
Pagalvokime
Gyvendami savo kraite per eilę metu savo 

kruopščiu darbu buvome pasiekę laimėjimų, 
kuriais jau galėjome didžiuotis svetimųjų aki
vaizdoje. Pakilus iš ano pasaulinio karo griu
vėsių, gerbūvis mūsų krašte metai iš metų au
go. Kadaise nežinomi ar užmiršti, palaipsniui 
kopėme j kitų senos kultūros ir civilizacijos 
tautų tarpą, ias vijomės, su jomis lyginomės, 
jas lenkėme. Buvome jau laikomi savaran
kiškam, nepriklausomam gyvenimui priaugu
siais žmonėmis. Kūrėme ir planavome, ruošė
mės naujiems dešimtmečiams, per kuriuos dar 
sparčiau būtume žengę į šviesenį savo krašto 
rytojų.

Bet visa tai jau praeityje. Pačiame darbo 
Įkarštyje, po užgriuvusių nelaimių, tapome be
namiais, beteisiais tremtiniais. Nors buvo li
kimo lemta, kad šiandien negalime kadaise su
sikurtomis medžiaginėmis gėrybėmis naudotis, 
tačiau mūsų išsineštosios dvasinės vertybės lie
ka mums vienintėliu turtu, kuris lydės mus per 
visą likiminę kelionę iki paskutinio mūsų atdū- 
sio laisvuose savo namuose. Tų mūsų dvasinių 
vertybių — nemarios Tėvynės meilės, savųjų 
ilgesio, tėvų įdiegtų tradicijų, nepalaužiamo ti
kėjimo žmoniškųjų idealų pergale ir gyveni
miško patyrimo — niekas nebeįstengs mums 
išrauti. Jomis mes guodžiamės, nuovargyje sti- 
prinamės, svetimiesiems rodomės. "

Šiandien mes kiekvienas tapome savo kraš
to ir savo tautos reprezentantu, atstovaujančiu 
savo tautą visur ir visuomet Šiandien kiekvie
nas mūsų žingsnis yra sekamas ir iš jo daromos 
visos mūsų tautos ar bendruomenės atžvilgiu 
apibendrinančios išvados. Šiandien kiekvienas 
mums pavestas darbas atestuoja mus, kaip žmo
nes ir kaip tautos narius. Šiandien kiekvienas, 
kad ir laikinai, mūsų valdomas kampelis yra 
stebimas ir iš jo susidaromas vaizdas apie visą 
mūsų kraštą. Viso to akivaizdoje dabar nebe
gali neprabilti tautinė ambiciją į kiekvieną iš 
mūsų, kad pagaliau metas nusikratyti tais įpro
čiais, kurie gali mesti šešėlį ant mūsų tiek kaip 
asmenų, tiek kaip lietuvių. Tokiomis mintimis 
savo bendruomenę įsijungdami ir jos teikiama 
globa bei parama naudodamiesi, privalome visi 
iki vieno įsisąmoninti, kad tik pozityviu darbu 
ar elgesiu įsigyjama teisė į tos visuomenės dar
bo vaisius.

Taip susilyginę teisės ir pareigos atžvilgiu, 
meskime šaltą žvilgsnį į savo praleistas dienas 
ir kiekvienas sau atsakykime klausimą: ką aš 
čia, ištrėmime, gera savo bendruomenės, tau
tos ir Tėvynės reikalui padariau?

Jeigu blogi darbai ir nedoras elgesys žemina 
mano vardą ir kenkia kitiems: kiek aš prisidė
jau prie kovos su šiomis negerovėmis?

Jeigu aš turėjau progos savam krašte pa
siekti mokslo ir įsigyti patyrimo, kad jais galė
čiau pamokyti kitą- tautietį: kiek aš pasisten
giau tas savo žinias kitam perteikti?

Jeigu aš turėjau sąlygas dabar dar mokytis 
ir savo žinias pagilinti: kiek aš tuo pasinaudo
jau, besiruošdamas ateičiai?

Jeigu aš turimą savo specialybę galiu ir da
bar praktikoje pritaikinti: ką naudinga aš jau 
nudirbau?

Jeigu aš namuose nuo aušros ligi sutemų ga
lėjau dirbti: kurį darbą aš čia pasistengiau su
sirasti?

Jeigu man pavesta eiti tarnyba bendruome
nės labui: ką aš nuveikiau ir kiek savo egoisti
nius įgeidžius suvaržiau?

Tik' tada, kai kiekvienas galėsime atsakyti: 
taip aš dirbau ir šį-tą naudinga padariau, paste
bėsime, kad tas „šis-tas“ bus nemaža prisidėjęs 
prie lietuvio vardo pakėlimo, o to juk mes visi 
trokštame.

DP reikalai
Brazilija įsileidžia imigrantus

AP iš Londono praneša, kad Brazilijos vy
riausybė esanti pasiruošusi priimti kiekvieną 
Imigrantą, ypačiai displaced persons, pareiškė 
Brazilijos delegatas Argen Guimaraer JTO 
konferencijoje. Didžiausios galimybės Brazili
joje esančios siūlomos žemės ūkio darbinin
kams.

DP stovyklų uždarymas atidėtas
Per Londono radiją buvo pranešta, kad 

Amerikiečių okupacinės kariuomenės vadovybė 
Vokietijoje pareiškusi, jog DP stovyklų užda
rymas atidedamas, kol JTO ekonominių ir so
cialinių reikalų taryba galutinai sutvarkys DP 
reikalus.

Anksčiau buvo pranešta, kad DP stovyklos 
būsiančios uždarytos iki rugpjūčio mėn. Vadi
nas, DP reikalai galutinai paaiškės rugsėjo mė
nesį.

Paryžiaus konferencijai prasidėjus
Svarstomi klausimai

Paryžiaus konferencija, kurioje dalyvauja 
didžiųjų kraštų — Amerikos, D. Britanijos, So
vietų Sąjungos ir Prancūzijos — užsienių rei
kalų ministerial su gausiais ekspertų būriais, yra 
pasiruošimas laukiamai Europos taikos konfe
rencijai. Šioje keturių konferencijoje bus ieš
koma būdu susitarti principiniais klausimais, 
kurių sprendimas iki šiol buvo atsidūręs mir
ties taške.

Pagrindiniai šios konferencijos klausimai bus 
tokie:

1) Taikos sutarčių paruošimas su Italija ir 
ašies satelitinėmis valstybėmis — Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija.

2) Italijos kolonijos.
3) Italijos reparacijos Sovietų Sąjungai, Ju

goslavijai ir Graikijai.
4) Triestas.
5) Dodekanezo salos.
6) Italijos laivyno dalybos.
7) Italijos ir Prancūzijos sienos.

' Šalia šių pagrindinių klausimų, yra minimi 
dar Ruhro ir Rheino sričių ir Vokietijos valdy
mo klausimai. Joje nebus užmiršta ir pasaulio 
mitybos reikalai.

Konferencija truksianti, kaip praneša UP, 
nuo dviejų iki trijų savaičių. Po šios konferen
cijos, manoma, būsianti poros savaičių pertrau
ka ir po to jau gelėsianti būti šaukiama Europos 
taikos konferencija, kuri buvo numatyta gegu
žės 1 d.

Susitarimų perspektyvos
Jau praėjusį kartą raiėme, kad Vašingtone 

jaučiamas pesimizmas. Negeresnės nuotaikos 
yra ir Londone, nors čia reiškiama daugiau vil
ties susitarimui. Pirmuoju konferencijos klau

žinomasis mūsų tautinio meno reprezentantus — muz. Alf. Mikulkio vad, „Čiurlionio“ ansamblis, sporto šventės metu koncertavęs DilingeM

Naiagas aygis JAV politikoje
AP iš Londono praneša, kad JAV valstybės 

departamentas ateityje de facto pripažinsiąs 
visas vyriausybes. Politiniai stebėtojai tokį žy
gį laiko buv. valstybės pasekretoriaus Sumner 
Welles triumfu, nes jis de facto vyriausybių 
pripažinimą jau siūlęs 1943 metais.

Pranešime nurodoma, jog užsienių reikalų 
ministeris James F. Byrnes, esą, jau kalbėjęsis 
su Senato užsienio reikalų komitetu dėl politi
nio kurso keitimo. Šis politinis kurso keitimas 
atsiliepsiąs ir į Ispanijos — Amerikos santykius. 
Nuo praėjusių metų lapkričio 21 d. Amerika 
Ispanijoje neturėjo savo ambasadoriaus ir jo 
pareigas eina tik charge d’affaires.

Iki šiol JAValstybės jau yra pripažinusios 
Jugoslavijos vyriausybę, šis pripažinimas vadi
namas diplomatine „invazija“ į Rytų Europą. 
Dabar laukiama panašaus Bulgarijos, Rumuni
jos ir. Vengrijos vyriausybių pripažinimo.

D. Britanijos pagalba Sovietų Sąjungai
Iš Londono UP praneša, kad ministeris C. 

R. Attlee pranešė parlamente, jog nuo 1941 m. 
spalių 1d. iki 1946 m. kovo 31 d. D. Britanija 
yra Sovietų Sąjungai suteikusi maisto, mašinų 
ir medicinos reikmenų už 712 milijonus dolerių. 
Už didžiąją šios sumos dalį — 1.232 milijonus 
dolerių buvo duota karinių reikmenų: 7411 lėk
tuvai ir 5218 tankai, kurių 1388 tankai nuga
benti iš Kanados, gi 3129 lėktuvai — iš D. Bri
tanijos ir JAValstybių. Anglai esą patenkinti 
galėję padėti Sovietams jų sunkioje kovoje 
prieš bendrą priešą.

Atsakydamas į konservatorių atstovo pa- 
1 klausimą, ar apie šią pagalbą buvusi Rusijos

simu bus Italijos taikos sutarties projekto svars
tymas. šiam klausimui skiriama nepaprasto dė
mesio, nes su šiuo klausimu paliečiami gyvy
biniai D. Britanijos interesai. Sovietų Sąjunga 
reikalauja bazių Dodekanezo salose, Tripolita-, 
nijos, Triesto Jugoslavijai ir didelių reparaci- 
nių sumų. Tokiuose Sovietų reikalavimuose bri
tai įžiūri skverbimąsi į svarbiausias jų susisie
kimo su imperija linijas, šiem klausimam ap
tarti Londone vyksta dominijų ministerių pir
mininkų konferencija, kurioje, kaip Londono 
radijas praneša, bus aptarti politiniai, maitini
mo ir kariniai klausimai. Iš užsienių spaudos 
aiškėja, kad Britanija dėl Sovietų reikalavimų 
būsianti kieta, greičiausia ją parems ir JAVals- 
tybės. Prancūzija siūlysianti Italijos kolonijas 
pavesti JTO-jai ir leisti Italija jas tvarkyti; 
toks sprendimas būtų geriausias. Triestą Pran
cūzija siūlo pavesti tarptautinei kontrolei ir tuo 
būdu išspręsti Jugoslavų — Italų ginčą.

Kai kurie artimi Byrnes patarėjai nurodą, 
jog jei Tripolitanijos klausimu nepasiseksią su
sitarti, konferencija susilauksianti liūdno galo 
ir Amerikos bei Anglijos santykiai dar labiau 
suglaudėsią. Tuo atveju išsiskirsią du blokai ir 
taikos sutartys galėsiančios būti atskirai suda
romos. Nors tokių įvykių nelaukiama, bet, kaip 
sako laikraščiai, niekas Vašingtone nėra pasiū
lęs tokios formulės, kuri padėtų išjudinti pasi
tarimus iš mirties taško.

Matyti, tokia padėtis nujaučiama ir todėl 
neveltui lordas Halifax Amerikoje paskutiniu 
metu vienoje kalboje pareiškė, kad Amerikos 
ir Anglijos tautų santykiai turėtų būti draugiš
kesni.

Nelaukiama tikro susitarimo Bulgarijos, Ru

visuomenė painformuota per spaudą ir radiją, 
Attlee pareiškė, jog tai pilnai buvę atsakyta 
A. Edeno 1944 m. gegužės 10 d.

Lt. Skeffington Lodge, darbiečių atstovas, 
pasiūlė tas informacijas įtraukti į britų radijo 
programą rusų kalba. Premjeras tai pažadėjo.

Įvykiai Irane
Irane vykstą nesusipratimai dar nesibaigė. 

Reikia laukti, jog jie greit ir nesibaigs. Irano 
klausimas vargu ar galės būti Saugumo Tary
boje išspręstas, nes ten susikerta didžiųjų rei
kalai. Reikalui nušviesti pasinaudosime Angli
jos parlamento atstovo Foot, kuris atstovauja 
darbiečius, pareiškimu. Jis, grįžęs iš Irano, pra
nešė, kad JTOrganizacija turinti garantuoti Ira- 
nui pilną nepriklausomybę ir tam reikalui esą 
reikalinga pasiųsti komisiją, kuri tirtų Sovietų 
evakuaciją iš Azerbeidžano.

Foot su konservatorių atstovu išbuvo Irane 
3 savaites ir pareiškė, kad Irano vyriausybė 
veikianti pagal Sovietų spaudimą. Balandžio 
12 d., kada jie aplankę Irano premjerą ir pa
klausę ar jis norėtų, kad Irano klausimas pasi
liktų Saugumo Taryboje, tai jis atsakė „taip“. 
Bet po trijų dienų Irano ambasadorius H. Ala 
pranešė, jog jis Irano klausimą nori atsiimti.

Kada Sąjungininkai pasitraukę iš Irano, Ru
sija galėjusi panaudoti „nenormalų“ spaudimą 
Teheranui. Per trejus okupacijos metus iš Ru
sijos Azerbeidžanan buvę atsiųsta kaukaziečių, 
kurie kalbą kaip Azerbeidžano gyventojai ir to
dėl, net ištraukus kariuomenę, dar pasitiksiąs 
klausimas, ar būsianti pašalinta įtaka. 

munijos ir Vengrijos klausimais. Iki šiol Bul
garijos vyriausybė nėra Amerikos ir Britanijos 
pripažinta, nes opozicijos atstovai į ją neįsi
leisti.

Nesusitariama nei dėl Dunojaus eksploata
cijos nei dėl Balkanų valstybių nusiginklavimo. 
Vakarų Sąjungininkai laiko Balkanuose nerei
kalingu dalyku ginklavimąsi. Taip pat jie pa
sisako už greitą atitraukimą okupacinės kariuo
menės iš Balkanų. Vadinasi, ir čia bus sunku 
susitarti su Sovietų Sąjunga, nes prieštarauja
ma jos tikslams.

Panašius įvykius matome Suomijoje, Lenki
joje ir Vokietijoje. Ypač ryškūs priešingumai 
yra dėl Vokietijoje esančių politinių partijų ir 
jų siekimų. Paskutinio meto politinė partijų 
kova parodė, ko vieni ir kiti siekia.

Londono radijo komentatorius visus nesu
tarimus tarp didžiųjų suveda į skirtingas pa
žiūras dėl demokratijos sąvokos. Sovietų Są
junga demokratiją laiko tokią valstybės tvarky
mosi sistemą, kurioje nėra opozicijos ir kurioje 
valstybės santvarka yra vienos partijos ran
kose, nors Šioji partija neatstovauja daugumos 
valios. Vakariniuose kraštuose demokratija su
prantama visai priešingai, čia demokratija ga
rantuoja žodžio, spaudos, religijos ir susirinki
mų laisvę. Demokratinėse valstybėse valstybės 
valdymosi sistema visai nesuprantama be opo
zicijos, be visuomenės viešosios kontrolės.

Dėl skirtingų demokratijos sąvokų nepasie
kiama bendro susitarimo nei Austrijos nei Vo
kietijos valdymo formų. Panašūs įvykiai de
dasi ir Balkanuose.

Ką šie Paryžiaus pasitarimai atneš, netrukus 
turės paaiškėti.

Šitas parlamentaro pareiškimas nusako Ira
no įvykius ir pasekmes. /

Saugumo taryboje Irano-Sovietų klausima* 
8 balsais prieš 3 paliekamas iki gegužės 6 d.

Lenkijoje rinkimai įvyks sudorojus derlių
AP iš Vašingtono praneša, kad Lenkijos dar

bo ir socialės reikalų ministeris Stančikas pa
reiškė, jog lenkai negalį ruoštis rinkimams, iki 
nebus sudorotas derliu*. Po šešerių karo metų 
lenkų tauta esanti nuilsusi dvasia. Rinkimai 
Lenkijoje tikrai įvyksią ir jie būsią demokrar 
tiški. Juose dalyvausiančios šešios lenkų poli
tinės partijos.

Stančiko, socialistų partijos liderip teigimu, 
Mikolaičikas, ūkininkų partijos vaclas, turį* 
daug rėmėjų. Vyriausybė mananti, jog slap
toji lenkų politika instrukcijas gaunanti iš už
sienio ir, būtent — iŠ tų, kurie nusistatę prieš 
dabartinę lenkų vyriausybę. Gen. Wl. Anders, 
lenkų armijos vada* Italijoje, esąs dalyvis to 
konspiracinio darbo, kuria trukdąs lenkų poli
tinėms partijoms susitarti.

Britai, .mokėdami karininkams ir kariam* al
gas, netiesioginiai finansuoją pogrindines jėga*.

Stančikas gynė glaudžius Lenkijos santykius 
su Sovietų Sąjunga, nes tai esanti geros kaimy
nystės politika.

Savoji žemė nebemiela
Buv. Varšuvinės vyriausybės užsienių rei

kalų ministerijos protokolo šefas Aleksandra* 
MniŠek, kuris pirmasis grįžo Varšuvon, kaip 
Varšuvos radijas praneša, areštuotas beban- 
d°nt jam bėgti iš krašto. Iš jo konfiskuota 
3 kg aukso lydinio, 100 porų kojinių ir daug 
kitų vertingų daiktų.
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Šias Velykas as praleidau Pabaliuose...
šias Velykas aš praleidau savo mieluose, 

gimtuose Pabaliuose...
Buvo Didžiojo Šeštadienio pavakarys. Sau

lė jau rengėsi gulti į minkštus, melsvus Var
nalėšų šilus. Paskutiniais savo pavasariškais 
spinduliais nudažė linksmomis aukso spalvomis 
Pabalių kalvas, laukus, didelius ir mažus me
džius, pievų takelius, kryžkeles, koplytėles, Jo
naičio „Joną Krykštytojėlį“ Aluntos' paupy, prie 
takelio nuo senų dienų apsamanojusį... Tenai 
nežydėjo dar nei ievos, nei vyšnios, nei sodai, 
it mano dėdukai, baltai pražilę... Tik paupiai 
buvo pasipuošę dideliais gelsvais purienų kili
mais, Pustymo atšlaitėse tarp alksnių pasislėpu
sios meilingai juokėsi žibutės. Gaivus pavasa
rio vėjelis jau apdžiovinęs takelius, o palikto
sios tėviškės vieškelėliai linksmai dulkėjo ...

Tolumoje girdėjosi duslūs būbnų garsai. Dau
gelį kartų mes esame girdėję šituos garsus... 
Ir dabar mes girdime juos kažin kur tolybė
se... Tai garsingi Pabalių parapijos būbnai 
šaukdavo visus, didelius, mažus, senus ir jau
nus rinktis ir skubėti į Kristaus būdynę, melstis 
ir giedoti per visą naktį prie mirusiojo Kristaus 
grabo. Kaip žaibas aplėkdavo garsas visus toli
mus ir artimus sodžius, vienkiemius ir vargin
gas samanotas grįteles:

— Jau muša būbnus, skubėkime ...
Ir pasipildavo tada visais takais ir takeliais, 

visais dulkančiais vieškelėliais margos žmonių 
minios. Baltomis ir margomis skarelėmis kle- 
gėdavo kaip žąsys moterų būreliai. Vyrai, užsi
vilkę pačias geriausias rudas ir pilkas serinėgas 
bei užsimovę naujas kepures su spindinčiais 
matikais ir barzdas kaip reikiant nusiskutę, 
traukdami pypkes su variniais vožtuvėliais bei 
leisdami pro nosis ilgas mėlynų dūmų juostas, 
kiek įkirsdami skubėdavo i Pono Dievo šer
menis. O jaunimas gi vieni kitus pralenkti 
stengdavosi, skubėdavo tik skubėdavo, kad tik 
patektų į garbingus Kristaus kareivius. Gal ir 
tu nekartą, mielas bičiuli, stovėjai Pabaliuose 
su sunkiu mediniu kardu ir spindinčiais šarvais 
prie nesuskaitomų žvakių šviesoje paskendusio 
grabo, kuo sąžiningiausiai saugodamas, idant' 
kas nelabas nepavogtų mirusio Pono Dievo. 
Meni, koks išdidus tada būdavo tą naktį visa
galis maršalas — zakristijonas ir ne vieną ne
drausmingą Kristaus „Žalnierių“ apkumščiuoda- 
vo zakristijos kampe... O tas svaiginančio gro
žio uniformoje išdidusis maršalka, kuris Vely
kų naktį nešė visą tvarką vienas ant savo pe
čių, skrebindamas savo spindinčia varine skra- 
binyčia, vesdavo sargybų pamainas. Ak, juk 
nieko kilmingesnio mes negalime prisiminti, 
kaip kareiviavimą Kristui Velykų naktį!..

O meilingi patrūbočiai, sulipę ant viškų, kaip 
beįmanydami graudingai pūtė dūdas mirusio 
Kristaus garbei. Gi giedoriai, susėdę, visaip 
susispaudę, užsidegę žvakes, žvakeles, giedojo 
iŠ didelių knygų, pritardami griausmingiems 
patrūbočiams. Juk ir mes, meilingas skaityto
jau, ne vieną naktelę esame šaukę, giedoję prie 
Kristaus grabo Lietuvos Velykose... Gi, bū
dami dar jaunais vaikinais, ne vieną esame mir
tinai pergąsdinę, staiga imdami pūsti medinė
mis triūbomis į ausį tiems, kurie, kaip nieko 
dėti, pamėgindavo šitokią triukšmingą naktį 
užmigti bažnyčioje...

O šventoriuje iki vėlyvų išnaktų vis dundė
davo ir dundėdavo būbnai, „be paliovos šauk
dami visus miegalius ir tinginių pančius rinktis 

ir budėti prie Kristaus grabo. Vyriausiuoju 
būbnininku šią naktį būdavo parapijos garbin
gasis varpininkas. Įvertindavo jis savo parei
gas. Todėl ir matydavome mes jį tokią naktį 
pasirišusi baltą kaulinę manišką ir užsidėjusi 
aukštą kepurę su spindinčiu matiku. Ir visų 
piemenų ir pusbernių akys meilingai į jį būda
vo nukreiptos: ir margutį brukdavo kišenėn ir 
sūrio gabalą, kad tik duotų nors kiek pamušti 
būbną... Ir vargas būdavo tam, kuris tame 
būry atsirasdavo su nauja kepure: beregint jį 
atsirasdavo ant būbno ir pavirsdavo į bly
ną... Ne vienas nelaimingasis ir graudžiai ap
siašarodavo dėl to...

Ir dabar... Aš girdėjau iš tolo dundant Pa
balių būbnus. Bet ne tokius griausmingus, kaip 
anuomet, liūdnus, tylius... Mačiau apdžiūvu
siais takeliais skubančias į Velykas basas mo
teris baltomis skarelėmis. Bet jos nebeklegėjo, 
kaip žąsų pulkeliai... Kažin kodėl tylios, nu
siminusios ... Ir nemačiau vyrų pilkomis nau
jomis sermėgomis. Kažin kodėl jie nebeina į 
Velykas?... Kur gi Slunkis, Vaitiekus, Sėle- 
nainis, Akmenis, Daugirdas, Šiaudinis, Pagirys 
bei Petrošius iš Slėnių kaimo? Kas gi šiąnakt 
begiedos?... Ne balsus, bet varpus šie vyrai 
turėjo ir nuo jų giedojimo bažnyčioje žvakės 
gęsdavo. Kur gi Meškėnų, Paluntos kaimų ža
liūkai? Keliai ir takeliai iš ten tušti, tartum 
negirdėtų būbnų graudingo šauksmo?... Kasgi 
betarnaus šiąnakt Kristaus kariuomenėje, kasgi 
Jį mirusį budriai besaugos grabe?...

Tik pamiškės keleliu žingsniavo galvą nulei
dęs kuinas, traukdamas paskui save „dumpe- 
klinius“ ratus. Ir negalėjau perprasti, kas tai 
būtų? Nei žemaičiai nei aukštaičiai niekados 
šitaip į Velykas nevažiavo... Juk iš žirgų ka
nopų ugnys trykšdavo, bričkos mėtydavosi iŠ 
vieno kelio krašto kitan, kaip šapeliai... Ir kas 
šitaip dabar galėtų važiuoti? A-a, gal būt, ve
ža į Velykas gerąjį Peludžio dėduką... Juk 
kasmet Velykų vakarą dėduką reikėdavo,,vežte 
vežti į bažnyčią. Per gavėnią jis užsidarydavo 
kamaraitėje, išmesdavo per langą lauk visus 
čiužinius, lovą prisikraudavo kuo aštriausių ak
menų ir taip kankindavo savo nuodėmingą kū
ną keturiasdešimts dienų ir naktų, atgailauda
mas už praeities nuodėmes. O tų nuodėmių 
argi mums trūksta? Graži buvo kitados jo prie- 
siega Barborikė... Taip nejučiomis ir pastū
mėdavo ... Per mažytį kamaraitės langą tik iŠ 
vyrų rankų priimdavo duoną ir vandenį, nes 
tardavo dėdukas, kad visos moterys visą svie
tą nuodėmėn stumia...

