
Pergalės prisiminimai
Gegužės ir birželio mėnesiais įminėjome 

vien tiktai liūdinus ir tragiškus .įvykius 
(Kalantos susideginimas, trėmimai, par
tizanų aukos ir kt.). Atėjo laikas prisi
minti ir Šviesesnius nepriklausomos Lie
tuvos 'gyvenimo momentus, .padėjusius iš
garsinti Lietuvos ir lietuvių vardą.

Vienas iš tokių momentų yra Stp. Da
riaus ir St. Girėno žygis per Atlantą prieš 
44 metus. Jų lėktuvas Lituanika pakilo 
New Yorke 1933 m. liepos 15 d., tikėda
masis laimingai perskristi Atlantą ir pa
siekti laikinąją sostinę Kauną.

Prieš Išskrisdami, savo testamente jie 
rašė: „Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios 
įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą už
davinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu 
sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą 
savo jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptū
nas ar galingasis Perkūnas ir mums bus 
rūstūs — pastos mums kelią į Jaunąją 
Lietuvą ir pašauktų Lituaniką pas save 
— tada tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš nau
jo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam 
žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastangomis ir ne
kviestų Tavęs iį Didįjį Teismą“...

Tie senoviniai dievai, kurių malonės la
kūnai pra'šė, patenkino jų maldavimą. Jie 
nugalėjo Atlantą tokiomis priemonėmis’, 
kokiomis niekas iki tol nebuvo nugalėjęs. 
Lietuvos vardas po šios pergalės nuskam
bėjo visame pasaulyje. Apie drąsiųjų 
mūsų tautiečių pergalingą žygį rašė visų 
kraštų spauda, jų drąsa stebėjosi dau
giausia patyrę aviacijos ekspertai.

Deja, kaip visi žinome, šitoji Dariaus 
ir Girėno pergalė pasibaigė tragiškai. 
Liepos 17 d. ankstybą rytą Lituanika, tu
rėjusi dar nuskristi 404 mylias, nukrito 
Soldino miške, 130 km nuo Eerlyno. Taip 
pat visi žinome, kad abu lakūnai žuvo, o 
jų žuvimo priežastis ir aplinkybes iki šios 
dienos tebegaubia neišaiškinta misterija.

Nebeverta aprašinėti, kaip aerodrome 
susirinkę Kauno gyventojai su gėlėmis ir 
vainikais sutikti Atlantą nugalėjusių la
kūnų, greitai virto siaubingo gedulo ap
imta minia. Toji minia susitiko ir paly
dėjo lakūnų karstus ne džiaugsmo him
nais, o gilaus liūdesio atodūsiais.

Tokia buvo pergalės kaina. Pergalėto
jai žuvo, bet jų atliktas žygis amžiams 
pasiliko gyvas lietuvių širdyse. Lituanika 
tapo lietuviško idealizmo simboliu. Ir 
šiandien, po tiek daug metų, nesurasi pa
saulyje lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs 
apie Dariaus ir Girėno žygį ar nesi
džiaugtų jų didžiąja pergale.

Antroji pergalė, kuri prieš 40 metų taip 
pat išgarsino Lietuvos vardą, buvo Euro
pos krepšinio meistro vardo išsakoviji- 
mas. Gal būt ši pergalė nebuvo tokia 
reikšminga tarptautiniu atžvilgiu, ibet lie
tuviams tai buvo didžiulė moralinė jėga, 
neaptemdyta jokių tragedijų šešėliais.

Štai ką apie tą įvykį dar ir po daugelio 
metų rašė mūsų spauda.

„Milžiniškos ovacijos ir Lietuvos him
no garsai pasveikino naująjį Europos 
krepšinio nugalėtoją. Rungtynės buvo 
transliuojamos per radiją. Kai latvių or
kestras grojo Lietuvos himną, kartu jį 
džiaugsmingai giedojo visa Lietuva. Kau
ne minios pasipylė į gatves, šoko, daina
vo, bučiavosi ir siuntė sveikinimo tele
gramas. 50.000 minia užtvindė Kauno gat
ves, kuriomis nugalėtojai vyko. Lietuvos 
vardas mirguliavo visos Europos spaudos 
puslapiuose. Radijo stotys skelbė didžią 
Lietuvos pergalę“ (Draugas, Nr. 243, 1957 
m.).

Žinoma, žiūrint šių dienų akiims, tarp
tautinių sporto rungtynių laimėjimas ne
bėra jau toks svarbus reikalas. Tačiau 
reikia atsižvelgti į anų dieni; sąlygas, 
įvykius matyti anų dienų akimis. Lietu
va tada buvo dar jaunutė, nė dvidešim
ties metų nesulaukusi valstybė. Tai ma
žai kam žinomas nykštukas prie Baltijos. 
Ir štai tas nykštukas, tas mažytis kelmas, 
išvarto didelius sportinius vežimus ir su
šunka pasauliui — mes čia! Ir kaip gi 
nesidžiaugti, kaip nesididžiuoti tokia sal
džia ir malonia pasaulinio masto pirmą
ja pergale!

Atrodo, kad yra verta ir prasminga ša
lia mūsų istorinių įvykių, šalia valstybi
nių švenčių, šalia tragiškųjų tautos išgy
venimų prisiminti ir tuos momentus, ku
rie džiaugsmingai jaudino tautą, kėlė jos 
savigarbą ir pasitikėjimą savimi.

Per trumpas buvo Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpis. Visas jėgas sutelkę 
krašto ūkiui atstatyti, gal ne visada spė
jome pastebėti, paskatinti ir paremti 
mokslo, meno, sporto, literatūros ir kitus 
talentus. Tačiau ir tai, kas padaryta, jau 
buvo daug. Nežinia, kokiais darbais būtų 
pagarsėję „Lituanikos žygio įkvėpti jau
nieji Lietuvos sūnūs“, į kokias aukštu
mas būtų iškilę laisvos Lietuvos sporti
ninkai, mokslininkai ir kitų kultūros sri
čių jaunieji darbininkai. Nebeturėdami 
laimės toliau džiaugtis jaunos tautos lai
mėjimais, pasidžiaukime ir pasididžiuo-1 
kime bent tomis neskaitlingomis pasau
liui Lietuvos vardą apskelbusiomis per
galėmis.

Kinija pirmą kantą po daugelio metų 
įsileido spaudos atstovus į Sinkiango pro
vinciją, kuri turi daugiau kaip 1.500 my
lių ilgumo sieną su Sovietų Sąjunga. Re
voliucinio komiteto užs. reik, skyriaus at
sakingais tarnautojas korespondentams 
pareiškė: „Beveik kiekvieną dieną kur 
nors iškyla sienų problemos su Sovietų 
Sąjunga“. Pasienyje esą daug kariuome
nės galimiems įsiveržimams atremti. Di
džiuliai plotai Sinkiango provincijoje 
skaitomi diskutuotina teritorija.

NESUPRANTA VIENAS KITO
Spaudoje laikas nuo laiko pasirodo bai

mingų apraiškų, kad du didieji preziden
tai (J. Carter ir L. Brežnevas) vienas ki
to nesupranta. Esą, dėl JAV prezidento 
žmogaus teisių .politikos, kurią Brežnevas 
supranta kaip kišimąsi į svetimus reika
lus, nutrūko ginklų apribojimo (Salt) pa
sitarimai, ir abi šalys pradėjo dar inten
syviau ginkluotis. Daugiausia tuo esą su
sirūpinę vokiečiai. Būdamas Vašingtone, 
kancleris Schmidt bandysiąs paveikti 
JAV prezidentą įrodinėdamas, ikad dabar
tinė bekompromisinė politika galinti pri
vesti prie nepageidaujamo konflikto.Vo
kiečiai norėtų, kad JAV ir Sovietų S-ga 
iki išių metų galo susitartų dėl strateginių 
ginklų apribojimo.

Jiems taip pat rūpi santykiai su Rytų 
Vokietija ir savųjų tautiečių sugrąžini
mas iš Sov. S-gos.

VATIKANO ATSTOVAS
Apie Vatikano atstovą Religijos dar

buotojų konferencijoje Maskvoje „Soviet 
News“ (birželio 21 d.) šitaip parašė: 
„Amerikietis John Long, 52 metų am
žiaus, (kuris yra Vatikano, Krikščionių 
vienybei propaguoti sekretariato viršinin
kas, konferencijoje atstovavo šventajam 
Sostui. Atidarymo dieną jis pasakė kal
bą, kurioje išreiškė viltį, kad konferenci
ja prisidės prie pasaulio taikos ir tautų 
santykių pagerėjimo.“ Nieko neminima, 
ar John Long priklauso dvasiškių luo
mui.

STEBUKLINGAS TANKAS — GEPARD
Vokiečių karo vadovybė pademonstra

vo naują tanką, kuris neturi sau lygaus 
pasaulyje. Jo vardas — Gepard. Tankas 
sveria 45 tonas, važiuoja 40 m. p. v., ap
ginkluotas dviem 35 mm patrankom. Ge
pard yra pajėgus numušti greičiausią lėk
tuvą, skrendantį labai mažam aukštyje. 
Jis suseka taikinį per 10 mylių, o per 6 
sekundes atidaro į jį ugnį iš abiejų pa
trankų, po 550 šūvių .per minutę. Tankas 
gali operuoti dieną ir naktį, gerame ir 
blogame ore. Nudažytas specialiais da
žais, apsaugoj ančiais nuo susekimo 
infra-raudonais spinduliais. Apsaugai nuo 
pridšo sviedinių, kurie patys suranda 
įkaitusius objektus, šalto oro siurbliai at
vėsina dujas, prieš joms išeinant. Specia
lūs šarvai apsaugoja įgulą (3 žmonės) 
nuo visokių sukrėtimų, įskaitant atomi
nes bombas. Specialūs filtrai apsaugo nuo 
radiacijos, bakterijų ir chemikalų. Taiki
nį surandanti radaro sistema, kontroliuo
jama kompiuteriais. Vieno tanko kaina 
— apie 1.5 mil. svarų.

NEUTRONO BOMBOS
Skelbiama, kad amerikiečiai nutarė iš

bandyti neutrono bombas, kurių stipri ra
diacija sunaikina žmones, bet nesugriau
na namų. Kiti šaltiniai skelbia, kad tos 
bombos buvo jau prieš 10 metų išbandy
tos, bet buvęs gynybos ministras Macna- 
mara politiniais sumetimais buvo jų ga
mybą sulaikęs.

Šiaip ar taip būtų žymiai geriau, jei 
kas nors išrastų bombas, kurios sugriau
na namus, bet palieka gyvus žmones.

PABĖGO KINIJOS LAKŪNAS
Komunistinės Kinijos lakūnas, eskad

rilės vadas Fan Yuon-Yen su Mig 19 lėk
tuvu pabėgo pas nacionalistus į Taivaną 
(Formozą). Pagal seną Taivano valdžios 
įsipareigojimą, jam už tai bus išmokėta 
5.000 uncijų aukso, kurio vertė būtų 
£470.000.

MERCEDES UGANDAI
Uganda užsakė Vokietijoje 600 praban

ginių Mercedes limuzinų. Prezidento 
Amino parėdymu, jie turį būti šarvuoti, o 
viduje įrengtas labai geras oro vėdini
mas ir priemonės susisiekti su rūmų sar
gyba. Tačiau Daimler Benz paneigė, kad 
automobiliai turį būti šarvuoti.

SIENŲ PROBLEMOS ATSISAKĖ ATVYKTI
Sovietų S-gos elektro-chemijos eksper

tas, prof. Ben Levich per penkerius me
tus negavo leidimo emigruoti į Izraelį. 
Vakarų mokslininkai buvo nutarę Oxfor- 
de surengti Levicho 60 metų sukakties 
proga konferenciją, į kurią, be jo paties, 
buvo pakviesta 300 Sovietų mokslininkų. 
Jie visi atsisakė dalyvauti.

Konferenciją rėmė 19 Nobelio laurea
tų, JAV mokslo akademija ir keletas ki
tų mokslinių įstaigų. Iš pakviestųjų so
vietų mokslininkų daugiau kaip 20 atsa
kė pareikšdami, kad Levich esąs niekuo 
nepasižymėjęs.

ARKIV. LEFEBVRE DĖMESIO CENTRE
Paprastai didžioji anglų spauda per 

daug nesidomi katalikų reikalais, nes 
dauguma gyventojų yra anglikonai anba 
visiškai abejingi tikėjimo reikalams. Vi
siškai kitaip atsitiko su popiežiaus su
spenduotu arkivyskupu Lefebvre. Kai jis 
Šveicarijoje lįjšlventino pirmuosius savo 
„revoliucionierius“ kunigus, visi didieji 
Londono dienraščiai, nustūmę į šalį tuo 
metu vykusias jubiliejines Wimibledono 
teniso pirmenybes, ilgiausius straipsnius 
paskyrė buvusiam prancūziškai kalban
čiosios Afrikos apaštališkajam delegatui, 
ankiv. Marcel Lefebvre. Išnagrinėta jo 
dabartinė padėtis, praeitis ir ateitis.

Nors dienraščių religinių reikalų kores
pondentai stengiasi kiek galėdami išsilai
kyti neutralūs, bet, gerai pastudijavus jų 
išvedžiojimus, galima jausti, kad šiuo at
veju jie yra linkę palaikyti popiežiaus 
pusę. Nors aiškiai to ir nepasakydami, 
jie bando užakcentuoti, kad, sovietiniu 
žargonu betariant, arkiv. Lefebvre eina 
i'š vien su atlgyvenomis.

Primenama, kad ankiv. M. Lefebvre da
lyvavo Vatikano II Santaryboje ir kartu 
su kifais priėmė jos nutarimus (to nesi- 
gina ir pats arkivyskupas). Vėliau jis ap
sižiūrėjo, kad per toli nueita ir pradėjo 
žygį už senosios tvarkos sugrąžinimą. 
Pirmiausia buvo griebtasi už lotyniškųjų 
mišių grąžinimą, nes ši reforma buvo 
greičiausia eilinių katalikų pastebėta. Ji 
buvo pats pirmasis pleištas, pradėjęs ti
kinčiuosius skelti į dvi dalis. Iš tikrųjų, 
anot vieno laikraščio, lotyniškosios mi
šios yra tiktai giliai plaukiojančio ledo 
kalno viršūnė.

