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Raginimai ir 
sutartys

Kad pavartome lietuviškąją spaudą, net 
ir tokią, kuri su žemės ūkiu nieko bendra 
neturi, visur randamas karštligiškas ragi
nimas pasiruošti, neatsilikti, nepavėluoti, 
laiku suarti laukus, apdirbti žemę, patręš
ti. Visur tik skamba, kaip toje lakštutės 
giesmėje: Jurgut, Jurgut, kinkyk, kinkyk, 
paplak, paplak, važiuok, važiuok... O ru
deniop prasideda nesibaigianti propagan
da už javų suvalymą, bulvių nukosimą, 
cukrinių runkelių' pristatymą.

Ir taip metai iš metų tas Lietuvos kol- 
chozininkas vis turi būti viešai raginamas, 
stumte stumiamas į lauką, j gyvulių tvar
tus, i padargų pastogines. Turint galvoj, 
kad ten pat vietoje yra kolchozų pirminin
kai, agronomai, fermų vedėjai, brigadi
ninkai, veterinoriai, kurių uždavinys yra 
darbus tvarkyti ir prižiūrėti, darosi tik
rai nejauku, skaitant tą nuolatinį ragini
mą ir ujimą spaudoje. Būtų suprantama, 
jei specialioji spauda teiktų patarimus, 
skelbtų mokslo laimėjimus, bet tas nuo
latinis — arkime, sekime, nei vienos var
pos lauke nepalikime — turi ir pačiam di
džiausiam apkiautėliui įgrįsti. Ar visa tai 
nerodo, kad lietuvis ūkininkas naujojo 
ūkio — kolchozo nepamėgo, nors už kiek
vieną didesnę pastangą garbės raštais ir 
medaliais apdovanojama, nors marios ra
šalo išliejama tai sistemai įpiršti?

Atrodo, kad ūkininkas apsiprato ujamas 
ir daugiau nebereaguoja. Jam išjudinti su
galvotas naujas dalykas. Vasario 14 d. bu
vo pasirašyta Lietuvos — Baltarusijos 
lenktyniavimo sutartis, kurios tikslas „pa
siekti didelių laimėjimų visuose baruose 
ir įvykdyti pirma laiko 1975 metų užduo
tis ir viso devintojo penkmečio planą“. Tai 
tau, boba, ir devintinės! Skubėk, lietuvi, 
sušilęs ir vis žvelk per petį, ar baltarusis 
neatsiveja...

Bet tai nėra taip sau sutartis, skatinan
ti vien tik pirmauti, nenusileisti. Toli gra
žu! Joje aiškiai pasakyta, juodu ant balto 
išdėstyta, kad Baltarusijoje nacionalinės 
pajamos turi padidėti 10%, o Lietuvoje — 
7,5%. Gamybos planas turi būti įvykdytas 
iki gruodžio 26 d., nebelaukiant nei tų ke
lių dienų, kol metai pasibaigs. Sutartyje 
nustatyta, kad javų derlingumas iš vieno 
ha Baltarusijoje turi būti 27-28 ctr., o Lie
tuvoje — 27 ctr. Iš 100 ha žemės ūkio 
naudmenų Baltarusijoje turi būti paga
minta 476 ctr. pieno ir 104 ctr. mėsos; Lie
tuvoje — 500 ctr. pieno ir 132 ctr. mėsos. 
Atseit, visa apskaičiuota ir nustatyta iki 
paskutinio centnerio.

Sutartyje nurodyti ir kiti, sakytume, 
tikrieji lenktyniavimo motyvai. Apie juos 
sakoma: „lenktyniavimas ne tik stiprina 
gamybos augimą, jis padeda ugdyti komu
nistinę pažiūrą, skiepyti draugystės, ko
lektyviškumo jausimus“. Štai, kur šuo pa
kastas! Bet vienas dalykas vis dėlto pa
mirštas ar sąmoningai praleistas: kokios 
bausmės susilauks tie, kurie dėl kokių 
nors priežasčių plano neįvykdys? Kad 
taip neatsitiktų, būtų galima pasiūlyta su
keisti kolchozų vadovybes. Saviesiems 
mauti kailį per galvą nepatogu. Tegu bal
tarusiai uja Lietuvos, o lietuviai Baltaru
sijos kolchozininkus... Tada draugystės, 
kolektyviškumo ir internacionalizmo jaus
mai tikrai bus sustiprinti.

Gerai, kad tuo tarpu lenktynėms parink
ta Baltarusija. Matyt, turima galvoje, kad 
tos dvi respublikos vistiek vieną dieną su
silies į bendrą ūkinį vienetą. Bet kas atsi
tiks, jei pvz. dešimtojo penkmečio pra
džioje Lietuvai bus įsakyta pasirašyti su
tartį su Kazachstano ar kokia kita Sibiro 
respublika, esančia tūkstančius mylių nuo 
Lietuvos?
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IR ANGLIJA NESAUGI

Dr. A. Dollar, kuris nuo 1934 m. vado
vauja D. Britanijos žemės drebėjimų se
kimui. pranašauja, kad didesnio masto že
mės drebėjimas Anglijoje yra galimas. 
Geologiniu atžvilgiu palankiausios sąlygos 
esančios Londono srityje. Jo tikslas esąs 
ne gąsdinti gyventojus, bet įspėti inžinie
rius, statant dangoraižius ir atominės 
energijos stotis.

Didžiausias užregistruotas žemės drebė
jimas Anglijoje buvo 1884 m. Po to dar 
pasikartojo kiek mažesnis drebėjimas Va- 
lijoje 1931 m. Vadinasi, ir Anglija nėra vi
siškai saugi nuo gamtos nelaimių.

KELIAUJANTI BAŽNYČIA

Ukrainiečių kunigas H. Matwijenko, ku
ris rūpinasi ortodoksų dvasiniais reika
lais šiaurės Vokietijoj, įsitaisė keliaujan
čią bažnyčią — karavaną. Kadangi orto- 
doksii kolonijos yra mažos, o atstumai di
deli, tai kunigui atvykus, visi tikintieji 
susirenka į jo atsigabentą karavaną. Ka
talikų ir evangelikų bažnyčios jam padė
jusios kilnojamąją bažnyčią įsigyti.

SMEGENŲ KARAS

Izraelio ginklavimosi valdybos viršinin
kas dr. Z. Bonen pareiškė, kad ateities žy
dų — arabų karas bus naujas smegenų 
karas. Izraelio mokslininkai esą pasiruošę 
arabams parodyti kai kurių visai nelauk
tų dalykų. Paskutiniojo 1973 m. karo pa
tyrimas parodęs, kad nauji ginklai duoda 
karinę ir moralinę pergalę. Nors arabai 
taip pat gauna „išmėginimui“ naujus 
ginklus iš Sov. Sąjungos, bet Izraelis ma
žiausia trečdalį karo reikmenų pasigami
na namie.

BAPTISTAI SOV. SĄJUNGOJE

Keston College Religijos ir Komunizmo 
Studijų centras skelbia, kad baptistai 
slaptai atspausdino 15.000 Naujojo Testa
mento ir sunaudojo 9 tonas popieriaus. 
Šalia to leidžiamas periodinis leidinys 
..Broliškos Naujienos“.

ADMINISTRACIJA KALTA

Tik dabar, kai suniekinti ir pažeminti 
amerikiečiai paskubom apleido Vietnamą, 
pradėta aiškintis pietiečių pralaimėjimo 
priežastys. Dabar prisimenami prezidento 
Kennedy žodžiai, pasakyti Berlyne: „Mo
kėsime bet kurią kainą, prisiimsime bet 
kokią naštą ir pernešime visus sukumus, 
kad tiktai išliktų laisvė". Deja, Indokini
joje laisvės dienos baigtos, šaukštai po 
pietų...

Dabar aiškėja, kad vien ginklais karo 
laimėti negalima — reikia žmonių. Pasi
rodo, kad JAV teikiamais ginklais ir pa
šalpomis Vietnamo administracija ir ka
riuomenės vadovybė nenorėjo ir nemokė
jo pasinaudoti. Jie laukė, kad juos kiti 
gelbėtų ir gintų. Dabar jau kalbama, kad 
toika pat tvarka buvo Kambodijoje, tokią 
pat, o gal dar blogesnę, kariuomenę turi 
Pietų Korėja. Vienas vakariečių diploma
tas esąs išsireiškęs, kad Pietų Vietnamo 
kariuomenė buvusi geriausia Pietų-Rytų 
Azijoje, jeigu neskaitytume Šiaurės Viet
namo kariuomenės... Tuo tarpu pačioje 
Amerikoje žodis Vietnamas yra virtęs 
keiksmažodžiu, kurio niekas nenori ištar
ti.

LIKVIDACIJOS SKELBIMAI

Daugiausia skelbimų apie bankrutavu
sias Londono smulkias bendroves pasiro
do komunistų dienraštyje „Morning Star“. 
Įstatymas reikalauja, kad apie kiekvienos 
bendrovės susilikvidavimą būtų paskelbta 
viename Londono rytiniame dienraštyje. 
„Morning Star“ ima už skelbimus ma
žiau, negu kiti dienraščiai, todėl jie ir 
skelbia susilikvidavusiasi „kapitalistų“ 
bendroves.
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Pax Russica

NATO SILPNOJI PUSĖ
„Nuo 1949 m. tarptautinė padėtis nėra 

buvusi tokia nepalanki Vakarams, kaip 
šiandien“, rašo britų parlamento narys 
Julian Critchley (The Daily Telegraph). 
Iki šiol Vakarus saugojusi Nato galybė 
pradėjo byrėti. Po Vietnamo įvykių pasi
tikėjimas vyriausiuoju Nato partneriu 
(JAV) susvyravo. Tuo tarpu Sov. Sąjun
gos galybė smarkiai išaugo ir sustiprėjo. 
Susiorganizavę naftą eksportuojantieji 
kraštai pakirto Europos ūkiškojo pajėgu
mo šaknis, o tai atsiliepė ir į gynybai ski
riamas išlaidas.

Tačiau blogiausias dalykas yra Vakarų, 
o ypačiai Europos politinis suskilimas. Dėl 
to suskilimo pietinis Nato sparnas jau be
veik sužlugo, o centras taip pat svyruoja, 
nes kai kurių kraštų vyriausybės daugiau 
rūpinasi savo partijos, o ne Europos vie
nybe.

Portugalijos jau .nebegalima skaityti 
Nato sąjungininku. Ispanija, senajam 
Frankui užsispyrus, darosi vis mažiau pa
tikima. Italija yra nusilpusi dėl nuolati
nės vidaus krizės, o Graikija graso palik
ti Nato karinę organizaciją dėl konflikto 
su Turkija Kipro saloje. Tos pačios prie
žastys padarė ir Turkiją silpnu partneriu. 
Amerikai nutraukus dėl Kipro konflikto 
tiekti Turkijai ginklus, ji taip pat graso 
palikti Nato organizaciją. Jeigu dar, pridė
sime, kad Anglija sumažino gynybai ski
riamas išlaidas, kad Vid. Rytų konfliktas 
kiekvienu metu gali atsinaujinti ir kad 
JAV planai po pralaimėjimo Azijoje pasi
darė ne labai aiškūs, tai tariamasis Vaka
rų pranašumas nebeatrodys toks užtikrin
tas, kaip jie patys sau iki šiol įsikalbėjo.

KAIP LIETUVOJ
Edinburgho laikraštis „The Scotsman“ 

(18. 4. 75) įsidėjo aktoriaus James Mac
Donald Reid laišką, kuriame jis lygina 
Škotiją su Lietuva.

Gyvendamas Škotijoje nuo 1965 m., jis 
pastebėjęs, kad škotų universitete, teatre, 
muziejuose, radijo stotyse ir kitose kultū
rinėse įstaigose vyrauja anglai. Esą net 
skaitoma nepatogu apie šią „diskrimina
ciją“ viešai kalbėti.

Panašią situaciją jis pastebėjęs praėju
siais metais Vilniuje, vaidindamas valsty
bės teatre. Susidomėjęs lietuvių kalba, jis 
pradėjęs teirautis, kur būtų galima įsigyti 
atitinkamos literatūros. Daugiausia jis už
kalbinęs tokius žmones, kurie turi ryšių 
su teatru ir universitetu. Tačiau buvęs la
bai nustebintas, kad dauguma užkalbintų
jų atsakę rusiškai. Dar daugiau — jie bu
vę labai nepatenkinti dėl jo nusivylimo. 
„Lietuva yra dabar tarptautinis kraštas“, 
jie įdėmiai pabrėždavo.

Kai pagaliau jam pavykę sutikti tikrų 
lietuvių, tai jie paaiškinę, kad beveik vi
sos geresnės vietos esančios padalinamos 
Maskvoje, dažniausia „gerų pažinčių“ 
principu. Tačiau apie tai kalbėti esą pa
vojinga, nes tuoj apšaukiama „rasistais, 
nacionalistais, buržujais ir izoliacionis- 
tais".

PAVOJINGOS DIENOS LABOUR 
PARTIJAI

Dabartinės britų vyriausybės (Labour) 
16 narių pasisakė už pasilikimą Europos 
Bendruomenėje, o septyni — prieš. Spe
cialioje vienos dienos partijos atstovų 
konferencijoje beveik dvigubai daugiau 
balsų buvo už išstojimą iš Bendruomenės. 
Tokiu būdu rinkėjai pasisakė prieš savo 
pačios išrinktos vyriausybės daugumos 
nuomonę- Partija suskilo.