Šimtus, tūkstančius kartų aš esu vaikščiojęs 
šitais gimtais takeliais. Bet kodėl šiandien man 
taip liūdna ir nyku čia?...

Ana, matau eina keliu stambus vyras. Su 
dviem lazdom ir keturiom šikšninėm tarbom. 
Nors nėra nė menkiausio vėjelio, matau, kaip 
jis staiga ant galvos griuvo į pakelės griovį. 
Kojos ir lazdos bejėgiai ant kelio krašto taba
luoja ... Tuojau pažinau Šimtakojį. Bičiuliai, 
ar jūs jo nepažįstate? Juk tai mano draugas 
ir prietelius, garsus ubagėlis visoje žemaičių 
šalyje, viso Pabalių svieto geradaris... Nei aš, 
nei kuris kitas niekada nežinojome jo tikros 
pavardės, „šimtakoju“ jį vadino dėlto, kad vi
sada vaikščiodavo su dviem kojom, dviem pa
grindinėm lazdom, o trečią visada nešiodavosi 
su specialiu rimbu nuo šunų apsiginti. Menu, 

kaip gerasis mano tėvas šventai mums pri- 
grąsindavo:

— O jūs varliukai, nieko dirbti neturėdami, 
dabokite man Šimtakojį! Kai tik pamatysite iš 
tolo jį ateinant, tuoj pririškite visus šunis ir jei 
nepadabosite, tai gausite diržų kaip vandens...

O jis įžengęs į grįčią sakydavo:
—■ Atnešu tavo namams godonę ir pašlovi

nimą iš Viniaus Aušros Vartų, Čenstakavo ir 
Rymo.,.

Ir paskui jis tėvą klausdavo, ar nėra pražu
vęs jam koks ūkio padargas? Jis pasikalbėsiąs 
dėl to su Šv. Antanu. Bet kadangi mano tėvui” 
niekada niekas nepražūdavo, tai Šimtakojis vis- 
tiek iš šikšninės tarbos išsitraukdavo savo triei
les armonikas ir didžiu balsu giedodavo giesmes 
prie šv. Antano, idant ir toliau niekas jam ne
pražūtų, -nes iš neatmenamo laiko žinojo jis, 
kad mano tėvas jokio ubago per savo namų 
slenkstį dar nėra išleidęs su duonos abraku, o 
visuomet ir visiems pats savo milžiniška ranka 
atpjaudavo po lašinių bryzą... Paskui jis tik 
vienam tėvui į ausį pasakodavo pačias nau
jausias naujienas: kur liejami nauji varpai, kur 
atėjo lietuviškos knygelės iš Otto Mauderodės, 
kas šiaušiasi prieš ciesorių ...

O mano gerajai motinai būdavo tikras var
gas su juo, ypač per mesėdus. Ir šio, ir to, ir 
visko siūlydavo, o Šimtakojis vis atsisakyda
vo, kad nenorįs valgyti. Tik kartais jis malo- 
nėdavo pasakyti:

— Gerai, motin. Tik negut, jeigu turi ko 
kepto...

Bet per gavėnias šimtakojis pasikeisdavo iš 
pagrindų. Savo armonikų jis jau nebesinešio- 
davo, o atėjęs išsitraukdavo iš šikšninės tarbos 
pajuodusi, pageltusį, nežinomo senumo metuo
se Paurupėje atspaustą didelėmis kreivomis rai
dėmis „Živatą Didį Poną Muša Jezusa Christu- 
sa“ ir atskleidęs graudingu balsu skaitydavo:

— Ponas muša Jezusa Christusa ketures- 
dešimtis djienų er naktų pastnikavo tyrlau
kiuose dėl atpirkima mususa griekų. Po tam 
ateje piktjbu velnias, nusivedė Jezusa ant aukš
ta kaina, parodie Jem spindinčius Miestus er 
tarė: nusilenk man er ateduosiu tau Miestus... 
O Jezusa Mielausis tarė iem: ejk šalin szetone, 
ba duosiu tav...

Ir taip skaitydamas, Šimtakojis vis skersa 
akimi žvelgdavo į ant pečiaus sustatytus puo
dus, kas ten galėtų būti? Ir tada motinai jau 
nebuvo vargų...

Ir dabar vėl matau mieląjį prietelių Šimta
kojį einantį į Pabalių Velykas... Jis be jokio 
vėjelio virsta į pakelės griovį, sunki gal buvo 
jam ši gavėnia?... Lašininis gal išvyko „sava
noriškai“ į tolimas ir draugiškas respublikas ...

— Ei, palauk, mieliausias mano prieteliau 
Šimtakojį!, —šaukiu aš jam.

O jis atsikelia ir bėga, tarytum negirdėda
mas manęs, tarytum aš kokia dvasia būčiau ... 
Aš žiūriu, kad Šimtakojis šiemet eina į Velykas 
su paprasta sulopyta skranda. Visada i Velykas 
jis eidavo su ilga, ruda sermėga, užpakalyje 
skelta ir su dviem variniais guzikais. Prieš 
daugybę metų, kai dar nebuvo gimę ant svieto 
nė šių dienų valdovai, jis ją buvo gavęs iš vi
sos Rusijos Vienvaldžio Raktininko rietaviškio 
kunikaiščio medinčiaus, kuris visada vaikščio
davo atbulais batais... Ir kodėl jis šiandien 
be šitos ilgos rudos sermėgos su dviems vari
niais guzikais užpakaly?... Gal ir jis bijo, kad 
kas neapšauktų:

— Šimtakojis liaudies priešas!..
Pasakodavo, kaip jį sykį einant į Velykas 

pasigavo Pustymo atšlaitėse piktadvasiai pasi
vertę ir norėjo jį nunešti ant daržinės durų į

Rymą tam tikrų žygių atlikti. Bet ryžtingai at
sispyrė šimtokojis tada prieš piktadvasių užma
čias. Bet visvien nedorieji tą Velykų naktį jam 
piktai atkeršijo. Jis bobinčiuje užmigo ir pra
miegojo Kristaus atsikėlimą iš numirusių ir apė
jimą triskart apie bažnyčią. Kai buvo iškilmin
giausias Velykų momentas — jis sau bobin- 
čiuje miegojo kaip užmuštas...

Pradėjo brėkšti Velykų rytas. Bažnyčioje 
buvo tylu... Tik vienišas Kristus atsikėlė iš 
grabo. Nei patrūbočiai griausmingi, nei para
pijos vyrai didžioje spūstyje nebeišsiveržė pro 
didžiąsias bažnyčios duris ir, eidami aplink 
bažnyčią tris kartus, nebegiedojo didžiu trenks
mu susikabinę rankomis:

— Linksma diena mums prašvito, Alelliuja, 
Alelliuja...

Garbingieji parapijos komiteto vyrai nebe- 
šovė bažnyčios bokšte iš varinės armotos, pra
nešdami visam Pabalių svietui, jog atsikėlė jau 
iš numirusių Kristus...

Meilingieji skaitytojai, ir daugelį jūsų ma
čiau tyliai stovinčius šventoriaus kampelyje. 
Kaip tylūs šešėlių pakeleiviai, Velykų naktį 
mes visi buvome išėję švęsti šios didžios šven
tės į savo gimtąsias sodybas, į savo mieląsias 
parapijos bažnytėles. Nes čia, šioje nesvetin
goje šalyje, neprabilo mums Velykų didingieji 
varpai, griausmingi būbnų garsai nešaukė mus 
benamius rinktis prie Kristaus grabo... Liūd
nais pakeleiviais buvome išėję kiekvienas į sa
vo namus... Ir tuščiuose sodybose tą naktį 
šaukėme vardais savo brolius, seseris ir tėvus 
mieluosius... Tik klaikiai beatsakė mums apuo 
kai tuščių svirnų senose pašiūrėse...

Ten nežydėjo dar vyšnios ir sodai dar ne
buvo žili, kaip Pabalių seneliai. Bet šalis ten 
mums užvis meilingesnė... Bet vėl mes turė
jome sugrįžti į šią nelaimingą tremtuvos šale
lę ... Ir vėl gyvensime mes, nežinodami, kur 
švęsime kitas Velykas?

GRUMBY (Šlezvigo apskr.)
Šioj neseniai įkurtoj stovykloj apgyvendi

nami lietuviai ir estai. Kovo mėn. stovykloje 
atidaryta lietuvių pradžios mokykla. Mokyto
jauja mokytojas Pr. Lakneris. Kovo 30 d. į*- 
teigtos dvi skautų skiltys: sakalų ir lakštučių. 
Jos priklauso Tolko skautų D. L. K. Kęstučio 
draugovės. Neseniai stovykloje buvo suruošti 
trumpalaikiai virėjų kursai, kuriuos baigusieji 
gavo UNRRA direktoriaus pasirašytus baigimo 
pažymėjimus. (-tk-)

WEHNENAS
Čia lietuvių tautinė stovykla pradėjo kurtis 

tik šiemet sausio mėn. Ji yra netoli Oldenburgo 
— 7 km atstume (anglų zonoje). Šiandien sto
vyklos gyventojų skaičius viršija. 600, atkeltų 
iš trijų Oldenburgo miesto ir apygardos lietu
vių tautinių stovyklų. Kaip kad įprasta, į nau
jai steigiamą Wehncno stovyklą gera valia ir 
prieš norą buvo atkelti patys „nustumtieji".

Tačiau šiandieną matome visai ką kita. 
Šiandien Wehncno stovykla veržiasi į pirmau
jančiųjų eiles. Kultūriniai meninis darbas čia 
vyksta gražiai ir sklandžiai. Be J. Krūmine 
„Pabaigtuvių", kurios vykusiai buvo suvaidin
tos kovo 3 d. ir su kuriomis manoma pakeliauti 
į kitas stovyklas, dar buvo duoti pačių sukurti 
vaizdeliai: Vasario 16 ir kovo 4 d. — E. Mi
liausko ir Al. Gintauto „Likimo keliais". Vei
kia dar tautinių šokių grupė ir choras. Scenos 
darbui vadovauja J. Štreitas, šokiams — Atie- 
nė, chorui — J. Sinkevičius.

Al. Gintautas

(8) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į mirtį
Lauktasis Landsbergas

(Tęsinys iš pereito Nr.)
Šiukšlėm nusėtam kieme mus patikrino pa

gal sąrašus ir kiekvieną paklausė profesijos. 
Mūsų tarpe — advokatai, inžinieriai, profeso
riai, agronomai, aukšto laipsnio karininkai ir 
studentai. Visi į mus sužiūri, kaip į šių laikų 
pabaisas. Tai dar "nebūta tokių svečių. Prižiū
rėtojai, drauge su kalėjimo inspektorium, var
to mūsų lydimuosius raštus ir, traukydami pe
čiais, šypsosi. Jiems tai vistiek, tais pačiais me
todais permes ir mus ant žemės, bet pirmą die
ną galima ir kiek papramogauti mūsų adresu.

Mus įveda į kalėjimo koridorius. Niuru ir 
nesimpatiška, jei jau iš viso kalbėti, kad kalė
jimuose gali būti bent kiek simpatiška. Mums 
koridoriuose išduoda po vieną antklodę, pa
klodę, .dubenį ir šaukštą ir nuveda skirstyti į 
celes. Vienur įgrūda po penkius, kitur po du 
ir tris. Mes trise pakliuvome į antrąjį aukštą. 
Čia, pasirodo, jau seniai būta kalinių. Visur 
pilna dulkių, kampuose voratinklių, o sienose 
pelėsiai. Prie vienos sienos pritvirtinta geleži
nė pakeliama lova. Kitiems dviems padėti reto 
popierinio įvalkalo čiužiniai, šykščiai prikimšti 
šiaudų. Pakeliam tuos čiužinius pasižiūrėti, kaip 
atrodo, ir tuoj per cementines grindis nusitęsia 
krintančių šiaudų takas. Celės langas į šiaurės 
pusę. Prieš esanti siena šešėliais tamsina langą, 
ir mūsų naujoje celėje tik po vidurdienio gan 
tamsoka. Aišku, kad pakliuvome į labai blogą 
celę, bet negi kam pasiskųsi ir negi kas išklau
sys mūsų skundo. Tik pradedam tvarkytis, 
šluostyti storu sluoksniu susikrovusias dulkes, 
kai mus vėl išveda pas inspektorių. Ten tuoj 
surašo mūsų asmeninius duomenis, pasveria, 
kiekvieną apklausinėja, ką dirbęs Lietuvoje ir

kalėjimuose, atžymi knygose ir kiekvienam iš
duoda kalinio kortelę. Ji reikalinga visur — 
kreipiantis su bet kuriuo prašymu į prižiūrėto
ją, darant patikrinimus, perkeliant iš celės į 
celę, pakeičiant darbovietę. Žiūriu į svarsty
klių rodyklę. Ji rodo 77 kg, o tik prieš tris mė
nesius būta 93 kg. Bet mano išvaizda dar, pa
lyginti, nebloga. Per tris mėnesius 16 kg — tai 
dar pakenčiama. Mano celės kolegoms inži
nieriams liepia taip susitvarkyti, kad rytojaus 
dieną gelėtų išeiti dirbti į fabriką. Kas tas 
fabrikas ir kokios ten darbo sąlygos? Svarstom 
neturėdami jokių davinių ir negalėdami nieko 
pasiklausti. Bet kaip ten bebūtų, manom, kad 
dirbant fabrike, gal pasiseks užmegzti kokį nors 
ryšį su laisve, gal pasiseks susižinoti su lietu
viais, gal pasiseks ir savo padėtį išsiryškinti. 
Pavydžiu jiems, kad negaliu kartu į tą fabriką 
keliauti, ir pats rūpinuose, kad pakliūčiau, kiek 
tik galima, į geresnes sąlygas. Draugai mane 
tikina, kad mane, kaip agronomą, paskirs kur 
nors į žemės ūkio ar daržų darbus. Taip bes
varstydami laukiam rytojaus, bet vakare juos 
vėl išveda ir jie grįžta jau kalinių rūbuos. Rū
bai kaip ir visur: lopas ant lopo, nepritaikyti, 
nešvarūs. Dairaus į juos ir gerai žinau, kad 
greit ateis ir mano eilė. Besidalindami patir
tais įspūdžiais, patirtais tik atvykus, pas in
spektorių ir perrengiant, kad tam fabrike, paly
ginti, daug geriau dirbti, kaip kitur, sugulam. 
Aš vis galvoju, kad turiu likti vienas, kad rytoj 
ir aš susilauksiu naujų patvarkymų. Iš gretimos 
celės telegrafuoja, kad jie norėtų į tą fabriką, 
bet ir jų ten neskiria. Naktis praeina neramiai. 
Iš trečiojo aukšto per langą girdisi besikalbą 
moteriški balsai. Kaž koks kalinys šaukia iš 
gretimos celės savo draugą. Tas atsiliepia ir 
prasideda pasikalbėjimas. Mums neįprasta, nes 
mūsų jau būtuose kalėjimuose tokių dalykų ne
buvo galima išdarinėti. Alenšteino kalėjime, 
ne už žodinį pasikalbėjimą, bet už telegrafavi
mą kalinius mušė ir į karcerį vedė, o čia kal
basi, kaip moterys kaimynės, daržus ravėdamos.

Rytą mano kolegas išvedė. Likau vienas. 
Dairaus į visas keturias sienas, žiūrinėju anks
čiau buvusių kalinių padarytus įrašus. Vis vo
kiškos pavardės. Tik vieno prancūzo būta, bet 
ir to labai trumpą laiką. Besidairydamas po 
įrašus, išgirdau prižiūrėtojo žingsnius ir klai
dingai šaukiamą mano pavardę. Surikau celės 
numerį, ir mane išvedė pas namų tėvą. Ten 
jau radau kitus prietelius, belaukiančius kalėji- 
minių rūbų. Iš kalinio patarnautojo sužinojom, 
kad jau dvi savaitės, kąip jie ir įmonės laukia 
mūsų atkeliaujant. Tose įmonėse mes numa
tyti, kaip juodadarbiai darbininkai. Sužinau, 
kad man teks dirbti I. G. Farben fabrike. Taip 
pat sužinau, kad ten esąs visų sunkiausias dar
bas. Ši žinia labai blogai nuteikia, bet reikia 
taikytis su likimu ir nelūžti dvasia. Sužinau, 
kad ten dirbti paskirta ir daugiau lietuvių. Tas 
kiek lengvina nemalonią žinią, bet kartu ir 
pykina, kam mums taip blogai einasi. Namų 
tėvo kambaryje pasikalbam ne tik su savai
siais, bet ir su kitais, senesniais kaliniais. Su- 
sidarom pirmus pilnesnius vaizdus, kur esame 
pakliuvę. Ypatingos tvarkos čia nesudaroma 
ir didelio tvarkingumo iš kalinių nereikalauja
ma, bet kiekvienas kalinys nuo ryto ir vakaro 
turi dirbti ir dirbti. Čia tik darbas težinomas. 
Susirgusių ir ligonių čia negal būti. Bet visi 
liepia palaukti ir patiems patirti. Maistas čia, 
kaip ir visuose Vokietijos kalėjimuose, blogas, 
bet tris — keturis mėnesius galima išlaikyti. 
Na, jei tiek galėsim išlaikyti, tai tikrai sulauk
sime karo pabaigos. Mums tai ir svarbiausia. 
Jokių kitų vilčių iš kalėjimo mes neturime.

Namų tėvo kambaryje baisi netvarka. Pa
ties namų tėvo nėra, jį pavaduojąs prižiūrėto
jas, apsikrovęs knygomis, žvilgčioja į visas pu
ses, daro knygose atžymėjimus, keikiasi ir ba
rasi, kaip automatinė mašina. Žiūriu į jį, kaip 
į kokią kambario žiurkę. Nosis didelė ir, be 
jokios abejonės, nuo alkoholio pamėlynavusi. 
Jau vien iš atbrizgusių rankovių ir taukuotos 
krūtinės matyti, kad toks sutvėrimas negali pa

sižymėti didele tvarka. Gauna rūbus, kurie man 
visai netinka: kelnės trumpos, švarkas per di- 
delis, o liemenės visai negalima užsivilkti. Ji 
tinka per pus plonesniam už mane kaliniui. 
Kepurė jau iš anksto suplyšusi. Prašau geres
nių rūbų, bet vietoj atsakymo, matau, kaip ei
nąs namų tėvo pareigas prižiūrėtojas pakelia 
nuo stalo guminę policininko lazdą ir man pa- 
grąso. Sutinku su esama padėtim, bet dėl batų 
nenoriu nusileisti. Juose pilna vinių. Vienas 
dar pakenčiamas, bet antras daug mažesnis ir 
spaudžia koją. Bet namų tėvas neduoda nei 
kalbėti. Jam pritaria vokietis kalinys patarnau
tojas, dirbąs namų tėvo žinioje. Ir apskritai, 
kada susidaro tokia padėtis, nebežinau katro 
čia jųdviejų didesnė galia. Mano įrodinėjimai, 
kad su tokiais batais aš niekur negaliu išeiti, 
nieko nepadeda, ir mane pro duris išstumia į 
koridorių. Lipu laiptais ir galvoju, kodėl taip 
keistai sudaryta šio kalėjimo tvarka. Bet ir 
šiuo atveju taikaus su likimu. Save įtikinu, kad 
vėliau bus pralaužti ledai ir gausiu, ko norėsiu. 
Trečią dieną mus, 19 kalinių, išrikiuoja kalė
jimo koridoriuje, patikrina ir išveda. Prižiūrė
tojas pasako kalbą, kad jei kas jo nepaklausys 
ar bandys pasišalinti, be perspėjimo bus nušau
tas vietoje. Bet tai jau ne naujiena. Tokie 
perspėjimai ir dar žiauresni grąsinimai mūsų 
buvo sutikti, kaip eilinis pasikalbėjimas. — Kal
bėkit sau sveikj, kiek tik norit, mes vistiek bū
sim nebyblus ir galvosim taip, kaip mūsų žmo
giška prigimtis diktuoja.

Išeinam į gatvę ir pasisukam keliu į kalną. 
Mus veda žalumynais kaišyta ir vasaros žiedais 
pražydusia gatve. Mes einam tolyn ir tolyn. 
Svaigsta galva, matant mėlyną dangų, išbarsty
tą mažais kamuoliniais debesiukais, matant lau
kų platumas, rūkstančius namų kaminus ir lais
vai vaikščiojančius žmones. Jaučiu, kad mano 
blogi batai trina kojas, kad jos kruvinos, bet 
aš turiu eiti. Žingsniai darosi vis sunkesni, o 
skausmas didesnis. Po 4 km mes pasukam į 
naujai statomo fabriko rajoną.

2
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Turkijos rūpesčiai
Nuo pat Paryžiaus Kongreso 1856 m. Tur

kija vaidina savotišką vaidmenį pasaulinėje po
litikoje — ji visada šešėlyje ir niekada neuž
miršta. Mažiausias jos pasisakymas ar svirste- 
lėjimas į bet kurią pusę sukelia bangą politikos 
vandenyne. Kai 1932 metais

Ismet Inonii
aplankė Sovietų Sąjungą ir neslėpdamas pa
reiškė, iš ten parsivežęs itin puikių įspūdžių ir, 
jų skatinamas, savame krašte įvesiąs daug re
formų pagal Sovietų Sąjungos pavyzdį, tai vi
same vakarų pasaulyje sukėlė, nors neatvirą, 
tačiau pastebimą susirūpinimą. Ismet Inonii vi
zitas atnešė Turkijai nemažus Sovietų Sąjungos 
kapitalus ir armijas sovietiškų inžinierių bei 
technikų fabrikams statyti ir pramonei kurti. 
Greit Vorošilovas aplankė Turkiją, o po to abu 
kraštai netruko užmegzti visai tamprius ir in
tymius ryšius. Atatūrkas žiauriai malšino su
kilusius anatoliečius, o Sovietų Sąjunga palaikė 
jį — reikia gi taikingai sugyventi su tolimojo 
Užkaukazio artimuoju kaimynu. 1925 metais 
sudarytojo Turkų — Sovietų pakto buvo išti
kimai laikomasi. Atrodė, kad rusai jau atsisakė 
nuo Petro Didžiojo ir Katarynos II planų Dar
danelus ir Konstantinopoli paversti slavų tvir
tovėmis.

Praėjo vos dvidešimt metų ir štai 1945 m. 
gruodžio 4 d. Istambule įsiutę demonstrantai 
sunaikina prorusiškų laikraščių redakcijas ir 
spaustuves, puola rusiškos literatūros knygy
nus, naikina visa, kas rusiška; iš antros pusės
— Pravda ir Izvestijos spausdina straipsnius 
dėl Gruzijos Praėjo tik dvidešimt taikos ir 
draugiškumo metų. Trumpas laiko tarpas ne
sugriovė amžius besitęsiančios rusų — turkų 
neapykantos, į kurią Churchillis savo Fultono 
kalboje nedviprasmiškai reikalauja atkreipti pa
saulio dėmesį.

Turkija laviruoja
Kodėl taip atsitiko? — klausia ne vienas. 

Atsargia ir gudriai laviruojančia politika antra
me pasauliniame kare Turkija veik visą laiką 
išliko neutrali, nors pagal Viduržemio jūros 
paktus, sudarytus prieš pat karą Londone ir 
Paryžiuje, ji aiškiai turėjo pasisakyti, o ypa
čiai po to, kai Italija paskelbė karą Prancūzijai. 
Tačiau tuo pat metu dar veikė rusų — turkų 
paktas ir Turkijos įstojimas į karą prieš Vo
kietiją ir Italiją Maskvai nebūtų buvęs patogus
— kaip tik tada Maskvos ir Berlyno draugystė 
siekė aukščiausio laipsnio. 1941 metų pavasarį, 
karui įsiliepsnojus Balkanuose, Hitleris siunčia 
porą laiškų Ismet Inonii, ir Turkija, nors pak
tais susirišusi su Jugoslavija ir. Graikija, dar 
kartą laviruoja neutralumo keliu, nors ji pati 
pamažu apsupama ašies jėgų. Karo atveju Tur
kija negalėjo tikėtis efektyvios paramos, juo 
labiau, kad Sovietų laikymasis sąjungininkų at
žvilgiu tuolaik buvo aiškiai priešingas.

Ir štai, Anglijai pritariant, Turkija randa 
vieną išeitį — 1941 m. birželio 18 d. ji pasirašo 
su Vokietija nepuolimo ir draugiškumo paktą. 
Vokiečių invazijos pavojus Turkijon bent lai
kinai praeina, ir anglai gali dalį pajėgų permesti 
iš Artimųjų Rytų į Egiptą. Visa tai įvyksta 
nuostabiu laiku: Romelis jau veržiasi prie Sue
co — nuo Nylo deltos tik 80 km. Naujieji da
liniai, Aleksanderio vadovaujami, sulaiko vo
kiečių veržimąsi, ir karas Afrikoje pradeda 
įgauti naują fazę.

Prasidėjus karui tarp Sovietų Sąjungos ir 
•kietijos, pirmajai Turkijos neutralumas pa

sidarė -labai brangus. Ašies pusėje bekovojanti 
Turkija greit būtų galėjusi grąsinti Baku naftos 
šaltiniams. Sovietų Sąjunga ima labai gerbti 
Turkijos neutralumą.