Antrosios Vatikano Santarybos sukeltą 
katalikų tarpe skilimo procesą, kurį ar
kiv. Lefebvre nori sugrąžinti į senas vė
žes, „TheGuardian“ (liepos 9 d.) kores
pondentas J. Gregory šitaip apibūdina: 
„Tai yra košmaras, kuris dabar persekio
ja Lefebvre, nes jis, kartu su kitais kon
servatyviaisiais, sutiko su baigiamojo Va
tikano II Santarybos komunikato vieny
bės dvasia, o dabar baiminasi dėl jos re
zultatų. Dabar jam atrodo, kad padaryto
sios reformos mielai priima protestantus 
kaip bendrakriikščionius, kalbasi su ko
munistais, kaip su tokiais pat žmonėmis 
(fellow men), pakeičia mišias, suteikiant 
joms kitokį prasmės atspalvį, atidaro du
ris Bažnyčios demokratėjimo principui“.

Arkiv. Lefebvre po (šių reformų pama
tęs, kad katalikų Bažnyčia eina pralaimė
jimo keliu: Roma infiltruota neomoder- 
nistų ir neoprotestantų, o pats popiežius 
padarytas tarsi paiklšiu, komunistų bei 
kitokių atlydžio šalininkų auka.

Dauguma laikraščių mano, kad jei po
piežius nejpasiskubins arkivyskupo Le
febvre ekskomunikuoti, tai jo sukuntoij 
atskala, ypačiai kol nėra konsekruotas jo 
įpėdinis (vyskupas), pamažu sunyks. Ta
čiau to skilimo žala jau dabar yra labai 
stipriai juntama, ir ji sudaro popiežiui 
didelių rūpesčių.

RYGA — DVIKALBIS MIESTAS
„Evening Standart“ (birž. 28 d.) apra

šo seną Baltijos miestą Rygą, kurioj „So
vietinė jėga ne visada lengvai įveikia 
tautinį išdidumą“.

Rygoje, kaip ir visur pasaulyje, vaikai 
ir paaugliai mėgsta rašinėti ant sienų. 
Viešųjų išviečių sienos esančios aprašinė
tos įvairiais šūkais, o kad ir ateiviai su
prastų, pridedami rusiški vertimai.

Ta proga nurodoma, kad Latvijos sosti
nė esanti išsivysčiusi į didelį pramonės 
centrą bei uostą, ir todėl sutraukianti la
bai daug rusų. Latvijoje, o taip pat Lie
tuvoje ir Estijoje gyvenimo lygis esąs žy
miai aukštesnis, nei likusioje Sovietų Są
jungoje. Krautuvėse esą pakankamai 
kasdieniškų prekių. Rygos turguje gali
ma gauti daugiau mėsos, negu Maskvoje. 
Miestas nedaug atsilekąs nuo Skandina
vijos kaimynų.

Vilkas ir jaunimas
VLIKo valdybos narys jaunimo rei
kalams Antanas Sabalis atsako į 
klausimus informacijos reikalams 
nario Broniaus Bieliuko, norinčio 
supažindinti visuomenę su VLIKo 
ir lietuvių išeivių jaunimo santy
kiais.

iB. Kokie yra VLIKo santykiai su išei
vijos jaunimu?

S. VLIKo santykis su išeivijos jaunimu 
yra dalinis, o ne absoliutus. Jaunimas 
žiūri į politiką, kaip į vieną iš specialy
bių. VLIKui rūpi turėti tampriausius ry
šius bent su ta lietuvių jaunimo dalimi, 
kuriai rūpi politiniai reikalai.

'B. Kokia jaunimo dalis domisi politi
niais klausimais?

S. Tikslios statistikos neturime. Kiek 
tenka susigaudyti — mažiau pusės. VLIK
ui rūpi ne iš viso politiniai klausimai, bet 
pirmoj eilėj tie, kurie yra susiję su Lie
tuva. Tuo būdu tas procentas dar suma
žėja. Reikia spėti, kad kas trečias ar ket
virtas domisi politika.

B. Kokio jaunimo norėtum?
S. (Būtų idealu, kad kiekvienam jaunuo

liui rūpėtų Lietuvos laisvinimo reikalai. 
Reikia tąja kryptimi eiti. Tai daro Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir kraštų 
jaunimo sąjungos.

IB. Kokias jaunimo pažiūras pastebi?
S. Jaunimui yra labiau suprantama ne

diferencijuota 'politinė veikla. Gal būt to
dėl, kad, palyginus su Lietuvos problemos 
dydžiu, jam, jaunimui, ideologinis klau
simas laisvinimo darbe yra antraeilis. 
Tačiau nediferencijuota veikla taip pat 
turi savo problemas. Pavyzdžiui, kur bū
tų išmokstama politinės grupinės dinami
kos, jeigu diferencijuotos veiklos visai 
nebūtų? VLIKo pagrindinis uždavinys yra 
atstovauti Lietuvių tautos politinei valiai 
turėti savo laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. VLIKas veikia pasauliniu 
mastu. Jis nekalba bendrai išeivių, ar ku
rio krašto išeivių vardu. Tai PLB ir kraš
tų bendruomenių kompetencija. Lietuvių 
išeivių jaunimo politinę mintį reprezen
tuoja PLIS ir kraštų jaunimo sąjungos. 
Iš kitos pusės Bendruomenė ir Jaunimo 
sąjunga nekalba Lietuvos vardu. Todėl 
nepaprastai svarbus yra politinės veiklos 
koordinacijos klausimas. Tai yra vienas 
VLIKo uždavinių.

B. Neseniai (įvyko VLIKo ir PLIS susi

SeptijnioS DIENOS
— Spaudos žinioms, Sovietų diplomatas 

V. Černyševas New Yorke buvo užpultas 
gatvėje ir sumuštas.

■— Aktorius Telly Sav.alas, kuris TV 
detektyvų filmose vaidina Kojak, buvo 
apvogtas Los Angeles viešbutyje. Neteko 
36.350 dolerių pinigais ir brangenybėmis.

— Federal. Kriminalinis Biuras Wies- 
badene paskelbė raportą, kuriame sako
ma, kad Vak. Vokietija pasidarė nelega
lios ginklų prekybos centras. Tūkstančiai 
įvairių ginklų ir amunicijos pranyksta 
juodoje rinkoje.

— Daugiau kaip 55.000 svarų vertės pi
nigais ir brangenybėmis pavogta iš Saudi 
Arabijos ambasadoriaus rezidencijos 
Londone.

— Nato vadovybė nutarė vieną vokie
čių generolą paskirti antruoju Nato pa
jėgų Europoje viršininko gen. A. Haig pa
dėjėju. Jo pavardė dar nepaskelbta.

— Nesusipratimams dėl atlyginimo ir 
rasinės diskriminacijos išvengti, Anglijos 
katalikų vyskupai nutarė parduoti Pietų 
Afrikoje Consolidated Gold Fields akci
jas (11.211), pasilikdami sau tik vieną 
akciją.

— Tasso žinių agentūra paskelbė, kad 
JAV vyriausybės nutarimas gaminti neut
rono (mirties spindulių) bombas, galįs 
pakenkti susitarimams dėl ginklų apribo
jimo.

— Maskvoje buvo užpultas JAV tele
vizijos reporteris B. Redimont, filmavęs 
prie vieno alaus baro.

— Vokiečių mokslininkai skelbiasi išra
dę specialią dirbtiniems dantims gaminti 
medžiagą, kuri pamažu įauganti į žandi
kaulį.

— Meksikoje ekskomunikuotas Acapul- 
ko vyskupas Rafael IBello Ruiz už arki
vyskupo M. Lefebvre rėmimą.

— Olimpnį kaimą Montrealyje numato
ma perdirbti į 980 butų, kurių mėnesinė 
nuoma būtų nuo 250 iki 750 dolerių.

— Iš visų Europos kraštų Britanija la
biausiai užteršia orą sieros dvideginiu, 
kuris kenkia upių ir ežerų žuvims ne tik 
Anglijoje, bet ir kituose kraštuose — dau
giausia Norvegijoje.

— Per liūtis ir potvynius Prancūzijoje 
žuvo 26 žmonės.

— Prezidentas Amin įsakė Makerere 
universiteto profesoriams neišeiti iš uni
versiteto rajono, norėdamas užkirsti ke

tikimas seminaro forma. Kaip vertini tą 
įvykį?

S. Tai buvo pirmasis politinis susipaži
nimas. Vieni kitus išklausė, vyko gyvos 
diskusijos. Susitikimas buvo sėkmingas. 
Asmeniškai pasigedau kai kurių susitari
mų konkrečios veiklos atžvilgiu. Bet gal 
tai būtų per daug tikėtis iš pirmo susiti
kimo ir susipažinimo. Šiaip jis buvo la
bai naudingas visiems. Jei mums pavyks 
išlaikyti su PLJiS nuoširdų ryšį ir toliau, 
tai sakysim, kad seminaras buvo nuošir
daus ryšio pradžia.

B. Ar VLIKas cenzūravo jaunimo min
tis?

S. Ne. Cenzūra nieko bendro neturi ne 
tik su demokratija, bet ir su auklėjimu. 
VLIKo žmonės turi pakankamai intelek
tualinės, dvasinės stiprybės savo įvairias 
pozicijas išaiškinti, nesigriebdami cenzū
ros. Ji VLIKui nereikalinga.

IEl Norėčiau, kad pasisakytum apie ar
timiausios ateities ir, anot dr. Vytauto 
Vygando, vidurinės ateities santykius su 
jaunimu.

S. Ateityje yra būtina turėti eilę pasi
tarimų su jaunimui vadovaujančiais, kad 
būtų iišsiaišknta — kuo mes vieni kitiems 
galime padėti? Jaunimas turi gabių žmo
nių, kurie gali ir veikia patys savo nuo
žiūra ir gali padėti laisvinimo darbe. 
VLIKas turi patirtį ir lėšas. Šį derinį iš
vysčius plačiu mastu, Lietuvos laisvinimo 
darbas įgautų naujų gyvybės elementų.

B. Kada prasidėjo VLIKo — Lietuvių 
jaunimo santykiai?

S. Nuo Trečiojo jaunimo kongreso. Už
augo jaunoji karta, kuri laimingu būdu 
susidomėjo dviem pagrindiniais įvykiais: 
Simo Kudirkos tragišku šuoliu į laisvę ir 
Romo Kalantos gyvybės auka, šiai kar
tai įsisąmoninus, kad jaunimas turi poli
tinių uždavinių ir kad gali efektingai pa
sireikšti — prasidėjo politinės veiklos re
nesansas. Jis nėra visuotinis. Pati PLJS 
ir kraštų jaunimo sąjungos jį gilina ir 
plečia gana sėkmingai.

B- Kaip žiūri į jaunimo pagalbą Lietu
vos išlaisvinimui?

S. Lietuvos išlaisvinimo problema yra 
labai didelė. Jai nugalėti reikia žmonių, 
kurie būtų didesni už problemą. Jeigu iš
eivijos jaunoji generacija išugdys tokių 
žmonių — problema bus nugalėta. Tikiu, 
kad jaunimas tai padarys. (ELTA) 

lią jiems pabėgti iš Ugandos.
— Genuos teismas nutarė panaikinti 

visus cigarečių pardavimo automatus Ita
lijoje. Tuo būdu norima apsaugoti nepil
namečius (iki 14 m.) nuo galimybės įsi
gyti rūkalų.

— Per pirmus penkis mėnesius iš Ang
lijos ir Valijos policjos savanoriškai pa
sitraukė 236 asmenys. Priežastys — ma
žas atlyginimas ir ekonominiai suvaržy
mai.

— Meksikos vyriausybė atsisakė duoti 
vizą .arkiv. Lefebvre, kuris norėjo aplan
kyti įvairias krašto vietas.

— Susidūrus sunkvežimiui su autobu
su, prie Maskvos buvo užmušta 15 karei
vių.

— Britų gynybos ministras F. Mulley 
viešai pareiškė, kad jis nepritaria Labour 
partijos vykdomojo komiteto paruoštam 
planui dar sumažint krašto gynybos iš
laidas.

— Romoje pasirodė nauja knyga, ku
rioje išspausdintas ankiv. Lefebvre susi
rašinėjimas su popiežium. Jos viršelyje 
esą parašyta, kad knyga „sudrebins Va
tikaną“.

— JAV nepriklausomybės šventės pro
ga (liepos 4 d.) prezidentą J. Carterį te
legrama pasveikino L. Brežnevas.
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PARAŠTĖJE
O. V. MILAŠIUS

Gegužės mėnesio gale įvyko K. Bradū- 
no suplanuotos Poezijos dienos Chicago- 
je. Vienas įdomiausių tų dienų programos 
punktų Ibuvo rašytojo A. Vaičiulaičio pa
skaita apie poetą Osikarą Vladislovą Mi
lašių, kurią -gražiai atpasakojo J. Pruns- 
kis „Draugo“ kultūriniame priede (Nr. 
130). Čia tas atpasakojimas pateikiamas 
ištisai.

Milašiaus asmuo
Prelegentas visų pirma apibūdino patį 

Milašiaus asmenį. Jis yra daug dirbęs 
Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje. Tai 
komplikuotas. neramus, maištingas žmo
gus. Jį kankino erdvės jausmas, troški
mas išspręsti erdvės problemą, kurią jis 
sprendė panašiai kaip Einšteinas, tik ne 
matematiniu, o filosofiniu -būdu.

Milašius jaunikaitis — buvo vienas iš 
įdomių vaikinų Paryžiuje. Su rašytojais 
sėdėjo kavinėse, buvo gerokas padauža. 
Po tėvo mirties paveldėjo dvarus, ap
imančius 30.000 ha žemės plotus. Gerokai 
pasidaužė ir rašė poeziją, kuri ir buvo jo 
pašaukimas. Vėliau jis paskendo mistinė
je kūryboje, toldamas nuo poezijos.

Iš dalies jo išgyvenimai atsispindi ro
mane „L'moureuse initiation“, kur pa
grindinis herojus ir myli, ir linksminasi, 
ir pamokslauja, moralizuoja sau ir ki
tiems.

