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TAUTA ir -KALBA
1. Gimtosios kalbos branginimo klausimas 
Dažnai mes girdime, had savo tėvu kalba reikia 
mylėti ir branginti, nes ji esanti didžiausias 
tautos turtas. Dar XVI a. hun. M. Dauhsa savo 
Postilėje rase, kad „gimtoji kalba yra bendras 
meilės rysys, vienybės motina, pilietiškumo 
tėvas ir valstybės sargas“. Daukšos nuomone, 
nykstant kalbai, nykstanti kartu ir taika, vie
nybė bei dorovė.
Tai girdėdami, ne vienas saves klausia, kodėl 
gi reikia taip savo kalba branginti, is kur kyla 
jos tokia nepaprasta svarba ir reikšme. Kitas 
net itaria, ar tai nėra tik skambus, bet tusti per
dedančių patriotujzodziai. Jiems išrodo, jog „kaip 
pavadinsi, taip nepagadinsi“.
Pagrindą, kodėl savo kalba reikia branginti, ra
sime įvairiai suprantančiu. Yra ir tokiu, kurie 
si klausima issprendzia labai paprastai, nelau
žydami ilgai sau galvos: savo kalba reikia my
lėti todėl, kad tai musu, kalba. Žinoma, tokiu 

klausimo „išsprendimu“ nedaug kas pasitenkina. 
Ne viską, apie ka galėtume pasakyti „musu“, 
jau taip ir verta branginti. Kai kuo vertėtu, net 
nusikratyti, pav., kokiais nors „musu“ liurbiš
kumo bruožais. Tad ieškoma kitu rimtesniu pa
grindu. Daugelis lietuviu, pavydziui, savo kalba 
myli, brangina ir net ja didžiuojasi todėl, kad te
betiki dar „Austos". „Varpo“ ir „Tėvynės Sargo“ 
laikais suformuluotais tvirtinimais, jog lietuviu 
kalba esanti gražiausia, skambiausia, turtingiau
sia ir seniausia is visu kalbu, kad ji labai svarbi 
mokslui ir net gimininga su sanskritu, nors ir 
ne kiekvienas žino, kas tasai sanskritas.

Žinoma, labai malonu, jei gali apie savo gim
tąją kalba pasakyti, jog ji graži, turtinga, svarbi 
mokslui. Juo labiau malonu, jei tai pripazista ir 
svetimeji. Vis dėlto specifinė gimtosios kalbos 
vertė gludi ne čia. Jei taip is tikrųjų butu, tai 
tautos kuriu kalbos mažiau „gražios“, visai pro
tingai padarytu ju atsisakiusios ir pasisavin- 
damos kokia nors „gražia“ kalba, bet taip ne-
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daro ne viena sąmoningą ir kultūringa tauta. 
Tad, matyt tikrasis gimtajai kalbai branginti 
pagrindas yra ne jos gražumas ar kitos pa 
nasios ypatybes, bet koks nors kitas.

Norėdami si klausima isspresti, turime gerai 
pasižiūrėti, kokia is tikrųjų šio klausimo esmė. 
O ji yra ne kas kita, kaip klausimas, koks yra 
santykis tarp tautos ir jos kalbos.

Pasirinkę toki kelia, primiausia ir turime pasi- 
, žiūrėti i pačia kalba, kad galėtume i rupimą 

klausima atsakyti. j

2. Žodžio ypatumai.
Tūlas-mano, jog žodis esąs visai nesudėtingas. 
Jis tesąs tik tam. tikros abstraktines sąvokos 
simbolis. Dėlto jie ir negali suvokti, kodėl žmo
gus privalo daugiau vięna kalba branginti, kaip 
kuria kita. Pavydzdziui, žodžiai arklys, Pfe'rd, 
ckeval, tokiu žmonių galva, reiškia viena ir 
ta’pacia tam tikro gyvulio sąvoką, kuri visur 
esanti ta pati ir nėra nei lietuviška, nei vokiška, 
nei prancūziška. Kodėl gi žmogus privalo ypa- 
tingtai branginti žodi arklys, o ne Pferd ar
ba ckeval?

Apie kai kuriuos žodžius, tiesa, galime pasakyti, 
kad jie yra tik abstraktiniu sąvoku simboliai, bet 
apskritai visos kalbos atžvilgiu to pasakyti ne 
galime. Žodis, be savo sąvokinio turinio, dažnai 
turi dar ivairiu kitu elementu-vaizdiniu emociniu . 
ir kit. Jau tik paėmė žodžio a_rklys sinonimus 
žirgas ir kuinas, pamatysime, kad jais pasa
koma ne tik arklio sąvoką, bet ir tam tikri jo ypa
tumai, o pavadinę ji kuziuku, ypatingai ryškiai 
pasakysime dar, ir emocija, kuria mums tasai 
arklys sukelia.

Taip isiziureje i žodi, rasime jame gana ivairiu 
elementu. . įsiklausė i tokius žodžius, kaip 
dzirgzti, grikšėti, čiurkšti, pastebime, kad 
jie stengiasi pakartoti gamtos garsus: dzirgzt, 
grikst, ciurkst. Ir ne tik gamtos garsus žmo
gus stengiasi savo kalba atvaizduoti, bet ir ju
desius. Turime daug kalbos garsu ir žodžiu, 
kurie yra tik tiesioginis tam tikru judesiu vaiz
davimas: žirgt, strikt, liuokt.... Štai daina 
pamėgdžioja ožiuko šokinėjimą:

Turėjo bobutė
Žila ožiukai

Bandzik — bandzik
Kampan —•’ in-kampan, . 
Oi vindė — pletindė 
Petruska — laida. ...

O štai anties plaukiojimas:
O sklydur — pludur 
Du gaigaluku 
Malūno ežerėly.

Trinka ritasi:
Sarangė marangė po suolu susirangė.

Is tokio kalbinio gamtos judesiu pamėgdžiojimo 
bei vaizdavimo turime ir posakius: kiskis strik
si, voverytė liuoksi, diedas ant krosnies susi- 
marangojo, čiūčiuoja liūliuoja ant mariu 
laivelis. . . .

Šiuose žodžiuose ypatingai galima pastebėti 
vaizduojamųjų judesiu tempą (strikt-strikt, 
trukt-trukt ir striuokt, liuokt) ir ritmą (čiū
čia, liūlia).
Reikia pastebėti, kad daugelis sios rusies žod
žiu stengiasi kartu pavaizduoti ir garsa ir ju
dėsi, kaip ir gamtoje judesys labai dažnai susi
jęs su garsu: pakabakst, pakabakst, pas- 

_ livikst — ir atšlubavo sens diedas; gaidys tik 
lap, lap, lap ir perlėkė per duobe.

’Taip žmogus savo kalbos garsais stengiasi pa
vaizduoti ne tik šiaip daiktu, bet net sviesos ju-

• dėsi: pentineliai svytru-svatru, kamanėlės, 
bl izgu-bla zgu. Šiais žodžiais stengiamasi pa
vaizduoti pats pentimi ir kamanų spindesys, svys- 
ciojimas.

Panašiai, kaip garsus ir judesius, žmogus savo 
kalba išreiškia ir kitus savo ispudzius, nuotaikas, 
jausmus. Tie jausmazodziai pradžioje ne būtinai 
turi būti net „prasmingas žodis". Kieno nors su
jaudintas, nubudęs arba nudžiugęs, nuobodžiau
damas, žmogus saukia arba kartoja įvairius lyg 
ir beprasmius garsus, kurie ir žodžiais dar sunku 

#pavadinti, Štai tokia vienu „beprasmiu“ žodžiu 
daina:

Tatalo lylio.
Sa du to sa du to,
Eigituto, tuto tuto, 
Saduto, tuto. ' t

įskaudintas, nusigandęs, nusiminęs žmogus su
suks ai! oi! ui, ui, ui. . . .

Is situ susukimu ilgainiui atsiras ir tikras žodis:
Vargšas pravirko: Ui, ui, ui, mano kirve

lis! ...
Pakabakst, pakabakst, paslivikst ir atšlubavo 

senas diedas klausdamas: - Ko taip uju- 
juoji? .<

Kaip čia is ui', ui, ui atsirado ujujuoji, taip 
is ai! aičioti, is vai! - vaitoti ir tt.

Labai ryškiai žodyje atsispindi ir žmogaus pa
žiūros bei nusistatymai. Kas nors sakydamas 
apie kita, jog tasai svankscia, vapa, plem
pia, tauzija . . . , miauzgia, zurbloja . . . , 
krioši, kėpso dausinėja, bizdena,
strapalioja...........aiškiai pasako, jog jam kal
bamojo'asmens kalba, verkimas,, sėdėjimas, ėji
mas nepatinka, o žodžiuose kalba, žygiuoja, 
rauda . ... — jaučiame visai kita nusistatymą, 
kaip ir žodžiuose vaikelis, vaikutis, vai- 
keliukas ir vaikezas, vaikuzas.

Čia suminėti žodžio ir apskritai kalbos ypatu
mai ja paverčia didele dalim aidinčios, trinkan
čios ir ūžiančios gamtos aidu, garsiniu jos ju-
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dėsiu atvaizdu, visokios įjelos ir 
džiaugsmo pro klyksmą išsiverži
mu is žmogaus sielos, jo dispozi
cijos ir moraliniu nusiteikimu iš
raiška, o ne vienu tik protinės 
abstrakcijos simboliu.

Šie ir eilė kitu dar kalbos'ypatumu 
padaro tai, kad kalboje atsispindi 
ta salis, kurioje šia kalba kalbama, 
šia hilba kalbančios tautos budin
gieji dvasios ypatumai ir tos tautos 
istorinis kelias.

3. Tėvynė tautos kalboje
Pasiziureje siek tiek i žodi, jau ga
lime numanyti, kaip ir tautos tėvynė 
atsispindi jos kalboje. Tauta savo 
kalbos garsais, kaip mateme, sten
giasi ne tik pasakyti sąvokas, bet 
taip pat atvaizduoti ir jos matomus 
judesius bei girdimus garsus. Bet 
taip kalboje gali atsispindėti tik 
tautai artimai pažįstama aplinku
ma. Nepazistama jai pasauli sun
kiai tauta gali išreikšti net sąvo
kiniais žodžiais. Visi gerai žinome, 
koks vargas tautai, kai ji, ligi tol
gyvenus primityvu gyvenimą, pra- Pakeleivis 
deda kultureti ir susiduria su ter
minologija naujai pazistamiems 
dalykams pavadinti ir naujoms sąvokoms išreik
šti. O jai ardau nepazistamo pasaulio judesiu 
ir garsu tiesioginiu budu atvaizduoti visai negali. 
Lietuviu kalboje, pavyzdžiui, neisgirsime kalnu 
aido nei ju upiu triukšmingos sroves, Joje ne- 
siskardena liūtai su tigrais nei marga papugu 
gimine. Svetima krasta savo kalboje tauta vaiz
duoja tik analogiškai pagal panašius savo krašto 
dalykus. Bet tėvynės gamta joje atsispindi labai 
gyvai. Savo kalboje mes gyvu gyviausiai girdime 
ir melancholiška siaurės miško ošima, ir ramu 
Lietuvos upiu sruvenimą, ir sienpiuviu dalgiu 
lankoje zvangejima, griztanciu is ganyklos karvių 
mykimą, cezejima ant stogo žvirbliu. . .

Įsiklausydami i musu gimtąją kalba, mes paste
bėsime, kad joje skardenas! ne tik musu krašto 
žmogus, ne lik gyvulys, paukštis ir vabzdys, bet 
ir tariamai bežade negyvoji gamta bei augme
nija. Kalbėdami mes sakome, jog upe šniokš
čia, šnara, čiurlena, teškena . . . , pelke 
burga, žliugsi . . . , kelias, laukas dunda, 
trinka, dunzga,.., purvynai marma, pleška, 
sliurpia . .. , giria ūžia, ošia, šlama, gaud
žia, treška, siaudžia..., žole, lapai šlama, 
šiuša, šiurena, ziugzda,šnibžda, šiulena, 
kugžda..., vejas uzia, pučia, šlamščia, 
švilpia..., lietus šniokščia, kliokia, pli
aupia, ceza, capsi . . ., griaustinis tranko, 
trinka, traiskina, dunda, dudena, urscio- 
ja..., o net ir saltis treška.

Suprantama, jog daug daugiau, negu „bežadė"

negyvoji gamta ir augmenija, kalboje skardenas! 
gyviu pasaulis.

Klausydamiesi gyvuliu ir žvėreliu, isgirsime, kad 
jautis baubia, mauroja, riaumoja, karve 
mukia, mykia, bliuvauja, veršeliai bliauja, 
avis bėbia, ožkos mekena, kiaule kriuksi, 
kriugia, žviegia, šuo amsi, kiauksi, arza, 
urzgia, unkščia, kaukia, ciucena, kate kni
aukia, miauksi, murkia, niurna, vilkai kau
kia, tralaloja, lape kiauksi, lokys murma 
bliauja, hiskis ubauja, ežys burkuoja, ni
urna, pukši ir net pelyte cypia ir krabžda.

Žymiai gausesnis paukščiu būrys dar įvairesniais 
balsais shardenasi. Lakštingala čiauška, čiul
ba, suokia, lakštuoja, vyturys čirena, cir- 
vena, civyruja, čyruoja, gegute kukuoja, 
gandras klegena, balandis burkuoja, uzia, 
turkią, peleda ubau j a, uhauja, kuvėkcioja, 
griežle griežia, strazdas kužda, tetervinas 
burzda, ulda, burbuliuoja, žąsys gagena, 
girgsi, dada, antis kvaksi, višteliai ciepsi, 
ciksi, kiurkeioja, kalakutas sabuldoja.klykis 
klykuoja, šarka krykštauja, žvirblis ceza, 
čirškia, ciulda, čiuksi, parplys parpia, je
rubė čirškia, cekslelė ceksnoja.piepalas piep- 
si, zylele cypčioja, startele cikcioja, slankos 
pypcioja, tutlys. tutli uo j a, perkūno ozelis me
kena, baublys baubia, kranklys, varna kran
kia, dudukas dudena, mažasis nykštukas cir
pia, o ir visi kiti sparnuočiai čiulba, ulba, 
tralena ar kitaip saviškai gieda.
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I si koncertą iterpia savo baisa ir šliuzai,' ro
pliai bei vabzdžiai. Jie šnypščia, cypia, kur
kia, kvarkia, kvaksi, tušuoja, birbia, bim- 
bią, dūzgia, turkią, zyzia, zvimbia, zirzia.

Bet uz visus daugiau skardenas! pats žmogus. 
Kalbėdamas jis klega, balbutoja, švebeld
žiuoja, erza, bamba, klebena, blerbia, ar- 
mazupja, o kai būrys susirenka, ir lalėti pra
deda, kvatoja, kikena, prunkščia juokdama
sis, verkdamas striūbauja,niauzgia.sniupsi, 
kosėdamas krungzdzia, jis čiaudi ir-zagsi, 
valgydamas srebia, sliurpia, šlemščia, slėp
si, cėpkoja, cėploja, dainuodamas tralia- 
liu.oja, ra liuo j a,valioja, niūniuoja, zurkia, 
nelaimes ištiktas aicioja, aimanuoja, ujujuo- 
ja, vaitoja, sirgdamas krenkscia, kriuni, 
kriokia ir net miegodamas knarkia, kroscia, 
šnypščia, švilpia...
Darbo nusitveręs, žmogus ne mažiau skardehasi, 
trinka, bilda ir krabžda. Ardamas, jis, bota
gu pliaukšėdamas, niuksi savo arklius, šie
naudamas žvangina ir čerkši, dalgiu, važiuo
jant jo ratai darda, barška, o arkliu pasagos 
cinksi, vandeni semiant svirtis girgžda, aud- 
ziant staklės dūzgena. . . Ir taip per dienas 
žmogus poškina, ęyskina, kauksi, pliaukši, 
dzirzgina, cinksi, cilina...
Visi šie garsiazodziai turi istisas seimas savo 
giminaičiu ivairiu kategorijų žodžiu tarpe— daik
tavardžiu, būdvardžiu, prieveiksmiu ir kit. Daug 
kas perkūną ir dunduliu vadina, lietu purks- 
liu, purvus marmalyne. Taip yra atsiradę ir 
baubalius, būbė, čiukčė, kniauklys, cyru- 
lys, uldukas, luputis, kryklė, gagonas, 
cekslelė, turklys, byzgėlė ir daug kitu pana
šiu vardu.
Is visu siu pavyzdžiu jau galime matyti, kaip 
plačiai tautos kalboje aidi josios tėvynės garsu 
pasaulis. Ir kas geriau i juos isiklausys, gales 
pastebėti, kad ne tik pats garsas čia atvaizduo
jamas, bet net ir smulkus įvairiausi jo niuansai, 
ka ypačiai ryškiai galime pastebėti žodžiuose, 
vaizduojančiuose įvairius paukščiu balsus.

įvairius musu krašto gamtos ir žmogaus jude
sius lietuviu kalba taip pat gyvai atvaizduoja: 
upe vingur-vingur vingiuoja, pelke liula,, 
ežeras teliūskuoju, tyvuliuoja, ribuliuoja, 
liūliuoja, miskas, medžiai, siūbuoja, linguo
ja, siūruoja, avižėlės kalne zvyluoja, vejas 
plazda, tvoskia, lietus siulkina, slikcioja, 
žaibai bliksi, žybsi, karvė dribsi, stirna stri
uoksi, kiskis striksi, voveris liuoksi, katė, 
pelė šmižinėja, pauksziai plasnoja, lap- 
stena, purpsi, straksi arba kaip nors savaip 
juda- kielė kidykscioja, gandras dibu-dibu- 
dibt, dimbina, gervė capu- capt capena, 
kultupis kinkcioja, o ir visi kiti ivairus gyviai 
vis savaip kruta, kirba, šliaužioja- žuvelės 
kribzdavibzda vinguriuoja, vabzdžiai smei- 
zioja. . .
Pats žmogus yra tikras strakalas makalas. 
Dar visai mažas būdamas, jis jau visomis ketu-
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riomis kėburiauja, o užaugės, jis eidamas 
kunkt-kunkt kunklina, zirgtrzirgt žirglio
ja, stypt-stypt stypina, dilbina, kinkuoja, 
maklina, o apraišęs klibykscioja, ūpo pa
gautas stripalija, ikauses strapalioja, nenu
stygdamas ko nors, trepuciuoja, galva maka
luoja, rankomis maskatuoja, kėtoja, pasi
kinkęs kokia palaike kumelele, smjgsciodamas 
ir smigodamas botagu, tabaluoja,' ka atsi
pusiu peiliu plaudamas, žilina, kai vaikai siulus 
madaruoja, motina juos skepscioja, pasi
taiko, kad koks netikša slystelejes ciuztelia 
ir pakeperstelia. ' '
Taip mes savo kaĮboje ne tik girdime savo tė
vynės aida, bet ja ir, sakytume, matyte matome, 
nes visa, kas tik tėvynėje yra paslankaus ir ju
draus, charakteringu sau budu juda ir musu kal
boje.

Judesius vaizduojantieji žodžiai, aišku, turi taip 
pat savas žodžiu seimas. Turime tokius žodžius, 

į kaip drimba, strakalas, makalas, vingilis, 
keperza, dilba, madaras ir daug panašiu.

Pastebėtina, kad kalba stengiasi atvaizduoti net 
ir statines situacijas: jis kept ir kėpso, kvempt 
ir kvempso, krioši, stypso, styri, vėpso.

Savo tėvyne kalbėję girdėti ir matyti galime juo 
geriau, kad kalba turi priemonių atvaizduoti ne 
tik pačius garsus, bet ir ju vyksmą.’ Kalbėdami, 
pav., apie staugimą, galime pasakyti, kad vilkas 
sustugo, staugia, stūgauja, stuguriauja, 
stugtelia ir dar kitaip. Šiuo budu mes netik 

K kalbos garsais imituojame staugimo garsa, bet 
ir to staugimo eiga. .

Visi šie kalbos ypatumai ir igalina žmogų savo 
kalbos ‘garsais vaizduote atvaizguoti savo gy
venamąja sali.

4. Tautos dvasia kalboje
Kalboje ryškiai iškyla aikštėn ir'tautos dvasios 
ypatumai. įsiklausius, pav., i lietuviu kalba, krinta 
i aki lietuvio pastabumas, ypatingai ausylumas 
ir akylumas. Žiūrėdamas, pav. i einanti žmogų, 
lietuvis ta jo ėjimą aptaria įvairiausiais žodži
ais, kuriu kiekvienas vis pabrėžia koki budinga 
kalbamojo asmens eisenos ypatumą. Lietuvis la
bai gerai girdi įvairias garso skirtybes. Einantysis i 
jam slep-slep slėpsi, klapt-klapt klapsi, 
lepsi, lapatoja, kauk.si, kabarkstuoja, 
skrėpsi, sniuokstuoja. ...