Galutinį žodį dėl išstojimo ar pasiliki
mo Bendruomenėje tars visa tauta birže
lio 5 d. specialiai tam reikalui skirtame 
referendume. Nors min. pirm. H. Wllsonas 
iš anksto įsipareigojo priimti tautos va
lią ir bet kuriuo atveju pasilikti savo pos
te, bet pralaimėjimo atveju jo padėtis vis
tiek liktų nepatogi. Dar nepatogesnė pa
dėtis būtų tų ministerių, kurie ne tik pri
taria, bet ir stipriai agituoja už pasiliki
mą Bendruomenėje. Panašiai atsitiktų su 
septyniais kabineto nariais, jei būtų nu
balsuota Bendruomenėje pasilikti. Jų pa
silikimas kabinete taip pat pasidarytų la
bai nepatogus.

šiai par taip darbiečių partija dabar iš
gyvena rūpesčio dienas. Tas rūpestis dar 
padidėtų, jei būtų nutarta iš Bendruome
nės išstoti. Tada reikėtų parlamente pra
vesti specialų įstatymą referendumui įtei
sinti. Negavus tam reikalui parlamente 
daugumos atstovų pritarimo, nauji rinki
mai pasidarytų nebeišvengiami.

Tur būt, tai būtų pirmas kartas britų is
torijoje, kad tauta susikirstų su savo pa
čios išrinktais parlamento atstovais.

Artėja didžiojo Europos cirko dienos, 
kaip jas taikliai pavadino žinomas britų 
žurnalistas R. H. C. Steed („Telegraph", 
22. 4. 75). Susės už vieno stalo pasaulio 
milžinai ir nykštukai, kardinolai ir ateis
tai ir savo parašais patvirtins tai, kas ir 
be jų seniai yra vykdoma. Tai bus Euro
pos Saugumo konferencijos užbaiga.

Pirmiausia bus patvirtintos Europos 
sienos, kurios pakankamai tvirtos nuo 
Jaltos laikų. Trisdešimt penkių valstybių 
galvos pasirašys, kad tas sienas galima 
keisti tik taikiu būdu susitarus. Kokia pa
rodija — pastebi minėtas žurnalistas. Nuo 
kada prireikė tarptautinės sutarties nuo
statų, norint dviem valstybėm pakeisti ar 
išlyginti sienas, geruoju tarp savęs susita
rus?

Antrasis cirko aktas bus Europos ir pa
saulio tautų detentės deklaracija. Toji de
klaracija, tarsi morfijus, užmigdys Vaka
rus, kad jie greičiau nusiginkluotų ir su
mažintų gynybos išlaidas.

Detentė tampriai rišasi su žmonių ir 
idėjų apsikeitimu. Iš tikrųjų šis apsikeiti
mas, imant platesniu mastu, visada bus 
naudingsenis Rytams, negu Vakarams. 
Pvz. sovietinė spauda Vakaruose ir taip 
laisva, bet kaip sukontroliuosi, kur par
duodamas „Times", jeigu net lietuviškos 
„Tiesos" negalima gauti kaimyninėje Bal
tarusijoje.

Kai Rytų blokas jau iki dantų apsigink
lavęs, jis sutinka derėtis ir dėl ginklų ap
ribojimo ar sumažinimo. Bet su sąlyga — 
pirma turi būti pasirašyta Europos saugu
mo deklaracija...

Vakariečių tikėjimas, kad konferencija 
išvaduos satelitines valstybes iš „Brežne
vo doktrinos“, pasirodė tik graži svajonė. 
Teisingai pastebėjo Solženicynas, kad ne 
tam buvo ruošta revoliucija, ne tam vie
toj duonos gaminta ginklai, kad užimtus 
kraštus vėl sugrąžintų. O jei „savanoriš
kas“ įsijungimas visų nepatenkina, tai pa
siunčiami tankai, kurie ir atstovauja 
„Brežnevo doktrinai“.

Lietuviškas priežodis, kad įkišus koją, 
galima ir visas duris atidaryti, vargu čia 
tinka. Geriau reiktų sakyti — nekišk pirš
tų tarp durų...

Pagal R .H. C. Steed, Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencija iš tik
rųjų nėra jokia konferencija. Tai yra tik 
Sovietų Sąjungos pasiruošimas naujam 
šuoliui — Europos kolektyvinės saugumo 
sistemos sukūrimui, šitoje sistemoje Nato 
ir Varšuvos paktai bus panaikinti ir pa
skelbta amžinoji taika. Iš tikrųjų tai bū
tų Rusijos taika — Pax Russica, nes sate
litinės Europos valstybės ir toliau liktų 
Sovietų Sąjungos globoje, o JAV kariuo
menei pasitraukus iš Europos, jos silpnai 
ginkluotos valstybės atsidurtų sovietų 
malonėje. Tai ir būtų naujoji Europa, apie 

Seįitų^ios DIENOS
— Pasaulinės B'altų Santalkos prezidiu

mo pirmininku šiais metais išrinktas lat
vis Uldis Grava. Santalka veikia JAV, bet 
palaiko ryšius ir su kitų kraštų Baltų 
Draugijomis ar Tarybomis.

— Londone septyni vyrai areštuoti už 
Amerikos banko apiplėšimą. Viena mote
ris apkaltinta bandžiusi iškeisti vogtus pi
nigus.

— Portugalijos karinė vyriausybė leido 
Lik komunistams ruošti gegužės 1 d. de
monstracijas.

— Angela Davis, išgarsėjusi JAV komu
nistė ir kovotoja, parašė ir išleido savo 
autobiografiją. Jos vardas labai populia
rus ir Sov. Sąjungoje.

— JAV kalbama apie buv. prezidento 
Nixono laišką Pietų Vietnamo prezidentui 
Thieu, kuriame žadama kariška pagalba, 
jei komunistai įsiveržtų į jų teritoriją. De
ja, Kongresas neleido siųsti kariuomenės.

— Lordas Stokes, didžiausios britų au
tomobilių bendrovės pirmininkas, vyriau
sybei nutarus firmą nacionalizuoti, pada
rytas jos garbės prezidentu. Bendrovė yra 
didžiausias automobilių eksporteris ir jo
je dirba 170.000 darbininkų.

— Keturi gyvi likę banditai, kurie bu
vo užpuolę vokiečių ambasadą Stockhol- 
me, atgabenti į Vokietiją.

— JAV prekybos balansas kovo mėnesį 
turėjo 1,380 mil. dolerių perteklių.

— Bulgarijos karo inžinieriai stato 
,.Maginot liniją“ tarp Egipto ir Libijos. 
Santykiai tarp abiejų kraštų yra įtempti.

— Nors ir daug pritriukšmavę, Portuga
lijos komunistai per rinkimus gavo tiktai 
12.7% balsų.

— Kinija ir Šiaurinė Korėja reikalau
ja, kad būtų iš Pietų Korėjos atšauktos J. 
Tautų pajėgos, kurias beveik išimtinai su
daro JAV kariuomenė.

— Maroko karalius įspėjo Ispaniją, kad 
jei ji nepasitrauks iš vakarinės Sacharos, 
tai susilauks antrojo Vietnamo.

— Airijoje, netoli Dublino, surastas di
delis ginklų sandėlis ir modemiški prie
taisai bomboms gaminti.

— Dubčekas atsisako palikti Čekoslova
kiją, bet bijosi, kad gali būti prievarta de
portuotas.

— Paskutiniųjų įvykių akivaizdoje, nu
matytas birželio mėnesį Fordo-Brežnevo 
susitikimas atidėtas iki rudens.

— Lenkai pradėjo importuoti į Angliją 
pigesne kaina automobilius, pavadintus 
PoJski — Fiat.

— BBC parduoda sovietų televizijai tei
ses rodyti „The Forsyte Saga“, „David 
Copperfield" ir „Moonstone". ITV taip pat 
susitarė dėl „Upstairs, Downstairs“.

— Prahoje policija krėtė namus tų žmo
nių, kurie Dubčeko valdymo metais užėmė 
aukštas valdžios vietas.

— Prancūzijoje palaidotas buv. komu
nistų partijos vadas J. Duclos, įstojęs į 
partiją 1920 m.

kurią svajojo Hitleris. Tik jis norėjo ją 
užkariauti ginklais, o Kremlius planuoja 
ją sukurti be šūvio.

štai kodėl darosi toks įdomus ir intry- 
guojantis paskutinysis Europos cirko ak
tas .Nuo to, kaip Vakarų valstybės pasi
elgs, priklausys jų pačių likimas. Atrodo, 
kad vis aiškiau ryškėjant Sovietų Sąjun
gos planams sukurti Pax Russica, kartu 
didėja ir Vakarų pasipriešinimas.

Larissa Mondrus
Viena labiausiai žinomų Sovietų Sąjun

gos lengvojo žanro (šlagerių) dainininkių 
Larissa Mondrus su savo vyru E. Švarcu 
aplinkiniais keliais pasiekė V. Vokietiją. 
Sovietų Sąjungoje parduota milijonai jos 
įdainuoti) plokštelių, už kurias autorė už
dirbo mažiau nei 500 rublių. Bet kokia 
muzika yra skaitoma bendras kultūros 
reikalas ir vienintelis honoraras, kurį 
gauna dainininkas, yra 80 rublių už plokš
telę.

Larissai išvykus į Vakarus, „Izvestijo- 
se“ pasirodė pranešimas, kad ji V. Vokie
tijoje atsiradusi be pinigų ir darbo, turin
ti dainuoti pigiuose restoranuose ir tokiu 
būdu, nuolat savininkų bauginama, turin
ti užsidirbti sau duoną. Pagaliau Sovietų 
spaudoje buvę paskelbta, kad Larissa 
Mondrus atvykusi į JAV ir čia nusiskan
dinusi.

„Die Welt“ (kovo 26 d.) įsidėjo Larissos 
fotografiją ir trumpą pasikalbėjimą. Pa
sirodo, ji Amerikoje visiškai nėra buvusi. 
Ji dirba didelėj vokiečių plokštelių ben
drovėje Polydor, įdainuodama liaudies 
dainas ir pramoginę muziką. Per keletą 
mėnesių jau parduota 20.000 jos plokšte
lių. Ji taip pat kviečiama dalyvauti kon
certuose ir pasirodyti per televiziją. Nors 
ji save laiko Rygoj gimusia ruse, bet da
bartinę sistemą skaito nepakenčiama. La
rissos vyras Egil Svare'as yra buvęs Ry
gos pramoginės muzikos orkestro dirigen
tas.

ČEKAI NEPATENKINTI
Žinomas Čekoslovakijos dramaturgas 

Vallab Havel pasiuntė prezidentui dr. Hu- 
sak ir Vakarų korespondentams laišką 
apie gyvenimą Čekoslovakijoj. Laiške sa
koma, kad gyventojai yra bauginami ir te
rorizuojami iki tokio laipsnio, kad niekas 
nebetiki į dirbtinai skelbiamą gerbūvio 
propagandą. Tariamoji krašto vienybė 
esanti tiktai vaizduotės padaras. Papirki
nėjimai ir išnaudojimas esą virtę kasdie
nišku reikalu. Kultūrinis gyvenimas visiš
kai sužlugdytas. Žmonės šiandien rūpinasi 
ir kovoja tik dėl duonos kąsnio, visiškai 
nesirūpindami rytojumi.
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MICHELANQELO
Šiemet sukanka 500 metų, kai gimė žy

musis skulptorius Michelangelo. Tai sur 
kakties porga nors trumpai susipažinkime 
su to nemirštamo skulptoriaus gyvenimu 
ir kūryba. (Naudotasi: „Naujasis Žmo
gus“, 1949 m., Nr. 1.)

Michelangelo Buonarroti gimė 1475 m. 
kovo 6 d., Caprese, netoli Florencijos 
miesto. Jo tėvas buvo bajorų kilmės ir ėjo 
burmistro pareigas. Jis labai nenorėjo, 
kad jo sūnus „graužtų“ akmenis. Tačiau 
sūnus vos tik sulaukęs 13 metų, jau įstojo 
į tapybos mokyklą. Mokytojai tuoj paste
bėjo jo gabumus ir pareiškė, kad jam šio
je mokykloje nėra kas veikti. Po metų 
įstojo į Lorenzo de Medici studiją. Čia jo 
gabumus greitai pastebėjo meno studijos 
steigėjas L. de Medici, kuris gabųjį moki
nį pasiėmė į savo rūmus globoti ir auklė
ti. Ten būdamas susipažino su didikų gy
venimu, poezijos, filosofijos ir religijos 
mokslais. Bet kilus Florencijoje neramu
mams, Michelangelo persikėlė į Romą.

Romoje, būdamas 21 m. amžiaus, suku
ria iš marmuro pirmąjį garsų kūrinį „Pie
ta“. Kūrinyje labai vykusiai atvaizduotas 
Dievo Motinos skausmas ir mirusiojo 
Kristaus kūnas. Šiuo kūriniu jis prasimu
šė į pirmaeilius Skulptorius.