Tas romanas — tai jo -pereinamasis 
žingsnis į mistinį laikotarpį. Tame roma
ne teisingi jo psichologiniai reagavimai ir 
jo gyvenimo slinktis — siekti pačių tiesos 
versmių.

Šiaip gyvenime jis malonus, paslaugus 
padėti, kartais -per daug užsidaręs, tylo
kas, bet kai šnekėdavo — turėjai klausy
ti. Tada jis -buvo dominuojantis. Tarpais 
jis buvo labai linksmas, mėgo juoktis iš 
savęs, bet jei kas liūdnesnio atsitikdavo, 
negailėjo nė ašarų. Mėgo globoti skriau
džiamus: vaikus, paukštelius. Buvo man
dagus, ypač su tarnais, su moterimis. IBet 
būdavo kartais perkūniškų įtūžimų. Kai 
užpuldavo ką, gindamas paukštelį, grįžęs 
namo imdavo atgailoti.

Su juo dirbusi p. Tubelienė liudija apie 
Milašiaus -malonų -paslaugumą.

Mokėjo jis prancūzų kalbą -geriau už 
pačius prancūzus. Mėgo Goethę. Dantę, 
Servantes, Heinę, Baudelaire ir daug ki
tų, kuriuos cituodavo.

Jis kalbėdavo: jei kas mane paklaustų 
— jei tave gabenant į kokią nuošalią sa
lą leistų pasiimti tik vieną knygą — ką 
imtum-? — Kaip katalikas, imčiau Šv. 
Raštą. — O jei to neleistų? — Imčiau 
Baudelaire, aš jį visą moku atmintinai.

Palinkęs -į mistiką, jis jautėsi turįs 
daug apreikštų tiesų. Jis kartais abejojo, 
kiek jų reikėtų jam paskelbti. Tarpais 
eidavo atsiklausti vienuolių — savo dva
sios vadų. Tie jam patarė: „Melskis ir 
palauk“. Kai kurie prancūzai dabar sako, 
kad gal jis būtų daug daugiau atskleidęs, 
jei nebūtų paklausęs patarimo — laukti.

ŠATRIJOS RAGANOS
„SENAME DVARE“

Eina mano siela auksuotu taku, į savo vizi
jas įsižiūrėjusi ir ilgis ilgis tomis tyliomis, 
Šiltomis, sidabrinėmis naktimis...

Ir žavi mane mirtis...

nutes mokines; nuošalus gyvenimas Židikiuose, pa
dedant kiekviena-m vargstančiam — vis tai rašyto
jos gyvenimo reljefiškos pakopos, nuteikusios ją 
kūrybiniam darbui, kuriuo ji dar aiškiau išryškino 
savo asmenybę.

§. Raganą charakterizuoja taurus, iš sielos 
plaukiąs kilnumas, nuoširdus altruizmas, krikščio
niška filantropija ir religinių idealų meilė. Kukli ji 
buvo ne tik privačiame, bet ir viešame gyvenime:

I. Šatrijos Raganos asmuo

Kiekvienas literatūros kūrėjas yra ne tiktai sa
vita asmenybė, bet tam tikra prasme ir filosofas, 
susikūręs savo -pasaulėvaizdžio sistemą. Kūrėjo as
menybė, filosofinės pažiūros geriausiai išryškėja, 
susipažinus su jo kūriniais: jų tematika, pagrindine 
idėja, siužetu, veikėjais.

Lietuvių literatūros istorijoje ypatingą vietą 
užima rašytoja Marija Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana (1877-1930). Tai tikra gyvenimo meninin
kė, tauri katalikė, pedagogė ir subtili rašytoja. Jos 
negalima lyginti su kitomis mūsų moterimis rašy
tojomis — nei su realiste kasdienio kaimo žmonių 
gyvenimo vaizduotoja Žemaite, nei su juodų dvaro 
gyvenimo šešėlių piešėja Lazdynų Pelėda, nei su 
liaudies idealizuotoja Bite — G. Petkevičaite. Šat
rijos Raganos asmenį geriausiai charakterizuoja jos 
pasakymas: „Niekada neužmirškime, kad įnešdami 
į pasaulio iždą nors mažiausią gėrio dalelę, mes 
jau geriname pasaulį“.

Šito gėrio Š. Ragana pati visą gyvenimą ieš
kojo, siekė, o jo esmę stengėsi ir kitiems parodyti. 
Romantiška vaikystė Medingėnuose ir Labūnave, 
besimokant svetimų kalbų ir muzikos; gimnazijos 
lankymas Petrapilyje; pedagogikos studijos Zueri- 
ch ©universitete, kuriame žavėjosi prof. Foersterio 
paskaitomis; direktorės pareigos Marijampolės 
mergaičių progimnazijoje, stebint ir dorinant jau

Milašius visą laiką slinko į galutinę 
tiesą, dėl jos kankinosi. Buvo krikštytas 
iš mažumės, bet tik pagyvenęs pasidarė 
uoliu, praktikuojančiu kataliku, kuris 
skelbė, kad visa, ką moko Bažnyčia, yra 
tikra tiesa.

Kai buvo paskelbta „Miguel Ma-nara“ 
ir kai popiežiaus vardu jam buvo atsiųs
tas įvertinimas, jis tryško džiaugsmu.

Milašius turėjo du ar tris regėjimus, 
matęs Dievo ir šėtono karalystę. 1914 me
tais gruodžio 14 d. -buvo jo reikšmingiau
sioj! vizija, kurią pats aprašė viename 
laiške, adresuotame Storgy. Ką matė vi
zijoje, blyksteli vietomis ir jo poezijoje.

Taigi — Milašius — poetas, katalikas, 
mistikas.

Milašius — lietuvis
Jis buvo lietuvis. Visą laiką save laikė 

lietuviu, istoriniu lietuviu. Dar 1904 m. 
iš tėviškės Čerėjos rašytame laiške pažy
mi, kad ta vietovė Lietuvoje, „mano pro
tėvių žemėje“. Ir vėliau niekad nuo lietu
vių neatsimetė.

Kartą 1913 m. Muenchene jam -įvyko 
nelaimė — .prapuolė jo mergaitė, bet bu
vo ir laimė — atrado poetą Hoelderliną. 
Pradėjo rašyti eilėraščius vokiškai. Bet 
netrukus atitoko: „Man, lietuviui, netin
ka rašyti vokiškai“.

Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijo
je, kur daugiau išgirdo ir apie lietuvių se
paratistinį judėjimą. Kun. Bartuška kartą 
aptiko Milašiaus eilėraštį, kuri jis pažy
mi, kad yra lietuvis. Kun. Bartuška krei
pėsi į jį — ar jis negalėtų ateiti pagalbon 
lietuviams. Milašius atsiliepė palankiai ir 
įsijungė į Lietuvai dirbančiųjų eiles.

Dr. K. Grinius rašo, kad Milašius buvo 
labai darbštus lietuvių delegatūroje Tai
kos konferencijoje.

Buvo sunkus laikotarpis, jam esant 
Lietuvos atstovu: pripažinimas de jure, 
Klaipėdos, Vilniaus bylos. Jis išdrįsdavo 
lenkams tiesiai pasakyti stipresnį žodį.

Milašiai į Čerėją nusikėlė 1902 m., nu
pirkę dvarus nuo Sapiegų, bet -Milašių 
šaknis — Kauno apylinkėse. Vienu metu 
Milašius automobiliu važiavo ieškoti sa
vo protėvių gyvenvietės Kauno apylinkė
se.

Išėjęs iš diplomatinės tarnybos. Mila
šius irgi darbavosi lietuvių labui. Vienas 
žymesnių tokių darbų — vertimas lietu
viškų pasakų ir dainų.

Net ir senatvėje neužmiršo Lietuvos. 
Apie ją pasakojo savo bičiulėms ir bičiu
liams prancūzams.

Milašiaus kūryba
Milašiaus ankstyvesnėje kūryboje, o 

ypač antroje gyvenimo pusėje, yra daug 
subtilių dalykų. Svariausi jo eilėraščiai, 
parašyti -po vizijų. Milašius sau kūryboje 
komplikuotas, savo -mintį užkiša ne po 
vienu „pamušalu“. Vienas iš prasmingų

jų jo eilėraščių „Lemuelio išpažintis“. 
Tas vardas, tai -perstatytas Saliamono

VENEZUELA
Aleksandra Vaisiūnienė

VENEZUELOS BALTAI ATSISVEIKINO 
SU DR. VYTAUTU DAMBRAVA

Gyvenime nieko nėra amžino. Dr. Vy
tauto Dambravos viešnage galėjome 
džiaugtis tik trejus metus. Jam atvažia
vus pas mus, ir susipažinus arčiau su juo, 
atrodė, lyg pats Dievas iš dangaus būtų 
numetęs jį mums lyg gražų kalėdinį žais
liuką, deja, tik trumpam džiaugsmui.

Atsisveikinimą pergyvenome visi iiūdė- 
dami. Sunku atsisveikinti su žmogumi, 
kuris buvo pasidaręs visų toks mylimas. 
Mūsų širdyse, mintyse ir veiksmuose jis 
pasiliks visuomet gyvas ir šviesus. Jis 
įdiegė stiprios meilės kibirkštį mūsų tau
tiečiams, parodė, kaip turime mylėti ir 
gerbti savo tėvų žemę ir būti garbingais 
savo krašto atstovais visuose pasaulio 
kontinentuose. Gyvu -pavyzdžiu rodė, jog 
mes, gyvendami išeivijoje, turime burtis 
visi kaip vienas draugėn.

Prieš mėnesį išgirdome, jog asmeni
niais sumetimais priėmė patarėjo — 
-krašto direktoriaus (public affairs) pa
reigas EI Salvadore. Iš pradžių lyg neno
rėjome nieko girdėti apie tai, galvodami, 
gal kas nors pasikeis. Šį kartą jau pasku
tinis atsisveikinimo pobūvis nebuvo su
ruoštas, kaip paprastai, jo rezidencijoje, 
bet Vengrų klu-be.

Atsisveikinimas buvo .suruoštas -birže
lio 28 d. Dalyvavo apie 170 asmenų. At
vyko Lietuvių Bendruomenės Centro Val
dybos pirmininkas inž. Vladas Venckus, ir 
iš Ma-racay miesto Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Henrikas Gavorskas su 
žmona ir sūnumi. Taip pat ir iš Valenci- 
jos Juozo Zavadsko šeima.

Programą pravedė gabioji Danutė Stat
kutė, kviesdama kalbėti Vytauto draugą 
admirolą Augusto Brito Ascanio. Jis di
džiai įvertino dr. Vytauto Dambravos at
liktą kultūrinį darbą Venezueloje ir pra
šė, kad Venezuelos ateityje nepamirštų 
i-r žinotų, jog čia palieka didelį būrį išti
kimų draugų.

Venezuelos Simfonijos dirigentas ma
estro Gonzalo Castellanos, didelės -drau- 

vardas. Jame yra stiprių įvaizdžių. Lemu- 
elis nusižeminęs save vadina kirvarpa po 
grindimis, jis nori sutuokti ugnį ir van
denį. Pasakoja apie vizijas dviejų amži
nybių.

Jo kūryboje paliko -pėdsakų vokietaitė 
— jo minčių dama, kurią jis matė ir sap
ne, kas įkvėpė jam ir šį eilėraštį. Ta mer
gaitė buvo tolima Heinės giminaitė.

Viena -gražiausių jo knygų, poetinė dra
ma „Miguel M-anara“. Tai istorinis as
muo, -didžiulis padauža. Kai jam ulionės 
apkarto, jis nuėjo į vienuolyną. Milašius 
tą veikalą -parašė dideliais lyriniais pra
siveržimais, sukurdamas pačių gražiausių 
savo poezijos vietų.

Prancūzai savo -didžiausioj'. Nacionali
nėj bibliotekoj šiemet atidarė Milašiaus 
Parodą. Jų kvietime į parodą yra lietuviš
kas Vytis.

Lietuviams Milašius — kaip aukso ka
syklos — tiek jis siejamas su Lietuva. Jis 
populiarus Prancūzijoje tarp jaunimo. 
Lietuva buvo Milašiaus širdy, -kūryboje, 
darbuose. Jį lydėjo visą gyvenimą, lydi 
i r d a-b a-r.

J. Kuzmickis

kai Vytauto D. Universiteto vadovybė kvietė ją 
skaityti pedagogikos kursą, griežtai atsisakė, pasi
teisindama drąsos stygiumi: kai tas pats Universi
tetas suteikė jai garbės daktaro laipsnį, ligos pri
spausta vos įsileido doc. J. Tumą Vaižgantą su 
diplomu rankoje. Jos altruizmą ir filantropiją ži
nojo ne tik beturčiai mokiniai, ne tik senelių prie
glaudos karšinčiai ir li-gonys, bet netgi žydai. Jos 
religinių idealų meilę jautė kiekvienas, matydamas 
kasdien Židikų bažnyčioje ir girdėdamas ar skai
tydamas jos gilius, kilniais idealais dvelkiančius 
žodžius.

Šitokio tipo žmonės yra tikri idealistai, o idea
lizmo š. Ragana ligi pačios mirties nestigo. Jis 
reiškėsi gilia meile tėvams, broliams, seserims ir vi
siems žmonėms. Kai beveik visi artimieji iškeliavo 
į dausas, rašytoja pasijuto vieniša ir iš taurios mei
lės atsiminimų nuaudė tikrą lyrinę poemą „Sename 
dvare“.

Lietuvoje marksistinio realizmo literatūros is
torikai šnairuoja į š. Raganą, prikišdami, kam ji 
„propagavo religinę ideologiją“, pagrįsdama ją 
„katalikiška pasaulėžiūra“ (Liet. lit. istorija, II t., 
586 psl.). Girdi, rašytoja, „nors ir palietė ir darbo 
žmonių gyvenimą, tačiau, išskyrus sentimentalią

gystės ženklan, pažadėjo išpildyti dr. Vy
tautui Dambravai jo pageidavimą — at
einančiais metais Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybių proga suruošti -baltų sim
foninės muzikos koncertą ir pakviesti jį 
dalyvauti.

Inž. Feliks Zubr, lenkų kolonijos pir
mininkas atsisveikino lenkų kolonijos 
vardu.