Visiems po truputį
Turkijos laikymasis antrojo pasaulinio karo 

metu yra iš tiesų savotiškas. Šiuo tuo pagelbė
dama anglams, rusams šypsodamasi, Turkija 
siunčia veik 90% savo eksporto į Vokietiją ir 
į jos vasalines valstybes. Be Turkijos chromo 
Vokietija nelengvai būtų galėjusi apsieiti. Tur
kija palaiko glaudžius santykius su kvislingi- 
nėmis vasalinių valstybių valdžiomis, ypačiai 
Balkanuose. Pavergtų tautų išsilaisvinimo ko
vos Turkijos nejaudina. Už tai vėliau anti- 
turkinės tendencijos, visada gyvos, Balkanuose 
dar labiau sustiprėja. Turkija neparodo gera
širdiškos rankos tūkstančiams pabėgėlių nuo 
vokiškojo teroro iš Balkanų kraštų, ypačiai iš 
Graikijos. Kai pastaroji badauja ir kenčia, tur
kai kiek galėdami spaudžia ir persekioja grai
kų, armėnų ir net žydų mažumas savame kraš
te. Bet Trečiasis Reichas ima braškėti, Turkija 
vingiuoja dabar vėl daugiau į vakarus, kol 
1944 m. rugpiūčio 2 d. nutraukė su Vokietija 
diplomatinius santykius, o 1945 m. kovo 1 d. 
paskelbia jai karą.

Dardanelai
Britų Viduržemio jūros politikoje Dardane

lai vaidina ypatingai didelį vaidmenį. Mums 
suprantamas ir rusų susidomėjimas tais Darda
nelais, kur ir glūdi turkų reikšmė pasaulinėje 
politikoje. Tačiau nuo Krimo karo iki Mon
treux sutarties daug kas keitėsi ir pagaliau ėmė 
atrodyti, kad toji reikšmė kaskart mažėja. 
Šiandien — atominės energijos amžiuje — iš 
tiesų Dardanelai nebeturi Krimo karo reikš
mės, bet vis dėlto per abu paskutinius karus 
rusai patyrė, kad dabartinė Dardanelų klausimo 
padėtis nėra jiems visai maloni. Nors Turkija 
ir buvo neutrali, vokiečių laivai plaukė į Juo
dąją jūrą, o pirmojo karo metu turkai ne taip 
jau lengvai praleido vakarinių sąjungininkų pa
galbą Rusijai. Maskva nėra džiaugsmingai nu
siteikusi dėl Montreux sutarties, reikalauja ją 
peržiūrėti. Ji nori bendros su Ankara kontro
lės ir bazių Dardaneluose, o, be to. dar su ru
siškų jėgų persvara. Pagaliau ne taip toli rusai 
stovi nuo Dardanelų. Rusai šiandien yra šei
mininkai Balkanuose, jų įtakos sfera nueina 
toli už Dardanelų į vakarus. Be to, jie reika
lauja iš Turkijos Karšo, Ardahano ir Artvino 
provincijų šiaurės rytuose, kurios kadaise pri
klausė caristinei Rusijai. Tai stambiausios žu
vys, kurias rusai nori artimiausiu metu sužve
joti Turkijoje. Tačiau turkai jau nuo seno 
kreivomis žiūri į taikingas ir piktas rusų kalbas. 
Jie nepasitiki rusais. Įsileidus rusų įgulas į Dar
danelus, Turkijai prisieitų nebetekti dalies sa
vo suverenumo ir tarptautinės reikšmės. Paga
liau ir britai šiuo klausimu irgi nėra abejingi.

Plūgai tegu r i d y j a
Kas bus, kaip bus išspręstas šis klausimas? 

Turkai Ismet Inonii ir Saracoglu karo metu va
dino „laimingais vyrais“ — juk jiems pavyko 
Turkiją išlaikyti karo nepaliestą. Šiandien tur
kai šaukia: „Plūgai tegu rūdyja, nes šaukia kar
das“. Ir tokių turkų prie kardo stovi per mili
joną, moderniškiausiai apginkluotų ir apmoky

tų. Su susirūpinimu žvelgiama į rytus, kur dar 
vis vyksta Persijoje Sovietų armijų judėjimas, 
turįs pasibaigti iki gegužės 6 dienos. Ar išeis 
rusai iš Irano? Šiuo klausimu, šalia persų, tur
kai labiausiai užinteresuoti. Besiplečiąs kurdų 
judėjimas turi daugiau, negu fanatiškai religiš
ką prasmę. Ar tai nėra pradžia naujo judėjimo 
visame islamo pasaulyje? Kur veda to judė
jimo gijos?

Anglai skuba tvirtinti savo pozicijas islamo 
pasaulyje. Į. rytus nuo Sueco kanalo — Palesti
noje, Sirijoje — nuo karo pabaigos su įkarščiu 
jie stato požeminius aerodromus, rengia įtvir
tinimus, kuria gynimosi linijas. Jau pabaigtos 
ruošti patalpos visai Egipto armijai, kuriai gali 
tekti iš ten pasitraukti. Psichologiniu atžvilgiu 
islamo pasaulis taip pat ruošiamas: Irakas gau
na nepriklausomybę ir tuč tuojau, kaip suve
reninė valstybė, pasirašo paktą su Turkija. Per 
10 dienų valgė ir gėrė Ibn Saudas pas Faruką, 
o Londono ir Maskvos spauda tas vaišes vos 
paminėjo. Politinė tų vaišių reikšmė taip pat 
neiškilo į pirmą planą.

Nejudąs vanduo
Atatūrkui mirus, jo didžiosios reformos sus

tojo, ir Turkija vidaus gyvenime rodo neju
dančio vandens reiškinius. Žemės reforma ne- 
pravesta, ogai siautėja ir valdo dešimtis tūks
tančių ha. Tik valstybės žinioje esanti industri-

ja rodo šiek tiek pastangų, likusioji industrija 
veik kelių šeimų žinioje merdėja. Profesinės 
sąjungos neveikia, o amatai ir smulkioji in
dustrija, smarkiai surišta su priklausomybe 
magnatams ar valstybei, vis „kūrimosi“ stadi
joje. x

Atatįirko kurtos socialinės reformos liko ne- 
pravestos iki galo, o socialiniai bei darbo įsta
tymai teįgyvendinti iš dalies.. popieriuje. Yra 
gimęs savotiškos rūšies feodalizmas.

Ūkinėje srityje Turkija karo metu nedaug 
ką pasiekė, nors vokiečiai už produktus jai mo
kėjo šešiagubas kainas. Anglosaksai dėl psi
chologinių priežasčių turkams mokėjo taip pat 
fantastiškas kainas. Už tat aukso rezervai tur
kų banke nuo 1939 metų iš 26 tonų pakilo iki 
209,5 tonų karo pabaigoje. Karui pasibaigus, 
susmuko „biznis“ ir šiandien Turkija’ pradeda 
skaičiuotis su infliacija. Tiesa, Istambulas iš 
karo pelno išaugo į dar gražesnį miestą, atsira
do puikios vilos, parkai, paminklai, teatrai ir 
pasilinksminimų vietos, bet visa tai nieko ne
duoda plačiosioms masėms, o dargi kelia jų 
nepasitenkinimą.

Vidaus rėžimas Turkijoje, reikia pripažinti, 
nebuvo visai demokratiškas. Politinė laisvė la
bai aprėžta, spauda suvaržyta. Tik dabar Tut^ 
kija bando sudemokratėti. Be rėžimui ištikimos 
tautinės partijos, kuriasi stipri liberalų partija,

_ (Tęsinys 6 pusi.)

Quo vadis
Per pasaulį šliaužia baisus sielvartas. Pa

saulis pergyvena II „Weltschmerzą“ kuris, it 
juodas demonas, surakino, suparalyžavo tikrąjį 
žmogų. „Karas baigėsi, bet nėra taikos“ — šių 
dienų šūkis yra gyvas visų išsigandusiuos vei
duos. Nepatenkinti laimėtojai, nepatenkintos 
tautos, nepatenkintas atskiras žmogus. Milijo
nai vyrų nedemobilizuojami, milijonai atplėšti 
nuo gimto krašto, milijonai kenčia svetimųjų 
priespaudą, šiandien nė viena Europos valsty
bė nėra patenkinta esama padėtim, b europie
tis baugiai žiūri į ateitį, kuri kol kas nieko gero 
nežada.

Europa sugriauta, jos ūkis suardytas. Mili
jonai aukų, kolosališkos karo išlaidos ir pa
laužta europiečio prigimtis, palaužtas tikėjimas. 
Kam? Dėl ko visa tai paaukota? Ir vėl laužo
mos sutartys, vėl iškoneveikiamos chartos ir 
minamos pagrindinės tautų ir žmogaus teisės, 
šių skaudžių šios dienos faktų akivaizdoje ne 
vienas pradeda išskaityti Iv. Jono Apokalipsės 
ženklų išsipildymą ir Spenglerio pranašautą Va
karų žlugimą.

Tikrai Europa laukia renesanso, kuris jai 
grąžintų dvasios pusiausvyrą ir baltąją rasę vėl 
pastatytų ant tvirtų pamatų. Šiandien Europa 
stovi ant parako statinės, o dvasiškai sunykusi, 
suskurdusi, be tikrojo vado, be tikros idėjos. 
Kai kurių valstybių rinkimai įrodo, kad euro
pietis blaškosi po kraštutinumus, ieškodamas 
išsigelbėjimo -politinio gyvenimo sūkuriuose. 
Bet ir čia tas pats chaosas, ta pati anarchija 
(vyriausybių krizes seka *haujos jų krizės, virs
ta braška ministerių kabinetai) arba visiškas 
nepajėgumas Jiems sudaryti. Tokios krizės iŠ 
po sunkiausių pergyvenimų ir sukrėtimų Euro
pa dar nepergyveno. Todėl iškyla baisus klau
simas: „Quo vadis, Europa?“

i, Europa?
Herbačauskas pasakytų, kad ištrūkęs iš ne

laisvės šėtonas dūksta ir šoka pragarišką Šokį 
ant kruvino Europos veido. Gal būt, būtų tei
singai pasakyta, nes šis Europos nervingumą* 
visose gyvenimo srityse tą aiškiai pabrėžia. 
„Izmai“ žuvo, bet tie „izmai“ tebegyvena ir 
net triumfuoja. Ant Europos griuvėsių jie te
bešoka pragarišką šokį su senu išsigimimu, ci
nizmu ir mongolišku sadizmu. Veltui aukos ir 
pergyventa didžioji karo tragedija, jei baisiajai 
hydrai ne visos nukirstos galvos, nes ji atsi
gaus, sustiprės ir virs viską ryjančiu slibinu, 
kurį nugalėti būtų sunku. Jis įlenda visur,-kni
sasi po valstybių pamatais, tartiufiškai veidmai
niaudamas lieka minios vadovu, tautų gelbė
toju, užtarėju ir, kaip Antikristas, sužavi akluo
sius menkaverčiais blizgučiais.

Baugu pagalvoti, jei šis viską ryjantis ama
ras liktų nesutvarkytas. Teisybės, žmoniškumo 
ir teisės vardu pasaulis turi laimėti. Tautų ir 
žmogaus pagrindinės teisės turi būti išvaduo
tos. Gana įtempto nervingumo ir blaškymosi. 
Tikras, pilnas žmogus turi prisikelti laimėtoja 
ir paskelbti pasauliui, kad liktų ramus, nes ti
kroji teisė valdo, saugo, gina ir vadovauja. Tik 
tada bus galima likti ramiam ir lengviau at
sikvėpti, nes tikras žmogus bus pasaulio vieš
pačiu. Nebeteks blaškytis, mėtytis ir bijoti li
kimo. Nauja atomo era atskleidžia didelius 
laimėjimus ir suteikia žmogui daug vilčių.

Turime galiai tikėti gražia Europos ateitimi, 
nauju renesansu. Europos atsakymas tegali bū
ti vienas — kelią naujai Europai, prisikelian
čiai aukso amžiaus gyventiI Sis pasiryžimas tu
ri būti pilnai įgyvendintas, kad neišsipildytų 
Vakarų žlugimas.

R. Medelis

Balys Gražulis

Artojas be žemės
Prasiklaidžius ūkanoms, švabiškas gegužės 

mėnesio rytas nušvito visoje savo puikybėje. 
Per kalno keterą besišypsančios saulės spindu
lių nužertose lankose gailios rasos lašai spin
dėjo visų brangakmenių spalvomis. Garavo kal
nai, linksminosi paukšteliai, o paplentės vaisi
niai medžiai, nusiplovę pilkas dulkes ryto ra
soje. traukė keleivio akį pasigrožėti žiedų ke
kėmis, kiekvieną vabzdelį viliojo pasmaguriau
ti, pasilsėti taurelių supynėje. Laukuose, akme
nėtuose kalnų atšlaitėse, darbštūs ūkininkai 
kauptukais pureno žemę, vienur kitur petingų 
jaučių traukiamos, žagrės lėtai vertė sunkias, 
drėgnas vagas. Aplink spindėjo, judėjo — leng
va buvo kvėpuoti, gražu žvalgytis.

Todėl ir du dviratininkai, palengva riedą 
keliu, daugiau dairėsi į šalis, negu dabojo ke
lią. Nevienodai abudu dviratininkai atrodė, 
nevienodai šį rytą galvojo ir matė. Priešakyje 
važiuojančio dviratininko akys visą laiką klai
džiojo po kalnus, gi jį sekusiojo — stebėjo lau
kus, sustodavo ties juose dirbančiais. Vos 
žvilgterėjus į dviratininkus, galima buvo su
prasti, kodėl jų akys pastebi skirtingus vaizdus. 
Pirmojo geros medžiagos, dailiai prigulęs kos
tiumas, skrybėlė, pirštinėtos rankos ir pablyš
kęs veidas rodyte rodė inteligentą-miestietį. 
Antrojo sunkūs auliniai batai, aptrintas Švarkas, 
visokio oro mačiusi kepurė, didelės grubios ran
kos ir stambių, kietų bruožų veidas negalėjo 
paslėpti ūkininko.

Bendra nelaimė — Tėvynės netekimas — 
emigracijoje suartino lietuvį inteligentą ir ūki
ninką. Čia dingo lietuviškojo miestiečio pasi
pūtimas, iš aukšto žiūrėjimas į kaimietį, išnyko 
ir pastarojo vergiškas lankstymasis prieš išpui
kusį miesto brolį, nepasitikėjimas ir panieka 
jam. Abudu — ir miestietis ir kaimietis — iš
plėšti savo žemės — pirmą kartą pasijuto ly-, 

giais, kokiais jie, iš tikrųjų, ir buvo, kaip vie
nos žemės, to paties lietuviškojo kaimo vaikai.

Tas pats likimas, vienodas darbas karo pra
monės fabrikuose, bendrasis lageris išlygino 
dviejų dešimtmečių trintį— miestietis pamatė, 
kad tas jo niekinamas kaimietis, savo sveiku, 
praktišku, lietuviškuoju protu nedaug nuo jo 
atsilikęs, o ūkininkas įsitikino, kad jo miesto 
brolis netoli yra jį pralenkęs.

Šios sandermės geriausias pavyzdys buvo 
mūsų minėti dviratininkai — buvęs apylinkės 
teisėjas Jurginas ir ūkininkas Stipinas. Abudu 
drauge dirbę fabrike, kartu pergyvenę lūžusio, 
pro juos praslinkusio fronto baimę, šį rytą iš
sirengė aplankyti bendro pažįstamo, mokytojo 
Pušnio, gyvenančio kito apskrities kaime.

— Ponas Stipinai, žvilgterk į kalną, — pa
rodė ranka, dviratį pristabdęs. Jurginas: — kas 
per gražumas, lyg pasakoje!

Stipinas pakėlė galvą, burbtelėjo „Aha...“ 
ir vėl nusekė akimis žagrę traukiančių jaučių 
porą.

— Jokio dailininko teptukas nepajėgtų tokio 
vaizdo nutapyti, — tęsė susižavėjęs Jurginas. 
— Atrodo, kad tie debesėliai ilsisi ant kalno 
uolų, supasi medžių viršūnėse ir žaidžia, lyg 
vaikai, kūliu versdamiesi aplink kalnagūbrį. 
Tai tik kalnuose tokį vaizdą ir gali pamatyti.

Visą savo vaizduotę sutelkęs, jausmingai, 
garsiai grožėjosi Jurginas. Bet bendrakeleivis 
jo negirdėjo: jis tematė jaučių porą, garuojan
čias vagas ir artojo šūkavimus.

— Pamanyk, tu man, jau bulves sodina, — 
garsiai nusistebėjo Stipinas: — mieste besitrin
dami, nė nepastebėjom pavasarį įšilus. Ir ru
giai tuoj plauks.

Žiūrėk, žiūrėk, — nutraukė jo mintis Jur
ginas: — į tą pilį ant skardžio. Pasiutęs vaiz
das ... Norėčiau joje pagyventi... Tai kągi. 
viduramžiais, prie to meto artilerijos, gyvenk 
ir spjaudyk visiems priešams į barzdą. Nė pats 
velnias tavęs nepaims. Bet ir sutempk, tu man. 
akmenis į tokį aukštįl Dabar ir tai sunku bū

tų, o tada, be mašinų, be modernių keltuvų... 
Įdomu, kas joje viešpatavo! Atgal grįžtant bū
tinai užlipsiu pažiūrėti.

— Pamanyk, kaip viskas jau buiniai žaliuo
ja. Net ir avižos per sprindį pakilę... — vie
toje pritarti susižavėjusiam Jurginui, pats sau 
kalbėjo Stipinas.

— Čia pavasaris, matyt, ankstyvesnis. Pas 
mus tokiu laiku, javuose viena varna pasislėp
tų. Dievas žino, kokia darbymetė šiemet tenai!

Į tą netiesioginį klausimą Jurginas neatsakė, 
nes jo dėmesį patraukė naujas, už kelio alkū
nės atsivėręs, vaizdas. Nutilo ir Stipinas. Jį 
apėmė kažkoks graudumas, ilgesys ar kaž kas 
kita, ko jis nebūtų galėjęs žodžiais išreikšti. 
Panašus nerimas jį kamavo visą laiką, bet 
įtemptas darbas fabrike, vėliau didieji politi
kos ir fronto įvykai neleido tam jausmui pla
čiau išbujoti. Juo labiau, kad mieste niekas ne
priminė jo paliktos tėviškės. Gi dabar, kai pa
matė plušančius laukuose artojus, smilkusi krū
tinėje ūkininko, netekusio žemės, širdgėla pra
dėjo net deginti. Akyse stojo palikto nežiniai 
ūkio vaizdai, laukią žagrės vaisiniai rėžiai... 
Čia viskas priminė paliktą žemę, priminė trem
tinio dalią. Ir toks skausmas suspaudė širdį, 
kad Stipinas vos nepravirko.

Jurginas plepėjo visą kelią, bet Stipinas jo 
negirdėjo. Jis net nematė kelio, taip buvo su
simąstęs. Vienu metu jis vos nepateko po ka
riuomenės kolonos mašinos ratais, dideliu grei
čiu lekiančios pro šalį. Tik įvažiavus į prietelio 
gyvenamą kaimą ir Jurginui pakartotinai šūk
telėjus, jis nubudo lyg iš kankinančio sapno.

Prietelių greitai surado: pirmas pasipainiojęs 
vaikas tiksliai nurodė, kur lietuviai gyvena Ne
daug jų čia ir buvo — kelios šeimynos.

Nors buvo dar priešpietis, bet pas moky
toją Pusnį jau buvo lošiama kartomis. Pulkutė 
buvo pačiam įkarštyje, tad lošėjai rūkė neper
traukiamai, ir kambaryje, nors atdari langai, 
kabojo tiršti dūmų debesiai.

Svečiams įėjus, lošėjai metė kortu k visi 

urmu pakilo pasitikti, o Pusnys griebė juos į 
glėbį ir iš eilės išbučiavo.

— Sveiki atvykę! Malonu, malonu pasvei
kinti gyvuosius po karol — pylėsi sveikinimai 
iš abiejų pusių. Iš virtuvės, triukšmą išgirdusi, 
atbėgo Pusnienė — ir sveikinimasis prasidėjo 
iŠ naujo.

Dar nespėjus svečiams nė atsisėsti, užgriuvo 
klausimai:

— Na, tai pasakokit, kaip ten pas jus praū
žė frontas, — klausė vienu.

— Girdėjau, kad mieste jau susikūrė komi
tetu? — kišosi kitas.

— Ar ir ten taip su moterimis buvo, kaip 
pu mus? — neatsiliko ir Pusnienė. — čia, tai 
Dieve, Dieve, ku darėsi... Ir mes vos apsi- 
gynėm.

— Svarbiausia, kaip dabar laikotės? — spy
rė Pusnys.

Svečiai nespėjo ir atsakinėti. Atsakinėjo ir 
patys teiravosi. Gyvas pašnekesys Stipiną iš
blaškė, grąžino į gyvenimo tikrovę. Kelias va
landų jis neprisiminė tėviškės, dąrbymetės.

Vakarop kalbos išsisėmė. Pašnekovai pa
vargo, ir Stipinu pradėjo dairytis pro langą. 
Kaimo gatve lėtai slinko, karvių traukiami, 
mėšlo vežimai, dardėjo grįžtą iš laukų ūkio 
padargai; tolumoje, atšlaitėje matėsi dirbantie
ji, bangavo vasarojai, šie vaizdai Stipiną net į 
langą įtraukė — pasirėmeęs ant palangės jis su
stingo, akis įsmeigęs į tolį. Jurginas, įsileidęs į 
atsiminimus, buvo užėmęs klausytojus, ir Sti
pinu gerą valandą išrymojo nejudėdamu. Pas
kui jis giliai atsiduso ir pats sau tarė:

— Dirba žmonės__
Nors Stipinu tai pasakė tik sau, bet Jį iš

girdo ir kalbantieji. Pusnys į jo žodžius net 
atsiliepė:

— Velniai juos griebtų, tuos švabus, ir su 
jų darbu. Puirodyt kaime negalima, taip ir 
šnairuoja. Puiust gali iš piktumo, kiekviename 
žingsnyje girdėdamu vis tą patį ironišką klau
simą: „Spazieren? Ja, ja, schones Wetter...“
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Kaip naciai pagrobė Klaipėdą
Prieš septynerius metus iš nacių pusės pra

sidėjo paskutinė ataka prieš Lietuvą, jos nepri
klausomybę ir suverenumą. Jau paskutinieji 
riietai prieš tai rodė, kad ries mumis telkiasi 
juodi debesys, bet dar nebuvo aišku, iš kurios 
pusės gręsia didžiausias pavojus. Buvo žinoma, 
kad mūsų rytų kaimynas pareiškė pretenziją j 
Lietuvą, siekdamas ją užgrobti ir savo grobimo 
tikslą užmaskuodamas pretekstu, kad „tas kraš
tas jam reikalingas, kaip objektas patobulinti 
savo gynimosi sistemai“. Tuokart rytų kaimy
no siekiai nebuvo realizuoti, bet pavojus, kaip 
aštrus kardas, pakybo ties mumis.

Tuo tarpu staiga kilo pavojus iš vakarų, ka
da Vokietija pradėjo realizuoti užsibrėžtus im
perialistinius planus. 1939 metų pavasarį, vos 
užėmus Sudetų kraštą, vokiečių armija pradėjo 
žygiuoti į Čekoslovakiją ir vėl viena valstybė 
paskendo nacių antplūdyje. Austrija jau anks
čiau buvo netekusi savo nepriklausomybės, taip 
pat Saaro kraštas buvo prijungtas prie Reicho. 
Visur buvo skelbiama, kad visi nuo Reicho 
atskirtieji kraštai turi grįžti dėl to reikėjo lauk
ti tolimesnių žygių. Ilgai laukti neteko. Vos 

~keleta savaičių po Čekoslovakijos pavergimo, 
naciai realizavo Klaipėdos krašto atplėšimą nuo 
Lietuvos. Dirva tam žygiui jau buvo parengta. 
Naciai savo maskuotas organizacijas Klaipėdos 
krašte jau buvo išplėtę tankiu tinklu per visą 
kraštą ir įvairiais būdais — pinigais, melaginga 
Propaganda ir ūkišku bei moraliniu spaudimu.

Irmą kartą tuoj po 1933 metų lietuvių padėtis 
Klaipėdos krašte pasidarė nebepakenčiama. Kai 
kuriose Klaipėdos krašto vietose lietuviams dėl 
nuolatinių nacių užpuldinėjimų nebebuvo įma
noma sušaukti susirinkimų. Tariamieji vokieti
ninkai — nacių agentai — trukdė lietuvių susi
rinkimus, sukeldavo muštynes, į kurias tada įsi
kišdavo proviškoji krašto policija, sudaužydavo 
lietuvius, juos areštuodavo ir' smarkiai baus
davo. Visas administraijos aparatas buvo 
įjungtas į priešlietuvišką judėjimą, net teismai. 
Jei vokiečiai užpuldavo lietuvį ir jį sumušdavo, 
bausdavo ne kaltininkus, bet lietuvius, nukentė
jusius, kurie gynėsi nuo užpuolikų. Tokiu būdu 
lietuviai bijodavo savo susirinkimus lankyti. 
Vokiečiukai dainuodami patruliavo plentais ir 
lietuviškai kalbančius apmėtydavo akmenimis, 
baisiausiai plūsdavo ir mušdavo. Tokia padėtis 
buvo nepakenčiama ir turėjo vesti į katastrofą. 
Lietuvos Vyriausybė, matydama, kad suteikta 
kraštui autonomija naudojama piktam, ėmėsi 
priemonių grąžinti krašte tvarkai. Buvo pas
kelbtas valstybės saugumo įstatymas, ‘ kuris 
draudė Lietuvoje veikti partijoms su užsienių 
programa, taip pat uždraudė dėvėti svetimas 
uniformas.

