pastraipėlė ir 
apie užsienio lietuvius:

„Žavisi Lietuvos pasiekimais ir Valdas 
Adamkus, ir Vytautas K. Jonynas, ir Juo
zas Mekas, ir daugelis kitų. Tai supranta
ma“.

Deja, jeigu koks Mekas žavisi, tai, įtur 
būt, Jonas, ne Juozas.

DAR IR ORATORIJA

Brežnevo atsiminimų knyga apie Ka
zachstano plėšinius, kai jis ten dirbo, bu
vo apdovanota premija, ji nagrinėjama 
partinėse ir eilinėse mokyklose ir unnver. 
sitetuose, pagal ją statomi filmai, rašomi 
vaidinimai, o kazachstanietė Gaziza Žu- 
banova dabar sukūrė oratoriją ,Duon:a ir 
dainos“, (kurią pirmą kartą atliko Mas
kvos simfoninis orkestras ir televizijos 
choras.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Antrame korpuse, trečiame aukište, 11- 
toje palatoje parduodama automašina 
„Volga M-21“.

(Skelbimas sanatorijos valgykloje) 
Karštomis dienomis sėdint ant ledų, ga

lima gerai uždirbti.
(Iš pardavėjų pokalbio)

Parduotuvė išėjo pietauti
(Raštelis ant durų)

Prie gelžkelio pervažos buvo didelis 
kamštis, todėl iškritau iš maršrutinio 
grafiko.

(Iš vairuotojo pasiaiškinimo)
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Kronika
PRENUMERATA PAKELIAMA TIK 

TRUPUTĮ
,,Europos Lietuvio“ leidėjai ligi šiol vis 

svyravo, ar 1980 m. bus galima laikraštį 
leisti tokio pat dydžio ir savaitinį, kaip 
ligi šiol. Mintis leisti kas dvi savaitės 
buvo iškelta jau ir paskutiniame DBLS 
suvažiavime.

Taip beieškant geriausios išeities, atėjo 
ir metų galas. Jei laikraščio leidimas bū
tų suretintas, tai ir prenumeratos klausi
mo nebūtų buvę ko svarstyti. Tačiau 
DBLS-LNB valdyba, lapkričio 30 d. posė
dyje visapusiškai apsvarsčiusi laikraščio 
klausimą, nusistatė ir 1980 m. leisti įiį tokį, 
kaip dabar. O kad nuostoliai perdaug ne
didėtų, valdyba turėjo pakelti prenume
ratą, nes infliacija per pastaruosius porą 
metų pralenkė visas galimybes verstis iš 
to, ką skaitytojai sumoka. Taigi „Europos 
Lietuvio“ prenumerata 1980 metams pa
keliama iki 12,50 svarų skaitytojams Bri
tanijoje (kitų kraštų skaitytojai moka 
pagal Britanijos svaro kursą).

Pakėlimas mažas. Jis tik padės apmo
kėti dalį smarkiai padidėjusių pašto iš. 
laidų. Daugiau kelti nesiryžta, turint gal
voje, kad pajėgesni ir laikraščio reikšmę 
suprantantieji skaitytojai nepagaili aukų, 
kaip rodo nuolat skelbiamieji sąrašai. Jų 
aukos labai padeda laikraščiui ir labiau 
įgalina nepasiturinčius skaitytojus užsisa. 
kyti jį, jei prenumerata smarkiau neke
liama. Leidėjai aukotojams yra ir bus dė
kingi už tą paramą ir tiki, kad jos nepri
trūks ir 1980 metais, nes be laikraščio juk 
negalėtume būti.

DBLS-LNB valdyba

KALENDORIAUS DAR ĮGALIMA GAUTI
Nidos leidžiamojo sieninio kasdien nu

plėšiamo kalendoriaus su pasiskaitymais 
1980 metams dar galima gauti.

Jis tiktų kaip graži dovanėlė bičiu
liams: prisimintų ištisus metus, kas buvo 
toks geras atsiųsti.

Kaina Nidos Knygų Klubo nariams ir 
„Europos Lietuvio“ skaitytojams 5 dol., 
arba 2,50 sv., arba 9 vokiškos markės (ne- 
nariams 6 dol., arba 3 sv., arba 10 vokiš
kų markių).