Inž. Antanas Rudis, specialiai atvykęs 
iš JAV, savo anglų ir lietuvių kalbomis 
didžiavosi Vytauto veikla ir jam įteikė 
gražų medžio drožinį — Vytį, sakydamas: 
„Šiandien -Lietuvos Vytis yra Vytautas 
Dambrava“. Jis pažadėjo visomis išgalė
mis remti „Baltų Uniją“.

Juozas Menkeliūnas atsisveikino Cara
cas Lietuvių Kultūros Fondo vardu, ir 
„Baltų Unijos“ vardu kalbėjo latvių ko
lonijos pirmininkas inž. Peters Vanags.

Stasys Jankauskas atsisveikino Zalc
burgo lietuvių draugų vardu.

Venezuelos Užsienio reik, ministerijos 
patarėjas dėkojo Vytautui už nuveiktą 
darbą ir praplėstus draugystės ryšius, 
įteikdamas Venezuelos išlaisvintojo Si
mono Bolivaro medalį.

V. Rakauskaitė

Mergaitė
Gėlės plastmasėj 
simetriškai išsidėsčiusios 
geltonai baltais žiedais 
smulkiai languotam rusvam fone, 
apibarstytos pelenais.
Sudie,
atšvęstos vestuvės, 
ištuštinti skolinti stiklai, 
keliese traukia pusbalsiu
„atsimeni, kaip mes prie laužo

dainavom?“
Prie laužo
Mergaitė 
apsmukusiom puskojinėm 
kramto smaragdinio žalumo obuolį. 
Trykšta permatomos sultys, 
suvilgydamos jos murziną ranką.
Užmezgė nekaltą žiedą obelis 
Žydėjimui. Vaisiui. Mergaitei. 
Negalvodama apie kirminą.
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užuojautą, giliau neatskleidė jų socialinės, klasinės 
padėties“. Kokią gi užuojautą jie reiškia krikščio
niškos pasaulėžiūros žmonėms, kai šie už savo įsi
tikinimus persekiojami ir kalinami?!

1969 m. „Vaga“ išleido Š. Raganos raštų du 
tomus. Tų raštų įžangoje P. Česnulevičiūtė vis dėl
to pažymi, kad skaitytojas, po daugelio metų ga
vęs progos susipažinti su š. Raganos kūryba, pro 
dabartiniam gyvenimui svetimus klodus, pro idili
jos ar perdėto jausmingumo skraistę įžiūrės ir įver
tins rašytojos literatūrinį meistriškumą, jos žmogiš
ką taurumą, romantiškas svajones, dvasinę šilumą 
ir humanizmą (I t., 24 psl.).

Minint 100 metų Š. Raganos gimimo sukaktį, 
pravartu giliau pažvelgti į rašytojos iškilų „Sena
me dvare“ kūrinį ir jame keliamas niekad nesens
tančias idėjas.

U „Sename dvare“
Prof. V. Mykolaitis-Putinas „Sename dvare“ 

subtilią apysaką vadina ne tiktai š. Raganos, „bet 
ir visos mūsų mirštančios bajorijos gulbės giesme“. 
Ir ne be pagrindo: rašytoja, pati būdama bajoriškos 
kilmės ir persiėmusį to luomo tradicijomis, norėjo 
ne tiktai parodyti dvaro žmonių dvasią, bet ir jos 
evoliuciją lietuviško tautinio susipratimo linkme. 
Nors dvaro žmonių tarpe randame paskutinių lie
tuviškai lenkiško patriotizmo mohikanų (dėdę Bo
les su žmona Karusia), savanaudžių ir be didesnių 
idėjų bajorų (dėdienę Aleksandrienę su vyru), ta
čiau rašytoja jų tarpe randa ir naujos dvasios žmo
nių, kurie supranta, kad bajorai turi tautiniai apsi
spręsti ir eiti išvien su liaudimi (mamatė, Jonevi- 
čius, Milvydaitė).

Antra vertus, šia apysaka autorė norėjo sukur
ti nesunaikinamą paminklą mamatei, kurios gyve
nimo dramą sudarė du veiksniai: vyro Liudviko 
būdo neatitikmuo, taigi — dvasinės kančios ir vie
nišumas, ir gili vaikų meilė su jų netekimo baime.

(bus daugiau)

Aras Mažeika — Venezuelos Jaunimo 
organizacijos pirmininkas, įteikė puikią 
atminimo lentą. Gydytojas Povilas Dam- 
brava, buvęs Caracas Lietuvių Tendtruo- 
menės pirmininkas, įteikė atminimo lem
tą — diplomą. Suteiktas Garibės Nario 
vardas. Baltų Unijos viceprezidentas inž. 
Vilis Anzis Vitols įteikė didžiulę ir labai 
menišką padėkos diplomą.

Paskutinis kalbėjo pats dr. Vytautas 
Dambrava. Kalbėdamas ispaniškai, jis 
pirmiausia padėkojo organizatoriams už 
gražų ir labai nuoširdų atsisveikinimo 
aktą. Jis pasakė Venezuelos niekuomet 
nepamiršiąs, nes joje pasilieka eilė idėjos 
ir Širdies draugų. „Garbė ir įvykiai pra
eina, — sakė jis, — tačiau pasilieka 
įspaustos pėdos — visa praeitis nedings
ta. Palieku ir aš savo pėdas.“ Baltų jau
nimui, kuriam jis paliko 400 tomų biblio
teką, linkėjo saugoti energiją, kaip tauta 
saugoja savo vėliavą; svarbu, kad toji 
vienintelė jaunystės strėlė pasiektų tai
kinį.

Po iškilmingos dalies, sekė puiki vaka
rienė ir Šakiai, kurių metu skambėjo 
suktinis ir kiti populiarūs baltų šokiai.

Be baltų, išleistuves suruošė ir dauge
lis valdžios įstaigų bei mckslo instituci
jų. Stipendijų Fondo prezidentė prof. 
Ruth Lerner de Almea pažymėjo, jog Vy
tautas darbu ir asmenybe įrodė, kad jis 
yra „pats geriausias ambasadorius, kokį 
JAV yra bet kada atsiuntusios į Vene- 
zuelą.“

Išvažiuodamas dr. Damibrava įteikė 
spaudai ispanų kalba darbą apie Sv. Ka
zimiero parapiją Venezueloje ir apie mū
sų šventąjį. Įžangos žodį pasisiūlė para
šyti Maracay vyskupas Filiciano Rafael 
Gonzalez, kurio diecezijoje yra šv. Kazi
miero parapija.

Prisimindami šviesų Vytauto bendra
darbiavimą su mumis visais ir jo paliktą 
dvasinį palikimą, mes dar kartą kartoja
me: didelį darbą lietuvybei gali atlikti 
vienas asmuo, kai jo talentinga veikla 
persunkia idealizmu ir brolių meile.

Sakoma, jog iš vaisių pažįstamas me
dis; Vytauto paliktas medis žaliuoja ir 
žydi, mums belieka jį tik prižiūrėti ir 
sveiką išlaikyti.

Baltu veiklaI
BALTIEČIŲ SKULPTŪROS PARODA

Estų Meno Centras skelbia baltiečių 
skulptorių konkursą. Baigminė jų darbų 
paroda bus atidaryta Baltietiškųjų Studi
jų Puoselėjimo Draugijos (Association for 
the Advancement of (E'altic Studies — 
AABS) studijų dienų proga 1978 m. gegu
žės 10 d. Toronto universitete. Ji truks iki 
dešimtojo tarptautinio skulptorių suvažia
vimo birželio mėnesį Toronte. Skulptorių 
darbai bus atrinkti trijų narių vertintojų 
komisijos, sudarytos iš esto, latvio ir lie
tuvio.

Šios parodos tikslas — parodyti, ką da
barties baltiečių skulptoriai kuria, paža
dinti visuomenės domesį baltiečių skulp
tūrai ir sudaryti sąlygas parduoti darbus 
baltiečių meno rinkėjams.

Darbai gali būti abstraktiniai arba rea
listiniai, lengvai kilnojami, paminkliniai, 
gilūs ar negilūs sienų bareljefai, biustai, 
statulos. Gali būti naudojama bet (kokia 
medžiaga: medis, audeklas, raizgytas 
stiklas (plexiglass), elektra ir t. t.

Mums rūpi žinomų menininkų darbai ir 
kartu .galimi nauji talentai, kuriuos nori
me padrąsinti.

Piešiniai, nuotraukos, nedideli modeliai 
numatomų skulptūrų arba patys darbai 
turi būti atsiųsti į Torontą iki 1977 m. spa
lio 1 d. Iš tų darbų bus sudaryta keliau
janti paroda ir veiks visą spalio mėnesį. 
Tuo metu bus ieškoma užsakytojų. Kūri
niai turi būti pritvirtinti prie kartono, tin
kamai paruošti parodai (tik be stiklo ir 
rėmų). Prie jų turi būti pridėti įrašai, pa
žymint kampe dydį, medžiagą, kainą, pa
vardę ir autoriaus arba savininko adresą. 
Skulptoriai, kurie gaus užsakymus, gaus 
atitinkamą pranešimą ir užbaigtus kūri
nius turės atgabenti į Torontą iki 1978 m. 
balandžio 1 d., kad galėtų būti kataloguo
ti AABS parodai.

Baigminė paroda bus sudaryta iš užsa
kytų kūrinių, iš tinkamų pasiūlytųjų ir 
jau turimų skulptūrų — originalių arba 
reprodukcinių.

Iš parodos dalyvių skulptorių bus ima
mas minimalinis $3 mokestis už patarna
vimus. Kiekvienas skulptorius turės pats 
pasirūpinti savo darbų transportu ir drau
da.

Informacijų ir registracijos blankų rei
kalu rašyti: Estonian Art Centre, c/o Mali 
Puhm, 28 Riverside Cres., Toronto. On t. 
M6S 1B6, Canada. Tel. 762-4394.

R. KALANTOS KAPAS

Romas Kalanta, prieš penkerius metus 
susideginęs Kauno teatro sodelyje už Lie
tuvos laisvę, yra palaidotas Ramonių ka
pinėse, priklausančiose Kauno miestui. 
Matyt, dėl jo mirties sukeltų jaunimo de
monstracijų komunistinė valdžia nelei
džia pastatyti antkapinio paminklo, nors 
yra surinkta daug aukų. R. Kalantos ka
pas tėra paženklintas lenta su jo vardu 
bei pavarde, gimimo ir mirties datomis, 
papuoštas augančiomis gėlėmi-.
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NOTTINGHAM!)
Nuo 'vos 'beatmenamų Rusijos .re veli i u- 

cijos laikų Sovietuose yra leidžiamas vie
nintelis satyros žurnalas vardu „Kroko- 
dil“. Šis krokodilas, stebėdamas įvairius 
Sovietų gyvenimo 'prajovus, vaiposi ir 
šaiposi, bet jeigu gi kada sumano supyk
ti, tai turi gauti specialų KGB leidimą; 
pravirikti, lieti karčias ašaras galima tik 
dideliems, ypatingai nusipelniusiems kro
kodilams.

***
Nebuvo suplanuota, bet taip jau atsiti

ko, kad 'Leonido Brežnevo, savo asmeny
je apjungusio visas didžiąsias pareigas 
Sovietų socialistinėj imperijoj (generali
nio komunistų partijos sekretoriaus, visų 
Rusijos kariškų pajėgų maršalo, ir paga
liau Sovietų Socialistinės Imperijos pre
zidento) pirmoji išvyka iį užsienį teko Pa
ryžiui. Ten jis buvo sutiktas su visom di
džios pagarbos apeigom, ženklais ir do
vanom, kurios tinka tik didžios valstybės 
imperatoriui. L. Brežnevas savo ruožtu 
stengėsi parodyti, kad jis tik tokios pa
garbos ir yra vertas.

Metęs žvilgsnį į jam patiektą pakvieti
mą, pasimatymų pokalbių programą, jis 
tuojau kai ką išbraukė, kai ką pridėjo. 
Jam pasiūlytą asmeninę dovaną (automo
bilį) jis paprašė perdažyti... Su Prancū
zijos prezidentu jis kalbėjosi išdidžiai, 
priekaištingai, o su kitais aukštais val
džios pareigūnais — ministrais — jis ma
tėsi trumpai, ir įtik su tais, su kuriais jis 
norėjo, o ne kuriuos Prancūzijos ministe- 
ris pirmininkas buvo pristatęs. Pasimaty
mą su Paryžiaus miesto galva Širak, ar
šiu Prancūzijos prezidento priešu, Brež
nevas pasiskyrė pats, širaik, žinoma, tai 
sutiko su džiaugsimu. Vyko draugiškas pa
sikalbėjimas.

Staiga... Prancūzijos prezidento su
ruoštos atsisveikinimo vakarienės metu. 
L. 'Brežnevas .pravirko“: „Gerbiamieji, 
jūs nežinote, kaip man skaudu, žiūrint į 
mūsų šių dienų pasaulį, į tokį beprasmiš
kai be.siginlkluojiant|į, beprasmiškai besi
kivirčijantį, beprasmiškai besidraskan
tį...“ Tai buvo tikros didžiojo krokodilo 
ašaros, kurios visus nustebino, bet nieko 
nesujaudino. Pagal rusišką pasakymą, jos 
Visos nutekėjo į 'Leonido liemenės kišenę.

***
Kyla keistas klausimas — kodėl L. 

'Brežnevais važiavo į Paryžių? Argi tik pa
vaidinti, pasirodyti naujoj Sovietų impe
rijos visagalio rolėje? Argi tik gauti au-
tomobilį ir išvažiuoti? Protingai galvojąs 
žmogus turėtų manyti, kad parlamento 
■rinkimams Prancūzijoj artėjant, L. Brež
nevas norėjo Prancūzijos komunistus pa
drąsinti, parodyti savo solidarumą ir su
teikti dvasinės paramos artėjančio laimė
jimo proga.

Bet tikrumoje įvyko visai priešingai. 
•L. Brežnevas visai nesirūpino, net vengė 
pasimatyti su Prancūzijos komunistų va
du Marše. Komunistų gi vadas Marše >š 
savo pusės paskubėjo pareikšti viešai: 
,;Man nėra jokio reikalo susitikti su Brež
nevu kiekvienu kartu, kada jis atvyksta į 
Paryžių“.

