
Padalyta Europa
D. Britanijos gyventojams nubalsavus 

galutinai prisijungti prie Europos Ben
druomenės, to kontinento pasidalijimas į 
Rytų ir Vakarų blokus dar labiau sustip
rėjo. Buvo padarytas dar vienas žingsnis 
Jungtinių Europos Valstybių kryptimi. 
Pamažu šalia JAV ir Sovietų Sąjungos 
ima ryškėti ir vieningos Europos kontū
rai, apie kuriuos kadaise gražiai kalbėjo 
buvęs D. Blritanijos užs. reikalų ministras 
E Bevinas.

Europos Bendruomenės draugai ir prie
šai tebediskutuoja klausimą, ar šiais lai
kais iš viso dar įmanoma visiškai nepri
klausoma tautinė valstybė? Bendruome
nės šalininkai yra linkę manyti, kad Eu
ropos tautos, neprarasdamos savo etninių, 
■kultūrinių ir kalbinių tradicijų, o taip pat 
pasilaikydamos politines, ūkines bei ad
ministracines institucijas, turi vis dėlto 
apsijungti į vieningą Europos ūkinį ir po
litinį vienetą. Jie mano, kad prieš Polit- 
biurą turi būti sukurtas Europos parla
mentas, prieš Varšuvos paktą — stipri 
šiaurės Atlanto organizacija. Jokia atski
ra Europos valstybė šiandien nebėra pa
jėgi atsilaikyti prieš stipriai suorganizuo
tą Rytų bloką.

Europos Bendruomenės priešai kartais 
klausia, kuo Jungtinės Europos Valstybės 
skirtųsi nuo Sovietų Sąjungos, kuri taip 
pat skelbiasi esanti savarankiškai apsi
jungusių tautų valstybinis vienetas? Ar 
neįsigalėtų ir čia vienos tautos dominavi
mas .satelitinė sistema? Kas geriau pa
žįsta Vakarų pasaulio šimtmetines tradi
cijas ir demokratinę sistemą, tas drąsiai 
gali sakyti, kad jokios paralelės tarp So
vietų Sąjungos ir J. E. Valstybių negali
ma pravesti. Vakarai totalitarinę mark
sizmo sistemą jau .yra praaugę, jiems ly
giateisis apsijungimas būtų ne grėsmė, o 
palaima.

Prieš pat referendumą garsiuose Oxford 
Union debatuose buv. D. Britanijos min. 
pirm. E. Heath, pasinaudodamas istori
niais faktais, įrodinėjo, kad tikrai būtų 
buvę išvengta abiejų pasauliniiĮ karų, jei 
Europa būtų buvusi vieninga, jei paskiros 
jos tautos nebūtų griebusios viena kitai 
už gerklės. O trečiasis pasaulinis karas 
jau seniai būtų prasidėjęs, jei ūkiškai ir 
kariškai apsijungę Vakarai, nebūtų įrodę, 
kad jie yra pajėgūs apsiginti.

Istorija rodo, kad valstybei pranykus, 
jeigu tik išlieka gyva tauta, ji vėl gali at
sikurti. Tai rodo Lietuvos, Lenkijos, Airi
jos, Izraelio ir daugelio kitų tautų pavyz
džiai. Tačiau tautai sunykus, valstybės ne- 
beatsikuria. Ne be reikalo 1320 m. Škoti
jos baronai siuntė popiežiui laišką, pra
nešdami, „kol nors šimtas iš mūsų išliks 
gyvų, tol anglams savo žemės neužleisim“. 
Šis garsusis škotų laiškas pateko į istori
ją Abroath Deklaracijos vardu. Ir šian
dien škotai, nors praradę savąją kalbą, te
bekalba apie savarankišką Škotiją ir te- 
besididžiuoja Abroath Deklaracija.

Deja, Lietuva pasiliko antroje Europą 
padalijusios linijos pusėje. Toge pusėje, 
kur žodžiais kalbama apie tautinę kultū
rą ir tradicijas, o darbais kuriama taip 
vadinama sovietinė valstybė, auklėjamas 
internacionalizmas, beveidis žmogus. Bet 
lietuvių tauta dar nemirė. Iš ten ateinan
čios žinias leidžia tikėti, kad tautinis gy
vastingumas pralenkia net ir didelių opti
mistų viltis. Žinoma, pavojų esama daug. 
Bet kol tauta gyva, tol gyva ir viltis jai 
prisikelti savarankiškam gyvenimui.

Lucanus

SEKSUALINĖ REVOLIUCIJA SOV. 
SĄJUNGOJE

Senieji geri laikai, kai jaunimas tik lan
kė partinius susirinkimus ir dirbo — pa
sibaigė. ,,Naš Sovremennik" paskelbė 
duomenis, kurie rodo, kad ir Sov. Sąjun
goje vyksta seksualinė revoliucija: mažė
ja gimimų skaičius, didėja palaidas gyve
nimas ir povainikių vaikų skaičius.

Apklausinėj an t Leningrado studentus, 
paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė vyrų 
turėjo lytinius santykius, prieš pasiekda
mi 18 metų amžiaus. Apie 65% moterų tu
rėjo santykius su vyrais prieš pasiekda
mos 21 m.

Kitas apklausinėjimas parodė, kad di
delė studentų ir inteligentų dauguma pa
sisako už lytinius santykius prieš vedy
bas. Beveik visos apklausinėtos moterys 
svetimoteriavimą pripažino natūraliu reiš
kiniu.

Apie 400.000 pavainikių kūdikių gims
ta per metus. Pvz. Fermoje (Urale) kas 
trečias kūdikis yra pavainikis.

Milijonai gyventojų dabar siekia išveng
ti „vedybų rūmų“ ir gyvena tik susimetę. 
Per gyventojų surašinėjimą atsirado 1.4 
mil. daugiau vedusių moterų negu vyrų. 
Pasirodo, jos nedrįsta sakytis tik susidė- 
jusiomis ir skaito save ištekėjusiomis.

Laikraštis nurodo, kad oficialių skiry- 
bų procentas nėra didelis, nes dauguma 
Išsiskiria neoficialiai.

KĄ GALVOJA VOKIEČIAI?

Ryšium su Laisvosios Europos Radijo 
tarnautojų skaičiaus sumažinimu ,,Die 
Welt“ (birželio 5 d.) rašo, kad atrodo ne
įtikėtina, jog pasauly galingiausia valsty
bė nepajėgia skirti kelių milijonų dolerių 
tokiam svarbiam reikalui. Radijas komu
nistinėje valstybėje yra vienintelis lan
gas, pro kurį jo gyventojai gali pažvelgti ' 
pasaulį. Radijo dėka žmonės nuo Boehmer- 
waldo iki Kamčatkos gali pasikeisti nuo
monėmis, neprašydami savo valdžios lei
dimo. Pagaliau laikraštis klausia, ar Lais
vosios Europos Radijo apkarpymai ir jo 
suliejimas į vieną su Radio Liberty nėra 
pirmas žingsnis į galutinį šių institucijų 
likvidavimą?

TOTALITARIZMO PAVOJUS

Plačiai žinomas politikas ir parlamenta
ras lordas Schawcross pareiškė, kad „Bri
tanija gali pasidaryti totalitarinis kalėji
mas, jeigu nebus imtasi priemonių kraš
tui suvienyti“. Jis nesiūlo koalicinės vy
riausybės, bet siūlo parlamentui susigrą
žinti jam priklausančią galią ir autorite
tą. Didžiausią pavojų iš visų sudarą pro
fesinės sąjungos. „Parlamento nariai vis 
daugiau traktuojami tiktai kaip delegatai, 
vykdą rinkiminio rajono grupės žmonių 
ar prof, sąjungų reikalavimus“.

DIPLOMŲ PIRKLIAI

Kuibyševo Technikos Institute keturi 
dėstytojai buvo nubausti už diplomų par
davinėjimą. Tuo tarpu 19 netikrų diplomų 
buvo parduota įvairiems „studentams“, 
įskaitant du policininkus ir vieną kari
ninką. Lektorius Karpuškinas imdavęs po 
500 rublių iš nenorinčiųjų lankyti paskai
tų ir iki 1.500 rublių už svetimą nukopi
juotą diplominį darbą. Kadangi Sov. Są
jungoje bet koks diplomas skaitomas prie
mone išvengti paprasto darbo, tai diplomų 
juodoji rinka esanti labai populiari.

Balsai iš anapus (2)
KAIP MEDVEDEVAS VALDYTŲ 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ?

Roy Medvedevas, kurio broliui Žoriui 
Londone sovietai atsisakė duoti leidimą 
grįžti į Sov. Sąjungą, yra istorikas, la
biausia pagarsėjęs savo knyga apie Stali
ną „Tegul teisia istorija“ (išspausdinta 
Vakaruose). Kaip jau minėta praėjusia
me numeryje, R. Medvedevas yra įsitiki
nęs, kad sovietinę sistemą galima libera
lizuoti ir patobulinti marksizmo rėmuose, 
nepakeičiant jos struktūros.

Su juo kalbėjusiems „Observer“ kores
pondentams R. Stephens ir D. Murarkai 
pirmiausia R. Medvedevas pareiškė, kad 
Vakarų propaganda apie disidentus Sov. 
Sąjungoje jiems daug padeda. Jis pats pri
sipažįsta, kad būtų likęs nežinomas ir už
slopintas, jeigu nebūtų turėjęs progos Va
karuose paskelbti savo knygos apie Stali
ną. (Jis turi parašęs dvi naujas knygas, 
kurių vieną leis Macmillan leidykla, o 
antrąją Knopf).

Medvedevas aiškiai pabrėžia, kad Sov. 
Sąjungos vyriausybė nesileidžia į jokius 
dialogus su disidentais, todėl visokeriopa 
įtaka gali būti daroma tiktai per užsienį. 
Vakarų kraštai turį būtinai reikalauti 
.tam tikrų sąlygų ir lengvatų, bet tiktai 
tokių, kurias sovietai galėtų priimti (?). 
Tokiomis lengvatomis Medvedevas laiko 
laisvę prenumeruotis užsienio spaudą, 
laisvę išvažiuoti ir atgal grįžti, laisvę už
sienio spaudos atstovams lankytis Sov. 
Sąjungoje. (Tačiau nei žodžio apie sąžinės 
ar politinio apsisprendimo laisves).

Paklaustas, koks yra skirtumas tarp jo 
ir Sacharovo rezistencinių pažiūrų, R. 
Medvedevas atsakė, kad Sacharovas ne
turįs stipraus nusistatymo, veikiąs impul
syviai. Girdi, jei Sacharovui rytoj perduo
tų Sov. Sąjungos valdžią, jis tikrai neži
notų, ką daryti. O jeigu valdžia patektų į 
religinėmis idėjomis persiėmusio Solženi
cyno rankas, tai, girdi, būtų net baisu.

O kaip tvarkytų Sov. Sąjungą pats Med
vedevas?

„Tai ilga istorija. Daug yra priemonių, 
paliekant socialistinį režimą ir valstybinę 
nuosavybę, pagerinti valdžią krašte. Pir
miausia aš surasčiau naujus vadus. Kraš
te yra daug gabių ir protingų marksistų, 
kurie sugebėtų pakeisti bei pagerinti so
cialinį ir politinį gyvenimą. Turime pa
kankamai nusimanančių žmonių, kurie 
pakeltų žemės ūkį. Yra tinkamų žmonių 
ir propagandai. Spaudos laisvė galėtų bū
ti praplėsta, leidžiant smulkias komerci
nes leidyklas. Galėtų būti leistos ir politi
nės organizacijos. Partijos pozicija yra to
kia stipri, kad joks kitas judėjimas nega
lėtų su ja konkuruoti. Žmonėms turėtų 
būti užtikrinta kalbos ir veikimo laisvė. 
Privatiškos iniciatyvos galimybės turėtų 
būti padidintos. Tatai nuimtų didelę naš
tą nuo valdžios pečių.

šitokios priemonės nesudarytų pavo-

JŪRININKAI UŽDARBIAUJA

SovietiĮ jūrininkai gražiai pasipelno 
Baltijos uostuose, parduodami slaptai at
vežtus vakariečių žurnalus ir knygas. Pvz. 
„Penthouse“ Rygoje buvo parduodama po 
25 rublius, „Playboy“ — po 30 rublių. Le
ningrade kainos dar aukštesnės. Čia „Gu
lago salynas“ parduodamas po 60-80 rb., o 
Maskvoje, jeigu tik galima gauti, moka
ma 150-160 rb. Čia esą organizuojami spe
cialūs „knygų klubai“, kurie perka knygas 
susidėję ir skaito iš eilės.

DEMOKRATIŠKIAUSIA SOVIETŲ 
INSTITUCIJA

Nors komunistų filosofai ir bando nuro
dyti mokslininkams neklaidingą kelią, bet 
Sovietų Mokslo Akademija, kuriai praėju
siais metais sukako 250 metų, skaitoma 
pati demokratiškiausia institucija visoje 
Sovietų Sąjungoje. Jos pirmininkas ir kiti 
organai renkami slaptu balsavimu. Tokiu 
pat būdu priimami nariai (245) ir nariai 
— kandidatai (apie 450).

Tačiau paskutiniuoju metu partija vis 
daugiau pradėjo kištis į Akademijos rei
kalus. Jos parėdymu buvo sulaikyti atsi
statydinusio pirmininko rinkimai ir at
šauktos 250 metų jubiliejinės iškilmės. At
sirado spaudimas ir prieš žydų mokslinin
kus, kurie sudaro 14%, bet paskutinius 
dvejus metus nei vienas žydas nebeišrink
tas Akademijos nariu.

jaus socializmui. Kraštas neprivalo grįžti 
i kapitalizmą. Niekas neleistų Likačovo ar 
Gorkio auto mašinų pramonės perimti į 
privačias rankas. Bet jeigu krašte priva
tūs žmonės galėtų tas mašinas taisyti, ap
tarnauti savo mažose įmonėse, tatai vi
siems išeitų į naudą.

Niekas negalėtų konkuruoti su komu
nistų partijos kontroliuojamomis leidyk
lomis, bet turėtų būti leistos mažos ko
mercinės spaustuvės, galinčios spausdinti, 
kas joms patinka. Turėtų būti nepriklau
somų ir skirtingų pakraipų laikraščių.“

R. Medvedevas pabrėžia, kad Sov. Są
jungos piliečiai netiki savo spauda, kuri 
disidentus vadina išdavikais ar užsienio 
agentais. Tie laikai jau esą praėję. Niekur 
negirdėta, kad pvz. Sacharovas būtų kie
no nors laikomas užsienio agentu.

