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Maskva didina savo imperiją
Taip pavadintą vedamąjį gruodžio 29 

d. išsispausdino Britų „The Guardian“ 
dienraštis, ir tame straipsnyje rašoma:

Sov. Sąjunga atvirai įsiveržė į kaimy
ninę valstybę pastatyti ten ne tekio 
■griežto režimo, toks ligi tol lbuvo. Tačiau- 
tasai, kuris prieš tai buvo (Hafizulos 
Amino), ir anas dar anksčiau buvęs 
(Muhammado Tarakio), abu taip pat 

niuo rusų priklausė, kadangi jie ten buvo 
taigi sprendimas, kokį modelį Afganis
tanui rusai turi, dar paaiškės vėliau. Ką 
šiuo metu matome, tai agresijos veiksmą, 
kuris, jeigu tai vykdytų kas nors kitas’ 
ibūitų jau paskubomis įtrauktas į Jungti
nių Tautų saugumo tarybos svarstymų 
darbotvarkę.

Tačiau bent vienas dalykas nekelia 
abejonių. Sovietų Sąjunga iš tikro bando 
įjungti Afganistaną į visišką savo pasie
nio zonos kontrolę (ar imperiją, kaip ši
tokie dalykai ligi šiol būdavo vadinami). 
Bet yra dar ir šiokių tokių abejonių, 
ir pagrindinė yra ta, kad ar Sovietų Są
junga gerai supranta, ką ji pasiėmė vyk
dyti. Dabar sovietinių karinių dalinių 
prezidentu pastatytasis Babrakas Kar- 
malis ateina iš egzilės Rytų Europoje. 
Jis yra ilgametis komunistų partijos va
das. Vakar jis transliavo pasisakymus 
„nuoširdiesiems dvasiškiams“ ir .tikin
tiesiems muzulmonams“, kviesdamas 
juos remti jo režimą. Afganistaniečiai, be 
abejo, pajėgia atpažinti skystą muilą, 
kai jis parodomas jiems. Muzulmonai 
palauks svarstydami stebuklingą Karma- 
lio persivertimą į monoteizmą.

Vis dėl to, kaip atrodo, Karmalis pra
deda geresniais užsimojimais, negu jo 
pirmtakas, kurio suruoštasis perversmas 
tikrai nebuvo Maskvos inspiruotas. Anks
tyvesnieji auka, Tarakis, juk tik per ke
lias dienas prieš nužudomas Maskvos 
aerodrome Brežnevo oficialiai buvo -ap- 
glamanėtas. Jo režimas buvo nepopulia
rus daugiausia ta prasme, kad iš viso 
nepopuliarūs yra visi Afganistano reži
mai. Jo įpėdinis, Aminas, naudojosi vi
siškai kitos rūšies nepopuliarumu. Abe
jų, rusų ir afganų, valdomi patrankomis 
ginkluoti jo helikopteriai nesunaikino pa
sipriešinimo. Dar sustiprino jį. O kadan
gi sukilėliai kovoja po muzulmoniška vė-

KOKIŲ PRIEMONIŲ JAV IMSIS PRIEŠ 
SOV. SĄJUNGĄ?

Prez. Carteris paskelbė, kad dėl iinvazi. 
jos į Afganistaną Sov. Sąjungai nebebus 
daugiau parduodami grūdai ,, precizinė 
'technologija, bus suvaržyta teisė žvejoti, 
o gal amerikiečiai nedalyvaus ir olimpia
doje. Su Kanada ir Australija sutarta, 
kad jos nepadidins pa-rdluodamųjų grūdų 
kiekio.

Tačiau -Sov. Sąjunga paskubomis prisi
plūkusi įtiek grūdų, kad šitas draudimas 
jos labai nepaveiksiąs. Ji jau- nusipirkusi 
21,4 mil. tonų — 85 procentus to kiekio, 
fcuns jai reikalingas. Vien sausio 3 d. nu. 
pirkusi 2,7 mat. tonų.

Amerikos ūkininkų vadai nepatenkin
ti. ^Amerika ilš 1979 m. derliaus buvo pasi
ryžusi užsieniams parduoti 63,5 mil. tonų, 
iš jų Sov. Sąjungai apie 25 mil. -tonų. Kad 
ūkininkai nenukentėtų, prezidentas paža
dėjo, jog atliekamus grūdus supirks vals. 
tybė ir dalį gal parduos tiems neutra
liems kraštams, 'kurie jų reikalingi.

Atsakinga JAV pareigūnai dar prasita
ria, kad Amerika gal eisianti drauge su 
Kinija, kuri taip pat griežtai! pasmerkė 
Sov. Sąjungos žygį į Afganistaną.

ŽODŽIAI IR VEIKSMAI PRIEŠ SOV.
SĄJUNGĄ

Jungtinių Tautų saugumo taryboje, ne
paisant sovietų atstovų protestų, Sov. Są. 
jungos lad-resu bent pasakyta nemaža at
viros teises. Laikraščiai mitai Singapūro 
atstovo ironišką pasisakymą dėl Afganis
tano -prez. Amino, kuris, esą, paprašęs so
vietų karinės pagalbos: „Kol nedarome 
prielaidos, kad prezidentas Aminas ture, 
jo savižudiškų palinkimų, tol neaišku,,

liava, dėl to -rūsiams kyla aiškus pavojus, 
kad muzulmonai apskritai stos šalia jų. 
(Pakistanas jau padarė šitaip ir iki tam 
tikros ribos Iranas.) Dėl to Aminas buvo 
nuverstas, teisiamas, apskelbta, kad jis 
visą laiką buvęs amerikiečių agentas, ir 
sulrikvidlucitas. Rusai turėtų būti menkos 
nuomonės apie -afganų sugebėjimą -galvo
ti, jeigu jie -tikisi, kad visa tai bus prary
ta. Bent vieną dalyką jie vis dėlto pada. 
rė, tai pripažino, kad Afganistano smar
kių sritinių, tautelėmis paremtų ir religi
nių lojalumo įpročių negalima čia su- 
j'aukti -į Rytų Europos stiliaus liaudies 
respubliką.

-Afganistano gal ir negalima numal
šinti, bet jis gali būti sumuštas. Iš sovie
tinių bazių nuo pirmadienio atsiųstieji 
5.000 karių — pats savaime jau įspū
dingas karinis manevras — aiškiai yra 
ten tam uždaviniui vykdyti. Kodėl? Ar 
kaip grėsmė Pakistanui ir Iranu!? Ar 
kaip naujias 'posūkis Viduriniuosiuose Ry
tuose nepastovumui palaikyti? Neišven. 
giamai šitaip į visa tai ir bus žiūrima. 
Operacija rodo kitokią techniką negu kad 
ligi Išiol Sovietų- Sąjunga naudodavosi — 
kuri buvo -pritaikyta Vengrijai ir Čeko
slovakijai, susigrąžinti joms, kai slydo iš 
glėbio. Atrodo, kad Afganistanas yra mi
šinys karinės avantiūros ir bjaurios poli
tinės kt-aidlos. Tokia yra galimybė, bet kol 
daugiau kas paaiškės, tie, kurie nuolat 
seka rusų 'intencijas ir ma-to, kad jos 
greičiau būna agresyvios, o -ne naudoji, 
m-aisi-s -proga, jau turi -pakankamai įrody
mų šituo tikėtis. O tai neturėtų užgesinti 
net ir menkiausių vilčių, kurios dar yra 
dėl nusiginklavimo Europoje.

ŽYDAI ATSIUNTĖ UŽUOJAUTĄ

Adam iStmms Amerikos žydų komiteto 
vardu atsiuntė lietuviams užuojautą dėl 
-Lietuvos Helsinkio -grupės nario kun. K. 
Garudko mirties.

A. Simms prašo perduoti užuojautą lie
tuvių visuomenės vadams.

Mūsų mielajam choro vedėjui
Justui Černiui, 

Lietuvoje mirus jo broliui
Liudui Černiui, 

o taip pat ir šogeriui, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Londono Lietuvių Choras

kam jis kvietė sovietines armijas, kad nu
žudytų jį.“

Konkrečiai Saudžio Arabija prižadėjo 
boikotuoti olimpiadą ir remti Afga-nista- 
no -sukilėlius. Egiptas lieps išsikraustyti 
dailiai sovietinių diplomatų -ar gal iš viso 
nutrauks diplomatinius santykius su Sov. 
Sąjunga. lEtritainija gal nutrauks kreditus, 
o taip pat ir paisikeitiimą kultūriniais įvy
kiais. Eksportą -į Sov. Sąjungą žada su. 
stabdyti ir Europos Ekonominė Bendruo
menė.

AFGANISTANIEČIAI STENGIASI 
APJUNGTI JĖGAS

Sov. Sąjungos karinės pajėgos iš mies
tų silunčiamcis į provinciją, kur yra susi
telkę sukilėliai. Kol kas sovietinės pajė
gos dar susiduria su nemažomis kliūtimis. 
Kai kur žiema trukdo judėti tankams. 
Vienoj vietoj rusai- nuleido parašiutinin. 
kus, bet juos apsupo tūkstančiai sukilė
lių. Nuošalesnėse vietose afganistaniečiai 
kariai -perbėga pas sukilėlius.

Deja, įsukilėliiai yra susigrupavę pagal 
ideologijas — pagal tai, kaip jde žiūri į 
savo krašto ateitį: vieni neri muzu-lmoniš- 
kos valstybės, kiti grąžinti karalių ir t. t. 
Yra net penki tokie su-si'grupavimai, ku
rių vadai jau buvo susirinkę tartis, kaip 
būtų galima apjungti visas jėgas prieš vis 
didėjantį pavojų būti išnaikintiems.

GANDI PARTIJA GRĮŽTA VALDYTI

Imidiros Gandi vadovaujama Indijos 
kongreso partija 1977 m. pralaimėjo 
rinkimus. Gandi buvo įvedusi griežtą re. 
žimą ir bruzdančius savo oponentus suki- 
šuisi į kalėjimus, tai už jos partiją ir ne- 
bebalsu-otia.

Dabartiniuose rinkimuose dildėte dau
guma ji vėl laimėjo.

JAUNIMAS JUDA
GAILA, KAD NĖRA ANGLIJOJE 

JAUNIMO SĄJUNGOS

Taip sakant esu daug kartų -girdėjusi ir 
ypač po Jaunimo kongreso (Didž. Brita
nija buvo vienintelis kraštas, kuris netu
rėjo Sąjungos kongreso metu).

(Atsakymas yra toks: Didž. Britanija 
turi Jaunimo sąjungą. Ji vadinasi Didž. 
Iiiritainijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (D.

Visi nuo 16 ligi 35 m. amžiaus jaunuo
liai.

Su kuo bendraus Jaunimo Sąjunga?
Sąjunga yra oficiali organizacija, ir j! 

jungsis su -kitų kraštų Jaunimo sąjungo. 
mis ir su Pasaulio Jaunimo sąjunga, ši
taip D. IB. Jaunimo sąjunga bus -gerai in
formuota-, kas darosi kituose kraštuose, ir 
galės daugiau bendrauti ir bendradar
biauti.

1979 m. lapkričio 23-25 d.d. Vokietijos Lietuvių Sąjungos suvažiavimo dalyviai

Britanijos, nes nenorėjom išskirti Škoti
jos jaunimo o gal dar susiras lietuviško 
jaunimo Vailijoje ar Airijoje). Sąjunga 
buvo įsiteigta 1979 m. spalio 6 d. Mančes
teryje, Tarybos posėdžio dieną. Prieš tai 
esame turėję ilgas diskusijas kongreso 
metu Vokietijoje su Prancūzijos ir kitų 
kraštų jaunimo sąjungų atstovais. Be to, 
spalio mėn. Lietuvių Sodybon -sušaukta, 
me suvažiavime nagrinėjome Jaunimo 
sąjungos steigimo klausimą.

Jaunimo sąjungos valdybą sudaro bu
vusieji Jaunimo kongreso atstovai Jie 
eis valdybos pareigas, kol -bus išrinkta 
-nauja valdyba panašiu būdu, kaip -buvo 
išrinkti atstovai į kongresą. Tai įvyks gal 
per kokius vienerius metus.

Keletas klausimų ir atsakymų dėl Jau
nimo sąjungos.

Kas gali priklausyti Jaunimo Sąjungai?

Paskutinis ir svarbiausias klausimas:
Kas iki dabar jau padaryta Jaunimo 

Sąjungos?
Per tokį trumpą laiką negalima -take, 

tis stebuklų. Tačiau iš tikro jau nemaža 
nuveikta. Mančesteryje lapkričio mėn. 
buvo suruoštas tradicinis angliškas lau. 
žas. Buvo -numatyta suorganizuoti jauni
mo ekskursiją -į Škotiją -pabudinti tenykš
čiam jaunimui, bet ta kelionė dlėl įvairių 
priežasčių atidėta iki sausio 20 d. Jauni
mas pagelbės surengti Naujųjų Metų iš
vakares Mančesterio klube. -Keliems (Bri
tanijos parlamento nariams buvo parašy. 
ti laiškai dėl sovietų pilietybės. Iš visų jų 
gauti -atsakymai. Tas reikalas, kaip rašo
ma, perduotas -užsienio reikalų ministeri
jai, kuri dabar, bendraudama su vidaus 
reikalų ministerija, svarsto tuos (klausi
mus.

