
1



T U

14

BINTS

Mūsų kenas
Ag norėliau nueit /ei 
ii anų i lga s.ys. / e i 1 . ,/•..

; 1

AiKairys
2

Dr. A. Darnusis, Atomo enargij a......... . 
įųTyruolis, Iš Sonatų tėviškai /ail.y 
K;J.Gasiūaas, Religinė Keironio poezija 
J:Mikeliūnas, Anglų kalbos raida..: 
V;Jonikas, Ant lazdos parimus /eii. 
(ŠiOykas, Kalnai ir lygumos........... ..
A;D-adžius, Kempteno lietuvių koloni 
J.Snrgaila, Kerui'pasibaigus

. 5
6
8 '

10

Eeddguoja - Alf.Šesplaukis.
ReHekcinė Komisija --Cez.Surdokss, At.Kairys, 
Iliustracijos - dai1. St.Kakarevičiaus 
Rečėkcijos mašininkė - A.Skladaitytė.

2



$3

Lietuvos 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
.biblioteka

-yvcimo r 
sačiau y
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pereita į aprūpintą. 
Laipsniui -vįs gyveni# 
ti, kiek -'arbo ir rūpeąč 
3io vadovybė ir kiti par

Ihjc arliiis muš ai.ant’isic kero nebe i ir nuo*mūsų br<nrruo’anui.clo 
ėdžios jau visas"m^tų ketvirtis. ’orį- ir neilgas,
šmi-cgas buvo ši? laikotarsin. iš vienokios ryyęciino būklė 

’-ta į visiškai kitokia, net .-ri ’štai skirtingą. Iš šankiu 
iresžiu, netilrr-».mu, 'individualumu ar sunkinto gyvenimo buvo 

=.nroru-iota, becdr ao m u i n i. Tik -pel nove i>:ps- 
nręenisevo,’ nugi s to vėjo. Nesunku supres- 

io čia turėjo įdėti mūsų komiteto ir bendre?
. __ __ ____ ? icos žmonės,

Nėra namų be dūmų’ saljc mūsų priežodi-. Ir mums, b'u:druom->oinį 
venimą Hao metu gyvenant, teko pėr.gyv-cti vienokių ir kitokių dienų: 
giedresnių įT apniukusių. inkštas susibūrimas, savaime suprantama, ne
galėjo apsieiti be dide.-?rio ar mažesnio interesų susidūrimo. Tačiau 
įgimtas' broliško draugavimoši ryšys lietuviuose mus vėl sį-?jo naujam 
bendrav’ mui, oaujiei’s užsimojimams. No vienas įvykis ir i s v-oi tip s'" d o Il
giau er mažiau temdė bendruomeninio yyv-rimo akiračiu'?, tačiau tikėji
mo ir vilties saulė juo?- vėl nuskaidrino. . x. "

Karas jau yra kai o ir pasibaigęs visame pasaulyje, ^is .,vy_is gan 
turė-ti lemiamos reikšmės ir mūsų gyvu/ k >liui. Gali ra?tišunaujų 
Uždavinių mums. Gali iš viso pakisti ?■’ ■. gyvenimas. Ką tik išrastas 
naujas visuotinės reikšmės ginklas, atrodo, turės pakeisti net viso 
pasaulio mąstyseną - priderinti ją kartą laimėtos taikos ilgalaikiam 
išlaikymui. . . .

Tokių davinių ir įvykių akivaizdoj išeiviai, negalim jo~iu 
kitu keliu .<iti, kaip tik tuo, kurs mūsų širdyse nurodytas *• ugdyti, 
puoselėti žmoniškumą savyje ir kituose, Kės negalim kam kitam sava jėgų 
eikvoti. To reikalauja vū=ų atsakingumas ori-iš dabartį ir ateitį.

rirmų nirmiausia gelbėt Inas mūsų atsij-imes nuo tautos kamiene.
Žiogus, etįldęs =ao 3o, ecot mfeento, yra Suves, arrnrįo t^»į< 
tradiciir ugdomas betci •.i'-’mieusia r'ikalingas jaunajai mu<=ų kartui. 
Inač - v ‘»i> it tina s tinkamas mūsų jaunosios kartos ru." ..-.ėjimo ir svi ti 
pestatymek ^elyfios ir aplinkybės .sunkios, b-t. valia .

i.’e mažiau reikalingas ir suaugusiųjų svi -tima^, -rt 1 fl;1 į 
virir-aeic J p i gu to visiškai ir nepasiektume, svarbu bent butų, kad, 
kiekvienas turėtų, jn s~ocialybf.il ir pajėgom? skirtą u-. siėmimą ir z s

-2 ■•’•'butu Č’BT’bO* • , •
Me* t iri££ taisės ?n-. ir pacttikė?tm’i kiūrėti t 

čiau nėr didelis optimis-as žalingas, kely ir per didelis pesimizmas. 
Kiek^ę teio neblaško žmouaus, kaip gandai. Kad to i-vongtugaa, ciraki- 
moi^evo carbą ir tank’ ul- imės mūsų kasdien kruopščiai surinktomis, pa
tikimom! ■’ žiniomis. s.

T>io širdies ir proto nustatyta, kelia eidami, mes atliksimą ge
imo kada skirte nąmo grįžti ar
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2.Jurkus ...
, ...v- ■ ■ ; . ■■ ■ ■ I

aš norėčiau busit

Aš norėčiau, nueit šiauriu tolimą kelią 
Per rudens sunkią audrą tam?;tusioj nakty- 
Ir dar rast šiaudais dengtą tonutę-trobelę, 
Susigūžus sods didžią medžių glėby.

Ten pažvelgčiau į langus, ugnis kaip kūrenas 
Ir kaip sienas nušviečia gelsvas, molines;
O paskui pabučiuočiau durų slenkstį ten seną, 
Kur sėdėjom vaikai, žaisdami laputes.

Paklausyčiau, kaip ūkauja medžiuose vėjas,
Lyg vaiduoklis kaip beldžias ant aukšto - svirne, 
Kaip barbena langan, lyg klajūnas parėjęs, 
Ir nuūžia laukais atlapa krūtine.

Ir tada mano akys, tos liūdnos, stiklinės, 
Lyg maži žiburėliai sužibėtų nakty,. 
Hano lūpos žydėtų žiedais purpuriniais, 
0 ausyse-daina šiaurės krašto plati.

• <*t.Kairys
B -'. - BaMŲ ILGESYS

‘ Nujautimas sunkus ir toks pilkas...
Neramu., neramu man širdy... '•
koris verkti, lyg būčiau apviltas,

- ; lyg gyvenčiau nelaisvės šaly.
S Mintys lekia tolyn... svaigsta akys... . .

Leiskit, leiskit greiči u iš kalnui 
Vien širdim, .vien jausme.s ir apakęs 
Rasčiau kelią link savo namų.

; ■ ' • • ' ’ < / ..(

. 4,Badžius

KALNŲ KOPLYTĖLĖ ’ , '

Aplinkui tarpekliai ir uolos 
<••• Ir briaunos aštrių akmenų, . . _

int šlaito baltuoja iš tolo .
Maža koplytėlė kalnų.

Pušis prisiglaudus prie muro - 
Jai vienišai liūdna, graudu, 
Kalnai,lyg sustingusi jūra, ' , .

' Joj skęstame mudu abu.
Retai čia praeivis užklysta, 
Retai pasimeldžia čia jis. . 
Gėlė vos pražydus nuvysta - .
Menka čia gyvybės vilnis. . .. ..