Jis mano, kad Brežnevas ir Kosyginas 
dar ilgai pasilaikys valdžioje, bet daugu
ma senųjų partijos vadų užleis vietas jau
nesniems, ir padėtis pamažu keisis. Brež
nevas esąs vienas iš iki šiol buvusių ge
riausių vadų: neišpųikęs ir nekerštingas. 
Jis niekada nesiveržęs į vadus, kaip tai 
daręs Šelepinas.

Tiek Medvedevas, tiek ir jo draugas 
Turčinas įsitikinę, kad dėl nuolatinio tero
ro ir baimės daugelis gyventojų nedrįsta 
savo galvojimo viešai pareikšti. Ypačiai 
esą saugomi krašte tebegyveną disidentai. 
Išvykusieji skaitomi nebe tokiais pavojin
gais ir jų raštus jau gali paskaityti aukš
tieji partijos pareigūnai ar didžiųjų dien
raščių politiniai komentatoriai.

Baigdamas jis kalba apie saujelę 16 a. 
ateistų, kurie būtų norėję iš šalies pakeis
ti tuo metu vyravusią Bažnyčios sistemą. 
Tai buvo neįmanoma pašaliečiams. Refor
matoriai turėjo ateiti iš pačios Bažnyčios 
sluoksnių. Tuo metu iškilo Liuteris ir Kal
vinas, kurie nenorėjo sunaikinti Bažny
čios, tiktai ją reformuoti.

„Mūsų bendruomenei taip pat reikia re
formos. Chruščiovas anuo metu jautė tai, 
bet jis persistengė. Kas savaitę sugalvo
damas vis naujas reformas jis pats pateko 
į nemalonią padėtį, nespėjęs jų įgyvendin
ti. Mums reikia reformos ir gabaus refor
matoriaus. Kur yra tas asmuo, kuris tai 
padarys? Ir niekas nežino, ar toks asmuo 
atsiras? Kitais žodžiais tariant, Medvede
vas pageidauja reformatoriaus, kuris atei
tų iš pačios partijos ir ją pakeistų, bet ne
sunaikintų.

Iš Sacharovo ir Medvedevo pasisakymų 
matyti, kad patys Sov. Sąjungos disiden
tai (kaip ir egzilai) nėra vieningi. Kieno 
idėjos yra teisingesnės, kuria kryptimi 
pasisuks gyvenimo ratas — sunku pasaky
ti. Tuo tarpu įsidėmėtinas šitoks Medve
devo pareiškimas: Remdama disidentų 
veiklą, Vakarų spauda elgiasi teisingai. 
Mano nuomone, daugiau vilties laimėti tu
ri nedogmatiniai socialistai. Bet žmonės, 
kurie galvoja kitaip, vistiek užsitarnauja 
paramos.“

Akademiją įsteigė Petras Didysis, pasi
kvietęs 13 vokiečių, 2 šveicarus ir 1 pran
cūzų mokslininką.

IŠGELBĖJO JURININKĄ

Britų keleivinis Cunard bendrovės lai
vas QE2 (Queen Elisabeth 2) vidury At
lanto išgelbėjo sovietų žvejų laivo jūri
ninką Aleksą Sungailą. (Spauda nurodo, 
kad tai buvęs latvis, bet pavardė skamba 
lietuviškai). Žvejų laivas Juga Esgy šau
kėsi pagalbos, kai Sungaila kritiškai su
sirgo dėl trūkusios skrandžio žaizdos. QE2 
pasuko 71 mylią iš savo kelio, kad galėtų 
sergantį jūrininką paimti į laivo ligoninę.

LENKAI NEBIJO KAPITALISTŲ

Lenkijos didesniuose miestuose steigia
mi vadinamieji Tarptautiniai Spaudos ir 
Knygų klubai, kuriuose, gerdamas kavos 
puoduką, gali skaityti bet kurio pasaulio 
krašto laikraščius. Darbininkų Leidyklų 
Kooperatyvų, kurie tuos laikraščius užsa
ko, kultūrinio skyriaus vedėjas č. Kaluz- 
ny pareiškė, kad klubai užsako 680 laik
raščių ir žurnalų, kurių pusė yra svetimo
mis kalbomis. Spauda gaunama aš 150 
kraštų. Išskyrus pornografiją, visiškai ne
žiūrima, kokios politinės pakraipos yra 
laikraščiai ir žurnalai. Šiuo metu Varšu
voje tokių klubų yra apie dešimt, o visa
me krašte — 60. Ateity numatoma jų skai
čių padidinti iki 150. Paskiriems Lenkijos 
gyventojams taip pat nedraudžiama užsi
sakyti spaudą iš užsienio.

Lenkija yra vienintelis kraštas anapus 
uždangos, kur jaunos mergaitės gali ke
liauti į užsienius kaip au pairs (dirbti 
svetimose šeimose). . 1

Lenkai gali lengvai keliauti į svetimus 
kraštus, tačiau dėl užsienio valiutos trū
kumo, tas keliavimas yra suvaržytas na
tūraliu keliu — už trijų mėnesių leidimą 
išvykti į Vakarus reikia mokėti 30 svarų. 
Kad ir esant tokiems suvaržymams, apie 
300.000 lenkų praėjusiais metais buvo iš
vykę į užsienius.

Segios DIENOS
— Airija paskelbė 65.000 tonų jautienos 

išpardavimą Anglijoje. Kaina — £0.25 — 
1.03 už svarą. Mažiausias perkamas kiekis 
turi būti 5 tonos.

— Anglų svaro vertei nuolat krintant, 
planuojama pradėti daryti metalines vie
no svaro vertės monetas. Tuo būdu būsią 
sutaupytos spausdinimo išlaidos.

— JAV gynybos ministeris J. Schlesin
ger pareiškė, kad Sovietų Sąjunga aprūpi
no savo atominių ginklų pozicijas trijų rū
šių naujomis atominėmis raketomis.

— Britų medicinos specialistai aiškina, 
kad ilgas valandas sėdint prie televizijos 
aparato, deformuojasi žmogaus kūnas: pa
didėja pilvas, užkietėja viduriai, atsiran
da skausmai nugaroje.

— Žaibas sugadino Boeing 747 lėktuvo 
radarą ir kitus instrumentus. Lėktuvas su 
200 keleivių buvo pakelėj į Sydney, bet, 
pasiekęs Graikiją, grįžo atgal į Londoną. 
Žmonių aukų nebuvo.

— Benediktinų vienuolis buvo pardavęs 
be leidimo 1240 m. statytą San Guliano 
vienuolyną už 250 mil. lirų. Pardavimo su
tartį teismas panaikino, o vienuolį nubau
dė vienu mil. lirų.

— Jean — Paul Sartre, prancūzų rašy
tojas ir filosofas (70), sunkiai serga. Šiuo 
metu jis yra jau beveik visiškai aklas.

— Kalifornijoje areštuota akušerė, ku
ri prieš pat gimdymą nužudė moterį, kad 
galėtų už didelę kainą parduoti jos kūdi
kį.

— San Francisco ir kituose Kalifornijos 
miestuose maisto ir namų apyvokos krau
tuvės laikomos atidarytos sekmadieniais, 
kad galėtų apsipirkti tos šeimos, kurių vi
si nariai dirba.

— 1.500 nelegalių imigrantų atvyko į 
Angliją per pirmąjį šių metų ketvirtį.

— Atlante Sovietų traleris susidūrė su 
britų laivu-šaldytuvu Ionic. Visa sovietų 
laivo įgula (79) persikėlė į •britų laivą.

— Londone kas trečio naujagimio mo
tina yra užsienietė — pati negimusi Ang
lijoje.

— Sovietų spaudos pranešime JAV in
dėnai atsisakę ateinančiais metais daly
vauti Amerikos 200 metų jubiliejaus iš
kilmėse. .

Tokiu būdu Lenkija pati pirmoji įrodė 
savo didžiajam kaimynui, kad ir nugrio
vus užtvaras, socialistinė arba komunisti
nė sistema gali išsilaikyti, jeigu tik gyve
nimo sąlygos yra pakenčiamos ir gyvento
jai neterorizuojami.

TOMO MANNO SAVAITĖ LUEBECKE
Tarp gegužės 30 — birželio 8 d. d. įvyko 

didžiojo vokiečių tautos rašytojo, litera
tūros Nobelio premijos laureato, plačiai 
žinomo pasaulyje Tomo Manno (Thomas 
Mann) savaitė Luebecke.

šios savaitės tikslas buvo: iškilmingai 
paminėti Tomo Manno šimto metų gimta
dienį. Velionis prieš šimtmetį dienos švie
są išvydo šiame Hanzos mieste, Mengstr. 
4. Per II pasaulinį karą namas buvo su
bombarduotas. Per visą savaitę vyko li
teratūriniai parengimai miesto teatre, ku
riuose dalyvavo žymūs vokiečių tautos ra
šytojai ir publicistai, o taipgi nemaža sve
čių iš užsienio. Kino teatruose buvo rodo
mi filmai apie Tomo Manno gyvenimą. Iš
kilmingiausia diena buvo birželio 6-toji, 
kai į Luebecką atvyko Fed. Vokietijos pre
zidentas Walter Scheel ir dalyvavo rašy
tojo pagerbime.

Šiuo metu dar gyvena žmona Katia ir 
du sūnūs — prof. Colo ir prof. Michael 
Manilai bei duktė Elisabeth Mann — Bor- 
gese (vyras yra italas, JAV pilietis).

Luebecke yra pavadinta Tomo Manno 
vardu mergaičių gimnazija, gatvė ir ra
šytojo vardu įrengtas memorialinis kam
barys — muziejus. Be to, Luebecko mies
tas yra įsteigęs Tomo Manno vardo litera
tūros premiją, kuri šiais metais buvo pa
skirta Peter de Mendelsohnui. Taip pat 
buvo atidengtas Luebecke Tomui Marinui 
paminklas. Pažymima, kad Tomas Mann
as buvo labai pamėgęs Lietuvos kopas Ni
doje ir ten turėjo įsigijęs nuosavą namelį, 
kuriame vasarą praleisdavo savo atosto
gas. Po karo namelis pagrindinai atre
montuotas ir jame įrengtas Tomo Manno 
muziejus.

J. Pyragas
BUTŲ KRIZĖ

Išleidus vadinamąjį 1974 metų Rent Act, 
Didžiojoje Britanijoje labai pasunkėjo na
mų savininkų padėtis. Kartą įsikraustęs, 
nuomininkas įsigyja tokias dideles teises, 
kad beveik nebeįmanoma juo nusikratyti. 
Spaudoje juokaujama, kad šiuo metu D. 
Britanijoje yra lengviau atsikratyti žmo
nos ar vyro negu nuomininko. Todėl ne
nuostabu, kad miestuose atsirado didelė 
butų krizė: savininkai geriau laiko namus 
tuščius arba juos parduoda negu ryžtasi 
išnuomoti.

— Belgijos karalius Baudoin ir karalie
nė vizituoja Sov. Sąjungą.

— Romoje dėl vandens trūkumo, paski
ri rajonai vieną dieną per savaitę visiškai 
negauna vandens.

— Raud. Armijos puskarininkis M. 
Egorovas, pirmas iškėlęs raudoną vėliavą 
virš Reichstago Berlyne, žuvo susisiekimo 
nelaimėje.

— Prancūzų socialistų vadas Mitterand 
pareiškė, kad JAV turi liautis rėmusi dik
tatūrines valstybes, ir pradėti ieškoti 
draugų Europos socialistų tarpe.

— Bulgarijos komunistinės vyriausybės 
prezidentas Žikovas turėjo audienciją pas 
popiežių.

— Dr. Sacharovas, žinomas sovietų 
mokslininkas ir disidentas, neseniai turėjo 
širdies priepuolį.

— Sovietų muitinės tarnautojai pareiš
kė JAV grūdų eksporteriams protestą dėl 
neteisingai užrašytos grūdų rūšies ir svo
rio.

— Portugalijos socialistų laikraštis „Re- 
publica“, komunistams sutrukdžius spaus
dinimą Lisabonoje, dabar pradėtas leisti 
Paryžiuje.
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Išvyka i tolimą praeiti Iš mokslų istorijos Lietuvoje
Naujam lietuviškam Vergilijaus Buko- 

likų ir Georgikų vertimui išeinant
Graikija ir Roma yra vienintelė tik
roji kelionė j laiką, j kurią mes gali
me leistis

J. Ortega y Gasset

Vergilijaus vieta pasaulinėje literatūroje
Publijus Vergilijus Maronas (70-1!) pr. 

Kr.) yra vienas didžiųjų Augusto meto, 
vadinamojo aukso laikmečio, romėnų poe
tų. Jau ir savo metu jis buvo ypatingas 
tuo, kad jo Eneidę buvo išsivertę net išdi
dūs dėl savo kultūrinio pranašumo grai
kai. Vergilijus buvo įtakingiausias romė
nų poetas, ir jis romėnų literatūroje
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užėmė centrinę vietą. Be Vergilijaus ne
galima įsivaizduoti romėnų literatūros, 
kaip, sakysim, be Šekspyro angių, be Gė
tės vokiečių ar be Dantės italų literatū
ros.

Ir vėlesniais šimtmečiais Vergilijus bu
vo laikomas didžiausiu poetu ir aukščiau 
vertinamas net ir už graikų Homerą. Tik 
į XVIII amžiaus pabaigą, kilus neohuma- 
nizmo sąjūdžiui ir vokiškai kalbantiems 
kraštams susižavėjus graikiškumu, Vergi
lijus šiuose kraštuose didžiausio pasauly
je poeto vietą buvo užleidęs Homerui. Ro
mėnų literatūra pradėta laikyti nebe ori
ginalia, ir joje imta uoliai ieškoti sekimo 
graikiškąja žymių. Tik XX amžiaus pra
džioje filologams pradėjus gilintis į pačią 
Vergilijaus kūrybą, ir vokiškai kalban
čiuose kraštuose Vergilijus buvo vėl „at
rastas“, kai romanų ir anglosaksų tautoms 
jis visą laiką buvo „Vakarų tėvas". Dabar 
jau „Vergilijaus vyravimas šių dieni) Va
karuose nuo Jonijos jūros iki Kaledonijos 
(Škotijos) kranto yra neginčytinas" (E. 
R. Curtius) ir „Mūsų klasikas, visos Eu
ropos klasikas yra Vergilijus“ (T . S. 
Eliot).