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Londono Moterų Sambūris „Dainava“

— 25.00 sv., R. Kvedaravičiūtė (Olandu, 
ja) — 9.50 sv., K. Narbutas ir J. Matulis
— po 5.00 sv., A. (Biliūnas — 1.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoijia
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Spaudai aukojo 32,50 sv. J. M. Liū- 

džiuis, 15 sv. inž. A. Vilčinskas, po 5 sv. 
S. Karale vėčius, N. Butkus, J. Eielskis ir 
Skėti jos socialinės klubas, po 3 sv. D. 
Stephens, A. Mažeika ir A. Stankevičius, 
po 2,50 sv. H. Šova, N. Žvirblis ir S. Stul. 
gys, po 2 sv. K. Kačiusis, V. Gurevičius, 
P. Kazirdkiis,, A. Gegeokienė ir K. Narbu
tas, po 1,50 sv. P. Pupalaigis ir J. Gudy- 
nas, po 1 sv. S. Surgautas, I. Tamašaus
kas ir A. Lechavičienė.

NAUJI PRENUMERATORIAI
Paskutiniuoju metu „Europos Lietuvį“ 

■užsisakė A. Baltušis (Britanija), K. Dul. 
kys (Kanada), R. Tautwaiisch (Vakarų 
Vokietija) ir J. šlepertas (Britanija).

PROF. DR. A. ŠTROMO ATOSTOGINĖS 
KELIONĖS

Kalėdų meto atostogas prof. dr. A. 
Štromas leidžia Paryžiuje ir Ispanijoje. Į 
Britaniją grįžta apie sausio mėni. vidurį.

Londonas
VYTAUTO SMETONOS KONCERTAS IR 

PASKAITA
Sausio 16 d., trečiadienį, Londono Wig

more Hali (36 Wigmore St., Wl) jaunas 
pianistas Vytautas Smetona duos klasiki
nės ir lietuviškos muzikos koncertą.

Koncerto pradžia 7.30 vai. Bilietų kai
nos nuo 2,20 iki 0,80 sv.

Vytautais yra buvusio nepriklausomos 
Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
j>au.niausias vaikaitis ir nuolat gyvena 
JAV. Koncertas Londone jam reiškia pa. 
čią didžiąją pakepą išeiti į tarptautinį 
muzikos pasaulį.

1967 m. toje pat Wigmore Hali (koncer
tavo vyresnysis' Vytauto brolis pianistas

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.

Antanais Smetona. O Vytautas, tiktai 24 
m. amžiaus vyras, jau yna sėkmingai kon
certavęs JAV ir kitur.

Be kito ko, V. Smetona gyvai domisi 
lietuviškais reikalais ir politika — nesena 
kontroversinė jo paskaita J1AV paskui per 
laikraščius nuskambėjo per visą lietuviš
ką užsienio pasaulį. Pasirodo, jis sutiko ir 
sausio 19 d., šeštadienį, Lietuvių Namuo- 
se taip pat skaitys paskaitą „Lietuvos ne
priklausomybės problema tarptautinėje 
sferoje“. Paskaitos pradžia — 6.30 vai.

Tikimasi, kad abu šie įvykiai sutrauks 
nemaža lietuvių.

PASIRUOŠIMAS VASARIO 16 D. 
MINĖJIMUI

Gruodžio 9 d. Londono Lietuvių Bažny
čios svetainėje įvyko sukviestų lietuviš
kų organizacijų atstovų pasitarimas dėti 
Vasario 16 d. minėjimo.

Susirinkimui pirmininkauti buvo iš
rinktais M. Bajorūnas, sekretoriauti K. 
Tamošiūnas.

lEfųvo priimtas pasiūlymas sudaryti Va. 
sario 16 d. minėjimui ruošti komitetas. Jį 
sudaro šie asmenys: pirmininkas K. Ta
mošiūnas, vicepirm. P. Mašalaitis, iždi
ninkais B. Butrimas ir nariai: V. Jurienė, 
J. Čemis, J. Alkis, J. Baublys., A. Pukš- 
tytė, M. Vikanienė.