Kartu jis gerai pastebi ir regimuosius to ėjimo 
ypatumus. Žiūrėdamas i einanti, lietuvis sako, 
kad einantysis zirgt-zirgt žirglioja, makt- 
makt maklina, bizdi-bizdi bizd.ena, kunk
lina, dilbina, tūpsi, kinkuoja, stypina, tur
sina, peslina, knapsi, klibykscioja, kib
li n a.. . Stengiasi kartu pasakyti net matomumą 
ir antrinius vyksmus, susijusius su stebimuoju 
ėjimu. Šviesia diena einantysis švytruoja, prie
blandoj dūluoja, dumpsoja, pries veja eida
mas plasta, susilenkęs eidamas, kūprina, 
sausu keliu, eidamas dulkena, ka nešdamas
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stirena, kukstaroja, taruskina, rioglina. . . 
Pastebi bartu ir ėjimo ypatumus, kylančius is 
einančiojo budo arba nuotaikos. Viepas kiūtina, 
spūdina, hitas cimpina, gūripa, trecias hly- 
voja, klipytuoja, dausinėja, dūlina, plun
kia, demzia, dengia, žengia, žygiuoja.
Kaip lietuvis įvairiu vyksmu skirtybes pastebi, 
labai vaizdingai matome is dainų ozelio.
Kai bobutė ji myli ir glosto, jis šokinėja labai 
smagiai

Mandzig -dzig 1
Man dzeki.

Uz padauziskuma gavės per kulnus, gal net 
raišdamas, nešinas:

. Vipsum, daldum,
Vipsum, daldum.

O „karcemėlėj baliavojes, kailihelius prauliojes“, 
jis grizta visai nelaimingas:

Ukum, pukum, 
Ūku m, pukum.

Budingai iskvla kalboj ir tautos vaizduotės ypa- 
tumai. Rasime tautu ir labai menkos vaizduotės. 
Tokiu tautu ir kalba bus labai nevaizdinga. Bet 
yra tautu, kuriu vaizduote sujaudina net paprasti 
kasdieniniai dalykai- Siu ir kalba bus vaizdin- 
gesnė. Be vaizduotės žmogus tiesiog pasakys, 
kad jam salta darosi, vėsu, o lietuvis, pavyz
džiui, sako, kad jam veršiukai nugara laižo. 

Vėsumo ispudis jam tuojau sukelia liežuviu lyz- 
ciojimo vaizda. Be vaizduotės žmogus pasakys, 
kad vežimas apvirto, vežamieji javai nuo vežimo 
nusmuko, o vaisduotės žmogus sako vežimas 
apsiteliavo. Senas žmogus jam sukelia per
senusio medžio vaizda- senis jau braška. Neū
žauga jam primena mazga- kada tas mazgas 
užaugs? Nagan paimtas žmogus jam primena 
laužiama uodega ozi- jam dabar gerai uo
dega užlaužė.

Del tokiu tautos vaizduotės ypatumu kalboje 
ir prisiveisia tokiu pasakymu: krosnis sugri
uvo, boba subyrejo, 'bobos ropes rauna 
(barasi), jam nugara laisto, skalbia, velėja, 
ji nasrus aušina, eina žvaigždes skaity
damas, jis uodega ikiso, grizo žąselius 
gaudydamas, parėjo nosim ardamas. . . .

Greta su vaizduotės ypatumais kalboj iškyla ir 
tautos emocijų bei dispozicijos i pasaulio bei 
gyvenimo apraiškas pobūdis. Pasiklausė, pav., 
lietuvio kalbos, galime spręsti, kad lietuvis yra 
ne tiek dramatiškos dvasios, kiek lyriškos. Kal
boje lietuvis vis pasigauna deminutyvu, ivairiu 
mažybiniu ir maloniniu žodžiu, hurie jo kalbai 
teikia švelnumo, grakštumo ir lyrizmo. Lietuvis 
pasakys ne tik obelėlė, avytė, karvutė, bro
lelis, tėvėlis, bet net ir eičiau namučiu, na- 
mytuzėlio, pasibardamuciu, dainos reforma 
jis dainuos cįuladytėle lylio, rylia ryluzi, tū
tai, luto lilitėle. . . .
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Jis turi šiam reikalui daugybe įvairiausiu prie
sagų įvairiems jausmo niuansams reikšti. Is 
vieno žodžio motina galime pasidaryti motutė, 
motuzėlė, motinytė, motinėlė, motusytė, 
motinuzėlė, motuzaite, motulytė, močiute, 
močiutei^ ir dar daugybe kitu, kurie daugiau 
ar mažiau vis kita jausmo niuansą pabrėžia.
Šie kalbos ypatumai parodo,, kad sios kalbos 
tautai budinga toks jausmo švelnumas ir lyriz
mas, nes visuotinai kalboje tėra tih tai, kas yra 
budinga tautos dvasiai.
Kartu kalboje budingai iškyla, kiek tauta linkusi, 
ar nelinkusi, pav.. i sąmoju ir kokio tasai są
mojus pobūdžio. Jis gali būti bumorinis arba 
daugiau ironiškas ar net sarhastiskas. Vienos 
tautos jis bus švelnus, kita pasirodys' daugiau 
linkusi i vulgaruma, cinizmą ar drastiskuma.
Pasiklausė, kaip musu žmonės kalba, tuojau iš
girsime, kad jie koki perkarusi sutvėrimą pa
vadins mušiu giltine, kokia perdaug narsiai 
bešūkaujančia menkysta pelių perkūnu, men
kas vaisęs gaidžio skerstuvėmis, didele ap- 
velta knyga veršio plaučiais ar jaknomis, 
didžiai narsiu besidedanti gaidžiu, sėdančiam 
patars: nesėsk smagiai, atsiplosi tetule.........
Panašiu žodžiu ir posakiu isgirsime labai daug. 
Juose jaučiame daugiausia humoro, kiek ironi
jos, bet sarkastinio, tulžingo juoko žodžiu lie
tuviu kalboj sunkoka rasti. Tiesa, lietuvis turi 
gana daug niekinamųjų žodžiu. Išrodo, kad vi
sokia menkysta jam kelia paniekos jausma. Ne
tikusi žmogų jis pavadins nemeigėliu, mėme, 
vėpla, kokio barbaliaus nieku kalba- tala- 
vojimu, tauzijimu/ blerbimu, prastai vaik
ščiojanti- keverza. . . Net fizinius trukumus 
pazymiiitieji žodžiai turi dažnai niekinamojo at
spalvio, nors is tikrųjų del to ka nors niekinti 
nėra pagrindo. Pav., raisis, klisis, kupris, 
zlibis. Bet visi šie žodžiai rodo, jog tie daly
kai, keldami lietuviui paniekos jausma, nekėlia 
jokio juoko. Lygiai jis nelinkęs, kaip kai kurios 
tautos, ir i vulgaruma, cinizmą bei drastiskuma. 
Kitkart prof. A. Sennas rado lietuviu kalboj 
viena „stipru“ žodi -rupūžė. Gal but, kad to
kiu „stiproku“ žodžiu galima butu musu kalboj 
ir dar vienas hitas sumedžioti, bet tai lietuviu 
kalbai nebudinga. Be to, ir tie lietuviu „sti
prieji“ žodžiai toli gražu negali prilygti įvairiems 
kitu tautu „trijų aukštu" motinos minėjimams 
ir kitiems i juos panašiems.
Šia is kalbos duomenų daroma išvada patvir
tina ir pats gyvenimas. Kitas, musu mastu ma
tuojant, net pažymėtinas nepraustaburnis, išgir
dės kai kuriu kalbu vulgarishuosius žodžius ir 
pastebėjęs tu tautu žmonių tokiu žodžiu pamė
gimą, imasi uz galvos ir is pasipiktinimo spiaudo 
sieksniniais spiuviais.
Panašiai kalboje iškyla ir tautos moralinis rim
tumas ar nerimtumas ir jautrumas. Rimtumu 
pasižyminčios tautos kalboje žodžiai Dievas, 
dvasia, tėvynė ir kiti panašūs yra vis taurios 
reikšmės. Visus taurius dalykus tokia tauta y- 
patingai išskiria ir savo kalboje.

Pasižiūrėję i musu pačiu kalba, pastebėsime, 
kad savo kaimyną lietuvis pavadins Juzu, Pau
lu, Ambrazu, Kaziu, bet šventieji bus tik 
Jurgis, Ambraziejus, Kazimieras. ■. . . Jei 
kas pradėtu kalbėti apie sv. Kaži arba Ka
ziuką, lietuvis jaustųsi įžeistas.
Moralini blogi lietuvis jautriai išskiria ir savo 
kalboje, nebenaudodamas jam aptarti tauriuju v 
žodžiu. Jei apie dora žmogų sako numirė, i 
anuos amžius persikėlė, nuėjo pas Dieva, 
pas tėvulius, tai apie nedorėli tesako nud- 
vėsė, pastipo, nusispardė, nusistagaravo, 
nuspaksėjo i pragara.
Panašiai žiūrėdami i kalba, jos žodžius ir įpras
tine tu žodžiu vartosena, galime is ju išskaityti 
ir įvairius hitus budinguosius tautos dvasios 
ypatumas. Ir tai visai suprantama- kas yra žmo
gaus dvasioje, kas žmogui patrauklu ar- kas ji 
atstumia, neišvengiamai iškyla Jo kalboje. O jei 
tai budinga ne tik paskiram asmeniui, bet ir -V 
visai tautai, tai toki dalykai ir kalboj pasidaro 
visuotini.

5. Tautos istorija kalboje
K. Būga sako, jog, kasinėdami gilios senovės 
žmogaus sodybas, dažnai randame šuns kaulu, 
bet jie maža mums tegali apie ta gilia, praeiti 
pasakyti. Daug daugiau sužinome, pradėję ty
rinėti šio gyvulio varda. Lygindami ta varda z 
įvairiose kalbose, galime susekti, kada žmogus 
suni prijaukino ir įvairius kitus dalykus. Mat, 
kalba yra tarsi koks praeities dokumentu archy
vas. Reikia tik išmokti juos skaityti. Rašytiniai 
dokumentai nieko nekalba apie lietuviu praeiti 
pries XI a. Vis dėlto apie ja mes, palyginti, 
gana daug žinome. O tos žinios is dalies is 
kalbos duomenų. Naudodamiesi lyginamosios 
kalbotyros metodais, sužinome, kad mes esame 
indoeuropiečiu tautu seimos narys, kad ir musu 
protėvynė, kaip ir kitu indoeuropiečiu, buvo vi- z 
durinėj juostoj, kur augo beržas, kurio vardas 
bendras indoeuropiečiu kalboms. Taigi musu 
kalba yra tarsi koki musu tautos metrikai, o tie 
beržo ir kitos musu protėvynės augmenijos ir 
gyvūnijos vardai, tarsi koks antspaudas, kad tais 
musu metrikais niekas neabejotu.
Kalba mums pasako ir musu giminaičius, gimi
ningas tautas bei kiltis. Tirdami žemės kalba 
(toponomastika), sužinome net koki plota buvo 
apgyvenę kai kurie jau šiandien mirė tie musu 
-giminaičiai. Jei kitu duomenų ir neturėtume, 
tai pv. dzuku krašto Laipalingio ir Berznyko 
miesteliu bei Azagio ežero ir kitu vietų vardai 
mums aiškiai pasakytu, jog senovėje ir šiame 
kampe jotvingiu gyventa, nes mes tuos vieto
vardžius būtume kitaip ištarė.
Toliau tirdami savo praeiti, pasižiūrime, kokiu 
žodžiu is musu kiti yra pasiskolinę ir kokiu mes 
is kitu. Štai suomiu ir ju. giminaičiu kalbose 
randame ištikusiu dar pries musu era is musu 
pasiskolintu žodžiu. Is to mes ne tik sužinome, 
kad tuomet esame su jais kaimynai buvę, bet
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had musu senoliai jau anuomet buvo gana kul- 
turingi žmones. Jau tuomet ju melstasi Dievui 
(suom. taivas) ir perhunui (s. perhele), gyventa 
dūminėj troboj, buria vadino pirtim (s. pirtti), 
turėta, daržai (s. tarka), aptverti stiebais'(s. 
slivas), tarp buriu būdavo palikta spraga (s. 
rako). Jie jau dirbę žemę, nes žinojo vagas.

Dr. J. Basanavičiaus portretas

javus, sėmenis,- žirnius, rugius .... laike 
avinus, ožius, žąsis, parsus . . , Žvejodami 
gaude ungurius, lasisas, vėžius . ir t. t.

Panašiai sužinome, kad seniausieji musu san
tykiai su rusais buvo prekybiniai. Jie IX—XII a, 
mums su parduodamomis prekėmis padovanojo 
ir pipiro, šilko, stiklo, asilo, katilo, čerpes 
ir kai kuriuos kitus vardus.
Atsispindi kalboje ir tautos tikėjimas, verslas, 
papročiai. Net kai daug kas gyvenime išnyksta, 
išlieka kalboje tu daiktu uz juos pačius patva
resni kalbos paminklai. Šiandien jau niekas 
nebetiki laumėmis, bet medžiuose vis tebeauga 
laumiu šluotos (tokios ypatingai išaugusios 
sakos), kurios musu senoliu laikais laumėms 
praversdavusios, o pievose velnio barzdos (to
kia kuokštais auganti žolė), kurias dar musu 
tėvai, ka pamėtė, velniui užsukdavo, prislėgdami 
akmeniu, kad velnias, norėdamas išlaisvinti savo

barzda, gražintu pagrobta ar paslėpta daihta. 
Ir šiandien sakome nelabasis, pajuodėlis, 
vianasnirpslis, kuriuos prasimanė musu tėvai, 
vengdami minėti „tikraji“ velnio varda, kad 
tasai hipsas prie ju neprikibtu. Be to, jo vardai 
vienasnirpslis, arhliakojis, hipsas yra pa
minklas, kaip ta velnią musu tėvai vaizdavosi,

kokio budo jiems jisai iš
rodė. v

Is žodžio arklys (is senes- 
niojo artlys), kuris pakeitė 
senaji šio gyvulio varda 
ašva, mes galime spręsti, 
kad tai artoju, žemdirbiu 
kalbos žodis, nes tautos, 
kurios bastosi, nedirbda- 
mos žemės, neardamos, jo
kio gyvulio nepramins ari
amuoju gyvuliu.

Šiandien mes koki begėdi 
vadiname neraliuotu gy
vuliu. Ne kiekvienas ir 
žino, kad tuo žodžiu pava
dinimas reiškia ta pat, ha 
ir pavadidimas kiaule. O 
čia turime paminklą vieno 
musu ganymo papročio — 
piemens raliuodavo tik ki
tus gyvulius, bet kiaulių 
neraliuodavo.

Turėdami vietos ir noro, 
galėtume taip daugybe pa
vyzdžiu suminėti, kaip kal
boje susikuria viso istorinio 
tautos kelio, jos tikėjimo, 
gyvenimo budo ir papročiu 
paminklai, del ko kalba 
virsta tautai plačia jos is
torijos knyga. i

A. Varnas

lygios vertės ir 
tautai. Gimtoji 
senoliu ir tėvu

Del visu čia minėtu ypa
tumu jokiu budu žmogui 
negali būti visos halbos 

lygiai brangios, o juo labiau 
kalba mums pasakoja musu 
ilga kelia is protėvynės i da

bartines sodybas, is pirminės būties i kultūros
aukštumas, jos santykius su kaimynais, jos ko
vas, vargus ir laimėjimus. Joje dar tebegyvena 
praėjusiu tautos kartu mintis ir ju sirdis joje 
tebeplaka. Ji pasakoja mums, ka mylėję musu 
senoliai ir ko neapkentė, kas juos džiugino ir 
liūdino, hd jie gerbė, ka taurumu ir ka niek- 
syste laike. Ji pagaliau yra musu pačiu dvasi
nis atvaizdas, kiek mes esame atvaizdas musu
tėvu ir senoliu. Todėl, kas gerbia savo tėvus 
ir senolius, kam šventa tėvu salis, pagaliau, 
kas nenori paniekint save, savo dvasios išraiš
ka, negali užmiršti ir paniekinti ir savo gim
tosios kalbos.
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Lietuviu tautinės sąmonės kelias
/ Dr. A. Stanys

Senoji Lietuva savo galybės apogėjaus pasiekė 
XV a. pirmaisiais dešimtmečiais. Jos valstybės 
galybė tada pasiekė aukščiausiojo kulminacijos 
taško. Tai buvo milžiniška rytu Europos impe
rija, kurios politinis svoris buvo juntamas ir vi
soje Europoje. Bet tuo pačiu metu i Lietuviu 
tautos organizma isiskverbe ir pirmieji destruk- 
tyviniai daigai, privedė tauta prie lihiminiu krizių. 
Jau valstybės galybės klestėjimo Vytautiniais 
laikais buvo padėtas kertinis akmuo didžiajam 
musu tautinio organizmo sopuliui— vadovaujan
čiojo luomo nutautėjimui, jo atskilimui nuo Viso 
tautos kūno, nuo viso kamieno. Sis procesas 
vyko palengva, bet tolydžiai per keletą amžių. 
Jau XVI a. vadovaujantis Lietuvos visuomenės 
sluogsnis buvo žymia dalimi nutautes. Tiesa, tąs 
nutautėjimas nebuvo visapusishas. Tai buvo tik 
lenkiškosios- kalbos, lenkiškosios visuomeninės 
santvarkos, lenkiškosios siektu ideologijos pa
sisavinimas. Viešajame gyvenime dalyvaujanti, 
su lenkais nuolat bendraujanti stambesnioji Lie
tuvos bajorija jau kalba lenkiškai, ji taip pat 
jaučiasi su Lenkijos šlėkta sudaranti viena so
cialini sluogsni, viena luomine bendruomene, 
tačiau valstybine prasme susiliejimas neįvyksta. 
Lietuvos bajorija ne tik XVI, bet ir XVH ir 
XVIII a. t. y. iki pat nepriklausomo gyvenimo 
pabaigos', išlieka sąmoningais Lietuvoj savaran
kumo gynėjais, savo krašto patriotais. Tad Lie
tuviu tautos istorinis tragizmas glūdėjo ne val
stybinės idėjos praradime — ji niekad nebuvo 
prarasta, niekad nebuvo palaidota, bet tame, kad 
valstybingumo prado saugotoja', atskilę nuo 
tautos masės, prie jos nebegrįžo. Vadovaujančio 
visuomenės sluogsnio nutolimas nuo visos tautos 
masės nėra buvęs vien Lietuvos reiškinys. Ta
čiau kitur šitokiu reiškiniu pabaiga yra buvusi 
kitokia. Kitur sitohi nutolimą parodžiusiu sluo- 
gsniu ainiai vėl grizo prie tautos masių ir su
siliejo su jomis i viena tautini organizma, susi
liejo bendram darbui, bendram tautinės kultūros 
tautinės pažangos ugdymui. Tuo tarpu Lietuvos 
bajorijos atskilimas buvo negrįžtamas, jis reiškė 
galutina pasisalinima is tautinės bendruomenės. 
Tai buvo tautos apiplėšimas. Apiplėšimas juo 
skaudesnis, kad paskum save šioji bajorija nu
tempė ir dali lietuviškosios liaudies. Čia gludi 
viso šio tautos skaudulio esmė.
Kas šiandiena prisimena, kad, pv„ toks Prusu 
Hohenzollernu karalijos galybės kūrėjas Frid- 
ridias II, vad. Didžiuoju, is tikrųjų atrodė dau
giau prancūzas negu vokietis, kad kaip rašyto
jas jis tik prancūziškai terašė. Vis dėlto niekas 
niekad jam neprimetė, kad savo genijų jis butu 
pašventęs Prancūzijos, bet ne savo krašto labui. 
Kas, pv., yra sielojęsis, kad Napoleono karu 
meto Rusijos aristokratija taip pat buvo tokie 
pat prancūzai, kaip ir Napoleono kariai, kad 
su rusu liaudimi dažnas is ju net susikalbėti 
negalėjo. Niekas ju prancūzais vis dėlto nelaiko,
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o pati fakta vertina tik kaip tam tikros epochos 
kulturini reiškinį. Žinoma, tik taip tegali būti ' 
vertinamas ir lietuviškosios bajorijos aplenke- 

—įįmas. Šitas reiškinys tragišku virto ne pats 
per save, ne tada, kada bajorija aplenkėjo, bet 
tada, kada ji neišgirdo atbudusiu tautos rtiasiu 
šauksmo bendram darbui, kada i tautinio lietu- 
viū sąjūdžio vadu pakvietimą i bendra darba 
vieno savo nario plunksna atsakė pasibaisėti
nuoju „Przenigdy“ - „Niekuomet“ - niekuomet 
nebendradarbiausime. Čia gludi visas tragizmas, 
nes sis „Przenigdy“ galutinai isriskino tautos 
didiji apiplėšima, jos milziniskaji nuostoli. Pa
jėgiausieji, geriausiai pasiruošė, tautos sūnūs 
atsisakė dirbti savajai bedruomenei.