Vergilijus Lietuvoje
Vergilijus nuo amžių buvo nesvetimas 

ir Lietuvai. Nuo vidurinių mokyklų atsi
radimo Lietuvoje iki 1940 metų jis buvo 
Lietuvos mokyklose einamas autorius, tad 
per ištisus keturis šimtmečius Lietuvos 
jaunimas ugdė savo literatūrinį skonį šio 
poeto skaityba. Lietuvoje buvo nagrinėja
mi ir Vergilijaus kūriniai, spausdinami ir 
verčiami jo veikalai, cituojamos jo veika
lų ištraukos, jo kūryba imama pavyzdžiu. 
Žymiausias Lietuvos ir Lenkijos lotyniš
kasis poetas Vilniaus universiteto profe
sorius M. K . Sarbievijus, pavyzdžiui, sa
vo epą „Lechiadę“ kūrė nusižiūrėjęs į Ver
gilijaus Eneidę, kurią jis perskaitęs net 60 
kartų. Net ir pirmo didžiojo lietuvių poe
to K. Donelaičio Metai, kad ir visai sava
rankiškas veikalas, be Vergilijaus povei
kio atrodytų kitaip. Juk poezijos Donelai
tis mokėsi daugiausia iš Vergilijaus ir net 
pritaikė lietuvių kalbai jo metrą ir perėmė 
kai kurias jo stilistines priemones.

Vergilijaus vertimai į lietuvių kalbą
Augusto meto romėnų kūryba ypatingai 

buvo susidomėję XIX amžiaus pradžios 
Lietuvos pseudoklasikai. Bibliografų per
teiktomis žiniomis, jie buvo išvertę Ver
gilijaus Eneidę ir gal net ir Georgikas, tik 
tie vertimai mūsų nepasiekė.

Didesnė paskata versti gimnazijose ei
tuosius Augusto meto romėnų poetus atsi
rado, kai, atgavus nepriklausomybę, Lie
tuvos mokyklose buvo įvesta dėstomoji 
lietuvių kalba. Tuo laikmečiu buvo išvers
ta ir Vergilijaus Eneidės keletas giesmių 

5. Miglinas

Kelionė aplink^^
t.. . . . . . . . Lietuvą
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KUDIRKOS NAUMIESTIS

Kudirkos Naumiestis prisiderinęs prie jį supan
čių laukų, šis miestelis, turįs per 3.000 gyventojų, 
įsikūręs lygumoje, kurioje suteka į vieną vagą Šešu
pė ir Širvinta. Nei mūsų Šešupė dainose apdainuo
ta, nei jos bendrakeleivė Širvinta negali didžiuotis 
aukštais ir stačiais skardžiais. Tačiau jos abi yra 
ūkininko pasididžiavimas — jų lankos duoda dide
lį derlių, šienpiūviai vos pajėgia sustumti tankios 
žolės pradalges.

Kudirkos Naumiestis senovėje buvo vadina
mas įvairiais vardais. Žygimanto trečiojo laikais šis 
miestelis buvo vadinamas „Nove — miasto“ vardu. 
Vėliau karalienė Cecilija Renata, karaliaus Vladis
lovo IV žmona, savo vyro garbei senąjį Naumiestį 
pavadino Wladislowowu. Tačiau ir šis vardas žmo
nėse neprigijo. Jie jį tevadino Naumiesčiu. 1934. 
VI. 10 Naumiestis pavadintas Kudirkos Naumies
čiu, nes jame gyveno ir paskutines valandas pralei

(pavyzdžiui I, II, IV, vertė M. Gustaitis. J. 
Vosylius, V. Kuliešius).

Paskirų Vergilijaus poezijos ištraukų 
vertimų buvo skelbta ir pokario metu. Šiek 
tiek Eukolikų ir Eneidės ištraukų išvertė 
A. Churginas („Iš antikinės poezijos“. 
Vilnius, 1957), L. Valkūnas trumpų visų 
trijų Vergilijaus veikalų ištraukų vertimų 
davė savo verstoje J. Tronskio „Antikinės 
literatūros istorijoje“ (Vilnius, 1961). Il
gesnės trečiosios Georgikų giesmės ištrau
kos (1-383 eil.) A.' Nykos-Niliūno lietuviš
kas vertimas paskelbtas 1973 m. Aiduose 
(nr. 7). Vis dėlto, kai žymiausiojo graikų 
poeto Homero kūrybos lietuviški vertimai 
buvo jau nepriklausomybės metu ištisai 
išspausdinti (J. Ralio verstoji Odisėja 
1921, (2) 1937, Ralio ir kitų verstoji Ilia- 
dė 1930 m.), tai Homero romėniškojo var
žovo Vergilijaus visa didžioji kūryba te
buvo lietuviškai perteikta tik po keleto 
dešimčių metų. Tik 1965 m. išėjo iš spau
dos mano lietuviškai verstoji Eneidė, da
bar Nidos knygų klubo leidžiamos mano 
lietuviškai perteiktosios Bukolikos ir 
Georgikos. Lietuvoje tik 1967 m. tebuvo 
išspausdintas A. Dambrausko Eneidės ir 
1971 m. Bukolikų ir Georgikų lietuviška
sis vertimas.

Dabartinis Bunkolikų ir Georgikų 
vertimas

Kaip ir Eneidės, taip ir šis Bukolikų bei 
Georgikų vertimas aprūpintas aiškina
muoju aparatu, šalia pratarmės ir tikri
nių bei retesnių žodžių ir kai kurių posa
kių žodynėlio, duotas gan platus įvadas, 
aptariąs ne tik verčiamuosius kūrinius, 
bet ir pačią vertimų problemą, duodama 
nemaža heksametru, Vergilijaus vartotu 
metru, eiliuotos lietuviškos poezijos pa
vyzdžių, iš kurių matyti heksametrinė lie
tuvių poezijos raida.

Norint kiek galima daugiau išvengti 
vertėjams taikomo priekaišto „traduttore 
traditore" (vertėjas išdavikas), Vergili
jaus vertėjui tenka ypač neišleisti iš akių 
šio poeto nepaprastai tobulos formos. Di
džiojo poeto Šilerio nusakymu, „visai sa
viška magiška jėga, kuria mus Vergilijaus 
metras patraukia, yra lengvumo ir jėgos, 
grakštumo ir didingumo, majestotingumo 
ir švelnumo retas sujungimas“. Šilerio dar 
1781 m. pareikšta nuomone, „Vergilijus 
kiekviename vertime praranda ir turi pra
rasti“. Su tokiu Vergilijaus poetinės iš
raiškos apibūdinimu sutinka ir W. Plankl, 
vienas daugelio naujausių šio poeto ver
tėjų į vokiečių kalbą (1959 m.), ir taip pa
sisako vertimo klausimu: „Glausta ir žo
džius taupanti Vergilijaus dikcija vertė 
įterpti vieną kitą nereikalingą žodį. Nepa
prastai sunku, tiesiog negalima nesutruk
dyti sraunios eilėraščio tėkmės, išlaikyti 
vyksmo visokeriopumą, švelnumo ir didin
gumo, elegancijos ir patoso, lengvumo ir 
jėgos kontrastus ir priartėti prie poetinės 
didžiojo žodžio menininko Vergilijaus kal
bos. Tačiau, jei norima išlaikyti gyvą nuo
voką apie Vakarų kultūrą, reikia eiti į jos 
pirminę pradžią ir bandyti net ir tai, kas 
neįmanoma vykdyti“.

Eidamas kiek skirtingu nuo kitų lietu
viškų vertėjų keliu, ir šiam kaimiškos 
Vergilijaus poezijos, kaip ir Eneidės, ver
timui stengiausi suteikti ko daugiau čia 
aptarto vergiliškumo, juoba kad ir metru 
bei stilistinėmis priemonėmis skambia ar
chaiška lietuvių kalba prie poetinės Ver
gilijaus išraiškos galima priartėti net la
biau, negu kitomis kalbomis. Juk „lietu
vių kalba savo struktūra... daugiau panė
ši į antikines, negu į moderniąsias kal
bas... Esant panašiai kalbinei medžiagai, 
ir stilizavimo priemonės gali būti pana
šios, paralelinės. O paralelinių stilistinių 
priemonių vartojimas nulemia ir paraleli
nius efektus" (prof. Pr. Erenderis). Jeigu

do didysis lietuvis Dr. Vincas Kudirka, Lietuvos 
Himno autorius ir nuoširdus anais svetimųjų prie
spaudos metais tautinio susipratimo kėlėjas.

Kudirkos Naumiesčio aikštėje yra žymiojo lie
tuvio atminimui pastatytas didingas paminklas. Dr. 
V. Kudirkos paminklą pastatė žinomas skulptorius 
V. Grybas. Ant aukštos kolonos stovi Dr. Vinco 
Kudirkos ekspresinga stovyla. Ištiesęs ranką tarsi 
gyvas V. Kudirka stovi ir minioms kalba apie lais
vės brangumą, apie tautinį susipratimą ir meilę sa
vo gimtajai žemei. Vienoje paminklo pusėje įrašyti 
Kudirkos sukurti Tautos Himno žodžiai, kitoje — 
pasiryžimo daina: — „Jei audra ištikus vers nors 
vieną iš mūsų, tvirti mes būsime kaip plienas ir tik 
mūs :bus ateitis“.

šitie žodžiai ir šiandien turi gyvu atgarsiu 
skambėti kiekvieno lietuvio širdyje, jie turi būti 
ramsčiu ir ateičiai.

Aikštelė apie Kudirkos paminklą nusodinta 
gražiais gėlynais. Pats paminklas didingas, daro 
gražų įspūdį, šiuo atžvilgiu Kudirkos Naumiestis 
gali būti pavyzdžiu, kitiems miestams, manantiems 
kokį nors paminklą statyti: — juo turi būti vaizdžiai 
išreikšta norima mintis, jis savo meniška išraiška 
turi auklėti žiūrovų skonį. Toks yra Kudirkos pa
minklas.

V. Kudirkos kapas

Dr. Vincą Kudirką senosios kartos K. Nau
miesčio gyventojai gerai atsimena.

— Jis (Kudirka) daugiausia buvo užsidaręs sa

APIE TEISĘ IK MEDICINĄ SENAJAME VILNIAUS UNIVERSITETE

Artėjant 400 metų sukakčiai nuo Vil
niaus universiteto įsteigimo, kyla ir susi
domėjimas šia seniausia ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje šiaurės rytų Europoje aukš
tojo mokslo įstaiga. Šiandien jau niekas 
neabejoja, kad taip vadinamoji Vilniaus 
akademija nuo pat pradžios (nuo 1579 m.) 
buvo pilnateisis universitetas. Jo veiklą 
garantavo karaliaus ir popiežiaus privile
gijos. Jame, tiesa, pradžioje dar nebuvo 
teisės ir medicinos fakultetų; karaliaus 
Stepono Batoro privilegijoje įrašyti žo
džiai „išskyrus jurisprudenciją ir medici
ną“ (popiežiaus privilegijoje tokio apribo
jimo nėra) neleido tų fakultetų atidaryti. 
Bet vėliau, 1641 metais, jėzuitai išsirūpino 
iš karaliaus Vladislovo IV Vazos naują 
privilegiją, kuria buvo leidžiama įsteigti 
ir tuos du fakultetus.

Iš tikrųjų. 1644 metų rudenį pradėtos 
skaityti teisės paskaitos. Fakultetas turė
jo du skyrius: civilinės teisės ir kanonų 
teisės; kiekviename buvo po du profeso
rius. Deja, praėjus vos 11 metų, kai 1655 
m. vasarą Vilnių užpuolė ir žiauriai nu
siaubė maskviečiai ir kazokai, visa Aka
demijos veikla nutrūko. Tiktai po kelerių 
metų ji pradėjo pamažu atsigauti. Ar atsi
gavo ir teisės fakultetas? Vilniaus univer
siteto istorikai lig šiol laikėsi nuomonės, 
kad tokio fakulteto daugiau iki pat Aka
demijos pertvarkymo į Vyriausiąją Lietu
vos Mokyklą (1781 m.) nebuvo. Okupuo
toje Lietuvoje net ir priežastį nurodė: 
...teisės fakultetas jėzuitams atrodė pa
mestinukas. i'ijt pasitaikius progai, buvo 
numarintas“ (Vilniaus universitetas, Vil
nius 1966, psl. 41).

Bet ar taip iš tikrųjų buvo? Jau pats 
faktas, kad išlikusioje rankraštinėje kny
goje „Laureae Academicae“, kurioje užre
gistruoti Vilniaus universiteto 17 ir 18 a. 
suteikti aukštieji laipsniai, ir po 17 a. vi
durio randame visą eilę asmenų, gavusių 
abiejų teisių daktaro (I. U. D. — luris 
Utrisque Doctor) laipsnį, verčia mus būti 
atsargiems su pergreitais sprendimais, ži
noma, galėjo atsitikti, kad kartais ir kiti 
motyvai, ne vien mokslo žinios, paveikė 
laipsnio suteikimą. Tačiau duoti civilinės 
ir kanonų teisės doktoratą visiškai tų da
lykų nestudijavusiems, universitetas, at
rodo. negalėjo, nes tai būtų reiškę moksli
nio rimtumo ir atsakomingumo stoką, ir 
universiteto priešai dėl to nebūtų tylėję.

Atidžiau peržiūrėjus šaltinius, nelieka 
jokios abejonės, kad to fakulteto kanonų 
teisės skyrius visą laiką reguliariai veikė: 
nuolat sutinkami du profesoriai jėzuitai, 
dėstę kanonų teisę. Bet ir civilinės teisės 
dėstymas po 17 a. vidurio nelaimių jokiu 
būdu nebuvo ‘numarintas', štai kelios — 
toli gražu ne visos — civilinės teisės dės
tymą Vilniaus akademijoje paliudijančios 
šaltinių nuotrupos. 1) 1667 metų Vilniaus 
jėzuitų pranešime ordino vyresnybei Ro
moje rašoma: „Civilinės teisės mokykla, 
įsteigta Garbingiausiojo Leono Kazimiero 
Sapiegos, priešų invazijos metu netekusi 
savo pajamų, šiais metais, pradėjus nuo
savybei šiek tiek atsigauti ir gera linkme 
vystytis, vėl atidaryta, kurią lanko ganė
tinas studentų skaičius" (Jėzuitų arch. 
Romoje, Lith. 40 fol. 381 v). 2) 1684 m. 
gegužės 18 d. Vilniaus kapitula, nesant 
vyskupo (1684. V. 8 buvo miręs Vilniaus 
vyskupas Mikalojus Pacas), išrinko ken

čia aptartame išeinančiame vertime kar
tais pavartotomis „paralelinėmis stilisti
nėmis priemonėmis“ iš tikrųjų ibūtų pa
vykę išgauti bent kiek ir „paralelinių sti
listinių efektų“ ir jei skaitytojas tikrai ga
lėtų pajusti bent švelnutė!) vergiliškos 
poezijos dvelktelėjimą, galima būtų drįs
ti šį drąsų bandymą laikyti pasisekusiu. 

sistorijos notaru Pranciškų Pejerį, abiejų 
teisių daktarą, civilinės teisės Akademijo
je profesorių, daug nusipelniusi diecezijos 
tarnyboje (J. Kurczewski, Ksciol Zamko- 
wy, III, psl. 251), Jį pamini ir šiuo metu 
Lenkijos mokslų akademijos leidžiama 
„Historia Nauki Polskiej" (VI t„ psl. 503) 
tvirtindama, kad jis Akademijoje civilinę 
teisę dėstęs apie 20 metų. 3) Vilniaus vys
kupas Mykolas Zenkavičius savo 1733 me
tų reliacijoje, siųstoje j Romą, mini Vil
niaus kunigų seminarijos rektorių, kuris, 
būdamas vyskupijos kunigas ir abiejų tei
sių daktaras, dėstęs Akademijoje civilinę 
teisę (Relationes status diocesium in

Paulius Rabikauskas

Magno Ducatu Lituaniae, I, psl. 127). Ne
nurodyta jo pavardė, bet greičiausia juo 
buvo kun. Davidavičius, kurį Vilniaus ka
pitula 1729 m. spalio 4 dieną paskyrė kun. 
seminarijos rektoriumi. 4) Vilniaus jėzui
tų pranešime į Romą 1758 m. sakoma: „Ju
risprudencijos (taip būdavo vadinama ci
vilinė teisė) studijos buvo kurį laiką per
trauktos, nes nebuvo kam šių paskaitų 
skaityti; šiais metais pavyko surasti šiam 
fakultetui dėstytoją Garbingąjį Poną Sir- 
pavičių (Syrpowicz), šio dalyko gerą ži
novą“ (Jėzuitų arch. Romoje, Lith. 51 fol. 
133 r). 5) Ir kiek toliau, panašiame pra
nešime iš 1761 metų užsimenama apie 
„Gerbiamą Poną Zagurskį, viešą mūsų 
Akademijoje jurisprudencijos profesb^ 
rių“ (ten pat).