Kodėl taip įvyko?
Mėgindami išspręsti šią mįslę, neišven

giamai turime susidurti su šiuo laiku vi
sai nauju, labai aktualiu ir net revoliuci
nio pobūdžio vyksmu, kurio vardas euro
komunizmas. Jo pagrindinė mintis ir sie
kis yra atsiriboti nuo Maskvos ir būti sa
varankiškai sukurtu pagal vakarietiškai- 
europietiškas politines tradicijas, t. y. 
būti demokratišku.

Eurokomunizmo, nors dar neaiškiai su
formuluoto bei suprasto, pačios pradžios 
reikia ieškoti Jugoslavijoje. Vėliau kiek 
aiškesnėje formoje jis pasireiškė Čeko
slovakijoje, kai Dubčekas pasiryžo įgy
vendinti komunizmą su „žmogaus veidu“. 
Bet Dubčeko žadamas „žmogaus veidas“ 
ilš karto Maskvai nepatiko, ir Kremlius 
nutarė Čekoslovakiją okupuoti. Okupaci
ja, priešingai Maskvos lūkesčiams ibei vil
tims, nepaliko be dar iki šiai dienai užsi
tęsusių ir jaučiamų pasekmių — ji, kaip 
žemės drebėjimas, buvo pajusta visos 
Europos ir net Amerikos kontinentuose. 
Keista, 'kad Čekoslovakijos okupacija vi
sų pirma užaliarmavo ne dar laisvus Va
karus, bet Maskvos satelitines valstybes. 
Rumunija, nieko nelaukdama, tuojau pra
dėjo lėtą, laipsnišką atsipalaidavimą nuo 
Maskvos. Kiek vėliau, Helsinkio konfe
rencijos metu, išryškėjo laisvo žmogaus 
teisių reikalas, kurį Maskvos satelitinių 
valstybių atstovai Helsinkyje veikiau pa
laikė, negu jam priešinosi. Ir pagaliau, 
vos tik metams po Helsinkio konferenci
jos praslinkus, Italijos komunistų vadas 
Berlinguer, nuvykęs i Maskvą, viešai pa
skelbė Vakarų Europos komunistų nepri
klausomumą nuo Kremliaus ir pavartojo 
žodį „eurokomunizmas“.

Tokia yra trumpa eurokomunizmo atsi
radimo istorija.

Tik prieš tris ar keturis mėnesius eu
rokomunizmas staiga išvirto į naują poli
tinį, dinamišką, Maskvai pavojingą judė
jimą. Daugiausia prie to prisidėjo Ispa
nijos komunistų vadas Santiago Carrillo.

Vos Ispanijos parlamento rinkimų kam
panijai prasidėjus, S. Carrillo parašė ir 

išleido knygą „Eurokomunizmas ir Vals
tybė“. Joje jis plačiai dėsto eurokomuniz
mo pagrindus ir smarkiai puola Kremlių 
už jo kišimąsi į kitų valstybių reikalus, 
už jo tarptautinio masto kriminatiškai 
klastingus veiksmus ir meta daugybę 
kaltinimų Maskvos vadams už visus ko
munizmo nepasisekimus Europoje ir ki
tur.

Žinoma, už tokią žiaurią propagandą 
prieš Maskvą Kremlius negalėjo likti sko
lingas. Žurnale, skirtame tik užsieniui, 
„Novoje Vremia“, kuris spausdinamas 
septyniomis kalbomis, įdėtas labai ilgas 
straipsnis. Jame visi „eurokomunizmo“ 
kūrėjai — Berlinguer (Italija), Marše 
(Prancūzija) ir Carrillo (Ispanija) išva
dinami „buržuaziniais teoretikais“, .ko
munizmo kenkėjais“ ir „imperializmo pa
taikūnais“. Toliau straipsnyje išvedžioja
ma, kad toks komunizmo skaldilymas į dvi 
sroves gali pagimdyti trečią — vidurkio 
komunizmą, labai pavojingą tikrajam ir 
vieninteliam Markso|Lenino moksliu par 
grįstam komunizmui.

Štai kodėl L. Brežnevas nenorėjo susi
tikti su Prancūzijos komunistų vadu Mar
še. šis gal kiek ir žemesnio laipsnio, bet 
visvien toks pat velnias kaip ir Carrillo.

•»»
Toks Kremliaus .pateptųjų ir neklai

dingųjų“ užsirūstinimas gal ir nebūtų 
toks, girausmingas, jeigu taS eurokomu
nizmo prasiveržimas būtų įvykęs žymiai 
anksčiau, arba kada nors patogesniu lai
ku — vėliau.

Bet šiuo metu, kada JAV prezidentas 
Carteris nesibijo neipataikauti Sovietams, 
kada laisvo žmogaus teisių reikalavimai 
pradeda rasti vis daugiau pritarimo ir 
kaip elektros srovė pradeda .skverbtis ir 
žadinti visus, naujų galimybių bei vilčių 
beieškalnčius, kada tHdžįla.usfias Maskvos 
satelitas, — Lenkija, arti naujos politi
nės įtampos ir staigaus sprogimo, kada 
Kinija pradeda viešai ir garsiai skelbtis 
būsimu ginkluotu milžinu, kada nlet ma
žytė Vengrija įsidrąsino ir viešai pasisa
kė, kad ji irgi simpatizuoja eurokomu
nizmu! ir norėtų išsilaisvinti iš po Sovie-

DRUSKA
Doc. Aldona Gaigalaitė

(Sutrumpinta iš „Mokslas ir Gyvenimas“ 
Nr. 3)

Lietuvių liaudies kalboje ir kūryboje 
druska tiesiogine ir perkeltine prasme tu
ri labai teigiamą reikšmę. Atsivertę Didį
jį lietuvių kalbos žodyną, randame įvai
riausių posakių, nusakančių druskos 'ter
mino reikšmę. Žemės druska vadinami 
garsūs visuomenės veikėjai, mokslo ir me
no darbuotojai, išradėjai ir atradėjai, liau
dies revoliucijų vadovai, žymūs karo va
dai. Kai girdime „jo kalba buvo be drus
kos“, suprantame, kad žmogus kalbėjo ne
labai žinodamas, ką noni pasakyti. „Teks 
daug druskos suvalgyti“ reiškia ilgą laiko 
tarpą nugyventi, o jaunavedžių sutikimas 
su duona ir druska reiškia linkėjimą, kad 
jiems niekada netrūktų duonos ir druskos, 
kad jie visada būtų turtingi.

Druska yra būtina mūsų organizmui, į 
kurį ji patenka daugiausia su maistu. Val
gomoji druska naudojama maisto produk
tams sūdyti ir konservuoti. Sūdyta mėsa, 
žuvis, sviestas, daržovės negenda ilgai, 
nes žūva puvimo bakterijos.

Valgomoji druska, arba natrio chloridas 
(iNaCi), gaunama iš druskingų ežerų ir iš 
akmens druskos telkinių, kurie susidarė 
seniai išdžiūvusių ežerų vietose. Lietuvoje 
taip pat yra druskos klodų, bet jie taip 
giliai, jog kasti neapsimoka. Mineraliniuo
se Druskininkų, Birštono ir kitų šaltinių, 
Baltijos jūros vandenyje druskos procen
tas labai mažas. Jų eksploatuoti irgi ne
naudinga. Todėl druska yra viena seniau
sių importo prekių. Ją protėviai parsiga
bendavo iš svetur drauge su kitomis pre
kėmis, iškeitę į kailius, vašką, pelenus.

Iš istorinių šaltinių matome, kad drus
ka, kaip ir metalo žaliava bei ginklai, tu
rėjo didelę reikšmę karų su kryžiuočių ir 
Livonijos ordinais laikotarpiu, XIII-XV a. 
J. Dlugošas rašo, kad Jogaila ir Vytautas, 
ruošdamiesi lemiamam mūšiui su kryžiuo
čiais, 1410 m. žiemą 'surengė Belovežo gi
rioje didelę medžioklę. Medžioklės metu 
buvo prišaudyta šimtai stumbrų, briedžių, 
elnių, šernų bei kitų laukinių žvėrių ir 
prisūdyta statinės mėsos „ilgam karo me
tui“.

Po Žalgirio mūšio, vykstant Lietuvos ir 
kryžiuočių ordino deryboms dėl sienų, 
tarp abiejų šalių kildavo gana stiprių 
prieštaravimų. 1418-1419 m. kryžiuočių or
dinas trukdė lietuvių prekybą Nemunu ir 
neparduodavo Lietuvos pirkliams druskos 
bei kitų prekių. Pirkliai kreipėsi pagalbos 
į didįjį kunigaikštį. Vytautas, susitaręs su 

tų letenos, kada tokiose aplinkybėse 
Kremliui šaukte šaukiant reikalingas 
aukštas politinis prestižas bent Europos 
kontinente — staiga viskas pradėjo vyk
ti atvirkščiai. Ir gal net ilgam laikui, ne
sustabdomai!

Kremlius nejučiomis atsidūrė tragiško 
juokdario vaidmenyje, ypač pats prezi
dentas, L. Brežnevas.

Bet keiks yra eurokomunizmo tikrasis 
veidas?

Jo dar niekas nematė. Tuo tarpu mes 
matome tik Beriinguerio — Marše — Car
rillo sufabrikuotas 'kaukes. Jos buvo jiems 
mirtinai reikalingos: Berlingueriui — pri
siartinti prie valdžios, Carrillui — įženg
ti iį Ispanijos parlamentą, o Marše — at
eityje įžengti į valdžią. Jie visi trys labai 
gerai žino, 'kad jų bet kuriam pasiseki
mui būtinai reikalingi du propagandiniai 
pažadai: visiškas atsiribojimas nuo Mas
kvos ir užtikrinimas, jog komunizmas vi
suomet bus demokratiškas.

Pirmuoju pažadu galima visiškai tikė
ti. Tam pavyzdžių yra pakankamai — ju
goslaviškas, net lenkiškas ar rumuniškas 
komunizmas yra skirtingi ir maždaug ar 
visai atsiribojęs nuo maslkvietiškio.

Antras gi pažadas yra nesąmonė, ir to
dėl grynas melas. Demokratija ir komu- 
muniznias yra dvi prieštaraujančios są
vokos. Tokį tariamai demokratišką ko
munizmą įvesti buvo mėginta tik vienoje 
valstybėje — Čilėj. Netruko ir dviejų me
tų, demokratija ir komunizmas vienas ki
tą žiauriai sunaikino ir pagimdė karišką 
diktatūrą. Bet kurios rūšies ir bet kuria
me krašte komunizmui būtinas partneris 
yra, bus ir gali būti ne demokratija, bet 
KGB. Kas to nesupranta ar nežino, tas 
apie komunizmą nieko neišmano.

Darykime aiškią išvadą ■—■ tikrojo aiš
kaus eurokomunizmo veido nekas nežino. 
Jo nežino nei Berlinguer, nei Carrillo, nei 
Marše, nes eurokomunizmas, bet kurio 
krašto valdžioje įsikūręs, atneš tiek daug 
netikėtų, neapskaičiuotų ir nesukontro
liuojamų įvykių, kad tų įvykių tvane jis 
gaivališkai paskęs ir atsidurs kokio nors 
diktatoriaus malonėje, o B., M. ir C. ka
lėjime.

Tad situacija tuo tarpu susidaro tokia: 
arba Sovietų imperija pamažu disinteg- 
ruosis, nepajėgdama, bręstančio euroko
munizmo palenkti savo pusėn, o Carterio 
ginamas laisvas žmogus pradės įsifiltruo
ti ir pamažu įsigalėti, arba eurokomuniz
mas įsigalės ir pagrindinai pakeis visos 
Europos politinį veidą ir širdį.

Pagyvensim, pamatysim... ilgai neteks 
laukti — įvykių eiga pradės narplioti šį 
klausimą 1978 metais.

Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Jogaila, pradėjo trukdyti kryžiuočių ordi
no prekybą Vysla. Jis kreipėsi į ordino 
magistrą laišku, reikalaudamas netrukdyti 
prekybos Nemunu ir parduoti Lietuvos 
pirkliams druską. Ordino magistras 1419 
m. sausio 7 d. rašte Vytautui atsakė, kad 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pirk
liams leidžiama įvežti 3 lakštus druskos, o 
jie veža dar 20 lakštų daugiau, negu lei
džiama. Toliau laiške magistras rašė: 
„Kai kuriais prekes patogiau palaikyti čia, 
krašte, ir uždraudę jas išvežti krašto nau
dai ir gerovei, tikimės, kad jūsų didenybė 
to nepalaikys per pikta, nes jūsų didenybė 
tą patį darote savo krašte“.

Popiežių draudimas pardavinėti pago
nims lietuviams druską dr ordino trukdy
mai ją įvežti, kaip matyti iš Lietuvos ku
nigaikščių 'susirašinėjimo, vertė lietuvius 
ieškoti naujų prekybos kelių. Vytenis, Ge
diminas ir kiti didieji kunigaikščiai sten
gėsi pasinaudoti prieštaravimais Livonijos 
ordino viduje bei popiežiaus ir imperato
riaus kova ir įsiveždavo druską bei teitus 
reikalingus daiktus per Rygą, Dauguvos 
upe. Nuo XIV a., susiklosčius glaudes
niems santykiams su Lenkija, druska bu
vo atsivežamą iš Veličkos ir Bochnios ka
syklų ar Vakarų Europos per Gdanską. 
Druska buvo gabenama ir iš rusiškųjų že
mių.

Svarbiausi druskos pardavimo centrai 
Lietuvoje buvo Kaunas ir Vilnius. Iš isto
rinių šaltinių sužinome, kad jau XV a. 
juose buvo įrengti sandėliai. Iš Kaimo ir 
Vilniaus sandėlių vietos pirkliai Išvežio
davo druską po visą kraštą ir pardavinė
davo žmonėms. Už druskos gabenimą pirk
liai mokėjo muitą. Muitinės buvo valsty
bės pasienyje, prie sausumos ir vandens 
kelių. Iš jų 'apskaitos knygų taip pat gali
ma kai ką sužinoti apie prekybą druska. 
Pavyzdžiui, 1506 m. vien per Polocko mui
tinę buvo pergabenta 20.000 maišų drus
kos.