Po 5 metų sugrįžęs į Florenciją, sukūrė 
skulptūrą kovų pergalei paminėti. Tai bu
vo milžiniška jaunuolio statula su kilpi
niu rankoje. Tai garsusis Dovydas, nuga
lėjęs Galijotą. Vėliau gavo užsakymą kar
tu su Leonardo da Vinci paveikslais iš
puošti Florencijos senato rūmų salę. Čia 
skulptorius vieton kalto pirmą kartą pa
vartojo teptuką. Bet šie du žymūs vyrai 
nesutarė ir Michelangelo, sunaikinęs savo 
tapybą, pasitraukė ir vėl grįžo į Romą.

1505 m. popiežius Julijus II jam pavedė 
pastatyti milžinišką antkapį. Jis turėjo 
būti dviejų aukštų, išpuoštas 40 milžiniš
kų statulų, savo didingumu prilygstąs 
Egipto piramidėms. Tai buvo uždavinys, 
kuriam skulptorius buvo pasiruošęs pa
skirti visą savo gyvenimą. Šitokį milžiniš
ką darbą apsiėmė atlikti pats vienas ir iš
vyko į laužyklas ieškoti geriausios rūšies 
marmuro. Po kelių mėnesių baltas, kaip 
kalnų sniegas, marmuras jau gulėjo Ro
moje, šv. Petro aikštėje. Skulptorius apsi
gyveno netoli popiežiaus rūmų ir pradėjo 
šio didingo antkapio statybą. Kiti skulp
toriai pradėjo daryti intrigas, įtikinėti po
piežių, kad tokio milžiniško darbo Michel
angelo negalės atlikti. Tai sužinojęs, Mi
chelangelo dar norėjo pasikalbėti su po
piežium, bet tarnai jo neįleido. Palūžęs 
grįžo į savo namelį, parašė popiežiui laiš
ką ar išvažiavo į Florenciją.

Po kurio laiko popiežius vėl jį pasikvie
tė į Romą ir pavedė išdažyti ir išpuošti 
Siksto koplyčios skliautus. 1512 m. Visų 
Šventųjų dieną atidaryta jo išpuoštoji 
koplyčia. Ir tą dieną, kaip pareiškė tikin
tieji, koplyčioje tikrai atsivėrė naujas 

V. BIČIŪNAS

M. K. Čiurlionis
Prieš akis rašytojo, dailininko ir teatralo V. 

Bičiūno pageltusi 32-jų puslapių (neskaitant 
paveikslų reprodukcijų) knygutė M. K. ČIUR
LIONIS, išleista Kaune 1927 m. Lietuvių Dailės 
Draugijos ir skirta tik tos draugijos nariams. 
Pirmojo puslapio viduje toks įrašas: „Šios kny
gos 500 egzempliorių atmušta „Raidės“ spaus
tuvėje Kaune, 1927 m. spalių mėnesį — kovos 
dėl Vilniaus aštuntais metais. Vadinasi, knygos 
buvo „atmušta" nedaug ir dabar ji gal jau vir
tusi bibliografine retenybe.

Porą šios knygutės skyrių, ryškinančių M. 
K. Čiurlionio kūrybos pirmapradžius šaltinius 
ir tos kūrybos charakterį, perspausdinama išti
sai. (Red.).

I

Bet ten, kur stovi riba tarp Rytų ir Vakarų pa
saulių ir kultūrų — ten, berods, turėtų nepaliauja
mai rusenti mistiškai pozityvinio sintetizmo lieps
na, kaip negęstamoji vis naujos kultūros laimėjimų 
ugnis.

Mūsų filosofas prof. St. Šalkauskis savo veika
le „Sur les confins de deux mondes“ sako — Lietu
va nuo amžių stovinti dviejų pasaulių — Rytų ir 
Vakarų — slenkstyje, šituo nuostatu prof. Šalkaus
kis grindžia savo samprotavimus apie kultūrinę lie
tuvių tautos misiją žmonijos istorijoje.

„Tautinės lietuvių civilizacijos (kultūros V. B.) 
išsivystymo atžvilgiu galima nužiūrėti Lietuvos is
torijoje trys gadynės. Pirmoji gadynė reiškiasi Rytij 
pirmapradžių vyravimu ir baigiasi 1883 m., išaušus 
kus Liublino unijai. Antroji gadynė reiškias Vakarų 
pradžių vyravimu ir baigasi 1883 metais, išaušus 
tautiniam lietuvių atgimimui, šiuo pastaruoju pra
sideda trečioji gadynė, einant iki šiolei. Norint iš
spręsti tautinės lietuvių civilizacijos (kultūros V. B.) 
problemą, tenka paeiliui ištirti visos šitos trys ga
dynės, nes dabartinis lietuvių civilizacijos (kultūros) 
stovis yra štiso istorinio Lietuvos vyksmo išdavos.“

dangus, nauja žemė ir jos skliautuose pa
sirodė Dievas. Nuo tos dienos garsusis 
skulptorius įsigijo nuostabaus tapytojo 
vaądą. Meno istorijoj' dar nebuvo tokio 
reikšmingo ir milžiniško tapybos kūrinio, 
kaip Siksto koplyčios lubos. Visa lubų 
kompozicija sudaryta iš 343 figūrų, beveik 
natūralaus žmogaus didumo.

Dar du kartus bandė statyti milžinišką 
antkapi, bet pastatyti nepavyko: arba ne
gaudavo tinkamo marmuro, arba jis su
duždavo kelionėje. Kautais (kiršinta mi
nia jo suvežtą marmurą sudaužydavo. Iš 
garsiojo antkapio yra užsilikusios tik 3 
statulos. Mozės statula dabar yra šv. Pet
ro bazilikoje, Romoje. Dvi vergų statulos 
yra Louvro muziejuje, Paryžiuje.

Vėliau dar Siksto koplyčioje nutapė 
„Paskutiniojo Teismo“ vaizdą. Bet tas 
vaizdas amžių bėgyje buvo kelis kartus 
perdažytas. Planavo ir statė popiežiaus 
Julijaus II-jo antkapi. Iš suplanuotų 40 
statulų liko nepastatyta tik šešios.

Vienas paskutiniųjų skulptoriaus žy
miųjų darbų buvo šv. Petro bazilikos ap
vainikavimas nepaprasto grožio ir didin
gumo kupolu. Šio darbo jis ėmėsi jau bū
damas seno amžiaus ir tik pasitikėdamas 
Dievo palaima. Autorius mirė galutinai 
užbaigto kupolo nepamatęs. Dėliai nepa
prasto grožio šis kupolas yra dažnai vadi
namas marmuriniu dangumi. Kupolo 
aukštis — 117 metrų, skersmuo — 46 m. 
Jo viršūnės rutulyje gali lengvai tilpti 16 
žmonių.

Paskutinis darbas yra skulptūrinė gru
pė „Nuėmimas nuo kryžiaus“, ’kurios jis 
taip pat nespėjo galutinai užbaigti, čia 
greta Kristaus artimųjų matome žmogų, 
kurio galvą dengia vienuolio kapišonas. 
Tai Arimatėjos Juozapas, turįs paties (kū
rėjo veido bruožus.

Aplamai Michelangelo kūryboje vyrau
ja milžinai-galiūnai, kurie išreiškia žmo
gaus pasitikėjimą savo dvasios galia. Tai 
pagarba žmogui nugalėtojui, raginanti di
deliems darbams.

Michelangelo mirė susirgęs drugiu 1564 
m. vasario 18 d„ Romoje. Vykdant velio- 
nies valią, jo palaikai buvo pervežti į Flo
renciją. Susirinkusi skaitlinga minia žmo
nių atidavė paskutinę pagarbą savo Ne
mirtingajam Skulptoriui.

V. Vytenietis

A. GALDIKAS VATIKANO MUZIEJUJE

Vatikano muziejus įsigijo du dail. Ado
mo Galdiko didelius darbus — aliejaus 
technika sukurtą lietuvišką koplytėlę ka
pinaitėse ir vieną temperos abstraktą. Kū
riniai įsigyti Putname, Conn., ir Romon 
pasiųsti iš Bostono aerodromo. Jie yra pir
mieji lietuvio dailininko paveikslai gar
siajame Vatikano muziejuje.

Štaip apibūdina minėtasai autorius lietuvių 
tautos „kultūrinę prigimtį“ kitame savo veikale, at
kartodamas pagrindines savo didžiojo veikalo („Sur 
les conf, de deux m“) mintis. (St. Šalkauskis „Pir
mosios Atžalos“ — „Romuva, 1922).

Sutinkant su aukščiau nužymėtu lietuvių tau
tos kultūrinių etapų suskirstymu, dera tačiau pažy
mėti St. Šalkauskio paliktąją spragą: jis yra visai iš
leidęs iš omenės dar vieną svarbų etapą — tai savai
mingos stabmeldiškosios Lietuvos kultūros laikus, 
kurie tvyrojo ilgus šimtmečius liaudyje po ir prieš 
Liublino uniją. Tą kultūrą (ne civilizaciją) buvus 
aukšto laipsnio liudija ne vien stabmeldžių mitolo
gijos bei tikybos liekanos (liaudies pasakose, pada
vimuose etc.), bet ir pati lietuvių kalba — josios sa
vaimingumas, grynumas ir turtingumas.

Jei kurios tautos vertybė bendrame žmonijos 
tarpe būtų matuojama jos kalbos gražumu, tai že
maičius bei lietuvius priderėtų pastatyti pirmoje vie
toje Europos tautų eilėje“ — sako Elisėe Rečius 
„Nouvelle Geographic Universelie“, 1880, t. V).

Lietuvių tauta pati paskutinioji tarpe Europos 
tautų yra priėmusi krikštą. XI-me šimtmetyje jinai 
darė pirmas didžias pastangas kurti tautinę valsty
bę, grįsdama ją tuolaik visų aplinkinių tautų (iš
skyrus latvius ir kitus aisčius) pamestąja stabmeldy- 
be. Per tat toji valstybė neturėjo reikiamos vidaus 
patvaros ir jungiamosios galios (tokia galia anuo
laik kitose Europos valstybėse buvusi katalikybė). 
Jei Lietuva „savo laiku“ būtų likusi krikščioniško
ji valstybė, tai jai, be abejo, būtų tekę vadovauti 
slavų (D. L. K. Algirdo pavyzdžiu), arba prūsų-ger- 
manų pasauliui.

Bet likimas nuvedė lietuvių tautą visai kita va
ga. Priėmusi iš lenkų katalikybę, Lietuva per „apaš
talų u tojų“ galvas ėmė siekti romantiškosios kultū
ros. Ilgus šimtmečius Jagelionių tėvynėje graikiškai 
eurazinė kultūra po totorinio laikotarpio (Kijevo, 
Smolensko ir Volynės žemės) ir romaniškai-slaviš- 
koji katalikybė gyveno po vienos valstybės stogu 
(XVII-XIX Šimtm.). Pati lietuvių tauta yra mačiu
si ir pravoslaviją, ir protestantizmą, ir po napoleo- 
ninį liberalizmą. Kiekviena pasaulio įvykių banga, 
persirisdama per Lietuvą, palikdavo šiokį bei tokį 
kultūros pėdsaką ir darė įtakos tautos sąmonės ru- 
tuliavimosi tolesnei eigai. Laikydami istorines bei 
geografnes privalomybes esant lietuvių tautos savai
mingos kultūrinės įgimties vyriausiąja priežastimi,

Kultūros
ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVA — filatelistų draugijos biule
tenis. Spausdintas rotatorium. Biuletenis 
kiek persitvarkęs ir pasikeitęs — mažiau 
medžiagos, neturinčios tiesioginio ryšio su 
filatelija. Tačiau įdomus, kaip ir visada. 
Be kita ko, jame bendradarbiauja ir mū
sų pažįstamas Vytenietis.

LIETUVIS SAVO TAUTOJE, VALSTY
BĖJE. BENDRUOMENĖJE. LITHUA
NIANS — PAST AND PRESENT. Stasio 
Barzduoko parašytas ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Tarybos išleistas 
vadovėlis, tinkąs visiems, bet pirmoje ei
lėje, kaip pats autorius sako, „mokiniams, 
einantiems Lietuvos keliu“.

Tos 'knygos įvade Jonas Kavaliūnas, 
JAV LB švietimo Tarybos pirmininkas 
(1973 m.) rašo: „Autorius gausiais duo
menimis duoda sintetinį vaizdą lietuvių, 
krašto, kalbos, gyvenimo būdo ir ypač is
torinio tautos likimo, tai pats dėstydamas 
bei svarstydamas, tai leisdamas patiems 
veikėjams kalbėti bei kitiems pasisakyti, 
bet visur su ta pačia meile savajai tautai 
tiek jos laimės, tiek nelaimės metais, ne
jučiomis nuteikiančia už savąją tautą ap
sispręsti ir į jos kultūrini gyvenimą bei 
kultūrinę kūrybą įsijungti.

Šis kruopščiai parengtas darbas skiria
mas tiek lituanistinių mokyklų tautinio 
bei visuomeninio ugdymo pamokoms, tiek 
kitų lituanistinių dalykų pamokoms pa
pildyti, tiek lituanistikos seminarų bei 
jaunimo organizacijų ir studijų savaičių 
ar stovyklų svarstyboms, tiek šeimoms, 
ypač negalinčiomis lituanistinių mokyklų 
pasiekti, tiek ir visiems kitiems, kuriems 
rūpi mūsų tautos, valstybės ir bendruome
nės reikalai. Tenka tik linkėti ir tikėtis, 
kad šiuo darbu bus visų sėkmingai pasi
naudota.“

Knygoj, kaip iš pavadinimo matyti, yra 
trys pagrindiniai skyriai: 1. Lietuvis sa
vo tautoje, 2. Lietuvis savo valstybėje ir 
3. Lietuvis savo bendruomenėje.