Niekas iš mūsų istorikų lig šiol nebuvo 
pastebėjęs bent vieną iš šių, tiesiog iš šal
tinių paimtų duomenų. Jei priežodis sako: 
„Prieš faktą nustoja vertės visi kiti argu
mentai“. tai čia turime net penkis faktus. 
Visi jie aiškiai liudija, kad civilinė teisė 
Vilniaus akademijoje buvo ir toliau, nors 
kartais su pertraukomis (kaip matyti iš 
jėzuitų 1758 metų pranešimo), dėstoma, 
kad teisės fakultetas veikė visą laiką, kad 
kalbos apie jo išnykimą po 1655 metų ar 
net jo 'numarinimą' yra grynas prasima
nymas.

Antra vertus, visgi reikia pripažinti, 
kad teisės fakultetas nerodė didelio veik
lumo: nėra žinoma išlikus jo profesorių ar 
reikšmingesnių teisės klausimais veikalų. 
Kitaip, niekam nė nebūtų kilusios abejo
nės dėl jo egzistencijos. Pastovesnis bu
vo kanonų teisės skyrius. Jame, kaip ma
tėme, nuolat sutinkami du profesoriai. 
1673 metais buvo gauta teisė suteikti ir 
vien kanonų teisės doktoratą. Vėliau ir 
pats fakultetas pradėtas vadinti kanonų 
teisės fakultetu, nors jame ir’toliau buvo 
dėstoma civilinė teisė bei teikiami abiejų 
teisių daktaro laipsniai. Vilniuje kasmet 
spausdinti Lietuvos jėzuitų provincijos 
katalogai nuo 1732 m. kiekvieną kartą nu
rodo, kas Vilniaus akademijoje buvo ka
nonų teisės fakulteto dekanu ir jo patarė
jais.

Šie teisės fakulteto Vilniaus akademijo
je ilgalaikį buvimą atskleidžią faktai ver
čia mus taip pat būti atsargiems, tvirti
nant. kad jėzuitams vadovaujant, joje vi
siškai nesirūpinta medicinos mokslais. 
Prieš dvejus metus Lietuvoje leidžiamas 
„Mokslas ir Gyvenimas“ (1973 m„ nr. 3, 
psl. 8-9) paskelbė Irenos Petrauskienės 
straipsni „Medicina Vilniaus universite
te“, iš kurio matyti, kad jau 1763 arba 
1764 metais (taigi dešimt metų prieš jė
zuitų ordino panaikinimą) Vilniaus aka
demijoje vykę egzaminai iš bendrosios os- 
teologijos ir anatomijos, kad veikęs Aka
demijos sudėtyje Medicinos institutas 

vo namelyje, — pasakoja vienas naumiestiškis gy
ventojas. — Slaptai pas jį naktimis atvykdavo jaunų 
žmonių. Nuolat žandarai sekė ir daug jam atėmė 
sveikatos.

Pakirsta sveikata anksti, teturėdamas keturias
dešimt metų, Kudirka užmerkė akis. Jo kapas yra 
K. Naumiesčio kapinėse, pro kurias vilnija skirianti 
Lietuvos žemes nuo Vokietijos Širvinta. Kapas at
žymėtas Kudirkos gyvenimą simbolizuojančiu nu
laužto ąžuolo kamieno pavidalo akmeniniu antka
piu. Antkapyje kuklus įrašas: „D-ras Vincas Kudir
ka 1858. XII. 31 — 1899. X. 16“. šiame antkapyje 
buvo įrašyti Tautos Himno žodžiai, bet paskiau 
žandarai įsakę juos iškalti, ką ir padaręs vienas gy
ventojas.

Paties antkapio pastatymo aplinkybės taip pat 
gana būdingos aniems svetimųjų priespaudos lai
kams. Antkapis buvo užsakytas padaryti Kaune. 
Kai jį padarė, buvo traukiniu atvežtas ligi Pilviškių, 
o iš čia arkliais nuvežtas į Naumiestį ir be žandarų 
žinios naktį pastatytas ant Kudirkos kapo.

Kai žandarai ir kiti rusų pareigūnai sužinojo 
apie antkapio pastatymą ant Kudirkos kapo — kilo 
didžiausias triukšmas. Ypač jie negalėjo pakęsti 
mūsų Tautos Himno žodžių, iškaltų granite. Dėl to 
įsakė vietos gyventojui Z-kinui tą įrašą iškirsti. To 
įrašo žymiojo lietuvio antkapyje iškirtimas šiandien 
yra vaizdus liudininkas svetimųjų priespaudos me
tų, kada lietuviui buvo draudžiama galvoti apie sa
vo kraštą ir kada jis už laisvės mintį buvo kalinamas 
arba tremiamas į tolimos šiaurės kraštus.

(Collegium Medicum), kuriam vadovavęs 
filosofijos ir medicinos daktaras Steponas 
Eisis. Jei buvo laikomi egzaminai, nėra 
abejonės, kad turėjo būti ir medicinos pa
skaitos. Kitą žinią apie medicinos studijas 
Vilniaus akademijoje paskelbė viršminė- 
toji Lenkijos mokslų istorija (VI t„ psl. 
335). Ten rašoma apie dr. Andrių Kru- 
pinskį, vėliau tapusį vyriausiuoju visos 
Galicijos gydytoju (protomedyk Galicji), 
jog jis 1765 m. Vilniaus universitete pra
dėjęs studijuoti mediciną, ir 1772 m. stu
dijas ten pat užbaigęs medicinos daktaro 
laipsniui'!). Išeitų, kad Vilniaus akade
mija jau apie 1772 m. teikė aukštuosius 
mokslo laipsnius ir iš medicinos. Kažkaip 
neįtikėtina! Iš kitų šaltinių mus pasieku
sios žinios apie dr. J. Krupinskį, deja, to 
įdomaus fakto nepatvirtina. Didžiojoje K. 
Estreicherio Lenkų bibliografijoje tarp ki
tų dr. A. Krupinskio raštų nurodytos ir 
1772 m. Vienoje išleistos tezės, kurias jis 
turėjo apginti medicinos daktaro laipsniui 
gauti. Ten aiškiai pasakyta: tezės bus gi
namos ir daktaro laipsnis bus suteikia
mas Vienos universitete. Lenkų mokslų is
torijos autoriaus neapsižiūrėjimas padarė 
iš Vienos Vilnių ir įvėlė tą grubią klaidą. 
Tačiau, jei šiuo metu ir nėra duomenų, 
leidžiančių tvirtinti, kad Vilniaus akade
mijoje jau prieš 1773 metus veikęs medi
cinos fakultetas, nėra jokios abejonės, kad 
apie 1763 metus joje bent vienas profeso
rius dėstė medicinos kursą ir kad Medici
nos institutas arba kolegija buvo įsteigta 
ne vėliau kaip 1763 m., kai lig šiol visi Vil
niaus universiteto istorikai teigė, jog me
dicinos mokslai jame pradėti dėstyti tik
tai 1781 metais. Tokias išvadas padarė jau 
minėtoji I. Petrauskienė savo straipsnyje 
apie „Mediciną Vilniaus universitete“. Tos 
Medicinos kolegijos prezidentu (praeses) 
tuomet buvo italas dr. Steponas Bisis. Iš 
to laikotarpio yra žinomi jo trys veikalai 
medicinos klausimais, išleisti Vilniuj 1770, 
1772 ir 1773 metais, apie kuriuos sumari- 
nių žinių galima rasti I. Petrauskienės 
straipsnyje.

Nuodugnus istorijos šaltinių tyrinėji
mas padeda mums geriau pažinti praeitį 
ir nusikratyti kai kurių tuštumoms užpil
dyti sudarytų nevykusių šablonų. Šiuo at
veju, kelios atsitiktinai užtiktos šaltinių 
nuotrupos leidžia mums įžvelgti, kad se
nasis Vilniaus universitetas ir 17-18 a. 
nebuvo toks atsilikęs ir bereikšmis, kokiu 
jį dažnas istorikas lig šiol laikydavo.

„Anglikono“ žinios
ANGLIJOS LIETUVIAI CHICAGOJE

Apsijungė „anglikonai“
Naujasis Anglijos Britanijos Lietuvių 

Klubo biuletenis rašo:
„Kaip Jums žinoma, š. m. gegužės 11 d. 

bendru klubo narių susirinkimo nutari
mu, tapome viena šeima. Ta diena mums 
buvo ypatingai reikšminga, nes tai buvo 
MOTINOS diena. Kaip motina glaudžia ir 
buria visus vaikus prie savo šono — taip 
ir mes visi, lyg vienos motinos vaikai tą 
dieną tapome viena ŠEIMA.

Man tenka maloni pareiga sveikinti jus 
visus ir linkėti, kad užmiršus visas praei
ties klaidas ir trintis, nesidairyti atgal, 
bet su viltimi ir pakilia nuotaika žvelgti 
ateitim Pilnai pasitikėkime išrinkta nauja 
klubo valdyba, kuri dės visas pastangas, ■ 
kad šis istorinis įvykis — klubų sujungi
mas, būtų tvirtai sucementuotas." (Re
daktorius)

Nauja valdyba
Gegužės 17 d. Justino Šidlausko bute 

(vyko pirmas klubo valdybos narių posė
dis, kuriame pasiskirstyta pareigomis: Pa- 
lubeckas, Vladas — pirm., Šidlauskas, Jus
tinas — vicepirm., Rumšą, Pranas — vice- 
pirm., Dauginas, Algirdas — sekr., Jokub- ’ 
ka, Jonas — kasininkas, Paliulionis, VIa- j 
das, Rudokas, Steponas, Pulikauskas, Via- ' 
das — parengimų komisijos nariai, Re- , 
žanskas, Kazys, Kaulienienė, Stefanija, j 
Valentinas, Kazys — valdybos nariai arba ; 
sekretoriai.

Šiame posėdyje buvo svarstomas šių 
metų klubo veiklos planas. Nutarta rug- 
piūčio 24 d. Bruzgulienės sode surengti 
klubo gegužinę. Rudeninis klubo metinis 
parengimas įvyks spalio 25 d. Balio Pakš
to salėje.

Ligonių lankymas pavestas Jonui Jo- 
kubkai ir Vladui Pulikauskui. Sergan
tiems klubo nariams bus mokama simbo
linė klubo 10 dol. dovana. Ši dovana mo
kama tik tuo atveju, jei klubo narys gy
domas ligoninėje.

Mirė B. Leščinskas
A. a. Bronius Leščinskas, buvęs akty

vus klubo narys ir visada rėmęs klubo 
veiklą, buvo palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.

Jo laidotuvėse dalyvavo nemažas skai
čius mūsų klubo narių. Klubui atstovavo 
kasininkas Jonas Jokubka.

Netekus a. a. Broniaus Leščinsko, liū
di jo artimieji, o kartu ir mūsų klubo val
dyba ir visi nariai.

25 metų vedybinė sukaktis
Liudas ir Gertrūda Aponavičiai atšven

tė 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.
šia proga jiems buvo suruoštos vaišės 

(sūnaus Algio nuopelnas), kuriose daly
vavo jų artimieji. Jiems buvo maloni pro
ga pabuvoti kartu ir atšvęsti šią iškilmin
gą sukaktį artimųjų ir draugų tarpe.
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VATIKANAS
EUROPOS LIETUVIS

Ateizmo muziejuje
Šventųjų Metų proga britų vienas rim

čiausių dienraščių „The Times“ paskyrė 
net keturis puslapius Vatikanui, jo istori
jai ir gyvenimui apibūdinti. Paskelbtieji 
rašiniai atrodo rimti, objektyvūs, todėl 
verta nors labai trumpai ir mūsų skaity
tojams su jais susipažinti.

Paulius VI
Dabartiniam popiežiui Pauliui VI-tajam 

istorija yra užkrovusi sunkiausią naštą. 
Jam reikėjo tęsti ir užbaigti popiežiaus Jo
no XXIII, mirusio 1963 m., pradėtas re
formas, kurių tikslas priderinti katalikų 
Bažnyčios veiklą prie modemiškojo am
žiaus reikalavimų, nepakenkiant pačiai 
Bažnyčiai ir neiššaukiant tokiais atvejais 
beveik neišvengiamo skilimo.

Po antrojo Vatikano susirinkimo Pau
lius VI yra kritikuojamas iš visų pusių. 
Progersyvieji katalikai (įskaitant dvasiš
kius) sako, kad jis sustojo pusiaukelėje, 
nepakankamai reformavo Bažnyčią. Kon
servatoriai teigia priešingai — popiežiaus 
įvestosios reformos sugriaus ir suskaldys 
Bažnyčią. Bene rimčiausias popiežiui da
romas priekaištas yra tai, kad jis užsispy
ręs saugoja autoritetą, neparodydamas pa
kankamo sugebėjimo vadovauti. (Vienas 
iš pavyzdžių nurodomas jo ilgas neapsi
sprendimas gimimų kontrolės klausimu).

