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Naująjį Popiežių 
sutinkant

i
Dar iš mūsų atminties nespėjo išdilti 

•popiežiaus Jono Pauliaus I tėviška šypse
na, kai, vos 33 dienas mėginęs vairuoti šv. 
Petro laivą, su ta pačia visus sužavėjusia 
šypsena užmigo Viešpatyje. Nebuvo laiko 
jam ištesėti pažadų, nelbuvo kada sisu sto
tu išsitiesti.

O tačiau tuo trumpu laiku Jonas Paulius 
I paliko neužmirštamus pėdsakus: gerojo 
ganytojo įvaizdį, spinduliavusį nusižemi
nime, žmogiško supratimo ir tėviškos mei
lės šildančiais spinduliais. Kristaus vieti
ninko kryžius, taip netikėtai užgulęs pe
čius, matyt, buvo labai sunkus, kad jis, 
kopdamas į Kalvarijos kalną, sukniubo ir 
daugiau neatsikėlė. Vos tespėjo įteigti, 
kad žmonių širdys ilgisi ganytojo, kuris 
.pajėgtų prieiti arti jų ir meile patraukti 
prie Kristaus skelbtų idealų, pavaizduotų 
tokiais paprastais palyginimų žodžiais.
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Kai spalio 15 d. gausiai susirinkusiems 

lietuviams aukojau šv. Mišių auką, pra
šiau pasimelsti, kad šv. Dvasia padėtų 
kardinolams išrinkti popiežių, kuris su
prastų ir atsimintų iLietuvos ir jos vaikų 
laisvės troškimą.

•Pirmadienį atsidūriau iBirminghame, 
kur su lietuviais ir kitų pavergtų tautų 
kunigais pradėjome metines rekolekcijas. 
Staiga sudundėjo skambūs žingsniai ilga
me koridoriuje ir čekas kunigas mums pa
skelbė:

— Pranešu jums džiaugsmingą naujie
ną: turime naują popiežių Joną Paulių II- 
jį, buvusį Krokuvos kardinolą Karolių 
Wojtylą!

Sudėjau rankas ir, atsiminęs lietuvių 
maldas, kaip ir nežinoma moteris šv. Pet
ro aikštėje, šnibždėjau: „Kokia netikėta 
Staigmena bet tegu būna Dievo valia!“

Pirmą kartą pasirodęs šv. Petro ir Povi
lo bazilikos balkone, pop. Jonas Paulius II, 
valdydamas besiveržiančius jausmus, kal
bėjo apie popiežiško poaukščio baimę, apie 
pašaukimą iš tolimo krašto, kuris visuo
met yra artimas glaudžiais ryšiais, krikš
čionių .tikėjimu ir tradicija. Porą kartų 
paminėjęs Švč. Mariją — JEiažnyčios Mo
tiną“ ir paprašęs pataisyti, jei jo italų kal
ba netaisyklinga, 300.000 minios buvo su
tiktas šiltu plojimu. Naujasis popiežius 
visų džiaugsmui nusišypsojo.
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Gimęs 1920 m. gegužės 18 d. Wadowice 

vietovėje, Krokuvos arkivyskupijoje, dar 
jaunas neteko neturtingų tėvų. Mokyda
masis dirbo chemikalų fabrike. Vokiečių 
Okupacijos motais slaptai rengėsi kunigys
tei, žinodamas, kad, nacių susektas, būtų 
uždarytas kone, stovykloje.

Karui pasibaigus, mokėsi kun. semina
rijoje Ir 1946 m. buvo įšventintas kunigu. 
Po to dvejus metus studijavo Romoje ir 
1948 m. įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. 
Teologijos doktoratą gavo Krokuvos uni
versitete. Kurį laiką profesoriavo Liublino

A. A.
A. LAURUVĖNIENEI mirus,

Jos vyrą STASĮ LAURUVĖNĄ ir 
gimines Lietuvoje liūdesio valandoje 

užjaučia
D.B.L. Sgos Manchesterio 

skyriaus valdyba ir nariai

Mielam draugui ir tauriam lietuviui
AUGUSTUI JOVARUI 

mirus, jo liūdinčią žmoną, dukreles
ir sūnų nuoširdžiai užjaučia

LSDP Org. D.B. komitetas ir nariai

D.B.L.S. Coventrio skyriaus kasininkui 
J. NEVERAUSKUI, netikėtai mirus 

mielam broliui KAZIMIERUI 
Lietuvoje,

reiškiame giliausią užuojautą 

Skyriaus Valdyba ir nariai.

ir Krokuvos uni v. teologijos fakultetuose. 
1958 m. konsekruotas Krokuvos vyskupu 
augziliaru. 1964 m. buvo paskintas arki
vyskupu. 1967 m. pop. Paulius VI suteikė 
jam kardinolo poaukštį.
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Naujasis pop. Jonas Paulius II, kuriam 

nesvetima poezija ir teatro scena gerai (pa
žįsta komunizmą ir jo pavojus. Drąsiai ko
vodamas už Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, 
užstojo skriaudžiamus darbininkus, o iš 
komunistų reikalavo supratimo. Kai, tikin
tiesiems remiant, ryžosi statyti Naujojoje 
Hutoje bažnyčią, turėjo laukti net 25 me
tus, kol gavo partijos leidimą.

Šventindamas žmonių savanoriška pa
galba pastaytą bažnyčią, kard. Wojtyla 
pamoikslo metu klausė, ar būtina buvo 25 
metų komunistų opozicija naujai bažny
čiai: „Ar reikėjo šitokiu '.būdu tai padary
ti?! Ar negalima buvo tada ir dabar kito
kiu būdu statyti bažnyčią, kurios yra taip 
•būtinos Lenkijos katalikams?!“

Tvirtinama, kad ne be kard. Wojtylos 
įtakos Lenkijos komunistų partija pripaži
no, kad Kat. lE'ažnyčia laike ilgų šimtme
čių Okupacijų buvo lenkų tautos stuburu. 
•Pats partijos sekretorius pripažino, kad 
Bažnyčia daug padeda stiprinant tautos 
moralę.

Rytų Europos politikos žinovas J.Josten, 
įkalbėdamas apie naują popiežių, pažymė
jo, kad jo išrinkimas pakels lenkų dvasią, 
tačiau Maskva -nebus patenkinta.

Turime naują popiežių. Po 455 metų juo 
išrinktas ne italas, o mūsų kaimynas len
kas, 'kuris, be abejo, gerai žino ir Lietuvos 
reikalus. Būdamas paties Kristaus vieti
ninku, reikia tikėtis, pop. Jonas Paulius 
II-sis tėviškai .rūpinsis ir Lietuvos reika
lais, stengdamasis stiprinti Bažnyčios rei
kalus ir Lietuvoje- Ir Lietuvai reikia jei 
ne naujų, tai bent esamų bažnyčių, jų ne
uždarant, ir jai reikia naujų kunigų, neri
bojant kun. seminarijos klierikų skai
čiaus, nes Kat. Bažnyčia ir Lietuvoje stip
rina tautos moralę, palaikydama pavergtų 
žmonių laisvės aspiracijas.

J. Kuzmickis

POPIEŽIAUS INAUGURACIJA

Popiežiaus Jono Pauliaus II įžengimo į 
Šventąjį Sostą sekmadienį, spalio 22 d. iš
kilmės buvo transliuojamos per radiją iir 
televiziją į 40 kraštų.

Po inauguracinių mišių naujasis popie
žius pasveikino viso pasaulio katalikus 
lenkų, Sitalų, prancūzų, anglų, vokiečių, is
panų, portugalų, ukrainiečių ir čekų kal
bomis. Kalbėdamas lietuviškai, popiežius 
dinas Paulius II pasakė:

Mano nuoširdus sveikinimas broliams 
lietuviams. Būkite laimingi ir vieningi 
Kristuje.

LKB KRONIKA BRITU SPAUDOJE

Žymiausias Londono dienraštis „The 
Times“ (19. 10. 78), pasiremdamas infor
macijomis iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 32, atspausdino straipsnį 
apie katalikų Bažnyčios persekiojimą Mol
davijos sovietų respublikoje.

„The Times“ smulkiai aprašė, kaip Raiš- 
kovo katalikai statėsi bažnytėlę, ir kaip 
vėliau sovietų milicija tą pastatą sugrio
vė. Tam darbui į kaimą buvo atvažiavę 16 
autobusų su žmonėmis, 2 buldozeriai, 2 es- 
kavatoriai ir 4 traktoriai. Milicininkai at
vyko iš 4 rajonų, o miške stovėjo kariuo
menė. Iš bažnyčios išmetė visus daiktus ir 
po septynių valandų vietoje buvusios baž
nyčios liko suartas laukas.

Britų laikraštis pažymėjo, kad šios ži
nios yra paimtos iš penkių puslapių prie
do prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos“.

Mylimai žmonai mirus, mielą draugą 
STASĮ LAURUVĖNĄ 
nuoširdžiai užjaučia

LSDP Org. D.B. komitetas

A. A.
ADELEI LAURUVIENĖNEI mirus, 

jos vyrui STASIUI nuoširdžią 
užuojauta reiškia

O. A. Damauskai

TAUTOS ŠVENTOVĖ

Vilniaus Katedra, lietuviškos okupacinės valdžios uždaryta ir pavers
ta paveikslų galerija.

MOKSLININKŲ PROTESTAS

Svarbiame tarptautiniame simpoziume, 
kuris vyksta Taškente, Amerikos moksli
ninkai atsisakė dalyvauti. Jie pasiuntė 
laišką mcikromolekulinęs chemijos simpo
ziumo pirm. prof. V. Koršaikui, pareikšda- 
mi, jog moksliniam bendradarbevimui 
padaryta didelė kliūtis, pastaruoju laiku 
Sov. Sąjungoje nuteisus ir persekiojant 
mokslininkus. Tie žmonės nieku kitu ne
nusikalto, bet tik pareiškė savo nuomonę. 
Žmogaus teisė pareikšti savo nuomonę tu
ri būti gerbiama. Tą teisę garantuoja tarp
tautinės sutartys, kurias yra pasirašiusi 
Sov. Sąjunga ir kitos valstybės.

AMNESTIJOS RAGINIMAS
JEiritish Amnesty“ (Nr. 28, 1978 m. spa

lis), Amnesty Internacionalo laikraštis, 
atspausdino Balio Gajausko fotografiją ir 
išsamų aprašymą apie šio lietuvio veiklą 
ir teismo nuosprendį, kuriuo jis buvo nu
teistas dešimčiai metų sunkaus režimo 
darbo stovyklos ir 5 metams tremties.

A. I. ragina siųsti mandagia: parašytus 
laiškus, prašant tuoj pat Balį Gajauską pa
leisti, šiuo adresu: Litovskaja SSR, g. Vil
nius, Respublikanskaja Prokuratūra, Pro
kuroru A. K. Kairelisu, U. S. S. R.

NUŽUDĖ KROATŲ VEIKĖJĄ

Spalio 16 d. Paryžiuje buvo nužudytas 
Jugoslavjcs pabėgėlis Bruno Busic, atvy
kęs į Prancūzijos sostinę iš Londono, kur 
jis gyveno nuo 1975 m.

Atlikęs Jugoslavijos kalėjimo bausmę 
už veiklą kroatų kultūrinėje draugijoj 
„Matika Hrvatska“, jis tęsė savo veiklą 

I Vakarų Europoje. Gyvendamas Londone, 
jis rašė egzilų spaudoje, keldamas Kroati
jos nepriklausomybės klausimą. Kroatai 
nacionalistai, siekdami politinių tikslų, 
dažnai naudoja smurto priemones.

Pastaruoju laiku jis dažnai vykdavo į 
Vak. Vokietiją, kur yra didelė kroatų eg
zilų ibendruomenė, ir į Paryžių.

Kaip praneša „The Times“, Prancūzijos 
policija yra įsitikinusi, kad jis tapo nužu
dytas politiniais sumetimais.

MIRĖ A. MIKOJANAS

Spalio 22 d. Maskvoje mirė senas Sv. 
veikėjas Anastas Mikojanas.

ŽALIEJI MIEŽIŠKIŲ IR NAUJASODŽIU 
ŽIRNELIAI

J. Pūkys „Valstiečių laikraštyje“ rašo, 
kad iki rugsėjo 5 d. Panevėžio rajono Mie
žiškių ir Naujasodžiu tarybinių ūkių, Hi- 
dromelioracijos tarybinio ūkio-technilkumo 
daržovių augintojai į konservų fabrikus 
pristatė daugiau kaip 1.130 tonų žaliųjų 
žirnelių.

Jei būsią tinkami orai, tai dar priistalty- 
siią kelis šimtus tonų.