Čia rudenio lapas nukrinta - 
Sutirpsta sniegyne žiemos, 
Tik vėjas sudrumsčia dar rimtį, 
Prašvilpęs pro briauną uolos.
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į T 0 M 0 E N E H G I- . - \ 
Doc.Dr.Ad.Da mušis;

I '
Atomo skaidyčio mintis iš esmės yra labai viliojanti. Milžiniški ener

gijos kiškiai, kuriuos būtų galima gauti iš atomo branduolio reakcijų, 
žmonijai labai praverstų. .... , „

Visa eilė karų, slaptų ir viešų, diplomatinių ir ūkinių, buvo vykdomi 
siekiant užvaldyti naftą ir anglies klodus, pagrindinius šio met£. ener-_ 
gijos šaltinius. Bet tie šaltiniai yra labai riboti. Todėl žmogus -jau s.e- 
niai ieško, kaip papildyti taip reikalingos energijos trūkumus. Ir štai 
iš fizikos ir chemijos laboratorijų kyla mintis, kad atomo branduolys yra 
neišsemiamas-energijos aruodas. Atomo energijos pažabojimas ūkiniame gy
venime pradėtų tikrai naują epo-chą. Atominė bomba rodo, kad tos energi
jos išgavimo paslaptys jau atidengtos, stropių ir judrių protų ir įtemp
to darbo dėka mes visi galime būti savininkai tų energijos šaltinių,ku
riais taip sėkmingai saulė naudojasi jau daug milijonų metų.

Būdinga, kad tas pirmos eilės išradimas pirmiausia pasireiškė atomi- 
feėsrtrombos pavidalu, ^os panaudojimas šį kartą buvo labai atsargus. Ji 
'padėjo greičiau įgyvendinti taiką, kariai, įvairūs tremtiniai ir belais
viai galės greičiau grįžti į namus naujojo gyvenimo kurti. Atomo energi
ja bus pagrindinis jėgos šaltinis naujajame ateities gyvenime, kaip ji 
pakeis visą gyvenimo vaizdą? -

- Mūsų žemės skritulys bus nusėtas milžiniškomis pramoninėmis labo
ratorijomis, kuriose atomo energija bus išgaunama. Kaip akumuliatorius, 
panaudojant radioaktyvias medžiagas ar kitokiu būdu; ji bus perduodam-' 
^visuomenės ūkiniams reikalams. -Energijai gauti medžiagos kiekis bus 
stebėtinai mažas - atkris bet koks vargas, susijęs su kuro masių trar 
bortu ir laikymu, bu vienu kilogramu medžiagos didžiausi transokeani- 
uiai laivai atliks kelių tūkstančių kilometrų keliones, o lėktuvai be 
Nusileidimo - tolimiausius skridimus. Bus lengvai įmanoma dykumas pa
versti derlingais plotais. Gyvenimas poliuose ir kasimas-ten mums la
bai vąrtingų^-šglįįpvų bus visiškai galimas ir net patogus. Patalpų šal- 

ir šiTSyftss žiemą bus paprasčiausio lengvo ir gal pigaus 
■Aseėhanizmo reikalas., Gyvenimas įgaus naujų impulsų. Visų ekonominis ly- 
^s galės pakilti. Žmogus prasimanys gražių dalykų ne tiktai romanuose, 
-bet ir praktiškai realizuos fantastiškiausius planus. Ar begalės būti 
ųąiyykdnma-bAt-knkin technikinė problou • lai ateities gyvenimo sapnas. 
= rBet kas būtų, jeigu ateityje kiltų k. ras? Griūtų visa pasaulio ci
vilizacija ir kultūra. Ateitų tamsesni laikai, negu kada yra buvę. Tu
rint tai prieš- akis, norisi tarti: ‘•Dieve duok, kad tas efektingas ir 
'galingas įnagis, kuris atsidūrė žmogaus rankose, būtų panaudotas žmonių 
ūkiniam lygiui kelti, o ne ateities karams vesti",

Lietuva ir kiekviena kita maža valstybė iš to tiktai.laimėtų - nau
jieji energijos šaltiniai rnOms būtų labiau prieinami, kaip senieji.

bu. neramiu ilgesiu stebime, kas sugebės užkirsti kelią pasaulio sū
kiai Ri ni mui „ jš kur kils tikrojo žmoniškumo ir solidarumo mintys pasaulį 
atstatyti ir kelti jo gerovę.

II. A t o 4 o ardymo schema.

Atomo struktūra. Vįsų 92 mums žinomų elementų atomai yra sudaryti . ■' 
tų pačių labai mažų elementarinių dalelių. Pagrindinė atomo dalis yra 

-branduolys, kuriame sukoncentruotas visas atomo svoris, Apie etoms ' 
ja—įvairaus—ak tingumo Ipbai lengvi elektronai. Branduolys yra įkra.. 
steigiamai, elektronai * neigiamai* A-frnqu diametras svyruoja apie La -cm, 
o atomo branduolio diametras apie 10~^-<jm. .
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Teigiamai įkrauta elementarinė branduolio dale t 
' , ; . Qkeutrali elementarinė dalelė
2. Radioaktyvios medžiagos. Račių sunkiųjų elementų tarpe yra radioektyv.. 
medžiagų/. Jų branduoliai patys savaime irsta, išmesdami labai dideliu grl 
Siu apie 20.000 km/sek daleles /helio branduolius/. Uranas, taip irdami;: 
pereina į radį, radis per visą eilę tarpiniii elementų - į šviną.Tas perėji 
mes yra labai lėtas - trunka kelis"milijonus metų.Skilimo motu atsipalai
duoja dideli energijos kiekiai. ^rdbėjo,kųr yra radioaktyvios medžiagos, 
oras pasidaro laidus elektrai, juosta, foto plokštelės kasetėse.
3. Atomo branduolio dirbtinis ardymas. Lengvųjų atomų branduolius gęr. -U 
šiai pavyksta ardyti radioaktyvios medžiagos išmetamomis didelio grot . 
elementarinėmis dalelėmis. Jos įsispraudžia į kitų elementų branduo?. . . 
suardo jų pirmykščių ■pusiausvyrą^ i.r tada toks įjaudintas branduoly-’ * 
dėlių greičiu pats iš"saves ima skleisti įvairias elementarines del., 
bei stiprų spinduliavimą.“Tokia nepastovi, savaime’skylanti naujoji me
džiaga yra vadinama dirbtiną radioaktyvia medžiaga.

• Kad būtų galima ardyti ir sunkesniųjų elementų branduolius, buvo su
projektuoti specialūs įrengimai, kuriuose elektromagnetinių laukų pagal
ba ir kitokiais' būdais elementarinėms dalelėms buvo duotas labai didelis.^/ 
greitis virš 30.000 km/sęk..

Branduolių apšaudymui šiuo metu naudojami: 
vandenilio branduoliai - protonai 
neutralios elementarinės f .'?lės - neutronai 
sunki ojo vandenilio brand' . - - deutronai 
helio branduoliai - dalei s
spinduliai - kietesni dar už Rentgeno spindulius.

'"--Vieno etomo suskaldymui anksčiau reikėjo maždaug vieno milijono šūvi. 
Tas skaičius buvo teks didelis dėl šių priežasčių: viena,atoąęfcranduo- 
liai, labai maži, palyginus net su atomo dydžiu, antra, jie.yra teigiam 

.'įkrauti ir buvo apšaudomi teigiamo krūvio dalelėmis,taigi vienos kitą ar 
stumia.Apšaudymui pradėjus naudoti neutralias daleles -^neutronus,reika
lingų šūvių skaičius sumažėjo iki kelių dešimtų tūkstančių, t’abar,atrodo 
branduolių reakcijoms įvykdyti yra rasti geresni ir lengvesni metodai.
4_ Aoerpija. Branduolinių reakcijų metu išsiskiria labai daug energj štu 
Tokių reakcijų metu dalis masės kažkur pranyksta - tai yra gautų meds'- • 
masių suma yra mažesnė už reakcijai paimtų medžiagų masių sumą.Yra i..
ma, kad tas masės skirtumas yra virtęs energija.Apskaičiuojama, kai
nam gramui .masės virtus energija,gaunama apie 21 milijardas kilogrenl 
rijų//kcal/. Tuo-šilimos kiekiu būtų galima užvirinti ežerą 20 hč r/ 
ir 1 metro gylio. ■