Kadangi -ateinančiais meteis Vasario 
16 Id. išpuola šeštadienį, tai ir buvo nu
tarta tą dieną suruošti minėjimą.

k. t.

PASIGĖRĖTINAS VAIDINIMAS IR 
PUIKUS DAINAVIMAS

■Christopher Grier gruodžio 3 d. Londo
no .„Evening Standard“ laikraštyje rašo 
apie Covent Garden naujai pastatytą ope
rą ,,COsi fan tutte", kurioje dainavo ir 
lietuvaitė solistė Lilija Šukytė.

Apie ją ir Brigiltte Falssbaenider jis pa
sisakė, Ikiad jos abi pasigėrėtinai vaidino 
ir puikiai dainavo.

VIEŠNIA IŠ AUSTRALIJOS
Prieš Kalėdas Lietuvių Namuose buvo 

■apsilankiusi Australijos lietuvaitė Akva 
Meiliūnaitė iš Sydnejaus.

A. LIETUVNINKO VIEŠNAGĖ 
LONDONE

Didžiosioms šventėms lį Londoną porai 
savaičių buvo grįžęs ilš savo Čikagos 
Adolfas Lietuvninkas. -Mat, prieš išvyk
damas į JAV, yra gyvenęs (Londone, o i 
Čikagą nusikraustė prieš 22 metus ir ten 
dabar tumi lietuvių .mėgiamą taverną.

Apsistojęs Ibulvo Lietuvių Namuose ir, 
.'kiek šventinis laikas leido, atnaujino pa
žintis su seniais bičiuliais ir su miestu.

LONDONO LIETUVIŲ [PARAPIJOS 
ŠV. KAZIMIERO (KLUBO 
NAUJAS PIRMININKAS

Gruodžio 14 d. klubo valdybos posėdyje 
Jonas Babilius, kuris 'šiam klubui pirmi
ninkavo nuo jo įsisteigimo, pasitraukė iš 
pareigų, nes išvyksta gyventi į Australiją.

Jo vieton klubo valdyba išrinko Juozą 
Šemetą pirmininku ilki sekančio metinio 
susirinkimo.

Juozas Šemeta yra ankstesniosios išei
vijos atstovas, jau gimęs Londone. Jis da
lyvauja lietuviškoje veikloje nuo jaunys
tės dienų.

P. Maišai aiti s išrinktas revizijos komi- 
sijon vietoje Juozo šemetos. S.K.

ANGLŲ JAUNIMAS INFORMUOJAMAS 
APIE LIETUVĄ

Gruodžio 6 d. St. Andrews, Leather
head, Surrey, vidurinės mokyklos vyres
niųjų klasių mokiniai buvo supažindinti 
su Lietuvos istorija, geografija ir dabar
tine padėtimi Lietuvoje.

J. M. Liūdžiu®, pasinaudodamas įvairių 
šimtmečių žemėlapiais ir skaidrėmis, 
smulkiai supažindino tą jaunimą su isto
rine Lietuvos praeitimi, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu 1918 m., su ne. 
priklausomybės laikotarpiu iki sovietų 
okupacijos, su gyvenimu Lietuvoje sovie
tams okupavus ir dabartine padėtimi.

Manchesteris
ŠIAURINĖS ANGLIJOS LIETUVIŲ 

BIULETENIUI 12 METŲ
Gruodžio 1 d. suėjo 12 metų, kai šis 

Biuletenis buvo pradėtas leisti. Jį leidžia 
Mamchesterio Lietuvių .kultūrinis ratelis, 
kuris buvo įsteigtas 'taip pat prileis dvyli
ka metų. Redaguoja D. Dainiau skas ir S. 
Launuvėnas. Leidimu rūpinasi kamaunin. 
ka's V. Kamaiitis ir L. Pūras. Skaitytojų 
laiškų skiltį veda A. Podvoiskis, o filate
listų V. Zdanavičius. Paskutiniame šių 
metų numery yra 36 didelio formato (pus
lapių. Jame gausu kronikos, spaudos bi
čiulių raštinių,, poezijos ir humoro. Pirma, 
jiame puslapyje Europos lietuvių vyskupo 
A. Deksnio sveikinimo laiškas.