PAPILDOMI ATLYGINIMAI 
TRAKTORININKAMS MAŠINISTAMS
Žemės ūkio ministerijos darbo ir darbo 

užmokesčio valdybos viršininko pavaduo
tojas J. Kazalfcaiitis „Valstiečių laikraštyje“ 
išaiškino, kad prireikus kolūkio valdyba 
gali prašyti kolūkiečius dirbti švenčių ir 
poilsio dienomis. Už darbą švenčių dieno
mis reikia mokėti dvigubą atlyginimą. Už 
poilsio dienas mokamas normalus atlygini
mais ir duodamos kitos poilsio dienos. Ta
čiau jeigu praeina daugiau kaip dvi savai
tės ir dirbantysis negauna poilsio dienų, 
tai už dirbtąsias traktorininkams mašinis
tams papildomai mokama po 5 rb. 74 ka
peikas, o laukininkystės darbininkams po 
3 rb. 15 kapeikų už dieną.

VAGYSTĖS DIDELIAIS KIEKIAIS
„Valstiečių laikraštis“ rašo:
„Molėtų rajono Dudėnų tarybinio ūkio 

direktorius K. Rinkevičius, iš bendro aruo
do pasėmęs per dvidešimt tonų bulvių, pri
statė jas į vietos parduotuvę, o pinigus su 
savo bendrais pasidalijo. Apie tai buvo ra
šyta S. Pikelio feljetone „Operacija „bul
vė“, išspausdintame 117 praėjusių metų 
laikraščio numeryje.

„Lietuvos KP Molėtų rajono komiteto 
pirmasis sekretorius S. Ramanauskas pra
nešė, jog partijos rajono komiteto biuras 
apsvarstė Dudėnų tarybinio ūkio direkto
riaus K. Rinkevičiaus piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi faktus. Jam pareikšta 
partinė bausmė. Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerija K. Pinkevičių atleido iš direk
toriaus pareigų“.

REDAKTORIUS ČESLOVAS 
GRINCEVICIUS Į PENSIJĄ

.Draugo“ dienraščio pirmąjį puslapį re
dagavęs rašytojas Česlovas Grincevičius 
pasitraukė į pensiją.

Jis nori baigti savo kūrybinius darbus.

7 dienos
— Vak. Vokietijos gynybos min. Hans 

Apel sutiko, kad Vokietija dayvautų 1,8 
bilijonų dolerių vertės projekte įrengti 
„ankstyvo perspėjimo“ instaliacijas. Vo
kietija ir JAV taip pat pasirašė ginklų ga
mybos bendradarbiavimo sutartį, galio
jančią 6 metus.

— Romoje mirė Giovanni Gronchi (91 
m.), buvęs Italijos prezidentas (1955-1962) 
ir žinomas politinis veikėjas.

— Portugalija pradėjo derybas Liuk
semburge, siekdama įstoti į Europos Eko
nominę Bendruomenę. Tikimasi, kad ji 
kartu su Graikija ir Ispanija įstos į E. E. 
B. ateinančiais metais.

— Spalio 17 d. Olandija ištrėmė vokie
čių teroristą Knut Folkerts į Vak. Vokieti
ją. Prieš tai Olandija ištrėmė dar du 
„Raudonosios Armijos“ teroristus ir nu
skraidino juos į Koelną.

— Trys rumunai, kurie dalyvavo Turki
joje irklavimo varžybose, su savo treneriu 
priešaky paprašė politinio prieglobsčio 
Turkijoje.

— Gyventojams, daugumoje vaikams, 
pareiškus protestą prieš numatytą masiš
ką ruonių medžioklę prie Škotijos krantų,
— britų vyriausybė buvo priversta patvar
kymą pakeisti. Buvo numatyta nušauti 
5.000 ruonių, nes jie suvalgo daug žuvies.

— Spalio 18 d. JAV prez. Carteris įsakė 
pradėti gaminti naujo tipo branduolinius 
sviedinius. Valstybės departamentas pa
reiškė, kad tie sviediniai turės panašias 
savybes, kaip neutrono (bombos, dėl kurių 
sumanymo sovietai buvo sukėlę didelį 
triukšmą.

NATO kraštų gynybos ministrų konfe
rencijoje buvo pareikšta, kad Atlanto są
junga ir toliau modernizuos savo branduo
linius ginklus.

—- Prancūzija parduos Kinijai didelį 
kiekį modernių ginklų. Sudaroma sutartis 
dėl raketų pardavimo už 350 milijonų do
lerių.

— Havanoje mirė Ramon Mercander, 
paslaptingas ispanas, kuris 1940 m. Meksi
koje nužudė Leoną Trockį, spėjama, pagal 
Stalino įsakymą. Už žmogžudystę jis sėdė
jo 20 metų kalėjime.

— Komsomolskaja Pravda pranešė, kad 
Sov. Sąjungoje 1977 m. trečdalis visų ve
dybų vienerių metų laikotarpyje baigėsi 
skyrybomis.

— Po ilgai užtrūkusių derybų britų val
džia pagaliau leido komunistinei Kinijai 
pasistatyti ambasados rūmus Londone. 
Kaip žinome, prieš metus svarstant pana
šų Sovietų valdžios pareiškimą, britai ne
leido išplėsti Sovietų ambasados pastatus 
Londone.

— Naują Švedijos 'liberalų vyriausybę 
sudarė Ola Ullsten, pakviesdamas į minis- 
terių kabinetą net šešias moteris. Šiame 
.jlyčių lygybės“ kabinete svarbesnius port
felius turės vyrai. Užs. reikalų ministru 
paskirtas Hans lEilix, žinomas diplomatas, 
pasireiškęs nusiginklavimo konferencijo
se. Pramonės min. bus Erik Huss, gynybos
— Lars de Geer.

— Neatsižvelgiant į Lenkijos komunisti
nės vyriausybės oficialiai pareikštą 
džiaugsmą, kad popiežium buvo išrinktas 
lenkų kardinolas, lenkų valdža uždraudė 
išleisti didesniu tiražu katalikų savaitraštį 
„Tygcdnik Powszechny“, kuriame norėta 
aprašyti naujojo popiežiaus išrinkimą.

— Vietnamas skundžiasi, kad Kinija 
koncentruoja savo kariuomenę prie Viet
namo sienos ir stato įtvirtinimus.

Atsiprašome skaitytojų, kad dėl 
techniškų kliūčių spaustuvėje, šia
me numeryje negalėjome atspaus
dinti žinių, kurios normaliai telpa 
pirmame ir ketvirtame puslapyje.
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Laiškas iš Amerikos (11)
„NELAIMIŲ MAGNETAS“

Bent prieš (keletą metų bent dešimt mo
tyvų ir .aplinkybių privertė mane apsi
spręsti — neberašyti daugiau recenzijų 
(tuo labiau kritikų) apie naujas knygas, 
memo parodas ar teatrinius renginius. Bet 
tai nereiškė, kad būčiau daugiau nebeskai- 
tęs jokios lietuviškos knygos, nebelankęs 
koncertų ar ikckio lietuviško spektaklio. O 
.reikalui ištikus, vis dar magėjo parašyti 
vieną kitą žodį — kaip tiesiogiai išgyven
tus įspūdžius, (kaip laikraštininko pastabas 
kitų bendrųjų dalykų pynėje.

Ta dingstimi man suteikė specialių per
gyvenimų ir Tomo Venclovos eilėraščių 
rinkinys, pernai Čikagoje A. Mackaus 
Fondo išleistas (136 puslapių apimties) 
— ir apie tai mudu su Tomu net keletą 
„dialogų“ sudurstėm ir per Laisvės Radi
ją nuškraidinom .Lietuvon. Atvejis, bent 
man, buvo tikrai retas ir (beveik keistas. 
Jaunystėje keletą metų draugavau ir kar
tu veikiau kairiųjų Kauno literatų sąjū
dyje su Tomo tėvu, Antanu Venclova, su 
kuriuo tačiau netrukus labai greit ir griež
tai išsiskyrėm ideologiniuose ir politiniuo
se frantuose.

Ir štai dabar po 40 metų užsienyje atsi
rado man dar niekad nematytas Antano 
sūnus. Su juo susitikom Amerikos „lauki
niuose Vakaruose“ (.Los Angeles, Kalifor
nijoje) ir — iš karto, stačiai vienu aki
mirksniu pajutom, kad galim būti ir tar
tum jau. esam artimi, vienas kitą gerai su
prantam, lyg anos prarajos įsu jo tėvu nė 
nebūtų buvę. Dar daugiau, — netrukus iš
aiškėjo, kad ir visos kitos Tomo pažiūros, 
tegu ne kiekvienu niuansu ar kokia smulk
mena man priimtinos, (bet iš esmės — kul
tūros problemų ir ypač Lietuvos laisvės 
susigrąžinimo plotmėje — buvo visiškai 
panašios, gangreit tos pačios. O kokios yra 
tos Tomo Venclovos pažiūros, Šiandien, jau 
plačiai žino visi šviesūs lietuviai Ameri
koje, Europoje ir Australijoje, kurie tik 
spaudą paskaito ar šiaip arčiau domisi lie
tuviškom problemom.

Nesistebėsit, jog gal ne man vienam tu
rėjo būti keista, kaip tarybinėje Lietuvoje 
net ir labiausiai privilegijuotose komunis
tinėse šeimose vis dėlto įkartais išauga ir 
drąsiai išsilaiko stiprūs lietuviai patriotai, 
nauji nepriklausomybininkai, nė už nieką 
nesutinką taikytis su sovietiniu jungu! 
Tad regime savotišką faktą, kur ne komu
nistinė auklėjimo sistema ir fcremlinis le
ninizmas išplauna jaunuoliam smegenis, 
bet tie jau subrendę jaunuoliai vėliau ga
biai ir tvirtai plauna konjuktūrinius sme
genis sovietinės sistemos pataikūnams ar 
karjeristams — ir... pačių triukšmingiau
sių su okupantu kovotojų užsienyje, deja, 
jau padūmavusius smegenis.

»»•
Nors Tomas Venclova vis dar paskendęs 

politinių ir disidentinių-rezistencinių pro
blemų narpliojimuose (kuo užsienio lie
tuviai domisi ir jų sambūriai daugiausia 
tokius pranešėjus kviečiasi), bet neabejo
tina, kad jojo siela artimiausia literatū
rai, kalbotyrai, intelektualinėms svarsty- 
boms, ypač poezijai. Ir iš tikrųjų jis buvo 
sovietinėje Lietuvoje augęs ir mokslinęsis 
pirmas brandaus talento poetas, negaišęs 
paruošti savo kūrybos rinkinį užsienio lie
tuviams, prie kurių jis dabar prisijungė, 
nutraukdamas santykius su okupantui tar
naujančia klika. Kaina buvo nemenka: sa
vanoriškas egzilio pasirinkimas, atsisaky
mas gyventi ir kurti savo tėvynėje.

Tokiom aplinkybėm T. Venclovos poezi

jos rinkinys turėjo atkreipti išskirtinį lie
tuviškosios išeivijos dėmesį. Tiesa, neteko 
pastebėti spaudoje tos knygos žeminimų ar 
dabar įprastų niekinimų. Kritika atsiliepė 
daugmaž palankiai, bet nebuvo justi di
desnio entuziazmo ar liaupsinančių įverti
nimų. Ir visai neįmanoma pasakyti, kaip 
knygą sutiko Skaitančioji išeivijos lietuvių 
visuomenė, žinoma, tai sakau juokais — 
aš nemanau, kad dabar užsienyje būtų 
toks padaras, kaip lietuviškas knygas 
„skaitančioji visuomenė“. Visi matom, kad 
šioj dirvoj beliko labiau pavieniai, jeigu 
dar ne vieniši, mohikanai...

Tačiau su modernine literatūra daugiau 
apsipratę ir jąja naudotis pasiruošę skai
tytojai, spėčiau, sutiks, kad turime naują 
labai originalų didelio talento, plačių eru
dicijos ir kultūros akiračių poetą apskri
tai mūsų literatūros tolesnėje raidoje. Tai 
dar vienas žingsnis atsisveikinant ir jau 
beveik nukertant lietuvių lyrikos senti
mentaliųjų, perdėm emocinių, sodietiškai 
gamtinių, „širdies akordus“ ar „dalužę- 
nedailią“ apdainuojančių motyvų brangią 
tradiciją. Tai (posūkis i vėsią, (beveik šal
tą, proto rikiuojamą, abstrakčių (įvaizdžių 
užgožtą, miestietišką, intelektualią ir be
veik „filosofišką“, estetiškai išpurentą ir 
rafinuotą, ibet ir sunkiai suprantamą labai 
komplikuotų simbolių ieroglifinę poeziją. 
Vakarų pasaulio literatūroje ši kryptis pp- 
sireiškė žymiai anksčiau, prieš ir po pir
mojo pasaulinio karo, pvz. anglo T. S. 
Eliot ar prancūzo P. Valėry lyrinėje kūry
boje. Lietuviuose ji ėmė rodytis tik vėliau 
— pvz. .per H. Radauską, (Nyką Nyliūną, 
A. Mackų ir jaunesnes merginas, o taip 
pat dabar ir sovietinės Lietuvos poezijoje, 
kaip mėgiamas iir patogus „escape“ nuo 
sąnarius nuobodžiu sukinančio socialisti
nio realizmo.