Lietoviskoji tautos mase, kaimo gyventojai val
stiečiai .nuo XVI a. vilko sunku baudžiavos 
junga. Viešajame gyvenime nedalyvavo ir jokios 
itakos jam neturėjo. Lietuviškoji liaudis skurdo 
savo vargingose bakūžėse, vargo prie arklo ir 
su piautuvu rankoje. Ji puoselėjo savaja tautine 
kultūra, kure tautini liaudies mena, bet iškelti , | 
ji i viešuma, savo sielos gelmes pasauliui pa
rodyti nepajege.Jai neprieinamos buvo civilizuo
tojo pasaulio vartojamos priemones, pirmiausia 
literatūra. Taip ilgus amžius lietuviu tauta gy
veno skilusi i dvi dalis i svetimus dievus 
besivaikančia diduomene ir i skurdo slegiama, , 
socialiniu neteisybių spaudžiama liaudi. Tiesa, 
dar XVI a. buvo pavieniu patrijotu balsu, sau
kiančiu visus grizti i lietuviškumą, tačiau soci
alinio gyvenimo raida buvo nesulaikoma, ir pra
raja tarp abieju tautos daliu tolydžio plėtėsi.

Bręstanti tautine krize, tiesa, ilgai buvo nepas-. 
tebima. Nepastebima del to, kad viešajam gy
venime viešpataujančios bajorijos pasirinktajam- 
keliui niekas nedarė hliuciu, kad mieganti lie- 
luviskuju masių sąmone neišleido jokio šauks
mo. Žinoma, ir is lietuviškosios liaudies kartais 
atsirasdavo vienas antras sviesuolis, issimoksli- 
nes žmogus, tačiau daugumas tokiu šviesuoliu ~ 
sau vienas pergyveno didelio skausmo valandų, 
tačiau neturėjo drąsos išeiti i viešuma.

Pirmasis ir ryškiausias lietuvis muzikas revo- 
liucijonierius buvo Strazdelis. Bajoriškoji XIX a. z 
pradžios tradicija ji mums vaizduoja kaip mu
žikiškąjį diama. Savo gyvenimo bei poelgiu 
formos atžvilgiu jis gal toks ir buvo. Tačiau 
šio jautrios sielos ir gilaus poeto noras viespa- 
taujanciajai „jegomosciu“ visuomenei kiekvie
name žingsnyje iškirsti kokia kiaulyste, demon
stratyviai 'atmesti visas ju' rafinuoto ir tuščiai 
saldaus mandagumo formas, nuolat ir visur 
pasirodyti dvokena, del kurio tie ponai raukytu 
savo nosis, buvo ne kas kita kaip paniekinto 
mužikiškojo žmogaus protestas pries skaudziaja 
neteisybe. Strazdelis tai didžiąją neteisybe jun
tantis ir del jos skaudžiai kenčiantis lietuviškos 
liaudies žmogus. Tai protesto sauksmas. Bet
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jis nežino išeities. Jis norėtu sutraukyti pančius, 
jis viešai spiauna i viešpataujančius papročius, 
niekina visa aplinka, bet nepajėgia mesti jokio 
sūkio. Jis tik kenčia ir blaškosi.

Praeina dar keletas dešimtmečiu ir nj.es susi
duriame jau su visiškai kito tipo lietuviškos 
liaudies atstovu Valančium. Tai ne jausmo, bet 
proto zmoįus. Tai konstruktyviosios galvosenos 
ir valios žmogus. Tai, galima sakyti, pirmasis 
lietuvis muzikas gavės progos ir galimybės im
tis visuomeninio tvarkomojo darbo. Jis kaip ir 
Strazdelis pries save turi visa diduomene, jo 
paties kapitulos narys isdrista sulaikyti jo ve
žimą, kad pasižiūrėtu kaip chamas karietoje 
atrodo. Tačiau Valančius nieko nelaužo ir nieko 
nespjaudo. Jis taip pat nemeta jokiu sukiu seno
sioms tradicijoms griauti. Priešingai, jis stengiasi 
kuo glaudžiau prisišlieti prie vyraujančiu gyve
nimo formų, bet jose nepaskęsta. Jis pats imasi 
kurti gyvenimą. Tai ryskus realistas kiekviename 
savo žingsnyje. Šios didingos asmenybės reikš
mė tolimesnei lietuviu tautinės sąmonės raidai 
dar nepakankamai isriskinta. Žinoma, tokiu daly
ku nei svarais nei metrais neišmatuosi, tačiau 
istikruju visame musu tautos istorijos kely mes 
vargu ar rasime kita tolygios reikšmės asmenybe. 
Jis išmokė lietuvi rašto, jis pirmasis idiege orga
nizuotumo principą per savo blaivybės brolijas, 
jis pirmasis nurodė helius slaptajai lietuviškajai ” 
spaudai. Tai neabejotinai genijalus organiza
torius, sugebėjęs visur isigyti autoriteto ir pa
sitikėjimo.

Valančiaus laikai jau nebe Strazdelio laikai. 
Lietuviškosios liaudies sąmonė jau išjudinta ir 
kelias jai padarytas. Tai jau nebe supančioto 
titano blaskymasis, nei protesto, bet pozityvaus 
ir tikslingo darbo laikai.

Tiesa, šiuo metu nei Valančius nei jo bendra
darbiai dideliu siekimu dar nesistato, apie tautine 
valstybe nė nesvajoja. Rūpinamasi tik elemen- 
tarėmis tautos teisėmis. Rūpinamasi išlaikyti . 
per amžius susiformavusi krašto charakteri, kal
bėti if melsti lietuviškai.

Kaip tik Valančiaus vyskupavimo metu lietuviš
koji liaudis pagaliau nusikrato amžius vilktojo 
baudžiavos jungo ir įgauna laisvu žmonių teises. 
To vaisius buvo staigus is kaimo kilusios inteli
gentijos padaugėjimas. Lietuviskasis sąjūdis, 
žinoma, labai pagyvėjo. Kova del lietuviškosios 
spaudos igavo labai griežtas formas. Isryshėjo 
visas lietuviškojo budo atkaklumas ir užsispyri
mas, kuri Baranauskas išreiškė trumpu „Kad tu . 
gude nesulauktum. . .“ Ne maištaudama, nė ne
galvodama griebtis jėgos priemonių, visa lietuviu 
tauta dirbo pozityvu tautini darba, apeidama visus 
draudimus, su jais visiškai nesiskaitydama. Tam 
buvo išlieta daug prakaito, net kraujo, semtai 
pasišventėliu atsidūrė (plimajame Sibire ir kitose 
plačiosios Rusijos ištrėmimo vietose, buvo tašomi 
po kalėjimus ir niekinami, tam buvo išleistos 
didelės piniginės sumos, kurios skurdžiai gyve
nančiai tautai daug reiškė, tačiau niekad nebuvo

t
suabejota dėl vedamosios kovos tikslumo' bei 
naudos. Abejoti buvo negalima, nes nusileidimas 
būtu reiskes atsisakyma nuo savo tautinės indi
vidualybės, nuo savo tautinio veido. Būtu reis
kes sutikima mirti, nes dėl savo teisiu nekovo- 
janti tautą yra neišvengiamai pasmerkta mirti. 
Augant lietuviškajam sąjūdžiui, augo ir tautos 
organizuotumas. Jei 1883 m. „Aušra“ buvo pra
dėta leisti trejeto pasisventeliu, tai ja sekusieji 
laikraščiai jau atstovavo didesnius susiburimus, 
o netrukus buvo .pereita prie plačiu visuomeni
niu organizacijų, pagaliau net prie politiniu par
tijų sukūrimo. Tauta susiorganizavo ir i visuo
menines sroves issidiferencijavo dar pogrindy. 
Reikė jetik sąlygų, kad galima butu išeiti i vie
šuma ir perimti viso viešojo gyvenimo vado- 
vavima., Net nepriklausomybės sūkis buvo įs
keltas dar pogrindinėje veikloje.
Kai 1904 m. gegužes 7 d. buvo atgauta lietuviš
koji spauda, o 1905 m. revoliucijos įtakoje caras 
paskelbė šiokiu tokiu laisvių, lietuviu tauta jau 
buvo pasiekusi aukšta organizuotumo laipsni. 
Jau nereikėjo nei kurti naujos spaudos nei nauju 
organizacijų. Reikėjo tik išvesti jas i viešuma, 
i oficialųjį kelia.
Pirmasis slapto organizavimosi laikotarpis, kuris 
paprastai vadinamas kovos dėl lietuviškos spau
dos laikotarpiu, buvo nudirbės didžiuli darba. 
Pries 40 metu dar inertiška masė, lietuviu tauta 
buvo išvesta i sąmoningos tautos kelia. Inertiška

(Pabaiga psl. 28)

Ra>niu kankiniu paminklas Teisiu kapuose
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I.
Ta birželio ryta haras zenge ūmai ir negaile
stingai. Is padangių smigdami leidos geležiniai 
sparnuočiai, tartum plėšrus pragaro vanagai, ir 
drioshėjo visa žeme sudrebinančiais sviediniais. 
Kulkosvydžiai tarškėjo vis čia pat aplinkui ir die
nos vidury vieškeliuose rinko sau aukas. Is tolo 
artilerija baubė nepaliaudama. _ '
Šimtamečiai azuolai ir uosiai su skaudžiu triuk
šmu lūžo pusiau, baltomis atcaizomis nusviesdą- 
mi kaimiečiu sodybas.
Tartum atgriuvo paskutinio teismo siaubas, ir ne* 
labojo rankos, žemes grobio pastigusios, apakėlio 
įnirtimu skerdė viską kas tik pakliuvo.
Per žalsvais atspindžiais banguojančias žiemken
čiu užuoganas žygiavo dulkėta kariuomene, miš
kinio šerno grabumu ritosi tankai ir vietoj palai
mingo derliaus veido čia, netrukus likosi tik begė
diškai sujaukta makalyne, tik ištremptos Dievo 
dovanos graudus paveikslas. .
Pro tamsžalius elksnynus is sodybų vienur kitur 
jau skverbėsi ugnies plaštakos,.gaivališkai tuoj 
pasiekdamos padebesius. Juodi ir klaikiai rausvi 
durnai kunkuliavo kamuoliais, draikėsi keistais 
ruožais aplinkui.
O žmonės?
Keisti buvo dabar situ derlingu lygumu ir lapuo
tu sodybų žmonės. . .
Is pat ankstybo ryto, kai saulė geltonai tekėjo pro 
Kutkaimio sila, žmones staiga aiškiai pajuto karo 
grėsme. Ir visa prasidėjo taip nuostabiai, beveik 
neįtikimai, kad gyventojai, tartum apgluse ir be
jausmiai, tik žiurėjo, klausėsi ir rodos, nepajege 
to visko savo galva apimti. Jie regejo dangų su 
žeme maišantis. Lyg sustingę vietoje, jie buku 
žvilgsniu spoksojo i plieninius padangių vanagus 
žmogiško kraujo tykančius. Taip pat jie labai 
aiškiai girdėjo plentais, keliais ir derlingu javu 
laukais griauzdancius pragaro padarus.

Visa aplinkui gaude kažkokiu žiauriu naikinimu, 
jau beveik buvo galima užuosti plėšomo žmogaus 
huno kraujas.
Ir svelniaspalve pavasario gamta dejavo laužo
ma, draskoma, trempiama.
Medžiu lapai jau šnarėjo keistu švilpesiu - tai 
skraidė mažos ir didelės kulipkos, skeveldros 
ar nudrėksto medžio gabalai.
O žmones kažkodėl stovėjo tylus prie savo so
dybų, beveik neissigande. Jie niekur nebego ir 
nesislapste. Tur but, jie buvo neseniai regeje dar 
baisesniu dalyku ... Ir atrodė, jei dabar net ir 
dangus griutu ant ju gaivu - jie nebenustebtu 
tokiu savo likimu. '
Ak, tie žmones tikrai buvo mate kai ka baisiau. 
Todėl jie visiškai nebijojo šio pragariško karo, 
nebijojo daugiau jokiu baisumu net - mirties. . .

II.
Užtakiu Plycius, ties savo vartais prisiglaudės 
prie senos daržines sienos, žiurėjo kažkur i toli. 
Klausėsi granatu drioskejimo ir šoviniu šnarė
jimo savo jauname elksnyne. Tačiau jis buvo 
taip nuostabiai ramus, kad, rodos, tas aplinku
mos siaubingas triukšmas visiškai neliete jo 
ausies nei žvilgsnio.
Taip, gal vienintelis dalykas, kuri jiš jaute šia 
grėsmės valanda ir kuriuo tikėjo, tebuvo - Dievo 
apvaizda.
„Be Dievo valios - nė plaukas nuo galvos ne
nukris“, - daug kartui bažnyčioje girdėti žodžiai 
jam dabar buvo šventi ir aiskus. O šiandien - 
irgi Viešpaties diena, %ekmadienio rytas.
Ir kai rnoteriske is trobos pro langa ji pasaukė: 
„Eik, tėvai, vidun, tarp sienų vis bus saugiau“, 
jis tik numojo ranka.
Atitekusiu žvilgsniu apsidairė po kiemą kurio 
apsukui stūksojo jo rankomis statytos trobos. 
Pažiurėjo i tvartus - net sirdis eme karsčiau
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tvaksėti: del tu' staininiu,' del tos juodmargiu 
kaimenes kiek rūpesčiu padėta: Tie apvalainus 
kumeliukai, tos tešmeningos karves - vis tai jo 
mielas, brangus turtas.
0 visa tai dabar - Dievo rankoje.
Ir si trapu akimirksni, kada gyvvbė - dulkės te
verta, Plycius jautė norą, beveik pareiga būti 
drauge su tuo viskuo, i ka jis tiek savo ener
gijos ir širdies buvo sudėjęs. Juk tos dideles tro
bos, gyvuliu kaimenės visokiausi padargai, kiemo 
tvoros, medžiai - visa buvo neatskiriama jo gy
vybes dalis. . .
Jis nesibaugino artilerijos griausmo nei kulkos
vydžiu tratėjimo: perdaug aiskus mirties ir'at- 
.siskaitymo paveikslas buvo pries akis.
Ir tarytum priešmirtine valanda Plyciui pro są
mone eme slinkti visos praeities nuodėmės sun
kios ir lengvos, viesos ir slaptos. . .
Ir pakybo klausimas:-ar tu nuodėmių svoris jau 
bus pakankamas, kad Dievas uždėtų ant jo gal
vos šiandien likimo piršta?. ' l
0, jis dabar nė kiek nemėgino teisinti saves, 
nes - farisiejisku issikąlbinejimu tikrai nusipel
nytu bausmės. Tad pasijuto sunkus ir kaltas ir 
- jau nebedrįso prašytis issigelbejinio. Juk, gal 
but, jo nusidėjimu sunkumas didesnis, uz bet 
kokia žemiška atgaila? «

'Kai priešais jo akis, uz kokiu keturiu šimtu 
žingsniu, dirvoje žvėriškai kaukdamas spragtelia 
naujas artilerijos sviedinys ir aplink ištaško že
miu gabalus, o čia pat i medžius atšvilpia ske
veldros, Plycius maža pajuda is savo vietos, tik 
instinktyviai pasislenka ties storo gluosnio lie
meniu.
Jis jau nieko nebepraso, tik susnabzda: „Vieš
patie, tesie Tavo valia! Tesite tavo valia“!
Ir jam darosi akivaizdžios kitos jo nuodėmės, 
lig tol nepastebėtos, ir jis beveik smunka žemyn. 
Ne is baimes pries siaučianti mirties kauksmą, 
bet - is gėdos, is savo kupino kaltumo, jis tar
tum nori smegti i žeme. ...
Štai - mirties'valanda jau jau ties jo galva, o - 
kaip jam stoti pries Dievo veidą?
Juk tai gal jo dėmėta siela alkvietė visa si pra
garą, nuo kurio dabar1 turi nukenteti ir zaliausi 
pavasario medžiai, ir kvepianti pumpurai, ir der
liumi pasineses banguojantis javas, ir spalvingai 
žydinti pievos žolė.. .
Al?, ar jis nebuvo kietaširdis užpernykščiam pie
menukui našlaičiui, kai tas trobos kampe bejėgiš
kai apsiverkdavo?
Ar tai jis nekaltas, kad savo seserį Agota is tė
viškės isstumes, paliko ja miestely pusbadžiu kam
pininkauti, o pats, is senu senoliu įgyventos že
mes puiku derliu glemždamas, sau vienas turtus 
bekrovė?
Ar tai, ne jo samdininkas Jokūbas, seserius metus 
pas ji dirva purenęs, dabar ligos ištiktas guli pa
plentes lūšnelėj neturėdamas kuo vaistu pirktis, 
o štai jis, Plycius, i.tai numoja ranka, esą tai ne 
jo reikalas?
Kiek gi kartu jis savo svečius gultinai nugirdė, o 
ir pats, svaigalu prisirijęs, taip biauriai strapinė
jo, sutepdamas dieviška žmogaus paveikslai 

Bet-gal didžiausia nuodėmė - jo puikybė! Tik da
bar jis prisipazista . . . Tikrai, velniška išdidumą 
nešiojos savyje, nors reta kas tai bus pastebėjęs. 
Juk jis puikiai žinosi, kaip dvasios gilumoj niekino 
visus uz save vargingesnius, juos laike kvaile
sniais ir tylomis is ju juokėsi .. . Net i Dievo na
mus įžengdavo su tokiu pasiputimu: „Nieko neuž
mušiau, nieko nepavogiau. Viešpatie . . . Esu 
tikrai vertas artintis prie tavo stalo ..." 
Ir jam atrodė dar dešimtkart blogiau, kad tos 
biaurios nuodėmės, kaip paslėptos kirmėlės, lig 
šiol tūnojo viduje niekam nepastebimos, ir kad 
zmęnes nevertai ji gerbe, vadindami visada pavyz
dingu ūkininku, Dievo vertu vyru.
Tad si gyvos mirties momenta jis, tas pavyzdin
gasis - Viešpatie, atleiski! - prigludo zemen, dvi
gubai prislėgtas savo kaltybių ir nebedrįsta aukš
tyn. pakelti veido. . .
Tuo tarpu karo Giltine žygiuoja vis plačiau siaub
dama - is padangių žudomai drioskėdama, žemes 
groži geležiniais nagais sujaukdama, gyvybe dul
kėmis paversdama.
Dar karta pro trobos langa pasirodo bailus mo
teriškes veidas. Bet pasižiūri i vyra ir, lyg kazka 
supratus, daugiau nebesaukia'vidun - tyliai vėl 
pasislepia.
0 Plycius, pritapęs prie storo gluosnio liemens, 
kartais vėl apsidairo po kiemą, pasiklauso gyvu- , 
liu bruzdėjimo. Taip, jis turi ligi galo ištverti savo 
žemiškos pareigos - savo ūkio - sargyboje. . . Ir 
ne mirties dabar jisai bijo - yra gi kai kas baises
nio uz pačia mirti. . .
O tas baisumas yra ir vakarykščioj dienoj - ka jie 
turėjo pergyventi čia lig pat karo... . Ir ypač tai 
bus ateity, jei Dievas suskaitys visas'ju nuodėmės. 
Vėl - staigiai apkurtinas trenksmas, sprogimas, ir 
netrukus isiliesnoja kaimyno kluonas.. . Staigiai 
siūbtelia tamsus dunąu gumuliai, pasirodo raudo
nas liežuvis, stabteli, lyg pridusta, bet vėl tuoj - 
aukštyn, aukštyn liepsna, gaižiai akinanti, platyn 
kerojanti. . . •'
Ir visas išilginis stogas jau siūbuoja gaivališka 
ugnim, o degėsiu ir plėniu kvapas pasklinda ore. 
Vejas nesą ir sklaido raudonas kibirkštis, artilerija 
baubia, o nuo vakaru atūžia bombonešiai, žeme 
drebindami, pragaru grasindami. . .
Plycius jau nieko nebebijo ir nieku nesistebi, tik 
kažkokiu ramumu žiuri i kaimyno sodybos nege
sinama liepsna. Tik jo lupos meldžiasi Dievui, nes 
tai yra šventas sekmadienio rytas: „Viešpatie, ir 
as esu to vertas. . . Ir mano kaltės prišaukė si 
pragara. . .“
Tačiau vienas dar prašymas, kuklus ir nužemin
tas, iškyla jo širdyje, ir jis turi suklupti ant žemes: 
„Tiktai, Viešpatie, pasigailėki savo žemės - ir ne
bausk! musu vaiku uz musu nuodėmes. . .“
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Atominė strategija
Atsiradimas 12000 kartu stipresnės sprogsta- 

; mosios medžiagos uz paprastąja sprogstamaja 
medžiaga, atrodo, ginklavimosi sausumoje ne'- 
pakeis. Jei rtorime pamėginti įvertinti atominės 
bombos itaka sausumos karo pajėgu taktikai, 

.reikalinga pirmiausia patyrinėti pačio ginklo 
techniskasias savybes.
Ligi šiol mums žinomi trijų ejcperimentu paty
rimai su atominėmis bombomis: paruosiamasis 
bandymas Alamgordo dykumoje (Naujojoje 
Meksikoje) 1945 m. liepos m.-16 d. ir 'abudu 
faktiškieji atominės bombos numetimai i Hiro
shima (rugpiūcio 6 d.) ir Nagasaki (rugpiucio 
9 d.). Šie trys experimental įvykdyti virs žemės 
paviršiaus. Koks yra pagrindinis .siu trijų iki 
šiol įvykdytu mėginimu rezultatas? Ji galima 
apibūdinti trimis atžvilgiais:
1. atominei bombai panaudota nauja sprogsta
moji medziaga-plutonius, kuri 12 000 kartu yra 
galingesnė uz galingiausia 1945 metais naudo
ta sprogstamaja medžiaga,
2. Suardymu dydis ir veikimo spindulys yra 
toki* kad reikalinga imtis gana žymiu atsargos 
priemonių apsaugoti pati bombos numetėja, ku
ris turi būtį maždaug 15 hm. nuo e^plozijos 
vietos.
3. bombos išmatavimai yra moksliniai nustatyti.
Kad vien tik nuo paprasto atomo skaldymo 