Visi tie skyriai padalyti į daugybę po
skyrių, apimančių kurią nors vieną Lietu
vos ar lietuvių gyvenimo sritį.

Leidinys gausiai iliustruotas, 258 psl., 
kietais viršeliais ir kaštuoja tik 6 doleriai.

Užsisakyti galima šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 
60629. USA.

IR LENKAI DOMISI ČIURLIONIU

Praėjusių metų gruodžio 10 d. Varšuvo
je, Tarptautinės spaudos ir knygos klube, 
buvo surengtas M. K. Čiurlionio pagerbi
mo vakaras su paveiksi ii reprodukcijų pa
roda (ji turėjo pasisekimą, tad palikta 
veikti ilgiau) ir dailininko bei dailės kri
tiko J. A. Zelinskio paskaita. Zelinskis jau 
1965 m. yra rašęs apie Čiurlionį, po to lan
kėsi Lietuvoj ir žavėjosi mūsų dailininko 
darbų originalais; Lenkijos vidurinių mo
kykit! moksleiviai naudojasi J. A. Zelins-

paraštėje
kio parašytu, jau septyniais leidimais pa
kartotu dailės bei architektūras istorijos 
vadovėliu, kuriame vienas skyrelis supa
žindina su M. K. Čiurlionio gyvenimo ir 
kūrybos faktais.

šiemet Čiurlionio gerbėjų dailininkų 
grupė. į kurią įeina ir J. A. Zelinskis, 
bendradarbiaudama su Lenkijos — Tary
bų Sąjungos draugystės draugija bei Len
kijos lietuvių visuomeninės kultūrinės 
draugijos Varšuvos skyrium, ketina suor
ganizuoti didesnę jubiliejinę M. K. Čiur
lionio parodą, kurioj būsią eksponuoti, be 
reprodukcijų, taip pat originalūs dailinin
ko tapybos ir grafikos darbai, tarptautinė 
literatūra apie Čiurlionį.

KNYGA APIE DR. J. KRIKŠČIŪNĄ

Varpininkų Leidinių Fondas šiemet pla
nuoja išleisti dr. Jurgio Krikščiūno mono
grafiją, kurią jau prieš keletą metų sure
dagavo Juozas Audėnas. Žymaus mūsų ag
ronomo, kooperatininko, Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos profesoriaus, žemės 
Ūkio Rūmų tyrimo įstaigos valdytojo ir 
buvusio žemės ūkio ministerio gyvenimą 
bei veiklą atskleidžia keli autoriai, jų tar
pe agr. dr. V. Manelis, agr. A. Indreika. 
Red. J. Audėnas vėliau šį veikalą papildė 
ir pertvarkė, o Lietuvių Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos centro komitetas techninį 
paruošimą spausdinimui pavedė atlikti G. 
J. Lazauskui. Velionis dr. J. Krikščiūnas, 
gimęs 1894 m. Lietuvoje, mirė 1947 m. 
Hamburge, V. Vokietijoje.

NOVELĖS KONKURSAS

Clevelande išeinanti „Dirva“ paskelbė 
1975 m. novelės konkursą, kuriam $600 
premiją parūpino nuolatinis mecenatas 
Simas Kašelionis. Neriboto ilgio novelės 
turini bei pobūdį pasirenka patys autoriai. 
Rankraščiai, perrašyti mašinėle, pasira
šyti slapyvardžiu, su autoriaus pavarde, 
adresu ir telefono numeriu atskirame už
klijuotame voke turi būti atsiųsti iki bir
želio 15 d. „Dirvai“, novelės konkursui, P. 
O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103, USA. 
Premiją paprasta balsų dauguma paskirs 
vertintojų komisija. Neradusi premijuoti- 
nos novelės, ji gali premiją palikti sekan
čių metų konkursui. „Dirva“ rezervuoja 
teisę premijuotą novelę be papildomo at
lyginimo autoriui skelbti savo puslapiuo
se, panaudoti novelių rinkinyje ar išleisti 
atskiru leidiniu.

OSKARO MILAŠIAUS AIKŠTĖ

Oskaro Milašiaus vardu birželio 1 d. 
Fontainebleau mieste, Prancūzijoje, bus 
pavadinta viena aikštė. Iškilmėje daly
vaus Milašiaus Bičiulių Draugija, kurios 
dėka buvo gautas miesto vadovybės suti
kimas įamžinti poeto atminimui. V. Mila
šius yra palaidotas netoli tos aikštės esan
čiose kapinėse.

mes, berods, sėkmingiausiai galime prieiti M. K. 
Čiurlionio kūrybos pirmapradžių šaltinį, glūdintį 
pačios tautos sąmonėje.

„Dabar, Čiurlioniui mirus, — sako M. K. 
Čiurlionio kritikas V. čudovskij — „kultūrinio Lie
tuvos atgimimo veikėjai kelia jį kaip tautinį daili
ninką. Ne mums apie tai spręsti — tačiau nuostabus 
jojo savotiškumas visoje dabartinėje dailėje verčia 
mus pripažinti, jog jisai iš tikro buvo leistas nepa
liestųjų savo tautos jėgų. Džiugu manyti, jog šis 
keistas genijus nebuvo pripuolamas likimo žaislas, 
bet — didžiosios ateinančios lietuvių dailės pirmta- 
kūnas. Kai aš manau apie jįjį, kaip apie lietuvį, vie
na stipri mintis mane valdo: juk toji tauta visai nė
ra gyvenusi viduramžio (krikščioniškojo viduram
žio V. B.); rasit jinai nesulyginamai daugiau, negu 
mes rusai (autorius rusas V. B.) išlaikė iki XX-jam 
amžiui tų milžiniškų ariečių jėgų mistiškajam gy
venimui, kurių taip duosniai eikvojo viduramžiuose 
mūsų Vakarų broliai. Ir tada Čiurlionis darosi ypa
tingai numanus ir ypatingai didis (Valerijan ču
dovskij, N. K. Čiurlionis „Apolon“ No. 3 1914).

(Bus daugiau)

— O —

Henrikas Radauskas

ČIURLIONIS

Tarytum ežero dugne nugrimzdęs klonis, 
Kur liūdi žaluma pavargusioj mėlynėj. 
Nutilo sienose žaliuojantis Čiurlionis, 
Ir žiba fosforu vijokliai vandeniniai.

Čia -amžiai baigėsi, čionai sustojo laikas, 
Pražydo pasakoj karališki pelėsiai.
Į pienę miegančių vos gimęs žydras vaikas 
Rankas užsnūdusias per žalsva miglą tiesia.

Žvaigždynų soduose, kur sidabrinės lingės 
Beveik nesisupa, kur pumpurai nesprogsta, 
Ant svyrančių šakų linguojas žvaigždės tingios 
Ir mėnesio šviesoj numirusioj prinoksta

Tylus švytėjimas pražydusios nirvanos 
Sutirpsta rūbuose medūzos krištolinės, 
Ir ūžiančiom gelmėm kartoja Okeanas 
Galinga ilgesį dainuojančios undinės.

Ganytojo laiškas
Mylimieji Kristuje,

Maldų už Lietuvą kalendoriuje, išleista
me Lietuvių Katalikei Religinės Šalpos, 
kiekviena diena yra paskirta kuriai nors 
lietuvių parapijai, bendrijai ar organiza
cijai melstis už kenčiančią Lietuvos Baž
nyčią ir pavergtąjį Kraštą. Tame kalendo
riuje yra skirta keletas dienų, kuriose vi
si lietuviai, kur jie begyventų, raginami 
melstis už savo Tėvynę. Viena tokių dienų 
yra gegužės 13-ji — švč. Marijos apsireiš
kimo Fatimoje diena. Prieš 24 metus Lie
tuvos vyskupai, būdami tremtyje, tą die
ną pavedė savo kraštą ir jos žmones švč. 
Marijos Nekalčiausios širdies globai. Šios 
sukakties proga Vengrijos kardinolas 
Mindszenty yra parašęs lietuviams laišką. 
Pilnai suprasdamas mūsų tautos tragedi
ją ir giliai atjausdamas mus. kardinolas 
rašo:

„Mylimieji Lietuviai,
Aš esu girdėjęs apie Lietuvos ir visų lie

tuvių, gyvenančių visuose pasaulio kraš
tuose. pasiaukojimą Nekalčiausiajai Ma
rijos širdžiai ir 1951 metais gegužės 13 
dieną, ir taip pat, kad kasmet ši diena yra 
skiriama maldai ir atgailai už Lietuvos 
laisvę ir pasaulio taiką. Tie, kurie yra at
sakingi už šį kilnųjį sąjūdį, prašė manęs 
suteikti lietuviams keletą padrąsinimo žo
džių. Jaučiuosi esąs laimingas, galėdamas 
tai padaryti.

Jūs esate viena seniausių tautų, gyve
nančių Europos žemėje, ir tvirtai tikinti į 
Kristų ir Jo Bažnyčią. Panašiai, kaip ma
noji tauta, jūs esate išgyvenę garbingų 
laikų, ir taip pat — persekiojimo bei kan
čios dienų. Jūsų tauta šiuo metu gal turi 
prieš akis vieną iš skaudžiausių bandymų 
savo istorijoje. Tačiau nenusiminkite ir 
nepraraskite drąsos. Nes skriaudos ir ne
teisybės bei nusikaltimai, nežiūrint, kad ir 
ilgesnį laiką jie vyrautų, niekad netaps 
teisėtumu, tiesa ir palaima. Pasitikėkite, 
melskitės ir dvasiniai atsinaujinkite, tai 
jūsų Kraštas ir justi tauta tikrai atgaus 
laisvę ir savo garbę. Nepasiduokite neapy
kantai. Kuo daugiau ir uoliau mes mel
džiamės už mus persekiojančius, tuo grei
čiau jų širdys bus palenktos tam tikslui, 
kurio mes prašome savo maldose.

Savo širdyje visuomet aš jaučiau ypa
tingą meilę jūsų negausiai, bet karžygiš
kai pasiaukojančiai tautai.

Pasilieku maldoje su Jumis, teikdamas 
Jums savo ganytojinį palaiminimą.

Joseph Cardinal Mindszenty“
Vengrijos kankinys, pats asmeniškai iš

gyvenęs savo tautos kryžius kelią, dabar 
būdamas tremtinys, geriausiai supranta ir 
mūsų tautos Golgotos kelią. Apviltas šios 
žemės galiūnų, kaip ir mes esame, kardi
nolas nurodo tą patį kelią, kurį apreiškė 
švč. Marija Fatimoje — maldą ir atgailą, 
vedančią ne tik pavienį žmogų, bet ir tau
tas prie Dievo ir taikos. Toks sugrįžimo 
kelias yra ir Bažnyčios kelias, skirtas 
šiems Šventiesiems Metams. Išgirskime 
tad Bažnyčios raginimą, paklausykime 
švč. Marijos balso ir, pavesdami save ir 
tautą jos globai, dažnai melskimės už Lie
tuvą. šiais metais uoliau dalyvaukime ge
gužinėse pamaldose ir tą 13-ąją dieną, ar 
artimiausį sekmadienį, skirkime tikram 
mūsų dvasiniam atsinaujinimui bei tikėji
mo ir vilties į Lietuvos prisikėlimą sustip
rinimui.

Kristaus meilė ir švč. Marijos globa te
būna visad su Jumis.

t Antanas Deksnys, 
Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas 

Roma. 1975 m. balandžio 20 d.

„AIDŲ“ SUKAKTIS

Kultūros žurnalo „Aidai“ pirmasis šių 
metų numeris yra skirtas jo 30 metų am
žiaus sukakčiai paminėti. Ta proga tėv. L. 
Andriekus O. F. M. rašo: „Tai rekordinis 
amžius, kurio iki šiol nėra pasiekęs joks 
lietuvių kultūros žurnalas“.

Iš tikrųjų „Aidai“ yra gimę-Vokietijoje.
„Europa yra mūsų žurnalo pirmoji tė

vynė, kurioj jis gyvavo penkerius metus, 
o Amerika — antroji, kur jis išvargo jau 
dvidešimt penkerius metus“. Pats pirmas 
šapirografu dr. V. Bieliausko išleistas „Ai
dų“ numeris buvo Vokietijoje, 1944 m. Vė
liau jis virto kultūros žurnalu, kurį Vo
kietijoje redagavo Kazys Bradūnas, o 
prieš pat persikeliant į JAV — dr. J. Gri
nius ir P. Jurkus.

Norint parašyti „Aidų“ išsamią istori
ją, reiktų pakartoti mažiausia minėtąjį L. 
Andriekaus straipsnį, šis kultūros žurna
las yra perdaug gerai šviesesniųjų lietu
vių pažįstamas, kad reiktų skaitančiąją 
visuomenę plačiau su juo supažindinti.