Tomas Venclova (šioje srovėje, atrodo, 
bus vienas iš būdingiausių, bet savaran
kiškas ir savitas. Tik nesunku nuspėti, kad 
jo rinkiniui bus nelengva .įsigyti populia
rumo, nes savo nuotaikomis ir turiniu jis 
perdaug toli išsilenkia su dar tebevyrau
jančiais lietuvių visuomenės skoniais bei 
įgūdžiais, ypač išeivijoje. Tegu daugiausia 
dar klasikinėmis poetinės technikos for
momis, poetas visur sakosi labai rimtai, 
mįslingai, be mažiausios šypsenos, šaltai, 
atokiai nuo liaudies galvosenas ir jause
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Neturtinguose miestuose laikas palikti draugus. 
Nevaisinga šviesa juos palaimina plaukiančios lempos. 
Mus praranda naktis ir atranda Aukštadvario plentas — 
Jo gruoblėti pušynai, derva ir spygliuotas dangus.

Taip, tai Tavo erdvė netikėtai tirštėja ir auga, 
Tu suartini mus, Tu nutolini mus nuo baigmės. 
Tu man siaurini vyzdį, praplėtęs regėjimo lauką 
Ligi rankos šešėlio ir aklo brezento drėgmės.

Ir jei manajai kartai nelemta laimėti lenktynių, 
Tenestinga pirmajam, kuris neilgai tegyvens, 
Kasdieninės jo duonos ir jo nekasdienio likimo, 
Kasdieninės jo druskos ir jo nekasdienio vandens.

Tesuranda mane jo nutrūkęs ir tobulas balsas, 
Netiesos atpirkimas, nelaimės ir laisvės pradžia — 
Taip vanduo Nemune turi būti pajuodęs ir salsvas, 
Kad jame ligi deltos garuotų ir plauktų delčia.

nos. Tartum savyje užsidaręs, į garuojantį 
gyvenimą žvelgiąs iš estetinio dramblio 
kaulo pilies, pašaliečiui be galo sunkiai iš
šifruojamas — nors pratarmėje tikisi, kad 
jo „ezopinė kalba“ atidesnių skaitytojų ga
lės būti „nesunkiai išlukštenama“. Vargu, 
vargu...

Vien jau paties rinkinio ir daugelio ei
lėraščių pavadinimai savotiški. Jie rodo 
poetą apsisprendus griežtai vengti net ma
žiausių fantazijos putų, emocinės vaizdi
nės kalbos, norą formuluoti sausai „mate
matiškai“. Ir visas rinkinys pavadintas ne 
kitaip, o tik „98 eilėraščiai“. Daugelis jų 
visai be vardo, kiti su tokiais, kaip — „Ei
lėraštis apie architektūrą“, „Eilėraštis 
apie pabaigą“, „Bandymas aprašyti kam
barį“, „Pasakykite Fontinbrasui“ arba net 
„Nei mezzo del cammin di nostra vita“. 
Skaitytojas turės būti geras enciklopedis- 
tas...

Bet rinkinyje yra dvi labai įdomios ir 
suprantamos eilutės. Jos atrodo beveik 
autobiografinės, ir pats autorius man tai 
žodžiu patvirtino. Šiaipjau mįslingame ei
lėraštyje apie .savo likimą, paskutiniame 
posme poetas atsiveria:
Ar išloši mane, ar praloši — kol kas 

nežinia.
Šitos dirvos nusekę, žvaigždynų tankmė 

išgenėta.
Aš pritraukiu nelaimę, nelyginant šiaurė 

magnetą,
Lyg magnetas magnetą, nelaimė 

pritraukia mane...
*»»

Norėtųsi pridėti, kad Tomo Venclovos 
poezijos rinkinys pasirodė tokiu laiku, kai 
visuomenė dar vis džiugiau juo domisi, 
kaip disidenitu-rezilsiteimtu, .politiku, tarybi
nio žmogaus teisių ar jo tikybos laisvės gy
nėju, o ne poetu. Anksčiau ilsėjusiose pro
ziškose knygose mūsų kailinės sibirtokės 
Juciūtė, Rūkiemė ir kitos šiurpiai aprašė 
slavo tremties (kelių pergyvenimus. Beit liks 
tiesa, kaid Venclova (buvo vienas ils tų, (ku
rtis daug prisidėjo ilšjuidinitd dar ir užsienio 
lietuvių dvasinį stabarėjimą ir sovietinio 
(Lietuvos gyvenimo tikrovės ignoravimą. 
Jis pabėrė nemaža naujų minčių įvairiais 
klausimais, jau (bemaž laukiančių kokio 
sstematingesnio rinkinio. Čia jam. seikėsi, 
— čia jis buvo tarsi magnetas, traukiantis 
į laimingesnį .ašigalį.

Apskritai per porą trejetą pastarųjų me
tų šioje plotmėje daug kas pradėjo keistis 
geryn, ypač nuo to laiko, kai patys pirmie
ji 'sodriai prakalbėjo Jonais Jurašais ir Auš- .

Tomas Venclova

Su lietuviais 
pasaulyje

ENCIKLOPEDIJA, KURI PRIGLAUS IR 
BALTIJOS EMIGRANTUS

Iowa universitetas JAV leidžia „The 
„Modern Encyclopedia of Russian and So
viet Literature“. Pirmas tomas jau išleis
tas, antras spausdinamas, o dar kiti trys 
tomai ruošiami. Enciklopedija pateikia 
straipsnius apie literatūros kūrinius, rašy
tojus, poeziją, dramą, epus, kritiką, litera
tūros žurnalus, žanrus, periodus, žymius 
religinės srities darbus, ‘šventuosius raš
tus, religinius eilėraščius, istorinų kroni
kų literatūrinius nagrinėjimus, lingvisti
kos dalykus, tautosaką.

Į enciklopediją būsią įjungti ir reikš
mingiausi emigrantai rašytojai, ypač tie, 
kurių darbai apskritai yra pripažinti kaip 
indėlis į emigracinę literatūrą ar turi įta
kos sovietinei literatūrai.

Kas norėtų tai enciklopedijai rašyti, tai 
adresas yra šitoks: Harry Weber, Editor, 
MERSL, Department of Russian, Universi
ty of Iowa, Iowa City, IA52242.

Rašyti, pasirodo, galima anglų, vokie
čių, prancūzų ar rusų kalba.

JOSEPH BRODSKY PASIŪLĖ MILOSZIŲ
Prie Oklahomos universiteto leidžiamo

jo „World Literature Today“ žurnalo įkas 
antri metai .skiriamąją 10.000 dolerių pre
miją, kaip jau esame rašę, šįmet gavo Lie
tuvoje gimęs lenkų poetas ir romanistas 
Czeslaw Milosz.

O dabar AABS biuletenis „Newsletter“ 
rašo, kad tai .premijai jį pasiūlęs kartu su 
juo Kalifornijos Berkeley universitete 
profesoriaująs rusų poetas Joseph .Brods
ky, įBrodskio nuomone, Cz. Miloszius yra 
didžiausias mūsų laikų poetas.
KIEK A. NAKUI KAINAVO VIEŠNAGĖ 

VILNIUJE?
žurnalistas A. Nakas, Amerikos žemyno 

lietuviškų laikraščių dažnas bendradarbis, 
praeitais metais įsu šeima buvo nuvažia
vęs į Lietuvą ir dabar kanadiškėje „Ne
priklausomoje Lietuvoje“ plačiai aprašo 
savo kelionės įspūdžius. Be kita ko, jis 
tvirtina, kad Vakaruose keliauti žymiai 
daugiau kainuoja negu Rytuose ir kad 
mūsiškė spauda meluojanti, . išpūsdama 
kainas. Jam štai šitiek kainavę:

...„pirmos klasės viešbutis Vilniuje, po 
du žmones kambaryje, su pusryčiais kas 
rytą — §80.42 asmeniui už 5 dienas. Ge
ležinkelio (bilietas Varšuva-Vilnius 'ir at
gal antros klasės miegamajame vagone — 
$16.08 asmeniui. Varšuvoje viešbutis su 
pusryčiu vienam asmeniui nakčiai — 
$12.00. Visa astuonių dienų kelionė 
už .geležinės uždangos, įskaitant ir sovietų 
,bei lenkų vizas, mums atsiėjo po $171.85 
(šimtą septyniasdešimt vieną dolerį ir 85 
centus) asmeniui“.

ra Jurašienė su teatriniais, literatūriniais 
ir dvaisiniiais messages — jautriais gyvojo 
ir tragiškojo tėvynės būvio latiskleiidimiais. 
Po to, ypač teisininkas Aleksandras Šitiro- 
rnais ir iš dalies labai santūrus sibiiiokas 
Kęstutis Jokubynias sujudino visuomeninį 
ir politinį lietuviijos liūną — gal kada ir 
kontroversinėmis, beit iškalbingomis, įdo
miomis, intelėktuialilškaii užkrečiančiomis 
id ė jamis. O ir Simo Kudirkos nepamir
šim...

Todėl net Amerikoje šiandien mes dau
gelis jau nebe tokie, kaip prieš de@iim<time- 
tį.

Bronys Raila

Elta
INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

ELTA Information service of the Supre
me Committee for Liberation of Lithuania. 
Nr. 6 (230), June 1978. Contens: June 
anniversaries — occupation & deporta
tions; The Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania (Nr. 31): KGB & the 
Theological Seminary, Our Prisoners, 
New Contracts with Religious Committees, 
News From Dioceses, Organist Protests 
Destruction of Crosses, In the Soviet 
School, Four Youths Protest Against Dis
crimination, Accusations Against the 
Chronicle; Lithuanian samizdat .play in 
New York, Baltic Countries between „Pri
de & Resignation“.

ELTA Information service of the supre
me Committee for Liberation of Lithua
nia. Nr. 7 (231), July 1978. Contents: Car
ter & Mondale receive Baltic Leaders, New 
Declaration of „National People's Front“, 
Chronicle of the Catholic Church in Lithu
ania (Nr. 32); New issue (Nr. 10) of „Auš
ra“ (The Dawn): S. O. S! Searches, Ar
rests, Trial; Trial of Henrikas Jaskūnas, 
Search of Pašiliai House, Interrogations, 
The Four Youths, The Old Drama — 1863 
& Now, Official Document in „Helsinki 
Spirit“, Example of „Guarantee of Human 
Rights", Workers on Strike, Demonstra
tions atradl Bribery, Hatred for the Red 
Flag, Empire of Fear, Balys Gajauskas' 
Mother, Unity and Opennes, Theory of 
Propaganda.

ELTA Information service of the Supre
me Committee for Liberation of Lithuania. 
Nr. 8 (232). August 1978. Contents: Trials 
of Viktoras Petkus iftn Vilnius, Carter Ur
ged to Speak Out on Petkus: Details of Ga
jauskais' Trial Reach West; Chronicle of 
Catholic Church in Lithuania (Nr. 32); 
News From Church Life, „Guarantees" of 
Freedom of Science, Greetings to „Chro
nicle of Current Events", House Searches 
and Interrogations, Letters from the Gu
lag. Documents of LSSR Supreme Court on 
Trial, News from Dioceses, Believers Ask 
for Reopening of Churches.

ELTĄ anglų kalbą nemokamai gauna 
bibliotekos, tyrimo institucijos, žinių agen
tūros. Ji siunčiama senatoriams ir kai ku
riems kongresmenams. Jos medžiaga nau
dojasi ne tik JA Valstybių, bet ir Kanados, 
Australijos. Didžiosios Britanijos, Irlamdi- 
jos, Švedijos ir kitų kraštų mokslo bei po
litikos (institucijos ir asmenys.

ELTOS anglų (kalba išleidžiama 12 nu
merių per metus, didelio formato — nuo 
13 iki 16 puslapių. Tokiu būdu per metus 
susidaro apie 175-180 puslapių dokumenti
nės medžiagos knyga apie okupuotą Lietu
vą, daugiausia apie jai pavairgėjo daromas 
skriaudas. ELTA anglų kalba yra naudin
ga tiems, kurie raišo žurnalams, laikraš
čiams, radio stotims, TV. Ja gali pasinau
doti, kam tenka ruošti memorandumus vy
riausybėms, rašyti laiškus vietos laikraš
čiams. ..

ELTA anglų kalba gaunama šiuo adresu- 
ELTA, 29 West 57th St., New York, N. Y. 
10019. Tel. (212) 752-0099.

ELTA

KOJELAICIŲ VARDO STIPENDIJOS

Aleksas ir Teodora Kojelaičiai įnešė į 
Kanados Lietuvių fondą tam tikrą sumą, 
kurios palūkanos bus skiriamos jų vardo 
stipendijoms lituanistiką studijuojantiems 
ir lietuviškoms mokslo įstaigoms remti ir 
skatinti mokslinių darbų ruošimą iš lietu
vių tautos ir valstybės gyvenimo.

