
Belgrado konferencijai 
prasidedant

Šių metų birželio 15 d. Belgrade, Jugo
slavijos sostinėje, įvyks 35 Europos vals
tybių apžvalginė konferencija, kuri disku
tuos Helsinkio suvažiavimo nutarimų vyk
dymo vaisius. Tarptautinė spauda skelbia, 
kad ten. bus svarstomi žmonių teisių, sau
gumo ir ūkio klausimai. Mums, lietuviams, 
aktualiausias žmonių teisių klausimas, ku
rį prabėgom bandysiu lukštenti, siedamas 
jį su tautų 'teisėmis.

Pirmiausia tenka pasidžiaugti JAV pirez. 
Jimmy Carter drąsa, kuris šį klausimą 
pastaruoju metu visu a'štrumu tarptauti
nėje plotmėje iškėlė. Nei Nixonas, nei 
Fordas to anksčiau nedrįso kelti. Ir dabar 
dar yra nemaža Europoje atsakingų politi
kų, kurie vengia šį klausimą svarstyti at
viroje ir teisingoje, sąžiningoje linkmėje, 
įsidėmėtini šie J. Carterio žodžiai: „Ame
rikos susirūpinimas žmogaus teisėmis nė
ra noras kitiems primesti jos politinius ar 
socialinius potvarkius. Tai yra tik JAV gy
ventojų jausmų išraiška. Mes norime, kad 
pasaulis žinotų, kur mes stovime...“ (Ma
no pab. St. Vk.). Lietuviai ir kiti Rusijos 
pavergtieji tikrai nori žinoti, kur mes sto
vime? Prez. J. Carteriui už drąsų šio klau
simo iškėlimą esame didžiai dėkingi.

lE'ūkime sąžiningi ir drįskime tiesą 
skelbti, kad Helsinkio konferencija ir jos 
nutarimai buvo Europos demokratinių 
valstybių kapituliacija prieš Maskvą. Ir 
šių metų konferencijos vietos parinkimas 
buvo savotiška nuolaida Maskvai. Jei kas 
mano, kad komunistinė Jugoslavija yra 
neutrali valstybė, tai tas labai klysta. Ju
goslavija yra tik komunizmo sėklų išve- 
žiotoja po tretįjį pasaulį. Ten žmonių tei
sės mindžiojamos, kaip ir Sov. Rusijoje. 
Kodėl ši konferencija negalėjo įvykti Švei
carijoje, Austrijoje ar Švedijoje? Šios 
valstybės yra tikrai neutralios ir abiem 
pasaulio blokam priimtinos.

Pagrindinės žmogaus teisės yra asmeni
nė žmogaus laisvė, sąžinės, žodžio, spau
dos, įsitikinimų, tikėjimo, susirinkimų, 
partijų veikimo laisvė. Bet kas šiandien 
komunistinėje Rusijoje, Lenkijoje, Čeko
slovakijoje ir kitose komunistinėse vals
tybėse naudojasi šiomis teisėmis? Ar yra 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje 
leistos demokratinės partijos, ar ten žmo
gus turi teisę laisvai balsuoti? Ar jis gali 
laisvai pasirinkti darbą? Ar jis gali lais
vai kalbėti ir laisvai rašyti? Kirgizijos vo
kiečiai norėjo nuvažiuoti į Maskvą ir 
kreiptis į Vokietijos pasiuntinybę dėl išva
žiavimo į Vokietiją, tai jų dalį, kaip ko
kius kriminalistus, sugaudė traukinyje ir 
neleido vykti į Maskvą. Kiti, kurie įsiver
žė į pasiuntinybę, buvo vėliau areštuoti ir 
nubausti po 15 d. kalėjimo. Kokia čia Ru
sijos piliečių judėjimo laisvė? Lenkijoje 
ir Čekoslovakijoje žmonių teisių gynėjai 
suimami, iš darbo atleidžiami, kalinami. 
Labiausiai skriaudžiami yra Baltijos tau
tų žmonės. Jie yra aklinai uždaryti kaip 
kokiame kalėjime. Jų vienintelė niginčy- 
jama teisė yra vergauti komunistinei Mas
kvos diktatūrai.

Rusų disidentas V. Bukovskis V. Berly
ne pasakė Vakarams daug karčios tiesos. 
„Aš nesuprantu, ką reiškia pasakymas 
„nereikalauti iš Maskvos per daug“. Va
karai privalo reikalauti ne daugiau ir ne 
mažiau, kas parašyta baigiamajame Hel
sinkio konferencijos akte“. (Mano pa
braukta. S. V.) Anglų spaudai, kuri ko
mentavo V. Bukovskio kalbą, norėčiau 
priminti, kad V. Bukovskis pateko į Vaka
rus ne Helsinkio nutarimų dėka, bet Čilės 
vyriausybės geros valios politinių mainų 
pasėkoje.

Kaip bebūtų sprendžiamas žmonių tei
sių 'klausimas Belgrade, jis vis tiek nebus 
išspręstas reikiamoje plotmėje. Geležinė 
uždanga ir toliau skirs Vokietiją nuo Vo
kietijos, vokietis šaudys į vokietį, paverg
tos rusų 'tautos ir toliau bus pamažu nai
kinamos, išnaudojamos, neš sunkią vergi
jos naštą, sunkesnę, negu carų laikais.

J. Carterio gražų užsimojimą ginti žmo
nių teises norėčiau sieti ir su tautų teisė
mis. Nei lietuviai, nei latviai, nei estai, nei 
ukrainiečiai, nei gruzinai nėra tik žmonės, 
bet yra ir senos tautos, su praeitimi, vals
tybinėm tradicijom, savaimingom kalbom 
ir kultūrom. Jei atskiras žmogus turi dau
gybę laisvės teisių, tai politiškai subren
dusi tauta turi ypatingą teisę į valstybinę 
nepriklausomybę. Mes nesame Rusijos 
mažumos, bet esame tokios pat tautos, 
kaip švedų, anglų ar italų tautos. Jei pas
taruoju metu pripažįstama teisė būti sa-
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GRĖSMĖ Iš ŠIAURĖS SOVIETIŠKAS STREIKAS
Žinomas britų strategas gen. sir Walter 

Walker vėl paskelbė savo nuomonę apie 
karo grėsmę JAV ir Europai (The Daily 
Telegraph, birž. 8 d.). Generolas rašo:

„Sumažinimas Nato ir Varšuvos pakto 
kariškųjų pajėgų mažame Centr. Europos 
trikampyj, visiškai nepadės sumažinti tik
rosios ir nuolatinės grėsmės Vakarams. 
Jeigu Rusija puls, tai ne per Centr. Euro
pą, bet šiaurinėje Arktikoje, nes strategiš
kai tai atrodo visiškai logiška.

„Nato turėtų žymiai labiau stebėti, kas 
daroma Kolos pusiasalyje. Tas pusiasalis, 
esąs į šiaurę nuo Arktikos, tarp 'Baltosios 
ir Barento jūrų, yra į rytus nuo Murmans
ko, bet nusitęsia vakarų link, siekia Suo
miją, Švediją ir Norvegiją. Šitame pusia
salyje yra sukoncentruota didžiausios pa
saulyje karo pajėgos, ypačiai aviacija ir 
laivynas, grėsiančios vienodai abiem At
lanto pusėm.

„Ten yra ne mažiau kaip 40 strateginių 
aerodromų, iš kurių mažiausia 16 laikoma 
nuolatinėje parengtyje, visiškai neatsi
žvelgiant į žiaurias oro sąlygas. Mažiausia 
700 lėktuvų laikoma nuolatinėje pareng
tyje. Iš čia patruliuojamas Atlantikas ir 
palaikomi ryšiai su vakarų Afrika ir Ku
ba.

„Murmansko laivyno bazėje laikomos 
didžiausios pasaulyje jūros atominių gink
lų atsargos, sudarančios Sovietų šiaurės 
laivyną. Iš Barento jūros povandeniniai 
laivai gali apšaudyti bet kurią JAV vietą 
į rytus nuo Missisipi upės.

„Rusijos žemyno pajėgos lengvai galėtų 
užimti Norvegiją. Bet kam pulti Norvegi
ją, jei Sovietų laivyno „linija“, prasitęs- 
dama į vakarus iki Islandijos ir Faroes, 
paverčia Norvegijos jūrą į Sovietų ežerą? 
Šitoji linija bus panaudota pulti JAV ar 
bent atkirsti ją nuo Europos ir tuo būdu 
neutralizuoti Nato ir Vakarų Europos 
kraštus. Čia yra didesnis pavojus, kaip 
silpnoms Nato pajėgoms Viduržemio jū
roje.

„šituose pasiruošimuose niekas netaiko
mą gynybai. Jie yra suprojektuoti strate
giniam puolimui, kurio pagrindinis objek
tas bus JAV kontinentas. Vienos pasitari
mai apie savitarpio ginklų sumažinimą 
Centr. Europos rajone yra tik savotiškas 
pokštas.“

AKTAS NETIKRAS
Britų parlamento specialiai sudaryta 

komisija paskelbė, kad Helsinkio galuti
nis aktas nėra dokumentas, pripažįstąs 
dabartines Eupropos sienas, nustatytas 
1945 m. Potsdame. Toji komisija taip 
pat sako, kad pritaikius to akto įstatymi
nę raidę žmogaus teisių apsaugos srityje, 
Sovietų bloko politinė sistema turėtų būti 
išardyta. Tačiau šis aktas nesanti tarptau
tinė sutartis, kuri numatyta J. Tautų 
Chartos 102 punkte. Jeigu tos komisijos 
rezoliucijos būtų visų pripažintos, tai ma
žiausia penki teritoriniai ginčai (neskai
tant Baltijos valstybių) galėtų tuoj pra
sidėti Europoje. Manoma, kad Belgrado 
konferencijoje šis klausimas nebus kelia
mas, nes tada konferencija niekada nepa
sibaigtų...

POTVYNIAI IR ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
AZIJOJE

Sovietų spauda pranešė, kad birželio 3 
d. Kirgizijos respublikoje žemės drebėji
mas padarė nuostolių Kyzylkia rajone. 
Smarkus lietus nuo gegužės 27 d. iki bir
želio 1 d. padarė didelius nuostolius centr. 
Azijoje. Potvyniai sunaikinę apie pusę 
medvilnės derliaus Tadžikistane. Žemės 
drebėjimas Uzbekistane padaręs žymių 
nuostolių krašto miestuose. Apie žmonių 
aukas nepranešama.

varankiomis valstybėmis Džibuti ir Nami
bijai, tai daug didesnę teisę būti nepri
klausomomis valstybėmis turi Lietuva, 
Latvija, Estija, Ukraina, Gruzija ir kitos 
rusų pavergtos tautos. Mūsų kova nėra 
vien kova dėl pavergtų, skriaudžiamų 
žmonių pasaulyje, bet ir kova dėl paverg
tų tautų, kurios sieika atkurti ar sukurti 
nepriklausomas valstybes.

Mus, lietuvius, Belgradas apvils, kaip 
apvylė ir Helsinkis. Mūsų vėliava ten ne
plevėsuos ir mūsų diplomatai bus nepri
leisti. Bet mes žinokime ir tegul visi kiti 
žino, kur mes stovime. Mes stovime Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir visų subrendusių 
tautų valstybinės nepriklausomybės gyny
boje, mes dirbsime dėl demokratinių lais
vių įgyvendinimo visame pasaulyje.

Stepas Vykintas

„Daily Mail“ (birž. 1 d.) įsidėjo žinutę 
apie Sovietų Sąjungos uostų darbininkų 
savotišką streiką. Ten rašoma:

„Komunistų uostų darbininkai sulaiko 
Rusijos uostuose prabangines prekes, ku
rių jie patys neturi progos nusipirkti. Jie 
nepatenkinti, kad prekės siunčiamos tie
siai į Maskvoje i,r kituose didesniuose 
miestuose esančias krautuves, skirtas tik 
vyresniems tarnautojams.

Kareiviai ir studentai siunčiami į Bal
tijos uostus, padėti iškrauti gendančias 
prekes.

Uosto darbininkai sutinka dirbti tik mi
nimalias valandas. „Negalima sakyti, kad 
jie streikuoja, bet kadangi jie blogai ap
mokami, tai dirba kiek galima mažiau ir 
nenori dirbti viršvalandžių“, pasakė vie
nas vakarietis diplomatas.

Anot kito diplomato, atvežamoji šaldyta 
mėsa iškraunama tokiame stovyje, kuris 
nepatenkintų vakariečių sveikatos inspek
torių. Tonos šviežių vaisių visiškai sugen
da. Mažiau gendančios prekės nustumia
mos į užpakalį ir turi laukti iki trijų mė
nesių.

„Daugiausia paliesti yra šie uostai: Vy
borgas ir Leningradas šiaurėje, Estijos 
sostinė Talinas, du Latvijos uostai — Ry
ga ir Ventpilis ir Lietuvos uostas Klaipė
da“.

NUTEISĖ LIETUVI
Apygardos teismas Olštyne (Lenkija) 

nuteisė 25 metais kalėjimo Viktorą Gal
vanauską, kuris buvo apkaltintas nužudęs 
karo metu Vilniuje 200 lenkų. Galvanaus
kas gyvenęs Olštyne (buv. Rytų Prūsijos 
miestas — AHenstein) pasikeitęs pavardę.

DR. D. OWEN APIE EUROKOMUNIZMĄ
Britanijos užs. reik, ministras dr. David 

Owen pasikalbėjime apie Europos Ben
druomenę (The Times, birželio 7 d.) pa
reiškė savo nuomonę ir apie dažnai mini
mą eurokomunizmą. Anot jo, eurokomu
nizmo sąvoka dar nesanti aiški. Patys Eu
ropos komunistai atskirose valstybėse esą 
skirtingi. Vieni iš ju (Prancūzija, Italija) 
siekia valdžios per rinkimines urnas — 
demokratišku keliu, o kiti (Portugalija, 
Ispanija) pirmenybę teikia revoliucijai.