STALINO SUKAKTIS

Ryšium su Stalino gimimo 100 m. su- 
kalktiimi „Pravda“ išsispausdino didelį ve
damąjį, įkuriame pasmerkiamas jo asme. 
nybės kultas, dėl ko jėis nukrypęs nuo 
marksizmo ir dėl ko nukentėjo daug žmo
nių. Bet kai kurie žiaurumai jam -atlei
džiam!, nes jie buvę įvykdyti tada, kai 
reikėjo geležinės drausmės.

Prie paminklo jiam Maskvoje buvo pa
dėta -gėlių ir vainikų.

O Kinija nutarė išleisti jo rinktinius 
raštus.

ĮTEMPTI LENKIJOS.ŠVEDIJOS 
SANTYKIAI

Švedija per -mėnesį -suėmė ir ištrėmė 24 
lenkus, įtartus šnipinėjimu.

Suimtieji teisinasi, kadi jie tik važinė
je -po kraštą ir pardavinėję Hon-gtonige 
gamintas metao kūrinių kopijas, o polici
ja prieš ištremdama drastiškai su jais el
gusis. Tačiau švediad tvirtina, kad tarp tų 
pardavinėjamųjų paveikslų buvo rasti že. 
mėla-piiai, kuriuose sužymėti kariniai 
įrengimai.

BARBARAI SUŽEIDĖ SOLISTĘ

Atvykusiam ilš Lietuvos operos solistui 
Vaclovui Daunorai koncertuojant Čikago
je, į salę -buvo įmestas plytgalis. Buvo su
žeista- sėdėjusi pirmoje eilėje prie lango 
dainininkė D. iStankiaitytė.

EUROPOS PARLAMENTAS ATMETĖ 
SĄMATOS PROJEKTĄ

Europos parlamentas 288 balsais prieš 
64 -atmetė Europos Ekonominės Bendruo
menės miniisterių 'tarybos 'sudarytąją są
matą 1980 metams.

Parlamentas norėtų, kad sąmata būtų 
ne didesnė kaip 1979 m. ir pinigai kitaip 
paskirstyti.

SAULĖS ENERGIJA IZRAELYJE

Mirties jūros pakraštyje pastatytoje jė
gainėje Izraelio inžinieriams pasisekė jau 
panaudoti saulės energiją.

Kol kais jėgainės pajėgumas tėra 150 
kilovatų, bet iki 1990 m. tikimasi išplėsti 
iki 200 megavatų, o iki 2.000 m. iki telkto 
galingumo, koks krašte turimas dabarti
nėse jėgainėse.

Laiškai buvo parašyti Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijai dėl Vlado Česiūno. 
Vokietijos Lietuvių (Bendruomenės -atsto. 
vas ir IV PLJK komiteto pirmininkas 
Andrius Šmitas -gavo iš ministerio atsa
kymą.

Aš dalyvavau, kaip Anglijos atstovė, 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos su
važiavime, kuris vyko lapkričio 23-25 
dienomis Vasario 16 gimnazijoje. Ten tu
rėjome tolkią programą:
Penktadienį, lapkričio 23 d.

Buvo pristatyta naujoji VLJS valdyba. 
Andrius Šmitas -pakalbėjo -apie IV PLJK 
ruošą. Po to -turėjome 'susipažinimo va. 
karą.
šeštadienis, lapkričio 24 d.

Alina Grinienė kalbėjo apie lietuvių 
jaunimo veiklos sąlygas Vakarų Vokieti
joje. Po to buvo trumpos diskusijos.

-Mečys -Landas paskaitė ir -paaiškino 
kraštų pranešimus api-e kongresą ir pa
kalbėjo -apie nutarimus. Aš trumpai pra
nešiau, kad D. Britanijoje įsteigta Jauni
mo sąjunga, i-r supažindinau su jos veik
la. D-r. lEiaiuras skaitė paskaitą apie žmo. 
gaus teisių raidą. Po to Kęstutis Jokuby- 
nas kalbėjo apie žmogaus teisių padėtį 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje. Tada tu
rėjome įdomi-as diskusijas.

Dieną baigėme linlksmavalkariu. Daly
vavo gimnazistai ir į suvažiavimą atvy
kęs jaunimas. Labai gražiai- pasirodė Va. 
sario 16 gimnazijos šokių grupė, mergai
tės iš Pi-etų Amerikos ir Vokietijos padai
navo įvairiomis kalbomis. Manfredas šiu- 
šelis deklamavo savo poeziją. Vienas mo
kinys gražiai paskaitė. Po to pasirodė 
Muen-cheno ansambli-s su dainomis ir vai
dinimais. Laikas labai maloniai praėjo, 
net gaila buvo skirtis su draugais ir eiti 
miegoti.
Sekmadienis, lapkričio 25 d.

Buvo labai iškilmingos šv. Mišios, ku
riose dalyvavo daugumas -atvykusiųjų, 
nepaisydami savo skirtingų tikybų.

Po pertraukos Ikun. Augustinas Rubilkas 
labai -įdomiai pakalbėjo apie katalikų 
Bažnyčios padėtį, išrinkus popiežium len
ką. Suminėjo ir mėgstamus -popiežiaus 
valgius, tarp jų -ir bulvinius blynus.

Po pietų vertinome suvažiavimą, kalbė
ta apie VLJS -ateities planus. Tuo ir baig. 
tas suvažiavimas.

Esu labai dėkinga, kad Vasario 16 gim
nazija t-aip -gražiai priėmė ir leido daly
vauti (bendrame -gimnazijos gyvenime iki 
suvažiavimo. Taip pat norėčiau padėkoti 
visiems, kurie pagelbėjo man nuvykti į 
Vokietiją. Laikas ten vertingai praėjo.

Onutė Virbickaitė, 
DBLS Valdybos sekretorė

7 dienos
— Amnestijos internacionalas labai su

sirūpinęs, kad Afrikoje ir Viduriniuosiuo
se Rytuose (Angoloje, Irane, Mozambike, 
Somailijoje, Zaire, Pietų Afrikoje, Rode- 
zijoje-Zimlb-abvėje) daugeliui pcCjiltiniių 
kalinių vykdoma mirties bausmė.

— Iš Kamp-učijos (Kambodijos) grįžu
sieji šalpos organizacijos Oxfamo dar
buotojai tvirtina, kad tame ketvertą rnii. 
1-ijonų gyventojų turinčiame krašte, ket
vertą metų karo vargintame ir dėl to, o 
taip pat ir dėl baldo netekusiame apie 
dviejų milijonų žmonių, dabar maisto 
paskirstymą gana gerai tvarko sovietiniai 
paireigūna-i.

— Kijeve nuteistas 3 metams kalėti Ju
ra Litviln, Ukrainos komiteto narys žmo. 
gaus teisių vykdymui sekti.

— Mirti nuteisti septyni -aukšti saugu
mo policijos pareigūnai, kurie nužudė 
Pietų Korejo-s prez. Park.

— Bandė nusižudyti susidegindamas 
ukrainiečių žmogaus teisių gynimo -aklty. 
vistas Oleksa Tichy, kuris -atlieka 10 me
tų kalėjimo bausmę.

— Aštuonetą mėtų Ugandą valdęs Idi 
Aminas palikęs apie 200.000 našlių ir apie 
800.000 vaikų, kurie neteko tėvų, — taip 
skelbia Rytų Afrikos evangeliinis sąjūdis, 
ta proga pakaltindamas krikščioniškąsias 
Bažnyčias, kad jos nekėlė balso prieš to
kį teroro siautėjimą.

— Kinijos prekybos balansas su užsie
niu 1979 m. buvo 28,64 milijardai dlole. 
riųi, 26,7 procentais didesnis negu 1978 m.

— Ukrainoje žmogaus teisių gynimo 
aktyvistais Oles Berdnik nuteistas 6 m. 
kalėti ir 3 m. tremties, Juni Litvin — 3 m. 
katėti, Juri Badzio — 7 m. kalėti ir 5 m. 
tremties.

— „New York Times“ raišo, kad turtin
giausias kandidatas į JAV prezidentus 
yra senatorius Edward Kennedy, kurio 
turtai esą verti 10 mil. svarų (pats sena
torius sako, kad tik 3,7 mil. sv.).

— Niuo lapkričio mėn. išlaikyta kalėji
me Maskvoje, Tatjana Velikanova paga. 
liau buvo pakaltinta -antisovietinie -agita
cija ir propaganda-.

I — Laikinai einąs Indijos ministerio 
pirmininko pareigas Čaran Sing pareiškė, 
kad jo partija, jeigu laimės rinkimus, niai- 
ciclnatiizuos stambiąsias pramonėsl (įmo
nes.

— Nuošaliame Čapais kaime (Kanados 
Quebelko provdin-cijbje), įkuriame -gyvena 
daugiausia kasyklų darbininkai, kilo giaiiis. 
ras tirštai žmonių prisigrūdusiiame klube 

,N. Metų išvakarėse, ir žuvo ne mažiau 
kaip 41 -asmuo.

— Mirė po karo ypač Išgarsėjęs Itali
jos socialistų vadas Pietro Nenini, sulau
kęs 89 m. amžiaus.

— Rugpjūčio mėn. Kuboje buvo išteis
tas populiarus žurnalas „Opinia“, tada jo 
atspausta tik 5.000 egz., o dabar jau at. 
spaudžiama- 300.000 ir per porą valandų 
išperkama, o kas nesuspėja laiku nusi
pirkti, juodojoj rinkoj moka dešimterio
pą kainą.

AMNESTIJA RYTŲ VOKIETIJOJE

Rytų Vokietija, minėdama savo 30 me. 
tų sukaktį, paskelbė amnestiją, pagal ku
rią buvo paleista iš kalėjimų 21.928 kali
niai. Pa-gal Vakarų Vokietijos spskaičia. 
vimu-s, kalėjimuose -bus likę apie 8.000.

Tačiau pagal 1972 m. amnestiją buvo 
paleista 25.000, o ipo metų kalėjimai vėl 
buvę -beveik pilni. Pastaraisiais met-ais 
mažesnėmis kalėjimo bausmėmis nuteis
tieji turėdavę laukti eilės, nes kalėjimuo
se vis trūkdavo vietos.

120 MILIJONŲ BERAŠČIŲ

Oficialiais duomenimis, -apie 120 mil.
Kinijos suaugusių kaimiečių iki 45 m. 
amžiaus nemoka nei Skaityti, nei rašyti.

Dėl to kaltinama kultūrinė revcliucdj-a, 
kuri buvo sujaukusi visą švietimą.

NEW YORK TIMES APIE RUSINIMĄ
Maskvos dabartinė politika nerusų kal

bų atžvilgiu siekia ,.suvienodinimo“ ir 
, afculltūraoijos“, t. y. galingesnės tautos 
kultūros užgožimo silpnesniajai. Taip pa. 
tvirtindamas lietuvių saviladidinės spau
dos aliarmuojančius pranešimus, „The 
New York Times“ skiltyse rašo Roman 
Solchanyk, Laisvės Radijo tyrimo centro 
darbuotojas („Russian, Russian Every
where,“ 11. X. 79). Jis praneša, jog gegu
žės mėn. Takšente įvykusios konferenci. 
jos rekomendacijos, kaip sparčiau įdiegti 
r-usų kalbą nerusų respublikose, „sukėlė 
nepasitenkinimo, ypač Lietuvoje, kur kal
binės politikos posūkiai siejami su rusini
mu“. Solchanyko nuomone, Maskva- jau
čia-, kad kalbinės reformos gali paalšitrin. 
ti dabartinę įtampą tarp rusų ir nerusų: 
,Patsai faktas, kad sovietų valdžia ūki 

šid neišspausdino naujų įstatymų ar Taš
kento rekomendacijų, rodo, kad ji numa
to, kaip į tai būtų reaguota- Tbilisyje, Ba
kų, Vilniuje ir Alma-Atoje“. (ELTA)
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IR ŽAVI JO MUZIKINIO TALENTO 
AUKŠTYBĖ

Pianistas Vytautas Smetona, buvusio 
Lietuves prezidento vaikaitis ir pianisto 
Antano brolis, yra gimęs 1955. II. 14 Cle- 
velande, Ohio •valstijoje, JAV, ir baigęs 
Case Western Reserve universitetą meno 
bakalauro laipsniu. Muzikini; išsilavinimą 
pradėjo, kad buvo vos ketvertų metų: pir
moji jo meikytojia buvo motina Birutė. 
Vėliau muziką studijavo kartu su savo 
.broliu Antanu ir žinomo muziko ir moky. 
•tojo Leonardo Shure vadovaujamas.

1973 m. įsijungė į Olevelando Suburban

Vytautas Smetona

Symphony ir čia atliko Liszto Piano Con
certo. 1976 m. New Yorke susilaukė tokio 
pasisekimo, kad dabar jau pastoviai ten 
reiškiasi.

1979 m. sausio men. buvo paleista į 
rinką jo laitlfelkiamųjų Chcpino, Liszto ir 
Rachmaninovo kūrinių įralšai, kurie susi
laukė didžiausio kritikų palankumo. Tais 
pat 1979 m. jis sėkmingai koncertavo Ole. 
velande, New Yorke, South Carolincje ir 
Toronte. Jo koncertas St. Parulyje, Minne- 
sotoje (JAV), buis įrašytais transliuoti Na
tional Public radijuje.

O dabar prašom pasiskaityti, ką apie jį 
yra ligi šiol pasisakiusi amerikiečių sprau
dą.