Paskutiniais Žečpospolitos egzistavimo 
metais Lietuvos užsienio prekyba buvo 
glaudžiai susijusi .su Prūsija. Iš Prūsijos 
buvo įvežami audiniai, druska ir kitos 
prekės. Druska sudarė nuo 21 iki 35% im
porto. 1791 m. iš Prūsijos buvo atsigaben
ta 67 % visos įsivežtos druskos, iš viso tuo 
metu buvo įvežama iki 300 tūkst. statinių. 
Tarybinių istorikų L. Truskos ir R. Jaso 
apskaičiavimu, tai sudarė apie 60 tūkst. 
tonų, arba beveik po 20 kg per metus vie
niam krašto gyventojui.

Iš 1431 m. Jogailos laiško ordino magist
rui sužinome, kad druskos kasyklos ar pa
jamos iš jų, kaip ir žemė ar dvarai, buvo 
dalijamos didžiųjų kunigaikščių kaip be
neficijos. Minėtame laiške Jogaila skun
džiasi ordino magistrui Švitrigailos elge
siu, nurodydamas, kad, tapęs didžiuoju

LIETUVOJE
PAGERBS VL. DVBENECKĮ

Vladas Dubeneckis (1888-1932) nepri
klausomoje Lietuvoje buvo labai gerai ži
nomas architektas-menininkas, meno mo
kyklos profesorius. Jo suprojektuotais 
pastatais ir šiandien tebesipuošia Kau
nas. Ateinančiais metais rengiamasi pa
minėti jo 90-ąsias metines. Ta proga nu
matoma paminkline lenta paženklinti na
mą Vilniuje, kuriame jis trumpai gyveno 
1919 m., o Kaune, prie įsipūdingiausio jo 
architektūrinio kūrinio — Vytauto D. 
muziejaus (dabar Vaistyto, istorinio mu
ziejaus )rūmų pastatyti paminklinį bius
tą.

A. ŠABANIAUSKAS TEBEDA1NUOJA
Kas nėra girdėjęs mažosios scenos dai

nininko Antano Šabaniausko (g. 1903 m.), 
dar ir šiandien tebedainuojančio „Šalti
nėlio“ kokteilių baro Vilniuje koncerti
nėje programoje. „Kultūros barai“ (Nr. 
6) įsidėjo su juo gana ilgą pasikalbėjimą, 
daugiausia liečiantį nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį. Populiariausios jo įdai
nuotos šokių melodijos buvo „Sunku gy
venti“, „Aldona“, „Nepamiršk manęs“, 
„Vyrai, ūžkim“, „Palangos jūroj“, „Elyt, 
tu meili“, „Spaudos valsas“ ir kt. Pasiro
do, kad A. šabaniauskas prieš karą laikas 
nuo laiko atvykdavo įdainuoti plokštelių 
į Londoną. Ils viso jis sakosi įdainavęs 
apie 100 plokštelių.

Ta proga jis prisimena ir apie kitus 
ano .meto estradinius dainininkus — 
Dolskį, A. Dvarioną, S. Graužinį, P. Bir- 
žį (,jPupų Dėdę“) ir kt.

IR PRIĖJO LIEPTO GALĄ...
Tokiu pavadinimu išspausdintas „Tie

soje“ (liepos 3 d.) teismo bylos aprašy
mas. Kaltinamųjų suole sėdėjo: B. S'kar- 
žinskaja, M. Četyrlkovskaja, M. Skaržins- 
kaja, J. Skaržinslkis, T. Četyrkovskaja, 
M. Skartžinskis, A. Razgoniajeva, R. Gal- 
perman ir J. Pupikovienė.

Čia pateikiamos kelios bylos aprašymo 
ištraukos.

„...Viskas prasidėjo tuo, kad praėjusių 
metų balandžio mėnesio pradžioje muiti
nės inspektoriai vienu metu atidarė kele
tą siuntinių, gautų iš užsienio, ir, saulės 
apšviesti, sumirguliavo vis tie patys ža- 
fcardinių užtiesalų raštai: pavasario sau
lė, upeliai, elniai...

'Pasižiūrėti — paprasti siuntiniai. Bet 
jų turinys privertė muitinės pareigūnus 
susimąstyti. Intuicija? Galbūt. Daug me
tų atkakliai dirbdamas, muitininkas įgy
ja profesinę nuojautą, kuri jam diktuoja, 
'kada reikia atidžiai įsižiūrėti, išsiaiškin
ti, ar geri siuntinių siuntėjų ir gavėjų ke
tinimai, tuo labiau, kad, toliau tikrinant, 
paaiškėjo, jog, visuose siuntiniuose, adre
suotuose keletui Vilniaus rajono piliečių, 
— vienodi daiktai — užtiesalai.

Tą pačią dieną buvo pranešta Lietuvos 
TSR Valstybės saugumo komitetui. Ir jau 
pirmieji čekistų žingsniai .įtikino, kad čia 
daromi ne smulkūs muito režimo pažeidi
mai, o nusikaltimas valstybei — kontra
banda, t. y. neteisėtas prekių ar vertybių 
gabenimas arba siuntimas per TSRS vals
tybinę sieną, apgaulės tikslais naudojant 
muitinės ir kitokius dokumentus. Išaiš

Skaitytoju taukai
DINGUSIOS DIENOS 
(Kur jos pradingo?)

B. Šarūnas („E. L.“, Nr. 27) gana pesi
mistiškai aprašo mūsų knygų leidimo 
darbą, pridurdamas, kad „jeigu nieko ne
bus greitai padaryta, jis gali visiškai su
stoti“. Tame pačiame numeryje Jurgis 
Gliaudą, rašydamas apie Putiną, užgiria 
mūsų leidyklą labai gražiais žodžiais: 
„Kas atsimena pirmuosius Nidos klubo 
leidinius, nustatys tokią didelę Įdubo lei
dybos meno pažangą“.

Kaip mes, skaitytojai, turime į visa tai 
reaguoti? B. Šarūnas, atrodo, yra geriau 
susipažinęs su tais reikalais, negu mes 
eiliniai skaitytojai, 'kuriems jo straipsnis 
paliko daug neaiškumų. Atrodo, kad jei
gu ne pats E’. Šarūnas, tai kas nors kitas 
turėtų mums pasakyti, kodėl „lietuviškų
jų knygų nėra, kas surenka“. Pagal B. Ša
rūną, spaudos darbui turime visas reika
lingas techniškas priemones. Ar trūksta 
tiktai rinkėjų? Jei taip, tai kodėl? Gal per 
daug kreipiame dėmesio į svetimus dar
bus? Mes turėtume kitiems patarnauti tik 
atliekamu laiku, bet ne mūsų laikraščio 
ar knygų sąskaiton.

kunigaikščiu, Švitrigaila susidėjęs su tais 
didikais, kurie pasisaką prieš uniją su 
Lenkiją ir nebeklausąs Jogailos, nors jis 
tiek daug gero yra padaręs. Švitrigaila 
„laikė mūsų pilis ir mūsų miestus ir nau
dojosi metiniu pelnu, apie 4.000 Vengrijos 
auksinų iš druskos kasyklų ir kitomis, 
sunkiai apskaičiuojamomis gėrybėmis“, — 
aiškino laiške Jogaila. Laiškas parodo, 
kad druskos kasyklos buvo laikomos ver
tingu 'turtu ir valdovai leisdavo juo nau
dotis savo ištikimiems šalininkams didi
kams, kaip atlyginimu iš valdžios iždo. 

kinti nuskaitimią buvo sudėtinga ir pai
nu. Spręskite patys: kad būtų atsikleista 
tiesa, reikėjo peržiūrėti ir išnagrinėti 
daugiau kaip septynis tūkstančius pašto 
dokumentų, atlikti keturiasdešimt vieną 
grafologijos ir prekių ekspertizę. Ir tik 
tada buvo visiškai įsitikinta, kad kelerius 
metus veikė pastovi, užkonspiruota kon
trabandininkų grupė. Piktadariai įsigud
rino pervežti per valstybės sieną auksi
nius daiktus ir kitas brangenybes, kurios 
užsienyje buvo realizuojamos juodoje 
rinkoje. Už tokiu būdu įgytus pinigus bu
vo 'perkamos tam tikros prekės, kurios 
kontrabandininkų išmėgintu kanalu buvo 
siunčiamos į Vilnių. Vien nuo 1973 metų 
ilki 1976 metų gegužės mėnesio per TSRS 
valstybinę sieną, suklastojus pašto ir 
muitinės dokumentus, buvo persiųsti 
1.708 siuntiniai.

Kyla klausimas — kaipgi jiems pavyk
davo? Nejaugi niekam nesukėlė įtarimo, 
kad nedidelis būrelis asmenų gaudavo 
tiek daug siuntinių. Pasirodo, viskas vyko 
ne taip paprastai. Figūravo daugybė ga
vėjų. Kas gi galėjo pamanyti, kad šių 
„adresatų“ sąrašai buvo sudaromi iš 
anksto, kontrabandininkai juos pervežda
vo per sieną, o iš ten šioms „mirusioms 
sieloms“ Ibuvo siunčiamos „dovanos“ į 
Parudaminį, Vaidotus, Sudervę, Mickū
nus. Bet ten jų niekada niekas ir nema
tė. Nusikaltėlių pagalbininkės R. Galper- 
man ir J. Puipkovienė, 'kurios dirbo ope
ratorėmis Vilniaus 13-ajame pašto sky
riuje, už dosnų atlyginimą atiduodavo 
kontrabandines prekes piktadariaęns.“

„...Kaip galėjo taip žemai nusiristi, tar
kime, kontrabandos kanalo organizatorė 
B. Skaržinskaja, kaip ji galėjo tiek metų 
gyventi, nematydama saulės, nepažvelg
dama į akis kaimynams, kurių daugelis 
yra Migūnų tarybinio ūkio pirmūnai?

Savo laiku ji buvo laikoma Vilniaus 
sendaikčių turgavietės .karaliene“. Kai 
ši turgavietė buvo uždaryta, Ei Skaržins- 
kają buvo galima sutikti prie moterų kir
pyklų, gatavų drabužių parduotuvių ir 
net... viešuosiuose miesto tualetuose, kur 
klientėms iš po skverno buvo siūlomi ža- 
kardiniai užtiesalai, margi vilnoniai daik
tai, Kiek kartų milicijos dąrtouotojai bu
vo sulaikę B. Skaržinskają, kiek kartų ji 
buvo patraukta baudžiamojon atsakomy
bėn už aukso dirbinių arba pramonės pre
kių supirkimą ir jų pardavinėjimą speku
liacinėmis kainomis. Kad ir kaip keista, 
ji visada sugebėdavo išsisukti. Net tada, 
kai Charkovo srities Čiugujevo milicijos 
darbuotojai kratos metu pas ją rado 20 
auksinių žiedų.“

Aprašyme nurodoma, kad gal būt kon
trabandos organizatorė B. Skaržinskaja 
jau nuo mažens buvusi gobšuolė. Ir už tai 
esąs kaltas jos tėvas, K. Maleckas.

„Kitiems vaikams tėvai duodavo po 
penkis centus, ir vaikai pirkdavo saldai
nių ir ledų, o Birutė, alpdama iš laimės, 
kišdavo monetas į taupyklės plyšelį. Gal 
būt po to vietoj varinių monetų ji ėmė 
rinkti auksinius dantis ir karūnėles, ku
rias mergaitės tėvas Kazimieras Malec
kas atsinešdavo į namus kiekvieną kartą, 
kai Mažeikiuose šaudydavo tarybinius pi
liečius.“

Bausmės dydis nenurodytas. Pasakyta, 
kad „nusikaltėliai nuteisti kalėti įvairų 
laiką, neteisėtai sukrautas turtas konfis
kuotas.“

Rašinio gale papeikiamos atitinkamos 
įstaigos, nesistengiančios užkirsti kelio 
nusikaltimams.

Niekas, tur būt, neginčys, „kad nuomo
jami kambariai ir gražūs klubai“ yra 
mums irgi reikalingi, bet jie turi tarnau
ti mūsų socialiniams ir kultūriniams rei
kalams. Juk tam ir buvo įsteigta L. Namų 
b-vė.

Antroje savo siiraipsnio dalyje B. Šarū
nas lyg ir bando pakaltinti L. N. b-vės 
valdybą, kuri yra užsiėmusi smulkmeno
mis ir per gausius kurmiarausius nebe
mato kalno, „kuris yra mūsų išeivfflko- 
sios veiklios prasmė ir pagrindas“. Ir vėl 
neaišku! Žinoma, kaltinti valdžią yra po
puliaru — ką daugiau kaltinsime? Bet 
gal šį 'kartą teisingai pakaltinta?

Sako, smulkmenas galėtų sutvarkyti ir 
mažiau kvalifikuoti žmonės, „jeigu jie 
tam darbui būtų pasamdyti“. Na, ir- su
prask, tėvai, ką norima pasakyti. Man 
atrodo, kad valdyboje yra užtenkamai as
menų ir kurmiais pabūti, ir kalnus pa
matyti. L. N. b-vės valdybą sudaro sep
tyni direktoriai. Beveik tokį pat skaičių 
direktorių turi ir milijoninė Trafalgaro 
b-vė, kuri neseniai nupirko Beaverbrooko 
laikraščius. O gal turime .per daug direk
torių, ir per mažai tarnautojų?

Visai kitas reikalas yra su DBiLS ir Bri
tanijos lietuvių istorija, kurią B. Šarūnas 
irgi pamini. Būtų gera išleisti, bet ar tik 
ji nebus per daug nuostolinga. DBLS-ga 
turi tik apie 100 apsimokančių narių, ku
rių ne visi tą knygą pirks. Atleistieji nuo 
nario mokesčio vargiai išgalės ją nusi
pirkti, jeigu ir norėtų. Nemanau, kad 
daug parduosime ir užsienyje. Tad kiek 
egzempliorių galima tikėtis parduoti? 
Reikėtų rimtai pagalvoti, ar dar verta ją 
leisti. Kas jau padaryta, nurašyti į nuo
stolius. Tikėkimės, kad skaitytojai dėl to 
pasisakys.