Paklaustas, kas atsitiktų su Europos 
Bendruomene ir Nato, jei kai kuriose 
valstybėse komunistai ateitų į valdžią, jis 
pareiškė, kad tose organizacijose turėtų 
dalyvauti tik demokratiškas vyriausybes 
turį kraštai. „Jeigu aš nesu įsitikinęs, kad 
kuri nors grupė priima demokratinius 
principus, tai aš jai prieštarauju“, pareiš
kė ministras. Tokia esanti ir Labour par
tijos politika, nors kartais jiems prisieiną 
susidurti su po įvairiais vardais pasislė
pusiais komunistais.

Kalbėdamas apie Nato organizaciją, jis 
prisiminė, kad joje dalyvavo ir nedemo
kratiškai valdomi kraštai .— Portugalija 
ir Graikija. Dabar ir ten padėtis esanti pa
sikeitusi. Tačiau esą verta įsidėmėti, kad 
Nato pagrindiniai uždaviniai yra gintis 
nuo komunizmo ir apsaugoti demokratiš
kąsias vertybes.

JUBILIEJINIAI LAUŽAI
Birželio 6 d. vakarą karalienei uždegus 

Windsoro parke pirmąjį Sidabrinio jubi
liejaus laužą, greit po to visame krašte 
suliepsnojo dar 102 oficialūs laužai. Dau
guma jų buvo sukrauti tose pačiose vieto
se, kur 1588 m. karalienė Elžbieta I įsakė 
uždegti pavojaus laužus, pranešdama apie 
Ispanų Armados atvykimą.

BRITAI APIE SAVO KARALIENĘ
„Karalienė nevažiuoja didžiausiu grei

čiu kaip Rusijos valstybės galva uždeng
tais ir neperšaunamais limuzinais, kurių 
skaičius saugumo sumetimais siekia 20 ir 
kurie lekia tuščiomis, stipriai saugomomis 
gatvėmis. Ne, ji važiuos vėžio žingsniu se
noviškoje neapsaugotoje karietoje pro di
džiausias žmonių minias padėkoti Dievui. 
Po to jūs matysite ją minioje tarp žmonių. 
Matysite, kaip žmonės džiaugiasi, sveiki
na ir didžiuojasi. Neapsiriksite sakydami, 
kad ji mumis pasitiki, o mes ją mylime“ 
(Daily Telegraph).

600 SAVIŽUDYBIŲ
Birželio 29 d. San Francisco mieste prie 

garsiojo Golden Gate tilto buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už tuos, kurie nusi
žudė šokdami nuo tilto. Nuo 1937 m„ kai 
tiltas buvo pastatytas, nuo jo nušoko 600 
savižudžių. Dar vienas prisidėjo sekančią 
dieną po pamaldų.

Kova radijo bangomis
Buvęs JAV International Broadcasting 

viršininkas dr. David Abshire, kuris pri
žiūrėdavo taip pat Radio Free Europe ir 
Radio Liberty stotis. Londono „Times“ 
(birželio 3 d.) paskelbė įdomų straipsnį, 
pavadintą „Rusijos taikinys kovoje dėl ra
dijo laisvės“. Jis rašo, kad Belgrado kon
ferencijoje didžiausia kova tarp Rytų ir 
Vakarų vyks dėl Helsinkyje sutartos lais
vos radijo informacijos.

Iš dr. Abshire straipsnio aiškėja, kad 
prieš kiek -laiko sklidę gandai apie minė
toms dviems radijo stotims grėsusį pavo
jų nebuvo tuščias prasimanymas.

Po Helsinkio konferencijos Vakarai ti
kėję, kad ne tik BE C, Voice or America ir 
Deutsche Welle nebebus trukdomos, bet 
taip pat laisvai galės siųsti informaciją 
Radio Liberty ir Radio Free Europe. Deja, 
taip neatsitikę. Nors tas trukdymas sovie
tams kaštuojąs apie 390 milijonų dolerių 
per metus, bet jis tęsiamas toliau.

Radio Free Europe transliuoja šešiomis 
kalbomis į Rytų Europą, o Radio Liberty 
— 16 kalbų į Sovietų S-gą. Tos dvi stotys 
pranešinėja Sovietų S-gos ir Rytų Euro
pos klausytojams apie įvykius, jų pačių 
krašte, kurių neperduoda Sovietų radijo 
stotys. Nors patys sovietai transliuoja į 
visą pasaulį 84-riomis kalbomis po 2.000 
valandų per savaitę, bet transliacijas, tai
komas jų piliečiams, laiko kišimuisi į sve
timus reikalus, todėl nesiderinančius su 
Helsinkio akto dvasia.

Labai galingi minėtųjų stočių siųstuvai 
yra Vak. Vokietijoje, Portugalijoje ir Is
panijoje. Sovietų vadams pradėjus spaus
ti ir įtikinėti, kad jos tarnauja JAV slap
tosios tarnybos reikalams, minėtųjų kraš
tų vyriausybės buvusios pradėjusios gal
voti apie stočių likvidavimą. Bet dr. Ab
shire turėjęs įtikinti Portugalijos valdžios 
atstovą, kad Free Europe stotis kaip tik 
pasitarnauja J. Tautoms, gindama jos 
chartoje apibrėžtas žmogaus teises. Sutar
tis buvusi pratęsta 15-kai metų.

Ispanijoje, Costa Brava pakrantėse, vei
kia labai galinga Radio Liberty stotis, sie
kianti Centr. Aziją Alma Atą ir Taškentą. 
Sovietų įtaigojami ispanai taip pat buvo 
nutarę per šešis mėnesius uždaryti Liber
ty stotį. Dr. Abshire lankėsi užs. reikalų 
ministerijoje Madride ir išsiaiškino, kad 
stotis tarnauja ne ČIA, bet laisvės (įskai
tant ir Ispaniją) reikalams. Terminuotas

Se/rfymos DIENOS
— Jugoslavijos prezidentas Tito nutarė 

sudaryti iš savo senųjų ir patikimiausių 
draugų „vidaus kabinetą", kuriame bus 
tik 7 nariai ir kuris pavaduos ligšiolinį 
partijos 12-kos narių vykdomąjį komite
tą.

— „Pravda“ paskelbė, kad tarp Mask
vos ir Leningrado netrukus pradės važi
nėti greitasis traukinys, galįs pasiekti 140 
mylių per valandą.

— Royal College Physicians išleido jau 
trečią savo tyrimų raportą, pavadintą 
„Rūkymas ar sveikata?“ Jame sakoma, 
kad kiekviena cigaretė „pavagia“ iš gyve
nimo 5į minutes.

— Bristolio universitetas gavo mėnulio 
dirvožemio pavyzdžius, kuriuos paėmė So
vietų mechaniškas satelitas Luna 24.

— JAV prezidentas Carteris pasisakė, 
kad Amerikos delegacija Belgrade kels 
Sovietų disidentų persekiojimo reikalą. 
Ypačiai esą susirūpinta likimu A. Šarans- 
kio, kuris apkaltintas valstybės išdavimu.

— Popiežiaus padėjėjas ir artimas ben
dradarbis msgr. G. Benelli paskirtas Flo
rencijos arkivyskupu, o mėnesio gale bus 
pakeltas į kardinolus. Spauda spėlioja, 
kad jis numatomas popiežiaus Pauliaus VI 
įpėdiniu.

— Sovietų muzikas G. Roždestvenski 
kviečiamas BBC simfonijos orkestro diri
gentu. Roždestvenski (47 m.) diriguoja 
Stockholme ir Los Angeles.

— Kariškas tribunolas Lvove nuteisė 
mirties bausme Andriejų Jakuševą, vokie
čių okupacijos metais bendradarbiavusį su 
naciais, o vėliau pasislėpusį Rostove.

— Sheffieldo teatras pasikvietė sovietų 
aktorių Olegą Tabakovą pastatyti Gogo
lio „Generalinį inspektorių“.

— Naujasis Sov. Sąjungos konstitucijos 
projektas turi 173 paragrafus.

— Seycheles respublikoje (60.000 gyv.) 
prezidentui J. Mancham išvykus į Com- 
monwealtho konferenciją Londone, jo val
džią paveržė min. pirm. A. Rene ir pasi
skelbė prezidentu.

— Wembley stadione škotų futbolo en
tuziastų padaryti nuostoliai (sulaužyti 
vartai, išdraskyta aikštė, sunaikintos kė
dės) siekia £15.000.

— Anglijoje, Elgin ligoninėje mirė maj. 
R. Bristov, kuris po automobilio nelaimės 
išgulėjo 18 metų be sąmonės.

— Pasak spaudos, britų kariuomenės 
dalinių šeimos ir Vokietijoje ruošė Sidab

draudimas atšauktas, bet nauja sutartis 
nepasirašyta.

Straipsnyje rašoma, kad iš pačios So
vietų S-gos valdžios surinktų duomenų 
matyti, kad gyventojai nėra patenkinti ži
nių cenzūra ir ieško jų kitur. Visuotinis 
gyventojų izoliavimas sudaro pavojų ne 
tik autoritatyvinėms vyriausybėms, bet ir 
pasaulio taikai.

Baigdamas autorius sako: „Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance išvykimo į Mas
kvą išvakarėse prezidentas Carteris pa
tvirtino Board for International Broad
casting rekomendaciją padidinti Radio 
Free Europe ir Radio Liberty transliacijas 
vienu trečdaliu, kad jos galėtų pagerinti 
kampaniją už žmogaus teises. Prezidentas 
negali vesti diplomatinę kovą dėl žmogaus 
teisių, rašinėdamas kiekvienam disidentui 
laiškus ar priimti juos Baltuosiuose Rū
muose.

Radijo transliacijos gali nutiesti tarp 
Rytų ir Vakari) tiltą, kuriuo keliautų tei
singas žinios iš vieno krašto į kitą ir tuo 
būdu išnyktų priešingumai, susidarę dėl 
vienos šalies uždaros sistemos.“

VENGRIJA IR VATIKANAS
Vengrijos komunistų partijos vadas Ja

nos Kadar per savo trijų dienų vizitą Ro
moje apsilankė pas popiežių ir turėjo 50 
minučių pasikalbėjimą. Šis apsilankymas, 
kurį popiežius pavadino nepaprastai svar
biu, nustebino ne tik Rytų Europos kata
likus, bet ir Vakarų diplomatinius sluoks
nius

Savo sveikinimo kalboje popiežius nu
rodė, kad Kadaro apsilankymas rodąs pra
džią Šv. Sosto ir Vengrijos liaudies res
publikos santykių pagerėjimo. Tie santy
kiai per 14 metų buvę įtempti ir nedrau
giški. Nedraugiškumo atmosfera dar ne
santi galutinai išsisklaidžiusi. Popiežius 
manąs, kad jis turįs atsižvelgti į tikinčių
jų ir Bažnyčios teises bei interesus, bet 
taip pat suprasti valstybės uždavinius ir 
veiklą.

J. Kadaras spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Vengrijos tikintieji šiandien 
nebeturį „sąžinės problemų“. Kaltę dėl il
gą laiką užtrukusių nenormalių santykių 
jis suvertė kardinolui Mindszenty.

Vizito metu įvyko Vengrijai nedraugiš
kos demonstracijos.

rinio jubiliejaus piknikus miestų gatvėse.
— Milijonas žmonių Londono gatvėse 

sveikino karalienę Elžbietą II jos Sidabri
nio jubiliejaus proga birželio 7 d.

„Morning Star“ (komunistų dienraštis) 
pavadino karalienės jubiliejaus iškilmes 
„genties ritualu“ ir „feodalizmo liekana“. 
Laikraštis siūlė, kad panašūs „liaudies 
festivaliai“ būtų ruošiami gegužės pirmo
sios progomis.

— JAV ambasadorius prie J. Tautų pa
reiškė, kad ne tik Nixonas ir Fordas, bet 
J. Kennedy ir Johnson buvę rasistai.

— Sekantį rytą po Jubiliejaus dienos 
apie 30.000 britų piliečių gavo per paštą 
specialų sidabrinį Jubiliejaus medalį, apie 
kurį iš anksto nebuvo įspėti.

— Britų Socialinės apsaugos ministras 
pranešė, kad rūkorių gydymas kaštuoja po 
2 milijonus svarų per savaitę,

— Kun, Paul Oestreicher, Amnesty In
ternational pirmininkas, norėjo dalyvauti 
religinėje konferencijoje Maskvoje, bet 
negavo vizos.

— Tasso agentūra Amerikoje ir „Prav
da“ Maskvoje aštriais žodžiais pasmerkė 
JAV prezidentą Carterį už „kišimąsi į sve
timus reikalus“, ginant žmogaus teises ir 
palaikant ryšius su disidentais.
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J. Keliuočio
„švyturys“ per du numerius išspaus

dino žinomo nepriklausomoje Lietuvoje 
žurnalisto, rašytojo, „Naujosios Romuvos“ 
bei kitų laikraščių redaktoriaus ir akty
vaus kultūrininko Juozo Keliuočio „pluoš
telį prisiminimų apie prieškarinį Kauno 
literatūrinį gyvenimą“ — LANGĄ PRAEI
TIN PRAVĖRUS.

Pradžioje pateikiamas pluoštas žinių 
apie prisiminimų autorių, tuo būdu lyg ir 
sudarant pasakojimams intelektualinį pa
grindą. Pamiršta tiktai paminėti, kad bol
ševikams užėjus, J. Keliuotis buvo 25 me
tams ištremtas į Sibiro pataisos stovyklą. 
Tik po Stalino mirties sovietų rašytojui I. 
G. Ehrenburgui tarpininkaujant, (1955 
m.) jis buvo iš stovyklos paleistas ir apsi
gyveno Vilniuje, kur verčiasi pripuola
mais darbais (knygų vertimais ir pan.).