,,The New York Times“ kritikas Robert 
Sherman po jo koncerto 1976. XI. 28 rašė, 
kad šis Olevelando lietuviškos kilmės pia
nistais eitiilko Beethoveno, Chopino ir Pro
kofjevo sonatas ir šešias lietuvio kompo
zitoriaus M. K. Čiurlionio miniatiūras 
štai kaip: ,,Smetona parodė tvirtus tech. 
miškus sugebėjimus ir muzikinius instink
tus, kurie rodo jo pajėgumą stebėti save“. 
Galutinė ilšvadla1: ,,Smetona geriausiai pa
sirodė, atlikdamas Čiurlionio gabalus — 
penkis preliudus ir mažytį dalyką ,,Lakš
tingala“, puikiai pagaunantį nepretenzin. 
gą lyrišką šilumą. Jis taip pat skambino 
Chcpino iScherzo lEl Minor senatą su vis 
didėjančiu lengvumu ir iš visa ko paro
dė, kad: jis gali apskritai sukelti nemaža 
jaudinančios nuotaikos."

Tame pat ,,The New York Times“ po 
kito koncerto 1978. I. 24 Raymond Eric- 
soln, (kuris, be kilta ko, supažindino savo 
straipsnyje ir su mūsų pianisto kilme ir 
įsu eitaisiais moksliais, savo recenziją ši
taip pradėjo: ,,Vytautas Smetona, 22 m. 
amžiaus pianistas iš Clevelando, labai 
■puikiai (įrodė savo talentą, vakar popiet 
•atlikdamas Town Hali ypač sunkius kuri, 
maus. Tai buvo Liszto B minor sonata, ku
rdą laitlikdamiais jaunasis menininkas įnešė 
apsčiai fantazijos. Norėdamas pabrėžti 
dramatinį turinį, jis nebijojo sulėtinti ar

Mykolas Karčiauskas

Zvirgzdės poema
(ištrauka)

Bet ką ta, dievo dulke, ar prieš vėją pūsi? 
Apleis viršininkėliais, kaip čigonės — blusom. 
Dabar jie mūsų nacionalinis juk turtas, 
kasdieniu darbu išmaitintas ir suburtas.
Ir šitokia ruja nerimstančių užpuola 
kiekvieną duonos gramą, patarėjai uolūs 
planuoja ir skaičiuoja, stebi, inspektuoja, 
o nepagirdytas nė viens neišvažiuoja, 
jiems kepa šakočius, geriausią alų daro. 
Apskretėlis instruktorius, ir tas daug gali. 
Užtenka juk viršūnėse ištart žodelį, 
ir nurašytas kaip šalikelės medelis.
O kas gi vadovaut nenori? Oi, nelengva 
su meile žemę dirbt, lengviau žiūrėt pro langą 
ir mokyti visus nusnaudus pagiriam, 
atskiedus plepalus citaton įžūliom.

Draugijų įvairių lyg po lietaus pridygo, 
ir mokytus mes mokome mylėti knygą. 
O kas gi mokė tą beraštį caro metais? 
Kada gi išvietėj prikaltą knygą matėt? 
Su žiburiu knygynuos negali surasti 
jau knygas, o auginam mokytą beraštį.

Smetona
pagreitinti, nukrypdamas •nuo gaidų. Pa
sekmės dažniai buvo įtikinančios ir nuo. 
stabios.“

Dar po kirto koncerto 1978. XI. 28 ,,The 
New York Times“ Joseph Horowitz, mu
zikes garsenybė, savo kritiškas pastabas 
net pavadino ,,Vytautas Smetona tari sa
vo nuosavas idėjas“ ir, be (kita ko, rašė: 
„Net jeigu jo interpretavimais nueidavo ir 
iki ekscentriškumo, Vytauto Smetonos 
Stambinimas sekmadienio popiečiu Car
negie Recital Hali parodė, kad yra daug 
kuo gėrėtis juo. Šis 23 m. amžiaus iš Cle. 
vėlando kilęs pianistas aiškiai yra teks 
muzikas, kuris turi savo nuosavas idėjas; 
dar svarbiau, kad jis sugeba pateikti j(as 
tokiu būdu, jog jos rodo išradingumą, o 
ne kokį nors tyčinį dalyką.“

Kai (buvo pagaminti jo Skambinamųjų 
dalykų įralšaiuplokštelės, 1979. I. 14 Cleve
lando vietiniame laikraštyje ,,The Plain 
Dealer“ Emerson Batdoff recenzijai pa
skyrė visą puslapį, kuriame, be kita ko, 
dar išspausdinta ir plokštelės viršelio 
nuotrauka. Recenzijos antraštė: ,,Vytau. 
tas Smetona — viskas širdis ir pirštai“. 
Straipsnyje rašoma: „Jau kuris laikas, 
kai pasaulyje iškyla labai geri pianistai. 
Atrodo, kad (beveik pusėj naujų plokšte
lių vis pateikiamas vėl kuris nors jaunas 
žavus stebuklas.“ Kitoj vietoj: „Jis skam
bina' jausmingai, o taip pat ir parodyda
mas techniką.“ Arba: „...pateikia aki. 
mirksnius lyriško grožio“.

■Apie tas plokšteles ,,San Francisco 
Chronicle“ 1979. II. 11 Heuwell Tircuit 
rašė: ,,Tai yra diskinis debiutas labai 
daug žadančio j<auno pianisto iš Clevelan- 
•do. Smetona Skambina ,naujosios mokyk
los“ stilium, kuriame dingsta senoji įky
ri amerikietiška maniera, užleisdama vie. 
tą įkvėpimui ir poezijai. Net ir Rachmaniu 
novo Etiudai, nuostabiai artikuliuojami, 
skamba sklandžiai ir nekelia nerimo.“

Po šaunios įžangos apie jaunus pianis
tus ir galimą žavią jų ateitį 1979 m. „Au
dio“ žurnalo birželio numeryje, prabėgom 
supažindinęs su V. Smetonos kilme, epie 
tiuios pdckštelliniuis jo įrašus Edward Tat. 
nail Canby sako: ,,Taip, fantastiška tech
nika ir dar geriau negu tai — jo didžiu
lis muzikos suvokimas, tikra neoroman
tizmo siela... Jis turi puikų ritmo pajuiti. 
mą ir jautrią klausą ir nuovoką smul
kioms detalėms, kurios glaustai išveda
mos. Jis nemaža skambina staccato, 
trumpų, smarkesnių gaidų, ir nemaža jis 
teikia reikšmės vidiniams baisams, o tai, 
greičiausia, jis bus perėmęs iš savo senų, 
jų mokytojų — jie šitaip buvo įpratę da
ryti. Jis turi puikų ff ir pp dramos paju
timą, garsų, bet minkštą.“

Tikėtina, kad ir Londonas sutiks jį taip 
pat palankiai, kaip ir JAV muzikos kriti
kai, kurie išskiria jo didelį talentą, pasi. 
ruošimą ir įsijautimą.

Be kita ko, 1978 m. Lietuvių Fondas V. 
Smetoną yra atžymėjęs kultūrine premi
ja (1.000 dolerių) už jo muzikantus pasi
žymėjimus.

V. DAUNORO KONCERTAI
„Europos Lietuvyje“ buvo rašyta, kad 

solistas Vacys Daunoras išleistas į Vaka
rus koncertuoti.

Dabar Amerikos spaudoje rašoma^ kad 
jis gavo leidimą 6 savaitėms, ir amerikie
čiai surengė jo koncertą lapkričio 24 d. 
New Yorke ir gruodžio 14 d. Čikagoje. Po 
koncertų jis grįžta Lietuvon', kur tikisi 
vėl pradėti dainuoti operoje.

AKORDEONISTUI L. TURNEVIČIUI 
ANTROJI VIETA

Toronto universiteto muzikos (studentas 
Leonardas Turnevičius laimėjo antrą vie
tą pasaulinėse akordeonistų varžybose 
Cannes, Prancūzijoje.

Pasiutus dialektika! Priešybės kaunas, 
į kaimo būtį skverbias miesčdonėlio Kaunas. 
Įtartinas esi, jei neturi mašinos, 
pasidomės, kurgi buvai, kada daliuos 
tą aukštąją materiją, ir jei dar blato 
tu neturi, tai prošvaisčių ir nesimato. 
Ministrai, net ir tie be blato neišmano, 
kaip galą su galu sudurt... O dieve mano! 
Argi ne metas būtų mums atsikvdšėt 
ir liautis svetimus žodžius viešai miksėt.

įpratome kovoti- „už“ ir „už“, bet niekas 
„prieš“ rankos nepakels, nes laiko nebelieka: 
Už gamtą bekovodami, ją apmarinom, 
o kaip apginti ir užstoti — nebežinom.
Už žudynes net premijas mėgėjams skiria, 
dabar, į mus žiūrėdamos, jau staugia girios. 
Paskui už dolerius vėl perkam... oi, turtingi, 
matyt, kam reikia, kailį išvanoti tingim. 
Ir medis jau ne medis, tik 'kliūtis, balastas, 
kaip nekaltybė. Ir mažai kas susimąsto, 
ko vėjai švilpauja po kiemą, neša smėlį... 
Duok kilimų ar medžiagų iš siuntinėlių! 
Ulioja paaugliai, su peiliais pokštus krečia', 
valdžios atstovai metės prie nepilnamečių. 
Toks užkrečiantis pavyzdys! Žiūrės ir kauks, 
tikėdamas, kad blogis atpildo sulauks.

Rajono laikraščiui, ko 'gero, gresia trūkis: 
kiekvienas numeris — nauja byla ir šūkis. 
Kaimyno akį pabučiavo šluotos kotas,

Kaip Palanga atiteko Lietuvai
KĄ PAPASAKOJA ISTORIKAS, 
REMDAMASIS PAŠTO ŽENKLU

Dabar išėjusiame filatelistų draugijos 
Lietuva biuletenio 1979 m. Nr. 3 (181) 
smulkiai suredaguota, kokius pašto ženk, 
lūs yra piešęs dailininkas Varnas. Sąra
šas tikrai įspūdingas.

Bet šalia kitos medžiagos laibai įdomus 
dr. Povilo Rėklaičio straipsnis apie vieną 
Latvijos pašto antspaudą iš Palangos 1919 
m. Pakalbėjęs <apie tą ženklą ir Palangos 
istoriją iki nepriklausomybės laikų, dak
taras toliau rašo:

,.Vokiečių okupacinė valdžia pavedė vi
są Kuršo 'gubernijos teritoriją, sykiu ir 
Palangą, administruoti latviams. Tuome
tinę latvių valdžią Palangoje dokumen
tuoja latvių pašto (antspaudas „Palanga 
22. 5. 1919 Latvija“ ant Latvijos pašto 
ženklo Nr. 17 (pagal Michel). Antspaudo 
data yra įdomi tuo atžvilgiu, Goad 22. 5. 
1919 buvo nuo bolševikų išlaisvinta Ry
ga. Latvija tuo suniktuoju metu Lietuvai 
darė nemaža rūpesčių. Tuometinis Latvi
jos užsienio reikalų ministeris Zigfids 
Anna Meierovics tuo momentu, kai Lietu
va buvo puolama ikariškai Lenkijos, tarė
jo planų padalinti Lietuvą tarp Latvijos 
ir Lenkijos, o latvių spaudoje tuo metu 
buvo pasiūlymų šiaurinę Lietuvą ilki Pa
nevėžio .aneksuoti prie Latvijos, ką pažy
mėjo dr. Jonas Šliūpas, 1919.20 m. gyve
nęs Rygoje. Tuo pačiu metai, kai lenkai 
grasino Vilniui 1920. VII. 11, latviai už
ėmė Alūkštos sritį, kurtą lietuviai sun
kiose kovose su bolševikais 1919 m. buvo 
išlaisvinę ir kurios 6 valsčiuose buvo lie
tuviškai' kalbama. Po ilgų derybų buvo 
nutarta Lietuvos-Latvijos sienos klausi
mą pavesti arbitražo komisijai, kurios va. 
d'ovu buvo James Young Simpson (1873- 
1934). Lietuvių pusei atstovavo derybose 
Antanas Smetona ir prof. Martynas Yčas. 
Šios komisijos paruoštoji valstybių sie
nos sutartis buvo 9. 7. 1921 m. priimta 
Lietuvos Seimo Kaune. Pagal sutartį nuo 
buv. Kuršo gubernijos buvo Lietuvai per
leista 183 kv. klm.; o iš buv. Kauno giub. 
Latvijai perleista 290 kv. klm. ploto. Lie
tuva atgavo Palangą su pajūrio ruožu, 
kuris Lietuvos valstybei neginčijamai pri
klausė nuo XIV amžiaus. Latvija gavo 
Lietuvos Didž. Kunigaikštijai priklausiu
sią ir lietuvių įgyvenamą Aknystos iškyšu
lio sritį bei keletą kaimų (kiltose vietose. 
1921. IH. 29-30 latvių administracija ap
leido Palangą, ir 1921. III. 31 ją užėmė 
Lietuvos kariuomenė.“

MARIJONŲ VEIKLA ARGENTINOJE

Lietuviai marijonai Argentinoje šven
čia savo įsikūrimo tame krašte 40 m. su
kaktį.

1939 m. trys marijonai atplaukė iš Lie
tuvos, o 1942 m. Avellanedos mieste (ne- 
toli Buenos Aires) 'buvo pastatyta ,,Auš
ros Vartų — Gailestingumo Motinos Vil
niuje“ vardo bažnyčia.