Pažymėtina gal tik tai, kad žurnalą per 
30 metų praktiškai yra redagavę tik trys 
kultūrininkai — Kazys Bradūnas, Anta
nas Vaičiulaitis ir Juozas Girnius. Visi 
trys pasišventę literatūros ir mokslo žmo
nės, neieškoję pelno, bet siekę, kad lietu
viškosios kultūros tęstinumas nebūtų su
stabdytas.

Žurnalo leidimo naštą neša Tėvai Pran
ciškonai, mecenatų, garbės prenumerato
rių ir eilinių skaitytojų padedami.

Sukakties proga linkėtina, kad žurnalas 
ir toliau tęstų šį sunkų kultūrinį darbą ir 
kad išsipildytų jo leidėjų noras — pasiųsti 
pilnus „Aidų“ komplektus į tėvynę Lietu
vą.

2
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KASOIENISKOS
SMULKMENOS

NEPRALEISKIME PROGOS!

Šių metų sąvartoje iš Lietuvos atvyko 
du didelio dėmesio verti tautiečiai, lietu
viškieji Solženicynai — S. Kudirka ir J. 
Jurašas. Iš tikrųjų atvyko ne jie vieši i, bet 
kartu atsigabeno ir savo šeimas.

JAV lietuvių visuomenė ir spauda džiū
gavo sulaukusi Simo ir galėdama iš jo 
burnos išgirsti tikrą, nemeluotą žodi apie 
Lietuvą. Nors pats sutikimo bei priėmimo 
ritualas Ir sukėlė šiek tiek erzelio, bet S. 
Kudirkos atviras, gerai pasvertas žodis 
neabejotinai padėjo išspręsta, gal būt, ne 
vieną klausimą, dėl kurio lietuviai nega
lėjo sutarti. Pvz. S. Kudirka pasisakė už 
tai, kad verta siųsti jaunimą i Lietuvą su 
tėvų gimtuoju kraštu susipažinti ir kad 
tas siuntimas sąmoningiems jaunuoliams 
negali pakenkti. Jis taip pat atvežė pačias 
naujausias žinias iš vergų stovyklų, ku
riose kenčia tūkstančiai lietuvių, o jo šei
ma supažindino su gyvenimu tų žmonių, 
kurių artimieji pateko i KGB nagus.

Dabar skaitome spaudoje, kad S. Kudir
ka yra pakviestas į Romą, kad lankysis 
Europoje ir, gal būt, pasimatys net su po
piežium ir Solženicynu. O kaip miela bū
tų ir mums, Anglijos lietuviams, išgirsti 
jo žodį, pasimatyti ir pasikalbėti. Juk per
šokti kanalą gal nesusidarytų didelių sun
kumų. Tik reiktų 'kam nors susižinoti, iš
tirti visas galimybes ir, jeigu tik galima, 
S. Kudirką būtinai į Angliją pasikviesti.

Tuo tarpu po Europą tebesisukinėja (ir 
gal dar Ilgiau pasisukinės) ir J. Jurašo

i

Sudiev, gimtine
Pirmajai išvykai (repatriacijai) 

prisiminti

Trisdešimties metų repatriacijos sukak
čiai paminėti, Albert Unger, remdamasis 
savo patirtimi ir Lietuvos vokiečių laik
raščio žiniomis bei prof. Alfonso Perliko 
vadovaujamos „Ostdeutsche Forschungs- 
stelle" istoriniais šaltiniais, išleido F. W. 
Sieberto leidykloje knygelę: ,,Der Auszug 
der Deutschen aus Litauen“. (Vokiečių iš- 
sikėlimas iš Lietuvos), Oldenburge, 1971 
m.

Autorius sako, kad knygelę skiriąs ir 
„būsimajai kartai“ pasiskaityti. Knygelė 
iliustruota nuotraukom iš paties autoriaus 
archyvo ir žemėlapiais; jų tarpe ir Marty
no Gelžinio. Tikrai įspūdinga yra nuo
trauka pirmojo transporto vežimo su bal
tais arkliais, kuris atvyko pro papuoštus 
garbės vartus „Heim ins Reich“. Anuo ve
žimu atvežta, kaip leista, tik dalį to krai
čio, kuris buvo šio repatrianto darbu ir 
triūsu per visą bujojimo laiką įsigytas. 
Apskritai visas kilnojamas ir nekilnoja
masis turtas paliktas pagal skubiai suda
rytus turto sąrašus repatriacijos žinioje, 
kurios vyriausiu įgaliotiniu buvo tūlas P. 
Bruechner. Palikta turto vertė, anot auto-
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= -■ n?*, •' V "

'rašo
„Darbininkas“ (Nr. 10) šitaip atsisvei

kina su sveteliais, atvykusiais religinės 
laisvės apskelbti:

„Sovietų Sąjungos dvasininkų „soju- 
zas“, apsukęs ratą šiame krašte, išvyko 
atgal. Apsipirko, apsikamšė ir išvažiavo iš 
to prakeikto nuskurdusio kapitalistinio 
krašto į laimingą tėvynę ir ten buržuazi
nėm dovanom „apsunkino“ artimuosius. 
Ten bus paskelbta, kad jų misija atlikta 
sėkmingai.

Iš tikrųjų, nėjo taip sklandžiai. Buvo ti
kėtasi didesnio spaudos dėmesio, iškopti j 
pirmuosius puslapius, pasiekti televiziją. 
Bet taip nebuvo — amerikiečių spauda ro
dė mažą dėmesį. Ir kodėl?

Gerokai prieš jų atvažiavimą skubios 
akcijos ėmėsi Liet. Kat. Sielovados tarny
ba, kuriai vadovauja kun. K. Pugevičius. 
Jis tuoj informavo žinių agentūras, kata
likišką spaudą, kas ta misija, ko ji čia at
vyksta. Informavo ir protestantų Bažny
čia. Informacijas skleidė ir Katalikų ži
nių Tarnyba Washingtone.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus. 

šeima. Jie abu intelektualai, turėję progos 
stebėti lietuviškąjį kultūrinį gyvenimą iš 
arti. Skaitėme jų pasisakymus ir gėrėjo
mės. Bet raštu visko neišsakysi. Norėtųsi 
gyvojo žodžio, artimesnio kontakto, kuris 
įmanomas tik draugėn suėjus.

Tad verta ir labai verta būtų ir J. Jura
šą arba ir visą šeimą į Angliją pasikvies
ti. Tuo labiau, kad jo paties pareiškimu, 
Londone esama jam artimų žmonių, ku
rie, gal būt, prašant neatsisakytų padėti 
atsikvietimo sunkumus įveikti, jeigu į 
juos būtų kreiptųsi.

Daug ką mes norėtume iš šitų žmonių 
išgirsti, daug neaiškių klausimų išsiaiš
kinti. Daugely sričių mes esame pasime
tę, nes nežinome, kas mūsų broliams tėvy
nėje gali padėti ar pakenkti. Vieni iš mū
sų pyksta, kad aplankiusieji Lietuvą kal
ba apie ten padarytą ūkinę ir kultūrinę 
pažangą, įžiūrėdami pavojų, kad tuo pa
čiu jau priimama okupacija, tautinė prie
spauda. sąžinės laisvės slopinimas ir tau
tos rusinimas. Kiti galvoja, kad mes mo
rališkai skriaudžiame Lietuvos kultūrinin
kus. mokslininkus ir menininkus, nenorė
dami matyti jų nuoširdžių, kartais milži
niškų pastangų ir net genijaus vien tik to
dėl, kad Lietuva yra Kremliaus žinioje.

Atrodo, kad į tuos ir panašius klausimus 
mums lengviau atsakytų ir padėtų geriau 
susiorientuoti tie, kuritj gyslomis tebeteka 
šiltas dar iš Lietuvos atsigabentas krau
jas ir kurių sąmonė dar nėra svetimomis 
dulkėmis apnešta.

B. Šarūnas

niaus, įkainota 3 milijonus litų. Sovietai 
neva už paliktą turtą Reichui atsiteisę.

Skubomis, pagal repatriacijos sutartį 
1941 m. sausio 10 d., repatrijuota 41,000 
asmenų, kurie atitiko vokiečių pilietybės 
ar tautybės kilmės reikalavimus.

I Tarybų Lietuvą pagal sutartį repatria- 
vo tik vienas kitas asmuo ar šeima. Ir 
jiems buvo taikomi tie patys turto perve
žimo nuostatai.

Važiuojant į naujai pažadėtąją žemę, ne
buvo leista persivežti daugiau negu 50 kg. 
šeimos galvai, o šeimos nariams po 25 kg.

Kelionė į Reichą buvo sunki ir šiurpi 
tiems, kurie važiavo arkliais, nes keliai 
buvo sniego užpustyti, o šaltis didelis, kai 
kuriomis dienomis siekiąs net 35 C.

Labiausia, kaip autorius vaizdžiai per
teikia, kankino nerimas, nes šioje didžio
je lemties kelionėje negalėta apsiprasti su 
mintimi, kad teks visiems laikams palikti 
jaunystės vietoves, kaimynus, sodybas, 
bažnyčias ir šalį, kurioje turėta saugią 
užuovėją (Geborgenheit). Juk tikrai graži 
buvo senoji tėviškė ir jos sodybos, mies
tai, miškai, jūra ir ežerai bei upės visiems, 
kurie ją pažino.

Pasilikusieji netikėjo, kad ir jiems teks 
po keletos metų, karo audrų išblokštiems, 
bėgti tremtin į vakarus, repatriantų pra
mintu vieškeliu.

„Svečias“

Atrodo, kad atviresnio sąlyčio su spau
da vengė ir patys svečiai. Kai buvo jų 
konferencija New Yorke, buvo kviečiami 
tik labai patikimi, žinomi, kad neiškeltų 
neatsakomų klausimų. Gal svečiai pasimo
kė iš vieno dvasiškių vizito Italijoje, kur 
spaudos konferencijoje juos visai prirėmė 
prie sienos. Dabar stengėsi išvengti to, kas 
juos pastatytų keblion padėtim Visur 
skelbė, kad Sovietų Sąjungoje yra pilna 
religijos laisvė. Apie kokį religijos perse
kiojimą jiems neteke girdėti.

Vienoje konferencijoje žurnalistas vis 
dėlto paklausė prel. Krivaitį: „Kaip čia 
yra: Vilniaus vyskupas įkalintas, o pats 
važinėji visur“. Sunikus klausimas, bet 
svečias išaiškino, kad vyskupas turi pilną 
laisvę ir kad jis važinėja valdžios potvar
kius vykdydamas.

Jie vežėsi savo vertėjus, kurie vertimus 
iš anksto buvo išmokę atmintinai. Vertė 
bloga anglų kalba. Tie vertėjai buvo ir 
prižiūrėtojai. Pravedė visą dvasiškių ka
ravaną per tas buržuazines dykumas ir 
stengėsi, kad jie kokių kontaktų su žmo
nėmis neturėtų. Taip lengviau sukontro
liuoti.

New Yorke buvo dingęs prel. Krivaitis. 
Atvyko jo pažįstamas ir išsivežė. Viešbu
tyje, kur jis buvo sustojęs, kilo didis susi
rūpinimas ir smelkė baimė visus: nejaugi 
prelatas bus pasirinkęs laisvę. Deja, jis 
buvo pasirinkęs tik gerus pietus. Po jų vėl 
grįžo į bazę. Tuoj prievaizdom turėjo at
likti sovietinę „išpažintį“. Už „pakūtą“ 
bus kas nors nubraukta iš jo privilegijų, 
kai sugrįš į Vilnių.

Delegacija lietuviškų sluoksnių nepalie
tė. Mūsų gyvenimo nesudrumstė. Laikyta
si ramiai, išdidžiai, korektiškai. Ir ateity
je, kai atvyks panašūs svečiai, reikia lai
kytis tvirtai, kad nepajėgtų mūsų gyveni
mo ardyti. Gera buvo, kad reikiamos tar
nybos ėmėsi žygių ir tuoj informavo ati- 
nitkamas amerikiečių inėitiltucijlašJ“

Kaip lenkai galvoja?
Paryžiuje lenkai leidžia žurnalą „Kul

tūra“, kuris dažnai parašo apie Lietuvą ir 
lietuvius. Jo redaktorius (nuo 1947 m.) 
Jerzy Giedroje atsakė į daugelį „Tėviškės 
Žiburių“ pateiktų klausimų. Kai kuriuos 
iš jų, kiek sutrumpinę, perspausdiname 
mūsų skaitytojams susipažinti.

„Kultūra“ skaito save lenkiškosios inte
ligentijos nuomonės reiškėją, ypačiai jau
nimo. Ji nevengia kontaktų su Lenkija. 
Joje pasirodo straipsnių, kurių autoriai 
gyvena tėvynėje.

Redaktorius, paklaustas apie dabarti
nius lenkų-lietuvių santykius, pareiškė:

— Ši problema reikalinga platesnių dis
kusijų; sunku ją išsemti keliais sakiniais. 
Man rodosi, lenkų-lietuvių santykius tarp- 
kario laikotarpyje galima būtų taip api
būdinti: bent iš lenkų pusės santykiuose 
su Lietuva nebuvo priešiškumo, o priešin
gai — buvo daug sentimento. Vis dėlto len
kų visuomenė žiūrėjo į lietuvių problemą 
iš tolimos istorinės perspektyvos, nesup
rasdama ar nepastebėdama tautinio Lie
tuvos atgimimo. Lietuvių gi pusėje buvo 
ryški, dažnai net perdaug ryški baimė dėl 
perdidelės lenkų kultūros įtakos. Jaunas 
lietuvių nacionalizmas priešinosi pastara
jai ne visuomet geriausiais metodais.