Bet paprastai ne visa reaguoj-ančių medžiagų masė virsta energi;'.
tiktai jos nežymi dalis, Taip vienam gramui vandenilio saulėje virstant
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uoliu, yra gaunamas Oj’JO’Žl g mases-skirt'tabs. Perskaičiavo į energiją, 
gauname apie lį?O milijonų kcal. Tiek šilimos deginimo bųdu gsunama tik
tai iš 20.000 kg akmens anglies.
5. Atominė bomba. Yra manoma, kad atominėje bomboje yra tokie dirbtina 
suaktyvinta medžiaga, kurios• branduolinės reakcijos, specialiu bildu ja 
veikiant, įvj’ksta labai staigiai. Irane Uoliam? irstant, išsviedžiami 
skaičiais sunkiai išraiškiam! didelio greičio elementarinių reiklių ~ 
spiečiai. Jų didesnę dalį sudaro neutronai, kuri? lengviau įsispraudę! 
į oro Stomų branduolius. Didelio greičio dalelės t 
azote, skaldo į elementus oro.drėgmę, ardo branduolius 
aktingos cheminės medžiagos, ’ '-i ----- ~-
na oro bangas, kurios visk? 
gijos kiekiai. O] 
t oštuma - vakaušu

akty’ūna orc deguonį, 
>. Susidaro naujo 

medžiagos. Dkemuniei spragos mišiniai sprogdami gani 
‘ ‘ atsipalaiduoja milžiniški ene

aista. ,J-o karščio ir sprogimų įtakoje susidaro 
to, atmosferiniam spaudimui veikiant, įš aukštu

tinių sluoksnių oras vėl grįžta atgal siaubingos audros pavidale ir da 
karta, viską naikina. . .

•Kaip galima manyti, procesas staigiai ussiboigis - susidariusios 
įvairios cheminiaisaktingos medžiagos iš lėto sėda ir, nors jau no la
bai efektingai, nuodyja apylinkes. . ......................... '

Kaip iš spaudos matome, bomba leidžiasi lėtai, su ua ra siutu. Sprogs- 
- ta kelių šimtų metrų aukštyje, kad būtų didėsbš sklaida* Pirmas sofogi- 

mas, .atrodo^ turėtų įvykti paprastos.sprogstamos medžiagos pagalba. Po 
■yi'to tiktai issiskls.................. “

naikinamąjį veikim

a. 1‘yruollS

Tylaus- saulėlydžio metu 
Teve, tai vienumoj toli 
Užburtas grožio vaizdas 
Ir mano atmininmr-i - su:

svajoju ' 
palikus, 
man po kojų 
.kus, nyko s.

•3sį būt, dar esant mšn tauri, nekartą 
Viliojo mus slaptingos grožio šalys} 
Svajojom kalnus, - ką širdinl pratsrtų 
Ten glūdi paslaptingos amžių galios

Psbsr f. mos - šalis paslaptingoji, 
didžia vertis grožio burtą 

Tavo dienoj menu, naktyj sapnuoju, 
Kaip jūroje paskendusįj į turtą.

Enuksd šešėlis i Alpėse ištiesi?, 
Ir šiaurėje regiu1 tave taip šviesią.
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K.J.Gasiūnas

Kiekvikn&s Šimtmetis 
Gyvenimo sulygoc 
Lietuvių pautai 
kų vergijos jun 
vių-te

e iškelia daugiau ar _ omų
charakterį ir duoda jų da ti.

• praūžia MX šimtm. buvo labai sunk _ 
laikotarpio rašytojai nusiskundžia varginga lietu 

utos būkle ir ieško kelių gražesnis;" rytojui. .
rt žymiu vyru, kp.ri.ios Aukščiausias davė mūsų suvargusiu i-etu-į— 

iš tautinio' miagė ir išvesti iš sunkių L-iūų į \
atgimimo dainius ni-s. Jis ne tik sove psvyzieio.

so "noaliokite vergė kieto, tsa
jų, bu-
tsutioč
galingi pūna*, bot 
■iu£ečiec.šiąjsme.

o ir trumpai peržvolgsime religinius moty z-
-Maironio poezijoje.

1
Sunkūs buvo Lietuvai laikai, kai‘^i renis gyveno ir kūrė. Bajorija 

sulenkėjusi, mokyklos rusiškos, valdininkai kitstauolai, aet Lietuvių^ 
kalbos nemoką, nedidelis skaičius inteligentų .lūgč-.'o^csrbo skverne- krės 
te ir buvo išblaškyti po plačiąją Rusijos^imp ęriją; 
persekiojama, lietuvių spauda uždrausta, teisingai vys. 
laikotarpį apibūdino, kaip tamsų ir juodą. Neturėjo ši 
valandą lietuvis kuo pasiguosti. Tik vienas Dievas kik 
šiam lietuviui artimas, Prie nesųtir 1. .;ų statyta rup 
priminė lietuviui sunkią je būklę. Maironis 7i’’oc vrrr 
tu su savo tauta. Bet jis daug turėjo ir ssvv. kaip “.r 
rašė, Maironis laužė dvejopą ideologijų - l':-nkomeųięk;-, 
laisvamaniškąją /Pavasario Balsai, 1944 m. ,274 ąų^ _ 
nio kairi susipratusio lietuvio. Jų skundas prieš pasiėmė ųeų.
tolimąją Romą. Savieji laisvamaniai nemėgo Maironio kaip' dvasir.inko.ie- 
ųorėjo jam pripažinti net poeto talento /Varpas’* 189? m. 1-riB; .

Šiose sunkiose tautai ir sau valandose poetas ieško suraminimo mal
doje: - *

Kad širdį tau skausmas, kaip peiliais, suspaus, 
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos, 
Pakelk tada širdį nuo- Šėmės aukjsčiaus; 
O bus tau be žodžių kentėtir'lengvieus.
Bi, bėk prie galingos m-.-ldos: . - '
Ramiau tau krūtinė vaitosi

Malda'-nebuvo Maironiui tik momento reikalas, kai jį spausdavo gyvett ' j. 
vargai, fcemincrijoe auklėtiniai kasdien jį matydavę seminarijos zakris
tijoje po šv.Mišių*, kai kiti profesoriai išsivaikščiodavo pusryčių, su
sikaupusį besimeldžiant po Nukryžiuotojo kojų. Iš čia liaironis fiT’- 
sau stiprybės ir paguodos.

Nuo saulės rytų iki jos užtemimo 
Ant kryžiaus ištiesęs rankas, 
Paskelbė jis žemei laikus atgimimo; 
laimingas, kuris jį supras-.

Baranauskas, šį 
tokią sunkią 
sava s, suvargu- 
tojėliai, kuri*=

2.
kuo seno Lietuva yra daug patyrusi malonių iš švč.Mergelės Marijos, 

y Jos .garbei Lietuvoje pastatyta daug bažnyčių, o stebuklingos 
vietos gausiai lankomos. Piečiai žinomi gausūs malonėmis Šilu-
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J

vos, Vilniaus Aušros Vartų, Pažaislio ir Krekenavos švč.Mergelės Mari
jos stebuklingieji paveikslai. Priespaudos laikais Lietuvoje, p® sun
kių- dienos darbų, susirinkdavo visa šeima atgiedoti Valandų į švč.Mer- 
gelę Mariją.

Maironis jos garbei taip pat sukūrė keletą giesmių, kurios ir dabar 
mielai tebegiedamos. tostas baugaus karalienei nusiskundžia savo ir tau
tos vargais, prašo jos užtarymo:

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją, . . . .. ■ '

■ > \ Ją gelbėk nuo priešo baisaus! . . ... "
• Lietuva atgavo nepriklausomybę, bet jos sostinė su &usros_Vartais i 

pasiliko svetimųjų rankose. Maironis išsako. Aušros Vartų ilgesį: - 
„.-V;'"' ■ Pasiilgę Tavęs, Lietuvos Motinėle, ;

Kuri Vilniuj"stebuklais gini Aušros_Vartų; 
štai nuliūdę maldaujame, rankas' iškėlę,

-.. 0 išgirski, ‘išgirsk, mus užtarus, tiek kartų!;.