Tali buvo pradžia naujos ir sėkmingos 
veiklos, taip rašo Argentinos lietuvių 
laikraštis „Laikais“.

1948 m. pastatyta mokykla ir parengi
mų salė. O 1954 m. Santa Fe provincijoje 
jie diar pasistatė ir šv. Kazimiero bažny
čią ir vienuolyną.

KUPREVIČIAUS KONCERTAS

,,Margučio“ koncerte Jaunimo Centre 
Čikagoje lietuviai klausėsi smuikininkės 
E. Kuprevičiūtės ir pianisto A. Kuprevi
čiaus koncerto.

Komp. D. Lapinskas sako, jog A. Kup
revičiaus skambinimas yra tokio aukšto 
lygio, kad tuo momentu menkasis Jaunimo 
Centro fortepionas pavirsta didinguoju 
Stenway grand (piano.

Su lietuviais 
pasaulyje

MILIJONINIS ŽURNALAS PAMINĖJO 
J. GLIAUDĄ

2 milijonų tiražo amerikiečių mėnesi
nis žurnalas „Solidarity“ rugsėjo mėn. 
papasakojo apie Jurgį Gliaudą, suminėda
mas, kad jo romanas „Narnai ant smėlio“ 
buvo įvertintas „Time“ žurnale, (kaip ge
riausias romanas apie nacizmą.

Apie jo knygą „Ikaro sonatą“ (lietuvių 
kalba jį išleista Nidos Knygų Klubo 1961 
m.) parašė, kad tai esąs beletristikos kū. 
rinys, vaizduojantis garsaus lietuvių 
kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiur
lionio gyvenimą.

,,Solidarity“ korespondentui J. Gliaudą 
pasakęs: „Amerikoje aš rašau savo (kalba, 
lietuviškai“.

PROF. DR. Z. IVINSKIO PALIKIMAS

Mons. Kl. Razminas „Tėviškės Žibu
riuose“ rašo, kad Romoje 'gyvenąs mons. 
dr. Paulius Jatulis tvarko istoriko prof, 
dr. Zenono Ivinskio raštus, surinkdamas 
juos iš įvairių žurnalų ir kitokių leidinių. 
Tų raštų susidarys net 11 stambių tomų.

I-jį tomą sudaro jau išleistoji „Lietu, 
vos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties" 
II tomas jau atiduotas spaudai, ir j,ame 
bus šie darbai: Istorinius šaltinius tyrinė
jant, Lietuvos kraštas ir kaimynai ir Se
novės lietuvių tikėjimas ir jų santykiai su 
krikščionimis; III tomas: Lietuvos (kil
mingieji ir valstybės pareigūnai, Lieta, 
vos iškilieji valdovai ir Lietuva ir Lenki
ja; IV: Lietuvių kovos su vokiečių ordi
nu, Praeitis ir dabartis; V: Svarbieji lie
tuvių mūšiai su vokiečių ordinu, Lietu
vių prekyba su Prūsais; VI: Lietuvos bui. 
tis DL Kunigaikštystėje, Senovės lietuvių 
ūkis, pramonė ir amatai, Senovės Lietu
vos prekybą; VII: raišiai apie krikščiony
bę Lietuvoje; VIII: Lietuvių santykiai su 
rusaliis, Atgimstanti Lietuva, Nepriklauso
mybės laikotarpis; IX: įžymieji lietuviai, 
Knygos ir žmonės, iš kurių mokomės; X: 
Europiniai akiračiai, Sovietinės okupaci
jos tikrovė; XI: „Zenonas Ivinskis lieka 
nemarus“ (biognaifijos, nekrologai ir kita 
medžiaga apie tą žymųjį istoriką).

V. Mykolaitis-Putinas

Sausis
Iš lėto pasisuko metų ratas, 
Ir jo pirmasis stipinas 
Mane iš nebūties iškėlė.
Pirmoji mano ašara
Ir pirmutinis šypsnys
Sustingo tekančios to ryto saulės 
Blankioj šviesoj.

Legenda sako,
Jogei trys karaliai praėjo netoliese
Nuo mano vargano lopšelio.
Gal būt, kad jųjų dovanų
Tą žvarbų sausio rytą
Ir man keli grisiai nukrito.
Nes mano priešai ir draugai man sako, 
Kad vien tik gėlės klojasi 
Ant mano tako.

Bet ne.
Tai mano motinos dėsningos krūtys
Man davė stebuklingų dovanų,
Kad aš, mažytis ir silpnutis,
Lig šiolei nepalūžęs,
Su degančia širdim tolyn einu.
Šios žemės mano neįspėtai būčiai 
Nereikalingi buvo man karalių 
Dovanų likučiai.

•pasigeria ir tąsos už kasų mergiotės.
Ir taip rikiuojasi: tai plenumas, tai teismas. 
Iš kurgi tas niekšelių pasiutimo geismas? 
Net privertė instancijas sugniaužti kumštį 
prieš tuos, kurie taikių darbų ramybę drumsčia. 
Ir vėl prabylame naujai apie dorovę, 
nors pikžoles jau buvom su šaklnim išrovę.
Išskleidę frantą, keliais kruvinais skubėjom, 
matyt, skubėdami ir dramblį pražiūrėjom, 
o blogis augo, keitė tarinį ir formą. 
Ir pamažu pavirto kasdienybės norma. 
Dabar jau daug sunkiau kovot su tuo geru, 
gražiam naujam lizde pavirtusiu peru.

Taip viskas susipynė, jog sunku suprasti, 
kaip šurmuly tokiam reiks siūlo galą rasti. 
Kažko per daug, o dar kažko, matyt, per maža. 
Ir neišgydys! Janiselio peizažais, 
nors žmonės renka po lašelį tą nektarą, 
kaip 'grūdą esmę išlukštena ir padaro 
bedievišką stebuklą, tik supraski greitį, 
jausmų, spalvų gamas, įvertink amžiaus kraitį, 
švietėjišką galulaukių teisybę 
ir Šventą mūsų žemės žodžio kasdienybę, 
o mes sau geriame ant protėvių kapelių 
ir pilkapiais žvyruojame Ličiūnų kelią.
O tie, tuščių šnekų nemėgstantys veikėjai, 
darbuojasi tik tiek, už kiek jiems užmokėjai. 
Nors darbo baras kaip šalikelė marga. 
Ar pareigą žmogaus įvertinsi alga?

(Pergalė, 1979 m. Nr. 9)

ST. GAILEVIČIUI 75 METAI

Šią vasarą Londone koncertavęs muzi
kas Stasys Gailevičius Toronte atšventė 
savo 75 metų amžiaus sukaktį.

Išeivijoje muz. St. Gailevičius yra su
kūręs keletą solinių ir chorinių duetų, 
harmonizavo giesmių. Pagal kun. St. Ylos 
žodžius jis sukūrė muziką keturiom gies
mėm.

Jo darbai yra transliuojami į Lietuvą 
per Vatikano radiją.

LEIDINIAI APIE 400 M. VILNIAUS 
UNIVERSITETO JUBILIEJŲ

Jau buvo ralšyta, kad katalikų mokslo 
akademija Amerikoje išleido 16 psi. in. 
farmacinį leidinį anglų „University of 
Vilnius — four hundred years“.

Toks leidinys, kaip rašo „Draugas“, 
akademiniuose ir kultūriniuose sluoks
niuose lietuviams gėdos nepadarys.

24 psl. leidinį „Vilniaus universiteto 
keturių šimtų metų sukaktuvės“ sureda. 
gavo kun. V. 'Eiagdanavičius ir J. Masilio- 
nis. Jame pateikiama trumpa Vilniaus 
universiteto chronologija, paskutinis vysk. 
Protosevičiaus laiškas pop. Grigaliui 
XIII, ištraukos iš prof. P. Rabikausko 
raštų apie Vilnių ir abiejų redaktorių 
straipsniai.

A. MONČYS VADOVAVO SKULPTŪROS 
STUDIJAI

Prancūzijoje gyvenantis Skulptorius An
tanas Moneys šią vasarą vadovavo skulp
tūros skyriui Triero mieste, Vokietijoje. 
Kursai tęsėsi 2 mėn., ir studentų buvo 
400.

VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAS 
FILADELFIJOJE

Filadelfijos lietuviai Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktį paminėjo su dr. K. 
Ostrausko įvadu apie Vilniaus profesorius 
ir dr. V. Maciūno paskaita „Universitetas 
mūsų tautos kelyje“.

Dr. V. Maciūno paruoštąjį įvairių ra
šytojų prozos ir poezijos montažą apie 
Vilnių atliko R. Česonienė ir D. Jaknienė.

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ PARODA
Garsusis Kroch ir Brentano knygynas 

Čikagoje surengė A. Kezio, S.J., fotogra
fijos darbų parodą, ją papildė Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos išleistosios knygos.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS TORONTE

Lapkričio 11 d. Toronto lietuviai iškil
mingai paminėjo Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį.

Dr. J. Sunigaila tarė įžanginį žodį, kun. 
Pr. Gaida (paskaitė invckaciją. Paskaitą 
apie senojo Vilniaus .universiteto tautinį 
sankirtą skaitė kun. prof. St. Yla, o genai 
paruoštą apžvalgą anglų kalba „Universi
ty of Vilnius in perspective“ — prof. R. 
VaStokas.

Iš kitataučių kalbėjo Yorko universite
to prezidentas I. Macdonald, Wlnnipego 
universiteto prof. Trass, įvertindiami tą 
instituciją ir palinkėdami universitetai 
kloties. Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas.

Iškilmėn kviestasis Toronto kardinolas 
atvykti negalėjo, bet atsiuntė raštišką 
sveikinimą. Taip pat raštu sveikimo Onta
rio premjeras W. Davis, daugiiakultūros 
min. St. Poprocki, kultūrinių reikalų 
miln. R. C. Baetz ir eilė kitų.

Meninę dalį atliko pianistas Vytautas 
Smetona.

Žmonių susirinko apie 590, o jų tarpe 
vienintelis (buvęs Vilniaus univ. prof. Alt 
Zubrys, kiuris buvo atitinkamai pagerb. 
tas.

KALĖDINIS ŠIAURIEČIŲ BIULETENIS
ManchesterytJe leidžiiamojlo , .Siaurinės 

Anglijos lietuvių biuletenio“ kalė, 
dinis numeris (Nr. 39) neiišsiteko net sa- 
vo 34-iuose puslapiuose — net ir viršelis 
užimtas, tiek (būta medžiagas.

Šis numeris pradedamas vysk. A Deks- 
nio kalėdiniu pamokslu. Yra straipsnių, 
grožinės literatūros, įvairenybių, bet ypač 
reikšmingą vietą užima, be abejo, krani. 
ka iš anų šiaurietiškų vietų lietuvių vi
suomeninės veiklos ir kitokių įvykių.

Biuletenis turi dar ir specialius skyrius 
su savo vedėjais — filatelistų ir laiškų. 
Jis pasirodė 'tris kartus per metas — 
prieš Kalėdas, prieis Velykas ir vasaros 
atostogų metu.

KALĖDINIAME „ŠALTINYJE“

Kalėdinis ,.Šaltinis“, kaip Ir daugumas 
lietuviškos spaudos, pradedamas vysk. dr. 
A. Dek'snio pamokslu, (kurį jau bus skai
tę ir ,,Eur. Lietuvio“ prenumeratoriai.

O plačiausia šio numerio tema bene bus 
Ltairdo Marijos statula, kuri, jau prieš 
trejetą metų Airijos katalikų (buvo dova
nota Lietuvai, bet ten nebuvo įsileista ir 
dabar jau metai, kaip laikoma Aušros 
Vantų Margos koplyčioje Nottinghame. 
Pastaruoju metu, ryšium su ta trejų me- 
tų sukaktimi, britai atkreipė dėmesį į vi
są reikalą: rašė ,,The Guardian“, „The 
Universe“, BiBC radijuje ta tema buvo 
pasikalbėjimas su garsiuoju R. Day. O i 
Lietuvių Židinį Ndttinghame buvo (atvy
kęs BBC radijo bendradarbis, ir „šalti
nis“ kaip tik spausdinusi kun. dr. S. Ma
tulio pasikalbėjimą su juo.

Antra įdomi ir aktuali žurnalo temo — 
kun. Valentino Kamaičio pakėlimais i ka
nauninkus.
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REIKIA NARSIAU KOVOTI
Tomo Venclovos pasisakymai 

aktualiais klausimais

Klausimas. Kokį įspūdį padarė Jums 
išeivija? Kaip ji galėtų padėti Lietuvai?

Atsakymas. Kai gyvensiu Lietuvoje, 
užsienin nebuvau išvykęs, nes manęs ne
išleisdavo. Vienintelį sykį buvau išleistas 
į Lenkiją (betgi Lietuvoj sakydavo: višta 
ne paukštis, Lenkija ne užsienis). Gyven- 
diamals Lietuvoj e,labai domėjausi išeivijos 
veikla. Man tai buvo daugiau įmanoma, 
kaip kitiems, nes ant savo tėvo stalo daž
nai matydavau išeivijoje leidžiamų laik
raščių ir žurnalų, knygų ir. Lietuvių En
ciklopedijos vieną kitą tomą. (Aplamai, 
Lietuvoje yra susidaręs mitas, kad lietu, 
viai išeivijoje yra stiprūs, galingi ir be
veik visagaliai; jeigu VLIKas ką nors pa
sako Amerikos prezidentui, tai jis atsako 
„zu Befehl“. Panašiai, jei Lietuvos pa
siuntinys prie Vatikano ką nors pasako 
popiežiui, tas tuoj ir padaro... Žinoma, aš 
čia truputį juokauju ir perdedu, bet tas 
mitas yra. Taigi ten aplamai apie išeiviją 
geresnė nuomonė, negu iš tikrųjų yra.