Neabejotinai lenkų nusiteikimas Lietu
vos atžvilgiu pasikeitė ne tik Lenkijoje, 
bet ir išeivijoje. Kai „Kultūra“ prieš ke
liolika metų iškėlė Vilniaus klausimą, pa
žymėdama, kad turime atsisakyti teisių į 
tą miestą, taip brangų lenkų visumai, už 
lenkų-lietuvių santykių sunormavimą, — 
tai mūsų užimtoji pozicija, po negatyvios 
pradinės reakcijos, šiandieną tapo priim
ta gal būt didžiosios lenkų visuomenės da
lies.

Vilniaus 'klausimas nuodijo lietuvių — 
lenkų santykius. Ar atgavus laisvę, lenkai 
vėl tęstų senąją Vilniaus 'politiką?

— Prileidžiu, kad mūsų kraštų nepri
klausomybės atgavimo atveju Vilniaus 
klausimas turėtų būti palyginti gana leng
vai išspręstas, parodžius abipusę gerą va

Moters metai
Jungtinės Tautos paskelbė 1975 metus 

pasauliniais Moters Metais. Atrodė, 'kad 
visos moterys bus dėl to patenkintos. 
Anaiptol. Pvz. rašytoja — milijonierė Es
ther Villar šitaip samprotauja:

„Vakarų pasaulio moterims sekasi ne 
tik neblogai, bet netgi geriau, nei vyrams.

Moterys leidžia vyrams už jas galvoti. 
Aukštųjų mokyklų durys yra atdaros vi
siems, bet iki šiol reikšmingajame moks
lo ir technikos pasaulyje protauja vyrai.

Spaudą, nors ir netiesiogiai, irgi valdo 
moterys. Jų vieša nuomonė turi didelę įta
ką į bendrą gyvenimo eigą.

Moterys mūsų socialinėje struktūroje 
turi daug privilegijų, joms tikrai nebetik
tų šaukti, kad jos yra kankinės, ir tuo bū
du išsikovotų vis naujų privilegijų. Perdi- 
delė vyriška apsauga ir globa pažeidžia 
moters savigarbą.

Moterys turi didelę reikšmę valstybi
niame ir politiniame gyvenime. Kadangi 
jos mažiau kovoja su gyvenimo egzisten
cija, jų gyvenimas pailgėja šešetą metų 
daugiau, ir tuo būdu padaugina balsuoto
jų eiles. Politinės partijos gali pateikti tik 
tokią programą, kuri yra priimtina mote
rims. Kiekviena valdžia, nors ir susideda 
iš vyrų, tikrumoje yra moterų valdžia. Ne
žiūrint to, kad moterys savo balsavimo 
persvara galėtų išrinkti kiekvieną pasta
tytą kandidate moterį, jos renka vyrus, 
nes nenori atsakomybės.

Moterys turi lemiamą žodį ir ekonomi
koje, nes didžiausias pirkėjas yra moteris. 
Prie jos noro ir skonio turi taikytis tiek 
komerciniai skelbimai, tiek prekių gamin
tojai.

Prie esamų sąlygų, kai kiekvienas gali 
pasiekti tinkamą mokslą, vyras vistiek lie
ka pagrindiniu šeimos išlaikytojų. Mote
ris dirba tik, kad turėtų atliekamų pinigų 
ar iš nuobodumo.

Moterys leidžia vyrams kariauti, nežiū
rint to, kad jų sveikatos stovis ne tik ly
gus su vyrais, bet ir geresnis.

Pasaulyje yra kraštų, kur moteris netu
ri jokių teisių, bet vakarietės moterys šiai 
kategorijai visai nepriklauso.“

Išdėsčiusi savo nuomonę, rašytoja siū
lo geriau šiuos metus skelbti nelaimingų
jų ir nuskriaustųjų metais, nes Rytų pa
saulyje yra pavergtos moterys, o Vakarų 
— vyrai...

Žinoma, E. Villar susilaukė nemaža 
kritikos iš moterų pusės. Daugelis jų dar 
vis jaučia, kad moterų teisės nėra suly
gintos.

Pažiūrėkime, kaip į šį reikalą žiūri lie
tuvė moteris. Elona Vaišnienė „Akiračiuo
se“ (Nr. 1) paskelbė ilgą straipsnį „Mote
ris lietuviškoje visuomenėje“. Savo raši
nį ji taip pradeda:

„Berods užpernai, ateitininkų sendrau
gių vasaros stovyklose, viena paskaita su
kėlė daug susijaudinimo ir pasipiktinimo, 
ypač vyresnių moterų tarpe. Paskaita bu
vo apie JAV-se besireiškiantį moterų išsi
laisvinimo sąjūdį ir teigė, jog išsilaisvini
mo reikia ir išeivijos lietuvėms.

Diskusijose išryškėjo, jog nei vyrai, nei 
moterys neabejoja, kad mūsų visuomenė
je moterims visos durys atviros, ir kad, to
liau einant „lygybės“ keliu, būtų prieita 
tik prie sovietiškų absurdų, kur moterys 

lią. Sprendimą matyčiau savo rūšies kul
tūrinėje autonomijoje, kuri leistų lenkams 
laisvą kultūrinį gyvenimą Lietuvoje, ap
saugotų istorinius paminklus ir t. t. Lietu
viai dažnai nesupranta Vilniaus vaidmens 
lenkų jausmuose. Juk ten yra Aušros Var
tų Dievo Motina, Stepono Batoro univer
sitetas, kurį baigė per 500 metų tiek daug 
žymių lenkų, Rasų kapinės su maršalo Pil
sudskio širdimi, Adomas Mickevičius. 
Sunku išvardyti visus motyvus to gilaus 
jausmo Vilniui. Šiandieną, kai tautinė lie
tuvių sąmonė yra taip sustiprėjusi ir už
sigrūdinusi, gal būt, reikėtų atsisakyti nu
tautinančios lenkų įtakos baimės.

Pasisakęs, kad tuščias dalykas tikėtis 
sovietinio režimo evoliucijos liberalizaci- 
jos linkme, apie lenkų išeivijos bendra
darbiavimą su dabartine Lenkijos valdžia, 
J. Giedroyc pareiškė:

— Esame priešingi bet kokiam bendra
darbiavimui su komunistiniu Lenkijos re
žimu. Rūpindamiesi palaikyti kiek galint 
glaudesnį kontaktą su Lenkijos gyvenimu 
ir visuomene, matome ne tiktai blogąsias 
puses, bet ir pozityviąsias. Taipgi pastebi
me neišvengiamus, ten vykstančius pasi
keitimus. Pasyvi laikysena ir laukimas 
stebuklo yra iškreipimas išeivinio mūsų 
gyvenimo. Tokiu atveju reikia arba grįžti 
į savo šalį, arba ištirpti įsikūrimo krašte.

Baigiant redaktorius buvo paklaustas 
apie jo pavardę, taip labai primenančią 
lietuvišką Giedraitį.

— Taigi, prieiname prie paskutiniojo 
Jūsų klausimo. Mano giminė priklauso 
prie seniausių lietuvių giminių ir visuo
met, jau nuo XIV š., išlikusuiose doku
mentuose vartojo pavardę Giedroyc. Taip 
vadinosi palaimintasis Michal Giedroyc 
XV š. pradžioje, taip vadinosi vyskupas, 
kurio iniciatyva ir kurio globos dėka buvo 
atliktas pirmasis Šv. Rašto vertimas į lie
tuvių kalbą. Tokio pobūdžio pavardės lie
tuvinimas istoriniu požiūriu yra falsifika
cija. Esu lenkas, kuris didžiuojasi savo 
lietuviška kilme.

prie statybų akmenis kilnoja. Tokių „mo
terų teisių metų", kokiais dabar skelbia 
Jungtinės Tautos 1975-tuosius, reikia ne 
lietuviams ,o Afrikos tautoms.“

Autorė betgi toliau dėsto, kad visiškos 
lygybės, ypač Amerikoje, nesama. Palie
kant nuošaliai jos labai įdomius išvedžio
jimus, sustosime prie E. Vaišnienės nuo
monės apie moterį nepriklausomoje Lie
tuvoje. Čia jai visi keliai buvę nuosekliai 
atviri, tik nebebuvę spėta jais pilnai pasi
naudoti.

„Nepriklausomoj Lietuvoj moterys žen
gė didelį žingsnį stodamos į universitetą, 
įsigydamos specialybes. Tačiau, išskyrus 
pačias veržliausias, jausminiai jos vistiek 
suprato savo vaidmenį tradiciniai — kad 
visa tai, kas už šeimos ir namų ruošos ri
bų, yra tam tikras liuksusas ir visuomet 
turi likti antroje vietoje.

Į vadovaujančias vietas nepriklausomoj 
Lietuvoj moterys neįėjo. Tą sekantį žings
nį būtų tekę žengti mums, dabartinei iš
eivijos viduriniajai kartai. Kelias buvo 
jau pramintas, būtumėm ėjusios toliau.

Mūsų evoliuciją sustabdė atvykimas į 
Ameriką. Atsidūrėme krašte, kuriame mo
terys nebuvo taip toli nuėjusios, kaip Lie
tuvoje (eliniam amerikiečiui dar ir dabar 
keistai skambės, kad galima eiti dantų tai
sytis pas moterį. A woman dentist?!).“

Dabartinėje Lietuvoje moterys to se
kančio žingsnio nežengusios. Tiesa, profe
siniu atžvilgiu moterims ten visos durys 
esančias atviros ir atlyginimai vienodi. 
Tačiau praktiškajame gyvenime jos dir
bančios daugiau, negu vyrai.

Savo mintis autorė baigia siūlymu nuo 
ateinančių metų vietoje „Motinos dienos" 
pradėti švęsti „Motinos ir Tėvo dieną“. 
Vaikų auklėjimas esanti dviejų žmonių 
užduotis.

(Nepriklausomoje Lietuvoje buvo pra
dėta švęsti šeimos savaitė, kurion įsijun
gia ne tik tėvai, bet ir vaikai).

GAUSINGOS ŠEIMOS
„Naujienų“ dienraštyje (ž. 1974 m. Nr. 

284) radau trumpą žinutę, kad Brazilijoje 
gyvenanti 55 metų moteris Raimunda Car- 
nuba turi 14 sūnų ir 24 dukras. Ištekėjusi 
pirmąjį kūdikį pagimdė būdama 15 metų 
amžiaus. Tokiu būdu ji per 40 metų pa
gimdė 38 kūdikius. Remiantis tais apskai
čiavimais spėliojama, kad tai gali būti pa
saulinis gimdymų rekordas.

Paskaičius tą žinutę kilo klausimas, ar 
nepriklausomoje Lietuvoje turėjome gau
singų šeimų? Turėjome — paskaitykime 
tik šią spaudos ištrauką:

„32 vaikų motina. Vilniuj yra viena mo
teris, kuri per 25 metus gimdė 27 kartus. 
Vieną kartą gimė trynukai ir tris kartus 
dvynukai. Š. m. kovo 15 dieną Vilniaus 
burmistras Konst. Stašys ją priėmė savo 
darbo kabinete ir miesto savivaldybė pa
skyrė jai ligi gyvos galvos pensiją po 50 
litų į mėnesį.“ („Pasaulio Lietuvis“, 1940 
m. Nr. 7).

Ši ištrauka aiškiai pasako, kad ta mo
teris per 25 metus gimdė 27 kartus ir pa
gimdė 32 kūdikius. Tai irgi savotiškas 
gimdymų rekordas. Tik gaila, kad laik
raštyje neparašyta tos gausios šeimos pa
vardė ir nenurodyta tautybė. V. V.

LIETUVOJE
MYLI KNYGAS, BET NEGAUNA

„Literatūra ir menas“ (Nr. 14) rašo:
„Mūsų respublikos leidyklos, neseniai 

papildžiusios savo gretas dar viena, 
„Mokslo“, leidykla, didžiuliais tiražais iš
leidžia daug vertingų knygų. Bet vis sun
kiau gauti norimą leidinį knygyne ar bib
liotekoje. Ne vienam įgriso beviltiškai 
varstyti duris ir klausytis pardavėjų: 
„Jau turėjom, seniai pardavėm“.

Skundžiasi ir knygynas „Knyga paštu“, 
verste užverstas prašytojų laiškų. Tuo 
tarpu „rinkos mėgėjai“ iš to ir pasipelno: 
knygos mylėtojų kasdien daugėja, ir kai
na nesvarbu — tik duok pageidaujamą 
leidinį.

Redakcija irgi gauna nemažai skaityto
jų laiškų su prašymais patarti, kaip ir kur 
sužinoti, kada pasirodys ta ar kita knyga. 
Bet kaip jiems padėti? Matyt, ne tik kny
gų „tiražo problemos“ sprendimas čia ga
lėtų daug nulemti — reikėtų rasti tokius 
jų platinimo metodus, kurie padėtų kny
gai patekti į labiausiai jos vertas rankas, 
neleistų reikštis vertelgiškumui.“

Išeitų, kad ir knygomis spekuliuojama.