Čia pateikiama viena kita J. Keliuočio 
prisiminimų ištrauka, supažindinanti su 
ano meto Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
puoselėtojais.

Trys draugai
„Mes trys — Faustas Kirša, J. A. Her- 

bačiauskas ir aš, jausdami vidinį giminin
gumą, įpratome beveik kasdien susitikti 
Konrado ar Metropolio kavinėse ir prie 
juodos kavos puodelio pasidalyti dienos 
įspūdžiais, pakomentuoti naujienas, pasi
ginčyti aktualiomis problemomis. Jei ku
rią nors dieną J. A. Herbačiauskas būda
vo ramiau nusiteikęs, tai Faustas Kirša 
savo kandžiomis, ironiškomis pastabomis 
visada jį įsiutindavo, sudinamindavo ligi 
kraštutinio paradoksizmo. Atsitikdavo, 
jog šis „lietuviškasis prometėjas“, kan
džiai „lietuviškojo rūpintojėlio“ įgeltas, 
pašokdavo nuo savo kėdės, bandydavo 
triukšmingai pabėgti iš kavinės, bet vėl 
sugrįždavo ir imdavo Kiršą purtyti už api- 
kaklės, visaip plūsti, šis niekad nepradė
davo karščiuotis, ramiai rūkydavo pypkę 
ir toliau „prometėją" erzindavo. Tokiu 
momentu įsikilšdavau ir kilusį ginčą nu
kreipdavau kita linkme arba iškeldavau 
kitokį klausimą, kurį panašiai visi trys 
spręsdavome, ir „prometėjas“, ir „rūpin
tojėlis“ nusiramindavo, pamiršdavo konf
liktą ir visi trys toliau ramiausiu ir drau
giškiausiu būdu šnekučiuodavomės toliau. 
Kai kada tokiuose pokalbiuose dalyvau
davo ir Kiršos draugė Marijona Rakaus
kaitė. Ji visada palaikydavo J. A. Herba- 
čiauską ir nuolat skatindavo dar į didesnį 
dinamizmą ir ekstravagantiškumą. Būda
ma operinių tragedijų aktorė, ji visada 
linkusi operinę tragediją perkelti į kas
dienio gyvenimo tikrovę, visiškai negalvo
dama apie realias tokio elgesio pasekmes. 
Tada būdavo prarandamas tikrovės juti
mas, ir, kilusias mintis bandant realizuo
ti, būtinai mus visus tris turėjo ištikti 
tragedija.

Kai J. A Herbačiauskas dėl susidariu
sios būklės (ją atleido iš darbo universite
te) nusprendė mirti badu ir apie tai pra
nešė visuose laikraščiuose, tai aš bandžiau 
ją sulaikyti, kad jis nepereitų tikrovės ri
bų, ir stengiaus jam sudaryti kitokią būk
lę, kurioje jis dar galėtų gyventi. Per Ra
šytojų sąjungą iš Ministrų tarybos išrūpi
nau jam pensiją, jį patą visokiausiais bū
dais stengiausi nuraminti ir grąžinti į tik
rovę. Nuvykau pas jį. Namuose jo nebu
vo. Bet pasirodė, jog J. A. Herbačiausko 
žmona dar ryžtingesnė. Bandžiau ją įtikin
ti, kad ji savo vyrą sulaikytų nuo bepro
tiškų žygių, ši irgi keista moteris ramiai, 
bet kategoriškai atsakė:

— Mudu su vyru esame amžini ir neiš
skiriami draugai... Jei jis nutars mirti, 
tai ir aš mirsiu drauge... Aš niekada ne
varžiau jo laisvės, niekad nebandžiau jo

Jonas Gailius

Atsiskyrimo uolos
Ten yra žibintas, bet liepsnelė niekuomet 
nešokinėja, — ar tokia tavo lemtis, ounm 
Širdie?

Rabindranath Tagore
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Gal būt, neklysti, kai sakai, jog manyje susitel

kė ne tik gyvenimo geismas, bet ir ramybė, vidinis 
atslūgimas ir giedra.

Mėlynėje besisupančio paukščio svaigi laisvė.
Ir tik vidumi pajaučiamas džiaugsmas.
Už (Jrumstų jūrų, tyvuliuojančių upių, plačių 

lygumų ir rūsčių kalnų klauseisi balso, kurį vos at
pažinai.

Atplaukė tarsi seniai dainuota daina. Atskrido 
ir nubangavo ežero paviršiumi. Vėjas suošė medžių 
šakose, pravirkdydamas graudulinga melodija.

Atrodė, tarsi būtų prasivėrusios durys švariai, 
didelei meilei, kad kiti mokėtų mylėti ir gyventi.

Bet dėl ko sakai, kad visa tai aplenkė tave?
Kodėl priduri, kad tavo gailesys beprasmis, 

kad tavęs neverta gailėtis?
■ 2---------

Auksinio rudens nerimo vandenynai subanga
vo praskrendančių paukščių ilgesingu šauksmu.

Spindulių sidabru išbarstytuose rytuose volino-

prisiminimai
gyvenimo nukreipti kitu keliu... Jei jis 
mirs, tai ir aš mirsiu drauge su juo... o 
jei jis gyvens, tai ir aš drauge su juo gy
vensiu...

Šie kategoriški, kuo ramiausiai ištarti 
žodžiai, atrodė, plaukia iš giliausio įsiti
kinimo, ir aš nusprendžiau, jog mano pa
stangos — beviltiškos. Tad pakilau ir at
siprašęs liūdnas išėjau.

Nuėjau į Konrado kavinę ir prisėdau 
peir J. A. Herbačiausko staliuko. Užsisa
kiau juodos kavos, ir pradėjome draugiš
ką pokalbį.

— Mano nusprendimas mirti badu ne
atšaukiamas. — garsiai ir ekspresyviai ta
ria J. A. Herbačiauskas. — Ir nebandyk 
mane paveikti, kad pakeisčiau šį galutinį 
sprendimą.

— Bet mes ne patys savo valia prade
dame gyventi, ne patys save pagimdome 
ir neturime teisės patys nutraukti sau gy
vybę.

I mano šiuos filosofinius teiginius jis 
nieko neatsako. Nebando nei jų kritikuoti, 
nei paneigti. Matyt, jis pats prieš juos be
jėgis. Bet bando mane paveikti emociniais 
motyvais:

— Kai a!š šitaip mirsiu, tuojau Lietuvo
je kils neregėta negirdėta revoliucija ir 
nuo žemės paviršiaus nušluos visą šią ne
teisingą santvarką ir visą šią egoizmu ir 
miesčioniškumu persisunkusią visuome
nę...

— Gal konkrečiau nurodytumei, kas gi 
iš tiesų įvykdys šią revoliuciją?

šešupietė

Tėvynei
(Brolių tremtinių ilgesio giesmė)

Žydriajam ilgesy kasdien aš skendėja lyg jūroj 
ir į tave tiesiu rankas, mana brangi Tėvyne! 
Juk tu savuoju grožiu dar vaikystėje užbarei 
ir giesmę vyturio širdin įspaudei sidabrinę.

Ir švmdien savo gražų, mielą Suvalkijos kraštą 
ataudžia atminty su meile tarsi aukso giją. 
Matau Šešupę, Nemuną, lankų gėlėtą krantą 
ir obelį pabalusią žiedais, kai gausiai lyja.

Vaizdai it ekrane vis keičias prieš akis iš lėto. 
O štai jau tarsi pasigirdo „Gloria“ didingai.
Menu, kai, pagaliau sulaukus mums šventų Kalėdų, 
šiam Kūdikiui Betliejaus galvos mūs palinko...

Tai buvo jau prieš daugel daugel ilgesingų metų... 
Dabar mums šypsos svetima, ne mūs žydra 

padangė...
Paguodos čia taip pat mums svetimos ir retos, 
nes kasgi gali pavaduoti mums Tėvynę brangią?!

Todėl su ilgesiu skrendu aš į tave, gimtine, 
kuri kadaise puikaviaisi rūtom, lelijėlėm.
Sakyk, kada gi pagaliau išgirsiu taip malonią žinią, 
kad tu svetingai mums, klajūnams, vėl vartus 

atkėlei?
Ar šie Naujieji Metai saulę mums atneš, Tėvyne? 
N (įkeldins mus lyg pasakos sparnais į tavo gojų? 
Ar mūsų širdys varganos, tas praeities dainas 

atminę, 
su saulėta viltim sutiks mįslingąjį rytojų?
O Tėvyne!

Lietuva, 1977. I. 1.

si tamsių dūmų baisenybės. Dusliai ūkavo virpanti 
žemė, tartum griausmo vyčių plakama.

Džiaugsmingai zyzdama praskrido bitelė ir, lin
guojančių gėlių suviliota, nusileido į kvepiantį žie
dą.

Gėrė įnikusi kvapias sultis, dūzgė ir, apsukusi 
nektaru, žvilgterėjo į sidabrinius spindulius.

Atsirėmęs į medinę tvorą, mačiau rudeniškų 
varsų žaismą, gėriau gelstančių lapų kvapsnį, taf- 
turn kažin ko laukiančių jurginų liepsnojančias 
spalvas ir sunkiai alsuojančią upę.

Mano krūtinę draskė dūmų kamuoliai, riedė
dami gūdžiai aimanuojančia tėviškės žeme. Mirtimi 
dvelkią kvapai smaugė gerklę.

Uždėjau ant pečių rankas. Norėjau kažin ką 
pasakyti, bet negalėjau žodžių surasti.

Gal tada kalbėjo mano akys. Tačiau neįmanu 
buvo jų suprasti, kai jas uždengė vokai, tarsi norė
dami nuslėpti rūškaną tikrovę.

Tada pajutau, kad tarp mūsų įsivogė bedugnė, 
tolindama nuo išsigandusių namų, sulinkusių me
džių. gelstančių laukų.

Nepasakiau, ką taip troškau išplėšti iš savo šir
dies ir sukrauti į tavo vidų.

3 ---------
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norėtum tiek daug pasakyti, bet aplinkui — 
mirtina kančia.
Ne laukai, nei sodai dar nežydi.
Prisimeni, kaip matavau dūmų kamuoliais lau
kimo minutes.
Aplinkui viskas pradeda akmenėti nuo betiks
lių valandų griūties.

— Pirmiausia sukils visi studentai: jie 
dar nesužaloti, jie dar svajoja apie švie
sesnį gyvenimą... Jie kaip audra karštą 
vasaros dieną perkūnais ir žaibais trenks 
į šią sukiaulėjusią visuomenę!.. Paskui su
kils ir daug jaunų karininkų (aš juos pa
žįstu ): jie su patrankomis ir kulkosvai
džiais išeis tratinti šių kiaulidžių! Pats pa
matysi, kaip bus gražu ir šviesu gyventi 
Lietuvoje, kurioje nebebus nė vienos 
kiaulidės... Niekur nebejausi šios kiaulių 
smarvės. Visur žydės kvepiančios gėlės, 
visur giedos vieversėliai ir čiulbės lakš- 
titgalos... Prie šios revoliucijos prisidės 
ir visi šviesūs, geros valios Lietuvos žmo
nės. Tu net nežinai, kiek daug jų Lietu
voje yra! Jie dabar pavergti, jie išgąsdin
ti, jie dabar tyli ir skausmingai mąsto, tie 
visi Lietuvos rūpintojėliai... Bet jie su
kils, pakels savo galvas — ir pasaulis su
drebės!..

— Viešpatie, koks jūs siurrealistinis ro
mantikas! Aš irgi šiek tiek pažįstu dabar
tinį Lietuvos gyvenimą ir tikrai žinau, jog 
dėl jūsų mirties Lietuvoje nekils jokia re
voliucija... Tiesa, studentai dabar, jums 
kalbant, visada triukšmingai ploja. Bet 
jums taip savavališkai mirus, daugelis 
tars: „Na, ir keistuolis tas Herbačiaus
kas!“ O pasitaikys ir tokių, kurie išdrįs 
ir šitaip pasakyti: „Štai žuvo dar vienas 
varijotas!“

J. A. Herbačiauskas ligi kraštutinės ri
bos įsiunta, beklausydamas šių mano žo
džių. Matyt, pajunta savo pozicijos silp
numą. Staiga kumščiu trenkia į marmuri
nį staliuką, kad visi ant jo buvę indai 
šokteli aukštyn ir ima skambėti. Ligi šiol 
prie manęs jis niekad nebuvo taip pasiel
gęs. Pats irgi pašoksta nuo kėdės ir su
rinka:

— Aš tai galutinai ir neatšaukiamai esu 
nusprendęs ir tau draudžiu šį klausimą iš 
naujo kelti! Ir atsisakau toliau su tavim 
sėdėti prie bendro stalo!

Surikęs demonstratyviai išeina iš kavi
nės, su manim net neatsisveikinęs. Visi 
kavinės lankytojai stebi šią triukšmingą 
sceną.“

(Po kiek laiko draugai vėl susitinka ir 
pasikalbėjimas vyksta toliau).

— Taigi klausykite: paskutinę gyveni
mo dieną man išaugs milžiniški sparnai, 
kaip visas Kaunas. Aš jais suplevėsuosiu, 
ir šiame Babilone neliks akmens ant ak
mens. Visi niekšai žus! Tu. Kirša. dar šią 
naktį išvažiuok į savąjį Senadvarį, kitaip 
kilusi ši apokalipsinė audra tave nublokš 
ant Antalieptės bažnyčios bokšto, ir tu ta
da šauksi, rėksi, iš viso pasaulio reikalau
damas pagalbos, o tada tau jau niekas jos 
nesuteiks! Tad verčiau tučtuojau išva
žiuok į savąjį Senadvarį!