R. Spalis

Valsai ir vynas Vienoje
Gal prieš šešiolika melų teko pamatyti 

Insbruką ir savaitę praleiisitli! Kuitabuėhely, 
kur žiemos metu atvažiuodavo Persijos ša
chas.

Tačiau sąžinė vis buvo nerami: nema
čiau Vienos, kuri ne tik Štrausų valsų 
miestas, bet čia gyveno ir kūrė Mocartas, 
Bethovenas, Leharias, Šubertas ir feiitii žy
mūs muzikai. Be to, Viena buvo ne tik di
delės imperijos sostinė, bet ir Europos kul
tūros centras. Joje yra visa eilė žymių pa
minklų ir pastatų. Dabar ir aplankėme tą 
miestą.

Ypač žavūs Schcnibnunn karališki. vasa
ros rūmlai. Jų fontane, kaip ir Versalyje, 
raitelių kareivinės, tapaitiškiais jų išdėsty
mas.

Rūmų kitoje pusėje yra milžiniškas par
kas. Nors jis nėra toks pasakiškas kaip 
Versalio, bet tiek gražus, kad negaila ir 
dieną praleisti ten. Parke pora pastatų, ir 
jie praturtintų, pagražintų (bet kurią vie
tą, bet kurią sostinę.

Patys rūmai primena Versalį pagal iš
planavimą, puošnumą ir dydį. Tik nėra 
ten veidrodžių salės Ikaip Versalyje. Atro
do, Schonbrunn rūmai vėliau įstatyti, kada 
veidrodžiai jau .buvo atpigę, netekę galy
bės .bei turto statuso. Porą kambarių item 
puošia kinų-japonų menas.

Mums belankant, rūmų didžioji salė bu
vo ruošiama filmui.

Vienas rūmų parko šonas susijungia su 
ritu didėliu parku, kur seniau jodinėta, 

kur važinėjo kilniųjų karietos, vyko dvi
kovos. Šis parkas dažnai matomas filmuo
se. Dalis to parko atiduota zoologijos so
dui, kurį verta aplankyti.

Prie pait to parko ir mūsų hotelis „Park 
Schonbrunn“. Pastatas kadaise priklausė 
karališkajai šeimai. Viena jo dabartinė 
valgomoji salė yra buvusiame teatre. Pa
šalink staliukus, ir atsidursi puikiame 
teatre su didele scena ir balkonais. Kita 
gretima valgomoji salė irgi žavi. Ten se
niau vykę baliai. Prie tų karališkų rūmų 
pristatyti kiti pastatai su šimtais kamba
rių turistams, o jų dabar pilna Vienoje. 
Tenka stebėtis švara ir nepaprastai efek
tyviu patarnavimu.

Ilgai užtruktų, jei mėgintumėm suminė
ti (Belvederį, Hofiburgą, universiteto rū
mus, puikias bažnyčias, ypač šv. Stepono 
katedrą, ir t. t.

Nepralenkiami romantikų išgarsintieji 
„Vienos miškai“. Verta po juos pavažinė
ti, pasidžiaugti. Vietos kalvotos, pilna pui
kių vaizdų.

Vežiojami po Vieną, pamatėme ir rusų 
kariui pastatytąjį paminklą. Pagal sutartį 
jis negali būti pašalintas. Prieš paminklą 
trykšta fontanas, kurio srovė sutemus nu
sidažo raudona spalva. Kartą, važiuojant 
pro šalį vėlai vakare, kažkas garsiai pra
sitarė; „Tai vieniečių kraujas“.

Nepralenkiamas ir Prato parkas, esąs 
taip Dunojaus ir kanalo, su „didžiuoju ra
tu“, pagarsėjusiu filme „Trečiasis žmo
gus“. Nuvykstam ten jau sutemus, trokš
dami iš viršaus žvilgterti į Vieną. Deja, 
ratas nuvylė. Filme didvyriai kilo į viršų 
atvirame suole, o čia saugūs vagonėliai su 
stikliniais langais. Tačiau anglė iš Hud- 
dersfieldo, kiek pakilusi, įsikibo vyro kel
nių ir, susmukusi į suolelį, užsimerkė. Vy
ro kelnės išgelbėjo moterį, jinai laimin

gai grįžo į žemę.
Iš viršaus nuliūdęs žiūrėjau į Vieną, 

jausdamas, Ikaip greit praeina buvusioji 
didybė ir garbė.

Jei dienos metu mažėjanti Viena dar 
pilna gajumo, gal dėl to, kad tiek daug 
turistų, tai sutemus ji jau niūri, išmirusi, 
rodanti, kad ji jau ne didžios imperijos 
sostinė, o nedidelės valstybės miestas.

Jei valsas kada ir mirs, tai Austrijoje 
jis dar ilgai laikysis. Jis šokamas visame 
krašte.

Viename Vienos parke, kur, kaip tvir
tinama, grojęs kažkuris Štrausas, susėdo
me prie iš anksto užsakytų staliukų, su 
(stikline vyno kiekvienam. Turistų aplink 
devynios galybės. Vakaras, šilta, ir Štrau
sų valsų koncertas 'gana maloni pramoga. 
Po kiek laiko aikštelėje pasirodė keturios 
poros. Jos pašoko valsą. Po to kviečiami 
įsijungti ir turistai. Senesnioji karta rai
tosi visai pakenčiamai, bet dalis jaunosios 
jau nemoka, pamėginę klumpa, dėl to ap
link kvatojama.

Deja, neteko patekti į operą. Visos pa
stangos gauti bilietą nebuvo sėkmingos. 
Didžiausia kaltė tenka mūsų vadovei, kuri 
nepasirūpino iš anksto. Visa kelionė šį kar
tą beveik veltui, tikslas nepasiektas.

Teko nuvažiuoti į Grinzingą. Tai kar- 
čiamų miestas, Marija Terezė, matydama 
turtingųjų lėbavimą, nutarė ir liaudį pa
linksminti. Pradėta švęsti vynuogių nuė
mimo (šventę.

Sutemus Grinzinge pilna turistų. Pate
kome į juodom lubom kambarį. Prisistatė 
du muzikantai, ir, jiems kertant iš peties, 
prieš mūsų grupę atsirado po bokalą vy
no kiekvienam ir po lėkštę pripiaustytų 
visokiausių dešrų. Tarp jų ir rūkyta šoni
nė. Jei Halifaxe ją pasiūlyčiau anglui, jis 
įsižeistų, tikėtų, tai laukinių maistas, o 
čia jie šveitė, net jų ausys linko. Kai tą 

kuriozą papasakojau grįžęs, vienas anglas 
spėjo, kad, tur būt, drūtai sumokėjome už 
vaišes. K

Anglišku mastu skaičiuojant, Austrijoje 
viskas labai brangu. Arbatos puodukas 
tarp 10-12 austriškų šilingų. Alaus mažas 
bokalas tarp 12-14. Tuo tarpu už svarą 
gaudavome kiek daugiau kaip 27 šilingus. 
Taigi arbatos stiklinė tarp 37-44 penų. O 
be arbatos ir alaus kelionėje neįmanoma 
verstis.

Tačiau viešbučių švara, maistas, patar
navimas geras. Krautuvėse pilna lietuviš
kų pasukų. Po tiek metų jos buvo gardes
nės ir už karališkus nektarus.

Dieną praleidome Salzlburge. Gražus 
Mozarto miestas, kurį dominuoja Hohen- 
zalcburgo tvirtovė. Puiki Hellibruno pilis, 
bet diena nepalanki, blogiausias oras viso
je kelionėje.

Wolfgangas prie didingo ežero, kalnų 
supamas. Kelios dienos ten paįvairinamos 
išvyka į Bad Ischl, į imperatoriaus Pran
ciškaus Juozapo vasaros rezidenciją. Ne 
tiek parkas ir istoriniai kambariai padare 
įspūdį, kiek to vyro iššaudyti gyvūnai, ku
rių galvų iškamšų yra beveik kiekviename 
rūmų kampe. Ir 'tokia jų daugybė, kad to 
žmogaus naikinimo instinktas sugadino 
nuotaiką ir dieną.

Seefeld 1.200 metrų aukštyje. Tai jau 
kalnų kurortas. Dieną gražiai šildo .saulu
tė, bet rytai ir vakarai šaltoki. Praverstų 
ir anarakas. Žavi vieta, tik reikia nesigai
lėti kojų. Tų vaizdų įvairumas ir turtin
gumas nuostabus.

Keliai, miestai, vasarvietės švarios, ne
simėto šiukšlių. Ta tema kalbėjaus su ang
lų jaunimu, keliaujančiu kartu. Vienas 
prisipažino, ikad nedrąsu degtuko palikti 
žemėje o kitas pridėjo, kad jaunimo užda
vinys yra apšvarinti Angliją. Pasirodo, 
verta keliauti.

Traukia akis ir atvykę iš Indijos pusia
salio. Ne rožėmis klotas jų gyvenimas Aus
trijoje. Nemačiau stovinčio be darbo, bet 
visi matytieji vis laikraščių pardavėjai. 
Sunkus jų darbas, nes, nesitikėdami par
duoti pėstiems, jie siuva tarp judančių 
mašinų. Dieną dar pusė bėdos, bet Vieno
je tuščios, tamsios, išmirusias gatvės, o 
jie. pasipuošę oranžine spalva, vis tykoja 
prie šviesų, reguliuojančių judėjimą.

Tarp Vokietijos ir Austrijos siena be
veik simbolinė. Keletą kartų teko ją .per
važiuoti. Vairuotojais pranešdavo, kiek sie
lų mašinoje, ir tiek užtekdavo. Tuo tanpu 
iš Austrijos vežamos ekskursijos į Vengri
jos pas'enį. Ten jau kita istorija. Ten tu
ristai turi progos pasigėrėti spygliuotomis 
vielomis, 'bokštais su vamzdžiais, ir žemė 
papuošta sprogstamąja medžiaga.

Mūsų grupėje yra viena pabėgusi iš Zai
re, kita iš Rodezijos. Anot jos, Didž. Brita
nija esanti brutali Rodezijos atžvilgiu. 
Vienas vyras sakosi ilgai dirbęs Zambijo
je. Anot jo, afrikiečiai niekad nepajėgsią 
tvarkytis. Jis davė eilę pavyzdžių, bet jie 
buvo gana abejotinos vertės. Tačiau misi
jų charakteristika buvo įdomesnė. Katali
kų misijos naudingesnės ‘Afrikai, nes jos 
moko amato, tuo tarpu protestantų paruo
šia raštinėms. Patikimiausi, sąžiningiausi 
tarnai muzulmonai. Jis ir jo pažįstami .to
kius tik ir telaikę. Jo iš (Botsvanos kilusi 
žmona sutiko su vyro nuomone.

Dar viena saugumo iliuzija sudaužyta į 
šipulius. Mainchesterio aerodrome paklau
sė, ar mano krepšy nėra foto aparato. Ti
kėdamas, kad jis lagamine, krepšį įkišau 
į tokią dėžę. Uždarė ją, patikrino, pralei
do. Pakeliui į lėktuvą žmona prisipažino 
aparatą palikusi krepšy, o jame metalo 
tiek, kad užtektų ir ginklui!

Spalvotą filmą išmečiau, kartu su juo 
ir pasitikėjimą į bet kokį tikrinimą.
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Dvasingosios ir mintingosios vizijos
PALYDINT SKULPTORIŲ ANTANĄ 

BRAZDI Į NEW YORKĄ

Kol įkas Londose tebegyvenąs mūsų iš
garsėjęs skulptorius Antanas Braždys apie 
ketvertą metų maždaug tylom ruošėsi nau
jam dideliam savo profesijos ėjimui — pa
rodai New Yorke, kurioje jis bus pajėgus 
išstatyti daugiau kaip 80 savo kūrinių, jei 
tik galerija turės pakankamai vietos. Ta 
galerija, tur būt, bus garsioji New Yorko 
Marlborough. Didžioji dalis skulptūrų jau 
yra išplaukusi į New Youką, nors skulp
torius savo studijoje Londone dar vis il
gas dienas praleidžia prie naujų darbų.

Mums, mirtingiesiems, atrodytų, kad 
pasisekimo ir ganso Antanui lEraždžiui jau 
ir taip yra tekę iki valios. O taip atrodo 

Antanas Braždys prie savo dar vardo neturinčios skulptūros

gal dėl to, kad mūsų užsimojimai siaures
ni, apsiriboja mažesne aplinkuma, nesie
kia plataus pasaulio. Pasiekti Augusto Ro
dino .Henrio Mooro ar Jacques Lipchiitzo 
padėties ligšiolinės parodos, kritikų pasi
sakymai ir vis didėjantis populiarumas A. 
Braždžio kol kas dar. tur būt, neįgalino. 
New Yorko paroda gal bus toksai jo kūry
binio gyvenimo lūžis, kuris uždės didžiulį 
antspaudą, atveriantį jo talentui duris -į 
Paryžių, Tokiją ir kitus moderniąja skulp
tūra galinčius žavėtis centrus, o jo dar
bams kelią į žymiuosius muziejus.