ŽUVO JAUNAS GYDYTOJAS
Chirurgas Rimas Dūda, 33 metų am

žiaus, dirbęs Panevėžio ligoninėje, rastas 
negyvas upėje. Jo mirtį gaubia kažkokia 
paslaptis. Praėjusių metų gruodžio 11 d., 
apie 7.30 v. v., išėjo iš namų ir dingo. Po 
ilgo ieškojimo jo lavonas rastas Nevėžio 
upėje 1975 m. kovo pradžioje. Palaidotas 
Panevėžio kapinėse. Spėjama, kad buvo 
nužudytas, nes savižudybės mintis jam 
buvo svetima, juoba, kad nebuvo pesimis
tas. o savo profesijoje labai sėkmingai dir
bo.

MIRĖ PETRAS OLEKA
1975 m. balandžio 17 d„ eidamas 80- 

uosius metus, mirė buvęs ilgametis lietu
vių operos solistas ir režisierius, Lietuvos 
Valstybinės konservatorijos pedagogas 
Petras Oleka.

Petras Oleka gimė 1895 m. spalio 28 d. 
Maskvoje, gydytojo šeimoje. Baigęs gim
naziją, kurį laiką studijavo Maskvos uni
versiteto medicinos fakultete, kartu mo
kydamasis dainavimo. 1918 m. jis grįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Vienas iš 
Kauno operos teatro kūrėjų P. Oleka dai
navo ir pirmajame „Traviatos“ spektak
lyje. Nuo to laiko dirbo Kauno Valstybės 
teatre ištisus 25 metus. 1925-1926 m. bu
vo tobulintis Italijoje ir Prancūzijoje, 
gastroliavo užsienyje.

PRADĖTA RINKTI ENCIKLOPEDIJA
Pagaliau baigtas paruošti seniai pradė

tos naujosios „Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“ pirmasis tomas ir atiduo
tas spaustuvei. Iš viso numatyta 8 tomai.

REIKALAUJA ATŠAUKTI KALTINIMUS
1947 m. kun. Račiūnas buvo apkaltintas, 

kad Vatikano įsakymu rinkęs žinias apie 
Raud. Armiją ir jas perdavęs JAV pasiun
tinybės kapelionui kun. Laberžai. Be jo
kių įrodymų ir be teismo kun. Račiūnas 
iškalėjo 16 metų. Vilniaus universiteto 
dėstytojas A. Augus „Kauno Tiesoje“ ap
rašė, kaip anuomet kard. Montinio (da- 
bart. popiežiaus) paragintas, vysk. P. Bu- 
čys pavedęs Panevėžio kunigui Pr. Račiū
nui rinkti žinias apie Raud. Armiją. Da
bar kun. Račiūnas kreipėsi atviru laišku 1 
straipsnio autorių, prašydamas įrodyti 
jam metamus kaltinimus arba juos at
šaukti. Antraip jis pasiliekąs teisę traukti 
A. Augų į teismą. Laiško nuorašai pasiųs
ti vysk. Labukui, vysk. Paviloniui, Sov. 
Sąjungos užs. reik, ministrui Gromykui, 
Vilniaus universiteto rektoriui Kubiliui, 
RRT įgaliotiniui Tumėnui ir „Kauno Tie
sos“ redakcijai.

Pabiros
ENERGIJA IŠ ORO

Švedas Baltasar von Platen, šaldytuvų 
ir dirbtinio deimanto išradėjas, sakosi su
radęs būdą gaminti energijai, vartojant 
tiktai sušildytą orą. Tokiu būdu naftos 
pareikalavimas iš karto per pusę sumažė
tų. Nors jo skelbiamas metodas moksliš
kai atrodo negalimas, tačiau tyrimuose 
dalyvavę akademikai nėra galutinai jo pa
smerkę. Tolimesniems bandymams B. von 
Platen sakosi turįs surasti apie 4 mil. sva
rų. Jis ruošiasi savo išradimą užpatentuo
ti.

KARALIENĖS VIKTORIJOS SURIS
Pats populiariausias sūris Anglijoje yra 

cheddar, kurio praėjusiais metais suvar
tota 137.000 tonų. Jis pradėtas gaminti 
Somersete, o iš ten paplito visame pasau
lyje.

1840 m. Somerset© ūkininkai karalienės 
Viktorijos vedyboms pagamino 1.232 sva
rų Cheddar sūrį. Padovanoję karalienei 
sūrį, jie prašė, kad būtų leista jį parodyti 
keliose parodose. Karalienė sutiko. Bet 
kai antrą kartą sūris buvo atgabentas, jis 
buvo pasikeitęs ir karalienė Viktorija jo 
nebenorėjo. Ūkininkai pradėjo ginčytis, 
kam sūris iš tikrųjų priklauso. Besiginči
jant, sūris visai sugedo ir turėjo būti su
šertas kiaulėms.

3



EUR OPOS LIETUVIS 1975 m. gegužės 6 d. Nr. 19 (1259)

Europos _
Lietuvių Kronika
STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

Seniau skelbtos Lietuviškų studijų sa
vaitės Europoje laikas ir vieta pakeičiami. 
Ji nebeįvyks rugpjūčio 3-10 dienomis prie 
Romos Frascaty, kaip buvo skelbta, bet 
bus liepos 10-17 dienomis šiaurės Italijoje 
prie Lago Maggiore Verbania mieste Colle- 
gio Santa Maria. Savaitės pragyvenimas 
kainuos apie 80 dol. Norintieji dalyvauti, 
kviečiami tuoj užsiregistruoti šiuo adre
su: A. Grinienė, Diamantstr. 7. 8 Muen- 
chen 50, W. Germany.

AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo):
C. Širvidas — 1.05 sv., K. Padagas — 

1.00 sv., J. Stankevičius — 0.50 sv.

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 17 d., šeštadieni, 6 vai. vakare 
Coventrio moterų draugija „Gražina“ ruo
šia Motinos Dienos minėjimą, kuris ivyks 
lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry.

Programoje: paskaita ir meninė dalis, 
po programos šokiai. Gros E. Dragūno or
kestras iki 1 vai. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais. Visus 
prašome atsilankyti.

Gražinietės

BRADFORD AS'
DR. A. SHTROMO PRANEŠIMAS

PENKTADIENIO VAKARAI

Neužmirškite, kad kiekvienas penkta
dienis yra jūsų vakaras Lietuvių Namuo
se. Kviečiame ateiti ir atsivesti savo drau
gus.

FRIDAY EVENINGS

Gegužės 17 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 
Bradfordo universiteto prof. dr. A. Shtro- 
mas lietuviams padarys pranešimą aktua
liais šių dienų klausimais.

Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atvykti pasiklausyti šio reto pranešimo.

Vyčio klubo valdyba

Don't forget that every Friday evening 
is your evening at Lithuanian House. 
Please come along and bring youi’ friends.

LONDONAS
DVASINIS ATSINAUJINIMAS — 

REKOLEKCIJOS

Gegužės 9, 10 ir 11 d. Lietuvių bažny
čioje (21 The Oval, London, E2) prelatas 
dr. Vytautas Balčiūnas praves rekolekci
jas.

Gegužės 9 d. — penktadienį rekolekci
jų pamaldos su pamokslu bus 8 vai. vaka
ro, gegužės 10 d. — šeštadieni 7 vai. vak. 
ir geg. 11 d. —sekmadienį 11 vai. Kasdien 
bus klausoma išpažinčių.

Visas tris dienas bus susitikimas su re
kolekcijų vedėju bažnyčios svetainėje po 
pamaldų.

Gegužės 11 d. yra skirta Lietuvių baž
nyčiai ypatingai melstis už Lietuvą.

Kviečiami visi šiais šventaisiais Metais 
gausiai dalyvauti šiame dvasiniame atsi
naujinime — susitaikyme.

Kun. J. Sakevlčlus, MIC

SEKMINIŲ IŠVAKARIŲ ŠOKIAI

Sporto ir Socialinis klubas savo salėje, 
345A Victoria Park Road E9, gegužės 17 
d. 8 vai. vakaro rengia Sekminių šokius.

Šokiams gros šiuo metu labai išpopulia
rėjusi DISCO muzika, kuri gali groti vi
są laiką be sustojimo. Ji bus pritaikyta 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonėms.

Kviečiame visus dalyvauti. Bus baras 
ir bufetas.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

I pavasario atostoginį gegužės mėn. 25 
(sekmadienį) Lietuvių Sodyboj įvykstan
tį Lietuvių Sąskrydį Parapija rengia išvy
ką autobusu.

Išvažiuojame nuo Lietuvių Bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd., E2 8.30 vai. ry
to ir nuo Lietuvių Namų 1, Ladbroke Gar
dens W11, 9.00 vai. ryto. Iš abiejų vietų 
bus išvažiuojama punktualiai.

Norintieji dalyvauti išvykoje, prašomi 
užsirašyti ir užsimokėti klebonijoje, Bal
tic Stores, pas S. Kasparą ar Lietuvių Na
muose. Kaina — £1.40.

FRIDAY NIGHT IS MUSIC NIGHT

Friday 16th MAY, 1975 at 8.30 p. m.
Owing to 'the visit this week of Mgr. Dr. 

V. Balčiūnas, the Friday Club musical 
programme has been postponed until 16th 
May .Don't forget to come. Entrance will 
be free.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VAKARAS 
PENKTADIENI, GEGUŽĖS 16 d. 20.30 vai.

Kadangi numatytoji penktadienio Klu
bo programa sutampa su rekolekcijomis, 
kurias praves prel. dr. V. Balčiūnas Lon
done lietuvių bažnyčioje, tad muzikos pro
grama atidėta sekančiam penktadieniui, t. 
y. gegužės 16 d. Prašome dalyvauti. Įėji
mas nemokamai.

STOKE-ON-T RENT
MOTINOS DIENA

Gegužės 10 d. 7 vai. p. p. Sneyd Arms 
viešbučio salėje, Tunstall, įvyks šio sky
riaus tradicinis vakaras Motinos Dienai 
paminėti. Programoje — tai dienai pritai
kytas žodis ir filmas Naujųjų Metų sutiki
mas, kurį paruošė ir demonstruos Gizelė 
Jurgelevičienė. Ji mėgsta šį darbą ir turi 
reikalingą aparatūrą. Žada nufilmuoti ir 
šį pobūvį, o taip pat parūpinti muziką, ku
ri per N. Metus turėjo visišką pasisekimą.

Tad prašome svečius atvykti ir pasižmo
nėti mūsų kukliame parengime.

DBLS skyriaus valdyba

SUSITELKIMO VALANDOS

Balandžio 19 ir 20 d. Bradforde, Halifa- 
xe ir Huddersfielde svečias iš JAV. mgr. 
dr. Vyt. Balčiūnas, sėkmingai pravedė 
dvasinį susitelkimą, kuriuo pasinaudojo 
ir apylinkėje gyveną lietuviai. Svečias — 
ilgametis dvasios vadovas teologijos stu
dentams Lietuvoje ir Romoje — savo turi
ningais pamokslais skverbėsi į modernaus 
žmogaus sielą, pažerdamas viltingų spin
dulių apniūkusio pasaulio paraštėje. Pa
mokslų teiginiai buvo aiškūs, paįvairinti 
įdomiais pavyzdžiais. Laisvu metu su vie
tos kun. kapelionu aplankė nemaža vieni
šų bei liguistų lietuvių paguosdamas, dva
siniai patarnaudamas ir pasidalindamas 
savo ilgametės patirties įspūdžiais.

Svečias aplankė Bradfordo Vyčio klubą 
ir pasidžiaugė, kad lietuviai turi kur su
sitelkti, atsikvėpti ir savo šventes atšvęs
ti. Draugiškumu bei įsijautimu visiems 
paliko nepamirštamą įspūdį.

j. k.

DERBY
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Derby skyriaus naltjai išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis:

pirmininkas — J. Levin skas, vicepirmi
ninkas — J. Maslauskas, sekretorius — J. 
Sadula, kasininkas — K. Kubilius ir na
rys — A. Valantinas.

Skyriaus revizijos komisiją sudaro: 
pirmininkas — P. Popika, sekretorius

— J. Sližys ir narys — A. Tirevičius.
Skyriaus meninių pajėgų vadovu ir to

liau pasiliko P. Popika.

EKSKURSIJA Į COVENTRY

Pranešama vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad gegužės 17 d. skyrius rengia 
ekskursiją į Coventry, kur vietos Moterų 
Draugija rengia Motinos Dienos Minėji
mą.

Iš Derby išvykstame nuo Duke of York 
viešbučio, Burton Rd., 5.00 vai. p. p. labai 
punktualiai. Visus ekskursijoje norinčius 
dalyvauti prašome nedelsiant užsiregist
ruoti pas bet kurį skyriaus v-bos narį.

Tuo pačiu jau iš anksto pranešame, kad 
birželio 7 d. skyrius rengia kuklų Trėmi
mų minėjimą. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
DVASINIS SUSITELKIMAS LIETUVIŲ 

SODYBOJE

Prelatas V. Balčiūnas praves dvasinį su
sitelkimą Lietuvių Sodyboje gegužės 11 d. 
5.30 vai. vak.

Apylinkės lietuviai prašomi šia proga 
pasinaudoti.

SĄSKRYDŽIO PROGRAMA

Šiais metais lietuvių sąskrydyje bus pa
minėta 20 metų Sodybos įsigijimo sukak
tis ir kartu įvyks naujai pertvarkytų pa
talpų atidarymas.