• prieiti iki e^plozijos, reikia isvystyti ypatingai 
greita grandinine reakcija. Be pačios sutvarky
mo formos, kuris numatytas grandininės reak
cijos pagreitinimui, tokia reakcija reikalinga 
tam tikro apibrėžto plutonijaus masės „kri
tiško“ kiekio. Si kritiška masė savo keliu nu
stato atominės bombos išmatavimus. Tuo būdu 
bombos svoris ir tūris yra tikra paslaptis. 
„Musu vieninintelė paslaptis yra bombos turinio 
kiekis, yja pasakęs profesorius Allison, garsios 
atomo laboratorijos Čikagoje direktorius.
Tai ir yra trys technikiniai atominės bombos 
duomens. Jei „skaitoma, kad pagaminimui 
maždaug 20 bombų J. A. V. idėta i fabrikus 

.2 milijardai doleriu kapitalo, tai vienos siu 
pirmųjų bombos kaina išeitu apie 100 milijonu 
doleriu.
Atomo pasireiskimas kęip ginklo istorijoje reis; 
hia revoliucija, kuri yra dar perversmingesne uz 
šaunamojo parako pasirodymą viduramžiu pa
baigoje. .1914 metais melinitas ir tolitas buvo 
vos sesis kartus stipresnis uz paraka-prieš 
sesi s šimtmečius, o 1939-45 metu kare tolito 
veihiipas buvo padidintas tik 60 procentu. Skys
tas. nitroglicerinas, arba skystas oras be abejo 
galėtu sprogmenyje duoti du ar tris kartus di
desni veikimą uz tolito. Bet kaip yra su pluto- 
niju, kuris pagal amerikiečiu specialistu pasi
sakymus turi 12000 kartu didesne sprogstamaja 
jėga uz tolita. Vienas vienintelis tik su viena 
plutonijaus bomba apsiginklavęs lėktuvas butu 

lygiavertis 2000 superbombonesiu, tipo B 29, is 
kuriu kiekvienas vežasi 10 tonu paprastu sprog
menų. Ar reikia is to spręsti, kad 150-200 kilo
gramu atominiu bombų pakeičia 20.000 tonu, pa
prastu bombų? Šitie skaičiai yra ir pačioje Ame
rikoje, ypač majoro Seversky, ginčijami. Pasta
rasis juos dalija is 10 ir eina tiek toli su savo 

• tvirtinimais, kad įrodinėja viena atomine bomba 
žalos padarant nedaugiau uz viena dešimties 
tonu bomba, „gyvenamųjų kvartalu triuškintojo“ 
tipo. Pagal ji Hiroshimoje ta pačia žala butu o 
padare 200 bombonešiu B 29, o ne 2 000. Ge
nerolas Farell tvirtina priešingai, kad astuonios 
bombos visiškai sunaikintu toki miestą kaip 
New-York. Kaip ten bebūtu ar plutonijaus vei
kimas yra 1 200 ar 12000 kartu stipresnis uz 
tolito, bet toks jėgos sukoncentravimas pirmi
ausia turi tokius padarinius: jis perkelia sunai
kinimo koeficientą is taktines i strategine plotme. 
Panagrinėkime įvykius Hiroshimoje.

I Hiroshima buvo numesta urano 235 bomba, o 
i .Nagasaki - plutonijaus bomba. Virs Hiroshi- 
mos sprogmuo buvo’ paleistas is 10.000 metru 
aukščio' ir 2-3 minuciu laikotarpyje kritimas 
sulėtintas parašiutu, kad užtikrinti numetusiam 
lėktuvui saugumą. Ejrplozija nustatyta maždaug 
800 metru aukščiui. Rezultate: ugnies rutulys, 
akinas kaip saulė ir nepaprastasz temperatūros 
padidėjimas, kuris nusvilino maždaug 2 kilometru 
skersmens sriti nors tik paviršutiniai. Pati tikraji 
naikinamąjį veikimą atliko oro slėgimo banga, 
kuri 'išplito iki 15 km. nuotolio ir sužadino de
šimties' minuciu perkūnijos triukšmą, kai tuo 
tarpu durnu stulpas iškilo iki 15.000 m. aukščio. 
Hiroskimoje veikimas pasireiske svarbiausia oro 
slėgimu. Aukštis, kuriam ivyko eksplozija, ne
leido susidaryti sprogimo krateriui. Užtat Alam- 

' gorde ir Nagasaki, kur eksplozija; .ivyko maž
daug, 100 metru aukštyje, susidarė gilus krateriai, 
bet daug mažesne paviršutine žala, kaip Hiro
shimoje. Mes atmename, kad eksp'ozija, Hiro
shimoje kaštavo daugeliui žmonių gyvybe — 
50.000 asmenų žuvo tuojau, 10.000 mire del su
žalojimu ir 80 000 buvo sužeisti. Oro slėgimo 
padaryti suardymai buvo konstatuoti dar 25 ki
lometru nuotolyje. Tai yra eksperimento sausu
moje balansas. Eksperimentas juroje įvykdytas 
siu metu vasara Marshall salyne, Bikini. (Apie 
ji vėliau). i
Atomine bomba yra tokio didelio veikimo spindu
lio ardomoji priemone, kad ji praktiškai kaip takti
nis ginklas^ atkrinta. Gal’viena diena sulauksime 
mažučiu atominiu revolveriu, kurie tiks panau
doti fronte. Šio momento stadijoje tai yra neį
manoma, nes eksplozyviniam skaldymui reika
lingas „kritiškas mases kiekis“. Tuo tarpu ato
mines bombos atsiradimas be abejo neturės 
jokios itakos i ginklavimąsi sausumoje, nes ato
mines bombos negalima panaudoti apibrėžtuose 
taktiniuose rėmuose. Atominė bomba pirmoje

' ' V

15



eileje strateginis bei puolamasis užnugario gink
las, kuris, atrodo, bus rezervuojamas labai tirš
tai apgyventoms industrijos sritims.
Šituo atžvilgiu Hiroshima (1945) yra strateginio 
oro karo istorijoje lygiai taip pat reikšminga 
data, kaip Coventry (1940) ir Berlynas (1944). 
Kadangi numetejui reikia'užtikrinti tam tikra 
laika jo apsaugai, tai bus siekiama atoraine bom
ba įtaisyti radiju valdomame, be igulos lėktuve, 
arba raketiniame V-2 tipo šovinyje.
Kokia itaka padarys atomine bomba oro karo 
pajėgoms? Kyla klausimas, ar 1000 ir 10.000 
kartu pajėgumo padidinimas neprives prie oro 
karo pajėgu skaitmeninio .sumažėjimo. Ameri
kiečiu spaudoje buvo tvirtinama, kad 125 bom
bonešiai, pakrauti po viena plutonijaus bomba, 
turėtu ta pati naikinanti veikimą, kaip ir 2.700.000 
tonu paprastos sprogstamosios medžiagos, kuri 
buvo numesta alijantu bombonešiu per penkerius 
metus ant Vokietijos per 1440000 skridimu. Ar 
is to jau reiktu spręsti, kad del atominės bom
bos pasidarys nereikalingi sunkieji bombonešiu 
junginiai bombardavimui? Viena yra tikra: del 
svorio sumažėjimo sunkieji bombonešiai gales 
padidinti savo veikimo spinduli ir greiti. O tuo 
mes vėl griztame prie strategijos.
Kaip turime įsivaizduoti atomine strategija?
Atomines bombos kaip sprogdinamojo ginklo 
pasirodymas sutapo su skraidančiosios super 
tvirtoves B 29 issivystymu. Sis greitas ketur- 
motoris lėktuvas gali skristi 10.000 km,' t. y. 
ketvirtadali žemes apimties. USA oro karo pa
jėgu sefas generolas Arnold 1945. VIII. 17. pa
reiškė, kad B 29 su 10.000 km. jau pasenės ir 
busiąs pralenktas naujo superbombonesio, kurio 
veikimo nuotolis busiąs 2-3 kartus didesnis, 
taigi, 25.000 km. arba daugiau puses žemes apim
ties. Bus galima pasiekti tikslą uz 10.000 km. 
ir gristi atgaf! Ateities oro operacijoms veikimo 
spindulio mastas butu „ketvirtis žemes meridi- 
jano". Niekas jau negalėtu apsisaugoti nuo ame
rikiečiu bombonešiu ir ju atominiu bombų.
Toliau generolas Arnold paminėjo bandymus 
vairuoti bomba is 25 hm. užpakalyje lekiančio 
lėktuvo. Tuo išsprendžiama bombos numetejui 
apsisaugojimo problema. Naujos bombos aprū
pinamos šviesai ir šilimai jautriais įrengimais, 
taip kad naikinančioji bomba traukiama pačio 
taikinio: miesto, aukstuju lydymo krosnių, fa
briku. Atomines bombos kaip strateginio ginklo 
veikimą, praplečia trys nauji technikiniai pato
bulinimai- 1) bombonešio pasiekiamas didesnis 
nuotolis 2) tolimojo issovimo automatika ir 
3) panaudojimas automatiškai vairuojamųjų lėk
tuvu.
Viename straipsnyje („Colliers“, 1945. 12. 8.) 
generolas Spaatz, gen. Arnold įpėdinis, kviečia 
pažiūrėti i .siaurinio pusrutulio žemėlapi. Jau 
10 000 km. superbombenėsio B 29 pakanka, 
pakilus is kurios nors bazes ant 45-tos lygia
gretės, perlėkti poliu meridijano kryptimi ir pa
siekti 45-ta siaurine lygiagrete priešingoje he
misferoje.
Beveik visi pasaulio pramonės turtai (geležis,

anglys, nafta, įmonės) koncentruojasi apie 45 
siaurine lygegrete. 50° siaurės platumos ga,na 
tiksliai eina per Kanala, Belgija, Ruhra, Sile- 

♦zija, Doneco sriti, Magnitorska, Vancuover ir 
Winipeg. Ant 40° siaurės platumos guli Čika
ga, Philadelphia, Pittsburg, Madridas, Baku, 
Turkestan, Peking, ir Japonija kertama pusiau. 
Arktiniai skridimai paliečia poliarinius regijonus, 
kur radaro detektorių, priešlėktuvinės gynybos 
arba naikintuvu bazių tinklo įrengimas yra sun
kus. Tuo budu du trečdaliu kelio galima butu 
nuskristi nejaučiant priešo pasipriešinimo. Tai 
įgalintu netikėta užpuolimą.
Užtat arktiniai kraštai tiesiog skatina irengti 
toli ejcponuotas bazes. Tarp ju Taimyr pusia
salis Sibire yra tik 2400 kilometru nuo Viktorijos 
žemes i šiaure nuo Kanados. Industrijos centrai 
Portland ir Seattle yra tik 5000 km. nuo Taimyr 
pusiasalio, o is kitos pusės Magnitorsk, plieno 
produkcijos centras Urale, yra tik 6000 km nuo 
Vfktorijos žemės. Galima suprasti poliariniu sri
čių svarbumą, kai amerikiečiai ir rusai galvoja 
apie savo saugumą pokariniais metais. Jei pri
dėsime dar, kad Kanada yra svarbiausias ura- 
niumo producentas, tai vaizdas bus dar ryškes
nis. Tuo budu Kanada yra pasidariusi Atnerikos 
pasaulio gyvybės kertiniu akmeniu, kaip ir Si- 
biras-Azijos pasaulio.
Prie „atominio nervingumo“ prisideda „arkti
nis“. Bet kai arktine strategija yra dvilype, ato
minis ginklas tebelieka vienasaliskas ginklas ir, 
atrodo, - kiekvienu atveju artimiausiais ketve
rtais, penkeriais metais - tokiu liks. Čia gludi 
atomines strategijos politinė reikšmė.
Trys pirmosios atominės bombos sprogo virs 
žemės paviršiaus. Del plutonijaus bombos spro
gimo vandenyje keletas mokslininku sudarė 
visai neraminančias hipotezes. Ar prie plutono7
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skaldymo išskirti neutronai neprivers galu 0ale 
vandeni suskilti i vandenilio ir deguonies atomus? 
Del įkaitimo atsiras virs juros milziniskas sprogs
tamųjų duju kiekis, kas bombos e^plozijos ir karš
čio veikimo efektą du kartu padidins palyginant 
su Hiroshima. O gal skaidymasis issiplės ir 
i vandenilio bei deguonies atomus? Ar juros 
vandenyje esantieji urano pėdsakai neissauks 
begalinės grandinines reakcijos, kuri paskiau 
jau nebus galima kontroliuoti? Reikia neuž
miršti, kad „kritiško mases kiekio“ sąvoką ne
leidžia bandymą atlikti mažu mastu. Kiekvienu 
atveju yra tikra, kad atomines bombos veiki
mas vandenyje daug žymesnis kaip ore.
Kas gali įvykti po vandeniu?
Vanduo nesuspaudziamas, todėl išvystytas stip
rus slėgimas perduodamas nesumažintas. Skys
tyje slėgimas persiduoda bangos forma, plinta 
garso greičiu, garso greitis vandenyje yra ke
turis su puse kartu didesnis kaip ore. Todėl 
suardymu sritis vandenyje sieks 4,5 kartu di- 

, dėsnius- nuotolius kaip ore.
Virs vandens išsivysto oro slėgimo banga su 

, 1 200 kilometru per valanda greičiu, kuri veikia 
10 km ilgio srityje. Po vandeniu atsiras slėgimo 
banga 40-50 km ilgio, lydima nepaprasto ban
gavimo. Manoma, kad ejcplozijos sudaryto tridi- 
terio diametras bus 1500 m ir bangos aukštis 

50 m. Kad šito bangavimo itaka apibrėžti, ex
periments darytas ne okeano viduryje, bet sa
votiškame uždarame baseine. Atoll lagūnoj. Ne
žiūrint laguna supančio koralu žiedo, kuris turi 
sulaikyti bangavimo išplitimą, del atsargumo 
amerikiečiu įstaigos, evakuavo kaimynines vie
toves Rongelap ir Wotko, kurios yra per 100 km, 
ir Eniwetok esančia 270 km nuotolyje.
Atomines bombos pasirodymas patvirtins ame
rikiečiu laivyno įsitikinimą del lektuvnesio pra
našumo, kuris ateityje bus ginkluotas raketini
ais lėktuvais ir bus (paradoksiškai skamba) 
„defenzyvine“ priemone. Užtat atomines rake
tos suteiks povandeniniams laivams vėl „ofen- 
zyni“ charakteri. Viena fakta is siu samprota
vimu jau turime: tai atomines bombos ir juru 
karo pajėgu bendradarbiavima. Šitas naujas 
bendradarbiavimas ant vandens ir ore teikia 
kartu strategini ir politini aspektą, kuris gerai 
sutampa su 53 amerikiečiu bazių įrengimu abie
juose okeanuose ir net atatinka tam tikra izo- 
liacionizma. Kiek sustiprins pasauline kolektyvine 
saugumo sistema sis rysys tarp salų bazių po
litikos ir atomines bombos paslapties?
Bikini operacijos pavadinimas „Cross - Road“ 
- Kryžkelė - yra gal visai pagrysta simbolika

Admir. Pierre Berįot 
(Sutrumpinta is .Die Gegenwart')
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Nemunas prie Birštono

Leonardas Žitkevičius

SIRDIS IR MARIOS
' . I. ■ '

Mes pravėrėme i saule pirkios langa
Ir išgirdom, baisa mariu neramiu.
O vilione! lt pavasaris ji žvanga, , 1 1
Rūsčiai vėtrai palytėjus pirkios langa.

Ir prakeikėme ta baisa ir ta langa 
Ir ta geismą is pat nerimo gelmių.
Mes palikome praverta pirkios langa
Ir išėjome link mariu neramiu.

' M- ' ■'
Tvino marios, nežinodamos, kur plaktis: 
Lūkesiais alsavo žemė ir sirdis.
Kam uzstojot bangai kelia, tamsios naktys?
Tvino marios, nežinodamos, kur plaktis. ...

■ z ' ■
Į Kokia gėle prie krutinės šiandien segtis?

Kokio žiedo rėksti salnos nebandys?
Tvino marios, nežinodamos, kur plaktis. ...
Kaupias, tvinsta, kaip tie vandens, ir sirdis. . . .
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Dr. Jonas Matusas

s Vidurinai amžiai
i i. ■ -

Visa žmonijos istorija dalinama trimis didžiuliais 
tarpais. Senieji amžiai traukėsi maždaug nuo 
3-io tūkstančio metu pries Kristų iki 4-5 - to 
mažiaus po Kristaus, atsieit, iki Romos imperi
jos žlugimo ir tautu kraustymosi. Toliau ėjo vi
duriniai amžiai, kurie baigėsi su 15 - to šimt
mečio pabaiga. Naujieji laikai, prasidėję vadi
namais didžiaisiais išradimais bei atradimais 
(parakęs, spauda, naujieji kraštai) siekia iki 
siu dienu.
Senaisiais laikais garsios tautos ir valstybes 
buvo šumerai, indai, kinai, asirieciai - babilonie
čiai, egiptiečiai, graikai ir romėnai. Tuomet pas
auliui ir gyvenimui vadovavo Azija. Tiesa, graiku 
ir romėnu laikotarpis sudaro išimti, tačiau išimtis 
niekuomet nepanaikina bendrojo dėsnio. Antra 
vertus, ir graiku ir romėnu imperija apėmė, be 
Europos kraštu, didelius Azijos plotus. Tai teri
torinis giminingumas. Dar didenis buvo pašaus 
leziurinis, religinis giminingumas. Per visus se
nuosius amžius viešpatavo Azijos politeistine 
pasauleziura.
Viduriniais amžiais pasauliui ir gyvenimui 
aiškiai pradeda vagovauti Europa, atseit, ta pa
saulio dalis, kurioje ir mes gyvename. I pirmą
sias vietas iškyla žinomos tautos-italai, ispanai, 
prancūzai, vokiečiai, anglai. Tuomet ir Lietuva 
išplėtoja didžiausia galybe - nuo Baltijos iki 
Juoduju jūrių.
„Tamsieji viduriniai amžiai“, „atsilikę viduriniai 
amžiai“, „laisvos minties persokiojimo laikai...“

• Tokiu ir dar stipresniu pasakymu kiekvienas 
musu yra girdėjęs tiek ir tiek. Taip buvo ir ne
retai yra įvertinamas visas 1000-cio metu tar
ias, kaip sakyta nuo 4-5-to iki 16-to amžiaus 
pradžios. Tikroji gi tiesa bei išmintis visuomet 
yra labai paprasta, be kokiu gudragalviavimu 
ir galvosūkiu. Taip ir su tais nelaimingais vi
duriniais amžiais. Imkime tris žmonių kartas. 
Juju vidurinė is aukšto žiūrėjo, negailėjo pašai
pu prieš ja gyvenusiajai, t. y., pirmajai kartai. 
Tuo tarpu vėliau gyvene žmonės, atseit; trecioji 
karta lygiai taip elgėsi su jais pačiais,'t. y., su 
antraja arba vidurine karta. Toli neieškoję, pri
siminkime savo tėvus. Ar jie nesigirdavo ir 
nesigiria, daugiau ir geriau nuveikė uz savo' 
tėvus, atsieit, musu senelius. Musu karta, tiesiog 
mes ar ne linkę keltis aukščiau uz senąją 
karta, uz savo tėvus?
Kas gi čia yra is tikrųjų? - Kiekviena naujoji 
karta yra pagimdyta, užauginta ir išmokslinta, 
taip sakant, pastatyta ant kojų, senosios. Be 
siosios, jos is viso negalėtu būti. Naujoji karta 
visuomet ir visur išauga is senosios kamieno. 
Taip ir naujieji amžiai išaugo is viduriniuju. 
Dar daugiau, - be viduriniu amžių nebutu gale- 

> je atsirasti nei naujieji. Taigi viduriniai amžiai 
yra lygiai taip vertingi, kaip naujieji. Juk gele

žinės grandinės kiekviena grandis, taigi ir vi
durinė yra tos pačios vertes kaip ir kitos.