Tiesa, su Rodino ir Mooro skulptūromis 
Antano Braždžio didžiulis 12 pėdų aukščio 
kūrinys „Echo“ jau susišaukia naujojo 
Britanijos miesto Harlow panke (trijuose 
pahko kampuose pastatytos Rodino, Mooro 
ir Elisabeth Frink skulptūros, o 'ketvirta
me — didysis Antano kūrinys). Jo „Body1 
work“ jau 1969 m. buvo pastatytas Lon
done prieš Woo’.gate House, ir to kūrinio 
istorija labai įdomi ir daug pasakanti apie 
mūsų Skulptorių: konkurse varžėsi apie 
600 skulptorių, ir didžiai kompetetinga 
specialistų komisija pirmuoju atrinko A. 
(Braždžio darbą. Tas pats jau minėtasis 
Harlow miestas savo teatrui nupirko jo 
„High Flaying“ po dkulptūrų parodos, nes 
žiūrovai tuo kūrin u žavėjosi ir pageidavo 
neišleisti jo iš miesto. Jam buvo užsakyta 
skulptūra, kuri puošė tarptautinės parodos 
Osakoje (Japonijoje) iEiritainijos paviljono 
priekį (daibar tas kūrinys stovi prieš Lei- 
cesteršyro grafijos švietimo komiteto rū
mus). Jo „Silver Bird“ stovi prieš Londo
no St. Thomas ligoninės naująjį pastatą. 
Daugybė jo skulptūrų yra patekusios į pri
vačius rinkmius (Štai Sainsbury rinkiny
je yra „Marriage“, vienas architekto sir 
Gibberd ir jo žmonos rinkiny, ir jiems An
tanas Braždys yra sukūręs sodui fontaną). 
Nemaža jo darbų yra supirkęs meno daly
kų kolekcionierius, biznierius, iš profesi
jos advokatas turtuolis amerikietis Mar
tin Ackerman, kuris kaip tik ir sugundė 
mūsų skulptorių padirbėti tuos keletą me
tų ir tada pasirodyti New Yorke (1976 m. 
liepos mėn. „Harpers & Queen“ magazine 
išspausdintame pasikalbėjime su Susan 
Blackburn M. Aokermanas kaip tik pasi
sakė, kad jam rūpi „praplėsti kolekciją“ 
— prie esamų garsių vardų pridėti naujus, 
kurie, jo 'įsitikinimu, ,)bus dideli vardai“). 
Net ir Alfredas Pusarauskas užsakė A. 
Braždžiui jau trečią skulptūrą. Pats skulp
torius, tur būt, nė nebežino, kiek jau savo 
kūrinių yra išleidęs iš studijos.

Anie ankstyvieji kritikų vertinimai

Turėdamas prieš akis busimąją New 
Yorko parodą ir apie ketvertą metų įtemp
tai dirbdamas, kaip apie jį rašantieji pa
stebi, A. Braždys yra lyg ir pasitraukęs i'š 
gyvenimo. Pastaruoju laiku nebebuvo jo 
parodų. Jeigu parodose kviečiamas išstato 
kokį kūrinį, tai tik su kitais. iEet jo vieno 
parodos ir kritikų atsiliepimai apie jo dar
bus kaip tik ir iškėlė jį. Pagrindinių, es
minių ir vis teigiamų atsiliepimų susilau
kė jo pirmoji paroda Londono Hamilton 
galerijoj 1965. XII. 15 — 1966. I. 15. Tuo
met „The Observer“ laikraštyje N. Gosling 
rąžė, kad darbai turi „šerdį, kuri įtaigoja, 
kad įBraždys įsitvirtins“. „The Guardian“ 
kritikas N. (Lynton jo darbuose įžiūrėjo

„beveik religinio iškilmingumo žymę, kuri 
iš 1960-ųjų metų nukelia į belaikį pasau
lį“, o „Jewish Chronicle“ Stone „autorite
tą, kurio negalėtum tikėtis iš 26 m. am
žiaus skulptoriaus“. Tie vertinimai buvo 
gražūs. Parodoje buvo parduoti visi 12 
darbų.

Po to Amerikos ambasada savo rūmuose 
Grosvenor Square suruošė meno festivalį, 
ir dailės parodoje dalyvavo keturi tapyto
jai ir skulptorius Braždys. 1971 m. jo 
skulptūrų paroda buvo Londono Annely 
Juda galerijoje. 1972 m. jis su keliais savo 
darbais dalyvavo Royal Akademy suruoš
toje 24 skulptorių parodoje ir po to jau 
keleriems metams užsidarė studijoje.

Žmogaus kuklumas, menininko dėmesys 
žmogiškosioms vertybėms

O per tą laiką, kol jis užsidaręs dirbo, 
ar nebuvo mūsų skulptorius užmirštas? 
Ne, ne. Priešingai, jo garsas plečiasi Bri
tanijoje. štai 1976 m. liepos mėn. išėjo tas 
„Harpers & Queen“ žurnalo numeris, ku
riame Martin Ackerman aptaria Antaną 
įBraždį kaip busimąjį didelį vardą. Aoker
manas iš tiesų vien tik apie Braždį ir kal
ba, kaip jauną talentingą pajėgą. O šiais 
metais net keliais atvejais iEiraždys ir šen 
ir ten minimas, net straipsniai apie jį 
spausdinami. Ana, peizažo architektų in
stituto žurnalas ./Landscape Design“ 1978 
m. vasario mėn. numeryje atspausdino sir 
Frederioko Gibberdo straipsnį apie skulp
tūras privačiuose soduose ir iliustracijai, 
be kita ko, panaudojo A. Braždžio sukur
tąjį fontaną. „Arts Review“ gegužės 12 d. 
numerio viršelyje atspausdinta jo skulp
tūra „Echo“, nes tame žurnale Michael 
Shepherd tada rašė apie skulptūras Har
low mieste. Reportaže kaip tik Braždžiui 
ir daugiau vietos negu kam kitam yra pa
skirta (puikus darbas esąs parke stovintis 
„Echo“).

Tas pats „Arts Review“ 1978 m. rugpjū
čio 18 d. numeryje Antanui Braždžiui pa
skyrė net 4 puslapius — atspausdino apie 
jiį 2 straipsnius, pailiustruodamas juos 
septyniomis jo darbų nuotraukomis. Arts 
Council prašomas, apžvalginį-kritinį 
straipsni apie jį parašė Max Wykes-Joyce, 
kuris labai įdomiai pradeda visą vertini
mą. Jis taųp savo draugų turėjęs tokius 
reikšmingus skulptorius, kaip Germaine 
Richier, Ossip Zadkine, Constantin Bran
cusi. kurių darbai vieno į kito niekuo ne
panašūs. Tačiau jie kaip žmonės buvę vie
nas iį kitą panašūs kuklumu, o jų darbai — 

dideliu dėmesiu žmoniškumui ir žmogiško
sioms vertybėms, ir bendravimas su to
kiais menininkais davęs M. Wykes-Joyce 
lyg ir mastą, kuriuo matuotini kiti skulp
toriai ir Skulptūros. Tarp keleto tokių, ku
rie gali atlaikyti palyginimą su anais, esąs 
ir Antanas 'Braždys.

Tarytum gamtiškai išaugusios skulptūros
iEet iš Max Wykes-Joyce straipsiio ma

tome, kad A. Braždys jau nebe tas, kurį, 
kiekvienais iškeldamas vis kuriuos nors jo 
kūrinių bruožus, taip teigiamai įvertino 
visi kritikai po pirmosios jo vieno paro
dos, taigi daugiau kaip prieš dešimtmetį. 
Jis nebe tas seniai ir ne vien tais darbais, 
kurie bus netrukus parodyti New Yorke. 
Apie tą laiką, tuoj po pirmosios parodos, 
A. Braždžio darbe, sako, įvyko didžiulis ir 
griežtas posūkis. Jis ir toliau naudojo dar
bui nerūdijantį plieną, bet nefoeslqpino kū
rinio paviršiaus juodais dažais, kas būdin
ga jo ankstyvosioms skulptūroms. Jis da
bar nušlifuoja metalą, Ituo būdu labiau pa
brėždamas savo darbo švelnias kreives, 
įgalindamas jį patraukti į save kiekvieną 
šviesos ir šešėlių srovę, duoti skulptūrą 
įsigijusiam savininkui naują aplinkos pa
saulio viziją. Šlifavimas pašalina visus su
virinimo pėdsakus, ir skulptūra pasidaro 
tarytum gamtiškai išaugusi, o ne žmogaus 
pagaminta.

Pirmoji taip sukurta skulptūra buvusi 
ta, kuri laimėjo konkursą ir dabar stovi 
Londone prieš Woolgate House.

Tasai laikas nuo 1973 metų, kai A. Braž
dys iš visur pasitraukė ir su įkarščiu dir
bo, sako, buvo taip pat laikas persvarsty
ti savo padary,tajai pažangai, darbo meto
dams, idėjoms, techniškoms galimybėms 
ir ištekliams. Tie pasiekimai dabar — dar 
puikesnis apdirbimas, didesnis atidumas 
kreivėms ir nušlifavimui. Matyti naujas 
įsijautimas į žmogiškąją harmoniją ir ju
desį. Naujieji darbai rodą didesnį pasiti
kėjimą savim., nors jis dirba vis su ta pa
čia sunkiausiai nugalima medžiaga — ne
rūdijančiu plienu. Naujausiuose darbuose 
jis pagaliau apvaldė suliedinimą ir sudė
tingą trijų matmenų klausimą, ir dabar jo 
kūrinių formos daugiau atsiveria ir sužys
ta prieš alkis tokiu būdu, kokio anksčiau 
trūko labiau statiškesnėms • formoms. Tą 
pasikeitimą rodą du paskutinieji užsaky
mai — prie naujosios St. Thomas ligoninės 
Londone („The silver Bird“) ir Harlow 
miesto nupirktasis („High Flying“). Nau
jieji darbai sudėtingesni, išradingai, mo
kamai taip padaryti, kad vis dėlto teikia 
aiškų paprastumo vaizdą.

Antro straipsnio tame „Ai‘s Review“ 
numeryje autorė yra lady Patricia Gib
berd, kuriai pažįstami ir Harlow miesto 
įsigytieji A. Braždžio kūriniai, ir jos su 
vyru nusipirktieji, ir dar nemaža kitų, nes 
žavėjimasis tuo skulptoriaus rankų sudva
sintu žvilgančiu plienu buvo atvedęs ją ir 
į studiją pasekti darbo proceso.. Ji mūsų 
skulptoriaus naujausiuose darbuose įžiūri 
nemaža žavaus dekoratyvumo ir apgaili, 
kad ligi šiol A. iEiraždys dar nėra niekur 
įsijungęs su architektais projektuoti 
skulptūrinių papuošimų. „Jo supratimas 
architektūros (jo tėvas yra architektas) ir 
jo specialus genialumas leidžia man (tikė
tis, kad kas nors parems tokį bendradar
biavimą“, rašo ji, o nuo savęs galėtume 
papildomai pridėti, kad Braždžių 'giminė
je architektų yra trejopai tiek, kiek yra 
nurodžiusi lady P. Gibberd: žymi architek
tė taip pat Antano sesuo Konstancija, ar
chitektas ir sesers vyras.

Tur būt, Londonas buvo geras 
pasirinkimas

Visuose parodų kataloguose ir dažnuose 
straipsniuose Antanas Braždys būna vis 
pristatomas su lietuviškomis biografijos 
detalėmis — su bėgimu iš Lietuvos, gyve
nimu barakuose Vokietijoje, su paauglys
te Britanijoje, mokslais Čikagoje, meno 
studijomis ir dviem viena po kitos gauto
mis stipendijomis (amerikiečių E. L. Ryer
son ir britų Sainsbury) Studijoms gilinti.

Šįkart, kalbėdamasis su M. Wykes-Joy
ce, jis pats atskleidė apie save keletą deta
lių, kurios ligi šiol plačiau nebuvo žino
mos. 'Štai baigęs studijas Čikagoje ir ga
vęs Stipendiją dar pagilinti jas užsieny, A. 
Braždys buvo nusistatęs važiuoti į Ispani
ją, kur pragyvenimas pigesnis, o meno lo
bių prikrauta iš seno. Londone jis buvo 
nutaręs sustoti tik trumpam — tik apsi
dairyti. Bet jo aplankytasis Royal College 
of Art Skulptūros prof. Bernard Meadows, 
apžiūrėjęs jo darbų fotografijas, pa
klausė: „Kodėlgi ne čia studijuoti?“ Tas 
klausimas nulėmė pasirinkimą, kuris, tur 
būt, buvo geras, nes Londonas vis tiek di
desnis pasaulinis centras už tokį Madridą.