Oficiali sovietinė spauda išeivijos veik
lą laibai sumenkina, bet Lietuvoje lietu
viai oficialią spaudą įprato skaityta at. 
virkščiai. Kai Jurašas viename Niujorko 
teatre pastatė „Macibeithą“, sovietinė 
spauda Lietuvoje rašė, kari tuo veikalu 
ir jo pastatymu niekas nesidomėjo, pasta
tymo žiūrėjo maždaug 4 ar 4,5 žmogaus 
ir t. t. Iš tokio parašymo Lietuvoje lietu
viai padarė išvadą, kad Jurašui labai se
kasi, kad jis esąs beveik milijonierius, 
statąs geriausius veikalus geriausiuose 
teatruose, ir t. t.

Iš prigimties esu racionalistas, kitaip 
sakant, bandau viską vertinti savo protu. 
Esu taipgi ir Skeptikas, linkęs visuomet 
ir apie viską abejoti. Taigi ir apie išeiviją 
su abejonėmis priėmiau visa, kas parašy
ta vienoje ar kitoje pusėje. Aplamai, sa
vo sąmonėje buvau susidaręs blogesnį iš. 
eivijos vaizdą, negu čia radau atvykęs į 
Vakarus. Pirmiausia aš čia buvau nuste
bintas, kad išeivių lietuvių yra labai 
daug. Kur važinėjau, visose valstybėse, 
visuose miestuose ir miesteliuose lietuvių 
susitikau, tik jų nemačiau Turkijoje. 
(Gal ir ten jų yra, bet neteko susitikti). 
Žinojau, kad leidžiama spauda, bet, kad 
jos yra tiek daug, nežinojau. 
Aplamai, mano įspūdžiai apie emigraciją 
yra geri. Geresni negu tikėjausi.

Man, kaip kultūrininkui, rūpi, ką išei
vija dar įgalėtų daugiau padaryti, kad 
kuo ilgiau ištaikytų lietuvišką kultūrą 'už
sienyje. Idėja lietuviškos katedros įstei
gimo prie kurio nors didesnio JAV uni
versiteto (ką turi ukrainiečiai) yra nuo. 
stabi. Jeigu ją pavyktų įgyvendinti, tai 
-būtų didžiulis dalykas. ,Antra, reikia daug 
rašyti ir veikti lietuvių politinių kalinių 
reikalu. Pavyko išgelbėti Simą Kudirką. 
Jei pavyktų išgelbėti Petkų ar Gajauską, 
turėtumėm nemažiau 'džiaugsmo, kaip -su 
Simu. Kad galima išgelbėti, neseniai įro
dė ukrainiečiai ir žydai, išgavę savo disi
dentus Morozą ir kt. Tiesa, jie yra gau
sesni ir galingesni, bet, man rodos, ir mes 
galime tai padaryti. Tik reikia neatlai- 
džiai visais kanalais veikti ir nenusileis
ti. O jeigu ir nepavyktų tai padaryti, nuo. 
latinė 'akcija Vakaruose pasiekia Ir kalė
jimo valdžias, kurios pasidiaro atsarges
nės su tais, kurie nuolat minimi visur ir 
tampa labai žinomi.

Klausimas. Ar nebūtų -geriau^ jei disi
dentai pasiliktų veikti Lietuvoje?

Atsakymas. Kai kurie mano, kad disi
dentai būtų naudingesni savo krašte, kur

TOMAS VENCLOVA

T. Venclova: išėjo į pirmąsias vietas. Aš tais laikais 
negyvenau, o dr. Štromas yra kiek vyresnis ir šiek tiek 
prisimena. Aš jau nieko neprisimenu, nors aš gimiau 
ir augau to sluoksnio atstovo 'šeimoje. Man rodos, kad' 
čia reikėtų įvesti labai daug patikslinimų.

Teisingai buvo pasakyta apie tautines mažumas. 
Jose buvo kiek perdedančių elementų, ir tam tikra dalis 
tų tautinių mažumų laikė, 'kad nauja santvarka atveria 
jos galimybes, kurių jos nebūtų turėjusios Lietuvoje.

Nemanau, kad tiek daug lietuvių perėjo į naujos 
valdžios pusę iš įsitikinimo. Manau, kad būtina pabrėžti 
tą momentą, kad. kai kas perėjo ilš demoralizacijos, ci
nizmo, ieškodami sau privilegijų naujoje padėtyje. Bu
vo -tokių. Buvo tokių, kurie flirtavo su kairiąja ideolo
gija ir jiems nebeliko kito kelio. Jie užsidėjo kaukę, 
kuri jiems daug vėliau prilipo prie veido, priaugo, 
ir jie nebežinojo, ką daryti. Neminėsiu vardų, nes tie 
vardai, man rodos, yra gana aiškūs.

Buvo momentas, apie kurį man pasakojo Lietuvoje. 
Nežinau, kiek tame tiesos, jeigu kalbama apie konkretų 
asmenį, bet kad tokia mintis turbūt buvo. Ta istorija 
atitinka tam tikrą visuomenės sąmonės 'tipą tuometinė
je Lietuvoje, 'todėl manau, kad tai yra faktas. Girdi, sy
kį prof. Leoną paklausė prieš mirtį, ar jis nesutiktų 
kažkuria prasme palaikyti morališkai ar kaip kitaip 
komunistų ir kaip jis į tai žiūri? Ir jis atsakęs: „Lietu
va stovi kryžkelėje. Prieš ją atsiveria du keliai: arba 
ilgalaikė vokiečių okupacija, arba ilgalaikė rusų okupa

nėra laisvės. Ta prasme V. Trumpa rašė 
man viešą laišką ,,Akiračiuose“, kai aš 
viešai pareiškiau norą išvažiuoti į Vaka
rus. Mano manymu, kiekvienas toks -atve. 
jis yra individualus. Vienas žmogus gali 
daugiau padaryti Lietuvoje, kitas dau
giau laisvuose Vakaruose. Gali būti net 
tokių atvejų, kad žmogus savo auka, savo 
pavyzdžiu ar net kokia kita veikla gali 
padaryti daugiau būdamas kalėjime. Ta
čiau tokį apsisprendimą gali padaryti tik 
jis pats ir daugiau niekas. Esu tikras, kad 
aš galiu daugiau padaryti savo tautai bū
damas Vakaruose negu Lietuvoje. Manau, 
kad per tuos 2 į metų aš Lietuvai esu dau
giau padaręs, negu ten per 20 metų. Apie 
Petkų, Gajauską ir kitus mūsų žinomus 
disidentus manau, kad laisvas Petkus Vil
niuje ar Vakaruose būtų jo paties aps'i. 
sprendimas. Betgi mes žinome, kad nei 
Petkus, nei Gajauskas nėra laisvi, ir dėl 
to mūsų pareiga juos stengtis išvaduoti.

Klausimas. Ar Sovietų Sąjunga išsilai
kys iki 1984 m., kaip rašė savo knygoje 
Aimalrikas?

Atsakymas. Neseniai buvau susitikęs 
Amalriiką Vašingtone ir juokaudamas sa
kiau, kad jam diabar reikės rašyti knygą, 
kodėl sovietai vis dėlto išsilaikė iki 1984 
m. Žinome istorijos tiesą, kad nė viena 
imperija nėra amžina, nors kai kurios iš
silaiko šimtus metų. Sovietinė imperija 
gali išsilaikyti irgi ilgokai, nors ji ir yra 
labai nestabili, turi didelių problemų, ku
rios 'aštrėja. Svarbiausia yra tautinė pro
blema. Dabar jau sovietuose yra daugiau 
kaip pusė nerusų gyventojų, kurie Sovie
tų Sąjungos nelaiko savo valstybe. Yra ir 
ekonominių 'Sunkumų, kurie vis didėja, 
žmonės darosi nepatenkinti. Yra ir dau
giau problemų, įkurtos anksčiau ar vėliau 
sovietų imperiją susprogdins. Kada tai 
įvyks — -nežinau. Greičiausia, kad iki 
1984 m. dar neįvyks. Ir kokiu būdu įvyks 
— revoliucija, kariniu perversmu ar evo
liucija, taipgi nežinau. Labai nenorėčiau, 
kad tai įvyktų kruvinos revoliucijos bū
du, nes tai būtų labai nuostolinga ir ža
linga lietuvių tautai. Nesu pranašas ir ne
žinau, kada ir kaip įvyks. Tik žinau, kad 
įvyks, ir tikiuosi, tai įvyks man dar gy. 
van esant.

Klausimas. Ar solistas Vacys Daunorais 
galės atvažiuoti ir dainuoti Vakaruose?

Atsakymas. To nežinau. Jo situacija 
nelabai aiški, nes iš pradžių jis ėjo tuo 
keliu1, kaip Jurašas, Žilius ir aiš: drąsiai 
bei 'griežtai sakė, kad jam diabar nebėra 
kas veikti Lietuvoje, ir. prašėsi išleidžia
mas į užsienį. Žinoma, tada jam padėtis 
pasidarė labai suniki. lEfet kaip atrodo iš 
vėlyvesnių jo laiškų, pasirodžiusių išeivi
jos 'Spaudoj, jis jau truputį kapituliuoja: 
sakosi norįs išvykti tik laikinai ir skleis
ti tarybinio meno gairlbę. Ar jį išleis ir ar 
jis čdia galės dainuoti, nežinau. Jeigu jis 
čia atvyktų ir dainuotų, tai mes jį įturėtu- 
mėm priimti draugiškai.

Klausimas. Pas mus atvyksta akademi
kų iš okupuotos Lietuvos. Kaip žiūrėti į 
juos?

Atsakymas. Apsikeitimas akademikais 
yra labai griežtai valdžios kontroliuoja, 
mos. Neabejotina, kari atvykusių tarpe 
yra ir KGB agentų, tik nemanau, kad vi
si. 'Su jiais (bendrauti, manau, vertėtų. Te
gu jie pajunta laisvo vakarietiško -gyveni-
mo skonį iiir stilių, tegu 'susipažįsta su mū
sų veikla ir spauda. Yra 'atvejų, kad jie, 
pajutę laisvo gyvenimo Skonį, pakeičia 
nuomonę, net ir KGB agentai. Todėl man 
atrado, kad nereikia bijoti su jais kalbė
tis. Provokuoti -specialiai nereikia. Yra 
tokių klausimų, į kuriuos jie negali atsa.

PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

cija. Vokiečiai su būdingu jiems pedantizmu sulikviduo- 
tų mūsų tautą maždaug per 25 metus. Rusija yra šalis 
chaotiška, anarchiška, netvarkinga ir tokioje padėtyje 
mes turime daugiau galimybių ilgiau išlikti. Todėl iš 
tų dviejų blogybių aš jau verčiau pasirinkčiau rusus“.

Manau, kad tokia sąmonės forma egzistavo ir „pir
mųjų rusų“ laikotarpiu suvaidino tam tikrą vaidmenį. 
Apie tai dr. Štromas neužsiminė.

Dr. Štromas: Buvo žmonių, kurie tikrai tikėjo ko
munizmu.

T. Venclova: 'Bet komunizmas perėjo keletą tarps
nių. Buvo žmonių, kurie tikėjo į tradicinę marksistinę 
ideologiją, buvo žmonių, kurie tikėjo į leninistinę tos 
pačios marksistinės ideologijos formą ir interpretaciją. 
Jie atsidūrė stalinizmo atmosferoje, o stalinizmą jau 
gana suriku vadinti ideologija, nes stalinizmas yra ly
dinys visiškai sustabarėjusių ir kartu guminių formu
lių, kurios prirengia plikos tironijos praktikai ir nieko 
daugiau. Taip sakė ir mūsų — dr. Štromo ir mano — 
vienas sąmojingas bičiulis Lietuvoje (kurio vardo, de
ja, negaliu minėti): kaip krikščionybės ir judaizmo es
mė suvedama į 10 Dievo įsakų, taip stalinizmas yra su
vedamas tik į du įsakus: pjauk ir piešk! Tokių dalykų 
buvo mokomi jaunuoliai prokurorų akademijose, apie ku
rias dr. Štromas čia kalbėjo. Žmonės, kurie tikėjo mark
sizmu ar socializmu, atsidūrę Šioje atmosferoje, labai 
greit -pamatė, kur jie pateko. Toliau jų likimas buvo 
įvairus. Kai kurie nusprendė: ką darysi, jeigu nori bū

POETAS MYKOLAS KARČIAUSKAS 
SUSILAUKĖ PRIEKAIŠTŲ

Respublikiniame pasitarime Lietuvos 
KPCK sekretorius Liongitaias Šepetys pa
darė pranešimą apie kultūrą ir jos reiški
nius. Jo pranešime buvo ir tekia pastrai
pa (Literialtūria ir Menas, gruodžio 15):

„Skaitytojai ne be pagrindo klausia, ko
dėl greta talentingų, idėjiškų kūrinių at
siranda darbų, kurie iškreiptai, paviršu. 
tinilškai vaizduoja praeitį ir dabartį, ku
riuose žavimasi miesčioniškomis aistrelė- 
mis. Jie piktinaisi pasitaikančiais tarybi
nio žmogaus orumą 'įžeidžiančiais sam. 
protavimais, išsireiškimais. Čia turima 
galvoje ir poeto M. Karčiausko „žvirgž- 
dės 'poemos“ antroji dalis. Į tokius daly
kus negali neatkreipti dėmesio kūrybinės 
organizacijos, konkrečiai „Pergalės“ žur
nalistai, kurie privalo visada, iš partinių 
-pozicijų redaguoti rankraščius, jausti už 
juos atsakomybę.“

Atkarpoje spausdiname tos poemos iš. 
trauką.