Sąskrydis prasidės gegužės 24 d. (šešta
dienį) susipažinimo šokiais. Gros praėju
siais metais gražiai užsirekomendavusi 
„Scene III“ kapela. Kas norės, galės gauti 
užkandžių ir vakarienę. Veiks turtinga lo
terija.

Sekmadieni, gegužės 25 d., 11 vai. pa
maldos. Tuoj po pamaldų dvidešimtmečio 
paminėjimas.

Esant palankiam orui, po pietų organi
zuojama lietuviška gegužinė, grojant mo
derniškam „plieno orkestrui“ — steel 
band. Gegužinės metu padainuos J. Cer- 
nio vedamas Londono lietuvių choras, o 
jaunimas pašoks tautinius šokius.

Dėl nakvynių prašoma nedelsiant kreip
tis į' Sodybos administraciją (Tel. Bordon 
2810). Ekskursijų vadovai prašomi pra
nešti, kada ir kiek žmonių atvyksta.

Lietuvių Namų bendrovės valdyba ir 
Sodybos administracija visus kviečia šia
me sukaktuviniame sąskrydyje gausiai 
dalyvauti. i

S. Kasparas, 
L. Namų b-vės socialinių reikalų vedėjas

SODYBA LIETUVIŠKA

Šių metų pradžioje trumpai apžvelgėme 
veiklą Sodyboje kalėdiniu metu. Laikui 
bėgant, ta veikla nė kiek nesumažėjo, bet 
dargi padidėjo. Paminėtina, kad turėta ke
lios dešimtys pobūvių ir suvažiavimų. Kai 
kurios organizacijos pradėjo naudotis So
dyba beveik kas savaitę. Psichologijos ir 
miškų studentai su savo profesoriais pra
leido po keletą dienų, klausydamiesi pa
skaitų, atlikdami lauko studijų darbus. 
Apsilankė nemažas skaičius ir mūsų tau
tiečių, kurių visada laukiame.

Kai kas suabejoja dėl Sodybos lietuvy
bės. Tos abejonės yra be pagrindo. Ši vie
ta buvo LIETUVIŲ Sodyba ir bus. Kad ki
tataučiai padeda ją išlaikyti, tai šitai dar 
nesunaikina jos lietuviško pobūdžio. Prie
šingai, Sodyba tarnauja kaip labai vertin
ga platforma, duodanti progos supažindin
ti kitataučius su mūsų tautos garbinga 
praeitimi ir dabartine tragedija. Nė vie
nas iš svečių nepavadina mūsų lenkais ar 
vokiečiais. Visi žino, kad esame lietuviai, 
kadaise buvusi galinga tauta, o dabar ne
šanti žiaurios vergijos jungą. Koks dide
lis skirtumas nuo ankstyvųjų imigracijos 
į šį kraštą dienų, kai mus vadindavo len
kais, ukrainiečiais ir visokiais kitais var
dais, neužmirštant ir angliško bl-dy f-ers.

Kelią į Sodybą saugo lietuviškas kry
žius. Parimęs Rūpintojėlis liūdnai žvelgia 
į gintaro jūros pakrančių vaikus. Laisvei 
žydint, jis buvo gerbiamas ir mylimas. Jis 
puošė ir laimino mūsų sodybas bei kryž
keles. Dabar ir Jis yra tremtinys, radęs 
prieglobstį tarp savųjų lietuviškame kam
pelyje, bet svetimame krašte.

Kiekvieną sekmadienį 11 vai. Sodyboje 
yra liatiuviškos pamaldos, kuriomis gali 
pasinaudoti ne tik vietiniai, bet ir apylin
kės lietuviai.

A. G-ba

ŠVEICARIJA
PASIKEITĖ PIRMININKAS

„Baltų Draugijoje“ pasikeitė centro val
dybos pirmininkas. Ligšiolinis pirminin
kas, buv. Nordrheino-Vestfalijos sociali
nės ministerijos direktorius dr. H. Kehren 
dėl pašlijusios sveikatos pasitraukė iš pa
reigų . Jis išrinktas draugijos garbės pir
mininku.

Naujuoju „Baltų Draugijos“ pirminin
ku išrinktas dr. Rudolfas Toyka, buv. fe
deralinės vidaus reikalų ministerijos di
rektorius, gyv. Koenlgswinter, netoli Bon- 
nos.

„Baltų Draugija" nusistatė surengti ki
tą rudenį Bonnoje baltų koncertą.

PROF. ERETAS PAKEITĖ ADRESĄ

Prof. dr. Juozas Eretas gyvai dalyvauja 
lietuvių išeivijos gyvenime savo paskaito
mis, straipsniais, knygomis. Įvairiomis 
progomis jis kalba ir rašo kitataučiams 
apie Lietuvą bei kitus Baltijos kraštus. 
Pastaruoju metu jis persikėlė į kitą butą. 
Naujasis jo adresas: J. Eretas, Oetlinger- 
str. 8, Basel, Switzerland.

TRAKIJOS ARCHEOLOGINIAI 
RADINIAI

Dr. J. Basanavičius ir daugelis jo laikų 
mokslininkų skelbė, kad aisčiai (lietuviai, 
prūsai, latviai ir kt.) yra Trakijos gyven
tojų atžala, atsikėlusi iš Europos pietinės 
dalies. Savo įrodinėjimams jis naudodavo 
bulgarų-] ietuvių kai kurių žodžių panašu
mą. (Trakijos valstybės centras kaip tik 
yra buvęs dabart. Bulgarijoje).

Paskutiniuoju metu Bulgarijos Meno ir 
Kultūros Komitetas pradėjo intensyves
nius archeologinius kasinėjimus, kurie at
skleidė nuostabius buvusios Trakijos kul
tūros turtus. Pvz. Varnoje, kur gyveno 
Basanavičius, prieš du metus atkastas ne
kropolis, kurio amžius siekia apie 3.200 
metų prieš Kristų.

1972 m. Sofijoje sudaryta Trakijos ar
cheologinių radinių paroda, kurioje išsta
tyti karališkų kapų brangakmeniais nu
sagstyti gryno aukso papuošalai, svertą 
iki 60 svarų. Jų tarpe yra auksinė Afrodi
tės galva, centaurai ir amazonės. Vien tik 
Bulgarijoje jau yra atrasta apie 10.000 
Trakijos gyventojų kapų. Sudarytoji pa
roda yra kilnojama. Praėjusiais metais ji 
buvo Paryžiuje, o prieš tai Maskvoje ir 
Leningrade. Dabar ji keliauja į Vieną ir 
Romą, o ateinančių metų pradžioje tris 
mėnesius bus Britų muziejuje Londone.

Istorikai neturi išsamių žinių apie Tra
kiją, kuri kadaise apėmė visą Balkanų

pusiasali (dabartinę Bulgariją, Jugoslavi
ją, Graikiją ir Turkiją). Vienas dalykas 
yra tikras, kad jų kalba priklausė indoeu
ropiečių kalbų šeimos grupei. Todėl gal ir 
nenuostabu, kad J. Basanavičius laikė 
trakus lietuvių protėviais.

Herodotas rašė, kad trakai garbino sau
lę, jautį ir paslaptingą raiteli, kuris da
bar surandamas daugelyje atkastų kapų.

LIETUVIŠKOS KILMĖS KUNIGAS
„Išeivių Draugas“ praneša, kad Edin- 

burghe įšventintas kunigas Mykolas John
ston. kurio motina esanti lietuvė, pasku
tiniojo karo tremtinė. Jos mergautinė pa
vardė — Nausėdaitė.

TAUTOS FONDAS KANADOJE
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje per 

1974 metus .surinko 20,146 dolerių. Euro
pos lietuviai šioje srityje gerokai atsilie
ka.
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DRAUGAS

Tik gauta:
„Lietuvių Tautos ir Valstybės Istorija"

I dalis su persiuntimu £2.55
„Lietuvių Tautos ir Valstybės Istorija“,

II dalis £2.55
Ricgard Scarry — „Mano Žodynas“ lie

tuvių ir anglų kalba. Daugiau kaip 1400 
pavadinimų ir spalvotų iliustracijų. Ge
ras būdas anglų ir lietuvių kalbai išmok
ti. £2.60

Kun. Dr. J. Gutauskas — „Krikščiony
bė Lietuvoje“ £2.15

V. Kavaliauskas „Hestera“, romanas
£2.40

Balys Sruoga mūsų atsiminimuose £4.85
Galima užsisakyti Dariaus ir Girėno, 

Karaliaus Mindaugo ir Trys Prezidentai 
medalius. Medaliai sidabriniai, bronziniai.

Žemėlapis naujai išleistas, žodynai.
Rašyti — „DAINORA“, 14, Priory Rd., 

KEW — Surrey. TW9 3DF.

„Britanijos Lietuvis“, 1950 m. gegužės 5 d.
— Readinge anglai buvo suruošę „dipu

kams“ susipažinimo pobūvį ir vakarienę. 
Dalyvavo miesto burmistras, Readingo 
profesorė Morley ir kt. Garbės svečiai bu
vo burmistro žmona, minėtoji profesorė, 
Darbo Ministerijos atstovas Bishop, Jugo
slavų sąjungos pirmininkas ir DBLS val
dybos pirmininkas M. Bajorinas. Lietuvių 
tautinių šokių grupė pašoko kelis lietuviš
kus šokius. Grupės vadovas buvo P. Pet
kus.

— Leicestery buvo suruoštas lietuviškų 
dainų ir taut, šokių vakaras.

— Bal. Brazdžionis, dirbęs žemės ūkyje, 
ragina pirktis nedidelius ūkius ir Įkurti 
lietuvišką kaimą.

— J. D. įrodinėja, kad būtina steigti lie
tuvišką vedybų biurą.

— Prancūzijoje 1950 m. gyveno apie 600 
lietuvių.

— Dr. A. Gerutis siūlo Anglijos lietu
viams, kurie pirkosi savo namus, įsigyti 
Šveicarijoje mirusio dr. J. šaulio lituanis
tikos knygyną ir pradėti kurti Europos 
lietuvių kultūrinį centrą.

— Londono klube scenos mėgėjai suvai
dino komediją „Teta iš Amerikos“.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS IR 
RUDENS SEZONUI.

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms. 1 jardas kainuoja £2.00
(Suknelei reikia 2 >/2 jardo.)
Crimplene medžiaga, lygi, su ornamentais, 
arba gėlėta, tinka moteriškiems paltams, 
eilutėms, suknelėms. 1 jardas £2.50
Labai gera vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiaga £17.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja £1.20
Geriausios rūšies nailoninės
moteriškos kojinės. 1 pora £1.20
Komplektas moteriškų nailoninių
apatinių drabužių £4.00
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai £4.00
Kojinės-kelnaitės. (Tights) 1 pora £1.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais,
1 jardas £3.00
Dirbtino minko kailis, rudas. 1 jardas £7.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu 
muitu. Reikia pridėti tik persiuntimo
išlaidas £6.50

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gegužės 18 d., 12.30 vai.
ECCLES — gegužės 11 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gegužės 18 d.. 11.30 vai.
LEIGH — gegužės 25 d., 5 vai.

NOTTINGHAME — gegužės 11 d.
11.15 vai. Židinyje.

DOVANOS JAUNIMUI

DBLS centrinio skyriaus knygynas turi 
atliekamų vaikams skirtų knygų, kurias 
sutinka nemokamai perleisti sekmadieni
nėms mokykloms ar vaikų turinčioms lie
tuvių šeimoms. Knygyne nemokamai gali
ma gauti šias knygas:

Vytės Nemunėlio Mažoji Abėcėlė (iliust
ruota) — 20 knygų, S. Zobarsko Per šalti 
ir vėją — 10 knygų, S. Zobarsko Brolių 
ieškotoja — 10 knygų, S. Zobarsko Ganyk
lų vaikai — 6 knygos, T. Rūtos Gintaro 
pasaka — 12 knygų ir V. Nemunėlio Tėvų 
nameliai — 5 knygos.

Kreiptis į centrinio skyriaus knygyno 
vedėją, 2, Ladbroke Gdns., London, W11 
2PT.

GEGUŽĖJE

Per visą mėnesį gegužinės pamaldos 
Lietuvių Židinyje būna šeštadieniais 19.30 
vai., o sekmadieniais po 11.15 vai. šv. Mi
šių.

A. GRANTAS SUDOMINO SPAUDĄ

„Dirvoje“ išsitai spausdinami praėju
siais metais „E. Lietuvyje“ minėti A. 
Granto (Pridotko) išskaitytieji Phaesto 
akmens įrašai. „Naujienose“ J. Vaičiūnas 
su plačiais savo komentarais atpasakojo 
tuo pačiu reikalu „E. Lietuvyje“ išspaus
dintąjį kun. dr. K. A. Matulaičio rašinėlį 
„Nepaprastas radinys".

SPECIALUS SIUNTINYS. (1 — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neper
matomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 1 vyr. 
išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 
poros nailoninių moteriškų arba vyriškų koji
nių, viskas su muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja. £50.00

Priimame užsakymus; auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame 
pinigus tokioms prekėms kurių iš čia negali
ma pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo 
naudojimui „Olympia“ rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2, England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuo
tas. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodyki
te savo pageidavimus.
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