Pirmieji Lietuvoje tokias uniformas pradėjo 
dėvėti vari, sasininkai — tai kun. von Sass pa
sekėjai. Jie dėvėjo juodas kelnes, baltus marš
kinius, mėlyną kepurę ir diržą. Pirmą kartą 
viešumoje tie naciai pasirodė Klaipėdos miesto 
seimelio rinkimuose; juose von Sasso partija 
gavo daugiau balsų, negu buvo pastačiusi kan
didatų. Tas faktas sukėlė kitų nacių pavydą, 
nes jie manė, kad kunigas negali būti tikru na
ciu. Tokiu būdu kilo ginčas tarp von Sasso ir 
Neumano, kuris dabar nebuvo krašte įsigalėjęs. 
Vienas ir kitas kovos įkarštyje pradėjo įtiki
nėti, kad tik jis esąs tikrasis vadas ir Vokieti
jos nacių vadovybės patikimasis, ir taip išple

Jie ir težino tik dirbti. Prieš fronto sugriuvi
mą, kol dirbome fabrikėlyje, buvo geriausi žmo
nės, kiekvienas lenkdavosi, sveikindavo, o da
bar praeit neleidžia.

— Visur vokiečiai tie patys, — pritarė Jur
ginas: — visas jų gyvenimas labai nesudėtin
gas: tik „schaffen und sparen“, Jeigu vieną 
dieną vokietis netektų darbo, tai aš nežinau, 
kas su juo atsitiktų.

— Ir iš kur tas gajumas! Vyrų kaime kaip 
ir nėra — tik seniai ir vaikai — viską dirba 
moterys. Į kitą senę baisu pažiūrėti, atrodo, 
tuoj sugrius o veža mėšlą, perdien su kauptuku 
darbuojasi arba net arti pajėgia. Kartais net 
gaila darosi bežiūrint, bet kai pagalvoji, kad 
norėjo pasaulio ponais būti, tai nenoroms ir 
pasakai: „Tuščia jų, jiems taip ir reikia“. Ki
ta vertus, ir padėt nėra kaip — prancūzai drau
džia vokiečiams dirbti, o ir pačiam nusibodo 
vergauti. Pikčiausia, kad gatvėj pasirodyt ne
galima, kada visi dirba. Nesinori erzint. Tai 
ir smirstam perdien kambaryje, ant kortų už
gulę. Bepigu mieste, ten netaip greit pastebi 
dykaduonį^ — skundėsi Pusnys.

Tuo metu atėjo vakariene nešina Pusnienė 
ir kalbos liovėsi. Bet Stipiną sunku buvo iš
traukti iš lango. Vakarienės jis beveik nevalgė 
— kąsnis augo burnoje, springo. Ir vakarie
niaujant, ir likusią vakaro dalį jis sėdėjo ty
lus, nukarusia galva ant krūtinės, kad net Pus
nienė paklausė:

— Kas gi jums pasidarė, kad taip nusimi- 
nėt, lyg žemę pardavę? — Stipinas kreivai šyp
telėjo ir tyliai atsakė:

— Taip ir yra, ūkį Lietuvoj palikau.
— Kagi padarysi, visi šį tą palikom. Jei 

Dievas duos, gal ir surasim grįžę, — guodė 
Pusnienė.

Prasidėjo kalbos apie paliktus turtus, visi 
gypžsi, ką turėję, skundėsi per mažai pasiėmę, 
bet džiaugėsi gyvi išlikę. Jie negalėjo suprasti 
ūkininko pavasarį, kada ir akmuo kruta. Jie 
negalėjo suprasti, kad ūkininkui netekti žemės, 
matyti kitus ją dirbančią, o pačiam slampinėt

į dirbančius besižvalgant, sunkiau negu mirti. 
Jie to nesuprato, o Stipinas nemokėjo ir neno
rėjo išaiškinti. Jis kentė vienas ir nenorėjo 
užuojautos, tik didinančios skausmą.

Visą naktį prasivartė lovoje, negalėdamas 
užmigti. Net smilkinius spaudė atsakymo ne
randą klausimai: „Kaip tenai? Kas dirba dabar 
mano žemę? Kas atsitiko su gyvuliais?“ Įkai
tusioje vaizduotėje jis matė dirvonaujančius 
laukus, liūdnas, šeimininko netekusių, gyvulių 
akis. Bešvintant, nemigo nakties nukamuotas, 
akis.

Vos prašvitus, nebeiškęsdamas lovoje, jis 
tyliai apsirengė ir išėjo pro duris. Išėjo pa
klajoti po laukus, atvėsinti degančią galvą. Nors 
ir žinojo, kad pamatymas vasarojų tik padidins 
jo skausmą, bet noras pabraidyti po rasą? pa- 
klampoti tik ką suartomis dirvomis, pajusti jų 
drėgną kvapą, nenumaldomai traukė už kaimo.

Įdienojus nubudę Pusniai rado Stipino pa
talą net atvėsus;. Klausė Jurginą, bet ir tas 
nežinojo, kur dingo Stipinas. Pradžioje pama
nė jį grįžus į miestą, bet radę dviratį savo vie
toje, suprato išėjus pasivaikščioti.

— Mat ūkininkas, pripratęs anksti kelti, tai ‘ 
ir čia neišmoksta ilgėliau pasilepint lovoje.

— Bus išėjęs į laukus, visą dieną vakar į 
juos žvalgėsi, — paaiškino Jurginas.

Nė vėlyviems pusryčiams Stipinas negrįžo. 
Net susirūpinę išėjo Pusnys su Jurginu jo ieš
koti. Tik užėjus ant kalnelio, už kaimo, Pusnys 
iš karto atpažino galingą Stipino stuomenį, tvir
tai žingsniuojantį paskui karvės traukiamą ža
grę. Pusnys net riktelėjo:

— Pasižiūrėk, ar ne juokadarys, tas vyras, 
net išsivilkęs darbuojasi.

— Ir sugalvok, tu man... — pritarė Jur
ginas.

Jiems priartėjus, Stipinas sustabdė karvę 
ir, plačiai šypsodamasis, sušuko:

— Na, tai kaip atrodo švabų ūkininkas?!
— Puikiai, puikiai... Bet, žmogau, kas tau 

užėjo? — pilka nuostabos ir priekaišto gaida 
paklausė Pusnys.

pėjo, kas jie tikrumoje buvo. Tas faktas įga
liojo Lietuvos vyriausybę imtis griežtų priemo
nių. Abi partijos buvo uždarytos ir jų vadai 
suimti. Iki tol naciai jau buvo suspėję įvykdyti 
politinių žudynių. Kaip atsiminsime, pol. vak- 
mistras. Jesutis buvo žiauriai nužudytas neva 
už nacių paslapčių atidengimą. Buvo aišku, kad 
naciai siekia Klaipėdos kraštą atplėšti nuo Lie
tuvos, dėl to nacių vadai buvo kaltinami ir nu
teisti už valstybės išdavimą. Tai buvo pirma 
ir vienintėlė byla prieš nacius, kurioje buvo 
atidengti grobuoniški nacių tikslai ir kaltininkai 
tinkamai nubausti — žudikai buvo nuteisti mir
ti ir paskui mirties bausmė pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos, o vadai buvo nuteisti ilgame
čiu laisvės atėmimu.

Tos bylos sprendimas sukėlė Vokietijos na
cių tarpe begalo jautrią reakciją. Rytprūsių na
ciai jau buvo mobilizuoti ir iš dalies sutraukti 
į Lietuvos pasienį, tačiau pats puolimas neį
vyktu Užtat vokiečiai nutraukė su Lietuva pre
kybos ryšius ir nebeįsileido jokių prekių iš Lie
tuvos, kurių tuokart pas mus buvo didelis per
teklius. Iki tol Vokietija buvo stambiausias 
Lietuvos prekybos partneris, dėl to Lietuvos 
ūkio padėtis pasidarė labai kritiška. Gyvento
jams teko pakelti nemaža sunkumų. Tie, kurie 
nesuprato, dėl kokio objekto eina kova, reiškė 
nepasitenkinimą vyriausybės politika. Jie ne
suprato, kad Vokietija iš mūsų net dovanai pre
kių nebūtų ėmusi.

Pagaliau, vokiečiai neva nusileido derėtis 
dėl prekybos, bet sutiko tam tikrą kiekį prekių 
paimti, jei Lietuva suteiks tam tikrų, toki sie
kiančių koncesijų nacių laisvės Lietuvoje at
žvilgiu. Grąsinant kitam grobikui iš kitos pu
sės, Lietuva turėjo nusileisti, išlaisvinti nuteis
tus nacius, leisti jiems vėl veikti. Tuo jų veikla 
labai pagyvėjo, ir 1938 m. jie pradėjo organi
zuotis tais pat pagrindais, kaip ir Vokietijoje. 
Vokiečiai turėjo dėtis prie jų organizacijų ir 
jiems priešinantis buvo grąsinama, buvo atleis
ti iš darbo ir iš tarnybų. Lietuviams taip pat 
buvo grąsinama, kad kas jų akcijai išdrįs pasi
priešinti, bus pakartas. Norėdami savo galią 
pademonstruoti, 1938 m. rudenį organizavo 
šventes su eitynėmis. Ten lietuviui pasirodyti 
buvo per daug pavojinga. Nacių būriai net ša
ligatviais vaikštinėdami trypė lietuviams ant 
kojų ir vertė juos į gatvę. Protestuojančius 
tuoj apkuldavo. To jiems dar neužteko. Nors 
jie jau dėvėjo juodas smogikų uniformas, rei
kėjo ir rudmarškinių. Vietoje tiek daug greit 
pasiūdyti nespėjo. Staiga paskelbė, kad Vo
kietija daro rinkliavą „kenčiantiems broliams 
klaipėdiečiams“, ir virtinės sunkvežimių atvyko 
į Klaipėdos kraštą. Keli sunkvežimiai buvo pri
krauti lovų ir indų, o dauguma rudųjų unifor
mų. Kartu nelegaliai įsifiltravo nemaža nacit; 
vadų į kraštą ir prasidėjo nacių partijos organi
zavimas pilnu tempu. 1939 metų žiemą turėjo 
įvykti seimelio rinkimai, tad jie h- taikė iš visų 
pusių kartu į tikslą.

Kokia nutaiką krašte buvo jau 1938 m. va
sarą, ro'do įvykiai uoste, kur per nacių demon
stracijas buvo nacių policijos užmušti keli lietu
viai, kurie gynėsi nuo juos puolančių nacių. 
Vokiečiai pradėjo šlykščiai pulti lietuvius, tei
singų ir objektyvių žinių visiškai neskelbė. Pil
nos gatvės pasipylė demonstrantų, nes vokiečių 
organizacijos ir net mokyklos buvo pasiųstos 
demonstruoti ir dainuoti naciškas daineles.

Dideliu įtempimu atėjo 1939 metai. Buvo 
paskelbti nauji seimelio rinkimai. Vokiečiai, 
panaudodami savo patikimą tarną Baldžių, vėl 
paėmė valdžią ir tuo vokiečių dominavimas vi
suose krašto reikaluose buvo patikrintas. Prieš 
rinkimus buvo įvykdytos kelios demonstracijos, 
bet dar su sena uniforma. Per rinkimus lietu
vių sąrašo rinkiminiai lapeliai nebuvo dalinami 
ir atėjus į rinkimų būstą buvo sunku išreika
lauti iš rinkimų komisijos balsavimo lapelį. Už
sienių žurnalistai, kurie buvo atvykę rinkimų 
pasižiūrėti, buvo apmušti, jei mėgino pažiūrėti 
ten, kur naciai nenorėjo prileisti viešumos. Vi
same krašte buvo jaučiamas didelis teroras. 
Prieš lietuviškai pasireiškiančius buvo pavar
totos įvairios represijos, be to, dar grąsinama 
sudeginti jų ūkius ir pačius pakarti. Supran
tama, kad tokių faktų akivaizdoje maža dalis 
beišdrįso balsuoti taip, kaip norėjo. Lyginant 
su visų gyventojų skaičiumi, naciai turėjo tikrų 
pritarėją tik gana mažai (apie 6000), bet spau
dimas buvo begalinis. (Smulkmenų neatsjjne- 
nu. Jos buvo mano paskelbtos 1940 m. eilėje 
Amerikos lietuvių laikraščių.)

Lietuviai begavo du .atstovus. Tie visiškai 
nebedalyvavo seimelio posėdyje sužinoję, kad 
pirmame posėdyje bus sprendžiamas prisijungi
mo prie Vokietijos klausimas. Bet to, posėdžio 
vis dar nešaukė, nors jau buvo praėjęs įstaty
me nustatytas laikas. Tas reiškė, kad kas nors 
planuojama. Įtempimas dar didėjo ir tęsėsi iki 
kovo mėn. antros pusės. Staiga, kaip iš giedro 
dangaus žaibas, gauta žinia, kad Lietuvos už
sienių reikalų ministeris, grįždamas iš Italijos, 
buvo pakviestas vokiečių ir jam įteiktas ulti
matumas tučtuojau gražinti Klaipėdos kraštą 
Vokietijai, nes kitu atveju Vokietija savo tiks
lą įvykdytų jėga ir nesą garantijos, kad vokie
čių kariuomene sustotų prie Lietuvos sienų.. . 
Min. Urbšiui buvo duotas lėktuvas skristi į 
Kauną ir atvežti Lietuvos vyriausybės sutiki
mą. Urbšys su tokiu sutikimu sugrįžo į Berly
ną ir 1939 m. kovo 22 dieną buvo pasirašyta 
sutartis, kuria „Lietuva laisvu noru sutinka grą
žinti Vokietijai Klaipėdos kraštą.“ Naciai ne
paisė Vokietijos pasirašytų sutarčių ir pasira

Naujovės
Nuo seniausių amžių žmogus dėjo milžiniš

kas pastangas pakilti į erdves aparatais, sun
kesniais už orą. Šios jo svajonės buvo apvai
nikuotos trumpai prieš D. Karą. Pirmą kartą 
pajutęs žemė po savimi, jis tokia sparta žengė 
pirmyn, kaip jokioje kitoje technikos šakoje, 
šis karas įrodė, kad avio-technika pasiekė tokį, 
laipsnį, apie kurį nesvajojo ir didžiausi opti
mistai prieš 30 metų. Greičiausi lėktuvai, trau
kiami propelerio, skrenda po 725 klm./val., o 
diuzen principu — perviršijo 1000 km/val. ribą. 
Bet čia vis lėktuvai, turį keliamas plokštumas, 
kurios palaiko jų pusiausvyrą ore ir kurių grei
čio jigą duoda propeleriai ar turbinos.

Jau nuo 1909 m., o 1930 - 5 m. įvairiuose kraš
tuose, tarp jų ir Lietuvoje, buvo galima matyti 
skraidančius naujoviškus aparatus, vadinamus 
„malūnsparniais“. Tai buvo lėktuvai, kurių ke
liamąsias plokštumas sudarė trys viršuje besisu
kančios mentės, kurios kėlė aparatą, palaikė jį 
ore, o traukiamąją jėgą davė propeleris. Tokio 
„žiogo" greitis siekė ligi 250 km. per vai., o 
lubos ligi 4 km. Dar prieš šį karą karinėje spau
doje šis aparatas buvo įvertintas neigiamai ir

— O visai paprastai, — nutariau imtis dar
bo. Gali nusibaigt bedykinėdamas. Susitarėm 
su moterim — neturi jokio vyriškio namuose — 
ir pradėjau. Kitą savaitę’atsigabensiu šeimyną. 
Ir vaikai galės krapštytis, ir žmonai nebus taip 
nuobodu. Ji taip pat mieste jau nebetveria.

— Bet... Niekas dabar nedirba. Juoksis 
visi. Ir mums net nepatogu, tam pačiam kaime, 
— priekaištavo Pusnys.

— Juoksis! Iš -to, kad dirbu? — nustebo 
Stipinas. Ir kiek pagalvojęs: — Kam juokas, 
o man gyvenimas. Darbo man reikia, kad ne- 
numirčiau iš tinginio. Ar žinot, šį rytą, jei ne
būčiau įsiprašęs moteriai padėti, nežinau, kas 
būtų su manim atsitikę. — Paskui ir vėl juok
damasis: — Jūs nesuprantat, kaip gera yra sto
vėti drėgnoj vagoj, laikyti, kad ir svetimos ža
grės rankeną saujoj, kaip smagu net ir karvei 
sušukti „Olia!“

Jis timptelėjo vadeles, ir karvė lėtai nukry
pavo vaga.

Tiubingen 1945. 9. 18.

O. B. Audronė

hecitmis
Nubučiavo saulė sniegenas baltai — 
Lyg dangus, žibučių mėlyni žiedai, 
Lyg dangus tėvynės mano tolimos. — 
Šaukia, mėlynuoja — kviečia į namus.

Saulėje panirę kloniai ir kalnai, >
Meldžias Sutvėrėjui miestų pelenai, 
Meldžiasi griuvėsiai byrantys, juodi — 
Niekur, savo žemės niekur nerandi.

Nerimas, kaip vilnys Baltijos tavos, 
Plakasi, kartoja vardą Lietuvos, 
Nerimas, lyg upė, nešanti ledus, 
Griauna atminimuos byrančius krantus.

Kur tu, mano žeme? — šaukia ilgesys,
Mano kelių žingsnius kur tu nuvesi? — 
Nerimas, lyg upėm tekanti lava — 
Kur tu, žibuokline mano Lietuva? 

šę naujas sutartis tuoj jas sulaužė, ypač kiek ta! 
lietė klaipėdiečius lietuvius, neparsidavusius vo
kiečiams.

Kovo 23 d. vokiečių kariuomenė įžygiavo į 
Klaipėdą, o bombonešių eskadros skraidė vir
šum miesto, demonstruodamos nacių galybę. 
Visi lietuviai, kurie ištikimai dirbo savo tautai 
ir neišbėgo iš Klaipėdos, buvo sugrūsti į kalėji
mus, kaip didžiausi nusikaltėliai. Dalis suim
tųjų buvo paleisti, bet didžioji dalis paliko ka
lėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Tik la
bai mažas procentas pergyveno baisius kanki
nimus. Dauguma jų žuvo baisia mirtimi. Jų 
nusikaltimas buvo, kad jie nenorėjo pasidaryti 
vokiečiais naciais, kaip to reikalavo nacių im
perializmas.- Su pagarba reikia pripažinti, kad 
Klaipėdos lietuviai atnešė daugiau aukų, negu 
kita mūsų tautos dalis. To nereiktų pamiršti, 
vertinant to krašto žmones.- Buvo, tiesa, ir jų 
tarpe silpnavalių ir parsidavėlių. Bet kur jų 
nėra ar nebuvo? Dėl to neteisiai elgiasi, kas 
klaipėdiečiams neapgalvotai daro priekaištų.

Atplėšus Lietuvos gyvybinę kūno dalį, 
mums buvo vėl kelias į platųjį pasaulį uždary
tas, tas kelias, dėl kurio lietuvių tauta padėjo 
tiek daug pastangų, atnešė didelių aukų. Tą 
kraštą kiekvienas padorus lietuvis mylėjo, ir 
savo motinos priglobstyje jis vėl pradėjo at
gauti savo tikrąjį veidą. Žiaurūs smogikų batai 
tuoj pradėjo trypti mūsų tautos vertybes, nie
kinti mūsų kultūrą ir meną, žudyti mūsų žmo
nes. Visus tuos nusikaltimus jie darė, prisi
dengę kruvinąja svastikos vėliava. Jie norėjo 
greičiausiu laiku ištrypti ir išrauti visas žymes, 
kurios akivaizdžiai pasauliui rodė jų baisų nu
sikaltimą. Dabar likimas juos nubloškė, šian
dien tie, kurie mus trypė, kankino, niekino 
mūsų švenčiausius turtus, nebenori prisiminti, 
kad jie dar neseniai dingojosi pasaulio vieš
pačiais. Juos nušlavė iš vakarų kilęs laisvės 
vėjas ir jie ištirpo kaip pavasario sniegas.

Teisybė gali būti pavergta, bet tik tam ti
kram laikui. Tada ji vėl atgyja nauju skaistu
mu. Tai yra. šventas gyvenimo įstatymas. Mes 
todėl tvirtai tikime, kad teisingumo laimėjimo 
diena vistiek išauš ir mums. Jolaitis

aviacijoje
karo metu jis neturėjo jokios praktiškos nau
dos. Priežastis: nepaslankumas ir mažas greitis.

Šiuo metu vakarų sąjungininkų spaudoje 
randama aprašymų apie naujo tipo lėktuvą, pa
vadintą helikopteriu. Pasaulis tokiais sparčiais 
žingsniais aviacijos srityje žengia pirmyn, tad 
trumpai pažiūrėkime, ką apie šį naują aparatą 
rašo Daily Express korespondentas iš USA.

— Tai buvo labiau panašu į pasivažinėjimą, 
nei į skridimą, kurį teko atlikti Sikorskio heli
kopteriu S-51. Šis aparatas yra pirmasis, pasta
tytas viešajam naudojimui. Jis kyla tiesiog ver
tikaliai aukštyn. Trys keleiviai sėdėjo vienas 
šalia kito ant minkštasuolio 5 pėdos ant 2 colių 
platumo ir, jeigu ne sėdynės siaurumas, atrody
tų, kad būtumei automobilyje. Pilotas įlipo ma
šinon iš dešinės ir ji švelniai pakilo į orą, be 
atatrankos ir smūgių, kas buvo panašu į pasi
važinėjimą dangoraižių liftu.

1000 pėdų aukštyje, kada areodromo pasta
tai mums nebekliudė, šoferis perjungė gazą ir 
greičio dėžę, panašiai kaip motocikle, ir S-51 
nuskrido pirmyn. Galima pasakyti, kad jis ne 
skrido, bet plaukė. Šoferis su trimis pagrindi
niais vairavimo ir greičio įrankiais, nors vėjas 
tąsyk siekė 30 km/val. greitį, aparatą pakabin
davo ore ir laikė „mirties“ taške. Perjungus 
greičius, jis skrido į dešinę, kairę ir atgal. Ar
matūros lentoje nėra mė pusės tų laikrodžių ir 
rodyklių, kurias jūs sutiksite normaliame lėk
tuve.

Lėktuvo normalus greitis 130 km/val. (80 
mylių), o maksimalus — 165 km/val. Juo 
skrendant, nejaučiama trūkčiojimų ir nereikia 
sirgti oro liga, nes besisukančios mentės 560 
km/val. greičiu laiko mašiną pastoviai ore. Ma
žas sraigtas kairėje uodegos pusėje šią pusiaus
vyrą pilnai papildo. Skridimas vyksta švelniai, 
be įtampos. Užpakalinėje sėdynėje, jaukioje 
kabinoje, galima ramiai kalbėtis, negirdint va
riklio triukšmo. S-51 gali nusileisti be jokio . 
vargo 55 m.2 plote. Vieną kartą mechanikas 
laikė helikopterį 5 min. už ratų, stovėdamas ant 
žemės vienoje vietoje, tuo tarpu šis-kabojo ore.

Po trijų parodomųjų skridimų helikopterio 
„tėvas“ Igor Sikorski davė paaiškinimus apie 
šio lėktuvo išsirutuliojimą. Jis jau 1909 m. su 
225 arklio jėgos galingumo varikliu atlikinėjo 
bandymus su helikopteriu. Helikopteriai š. m. 
biželio mėn. bus gaminami pilnu tempu ir kai
nuos 18.000 dolerių (4.500 anglų svarų). Vienai 
skridimo valandai jis sunaudos 127 litrus ben
zino (28 galonus), su 4 žmonėmis ir 0,5 to svo
rio galės jis nuskristi 400 km. Sikorskis įsiti
kinęs, kad ši mašina nesudarys konkurencijos 
normaliam lėktuvui, bet jos panaudojimas ei# 
lygiagrečiai su paskutiniuoju. Helikopteris bus 
naudojamas trumpoms distancijoms, o lėktuvas 
— transokeaninei bei transkontinentinei tarny
bai. Jo speciali paskirtis bus teikti pagalbą, 
jūrų nelaimių atveju, privežti įvairius įrankius 
ir mašinas neprieinamose vietose arba lėto pa
truliavimo tarnyba.

Sekančioje raidos ir panaudojimo stadijoje 
mes sutiksime helokopterį taxi tarnyboje, jun
giant miestus 100—150 km. atstume. Taip pat 
jie riš aerodromus su didžiųjų miestų centrais. 
Dar vėliau, mes juos matysime privačiuose ga
ražuose pas tuos žmones, kurie per 15 min.

(Tęsinys 7 pusi.)
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"KULTOINIS &WENIIO$*
Tautinio atgijimo

Daug savo žymių žmonių jau esame paly-, 
dėję amžinybėn. Tačiau nė vieno, lydėdami i 
amžinojo poilsio vietą, tiek negailėjome, kaip 
kan. Juozo Tumo-Vaižganto. Jo netikėta mirtis 
prii trylika metų balandžio 29 d. visus nepa
prastai sujaudino. Jo mirti visa mūsų tauta 
skaudžiai atjautė: su jo mirtimi lyg tartum ii 
mūsų tarpo būtų pranykusi geroji, šviesioji dva
sia, ir mūsų kasdienis pilkasis gyvenimas būtų 
pasidaręs liūdnesnis, tamsesnis ir netgi bloges
nis. Vaižgantui mirus, mes pajautėme, kad ne
tekome to kilnaus ir tauraus žmogaus, kuris ir 
savo nepaprastai dinamiška, aukštaitišku tem
peramentu, ir neužgauliu jumoru trykštančia 
asmenybe ir savo gausia bei įvairia kūryba 
aplink save skleidė optimizmą, pasitikėjimą sa
vo jėgomis ir kūrybine nuotaika. Kur tik Vaiž
gantas pasirodydavo (o jo visur būdavo pilna), 
ten lyg iš niauraus švininiais debesimis ap
traukto dangaus blykstelėdavo skaidrus džiu
gios kūrybinės nuotaikos ir gaivaus optimizmo 
pragiedrulėlis.