Husų valdoma Lietuva savo Mokyklų neturėjo.. Jaunuoliai važiuodavo į 
Busijos universitetus, kur nuo~carienės Kotrynos raiką'buvo įsigalėjusi 
laisyamanybė-. IŠ kaimo kilusiems jaunuoliams, kurių tikėjimas,buvo dau
giau tradicinis, sunku buvo išsilaikyti pries tada madoje esančią lais
vamany bę. Laisvamaniškas pažiūras jis per atostogas-pssklęisdavo .’savo 
brolių, kaimiečių tarpe. Gerutis knygutėje ’'Paklydėliai“ skundziaąiy kad 

nu lai avamanių buvę girdėti tik miestuose, dabar atsiradę1 įr ksį- 
me - ir tuo nesąmoningai'patarnaudavo tiems, kurie kaip Vilniaus gene-?, 
ralgubernatorius'Muravjovas /lietuvių, pramintas .koriku/ rašė kartą ce* 

'r’ui aoie Lietuvą: "Laikas pagaliau,-suprasti: ’kol šis..:kraštas pasiliks 
katalikiškas, sunku, jį bus nutautinti". Maironis tą pakojų jautė. Todėl 
jam’ kaip aka dergi j o« profesoriui, žymiam ••mokslininkui /Maironis buyo-> 
laidomas žymiausiu Koralinės Teologijos mokovu visoje Busijos imperijo
je/, dideliam patriotui tiko tarti pamokantį žodį. Čia poetas neišvdngė 
ir sarkazmo.: ' . v. • ■ . -. . . . : Apsaugok ir nuo skystapročių,

-Kurie, raidžių bent kiek palaižę,
Puikybėj sėdas taro galvočių, . ;•
Lyg visą išmintį išaižę!
Doros nesekdami tėvų, ’ j; ;
Nulipdę sau nemaž dievų, 4 ■* ;
Tik vieno Dievo nebemato, “ ;
Nes knistis_dumbluose paprato. .;

c#

Paprastai dideli žmonės yra kuklūs. Toks buvo ir Maironis. Vysk.Pal- 
tarokas kuriam ilgus metus kartu teko dirbti su poetu,•dažnai sakydavo, 
kad Maironis apie save ir savo darbus nemėgdavo kalbėti. Tik labai įskau
dintas tapdavęs tiesesnį žodį. Poetas žinojo, kad talentas yra ne jo pa
ties nuopelnas, bet Dievo dovana. Užtai jis reiškia savo meilę ir baimę 
pasaulio Kūrėjui: . , .

1U auksciausios, skaisčiausios mano meiles šaltinis:
■’' Tave myliu, kaip myli sūnus tėvą geriausią:
.. Q tačiau, kaip tas lapas rudeniop paskutinis, “ ;-

Štai drebu, nes per teisme mane menką užklausi.
■Poetas nepamiršta ir angelo sargo globos:. . ,

Sarge-angele mano! Tarp šių žemiškų kovų,- 
Jei nupuolu, nekaltink .“manęs!

■ - Aš tain silpnas ir vienas! Būk keleivio vadovu, • ...
Iki.“jam gyvata neužges!

Maironis dirbo ir.kentėjo daug. Jo kančios buvo taip sunkios, kad 
poetes maldauja iš Viešpaties mirties: • '

Ir meldžiu nebe kartą, kaip didžiausios malonės, • - 
Kad akis man užspaustų mirtis.

•Maironis mirėLietuviu tauta neteko vieno iš- žymiausių poetų. iĮet 
jo palikti raštai ilgus amžius mokys mus mylėki,.Dievą ir savo brangiąją, 
tėvynę Lietuvą. • • -
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J.Mikaliūnea

Norėdami susekti,’taip atsirado anglų kalba, gauname žvilgterėti į 
senuosius Anglijos istorijos Idtaus iv paieškoti veiksnių, kurie anuomet 
bus atsiliepę tos kalbos raidei. Čia krinta į akįsypač vienas dalykas: 
ners ųstys anglai jūrą laiko apsaugine savo šalies siena nuo priešų,ta
šiau jau nuo pat senų senovės jų gyvenamosios salos traukė įvairias tau- 

'-tes ne tik pasižmonėti,. bet ir rasti sau grobio ar geresnių sodybų. Ir 
gal retame, krašte senovės laikais yra buvusi tokie tautų maišatis, kaip 
kad^Įnglijos salose. Jūre, mat, ne skiria, bet artine tautės. Tetai, be 
abejo, turėjo padaryti daug įtakos krašte kslbai, iš kurios nagrinėjime, 
kita vertus, aiškėja ir bendroji krašto praeitis.

jj-iak istorija atmena, Brigui jos selcae nuo senovės, dar gerokai 
prieš kristų, bus gyvenę keltai. Lrg. tų nuolat parūkavusių, miglotų 
salų romėnei menė esant žemės galą, visokių pasakų apie jas turėjo, kol 
negalieu Seseris, užkariavęs heliją, išdrįso įkelti koją tenai ir vėliau, 
viešpataujant Klaudijui/ nuo 43 m. po Kr. romėnai ėmė krašte jaus
tis visiškai kaip namie. Bet keltai nepasidavė taip pigiai romėnams: da
lis jų pabėgo į kalnus, slaugstėsi ir,, radę progą, iš pasalų imdavo na- 
g»n atėjūnus. Kada ciesorius z.Honorl Jus saugumo sumetimais, ėmus germanams

■ ardyti 'Komos imperiją, 410 m. atšaukė'iš Britanijos savo iegijonus, tie 
keitei pabėgėliai sugrįžo kruvinai ėmę keršyti sevo tautiečiams, kurie 
buvo buvę romėnų pataikūnai ar ėję išvien su jais. Nebeįvelkė šitie vie-

■ ni gintis nuo saviškių, jiems atėjo į galvą šauktis pagalbos iš karingų 
‘-germanų, siautėjusių anuomet Vokiečių jūroje. - anglų, saksų, jutų. Tie

g e r m a n e i, kviočiaml atėję, veikiai įsigalėjo krašte, pamažėl gu- 
' ėmė valdžią į savo rankas ir sudarė Anglosaksiją iš 7 valstybėlių, ku

ries 827 m. buvo sujungtos į vieną valstybę. Bet tuoj vėl kitaip virto:
’■ 9 emŽ. čia atklydo danai, įlindo į valdžią-Ir ilgainiui taip įsi

stiprino, jog 11 amž.pirmojoje pusėje. Knatui B. karaliaujant /1016 -
■ 1036/, valdė visą šalį. Ir kažin kolei danai būtų tenai patys vieni vieš

patavę, jeigu nebūtų išsibaigusi jų valdovų giminė. Paskui valdžia ati-
■ teko vėl an'losSksams. Padedamas i^ormanljos hercogo Vilhelmo II, į sos- 
"tą atsisėdo "anglosaksas -duardas išpažinėjas. Tas Eduardas, atsldėkode- 
’mes už pagalbą, prieš mirtį /1066 m./ savo vainiką perleido normanui
Vilhelmui, nors anglosaksai iš savo pusės buvo nužiūrėjo sostui-vieną 

siš stipriausių savo kunigaikščių - HaraIdą ir tuojau paskelbė jį kara
liumi.’ Tačiau Vilhelmas'geruoju nenusileido: jis. sutalkbs apie 60.000 
vyrų kariuomenę, 1066 m, rudeniop puolė Angliją ir nugalėjo anglosaksus 
prie Hastings©, kur galą gavo išsirinktasis karalius. Tuo būdu Anglijo
je įsigali normenai, kurie irgi buvo viens germanų giminė, bet jie, nuo 
10 amž.pradžios įsikūrę hormandljoje, Prancūzijoje buvo užsikrėtę roma
niškąja’ /prancūzų/ kalba ir kultūra. 12-Jo smŽ. būvyje normanei sumišo 
su savo nugalėtaisiais anglosaksais, tautiniai skirtumai krašte ėmė 
blukti ir galop pasidarė viens tauta, kuri nuo 13 amž. po Kr. galop pra
dėta vadinti anglais. ' J . _ , , . . y . ,