— O ar Vytauto bažnyčia irgi bus su
naikinta? — tyliai paklausia Kirša.

— Vytauto bažnyčia išliks. Eet ar ka

Vatikano Rytų politika
Romoje neseniai pasirodė JAV gyvenan

čio jėzuito tėvo A. U. Floridi knyga, pava
dinta Maskva ir Vatikanas. Dvisavaitinis 
žurnalas „East-West Digest“ persispausdi
no iš „Christian Order" R. Lacoste para
šytą remiantis ta knyga straipsnį, kuria
me kritiškai žiūrima į Vatikano Ostpoliti- 
ką. Straipsnio autorius pasisako, kad dėl 
Vatikano atslūgio politikos labai kenčia 
katalikiškieji kraštai, ypačiai Ukraina ir 
Baltijos valstybės. Knygos įžangoje tiesiog 
esą sakoma, kad Vatikanas praradęs tikin
čiųjų pasitikėjimą ir moralinę jėgą.

Straipsnyje nurodoma daugybė konkre
čių pavyzdžių, kaip atskirose Europos, 
Afrikos ir Azijos kraštuose (įskaitant Ki
niją) Vatikanas per tikinčiųjų galvas tie
sia ranką nevaisingoms dipjlomatinėms 
deryboms. Popiežius Paulius VI esąs visiš
kai nukrypęs nuo Pijaus XI ir Pijaus XII 
praminto kelio.

Labai smulkiai ir išsamiai išnagrinėta 
katalikų padėtis Vengrijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Ukrainoje. Nurodoma, kaip 
daug iškentėjusiam kardinolui Slypij bu
vo atsakytas patrijarcho titulas, kap per 
30 metų Ukrainoje nebuvo paskirtas nei 
vienas katalikų vyskupas, kai tuo tarpu 
dišimtis Ukrainos vyskupų mirė kalėji
muose.

Paskutinis straipsnio skyrius paskirtas 
Lietuvos katalikams. Ten sakoma: „Jonas 
XXIII norėjo išgelbėti kraštą, kurio dau
guma gyventojų (80%) yra katalikai. Jis 
stengėsi gauti Chruščiovo leidimą Lietu
vos vyskupams dalyvauti Vatikano Tary
boje. Jis norėjo atstatyti dvi arkivyskupi
jas, keturias vyskupijas ir prelatūrą „nul- 
lius“, kurios buvo laisvos nuo 1940 m. ru
sų invazijos, bet jam nepasisekė.“

Toliau sakoma, kad šimtai tūkstančių 
lietuvių buvo ištremta į Sibiro stovyklas. 
Iš jų tik 35 tūkstaničai sugrįžo po Stalino 
mirties.

„Dar prieš Paulių VI Roma norėjo pa
skirti komunistų valdžios aprobuotus vys
kupus, tikėdama, kad tuo būdu viskas su
sitvarkys. Atsitiko kitaip: daugiau kaip 
šimtas kunigų ir keletas vyskupų pateko į 
kalėjimus, šimtas atštuoni buvo deportuo
ti, vyskupai Steponavičius ir Sladkevičius 
ir kun. Zdebskis buvo internuoti“.

Pirmasis vyskupas kankinys buvęs Tel
šių vyskupas Borisevičius. toliau seka Ra
manauskas, Matulionis ir Reinys. Arki
vyskupas Skvireckas ir jo padėjėjas vysk. 
Brizgys klaidingai priskaityti prie ištrem
tųjų.

Suminėtos tikinčiųjų peticijos L. Brež
nevui, J. Tautoms ir Šv. Tėvui. Paskuti

Keičia erdvę, keičia laiko kaitą neapakomai 
negailestingas ilgesys.

Ir neši man didelę puokštę balto sniego gėlių 
nuo to sidabrinio upokšnio, kurio negaliu pasiekti, 
kad priimčiau, ilgesį.

4---------
Gailesys kaip rudeninio jurgino žiedo vainik

lapiai parausta kančios spalva ir rasos lašais kren
ta ant žemės.

Gailesio neišsako vaizdingiausi žodžiai: jis te
ka krauju, daužo širdies tvinksniu, varva sūriais 
prakaito lašais, užgula krūtinę nemiego naktimis.

Kas yra kančia? Kas skausmas, sielvartaujanti 
širdie?

Gal tai žemėje vėtrų išraustos duobės, pūliuo
jančios kaip atviros žaizdos. Gal tai nudraskytos 
medžių šakos, nespėjusios pasipuošti lapais ir žie
dais.

Gal tai besivoliną dūmai, troškiną ilgo lauki
mo svajones.

Kas yra ilgesys, neapsakomai negailestingas ir 
nepermaldaujamai rūstus?

Gal akmenimis pavirtusios sustingusios uolos, 
gal betikslių dienų griūtis, gal pavargęs, nelygus šir
dies tvinksnis.

Tai jis, nepasotinamas ilgesys, juodais debesi
mis užgožia erdvę; tai jis keičia laiko tėkmę, apkar
timo potvyniu nublokšdamas tarsi upę į apstulbusią 
prarastos ramybės liūną.

Kai mėgini paimti ilgesį į rankas, jos nusvyra, 
nepakeldamos suakmenėjusios naštos.

Parpuoli prie jo, bet jis kaip kietas akmuo net 
ašarų nesugeria.

nauninko Tumo-Vaižganto klebonija iš
liks, tai to dar negaliu garantuoti. Grei
čiausiai ji bus iš pamatų sugriauta! Lape
nas bus nublokštas į kiaulidę, ir kiaulės 
jį gyvą suės! Prezidentūros rūmai nuskęs 
į patį pragaro dugną, ir pėdsakų neliks, 
kad jie kada nors egzistavo.

— O Valstybės teatras, tur būt, išliks? 
— vėl ramiai susimąstęs paklausia Kirša.

— Kur dabar Valstybės teatras — atsi
vers tik ežeras, o prie jo tik liks iškaba su 
užrašu: „Valstybės teatras“.

— Kaip baisu! — susijaudina Faustas 
Kirša.

— Žinoma, baisu! Čia tau ne Marijonos 
glamonės!

Kirša vėl nutyla ir susimąsto. Aš irgi 
tyliu.

Ties Metropoliu kits kitam karštai pa
spaudžiame rankas ir išsiskirstome. J. A. 
Herbačiauskas nuslenka miegoti į savo 
butą. Faustą Kiršą palydžiu į „Naujosios 
romuvos“ redakciją, nes jis neturi savojo 
buto. Aš tame pačiame name kopiu į ket
virtąjį aukštą, kur dantų kabinete turiu 
išsinuomavęs mažytį kambarėlį.

niojoje esą prašoma, kad popiežius neskir
tų ateistinės valdžios pristatytų vyskupų 
ir jų negintų.

Norėdami išlikti ištikimi popiežiui, Lie
tuvos katalikai saką, kad E'ažnyčia buvo 
apgauta. Jie smerktą apgavikus ir mario
netes vyskupus. Jie parašę popiežiui:„Ty
los Bažnyčia nesupranta politikos, kuri 
nieko nepadeda, o tik sudaro sąlygas ate
izmo triumfui“.

Paabigoje sakoma, kad diplomatija, ku
rią praktikuoja „popiežiaus Kissingeris" 
arkiv. Casaroli ir jo asistentai monsinjorai 
Poggi. Pignedoli ir Cheli, jau tęsiama ne
be nuo šiandien.

Su lietuviais 
pusaulijįv

PREMIJUOTAS RAŠYTOJAS 
J. GLIAUDĄ

Lietuvių Rašytojų Draugijos surengta
me novelių konkurse vyskupo M. Valan
čiaus tema vienintelė premija (250 dol.) 
buvo paskirta rašytojui Jurgiui Gliaudai. 
Jo parašytos novelės pavadinimas „Vys
kupo šešėlyje“.

MIRĖ VL. MINGĖLA
Detroite balandžio 29 d. mirė žinomas 

lietuvis žurnalistas Vladas Mingėla (71 
m.). Gyvendamas išeivijoje, jis plačiai 
reiškėsi lietuviškoje spaudoje, ypačiai pri
statydamas iškilesnes asmenybes. Apie 
vieną tokių asmenybių — kun. Antaną 
Miluką — yra net atskirą monografiją iš
leidęs.

Reiškėsi VI. Mingėla šiek tiek ir be
letristikos srityje. Prieš kiek laiko buvo 
išleidęs beletristinių pasakojimų knygą 
„Medinis Dievas“, kurią spausdino Nidos 
klubo spaustuvė.

J. GRICIUS — BALDU MEISTRAS
„Darbininkas“ aprašė labai originalų 

medžio darbų specialistą, New Yorke gy
venantį Joną Gricių. Pvz. jis pagamino 
vaikams lovą kartu su „darbo“ .kambariu 
ir drabužių spinta. Šis baldas buvęs išsta
tytas net viename Manhatteno banke pa
rodai. Apie jį ir kitus J. Griciaus darbus 
rašoma:

„'Atrodo, kad čia būtų koks sunkvežimis 
ar autobusas, o tai puikus meisterio kūri
nys vaikams. Viršuj lova, apačioj po lova 
— drabužinė. Kur šoferis sėdi, padaryta 
darbo stalas, o kur motoras stovi, erdvė 
žaislams susidėti. Dominuoja beržo medis.

Jonas Gricius yra ne kartą buvęs Euro
poj ir iš ten daug ką pasisavinęs, čia im
portavęs.

Jis specializuojasi spintų srityje. Daro 
įvairiausias spintas, į kurias telpa ne 'tik 
lentynos, bet ir barai, rašomieji stalai, lo
vos. Atsidaro spintos durys, ir nusileidžia 
lova. Paskui ji taip pat lengvai pakeliama 
į viršų ir uždaroma spintoje.“
ORGANIZACIJA LAIKRAŠČIUI LEISTI

Australijos Lietuvių Bendruomenė nu
tarė sukurti kooperatinę, pelno nesiekian
čią sąjungą Bendruomenės laikraščiui 
leisti. Toji sąjunga vadinsis „Mūsų Pasto
gė Publishing Society“ ir bus įregistruota 
NSW valstijoje su būstine Sidnėjuje. Tam 
reikalui paruoštos specialios taisyklės, pa
gal kurias sąjungos nariais gali būti tik 
Australijos Lietuvių Bendruomenės na
riai. susimokėję po 40 dolerių įstojamojo 
mokesčio. Be įstojamojo mokesčio sąjun
gos nariai įsipareigoja 100 dol. atsakomy
be, jei sąjunga subankrutuotų. Sąjungai 
vadovaus jos narių išrinktas komitetas.

AUSTRALIJOS LJS
Adelaidės skyrius suorganizavo kartu 

su latviais ir estais „Baltų Jaunimo Semi
narą“ latvių namuose. Buvo visa eilė pa
skaitų, liečiančių baltų kraštus bei išeivi
jos problemas. Pvz. „Įvadas į baltų kraš
tų isteriją“, „Kelionės į baltų kraštus“, 
„Žmogaus teisių pažeidimas bal*ų kraš
tuose“, „E'altų imigrantų integracija į 
australų gyvenimą, išlaikant .savo tautinę 
ištikimybę“, „Kultūrinis apsikeitimas su 
kitomis tautybėmis“, ir t. t. Kartu su tuo 
išleistas leidinys, kuriame atspausdintos 
visos paskaitos bei seminaro protokolai. 
Atrodo, jiems taip gerai pasisekė, kad at
eityje planuoja daugiau ir gal dažniau tu
rėti tokio 'pobūdžio seminarus.
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BRITANIJOS LIETUVIU MEKA»

iliritanijos lietuviai nesileidžia į kom
promisus dėl dviejų dalykų: E. Lietuvio ir 
Sodybos. Abu jie yra nuolatinių diskusijų 
ir kritikos objektai, abu dažniau papeikia
mi, negu pagiriami, bet pabandyk pasiūly
ti juos likviduoti! Sodyba ir laikraštis 
mums yra tarsi čigonams žmonos — daž
nai jų kailis iškaršiamas, bet be jų pasi
likti nenorima...

Paliksim laikraštį kitam kartui, o dabar 
pasivaikščiosime po tą Britanijos lietu
vių mažąją Lietuvą — Sodybą, kurioje 
praėjusį savaitgalį įvyko tradicinis lietu
vių sąskrydis.

Šiaip jau šios salos lietuviai dėl didelių 
atstumų ir dar dėl įvairių tikrų ir prasi
manytų priežasčių labai dažnai ir gausiai 
Sodyboje nesilanko. Bet Sekminės (dabar 
sakoma Spring Bank Holiday) yra išimtis. 
Savo natūraliais miškeliais, ežerėliu ir 
upeliuku taip artimai primenanti Lietuvą, 
Sodyba yra tarsi arabams šventoji Meka, 
kurią vieną kartą metuose reikia aplanky
ti. Lygiai kaip neišvengiamai reikėdavo 
aplankyti savo parapijos atlaidus, susitik
ti kūmus ir kaimynus, atsikimšti alaus 
statines, iš širdies išsikalbėti ir išsidainuo- 
ti. Ypačiai tas apsilankymas yra mielas ir 
sukelia nostalgiškus sentimentus tiems, 
kurie Sodyboje dažniau lankosi ar šiaip 
kuo nors prie jos išlaikymo ar pagražini
mo yra prisidėję.