Tačiau švelnūs Pauliaus VI pečiai spau- 
_ dimus nuostabiai gerai atlaiko. Iki šiol iš

vengta pranašautų schizmų, pagrindinai 
pertvarkyta Romos Kurija, pašalinta Va
tikano kariuomenė (paliekant šveicarų 
dekoratyvinę sargybą), apribotas kardino
lų amžius (sulaukę 80 metų nebegali daly
vauti popiežiaus rinkimuose), pakeista 
itališkoji Kurijos administracija (60% at
sakingų postų teko kitoms tautoms), įves
tas tarptautinis vyskupi) sinodas, peror
ganizuota tarnautojų ir darbininkų admi
nistracija (atlyginimai, pensijos, soc. ap
rūpinimas), paliktas popiežiaus Jono 
XXIII įvestas neribotas kardinolų skai
čius (buvo 70, dabar yra 127 kardinolai iš 
46 kraštų) ir įvesta daug smulkesnių baž
nyčios apeigų, vienuolynų, kunigų semi
narijų ir kitų reformų.

Gal didžiausią problemą popiežiui su
daro tarptautinis vyskupų sinodas, kuris 
per keturis posėdžius dar nesukūrė sklan
džios darbo sistemos, nes paskirų kraštų 
vyskupai atvyksta siu skirtingais reikala
vimais. Popiežius, kaip absoliutinės baž
nyčios monarchas, turi tvirtinti visus vys
kupų sinodo nutarimus, kuriuos ne visada 
lengva suderinti.

Antrasis didžiausias Pauliaus VI rūpes
tis yra diplomatinė veikla, kuri, pasauliui 
pasidalijus į dvi priešingas stovyklas, da
rosi ypatingai sunki ir jautri. Daugelyje 
kraštų Vatikanas turi savo ambasadorius 
— nuncijus, kurių pagrindinis uždavinys 
yra sekti ir apsaugoti katalikų religijos 
teises ir praktiką atstovaujamame krašte, 
šiais laikais daugelyje kraštų tikėjimo da
lykai yra taip stipriai susipynę su politika, 
kad Vatikano diplomatai pasiklysta šito
je raizgynėje ir, besisaugodami vienos 
jiems užmestos kilpos, kartais pakliūva į 
kitą.

Vatikano miestas
Vatikano miestas, pagal 1929 m. pasira

šytą su Italijos vyriausybe Laterano su
tartį, valdo 108.5 akrų žemės. Tai yra kar
tu ir Vatikano valstybė — paskutinė ab
soliutinė monarchija Europoje. Miestas 
turi savo paštą, teismą, laikraštį, geležin
kelio stotį ir vaistinę. Valstybės vėliava 
yra balta-geltona su popiežiaus tiara ir 
raktais dugne.

Gyventojai nemoka mokesčių, nėra mui
tinės ir pasų kontrolės. Margomis vidur
amžių uniformomis 63 šveicarų sargybos 
kariai palaiko tvarką...

Pagrindiniai pastatai, be abejo, yra šv. 
Petro Bazilika ir popiežiaus rūmai. Už 
miesto popiežius dar turi Castelgandolfo 
vilą.

Vatikaną valdo septynių asmenų komi
sija, paskirta penkiems metams. Jos va
dovu yra valstybės sekretorius kard. J. 
Villot. Vatikanas turi savo pašto ženklus 
ir net pinigus. Valdžios administracijoje 
dirba 1.453 tarnautojai. Iš jų tik 136 yra 
dvasiškiai. Vatikane gimusieji vaikai ne
siskaito Vatikano piliečiais. Tik 356 žmo
nės, atlieką tam tikras pareigas, turi Va
tikano pilietybę, kuri nebegalioja palikus 
tarnybą.

Šiuo metu Vatikane gyvena 33 kardino
lai, 165 svetimų valstybių atstovai ir švei
carų sargyba. Tik 351 užsienietis turi lei
dimą gyventi Vatikano valstybėje.

Prekės Vatikano krautuvėje yra be mui
to ir mokesčių. Tabakas, gėrimai ir mais
tas gana pigūs. Tačiau ir algos čia nėra 
didelės. Tarnautojai gauna apie 130 sva
rų per mėnesį, kardinolai — 400-470 sv.

Vatikano traukinys vežioja tik prekes. 
Teismas, nors ir turi visas instancijas, ta
čiau 1974 m. turėjo spręsti tik vieną bylą. 
Paštas yra labai perkrautas. Telefono 
centrinė sujungia vidutiniškai 20.998 pa
sikalbėjimus per dieną. Pašto ženklų pre
kyba yra labai pelninga.

Vysk. P. Marcinkus
Vatikano ekonominių reikalų kontrolie

rius kardinolas Egielio Vagnozzi neslepia, 
kad pasaulinė ūkio krizė ir infliacija ne
aplenkė ir jo vadovaujamo ūkio. Šiuo me
tu čia taip pat dėl sumažėjusių pajamų 
mažinamas tarnautojų skaičius ir iš visi) 

pusių karpomos išlaidos. Kardinolo E. 
Vagnozzi dešinioji ranka yra Vatikano Re
liginės veiklos instituto sekretorius, arba 
paprasčiau tariant, banko direktorius, lie
tuvis Paulius Marcinkus. Jis taip pat pri
sipažįsta, kad Vatikanas turi finansinių 
sunkumų. Dėl nesąžiningi) asmenų veik
los ir keletos JAV ir Europos bankrutavu
sių bankų, turėjo nuostolių ir Vatikano 
bankas. Spaudoje buvo skelbta, kad vysk. 
Marcinkų bankininkas Sindona įvėlęs į 
finansines aferas, dėl kurių jis net buvęs 
atleistas iš pareigų. Nore Vatikano bankas 
niekad neskelbia savo balansų, bet dabar 
jau yra paaiškėję, kad gandai apie vysk. 
P. Marcinkų buvo perdėti. Vatikanas pa
neigė pranešimus apie P. Marcinkaus at
leidimą. Priešingai — jis turįs visišką po
piežiaus, Italijos banko valdytojo ir kitų 
stambių bankininkų pasitikėjimą. Nors 
Vatikanas ir turįs savo biudžetą apkarpy
ti, tačiau, kaip teigia kard. Vagnozzi ir 
vysk. P. Martinkus, jis pajėgia atlikti vi
sus administracinius ir labdarybės įsipa
reigojimus.

Laikraštis ir radijas
Pusiau oficialus Vatikano dienraštis yra 

„L‘Osservatore Romano“, su specialiu sek
madienio priedu, šalia italų, laikraštis dar 
išleidžiamas anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbomis. Nors oficialus tiražas 
neskelbiamas, bet manoma, kad jo kasdien 
spausdinama kiek mažiau kaip 100.000. 
Laikraštis siunčiamas į visą pasaulį. Trys 
egzemplioriai kasdien iškeliauja į Maskvą. 
Oficialus Vatikano leidinys yra mėnesinis 
žurnalas „Actą Apostolicae sedis“.

Pasirodo, kad Vatikano dienraštis, bū
damas nepolitinis ir neturėdamas daug 
skelbimų, iš savo prenumeratos neišsiver
čia ir prisieina jį remti iš kitų šaltinių.

Toks pat nuostolingas yra ir Vatikano 
radijas, įsteigtas 1931 m. Jo programas or
ganizuoja jėzuitai. Iš viso radijo stotis tu
ri 260 tarnautojų, paruošia 70 programų, 
kurias perduoda 32 kalbomis. Jų tarpe ir 
lietuvių. Naujai pastatytas radijo trans
miterius yra 1000-ties kilovatų galingumo 
ir dirba po 18 valandų per dieną.

Be grynai religinės programos įvestos 
klasikinės ir moderniškos muzikos trans
liacijos, turinčios gana gerą pasisekimą. 
Be to, Šventųjų Metų proga kas rytą duo
dama speciali informacijos programa, pa
vadinta „Halio, piligrimai".

Šventieji Metai
Baigiant, porą žodžių apie Šventuosius 

Metus. Jie iškilmingai švenčiami kas 25 
metai nuo 1300 metų, šiais metais buvo 
abejota, ar bus įmanoma šią tradiciją to
liau tęsti. Romos miestas skundėsi viešbu
čių, vandens, sanitarijos priemonių stoka. 
Net ir popiežius turėjo abejonių, bijoda
mas pakenkti eukumeniniam sąjūdžiui. 
Tačiau visi nuogąstavimai nepasitvirtino. 
Nors per pirmuosius tris mėnesius Romą 
jau aplankė 600.000 piligrimų, tačiau jo
kių nelaimių ar epidemijų dar neįvyko.

Piligrimų nuotaikos esančios skirtingos, 
negu buvo 1950 m. Jie mažiau esą suinte
resuoti atlaidais ir šventųjų vietų lanky
mu (pvz. Scala Santa), bet daugiau domi
si katakombomis ir istoriniais paminklais. 
Suvenyrų pinkliai skundžiasi, kad mažai 
parduoda rožinių ir relikvijų, o daugiau 
ne religinio pobūdžio pigių suvenyrų.

Moterys šiais metais nebepaiso trumpų 
sijonų draudimo ir lanko bažnyčias nepri
dengtomis galvomis. Visa tai būtų buvę 
neįsivaizduojama prieš 25 metus Pijaus 
XII laikais.

Dar liko nepaliesti Vatikano muziejai, 
garsiausia pasaulyje biblioteka ir per am
žius sutelkti meno turtai. Garsiausia iš 
visų yra Michelangelo Sikstino koplyčia, 
kurios atvaizdavimui yra daug knygų pri
rašyta. Vatikano bibliotekos ir meno tur
tai yra tokia brangenybė, kad pabandyti 
nusakyti jų vertę ir grožį tik keliais saki
niais būtų beveik šventvagystė. Pažymėti
na, kad Vatikano archyvuose yra sukaup
ta daug ir Lietuvą liečiančios istorinės me
džiagos, kurią atsidėjęs rankiojo prof. 
Ivinskis ir kiti istorikai.

Krkl.

A. Solženicin

LAISVĖ ALSUOTI
Lietus čiurkšlėmis sutekėjo j naktį ir 

tamsūs debesys plūduriuoja padangėje, 
varvindami lietaus lašus.

Stoviu po žydinčia obelimi ir alsuoju. 
Ne tik obelis, bet ir ją supančios žolės 
žvilga drėgme, žodžiai negali atvaizduoti 
oru sklendančių kvapsnių.

Giliai giliai atsikvepiu ir visą mane pri
pildo aromatu. Alsuoju atmerkęs akis, al
suoju jas užmerkęs ir negaliu pasakyti, 
kada man maloniau.

Tikiu, tai yra brangiausia laisvė, kurią 
iš mūsų atima kalėjimas: laisvę kaip da
bar laisvai alsuoti. Jokie žemės gardumy
nai. joks vynas, netgi moters bučinys nėra 
man saldesni už šitą orą, sklendenantį gė
lių, drėgmės gaivinančiuose kvapsniuose.

Nesvarbu, kad tai yra mažutis kiemas, 
apsuptas penkiaaukščių namų tarsi zoolo
gijos sodo narvų. Aš nebegirdžiu motocik
lų ūžesio, radijo triukšmo, garsiakalbių 
burbuliavimo.

Kol po lietaus nuplauta obelimi yra gry
no oro alsuoti, mes truputį ilgiau išsilai
kysime.

Laisvai vertė Jonas Gailius

1965 m. šv. Kazimiero bažnyčia Vilniu
je buvo paversta ateistiniu muziejumi.

„Vakarinėse Naujienose“ periodišikai 
skelbiama, jog ateistinis muziejus už gry
nus pinigus superka iš asmenų visa, kas 
susiję su religine praktika. Panašūs skel
bimai spausdinami ir rajoniniuose laik
raščiuose. Pabrėžiama, kad supirktieji 
daiktai nebus naikinami, išjuokiami, bet 
išsaugomi ateičiai.

Pasirodo, kad ateistinis muziejus super
ka net maldaknyges, kurios buvo išleistos 
dideliais tiražais. Kauno Politechnikos 
instituto, Lietuvos Žemės Ūkio akademi
jos ir kitų aukštųjų mokyklų studentams 
už atneštą maldaknygę pasirašoma ateiz
mo įskaita. Muziejaus darbuotojai rengia 
ekspedicijas po Lietuvą, apsimesdami kuo 
tik nori — kraštotyrininkais, Istorijos — 
etnografijos muziejaus bendradarbiais — 
tik ne ateistais. Klausantis jų kalbų, atro
do, kad jiems maldaknygė ar kokia religi
nė knyga yra didelė brangenybė. Kiekvie
nas katalikas, atidavęs religinę knygą su 
geriausia intencija — tegu jauni žmonės 
paskaitys ir kitiems papasakos — tik po 
laiko suvokia, kad pas juos buvę ne kata
likai, o ateistai.

Atvažiavę į rajoną perspėja valdžią, 
kad ši neprasitartų, jog yra atvažiavusi 
ekspedicija iš ateistinio muziejaus. Šios 
ekspedicijos dalyviai būna apsirūpinę Is
torijos-etnografijos muziejaus dokumentų 
blokais. Įsigyjant religinio meno kūrinius, 
nevengia apgaulės ir net prievartos. Pvz. 
ateistinio muziejaus bendradarbiai su val
džios pagalba, pasiėmę raktus nuo Mosė
džio kapinių koplyčios, norėjo rekvizuoti 
vieną paveikslą. Vienai moteriškei protes
tuojant, muziejaus darbuotojai bandė pa
veikslą paimti jėga.

Siekiant, kad ateistinis muziejus turėtų 
kuo daugiau lankytojų, jame organizuoja
mi renginiai, nieko bendra neturintys su 
ateizmu, pvz., kupiškėnų vakaronė, susiti
kimas su keliautoju A. Poška ir kt. Pasta
rajame susitikime buvo pažadėta pade
monstruoti kino filmą apie Indiją, bet vie
toj jo norėta pademonstruoti ateistinį. Tik 
po to, kai pasigirdo šauksmai ir švilpimas, 
buvo pranešta, kad sugedus aparatūrai, 
filmas nebus demonstruojamas.

Nors įėjimas j ateistinį muziejų nemo
kamas, bet lankomumas labai mažas. Ži
noma, atvežę moksleivius parodyti Vil
niaus įžymybes, mokytojai privalo juos 
atvesti ir į ateistinį muziejų.

Nors ir stengtasi, tačiau ekspozicijose 
neišvengta vulgarumo ir tikinčiųjų jaus
mų įžeidinėjimo — eksponuojami šventie
ji liturginiai indai, kabo antireliginės ka
rikatūros ir t. t.