- II. ' . '
Po situ sakyčiau, aiškiu dalyku aiškinimo im
kime svarbiausias viduriniu amžių ištaigas. Ka 
naujo davė Kataliku Bažnyčia? Ka naujo, ko 
senieji amsiai nežinojo? - Kad valdžia ir val
dovas nėra tai, ko visuJ ir visuomet reiketu klau
syti, garbinti. Kad imperatorius su savo' griežta 
valdžia nėra aukščiausia galybe, kuriai galima 
tik nusilenkti. Vadinasi, valstybe jau nabepripa- 
zistama kaip vienintele aukščiausia, autoritetin- ( 
giausia pasaulio ištaiga. Tai buvo be galo pa
žangi, tiesiog raidiškai revoliucine pažiūra. Im
peratorius su visu senuoju pasauliu sudrėbėjo 
ir Bažnyčios vadovus ir paprastuosius narius 
t. y., kriks.cionis paskelbė valstybes ir visuomenes 
priešais. Jie buvo kardais kapojami, karsta ge
ležimi deginami, atiduodami žvėrims suėsti. Mat, 
krikščioniu nusistatymas griovė is pačiu pamatu 
.senųjų amžių valstybe ir pasauleziura. Is tik
rųjų gi Bažnyčios pažiūra buvo išganinga: uz 
viską aukščiau yra Dievas ir teisybe.
Antras naujumas - Katalik. Bažnyčia yra pirmu
tinė tarptautinė arganizacija. Viso pasaulio žmo
nija sujungiama vienos programos ir vieningos 
drausmės. Romos imperija viso pasaulio niekuo
met nevaldė ir tarptautiniu sūkiu niekuomet nes
kelbė.
Trecias naujas dalykas tai susidomėjimas ze- ' 
maišiais luomais, ju iškėlimas. Senaisiais amžiais 
tik tas buvo gerbiamas, kas turėjo daug valdžios, 
daug turto, garsia gimine ir, is dalies, daug 
mokslo. Bažnyčia gi visus žemuosius, vergus 
paskelbė savo organizacijos ir is viso visuo
menės lygiateisiais nariais. Dauguma krikščio
niu is pradžių sudarė žemieji luomai, kaip dabar 
linksniuojama, proletarai. Ana, rusu kalboje is 
pradžių krikscionis reiske tai pat, ka ir ūkinin
kas (krestjanin).
Kai 5^ me amžiuje Romos imperija galutinai 
žlugo, žmonės neteko galvos ir manė atėjus pa
saulio gala. Mat, užplūdo puslaukinės tautos ir 
grasino išgriauti su žeme, kas senojo pasaulio 
buvo gero ir gražaus sukurta. Tik Bažnyčia su 
popiežium išgelbėjo būkle ir sutramdė įsiveržė
lius, kurie pripažino ir gerbė vien karda ir krauja. 
Dėlko? - Mat, ji buvo tarptautinė organizacija, 
turėjo kilnu tikėjimą, kuris nedarė skirtumo tarp 
apsviesto graiko ar romėno ir grubaus barbaro 
ir, pagaliau, turėjo zemuju luomu palankuma. 
Po to yra suprantama, kodėl Bažnyčia pęr visus 
vidurinius amžius vadovavo visam gyvenimui. 
Vienuolynas buvo viduriniu amžių būtina ištaiga, 
dėl kuriosTeikalingumo niekas nekėlė abejojimo. 
Per vienuolynus Bažnyčia vykdė savo tarptau
tinius, visuomeninius ir kulturinius tikslus. Tos 
ištaigos, atsiradusios 4-5-me amžiuje, 10-me jau i
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turėjo is vidaus ir oro nusistovėjusia forma. 
Viską pasakys tikslus vienuolyno aprašymas. 
Stiprumo atžvilgiu jis buvo panašus i pili, apve
stas murine siena su bokšteliais gintis. Viduje 
stovėjo apie 40 pastatu. ]u svarbiausias tai 
bažnyčia, prie kurios pristatyta biblioteka-kny- 
gynas. Viena mokykla skirta besiruošiantiems 
i vienuolius, antra-šiaip jaunimui. Toliau - ligo
ninė, gydytojo kambariai ir 
vaistinė. Patalpos įvairiau
siems amatininkams: odi
ninkams, batsiuviams, te
kintojams, kalviams, auksa
kaliams, ginklu dirbėjams, 
menisku amatu meistrams, 
kaip medžio drožėjai, pa
veikslu skaptuotojai ir lie- 
jėjai. Dar ne viskas - ke
pykla, bravoras, malūnas, 
arkliu ir galviju tvartai. 
Pagaliau, skalbykla, pirtis 
ir išeinamu vietų įrengimai. 
Be pastatu, mūrinio aptva
ro viduje dažnai būdavo 
sodas ir vaistiniu augalu 
sodelis. Čia augo ir mie
loji rūta, kuri vėliau tapo 
lietuviu tautiniu augalu. 
Per vienuolynus rūta pate
ko i Lietuva. Musu liau
dies dainų apdainuota „ža
lia rūtele“ pirma karta ran
dame 16 to amžiaus prad
žioje, bene Rokiškio kle
bonijoje.
Sutiksit, kad tai kultūrin
ga ištaiga. Vienuolynas 
pirmiausia buvo maldos ir 
saves drausminimo. vieta. 
Reikėjo gi puslaukinius ger
manus ir pramuštgalvius 
keltus - prancūzus palenkti 
kilnesniems dalykams, pra
tinti i tvarka. Juk, paties 
saves nesuvaldzius. neįma
nomas jokis valstybinis, vi
suomeninis, nei mokslinis 
veikimas. Antra, vienuoly
nai ėjo svarbias pareigas 
susisiekimui. Čia keliauda
mi sustodavo popiežiai, ka
raliai, vyskupai, mokslinin-- 
kai ir šiaip pakeleivingi. 
Ir trecia, jie buvo ūkiniai 
centrai, i kuriuos nusižiū
rėdavo visa apylinkė. Dėl 
to nenuostabu, jei prie vienuolynu pradėdavo 
kurtis gyventojai ir neretai išaugdavo miestai. 
Kai i bažnyčios gyvenimą įsibraudavo ydų ir 
netobulumu, tai vienuolynai pirmieji šokdavo 
gelbėti ir taisyti.

III.
Europos švietimą sukūrė viduriniai amžiai. 
Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje pirmosios 

A. Braziūnas

PAVASARIS
Pavasaris. Sruvena vandens nuo kalno.

. Medelio pumpurus sula sprogdina.
Ir, nesamas lengvu pavasario sparnu, 
Keleivis paukštis grizta i tėvyne.

Saulėtam žydrume paskendo toluma, 
Ir apsapniai keisti man bunda sieloj - 
Kitos salies pavasariai vaidenas man, 
O tolio uždanga lyg rūkas pasikėlė.

Net daigus dirvoje ir vandenis drumstus 
Matau, lyg ėbūtQ čia ant delno mano, 
įbingęs griauna Nemunas krantus, 
Pirmasis vyturys džiugiai skardenas.

Jr žiūriu ir stebiuos: suvokti negaliu 
Tikrovė ar — sapnai apgauna klaidūs 
Matau'laukus po tėviškės dangum giliu 

* Ir motinos, sesers ir brolio veidus.

As ištiesiau rankas i reginius skaisčius, 
I motina bedalis liūdnas vaikas.
Nuplėšiu nuo Širdies zaizdū tvarsčius, 
Šiuo stebuklu isgijes ir pasveikęs.

Praskrido paukštis. Blykšta saulė svirdama, 
Šešėli ant akio ir sieloj skleidžia, 
O rūko vaidinuokliO padermė šėma 
Lavono skraiste tiesia man ant veido.

mokyklos atsirado apie 8—9-ta amžių. Jos buvo 
prie vienuolynu ir vyskupu katedrų. Miestuose 
mokyklos atsirado vėliau, apie 13-ta amžių. 
Dėlko valdovu rastinėse sėdėjo išimtinai dva
sininkai? Dėlko kancleriai, mūsiškai tariant, 
ministerial pirmininkai būdavo vyskupai? - Kad 
pasauliečiai, žinoma, ir ju aukštieji luomai bu
vo neraštingi. Tai liudija anglu žodis Clerk, 

kuris iki sios dienos reiš
kia ir dvasininką ir rasti
nės valdininką. Ir universi
tetai tai viduriniu amžių 
kūrinys. Žinoma, ir čia mo
kė dvasinikai. Na, o me
dicina? - 11-me amžiuje 
Italijos Salerno mieste jau 
buvo aukštoji to mokslo 
mokykla.

Gerbiamosioms skaityto
joms, žinoma, prie širdies 
moterų reikalai. Ju švieti
mas kilo drauge su moterų 
vienuolynais (apie 7 - ta 
amz.). Karolio Didžiojo duk
terys jau buvo išmokslin
tos. 10 - me amžiuje jau 
butą garsiu moterų moky
toju. Ganderskeimo vienuo
lė Hrotsuitka pasižymėjo 
kaip pirmoji vokiečiu poetė 
ir dramaturge. Kiek vėliau 
randame vienuolynu virši
ninkių, kurios buvo susipa
žinusios su visais ano meto 
mokslais, net ir su gamtos 
mokslu (12 - to amžiaus 
Herarda Landsbergiete). 
Tačiau Karolio Didžiojo 
dukterys buvo mokomos 
ir amatu, siulus paruosti, 
verpti. Per visus vidurinius 
amžius karalienės, kara" 
laitės, kunigaikščiu seimu 
moterys verpė pačios. Kaip 
Lietuvoje? - Čia dar 16-me 
amžiuje karalienės žinioje 
buvo linaiįir audeklai, ku
rie kaip mokesčiai suplauk
davo i valstybės izda. .

Žodelis apie . . . moterų 
sportą. Nenustebkit, kad 
jau 9-me amžiuje Karolis 
Didysis, jodamas medžioti 
pasiimdavo drauge žmona 
ir dukteris. Raita moteris

Viduriniams amžiams ne naujiena.
O menas? - Visu rusiu vaizduojamasis menas 
pasiekė aukšta, galima sakyti, tobula lygi. Gra
fika ir miniatiūrinė tapyba, atseit, knygų prade
damųjų raidžiu ir puslapiu pagražinimai verčia 
žavėtis kiekviena <menininką. Auksakalyboje ir 
stiklo tapyboje viduriniai amžiai iki šiol nepra
lenkti. Sukurta net 3 architektūros stiliai - bizanti-
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I

nis, romaninis ir gotinis. 
Konstantinopolio, Bamber
go, Speyerio, Paryžiaus, 
Chartres, Amienso, Roueno, 
Salisburg’o, Canterbarv’o 
Katedros visiems liks ne
mirštamais statybos kuri
niais. Pries vadinama Ba
zelio altorių, is 11 - to am
žiaus, ętsiklaupė net Ge
ringas. Lietuvoje gotiniam 
stiliui atstovauja, Kauno 
bazilika, Dvasines semina
rijos ir Vytauto banzycios; 
Vilniaus Sv. Ona, Bernar
dinai, Traku pilis; pagaliau, 
dvi vertingos provincijos 
bažnyčios - Zapyškyje ir 
Veliuonoje.
Is technikos įrengimu verti 
dėmesio 'tiltai. Pirmutinis 
viduramžio akmeninis tiltas 
pastatytas 10 - me amžiuje. 
Ir šiandien tebestovis Re*
gensburgp tiltas per Dun°ju yra is 12-jo amz.

IV.
Kiekvienas didelis daiktas meta seseli. Seselių tu
rėjo ir viduriniai amžiai. 10-to amžiaus popiežiai 
neturėjo reikiamo rimtumo. Kryžiaus karai pries 
pagonis skaudžiai paliete slavus ir lietuvius. Bu
tą pora laikotarpiu, kai del šventųjų palaikų 
arba relikvijų parodyta perdidelio uolumo. Žy
mieji vienuolynai zut - but stengdavosi isigyti 
kurio šventojo relikvijų ir tam kartais panaudo
davo pinigus, smurtą, net padirbima. Arba di
diku valdžia, kitaip, feodaline sistema. Jiems 
karalius pavesdavo valdyti kuria istisa sriti, ku
rioje jie šeimininkaudavo nepriklausomai, nere
tai ir savavališkai. Bet tai buvo pereinamoji, 
taip sakant, vidurine grandis i naujuosius laikus. 
Mat, valdovas neturėjo reikiamo valdžios apa
rato ir tinkamu valdininku, dėlto buvo privers
tas valdyti per kitus, netiesiogiai, feodalishai. 
Vis dėlto tie šešėliai (ju rastumėm ir daugiau) 
nepanaikina didingo, puošnaus viduriniu amžių 
rūmo. Kad galutinai isisamonintumėm viduriniu 
amžių tūkstantmečio svarbumą, atsiminkim, jog 
jie sukūrė Europa ir padėjo amžinus pamatus 
jos gyvenimui, kultūrai. Juk tuomet išsiplėtojo 
visos pasaulinės kalbos - italu, prancūzu, anglu, 
vokiečiu. Dar daugiau - susidarė ir pačios tu 
nauju kalbu tautos ir valstybės. Čia matome 
plačiausiu mastu paimta viduriniu amžių laisve. 
Juk Romos imperija mokėjo tik pavergti. Jos 
valdžioje tu nauju tautu, kurias ji pravardžiuo
davo barbarais, apšvietimas, suhultūrėjimas ir 
savu valstybių sukūrimas būtu buvęs neimano-

Viduriniai amžiai lyg ta > dangų saujanti goti
kos katedra. Ji stovi viduryje, o apie ja susi- 
states margasis miestas. Taip viduriniai amžiai 
yra viduryje tarp senųjų ir naujuju amžių. Nei 
daugiau, nei mažiau.

mas.
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■> , B. Mangirda

. ' MANO ŽIRGAS \ V į
4 Šuoliais skrieja mano žirgas,

I Is po kojų žaibas zirba — - ,
' _ Žaibas zirba ir žaibuoja,

' ~ . Joju vieškeliu didžiuoju!

As per kalnus per elksnynus 
Link žaliu lauku tėvynės,

k . Link tėvynės, link mieliausios i
Šuoliais jodamas keliausiu!

> • Stoja žirgas prie Vilnelės,,
> . Kur senu senoliu kelias, ■ ■

Senas kelias Gedimino — 
Šaunu Vytauto pažino. ,

As Vilnelėj girdau žirgą, 
Džiaugsmo ašara man mirga, 
Čiulba paukščiai ąžuolynuos t— 

\ . i, Žodžiai šimtmečiu tėvynės.

Paneriuos liepynai, uosiai J— 
. ' Puolės žeme, pabučiuosiu, ' •

Žeme šventa, žeme juoda, -
— Tavo dulkė man paguoda. . .

i
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ŽEMĖS AMŽIUS
Atydziau pasižvalgė gamtoje, pastebime daug 
dalyku, kurie mums kelia susidomėjimo. Gi 
žmogui; mėgstančiam giliau stebėti įvairius 
gamtos reiškinius, savaime kyla noras tuos 
reiškinius issiaisliinti, juos pažinti, suprasti. 
Tačiau kol nuo pastebėjimo ir susidomėji
mo pereinama prie pažinimo ir supratimo, 
tenka nueiti neretai gan ilgas ir sunkus tyri
mo kelias. Juo painesnis, juo sudėtingesnis 
reiškinys, tuo sunkesnis yra sprendžiamasis 
klausimas, tuo ilgesnis ir sunkesnis tyrimo 
kelias. Kadangi gamta ’pilna paslapčių, tad 
gamtos moksluose rasime dąugybe tokiu sunkiu 
klausimu, taigi sutiksime daugybe hipotezių. 
Viena is tokiu didžiuliu hipotetiniu problemų 
yra ir žemės amžiaus problema.

Kaip sena žemė? Tai klausimas, kuris jau labai 
senai neduoda ramybės gamtininkams ir kuris 
dažnai sudomina net ir ne gamtininką.. Daug 
jau aiškinimu, spėliojimu yra daryta tuo klau
simu,'bet visai tikslaus atsakymo nėra ligi šiol 
surasta. Taigi, kalbant apie žemės amžių, re
miamasi spėliojimais, prileidimais ir operuoja
ma tik apytikriais laiko tarpais, bei tokiomis 
sąvokomis, kaip „ankstyvesnis“, „vėlyvesnis“, 
„tuometinis“ ar pan. Bendrai imant, geologijos 
mokslas nepripažįsta taip vadinamos absoliu
tinės chronologijos, o naudojasi tik rela- 
tyvine chronologija. Jei sakoma, kad koks 
nors vyksmas žemės praeityje tesėsi tiek tūk
stančiu metu, o hitas - helis milijonus metu, 
tai sakoma ne tiksliam laiko apibudinimui, bet 
tik apytikriam palyginimui. Bendrai, tokiuose 
milžiniškuose laiko tarpuose, kokiais tenka ope
ruoti, kalbant apie žemės praeiti, šimtmečiai, 
o kartais ir tūkstantmečiai neturi jokios reikš
mės.

Žemė laikoma saulės kūdikiu. Ji yra nuo sau
lės atskilusi ir pradžioje buvusi ugninė masė. 
•Pamažu erdveje atvėsusi ir pasidengusi kieta 
pluta. Žemės amžius pradedema skaičiuoti nuo 
to Įniko, kaęla jau buvo susidaręs kietas pa
viršius, kada jau buvo žemynai ir vandenynai 
susiformavę pirminėj savo būklėj, sakoma, - 
žemė jau buvo gavusi savo pirma „kūdikiška“ 
rūbą. Taigi, kalbamasis žemės amžius yra fak- 
tinai jos „augimo" amžius, ir "jam dabartiniu 
metu skiriama tik ... apie pusantro milijar
do metu.

Bet kuo gi remiantis žemei skiriamas toks „ku
klutis“ metu skaičius (- tik 1500000000 metu)? 
Tas skaičius nėra visgi tik šiaip sau „is piršto 
išlaužtas“. Daug ivairiu nuomonių tuo klausimu 
buvo pareikšta, daug spėliojimu, teorijų buvo 
paskelbta, daugel ginču tuo klausimu yra buvę. 
Čia suminėsiu keletą įdomesniu metodu, pagal 
kuriuos sis painus klausimas mėginamas išaiš
kinti.
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Žemės gyvenimo praeityje yra vykę, dideliu hi- 
ėjimu, daug tragedijų ji yra pergyvenusi, jos 
jaunystė yra buvusi karsta ir audringa, ir .visi 
tie ivykiai yra palike savo pėdsakus žemės 
vėide. Is tu taigi pėdsaku gamtininkas ir su
geba išskaityti jos gyvenimo praeiti, randa 
neužginčijamu' faktu, kurie daugeli spėliojimu 
paliudija. '
Visas žemės amžius skirstomas i penkis didžiu
lius laikotarpius, vad. eras, ir būtent: areha- 
jus arba azojus, proterozojus arba eozojus, 
paleozojus, mesozojus ir kainozojus arba 
n e ozo jus. Kiekvienas siu laikotarpiu yra pa
likes milžiniška palikimą žemės sluoksniu pa
vidale. Is tu sluoksniu storumo seniau ir buvo 
apskaičiuojamas žemės amžius. Mus tiesiog ste
bina, koki kolosaliski .medžiagos kiekiai yra 
susiklostė siu ivairiu erų metu. Taip pav, azo- 
jaus ir eozojaus kartu sluoksniu storumas siekia 
ligi 54 kilometru. Taip pat pasakiškas atrodo ir 
paleozojaus sluoksniu storumas - siekia ligi 
57 kilometru. Vienas tik paleozojinės eros peri- 
jodas, vad. karbonas Anglijoj Doneco baseine 
sudaro 12 kilometru storio sluoksniu kompleksą. ■ 
Arba tos pačios eros kambrio sluoksniai Ko
lumbijoj rasti taip pat 12 kilometru storio. Me- 
sozojaus didžiausias storumas rastas 27 km, 
o neozojaus - 22 kilometrai. Taigi jau vien is 
siu faktu savaime peršasi išvada, kad tokiems 
milžiniškiems sluoksniams susiklostyti reikėjo ir 
milžinišku laiko tarpu. Jei neozojui, kuris geri
ausiai ištirtas, skiriama apytikriai 30 milijonė 
metu, tai visai žemės istorijai tenka skirti ma
žiausia 1200 milijonu metu (- taigi, kaip anks
čiau minėta, arti pusantro milijardo metu).
Dar paminėtinas kitas idomus metodas žemės 
amžiaus nustatymui, tai būtent - apskaičiuojant 
upiū amziū. Is sanasū kiekio upiu deltose iris 
darbo, kuri atlieka upė, isgrauzdama savo vaga, 
sprengziama apie laika. Labai vaizdingas pavyz
dys šitokiam atvejui yra Niagara. Buvo konsta
tuota, kad kas met vanduo pagilindavo vaga 
apie trečdali metro. Taigi 12 kilometru ilgio ir' 
55 metru gylio griovai išgraužti reikėjo apie 36 
tukstanciū metu. Tas .skaičius maz daug atatin- 
ka -ir hitais būdais apskaičiuoto poledyninio lai
kotarpio, t vad. aliuvio amžiui (apie 30—40 
tūkst. metu), o visam jauniausiam žemės amži
aus perijodui, vad. kvarterui, kuris skaitomas 
nuo žmogaus atsiradimo žemėje, priskaitoma 
apie 600 tūkstančiu metu.
Bet minėtieji, o taip pat ir kiti panašus meto
dai neduoda visiškai tiksliu rezultatu ir todėl 
tyrėja negali pilnai patenkinti. Jauniausiuju peri- 
jodu amžiui nustatyti jie, tiesa duoda gana pa
tikimu rezultatu, bet norint toliau žvelgti i žemės 
praeiti, susidaro vis didesniu nėaiskumu, abejo
nių.
Nauji laikai, nauji mokslo laimėjimai teikia nau
jas priemones ir šio taip sunkaus klausimo tihs-
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lesniam išsprendimui. Radioahtyviniu medžiagų 
skilimo procese jau įžiūrėta, jei taip galima pa
vadinti, žemės amžiaus „laikrodis“. Didelio ato
minio svorio t. vad. radioaktyviniai elementai, 
kaip uranas, radijus, toris, gamtoje savaime 
skyla, atpalaiduodami heli (išspinduliuodami al
fa spindulius) ir virsdami neaktingu elementu 
švinu. Taip pay. urano atom'as, kurio atominis 
svoris yra 238, isspinduliaves 8 helio atomus, 
virsta urano švinu, su 206 atominiu svoriu 
(238-4. 8. = 206). Arba torijo atomas (232 at. sv.), 
netehes 6 helio atomu, duoda torijo šviną (ato
miniu svoriu 208). Yra konstatuota, kad sitas 
radioahtyvinis medžiagų skilimas vyksta gamtoje 
griežtai dėsningai, taisyklingai, bet labai lėtai. 
Taigi ir kilo mintis, šiuo skilimo procesu pasi
naudoti, kaip matu laiko skaičiavimui. Tiksliai \ 
nustatyta, kad vienas gramas urano per viena 
sekunde išspinduliuoja apie 100000 helio atomu. 
Tuo budu 1 hub. centimentrui helio duju gauti, 
reikia laiko apie 9 milijonu metu. O kad pusė 
urano pavirstu 'heliu ir svirtų, reikia apie 5 mi
lijardu metu. Nustačius taigi helio kieki, lengva 
butu apskaičiuoti ir tu mineralu amžių, kuriuos 
sudaro radioaktyviniai elementai, o per tuos 
mineralus jau nesunku butu prieiti ir prie tiks
laus žemės amžiaus nustatymo. Bet čia kol kas 
irgi randasi keblumu. Jei dalis helio jau buvo 
pries mineralu susidarymą arba dalis, mineralui 
skylant, yra pasisalinusi, tai apskaičiavimas vis- 
tiek neduos tiksliu rezultatu. Griebtasi todėl čia 
pataisos is antrosios šio proceso dalies, būtent, 
švino kiekio nustatymu. Kadangi galutinis radio- 
aktyvinio skilimo produktas, - urano ir torio 
svinas, - yra stabilus, neahtingas, tad jo kiekio 1 
nustatymas gaunasi lengvesnis ir tikslesnis. Aps
kaičiuota, kad pav. is vienos tonos urano per 
metus gaunasi 1/7400 dalis gramo urano švino, 
o is kiekvienos tonos torijaus gaunasi 1/30000 
dalis gramo torijaus švino. Arba, kitaip tariant, 
per 7,4 milijonu metu 1 gramas urano paga
mina 1 miligrama švino, ir per 30 milijonu 
metu 1 gramas torijo pagamina 1 miligrama 
torijo švino. Šiuo keliu yra apskaičiuota, kad 
pav. mineralas uraninitasisis edzojinės eros 
pradžios, randamas Norvegijoj, turi 4,4 % švino, 
taigi apytikriai yra 1' milijardo metu senumo. 
Taip skaičiuojant, visam žemės amžiui gaunasi 