Pats [Kuiltūrinisl ratelis anksčiau buvo 
platesnės (apimties ir turėjo keletą sekci
jų: sekmadieninę lietuvių mokyklą, cho
rą, tautinių šekių grupę ir moterų ratelį 
„Rūtą“. Be to, j'is surubšė eilę paskaitų ir 
medžio drožinių parodėlių, o foto mėgėjai 
nufilmuodavo (iškilmes. Bet dėl emigra
cijos, (senatvės ir kitų priežasčių tos Ikui. 
tūrinės grupelės sustojo veikusios.

Kultūros ratelio steigėjas ir ilgametis 
jo pirmteiinkas yra D. DainaUskias.

Geros (sėkmės ateičiai.
Kazys Leonas

KLUBO SUKAKTIS
Lapkričio 24 d. .Mančesterio Lietuvių 

socialinis 'klubais paminėjo 30 m., kai (bu
vo įsikurta dabartinėse patalpose. Iš tik
ro lietuviai Mančesteryje klubą turi jau 
80 m. Dar yna gyvų liudininkų, kurie pair, 
mąjį klubą lankė ir viską gana gerai atsi
mena.

Plačią klubo veiklos istoriją perdavė 
klubo pirm. J. Podvoiskis. Iš pranešimo 
buvo matyti klubo kūrimosi vargai ir 
veikla. Klubas yra ine vien tik karčlama, 
(bet ir kultūrinis centrais, kuriame vyksta 
visa Mančesterio lietuvių kultūrinė veik
la.

Po to vyko pasilinksminimas ir pasi- 
žmonėjimas prie užkandžiais apkrautų 
stalų ir baro. Taip pat pasisekta ir links, 
mai padainuota.

■Klubui visi linkime geros kloties ir 
ateityje.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Sausio 13 d., 3 vai. ipo pietų, klubo pa

talpose įvyks visuotinas narių susirinki, 
mias.

Kviečiame kuo gausiausiai dalyvauti.
Klubo valdyba

PIETŪS KAN. V. KAMAICIUI
Gruodžio 9 d. M. L. K. Bendrija kun. 

V. Kamaioio į garbės kanauninkus .pakė
limo proga surengė lietuvių klube pietus, 
kurtuose dalyvavo daugiau kaip 50 žmo
nių, tarp jų St. Chad's bažnyčios klebonas 
E'. McGarry ir kan. Raftery.

Pietų pobūvį atidarė ir pravedė K. Ben
drijos sekr. A. Jaloveokas. Pietų stalus, 
kuriuos paruošė K. Subačienė ir A. Podi- 
voislkienė, palaimino klan. Raftery.

Po pirmųjų tostų buvo perskaityti gau
tieji sveikinimai raštu, kuriuos prisiuntė 
■vysk. A. Dekisnys, kun. J. Kuzmickis ir 
kiti.

žodžiu ikan-. V. Kamaitį sveikino ir sėk
mės ganytojiškame darbe linkėjo kan. 
Raftery, klubo pirm. J. Podvoiskis, DBLS 
B'olton© skyr. pirm. H. Valinys, Ramovės 
skyr. pirm. K. Murauskas, (M. L. Kultūri. 
nid ratelio vardu D. Dainausfcais, kun. Mc 
Garry ir kun. Savickis.

Į sveikinimus ir linkėjimus atsakė kan. 
V. Kamaitis, padėkodamas už jo garbei 
surengtus pietus ir atsilankymą ir šeimi
ninkėms už gardžiai paruoštus pietus.

Tai .progai buvo iškeptas tortas, įkunį 
perpjovė kaln. V. Kamaitis ir M. Bematai 
vičienė.

Svarbesnius pobūvio momentus J. Ver
bickas nufilmavo.

Mums, (mančesteriškiiaims, mūšų kape, 
liono kun. V. Kaimiaičio į garbės kan.au- 
ntelkus pakėlimas yra didelė gaubė, nes 
jis buvo pakeltas už jo nuopelnus sielo
vadai, o kartu prisiminta ir pagerbta vi
sa keinčiančiojii Lietuva ir mes, kuo mes 
didžiuojiatmės ir džiaugiamės visi.