Užrašai atsiliepimų knygoje liudija, kad 
daugelis žmonių giliai pasipiktinę, jog mu
ziejus įrengtas bažnyčioje. 1812 m. Napo
leonas, šioje bažnyčioje įrengdamas san

Shaityteju taukai
DAR NEPASIDUOSIME

Dažnai keliamas klausimas, kaip ilgai 
išsilaikys lietuviškoji išeivija Anglijoje? 
Apie tai kalbama kiekviename DBLS su
važiavime ir nusiskundžiama, kad jauni
mas nubyra, kad jis nesidomi lietuvių or
ganizacijomis. Po birželio 8 d. kviesto pa
sitarimo Londono Lietuvių Namuose gali
ma būtų nusiskųsti, kad ir „senimas“ ne
sidomi tais pačiais reikalais. Atrodytų, jog 
Londono lietuvių kolonija jau dingsta iš 
horizonto. Kai pasitaiko reta proga pasi
kalbėti mūsų išeivijai svarbiais reikalais, 
tai londoniškiams, atrodo, maloniau pasė
dėti kur nors saulėje, negu ateiti į vėsią 
Lietuvių Namų salę.

Labai apgailestautina, kad mūsų žmo
nės negalvoja, jog visi turime prisidėti 
prie savo kolonijos išlaikymo. Tas išlaiky
mas yra svarbus ne tik mums, gyvenan
tiems laisvame pasaulyje, kiek mūsų tau
tiečiams Lietuvoje. Kol mes gyvuosime, 
galėsime veikti, kad Vakarų tautos neuž
mirštų nuskriaustos tėvynės. Tos pastan
gos pasibaigs, 'kai mes pasiduosime apati
jai ir nustosime domėtis lietuviškais rei
kalais.

Reikėtų mums visiems įsitikinti, kad ne
užtenka palikti visą „veiklą“ organizacijų 
komitetams ir valdyboms. Jokia organiza
cija negali veikti be narių, t. y. be visuo
menės. Iš kitos pusės, visuomenė negali 
pritarti veiklai, jeigu ji neturi progos pa
sidalyti mintimis nei vienas su kitu, nei 
su vadovais. Tokiais sumetimais ir buvo 
kviečiamas birželio 8 d. pasitarimas. Gal 
rengėjai (ir aš jų tarpe) padarė klaidą ne
išaiškindami anksčiau, tačiau buvo pa
grindo tikėtis, kad žmonės dar nėra visai 
aptingę ir pasidavę apatijai.

Penktadienio Klubas dar kol kas nepa
siduoda, ir stengsis tuos reikalus judinti 
toliau.

Aleksas Vilčinskas

DAR DĖL LIETUVIŠKŲ DAINŲ
Gerbiamas T. Vidugiri,

Jūs raginate mus „Dainuokite tik lietu
viškas dainas“. Gerai darote. Bet; turint 
omenyje Sauerweino-Girėno pasakymą, 
kad mūsų, lietuvių, kalba yra visų kalbų 
motina, man atrodo, galima manyti, kad ir 
dainų atžvilgiu gali būti antraip. Sveti

dėlį, mažiau ją išniekino, negu dabartiniai 
ateistai.

„Buvau, žiūrėjau ir tik čia pirmą kartą 
pajutau — tikiu Dievą“. A. R. (užrašas at
siliepimų knygoje).

LIETUVOJE
MASINA AKMENIMS RINKTI

Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir 
elektrifikacijos institutas suprojektavo 
mašiną akmenims nuo lauko rinkti. Per 
vieną pamainą išvaloma nuo akmenų apie 
1,5 ha lauko.

MIRĖ B. KELBAUSKAS
Eidamas 71-uosius metus Lietuvoje mi

rė pirmasis lietuvių baleto solistas, pradė
jęs savo profesinį darbą 1922 m. Kauno 
Valstybės teatre. 1935 m. gastroliavo Pa
ryžiuje ir Londone. 1937 — 1938 m. buvo 
išvykęs į Sov. Sąjungą. Ypačiai dideli 
nuopelnai skiriami B. Kelbauskui kuriant 
lietuvių tautinį beleto repertuarą.

Nuo 1955 m. buvo KP narys ir apdova
notas įvairiais ordinais bei garbės raštais.

„BUKINISTAS“ S. LIŠKEVIČIUS
Lietuvoj knygos mylėtojus ir rinkėjus 

pradėta vadinti bukinistais. Vieną tokį 
bukinistą Stasį Liškevičių, gyvenantį 
Viekšniuose, aprašo Lietuvos spaudą. Šis 
nedidelio, išsilavinimo žmogus visą savo 
amžių dirbęs knygynuose, knygų rišyklose 
ir rinkęs senas knygas. Be kitų retų kny
gų, jis suradęs vokiškos kilmės bernardi
nų vienuolio S. Groso paruoštą „Kalbrėda 
Lezuve Žemaytyszka“ rankraštį, kuris 
1835 m. buvo paruoštas spaudai, bet nie
kada neišspausdintas. Tai būtų buvusi pir
moji žemaitiška gramatika.

KAS YRA DEMOKRATIJA?
Prieš pat birželio 15 d. rinkimus „Tiesa“ 

paskelbė straipsnį „Tarybinė demokrati
ja“.

„Mūsų šalyje Taryboms priklauso visa 
valdžia. Atstovaudami plačiosioms ma
sėms, deputatai išreiškia gyventojų dau
gumos nuomonę, rūpinasi visų darbo žmo
nių interesais .Tarybinė demokratija yra 
naujo tipo demokratija. Ji savo visa esme 
skiriasi nuo išnaudotojiškose visuomenėse 
liaupsinamos demokratijos — ribotos, for
malios, egzistuojančios tik tiems, kurie 
valdo gamybos priemones ir savo ranko
se turi politinę valdžią. Kapitalo šalyse 
į parlamentus ir seimus renkami buržua
zinių partijų atstovai yra kapitalistų sta

mieji, kitataučiai, dainuoja mūsų lietu
viškas dainas, o ne mes jų.

Mes visi, mažiau ar daugiau, esame lin
kę geografiškai galvoti. Vadinasi, Lenkija 
ir plotu ir gyventojų skaičiumi didesnė, 
tai ir daina turi būti paimta iš lenkų, ar 
rusų, ar vokiečių. Iš tikrųjų gali būti visai 
atvirkščiai. Juk lietuvių tauta ir jos kalba 
yra, tiesiai sakant, Europos seniausia kal
ba. Visos kitos kalbos, mažiau ar daugiau, 
skaitosi Europos jaunosios kalbos. Tai ar 
su tomis dainomis negali būti irgi tas 
pats?

Aš dar atsimenu Lietuvoje savo laiku 
buvo manija išmesti iš mūsų kalbos visus 
vadinamuosius svetimžodžius. Šitų pastan
gų dėka buvo išmestas ir „svietas“ iš 
mūsų kalbos. Juk jis lenkiškas, ar rusiš
kas! Nes lenkai ir rusai vartoja tą patį pa
vadinimą svietui. Bet, tai buvo tik geo
grafiškas galvojimas. Tikrumoje, kiekvie
nas substantyvas (daiktavardis), kuris 
turi savo verbą (veiksmažodį), priklauso 
tai kalbai, kuri tą substantyvą turi. (Tai 
mano tėvas vis sakydavo.) Kaip gali svie
tas būti ne mūsų? Mes turime juk verbą 
sviesti. Vadinasi, svietas sviedi. (? Red.) 
Jau iš to žodžio „svietas“ galima spręsti, 
kad lietuviai pirma Koperniko ir Galilė
jaus žinojo, kad žemė sviedi apie saulę, o 
ne antraip. O mes, lietuviai, nepagalvoda
mi, išmetėm svietą iš mūsų kalbos, kadan
gi lenkai ir rusai vartoja tą patį pavadini
mą svietui kaip ir mes. Bet, turint omeny
je. kad mūsų kalba yra senesnė už kitas 
Europos kalbas, tai aišku, kad lenkai ir 
rusai paėmė svieto pavadinimą iš mūsų 
kalbos, nežiūrint, kad jie tuo tarpu geo
grafiškai yra didesni. Gerai, kad svietą iš
metus. mums pasiliko dar pasaulis.

Tai ir su tomis dainomis ir tas pats bus. 
Nepasakyta, kad jei lenkai, rusai ar vo
kiečiai dainuoja tas pačias dainas, kad jos 
nelietuviškos. Tur būt, tai tik bus geo
grafiškas įtaigojimas — apsirikimas.

Sveikina iš anapus vandenyno
EL skaitytoja Ėdė Jankutė

DAINUOTI AR NEDAINUOTI?

Perskaitęs T. Vidugirio ir K. Barėno, E. 
L. Nr. Nr. 23 ir 25. rimtus samprotavimus, 
noriu pridėti dar kelias savo išvadas.

Dainos ir poezija kiekvienai tautai turi 

tytiniai, atstovaujantys ne plačiųjų darbo 
žmonių masių, o gyventojų mažumos inte
resams."

štai, kokia yra demokratija!

NAUJAS KEMPINGAS

Tokiu vardu pavadinta Zaraso ežero pu
siasalyje ties Utenos — Zarasų plentu 
įrengta stovyklavietė su 26 vasaros tipo 
namukais. Vėliau būsiąs pastatytas vieš
butis ir kavinė. Bet kodėl lietuviškas sto
vyklavimas verčiamas į anglišką camping
— taip ir nesuprasi.

DISKOTEKOS LIETUVOJE

„Literatūra ir menas“ (Nr. 24) šitaip 
parašė apie į Lietuvą pradėjusius iš Len
kijos plūsti plokštelių grojimo automatus.

„Kai kur liaudies demokratijos šalyse 
labai populiarios vadinamosios diskotekos
— kavinės, kur jaunimui galima smagiai 
praleisti vakarą, bešokant ir besiklausant 
naujausių rinktinių estradinės muzikos 
įrašų. Kažkas panašaus atsirado ir mūsų 
viešojo maitinimo įstaigose: centralizuotu 
būdu Lenkijoje buvo pripirkta ir kavinėse 
pristatyta plokštelių grojimo automatų su 
skylute pinigui įmesti. Eksportuotojai pa
teikė šiuos aparatus kaip dera — su visa 
muzika, nors ir ne pačia geriausia: matyt, 
tai darė tik dėl gero tono, numatę, kad už
sakovas pasirinks ir gros muziką pagal sa
vo skonį. Bet niekas tais žaidimais neuž
siėmė: automatai taip ir buvo pastatyti, 
rijo penkiakapeikius ir, atitinkamai nure- 
guliuoti, drebino langus visur tomis pačio
mis lenkiškomis dainelėmis. Laimė, dabar 
dauguma tų tikrais decibeliniais reakto
riais paverstų automatų tyli: arba sugedo, 
arba tiesiog įgriso. Vadinasi, šioji komer
ciškai kultūrinė iniciatyva nenusisekė. 
Tad, kol sugalvosime ką nors originalaus 
ir galėsime tai pasiūlyti jaunimui vietoje 
įprastų restoranų, gal pasinaudokime anų 
diskotekų pavyzdžiu?“

VOKIEČIAI MĖGSTA LENĄ

Lena Valaitytė (Valaitis) beveik neišei
na iš vokiečių spaudos puslapių, štai žur
nalo „Freizeit und Revue" (Nr. 20) virše
lį puošia Lenos su sūneliu Marcum didžiu
lė spalvota, nuotrauka, o viduje dar du 
puslapiai spalvotų nuotraukų ir aprašy
mas.

Šį kartą daug dėmesio skirta dviejų 
metų būsimam dainininkui Marcui. Nors 
jo gimimo metu motinai prisiėjo daryti 
sunkią operaciją, bet laikraščio korespon
dentei ji pareiškė, kad jeigu tik bus gali
ma, Lena norėtų Marcui sesutės...

Ta proga pranešama, kad Marcui ūgte
lėjus, Lena Valaitis vėl gali daugiau laiko 
skirti muzikai. Ką tik pasirodžiusi jos 
įdainuota plokštelė vadinasi „Immer die 
schoenen Traeume".

išimtinos reikšmės. Kas mes būtume be 
Maironio, Brazdžionio ir Švalkaus, arba 
Marijošiaus, Griaudzės ir kitų? Lygiai 
kaip Rusija be Puškino, Lermontovo ir be 
Čaikovskio bei Glazunovo.

Deja, rodos, tik aštuoni kompozitoriai 
pasaulyje yra kūrę savistovią, originalią 
muziką. Visi kiti, kad ir labai garsūs, ne
jučiomis buvo Bethoveno, Šuberto ir kitų 
įtakoje.

Nesišakojant toliau, noriu pabrėžti, kad 
šovinizmas yra nereikalingas ir, svarbiau
sia, nesveikas. Mūsų senovės vadai nebi
jojo semtis išminties ir grožio iš kitur, 
kad pagerintų ir pagražintų fizinę ir dva
sinę būklę. Už tai mes šiandien esame ly
gūs kultūriniu ir civilizaciniu požiūriu su 
kitomis Europos tautomis.

Atgal prie dainos. Jei melodija graži, o 
mes, dainos mėgėjai, mokame puikiai su
rimuoti žodžius, tai kodėl nedainuoti? Juk 
Birutės daina apie Palangą ir Žemaičius 
yra verta Nobelio premijos. Nors būtų me
lodija ir arabo sukurta, bet, pagražinta 
mūsų žodžiais, ji tampa mūsų širdžiai ar
tima ir brangi. Ne, jos išmesti negalima. 
Gal būt, kiek grubūs ir provokuoją žo
džiai dainos „Žygiuoja kareivis per smė
lį“ galėtų ir nebūti mūsų repertuare. Vi
sas kitas dainas, pritaikius tinkamus ir 
sklandžiai skambančius bei širdžiai malo
nius žodžius, nevalia būtų išmesti. Anglai 
nebijo nutautėti ir niekam nedraudžia 
dainuoti, o patys beveik visas rusų, lenkų 
ir net mūsų melodijas, savo žodžiais pa
dailinę, išsijuosę traukia. Kartoju — jei 
gražios, svetimtaučio parašytos muzikos 
būtų nuodėmė klausytis, tai neturėtume 
klausytis nei „Fausto“, nei „Carmen" bei 
kitų stebuklingų, nemirštamų melodijų. 
Vien tik „Jūratė ir Kastytis“ ar kitos mū
sų operos negali visų muzikos mėgėjų pa
tenkinti. šovinizmas yra liga. Bendras, 
darnus ir kultūringas visuomeninis bent 
dradarbiavimas gali padėti pasiekti amži
ną taiką. Kodėl turėtume bijoti pasinau
doti, pasigrožėti meno pažibomis, kurios 
kitų tautų sukurtos?