.skaičius didesnis, negu is sluoksniu storumo 
apskaičiavimo, ir būtent - 2 milijardai metu.

. Taigi matome, kad apie koki nors tikslu metu 
nustatyma negali būti nė kalbos. Kaip jau 
pradžioje sakyta, juo sudėtingesnė problema, 
tuo sunkesnis ir ilgesnis tyrimo kelias. Gi, pa
lyginus su tokiais milzinishais žemės praeities 
laiko tarpais, žmogaus gyvenimo laikas žemėje, 
o ypatingai jo mokslinis veikimas yra labai trum
putis. Todėl čia tenka pasitenkinti vien apytik
riu. nusakymu. Taip pav. kada sakoma, kad pa
leozojus tesėsi 360 - 540 milijonu metu, tai tuo 
norima išreikšti, kad tasai žemės istorijos lai
kotarpis turėjo testis ne mažiau 360 milijonu ir 
ne daugiau 540 milijonu metu. Taip panašiai ir 
su hitais laikotarpiais.

Bet kad nevarginti save tais milzinishais skai
čiais, galima si dalyba suprantamiau atvaizduoti. 
Prilyginkime visa žemės amziū musu kalendo
riniams metams. Tuo budu žemės proistorei (azo- 
jui) ir žemės prosenovei (eozojui) kartu teks apy
tikriai pusė metu, žemės senovei (paleozojui) - 
110 dienu, viduramžiui (rtiesozojui) - 40 dienu 
ir naujiesiems žemės amžiams (neozojui) apie 
15 dienu. Kadangi pirmosios žmogaus atsira-

Kauno kampelis K- Sklerius-Shleris

dimo žemėje žymės skaitomos kvartero (kuris 
sudaro vos 1/50 dali viso neozojaus) pradžioje, 
tad sulig šio palyginimo išeina, kad žmogus že
mėje gyvena dar vos nepilnas astuonias valan
das. Gi sekdami žemės praeities įvykius tu vienu 
metu laikotarpyje, gausime toki vaizda. Nauju 
Metu ryta žemė pasidengusi pirmine kieta pluta. 
Ligi pavasario sėjos, maz daug ligi pusės ba
landžio, vyksta didžiulės katastrofos - nepapras
tas vulkanizmas, raukslėjimasis, kalnu susidary
mas. Pavasario sėjos pradžioje pasirodo pirmoji 
gyvybė. Birželio antroje puseje ivyhsta didelis 
atšalimas, ir žemės paviršius daugelyje vietų pa
sidengia ledynais. Maz daug rugiapiutės metu 
vėl nepaprastai siltas ir drėgnas klimatasį mil
žiniški medžiai - is čia akmens anglies susi
darymas. Vidury lapkričio pasirodo pirmieji zin-

■ duoliai. Lapkričio pabaiga - tai slibinu amžius (sau- 
rai). Gruodžio pradžioje atsiranda pirmieji paukš
čiai. Apie gruodžio viduri, maz daug ligi Ka« 
ledu, Alpiii kalnu susidarymas. Paskutine siu me
tu diena, apie 4 vai po pietų prasideda didysis 
ledmetis (diliuvis). Apie 6 valanda vakare pa
sirodo pirmasis žmogus žemėje, o žmogaus kul
tūros amžiui (skaitant nuo geležies amžiaus prad
žios) tenka tik nepilnos trys paskutinės siu metu ■, 
minutės. Koks menkutis lašelis yra žmogaus gy
venimas begalybės laiko jūrojel
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Leonardas Žitkevičius

TREMTINIO KELIAS
Liūdnas vėjas ir dulkantis kelias.

O pavasaris Nemunu plaukia.

iO aušra spinduliuodama kėlias.

Liūdnas vėjas, kaip tremtinio kelias.

Gula dulkės i tuščia palauke, 

Kaip troškimai, vilčių neprisauke.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,
Ir priplokit man dulkes prie veido. , j j

Teprimins jos laukus numylėtus, 

Kai svetur plaksis vėjai ir lietūs, 

Kai laukuos negirdėsiu to aido, 

Kurs, kaip saulė, širdy nusileido.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,

Ir priplokit man dulkes prie veido. ...

Prie mirusiu miesto K. Šimonis

t

24

26



Menas
Nūdienė Amerikos muzika. 
Istorijos būvy muzikos kūrybos 
centras nėra pastovus. Kraštai 
seniau laikyti „nemuzikaliais“ 
ilgainiui yra parode savo muzi
kalia dvasia ir i muzikos kūry
bos lobyną ideje savo dali. Taip 
paskutiniojo amžiaus būvy pasi
rodė muzikos pasauly Rusija ir 
Skandinavijos kraštai. Šiuo gi 
laiku išeina i pirmąsias eiles 
Amerikos Kraštai, pasireiksdami 
kaip naujos muzikos kūrėjai.
Kad Amerikos kontinentas vis 
daugiau svorio igis muzikos pa
sauly, galime spręsti jau ir is to, 
jog ten paskutiniojo dešimtmečio 
būvy susitelkė ir stambiosios 
kūrybinės Europos muzikos pa
jėgos: Stravinskis, Sdioenbergas, 
Bėriokas, Hindemifhas, Milhand, 
Martimi, Krenckas, Toch, Tans- 
man, Weillis. Suprantama, kad 
del sios priežasties Europos 
muzikos raida turės būti artimai 
susijusi su Amerikoj kuriamąja 
muzika. Bet ir pats Amerikos 
kontinentas, ypatingai JAV, yra 
jau isauginosios stambiu muzi
kos kūrėju. Ilga laika amerikie
čiai trauke is svetur i savo krasta 
svetimus muzikos menininkus, 
dabar pradėjo jau pažymėtinais 
kiekiais ejcportuoti kompozicijas.

Tikras muzikinis sąjūdis Ameri
koj prasidėjo tuoj po Pirmojo 
Pasaulinio karo. Ligi šio laiko 
Amerikos muzika buvo grynai 
akademinė'- ir laikėsi europiniu 

pavyzdžiu. Tautinės amerikiečiu 
muzikos kūrybai impulsą davė 
pereito amžiaus pabaigoj Ame
rikoj veikes čeku kompozitorius 
Antanas Dvorzak. Amerikos 
kompozitorius neturėjo senu tau
tiniu muzikos pavyzdžiu, bet 
Dvorzahas amerikiečiu dėmėsi 
atkreipė i tai, kad jie savo pla
čiose erdvese turi didele daugybe 
medžiagos tautinei muzikai su
kurti.

Pirmasis susirūpino savo muzi
kai suteikti specifiniu amerikie
tišku bruožu Mac Dowell. Tai 
buvo laikai, kai įvairiuose kraš
tuose buvo stengiamasi sukurti 
tautinio charakterio muzika ir jos 
atgaivinimo buvo laukiama is 
tautiniu liaudies meliodiju ir ap
skritai folkloro. Kaip Griegas 
norvegu, o Smetana ir Dvorza- 
kas čeku tautines liaudies melio- 
dijas panaudojo, taip amerikie
čiu Griegas, McDowellis ėmėsi 
Amerikos plantacijų ir negru dai
nų. Siaurės Ameriko indėnu ir 
Kentuckio bei Virginijos kalnuose 
tebegyvos anglo saksu dainų me- 
liodijos, negru religines giesmes 
ir galiausiai jurininku dainos bei 
šokiu meliodijos ir kita panaši 
medžiaga sudarė ir apsprendė 
nauja tautini Amerikos muzikos 
stilip.

Europiečio akyse budingas Ame
rikos muzikos reiškinys vis dar 
tebera dzazas. Su juo Amerika 
pasireiske kaip naujo muzikos 
stiliaus kūrėja.

Dzazo itaka muzikos-net euro- 
pinės-stiliaus raidai negali būti 
nuneigta. Jis sujungia ir suderina 
tai, kas Europos muzika jau nuo 
19 a. pradžios skaldė. Dzazas 
užpilde praraja, kuri skyrė va
dinamąja lengvąją šokio ir pa
silinksminimo muzika, nuo vadi- 
namasios rimtos, sunkios, sim
fonines muzikos. Jis nutiesė tilta 
tarp lengvos ir sunkios, tarp ne
komplikuotos ir komplikuotos mu
zikos. Jis yra toks pažangus, kad 
jo problemos pavergia intelek
tualo minti ir grakštaus skonio 
bei išlavinimo muzika, bet kartu 
ir muzikoj neissilavine asmens 
ji be jokiu aiškinimu supranta. 
Sis pirmasis tipiškai amerikie
tiško muzikos stiliaus pasireiš
kimas dziaze apsprendė tolimes
nės ju muzikas raidos krypti.
Šiandieninė Amerikos muzika 
yra žymiai toliau nuėjusi, bet net 
ir labai is paviršiaus skirtingu 
amerikiečiu muziku bendras bu
dingas bruozas-sujungimas pa
prastumo ir homplihuotumo, rafi
nuotumo ir naivumo, dvasinis 
aiškumas ir vitalinio gavalingu- 
mo pabrėžimas, nors ta muzika 
tiesiog ir neturi su dzazu išvir
šinio ryšio.
Europinės muzikos laimėjimus 
amerikiečiai panaudoja, bet ne 
kaip jos epigonai, o tik kaip 
medžiaga, savarankiškai ir ori
ginaliai kūrybai.
Muzikinis Amerikos gyvenimas 
reiškiasi plačiai ir gana judrus.
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Orestrinės muzikos srity plačiai 
pasireiškia 16 didžiųjų simfoni
niu JAV orkestru ir šimtai mažes
niųjų. Nuo 1930 m. per orkestru 
repertuarą perėjo Amerikoj gimu
siu kompozitorių 35 simfonijos. 
Salia vyresniosios kartos ameri
kiečiu simfonijos kūrėju, kuriems 
skirtini R Harris, W. Sckumanas, 
McDonald, G. Antkeil ir visa eilė' 
kitu, stipriai reiškiasi ir jaunoji 
karta- J. Moross, L. Bernstein, 
K. Word, E. Carter, G. Read. 
Opera JAV niekad nebuvo įsi
gijusi tokios reikšmės, kaip Eu
ropoje, bet šiuo laiku salia di- ’ 
dziuju NewYorko Metropolitan 
ir Chicagos Civic operų jau yra 
ir nemaža nauju operos ansam
bliu arba mažesniu vietiniu šio 
žanro grupiu. Turi amerikiečiai 
jau nemaža ir ju pačiu sukurtos 
operines muzikos, kaip G. Ger
shwins „Pargy and Bess*, V. 
Thomson© „Four Saints in Three 
Acts“, M. Blitzsteino „No for an 
Answer“ ir kt. Kamerine, baleto 
ir ypačiai filmos bei radijo ame
rikiečiu muzika daro didele pa
žanga ir turi stipriu savo atstovu. 
Šiandieniniai Amerikos kompo
zitoriai yra sukure nemaža ka
merines muzikos, kuri išpildoma 
specialiai šiam reikalui sukuriu 
organizacijų. Baleta kultivuoja 
ypatingai Ballet Theatre, Ballet' 
Russe de Monte Carlo ir San 
Francisko Ballet Compony. Ky
lant susidomėjimui šokiu, iškilo 
ir visa eilė baleto kūrėju-L. Bern
stein su savo „Fancy Free“, P. 
Bowles su „Pastorelas“, J. Mo
ross su Chicagos pogrindžio pa
sauli vaizduojančiu „Frankie-and 
Johnny“ ir k. Ypatingai gi plačias 
galimybes muzikai atskleidė gar
sine filmą ir radijo mikrofonas. 
Šioj srity vyksta tikra muzikos 
gyvenimo revoliucija ir galima 
laukti net ir visai netikėtu nau
jybių.Šioj srity yra ypatingai 
pasižymėjęs savo kompozicijomis 
Columbijos radofono dirigentas 
B. Hermanas. Jis stebina savo 
originalumu bei išradingumu. .

Visuomeninis gyvenimas
Socializmas kryžkelėje. Musu 
kasdieniškoje kalboje socializ- 
mas paprastai yra sutapatybi- 
namas su marksizmu. Tačiau 
ne visur pasauly taip yra. Yra 
kraštu, kaip, pv., Anglija, kur net
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socialistu . vyriausybė valdo ir 
daro gana radikalias socialisti
nes reformas, tačiau marksizmas 
ten jokįo pasisekimo neturi.' Ir 
tai yra lengvai suprantama. 
Marksizmas, paremtas filosofiniu 
materializmu, is esmes yra ne 
vien socialogine doktrina bei 
socialinis sąjūdis, bet dar dagiau 
pasaulėžiūra, filosofine teorija. 
Visuomeninai - politiniai XIX a. 
santykiai Europos kontinente nu- 

' lėmė, kad Markso sukurtas is
torinis materializmas .darbinin
kijos ir kapitalo kovos ■ eigoje 
virto daugelio religija. Istikruju 
nei socializmas, nei filosofinis 
materializmas nebuvo Markso 
ismislas; Jie yra ankstyvesni 
reiškiniai. Fil. materializmas yra 
toli gražu ne proletariato, bet 
buržuazijos išradimas, kapita
listu tarpe plačiai įsigalėjusi fi
losofine srovė.

Socializmas yra taip pat daug 
vyresnis uz Marksa. Marksas 
tik paskelbė vadihamaji „moks
lini socializmą", paremtą istori
niu materializmu, pasak kurio 
geležiniai ekonominio gyvenimo 
raidos dėsniai veda prie to, kad 
proletariatas viena gražia diena 
visas gamybos priemones is ka
pitalistu perims, kad tai yra bū
tinybė ir kad proletariatas šita 
procesą turi pagreitinti kovos 
priemonėmis. Betgi šita Markso 
teorija ne visur rado pritarimo 
bei pasisekimo. Anglijoje, Mark
sas pasisekimo neturėjo, nors ir 
jis ir Engelsas kaip tik ten savo 
kapitalinius veikalus sukūrė ir 
veikė. Ten socializmasvliko taip 
vad. „utopiškas“ ir net šiandien, 
jau valdydamas visa imperija i 
mokslingum'a nepretenduoja. Jis 
užsiėmęs socialinėm problemom, 
bet ne žmonijos istorines raidos 
varyklio ieškojimu. Pagristas jis 
ne istorinio materializmo teorija, 
bet-greičiau 'Kristaus Kalno Pa
mokslu. Kontinente greta mark
sistinio socializmo XX a. išaugo 
taip pat krikščioniškojo socializ-’ 
mo sąjūdis, kuris jau formuojasi 
i ryškias formas. Filosofiniam 
materializmui netekus savo ma- 
dingumo ir aiškiai uzleidus savo 
daugeli pozicijų, šiandiena ir 
kontinento socializme ryškėja 
tendencija atsisakyti nuo istori
nio materializmo bei nuo klasių 
kovos dėsnio, t. y. nuo esmin
giausiu' marksizmo teorijos pa

grindu. Net buvusiu aiškiai 
marksistiniu sroviu bei partijų 
teoretikai ne karta yra ta prasme 
pasisakė. Tačiau rytietiškajam 
socializmui dar aiškiai laikantis 
marksizmo, vakarietiškosios so
cialdemokratijos' vadai bent tak
tiniais sumetimais nuo griežto 
atsirybojimo dar susilaiko. Ma
sės tuo tarpu svyruoja. Pasau
lėžiūrinis momentas nuo social-

1 ekonominiu problemų svarstymo 
galutinai dar nėra atsietas. Ilgai 
betgi taip testis negali. Politi
niams Europos santykiams sta
bilizavusis, pasaliniu ■ itaku pa
vojui, praėjus, apsisprendimas 
turės ivykti. Kur bus pasukta, 

-pamatysim. .

Antra nūdieni socializmą kan
kinanti problema yra is rytu atė
jės darbininku klasės vienybės 
sukis, savyje slepiaž totalitarini 
pringipa. Šitas sukis yra kelia
mas visuose Europos kraštuose, 
siūlant socialdemokratu ir ko
munistu partijų susiliejimą. Ang- ’. 
lijoje vien nuo karo pabaigos 
darbieciu partijai 'tokis pasiūly
mas net oficialiai buvo padarytas 
bene 4 kartus ir kiekviena karta 
buvo atmestas. Panašiai jis buvo 
atmestas ir eilėje kitu kraštu. 
Tik rusu okupuotoje Vokietijos 
zonoje tėra pasisekė bent tu dvie
ju partijų centru komitetus su

lieti. Kaip yra su masėmis, ofi
cialiu žinių nėra. Tačiau budinga, 
kad kai balandžio mėn. sujun
gimas buvo pravestas, ne rusu 
valdomuosiuose Berlyno sekto
riuose susikūrė naujas socialde
mokratu centras. Partijai komen
dantūros dėka jau yra leista 
veikti visame. Berlyne, o šiuo 
metu yra sprendžiamas klausi
mas veikimo visoje rusu zonoje. 
Jei Kontrolines Komisijos dėka 
jai ta teisę bus 'išrūpinta, ir jei 
bus leista atskiru sarasu daly
vauti kada nors ir ten įvyksian
čiuose kokiuose rinkimuose, bus 
galima matyti ano sujungimo — 
Soc. Vienybės Partijos populia
rumas. ' ■

Politinis 'gyvenimas
■ ■ '.