Pasikalbėjime jis taip pat prisiminė sa
vo motiną, didelę tautinių šokių entuzias
tę. Ne, jos Antanas nebuvo toks aistringas 
entuziastas ir tik motinos verčiamas šoko. 
O apie tą prievartinę mankštą dabar jis 
sako, jog gal iš tiesų tie šokio ritmai jam 
kartas nuo karto padeda susitvarkyti su 
metalu, kad skulptūros linijos atlieptų 
kažką iš pasąmonėje užsiliikusios šokio 
plastikos!

K. BarėnaS

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Šiandien jūsų pakabinti negaliu, nes nė

ra vietos. (Rūbininkės pastaba)

Kiti rašo
AR DARIUS IR GIRĖNAS BUVO 

PAŠAUTI?

Šitokie gandai ėjo. Ar jie kuo nors pa
grįsti?

„Naujienos“ išspausdino Lietuvos atsto
vui J. Kajeckui 1959 m. vasario 26 d. teis
mo medicinos specialisto prof. K. Oželio 
ralšytą laišką, kuriame paneigiamas tas 
gandas. Laiške profesorius rašė:

„1959 m. sausio m. 9 d. „Vienybės“ 2 nr. 
patalpintas d-ro V. Tercijono straipsnis 
„Dariaus ir Girėno mirties mįslė“. Čia d- 
ras Tercijonas mini, būk d-ras Gudavičius 
jam sakęs, kad balzamuojant Dariaus ir 
Girėno kūnus Kauno anatomikume, abie
juose buvę rastos šovimo žymės. Iš kitos 
pusės, VDU anatomijos prof. Jurgis Žilins
kas, kuriam buvo pavesta kūnų baizama- 
vimas, į d-ro Tercijono paklausimą, ar bu
vo rastos 'šovimo žymės, neatsakęs nei 
taip, nei ne, tik pabrėžęs, kad Lietuvos Vy
riausybė buvusi įspėta Vokiečių užsienio 
ministerijos neskelbti kūnų tyrimo duome
nų, kad išvengus konflikto su Vokietija“.

Tvirtindamas, kad pašoviimo versija yra 
be pagrindo, profesorius toliau 'aiškina:

„Tuoj po tragiškos Dariaus ir Girėno 
mirties Lietuvoje paplito gandas, kiad la
kūnai būk žuvę nuo vokiečių kulkų, o ne 
nuo audros.

„Lietuvos Vyriausybė ėmėsi priemonių, 
kad išaiškinti Dariaus ir Girėno mirties 
priežastį. Kai lakūnų 'kūnai buvo atgaben
ti lėktuvu iš Vokietijos į Kauną, jie buvo 
patalpinti 'teismo medicinos institute Kau
ne nustatyti, ar juose nėra kulkomis pada
rytų sužalojimo žymių.

„Vyriausybės vardu ministeris pirmi
ninkais Juozas Tūbelis pavedė anatomijos 
prof. Jurgiui Žilinskui ir teismo medicinos 
prof, d-rui Kaziui Oželiui ištirti Dariaus ir 
Girėno kūnus ir tyrimo eigoje rastus kūnų 
sužalojimus surašyti ir netairpiškai įteikti 
min. pirm. Tubeliui.

„Aš skubiai buvau iškviestas Kaunan iš 
Palangos, kur atostogavau. Tuoj pradėti 
tyrimai. Kūnai jau buvo paveikti vasaros 
temperatūros, reiškėsi odos paraližavimias 
ir patinimais. Tyrimas buvo sunkus, kadan
gi kūnai turėjo būti išsaugoti, kaip buvo; 
balzamiavimuii. Reikėjo įžiūrėti kiekvieną 
smulkiausią pakenkimą kūnų paviršiuje, 
odoje; kaulų sužalojimai buvo patikrinti 
panaudojus Roentgeno spindulius. Buvo 
rasti įvairūs pagal formą ir dydžius kūnų 
sužalojimai; plėstos, sutraiškytos, lūžusių 
kaulų galais pradurtos ir kitokios žaizdos, 
bet visiškai nebuvo rasta žymių, kurios 
būtų galėjusios sukelti įtarimą, kad lakū
nai buvę pašauti. Tyrimais užtruko 3 die
nas. Visa tyrimų eiga, visi rasti kūnuose 
.sužalojimai bei pakitimai buvo smulkiai 
aprašyti, sudarytas aktas .su mūsų abiejų 
vieninga nuomone, kad kulkomis padary
tų sužalojimų žymių Dariaus ir Girėno kū
nuose nerastai

„Tyrimo aktas buvo nietarpištaii įteiktas 
ministeriui pirmininkui Juozui Tubeliui, 
kaip tai buvo iš kalno mums įsakyta.

„Dariaus dr Girėno kūnai buvo perduoti 
į gretimai esantį anatomilkumą balzamavi- 
mui. Man neteko girdėti nei iš prof. Žilins
ko, 'kuriam 'buvo pavestas kūnų balzama- 
vimas, nei iš 'kitų, kad balzamuojant būtų 
buvę rastos kulkų žymės. Taip pat nebu
vau girdėjęs, kad Vokietijos užsienio mi
nisterija būtų dariusi spaudimą į Lietuvos 
Vyriausybę, kad negarsintų Dariaus ir Gi
rėno kūnų tyrimo duomenų, dėl galimo 
kilti konflikto su Vokietija“.

Toliau profesorius raišo, kad ipo ilgai už
trukusio balzamavimo lakūnų kūnai (buvo 
palydėti į katalikų kapinėse Kaune pasta
tytąjį mauzoliejų. Vėliau pastebėta, kad 
dėl mauzoliejuje pasirodžiusios, drėgmės 
kūnų vaizdas ėmė keistis, tai buvo perkel
ti į teismo medicinos 'koplyčią, kurioje jie 
buvo saugomi visą vokiečių okupacijos 
mietą.

Tyrimai, sako, paneigė gandus, kad la
kūnai buvo vokiečių pašauti, bet neišaiš
kinta, kas nelaimės kaltininkas, ar audra, 
ar lėktuvo gedimas, ar lakūnų nuovargis.

TIKRA REVOLIUCIJA
„Tiesos“ (19. 9. 78) vedamajame „Su 

pergalinga leninizmo vėliava“ tarp kitko 
sakoma, kad „Tarybinių tautų šeimoje 
Lietuva irgi sparčiai žengia į ateitį. Kiek 
ir ko tik neprirašė ir neprikalbėjo lietuvių 
tautos atplaišos, karo ir pokario metais 
nusidanginę už plačių jūrų ir vandenynų 
apie tarybinį gyvenimą. O Lietuvos liau
dis, nepaisydama piktų šmeižtų, kūrė ir 
statė... Tikra revoliucija įvykdyta žemės 
ūkyje. Žemės ūkio produkcijos bendroji 
gamyba padidėjo daugiau kaip dvigubai...

Nenorėdami dar daugiau „prikalbėti“ 
apie tarybinį gyvenimą, pacituosime iiiš to 
paties „Tiesos“ numerio ketvirto puslapio 
skelbimą, kuris aiškiau negu vedamasis 
nusako tikrą revoliuciją Lietuvos žemės 
ūkyje.

„Piliečiai!
Visų rajonų vartotojų kooperacijos pa

ruošų punktai ir supirkėjai superka iš gy
ventojų maistines bulves.

Už kilogramą bulvių mokama 12 kapei
kų.

Parduokite 'bulves vartotojų kooperaci
jai! Liet. koop. sąjunga“.

Nepriklausomybės laikais gyventojai iš 
kooperatyvų pirkdavo bulves, o daibar ko
operatyvai „su 'pergalinga leninizmo vėlia
va“ maldauja, kad gyventojai parduotų 
kooperatyvams.

Ar tai ne tikra revoliucija?..

KOSMETOLOGINĖ GYDYKLA 
VILNIUJE

Tokia yra P. Cvirkos gatvės 5 nr.
1976 m., taip rašoma „Tiesoje“, į ją 

kreipėsi pasigražinti 26.000 žmonių, o 1977 
m. 29.000. Minimi 3 joje dirbantieji gydy
tojai — E. Maksimavičienė, L. Martinkė
nas ir R. Balaišis.

Toji gydykla jau dirbanti porą dešimt
mečių.

UŽUOJAUTA IEŠKANTIEMS GEDIMINO 
PILIES

Gedimino pilis — bene gausiausiiaii tu
ristų lankoma vieta Vilniuje. Čia nuo ryto 
iki vakaro 'traukia žmonės ir pavieniui, ir 
būreliais. Labai dažnai tenka sutikti mū
sų miesto svečius, klaidžiojančius apie 
Pionierių rūmus, įvairiomis kalbomis 
klausiančius praeivių kelio į pilies kalną. 
Argi taip (sudėtinga įtaisyti aiškiai mato
mose parko vietose gražias lenteles, ro
dančias kryptį į Gedimino pilį, su 'Užrašais 
keliomis kalbomis skelbiančiais muziejaus 
lankymo dienas bei valandas?

L. Motiejūnaitė (iš „Tiesa“)

ŽUVUSIEJI EISMO NELAIMĖSE

Respublikinės automobilių inspekcijos 
pranešimu, Lietuvoje 'šių metų rugpjūčio 
mėn. buvo 603 autoavarijos (pernai per tą 
pat mėnesį 686), žmonių žuvo 79 (84), su
žeista 557 (599).

Dėl motociklininkų kaltės įvyko 124 ava
rijos, žuvo 24, sužeista 130. Dėl pėsčiųjų 
kaitės įvyko 136 eismo nelaimės, žuvo 12, 
sužeista 128.

Naujųjų mokslo metų išvakarėse žuvo 6 
vaikiai, sužeista 87 (per savo kaltę žuvo tik 
vienas, o kiti važiuodami su suaugusiais 
įvairiomis transporto priemonėmis).

GRYBAUTOJŲ ŠEŠTADIENIAI

šeštadienių rytais specialūs traukiniai 
veža grybautojus 'į Dzūkijos miškus, kaip 
rašo „Tiesa“. Nuo šešių valandų ryto iš
sirikiuoja keliuose automobilių karavanai. 
Visi skuba į grybais garsėjančias vietas.

.Miškai skardėjo nuo gausybės grybau
tojų balsų“ rašoma apie tokią išvyką. „Va
rėnos pušynuose galėjai sutikti žmonių iš 
įvairių respublikos vietų. ;Su suaugusiais 
uoliai grybavo ir nemažai vaikų, nors tą 
dieną jų vieta buvo mokykloje — klasėse 
jų suolai liko tušti...“

O kai grybautojai išvažinėjo:
„Aprimo miškas. Tik vietomis jo aikšte

lės atrodo apgailėtinai. Guli butelių šukės, 
tuščios konservų dėžutės, polietileninių 
maišelių skiautės.

„Nuspardytos nevalgomų grybų kepurės, 
išrautos samanos, išrausta žemė... Tary
tum čia Ibalių kėlė šėmai. Ne! Ir čia būta 
žmogaus! Tik jis gyvena 'šia diena.“

„TRIMITAS“ KONCERTAVO 
TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE

Valstybinis pučiamųjų instrumentų or
kestras „Trimitas“ su dainininkais J. Miš
čiukaite, V, Petrušoniu ir G. Jakubėnu, A. 
Zabotkaitės vadovauj'amas trio ir choreo
grafinė grupė dalyvavo meno festivalyje 
„Magistralės žiburiai — 78“ — koncerta
vo Tolimuosiuose Rytuose: Chabarovsko 
sporto rūmuose, Komsomol Sko prie Amūro 
ir Bjrobidžano Stadionuose.

Didžiauisių plojimų susilaukusios J. Miš
čiukaitės atliktosios dainos.

Koncertuota tartu su Maskvos ir Rosto
vo muzikiniais kolektyvais.

KIEMO ŠEIMININKAS

Vištyčio miestelio gyventojas A. Laba- 
čiauSkas turi sargų šunį. Svetimas žmogus 
kieman — šuo tiesiog grandinę plėšia. Bet 
štai jis nutyla ir, gailiai urgzdamas, lenda 
į būdą. Kas atsitiko? Nagi gaidys kud’.ių 
įvijo. Ir išlįsti neleidžia. Vos šuo kyšteli 
laukan nosį, karingasis raudonskiauteris 
net atsivedėjęs snapu kerta. Taip visada. 
Vos tik šuo, pajutęs svetimą, ima plėšyti 
grandinę, gaidys Šoka prie sargio ir įvaro 
jį būdon.

Šitaip tęsėsi tol, kol šeimininkui trūko 
kantrybė, ir karingasis pentiniuotis atsi
dūrė puode.