Vaižgantas ir savo dinamiškąja asmenybe ir 
savo šviesiąja kūryba yra ryškiausias pradinin
kas jaunosios Lietuvos, tos mūsų tautos kartos, 
kuri iš vergijos, iš svetimųjų priespaudos per 
kovą žengė i laisvę, kuri ryžtingai kratės sveti
mųjų kultūrinių pelėsių, kad galėtų sužėrėti sa
vosios kūrybos vertybėmis. Juozas Tumas- 
Vaižgantas su „Aušra“ atbudęs, „Varpo" balso 
paskatintas prie darbo, „Tėvynės Sargu" bu
driuoju už mūsų spaudos laisvę kovojo, 1905 m. 
audrą kėlė prieš rusus pavergėjus, su „Viltimi“ 
tautą vedė J nepriklausomybę. Didžiojo karo 
metu savo tautai sušvito tautinės kultūros „Pra
giedruliais", „Nepriklausomoje Lietuvoje" gy
nė tautos laisvę, „Tautoje“ džiaugės savo kraš
to kūrybiniais deimančiukais.

Kurio tik darbo Vaižgantas ėmės, ten kūry
binės vertybės gimė, ten visu savo didingumu 
sušvisdavo tautinės kultūros paminklai. Prisi
minkime tik Vytauto Didžiojo bažnytėlę ant 
Nemuno kranto: čia beveik iš griuvėsių Vaiž
gantas savo energija ir ryžtu atrestauruodinęs 
sukūrė žavingą ir patrauklų tautinės ir religi
nės kultūros židinį, jaukią šventovę, kur šven
tadieniais susiburdavo kuone visos laikinosios 
sostinės Kaupo intelektinės ir meninės pajėgos. 
Traukdavo visus ten ir tautinio meno orna
mentais bei mūsų dailininkų paveikslais išpuoš
ta bažnyčia, ir mūsų muzikų bei solistų išpil
doma religinė muzika, bet gi daugiausia jo rek
toriaus kan. Juozo Tumo-Vaižganto asmenybė, 
jo gražūs pamokslai ir, palyginti, per trumpą 
laiką sukurtos Vytauto Didžiojo bažnyčios tra
dicijos.

Vaižganto vaidmuo mūsų tautos gyvenime 
nepaprastai didelis. Jo veikla šakota ir įvairi. 
Negalėdami nei jo asmenybės, nei veiklos, nei 
jo vaidmens viename straipsnyje pavaizduoti, 
mes tik bandysime iškelti tuos jo asmenybės, 
veiklos ir vaidmens bruožus, kurie labiausia bū
dingi ir daugiausia jį išskiria iš kitų ano meto 
mūsų veikėjų tarpo.

Vienas iš pačių būdingiausių Vaižganto as
menybės ir veiklos bruožų — revoliucionišku- 
mas. Vaižgantas didysis mūsų tautinio atgiji
mo revliucionierius. Jonas Basanavičius, Vin
cas Kudirka, Maironis — didieji mūsų tautinio 
atgijimo ideologai. Vaižgantas — didysis tų 
idėjų vykdytojas gyvenime. Jis nenumaldomas 
senųjų, daugiausia lenkiškos kultūros tradicijų 
griovėjas, jis drąsus kovotojas su visais tais, 
kurie stojo skersai kelio mūsų tautiniam atgiji
mui. Jis energingai kovojo ir su senosios len
kiškų tradicijų kartos dvasininkais, tuo būdu 
patekdamas dvasinės vyresnybės nemalonėn, 
ir su rusų vyriausybės valdininkais Lietuvoje. 
Jis buvo rusų žandarų nuolat sekamas, dažnai 
krečiamas, savo dvasinės vyriausybės persekio
jamas ir iš vienos į kitą vietą kilnojamas. Ta
čiau visa tai jo neišgąsdino, nuo pradėtosios 
kovos neatbaidė, bet dar labiau kurstė jo re- 
vojiucionierišką dvasią griauti kliūtis, kuriomis 
buvo užbarikaduotas kelias į tautos laisvę.

Vaižgantas tautinio atgijimo revoliuciją kė
lė visuose mūsų tautos sluoksniuose, savo tiks
lų siekė visomis galimomis priemonėmis. Jis 
Jono Basanavičiaus milžinkapiuos atrastąjį 
Tautos Žodį skelbė ir slaptojoje lietuviškoje 
spaudoje, ir bažnyčioje, ir vargšų lūšnose, kur 
jis dažnas svečias būdavo, ir bajorų rūmuose, 
kur jis taip pat neretai užklysdavo, o 1905 m. 
revoliucijos metu, net ir turgavietėse. Patraukli 
Išvazda, gyvas temperamentas, jumoras, iškal
bingumas jo skelbiamoms idėjoms plačiai at
verdavo duris į klausytojų širdis.

Būdamas Tautos Žodžio apaštalas, tautinio 
atgijimo idėjų skleidėjas Vaižgantas dažnai su 
savo priešais susidurdavo akis į akį. Ir čia 
Vaižgantas pasireikšdavo, kaip kovotojas, ne
mėgstąs su savo priešu daryti jokių kompro
misų, jokių nuolaidų. Gilus isitikinimas savo 
skelbiamų idėjų teisingumu bei būtinumu Vaiž
gantui įkvėpė tikėjimą jų pergale. Jis sunkioj 
kovoj niekad nepalūžo. O juk kova buvo di
delė ir kovojančių pusių jėgos nelygios. Jis ko
vojo ir su rusais pavergėjais, ir su mūsų tautai 
pragaištinga lenkų kultūrine įtaka, ir su seno
sios kartos dvasininkais, ir, pagaliau, su savo 
dvasine vyresnybe, kuri ne iš kert tesuprato jo 
skelbiamų idėjų teisingumą ir būtinumą.

Tikėjimas į savo idėjų pergalę stiptino Vaiž
ganto įgimtą optimizmą ir pasitikėjimą savo ir

revoliucionierius
savo tautos jėgomis. 1 savo priešininkų tvir
tinimą, kad jo skelbiamos idėjos niekad nebū
siančios įgyvendintos, o jis pats žūsiąs nelygioj 
beprasmingoj kovoj Vaižgantas atkirsdavo:

— Jei aš žūsiu, į mano vietą stos šimtai, 
ir mes kovą anksčiau ar vėliau laimėsimi

Ir iš tikrųjų, Vaižganto skelbiamas Tautos 
žodis neliko Vox clamantis in deserto — balsu 
šaukiančiu tyruose. Jis rado stiprų atgarsį savo 
tautoje. Su juo ėjo visa jaunoji lietuvių kunigų 
karta. Kiek Vaižganto tautinio revoliucionie
riaus asmenybė ir veikla anais laikais buvo įta
kinga, matome iš jo buv. klebono lenkomano 
kun. Eidimto Žemaičių vyskupui Mečislovui 
skundo „Quaedam de moderno lituanismo in 
cleris diocesio Samogitiensis“ (Siek tiek apie 
moderniąją Žemaičių vyskupijos kunigų lietu
vybę), kuriame kun. Juozas Tumas lyginamas 
su Jonu Husu. Tokių skundų ant Vaižganto 
rusų vyriausybei ir jo dvasinei vyresnybei buvo 
ne mažai, ir juose prieš mūsų akis iškyla di
dinga Vaižganto tautinio revoliucionieriaus as
menybė, asmenybė žmogaus idealisto, kuris sa
vo siekiamajam idealui viską aukojo, asmenybė 
žmogaus veikėjo, kuris savo kelyje nestojo 
prieš jokias kliūtis, kurio negąsdino ir baisiausi 
pavojai.

Vaižgantas iš daugelio kitų mūsų tautos žy
miųjų veikėjų skirias ir tuo, kad jis visą laiką 
ėjo su minia. Jis nebuvo atsitvėręs nuo minios, 
kaip, sakysim, Jonas Basanavičius ar Maironis. 
Vaižgantas mėgo minią, minia jo stichija, be 
jos jis kaip žuvis be vandens. Iš pirmos aki
mirkos, iš pirmųjų miniai pratartų žodžių Vaiž
gantas su ja užmegzdavo kuo glaudžiausią kon
taktą. Jis minios buvo nepaprastai mėgiamas, 
jos entuziastingai sutinkamas. Kas kartą gir
dėjo Vaižganto pamokslą, prakalbą ar univer
sitete paskaitą, tas dažniausia tapo jo gerbėjų, 
prisiekusiu jo sakomo žodžio klausvtoju.

Dėl tų savo būdo savumų Vaižgantas visų, 
net savo idėjinų priešų, buvo mylimas. Buvo 
galima su kai kuriomis Vaižganto mintimis ne
sutikti, nepritarti kai kuriems jo veiksmams, ta
čiau Vaižganto nemylėti nebuvo galima. Jo 
taurus idealizmas, kilnios intencijos, kai kur 
tiesiog kūdikiškas naivumas darė ji simpatingą, 
bendruomeniško gyvenimo nešvarumais nesusi
tepusį ir visų pagarbos ir meilės vertą.

Vaižgantas mylėjo savo tėvynę ir jos kul
tūrą. Ir toji meilė buvo reiškiama ne žodžiais, 
bet darbais. Tautos ir tėvynės meilė žėri Vaiž
ganto visuomeninėje veikloje, ji trykšte trykš
ta iš kiekvieno jo raštų pulapio. Jis tos meilės 
skatinamas savo tautai, jos kilimui ir kultūrai 
yra viską paaukojęs. Jis mirė beturčiu vie
nuoliu.

Austrijoje gyveną lietuviai tremtiniai ne per 
seniausiai susilaukė džiugaus įvykio — spaustu
vėje spausdinamo leidinėlio T ė v y n ė n 1 Štai 
šio gana gražiai išleisto leidinėlio bibliografinė 
metrika:

Tėvynėn! Neperijodinis kultūros, meno Ir 
literatūros žurnalas Nr. 1, 1946 m. vasario mėn. 
Zalcburgas (Glasenbach). Vyr. redaktorius — 
prof. Vincas Krėvė — Mickevičius. Žurnalą lei
džia Zalcburgo jaunųjų rašytojų kolektyvas 
(Dulskytė, Ašebergas, Dambrava, Grincevičius, 
Markelis, Trakys), finansuojamas Eduardo Ci- 
čiurkos. Spausdina Ernst Muller Zalcburge. 
Redakcija ir Administracija — Unrra Camp 12. 
Salzburg-Glasenbach, 8 liet. bar. 3 kamb. Pa
grindas: Ats. red. Vyd. Ant. Dambravos vardu 
išduotas Unrros ir Amer. karinės vadovybės 
leidimas APO 411, 1946. 1. 14. Spaustuvei ne
turint reikiamo šrifto — žurnalas išeina be kai 
kurių ženklų. 24 psl. Iliustruotas.

Šio neperijodinio žurnalo įžangoje T ė v y- 
n ė n 1 rašoma:

„Tėvynėn ne naujagimis — jis jau vienerių 
metų kūdikis, gimęs pereitų metų žiemą, kada 
eglutės žvakių mirgėjime visų kūčių stalo daly
vių veiduose ir širdyse buvo įrašytas tas vie
nas žodis ir vienintelis troškimas. Rimties mi
nutėje paskelbtasis šūkis „Tėvynėn I“ liko mot
to visiems ateinantiems metams — sunkiems 
išeivio metams. O dvylikos puslapių laikraštė
lis, išėjęs pirmoju numeriu tą patį vakarą, ne
liko vien gražus prisiminimas. Mažas, bet pa
siryžęs jaunųjų rašytojų kolektyvas leido jį ir 
toliau. Žinoma, sąlygos buvo nedėkingos: ben
dradarbių nedaug teatsirado, taigi medžiagos 
nuolat trūko, o pats spausdinimas buvo įmano
mas tik per oro pavojus, nes tik tuo metu buvo 
galima vokišku šriftu mašinėlę išsinuomoti. 
Maža to; spausdinimas buvo dešimty egzem
pliorių, išsiunčiamų į didesnius lietuvių susi
būrimo centrus Austrijoje ir Vokietijoje, pra
šant, laikraštėlį perskaičius, siųsti toliau. Iliu
stracijos kiekvienam numeriui buvo atskirai da
romos, kiekvienas egzempliorius būdavo ir at
skirai ištaisomas, sudedant begalę reikalingų 
ženklų."

Spausdinant ši leidinėlį, būta nemažai kliū
čių: pradedant sunkiai gaunamu popierium ir 
baigiant išsiuntinėjimu, bet jos visos buvusios 
nugalimos, nes darbas aiškiai priminęs mūsų 
tėvynę, veržimąsi jon, pas varge ir nelaimėje

Tėvynėn!
pasilikusius tautiečius. Ketvirtąjį numerį pa
ruošus redaktorių aplankė Gestapo. Jis buvo 
iškrėstas, tardytas ir suimtas. Kaltinamas nele
galaus laikraštėlio spausdinimu ir platinimu. Iš
siaiškinus. kad ši spauda neturinti politinių 
tikslų, redaktorius buvęs paleistas, nors dar 
visą mėnesį Halleine ir Zalcburge Gestapo tar
domas. Laikraštėlis po to jau nebeišėjęs...

Po 9 mėnesių pertraukos laikraštėlis vėl at
gijo, kaip kultūros, meno ir literatūros žurnalas. 
Jo vyr. redaktorium — žymusis mūsų rašytojas 
prof. Vincas Krėvė — Mickevičius. Jis prade
damas leisti nuo 1 numerio.

Tėvynėn I yra išspausdinti šie eilėraščiai: 
Maironio — „Nebeužtvenksi upės bėgimo", 
Bernardo Brazdžionio — „Našlaitei“, Henriko 
Nagio — „Mergaitė", Gražinos Tulauskaitės — 
„Prie Alpių", Horacijaus Nyko - Niliūno — 
„Poetui“ ir J. Setekšnio — „Elgeta“. Mūsų 
tremtinių poetų poezijoj atsispindi savosios tė
vynės ilgesys ir tremtinio vargai. Tos poezijos 
nuotaiką galėtume išreikšti šiuo Bernardo Braz
džionio eilėraščio „Našlaitei“ ketureiliu:

Žili kalnai padangę remia, 
O ji tokia žema, žema, 
O tu per svetimą sau žemę 
Eini tik vargą rinkdama.

Mūsų jaunieji literatai paprastai pirmuosius 
savo kūrybos bandymus pradeda vadinamąja 
poezija prozoje. Tokių kūrinių mes turime ir 
T ė v y n ė n I Tai — C. Grincevičiaus — Iš
trėmimo dienos“ (Malda, Pilkieji nameliai, Iš 
gilumos), Aldonas Dulskytės —’„Rūpintojėlis“. 
J. Šatekšnis savo straipsnelyje „Ir brolis tarė 
tu ne mano brolis...“ ragina, kad lietuvis kie
kviename lietuvyje matytų savąjį brolį ir sa
vąją seserį: „Tesudegina ir pavydo diegus“. 
(9 psl.)

8 puslapiai žurnalo Tėvynėn! skirti V. 
Krėvės poemai „Dangaus ir Žemės Sūnus", šią 
didžiulę poemą Vincas Krėvė — Mickevičius 
yra pradėjęs rašyti prieš keliasdešimt metų, be
rods, dar prieš Didijį Karą. Jos fragmentai bu
vo spausdinami įvairiais laikais įvairiuose mūsų 
žurnaluose. Dabar ji vėl pradėta spausdinti 
T ė v y n ė n 1 Jos tęsinio nekantriai laukiame 
kituose T ė v y n ė n I numeriuose, šios poemos 
T ė v y n ė n 1 pradėtas išspausdinti fragmentas 
vaizduoja naujo pasaulio prieaušrį. Veiksmas 
vyksta Jeruzalėje. Pirmasis šio fragmento sa
kinys labai būdingas ir mūsų likimui:

Vaižgantas medžiaginiai ir savo rekomen
dacijomis yra parėmęs tūkstančius savo tau
tiečių. Jis šimtams gabių jaunuolių yra padė
jęs prasiskinti kelią į mokslą ir meną. Jis, kaip 
niekas kitas Lietuvoje, mokėjo džiaugtis jau
naisiais talentais, jų pirmaisiais kūrybos žygiais, 
juos paremdamas ir gindamas nuo piktos kri
tikos. Vaižgantas entuziastingai džiaugės kie
kvienu mūsų kultūrinio gyvenimo reikškiniu, 
kiekvienu kūrybiniu blikstelėjimu.

Kol Vaižgantas buvo gyvas, jis mūsų visuo
menei bene daugiausia bus imponavęs savo tau
ria asmenybe ir plačia bei įvairia visuomenine 
veikla. Jo kūryba, kurios jis yra palikęs dau
giau kaip dvidešimt tomų, pradėta plačiau ir 
nuodugniau domėtis jam mirus. Apie Vaiž
gantą ir jo kūrybą jau esame sulaukę poros 
knygų, keliolikos didesnių studijų periodinėje 
spaudoje ir daugybę įvairių straipsnių straips
nelių. Iš Vaižgantui skirtų studijų matome, kad 
jo būta ne tik didelio visuomenės veikėjo, bet 
taip pat ir didelio kūrėjo, vieno žymiausių mū
sų beletristų. Vaižganto kūryba įdomi ir savo 
turiniu ir stiliumi. Jis savo kūryboje yra stip
riausiai išreiškęs Lietuvos ūkininko siekimus ir 
dvasią.

šiandien mes išplėšti iš savo gimtosios že
mės, gyvename sunkius laikus. Su širdgėla pri
simename savo netolimąją praeitį, su nerimu 
žvelgiame į ateitį. Kas galėtų palengvinti mūsų 
skaudžią dalią? Susisielojus mūsų šių dienų 
vargais vargeliais ne kartą užklysta mintis, kad 
mūsų šių dienų gyvenimais būtų daug lengves
nis ir šviesesnis, jeigu mūsų tarpe būtų daugiau 
vaižgantiškosios dvasios, besireiškiančios švie
siu optimizmu, tauriu idealizmu, altruistine sa
vo artimo meile. Mes visi likimo išguitieji iš 
savo tėvynės esame nelaimingi. Stengiamės ta
riamosios laimės iliuziją susidaryti savanaudiš
kumu. Daugiausia rūpinamės tik savo likimu, 
savo patogumais, savo įvairiais menkučiais rei
kaliukais. Pamirštame bendruomeniškumą.

Vaižgantas visą savo gyvenimą rūpinosi ir sie
lojosi tik savo tautos ir savo tautiečių reikalais. 
Ir jis didžiojo karo audros buvo išblokštas iš 
savo tėvynės, ir jis ketverius metus mynė erš
kėčiuotus tremtinio kelius. Būdamas tremtiniu, 
Jis slelojos savo tautiečių reikalais, ilgėdamasis 
savo tėvynės, kuriai brėško laisvės rytas, pado
vanojo Jai gražiausią savo kūfinj „Pragiedru
lius".

Vaiagantas savo ilgame gyvenimo kelyje su
rado raktą į laimę. 1929 m. rugsėjo 8 (20) d. 
savo šešiasdešimties metų sukakties proga, jis 
vienam žurnalui ant savo paveikslo užrašė: 
„Ieškodamas laimės kitiems, pats laimingas ta
pau“.

Štai tikrasis kelias į laimę. Pabandykime ir 
mes juo šiuo sunkiu metu žygiuoti.

A. Merkelis

Stasys Santvaras

Aušta
Tegu greičiau, o karalaite,
Pabyra spinduliai iš tavo deimantų vainikol 
Tamsoj mes klaidžiojam, tarytum neregiai, 
Tamsa ir polėkius, ir širdis, ir laukus apniko ...
Giliam sniege įklimpo ratai,
Tiktai mirtis, mrtis, sukeldama audras Ir vėją. 
Po visų kraštą, po visa žemę — 
Kvatodama ir žviegdama, tejodinėja!
Prie šalto židinio mes rymom, 
Rytojaus tolumon mes žvelgiame pro langą — 
Ir laukiame, ir ilgimės, ir klausiame:
Kodėl pavasario varpeliai pagiry nežvanga? ...
Te gervės grįžta vėl ir gulbės,
Te parlekia paukšteliai į papievio gojų!
Ir Nemunas tegu sutrauko tą ledinį plieną, 
Ir saulė tesujudina marias žiemkenčių, vasarojų!
Ak, ir vaikai tegu išbėga j pajūrį, 
Te mūsų laivo vėliavos audra nuplėšt netyko - • 
Tegu greičiau, tegu greičiau, o karalaite, 
Pabyra spinduliai iš tavo deimantų vainiko! ...

„Buvo skaudūs ir sunkūs Dievo išrinktajai 
tautai metai: kraštą užplūdo netikinčiųjų ir ti
krojo pasaulių Kūrėjo nepažįstančiųjų minios.** 
(15 psl.)

Tėvynėn! medžiaga parinkta nuotaikin
ga. Poroje vietų duota (12 ir 22 psl.) Šventojo 
Rašto minčių. Leidinėlis iliustruotas. Jis gana 
kuklus. Mes linkime T ė v y n ė n 1 dažniau pa- 
sirodyti ir lankyti ne tik Austrijos, bet ir Vo
kietijoje esančius lietuvius tremtinius, pasiilgu
sius savo mylimosios tėvynės.

A. Dangerutis

J. Žmuidzinaa

Atkastas ištisas romėnų 
kapinynas.

1940 metais vasarą buvo pradėti darbai šv. 
Petro Bazilikos kriptoje, vadinamoj Senojoje 
Grotoje, su tikslu ją praplėsti bei geriau autvar- 
kyti palaidotų popiežių ir karališkų šeimų na
rių kapus. Tai atliekant, reikėjo to rūsio grin
dis nuleisti žemyn; šį darbą baigiant, visiškai 
nelauktai buvo surasti monumentaliai kapot 
Asmeniniu Popiežiaus pageidavimu, tuoj buvo 
pradėti archeologiniai tyrinėjimai, kuriuos vyk
dant buvo atrastas ištisas romėnų kapinynas, 
kuriame tarp II amž. vidurio ir III amž. pabai
gos po Kristaus yra palaidoti stabmeldžių ir 
krikščionių kūnai.

Ryšium su tuo tik dabar žinomas garsaus 
Laterano muziejaus ir Katakombų inspektorius 
prof. Enrico Josi davė kiek platesnių informa
cijų apie sakytus kasinėjimus ir apie tuos tiek 
mokslui svarbius radmenis. Taigi, pasinaudo
dami ta medžiaga, nors trumpai supažindinsi
me mūsų skaitytojus su kalbamo kasinėjimo iš
davomis.

Prof. E. Josi Ain pažymi, kad minėti darbai 
ir yra pirmutiniai sistematiniai archeologiniai 
kasinėjimai Vatikane po šv. Petro Bazilika ir 
jų pasėkos turi labai didelės istorinės reikš
mės. Iš tikrųjų, šių kasinėjimų rezultatai įrodo, 
kad kapai, kurie buvo rasti įvairiomis stadijo
mis XVI ir XVII amž. Bazilikos statybos metu, 
nėra paskiri laidojimo atvejai, bet kad visas 
plotas, kurį užima Bazilika ir žemutinis po ja 
sluoksnis yra nuo žilos senovės reguliari laido
jimo vieta. Be to, tai duoda žinių apie pirminį 
Vatikano kalvos vaizdą ir apie tuos sunkumus, 
kuriuos Konstantino Bazilikos senieji architek
tai turėjo nugalėti, statydami bažnyčią ant šv. 
Petro kapo; pagaliau tų kasinėjimų radmenys 
pakeičia spėjimus (supozicijas) apie vietą cirko, 
kuriame, pagal padavimą, įvyko šventojo nu
kankinimas.

Atkastąjį kapinyną sudaro daugiau kaip dvy
lika mauzoliejų, pastatytų dviem gretašalėmis, 
kurio dvi skiria siauras takas. Šių laidojimo 
kambarių fasadai dalimi sunaikinti, beįleidžiant 
pirmosios šioj vietoj pastatytos bažnyčios, Kon
stantino Bazilikos, pamatus. Išorinės mauzolie
jų sienos yra pastatytos iš atidžiai sudėtų ply
tų ir turi tą būdingą ornamentiką, kuri vėliau 
buvo imituojama Renesanso periodo pastatuo
se. Pirmutinis mauzoliejus, einant iš rytų, yra 
kurio C. Popilius Herada ir viršum įėjimo esąs, 
įrašas sako, kad mirusis vyras norėjo būti pa
laidotas „Vatikane, netoli cirko“. Antrasis mau
zoliejus vaizduoja dviejų laikmečių ornamen
tiką: senesnioji, II a. vidurio — su urnomis kre
matoriume sudegintų kūnų liekanoms, vėles
nioji — su laidojimo kapais, iš kurių sveikiau
siai išsilikusia priklauso Diokleciano ir Maksi- 
miano laisvojo žmogaus Aurelius Hermes'o 
žmonai Fannia Redempta.