*•»
Štai įžengiame pro aukštus Sodybos var

tus ir atsirandame prie kalvos, skleidžian
čios jauno pušyno malonų aromatą. Dar 
1975 m., kai buvo švenčiamas pirmas 
DBLS dešimtmetis, ir ant tos kalvutės sta
tomas paminklinis kryžius, jos pakraščių 
brūzgynuose tebesiveisė lietuvių mitologi
joje išgarsintieji žalčiai. Administracijai 
kalnelį apvalius, jo pagražinimo ėmėsi a. 
a. darbštus ir gamtos, grožį mėgstąs pensi
ninkas K. Žeimys. Jis apsodino kalnelį pu
šaitėmis (dabar jau virstančiomis tikro
mis pušimis), o pakelę rododendrų krū
mais. Dėl jo įdėto darbo ir rūpesčio buvo 
užsimota tą kalnelį pavadinti „Žeimio kal
neliu“. Bet jis pats netrukus pasimirė, vė
liau pasikeitė Sodybos administracija, 
taip idėja ir liko neįgyvendinta.

Artėjant prie kryžiaus, kalnelio papėdė
je gražiai į aukštį pasinešę auga du jauni 
kiparisai. Daugiau kaip prieš dešimtį me
tų juos iš mažų sėklelių kambary išdaigi- 
no buvusi Sodybos „gaspadinė“ Emilija 
Lūžienė. Ūgtelėjusius medelius ji perkėlė 
į kalnelį, tuo būdu norėdama įamžinti sa
vo ir vyro buvimą Sodyboje. Kiparisai 
gražiai auga, net pernykščios vasaros 
sausros jiems nepakenkė. Tik pati jų so
dintoją, sunkios ligos vis labiau slegiama, 
nebepajėgė šiais metais atvažiuoti, savo 
augintinių pasižiūrėti.

Štai ir pats kryžius, kurio sankryžoje 
teberimo dar 1957 m. įsodintas Rūpintojė
lis. Kas būtų galėjęs patikėti, kad šis, 
nors ir meistriškai, bet iš gabalų sudurs
tytas kryžius taip ilgai išsilaikys. Už tai 
turime būti dėkingi Sodybos administra
toriams, kurie prieš Sekminių iškilmes pa
kvietė Britų Tautinėje Meno Galerijoje 
dirbantį meno restauruotoją Vincą Jokū
baitį. Jis iš negailestingai laiko apnaikin
to senojo kryžiaus padarė beveik naują. Ir 
prikalė dvikalbę lentelę su tokiu užrašu: 
„Karalienės Elžbietos H sidabriniam jubi
liejui ir Didžiosios lEiritanijos Lietuvių Są-

(SEKMINIŲ SĄSKRYDŽIO ĮSPŪDŽIAI)

jungos Trisdešimtmečiui prisiminti. 1977 
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Čia, prie to kryžiaus buvo atlaikytos ir 
tradicinės Sekminių atlaidų pamaldos. Su
sirinko jau nebe tūkstantinė, o gal trejeto 
šimtų daugiausia žilagalvių tautiečių bū
rys. Laikas retina mūsų gretas...

Nors ir žvarbiam vėjeliui su smulkaus 
lietučio priemaiša pučiant, iškilmingas 
pamaldas atlaikė iš Romos atvykęs prel. 
L. Tulaba, asistuojant kun. A. Gerybai. 
Svečias, nebijodamas persišaldyti, pasakė 
ilgoką, gražų, gyvenimo pavyzdžiais per
pintą pamokslą. Tik gaila, kad jis po iškil
mių greitai išskubėjo, nespėjus šio laik

raščio korespondentui daugiau pasikalbė
ti.

Prieš pasitraukiant nuo kryžiaus, dar 
paminėtina viena naujovė — pensininko 
P. Šablinsko ten pat pastatyta miniatiūri
nė pilaitė, turinti vaizduoti Vilniaus Gedi
mino pilį. Tur būt jis užsimojo šią pilaitę 
statyti, pasiskaitęs apie prof. kun. St. Ylos 
Amerikoje pastatytąją tikrą Gedimino pi
lį. Gal būtų buvę geriau, kad šitam stati
niui būtų buvusi parinkta kuri kita vieta, 
nes toji menka pilaitė truputį gadina 
kryžiaus panoraminį vaizdą. Perstatyti ir 
padidinti niekada nevėlu.

Šiek tiek neįprasta atrodė ir antroji 
naujovė — žolyno pakrašty, per visą kie
mą padarytas iš geležies rūda sugadintų 
smiltainio akmenų vadinamasis „rock gar
den“. Jeigu taip arti namų fasado buvo 
reikalinga tvora, tai gal dailiau būtų atro
dęs paprastas lauko akmuo ar net betoni
niai blokeliai. Gal būt, kai akis pripranta, 
ir šitie netvarkingai sumesti smiltainiai 
pasidaro gražūs. ***

Nevaikščiosim šiais metais apie maudy
mosi baseiną, po pievas ir daržus — oras 
šaltokas, kartais lietus papurškia, o vidu
je taip dailiai visur išpuošta ir gana jau
ku. Gal tik pažymėtina, kad tas padaržės 
miniatiūrinis nameliūkštis, kurį kadaise 
Jaunavedžių vila vadindavo, dabar nuo
latinių vasarotojų gražiai išpuoštas, apso
dintas krūmais ir perkrikštytas nauju 
„Žvejų namelio“ vardu. Nežinia, ką jie ten 
žvejoja...

Tad keliaukime į vidų, kur tarp dviejų 
barų įsiterpusi, kilimais išklota, erdvi ir 
jauki valgykla. Norintieji čia galėjo ska
niai >ir iki sočiai pavalgyti. Bet vis dėlto 
gana žymi svečių dalis nori pasinaudoti 

labai madingu šitame krašte piknikavimu, 
ir lenda į savo mažytes palapinaites. Ir 
tikrai malonu nors, retkarčiais ne prie sta
lo, o ant žolės išsitiesus vištienos kulšį 
nugraužti, alaus buteliu užsigeriant...

Gal sunkiausias dalykas pravesti kokią 
nors rimtesnę programą. Apie paskaitas ir 
nekalbėk. Kas jų klausysis — žmonės at
važiavo pasilinksminti, kaimynų ir drau
gų susitikti, užsimiršti. Priimtiniausia įsi
smaginusiai publikai yra vad.iamoji me
ninė dalis, kurią šiais metais beveik išim
tinai atliko jaunieji. Tos programos pra- 
vedimo pareigos teko DBLS centro valdy
bos pirmininkui J. Alkiui.

Pasveikinęs sąskrydžio dalyvius DBLS 
30-ties metų sukakties proga, jis nedels

damas pakvietė visur nevengiančią pasi
rodyti Gloucesterio jaunų mergyčių taut, 
šokėjų grupę, kuriai sumaniai vadovauja 
M. Gelvanauskienė. Ji atlieka puikų dar
bą, ruošdama busimuosius rimtus šokėjus.

Šios jaunosios „blezdingėlės“ pasiilsėda- 
mos pašoko keturis taut, šokius. Akordeo
nu joms grojo Jonas Kupstas. Publika ne
pagailėjo mažytėms aplodismentų.

Po jų išėjo „veteranai“ — Londono jau
nimas, praėjusiais metais net JAV šokių 
šventėje dalyvavęs. Po kiekvieno pasiro
dymo matosi jų pažanga — vadovių V. Ju
rienės ir F. Senkuvienės darbo vaisius. 
Grakščios jaunų merginų ir vaikinų poros 
pašoko keletą šokių. Akordeonu jiems gro
jo D. Rusinąs.

Programos pertraukos metu J. Alkis 
pristatė čia pat ant sienos kabantį didžiulį 
D. L. K. Kęstučio paveikslą. Po trisdešimt 
metų Britanijos lietuviai pradėjo puošti 
savo viešąsias patalpas Lietuvos kuni
gaikščių paveikslais. Kai kur, pvz. Mel
bourne, pradėjo kunigaikščius nukabinė
ti, įrodinėdami, kad jie labiau tinką ne sa
lių ir klubų, o raštinių patalpoms. Skonio 
dalykas).

Šį didelį, gražiai įrėmintą paveikslą nu
piešė dali. Marija Barėnienė-Piaras. Nebū
nant pačiam dailininku, sunku spręsti apie 
šio ar kito paveikslo meninę vertę. Tačiau 
man ir daugeliui kitų tautiečių Kęstutis 
atrodė gražus ir didingas. Gaila, kad pri
statydamas paveikslą, programos vedėjas 
nepakvietė pasirodyti ir čia pat sėdėjusią 
jo autorę, M. Barėnienę.

Kai kas abejoja, ar nevertėjo kuni
gaikščiais ir karaliais puošti tik Londono 
Namus, o Sodybą, turinčią mišresnę tarp
tautinę publiką, gražinti Lietuvos gamto

vaizdžiais. Apie tai pasiteiravau Sodybos 
vedėjos Bernadetos Snabaitienės nuomo
nės. Ji esanti paveikslu labai patenkinta.

— O kaip jūs pristatysite Kęstutį ang
liškiems klientams? — paklausiau.

— Grand Duke of Lithuania, — atsakė 
nemirksėdama.

Galiu šia proga mieląją Bernadetą pa
drąsinti, kad ji neapsiriks, jeigu pavadins 
Kęstutį ir „King of Lithuania“. Paskuti
niuoju metu mūsų istorikai vis garsiau 
ima įrodinėti, kad anuo metu Lietuvos ku
nigaikščiai svetimųjų buvo tik karaliais 
vadinami. Pvz. J. Damauskas („Draugo“ 
kultūr. priedas, bal. 16 d.) rašo: „Vyriau
siems Lietuvos valdovams titulą „Lietuvos 
Didysis Kunigaikštis, esmėje, pradėjo tai
kyti lenkai, ypač nuo Dlugošo laikų, t. y. 
nuo XV a. vidurio“. Pats Kęstutis save lai
kęs karalium. Taip vadinęs jį popiežius ir 
kryžiuočiai, su kuriais Kęstutis daug ka
riavo.

• ••
Na, bet grįžkime prie meninės progra

mos užbaigos, kurią atliko Just. Černis. V. 
O'Brien'ui akompanuojant, jis. gražiu, sul
tingu balsu solo padainavo keletą lietuviš
kų dainų (Išėjo tėvelis į žalią girelę, Vai 
greičiau, greičiau, Pamylėjau vakar, Dul, 
dul dūdelė). Jam ilsint, V. 0‘Brien piani
nu paskambino tris puikius dalykėlius. 
Tik gaila, kad sunerimusios publikos gar
sai neleido kaip reikiant muzika pasigėrė
ti. Programą užbaigė J. Černis su daina 
Tamsioj naktelėj.

O dabar jau prasidėjo tikrasis jomar- 
kas. švystelėjusi saulutė išviliojo žmones 
į kiemą, būreliai spietėsi prie skautų ir 
jaunimo bazaro, vienas kitas pažiūrėjo ir 
kantriosios B. Daunorienės atsivežtas lie
tuviškas knygas. Perkančių daug nesima
tė...

Laiko daug, jubiliejinis savaitgalis il
gas. Saulutei besėdint už miško, vieni pa
traukė į namus, o kiti vėl rinkosi į salę, 
kurioj pasigirdo muzika ir pradėjo suktis 
poros...

B. Šarūnas

NAUJAS ALAUS BRAVORAS UTENOJE

Klovinių kaime, prie Utenos čekų dar
bininkų grupė, vadovaujama žinomo alu
dario J. Koprivos pastatė didelį ir moder
nišką alaus bravorą. Jau pasirodęs rinko
je pirmasis naujojo bravoro alus, pava
dintas „Žigulinis“, „Baltija“ ir „Lietuviš
kas“.

Tuo tarpu turima rūpesčio su vandeniu, 
kuriame esą nemaža chloro rūgščių. Įren
gus specialų artezinį šulinį ir pilnai išplė
tus gamybą, bravoras pagaminsiąs 7.2 mil. 
dekalitrų „čekiško“ alaus per metus. Tai 
būsiąs didžiausias alaus bravoras Baltijos 
valstybėse.

Kaip rašo Lietuvos spauda, iki šiol dar 
vis susidaro eilutės prie alaus parduotu
vių.

LYDEKOS ŠUOLIS

Kapsuko gyventojas V. Kučinskas išėjo 
pasivaikščioti Šešupės pakrantėmis. Stai
ga upėje kažkas smarkiai pliaukštelėjo, o 
po kojomis žnektelėjo didelė žuvis. Ap
stulbęs V. Kučinskas pakėlė bespurdančią 
lydeką. Žuvis buvo išnenšusi, todėl V. Ku
činskas parsinešė ją namo ir pasvėrė — 
1350 gramų.

— Oru lydeka nuskriejo ne mažiau kaip 
keturis metrus. Amžių prie upės pragyve
nau, — sako pensininkas V. Kučinskas, — 
tačiau tokį šuolį mačiau pirmą sykį.

(V. laikr.)

-H-HOH

LIETUVOJE
RUOŠIASI UNIVERSITETO SUKAKČIAI

1979 m. Vilniaus universitetui sukaks 
400 metų. Tą sukaktį ruošiamasi iškilmin
gai paminėti. „Kultūros Barai“ (Nr. 4) iš
spausdino ta proga pasikalbėjimą su uni
versiteto rektomium, prof. J. Kubilium, 
kuriame, be kita ko, buvo.paklausta apie 
svarbiausius šios sukakti^ renginius. Į 
tai prof. J. Kubilius atsake:

— Jubiliejinių renginių programa dide
lė ir įvairi. Vienas didžiausių darbų — 
tritomės Universiteto istorijos parengimas 
— jau eina į pabaigą. Pirmoji knyga jau 
išleista, antroji įteikta leidyklai, trečioji 
bus įteikta metų gale. Rengiamoji Univer
siteto istorija bus pilniausia iš visų iki 
šiol pasirodžiusių. Ją rengti suteiktos vi
sos kvalifikuočiausios pajėgos, atlikta 
daug papildomų tyrinėjimų. Ankstesnės 
Universiteto istorijos knygos buvo dau
giau atskirų, autoriams geriau žinomų lai
kotarpių faktinės medžiagos išdėstymai, o 
rengiamoji nuosekliai ir sistemingai at
spindės visus Universiteto gyvenimo laiko
tarpius. Rengiama ir vienatomė Universi
teto istorija rusų kalba.