MIŠRIOS ŠEIMOS SOV. SĄJUNGOJE

London iškis ,,Soviet Weekly“ (X. 27) 
išsispausdino straipsnį, kuriame rašoma, 
kad 1959-1970 m. Sov. Sąjungoje gyven
tojų padaugėjo šeštadaliu, o mišrių šeimų 
ketvirtadaliu. Mišrių šeimų per tą laiko
tarpį sudaryta 8 milijonai.

Kazialdhjįtąne beveik ketvirtadalis vlisų 
šeimų yra mišrios, Latvijoje kas penkta 
šeima, visoje Sov. Sąjungoje pašoko jų 
skaičius — dabar kas septinta šeima miš. 
ri (buvo kas dešimta).

Šitoks mišrių šeimų daugėjimas esąs 
normalus krašte, kuriame tautybės artė
jančios. Be kita ko, mišrios šeimos esan
čios stipresnės.

kyti. Tegul jie 'skaito mūsų laisvą spaudą. 
Kai kuriems iš jų bus iš to naudos.

Klausimas. Sakoma, kad po Kalantos 
susideginimo į Lietuvą buvo atvežta daug 
rusų. Ar tiesa?

Atsakymas. Po Kalantos laidotuvių ir 
demonstracijų Lietuvoje pasklido gan
das, kad į Kauną atveš 30.000 rusų ir kald 
jau visas naujų butų rajonas pastatytas 
Kaune rusams. Tikrai butai -gyventojams 
buvo pastatyti, tačiau jie buvo numatyti 
lietuviams įgyventi. Raktai vis nebuvo 
duodami, bet po poros mėnesių numatyti 
gyventojai raktus gavo. Nors ir neturime 
naujausio gyventojų surašymo paskutinių 
duomenų, bet, atrodo, rusų gyventojų 
Lietuvoje skaičius mažai pasikeitęs.

Klausimas. Kaip vertinti dalinu ir tau
tinių šokių šventes Lietuvoje, kuriose yra 
daug sovietinės propagandos?

Atsakymas. 'Lietuvoj protarpiais vyks
ta dainų ir šokių šventės, kurios būna di
delės, iškilmingos, rengiamos pagal 50.50 
principą. Padainuoja -kiek rusiškų ir kitų 
tautų dainų, bet padainuoja ir lietuviškų. 
Nereikia laibai smerkti už dainuojamas 
kitų pavergtų tautų dainas (estų, ukrai
niečių, gruzinų ir kt.), nes ir jos yra- pa
našioje padėtyje, kaip ir mes. Atiduoda
ma tam tikra duoklė sovietiniam režimui. 
Taigi tose šventėse yra kai kas gero ir 
kai kas nepriimtino. Tokia prasme jas ir 
reikia vertinti.

Klausimas. Kokioje būklėje yra litua
nistinės bibliotekos leidiniai'?

Atsakymas. Tie leidiniai yra labai tei
giamas ir- vertingas dalykas. Tiesa, jos 
leidžiamos 'knygos yra su kai kuriais trū- 
kūmais, bet, atmetus propagandą, jos yra 
vertingas įnašas į lietuvių kultūrą. Pas
kutiniu laiku ji daugiau varžoma ir 
cenzūruojama, mažiau knygų išleidžiama, 
bet manau, kad išliks ir toliau.

LIETUVOJE
MM MM

LIETUVOS MOKSLINIAI RYŠIAI SU 
UŽSIENIAIS

Kalbėdamasis su „Literatūros ir meno“ 
(XII. 15) bendradarbiu, LKP Centro Ko
miteto užsienių ryšių Skyriaus vedėjas 
Feliksas Strumilas apie Lietuvos .moksli
ninkų ryšius su užsieniu pasakė:

„Štai, pavyzdžiui, LTSR Mokslų Aka. 
demijos užsienio maršrutai -tiktai rugsėjo 
mėnesį: V. Bubelis išvyko į Austriją — 
Vienos išvystytų tyrinėjimų institute jais 
antrus metus nagrinėja žaidimų teorijos 
klausimus; V. Staltiulevičius, B. Grigelio
nis, R. lEtentkus, 'B. Riauba, H. Prą-garauis- 
kas — į Bulgariją, į XII Europos statisti
kų konferenciją; J. Šaitlkovsfcis — į čeko. 
Slovakiją, į tarptautinę konferenciją spin
dulinės rekombinacijos ir su ja susijusių 
reiškinių A3 B5 Itipo puslaidininkių 'klau
simais; V. -Šilaikalnikas — į Vengriją, į 
MDP struktūrų fizinių procesų mokyklą; 
A. L. Telksnys — į Čekoslovakiją, į IV 
eksperimentinio modeliavimo ir tikimy
bių problemų sprendimo seminarą,; E. V. 
Vanagas — į Meksiką darbuotis atomo 
branduolių -teorijos srityje; J. Mockus — į 
Italiją, kur dalyvavo seminare „S'kaitme. 
miniai metodai stochastinėse sistemose“; 
V. Niunka — į Italiją dirbti 'archyvuose. 
Akademikas V. iStaltulevičius JAV 'Skaitė 
paskaitas ir dirbo mokslinį darbą tikimy
bių teorijos ir matematinės statistikos 
srityje; akademikas J. Požėla dalyvavo 
IX neard'ainčios kontrolės konferencijoje 
Australijoje.

Lietuvos jaunieji mokslininkai siste
mingai stažuojasi JAV, Anglijos, VFR, 
Kanados, Italijos, Prancūzijos, Šveicari
jos, Austrijos, Danijos, Norvegijos, Šve
dijos mclkislo centruose.“

Tame pasikalbėjime, be kita ko, jis ne
pagailėjo žeminančių žodžių Simui Ku
dirkai, Tomui Veniclovui, Vladui Žiliui ir 
Jonui Jurašui.

1980 M. DRABUŽIŲ MADOS 
LIETUVOJE

„Švyturys“ 1980 m. Lietuvos moterims 
siūlo laisvos formos drabužius: plačius 
sijonus, patogias palaidines, kimono ar 
reglano rankoves, daugybę klosčių ir 
raulktinių. Kirpimas turi būti nesudėtin
gas, medžiagos lengvai kristi. Siūlomas 
klasikinis kostiumėlio pavidalas: tiesūs, 
platūs pečiai su pagalvėlėmis, gali būti 
vyriškų ir uniforminių detalių. Pabrėžti 
pečiams uždedami antpečiai. Kelnės ne
šiojamos siauros ir su plačiu diržu. Taip 
pat galima dėvėti vyrišką kaklaryšį, juos, 
tą ar kaspiną.

Kepuraitės mažos, o beretes nešioti ko
ketiškai pakreiptas ant šono.

Vyrų drabužiuose matomas klasikinis 
siluetas.

POPIERIUS IŠ AKMENS

Londone leidžiamasis ,,'Soviet Weekly“ 
(X. 13) ralšė, kad sovietinis išradėjas Lev 
Vemčūnas surado būdą, kaip iš akmenis 
pagaminti popierių.

Sako, toks popierius esąs stipresnis už 
diabar laikraščiams spausdinti naudoja, 
mąjį, todėl spausdinimo mašinos galė
siančios būti greičiau leidžiamos — tas 
popierius netrūks, be to, jame -iliustraci
jos geriau 'išeisiančios.

ti gyvas, -reikia prisitaikyti. Kai kurie nusižudė, kaip 
Vladas Grybas. Apie Vlado Grybo nusižudymą galiu duo
ti tikslesnių konkrečių žinių. Padėtis buvo tokia. VI. 
Grybas buvo tikrai veiklus komjaunuolis, labai veiklus 
tarybinis poetas, vaizdavęs lietuviškąjį Majakovskį, ra
šęs pagal jį ir jo likimą visiškai tiksliai nukopijavo. Tas 
Skirtumas, kad Majakovskis alkoholikas nebuvo, o Gry
bas buvo alkoholikas, labai didelis -alkoholikas. Tuo me
tu, Stalino režimo gale, įvyko galutinė katastrofa, buvo 
areštuoti taip vadinami 'gydytojai nuodytojai, kuriuos 
įdavė draugė Timašuk iš Kremliaus ligoninės. Kiekvie
nam buvo beveik afšku, daugiau ar mažiau Sį tą supran
tančiam žmogui. Aš tada dar buvau mažas, man dar ne
buvo aišku, bet esu tikras, kad buvo aišku mano tėvui, 
Sniečkui, turbūt ir dr. Štrfomui ir daugeliui kitų.

Dr. Štromas: Ne. Man nebuvo aiškus. Aš tikėjau 
drauge Tim-ašuk.

T. Venclova: Tikėjai?
Dr. Štromas: Tikėjau.
T. Venclova: Žinai, bet ir aš nelabai.
Dr. Štromas: Tu buvai mažiau užsigrūdinęs.
T. Venclova: Taip, mes abu buvom komjaunuoliai.

Visiems buvo aišku, kad čia yra signalas represijoms 
tokio tipo, kaip 1937 metų, turbūt, blogesnėms, kuriose 
žus nauji dešimtys milijonų žmonių. Ir tada vienintelis 
Vladas Grybas parašė apie draugę Timašuk eilėraštį, 
kurį išspausdino.

Dr. Štromas: Ir Mieželaitis parašė.
T. Venclova: Parašė?
Dr. Štromas: Parašė, o kaipgi... Jo buvo garsiausia 

poema apie daktarę.

(bus daugiau)

LIETUVIŠKOS KNYGOS MASKVOS 
PARODOJE-MUGĖJE

Jau buvo rašyta „Europos Lietuvyje“ 
apie II tarptautinę knygų parodą-mugę, 
kuri vyko rugsėjo mėn. Maskvoje.

Tarybinėms lietuviškoms knygoms at
stovavo keturios Lietuvos leidyklos: 
,Mintis“, „Mokslas“, „Vaga“ ir „Šviesa“, 
-kurios buvo eksponavusios 'apie 200 kny
gų-

Lankytojus ypač dominę Vilniaus uni
versiteto 400 metų jubiliejaus proga ilš. 
leistosios knygos ir albumai, „Vilniaus 
architektūra“, ^Lietuvos fotografija“. 
Taip pat susidomėta spalvingomis vaikų 
literatūros „Vyturiuko“ serijos knygelė
mis. Žiūrovus ypač žavėjusi S. Samulevi- 
čienės knyga „Broliai nykštukai“.

Kadangi parodos-mugės tikslai yna kar. 
tu komerciški, -tai ir lietuvių stendas-pa- 
vilionas pardavė knygų už 160 tūkst. rub
lių.

Vilniaus Universiteto 400 metų šventės 
proga išleista anglų kalba „A short his
tory of Vilnius university“ susidomėjo 
dvi amerikiečių ir viena lenkų leidykla, 
o rusų kalba Vilniaus universiteto isto
riją nusipirko 'amerikiečiai1 ir lentai. Sve- 
čiai-užsienieči-ai labai domėjosi B. Aksti
no albumu „Lietuva- iš arti“, J. Rugiiie- 
niaius, P. Šimulio ir V. Sirvydo monogra
fija „širdies ydos“, J. Brėdlikio ir A. 
Dumčiaus „Enddkardioniallinė širdies 
elekltrostimuliiacijia“. „Metalo“ leiidĮyklos 
išleistas 6 knygas iš „Šiluminės fizikos“ 
serijos nupirko amerikiečiai.

Amerikos, Indijos, Sirijos, Mongolijos, 
Vakarų Vokietijos firmos ir organizacijos 
nupirko 'populiariuosius grafiko S. Kra
sausko ciklus „Amžiniai gyvi“ ir „Moters 
gimiimias“. Sutartį dėl teisės išsiversti ir 
išiišleisti J. Baltušio „Sakmę -apie Juzą“ ir 
L Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių lilki. 
mą“ pasirašė čekų leidykla. Sutarčių dėl 
atskirų leidinių pasirašyta ir su kiliais 
kraštais.

Vaikų literatūros „Vyturiuko“ serijos 4 
leidinėliai yra išversti į anglų kalbą, tai 
juos nupirko garsioji anglų „Penguin 
books“, Indijos, Japonijos, Amerikos, Si
rijos ir 'Lenkijos leidyklos.

LIETUVIO FOTOGRAFIJA 
TARPTAUTINIAME ALBUME

-Belgijoje išleistas tarptautinės fotogra
fijos albumas, o jame yra ir kauniečio A. 
Macijausko nuotraukų iš ciklo „Kaimo 
turgus“.

„ŠLUOTOS AUKSINĖS MINTYS

Turėjau daug reikalų — į parduotuves, 
į miliciją, pagaliau ir į darbą, todėl ir bė
gam ne per zebrą.

(Iš pasiaiškinimo)

Jau antrą savaitę čia vaikštau su dan
timis, o anksčiau pragulėjau ant kepenų.