Yra kiek reikšmingų smulkmenų, kurios su
kelia bendro susidomėjimo, šit viename, mau- 
zoliejume yra įrašas, kuris liudija apie T. Ae- 
lius Tyrannus, t. y„ apie imperatoriaus Titus 
Aelius Antonius Pius'o (138—161) laisvąjį žmo
gų, kuris buvo Belgijos provincijos finansų vy
riausiu administratorium (commentariis 
provinciae Belgicae). Ogi, didžiausio 
pretenzijingumo mauzoliejus priklauso Caeteo* 

(Nukelta į 6 pusL)
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1945 m. balandžio 10 d., antradienis.
Vakar dar buvau darbe. Smarkiai skrido 

lėktuvai ir du trečdaliu dienos išsėdėjom slėp
tuvėj. Nors kainavo nervų, bet gerai buvo — 
nereikėjo dirbti. Šiandieną sukako šeši mėne
siai, kaip tapau fabriko darbininku.

Nuo Velykų jau laukiame amerikiečių arba 
anglų, nes frontas pasiekė Tiuringijos ribas. Ge- 
felyje nuolat girdimas patrankų gaudimas ir 
sprogimų garsai.

šiuo metu esu komandiruotas i Sonebergą ir 
dirbu pas stikliorių Richter. Porcelano fabrikas 
dėl kuro stokos nutraukė darbą. Pas stikliorių 
darbas kiek lengvesnis ir aš tuo džiaugiuosi...

Šiandieną iš ryto, pasikalbėjęs su Levute, 
nutariau i darbą nebevykti. Dėl galimų oro 
puolimų, mieste jau buvo per daug pavojinga. 
Be to, už dienos ar kitos jau tikėjomės sulaukti 
kitų šeimininkų"...

Nutarta — padaryta. Šiandien j darbą nė
jau, bet panorau dviračiu pavažiuoti į Sone
bergą parsivežti iš Balio rūkalų.

Grjždamas iš miesto pergyvenau karštą lėk
tuvų puolimo krikštą. Apie 20 minučių ties 
Oberlindės tiltu rankomis kabojau nusitvėręs 
betonuotos upelio krantinės, nes pasitaikė at
vira vieta ir lėktuvai iš kulkosvydžių šaudė ne
toli manęs.

Iš miesto smarkiu greičiu teišvažiavau tik 
tuomet, kada lėktuvų puolimo pirmoji banga 
buvo baigta. X

Grįžęs į Gefelį, Levutėš neradau namie. Ji, 
bijodama pragariško lėktuvų skridimo, buvo iš
bėgusi į laukus.

Sonebergas ir apskrities kaimai jau buvo 
fronto priartėjimo pavojuje. Miestas laukė pir
mųjų kovos smaigalių tankais.

Buvo pasakyta: kai artės prie Sonebergo 
„pancer-špicai“, būsią skelbiamas pavojus pen
kių minučių banguojančia sirena. Mes tokios 
sirenos laukėme ...

Grįžę iš laukų, su Levute nutarėme pasi
traukti į Neuhauso mišką. Buvimas apgyventoj 
vietoj, dėl nuolatinio lėktuvų dūzgimo, pasidarė 
tiesiog šiurpulingas ir nebepakenčiamas.

I mišką nuvykome vesdamiesi mano dviratį 
ir pasiėmę kiek maisto. Buvo gana gražus 
ankstyvo pavasario oras. Čia lošėm kortomis 
tūkstantį, šnekėjomės, vėliau Levutė adė koji
nes ir taip prabuvom ligi vakaro.

Į aplinkines vietoves lėktuvai šaudė iš kul
kosvydžių ir keletoj vietų matėsi gaisrai.

Blizgantieji plieno paukščiai ypatingai stro
piai žvalgė miškus, tikėdamiesi, kad juose gali 
būti priešo kariuomenės. Lėktuvai, žinoma, 
neaplenkė ir to miško, kuriame mes lindėjome. 
Jie čia skraidė visai žemai. Buvo bent kiek 
baisoka...

Vietinio „tautos vėjo“ (Volkssturmo), kaip 
mes juos vadinome, vyrai netoliese dirbo bari
kadas gynimuisi nuo tankų. Jie užgriozdino 
rastais asfaltinį plentą Neuhaus — Schierschnitz 
— Sonneberg. Mat, buvo pasiryžę žūt būt „ne
pasiduoti“ ..

Vakare grįžę į namus, šeimininkus radome 
panikoj. Jie traukė iš pašiūrės ūkio padargus 
ir vežė tolyn. Ruošėsi gaisro atvejui.

Iš jų sužinojom, kad pirmieji amerikiečių 
kovos smaigaliai jau pasiekė Neuštadto miestą, 
o artilerijos sviediniai siekią Sonebergą...

Atkastas ištisas romėnu kapinynas
(Atkelta iš 5 pusi.) 

nii šeimai, kurios vardą primena turtingos jų 
kūnų liekanų urnos. Po šio kambario grindimis 
palaidota viena krikščionė, vardu Emilia Gor- 
gonia, kurios kapo akmuo vaizduoja ją pasi
lenkusią į „turtinguosius“ vandenis ir apraudo- 
jančią savo mylimąjį vyrą žodžiais anima dal
eis.

Toliau eina eigiptiškais motyvais ornamen
tuoti mauzoliejai: vieno tokio lubos ir sienos 
dekoruotos mozaika: tatai ir yra anksčiausiai 
žinomasis mozaikos pritaikymo pavyzdys krikš
čioniškojo laidojimo mene.

Nesustodami ilgiau ties visa eile šių laido
jimo kambarių aprašymo, pastebėsime, kad yra 
didelė staigmena, jog nerasta po šv. Petro Ba
zilika nei Kaligulos ir Nerono cirko, nei via 
Cornelia, nors tasai garsusis cirkas ir tas ke
lias yra visų senosios Romos topografų nuro
dyti, kaip esą po Vatikano bazilika. Nėra jo
kios abejonės, kad pagal vyresniojo Plinijaus 
ir Tacito pateiktus liudijimus, cirkas yra Va'ti- 
kdno ploto ribose. Tačiau anksčiau minėtas 
C. Popilius Heralda’os epigrafas, padėtas vir
šum jo mauzoliejaus įėjimo, aiškiai rodo, kad 
cirko vieta nėra po Senąja Grota, bet, matyti, 
bus į pietus nuo jos. Kita vertus, įdomu pa
žymėti, jog ilgai buvo manyta, kad Konstanti
no Bazilikos architektai panaudojo cirko lieka
nas paremti tos bažnyčios trims pietinėms sie
noms, tačiau užuot tai patyrus, rasta, kad ba
zilikos pamatai eina tiesiog žemyn 35 pėdų gi
lumom nuo dabartinių bazilikos grindų, n e - 
sutikdami jokių cirko statybos pėdsakų.

Pats didysis restauravimo darbas dar nėra 
baigtas: jis apima ir viršum atkasto kapinyno 
naujų gelžbetoninių minėtos kriptos grindų sta
tybą. Kai šie darbai bus baigti lankytojai galės 
įeiti iš lauko į kapus. Ten palaidoti šie garsūs 
popiežiai: Gregorijus IV (999), Hadrionas IV, 
Nikolas Kardo Riteris (1154—59), Nikolas III 
(1280), Bonifacius VIII (1303), Urbanas VI 
(1389). Inocentas VII (1405), Nikolas V (1455), 
Julius III (1555), Marcelius II (1555), Inocen
tas IX (1591), Inocentas XIII (1724), Pijus VI 
(1799), Benediktas XV (1922) ir paskutinis po
piežius Pijus XI.

Prieš metas...
(Iš DP dienoraščio)

Naktį nutarėm nemiegoti. Su mažomis per
traukomis buvimo kambary, ligi ryto išbuvom 
lauke. Ilgesnį laiką su Levute sėdėjom pamiš
kėj ant suoliuko. Sėdėjau prie to plento, ku
riuo kasdieną vykdą vau į fabriką.

Naktis buvo šaltoka, tačiau su savotiškos 
romantikos atspalviu. Danguje švietė milijonai 
žvaigždžių, Sonebergo krypty raudonavo gaisrų 
pašvaistės, o kiek toliau gaudė savotiška pa
trankų muzika.

Viskas buvo panašu į šiurpulingą sceną. 
Kažkur tolumoj girdėjosi balsu raudančios mo
teriškės aimanos. Jos klaikus šauksmas aidėjo 
kalnuotais Tiuringijos laukais ...

Gaila buvo degančio žmonių turto ir žūstan
čių nekaltų gyvybių. Tačiau, iš kitos pusės rei
kalą apgalvojus, teko prieiti kitokios išvados.

Kito kelio naciams palaužti nebuvo. Jie pir
miau siekė viso pasaulio užvaldymo, o dabar, 
baigdami savo dienas, nutarė nepasiduoti iki 
paskutinio kraujo lašo ...

Pagalvojęs prisimeni, kiek jie pridarė žalos 
Europos tautoms, jų tarpe ir Lietuvai. Kiek ir 
mūsų tautos elito yra žuvę nuo jų rankų ar dar 
tebekenčia nacių konclageriuose...

Rytą, pasiėmę mažus savo turto ir maisto 
išteklius, nutarėme iš Gefelio pasitraukti.

Balandžio 11 d., trečiadienis.
Vos prašvitus, apkrovėme dviratį čemoda

nais, kuriuose buvo reikalingiausi drabužiai ir 
šiek tiek maisto, jau buvome gretimo miško 
pakrašty.

Čia ir prasidėjo laukimas. Laukėme, kaip 
praeis fronto šturmas ir kokius padarinius jis 
atneš šiai Tiuringijos vietelei.

Amerikiečių atžygiuojant laukėme nekan
traudami, nes vokiečių laikysena „auslenderių“ 
atžvilgiu jau buvo nebepakenčiama. Jie, priėję 
liepto galą, stengėsi kaltinti užsieniečius.

Pradžioje, kaip žinome, jie stengėsi kuo 
daugiau prisigaudyti ir prisivežti ii užsienio 
žmogių vergiškiems darbams, o vėliau ėmė kur
ti pasakas, kad dėl užsieniečių jie galį ir karą 
pralaimėti. Esą užsieniečiai jų turimus maisto 
išteklius „suėsią“ ir jie nebeužteks kariuomenei 
išmaitinti...

Dar vokiečių „galybės" laikais, gerai žinome, 
kad mažam Lietuvos kraštui buvo nustatyta 
duoti 100.000 darbininkų. Tam tikslui žmonės 
net bažnyčiose buvo gaudomi. Dabar, maty
dami baisų pralaimėjimą, jie ėmė ieškoti kalti
ninkų tų pačių darbo vergų — užsieniečių as
menyse ...

Vietinis Gefelio biurgermeisteris Eichbom, 
pritraukta ranka invalidas ir labai mažo išsila
vinimo žmogelis, kaipo partinis asmuo, jau bu
vo priėjęs visiško pasiutimo ribas.

Nors Gefelyje mes buvome tik viena šeima 
lietuvių, bet jis nebegalėjo į mus žiūrėti, tar
tum į daug blogo jam padariusius asmenis.

Kartą nuėjau prašyti, kad patvirtintų pa
reiškimą darbo batams gauti. Su manimi jis 
visai nekalbėjo, o jo arogantiška laikysena pa
diktavo man kuo greičiau iš kabineto išsineš
dinti.

Pareiškimas liko nepatvirtintas ir batų ne
gavau. Nors darbo vergu dirbau jų pačių fabri
ke, bet avalynę baigiau nešioti tą pačią, kurią 
dar iš Lietuvos atsivežiau...

Besiklausant nuolatinės patrankų muzikos, 
slinko nuobodi diena miške. Lėktuvai be pers
tojo burzgė viršum galvų ir dažnai šaudė seri
jomis aplinkinių kaimų kryptyse, šaudė ir ma
no darbovietės Neuhauso fabriko pusėje. Taip 
norėjosi, kad lėktuvų ugnis nepaliestų privačių 
nekaltų žmonių butų, bet norėjosi, kad sugriau
tų tą fabriką, kur užsieniečių tiek vargo padėta, 
tiek ašarų ir prakaito išlieta, bedirbant kas
dieną po 12 valandų vergiškus darbus... Bet 
fabrikas vis dėlto liko nepaliestas...

Turkijos rūpesčiai
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vadovaujama buv. Ataturko paskutiniojo mi- 
nisterio pirmininko Celal Bayar, kuris laikomas 
genialiu ekonomistu. Už jų visų būriuojasi jau
ni politikai, kurie aiškiai smpatizuoja Graikų 
EAM ir Tito Frontui, reikalaudami socialinių 
reformų ir naujo užsienių politkos kurso, šiems 
marksistams vadovauja kaž koks garsus Istam- 
bulo gydytojas, jų darbas vykstąs daugiausia 
pogrindyje.

Turkija nori taikos
Nejudąs vanduo pradeda judėti. Turkija 

stovi prieš naujų įvykių slenkstį: viduje Jai rei
kia nedelsiant pravesti Ataturko socializacijos 
planus, sukurti politinę laisvę, sutvarkyti ūkį. 
O užsienio politikoje? šiandien Turkijos val
džia yra aiškiai uždraudusi viešai pasireikšti 
inteligentijos ir jaunuomenės judėjimui, reika
laujančiam grąžinti turkiškai kalbančias sritis. 
Nieks nekalba apie turanišką judėjimą. Turkų 
nedomina nei Krimas, nei Kaukazas, nei Tur
kestanas. „Norime taikos ir išlaikyti Turkijos 
suverenumą“ — pareiškė Ismet Inbnii.

Bet Jau čia nebeužtenka vien gerų norų ir 
sugebėjimo laviruoti. „Trys didieji“ vienu mos
tu gali pakeisti jos šiandieninę padėtį arba pa
gelbėti jos planus įgyvendinti. Turkija gerai 
pažįsta savo vidaus silpnumą, bet taip pat žino 
ir savo tarptautinį svorį. Nuo aštrių ir grūmo
jančių straipsnių Pravdoje iki „Missouri“ sal
vių kelias ilgas — yra kas pasirinkti.

Z. Ubr.

Nors Velykų šventės jau pasibaigė, bet pa
kalbėkim šiandien aj>ie jas, kad prisimintumėm, 
kaip mes jas praleidom. Neužmirškime ne ma
žos priešvelykinės šventės “Good-Friday“ (gūd 
fraidėi) — Didžiojo Penktadienio. Dauguma 
pupils, tur būt, buvo bažnyčioj tą dieną. “The 
church" (čerč) -r- bažnyčia. „To go to church"
— eiti į bažnyčią. Ta pačia proga prisiminki
me netaisyklingąjį veiksmažodį eiti — “to go, 
went, gone“ — eiti. Anglai paprastai nesako 
„aš buvau bažnyčioj“, bet „ėjau į bažnyčią“ — 
"I went to church". Įsidėmėtina, kad Jei kal
bame apie bažnyčią, kaip apie maldos vietą, 
nevartojame rodiklių, todėl sakome “I go to 
church“, o ne “I go to the church“. Pupils, tur 
būt, buvo bažnyčioj t p. ir “on Easter-Sun- 
day“ — Velykų Sekmadienį, o kai kurie “very 
pious" (vėri pijos) — labai pamaldūs, gal būt, 
net ir “on Easter-Monday“ — Velykų Pirma
dienį.

Grįžę iš bažnyčios namo, pupils, žinoma, 
rado Velykų stalą apkrautą įvairiais skanėstais. 
Svarbiausias dalykas žinoma buvo “Easter-eggs“ 
(ystrėgs) — velykiniai kiaušiniai. “Egg“ (eg)
— kiaušinis. Jie visi, žinoma, buvo dažyti — 
coloured", (kelrd). “To colour“ — dažyti, “the 
colour“ — dažai, spalva. Kokių gi spalvų buvo 
tie “Easter-eggs?“ Visų spalvų, kokių tik gali
ma buvo gauti "on the black market“ (on ze 
blek markt) — juodoj prekyboj, vad., pas spe
kuliantus. “Black market" — juodoji prekyba, 
spekuliacija. "The market“ — turgus. Taigi, 
“the Easter-eggs were of different colours“ — 
Velykų kiaušiniai buvo įvairių spalvų. Diffe
rent (diferent) — įvairus, skirtingas. “They 
were red“ (rėd) — raudoni, “green“ (gryn) — 
žali, “yellow" (jėlou) — geltoni, “blue“ (blu) — 
mėlyni and “lilac“ (lailak) — lelijavi. “Lilac", 
be to, dar reiškia alyvas, kokios jos bebūtų — 
baltos ar lelijavos. Be kiaušinių, ant stalo dar 
buvo “ham" (hem) — kumpis, bet žinoma ne 
“chopped ham“ (čopt hem) — kapotas kumpis, 
kaip kad mes gauname “every fortnight“ — kas 
dvi savaites, bet tikras "fresh ham“ (freš hem)
— šviežias kumpis arba “smoked ham" (smokt 
hem) — rūkytas kumpis. Neužmirškime t p 
“herrings“ (hėrings) — silkių “from the English 
Zone“ (from zi yngliš soun) — iš anglų zonos 
and a bottle with clear liquid from the French 
Zone" — bonka su skaidria skysčiu iš pran-

Pavakariop kiek apstojo lėktuvų užimąs ir 
patrankų muzika. Levutę pasiunčiau į Gefelį, 
kad surinktų kiek žinių. Miške ji viena likti 
bijojo. O tankų smaigaliai gal Sonebergą pa
siekė ...

Po valandos Levutė grįžo be aiškių žinių. 
Esą šeimininkai pykstą, ko mes išeiname į miš
ką, ir kalbėti visai nenorį. Jų pakalike, Lietu
vos žemėj išaugusi ir išbujojusi vokietė — re
patriantė „Frau K........“ taipogi vaikštanti ap
siverkusi ir pilna pagiežos prieš visą pasaulį dėl 
žūstančios vokiečių galybės. Pastaroji taipogi 
nieko nepasakė dėl fronto padėties.

Esamoji nežinia vėl kiek įnešė nerimo į mū
sų širdis. O Dievas žino, kol tas viškas tęsis. 
Gal užtruks ir ligi savaitės ...

Likome nakvoti miške. Levutė visai nega
lėjo užmigti ant drėgme alsuojančios pavasario 
žemės, nes neįprastas „hotelis“ dar ir taip kėlė 
įvairų nerimą jos vaizduotėj.

Aš kiek snaudžiau, bet kieta žeme smarkiai 
atspaudė šonus. Sušalau. Naktis buvo tyli. 
Frontas taip pat atrodė miegojo. Tik prieš 
ankstų rytą vėl prasidėjo patrankų kanonada.

Šūvių garsai vis artėjo ir artėjo. Tas mus 
kėlė bent kiek baimės, bet tuo ir raminomės. 
Kuo greičiau — tuo geriau, o šioji audra vistiek 
turės praeiti...

Balandžio 12 d., ketvirtadienis.
Beauštant Levutę palikau miške, o aš pa

traukiau į Gefelį. Norėjosi pamankštinti nu
gulėtus šonus ir bent kiek sušilti, nes jaučiausi 
smarkiai sušalęs. Be to, strėnose jaučiau bešei
mininkaujantį reumatizmą...

Ties paštu pastebėjau susigrupavusią žmo
nių minią. Jų tarpe daugiausia buvo moterys 
ir visos su pjūklais ar su kirviais.

— Vėl „niemčiai“ kokius velnius sugalvojo 
— pamąsčiau sau vienas. Kas žino, gal dar per 
maža jiems pasirodė padarytų barikadų...

Tačiau čia mano buvo kiek apsirikta. Ne
drąsiai prisėlinęs prie „Frau K ...." paklausiau, 
kur šie žmonės buvo, ar rengiasi eiti. Ji man 
pasakė, kad Jie buvo ant Neuhauso plento iš
versti barikadų, nes esą bijo, kad frontas čia 
neapsistotų ir nsudegintų jų kaimo. Tačiau val
džia įsakiusi barikadas sutvarkyti kaip buvu
sias. JI nežinanti, kuo tas viskas baigsis ...

Po to nuėjau į kepyklą, pamėginti gal duo
nos gausiu. Iš trečio ėjimo duonos kepalėlį vis 
dėlto gavau, nors kepėjo buvau labai nedrau
giškais žvilgsniais palydėtas už lindimą į akis 
tokiu laiku.

Grįžtant ii kepyklos, teko eiti su sena, įdir- 
žėjusia repatriante, Lietuvos vokiete K .... mo
tina, Frau H .... Jai liejosi per veidą ašaros, 
kai linguodama galvą man porino:

— Baigėsi mūsų auksinės dienelės. Dabar 
Dievas žino, kaip bus. Ateis amerikonai — vis
ką atims, išplėš ir iš pirmos įdienos bus ba
das ...

Man šypsnis veržėsi pro lūpas ir taip norė
josi pasakyti, nors nutylėjau:

— Nebijok, amerikiečiai iš ubago skarmalų 
neima. Neatims ir tavo turto kabutėse...

Grįžęs į mišką, Levutei papasakojau „grau
džius H ... verksmus“, tai ji buvo gražaus juo
ko. Gefelyje sužinojau, kad amerikiečių fron
tas esąs netoli Heubisch, tai buvo nebetoli ir 
Sonebergas. Staigus fronto artėjimas mums 
kėlė ir baimės ir džiaugsmo.

Pavakary apstojo skraidę lėktuvai, o artile
rijos šūviai jau siekė toli už Sonebergo esan
čius Neuhauso kalnų tarpeklius. Išėjome iš 
miško pasižvalgyti Žvelgdami į Gefelį, paste
bėjome, kad prie visų namų plėvesuoja baltos 
vėliavos. Supratome, kad Gefelis švenčia „per
galės“ šventę...

Grįžome į namus ir čia sužinojome, kad 
Sonebergas pasidavė be kovos. Jo pavyzdžiu 
pasekė ir apskrities kaimai bei miesteliai. 
Linksma buvo, kaip niekados ...

įeinančius į Gefelį mus pasitiko vokietė, at- 
bėgėlė iš vakarų, kuriai irgi jau buvo įgrįsęs 
toks gyvenimas ligi kaulų. Ji džiaugsmingai 
mums pranešė:

— Amerikaner sind schon da ...
Po kaimą vaikščiojo augaloti, raumeningi 

amerikiečiai kariai, kurie buvo ginkluoti auto
matiškais ginklais ir nerūpestingai kažką 
kramtė.

Mūsų džiaugsmui nebuvo galo. Tačiau buto 
šeimininkai buvo be galo pikti. Nora mes nieko 
blogo jų adresu nelinkėjome, bet jie buvo 
Frau K... suintriguoti, kad būk mes asmeniš
kai nusistatę prieš juos ir 11.

Taip sulaukėme baisaus košmaro pabaigos 
ir išsilaisvinimo iš vergiško darbo jungo ...

Pranys Alšėnas

Čiurlionieciai papildo savo eiles
Besiruošiančiam tolesnėms kelionėms su nau

ja programa „Čiurlionio" Meno Ansam
bliui papildyti kviečiami su gerais balsais pir
mieji tenorai, tautinių šokių šokėjai ir visų bal
sų solistės ir solistai.

Balsams patikrinti prašoma atvykti į Ansam
blio būstinę Dettingen (Ernu), Konigs- 
hbhe, Kr. Rbutlingen.

Grįžta Italijon
Roma praneša, kad iš Naujorko Į Milaną 

atvyksta garsusis italų dirigentas Arturo Tos
canini atidaryti operos sezoną Milano La Scala 
operoje. Toscanini buvo palikęs Italiją, pro
testuodamas prieš Musolinio režimą.

We Learn English
Laisvas anglu kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 

The Fifteenth Lesson — Penkioliktoji pamoka
cūzų zonos. “The bottle" (boti) — bonka, bu
telis. “Clear" (klyr) — skaidrus. "Zone“ (soun)
— zona. “French“ (frenč) — prancūzų.- Žino
ma, “herrings were prepared with onions" — 
silkės buvo paruoštos su svogūnais. “To pre
pare“ (pripėr) — paruošti. “Onions“ (on- 
jons) — svogūnai. Be visų paminėtų gėrybių, 
ant stalo buvo t p. ir "cakes“ (kėks), ir “tarta" 
(tarts) — pyragaičiai, ir tortai. "The cake" 
(kėk) — pyragaitis, “the tart“ (ze tart) — tor
tas. Pažiūrėję į tokį stalą, pupils, be abejo, pa
juto didelį “hunger“ (hengr) — alkį, kuris buvo 
“satisfied“ (satisfaid) — numalšintas, suvalgius 
"a lot“ (e lot) — labai daug, “of coloured eggs 
with horse radish" (horsradiš) — krienais arba 
“mustard" (mestrd) — garstyčiom. “To satisfy"
— patenkinti, “to satisfy the hunger“ — nu
malšinti alkį, patenkinti alkį. Ta pačia proga 
noriu pažymėti, kad anglai neturi žodžio „so
tus“. Dažniausia tokiu atveju jie sako ‘1 am 
no more hungry“ — aš nebesu daugiau alkanas 
arba “my hunger is satisfied“ (mai hengr is sa
tisfaid) — mano alkis patenkintas. “A lot“ — 
daugybė, labai daug, t p. kaip ir "plenty“. Kiek 
buvo išgerta prie tokių užkandžių, pupils pa
tys gerai žino, todėl teacher šio klausimo 
nekels. “After drinking and eating“ (after drin
king and yting) — pavalgę ir išgėrę — jaunes
nieji pupils, tur būt, nuėjo “to dance" (tu dans)
— šokti, tuo tarpu, kaip “the elder ones" liko 
namuose “and talked politics“ (tokd politiks) — 
politikavo. “To talk politics“ — politikuoti. 
“To talk" (tu tok) — plepėti, kalbėti. Ne vi
siems pupils, tur būt, aišku, kodėl po žodžio 
“elder“ stovi žodelis “ones“. Skubu paaiškinti. 
Čia žodis “ones“ stovi vietoj žodžio “pupils“. 
Būtų galima pasakyti “the elder pupils“ vietoj 
“the elder ones" — esminės klaidos nebūtų, 
bet toks sakinys skambėtų ne visai gražiai. 
Tam, kad nekartojus antrą kartą daiktavardžio, 
apie kurį jau buvo kalbėta tam pačiam ar prieš 
jį stovinčiam sakiny, vartojame (vietoj to daik
tavardžio) vienaskaitoje žodį “one“ (uan) ir 
daugiskaitai žodį “ones" (uans). Žodeliai “one" 
ir “ones“, pavartoti kartu su būdvardžiu, suda
ro to būdvardžio sangrąžinę formą. “One“ ir 
“ones“ šiuo atveju nieko bendro neturi su skai
čiais “one“. “Younger ones" ir “elder ones", 
išvertus pagal prasmę, reiškia „jaunesnieji“ ir 
„senesnieji*“.
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875. Laguckienė Aleksandra su dukterimis Re
gina ir Birutę, gyv. (14) Goppingen, Hohen- 
staufenstr. 27, ieško giminių ir pažįstamų.