Ilk trumpai Žvilgterėjus į istoriją, matyti, kokia tautų maišatie 
bu& praėjusi Britanijos salose, kol galutinai iškilo s n gi a 1. Tai, 
keto prscžioje ir minėta, turėjo smarkiai atsiliepti ir krašto gyvento
jų kalbos raidai. Pirmykštė krošto kalba - keltų kalba buvo nustumta į 
»alį nuskurdo ir ligi šiandie terandama jos liekanų tiktai tarmėse: ga
lų kalboje - Škotijoje, valų bei kimrų kalboje - Velse, irų kalboje - 
Islandijoje. Močioje dabartinėje anglų kelbojo esą likusių keltiškų 
vietovardžių ve i vardų, pvz.: Bet, &lcn, Lomond. Nevie,, tvon, ■ Llandove
ry ir it. ii<juAr.u palikimas bug! Lancaster, lonohoster /!•? lot. oastra 
- stovykla/. •Lc-’Ok.c+.le /lot.ceetollum - pylimas/, Newport /lot.portus -
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■lyginant 
sustatytų

./, \ ~?pf, ff
- basser

uostas/. Lincoln /lot.colonia - kolonija/ ir kt. Dįintsnt krikščionybei 
anglų kalboje prigijo lotynų ir dar graikų kalbos žodžių, pvz.: cnuron, 
nriest, aooetle ir kt..„ Likę- joje ir danų kalbos pėdžią, Pvz- 
sky, wrong, Grimsby. Margate ir kt. -Bet patų pagrindų.angių kalbai susi
daryti padėjo keltų pasikviestieji germanai - anglei ir sausei, todėl 
toji kalba iš pagrindo b u v o \i r .1 s 1 i k o g er m e.n i s k a. 
Dar ir šiandien net anglų šviesuomenės kalboje du trečdalis^, vartojamų 
žodžių esą germaniškos kilmės, Tatai patvirtina ir anglų ka^-bos palygi
nimą su vokiečių kalba. • , . v. v . /r. . Anglų kalba yra artimo giminė vokiečių zemaic.< /Jį_-uerdeutsch/ kai 
bei,'nepatyrusiai .savo garsų pakitimo /.La . kųrt3 -T8 r77"
kęs apie t amz.rc kr. vokiečių aukš“ -msi-o

kalba, --aip tąds 
j. kalba, matyti i 
?nin: - '
'-cbč"'s gsr~ši -/r, - ».-...eis /r,
zj’ęti/, p v z.; to iiel_p.;- nelfen, ship - ■ Schiff, better

— besser, ten - zebn, book - Such, .milk — Milch, foot ■"» Fusz irt.r 
' 2/ trinties giriai ,If, v, thZ povirsta okardbioisiois u/d^r?.

sais /b, 3/, pvz.: calf - Mlb, give. - g?b<m. Bd th -
a virst t dusliaisiais uždarumo, 
j garden - Garten, night -r - s 
įų kaitoje mažiau terandame dėsningu-1 
suit, dar ir antrinių pakitimų, P’ft. ■ j 
Sbiilėf. dv?.p - tief, breed - ^rot i- 

bdlciu įaifj ta ip po o redo rugių , ir

vz. • 
gerumos

UTZ. • b9 J ~ —-0 yr-, £
1'3 ‘solejų kaltų

mo, kadangi .balsiai =*■•’
- star - ho-srt'- n.j-rz
Ukt. Dešhiu^'' vei-kėms-žcrr-it-.. . .

Vokiečių kalbų-tarpūsavę giminystę, pvs.: sing,-sang, sung- singon, sang 
geeungen ir kt. Daugiau nesileidžiant į istorinę gramatiką, galime jsu

- ir Iš paviršiaus matyti, kiek artisruao turi anglų kalba vokiečiu žemai
čių ir-sukštsičių'kalboms, kada palyginomas tomis ^s^bomis paresytes tas 
pats takotas, ovz.-: _

'anglų: The 
■ —The

Sj

didesnio

of ’-water 
1 of 151q

968 i 
heart

kiečių
bo mounts and falls ^he•fit 
De See is vuller- ūnt-.r, 
Dat Hart is vuller Blot, 
Un kumt de Ma an n.i He ben, 
So etiggt un fallt de l-lot.
Die See 1st voll/er/ lesser,
Das B.5?jz 1st voll/er, Blut, 
Und kemmt der Moni am Himmel; 
s>o steigt uhd fbllt die Flut.

-jo Loitanijojo iš pradžios buvo vartojama dvejoje^ 
.oi-relėju :?i gema oi’ko ji anglosaksų ir nermsnų atneš
ęs prancūzų“1 tarmė, gerokai skirtinga nuo šių dienų į 
.iniui tos dvi kalbos ir kartu dir senosios anglų 1 

’’bo01- liekanos i-ua susilieti į vieną, vis dėlto pagrindine pslie- 
I -'š’-ajai kalbai, kurios tik ypač' žodynas pet5irm.xp.amss pegel 
n^r£c-nų kultūrą romaniškais žodžiais, būtinais psžengėjenčio gj-- 
•sikGiFm*’: k^ril, teisei, valdymui, mokslui, menui, mandagumui .f

■ ' ”— - "” ra maišyta kalba, kuri nu d
ir kurioje ligi šic-tdicr 
ancūzų kalbos oelys*’ " '• ’ būt?-t: 1

m./ padarė

■ vbkiiačią. .aukš tąičįų;

viešoji kolba - j e v. į 
tinė romaniškoji, .vi-? 
prancūzų kalbos. *lgs 
keltų kai1— 
kant gepmani 
šeyiškų r 777
1.1. Tuo būdu susi-iorė i-.xtos.mišinys, tam tik: 
11 amž.pradžios vadinti anglų kalba
aiškiai išsiskiria su-iet vozioČįU ir pr:

Lu laikotarpiai nuo tęcą ic^zirismi’ angxU .
1. vr i dūrini 1 h ~ S .k ę — J 5- 

garsinių atmainų. Balsines galūnes šiltoj a arba kexį__ 
tvl*ti nukandžioti, Gintys imamos reikęmikfcHtei® žodžiais, 
^au&ells žodžių iš prancūzų kalbos, iimsnizmo mokslinė ^.dbo 15 ir 16 
amv iš naujo skolinasi graikų bei lotynų Į-..;lbos žodžių, -ulba pesid 
labai žodinga, bet savo reiškime-.formomis /.morfologiją/ nuskurdavusi 

-š oms j a■ /Bendri no/!' ' ’ "
nių seks

12v.-i5zJ m./ nedaro 
bant pradedamos nu- 

' , Įvysta kalboj r
Ibo 15 ir 16 

idaro t 
..... Fe

bą patampa Londono2tarmė, nųstumdams į šalį vakari- . 
seksų tarmę.u , - , " .
2. k a u j o j i a n g 1 ų k a 1 b a /pę 1500 c./ palieka vidurį- r 

.7 * ■ 'r'. :■ . ." ». -;’i - '' •_ -t
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neitos k. Ibos ršybą /orto/'v ■ fi ją/ tuo t • rnu ;t>- v.tic /ortbi'oui j n/ ’-’Įiš.io- 
&i. rašybos ir t-urtiob ut.-ėi^yrir-ui 1-o t iį .’lakino ši ip s/vo formo
mis ir ęiutbkse, pe lyginti, nosunkiu tnlbų' dėl to p. t s i skyrimo '-.-Ibo p‘- 
siderė nolengv’ ir mokytla. ’

ėymusis go r mani'. t-'s doku b-? Crim.t»rį ’r r t-i yr/ r f ų : ’• ingių kr. Ir--
kilusi iš nvlojų kilni /uių k Ibos k-ri n’?. .-nj-ingisn, .•« < ■
maniškojo, gr.li toic.’’t:. i y Gintis utiivr':•?rlin>? fc-Ibr; 
tu ateityje viešpatauti visuos-,, z omės kr j>š tuose". Tš 
anglų valdomosioms ž-'.r.ėma, toji k^ior n*, a ir -:r'- 
ir.igalėjo ynr.č Siauri nėję J>m rikojn - .‘i. V.-: 1-■
rinio gyv -nino novoj-kiu b> i d,-q.g;i-Ln žymių. r?š; 
ir ištobulėjo. ' ' C!