Iš kitų jubiliejui skirtų leidinių reikia 
paminėti Universiteto istorijos šaltinių to
melį ir Universiteto bibliografiją, albumą 
apie senąją ir naująją Universiteto archi
tektūrą. Išeis suvenyrinis įvairių Univer
siteto organizavimą liečiančių aktų rinki
nys, keletas smulkesnių leidinėlių, be kita 
ko, ir trys pašto ženklai su Universiteto 
vaizdais.

Iki jubiliejaus planuojame gerokai pa
stūmėti naująsias Universiteto statybas — 
Fizikos fakulteto mokomojo korpuso, 
Skaičiavimo mašinų centro, bendrabučių 
ir kitų pastatų. Numatyta gerokai rekonst
ruoti senuosius Universiteto rūmus, su
tvarkyti įėjimus, fasadus, kiemus. Jubilie
jui bus restauruota buvusioji šv. Jono baž
nyčia, kurioje bus įrengta Universiteto is
torijos ekspozicija.

Saulėtekio alėjoje bus atidengtas K. 
Bogdano sukurtas paminklas V. Leninui 
ir V. Kapsukui.

Numatyta įamžinti įžymiųjų Universite
to profesorių atminimą. Jų biustai, memo
rialinės lentos bus atidengtos auditorijo
se. įvairiuose Universiteto kampeliuose, 
profesorių gimtinėse arba prie namų, ku
riuose jie yra gyvenę. Didžiausias memo
rialinis akcentas bus centrinio Universite
to kiemo arkadoje.

Svarbiausias jubiliejinis renginys bus 
1979 metais į vyksiąs iškilmingas minėji
mas. Jame dalyvaus svečių iš respublikos 
aukštųjų mokyklų, visų Sąjungos univer
sitetų ir daug užsienio universitetų atsto
vų.

KALVIŲ DIENA

Druskininkuose gegužės mėnesį buvo 
suruošta Kalvių diena. Buvo suvažiavę 
kalviai iš visos Lietuvos. Tos šventės me
tu buvo kalamos pasagos, kaustomi ark
liai, remontuojami plūgai, akėčios, daro
mos žvakidės, „saulutės“, medalionai ir 
įvairūs suvenyrai. Dėl visų tų darbų vyko 
varžybos, buvo duodamos premijos, šven
tės gale kalvių kalviu iki kitų metų iš
rinktas Antanas Dudinskas iš Lazdijų ra
jono.

TAIP PRAEINA PASAULIO GARBĖ...

(Kelionės įspūdžiai)

Vakare vėl grįžome į Luxor , bet 
anksti rytą mūsų laivas išplaukė jau 
Sudano link, ir kitą dieną sustojome 
prie Esnos miestelio. Prieplaukoje ant 
šaunaus žirgo pasitiko mus policinin
kas su automatu, keli pėsti policinin
kai, ir kartu su mumis išlipo bent pusė 
laivo įgulos. Pradžoj nesupratome, kas 
vyksta, bet tuoj pasidarė aišku. Iš visų 
pusių pradėjo supti snarglėti, sužaloti 
vaikai ir suaugę, prašydami, pardavi
nėdami. Tokio skurdo, tokio vargo dar 
nematėme. Miestelio namų durys atda
ros, vaizdai baisūs ir dėl to užsimiršo 
matytoji šventykla, bet tas skurdo vaiz
das giliai įsikalė į atmintį. Į tas atkiš
tas, prašančias rankas mažai kas dėjo 
tų piastrų, bet jei visi ir viską atiduo
tų, tai būtų nedaug, nedaug padėtų.

Vėliau padariau išvadą, kad kuo 
turtingesnis žmogus, tuo mažiau atjau
čia vargą.

Kartą mūsų grupės viena jauna, tur
tinga moteris nufotografavo lūšną su 
avelėm. Tai pastebėję išbėgo vaikai, 
prašydami bakšiš. Moteris kuo grei
čiausiai nėrė į mūsų autobusėlį, nenu- 
■mesdama piastro barbenantiems į stik
lą. Tuo tarpu skotė už panašų patarna
vimą kiekvienam davė po 25 piastrus.

Esna sugadino nuotaiką ir vėliau ta 
tema šnekėjau su vadovais, su egiptie
čiais ir su savo nauju draugu egptiečiu 
teisininku, grįžęs į Kairą. Jis ir kiti tik
ri fatalistai. Jie tiki, kad tų žmonių 
toks gyvenimo būdas, kad jie nesisten- 
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gia jo pakeisti, kad jie savotiškai pa
tenkinti. Kad gyvendami laukuose be 
stogų, apsitvėrę nendrėmis, jie daug 
laimingesni, negu mūruose, kur reikia 
valyti, šluoti, mokėti už šviesą, kai to
ji jiems nereikalinga, kaip kad ir šilu
ma. Mūruose jie dūsta. Anot kai ku
rių, vakarai žus be naftos, bet egiptie
čiai gyvens kaip gyvenę. Tas fataliz
mas mūsų neįtikino, bet gerokai nuste
bino.

Kitą dieną atvykome į Edfų, ir čia 
vežikai nuvežė mus į Horus šventovę.
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R. Spalis

Ji pilna nuotabios simetrijos, kolonų. 
Edfu miestelis pakėlė nuotaiką. Gyve- 
mama geriau, nesimato vargo, pado
resni namai, geriau atrodą vaikai ir su
augę.

Plaukiam vis toliau į pietus ir pasie
kiam Kom Ombo šventovę, skirtą die
vui Sobk, krokodilui ir sakalo galva 
dievui Haroeris, ryto saulės dievui.

Galų gale pamatom Aswan kurortą. 
Prie Nilo graži alėja, daug gėlių, nau
jas prestižo viešbutis, gražūs namai, o 
toliau skurdas. Visur tas pats. Bet čia 
griežtai uždrausta elgetauti. Kartą vie
na mergaitė atargiai mėgino prislinkti 
prie mus dviejų vaikščiojančių, bet 
kažką pamatė ir dingo lyg nebuvusi.

Po piet feliukomis plaukiame į Ele- 
phntine ir Kitchener salas. Pastarojo
je surinkti tropikiniai medžiai ir auga
lai. Daugumą jų jau esu matęs, bet pa
stebėjau vieną porą palmių ir keletą 
žydinčių medžių, kurių ligi šiol nebu
vau užtikęs.

Kitą dieną autobusėliais pasukome 
toliau į pietus, į senovės granito skal
dyklas. čia radome nebaigtą 92 pėdų 
gulintį obeliską. Tas milžinas po kojo
mis didžiai įspūdingas, spėjama sve- 
riąs tūkstantį tonų. O neužbaigė, nes 
patikrinus tam tikru instrumentu, rado 
jį trukusį.

Paliekam akmenų skaldyklą ir ke
liaujam į pietus prie Naserio ežero, 
veik jūros, kuri prasideda Egipte ir 
baigiasi Sudane. Bet pirma pamatome 
užtvanką, kurią pastatė rusai flirto su 
Egiptu metu. Stovi ten ir lotoso pavida
lo paminklas, simbolis Egipto ir Sovie
tų tautų draugystės. Tik dabar čia 
daug užrašų su sveikinimais anglų kal
ba, bet niekur nesimato rusų kalbos. Ir 
toji užtvanka kelianti daug abejojimų. 
Vieni tvirtina, kad ji duosianti Egiptui 
pigią elektrą, gerovę, kiti sako, kad su
naikinsianti ūkį. O tas Naserio ežeras 
prisipilsiąs tik po trijų metų. Tikima, 
kad dėka jo pirmą kartą čia iškrisiąs 
lietus. Pirmą kartą vietos gyventojai 
pamatysią tą stebuklą, vandenį iš dan
gaus. Tai bus šokinėjimo!

Iš Asvan lėktuvu grįžtame į Kairą, į 
mūsų buvusį viešbutį, liksime čia dar 
dvi naktis ir pilną dieną. Dar klaidžio
jam po miestą, ieškome nupirkti dova
nų prižiūrintiems mūsų „sodybą“ Ha- 
lifaxe ir susidraugaujam su egiptiečiu.

Jaunas vyras pagauna mus ir prade
da tempti į savo krautuvę. Nenoromis 
nuėjome ir pagal vietos paprotį pradė
jome derėtis. Tiek matę, girdėję, nusi
manome ir apie kainas. Jis užvažiuoja 
keturgubai, mes nuleidžiame keturgu
bai. Aš jį pagyriau, jis mane, žodis 
po žodžio, susiderėjome, pakalbėjome 
ir jis pakvietė pas save į gretimą kam
barį „čai“ išgerti. Girdėjome, kad di

delis įžeidimas atsisakyti. Nuėjom. Pa
sirodo, jis teisininkas, tik neseniai 
prieš metus baigęs universitetą ir pa
imtas į kariuomenę. Po šešių mėnesių 
apmokymo pakeltas į leitenanto laips
nį. Krikščionis. Parodė savo fotografi
jas. Papasakojame apie Lietuvą, apie 
ją ištikusią nelaimę. Išgėrę „čai“, atsi
sveikinome, pasikeitėme antrašais ir, 
vos nepasibučiavę, palikome savo nau
ją draugą egiptietį.

Spausdavo man širdį žiūrint į Egip
to karius. Tie vargšai, nuo mažens 
įpratę basi, dabar batuoti, vaikščioja 
tartum pakaustyti. Esu tikras, daugiau 
keikia žydus dėl tų batų ant kojų, negu 
dėl prarastų žemių.

Egiptas — kažkas savotiška, mįslin
ga ,vis dar mistiška. Ir jų tikyba, ir 
praeitis, ir ateitis. Pirmas kraštas sukė
lė tiek minčių, tiek abejonių, kurių pir
ma neturėjau. Ir patys egiptiečiai tai 
supranta, kad ir menka, kasdienine 
prasme. Kai aerodrome mūsų skotė su
kūlė tik ką pirktą spirito bonką ir pa
siskundė, kad jai nebuvo duotas plasti
kinis maišas, girdi, čia tarptautinis 
aerodromas, egiptietis už bufeto, pa
traukęs pečiais, atsakė: „Taip, tarptau
tinis, bet, madam, čia gi Egiptas!“

Penkiolika dienų praėjo kaip žavi 
pasaka. Baigėsi mano Egipto kelionė 
ir su ja išgerta paskutinė troškulio tau
rė, pasotinta širdis.

Jaunystėje austa svajonė pamatyti 
žemę nuo nenusileidžiančios saulės iki 
pusiaujo įvykdyta. Pompėjos, alhamb- 
ros, kryžiuočių pilys, garsūs miestai, 
kalnų viršūnės atidengė savo burtus ir 
grožį.

Kas trokšta keliauti — skubėkit. 
Nei mes, nei žemė nėra amžina...

(Pabaiga)

Lietuvos spauda paskelbė tik šitokį ko
munikatą apie N. Podgorno atleidimą iš 
Politbiuro:

„TSKP CK plenumas taip pat apsvarstė 
organizacinius klausimus:

Plenumas atleido drg. N. Podgorną iš 
TSKP CK Politinio biuro nario pareigų.

Plenumas išrinko TSKP CK sekretoriu
mi drg. K. Rusakovą.

Plenumas atleido drg. K. Katuševą iš 
TSKP CK sekretoriaus pareigų ryšium su 
perėjimu dirbti į Ekonominės savitarpio 
pagalbos tarybą.

Tuo CK plenumas baigė savo darbą.“
Jokių pasiaiškinimų, jokių komentarų. 

Tik vėliau toje pačioje spaudoje pasirodė 
įvairių kolūkių pirmininkų vieši pareiški
mai, kuriuose užgiriami TSKP CK nutari
mai.

KAUNAS — STUDENTŲ MIESTAS

Lietuvos spauda skelbia, kad „30 tūks
tančių arba beveik kas antras respublikos 
studentas mokosi Kaune. Savarankiškam 
darbui čia ruošiasi busimieji mašinų ga
mintojai ir agronomai, radijo aparatūros 
konstruktoriai ir veterinarijos specialistai, 
gydytojai ir kūno kultūros dėstytojai — iš 
viso Kauno aukštosiose mokyklose jau
nuoliai ir merginos gali pasirinkti beveik 
80 specialybių.“

OLIMPINĖS SKARELĖS

Kauno galanterijos įmonė „Kaspinas" 
gavo užsakymą gaminti suvenyrines ska
reles Maskvos olimpiadai. Pirmuosius jų 
pavyzdžius su spalvotomis olimpinėmis 
emblemomis bei užrašais sukūrė įmonės 
dailininkės E Tamošauskienė, D. Jonelie- 
nė, N. Kazakevičienė su savo talkininkė
mis. Kiekviena serija turės po 5.000 skare
lių, o naujų pavyzdžių žadama parūpinti 
kiekvieną metų ketvirtį iki olimpiados 
pradžios.
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FESTIVALIS BUVO PUIKUS

Cent r ir Rytų Europos tautų birželio 10 
d. rengtasis jubiliejinis festivalis, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių jaunimo taut, šokių 
grupė, labai gražiai pasisekė. Platesnis 
festivalio aprašymas bus kitą savaitę.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS

(Eiirželio 24-30 dienomis Anglijoje lanky
sis prof. dr. Edgar Andersons (latvis). Jis 
yra Moderniškosios Europos istorijos sky
riaus vedėjas San Jose Kalifornijos vals
tybės universitete ir JAV vyriausybės is
torijos rekalų patarėjas. Neseniai prof. E. 
Andersons išleido platų veikalą „Baltic 
Diplomacy during the Years of Indepen
dence“.