A. P.kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
LKVS-gos ,.Ramovės“ Mančesterio sky

riaus valdyba šaukia sausio 26 d., šešta
dienį, 5 vai. vakare, visuotinį metinį ma. 
rių susirinkimą, kuriame bus aptarti sky
riaus reikalai bei išrinkta nauja valdyba 
ir revizijos komisija.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtais 30 minučių, 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Visus marius kviečiame dalyvauti. Su. 
sirinikimas vyks Lietuvių klube.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
PIRMAS DIDYSIS BLYNŲ /BALIUS 

1980 M. 
Nottinghamo Moterų Draugija sausio 

26 d., šeštadienį, ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) rengia blynų balių. Pra
džia 6.30 vai.

Bus gausi muzika, ir visi galėsim tru
putį patrepsėti. Tik prašom nepavėluoti 
■užsirašyti Nottinghamo telefonais 702762

arba 871694. Vietiniai gali kreiptis tiesiai 
į Moterų Draugiją.

Nottinghamo Moterų Draugija

Corby
A. NAVICKUI 77 METAI

DBLS Ketteriugo-Corbio Skyriaus pir
mininkui A. Navickui gruodžio 17 id. su
kleko 77 m. amžiaus, taip ipat 12 m., kai 
jis yra skyriaus pirmininku.

Jis yra ipasisakęs, kad kol sveikata leis, 
tol iš 'šių pareigų neatsitrauksiąs. Tai lie
tuvybei pasiaukojęs .žmogus.

Skyriaus nariai ir kiti Ketteringo ir 
Corbio lietuviai linki jam ilgiausių me. 
tų-

J. Liobė

Škotija
BBC SKOTUOS RADIJAS APIE 

LIETUVIUS
Murdoch Rodgers, Edinburgo universi

tete dirbąs (istorikas, kurio tėvais buvo 
lietuvis, entuziastiškai susidomėjo Škoti
jos lietuviais ir apie juos parašė diplomi
nį darbą, kruopščiai pasirinkęs laibai re. 
tos medžiagos. Dabar pamažu jis renka 
medžiagą apie juos daktaro disertacijai, 
(kuri žada būti įdomus mokslinis uniku
mas apie lietuvius.

Tačiau (M. Rodgers tuo nepasitenkina. 
Atliekamu nuo tiesioginio darbo univer
sitete laiku jiis dar ieško būdų platesnei 
visuomenei parodyti, kad Škotijos lietu
vių vaidmuo buvo ir įdomus ir reikšmių. 
gals. Tų jo pastangų rezultatas bus visa 
programa BBC Škotijos radijuje vasario 
19 d., antradienį, 6.30-7.20 vai., apie La- 
narkšyro lietuvius. Į M. Rodgers pastan
gas paruošti tokią programą EEC reaga
vo 'laibai palankiai, ir spėjama, kad tai 
bus viena geriausių valandų serijoje apie 
kitataučius Škotijoje.

Ryšium su ta busimąja programa įta
kingasis „The Scotsman“ laikraštis pa
prašė M. Rodgers parašyti straipsnį apie 
lietuvius.

Ta busimoji radijo transliacija dabar 
jau surijo su kitais įvykiais. Mossende, 
Lietuvių Institute, sausio 20 d., sekma
dienį, jis parodys vadinamųjų slaids.fo
tografijų iš lietuvių istorijos ir veiklos 
Škotijoje. Vasario 13 d., trečiadienį, ar 
vasario 14 d., ketvirtadienį, Motherwell 
Civic Centre jis organizuoja vakarą, ku
rio programą sudarys lietuviškos dienos, 
slaids-fotografijos ir gal lietuviškiĮ kos. 
tiumų ir fotografijų paroda.

Murdoch Rodgers džiaugiasi, kad jam 
pasisekė su lietuviškais reikalais prasi
veržti į viešumą. Be abejo, ir visi lietu
viai dėl (to džiaugiasi.