4m ■.ri'-ic.čt.--rs su anglais laimėjus šit" 
fc.-nt suirusi bemaž visor -uropne gyv. nimr-, 
/. l‘-s mokytis .nglų kolbos, y-rprkrtt’i, 
e d žmoguli g iricūcidi t.jousižin© ir tcsusita.ri 
rainiai, tiek vi&uomunini'-i dalykai. T. i ir 
taip parūpo poanuling anglų kolb 
tur ir nezinentiumskur dar

■ r«.

ir

j i pnšnuk

.unglur
?, o kult' 
toji k"lb'

r iš pr-gvindo p ?rtVRT- 
ilT p-.n i f j’i r i-
kl’etį -?:o?:ėr šmeiru*: 
k-.l liečiami tink ja 
ucstsbu, sod-ė 1 doznom: 
iro i si o-l p k kyt 1h FW*. avo-

Vėjeliui'pietryčių papūtug. 
dpelfams nlūstant iš krnnė., 
Toli, toli atb’J:-“urt rūtų

■ ir jos kvėpavimo

Tenai., pavesęrio 'sulaukia 
kasotam žiede pakelės 
ha gi vaikyat/ auksaplauke 
Ir mylimosibė . akeles

Kaa.-.ber&škys Jur»-;ir.o •'. 
Mb šast daržėlyje sesers 
kr□ vėl:.- vakarą.. <u*»ėd 
.k-odelf, irylimai. betars?

Ten yerk’d, 6.ū8av.o;,ir j.u-o v 
e’uū.ųat'vė'b emu. i'u.: i -uf burti, ■ 
Atklydusį paukštelė. šuo' .ė, 
šteine r'ikimusi mirty.

»inų dienų Šiaudeliai styri 
C ai amžiais pumpurą ne bkrans/ 
lyligd erdvėj aidai. M n.lrę ■ 
lai aut to <Aiūge?i.o o dysi.g.

Kasrakius r-ožytį' paukštė 
į balti.? ’vyšnių.sodelius,
Kas vė į ; - y ■■ • 3 is a i d't z i e i p , c i e aka t i 
iiokės, i 's-.lrdi' nebelies? ' 

. ' ■■ ;
Vėjeliui r L <&t ryšių papūtus.;.
U ė e Ii am 3 "instant -is krantų 
loll.lbli -pražystant rūtų

4. . •
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Vienojo tarpukalnės stotelėje išlipo būrelis lietuvių. Pasirinko ji 
šią vietelę, nors jiems buvo vistiek, kur sustoti ir kur išlipti - kad 
tik gautų pastogę prisiglausti nuo karo audros, pailsėtų po ištisų s'?-: 
čių kelinės, išsimiegotų kartą iki’sočisi.

- ua, o toliau matysinųkas reikia ir kaip reikia daryti
visi. v ’ T

Su tuo būreliu atvyko čia ir Damijonas Daukša, manta, kaip ir dau
gelio iš ten atvykusių, buvo nedidelė, eis, viską užsidėjęs ant kupros, 
dairėsi aplinkui - kur čia pasukti, kurį kalno viešbutį pasirinkti ir ku 
riuo keliu eiti. Būrelyje kilo nesutarimas, nes vieni norėjo eiti čia, 
kiti ten. Damijonas Daukša priėjo prie savo pažįstamo, kuris stovėjo nuo
šaliau ir kurio jaunutė žmona kažką jausmingai žaibėjo, pirštu rodydama 
horizontą. Daukša, tai pastebėjęs, nenorėjo 'sudrumsti moters entuziazmo 
ir delsė. Moteris, įsikibusi, vyrui į r. pergyveno kalnų reginių su
keltą nuotaiką. ’• . •

- kiūrėk, Petruti, žiūrėk, matai te_ - koks smailas Kelnas, plikas, 
•baisos. . - o žiūrėk ten.Litas, dar aukštesnis1- Ant ja viršūnės kažkokia 
pilis stovi ’-? Gal riterių... o1-žiūrėk, žiūrėk, ten; aukštai, ar nematai, 
freii... piemenų trobelė stovi... Oįjkaip gražu, oi;-* Diošime, Petreli,
į kairms lipsime būtinai... žiūrėk, ton, griuvėsiai uazkokie, ten pa
šlaitėje, na, ar nematai! 0 matai ten, antpačios., viršūnės kažkoks kry- 
žius ar bokštas stovi, na, ten, na, ton, ziurek, ziurek., Petruti... ±u± 
ku, puiku, nepaprasta, labai nepaprasta... Gerai.kao čia ir atvykonųge 
rai... wors pamatysim visko, pasigrožėsim... gersi... t kalnai, jus za 
vūs kalnai... . ' . ---- . , „Ilgai kalbėjo jauna poniutė, laputes akimis žiūrėdama eis į kai_i^, 
čia į vyra, kuris kežkaip abejingai atsakinėjo.į žmonos klausimus. «, 

Damijonas; tai girdėdamas, nusispievė ir lėtai n'.žingsniavo pa.-..r. _ 
tąja kryptimi. .

Kelias buvo nelengv&s, o kalnų viešbutis gana aukštai. Vargo, il’v ~ ■ - - - ------ rr? ----------X.* IQ{. nuovargis :-*,.*
i tik stotyje girdėti jau 

poniutės žodžiai, bpiaudėsi Damijonas, bet galva, tai ne b 
, ___________ , jei jau įlindo kokia įkyri mintis*

- A'ą, ir buvo kuo gėrėtis; - pyko Domijonee, suklupęs.ant.slidaus 
^gTumffhox. — buvo-kuo gėrėtis'.. ~ Su kuo gali lyginti kad ir^sitą grS- 
mozdą.. oia Damijonas pažvelgė į prieš jį riogsančią milžinišką uolą.
- Su kuo gi gali ją palyginti? Ar gali, pav., šį kalną palyginti kad ir- 
su lietuviškąja šieno kineta? - Jokiu būdu, ~~ atsako pats sau Damijonas.
- Krenti, būdavo, tokion šieno kupeton ir ąpsvaigsti žolės aromatu. Pra
merki skis - žiūrėk, smilga palinkusi kiečio glėbin, žiūrėk, ramunėlė 
supasi su čiobreliu, žiūrėk, kitos žolė? aplinkui linguoja ir šnara. ksxu:.! 
patylom; žiūrėk, čia -laukinis bitiną ? -;.-:sSi, birzgia apie galvą, ^žiū
rėk, čia Dievo karvutė tiesiai ant nodes atrėpliojo, zli’rek,čia žioge
lis tinginėlis čirškia prie pat ausies, žiūrėk, čia voras.kryžiokas pie
nei galvą .-:Uka, čia uodas nori su tavimi susidraugauti, ziurek, cie ma
žytė skruzdėlėlė mergina į koją gnybia... žiūrėk.... ir užmigsi taip sal
džiai, saldžiai... saldžiai... Porą valandų snusteri ir .atbudęs jeutie- 
toks stiprus, lyg koks^ąžuolas. ~ Da, ar gali tokią Siaur kupetą paly
ginti su šiuo gramoztu? - vėl klausė Damijonas savęs.

- Jis motė žemėn s»vo kuprine ir etsicAfO ant jos. ML m tu pailsė 
si ant šios uolos? Ar padėsi ant akmens privargusią galvą*' Ar tu užlips.- 
ant jo viršūnės, ‘"Štamų'' prikirtos? ~ tu pasigrožėsi nuogais vaizdai??