J. Grigas („Valstiečių laikraštis“)

L. TOLSTOJAUS KNYGOS LIETUVOJE

Danutė Straukaitė „Tiesoje“ rašo, tad 
po karo Lietuvoje buvo išleista apie 60 L. 
Tolstojaus knygų. Jų visų bendras tiražas 
— daugiau kaip 700.000 egzempliorių.

„SUVARTUKAS“ TARPTAUTINIAME 
FESTIVALYJE

Keturioliktame tarptautiniame folkloro 
festivalyje, 'kuris įvyko Bulgarijos Burge- 
so mieste, dalyvavo Plungės rajoninių kul
tūros namų šokių ir dainų ansamblis „Su
vartukas“ su lietuvių liaudies muzikos ir 
šokių programa.

Pranešimą festivalyje apie Lietuvos 
folklorą skaitė valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų prorektorius doc. V. 
Jakelaiitis.
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skalia. Meninę dalį išpildys plačiai vi
siems žinoma solistė Vida Gasperienė ir 
Gloucestero tautinių (šokių grupė, vado
vaujama Marytės Gelvinauskienės.

Šokiams gros geras orkestras iki 1 vai. 
ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir užkan
džiais veiks iki 12 vai. nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
maloniai kviečiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

Koncertas Londone

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Spalio 28 d. 19 vai. — Koncertas Spor
to ir Soc. klubo salėje, Londone.

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 11 d. — Meškeriotojų šokių 
vakaras Lietuvių Sodyboje. Pradžia 20 vai. 
Kviečiami visi lietuviai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras 
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

žurnalistas įsakas Kaplanas, bendradar
biavęs „Lietuvos Žiniose“ ir „Echo“. Iš 
Lietuvos emigravęs 1976 m., dabar gyvena 
Olandijoje ir rašo olandų spaudai.

Gimęs 1905 m., I. Kaplanas 1930 m. bai
gė VDU teisių fakultetą ir dirbo „Dienos“ 
ir „Naujo žodžio“ redakcijose. Išvertė į 
rusų kalbą daug liet, rašytojų kūrinių: V. 
Krėvės, A. Vienuolio, P. Cvirkos, K. lEioru- 
tosirkt. Nuo 1944 iki 1946 m. buvo So- 
vietskaja Litva literatūros skyr. redakto
riumi, o po to septynerius metus — Sibiro 
darbo stovykloje.

Apsigyvenęs Amsterdame, dirba Ost-Eu- 
ropa institute.

SCOTIJA

LONDONAS

KALĖDINIS BAZARAS

Lapkričio 25-26 dienomis įvyks tradici
nis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose, Londone, kur „Dainava“ 
tvarko lietuvių skyrių.

„Dainava prašo mielus tautiečius talkon; 
lietuviškam kampeliui labai reikalingi tau
tinių motyvų darbeliai: juostos, pagalvė
lės, medžio drožiniai ir kita. Be to, didelis 
trūkumas fantų loterijai; čia tinka viso
kios smulkmenos (iš loterijos gaunama 
daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite li
goniams, (seneliams ir kitiems vargan pate
kusiems tautiečiams. Dalis metinio pelno 
taip pat Skiriama jaunimo ir lietuvių or
ganizacijų paramai.

Daiktus, pinigines aukas siųsti aki lap
kričio 23 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, Lad- 
brOke Gardens, London, Wil 2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ valdyba

LATVIŲ KONCERTAS

Londono latvių choro dirigento ir kom
pozitoriaus a. a. Alberto Jerums atminimui 
pagerbti Šeštadienį, lapkričio 4 d. 18 vai. 
Ali įSouls bažnyčioje, Langham Place, Wl, 
ruošiamas jo (kūrinių koncertas.

Dalyvauja pasižymėjęs latvių solistas, 
choras ir kanklių ansamblis. (Eiilietų kaina 
2 sv.

DR. A. ŠTROMO PASKAITA

Spalio 17 d. Conway Hall salėje, Londo
ne, dr. Aleksandras Štromas Skaitė paskai
tą anglų kalba 'apie Žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje.

Prelegentas pasakė, kad Žmogaus teisės 
yra pažeidžiamos visolse diktatūrinėse 
valstybėse Europoje, Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje. Bet didžiausias pavojus žmo
nijai gresia tik iš -Sov. Sąjungos, nes ši 
valstybė siekia išplėsti savo galią į visą 
pasaulį. Kalbėdamas apie Sovietų naują
ją konstituciją ir apie veikiantį baudžia
mąjį kodeksą, jis pasakė, kad tie įstaty
mai paneigia gyventojams visas tas teises, 
kurias Sov. Sąjungos vyriausybė yra įsi
pareigojusi savo krašte įgyvendinti, pasi
rašiusi (bei ratifikavusi Helsinkio susitari
mą ir tarptautines Žmogaus teisių konven
cijas. Kaip teisininkas, dr. A. Štromas iš
vardijo Sovietų baudžiamojo kodekso 
straipsnius, kurie priėštarauja tarptauti
niams įsipareigojimams.

JUBILIEJINIS KONCERTAS

Baltų Tarybos Londone suruoštas kon
certas spalio 13 d. sutraukė į Chelsea rotu
šės salę kelis 'šimtus (baltiečių ir nemažai 
kviestų svečių. Tarp šių pastarųjų >ir Lie
tuvos atstovas p. V. Balickas su ponia.

Baltijos valstybių nepriklausomybės pa
skelbimo 60 metų sukakčiai pritaikytą 
kalbą pasakė Tarybos pirm. inž. A. Vil
činskas.

Meninę programą atliko estų, latvių ir 
lietuvių meno pajėgos: deklamatoriai, so
listai, chorai ir tautinių šokių šokėjai. 
Londono latvių choras, kaip paprastai, pa
sirodė puikiausiai. lEiet taip pat žavėtinai 
dainavo jų solistė Lilija Zobens.

(Lietuviai, pasikvietę solistus net ils Či
kagos, Išį kartą neatsiliko nuo savo kaimy
nų. Nerija Linkevičiūtė (sopranas) ir Ber
nardas Prapuolenis (baritonas), akompa
nuojant londoniškiui V. O'Brien, puikiai 
padainavo keletą duetų. (Londono liet, tau
tinių šokių grupė, vadovaujama V. Jurie
nės ir F. Senkuvienės, taip pat gražiau, 
negu bet kada kitą kartą. (pašoko Abrusėlį, 
Blezdingėlę ir porą kitų įšokių.

Progaramoje dalyvavo -ir estų tautinių 
šokių grupė. Visiems jiems publika nepa
gailėjo gėlių ir katučių.

KAPŲ LANKYMAS

Lapkričio 5 d., sekmadienį, bus lankomi 
lietuvių kapai šv. Patriko kapinėse 3.30 
vai. Artimiausia požemnė stotis — Leyton 
Central (Line.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI

Atvykęs žš Amsterdamo, „E. L.“ redak
cijoje lankėsi prieškarinių laikų Lietuvos

LEICESTERIS
NELAIMINGAS ATSITIKIMAS

Lengvų automobilių prekybininkas K. 
Paukštys grįžo iš ligoninės, kur po auto 
katastrofos išgulėjo tris mėnesius. Dabar 
gydosi namie.

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Draugijos valdyba apgailestauja, kad su
sirinkimas, planuotas spalio mėn. 21 die
nai, yra atidėtas iki lapkričio 4 d. 6 vai. 
vak.

Visi filatelistai yra kviečiami šiame su
sirinkime — pašto ženklų mugėje daly
vauti.

MIRĖ A. JOVARAS

Pirmadienį spalio 16 d. Škotijoje staiga 
mirė žinomas lietuvių veikėjas ir „Išeivių 
Draugo“ administratorius Augustas Jova
ras. Paliko liūdinčią žmoną, dvi dukteris, 
'kurios mokytojauja Škotijoje, ir sūnų, stu
dijuojantį architektūną.

Gimęs 1920 m. gegužės 23d. Ncmeniukų 
km., Kamajų vis., Rokiškio apsk.. A. Jo
varas atvyko į Škotiją po .karo ir apsigy
veno Bellshille. Dirbo kasyklose, o vėliau 
plieno fabrike. Visą laisvalaikį buvo pa
šventęs visuomeniniam diatrbui tarp seno
sios ir naujosios emigracijos. Jam mirus, 
Škotijos lietuviai nustojo gero darbininko 
ir nuoširdaus draugo.

Skautiškuoju keliu
Šių metų lapkričio mėnesio 17-18-19 

dienomis įvyks Rajono tradicinė savaitga
lio stovykla Machesterio Liet, klube. Ta 
proga yra šaukiamas ir Rajono vadovų 
posėdis, kuris įvyks 'šeštadienį lapkričio 
18 d. 3 vai. po pietų.

Visi kviečiami kuo skaiitlingiiau dalyvau
ti stovykloje ir posėdyje. Visi dalyviai at
siveža mie-gamuosiuis maišus.

Budėkime!
v.s. J. Alkis 

Rajono Vadas.

Pasižymėjusių Čikagos dainininkų Neri
jos (Linkevičiūtės ir Bernardo Prapuolenio 
atsisveikinimo

KONCERTAS
įvyks šeštadienį, spalio 28 d. 19 vai. Lietu-

vių Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A, 
Victoria Park Road, London, E9. Akompa
nuos Vincentas O'Brien.

Įėjimas 1 sv. Pelnas skiriamas IV PLJ 
kongresui paremti. Kviečiami visi tauitie-
čiai ir svečiai.

bradfordas
ŠAUNUS KONCERTAS

Spalio 14 d. latvių didelėje salėje sugū
žėjo lietuvių Ibūrilai, atbildėję iš Škotijos, 
Manchester!© ir plačių apylinkių pasigro
žėti lietuviškomis dainomis. A. lEiučys, pa
sveikinęs svečius, pažymėjo, jog 'šis kon
certas surengtas po lietuvių vėliava. 
DBLS Centro pirm. J. Alkis pasveikino iš 
JAV apsilankiusius 'solistus Neriją Linke
vičiūtę ir Bern. Prapuolenį, pristatęs juos 
klausytojams.

Visiems nuščiuvus, tautine vėliava pa
puoštoje scenoje pasirodė solistai ir akom- 
panijatorius V. O'Brien. Suskambo pijano 
akordai. Visų akys įsmigo į skoningą suk
nią vilkinčią (besišypsančią Neriją ir į ran
ka ją prilaikantį barzdotą Bernardą. Iš
raiškus sopranas susipynė su sodriu bari
tonu ir perkėlė visus į gimtinę žemę, kur 
„Plaukia sau laivelis“, kur voverėlės šoki
nėja ir laukia bernelis mergelės vilionių 
svajonėse. Vėliau abu pasikeisdami įsi
jautę padainavo kelias širdžiai artimas 
dainas, ataustas liaudies motyvais. Jas se
kė nuotaikingi duetai: Liuli liūlia, Ožys 
ant ulyčios, Subatos vakarėlį, Ilš rytų ša
lelės ir Plaukia sau laivelis. Būdingas so
listų dainų pasirinkimas: jos maloniai liū
liuojančios, romantiškos, ilgesingos, o 
taipgi humoristiškos, linksmos, su .svotelio 
dideliais danteliais ir Ulijonos drama. At
sisakyta patoso, šūkių svaidymo, patrijo- 
tizmo pertempimo. Abu scenoje jautėsi 
laisvai, palaikydami kontaktą su klausyto
jais.

Pakilus, įdomus koncertas užbaigtas 
Tautos Himnu ir vieša padėka solistams, 
įteikus gėlių. Dabar kas norėjo, šoko, dali
nosi įspūdžiais, mėgino laimę loterijoje. 
Daugelis aukojo PL Jaunimo Kongreso 
reikalams.

Sekmadienį šv. Onos bažnyčioje solistai 
giedojo drauge su visa bendrija, o Nerija 
solo giesme visus sužavėjo. Kad taip dau
giau!.. Pamoksle kun. kapelionas iškėlė 
lietuvišką žodį ir dainą: pradedant Maž
vydu ir Donelaičiu, lietuvių gyvenimą ap
dainavo Poška, Strazdas, Vienažindys, Ku
dirka, Vaičaitis, Maironis ir kiti. Mūsų 
dainininkai tą lietuvišką dainą įkvėptai 
perteikia mums visiems.

Po pamaldų Vyčio klubo salėje, daly
vaujant gražiam (būreliui žmonių, svečiai 
dainininkai buvo pagerbti išleistuvių vai
šėmis. Gražias kalbas pasakė klubo pirm. 
V. Gurevičius, A. lEučys, J. Alkis, kun. J. 
Kuzmickis, J. Bliūdžius, I. Dickinson, o vi
siems gražiai atsakė Bern. Prapuolenis ir 
V. O'Brien. St. Grybas įteikė atminimui 
koncerto skelbimą su visų (parašais. Neri
ja dėkodama padainavo „Raudonų rožių“ 
jautrią dainą.