Lenkų „Bože cos Polskę...“ labai graži, 
bet mes jų melodijai gėdos nepadarėme. 
Mūsų daina „Ant marių krašto...“ yra pa
siutusiai graži ir vargu kas sutiks jos atsi
sakyti. Tas Varšuvos studentas T. Vidugi
rio rašinyje neturėjo supratimo apie 
meno reikšmę ir paskirtį. Arba jis buvo 
didelis šovinistas.

V. Andniškevičius
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BUKOLIKOS IR GEORGIKOS

Didžiojo romėnų poeto Vergilijaus vei
kalas Bukolikos ir Georgikos, kurias 
meistriškai išvertė dr. A. Rukša, jau bai
giamas įrišti ir greitai bus pradėtas siun
tinėti Nidos Knygų Klubo skaitytojams ir 
platintojams.

Gal kai kam šis senųjų laikų poetas pa
sirodys „nemoderniškas“ ar neįdomus. Ta
čiau turėkite kantrybės knygą perskaity
ti ir įsigilinti. Per 2000 metų nepaseno 
Vergilijaus kūryba ir, tur būt, niekada 
nepasens. Nei vieno lietuvio bibloteka ne
turėtų pasilikti be šio nepasikartojančio 
leidinio.

(Plačiau apie tai skaitykite dr. A. Ruk- 
šos straipsnyje „Išvyka į tolimą praeitį“).

Nidos Knygų Klubas

GRĄŽINO Iš ROMOS

Birželio 27 d. lietuvių ekskursija iš Ang
lijos atvyko į Romą. Tačiau dalis ekskur
santų pasiekė tiktai Romos aerodromą. 
Septyni žmonės, keliavę su Travel doku- 
ments (užsieniečių pasais), aerodrome 
buvo italų policijos sulaikyti ir po valan
dos grąžinu atgal į Angliją.

Tikros grąžinimo priežasties tuo tarpu 
nepavyko nustatyti. Spėjama, kad tai gali 
būti Sov. Sąjungos užs. reikalų ministro 
Gromykos vizitas. Birželio 26 d. jis atvy
ko į Romą tartis su Italijos vyriausybe. 
Spaudos žiniomis, jis turėjo apsilankyti 
ir pas popiežių Paulių VI.

BENDROVĖ — SUKAKTUVININKĖ

Š. m. liepos 8 d. sukanka 25 metai Lie
tuvių Namų Akc. B-vei, įsteigtai 1950. VII. 
8 d. Londone. Iš 7 steigėjų, kurie pasirašė 
bendrovės įstatus, tik du tebegyvena Lon
done: M. Eajorinas ir S. Nenortas. Vienas 
iš steigėjų — P. Bulaitis — prieš mėnesį 
mirė, kiti emigravo į kitus kraštus.

PRAŠOME ATSILIEPTI

Lithuanian House Ltd. vardu gauta iš 
Vokietijos piniginė pašto perlaida £9.70, 
kurioje nenurodytas siuntėjo adresas.

Maloniai prašome pinigų siuntėją atsi
liepti, nurodant savo adresą ir pinigų pa
siuntimo datą.

AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
Sofija Poknis (JAV) — 5.00 sv., A. Rač

kauskas ir A. Mameniškis — po 3.50 sv., 
J. Čepas — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Levinskas — 1.00 sv.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 13-20 d. D. Britanijoje skelbiama 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ.

Londone savaitės programa, kurią or
ganizuoja British League for European 
Freedom, bus tokia:

Liepos 13 d. (sekmadienį) 4 vai. p. p. 
koncertas ukrainiečių salėj — 154 Holland 
Park Ave., Wil.

Liepos 17 d. (ketvirtadienį) 6.30-8.30 
vai. priėmimas Lordų Rūmuose (tik su pa
kvietimais), globojamas lordo Bamby.

Liepos 18 d. (penktadienį) memorandu
mo įteikimas Užs. Reikalų Ministerijoje.

Liepos 20 d. (sekmadienį) 3.30 vai. p. p. 
visų tikybų pamaldos šv. Petro bažnyčio
je, Vere st. (Bond St. požem. stotis).

Tuoj po pamaldų eisena prie Nežinomo
jo Kareivio kapo. (Cenotaph).

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

LONDONAS
PADĖKA

Mano mylimam vyrui mirus, aš ir visa 
šeima norim pareikšti didelę padėką kuli. 
J. Sakevičiui už greitą atvykimą prie a. a. 
Petro ligoninėje, aprūpinimą šv. sakra
mentais ir jo išlydėjimą. į amžinybę. Taip 
pat dėkojam S. Kasparui už jo pagalbą 
mums per tas liūdnas dienas, ypač laido
tuvių dieną, ir už Anglijos Katalikų Ben
drijos Tarybos, Sielovados vedėjo kun. dr. 
S. M. Matulio, Sporto ir Socialinio Klubo, 
ir Londono parapijos Tarybs vardu jo pa
sakytus atsisveikinimo žodžius.

Mes esame dėkingi parapijos chorui už 
giedotas mišias ir choristėms, ypač Sen
kuvienei ir Namajuškienei už papuošimą 
bažnyčias salės ir karsto gėlėmis. Taip pat 
V. šalčlūnui už jo jautrų atsisveikinimo 
žodį choro vardu.

Dėkojame J. Alkiui Ir S. Nenortui už jų 
organizacijų vardu atsisveikinimo kalbas, 
prieš pernešant a. a. Petro kūną į bažny
čią. Dėkojam Lietuvos Pasiuntiniui V. Ba- 
lickui ir DBLB Tarybos vicepirmininkui 
M. Bajorinui už jų atsisveikinimo žodžius 
kapinėse.

Dėkojame a. a. Petro viso gyvenimo 
draugui kun. K. Matulaičiui ir visiems lai
dotuvių dalyviams, palydėjusiems velionį 
į kapines. Visiems draugams už gausias 
mišių aukas kortelėmis, už gėles, vainikus 
ir užuojautas mūsų visai šeimai.

Didelę padėką reiškiame V. Jurienei ir 
jos pagalbininkėms už tokias gausias, sko
ningai paruoštas vaišes ir patarnavimą su
grįžus iš kapinių.

Visiems kitiems neišvardintiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų vyro ir tėvelio laido
tuvių, mes tariame širdingiausią ačiū.

Ona Bulaitienė ir šeima

VAKARO PELNAS TAUTOS FONDUI

DBLS Pirmojo skyriaus iniciatyva su
ruoštas Joninių, Petrinių ir Povilinių va
karas Londono lietuvių Socialiniame kiu- 
be birželio 28 d. sudarė progą ne tik sma
giai pabuvoti, bet ir paremti Tautos Fon
dą ir Londono šeštadieninę mokyklą. Iš 
susidariusio £45 pelno £30 buvo paskirta 
Tautos Fondui ir £15 Londono mokyklai.

DBLS Pirmasis Skyrius yra labai dėkin
gas p. Pusarauskams, p. T. Česnickui, Lie
tuvių Namų klubui ir Socialiniam klubui 
už aukas loterijai, o taip pat p. B. Nama
juškienei, Z. Grupiljonienei ir p. Rusec- 
kienei už pagalbą ir talką, organizuojant 
užkandžius.

Šis tradicinis gražiai pavykęs vakaras 
gali būti pavyzdžiu, kaip galima linksmai 
ir gražiai laiką praleidžiant paremti vi
suomeninius reikalus.

S. N.

M. K. ČIURLIONIO GYVENIMO, DAILĖS 
IR MUZIKOS FILMAS LONDONE

Pernai įsisteigęs lietuvių mėgėjų radijo 
ir filmo vienetas gavo iš JAV filmą apie 
M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo tapybą ir 
muziką. Filmas yra gautas labai ribotam 
laikui, per kurį norima jį parodyti visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. Filmas yra 
spalvotas ir garsinis.

Londono lietuviams tas filmas bus rodo
mas š. m. liepos 12 d. (šeštadienį) dviejo
se vietose: Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil, 4 vai. po pietų, ir 
Sporto Socialinio klubo salėje, 345A Vic
toria Park Road E9, 7 vai. vakaro. Tai da
roma laiko taupymo sumetimais. Todėl 
kviečiame londoniškius nepraleisti progos 
susipažinti su savo tautos dailininku ir 
muziku, nes šie metai yra skiriami jo gar
bei.

Be to, ta proga Lietuvių Namuose bus 
M. K. Čiurlionio tapybos paveikslų repro
dukcijų paroda. Tie, kurie negalėjo jos ap
lankyti Lietuvių Sodyboje sąskrydžio me
tu, galės tai padaryti atvykę į Lietuvių 
Namus.

S. Kasparas, 
DBLS — Lietuvių Namų B-vės Socialinių 

reikalų vedėjas

MANCHESTERIS
PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
š. m. liepos 13 d. (sekmadienį), 4 vai. p. p. 
šaukia visuotinį pusmetinį narių susirin
kimą, kurio metu bus padaryti Klubo val
dybos pranešimai ir svarstomi bei spren
džiami įvairūs klubo reikalai. Visus narius 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Klubo Valdyba

IŠVYKA Į LAKE DISTRICT

Birželio 7 d. ML Moterų Ratelis „RŪ
TA“ surengė išvyką — ekskursiją prie 
Windermere ežero. Vyko 45 asmenys, ku
rių tarpe buvo ir jaunesnio amžiaus. Oras 
pasitaikė gražus ir saulėtas, tas visuose 
palaikė puikią nuotaiką. Vaikai važiuoda
mi išdainavo visas dainas, kokias tik mo
kėjo. Nuvykę radome daug gražios žolėtos 
vietos apsistoti ir didelį apaugusį žalumy
nais ežerą, kuriame laivu visi paplaukio
jo. Po pavykusios išvykos visi laimingai 
sugrįžome namo.

Bendrai paėmus, mančesteriškiai mėgs
ta išvykas, kai atsiranda tinkama proga, 
keliauja.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 14 d., šeštadienį 4 vai. p. p. 
Manchesterio Liet. Koord. k-tas surengė 
Išvežtųjų minėjimą, kuris įvyko Mostono 
kat. kapinėse prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus. Dalyvavo apie 60 žmonių. Orga
nizacijose dalyvavo su vėliavomis, o gru
pė lietuvaičių su tautiniais rūbais. Šiame 
minėjime buvo prisiminti visi visų laikų 
Lietuvos kankiniai ir ištremtieji.

Minėjimą pravedė kat. kun. V. Kamaitis 
ir evan. kuin. A. Putcė.

Minėjimas pradėtas giesme Marija, 
Marija ir buvo padėtas visų Manchestery- 
je veikiančių liet, organizacijų vardu vai
nikas prie liet, paminklinio kryžiaus. Kun. 
V. Kamaitis perskaitė tai progai parinktas 
maldas. Ta proga abu kunigai pasakė 

prasmingų minčių dėl žmogaus padėties 
ir svarbą išlikti lietuviais ir nepamiršti 
Lietuvos.

Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.
A. P-kis

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L. K. V. S-gos „RAMOVĖS" Mancheste

rio skyrius š. m. liepos 19 d. 6 vai. p. p. 
Manchesterio Liet. Soc. klube, rengia

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje bus paskaita ir meninė da

lis.
Skyriaus valdyba

LEIQH
REMIAME SPAUDĄ

Mūsų kolonijoj du tautiečiai užsisakė „E. 
Lietuvį“ antram pusmečiui, o vėliau pre
numeratą pasižadėjo pratęsti ir ateinan
tiems metams.

Laikraščiui paremti loterijos bilietų pla
tinimas sekasi gerai. Tikimės, kad visi bi
lietai bus išplatinti.

Leigh DBLS skyrius liep&»-19 d. ruošia 
ekskursiją j Dariaus ir Girėno minėjimą 
Manchesteryje.

VOKIETIJA
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

Brandos egzaminus abiturientai baigė 
laikyti gegužės 16 d. Tą pačią dieną per 
pietus jau buvo žinoma, kad išlaikė visi 
penki. Direktorius pasveikino juos val
gykloje, bebaigiant pietauti. Šių metų abi
turientai: A. Krivickaitė, A. Šaduikytė, P. 
Urbanas, R. Žaliukas, A. Vasiliauskas.

MOTERŲ KLUBAS TURI SAVO 
PATALPAS

Hamburgo Lietuvių Moterų Klubą pri
glaudė Vokiečių Katalikių moterys. Jos 
turi didelį, gražų namą, užleido mums vie
ną kambarį ir mes galime naudotis viskuo, 
kas yra namuose.

Už tai mes esam labai dėkingos admi
nistratorei p. Lukas. Bet kai gerai, tai no
rima turėti dar geriau.

Dr. Pašaitienei susipažinus su naujai pa
skirtu Hamburgo ir Šlesvig Holšteino vys
kupu dr. Eirandenburg ir papasakojus jam 
apie Lietuvių Moterų klubą, kuris norėtų 
turėti kur nors patalpą savo reikalams ir 
galėtų įsirengti pagal savo skonį, vysku
pas išklausė ir paskyrė mums audienciją. 
Balandžio 8 d. M. K. narės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, atvyko pas dr. Bran
denburg ir buvo jo maloniai priimtos. Au
diencija truko 30 minučių ir buvo išsikal
bėta visais rūpimais reikalais.

Vyskupas pažadėjo progai pasitaikius 
parūpinti mums patalpą, kaip turi daugu
mas užsieniečių. Atminimui visi kartu nu
sifotografavo.

Tikimės, kad anksčiau ar vėliau mūsų 
norai išsipildys.

LIETUVIŲ DIENA MIESAU
Miesau yra nedidelis kaimas netoli Kai- 

serslautemo. Jame gyvena kelios lietuvių 
šeimos, lietuvių, kurie dirba pas ameri
kiečius LS tarnyboje. Iš lėto čia susikris
talizavo LB branduolys, kurio nariai gy
vena plačiose apylinkėse. Ypačiai verta 
suminėti, kad Miesau LB apylinkė savo 
aktyvumu praneša savo kaimynus, Kai- 
serslauterno ir Saaro LB apylinkes. Prieš 
dvejus metus Miesau LB apylinkė pradė
jo ruošti dr. Sereikos pievoje Joninių iš
kilmes. Šiemet jos įvyko šeštadienį, birže
lio 21 d. Su Joninių mintimi buvo sujung
ta eilė kitų lietuviams brangių datų.

Taip katalikų pamaldomis Elschbacho 
bažnyčioje buvo paminėta 35 metai nuo 
bolševikinio pavergimo pradžios. Prisi
minta taip pat karo pradžia ir 1944 m. va
sarą prasidėjusi ilgoji pavergimo banga. 
Bronius Liubinas savo pamoksle skatino 
ypač tuos lietuvius, kurie nepajėgia savo 
vaikų išmokyti lietuvių kalbos, įkvėpti 
jiems bent norą būti gerais žmonėmis ir 
nesigėdyti savo tėvų kilmės. Pamaldų me
tu liturginius skaitymus atliko Antanas 
Banaitis ir stud. Petras Nevulis. Po šv. 
mišių bažnyčioje buvo sugiedotas Tautos 
himnas.