Damijonas ir braukė šaltą prakaitą, varvantį lašais, 
n-ebūt^ teks baisus, jei Damijono nepykintų ką tik st 
mums žinomi į-“iuttr' *-■”**-•* 1'--- ------- v
gerklėj- neišspiausi 

, X*. xxM.y
— buvo-kuo gėrėtis-'
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kada viduriuos kirmėlaitė iškilmių maršo traukiaV - Jokiu bu du, - Jokiu 
būdu... ~ kėslo krūva, - vi«ai g-movomis- ištarė Damijonas, ziur damas į 
stvpseočią negyvą uoliena. ................ „ . ,. . „„„„ -Damijonas Daukša, braukdamas rankom kalite, užsidėjo v- 1 .-?a/o na._t< .
atsargiai korė aukštyn, iū, liuką s slidus, ir.Damijonas nuolat slidinėjo, \ 
čia klupo, čia v^l kėlėsi čia vėl klupo. v. .- ,

0, Viešpatie 1 - sušuko Damijonas.- Gęlb k mane nuo šių kalnų, gąj 
Grąžink man? į erdvias, plačias, derlihre- ir -avės lyguma--... • Pri-~- 
minęs lygumas, Damijoną e’ atsigavo. ~ O, maro rumy lėtos lygumos, - .sus ve
dėjo jis, - lygumos su plačiomis Nevėžio ištakomis, su melsvais miške
liais horizontuos tolimuos... _. , . , n

Čia Damijonas- neskendo mistikoje ir, nieko nematydamas aplinkui,kel- 
‘ ’ žodžiu0 anie ^imtąsias lygumas. Tai pastebėjoJcalnų ‘ 

akankinti Damijoną.’ Jos nrisikišusios jam šnabždėjo į 
briedi ilgakojį, karaliau lygumų 
aukštus Bavarijos kalnus, grįžk 
žirgai ir rudyje prieangy žvan- 

'?i:i ndava.. . <uk '‘nė? indas- ds- 
. i šėagėn’. Pąv.trąink širdis jau

gi .ū'teio alučio ir motučių dešras 
lygumų sūnau, nežvelk, Šia-" nė 

d ".rltygbs Nevėžio ištakos. Pa- 
?r’'.g‘..čiom ausim,

', j o nuo st a bi a usius 
?vėsios ir nutarė p 
ausis’ir širdį: - Damijonai, i'amijonęi, 
plačių... Ko laužai savo liokuas kojas.į 
į lygu.'?..?.. . Tau tavęs Ic’ikia gteiniriat 
gučisi, kuriuo’ dovyčių parapijų m-rciuo 
bar! fas’-’ickyk savo .juocbėrius ir trauk, 
tų nuotakų, atkimšk stati r..e? rutojenčio 

-sursityi’. . . Damijonai, Dėmi jonai, žalių
.vieno kalno, Šie tik lygumos, lygumo s i”

:arga.? dobilienas, už kilometro .
■linkui kelių p -rspijų bažnyčių bokštus, 
Damijonai, De-cijooai,jauniki lygumų pieš 

uolynų šventų, kur savo tėvo -'odybą,' lyg stiklinę,nali-
iro1 ir kur tavo liko vilty*®... -•'■-kambės čia 

žmonės: "Djmijoces jau-enk-tyruosius miž—
Damijonai, lyy.irm^. risčių karaliau - 

čžlia, o čia uolos, plikos ir kaleni

ž velkiu T-
estai žolicr giraites, matei 
metal dcccų, ęi ort.-nutį K.iea. 
šių, palikuoni 
kai, 'kur er’ior’ai šilo i 
rytais te-o dėtie ir O a b a s e’ry' 
perus Samenyįiščiūj laiko•; Damijonai 
•ten liko vešlin ■ lygumos 'ir tėviškė 
„negyvi,.» Damijonai, Damijonai..,. , . v, .

Dar ilgši.-būtų kalnų dvasios kankinusio? jį, b-t Darni jobes nebeisi a’- 
kė, d i s suriko taip gar.-i e r, kęd aidas etsilispė iš kalnų. Jis krito 
žemės ir isteriškai graibstėsi pliko akmens. Pirštų galuose matėiri. kr?: - 
jo žymės, o akysfi pablūdimes. Taip bosikartindamas, ji? kriokė-: - 1°" 
į ly.guina-s, leiskit... 4§ užgaliu nekęsti šių kalnynų... Jie mene si 2. 
c'.ugina, troškina, maco stele alina, aš negaliu nekęsti to, aš čia niežo 

nematau čeupiau - tik aukštus debesis ir tai, kėc yra po manimi.. .--Srčvėų 
erdvės d engiau,.- erdvės, - noriu matyti dangų, s lekiantį 1 • • /

Damijoną^ visai uu-ilpusį, nusikamavusį r?' o - airanti'ii is paskos- j.' 
draugei. <-i:. paėmė jį ant rankų, atgabeno į kalnų viešbutį ir, gavę k^ui 
"harėlį^.-paguldė į lovų. Damijonas ’ -T^čiu ir kliedėjo. Jsm rodėsL 
kad jis mato gimtąsias ly urnas, savo ?•' bu, per kurią ‘vezis, it ?mg5iV:. 
lys, raito-i į>- laiko-jį rzirakines pri- -•imto?103 gerės. Jam rodėsi/ 
knd jis mato vasarojum be-i supančius lau-.-t-lis? dobi1 i*- V-Q ", obuolių 
ir kriaušių prinokusius sėdus....gar rodė?’, kad jie ki-ko stainiplus. 
bėrius, kvviuos jis’ tik vi^os0- skaldyti yolėjo, kinko,, sėdasi ir J-ekip 
£er kaimo? vi.-.xC1§^c lirksmcL., kut virps j'-unos čirdy.v; -'ur rijto/4 rie- 
zinie alus i--- kur st-lee apdėtas anačiei... D,?kiH švongiudama-*.-rft’-lsu

J
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Neseniai atsistatydinęs uomitetš'F*uuvc;' išriliktes š.m. 
Tada buvo dar tik pirmosios amerikiečių karinės valdžios 
todėl dar nebuvo aiškus Joks nusistatymas musų atžvilgiu 
terš, iš anksto aiškiai pasisakyti 
diniai interesai. '■r.22 miesto k 
kuriame išdėstyta mūsų VokietiJ 
j g ir prašyta neversti grįžti į okupu 
o na l'usijos piliečiais ir traktuo’ 
Tai buvo pagrindiniai mūsų princi 
miteto santykius su kar.valdžia.

Toliau Komitetui teko kovoti, 
ti privačiai ir maitintis per be
išsekus memorandumas, padaryt? 
ši reiksią auginti. Tuo pač’

i^uos 
oritetas c_.

kas mes esame ir kokie mūsų P5?’’”'- 
randantui įteiktas pietus memorsn*' 
je atsiradimo priežastis,mūsų būki- t.o

otą Lietuvą, laikyti mus Lietuvos 
' aip.nuoširdžius jų bendrininkus.

iria pagrindė ir tolimesnius S-o-

ų leista daliai lietuvių gyve 
Tuo reikalu buvo įteiktas ir 

.t intervencijų ir taip pasise 
Skilęs ir mūsų i^-' et?

klausinę?, bet ir oi: 
didžiulis darbas 

-iruti kolonija iš 350 
Siaus 576 asmens gy

o iškovoti mūL 
.lu-.ojant kcloų 
u metu išaugo'

,Jprena*.
vidaus gyvenia 

1410. I§ ši* gkr: 
?■- bendrabučiui

tė .nspsauga, teismą.
imas ir sprū 

_ _ licija kovai
r~.es, oono'a 
tvarkos a r d;

ss savišalpos fondus.
rent o jų sveikatos b o-i* sanitarijos reikalais rūpina;i sveikatose’ 
'steigta ambulatorija, kasioje dirba 7 gydytojai, įvairių sr J * 
istai. Lrie ambulatorijos veikia 10 lovų ligoninė trumpalaxk

ymu- ir izol’ccijai. NuO 711/6 atidarytas dantų kabinetas, kuriai 
rba 4 gydytojai. ; . . . i