• Baltų Taryba Londone yra nutarusi pa
kviesti jį skaityti paskaitą Lietuvių Na
muose apie Baltijos valstybių diplomatiją 
nepriklausomybės laikais (anglų kalba). 
Paskaita numatoma antradieni, birželio 28 
d. Tikslus laikas bus praneštas kitos sa
vaitės numeryje.

Į šią įdomią paskaitą kviečiami Londo
no ir apylinkių lietuviai gausiai atsilanky
ti ir atsivesti savo draugus.

TARPTAUTINIS TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Jau buvo pranešta, kad Baltų Taryba 
D. Eritanijoje birželio 18 d. 6 vai. p. p. St. 
Martin-in-the-Fields (Trafalgar Sq. WC 2 
N 4JJ) bažnyčioje ruošia pamaldas ir bir
želio mėnesio trėmimų minėjimą.

Pamaldose dalyvaus kun. A. Williams, 
dekanas J. Taul, kun. J. Gailis, kun. P. 
Cirsis, SJ, kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
kun. J. Sapietis.

Giedos lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
choras, diriguojamas J. Černio.

Visi kviečiami ko skaitlingiau dalyvau
ti.

NUMATOMI PARENGIMAI LONDONE

Spalio 8 d. Lietuvių Namuose Lietuvių 
Moterų Sambūris „Dainava“ ruošia savo 
veiklos 20 metų sukakties minėjimą. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.

Lapkričio 19 d. DBLS Londono I-sis 
skyrius ruošia kariuomenės dienos minėji
mą ir pasilinksminimą.

Organizacijos prašomos tomis dienomis 
neruošti kitų parengimų.

SKAUTŲ DOVANA

V. s. J. Maslauskas L. S. S. Anglijos Ra
jono vardu padovanojo „E. Lietuvio“ re
dakcijai Petro Jurgėlos parašytą 800 pus
lapių knygą „Lietuviškoji skautija“. Už 
šį vertingą istorinį leidinį redakcija dėko
ja Anglijos Rajono vadovybei, o ypačiai 
J. Maslauskui.

LONDONAS
KLEBONO PAGERBIMAS

Londono lietuviai pagerbs savo kleboną 
kun. dr. Joną Sakevičių, švenčiantį 45 me
tų kunigystės ir savo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį.

Pagerbimo vakarienė. bus birželio 25 
dieną (šeštadienį) 7.30 vai. vak. Sporto ir 
Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, E9.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti savo 
klebono pagerbime. Vakarienės bilietus 
galima įsigyti pas šv. Kazimiero klubo ba
ro vedėją M. Žvirblį ir pas organizacinio 
komiteto narius: Igną Dailidę, M. Damida- 
vioienę ,A. Kriaučiūnienę, S. Starolį, A. 
Knabiką, S. Kasparą. E'ilieto kaina du sva
rai. Mūsų parapijos vyresniojo amžiaus 
nariai, sulaukę 75 metų amžiaus, dalyvau- 
ja nemokamai, bet vistiek turi pasiimti 
bilietą pas aukščiau išvardintus asmenis.

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų tautų komitetas, reprezen
tuojąs (Eialtarusiją, Estiją, Latviją, Lietu
vą, Ukrainą ir Vengriją, nutarė tą savaitę 
pradėti liepos 17 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p. p. anglikonų katedroje.

Šiose pamaldose dalyvaus visų minėtų 
tautų dvasiškiai, aktyviai dalyvaudami 
maldų apeigose. Būtų labai gražu, kad pa
maldose ir eisenoje dalyvautų ko daugiau 
lietuvių.

TREMTINIŲ PAGERBIMAS

Pranešame Bradfordo ir plačios apylin
kės lietuviams ir lietuvius užjaučiantiems 
bičiuliams, kad birželio 19-tą dieną yra 
rengiamas tragiškojo birželio aukų pager
bimas.

Šventė prasidės pamaldomis bažnyčioje 
(jos paskelbtos atskirai). Minėjimas įvyks 
16 vai. „Vyčio“ klubo patalpose.

Programoje: Prano Dzidoliko paskaita 
ir vietinių pajėgų meninė dalis.

Visi gausiai dalyvaukime.
Klubo ir DBLS skyriaus valdybos

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 18 d. Manchesterio lietuvių ko
ordinacinis komitetas rengia išvežtųjų mi 
nėjimą. Programa: 4 vai. apslankymas 
Mostono kapinėse, 6 vai. susirinkimas Lie
tuvių klube.

Visus lietuvius ir jų draugus maloniai 
prašome atsilankyti.

M. L. K. komitetas

SIDABRINĖS VESTUVĖS
lE'irželio 4 d. P. ir V. Verbickai atšventė 

M. L. S. klube savo sidabrines vestuves, į 
kurias buvo pakviesta 50 jų artimųjų.

Sidabrinės vestuvės buvo pradėtos pa
maldomis liet, klubo bibliotekoje, kurias 
atlaikė kun. V. Kamaitis. Jų metu jie bu
vo pakartotinai sutuokti. Vedybiniam gy
venimui juos surišo kun. J. Kuzmickis.

Po pamaldų įvyko jaukus ir puikiai P., 
V., O. Verbickų ir V. Bagdonavičienės pa
ruoštas pobūvis-balius, kurio stalus palai
mino kun. V. Kamaitis.

Gausius sveikinimus bei linkėjimus per
skaitė V. Bagdonavičienė, kun. J. Kuzmic- 
kio asmeninį laišką perskaitė kun. V. Ka
maitis. Visi jubiliatams sugiedojo Ilgiau
sių Metų. Paskirus pobūvio momentus nu
filmavo L. F. R. darbuotojai. Kartu buvo 
padaryta ir daug nuotraukų, kurių bus ga
lima užsisakyti pas fotografavusius.

Visi sveikiname švenčiančius sidabrinį 
jubiliejų ir linkime tolimesnio gražaus 
gyvenimo, o taip pat sulaukti ir auksinio 
jubiliejaus.

A. P-kis

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 9 d., šeštadienį, 5 vai. vakarą 

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia M. L. S. klube

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje bus paskaita ir meninė da

lis.
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky

ti iį minėjimą.
Skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
VARDINIŲ POBŪVIS

Birželio 25 d. 6 vai. vak. ukrainiečių 
klubo salėje Nottinghamo Lietuvių Mote
rų Draugija ruošia pasilinksminimą ir An
tanų, Jonų, Petrų ir Povilų pagerbimą jų 
vardinių proga.

Pobūvyje pasirodys viešnios iš Ameri
kos, trys sesutės Drūtytės, kurios savo 
dainomis palinksmins svečius.

Kviečiami visi gausiai atsilankyti.

BIRMINGHAMAS
PASILINKSMINIMAS

Joninių ir Petrinių proga Birminghamo 
DBLS skyriaus valdyba ruošia pasilinks
minimą — disko šokių vakarą. Pasilinks
minimas įvyks birželio 18 d., 7-12 vai. 
Lenkų katalikų klube, Bordesley St. (ne
toli Bullringo).

Prašome visus — jaunus ir senus — ne
praleisti puikios progos pasilinksminti ir 
pasižmonėti.

Skyriaus valdyba

GLOUCESTER
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Pagal susitarimą su vidurinės Anglijos 
lietuvių kolonijomis, Gloucesterio-Stroudo 
DELS skyrius rengia liepos 2 d. YMCA 
klubo patalpose išvežtųjų minėjimą. Pro
gramoje dalyvaus bent trys kolonijos. 
Pradžia 6.30 vai. Prašome .nevėluoti.

Baras veiks iki 11 vai. Bus galima gauti 
arbatėlės ir kavutės su užkandžiais. Gros 
gera muzika, didelė salė. Šokiai baigsis 12 
vai. Prašome visus atvykti iš toli ir arti. 
Daug vietos mašinoms nemokamai. Va
žiuoti į London Road, Oxford Street, ir 
Sheborne St. iki YMCA klubo.

Skyriaus valdyba

Harrogate
LIETUVIŲ KRONIKA

šiame parkų ir gėlynų apsuptame mies
te, į kurį suvažiuoja aibės ekskursantų ir 
vasarotojų, nuo .pat 1948 m. tebegyvena 
žiupsnelis lietuvių. Vieni jų jau sulaukė 
pensininkų amžiaus, kiti tebedirba įvai
rius darbus. Jų tarpe pažymėtinas Kazys 
Bražinskas, studijavęs aukštuosius moks
lus Vokietijoje. Kilęs poetiškoje Dainavo
je, mokęsis Merkinėje, sukūręs šeimą, au
gina sūnų ir dukterį, o pats yra šaunios 
Betty's kavinės vedėjas. Nors ir labai už
siėmęs. teberanda laiko lietuviškai spau
dai ir palaiko ryšius su Bradfordo Vyčio 
klubu, dalyvaudamas šventėse ir minėji
muose.

Gegužės 29 d. stilingoje šv. Roberto baž

nyčioje buvo surengtos tarptautinio pobū
džio pamaldos. Dalyvaujant lietuviams, 
anglams, italams, ukrainiečiams ir kitų 
■tautybių mūsų bičiuliams, Mišias aukojo 
kun. J. Kuzmickas, giedant anglų mokyto
jų trijulei. Jos sugiedojo anglų ir lotynų 
kalba keturias giesmes. Kun. kapelionas 
anglų kalba supažindino su Lietuva, sun
kia jos okupacija, priespauda ir iškėlė pa
sipriešinimo pastangas, pavyzdžiu prista
tydamas heroojiišką Nijolės Sadūnaitės 
asmenį ir jos drąsią kalbą sovietų teisme. 
Pabaigoje kas mokėjo, giedojo pakilią 
.Marija, Marija“ giesmę.

Tuoj po pamaldų kun. J. Kuzmickis pa
krikštijo Andriaus ir Joanos Smilgių sūnų 
Andrių-Juozapą-Joną. Krikšto tėvais buvo 
italas Guseppe Maliwari su žmona ispa
ne Marcelina ir dukromis Anne-Mary ir 
Wendy-Louice. Po visų apeigų A. J. Smil
giai surengė šeimynišką priėmimą Vyčio 
vardo namuose, Knaresborough. Pažymė
tina, kad A. Smilgius, tik ištrūkęs iš že
mės ūkio darbų, gražioje vietoje nusipir
ko žemės ir savo jėgomis, padedant žmo
nai .bei draugams, pasistatė puikius, sti
lingus namus, maudyklę po stikliniu sto
gu ir paukštidę. Jis yra kruopštus darži
ninkas, auginąs gražiausių gėlių retus pa
vyzdžius ir turi gausybę įvairiausiais bal
sais čiulbančių paukščių. Ne vieno lietu
vio namuose yra jo iš gipso nulietų ant 
žirgo skriejančių Vyčių.

Tame pačiame istoriniame Knaresbo
rough mieste yra įsikūręs jaunas lietuvis 
Jonas Puleikis su žmona, sūneliu ir duk
rele. Jo tėvai tebegyvena Leeds, brolis Al
bertas Bramley, o tekėjusi sesuo Hudders- 
fielde. Albertas šiais metais susilaukė jau 
trečiojo kūdikio. J. Puleikis verčiasi žuvų 
prekyba.

Oeckliealon
SERGA J. ADOMAITIS

Tebelikus viėneriems metams iki pensi
jos, susirgo kurtėniiškis Jonas Adomaitis, 
viengungis, geros širdies lietuvis. Nuvež
tas į Inapethonpe ligoninę Wakefielde, gy
dosi, nepamiršdamas lietuviškos spaudos. 
Ant jo lovos išskleisti „E. Lietuvio“ pusla
piai ir Nidos knygos.

Ligonį aplanko vienas kitas bičiulis ir 
kun. J. Kuzmickis su paguodos žodžiu. 
Linkime Jonui greitai pasveikti.

J. K.

ŠVEICARIJA
ĮTEIKTAS MEMORANDUMAS

Ryšium su netrukus prasidedančiąja 
Belgrado konferencija, Šveicarijoje gyve
nantieji politiniai emigrantai iš komunis
tų užvaldytųjų rytų ir centro Europos 
valstybių įteikė šveicarų vyriausybei me
morandumą. Jame konstatuojami Helsin
kio nutarimų laužymai, vykdomi Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų. Memorandume 
ypač pabrėžiama, kad Maskva pažeidžia 
laisvo tautų apsisprendimo teisę, laikyda
ma paglemžtus kraštus karinėje okupaci
joje. Be kitų sovietinių nusikaltimų, nuro
doma į sistemingai varomą rusinimo poli
tiką nerusiškose, vad. sovietinėse respub
likose.

Šveicarijoje įsikūrusių lietuvių vardu 
memorandumą pasirašė dr. A. Gerutis.

PARODA
Viena žinoma Ženevos meno galerija su

rengė lietuvio tapytojo Gabrieliaus Stanu- 
lio parodą. Ji truks iki birželio pabaigos.

G. iStanulis profesoriauja Ženevos meno 
mokykloje, kurioje pats savo laiku studi
javo. Jis, be to, baigė Ženevos universitete 
pedagogiką ir psichologiją.

Parodos proga išleistame paveikslų ka
taloge meno kritikas J. L. Daval parašė G. 
Stanulio kūrybos įvertinimą. Dabar vyks
tančioj! .paveikslų paroda yra jau dešim
toji dailininko individualinė paroda. Ee 
■to, Stanulis ligi šiol išstatė savo ekspona
tus 11 kolektyvinių parodų.

TAUTOS PRIE BALTIJOS IR JAV
Hamburge veikiančioji organizacija 

„Ostseegesellschaft“ savo paskutinį met
raščio „Mare Balticum“ numerį paskyrė 
aplink Baltijos jūrą gyvenančių tautų įna
šui į Jungtinių Amerikos Valstybių gyve
nimą ryšium su to krašto 200 metų jubi
liejum. Metraštyje paskelbti straipsniai 
apie visų skandinavų tautų, vokiečių, len
kų ir baltų emigraciją bei jos vaidmenį 
Šiaurės (Amerikoje.