M. Bajorinas
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SVEČIAI IŠ AUSTRALUOS
Lietuvių Namuose lankėsi melboumiš- 

kiai K. J. Lynikas su šeima ir S. ir Vyt. 
Bartuškos. Abi šeimos pagyveno po kele
tą dienų ne tik L. Namuose, bet ir Sody
boje.

K. J. Lynikas išvykdamas iš Londono 
paaukojo mūsų spaudai paremti 20 dole
rių.

Grįždamas iš Lietuvos, L. Namuose taip 
pat apsilankė J. Langevičius iš Adelai
dės. Jis paatostogavo ir Sodyboje.

ilš viso šią vasarą pakeliui į Europą ir 
Lietuvą Londone apsilanko gana daug 
Australijos lietuvių.

RAUDONASIS KRYŽIUS SIŪLO 
PAGALBĄ

Eritų Raud. Kryžiaus draugija kartu 
su Britų taryba pabėgėliams šelpti sten
giasi surasti dėl karo ar kitokių priežas
čių Britanijoje atsiradusius pabėgėlius, 
kurie yra vieniši ir reikalingi vienokios 
ar kitokios pagalbos.

Raudonojo [Kryžiaus savanoriai talki
ninkai apsiima padėti išspręsti įvairias 
asmeniškas problemas ir surasti per ka
rą dingusius šeimos narius.

Smulkesnes žmias galima pateikti 
kiekvienam Britų Raud. Kryžiaus drau
gijos Skyriui arba tiesiog rašyti tokiu ad
resu: Red Cross Headquarters, 9 Grosve
nor Crescent, London, SW1.

Visokia informacija ir susirašinėjimas 
laikoma paslaptyje. Todėl kas jaučia vie
nokios ar kitokios pagalbos reikalą, prašo
mi be baimės kreiptis aukščiau nurody
tuoju adresu.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Norntiems nuvažiuoti į Studijų Savai

tę (31. 7 — 7. 8. 1977) iš Londono Victoria 
stoties, patogiausia važiuoti žaliu autobu
su „Green Line“ Nr. 718, kuris nuveža į 
vietą be persėdimo. Jis kursuoja kas 60 
min.

Studjų Savaitės dalyviams buvo nuro
dyta, kad autobuso sustojimo vieta (Nr. 
6) yra prie Victoria stoties, Buckingham 
Palace Road gatvėje. Dabar sustojimo 
vieta yra pakeista. Autobusas Nr. 718 su
stoja prie gretimos sustojimo vietos Nr. 4 
(Eccleston Bridge).

STUDIJŲ SAVAITĖS STATISTIKA

I Europos Lietuviškųjų Studjų Savaitę, 
kuri vyks tarp liepos 31 ir rugpiūčio 7 d. 
Anglijoje, suvažiuos lietuviai iš šių kraš
tų: iš Vokietijos — 60, JAV — 50, Šveica
rijos — 8, Austrijos — 4, Belgijos ir Ka
nados — po 3, Švedijos, Italijos ir Pran
cūzijos — ipo 2, Ispanijos ir (Australijos 
— po 1. Ee to, Studijų Savaitėje daly
vaus 28 D. Britanijos lietuviai, iš kurių 
18 bus apsistoję bendrabutyje.

DEMONSTRUOS FILMUS

Liepos 23 d. Manchesterio lietuvių fil
mų ir radijo vienetas atvyksta į Londoną 
nufilmuoti mūsų menininkų ir jų darbų.

Ta pačia proga jie mielai sutinka (Lon
dono lietuviams parodyti savo filmus iš 
kitų lietuviškųjų kolonijų.

Savo turimuosius filmus jie demonst
ruos 6-8 vai. v>ak. Lietuvių Namuose. Pa
geidaujantieji juos matyti, kviečiami ap
silankyti.

DERBY
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MINĖJIMAS
Liepos 24 d. (sekmadienį), Derbyje yra 

ruošiamas pavargtųjų tautų iškilmingas 
minėjimas, kuris įvyks puikioje Ukrai
nian Youth Centre Hall, Weston-on-Trent 
vietovėje, (visai prie Derby) 4.00 vai. p. 
p.

Šiame minėjime dalyvaus bent 3-4 Par
lamento nariai, miesto burmistras, spau
dos bei televizijos atstovai, pavergtųjų 
tautų reprezentantai ir visa eilė kitų žy
mių asmenų.

Po oficialiosios dalies bus DIDYSIS 
KONCERTAS, kuriame prie mūsų tri
spalvės pasirodys ir lietuviškos pajėgos.

Visus vietos ir Midlando tautiečius bei 
svečius maloniai kviečiame į šį minėjimą 
gausiai atvykti, kad nepasirodytume ne
beegzistuojanti etninė grupė.

Be kita ko, pažymėtina, kad ši ukrai
niečių vietovė yra jų „Sodyba“ čia Mid- 
lande, todėl suvažiavusieji galės gražiai 
ir jaukiai praleisti laiką gamtos prie
globstyje.

Rengėjai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — liepos 24 d., 9.15 vai., 
lietuvių klubo patalpose.

NOTTINGHAME — liepos 24 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — liepas 31 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 7 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

PADĖKA
Ryšium su mano staigia liga, norėčiau 

išreikšti nuoširdžią padėką DBLS Derby 
skyriaus pirm. J. Levinskui, kun. S. Ma
tuliui, skautininkui J. Maslauskui ir vi
siems draugams bei pažįstamiems, kurie 
mane ligoninėje lankė ir užjautė. Taip 
pat už gausius laiškus ibei atvirutes ir 
linkėjimus, o ypatingai mano mylimai 
žmonai ir vaikučiams, kurie taip daug rū
pinosi ir mane lankė. Visiems išreiškiu 
mano nuoširdžiausią padėką.

Petras Burkevičius, Burton-on-Trent

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Birželio 9 d. L. K. V. :S-gos „Ramovės“ 

Manchesterio skyrius surengė M. L. S. 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą, kuria
me dalyvavo daug vietos ir ilš toliau at
vykusių žmonių bei ekskursija iš Leigh.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas.

Paskaitą skaitė V. Andriuškevičius, ku
rioje iškėlė Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą svarbą Lietuvai, o juos suly
gino su R. Kalanta, S. Kudirka, N. Sadū- 
naite ir kitais, kurių atlikti darbai nebus 
pamiršti nei tolimoje ateityje.

Dar kalbėjo kun. V. Namaitis, kuris pa
reiškė, kad D. ir G. yra lietuvių tautos 
žiedai, kurie niekuomet nenuvys.

M. Ramonas padeklamavo savo kūrybos 
eilėraštį Dariui ir Girėnui, už kuri susi
laukė daug katučių.

Minėjimas baigtas sugiedant Tautos 
himną.

Skautai davė visiems progos išmėginti 
•laimę savo reikalams pravestoje loterijo
je, L. F. R. vienetas išstatė pardavimui 
V. Narbuto jiems padovanotą aliejumi ta
pytą paveikslą, vaizduojantį Lietuvos 
gamtą, o atvykusieji linksmai pasižmonė
jo.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja klubo v-bai už piniginę 
paramą ir salę, šeimininkėms už paruoši
mą maisto, talkininkams už įdėtą dalbą ir 
publikai už atsilankymą į minėjimą.

A. P-kis

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Lancashire srities Pavergtųjų Tautų 

Komitetas nutarė savaitę pradėti liepos 
16 d. jaunosios kartos subuvimu ir disku
sijomis, kurioms vadovaus Nijolė Gasiū- 
nienė ir Olga Andrusheshiin. Savaitės me
tu bus platinami atsišaukimai Manches- 
teryje ir apylinkės miestuose.

Liepos 22 d., penktadienį, nuo 8 iki 2 
vai. nakties ukrainiečių salėje, 31 Smed
ley Lane, Manchester, visų tautybių (ben
dri šokiai. Įėjimas £1.00.

Liepos 23 d., šeštadienį, demonstraci
jos. Tautybių jaunimas važinės sunkveži
miais, pavaizduodamas gyvais paveiks
lais Rusijos komunizmo terorą, koncent
racijos stovyklas ir persekiojimus pa
vergtose tautose.

Liepos 24 d., 1 vai. bendros pamaldos 
ukrainiečių bažnyčioje, Bury Old Rd. Po 
pamaldų visi renkasi į ukrainiečių salę 
31, Smedley Lane, kur bus galima atsigai
vinti alučiu ir papietauti. 3.30 vai. įvyks 
mitingas ir koncertas. Kalbės parlamento 
narys, jaunųjų konservatorių vadas ir kt. 
Koncertinę dalį atliks ukrainiečių profe
sionalės dainininkės.

Prašome jaunimą ir senimą paminėtuo
se parengimuose gausiai dalyvauti.

Pavergtųjų Tautų Komitetas

BRADFORDAS
PATIKSLINIMAS

Tremtinių minėjimo aprašyme „E. L.“ 
korespondentas neteisingai buvo painfor
muotas apie dviejų aukų rinkimą,

Ten rašoma: „Ir prie bažnyčios, durų ir 
po minėjimo buvo renkamos aukos Lie
tuvių religinei šalpai. Viso suaukota 26 
svarai ir 26 penai.“

Prie bažnyčios durų visiems buvo sega
mos vėliavėlės su gedulo ženklu ir paaiš- 
knta, kad renkamos kuklios aukos vaini
ko ir gėlių išlaidoms padengti. Tokiu bū
du kiekvienas prisidėjo prie mnėjimo ne 
tik savo atsilankymu, bet nupirko vaini
ką ir dvi puokštes gėlių, kurios puošė al
torių. Buvo surinkta £15.50. Vainikas 
kainavo £9.75, gėlės — £5.65.

Salėje tuoj po minėjimo buvo kreipta
si į visus dalyvius dėl daromos rinkliavos 
.L K. B. Kronikų leidiniams paremti. Su
rinkta £26.26 ir įteikta kun. .kapelionui.

Su pagarba
A. Galbuogienė

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Bradfordo Vyčio klubo valdyba šaukia 

pusmetinį narių susirinkimą,, kuris įvyks 
liepos 24 d., 2.30 vai. p. p. Vyčio klubo sa
lėje.

Dienotvarkėje — klubo valdybos pra
nešimas ir diskusijos.

Prašome visus klubo narius gausiai da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

DIDYSIS SĄSKRYDIS

Didysis lietuvių — giminių ir (bičiulių 
sąskrydis šiais metais, kaip buvo nutarta 
DE'LS-gos suvažiavime, rengiamas Brad- 
forde rugpiūčio 13 d.

Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje Vic
toria Hall salėje, Shipley (2 mylios nuo 
Bradfordo).

Sąskrydžio programoje koncertinė-meni- 
nė dalis ir pasilinksminimas-šokiai su vi
sais kitais priedais.

Sąskrydžio pradžia 5.30 vai. vak. Pabai
ga 12 vai.

Sąskrydis rengiamas anksčiau, nes vė
liau negalima buvo gauti tinkamos salės.

Visi, vietovių vadovybės ir pavieniai as
menys, maloniai kviečiami pradėti ruoštis 
tradiciniame sąskrydyje dalyvauti.

Rengėjai: DBLS skyrius ir Vyčio 
klubas

siojo laipsnio didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinas, kuris buvo 
įteiktas Milašiui 1928 metais, pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio 
proga, ir Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto garbės daktaro diplomas, suteiktas 
Milašiui 1936 metais.

Nacionalinė biblioteka išleido didelį ir 
išsamų, gausiai iliustruotą šimto puslapių 
katalogą.

NOTTINQHAMAS
TRYS SESUTĖE — DAINININKĖS

Jau daug metų, kai Nottinghame nebu
vo tokio Joninių ir kitų vardinių vakaro, 
koki suruošė Moterų draugija birželio 25 
d. Svečių prisirinko daug, iš toliau atvy
kusieji viršijo vietinius. Tur būt tai įvy
ko todėl, kad Woiverhamptomo lietuviai 
ne tik patys atvyko, bet dar atsivežė tris 
dainininkes iš Chicago®. Tai sesutės Jo
ana, Ramutė ir Teresė Drūtytės, laikinai 
sustojusios Petkevičių šeimoje. Kadaise 
jos gyveno Wolverhamptone, ir tik prieš 
8 metus kartu su tėveliais išvyko į Ame
riką. Čia jos tęsia savo studijas, o laisva
laikiu dainuoja... Sesutės Drūtytės pasi
rodo ne tik lietuviams, bet ir per vietos 
televiziją.

Trumpu žodžiu pirmininkė Doma'ševi- 
čienė pasveikino Antanus, Jonus, Petrus 
ir Povilus ir pakėlė už juos tostą. Kiti 
kalbėtojai sveikino juos ir iš JAV atvy
kusias dainininkes.

Puikiais balsais ir gražia lietuviška 
tarsena Drūtytės padainavo iš viso net 
dešimtį dainų. Savo gražiu pasirodymu 
jos nustebino senuosius ir jaunuosius 
Anglijoje.

Varduvininkams „sutaikius“ tortą, 
jiems sugiedota Ilgiausių metų, šokių 
metu skautai suruošė rinkliavą savo sto
vyklai paremti. Nebodami infliacijos, vy
rai dailiai pakratė savo kišenes.

Visi dalyviai dėkingi Moterų draugijai 
už suruoštas vaišes ir viešnioms — daini
ninkėms.

k. b.

GLOUCESTER
PADĖKA

Gloucesterio-'Stroudo DBLS skyriaus 
valdyba didžiai dėkoja prisidėjusiems 
prie mūsų išvežtųjų minėjimo programos. 
Z. Jurui už paskaitą, trims sesutėms Drū
tytėms už gražias dainas, G. Ivanauskie
nei už pravestą programą, Wolverhamp- 
tono chorui už dainas ir tautinius šokius 
ir M. Gelvanauskienei už tautinių šokių 
grupės pasirodymą. Taip pat dėkojame 
A. Z. Gravams už tortą ir maistą, G. Ci- 
bulskienei ir A. Vilimienei už patarnavi
mą.

Skyriaus valdyba

PRANCŪZIJA
O. MILAŠIAUS PARODA PARYŽIAUS 

NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE
Vienas iš svarbiausių įvykių Prancūzi

joje, minint O. Milašiaus gimimo šimtme
tines, buvo paroda, surengta Paryžiaus 
nacionalinėje bibliotekoje ir pavadinta: 
„Oskaras Vladislovas Lubicz-Milašius. 
Tamsybės ir šviesa“. Paroda atsidarė ge
gužės 26 dieną ir tęsėsi lygiai mėnesį.