876. Valantinai Aleksandras ir Jonas, gyv. Lu
beck, Finckenstr. 1, ieško savo žmonų Vil- 
helminos ir Melanijos su vaikais.

877. Benediktavičius Antanas, gyv. Stuttgart, 
Luisenstr. 2, Baltic Camp, ieško giminių ir 
pažįstamų.

878. Dabrilienė Marija, gyv. Stuttgart, Luisen
str. 2, Baltic Camp, ieško Ašmonto Kazio, 
s. Kazio.

879. Ignatavičius Stasius, gyv. Seligenstadt, Li
tauisches Lager, ieško brolio Ignatavičiaus 
Jono, sesers Ignatavičiūtės Liucijos, Biliū- 
naitės Erikos ir kitų giminių bei pažįstamų.

880. Rožėnas Jonas, gyv. Seligenstadt, Litaui
sches Lager, ieško savo žmonos Rožienės- 
Kuzmaitės Zofijos, giminių bei pažįstamų.

881. Nicys Kazys, gyv. Seligenstadt, Litauisches 
Lager, ieško dėdės Stankūno Prano su šei
ma, kitų giminių ir pažįstamų.

882. Šarliauskas Albinas, gyv. Seligenstadt, Li
tauisches Lager, ieško giminių ir pažįstamų,

883. Cvilikas Aleksandras, gyv. Seligenstadt, 
Litauisches Lager, ieško Degučio Antano, 
Jurevičiaus Kazio ir brolių Cvilikų Stasio 
ir Antano.

884. Bielskis Petras, gyv. Hamburg, Fischbeck- 
Lager, Litauisches Gymnasium, ieško bro-

. lio Bielskio ir pažįstamų.
885. PFC Polmanas Antanas, 3 Army 63 Traf

fic Reg. Bn. Rosenheim (Obby.) arba adre
sas Amerikoje: 627 Washington Ave Wa
terbury 21 Conn USA, ieško tėvo brolio 
Polmano Antano iš Lietuvos, gyv. Sta
kiuose, Girkalny.

886. Giminės ieško Verbicko Stasio. Pranešti 
Memmingeno Lietuvių Komitetui, Mem
mingen, Hirschgasse 1.

887. Mališauskas Ciprijonas, gyv. Lager Dra
gahn b. Dannenberg (Elbe), ieško sūnaus 
Mališausko Jurgio.

888. Stravinskas J., gyv. Freiburg i. Brsg., ieško 
Jurkulnevičiaus Juozo.

889. Mikolajūnaitė Nijolė, gyv. Freiburg i. Brsg., 
ieško Stančikaitės Bitės.

890. Mkt. Banionis P., gyv. Kirchheim-Teck 
(Wurttbg.), ieško mkt. Sližio Stasio.

891. Grabauskas Klemensas, gyv. Kirchheim- 
Teck (Wurttbg.), ieško brolio Grabausko 
Jurgio, kaip kalinio 1944. VII. 9 išvežto į 
Vokietiją.

892. Cicėnas Karolis, gyv. Unterleningen-Teck, 
Kr. Nurtingen, Albstr. 6, ieško Pabedinsko 
Antano, Grišo Povilo, Matučio Martyno, 
giminių ir pažįstamų.

893. Pajaujis Vytautas, gyv. Schwenningen, Ba
renstr. 4, Kr. Rottweil, ieško Norkaus Al
fonso, Grėbliko Kazio ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

894. Griciukas Vladas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško Dr. Norkaus Stepo, 
agr. Tvarono Jono, Prišginto Vaclovo, Bu
roko Ipolito ir kitų giminių bei pažįstamų.

895. šepkus Bronius, gyv. Miihldorf (Inn), Eich- 
feld, Litauisches Lager, ieško pusbrolių 
Šepkaus Stepo, Aniūno Kazio, sesers Žep
kaitės Angelės tėvų Ir pažįstamų.

896. Petrušaitė Zofija, gyv. Miihldorf (Inn). 
Eichfeld, Litauisches Lager, ieško tėvų se
vers Petru šaitės Antosės, Ežerskio Kazio, 
Ežerskaitės Juzės.

897. Kiezelis Teodoras, gyv. Diepholz b. Bre
men, Camp A, Barrack 35, ieško keturių 
brolių, seserų, tėvo ir amonos.

898. Naruševičius Marijonas, gyv. Watenstedt, 
Wohnheim 2/3, ieško brolio Naruševičiaus 
Antano.

899. Rinkevičienė - Pikčilingaitė Matilda, gyv. 
Mūnster-Muna b. Dieburg in GroB-Hessen, 
ieško savo vaikų ir giminių.

900. Gurinskaitė Magdė, gyv. Hamburg-Neu- 
graben-Fischbeck, Litauisches Lager, ieško 
tėvų Gurinskų Magdės ir Petro, seserų 
Gurinskaičių Adėlės ir Teresės ir švogerio 
Barkausko Prano.

901. Odau Anelė, gyv. Hamburg-Neugraben- 
Fischheck, Litauisches Lager, ieško savo 
vyro Odau Emilio ir sesers Majienės Ago
tos.

902. Ufartas Juozas, gyv. (24) Buxtehude, Kr. 
Stade, Harburger Str. 14, Litauisches La
ger, ieško brolių Ufartų Prano, Klemenso, 
Antano ir Vlado.

903. Pažereckienė Stefa, gyv. (24) Buxtehude, 
Kr. Stade, Harburger Str. 14, Litauisches 
Lager, ieško savo vyro Pažerecko Prano.

904. Mačaitienė Teklė, gyv. (24) Buxtehude, Kr. 
Stade, Harburger Str. 10, Litauisches La
ger, ieško savo vyro Mačaičio Antano.

905. Stankaitienė Ona, gyv. (24) Buxtehude 
(Kr. Stade), Harburger Str. 10, Litauisches 
Lager, ieško savo vyro Stankaičio Prano.

906. Juodaitis Pranas, gyv. (24) Stade, Harbur
ger Str. 25—14, ieško kun. Barčaičio Si
mono.

907. Gasparaitis Bernardas, gyv. (24) Stade, 
Harburger Str. 25—14, ieško brolio teis. 
Gaspareičio Alberto.

908. Mikalauskas Jonas, gyv. (24) Buxtehude, 
Kr. Stade, Schillerstr. 10, Litauisches La
ger, ieško Rimašausko Jono, buv. Stutthofo 
kone, lagery. Žinantieji ką nors apie jį 
prašomi pranešti.

909. Eimutis Pranas, gyv. Schweinfurt, Litaui
sches Lager, ieško dukters Eimutytės Sta
sės, sūnaus Eimučio Stasio ir Almonaičio 
Prano. Žinantieji ką nors apie jį prašomi 
pranešti.

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus Šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kuri ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
839. Stat. stud. Balynas Juozas, gyv. Hamburg, 

Deutschcr Ring, prašo atsiliepti: stud. arch. 
Balyną Plaerdą, mok. Balyną Antaną, med. 
Milinovičių Adolfą, stud, stat Budriavičių 
Joną, stud. stat. Čeponį Praną ir kitus pa
žįstamus.

840. Rederis Eduardas iš Zella-Melio, ieško 
Jurkūno Andriaus iš Mažos Vorgulos Lan- 
gensalza ap. gyv. vieta: Dragahn Lageris 
prie Dannenbergo.

841. Šuipa.Vincas, gyv. Tolk bei Schleswig, Li
tauisches Lager, ieško vaikų Šuipų Vlado 
ir Onos.

842. Račkauskienė Marija, gyv. Tolk b. Schles
wig, ieško savo vyro Račkausko Boleslovo,
Račkauskų: Kazimiero, Jono ir Uršulės.

843. Lemkis Martynas, gyv. Oxford (Dragahn), 
Kr. Dannenberg, Litauisches Lager, ieško 
savo žmonos Lemkienės Jadvygos, dukters 
Lendraitės Lydijos ir švogerių Rukuižų.

844. Atkočiūnas Alfonsas, gyv. Blomberg, Kr. 
Detmold/Lippe, Litauisches Lager, ieško 
Čipkaus Petro. Januškaitės Marytės, Kul- 
vietytės Onos ir kit.

845. Mačiulaitis Vilius, gyv. Alt-Garge, Kr. Lū- 
neburg, ieško giminių bei pažįstamų.

—Q•—
Lietuviai gyvenantieji Bad-Rehburg (Hann.), 

UNRRA Hospital Team, ieško:
846. Komaras Mykolas — brolio kun. Komaro 

Zigmo ir pažįstamų
847. Linka Kajetonas — giminių ir pažįstamų.
848. Pranskevičius Vilius-Rudolfas — pažįsta

mų.
849. Putna' Jonas — notaro Rimšos ir pažįstamų.

Lietuviai, gyvenantieji Lehrte, Churchill Camp, 
ieško:

851. Pranevičius Antanas — brolio Pranevi
čiaus - Pranėno Stepo ir kitų pažįstamų.

852. Serapinas Petras — pažįstamų.
853. Levinskas Juozas — giminių ir pažįstamų.
854. Gabrielaitis Feliksas — giminių ir pažįs, 

tarnų.

855. Bložės Petras ir Vladas, gyv. Wiesbaden, 
Litauisches Lager, ieško sesers Bložytės- 
Liseckienės Veronikos.

856. Sližys Stasys, ieško brolio Sližio Eugeni
jaus. Pranešti Spu Jonui, (13a) Weiden 
(Obpf.), Lerchenfeldstr. 11.

857. Bakevičius Antanas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško savo žmonos Bake- 
vičienės Augustinos, Gurecko Antano, Di
joko Edvardo ir Statkaitės Valės.

858. Cijūnėlis Jonas, gyv. Regensburg, Gang- 
hofersiedlung, Karl-Laforce-Pl. 1, ieško sū
naus Jono-Vytauto.

859. Boleckis Vadimas, gyv. Wiesbaden, Ljtaui- 
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

860. Pocius Jonas, gyv. Dilllngen/D., Litauisches 
Lager, ieško sūnaus Pociaus Vytauto.

861. Vaičys Jonas, gyv. Schweinfurt, Litaui
sches Lager, ieško Matijošaičio Vytauto.

862. Mikaitienė, gyv. Hamburg, D. P. Schma- 
lenbeck, ieško savo vyro Mikaičio Petro.

863. Dičiūnas Aleksas gyv. Augšburg-Haunstet- 
ten, Flachstr. Nr. 26, ieško savo tėvo Di- 
čiūno Jono brolių Dičiūnų Vlado ir Petro.

864. Šimukonienė Sofija, gyv. Hanau, Litaui
sches Lager, ieško Ekerienės Barboros, 
Večerskio Prano ir kitų pažįstamų.

865. Hornaitė Alma, gyv. Ansbach, Litauisches 
Lager, ieško Bilevičiaus Juozo.

866. Mazūras Balys, gyv. Lubeck, Finkenstr. 1. 
Litauisches Lager, ieško brolio Mazūro 
Aleksoj artimųjų bei pažįstamų.

867. Račiūnas Ignas, gyv. Seligenstadt b. Wurz
burg, Litauisches Lager, ieško brolio Ra
čiūno Zigmo.

868. Rapalavičius Antanas ieško brolio Rapala- 
vičiaus Petro ir sesers Žiulpienės. Pranešti 
Burzdžiui Juozui, gyv. Eichstatt (Bay.), 
Leonrodpl. A. 19.

869. Skibiniauskas Stasys, gyv. Meerbeck, Kr. 
Stadthagen, Litauisches Lager, ieško Ski- 
biniauskienės Michalinos, Turlos Antano, 
Brūzgos Petro ir Guntorjo Kazio.

870. Barmus Ksaveras ir Barmienė - Kavaliaus
kaitė Ida, gyv. Wunsiedel, Hornschuchstr. 
82a, ieško Barmaus Henriko su šeima, Stan
kevičienės Kietos su šeima, Mačiulaitytęs 
Reginos su šeima ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

871. Grigaliūnas Balys, gyv. Wunsiedel, Litaui
sches Lager, Hornschuchstr. 82a, ieško bro
lių Grigaliūnų Stasio ir Vlado bei kitų gi
minių bei pažįstamų.

872. Rumšą Adomas, gyv. Dillingen/D„ Litaui
sches Lager, ieško dipl. ekonom. Venclo
vos Juozo-Vytauto.

873. Juknaitė - Laurinavičienė Marija, gyv. Ra
vensburg, Herrenstr. 41 (Litauisches Rotes 
Kreuz), ieško brolių.Juknų.

874. Žvaliauskas Jurgis, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško Bakūno Petro, Jan- 
čės Antano, Kliuko Kazio, Jankausko Juo
zo, Ramoškos Petro, Špokevičiaus Antano 
ir kitų giminių bei pažįstamų.

Veda N. Girtautas

sporto žinios
Bavarijos krepšinio pirmenybės

Ne per seniai pasibaigė Bavarijos krepšinio 
pirmenybės, kuriose, kaip žinome, dalyvavo 
dvi lietuvių komandos ir laimėjo abi pirmąsias 
vietas, lietuviai parodė visa klase aukštesnį 
žaidimą ir šimtinėmis pasekmėmis pamokė vo
kiečius, kaip žaisti krepšinį. Dalyvavusios ko
mandos vietomis taip pasidalino: 1) Lietuvių I 
(Kemptenas) — be pralaimėjimų, 2) Lietuvių II 
(Miunchenas) — 14 laim., 2 pralaim., 3) Latviai
— 12 laim., 4 pralaim., 4) Schwabing — 9 laim., 
7 pralaim., 5) M.T.V. 79 — po 8 laim. ir pra
laim., 6) Estai — 7 laim., 9 pralaim., 7) Schwa- 
ben (Augsburg) — laim., 10 pralaim., 8) Tur- 
nerbund — 2 laim., 14 pralaim. ir 9) Jahn — 
0 laim., 16 pralaim.

Augsburgas — Miunchenas 5:4
Pereitą sekmadienį Miunchene buvo vokie 

čių stalo teniso rungtynės, kurias laimėjo Augs
burgas 5:4. Pažymėtina, kad Augsburgo rink
tinėje žaidė ir trys lietuviai stalo tenisistai: 
Gerulaitis, Meilus ir Tėvelis, kurie pasirodė la
bai gerai. Atskirų susitikimų pasekmės šios: 
(Augsburgas pirma) Breumeier — Mauritz (Vok. 
meisteris) 1:3, Gerulaitis — Dr. Rosinus 3:1 
(įdomiausios rungtynės, kur Gerulaitis, puikiai 
gindamasis, įveikė dr. Rosinus 3:1), Szabo — 
Strixner 1:3, Meilus — Hoppichler 3:0, Tėvelis
— Labowski 3:1, Schiesl — Allwein 3:0. Dve
jete: Meilus, Tėvelis — Rosinus, Strixner 1:3, 
Szabo, Christ — Mauritz, Hoppichler 3:1, Geru
laitis, Schiesl — Labowski, Allwein 2:3.

Latvių krepšinio turnyras Wiurzburge
Š. m balandžio mėn. 5—8 d. d. Wiurzburge 

įvyko Vokietijoje gyvenančių latvių sportinin
kų krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 12 pa
jėgiausių latvių krepšinio komandų. Turnyro 
krepšinio rungtynės buvo gana aukšto lygio, 
ką rodo ir atskirų runktynių rezultatai, o be to, 
visi gerai žinome, kad latvių krepšinio žaidimo 
klasė yra labai gera. Atsimename dar tuos lai
kus, kai Lietuva — Latvija tarpvalstybinėse 
krepšinio rungtynėse latvių krepšininkai mūsų 
rinktinei „atskaitydavo šimtą“. Daug darbo ir 
pasiryžimo turėjo įdėti mūsų krepšininkai, kol 
galėjo stoti kovon kaip lygūs su lygiais. Tas 
ir buvo pasiekta, nes paskutiniu metu mūsų 
krepšininkai jau ir įveikdavo latvius.

Turnyras buvo vedamas dviejų minusų sis
tema ir nugalėtoju liko Wiurzburgo krepšinio 
komanda pasekme 25:22 (11:15). Wiurzburgo 
komanda žaidė: Blicavs F. Blicavs V. Lerchs

910. Gladutytė Grasilda, gyv. Wiesbaden, Gers- 
dorfkaserne, Litauisches Lager, ieško mo
tinos Gladutienės Jadvygos ir Kačionio 
Romualdo.

911. Žemeckis Vincas, Kempten, Salzstr. 17, 
ieško Makaravičiaus Vinco.

912. Tetmajeris Rudolfas, gyv. (20) Wiecken- 
berg, Kr Celle, Schule, ieško menininko 
Kairio Antano.

913. Marengolcas Liudvikas, gyv. (3) Barnin 
fiber Crivitz, Kr. Schwerin, bei W. Ahrens, 
ieško savo šeimos.

Naujovės aviacijoje
(Atkelta iš 4 pusi.)

norės pasiekti pajūrį ar provinciją. Sikorskis 
netiki, kad jie būtų naudojami nusileisti ant 
stogų, tirštai apgyventuose kvartaluose. Jis 
mano, kad jie galės pasiekti miestų centrus ir 
aikštes, skrisdami vandens keliais, pav., Temze 
Londone ir išlaipindami keleivius visai saugiai, 
kad ir prie Vestmiristerio tilto.

Mr. Sikorskis toliau papasakojo, kad norma
lių lėktuvų pilotams reikia tik 5 papildomų 
skridimo valandų su instruktoriumi ir 10 vai. 
savarankiškai pasitreniruoti, kad jie taptų gerais 
S-51 šoferiais. S-51 saugumo atžvilgiu yra ly
giai saugus, kaip ir kiekviena mašina. Bet atei
tyje jie taps populiarūs, nes pilotui yra laiko 
pagalvoti, apsipręsti prieš nutūpiant. Tirštame 
rūke pilotas turi galimybę leistis žemyn metras 
po metras, ligi jis įsitikins ir pamatys, kad pasi
rinko saugią nutūpimo vietą. Normaliai jis gali 
tūpti 160 km/val. greičiu ir jam negręsia pavo
jus. Priešingu atveju, jis turi progą pasikabinti 
ore ir pagalvoti, — baigia savo išvadžiojimus p. 
Sikorski.

Straipsnio autorius ssvo išvadžiojimus bai
gia pripažindamas, kad britai šioje srityje yra 
dvejais metais atsilikę nuo USA aviotechnikos. 
Tai įvyko todėl, kad britams buvo patarta šiuos 
bandymus atidėti pokario metui. A.B.

Pranešimas
Š. m. vasario mėn. 16 d. mirė 66 metų Ago

ta Vižinienė, gyv. Kybartuose. Giminės 
gali kreiptis į: Allmenfeld Lager, bei (16) 
Gernsheim, Kreis GroB-Gerau.

Padėka
Ponui Br. Keturakiui, p. p. broliams Bakū- 

nams, p. J. Budrevičiui, Liubeko ir Hanau sto
vyklų sportininkams, padėjusiems mano žmo
nai ir man gydantis ligoninėje, nuoširdžiai dė
koju.

Arturas Cenfeldaa

(visi latvių valstybinės krepšinio rinktinės žai
dėjai), Rings, Poltroks, Berzinš ir Grieže. In- 
golštadto — Vitols, šule (abu valst. rinkt, 
žaid.), Raps, Simsons, Janševskis, Peluda ir 
Aiztrauts.

Trečioje vietoje liko Eslingeno krepšinio 
komanda, IV v. — Ambergas, V—VI v. pasi
dalinę Lauingenas ir Marktredevicas,' VII — 
Hanau.

Kitų susitikimų pasekmės šios: Ingolštadtas 
— Ambergas 23:21 (13:15); Hanau — Ambergas 
24:44 (12:19); Lauingenas — Kaselis 45:31 (23: 
12); Lauingenas — Ambergas 21:49 (14:29); 
Lauingenas — Fischbachas 36:31; Lauingenas — 
Ingolstadtas 24:44 (20:17).

Trumpos žinios
• Pereitą sekmadienį Glasgowe buvo vienos 
įdomiausių futbolo rungtynių Anglija — Škoti
ja, kurias po septynių pralaimėjimų prieš Ang
liją tradicines futbolo rungtynes sunkiai lai
mėjo Škotija 1:0. Visą rungtynių laiką Škoti
jos rinktinė buvo persvaroje ir tik paskutinėse 
minutėse pasisekė nuginkluoti Anglijos futbolo 
rinktinės vartininką Swiftą, kuris buvo vienas 
geriausių žaidėjų aikštėje.
• Tarpvalstybinės futbolo rungtynės Austri
ja— Vengrija Vienoje prie 55.000 žiūrovų bai
gėsi 3:2 Austrijos naudai. Pirmame kėlinyje 
Vengrija Szikos įvarčiu veda 1:0, bet tuoj 
Austrijos Deckeris išlygina 1:1. Tas pats Szi
kos, kėliniui baigiantis, vėl įkerta 2:1 Vengrijos 
naudai. Antrame kėlinyje vengrai įsimuša sa
vižudį įvartį ir pasekmė 2:2. Austrai lieka 
žaisti 10, nes Deckeris susižeidžia ir turi palikti 
aikštę. Rungtynėms baigiantis, austrų pusdeši- 
nis puolėjas Melchior įmuša pergalės įvartį 3:2 
Austrijos naudai. Tuo būdu Austrija atsire
vanšavo už 1945 m. pralaimėjimą Budapešte 
2:0.
© Šveicarijos Futbolo Taurės pusfinalinėse 
futbolo rungtynėse Lausanne — Servette Genf, 
kad ir pratęsus, baigėsi 1:1, Ziuricho Grashop- 
pers — Young Boys 2:0 Grashoppers naudai.
• Nors ir diskvalifikuoti, Švedijos vidutinių 
nuotolių bėgimo meisteriai Haegg ir Andersson 
dar šiais metais startuos Sovietų Sąjungoje ir 
U.S.A.
© Prancūzai jau sudarė savo krepšinio rink
tinę Europos krepšinio pirmenybėms, kurios 
prasidės Šveicarijoje balandžio 30 d. Iš senųjų, 
Kaune matytų žaidėjų dalyvauja Roland, Les- 
mayoux, Frezot (barzdočius).

Pranešimas prenumeratoriams 
ir skaitytojams

Dėl laiko stokos negalėdami į gausius už
klausimus individualiai atsakinėti, čia duodame 
bendrą pranešimą, kuriuo prašome visus suin
teresuotuosius vadovautis:

1. Pavieniai užsiprenumeruoti „Mūsų Ke
lią" gali tik tie tautiečiai, kurie negyvena sto
vyklose ir kuriems stovyklos yra sunku pasiek
ti. Šiaip kitiems laikraščiu patogiausia apsirū
pinti pas mūsų platintojus, kurie yra jau be
veik visose stovyklose.

2. Prenumeruojantiesiems laikraštį atskirai 
arba grupėmis iki 5 egz., prenumeratos kaina 
nustatoma 3,— RM mėnesiui. Trumpiausia* 
prenumeravimosi laikas — du mėnesiai.

Pastaba: Nuolatiniams platintojams išplati
nantiems daugiau 40 egz., duodama nuolaida: 
ligi 100 egz. — 10%, daugiau 100 egz. — 15% 
nuo susidariusius už išplatintus laikraščius su
mos.

3. Vis dar pasitaiko asmenų, kurie atsiunčia 
neapmokėtus paieškojimus ir prašo juos skelb
ti. Pranešama, kad dovanai skelbiami tik tų 
tautiečių paieškojimai, kurie prideda Komiteto 
pažymėjimą apie neturtingumą. Visi kiti, 
siųsdami paieškojimo skelbimus, turi kartu at
siųsti po 2,— RM už kiekvieną paieškomą as
menį. Pinigus siųsti perlaida arba geriausia, 
ypač gyvenantiems ne amerikiečių zonoje, re
gistruotuose laiškuose, kai siunčiamos sumo* 
nėra didesnės 30,— RM.

4. Siunčiant perlaidas, būtinai pažymėti, už 
ką pinigai siunčiami: už laikraštį, paieškojimo 
skelbimus, anglų kalbos vadovėlį ir 1.1. Jei 
kur paštas neleidžia antroje pusėje perlaido* 
rašyti, tai trumpai galima pažymėti pirmoje 
perlaidos pusėje, žemiau siuntėjo adreso.

5. Prancūzų ir anglų zonose gyveną platin
tojai ir šiaip asmens, esą mums skolingi stam
besnes sumas, gali pinigus pervesti per vietinį 
banką, adresuodami: „Mūsų Kelias" Konto Nr. 
8133, Bayerische Hypotheken- und Weobeei- 
Bank, Filiale Dillingen a. d. D.