NETIKĖTA MIRTIS
Gruodžio 5 d., eidamas į bažnyčią, ke. 

lyje staiga širdies smūgiu mirė Matas 
Pačkauiskas. Velionis — antros kartos 
Škotijoj gimęs ir augęs lietuvis. Maitas 
buvo iš profesijos mokytojas ir paskuti
nius 10 metų pradinės mokyklos vedėjais. 
Prieš porą metų buvo išėjęs į pensiją. 
Buvo taurus lietuvis ir 'kiek galėdamas 
dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jis (buvo 
Lietuvių Instituto ir dabartinio klubo 
sekretorius, taip pat ilgametis šv. Cecili
jos choro dalyvis, kartu daug metų choro 
vaidybos pirmininkas. (Britanijos lietu
viai, ypač Mančesterio ir Eiradfordo, yra 
■buvę sutikę Matą choro 'koncertų progo
mis. Buvo labai ramaus (būdo ir gerai 
kalbėjo lietuviškai.

Negausi (Škotijos lietuvių kolonija liū
di netekus tauraus lietuvio. Laidotuvių 
šv. Mišiose meldėsi daug jo draugų ir pa
žįstamų, vietos vyskupas, giedojo Šv. Ce
cilijos choras.

Lietuvių klubas ir choras nuoširdžiai 
užjaučia velionies šeimą.

K. Savonis

Italija
ROMOJE PAMINĖTOS 20-SIOS ARKIV. 

JUOZAPO SKVIRECKO MIRTIES 
METINĖS

Didžiojo Lietuvos katalikų Bažnyčios 
ganytojo ir lietuviškojo šv. Rašto vertėjo 
Arkivyskupo Metropolito Juozapo Skvi
recko mirties 20-sios metinės gruodžio 3 
d. buvo iškilmingai paminėtos šv. Kazi
miero lietuvių Kolegijoje Romoje. Gedu
lo šv. Mišdias aukojo lietuvių bičiulis kar
dinolas Antonio Samore, asistuojamas jo 
asmeninio sekretoriaus prel. Vinco Min
cevičiaus ir buvusio arkiv. Juozapo Skvi
recko sekretoriaus moms. Kl. Razmino, šv. 
Mišių metu tartame žodyje kard. A. Ša
mote prisiminė savo artimus ryšius su 
velioniu ■ Kauno arkivyskupu, kada jam 
teko dirbti Vatikano nuncijatūroje Lietu
voje ir vėliau tremtyje susitinkant Ro
moje. Ailkiiv. Juozapo Skvirecko didi 'as
menybė švietė lietuvių tautai pokario 
metais, atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę bei vadovaujant pirmai savarankiai 
Lietuvos katalikų Bažnyčios provincijai. 
Didysis betgi jo nuopelnas yra tai pirma
sis pihnutands šv. Rašto vertimas į lietuvių 
kalbą. Dievo Žodis gimtąja kalba ir da
bar stiprina Ibei guodžia lietuvių tautą, 
tiek kenčiančią persekiojimus (tėvynėje 
Lietuvoje, tiek tremtyje gyvenančius lie
tuvius.

Šv. Mišių metu giesmes giedojo šv. Ka
zimiero lietuvių Kolegijos studentų cho. 
ras. Pamaldose dalyvavo Lietuvos atsto-

vybės prie Vatikano vedėjas St. Lozorai
tis jr., kolegijos vadovybė ir kiti Romos 
lietuviai. Pamaldoms pasibaigus, Kolegi
jos svečių Kerniuose įvyko kuklios vaišės, 
kurių metu Romos lietuvių bendruome. 
nės pirmteJir-lkas prel. Vincas Mincevičius 
piabviek'ino kard. Antonio Samore jo gim
tadienio proga ir iškėtė jo glaudžius ry
šius su Lietuva ir jo palankumą lietuvių 
tautai.

Kl. Razminas

Vokietija
KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAI 

SOVIETINIAMS VADAMS
Hiaimlbunge, Vakarų Vcikteltijiojė, gyve

nąs judrusis 'kun. Vaclovas Šarka gruo
džio mėn. pradžioje parašė laiškus trims 
sovietiniams vadams.

Sveikindamas gimtadienio proga ir lin
kėdamas yarn geros sveikatos ir gausios 
Dievo palaimos sunkiame ir steak ingame 
darbe „žmogaus labui, o tuo pačiu ir 
Dievo garbei“, taip pait linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 1980 metų, L. Brež. 
nevuli rašytame laiške jis prašė leisti Lie- 
tuvoje krikščionims švęsti Kalėdas, ne
versti tą šventės dieną žmonių dirbti ir 
nedraušti lankyti bažnyčią.