Šitą parodą reikia laikyti pačiu di
džiausiu Milašiaus bičiulių laimėjimu iš
kelti poetą ir rašytoją iš užmaršties. Pa
rodos nacionalinėje bibliotekoje daug 
reiškia Prancūzijoje, o savo katalogais 
jos garsios ir užsienyje. Biblioteka kiek
vienos parodos proga išleidžia komunika
tą, dalijamą parodos lankytojams, ir šios 
parodos komunikate pažymėta, kad lai
kas Milašiaus kūrybai išeiti į viešumą — 
į ją verta atkreipti dėmesį ir yra būtina 
iškelti (Milašių iš patamsių, kur jį nerū
pestingumas ir apsileidimas buvo ilgam 
ir neužsitarnautai išstūmęs.

Nacionalinė biblioteka, kaip paprastai, 
parodą ilgai ir kruopščiai ruošė. Ekspo
natus ji rinko Prancūzijoje ir visame pa
saulyje. Princetono universiteto bibliote
ka Jungi. Amerikos valstybėse atsiuntė 
Milašiaus laiškus Christianui Gaussui, 
Milašiaus artimam draugui ir būsimam 
Princetono universiteto dekanui. Nemaža 
istorinės medžiagos atsiuntė Lietuvos pa
siuntinybė Vašingtone. Labai daug Mila
šiaus rankraščių, nuotraukų ir kitokios 
istorinės medžiagos buvo įgauta iš Jacques 
Doucet literatūrinės bibliotekos Paryžiu
je. Visą eilę reikšmingų parodos ekspo
natų paskolino privatūs asmenys. Nacio
nalinei bibliotekai talkininkavo ir Pary
žiaus lietuviai. Savo darbus, turinčius ry
šį su O. Milašiaus kūryba, paskolino Pa
ryžiaus dailininkai Pranas Gailius, žino
mas Paryžiuje Prano vardu, ir Žibuntas 
Mikšys. Viktoro Petravičiaus (JAV) Mi
lašiaus ex lilbriso projektas buvo gautas 
iš dr. P. Rėklaičio Lietuvos archyvo Mar- 
burge. Parodoj buvo išstatytas aukščiau

Šia proga kviečiame visus tautiečius, o 
ypačiai skautų ir jaunimo rėmėjus aplan
kyti mus stovykloje, kuri vyks liepos 24 
— rugpiūčio 3 d. d. Sodyboje. Laukiame 
visų!

v. s. J. Maslauskas, 
Lėšų vajaus vadovas

AUKOS SKAUTŲ ATSTOVO KELIONEI 
Į AUSTRALIJĄ

VOKIETIJA
VASAROS ŠVENTĖ MIESAU

Ir šiais metais Miesau LIEl apylinkės 
valdyba suruošė malonų lietuvių susitiki
mą. Jis vyko šeštadienį, liepos 9 d. Pra
dėta katalikų pamaldomis Elschbacho 
bažnyčioje, kurias laikė kapelionas kun. 
Br. Liubinas. Jo pamokslas buvo suderin
tas su sekmadienio evangelija, kurioje 
kalbama apie meilės įstatymą. Mišių me
tu liturginius skaitymus atliko Vokietijo
je atostogaujantis klierikas Albertas Sta- 
lioraitis. Jis ruošiasi kunigystei Romoje, 
gyvena Lietuvių kolegijoje, studijuoja 
Laterano universitete.

Po pamaldų buvo susirinkta Miesau 
kaime esančiame dr. St. Sereikos sodely
je ir pabendrauta bičiuliškoje nuotaiko
je. Dalyvaujantiems vaikams buvo pra
vestos varžybos, laimėtojams įteiktos do
vanėlės. Atsitiko ir nelaimė. Olga Serei
kaitė (13 metų), ar ne tik pati vikriausio
ji iš visų dalyvavusiųjų vaikų, griuvo ir 
susilaužė raktikaulį. Gerai, kad buvo po
būvyje bent trys gydytojai. Dr. V. Toto
raičiui teko imtis gydymo iniciatyvos. 
Šventėje dalyvavo iš viso apie 50 lietu
vių, jų tarpe LB Vokietijos krašto valdy
bos iždininkas R. Tendzegolskis.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Mieli Broliai Kunigai, 
Gerbiamieji Apylinkių Pirmininkai, 
Visi Lietuvą Mylintieji

Mielai noriu su Jumis pasidalyti Vasa
rio 16 Gimnazijos rūpesčiais ir džiaugs
mu.

Šių metų liepos 6d. Vasario 16 Gimnazi
jos Valdyba turėjo su Bonnos Vidaus Mi
nisterijos, Baden-Wuerttenbergo Vyriau
sybės ir Regierungspresidiumo atstovais 
labai svarbų, 7 valandų pasitarimą visais 
Vasario 16 Gimnazijos reikalais. Pasitari
mas buvo labai išsamus ir nuoširdus. Su
glaustai sakant, susitarėme:

1. Vokietijos Įstaigų teikiama piniginė 
parama, pramatomu laiku, nebus mažina
ma, bet net padidinama, pagal galimybę.

3. Ta parama bus išmokama mums pa
togiausiais laikotarpiais.

3. Už jų teikiamą paramą mes turėsime 
atsiskaityti pagal jų nuostatus.

4. Jie pageidauja ir skatina, kad patys 
išeivijos lietuviai daugiau susirūpintų 
Vasario 16 Gimnazija. Visų pirma — mo
kinių skaičiumi. Jiems nesuprantama, 
kad apie milijonas išeivijos lietuvių ne
išgali bent 100 mokinių sutelkti į savo 
vienintelę gimnaziją.

Mano (Brangieji, kiekvienas iš mūsų 
padarykime visa, kas mums įmanoma, 
kad nuo rugpiūčio 22 dienos į mūsų gim
naziją atvyktų ko daugiau mokinių.

Vienas Ministerijos atstovas, susižavė
jęs mūsų gimnazija, norėtų net savo vai
kus į ją siųsti. Jis sakė, kad nėra kitos 
gimnazijos, kurioje galima būtų išmokti 
taip senos lietuvių kalbos ir didingos is
torijos bei kultūros. Jis žavėjosi, kad į 
bendrabutį susirenka iš daugelio valsty
bių vaikai, o tai socialiniu požiūriu labai 
svarbu. Ragino neleisti gimnazijai sunyk
ti.

Mielieji, ar šio kilnaus vyro susižavėji
mas neturėtų ir mus naujai sužavėti Va
sario 16 Gimnazija? Verbuokime į ją mo
kinius ir prisidėkime jos išlaikymui pini
gine auka. Dievas padės!

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Kuratorijos valdybos pirmininkas

Skautiškuoju keliu
MIELIEJI SKAUTAI RĖMĖJAI

Sakoma, kad didesniems darbams at
likti lemiamos reikšmės turi ne kiekybė, 
bet kokybė. Taip yra ir su mūsų skautiš
kuoju gyvenimu, kuris jau 25 metai sėk
mingai stumiasi (į priekį. Ir už visa tai 
turime būti! dėkingi nedideliam, bet dos
niam ir susipratusiam rėmėjų būreliui. 
Tai yra toms skruzdėlytėms, kurios me
tai iš metų padeda skautams suruošti sto
vyklas ir palaiko jų veiklą.

Diena iš dienos atvyksta laiškeliai su 
padrąsinimais ir aukomis.

Štai nuolatinis skautų rėmėjas p. Juš
ka iš Nottinghamo, siųsdamas savo auką, 
rašo: „Prisiminiau, kad jau nedaug laiko 
liko iki stovyklos, o aš dar neatlikau pa
reigos. Skubiai siunčiu tris svarus, linkė
damas geriausios sėkmės ir našios sto
vyklos...“

DBLS Coventry skyrius per J. Dimšą 
prisiuntė mūsų atstovo kelionei į Austra
liją 15 svarų, linkėdamas skautams ge
riausio pasisekimo.

Nottinghamo DBLS skyriaus veiklusis 
pirmininkas K. Bivainis savo laiške pri
minė: „Turiu rankose jau gerą pluoštą 
„žaliukų“. Tikiuosi mūsų dosnios visuo
menės dėka padidinti jų skaičių iki šim
tinės“.

Visiems aukų rinkėjams, aukotojams ir 
lietuviškosioms organizacijoms reiškiame 
nuoširdžiausią skautišką ačiū.

DHLS Derby skyrius per J. Levinską 
prisiuntė £7.80.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
reiškiame nuoširdžią padėką.

PARAMA VASAROS STOVYKLAI

Skautų ir Jaunimo Stovyklos rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja DBLS-gos Derby sky
riui už 12 sv. paramą. Pinigus aukojo: V. 
Junokas, K. Kubilius, J. Levinskas, J. Sa- 
dula, A. Tirevičius, A. ir J. Valantinai ir 
DBLS-gos Derby skyriaus kasa.

MODERNUSIS TILTAS
Saulė Jautokaitė

Tiltas yra vienas iš pirmųjų civilizuoto 
žmogaus išradimų. Technologijai pada
rius didelę pažangą, tilto statyba yra taip 
išvystyta, kad jis šiandien meno knygose 
yra priskiriamas prie architektūros pa
minklų.

Tur būt, pats pirmas tiltas buvo pačios 
gamtos parodytas žmogui. Nuvirtęs medis 
skersai upelio ar griovio, parodė žmogui 
jo praktiškumą ir patogumą sutrumpin
damas jam kelią. Laikui slenkant, žmogus 
tiltą matė ne tiktai kaip praktišką prie
monę pereiti ar pervažiuoti upes, griovius 
įlankas, bet ir kaip žmogaus rankų pasta
tytą (puošmeną.

Nesigilinant į tilto statybos inžine
rines problemas, o tiktai stebint jį iš 
viršaus, mes m,atome, kad jis yra pastaty
tas iš įvairių medžiagų, kaip medžio, ply
tų, gelžbbetonio, gelžies, plieno.

Iš romėnų laikų išlikusių tiltų-akve- 
duktų, matome, kad tiltas gali būti stato
mas iš apačios, kurio patiltė laiko viršų. 
Tokie akveduktai pastatyti arkos principu 
gali būti net kelių aukštų, statant vieną 
arką ant kitos. Pavyzdžiui, du pirmieji 
aukštai yra statomi vienodo dydžio arkų, o 
trečiasis aukštas turi daug mažų arkų. Ši 
visa konstrukcija duoda stiprios, masy
vios sienos vaizdą.

Vadovaujantis šio akvedukto principu, 
panaudojus gelžbetonį arba plieną, šian
dien pastatomas lengvas, grakštus vienos 
arkos tiltas. Šita visa arka gali būti pa
tiltėje, o viršuje kelias, arba ji gali 
prasidėti patiltėje ir baigtis išlenkimu 
viršuje 'tilto.

Prasidėjus pramoninei revoliucijai, kar
tu su plieno statyba prasidėjo ir didelių, 
ilgu tiltų statyba. Panaudojus plieną, 
buvo išvystytas naujas tilto statybos 
principas — tai kabantis tiltas. Kabančio 
tilto principu buvo įmanoma 'sujungti 
daug ilgesnius nuotolius ir gilesnius van
denis. šios rūšies tilto statybai yra naudo
jamos arkos ir gembės, iišveriant per jas 
lynus.

Iš toli žiūrint, išviršinis tilto vaizdas 
yra labai įspūdingas ir didingas. Pa
vyzdžiui, paimkime garsųjį San Francisko 
Golden Gate tiltą. Koks monumentalus ir 
gražus vaizdas — ploni kabantys lynai 
perverti per grakščius tušč'javidĮuri.usi 
bokštus, kaip komplikuotas, išnarpliotas 
voratinklis. Bet per tą patį tiltą važiuo
dami, iš arti pastebime jo storus lynus, 
grubią ir šiurkščią jo konstrukciją.

Tilto projektuotojas susiduria su dides
nėmis problemomis, negu namų statytojas. 
Nors jie abu turi bendrą problemą, abiejų 
galutinis rezultatas turi pirma atlikti 
savo paskirtį — jo naudingumą, o paskui 
seka jo viršiniis grožis. Architektas dirba 
uždaroje erdvėje, o tilto projektuotojas — 
atviroje, sujungdamas nuotolį tarp dviejų 
krantų. Tilto statytojas susiduria su di
desnėmis estetiškomis problemomis, negu 
namų statytojas. Architektas savo pastato 
visus sušalimus, sujungimus, suveržimus 
paslepia uždedamas viršutinę sieną. Tilto 
architektas šito negali padaryti. Visus 
technikinius negražumus — varžtus, su
jungimus jis turi palikti atvirus. Nuolat 
veikiant vėjui ir orui, plienas apsineša, 
rūdija. Tilto projektuotojas turi palikti 
vietos, kad darbininkai galėtų prieiti nu
dažyti ir pataisyti visas tilto vietas.

Nežiūrint visų technikinių tilto staty
bos suvaržymų, sunaudojus milžinišką 
svorį medžiagos, jis vis tiek yra kažkas 
nepaprasto, įspūdingo, kiekvieno praeivio 
atkreipiantis dėmesį. Ne be reikalo, nuo 
pat senų laikų žmonijos istorijoje tiltas 
vaidina ne tiktai praktišką, bet ir roman
tišką rolę. Nuo mažiausio tiltelio jis mi
nimas dainose, dailininkų atvaizduotas 
meno kūriniuose . Žmogus tiltui davė tokią 
svarbą, kad jis ne tik nepažeidžia natūra
lios gamtos, bet dar prisideda prie jos 
pagražinimo.

Estetiškai tiltas yra vienas iš gražiausių 
žmogaus kūrinių, kuris savo lengvume, 
grakštume ir didingume (slepia milžinišką 
masinį svorį.

Šiandien didysis plieno tiltas architek
tūriniai mus taip pat stebina, kaip dvylik
tojo šimtmečio gotiška katedra. Kaip go
tišką katedrą galime pavadinti mezginiu 
akmenyje, taip modernų tiltą galime 
pavadinti mezginiu metale.

“Technikos žodis“ (Nr. 4 — 76).
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