(Iš nuogirdų -poliklinikoje)
»»•

šį nuotykį matė autobusais, kuris va
žiavo iš paskos.

Fechtavimasis
Fechtavimu vadiname meną pulti ir 

gintis šaltaisiais ginklais sporte arba dvi
kovoje. Spėjama, kad jis buvo pradėtas 
praktikuoti kartu su žmonijos .pradžia. 
Ankstyvaisiais amžiais švaistytas! su 
kuoka-, akmeniniu kirvuku, ietimi ir kt. 
Senovės graikai pirmieji patobulino fech
tavimo meną ir nustatė taisykles apie 400 
metų prieš -Kristaus gimimą. Laimėjusius 
paskelbdavo herojais ir pusdieviais. Seno
vės Romoje klestėjo gladiatorių kovos, 
kurie grumdavosi cirkuose. Fechtavimo 
meną labai gerbė ir senovės germanai, nes 
jiems dvikova 'buvo tautinis paprotys. Kai 
kurie tyrinėtojai rašo, kad dvikovos yra 
senovės stabmeldžių išradimas, ir į jias 
būdavo žiūrima lyg į Dievo teismą. Italų 
mokytojas Achille Marozzo pirmasis su-, 
tvarkė fechtavimo meną moksliniais pa
grindais. Mėgėjai aiškina, kad fechtavi
masis lavina 'kūno miklumą, sustiprina 
raumenis, pagilina akylumą, žadina vy
riškumą ir narsumą.

Lietuvoje fechtavimas mažai tebuvo ži
nomas. Truputį jo buvo mokoma Karo 
mokykloje. O apie dvikovas tik tiek ir te. 
žinojome, 'kiek jas praktikuodiavo sveti
mieji.

Prieškarinė Lenkija mėgo dvikovas), 
nors jos įstatymu buvo uždraustos. Jose 
pagarsėjo lietuvis P. žižmaras, garbingai 
gynęs Lietu-vos vardą. Tuoj po Lenkijos 
ultimatumo Lietuvai studentas Chom- 
Homsfci viename mitinge lietuvių tautą 
pavadino išsigimėlių gentimi. P. žižma
ras tokio įžeidimo neatleido jam, ir įvyko 
dvikova. Susitarta kautis špagomis iki 
trečiojo kraujo. Rezultatų įtemptai laukė 
lietuviai ir lenkai. Dvikovą laimėjo P. 
žižmaras, ir ta žinia greitai nudkiambėjo 
Vilniuje ir jo apylinkėse. Kai saugumas 
pradėjo jį tardyti, pareiškė, kad jis nertu, 
rėjo jekios dvikovos. Pašauktas studentas 
artėjo apraišiota ausimi, perrėžtu žandu 
ir perskelta lūpa. Nors buvo lozorišfcai 
apraišiotas, bet irgi pareiškė apie dviko
vą nieko nežinąs, o nukentėjęs motociklo 
katastrofoje. Taip judrusis lietuvis atsi
lygino klastingam lenkui už Lietuvos įžei
dimą.

V. Vytenietls
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VYTAUTO SMETONOS KONCERTAS 
IR PASKAITA

Sausio 16 d., trečiadienį, Londono Wig
more Hall (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.

Vytautas yra buvusio nepriklausomos 
Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
jauniausias vaikaitis ir nuolat įgyvena 
JAV. Koncertas Londone jam reiškia pa
čią didžiąją pakopą išeiti į tarptautinį 
muzikos pasaulį.

1967 m. toje pat Wigmore Hall koncer
tavo vyresnysis Vytauto brolis pianistas 
Antanas Smetona. O Vytautas, tiktai 24 
ms. amžiaus vyras, jau yra sėkmingai kon
certavęs JAV ir kitur.

Be kita ko, V. Smetona gyvai domisi 
lietuviškais reikalais ir politika — nesena 
kontroversinė jo paskaita JAV 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.

Londonas
PAMINĖTAS LIETUVOS MINISTERIS 

A. A. B. K. BALUTIS
Loindtlno Šv. Kazimiero šventovėje 

gruodžio 30 d. pamaldose paminėta Lietu
vos minf.isterio D. Britanijai Broniaus Ka
zio Balučio 100 metų gimimo sukaktis. Jis 
yra .gimęs 1879 gruodžio 29 d. Seirijuose, 
Suvalkijos dzūkų krašte, o mirė Londone 
1967 m. gruodžio 30 d.

Klebonas kun. Jcinas Sakevičius, MIC, 
savo tos dilemos pamoksle prisiminė, koks 

‘Bronius K. Balutis buvo mūsų bendruo
menės mielas ir brangus asmuo — didis 
tautos 'sūnus.

S. K.

KANADOS LIETUVIŠKOJI 
LAKŠTINGALA VASARIO 16 

MINĖJIME LONDONE
Vasario mėnesį garsioji lietuviška lakš

tingala solistė Gina Čaplkauskienė koin. 
certuos lietuviams Europoje.

DlELS pirm. J. Alkis tariasi su ja, ir ti
kimasi, kad ji sutiks padainuoti Vasario 
16 minėjime Londone.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIAMS

Artėjant Centrinio Skyriaus valdybos 
metiniams rinkimams, prašome siūlyti 
kandidatus į valdybą, revizijos komisiją 
ir j DBLS atstovų suvažiavimą.

K. T.

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio27 d., sekmadienį, 16 vai. Liet. Na
muose, 2 Ladbroke Gardens, W11, šau
kiamas Lietuvių Namų klubo narių meti
nis susirinkimas.

Pagal klubo įstatus, bus renkama niau
ja klubo valdyba ir pirmininkas. Prašome 
visus klubo narius dalyvauti.

K. T.

Bollonas
KALĖDŲ POBŪVIS

Tradicinis boltomiškių Kalėdų pobūvis 
buvo surengtas, kaip ir visada, antrą Ka
lėdų dieną 'Ukrainiečių klube. Pobūvio 
stalai šiais metais tikrai labai gražiai at
rodė — buvo maistu apkrauti, gražiai pa. 
rengti ir skoningai papuošti. Vaišių sta
lus palaimino boltoniiškių laukiamais ir 
gerbiamas svečilais kanauninkas V. Ka- 
migitis. Vėliau savo trumpame žodyje jis 
padėkojo už pakvietimą į Boltoną, para, 
gino svečius palaikyti tikybą ir lietuvybę 
ir pagyrė boltoniškius už gražų pobūvio 
parengimą.

Atsakydamas Skyriaus pirmininkas ke
liais žodžiais padėkojo kanauninkui už 
atsilankymą ir šeimininkėms O. Eidukie-
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sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.
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Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
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nei, S. Keturalkienlei, M. Pauliukonienei, 
M. Vailnes ir M. Wilson už taip gražiai 
papuoštus stalus ir skanų maistą.

Buvo loterija, muzika su šokiais, ir dar 
■dienias Lbltono lietuvių Kalėdų pobūvis 
maloniai ir labai greitai nuėjo į praeitį.

Bradfordas
VYČIO KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas metinis klubo narių susirinki, 
mas.

Darbotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kt.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

KALĖDŲ ŠVENTĖS

Jau įsigalėjusiu papročiu Vyties klubo 
valdyba surengė jaukią Kūčių vakarienę, 
tanioje dalyvavo apie 22 žmonės. Ant 
baitai padengtų stalų šokinėjant žvakių 
liepsnelėms, pirm. V. Gurevičius šiitai 
pasveikino susirinkusius dr paprašė kun. 
kapelioną palaiminti stalą. Atkreipęs dė
mesį į pakilioje Vietoje parengtą garbės 
vietą partizanui su eglės šakele ir degan
čia žvakute, kum J. Kuzmickis paskaitė į 
Sibirą ištremto partizane eilėraišltį ,,Prie 
Kūčių Stalo“, ragindamas dvasia paben
drauti su laisvės kovotojais.

.Piasidalijus plotkelėmis ir užkandus 
skoningai paruoštų patiekalų, visus pa. 
sveikino klubo sekr. St. Grybas ir DELS 
sk. pirm. A. lEučys, 'džiaugdamiesi bendra 
Visų talka. Klubo pirm, .anglų kalba pa
dėkojo svečiams ir palinkėjo glaudaus 
bendradarbiavimo. T. I. Diiekinson, eilę 
metų vargonuojanti pamaldų metu, pasi
gėrėjo lietuvių veikta ir priminė neramią 
politinę įtampą visame pasaulyje. V. Kal
pokas pasidalijo įspūdžiais ir prisiminė 
laikus, kai ir jam teko aktyviai dirbti 
klubo valdyboje. Taikos ir ramybės min
čių pažėrė kiun. kapelionas, įvertinda
mas nelietuvių indėlį iį bendrą darbą.

Kali įvairiai parengtas žuvis siekė isliži- 
ikiaii bei kava, katutėmis visi padėkojo A. 
Galibuoigienei, O. Gudienei ir jų padėjėjai 
Romiai. Jaukią nuotaiką kėlė ir visų gie
damos kalėdinės giesmės lietuvių,, anglų 
ir net lenkų kalbomis.

Po Kūčių vakarienės kitame salės gale 
visi išklausė kun. kapeliono laukojiaimų šv. 
Mišių, kurių metu pianinu palydimas 
giesmes giedojo T. I. Dickinson. Pamoks, 
lo žodžiai visus nuikėlė į Lietuvą, kur 
taipgi stengiamasi stiprybės pasisemti iš 
Betliejaus prakartėlės.

Kalėdų dieną išv. Onos bažnyčioje susi
rinko palyginti nemaža žmonių. Šv. Mišių 
metu keliais giesmes pagiedojo vyrų seks
tetais.

Vyties 'klubo valdyba narius ir svečius 
pavaišino Kalėdų dieną ir N. Metų išva
karėse. Miela susiburti savo pastogėje, 
nes tik draugėje galima pajusti švenčių 
iškilmingumą.

J. K.

Gloncesteris
SVEČIUOSE PAS GLOUCESTERIECIUS

šeštadienį, gruodžio 22 d. pajudėjau iš 
Londono į .Gloucester! bičiulių aplankyti 
ir švenčių praleisti. Tačiau kokia vargin
ga kelionė tekiu metu! Traukinys turėjo 
mane nugabenti per 3 valandas, bet ke
lionėje užtrukome net 5 vai. Didžiausia 
žmonių kamšatis — važiavome lyg silkės 
statinėje.

Gloucesteryje apsistojau pas Mariją 
Gelvinauškienę, kuri gerai žinoma dauge
liui lietuvių savo lietuviška veikla ir že
maitišku nuoširdumu. Pasidariau flšvadą, 
kad jos širdis yra didesnė už įBuckingha- 
mo rūmus.

Sekmadienį, gruodžio 23 d., aplankėm 
mielus Šlepertus, kurie mus gražiai priė-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — sausio 20 d., 11.15 
vai., Židinyje.
DERBYJE — sausio 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
MANCHESTERYJE — sausio 27 d., 12.30 

vai.
NOTTINGHAME — sausio 27 d., 11.15 

vai., Židinyje.
LEICESTERYJE — sausio 27 d., 14 vai., 

Švč. širdies bažnyčioje. 

mė. Čia jau radom sėdinčius Vilimus ir 
T. Lechiavičių. Vakaras praėjo šventiškai 
ir maloniai.

Pirmadienį, gruodžio 24 d,, buvau išė
jęs apsidairyti į miesto centrą. Centras 
gražus, krautuvės didelės ir pilnos Kalė
doms skirtų prekių. Apsipirkęs grįžau 
namo, o mano šeimininkė tą rytą dirbo. 
Namie pastebėjau, kad katytė labai nusi
minusi. Ar jai ne Kalėdos, ar ką? Kai 
šeimininkė grįžo ir apžiūrėjo savo gyvu
lėlį, pasirodo, vargšelei dantis lenda pro 
lūpą ir laibai skauda. Pasižiūrėjęs į šeimi
ninkę ir į jos tą gyvulėlį, susimąsčiau. 
Šitai šventės, o šiame namelyje net trys 
ligoniai. Šeimininkė sloguoja, aš taip pat, 
o ir katytės dantis visiškai prasikalė pro 
apatinę lūpą.

Vakare šeimininkė išsiruošė į bažnyčią, 
o iaš 'su kalte likau namuose.

Antradienis, gruodžio 25 d. Abu londo- 
niškiai pietavome Vilimų šeimoje. Taip 
gražiai mus priėmė, kad jaučiaus, lyg bū
čiau Lietuvoje pas tėvus. Tos dienos va
kare susibūrėme M. Gelvinauskienės na- 
namuose. Prisidėjo ir šlepertų ‘šeima, čia 
taip pat buvome gražiai priimti.

Trečiadienį, gruodžio 26 d., vakare vėl 
susibūrėme pas Šlepertus, tik šį kartą jau 
gana didelė lietuviška šeima: J. Bielskis, 
M. Gelvinauskienė. S. Barkauskas su žmo
na, Kušneraičiai, Vilimai, Vilimaitės, S. 
Šiulauskais ir mudu su Tautvydui. Pirmą 
kartą įteko išsikalbėti su J. Šlepertų ir 
pažinti1 jo anglę žmoną. Tikrai nustebau, 
kad M. šlepertienė daugiau panaši į lie
tuvę negu anglę — stalas apkrautas (gry
nai lietuvišku maistu: lašiniais, dešromis 
ir kt. O pats šeimininkas, šaunus žemaitis, 
labai gerai įsikūręs savo vienaaukščiame 
name i(Bungalow), augina keturis sūnus 
ir visoje apylinkėje plačiai žinomas, kaip 
padorus lietuvis ir taip pat kaip geras 
centrinio šildymo, elektros ir kitų namų 
įrengimo darbų žinovas. Dirbdamas fab
rike pamainomis, atliekamu laiku lietu
viams ir anglams taiso, kas tik kur sugen
da.