Tolimesnei programai susirinko apie 80 
lietuvių į dr. Sereikos pievą Miesau vieto
vėje. Čia prie laužo Algimantas Daubaris 
kepė mėsą, o Juozo Nevulio žinioje buvo 
visa eilė gėrimų ir valgymų, šventės pro
gramą pradėjo Miesau LB apylinkės pir
mininkė Hilda Žakienė, pasveikindama 
dusi rink u sius, pažymėdama susitikimo 
tikslus ir pakviesdama dienos paskaitinin
ką stud. Petrą Nevulį tarti žodį. Petras 
Nevulis labai gerai paruoštoje paskaitoje 
kalbėjo apie šių metų sukaktuvininkus 
vysk. Motiejų Valančių ir menininką M. 
K. Čiurlionį. Kalbėtojas iškėlė abiejų di
džiųjų lietuvių darbus ir jų nenykstan
čius nuopelnus lietuvių tautai. Po paskai
tos sekė vaikų žaidimai ir jų varžybos, ku
rias pravedė Klemensas Zakis.

Galiausiai gyvuose pokalbiuose nuotai
kingai leido laiką susirinkusieji, kol užėjęs 
smarkus lietus užbaigė visas linksmybes 
anksčiau, negu planavo rengėjai ir daly
viai. Nors bendrai išbūta tik 5 valandas, 
tačiau susirinkimą reikia laikyti labai pa
sisekusiu.

Apie 20 žmonių dar nevažiavo namo, o 
susispietė dr. Sereikos bute ir ten tęsė 
linksmybes iki sekmadienio ryto.

B. L.

JAUNIMUI
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 

JAUNIMO TRECIASIS SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo su

važiavimas, trečiasis nuo Kanados ir JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos įsteigimo 1973 
m., įvyko Western Ontario universitete, 
Londono mieste, Kanadoje. Suvažiavimo 
rengėjai — Kanados LJS ir JAV LJS Val
dybos. Suvažiavimas truko dvi dienas, 
1975 m. gegužės 17-18 d.

Susirinko daugiau 100 Jaunimo kongre
so atstovų loei kandidatų, Kongreso orga
nizatorių bei Lietuvių bendruomenės pa
reigūnų. Pagrindinis suvažiavimo tikslas 
— pradėti ruošti Kanados ir Amerikos at
stovus kelionei ir pareigoms Pietų Ameri
koje. Programos eigoje buvo apžvelgtos 
šiuometinės nuotaikos įvairiuose kraštuo
se, kur jaunuomenė ruošiasi Kongresui, 
pasigilinta Kongreso idėjinėje plotmėje, 
aptarti būdai bei priemonės atstovams 
pradėti prieškongresinį darbą savo vieto
vėse. šalia bendros visiems suvažiavimo 
dalyviams skirtos programos buvo ir at
skiri Kanados ir JAV LJS tarybų bei tų 
kraštų JK atstovų pasitarimai.

Kalbėjo PLB pareigūnai
Po suvažiavimo atidarymo ir sveikinimo 

žodžių (kurių tarpe buvo ir sveikinimo 
raštas, gautas iš III PLJK ir PLJS Valdy
bos pirmininko kun. Antano Saulaičio, 
Brazilijoje), pirmieji pranešimai atiteko 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso globė
jos — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės — 
pareigūnams. Romas Kasparas (PLB vi- 
cepirm. jaunimo reik.) suglaustai nupasa
kojo, kur ir kaip kitose pasaulio ivetovėse 
jaunimas ruošiasi Trečiajam kongresui. 
Jis pažymėjo, jog kai kuriose šalyse, pvz. 
Didžioje Britanijoje, Kolumbijoje bei Ve- 
nezueloje, Kongreso reikalais dar labai 
mažai kas rūpinasi ar domisi. Ateityje bus 
stengiamasi užmegzti glaudesnius ryšius 
su tų kraštų jaunimu bei bendromis lietu
vių organizacijomis.

Kiek ilgiau R. Kasparas stabtelėjo prie 
Kongreso ruošos tose Pietų Amerikos ša
lyse, kur bus patys Kongreso įvykiai šių 
metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje. 
Argentinoje, kur programa bus pradėta 
gruodžio 20 d. JK Stovykla bus pradinė 
Kongreso dalis. Be to, numatytas Kongre
so pristatymas pačioje sostinėje Buenos 
Aires. Kongreso ruošos darban įtraukti 
tiek jauni, tiek vyresnieji kolonijos lietu
viai, ir visas darbas vyksta specialiems 
uždaviniams sudarytose komisijose.

Urugvajuje bus trumpiausia JK progra
ma. Į Montevideo miestą kon gresi ninkai 
persikels laivu iš Buenos Aires uosto, čia 
numatomas JK Talentų vakaras.

Brazilijoje, Sao Paulo mieste bus pas
kutinės JK programos dalys. Čia numato
ma pasitikti naujuosius metus ,o sausio 1 
d. JK atstovai ir kiti vyks į III PLJK Stu
dijų dienas. Jos bus Itaici miestelio pašo
nėje, tolokai už Sao Paulo miesto. Tuo pat 
metu po įvairias Brazilijos vietoves numa
toma pavežioti kitus JK dalyvius — eks
kursantus. Studijų dienoms, ekskursijoms, 
finansams ir kitiems JK ruošos reikalams 
sudaryta visa eilė darbo komisijų.

R. Kasparas toliau pastebėjo, jog Pietų 
Amerikoje vyrauja kitokios nei šiaurės 
Amerikos, Europos ar Australijos politi
nės tradicijos. Pažymėtinos ii- kitokios so
cialinės bei ekonominės sąlygos, kuriose 
lietuviai turi darbuotis, ruošdamiesi savo 
Kongresui. Tačiau nepaisant įvairių kliū
čių, Kongreso ruošos bendras vaizdas yra 
neblogas, o jaunuomenės noras, ryžtas ir 
entuziazmas, atrodo, galės įveikti visas iš
kylančias problemas.

Toliau jaunajai auditorijai kalbėjo PLB 
pirmininkas inž. Bronius Nainys, tema 
„Jaunimo kongreso užduotis jo dalyvių ir 
visuomenės akimis“. Savo žodyje jis la
biausiai nagrinėjo paties Kongreso esmę, 
idėjinį pagrindą. Br. Nainys padalijo Kon
greso judėjimą į tris pagrindines fazes. 
Pirmoji, tai paruoišamieji darbai, kurie 
vyksta visame pasaulyje išsisklaidžiusio 
jaunimo tarpe; antroji — pats įvykis Pie
tų Amerikoje, akivaizdžiausia Kongreso 
dalią: o trečioji, ir pati svarbiausioji, tai 
pokongresinė veikla, kuri turi išsivystyti, 
jaunimui vykdyti Kongrese padarytus 
nutarimus.

Br. Nainys dar supažindino suvažiavi
mo dalyvius su PLB valdybos ir kitų ben
druomeninių institucijų (ypačiai LB apy
linkių) dedamomis pastangomis sutelkti 
reikalingas lėšas.

Po oficialių kalbų ir pranešimų vyko 
simpoziumai ir debatai.

Kalbos mokėjimo reikšmė
Putnamo vienuolė sesuo Igne Marijo- 

šiūtė pakviesta kalbėti apie lietuvių kal
bos reikšmę — „Lietuvių kalba — raktas 
ir kliūtis“. Prelegentė pastebėjo, jog šių 
dienų jaunimas turi pats padaryti spren
dimą tapti sąmoningais lietuviais. Tik ap
sisprendus, galima kalbėti apie kalbos to
bulinimą ir Svarinimą nuo įvairių svetimų 
tautų įtakų. Jos nuomone, viena pagrin
dinių kalbos nykimo priešasčių yra tai, 
kad daugumas jaunimo yra tik „pusiniai“ 
lietuviai, t. y. tokie, kurie nėra pilnai už
siangažavę, kuriems lietuvybė yra vien 
pramoga, be tikslo ir be krypties, kurie 
lietuvybę priskiria prie laisvalaikio užsi
ėmimų.

Sesuo Igne toliau nurodė visą eilę pa
vyzdžių, kaip įmanoma tobulintis lietuvių 
kalboje. Vienas akivaizdžiausių buvo jos 

susitikimas su vienos pažįstamos mažame
čiais vaikais, kurių žodynas, anot Ignes, 
buvęs kur kas didesnis už jos pačios. Jos 
manymu, Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nimui kur kas lengviau mokytis lietuvių 
kalbos, kadangi šalia šeštadieninių litua
nistinių mokyklų ir gausingų organizacijų 
yra ir universitetai, kurie suteikia studen
tams užskaitus už išeitą kursą.

Sesuo Igne savo žodį baigė ragindama 
visus „pirmiausia daryti tai, kas būtina, 
paskui tai, kas reikalinga, toliau tai, kas 
naudinga, o tik paskutinėje vietoje tai, 
kas malonu“.

Elitas — visuomenė
Studentai Viktoras Nakas (iš Detroito) 

ir Juozas Gudinskas (iš Toronto) dalyva
vo debatuose, kur pateiktas toks klausi
mas: „Yra reikšmingiau ugdyti elitą, nei 
rūpintis visa lietuvių visuomene“. V. Na
kas argumentavo už tą teiginį. Aprėžęs 
elito sąvoką, kaip tam tikrą vadovaujan
tį visuomenės sluoksnį, prelegentas teigė, 
jog elitas yra būtinas, norint išlaikyti lie
tuvišką identitetą išeivijoje. Anot jo, eli
tui gali priklausyti visi tie, kurie yra są
moningai padarę sprendimą būti lietuviais 
ir skleisti tą idėją kitų tarpe. Be jų visuo
menė stokoja krypties ir tikslo ir tampa 
neorganizuota masė. J. Gudinskas, nors ir 
sutiko su elito vaidmeniu visuomenės tar
pe, pastebėjo, jog elitas yra įmanomas tik 
tuomet, kai yra visuomenė, iš kurios jis 
gali išaugti. Vien elitu rūpintis yra užsi
daryti savyje. Prelegento nuomone, tokį 
„žingsnį atgal“ padarė kai kurios jaunimo 
organizacijos, kurios dabar yra arba nu
silpusios, arba dar tebegyvenančios tarpu
savio nesutarimų bei nesantaikos ženkle.

Jaunimas ir rezistencija
Ką jaunimas, gyvenąs Šiaurės Ameriko

je, Europoje ar kitur, gali daryti Lietuvos 
laisvės bylos atžvilgiu? Toks klausimas 
patiektas trims prelegentams — simpoziu
mo dalyviams; moderavo Algis Čepas (iš 
Toronto). Pirmasis prelegentas Mindau
gas Pleškys (PLJS Ryšių centro vadovas 
Čikagoj) trumpai apžvelgė lietuvių veiks
nius ir jų veiklos pobūdį. Jis pažymėjo, 
jog didžia dalimi laisvinimo darbas yra 
reakcinio pobūdžio, t. y. veikla dažnai 
vyksta tam tikriems įvykiams jau praėjus 
arba jiems gresiant, pvz. po Kudirkos grą
žinimo kilusios demonstracijos, arba tele
gramų siuntimas, pasklidus gandams apie 
JAV vyriausybės politikos Baltijo tautų 
inkorporavimo atžvilgiu galimą pakeiti
mą. M. Pleškys siūlė Jaunimo Sąjungai ap
siimti ryšininko ir informacijos centro už
davinius politinės veiklos darnumui ir 
greitumui užtikrinti: palaikyti gerus ry
šius tiek su lietuvių organizacijomis, tiek 
su vietovėmis, tiek su ankstyvesnės emi
gracijos lietuvių vienetais. Toliau jis ra
gino jaunimą gyvai domėtis šiandieninė
mis Lietuvos ekonominėmis, socialinėmis, 
kultūrinėmis ir asmens teisės sąlygomis. 
Išskirtinai reikia susitelkti ties Lietuvos 
bažnyčios persekiojimu, ne tik todėl, kad 
mus pasiekia „Kronika", bet ir todėl, kad 
religinė laisvė yra tokia universali idėja, 
kuriai nusižengimas yra aiškiai supranta
mas svetimšalių tarpe. Be to. religija pa
prastai yra gera atspirtis totalitarinei val
džiai. Kai sistemingai ir sąmoningai bus 
kaupiama informacija, tuomet savaime 
bus galima lengviau kalbėti apie politinės 
veiklos planą, kurio dabar ypačiai stoko
jama.

Antroji prelegentė. Rūta Nainytė, tau
tinę rezistenciją suskirstė į keturias dalis: 
literatūrinė rezistencija (kur* apibūdina
mas gyvenimas Lietuvoje ir lietuvių tau
tos siekiai), demokratinė rezistencija (per 
mokslą ar parmoninę techniką), religijos 
rezistencija (pvz. Lietuvos katalikų baž
nyčios kronika) ir ketvirtoji — rezistenci
ja per tautinį sąmoningumą. Rezistencija 
gali būti išreiškiama dviem būdais. Pir
masis yra fizinis (pvz. Kajantos susidegi
nimas, arba lietuvių protestai po nesėk
mingo Kudirkos šuolio į laisvę), o antra
sis yra daug subtilesnis ir gal net svarbes
nis mums išeivijoje — tai sąmoningai su
planuota įtaka gyvenamo krašto žmonių 
tarpe. Mūsų rezistencijos pagrindas yra 
mūsų tautinis sąmoningumas, nes jeigu 
mes nesuvokiame, kas mes esame, tai mes 
neturime nei krypties, nei tikslo.

Trečioji pasisakė Rasa Mažeikaitė iš To
ronto. Savo pastabas ji ribojo asmeninės 
įtakos rezistencijos kovoje aptarimu. Jos 
nuomone, asmeniška įtaka yra ne tik pa
prasčiausias įtakos įrankis, bet ir pavei
kiausias. Turime atsiminti, jog mūsų yra 
tiek mažai, kad dažnai mūsų nelietuviai 
draugai pažįsta tik vieną lietuvį — mus 
pačius. Todėl reikia atsiminti, jog tas ne
lietuvis visą nuomonę apie mūsų tautą su
sidarys iš mūsų vienų. Toks asmeniškas 
ryšys mums turi būti instrumentas, per 
kurį mes perduodame informacijų apie 
Lietuvos jaunimo pastangas, jų rezisten
cijos kovą. Jie rizikuoja savo gyvybes, o 
tai įpareigoja ir mus.

RS — aVč

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — liepos 20 d„ 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
BRADFORDE — liepos 6 d., 12.30 vai. Po 

pamaldų — krikštas.
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