Laiške A. Kosyginui jis prašo net vie
nuolikos dalykų lietuviams: žodžio ir 
spaudos laisvės, teisės švęsti Kalėdas, 
teisti vyskupams J. Steponiaivičiui f.r V. 
Sladkevičiui eiti pareiga®, paleisti V. Pet. 
kų, B. Gajauską, A. Terlecką, S. Kova
liovą, P. PaullaUtį, š. Žukauską, P. Ptium- 
pą-Pluirą, P. Petronį, N. Sadūnaitę, J. 
Gražį, A. Sakalaušką, V. Lapienį ir kitus, 
liautis persekioti kunigus, grąžinti Vii. 
nilaius Sv. Kazimiero ir (kitas bažnyčias, 
leisti religiniams 'reikalams pasinaudoti 
radiju ir televizija, spausdinti religinius 
laikraščius, žurnalus ir knygas, platinti 
devocionaliijas ir religinę muziką, neap
riboti iš svetur atsilankiusiems lietu
viams viešnagės tik 5 dienomis ir tik tei
se pabūti Vilniuje ir t. t.

Laiške Lietuvos Aufkšč. Tarybos pirm. 
A. Elarkauskui nusiskundžiama liūdnomis 
žiniomis iš 'Lietuvos, kad persekiojami 
tėvai už religinį vaikų auklėjimą, bau
džiami kunigai už įtikėjimo tiesų moky
mą, taip pat mokytojai, auklėtojai. Pra
šoma leisti švęsti Kalėdas, sudaryti ga
limybę, tad per Vilniaus radiją ir televi. 
ziją būtų įtransliuoijamos lietuviškos pa
maldos su kalėdinėmis giesmėmis, kad 
būtų praktikuojami lietuviškų giesmių 
koncertai salėse, Vilniaus radiofone ir te
levizijoje.

Pastarieji abu tei:p pat nuoširdžiai svei
kinami ir siunčiami jiems linkėjimai Ka. 
ledų ir N. Metų proga.

Lietuvių Socialinis 
Škotijoj, šv. Kalėdų 
proga sveikina visus 
jos lietuvius.

Klubas Mossend, 
ir Naujųjų Metų 
Didžiosios Britani-

Klubo valdyba ir nariai

PAIEŠKOJIMAS
Ponia Kušneraitienė paieško savo bro

lio Kazimiero Blaudžiūno (jo žmona — 
Stasė, o dukrelė — Ramutė). Paskutiniuo. 
ju laiku gyveno Amerikoje, Brooklyne.

Žinantieji apie juos, prašomi pranešti 
„Europos Lietuvio“ redakcijai,

PADĖKA

Mes, Lietuvių Sodybos seneliai, labai 
dėkojame visiems tiems, kurie mūsų ne
pamiršta Kalėdų švenčių proga, ypač 
Bradford© Vyties klubui ir Londono Dai- 
navietėms, kurios niekad mūsų nepamirš
ta. Sodybos seneliai

PADĖKA

Lietuvių Namų pensininkai dėkoja Dai- 
navietėms už kalėdines dovanas.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią viešą padėką kun. 

S. Matuliui už pakvietimą manęs, vienišo 
likusio, Židiny kartu praileisti Šv. Kalė
das, kad pasilikęs vienas neliūdėčiau. 
Taip ipat reiškiu padėką T. Bakaitienei ir 
A. Griškienei už pasitarnavimą gaminant 
valgius, o J. Dubickui ir A. Seniūnui už 
palaikymą per šventes draugystės.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — sausio 13 d., 3 vai. p. p„ Hdy 
Rosary (bažn., atsimenant a. a. Anta- 
ną Mongirdą.

NOTTINGHAME — sausio 13 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — sausio 13 d., 
14.30 vai., St. Wulstan's.

NOTTINGHAME — sausio 20 d., 11.15 
vai., židinyje.
DERBYJE — sausio 20 d., 14 vai., Bridfe 
Gate.
ECCLES — sausio 13 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — sausio 27 d., 12.30 

vai.
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