Ernest Bevin. 1919 metai Ang
lijoj buvo nusivylimo ir pokario 
vargu bei suirutės metais.
Pries komisija, kuri turėjo sprę
sti uostu darbininku atlyginimo

' ■ • I '
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klausima, kaip darbininku rei
kalo gynėjas atsistojo nežinomas' 
{aunas vyras, sunkus, ne labai 
stilingas, jūrininko eisenos, tik 
ka atvykęs is provincijos i Lon
doną. Kai jis prabilo, visi išgir
do dar nė trupučio nesugadinta 
Vakaru Anglijos tarme.
Sis vyras laikė pasispaudęs pa
žasty rudame popieriuje suvy
niota gniužulą ir, kai ji pasaukė 
pasakyti savo žodi, jis, ta gniu
žulą išvyniojęs, padėjo ant komi
sijos stalo. Tai buvo buteliukas 
pieno, puskepalis duonos, trupu
tis margarino, pora bulviu ir 
gabaliukas pigios mėsos ... „Tai 
šiandieninis uostu darbininko 
dienos maistas“ - pareiškė tasai 
vyras. Visu derybų metu tie 
produktai liko ant stalo kaip 
nenuginčijami liudininkai. Uostu 
darbininkai laimėjo geresni atly
ginimą, ir nežinomas vyras is 
karto pasidarė žymus. Tai buvo 
Ernest Bevin.
Savo budo susirinkimus nuste
binti ir pomėgio is įprastiniu 
rėmu issiverzti jis neatsisakė 
ligi šiol. 1945 m. lapkričio mėn 
anglu vyriausybė surengė 51 tau
tos delegatams, kurie ruošėsi 
Jungtiniu Tautu organizacijos 
steigiamajam susirinkimui, priė
mimą. Tai buvo salti ir viso 
mate diplomatai. Anglu .užsienio ’ 
reikalu ministeris E. Bevin pra
bilo. Tai vis dar sunkus, ne la
bai stilingas vyras, su aiškiu 
tarminiu akcentu, tik senesnis, 
zilstelėjes, stambia galva. Ir, 
štai, vietoj mandagiu diplomati
niu frazių, kurios tokiais atve
jais įprastos, pasigirdo:
- As dabar pasakysiu savo po
litinius tikslus: as noriu turėt 
galimybės nueit i Viktorijos stoti, 
nusipirkti bilietą ir važiuoti kur 
as noriu, niekur niekieno ne
nutveriamas uz rankovės ir ne
klausiamas mano paso.
Ir staiga su rimtu rūstumu pri
dėjo:
- Kultūra tiek pažengė, kad sie
nos tapo kvailas nesusipratimas. 
Mes turime padaryti rimtas išva
das is to, kas seniau buvo poetu 
ir pranašu vizija: tikslas yra pa
saulio parlamentas ir jungtinės 
pasaulio valstybės.
Ir kai 500 diplomatu, truputi 
nustebinti ir truputi šyptelėję, 
sužiuro, jis tęsė: 

- As esu senas žmogus, bet tiek 
tvirtai, kiek as senas esu, tikiu, 
kad mes patys to dar sulauksim. 
Tai gan neįtikimai skamba žo
džiai, bet nuostabu, kad jie su
sirinkimą įtikina. 500 saitu ir 
sukietėjusiu diplomatu regimai 
apimti rimto nusiteikimo. Tai 
gali skambėti kaip laukinė fan
tazija, bet juos kalbas žmogus 
nėra laukinis fantastas. Jis - 
britu uzs. reik, ministeris. Ir gal 
dar daugiau - tai Ernestas Be- 
vinas.
Is to, ka Bevinui galima pri
kisti - tas žmogus taip pat turi 
priešu - mažiausia jam tinka 
priekaištas, kad. jis nuo tikrovės 
atitrukęs svajotojas, is visu gy
vųjų Anglijos politiku jis, tur 
būt, labiausia susijęs su žeme, 
praktiškiausias ir didžiausias 
realistas. Yra garsiu kalbėtoju, 
nuo kuriu sparnuotu formulavi
mu prityręs klausytojas instink'- 
tyviai tam tikra procentą nu
braukia. Bęvinas - visai prie
šingas tipas: tai veiksmo žmo
gus, kuris net dar ir šiandien 
turi grumtis su žodžiu, ir savo
tiškos rusies kalbėtojas. Klausy
tojus jis visuomet nuveda savo 
heliu, bet ne savo elegancija ir 
retorine forma, o išskirtinai savo 
svaria, neatsispiriama išraiškos 
ir asmenybes jėga, kuria jis, 
prasimuša per visus sakinio 
kliuvinius ir žodžio netobulumus. 
Jis pats sakosi nevengiąs „grieb
ti lazda uz purvino jos galo“. 
Jis daugiau vykintojas, kaip vi- 
zionierius, daug tikriau besijau
čiąs namie tarp kietos tikrovės, 
kaip tarp idėjų. Tai ne propo- 
gandistas, bet organizatorius. Kai 
jis kalba apie pasaulini parla
menta ir pasauline valstybe, tai 
jis ir galvoja apie parlamenta 
ir valstybe, o ne kokia poetiška 
metafora. Žinoma, kai kam gal 
tai isrodys taip pat tik viltys ir 
planai. Tik mes čia turime reika
lo su žmogumi, huris visa savo 
gyvenimą rodė pažymėtina talen
tą planus - dažnai labai plataus 
masto, labai ambicingus ir bemaž 
fantastiskus - paversti tikrove. 
Pries pasidarydamas Britu uzs. 
reik, ministeriu, Bevinas yra atli
kęs du didžiulius uždavinius. 
Vienas tai sukūrimas vienos did
žiausiu pasaulyje profesiniu są
jungų - Transport and General 
Workers Union, kuria galima 

sakyti is nieko suhūrėnuol922m., 
pradedamas su 20 išbarstytu po 
brasta mažu profesiniu sajungū. 
Tai yra sąjungą, kuri šiandien 
turi daugiau kaip miliona nariu 
ir yra nugarkaulis milžiniško 
Anglijos profesiniu sajungu są
jūdžio, turinčio Anglijos valsty
biniam gyvenime nulemiančio 
svorio. Ir šia sąjungą Bevinas 
sukure is silpniausiu elementu,- 
is nekvalifikuotu ir progifiiu dar
bu besiverčiančiu, darbininku 
kuriems dar pries amžiaus ket
virti visai nebuvo vietos profe
sinėse sąjungose.
Antras jo organizacinis darbas 
tai suorganizavimas darbo'jegos 
karo reikalams. Del žinomo ang- 

(lu nenoro reklamuotis nebuvo 
apie tai daug kalbama, bet karo 
pramones gamyba 1940-45 me
tais Anglijoj buvo intensyvesne, 
kaip - kurioj nors kitoj bariau-, 
jancioj saly,, ir visi Anglijos ei-, 
viliniai gyventojai, taip pat ir 
moterys kartu, is tikrųjų buvo 
sutelkti i viena milžiniška armi
ja kuri be atodairos, kaip ir 
fronto armija, buvo siunčiama 
visur, kur tik buvo reikalinga. 
Visuotinis anglu darbo jėgos su- 
mobilizavimas buvo Bevino dar
bas.
Tam tikra prasme tai buvo pa
neigimas viso to, ka ligi tol jis 
laike sąvo gyvenimo uždaviniu: 
ligi to laiko jis dare visa, kad 
darbininkija turėtu daugiau jė
gos, tvirta organizacija, stipres
niu frontą kovoj del asmenines 
laisves ir savarankiškumo. Da
bar gi pats karo laikui visas 
laisves if savarankiskuma vienu 
plunksnos pabraukima pasalino, 
vyrus ir moteris i kitas pramones 
sakas masiškai kėlė, išskyrė net 
seimu narius, studentus i kasyk
las suvarė. Vis dėlto tas prieš
taravimas pačiam sau yra tik 
tariamas. Kaip tik del to, kad Be- 
vina darbininkai savo žmogumi 
laike, uostu darbininku advoka
tu, žmogum, kuris dvidešimt me
tu sieke tik vieno tikslo - darbi
ninkams daugiau saugumo, lais
ves ir oro - jis buvo, gal but, vie
nintelis žmogus, kuris galėjo tai 
padaryti.Darbininkai žinojo, had 
jis neturi jokiu paslėptu minčių, 
ir sutiko savo sunkiai iškovotas 
teises ir laisves sudėti i pati
kimas rankas, nes patikėtinis 
buvo „Ernie“.

k.
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Čia galima priminti Bevino ry
šius su Anglijos darbininkija - 
tur but gražiausius, silciausius 
ir zmonishiausius šio vyro bruo
žus, kuris šiaip yra ne be kie
tumo ir beatodairiškumo. Apie 
ji sakoma, kad tai vienintelis 
anglu politikas, kuris ne tik is 
darbininkijos kilęs, bet kuris jo
je ir pasilikęs. Jis nėra kilęs, 
kaip Sir Stafford Cripps, is aris
tokratijos, kaip Clement Attlee 
is vidurinio inteligentu luomo, 
arba Herbert Morrisonas is smul
kios buržuazijos. Jis yra tikras 
proletaras ir tuo didžiuojasi. Pa
sakojama, kad 1945 m. spaliu 
mėnesi penkių konferencijoj dra
matišku momentu sovietu užsie
niu reikalu ministeriui jis susu
kęs: „Žiūrėkite, Molotovai, pro
letaras esu as“. Ir jis pabrėžė 
žodi „as“.
Jis - žemės darbininko sūnūs is 
Somerset. Ligi vienuolikos metu 
lanke kaimo mokykla, o vėliau 
dirbo lauko darba, buvo šoferiu 

' tramvajaus konduktoriumi ir 
uosto darbininku. Jis niekad 
nelankė vidurinės mokyklos nei 
universiteto, net liaudies uni
versiteto. Jis nėra tipas jauno 
proletaro, kuris naktimis mokosi 
ir geležiniu atkaklumu iškyla. 
Jo karjera surista tik su pro
fesinėmis sąjungomis. Jo išsi
lavinimas - o jis stebina savo 
istorijos ir ūkio dalyku išmany
mu - yra grynai autodidaktinis, 
ir niekas nežino, kaip jis ji įsi
gijo. Jo pastabumas, kurio jis 
rodo pažymėtinu pavyzdžiu, yra 
įgimtas. Vienas jo politinis prie
šas jam pasakė komplimentą, 
kad ji gamta sukūrusi intelek
tualu, bet abejotina, ar jis pats 
tai komplimentu laiko-intelek
tualu jis nemėgsta. Jis yra pa
likes darbininkas ir tai reikia 
suprasti tiesiogine prasme.

Kai jis tapo uzs. reik, ministeriu 
ir turėjo pasitraukti is savo 
darbo profesinėse sąjungose, 

savo seniesiems draugams pa
raše tikra meiles laiska: „Jūs 
liekate didžiausioji mano gyve
nimo meilė. Telaimina Dievas 
Jusu kiekviena.“ Ir tai nėra tik 
gestas. Draugai, su kuriais jis 
retomis savo laisvomis valando
mis susitinka, ir dabar tebera 
paprasti darbininkai. Niekas ne
matė Bevino savoje aplinkoje, 
kas nematė jo profesiniu sajungū 
kongrese. E. Bevinas yra griežta 
priešgynybe buvusiam ministe
riui pirmininkui Ramsay Macdo
nald, kuris del savo vietos suė
jės i sąlyti su plačiu pasauliu, 
vis daugiau ir daugiau visuome
niniu atžvilgiu darėsi snobas. 
Seni Bevino draugai taria, kad 
jis daugiau gėdinasi naujuju sa
vo rysiu, negu senųjų.
Pasakojama, kaip Bevinas au
dringais dvidešimtaisiais metais, 
kai jis buvo vienas generalinio 
streiko vadu, buvo i viena ban- 
kieta City pakviestas. Visi sėdo 
prie valgiu ir jis metė žvilgsni

Lietuviu tautinės sąmonės kelias 
(Tasa is psl. 9.) 

masė buvo subrandinta iki sąmoningos tautinės 
bendruomenės, jau galinčios laisvai apsispręsti. 
Šitos kovos laikotarpiu išryškėjo ir didžioji musu 
tautinė tragedija, - būtent luominės valstybės 
ideologija tebegyvenančios, lenkiškai galvojan
čios bajorijos ir lietuviškosios liaudies visiskas 
issiskyrimas. Bajorijos daugumas lietuviskaji 
sąjūdi paskelbė „litvomanija“, jo veikėjus - ligo- 
nimis manijakais. Beabejo tai buvo milzinishas 
nuostolis tautai, tačiau sąjūdžio jis nenutildė. Ir 
toliau žingsnis po žingsnio buvo einama tuo 
pačiu hovos keliu. Nutautusi bajorija buvo palik
ta nuošaly. Ji ne tik neprisijungė prie tautinės 
kovos, bet kur galėdama dar kliudė. Ypač tai 
išryškėjo jau valstybės kūrimo darbe.
Nuo 1905 m. viešumon isejes lietuviskasis są
jūdis, žinoma, dar negalėjo būti politinis. Tam 
kliudė atsigaunanti caristines valdžios reakcija. 
Lietuviu viešoji veikla turėjo tenkintis kultūrine 
ir ekonomine dirva. Politine veikla ir toliau tu
rėjo likti slapta. Kultūriniai laimėjimai šiame 
laikotarpy buvo nemaži. Tačiau ir jis pats ne
buvo ilgas - vos 10 metu. įskilęs pirmasis pa
saulinis karas situacija pakeitė is pagrindu. Lie
tuva 120 metu savo replese laikiusi caristine 
Rusija subirėjo, Vokietija, kuri buvo užsimojusi 
Lietuva padaryti savo provincija, taip pat su
klupo. Tai igalino ir mazaja lietuviu tauta pa
galiau pasiekti savo didiji tikslą - sukurti sava 
nepriklausoma valstybe, įgalinančia kiekviena 
tauta laisvai plėtoti visas savo galias.
Darbo pradžia buvo sunki ne vien dėl pasali
niu trukdančiu veiksniu, bet ir dėl vidujinio 

menkoko pajėgumo, dėl inteligentiniu pajėgu 
stokos, dėl ju nepatyrimo. Bet apsisprendimas 
patiems imtis atsakomybe dėl savo ateities, 
galima sakyti, is pat pradžių buvo tvirtas. Pa
saliniu veiksniu sugestijonuoti kaikuriu visuo
meniniu sluogsniu skrupulai, rezervai ar net 
priešingi pasisakymai toli gražu nereiškė ju 
esminio nusistatymo. Dar pogrindžio kovoje 
susiformavusi lietuviškoji, mintis be svyravimu 
laipsniškai kilo aukštyn, o nepriklausomybės 
laikotarpy perėmusi visa tauta pasiekė pasigė
rėtino žydėjimo laipsnio. Pastarųjų metu krizės 
laikais - abieju okupacijų metu - lietuviu tauta 
parodė toki aukšta sąmoningumo bei susiklau
symo laipsni, kokio negalime gėdytis pries jo
kia pasaulio tauta. Šiose niūriai liūdnose die
nose tai yra tikriausias jos išlikimo laidas.

Baltijos pajūris prie Palangos.
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i gausiai apkrautus stalus: „Taip 
ponai, pasinaudokit savo gerais 
laikais, nes jie neilgai tesis“, - 
pastebėjęs Bevinas. Kitas pasa
kys, jog tai ne labai taktiška 
pastaba ir nesą galima nuneigti 
Bevino bude stacioskiskumo 
bruožo. Bet taip pat negalima ' 
nuneigti ir jo humoro. Vienas 
konservatyvus laikraštininkas jo 
paklausė,koks, jo nuo
mone, likimas socia
listinėj valstybėj bu
siąs turtingu / dyka
duoniu, kurie gyvena 
is savo kapitalu pro
centu. „ As nenorėčiau 
jokiam žmogui pikto, 
bet. . .“ - ir, kai lai
kraštininkas lauke po
ros grasinimu, jis pa
baigė: „. . . bet tikrai 
as niekam nelinkėciau 
ko nors taip baisaus^ 
kaip gyvenimas ištai
ginguose viešbučiuo
se be darbo is pro
centu".
Salia statumo ir hu
moro paminėtina jo 
laukinė ir kartais beveik besai
kė kovos aistra. Dar ir šiandien 
nepamiršta, kaip 1935 m. Darbo 
partijos didžiuosiuose sankcijų 
debatuose Bevinas seni visu 
gerbiama Lansbury, kuris savo 
pacifizma norėjo padaryti parti
jos linija, triukšmingai nugalėjo. 
Ir is tikro Bevino buvo tiesa. 
Sunku užmiršti seno idealisto 
Lansbury paveiksią, kuris tiesiog 
sugniužo ir ašarų sulaikyti ne
galėjo, kai pries ji Bevinas nu
kreipė visa savo sunkiąją arti
lerija. Vis dėlto tenka paklausti, 
kas akyvaizdoje fašistinio ir na
cinio grasinimo is Vakaru pa
saulio būtu, like, jei Lansbury 
pacifizmas būtu buvęs Darbo 
partijos priimtas.

Kad Bevinas, nors yra geležies 
kietumo, kai yra reikalas, yra 
ne be širdies, parodo reakcija 
i tai, ka jis Potsdame pamatė. 
Potsdamo konferencijos metu 
1945 m. liepos mėn. paskirtas 
britu uzs.. reik, ministeriu, jis 
kita diena jau buvo lėktuve 
- tai buvo pirmas jo skridimas 
lėktuvu.- ir keliavo su Ameri
kos ir Rusijos valstybių politi
kais spręsti pačiu sunkiuju pa
saulio problemų. Atvykus i Ber

lyną, jam nepaprasta ispudi pada
rė pabėgėliu is Rytu beviltiški ka
ravanai Berlyno gatvėse. „Tai 
baisiausias vaizdas, koki tik ga
lima įsivaizduoti“, pareiškė jis 
grizes parlamente. „0 Dieve, 
mano Dieve, tariau as sau. Tai 
yra kaina, kuria tenka uz žmo
nių kvailumą mokėti besaiki 
kvailumą, kuris vadinasi karas".

Sklandytuvas Nidos kopose.

Ir budinga Bevinui, kad tuo rei
kalas nesibaigė. Jis pradėjo tuo
jau atkaklu diplomatini susira- 
sinejima su Lenkija, Čekoslo
vakija bei didžiosiomis valsty
bėmis ir, pradžios nepasisekimo 
nenugazdintas, vis dėlto pasiekė, 
kad masiniai trėmimai bent lai
kinai buvo susiaurinti. Siam vy
rui negalima prikisti, kad jis to 
negalvoja-, ka sako.
Tai galioja ir jo didžiojo masto 
tikslui - pasaulio parlamentui 
ir pasaulinei valstybei. Pradžioj 
tai išrodo taip pat lyg priešta
ravimas. Patriotas Bevinas viską 
aukoja ir imasi visu priemonių, 
kad jo kraštas laimėtu kara - 
kara kuri jis laiko būtinu - o pas
kui pasaulio pilietis Bevinas kal
ba apie „karo kvailybe“ ir sienas 
laiko „blogu pokštu“. Bet ir šiuo* 
kartu priešingumas tik tariama
sis. Kaip tik .del to, kad Bevinas 
patriotas ir tokiu pripazistamas 
net jo priešo, (nė vienas šio ka
bineto ministeris konservatorių 
nėra tiek gerbiamas), jis savo sali 
gali sujungti su savo tarptautine 
politika. Ir is tikro sparnuota 
tarptautinė politika maža tebūtu 
verta, jei uz jos nebūtu tikros 
valios mažiausia vienos didžio
sios galybės. ,

Žinoma, vienos didžiosios galy
bes valia yra nepakankama pa
sauliui sujungti. Bet BeVinas gali . 
atsiminti, kad jis turi ne tik poli
tiko ir užsieniu reikalu ministetio 
gabumus. Jis yra dar didelis dar
bininku vadas. Jis tam gali pan
audoti tokias organizacijas, kaip 
Transport and General Workers 
Union. Jis yra žmogus, kuris ne

sibaido šauniu idėjų. 
Ne veltui jis mėgsta 
cituoti R. Burnso žod
žius: - Tikroji darbi
ninkijos tragedija yra 
jos troškimu skurdu
mas.
Bevinas jaučiasi - ir 
tai jam, tur būt, sutei
kia pasitikėjimo savi- 

■ mi - visa savo gyve
nimą siekias tikslu, 
kurie kyla is būtinu
mo, kad jis, kaip kar
ta issireiskė, su isto
rija tuo pačiu trau
kiniu važiuoja, kur 
istorija tačiau ne vi
suomet turi būti maši
nistu. Tai jausmas sa

varankiško ir su atsakomybės 
jausmu darbininko, kuris be su
sijaudinimo ir su dalyko išma
nymu gamtos jėgas paleidžia 
veikti ir jas kontroliuoja. Toks 
žmogus šiandien stovi britu užsie
niu politikos prieky.

Muzika
Astunnedesimtmetis Maestro Ar
turo Toscanini yra grizes i Mila
na ir Scaloje rengia koncertu 
ciklą. Visuomenes susidomėjimas 
jais yra toks didelis, kad bilietai 
yra pasidarė spekuliacijos objek
tu, pasiekiančiu pasakiškų kainu. 
Toscanini laikosi labai rezervuo
tai, gyvena savo viloje paliai 
Cremona ir nieko nepriima. Išim
ti padaro tik žymesniems jau
niems dainininkams bei muzi
kams. Priimdamas „Scalos Drau
gu“ komitetą, Toscanini pareiškė, 
kad savo gyvenimo likusiąją dali 
noris pašvęsti senajam Scalos 
garsui atstatyti. Jis neprieme nei 
vieno is svetur ateinančiu dau
gybes kvietimu atvykti koncertu
oti. Išimtis yra padaryta tik Pary
žiui, kur Toscanini vyksta su 
Scalos orkestru i (120 žmonių). , 
Pajamos skiriamos Prancūzijos 
Raudonajam Kryžiui.
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Lithuanian. Country and na
tion. Augsburg. 1946 m. 64 psi.