Koncertas labai gražiai pavyko. Esame 
dėkingi dainininkams už apsilankymą ir 
Jaunimo Kongreso išpopuliarinimą, paro
dant tiek daug pasiaukojimo.

Z. P.

— Mečys Landas š. m. rugsėjo mėnesy
je privačiai lankėsi JAV-bėse ir Kanadoje. 
IV PLJK komiteto prašomas sutiko šią 
progą panaudoti ir pokalbiams su PLB ir 
PLJS valdybų nariais sekančio kongreso 
reikalais. Buvo susitikęs su PLB pirminin
ku V. Kamantų, PLJS pirmininke G. Juo
zapavičiūte ir kt. Pirmoj eilėj tarėsi finan- 
siniiads klausimais.

— Vokietijos Lietuvių uendruomenės 
Miesau apylinkė Iš. m. rugsėjo 9 suruošė 
tautos šventės 'minėjimą, kuriame 'dalyva
vo aipie 50 žmonių. Paskaitą skaitė IV 
PLJK studijinės ir akademinės programos 
komisijos pirmininkas V. Bartusevičius. 
Minėjimo proga suruošta loterija atnešė 
451, — DM pelno kongresui.

— Kristinos Paulikevičiūtės vadovauja
ma kultūrinės programos komisija1 kreipė
si į visą eilę jaunų lietuvių menininkų ir 
ansamblių su kvietimu prisidėti prie IV 
PLJK programos. Tariamasi su Atžalynu 
lilr Volunge iš Kanados ir Malūnu iŠ Balti- 
morės.

— Ugnė Kazokaitė, iš Australijos atvy
kusi lietuvaitė, šiuo metu dirbanti kelionių 
biure Duesseldorfe, sutiko įeiti į IV PLJK 
techninę komisiją ir rūpintis turistine 
programa.

— Kongreso plakato ir įvairių ženkliukų 
projektus ruošia Baronaitė iš Muencheno 
ir Romias Kynas iš Muensterio. Plakatai 
buis lapkričio mėnesį atspausdinti.

—■ Arminais Lipšys, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės vaidybos narys jaunimo 
reikalams ir IV PLJK komiteto narys, Ro
muvoje vykusios sodo šventės proga at
spausdino 70 marškinių su kongreso emb
lema ir įvairių lipinukų mašinoms. Viskas 
buvo per vieną dieną išparduota. A. Lipšys 
planavo Romuvoje įrengti provizorinę 
spaustuvėlę ir Išį kongresui pelningą darbą 
tęsti, tačiau rugpjūčio gale jį ištiko sun
kus širdies priepuolis ir jis iš ligoninės bei 
sanatorijos sugrįš tik gruodžio mėnesyje. 
Jis yra 41 metų amžiaus. IV PLJK komite
tais dabar ieško pigios spaustuvės, kuri 
šiluos darbus atliktų.

— IV PLJK komitetas ir Europos lietu
viškųjų Studijų savaičių rengėjai stengia
si šių abiejų renginių terminus suderinti. 
Numatyta studijų savaitę ruošti tuo pačiu 
metu kaip IV PLJK studijų dienas, tik 
skirtingose vietose. Studijų dienios vyks 
Altenberge prie KoelnoJoje tegalės daly
vauti jaunimo rinkti atstovai, spaudos at
stovai ir ribotas skaičius svečių. Studijų 
savaitė sekančiais metais buvo numatyta 
Belgijoje. Jeigu Belgijoje neišeitų, bus su
rasta vieta prie Konigsteino, kad studijų 
savaitės dalyviams nereikėtų toli keliauti 
į (kongreso uždarymą. Studijų savaitės ga
lės dalyvauti visi laiku užsiregistravusieji.

AMERIKOS MOTERIS

Amerikos moteris, kaip žinoma, savo in
telektualiniu išsilavinimu eina beveik vy
ro priekyje.

Amerikietis neturi laiko labai stropiai 
rūpintis savo intelektu — jis užsiėmęs 
„bizniu.“ kone nuo vaikystės metų, o ame
rikietė laisva nuo tų reikalų, todėl gali pa
naudoti laiką mokslams ir namams ir už
kariauti individualinei laisvei.

Ir tuo atžvilgiu ji toli nuėjo ir gali būti 
pavyzdžiu pasaulio moteriai.

Amerikietės laisvė visiems žinoma.
Visiems žinoma taip pat ir tai, kad Ame

rika yra dausos moterims.
Bet kaip (ir kam Amerikos moteris pa

naudoja tą savo ypatingą laisvę jos susi
kurtose dausų sąlygose — tai kiltas klausi
mas.

Tam klausimui nušviesti vienas Ameri
kos universitetas, kuriame yra apie 500 
studenčių, pateikė anketą.

— Ko tamsta lauki išėjusi už vyro?
Labai nedaug studenčių atsakė į tą klau

simą, kad jos laukia laimės, meilės, vaikų 
ir t. t. Dauguma atvirai prisipažino (anke
ta buvo anoniminė), kad jos nori pirmiau
sia lengvo, sotaus (ir nerūpestingo gyveni
mo.

O viena apklaustųjų patiekė net „mini
mumo programą“:

— Automobilis, trys vakarinės suknelės, 
šešios skrybėlės, (šešios kurpių poros ir 
vestuvinė 8.000 kilometrų kelionė.

Toks galutinis tikslas Amerikos moters, 
priešakinės, (universitetinės.

Ji 'tobulina savo protą ir fiziškai tobuli
nasi, kad brangiai save parduotų.

Amerikietis spekuliuoja medžiaginiais 
turtais, o amerikietė savo moterišku pa
trauklumu.

Amerikietis rūpinasi pasidaryti kiauli
niu karaliumi, o 'amerikietės idealas yna 
būti (kiauline karaliene.

Amerikietis parduoda ir perka kiaules, 
o amerikietė parduoda savo pačios esmę.

Kuri tų dviejų spekuliacijų garbinges
nė, labiau leistina arba labiau pakenčia
ma?

Kokie bebūtų šiurkštūs kiaulinio kara
liaus bruožai, vis dėlto mums atrodo, kad 
jie daug patrauklesni už karalienės bruo
žus, (kuri parsiduoda už automobilius, va
karines sukneles, skrybėles, kurpes ir ves
tuvines keliones.

žinoma, čia ne visa Amerikos moteris, o 
tik jos dalis, bet vargas tas, kad toji „da
lis“ yra vadovaujanti, priešakinė, kurian
ti idealus ir skonius visoms.

O čia ir glūdi pavojus, ne tik tautai, bet 
ir visam moterų pasauliui.

Amerikietes dabar jau ima pamėgdžioti 
visur, o ypač tokiuose miestuose, kaip Pa
ryžius, Londonas, Berlynas, Viena. Net ir 
mūs ųKaunais jiau nusižiūrėdavo į jais.

Griebiamasi mėgdžioti kaip tik tie nei
giamieji amerikietės bruožai: jos siekimas 
nieko neveikti, prabangoje ir triukšme gy
venimą leisti. Dalykai, kurie toli gražu ne
sektini.

Tačiau sekama, ir dėl to suira šeimos ir 
susilaukiama daugybės katastrofų.

Todėl mūsų moterims sakytina:
— Kuo toliau nuo amerikietės, nuo jos 

„idealų“ ii- siekimų!
Arėjas Vitkauskas

susuko filmą apie Jeruzalės armėnus, ku- | 
rių tame mieste esą apie 3.000. Bei, saiko, 
rodant armėnus tegu ir dokumentiniame 
filme, negalima tylom praeiti pro juos iš
tikusią, dabar jau šešiasdešimt metų 
senumo tragediją. Dabar, po tiek daug me
tų, dažniam mūsų bus tikra naujiena, kari 
tarkai 1915-1916 m. išskerdė ne mažiau 
kaip milijoną armėnų. Bet armėnams tai 
nėra kokia nors iš archyvo į saulės šviesą 
ištraukta naujiena, bet neužmirštama tra
gedija. Dėl to kaip „Holocaust“ buvo pa
rodyta ilš archyvų paimtų pačių nacių pa
sigamintų fotografijų (apie žydus ir jų nai
kinimą, taip ir Izraelio filmininkai padarė 
— pasinaudojo turkų fotografijomis su ar
mėnų naikinimo vaizdais.

Tačiau filmas greičiausiai turės būti par 
dėtas į archyvą — televizijos žiūrovai jo 
nepamatys, nes turkai sujudo ir pradėjo 
reikšta protestą. Izraelio televizija yra ne
priklausoma nuo vyriausybės, bet sunku 
atsilaikyti dideliam spaudimui, štai Tur
kijoje dar gyvena apie 40.000 žydų, tai 
taikai surinko jų bendruomenės vadus, ir 
jūs, (girdi, reikalaukite, (kad filmas nebūtų 
rodomas. Tie (dabar ir klebina Izraelio at
stovą Ankaroje, nurodinėdami į galimus 
pavojus sau. Izraelio užsienio reikalų mi
nisterija sako, kad ji negali statyti kokių 
nors reikalavimų savo televizijai, bet vis 
dėlto išvadą daro tokią, kad būtų išmin
tinga neerzinti Turkijos vyriausybės Ir ne
pakenkti tarpvalstybiniams santykiams.

Nors galutinį žodį tars televizijai vado
vaujanti taryba, bet jos pirmininkas prof. 
R. Jaron taip pat svyruodamas pasisakė, 
kad jeigu Turkija nebūtų Izraelio kaimy
nė, .tai jokios problemos nekiltų. Dabar, sa
ko, daug žalos gali pridaryti rodymais fil
mo, kuriame, deja, pristatoma tiesa.

Turkus, matyt, žinios apie filmą taip 
įkaitino, kad jų kišimasis į Izraelio reika
lus pradėjo dabar erzinti to krašto parei
gūnus. Kaip tik sukant filmą atvažiavo iš 
Amerikos į Izraelį armėniškos (kilmės ame
rikietis Michael Arlen, pagarsėjusios kny
gos „Kelias į Araratą“ autorius. Jeruzalės 
miesto taryba jį gražiai priėmė, ir apgy
vendintas jis buvo centre, skirtame iš už
sienio užsukantiems rašytojams ir akto
riams. Turkijos generalinis konsulas tuo
jau pateikė protestą dėl Arienui parodyto 
vaišingumo ir pareikalavo sustabdyti fil
mo sukimą. Jeruzalės burmistras jam at
sakė, kad miestas gali vaišinti, ką tik jis 
nori, o kai dėl filmo, tai tas reikalas ne 
miesto žinioje.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Pasižadu daugiau kapinėse nemiegoti, 

nežadinti gulinčių ir jokių svaiginančių 
gėrimų jiems nesiūlyti.

(Iš pasižadėjimo raštu)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY
KARIUOMENĖS 60 METŲ SUKAKTIS

DBLS Coventrto skyriaus valdyba, susi
tarusi1 su Birminighamo, Wolverhampton© 
ir Gloueesterio skyrių valdybomis, rengia 
bendrą Nepriklausomos Lietuvos Kariuo
menės 60 metų sukakties minėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 25 d. 6 vai. vak. Lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry. Programoje DELS ilgamečio 
Centro valdybos nario A. Pranskūno pa-

SKELBIMAS

Trejos Devynerios 1978 metų. Vieno pū
kelio kaina su persiuntimu — 2 sv. 30 p.

Baltic Stores Ltd., 11 London Lane, 
Bromley, Kent, BRI 4HB'. Telef. 
01 460 2592.

FILMAS, KURIS VARGU BUS RODOMAS

Dar nepraėjo nė keturiasdešimt metų, 
kai Vokietijos naciai (pradėjo žudyti žydus, 
o „Holocaust“ filmo žiūrėjusieji kai kurie 
žydai su pasitenkinimu sutiko tą faktą dėl 
to, kad, girdi, jų tragediją per ilgai supu
si tyla.

Įdomus dalykas, kad Izraelio filmininkai 
dabar pasiryžo iškelti daug ilgiau tylos 
suptą kitų tragediją. Jie savo televizijai

MANCHESTERYJE — spalio 29 d„ 12.30 
vai., St. Chad's bažn.

NOTTINGHAME — spalio 29 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 29 d., 15 
vai., St. Wulstan's Church Lane, Wols- 
tanton.

HALIFAXE — spalio 29 d., 1 vai. p. p.
BRADFORDE — lapkričio 5 d., 12.30 val. 

Tuoj po pamaldų keliausime į kapines 
aplankyti mūsų mirusiųjų.

NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visi 
Šventieji, 18 vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėli
nės, 18 vai., Židinyje. Trejos Mišios. 
Gedulingi Mišparai per aštuondienį.

NOTTINGHiAMįE — lapkričio 5 d., 11.15 
vai., Židinyje. Po to lietuvių lankymas 
kapinėse, a. a. Juliaus Matuškos ir 
Liudo Nemeikos antkapio kryžių šven

tinimas.
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