Apie lietuvių emigraciją straipsnį minė
tame ką tik išėjusiame metraštyje paskel
bė Berne, Šveicarijoje, gyvenantis dr. A. 
Gerutis. Straipsnis parašytas vokiečių kal
ba, bet papildytas gana išsamia santrauka 
anglų kalba.

Dr. A. Gerutis yra „Ostseegesellschaft“ 
narys.

Venezuela
MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS — LATVIŲ 

KUNIGAS ALFREDAS GULBIS

Latvių koloniją pasiekė liūdna žinia, 
kad gegužės 9 d. Vokietijoje Strombergo 
klbeonijoje mirė kunigas Alfredas Gulbis. 
Mirtis ištiko naktį — bemiegantį lovoje. 
Kunigas Alfredas Gulbis buvo didelio iš
silavinimo ir aukštos kultūros žmogus. 
Nepaprastai malonios ir švelnios išvaiz
dos, puikaus, sugyvenamo būdo, visuomet 
pasirengęs patarnauti visiems, kam tik jo 

pagalba buvo reikalinga. Užteko vien tik 
pažvelgti į jį, ir tuojau pajusdavai didelį 
pasitikėjimą. Jo palikimas: pasiaukojimas 
žmonijos labui, neribota artimo meilė ir 
bendradarbiavimas su visomis emigrantų 
grupėmis. Ve.iezueloje išgyveno 23 metus. 
Euvo įsteigėjas evangelikų bažnyčios Ca- 
race, ir klebonijos pastatų, kurie šiandien 
yra milijonais įkainojami. Gimė 1913 me
tais, liepos 19 d. Į kunigus įšvnetintas 1940 
metais Rygoje.

1932 metais įstojo į Latvių Korporaciją 
Fraternitas Akademija. Iki 1944 metų dir
bo Jelgavoje kunigu. 1944 m. emigravo į 
Vokietiją, Drezdeną. Pokario metais dirbo 
kaip Latvių Pagalbos komiteto pirminin
kas. 1952 metais atvažiavo į Venezuelą. 
Carace buvo visų tautų liuteronų draugi
jos pirmininku. 1972 metais jo 20 metų 
darbo jubiliejaus proga latvių arkivysku
pas jį apdovanojo ordinu „Nuopelnų Vai
nikas“.

Gegužės 13 d. latvių kolonija suruošė iš
kilmingą jo paminėjimą. Bažnyčia buvo 
pilna įvairių tautybių žmonių, puikiai iš
puošta gėlėmis. Iškilmingas pamaldas at
laikė trys evangelikų kunigai. Svečių tar
pe matėsi ir kitų tikybų kunigų. Daugelio 
akyse matėsi liūdesio ašaros. Koncertinę 
dalį atliko muzikė Irena Eberštein.

Kunigas Alfredas Gulbis buvo didelis ir 
nuoširdus lietuvių draugas. Draugiškai 
bendradarbiavo su mūsų kunigu Antanu 
Perkumu. Ne kartą dalyvavo bendrose Pa
baltijo Valstybių pamaldose. Nei viena di
desnė latvių šventė ar subuvimas nepra
ėjo. kur nebūtų buvę pakviesti ir lietuviai. 
Nepriklausomybės švenčių minėjimai iš 
vienos ir kitos pusės buvo gausiai lanko
mi. Man pačiai keletą kartų teko sveikin
ti latvius nepriklausomybės šventės pro
ga, iškeliant bendradarbiavimo mintį, ir 
jo reikšmę mūsų sugyvenimui.

Jūratės Statkutės de Rosales iniciatyva 
jungti pabaltiečius per jaunimą jau keli 
metai, kai duoda puikius rezultatus, šian
dien latvių, lietuvių ir estų jaunimas jau 
draugauja bendroje grupėje. Bendrus Bal
tijos valstybių susivienijimo rezultatus 
jau matėme šių metų vasario 11-13 dieno
mis per bendrą Baltų Dienų suvažiavimą 
Carace.

Antras didelis ir vertingas kunigo Alf
redo Gulbio darbas buvo suorganizuoti ir 
nupirkti didelį žemės plotą Carace — nau
jose kapinėse baltams. Šį jo sumanymą 
labai įvertinome, žinodami, kad ateityje 
jau nebeišsibarstysime po visus kapinių 
kampus, bet būsime palaidoti bendroje 
baltų grupėje. Atlikęs tokią gausybę dar
bų visų baltų naudai, 1975 metais pasi
traukė į Vokietiją —■ į Strombergo klebo
niją.

Kunigas Alfredas Gulbis pasiliks visuo
met draugiškų ryšių simbolis tarp mūsų ir 
kaimyninės broliškos latvių tautos.

A. Vaisiūnienė

PASKIRTOS LENINO TAIKOS 
PREMIJOS

Tarptautinės Lenino taikos premijas
(1976 m.) gavo šie asmenys:

1. Janos Kadar, Vengrijos Socialistų 
darbininkų partijos pirmasis sekretorius.

2. Antonio Agostinko Neto, Angolos pre
zidentas.

3. Samora Moises Machel, Mozambiko 
prezidentas.

4. Hortensia Bussi del Allende, buvusio 
Čilės prezidento žmona.

5. Sean MacBride, airis, J. Tautų ko
misaras Namibijoje.

6. Pierre Pouillade, Normandie-Niemen 
oro eskadrilės vadas karo metu.

7. Jannis Ritsos, graikų poetas, pacifis
tas.

BRITAI JUBILIEJINIAIS METAIS
Beveik visa britų spauda sutartinai pri

pažįsta, kad šiais jubiliejiniais metais 
Britanijos gyventojų dauguma tebėra to
kie pat monarchistai, kaip ir prieš 25 me
tus.

Apytikriai apie 50% gyventojų (56 mil.) 
yra dirbantieji. Vidutinis praėjusiųjų me
tų vyrų uždarbis (gross) buvo £72, o mo
terų — £46. Mokesčiai vieni iš didžiausių 
Europoje.

Pensininkų krašte yra 9 milijonai, ir 12 
milijonų vaikų, jaunesnių kaip 15 metų. 
Spalvotų gyventojų krašte yra 1.8 mil. 
(3.3%). Daugiausia yra pakistaniečių, ku
rie kai kurių rajonų miestuose yra sukū
rę savotišką tautinį charakterį.

Per paskutiniuosius metus daug britų 
emigruoja .'svetur. Numatoma, kad šiais 
metais bus 19.000 daugiau emigrantų, ne
gu imigrantų. Gyventojų skaičius didžiuo
siuose miestuose mažėja. Pvz. Londone 
1951 m. buvo 8.348.000 gyventojų, o 1974 
jau tik 7.168.000.

Dauguma žmonių gyvena dviaukščiuose 
namuose. Tik kas penktas žmogus gyvena 
butuose. Tik viena šeima iš dešimties ne
turi dulkių siurblio; du trečdaliai turi 
■skalbiamas mašinas; keturios šleimos iš 
penkių turi šaldytuvus.

Vidutinis vyrų amžius 70 metų, o mote
rų — 75 m. Populiariausias gėrimas tebė
ra arbata, o iš alkoholinių gėrimų — alus. 
Kavos ir vyno suvartojimas gerokai paki
lo. Taip pat padidėjo alkoholikų skaičius.

Televizijos aparatus turi 95% šeimų, o 
prie jų prasėdi vidutiniškai po 19 valan
dų per savaitę.

Atostogų šiais metais važiuos 48 milijo
nai. Iš jų apie 8 milijonai į užsienį, dau
giausia į Ispaniją. Pusė visų gyventojų tu

PAŠAVL y.h:
AVIACIJOS PARODA PARYŽIUJE

Šiais metais Paryžiaus aviacijos paroda 
ypatingai gausi — dalyvauja 627 firmos. 
Daugiausia, žinoma, yra amerikiečių fir
mų (92). lEiritanijai atstovauja 82 firmos, 
atgabenusios 16 lėktuvų.

Didžiausią susidomėjimą kelia į parodą 
vėl atvykęs Sovietų viršgarsinis lėktuvas 
Tu-144. aviacijos korespondentų dažnai 
„Concordskiu“ pravardžiuojamas. Kaip ži
noma, prieš 4 metus šio lėktuvo pirmasis 
modelis -Paryžiuje nukrito ir sudegė.

Nors JAV ir D. Britanijai atstovauja 
daugiausia su aviacija susijusių firmų, 
bet lėktuvų sakičiumi viršija Sovietų S- 
ga ir Kinija. Jos abi kartu yra atgabenu
sios 230 lėktuvų.

Gal pirmą kartą aviacijos istorijoje bri
tai ir prancūzai viešai apgailestauja, kad 
sovietų Tu-144 dar nepajėgia skristi per 
Atlantą. Tokiu būdu šie du kraštai neten
ka partnerio, kuris galėtų padėti paspaus
ti JAV dėl trukdymų viršgarsiniams lėk
tuvams nusileisti New Yorke. Tuo tarpu 
Tu-144 be kuro pasipildymo gali nuskris
ti tik 2.000 mylių. Iki šiol jis naudojamas 
tik prekių transportui Sovietų Sąjungoje.

SURADO STRADIVARIJAUS PASLAPTĮ
Smuikų meistras latvis Martynas Zemi- 

tis, Tasso agentūros pranešimu, po 50 me
tų tyrinėjimų, esąs atidengęs legendinę 
italo Stradivarijaus darytų smuikų išduo
damų garsų švelnaus baisingumo paslaptį. 
Jis įsitikinęs, kad Stradivarijus savo 
smuikus dažė ypatingu laku su gintaro 
priemaiša. Panašų laką pagaliau atidengė 
ir (jis. Smuikų virtuozai tvirtina, kad Ze- 
mito daryti smuikai išduoda tokį pat 
skaidrų garsą kaip ir Stradivarijaus da
ryti.

GAVO LEIDIMĄ IŠVYKTI
Jau buvo rašyta, kad prie Sovietų S-gos 

atstovybės Londone nu gegužės 5 d. stovė
jo Julijonas Swaszkewicz, reikalaudamas, 
kad būtų duotas leidimas Vilniuje gyve
nančiam jo broliui atvykti į Angliją. Iš 
pradžių Julijonui buvo pranešta, kad jis 
savo brolio niekada nematysiąs. Tačiau 
birželio 3 d. atėjo telegrama iš Vilniaus, 
kad leidimas duotas. Julijono kantrus pi- 
ketavimas pasibaigė...

ATVIRA L. BREŽNEVO KALBA
iL. Brežnevas gegužės 24 d. KP Centro 

Komiteto posėdyje pasakė kalbą, kurios 
pilnas tekstas buvo paskelbtas tiktai bir
želio 5 d. Toji kalba skirta naujajai kons
titucijai, paskelbtai visuomenės svarsty
mui tą pačią birželio 5 d.

Savo kalboje L. Brežnevas atvirai kal
bėjo apie neteisėtus trėmimus, darbo sto
vyklas ir terorą Stalino laikais.

„Mes žinome, draugai, kad priėmus da
bar veikiančią konstituciją, kai kurie me
tai buvo aptemdyti nelegaliomis represijo
mis, socialistinės demokratijos principų ir 
leninistinių partijos bei valstybės normų 
pažeidinėjimais“, pareiškė L. Brežnevas, 
Ir pridūrė: „Tai buvo daroma prieštarau
jant konstitucijai. Partija ryžtingai pa
smerkė toklį elgesį ir jis niekada neturės 
pasikartoti“.

Būtų tikrai gera, kad tie žodžiai iš L, 
Brežnevo burnos patektų tiesiai į Dievo 
ausį... Naujoji konstitucija, kurios svar
besnieji punktai bus paminėti kita proga, 
be kita ko, užakcentuoja dar griežtesnę 
partijos kontrolę. O apie gyventojų lais
ves L. lEirežnevas savo kalboje taip pasa
kė: „Piliečių teisės ir laisvės negali ir ne
privalo būti naudojamos prieš mūsų so
cialinę sistemą ir kenkti Sovietų piliečių 
interesams“.

ri kokį nors .,hobby", daugiausia darži
ninkystę.

Du penktadaliai gyventojų reguliariai 
lanko „pubus", apie penktadalis sportuo
ja. Mėgiamiausias sportas — meškerioji
mas. Apie pusė gyventojų priklauso poli
tiniams ar socialiniams klubams.

Automobilius turi kiek daugiau kaip kas 
antra šeima. Ketvirtadalis šeimų laiko šu- 
nes, ir penktadalis — kates.

Per paskutinį šimtmečio ketvirtį smar
kiai pakilo moterų išsimokslinimas ir pa
didėjo dirbančiųjų procentas. Apie du 
trečdaliai moterų iki 50 metų amžiaus dir
ba arba ieško darbo.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — birželio 19 d„ 12.30 vai.: 
iškilmingos pamaldos už Lietuvą ir 
ištremtus bei kalinamus lietuvius, da
lyvaujant organizacijų atstovams su 
tautine vėliava.

NOTTINGHAME — birželio 19 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — birželio 19 d„ 14 vai., Con
vent of Mercy, Bridge Gate. Minimas 
tragiškas-herojiškas birželis.

ROCHDALE — birželio 19 d.. 11.30 vai.
MANCHESTERYJE — birželio 16 d., 11 

vai., Lietuvių klubo patalpose.
NOTTINGHA'M|E — birželio 26 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
BIRMINGHAME — birželio 26 d., 16 vai., 

St. John's Convent, 19 Park Rd., 
Moseley.

NOTTINGHAME — liepos 3 d., 11.15 val„ 
Lied. Židinyje.
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