„Mūsų Kelio" Redakcija

g| MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla 

Leidžia Redakcinis Kolektyvas: 
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — AL Laikūnas ir

Ant Musteikis
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a. D.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos Išraiškos šokio menas
** „Draugas“ Nr. 19 duoda LAIC žinią apie 
valstybinius dvarus Lietuvoje. Ten rašoma: 
„Sausio mėn. pabaigoje Vilniuje įvyko Lietu
vos žemės ūkio specialistų suvažiavimas, ku
riame, kaip praneša „Pravda“ Nr. 20, aktyviai 
dalyvavo ir Maskvos specialistų delegacija. Su
važiavimas tęsėsi penkias dienas. Suvažiavimo 
patalpose buvo suruošta paroda, kurioje „vado
vaujantieji kolchozai buvo išstatę pavyzdžius 
įvairių žemės ūkio augalų, duodančių aukščiau
sią derlių respublikoje“. Suvažiavime buvo 
pranešta, kad Lietuvoje jau veikia 80 sovehozų. 
** „Draugas“ praneša, kad šių metų rugpiūčio 
mėnesyje, Naujorke įvyks lietuvių katalikų 
kongresas. Kongresas prasidėsiąs lietuviškomis 
pamaldomis. Toliau apie kongreso numatomus 
darbus nieko neparašyta.
** „Garsas“ Nr. 5 praneša tokią žinią: „No
voje Ruskoje Slovo“ paskelbė, kad SSSR ne- 
pristačiusi Lietuvai 80 milijonų dolerių vertės 
maisto, vaistų ir rūbų siuntinio, kurį buvo pas
kyrusi UNRRA. Dėl to UNRRA atstovas p. 
Conti pasakęs, kad ateityje pašalpa bus siun
čiama tik paskiriems gyventojams.
** „Draugas“ Nr. 53 praneša, kad Latvijos 
ministeris JAV perėjęs katalikų tikėjiman. Lai
kraštyje rašoma: „Palyginti trumpu laiku visa 
eilė žymių asmenybių atsivertė katalikybėm 
Prie jų tenka priskaityti ir dr. Alfredą Bilmanį, 
Latvijos ministerį Vašingtone. Dr. A. Bilmanis, 
kaip ne kartą esame pastebėję, yra energingas 
ir Latvijos ir visų Baltijos valstybių laisvių gy
nėjas. Tais reikalais yra parašęs ir išleidęs vi
są eilę knygų.“
** „Amerika“ skelbimų skyriuje duoda žinią, 
kad artimiausiu laiku išeina plati Lietuvos isto
rija angliškai. Istorija parašyta kun. Tomo Cha
se (Čižausko). Įžanga parašyta Wm. H. Cham- 
berlaino. Žemėlapius yra paruošęs prof. Pakš
tas. Istorija apimanti įvykius iki 1946 metų ir 
kainuosianti 3 doleriai.
** „Amerika“ Nr 10 praneša, kad į JAV at
keliavo iš Švedijos Jurgis Savaitis. Jurgis Sa- 
vaitis, būdamas Švedijoje, redagavo lietuvių 
laikraštį „Svetur“.
** „Dirva“ praneša, kad artimiausiu laiku De
troite įvyks Lietuvai Vaduoti Sąjungos metinis 
suvažiavimas — seimas. Apie LVS seimą lai- 

. kraštis pasižada kiekvienam numeryje duoti ži
nių. Tai bus jau iš eilės šeštasis LVS seimas. 
Detroite jis įvyksta tik todėl, kad Detroito 
LVS yra iš eilės įsteigtas šeštasis skyrius, šiuo 
metu tokių skyrių JAV jau veikia 15.
** Dar ir dabar katalikiškam pasaulyje tebe- 
komentuojama paskutinieji popiežiaus tokie

įvairios
Pasaulinė kronika

• Paskutiniai japonų povandeniniai laivai, ku
rie dabar tiriami Amerikoje, galėjo važiuoti po 
20 mazgų, o Amerikos — tik po 12 mazgų.
• Europoje DP asmenų ir pabėgėlių yra 
1.700.000 asmenų. Iš jų 850.900 yra nerepatri- 
juotini. Rusų pabėgėlių priskaitoma iki 100.000, 
Iš kurių 75.000 yra Prancūzijoje. 900.000 DP 
yra Vokietijoje, daugiau kaip 100.000 — Austri
joje, 66.000 — Italijoje ir 20.000 — vidur. Ry
tuose. Lenkai sudaro didžiumą, baltų priskai
toma apie 200.000 ir jugoslavų — apie 140.000.
• Austrijoje anglų ir amerikiečių kariuome
nės yra apie 40.000, o prancūzų — apie 7.000.
• Japonijoje rinkimus laimėjo dešinieji ir vi
durio partijos, o komunistai pasiliko mažumoje. 
Pagal paskutinius rinkimų duomenis, liberalai 
parlamente turės 135 vietas, pažangieji — 95, 
nepriklausomieji — 89, socialistai — 87, komu
nistai — 5 .ir kitos partijos — 52 vietas. Pirmą 
kartą rinkimuose dalyvavo moterys.
• Suomijos šeši ministerial su premjeru prie
šakyje išvyko į Maskvą tartis dėl pastovios 
taikos sąlygų.
• Argentina per pirmąją balandžio pusę eks
portavo 191.000 tonų kviečių ir kukurūzų.
• 4 milijonams kiniečių gręsia bado mirtis, jei 
nebus pristatyta maisto, praneša UNRRA.
• Sovietų Sąjunga užsakė Šveicarijoje 20 mi
lijonų laikrodžių. Šis užsakymas apima dvejų 
metų Šveicarijos laikrodžių gamybą eksportui.
• Danijos vyriausybė yra pakviptus! 44 vals
tybes dalyvauti žemės ūkio kongrese, kuris nu
matomas š. m. spalių mėn. Kopenhagoje.
• Hamburge didžiulis gaisras sunaikino apie 
40 tonų žaliavos, skirtos parafino ir vazelino

, gamybai.
• Gegužės 1 d. Bavarijoje, ministerių tarybos 
nutarymu, paskelbta nedarbo diena.
• UP praneša, kad Sovietų Sąjunga ir Jugo
slavija pripažinusios naująją Graikijos vyriau
sybę.
• Abisinijos imperatorius Haile Selassie su 
savo žmona ir dukterimi atvyko į Neapolį, iš 
kur vyks į Vašingtoną.
• Prezidentas Trumanas reikalauja glaudžių 
prekybos ir pramonės santykių su Kinija.
• Š. m. balandžio 19 d. Tautų Sąjunga turėjo 
savo paskutinį posėdį. Nuo tos dienos jos vei
kimas sustabdomas ir dokumentai perduodami 
Jungtinių Tautų Organizacijai.
• Jungtinių Tautų Organizacijos tarptautinis 
teismas pradėjo veikti nuo š. m. balandžio 19 d. 
Teismo būstinė Haagoje, Olandijoje. Nuo tos 
pat dienos nustojo veikęs buvęs tarptautinis 
teismas. 

gausūs kardinolų paskyrimai. Jie, be abejo, tam 
tikra prasme yra ir politiniai katalikų bažny
čios siekimai. Katalikų bažnyčia, kad ir nes
kelbdama karo, turi gerų progų savo politika 
vesti karui prieš bažnyčios priešus. Naujų Kar
dinolų paskyrimas ir yra to ideologinio karo 
prieš komunizmą sustiprinimas. Čia patiekiame 
„Dirvoje“ tilpusį straipsnelį apie vieną naujai 
paskirtą Amerikos kardinolą — Spellman. „Dir
va“ rašo:

„Naujai paskirtas kardinolu New Yorko ar
kivyskupas Francis Joseph Spellman yra retas 
žmogus įvairiais požiūriais. Jis yra vienintelis 
iš aukštųjų dvasiškių, mokąs skraidyti lėktuvu. 
Lakūno pažymėjimą jis įsigijo Italijoje 1926 m.

Toliau, jis yra žymus poetas ir rašytojas. 
Už savo raštus paskutinių trijų metų bėgyje jis 
gavo $ 250,000 ir visus tuos pinigus paaukojo 
labdarybės tikslams. Taipgi jis yra pirmas ar
kivyskupas, pardavęs knygą kinui (movies). 
Metro-Goldwyn-Meyer rengiasi pagaminti fil
mą pagal Spellmano kūrinį “The Risen Sol
dier“.

Dar galima pridėti, kad Spellman yra vienas 
artimiausių dabartinio popiežiaus Pijaus XII 
draugų. Jis yra vienas iš nedaugelio, kuriuos 
Pijus XII priima savo privačiame bute, Vati
kane, ir su kuriuo popiežius savo privačioje 
koplyčioje kalba rožančių. Ši yra pati didžiau
sia kataliko privilegija šioje žemėje.“
** „Dirva“ Nr. 6 praneša: Patirta, kad Dr. E. 
Turauskas, lig šiolinis B ALF įgaliotinis Šveica
rijoje, pasitraukė iš savo pareigų. Būk, dėl jo 
vienpusiškos veiklos lietuvių pabėgėlių tarpe 
buvo kilę didelio nepasitenkinimo. Kas bus 
nauju BALF įgaliotiniu, tuo tarpu dar nežino
ma. Tai paaiškės, kai BALF pirmininkas kun. 
Končius, dabar esą Europoje, atsilankys Švei
carijoje.“
** „Dirva“ Nr. 7 rašo apie Aug. Griciaus ra
šinį — Meno atgimimas Tarybų Lietuvoje — ir 
tą straipsnį kiek komentuoja. Anot laikraščio, 
vienoje straipsnio vietoje Gricius sako: — 
Nuostolių vokiečiai Lietuvos menui pridarė už 
25 milijonus rublių. Tarp dingusių didelės me
ninės vertės paveikslų esą ir Čiurlionies kūri
niai. — Bet štai ir antroji medalio pusė. Iz- 
vestijos praneša, kad Lietuvos liaudies komi
sarų nutarimu, iš Vilniaus į Minską išvežta 
8.000 muziejinių eksponatų ir 36.000 knygų.
** Dienraštis Amerika praneša, kad kovo 
6 d. į JAV iš Italijos atplaukė vyskupas P. Bu- 
čys. Atkeliavusi svečią Naujorke sutiko spe
ciali dvasiškių priėmimo delegacija.

Dr. B. Vargas

žinios
• Suvorovo Ordeno I laipsniu Sovietai apdo
vanojo gen. J. T. McNarney, Amerikos karinių 
pajėgų Europoje viršininką, ir prancūzą gen. 
J. Koenigą.
• Vengrijos premjeras ne per seniai buvo pri
imtas gen. Stalino.
• Maskvos radijas praneša, kad Olandijoje 
organizuojasi pogrindinis hitlerinis veikimas, 
kurį toleruoja olandų valdžios pareigūnai.
• Kinijos komunistai plačiu mastu puola Pe
kino — Mukdeno geležinkelį. Jie, naudodami 
artileriją, suardę keturis geležinkelio tiltus.
® Gromyko iš Sovietų ambasadoriaus pareigų 
JAValstybėse atleistas ir paskirtas nuolatiniu 
Saugumo Tarybos delegacijos nariu. Jo vieton 
ambasadoriumi paskirtas N. V. Novikovas.
• Italijoje užsiregistravo jau 60 partijų, nes 
birželio 2 d. numatyti rinkimai.
• AP praneša, kad Europoje yra 20—30 mi
lijonų vaikų, kuriems trūksta maisto. Tai gy
vybiška problema, sako Hooverio patarėjas 
Maurice Pate.
o Iš Teherano pranešama, kad tarp Irano ir 
Azerbeidžano dalinių prasidėjusios kovos, nors 
Irano generalinio štabo karininkas tai nepatvir
tinęs oficialiai.
• UP iš Stokholmo praneša, kad Švedijoje 
baigiamas statyti didžiausias pasaulyje ciklo- 
tronas. Jis statomas požemyje, netoli Stok
holmo.
• Popiežius priėmė 500 amerikiečių, kovos 
laivo Misouri įgulą. Laivas grįžo iš Turkijos.
• Austrija iš Italijos vis reikalauja pietinio 
Tirolio.
• Vokietijos prekybos laivynas padalytas 
taip: D. Britanija gauna 46%, Amerika — 18%, 
likusiąją dalį — Rusija ir Lenkija.
o Šveicarija nori prisidėti prie JTO, bet kar
tu reiškia pageidavimą pasilikti neutralia pagal 
1815 metų tarptautinį įstatymą.
• Dar 97% Mandžūrijos yra Sovietų ar komu
nistų rankose. Komunistai esą tokioje padėty
je, jog jie galį užimti Harbiną, Daireną, Kiriną 
ir kitus mažesnius miestus.

Naujos atominės bombos
INS praneša, kad darbiečių partijos konfe

rencijoje prof. Laski pareiškęs, jog JAV dabar 
turinčios tokią atominę bombą, kuri pajėgtų 
sunaikinti iš karto dvi valstybes — Illinois ir 
Indianą. Kiti šaltiniai tą teigimą paneigia.

Apšaudytas amerikiečių lėktuvas
AP iš Vienos praneša, kad JAV karo trans

porto lėktuvą 37 mm pabūklais apšaudę keturi 
rusų kovos lėktuvai, kai šis skridęs į Tulno 
aerodromą šalia Vienos. Rusų naikintuvai bu
vę tie patys, kuriuos jie gavo iš Amerikos pa
gal skolinimo ir nuomos sutarti.

Išraiškos šokio meno evoliuciją tenka pra
dėti 1903 metais, kada garsioji Aisedora Dun
can atvežė iš Amerikos Europon šokio rene
sanso idėją.

Aisedora Duncan, ieškodama naujo, laisvo, 
individualaus ir natūralaus judesio, šokio mene 
padarė tikrą perversmą.

Jai turėjo labai didelės įtakos Graikų šokio 
menas. Antikinio šokio meno pagrinde buvo 
natūralus, laisvas judesys.

Aisedora Duncan, iš Graikų paėmus tą šo
kio mintį, savaip sutvarkė ir suteikė savitą for
mą. Šokio mene ieškojo judesio formos ir nau
jos laikysenos.

Naujos judesio formos pagrindu turėjo būti 
natūralus, organiškas, laisvas, sveikas, paneigęs 
bet kokį nenatūralumą judesys. Be to, išraiš
kos meno šokis turėjo tarnauti ne vien šokiui, 
bet jame ieškota ir gilios auklėjimo prasmės.

Aisedpros Duncan skelbiama nauja šokio 
idėja pasklido labai plačiai. Tos idėjos pagrin
dais susikūrė eilė mokyklų Amerikoje ir Euro
poje: Šveicarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje ir kt.

Išraiškos šokio meno mintis kilo kaip tik 
tuo metu, kai iš viso moteris panoro išsilais
vinti, tapti savaimingą, pilnateisė pilietė; tuo 
metu, kai buvo pradėtas griežtesnis moterų ju
dėjimas ypač Anglijoje.

Išraiška šokio mene — tai sugebėjimas iš
reikšti vidinius žmogaus pergyvenimus ritmi
nės gimnastikos pagrindu.

Per ritiminę gimnastiką išmokstama tikslin
gai, gražiai ir nuosaikiai valdyti savo kūno ju
desius.

Pasiekus gražaus tikslingumo, tais pačiais 
judesiais sugebama išreikšti žmogaus vidinius 
pergyvenimus. Tokiu būdu išraiškos šokio me
ne atsiranda individualizmas ir kūryba.

Individualizmas — nes šokėjai ritminė gim- 
nsatika ir vėliau pasiektas jos fizinis gebėjimas 
leidžia išryškinti judesiais savo vidaus nuotai
kų pasaulį. Išraiškos meno šokėjų yra įvairiau
sių charakterių, tą charakterį nustato šokėjos 
individualybė.

Antroji išraiškos šokio meno pusė — auklė
jamoji Jos pagalba auklėjama atskira asmeny
bė jautresniam meno išgyvenimui. Todėl iš
raiškos meno šokio nėra vien teatro operų pri
taikomasis, kamerinis, koncertinis, bet didele 
dalimi jisai skiriamas asmenybės Išgyvenimo 
pilnumui išreikšti judesiu.

Išraiškos šokio meno ryšys su muzika yra 
labai glaudus. Jis arba visiškai tiksliai muzi
kinius kūrinius interpretuoja arba to meno at
stovui, sukūrus šokį ir davus mintį, sukuriama 
muzika; bandoma taip pat ir be muzikos šokį 
įgyvendinti.

Išraiškos šokio meno negalima išmokti, to 
meno atstovai tik parengiami kūrybai, tačiau 
kuria jie patys.

Jie parengiami ritminės gimnastikos prie
monėmis ir parengiami savo išgyvenimus iš
reikšti judesyje matoma forma. Išraiškos meno 
šokis, ieškodamas laisvės ir laisvos kūrybinės 
minties, kaskart vis labiau populiarėja.

Nuo individualaus, pavienio kūrėjo ieškoma i

Stadijų galimybės Prancūzų zonoje
1) Tiubingeno universitete.
1945/46 m. žiemos semestre Tiubingeno uni

versitete buvo įregistruota 287 lietuviai stu
dentai.

Tiubingeno universitete veikia šie fakultetai: 
medicinos, filosofijos, ekonomijos, teisės, gam
tos — matematikos, teologijos ir baltistikos. 
(Lituanistikos katedra vadovaujama prof. A. 
Salio ir prof. Skardžiaus.)

Vasaros semestre (pradžia gegužės mėn. 
2 d.), tikima, naujai įsimatrikuliuoti, bent į me
dicinos fakultetą, bus labai sunku. Pirmo se
mestro visai nebus.

Dauguma studentų gyvena privačiai, mieste. 
Veikia ir studentų bendrabutis.

Visai lietuvių kolonijai yra bendra valgykla, 
kurią perėmė globoti UNRRA. Tikima, kad 
maistas pagerės.

Prašymus priima ir platesnių informacijų 
duoda Tiubingeno Lietuvių Studentų Atstovy
bė (Tubingen, Hindenburgplatz 4).
2) Freiburgo Universitete

Žiemos semestre studijavo 33 lietuviai stu
dentai.

Veikia šie fakultetai:'^nedicinos, ekonomi
jos, teisės, gamtos-matematikos (su miškinin
kystės skyriumi) ir teologijos.

Į visus fakultetus studentai priimami be di
delių sunkumų, išskyrus medicinos fakultetą.

Vasaros semestro pradžia gegužės mėn. 2 d.
Norį studijuoti turi atidirbti 56 valandas 

prie universiteto atstatymo bei tvarkymo dar
bų. Kambarį susirasti nesunku.

Veikia studentų valgykla UNRRA-os glo
boje. Maistas neblogas.

Prašymus priima ir smulkesnę informaciją 
suteikia Freiburgo L. Studentų Atstovybė (Frei
burg i. Br., Kartauserstr. 21).

3) Mainzo Universitete
Prancūzų valdžios organų pažadėta, kad 

daug lietuvių studentų galės patekti į Mainzo 
universitetą, kuris pradės veikti tik vasaros se
mestre (apie gegužės mėn. 15 d.).

Veiks šie fakultetai: filosofijos, ekonomijos, 
gamtos-matematikos, teologijos ir teisės. Me
dicinos f ak. vasaros semestre nenumatomas ati
daryti. 

ir kitų varijantų, kuriamos grupės, siekiant tam 
tikros kūrybos vieneto, bet ir grupėje leidžiama 
nenustoti savitos individualybės.

Čia tenka paminėti visą eilę iki šio karo vei
kusių mokyklų, kuriose formavosi ir brendo iš
raiškos šokio menas, kurios kaip tik ir padėjo 
pagrindus tolimesnei išraiškos meno šokio evo
liucijai. Tai Aisedoros Duncan mokykla Miun
chene; Jagnes Dalkiores Helleraux prie Dres- 
deno; Gūnterio Miunchene; Rudolf von Labau 
Berlyne, pastaruoju metu Londone; Mary Wig- 
mann Leipcige; Palciea Dresdene; Rosalia Hla- 
deck Vienoje ir Jutta Klamt Berlyne.

XX amžiaus išraiškos meno šokis tai yra 
atgimimo šokis, kuris eina nuo senų klasinio 
baleto formų prie naujo, kiekvienai tautai bū
dingo individualaus išraiškos šokio meno.

Išraiškos šokio meno mokykla buvo ir Lie
tuvoje. Baigusi užsienyje išraiškos šokio meno 
studijų mokslą. Danutė Nasvytytė 1939. X. 10 
d. įsteigė Kaune išraiškos šokio meno ir ritmi
nės gimnastikos studiją Ši studija be pertrau
kos veikė nuo 1939. X. 10 d. iki 1944. VIL 5 d. 
Kaune.

Išraiškos šokio meno ir ritminės gimnasti
kos studijų tikslas: kūrybiškai plėtoti ritminę 
gimnastiką ir išraiškos šokio meną, ruošti rit
minės gimnastikos mokytojas ir šokėjas meni
ninkes.

Studijoje veikė: 1) ritminės gimnastikos pe
dagoginis skyrius ir 2) išraiškos šokio meno 
skyrius.

Programoje buvo einama teorijos ir prakti
kos mokslo dalykai. Studijoje mokslas trukda
vo: ritminės gimnastikos pedagoginiam skyriuje 
treji metai, išraiškos šokio meno — penkeri 
metai.

Per nepilnų penkerių intensyvaus metų dar
bo laikotarpį studijai teko išgyventi visokių 
dienų ir labai nepatogių sąlygų darbo nuotai
kos atžvilgiu, bet įvairiausios kliūtys ryžtingo 
darbo nesukliudė.

Įsikūrusi studija turėjo pirmaisiais metais 
vos 22 mokinius, antraisiais — 60 mokinių it 
taip palaipsniui mokinių skačius'kasdien augo 
ir mokyklos vardas populiarėjo. Paskutiniuoju 
metu 1944 m. mokinių skaičius siekė iki 300.

Danutės Nasvytytės vadovaujama išraiškos 
šokio meno ir ritminės gimnastikos studija iš
leido pirmąją laidą — ritminės gimnastikos mo
kytojų 7 asmenis ir dvi išraiškos šokio šokėjas 
menininkes — Aldoną Valeišaitę ir Liuciją Gri- 
galiūnaitę, kurios turi teisę ruošti viešus šokio 
koncertus ir vadintis išraiškos šokio meno at
stovėmis. Iš gausių koncertų, suruoštų metų 
bėgyje lietuviškai visuomenei, studija tapo me
ninio susidomėjimo centru.

Jos tiesioginis tikslas gi buvo sukurti lietu
višką išraiškos šokio meno kolektyvą, kuris 
vaizduotų mūsų tautos nuotaikų ir vilčių pa
saulį. Pirmasis tautiniu požiūriu didesnysis pas
tatymas buvo ruošiamas Čiurlionio simfoninė 
poema „Miške“ ir Gruodžio „Jūratė“. Deja, li
kimas lėmė kitaip — bebaigiamą darbą teko nu
traukti.

Studija su gastrolėmis aplankė Estų sostinę 
Taliną, kur buvo itin maloniai sutikta.

Imatrikuliacija prasidės balandžio mėn. 20 d.
Mainze jokios lietuvių stovyklos nėra. Leng

vas susisiekimas su Wiesbadeno lietuvių sto
vykla. Bet ten administracija priimti studijuo
jančius Mainzo universitete (prancūzų zonoje) 
atsisakė. Tuo tarpu UNRRA-os išlaikomo stu
dentams bendrabučio nenumatoma. Miestas 
sunaikintas, todėl gyvenamųjų butų maža.

Rektoriatas — Goldgruberstr. 46. U-to sė- 
kretoriatas — Flakkaserne.

Smulkesnių informacijų gali duoti Prancūzų 
zonos ir Wiesbadeno Lietuvių Studentų Atstovy
bė (Wiesbaden, D.P. Camp 563, Schiersteinstr.).

Prancūzų zonos Lietuvių Studentų Atstovy
bės adresas: Tubingen, Hindenburgplatz 4.

Kazys Pemkus, 
Prancūzų zonos L. Studentų 

Atstovybės Pirmininkas

Atspausdintas mokslo veikalas apie 
priešistorine Lietuvos kultūra

Dr. phil. MARIJA ALSEIKAITĖ-GIMBU
TIENĖ. LAIDOSENA LIETUVOJE PRIEŠIS
TORINIAIS LAIKAIS. Turinyje: Laidojimo 
būdai priešistorinėje Lietuvoje (pvz., milžin
kapiai, mirusiųjų deginimas ir nedeginimas). 
Lietuvos teritorijos paskirstymas į kelis kapų 
tipus. Atskirų baltų (aisčių) kilčių — ypatingai 
lietuvių — susikūrimo pradžia ir jų ribos. Pa
goniškasis mirusiųjų kultas Lietuvoje (pvz., ne
mirštantis mirusysis, vėlė, mirusiojo baimė, ka- 
pas-mirusiojo gavenimo vieta, mirusiajam de
damos įkapės, pomirtinio pasaulio charakteris, 
laidojimo apeigos: konservavimas, šermenys, 
aukos, mirusiųjų valgydinimas).

Veikalas parašytas Lietuvoje 1942—1944 me
tais, kaip disertacija Vilniaus Universiteto Hu
manitarinių Mokslų Fakultete, naudojantis at
liktų naujausių archeologinių trinėjimų Lietu
voje ir kaimynuose duomenimis. Spausdinta 
Tūbingene vokiečių kalbą, kad knyga būtų 
prieinama'Skandinavų, Pabaltijo ir kitų kaimy
ninių tautų mokslininkams. Pridėta santrauka 
lietuvių kalba.
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