Išsikalbėjęs su šiuo žemaičiu, išdrįsau 
paklausti, ar skaito .„Eur, Lietuvį“. Tar
tum laukęs tokio klausimo, jis nesvyruo
damas atsakė: parvažiavęs tuojiau užsakyk. 
Tada ir pagalvojau: o jei visi, kas tik pa
sisuka provincijoje, imtų ir pakalbintų 
lietuvius, pasidomėtų laikraščio reikalais, 
tai, greičiausia, dar gražiai padidintume 
prenumeratorių skaičių. Man aišku, kaip 
ne vienu atveju atsitiko. Žmonės vedė, su
silaukė šeimų, sunkiai dirbo ir vargo, kol 
šelmiais užaugino ir namus išmokėjo, ir 
daugumas per tai kažkaip netyčia užsida
rė ir atsiskyrė nuo lietuviško centro. O 
dabar pakalbinę, jaučiu, Anglijoje, Ško
tijoje, Vokietijoje ir kitur pajėgtume su
rasti dar keliasdešimt prenumeratorių.

Gyvendamas Londone Lietuvių Namuo
se, ilš savo patyrimo žinau, kad nėra kas 
atsidėjęs rūpinasi spaudos platinimu. O 
juk pravažiuoja atostogaujantieji ar šiaip 
pro Londoną praivažiuoj'antieji. Juk dau
giau vis rūpimas!, kaip pilvą prikimšti ar 
svečiams išsipasakoti, kaip du ar keli ten 
Bendrovę išgelbėjo nuo bankroto, o visi ki
ti vis, kaip pokalbiuose mėgstama sakyti, 
greičiau niekam tikę, niekam neverti ar 
nepatikimi.

Po pasikalbėjimo suskambėjo lietuviš
ka daliniai, kuriai vadovavo Tautvydas.

Ketvirtadienį ir penktadienį šeimininkė 
triūsė, o aš ir katė snaudėme namie.

šeštadienį, gruodžio 29 d., ukrainiečių 
klube 'buvo ruošiamas kalėdinis — N. Me
tų lietuvių (suėjimas. M. Gelvinauskienė 
nalmiuose paruošė tam pobūviui maistą, 
o Vilimai, V. Vilimaitė, Tautvydas 
ir aš nešėme viską į klubą, ne tik maistą, 
bet ir balionus ir tautinius rūbus.

Vakare susirinko apie 40 žmonių. Apsi
lankė ir DBLS Tarybos pirm, E. Šova su 
žmona ir sūnum ir pasakė šventėms pri
taikytą kalbą. M. Gelvinauskienės vado
vaujama mergaičių grupė sušoko keletą 
tautinių šokių, o dvi angliukės sudainavo 
lietuvišką ,,Mėlynasis karvelėli“. Po to bu
vo šokiai.

Atrodo, kad ir svečiai ir rengėjai buvo 
šiuo vakaru patenkinti.

Grįždamas namo, išsivežiau širdy linkė
jimą glouisteriečiams ir stroudlečiams tęs
ti tokių pobūvių ir minėjimų tradiciją — 
nepasiduoti apsnūdimui, kaip jau daug 
kur yra. S. Bosikis

Manchesleris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

LKVS-gos „Ramovės“ Mančesterio Sky
riaus vaidyba šaukia sausio 26 d., šešta
dienį, 5 vai. vakare, visuotinį metinį na. 
rių susirinkimą, tariame bus aptarti sky
riaus reikalai bei išrinkta nauja valdyba 
ir revizijos komisija.

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

Visus marius kviečiame dalyvauti. Su
sirinkimas 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

Belgija
LIETUVIŠKOS DAINOS BELGIJOS 

FLAMAMS

Gruodžio 23 d., taūtūrcs centre, Voeren, 
kartu su belgų garsiuoju tenoru Kurt 
Fleming koncertavo ir Br. Spies-Gailiūtė. 
Koncertas vyko iškilmingoje Kalėdų nuo
taikoje. Tris penktadienius 'flami'škoji ra
dijo laida garsino koncertą, transliuoda
ma solistų dainas. Br. Spies dainos buvo 
'transliuojamos lietuviškos.

Koncerte, be A. Dvožako, Flotowo ir ki
tų kompozitorių kūrinių, Br. Spieis pa
dainavo pluoštą S. Šimkaus liaudies dai. 
nų.

Koncertas buvo baigtas Kalėdų giesme 
vokiškai, lietuviškai ir namiškai. (Belgų 
flamiškieji laikraščiai koncertą gražiai 
aprašė, įsidėdami ir to vakaro meninin
kų nuotrauką.

Vokietija
ORIGINALAUS TONO LIETUVIŠKAS 

FILMAS APIE IV PLJ KONGRESĄ

Šį filmą susuko V. Vokietijoje gyvenąs 
inžinierius Ričardas TautvaišaS. Jis yra 
V. Vokietijos filmų sąjungos narys, o šį 
filmą susuko savo lėšomis. Filmas buvo 
rodomas Vokietijos lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavime ir pobūvyje lapkričio

23-25 d. Huettenfelde, Vasario 16 Gimna
zijos patalpose. Teko du įkartus rodyti: 
prieš pietus jaunimui, o popiet buvo pla
čiajai lietuvių visuomenei. Filme pavaiz
duotas IV PLJ Kongresais 1979 m-. liepos 
mėn. -Anglijoje ir V. Vokietijoje, studijų 
dienos Altenberge, V. Vokietijoje, kur da
lyvavo 120 jaunimo atstovų iš 13 kraštų, 
dalyvių daugiau kaip 800.

Tai pats didžiausiais lietuviškas rengi
nys V. Vokietijoje per paskutiniuosius 
tris dešimtmečius.

Šis istorinis įvykis parodė mums ir pa
sauliui, kad Lietuvos sūnūs ir dukterys 
gali didžiuotis savo praeitimi ir dabarti
mi ir sugebės ateityje sujudinti valdžios 
pamatus Lietuvoje ir atstatys demokrati
nę nepriklausomą Lietuvą.

R. Tautwaisch

f
Šveicarija

DISIDENTŲ KONFERENCIJA 
,,PRIEŠ SROVĘ“ ŠVEICARIJOJE

Žmogaus teisių dieną pradedant, Zueri 
che gruodžio 10.15 d. d. įvyko informaci
nė konferencija dėl žmogaus teisių ir re
ligijos laisvės su įžymiaisiais Rytų Euro
pos disidentais V. lEUkovskiu, K. Liubars. 
kiu, M. Michailovu ir P. Vinsu.

Totalkaribėsl vailstybėls centralfaltinėsl 
struktūros sistema', kaip vaizdžiai aiškino 
Liubairskis, visose gyvenimo srityse nau
doja plačią represiją, ir kiekvienas, net 
ir vaikai, verčiamas prie įsakytosios , ^ak
tyvios nelaisvės“ prisidėti, o priešingu 
atveju susiduria su visa skale draudimo 
ir bausmės priemonių.

.Sąmoningai v-ieiaiišlM aį formuluoti įstar 
tymai įgalina politiškai įtaigotus teismus 
dėl menkniekių nuteisti kritikus. Nors so. 

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius 
1980 m. sausio 26 d.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 8.00 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Staliukų rezervacijos mokestis (4 asm.) £1.00 
įmokamas užsakant. Staliukus patartina užsi
sakyti iš anksto, nes vėliau gali pritrūkti sėdi
mų vietų. Įėjimas (£1.00

vietinio režimo represijų technika ilgai
niui iš dalies pasikeitė iš atviro terero į 
biurckrlaltinę represiją, tačiau šitas pro
cesas dar toli gražu nerodo tendencijos į 
demokratizmą, — gyvai, su giliu įžvalgu
mu, įspūdingai kalbėjo Bukovskis. šie 
reiškiniai buvo paseka reikalo atsižvelgti 
į santykius su Vakarais, ir čia yra didelė 
ir reikšminga galimybė Vakarams tai 
daugiau ir ryžtingiau įsisąmoninti. Taip 
pat vi's daugiau, ypač iš jiaunų žmonių, 
Sovietų Sąjungoj pradėjo dvasinę ataskai
tą su teroro santvarka. Ypač jais pabrėžė, 
o ir kiti disidentai parėmė jį, asmenišką 
individo pasipriešinimo ir atsilaikymo 
reikšmę ir įtaką kolektyvinėje totalitari
nėje sistemoje, kuri individualią žmogaus 
atsakomybę pakeičia nemorališku kolek
tyviniu neatsakingumu.

Diskusijoje dėl minties bandyti pašau, 
lyje dar ir toliau eksperimentuoti mark
sizmu pasisakyta, kad įvairūs eksperi
mentai su šita nerealia Ir neįgyvendina
ma, tik naivius žmones ir avantiūristus 
patraukiančia teorija dešimtmečių bėgy, 
je kainavo milijonus žmonių gyvybių. Tai 
tęsti tuos bandymus būtų lygu nusikalti
mui.

■Michalilovo (iš Jugoslavijos), kaip ir 
kitų garsių disidentų, kalba davė pajus
ti lygį ir mistišką kryptį žmogaus, kuris 
yra stovėjęs ant būties slenksčio. Pagal 
jį, žmogui negalima atimti vidinės lais. 
vės, jeigu jis nenori leisti ją sau atimti. 
Socializmais egzistuoja Vakaruose, bet jau 
ne (vienpartinėje komunistinėje sistemo
je, — aiškino jis diskusijų metu.

Kontempiatyvinį įspūdį sudarė ir jiaiu- 
niaisiis Vins (baptistų bendruomenės So. 
vietų Sąjungoje steigėjo sūnus). Į pa
klausimus apie nerusiiškus disidentus, jis 
nurodė ir į pabaltiečius, o kalbėdamas 
apie Sovietų Sąjungos ribose susikūrusias 
Helsinkio grupes, iškėlė taip pat ir lietu
viškąją. Disidentų — aktyvių ir pasyvių
— jluidėjimas Sovietų Sąjungoje didėja,
— tai pažymėjo visi žymieji pokalbinin
kai, nors rylškus pasikeitimas krašte ga. 
lėsliąs tik pamažu įvykti.

Pabaigoje šie vyrai dar karią iškėlė 
Vakarų laikysenos ir jų protesto, — ir or
ganizuoto, taip pat ir ūkinės rūšies, ir pa
vienio, — svarbą ir įtaką. Bent įsu trupu
čiu daugiau drąsos ir su daug mažiau .ri. 
zikos čia: prieš srovę!

KETURIASDEŠIMT PENKIŲ 
REIKALAVIMAS ĮTEIKTAS 

J. TAUTOMS

Keturiasdešimt penkių paibaltiečių 
Maskvoje paskelbtą reikalavimą panai
kinti Mtlotovo-Ribenitropo pakto pasek, 
mes Jungtinių Tautų Organizacijai spalio 
16 d. įteikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
'diplomatiniai atstovai Amerikoje: dr. Sta
sys Bačkis, dr. Amatols Diubergs ir estų 
Generalinis konsulas Ernst Jaakson.

(ELTA)

SKUNDŽIASI, KAD ŠMEIŽIAMA 
STALINO VARDU

Sovietinė spaudės agentūra Nevesti pa
kaltino Vakarus, kad1 jie Stalino vardą 
panaudoja, kaip 'amuniciją psichologinia
me kare prieš Sov. Sąjungą.

'Gerasimovas rašo, kad Stalino vardas 
susijęs su penkmečių planais, kova prieš 
narius, su ekonominio gyvenimo atkurti, 
mu pokario metais, o taip pat ir su repre
sijomis, su asmenybės kultu. Išvadą Gera, 
simovas darosi šitokią:

„Apskritai tų metų pasėkos nepanei. 
gialmos: Sovietų Sąjunga pasidarė didžio
ji socialistinė galia... Sovietinė liaudis ir 
užsieniečiai stebėtojiai tuos nenuginčija
mus pasiekimus statant socializmą Sovie. 
tų Sąjungoje sieja su Stalino vardu.

Tuo pat metu Stalino asmenybės kultas 
.pristabdė sovietinės visuomenės pažangą. 
Stalinais pridarė klaidų ir žiaurumų. Ypač 
tuo tvirtinimu, kad 1937 m. klasių kova 
susilpnės, kai socializmas vis stiprėja. Jo 
toks įsitikinimas sudarė pagrindą masi
nėms represijoms.“

VAGIŲ ATAMANAS IR DEVYNI JO 
VALDINIAI

Izraelyje areštuotas prieš septynerius 
metus iš Gruzijos atvažiavęs buvęs KGB 
pareigūnas, lakūnas, prokuroras ir kalė, 
jimo viršininkas Sibire, kuris su talki
ninkų gauja vertęsis didelio masto vagys
tėmis — už milijonus pavogęs ir pardavęs 
prekes vėl jas atvogdavo ir iš naujo par. 
duodavo.

Kartu su juo suimti devyni padėjėjai, 
buvę kaliniai tame kalėjime, kuriame jų 
vadas ėjo viršininko pareigas.
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