Gana gyvai ię toliau reiškėsi kui^Tr^ne veikxE.^xa Vj.su pirma r. 
ini Mikulskio "Čiurlionio" ansssblio Joninių koncertai, kurių pv;*-. 

eamblis įsteigė “Lietuvos heprikJ-eusomos Valstybės Atstatymo Tpnd-- 
liau VII. 1 įvyko kėironio minėjimas, VU. 8-11 trys l'sbsltės^ tautu 
tai, VII. 14-17 Augsburgo lietuvių tostro^.gastrolės, vIį. 17 ^'sriau- 
minėjimas su sportine -ir menine dalimi, Vi*.25-26 pianistės -.litį, 
tės konevrtri ir VIII."8 "Čiurlionio" ansamblio 50-tssįę,--jubilicjin 
berta... Ba šių koncertų dar šv.Lauryną bažnyčioje t'į--L.ū įvyko rcl 
susikaupimo valandėlė ir Viii.7 smuikininko St.Kairio religinės mu 
koncertas. Daug žada Ksmptene ensigyve-ū^ kcmposito^ĮS B. Jonušas, suc-- 
garizavę? lietuvių muzikinio meno: ansamblį Litl^iani®'1, kurio vyrų char 
Jr.r pestoviai repetuoja.

žpf-ades srityje- praplėstos "Aiguvos B&ro Dienos Naujienos", įveda;, 
nuo VI.20 vietos žinių skyrių, dieninio savaitraščio ”&lcuvos Beras* i 
leiaįa 9 numeriai. .' ■ , ' ;

•Švietimo bare varoma senoji vaga :::xiaų.‘-via -reįkalingė paminėti,? 
nu* IŠ. 1 atidaryta jau gilna gimnazija. įrIH.31 įvyko iškilmingas gir- 
zijos ir pradžios mokyklos formslou-? steigimo aktas, nors pradžios s~ 
la Jau išleido savo pirmąją l’idą. *»krą pasirašė ^-^mvsų visuomenės t- 
stovų ir bendrabučių komendantas kpt.Lo Grand-irkarininkes ^c- 
shington. Taip pat atgeivintas vaikų dsržolie. Sėkmingai voikisbuhsl 
rijos ir stenografijos kursai. Organizuojami matininkų kursai, noloni.- 
studectfi irgi rūpinasi studijų galimybėmis. Tom reikalui turi išsiiiii} 
specialiu komisiją. Bg to, prof.Kolupaila, doc.inž.Sriščiukaitis,ddc.I 
1‘ąmušis ir doc.Jakovickis skaitė visą eilę, populiarių mokslo psskaitu.. 
Si veikla norima sustiprinti, steigiant-.liaudies uni^sųsitetą.

kolonijos sportininkai su?’* ’etė į sporto klubą “caruuas*, kr l* 
veikic krepšinio, • tinklinio, : io, šscbmatų^ir atskiros moter,- -
nių sekcijos. VII.17 Dariaus-G dienos proga sportininkai pas
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riek platesniu.’mastu. v Ha. 11 įvyko antrasis krepšinio 
me dalyvavo 8 komandos. Be to, pravesta jau visa S116 tinklinio 
su. estų., latvių ir lenkų sportininkais.' ou> amerikiečiais kariais vii 
sulestos tinkiinio ir Viki.25-26 krepšini/ rungtynės.. Visus susitiki 
laimėjo “Šarūnas" . \Tą pat dieną buyo suloštas krepšinis ir su latvių-1.- s tų 
kombinuota komanda. Laimėjo irgi “Šarūnas". Veikimą plečiant,.numatoma 
surengti eilę, rungtynių su kitų miestų lietuviais sportininkais.

’fesų kolonijos specialistų dari-> organizavime rsiškiasi^nkcnomiGtų . 
:ūgoe”. Iš jų tarpo sudarytą speciali komisija, kuri jaujoje vedė kolonijos 
gyventojų registraciją,: profesiniam '.jų'-peši skirs tymui tš’ai skinti,. Šios 
registracijos duomenys parodys ,." kekių' spūcisliątų_turimę ir kokias jėgas 
galėtumėme i jei būtų reikalas, iš savo pusės pasiūlyti į talką amerikie
čių ką r. valdžiai. Šios komisijos past&ns-'~is suorganizuoti "siuvyklos1' ir / 
“Bato* ko r.-e ra ty vai. “Siuvykla.** jau veik' '■-? priima užsakymus, S "Batas“ 
dėl-įrankių ir patalpų stokos kol kas nepradėjo veikti, Taip pat įsteigti 
vyrų kirpykla. Kitų profesijų atstovai organizuojasi į profesines organ: 
j-acijas. Jau veikia inžinierių, ‘ ristų ir mokytojų draugijos.

Neužmirštas taip pat ir-Lie *,ud.Kryžius, kurio skyrius Kempten.;.
ųsiOrganizave iš buvusių L.->s narių, Mišų lietuviškoSias kata 
Ūkų parapijos reikalams tvari veikia senasis bažnytinis kemitetei
r jo fondas.
T Taip, maždaug, atrodę probė^

*«,v' '^meninių pajėgų trij^
.uejuš- u d visi pareigai

;ios veiklos, ša.y- vadovaujančia ini 
š idėjos, negaudami jokio atlyginimo.

VIII.14 buv® sušauktas visuotinis 1 
oriame Komitetas atsistatydino. Išrink 

pareigomis pasiskirstė tain^-^pirmininku 
^artą/, vicepirmininku “r. "zl: r1 
irktas/, iždininku-prof.o.Kolupaila, kuituros

’'3 ir soc.ręit. vadovn^plk.šilkas ir , —
ta nauja revizijos komisija ir kolonijos teismo nariai

testa mūsų Komiteto ir visos ko- 
-•ikls. Negalima praeiti, nena- 

'o asmens, prisidėję prie 
uik techniniu darbu,dirbr

. r a s -nav
-‘■kiškelis /perrinkta. 

--inž.K.f’abediuskas, _sekr\etoriąmi-pik.&;G£ 
vadovu-prof;Lr.4. 
.V.Kieželis; Taip

• KhHUI p. a b,-1 B 4 I G U S \

r-?!: 7 v." J.Surgoį’;^ , _
Skletljsi' kapituliavus, visų skys .nukrypo į Tolimuosius Rytus. Buvo 

kaip ilgė! laikysis japonai. Brę z; Trumą na s ir karo ministsris 
son buvo pareiškę, kad kova prieš'Japoniją užtruksianti dar metus 
L Daly kai", tačiau, ■'vyko daug greičiau, negu daugelis optimistų tikt 

osi. - '
Nelauktai greitai karo pabaigai b«me daugiausia įtakos turėjo atomi- 

ė'bomba, Potsdamo konferąnoija ir Tarybų Sąjungos įstojimas į karą. Šie 
rys„faktoriai tarpusavyje turi tąipįat tam tikrą sąryšį.

Šiuo metu dar esame per arti įvykių ir daug dalykų tebėra paslaptyje 
)dėl būtų labai sunku tiksliai nustatyti, kiek tie trys faktoriai viena 
.to priklauso. Tačiau lengvai galime, suprasti, kad Potsdamo k^nferen- 
ls iššaukusi atominės bombos penaudejimą, kuri/prisidėjo prie Taryu 
ingos karo Japonijai paskelbimo, >o visa tai - prie stsigios kare ‘pa:.’ 
.są pasaulį nepaprastai domino Potsdamo konferencija: apie ką ten b" 
triamasi ir kokių sprendimų priėita? daugelis yra tos nuomonės, ko- i.

.j-aliam kųirunikate ne viskas yra -pasakyta. Prez.Trumanas, žurnalie^ 
^i paklaustas, pareiškė, kad konferencijoje nepadaryta jokių slapių ..u- 
arimų.. Vadinas, tenka manyti, kad ppugelis klausimų 0.iko neišspręstų ir
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