Trukumas svetimomis kalbomis 
literatūros mums dažnai kliudo, 
atsitikus reikalui, pakankamai 
supažindinti svetimuosius su mu
su kraštu, tauta, jos kultūra, li
kimu bei tikslais.
Šiai spragai užkišti gražiai ga
les pasitarnauti čia minimas nors 
kuklus, bet gana turiningas ir gra
žus leidinėlis. Ketvertas straips
niu, kuriuose supazindihama su 
Lietuvos geografija ir istorija bei 
lietuviu tautos kultūra ir ukiu 
pries si kara, svetimtaučiui skai
tytojui gales duoti gana pilna 
tu dalyku vaizda. 0 ju geras 
papildymas yra pridėtas prie lei
dinio Lietuvos žemėlapis ir gana 
gausios iliustracijos, kurios vaiz
džiai supažindina skaitytoja su 
Lietuvos gamtovaizdžiu, sody
bomis, miestais, žmonėmis ir 
menu.
Si leidineli reihetu kiek galima 
plačiau paskleisti, kad galėtu 
svetimieji daugiau susipažinti su 
mažai žinoma ir dar mažiau pa
žįstama musu tėvyne ir tauta. 
Neabejotina, kad, geriau mus 
pažine, gales jie geriau ir su
prasti mus bei musu tikslus.

A. G,

Kreuz und Hakenkreuz. Der 
Kampf dės Nationalsozialismus 
gegen die katolische Kirche und 
der kirchliche Widerstand, I-II 
Teil von Johann Neuhausler. 
Miinchen. Verlag Katolische Kir
che Bayerns, 1946, 284 + 440 psl. 
Naciu pasaulezvalgine kova pries 
katalikybe ir Kataliku Bažnyčia 
sudarė labai žymia dali visos ju 
vestos kovos pasaulėžvalgos sri
tyje. Šios kovos apimtis, budai 
bei tikslai is vienos puses ir ka
taliku pasipriešinimo jėga, aukos 
ir kančios is antros puses del 
ypatingu sąlygų, buvusiu hitler
inėje Vokietijoje, mažai pasau
liui buvo pažįstamos. Net patys 
vokiečiai dažnai neturėjo tikro 
jos vaizdo, o juo labiau užsienis.
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Pasikeitus sąlygoms, dabar ga
lima jau atskleisti pasauliui sios 
kovos vaizda visoj pilnumoj, ka 
ir padare kalbamam veikale pre
latas J. Neuhausler, kuris pats 
išbuvo ketverius metus Dachau 
kone, stovykloj ir turėjo progos 
is labai arti su visais naciu sios 
kovos metodais susipažinti.
Sis stambus veikalas atskleidžia 
mums klaiku persekiojimu vaiz
da. Čia autorius supažindina 
skaitytoja su visa šio persekio
jimo organizacija, badais, prie-

- monem ir pagringiniais jo tiks
lais. Kaip klaiki filmą slenka pro 
musu akis naciu iselimas pries 
popiežių, vyskupus ir kunigus, 
persekiojimas' Kristaus mokslo 
skelbimo,, religiniu praktiku, ti
kybinės mokyklos, vienuolynu, 
katalikiškųjų organizacijų bei 
spaudos ir beprotiškos naciu nea
pykantos išsiveržimai pries Baž
nyčia ir katalikus.
Ypatinga šio veikalo verte yra 
tą, kad autorius ne tiek pats 
pasakoja ta niauria istorija, kiek 
pavaizduoja ja pačiais tos isto
rijos dokumentais ir jos daly
viu bei liudininku pareiškimais. 
Si gausi dokumentacija be ilgu 
išvadžiojimu kalba skaitytojui su 
šiurpiu, ispudingumu. Autorius 
prisipazista, jog jam teko bijoti 
ne tik kad knyogoj nebutu „per 
maža“ bet ir kad nebutu „per 
daug“. Tiesiog buvę koktu teikti 
visuomenei tuos naciu pareiš
kimus, dainas, pasityčiojimus is 
Dievo, falsifikacijas, šmeižtus 
auksciausiu Bažnyčios atstovu 
su visu tu dokumentu trivialumu, 
banalumu ir nemoralumu.
Pateikdamas tiek dokumentu, 
autorius kartu pažymi, jog dai
gelio kitu dar negalėjęs gauti, 
nes daug yra net ir visai žuvu
siu karo metu arba sunaikintu 

#naciu siautėjimo laikais. Jis ti
kisi ateity papildyti si yeikala 
dar nauja medžiaga, kuria pa
vyks ilgainiui surinkti. Vis dėlto 
jau ir ta, medžiaga, kuri šiame 
tome surinkta, yra didžiulis kal
tinamasis aktas naciu vyriausy 
bei, ypatingai vidaus, švietimo, 
bažnyčių, propagandos, teisin
gumo ir finansų ministerijoms, 
kraštu vyriausybėms. Gestapo ir 
SD, naciu partijai ir tokioms 
ištaigoms, kaip Rosenbergo ko
misijai, reicho kultūros, spaudos

k 
ir literatūros kameroms ir kitoms - 
panašiom?. Kartu čia yra ir as
meninis apkaltinimas tiek paties 
Hitlerio, tiek jo reicho stambiųjų 
šulu -Hesso, Rosenbergo, Goeb- 
belso, Bormano ir kitu, kuriu 
žymi dalis dabar sėdi Nūrnber- 
ge teisiamųjų suole. Siu vyru 
fanatizmas, žodžio nesilaikymas, 
sąžines ir garbes jausmo stoka, 
naudojimas pačiu žemiausiu 
priemonių ir kraštutinio bruta
lumo igalina suprasti, kokia sun
ki kova teko katalikams ir pačiai - 
Bažnyčiai naciu laikais.

Neuhauslerio knyga bus idomi 
ne tik patiems katalikams, bet 
ir kiekvienam kitam, kas domisi 
ta gigantiška kova, kuri buvo 
Vokietijoj vedama pries naciu • 
užsimojimą, . sunaikinus visas 
žmogaus 'teises ir laisves, pa
versti vokiečiu tauta germaniš
kojo pagoniško išpažinimo fa
natikais, kurie, to fanatizmo su
cementuoti, galėtu sukurti Hit
lerio svajota ateinančio 1.000 
metu pasaulio tvarka, kurioj vi
sos pasaulio tautos ir rasės butu 
paverstos pagoniško Votano gar- , 
bintoju amžinais vergais.

A. Graziūnas.

Dokumente zum Abwehr- 
kampf der deutschen evan- 
gelischen Pfarrerschaft ge
gen Verfolgung undBedriik- 
kung 1933—1945, hrsg. von Fr. 
Klinger, Niirnberg 1946,127 psl.s i f

Greta Kataliku Baznyzios perse
kiojimą dokumentuojančio ka
pitalinio Neuhauslerio veikalo 
(zr. aukščiau), sis evangeliku 
kunigu sąjungos leidinys atrodo 

-kukliai, nors ir gražiai išleistas.
Čia dokumentais stengiamasi pa
vaizduoti evangeliku dvasininku 
pasipriesinima priesbaznytinei 
naciu politikai. Ir ivade leidėjas 
sakosi noris pavaizduoti „ka mes 
esame padare?“, atseit lyg ir-np- 
rima reabilituotis pries galimus 
priekaištus. Isspausdintas ir e- 
vangeliku kunigu sąjungos 1934 
m. protestas pries Valstybės vys
kupo L. Mullerio neteisėtus veik- 

-smus reikalaujant jo atsistatydi-• »
nimo. Yra isspausdinta ir idomi 
anketa, duota užpildyti vokiečiu 
■mergaičių sąjungos (BDM) va
dovių vienos mokyklos moki
nėms 1938 m. pradžioje. Tarpe 9 
klausimu ten yra ir. tokiu :1) Kada
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buvot paskutini karta bažnyčio
je? 5) Kas yra didesnis, galin
gesnis ir .tvirtesnis - Dievas ar 
Hitleris? 6) Kam reikia dėkoti - 
Dievui ar Hitleriui? A. Grybas.

Dr. pkil. M. Alseikaitė-Gim
butienė. Die Bestattung in Li-

• tauen in der vorgeschichtlichen
Zeit, Tiibingen 1946, 241 psl. 
teksto, 26 psl. iliustracijų krei
diniame popiery, 5 žemėlapiai, 
kaina nepažymėta.

Proistorės tyrinėjimai Lietuvoje 
pastaraisiais metais buvo pagy- 

- vėje ir literatūros pagausėję, ta
čiau dažniausiai tai buvo kasi
nėjimu daviniu skelbimas arba 
ju klasifikavimo bei sistematiza- 
cijos bandymai. Atskiru priešis
torinio žmogaus gyvenimo bei jo 
buities problemų sprendimą sios 
studijos autorė tikslu pasistatė 
bene pirmoji. Beabejo tai labai 
atsakingas užsimojimas, bet 
džiuginantis. Viena karta musu 
mokslui vistiek teks sukoncentru
oti ten visa savo dėmėsi. Taip 
pat labai džiuginantis yra reiš
kinys, kad savo kruopštaus ir ilgo 

. darbo vaisiu autorė sugebėjo at
sivežti is Lietuvos, čia ji isverte 
i vokiečiu kalba ir surado gali
mybių .paskelbti, papildydama 
musu moksline literatūra gražiu, 
techniškai galima sakyti tobulu 
ir moksliškai solidžiu veikalu.

* Skaitančiai musu visuomenei 
autorės vardas jau gerai žinomas 
is Lietuvos. įvairiuose žurnalu
ose tekdavo skaityti jos gausiu 
straipsniu proistorės klausimais. 
Si karta autorė apibudina laido- 
sena Lietuvoje priešistoriniais 
laikais ir bando daryti is to tam 
tikru 'išvadų, bando anos laido-i 
senos papročius suristi su isto
riniais laikais, juos komentuoti 
remiantis žinomais istoriniu lai
kų papročiais bei folkloru.
Savo studijoje autorė yra sure
gistravusi 262 tyrinėtus prieš
istoriniu laiku kapus, is kuriu ir 
daro išvadas. Laiko tarpas yra 
gana didelis — per 3000 m., nes 
seniausi Lietuvoje aptikti kapai 
yra is naujojo akmens amžiaus 
(apie 2000 m. pries Kr.), o prieš
istoriniai laikai baigiasi su XII 
amz. Visi kapai klasifikuojami 
pagal kapu rusis i plokštinius 
(duobiu), pilkapius ir krusninius 
(apkrautus akmenimis), o pagal 

laidojimo būda i nedegintu ir de- 
gintulavonu kapus. Pasirodo, kad 
vakaru Lietuvoje visais laikais 
randami tik plokštiniai, rytuose 
tik pilkapiai, Sūduvoje krušni- 
niai, o vidurio Lietuvoje pasi
taiko ir plokštiniu ir pilkapiu. 
•Lavonu deginimas, prasidėjęs 
viduriniame geležies amžiuje is 
pradžių rytu ir vidurio Lietuvoje, 
naujajame geležies amžiuje yra 
jau visur issipletes.
Is laidosenos autore bando, kaip 
ji sako, kapu tipus priskirti ku
riai nors etninei grupei, atseit 
kuriai lietuviu kilčiai.
Bet istikruju tai nėra taip lengva. 
Autore pati pasisako, kad me
džiagos dar maža ir kad krite- 
riumas nėra taip jau aiskus 
(88 psl.). Del to tai autore pati 
sakosi nebandanti nustatyti kil
čių skaičiaus ar ju sodybų sienų, 
bet tik susiejanti savo turima 
medžiaga su jau žinomomis kil
timis bei ju sienomis, nustatyto
mis istoriniais ir kalbiniais duo
menimis (14,91 psl.). Taip vaka
rine pajūrio sriti ji skiria kur
šiams (95 psl.), siaurinės Lietu
vos dali linkus sieliams skirti 
(99 psl.) o Sūduvos krusninius 
kapus Jotvingiams, kuriuos laiko 
prusu kiltimi (109), riša juos su 
vokiečiu literatūroje žinoma vad. 
„vakaru Mozuru kultūros grupe“. 
Čia autore gal kiek neatsargiai 
savo samprotavimus suformu
lavo taip, kad kai kam bus pro
gos padaryti kategorišku išvadų, 
lyg visa schema butu jos tyrinė
jimu vaisius. Tuo tarpo juk musu 
protėviu kilčių pasiskirstymo 
schema toli gražu nėra nei įro
dyta, nei visuotinai pripažinta. 
Be reikalo yra taip pat pridėtas 
žemėlapis, vaizduojąs baltu pa
siskirstymą kiltimis XIIa, gale. 
Jis yra be jokios pastabos, be 
paaiškinančio prierašo, lyg butu 
sios studijos rezultatas. Tuo tar
pu jis čia pateikiamas tik orien
tacijai ir toks, del kokio jau ne 
karta buvo ginčijamasi. Pv. Pru
su siena šiaurėje satampa-lygiai 
su kryžiuočiu valstybės siena. 
O teisus beabejo yra tie, kurie 
sako, kad i literatūra prusu var
du butu buvę ivesti ir visi že
maičiai, jei ordinui butu pasisekė 
juos pavergti. Sūduviams arba 
jotvingiams skiriama visa Užne
mune, iki pat Aleksoto, Zapiskio 
ir viso kairiojo Nemuno kranto. 

Pagal autore jie laidojesi krūs- 
niniuose kapuose, o tokiu, kaip 
matyti is žemėlapiu, yra žinoma 
is viso vos 11 ir toli gražu ne 
visoje toje Srityje išbarstytu, bū
tent 5 kapai paliai Suvalkus, 
1 paliai Veisėjus, 1 Prudiskėse, 
1 Krosnos, 1 Mariampolės, o 1 
net Eišiškių valsčiuje. Sūduvoje 
visi tik pietinėje dalyje, ir vos 
1 tepakilęs iki Mariampolės. 
Vadinasi visai siiciai apibudinti 
archeologines medžiagos lyg ir 
per mažai.
Antrojoje savo studijos dalyje 
autore bando išryškinti senovės 
lietuviu eschatologines pažiūras, 
ano pasaulio supratima ir gyvųjų 
bei mirusiųjų bendruomenės san
tykius. Tam, ji ima įvairius laido
senos elementus bei papročius 
ir stengiasi susekti giliąją ju 
minti, remdamosi istoriniais duo
menimis, folkloru ir nūdieniais 
papročiais, kuriuose iziuri senų
jų reminiscencijas. Autore iš
kelia labai daug momentu bei . 
samprotavimu, kuriu čia net su
minėti neįmanoma. Kaikurie is 
ju betgi galėtu būti kvestijonuo- 
jami. Taip pv., dainų posakiai 
gali būti laikomi vien poetinėm 
priemonėm (117, 124 pp.); kai
kurie, kaip, pv., liaudies posakis, 
kad velionis „namo išėjo“ ir kai 
kurie kiti greičiausiai yra krik- 
scioniskos kilmes, bet ne remi
niscencija pagoniško supratimo 
apie nauja tolygu gyvenimą po 
mirties; akmenys ant kapo vargu 
ar gali būti aiškinami noru ve
lioni prislėgti, kad nesibastytu 
po pasauli, bet vien tam, kad 
kapas išlaikytu savo forma, kad 
nesuirtu, ypač jei jis is lengvo 
smėlio. Kazin ar negalima butu 
ir kapu formos išaiškinti tereno 
savumais. Ar vandeningus po
dirvis negalėjo iššaukti pilkapiu? 
Kazin ar tikslus yra teigimas, 
kad istoriniais pagoniškaisiais 
laikais visi lavonai buvę degi
nami (85,106 pp.), kai tai remia
ma kronikų liudijimu apie poros 
kunigaikščiu lavonu sudeginimą. 
Lygiai perdrasiai skamba prie
laida apie našliu deginimą laisva 
ju valia ar prievarta (144 p). Dvi- 
gubieji- moters ir vyro- kapai to 
dar neirodo. Istoriniai šaltiniai 
apie tai ne tik tyli, bet mums 
rodo, kad naslės po vyro mir
ties dar ilgokai gyvena (pv. Ge
dimino, Kęstučio naslės), \
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Baigiant dar pastebėtina, had is 
dalies gal del politiniu sąlygų 
(darbas buvo rašomas vokiečiu 
okupacijos metu), problemos yra 
paliktos neiterptos i viso sios' 
Europos dalies regijono rėmus. 
Studija yra lyg iškarpa is pa
veikslo, kuri visa tik specialistai 
tepažįsta. Žinoma, tokios studi
jos ne masėms rašomos, tačiau 
tokis fragmentariskumas, stoka 
palyginimu ir itaku ieškojimu 
ir specialiame darbe yra apgai
lėtinas. Sistematinio pobūdžio 
darbe daugeli klausimu tai ga
lėtu išryškinti ir padėti suprasti. 
Tuo tarpu autores net artimiausi 
kaimynai ir giminaičiai prusai 
bei latviai vos protarpiais tepri
simenami.
Žinoma, galima butu atrasti dar 
visa eilė klausimu-klausimėliu, 
del kuriu butu galima ginčytis 
ir eile pageidavimu iškelti, ta
čiau bendros išvados del studi
jos rimtumo tai dar nepakeistu. 
Ja galima pasidžiaugti, o autorei 
palinkėti greit sulaukti sąlygų, 
tinkamu moksliniam darbui tęsti.

A. S.

Br. Kviklys, Lietuviu kova su 
naciais 1941-1944, Memingenas, 
1946, 48 psl., kaina 5 RM.

Tai pirmoji kregždute is vėliau 
beabejo pagausėsiančios litera
tūros apie musu vargus okupantu 
replese. Kad ir neturėdamas do
kumentines medžiagos, autorius 
bando aptarti daugeli gyvenimo 
sričių, savo dėstymą paskirsty
damas i 12 skyrių. Pradžioje, be 
to, dvejuose skyreliuose duodama 
istorine santykiu su vokiečiais 
apžvalga senosios ir naujosios 
Nepriklausomos Lietuvos laikais, 
o gale prikergtas nuo temos at- 
sijes skyrelis „Kodėl baltai ge
riau renkasi mirti, kaip grizima 
tėvynėn“? Leidinėlio apimtis jau 
rodo, kad apie viską kalbama 
labai trumpai. Pagrindinis auto
riaus šaltinis yra ano meto slap
toji lietuviška spauda, kurios 
citatų yra labai gausu, kad net 
susidaro ispudis lyg čia ir tekal
bama vien apie slaptosios spau
dos balsus įvairiais okupacinio 
meto aktualiais klausimais. Is 
11 iliustracijų 10 taip pat yra 

slaptosios spaudos fotografijds 
arba montažai. Minėtinos yra dar 
tikrai idomios kelios ištraukos 
Lietuva liečiančiais klausimais 
is ano meto vokiečiu spaudos. 
Brošiūra yra gana lengvo žur
nalistinio pobūdžio, gilumu ne
pasižymi. Rasysta, atrodo, grei
čiau taikantis prie Svetimu skai
tytoju, tačiau ir -lietuviškai pa
sirodžiusi yra sveikintina bent 
kaip pirmas mėginimas. Ji ir 
musu tautiečiams galės duoti 
siek tiek minčių, galinčiu padėti 
išryškinti lietuviška pozicija mus 
palietusiose painiavose. Yra ir 
neatsargiu, netiksliu posakiu, 
ypak isryskėjusiu istorinėje ap
žvalgoje. Čia, pv., Livonijos or
dinas laikomas kažkuo skirtingu 
nuo kryžiuočiu, Kestutis vadina
mas „vienu is Gedimino įpėdiniu“ 
(ar nepaprasčiau butu-sunus), ji 
liečiančios datos kontekste gana 
keistai atrodo-nors ir tikros, bet 
nežinia ka reiškia-, Lietuvos 
krikšto data nurodyta 1385 m. ir 
tt. Nejaugi ir ne istorikas tokiu 
lapsusu negalėtu pastebėti, nors 
ir karta perskaitęs? A. St.

Didmiesčio „pilvas“. Daug dėmesio dabar kreipiama i pasaulio maitinimo klausima, nes kai 
kuriuose kraštuose gyventojai atsidūrė labai sunkioj padėty. Daugiausia kenčia didieji miestai 
ir pramones centrai. Ka reiškia vieno didmiesčio ismaitinimas, galime suprasti kad ir is šitokio 
pavyzdžio - kiek per viena diena Miindienas suvalgo. ' ■
Imant jau vien tik kuklias kortelines normas, štai koki milžiniški skaičiai gaunami:
Dienos norma yra 35 gramai mėsos. Tai jau tikrai ne daug. Bet ne žiūrint to, susidaro is viso 
apytikriai 500 centneriu mėsos. Skaitant, kad tai. tik jautiena parduodama, tai jau tenka kas diena 
paaukoti kaimene is 34 jaučiu. Pagrindini tačiau maista sudaro bulves. Ju reikia 2.800 centneriu, • 
bet prie to dar tenka priskaityti papildomi kiekiai, kuriuos gauna užkandines, svetaines, t. y. dar 
apie 1.000 centneriu. Tad viso per dienb Miindienas sunaikina 3.800 centneriu bulviu, kurioms at
gabenti tenka panaudoti prekinis traukinys is 19 vagonu. Cukraus dienine norma ne pilnai 9 gra
mai, o ir tai susidaro 126 centneriai. Pagaminti toki kieki cukraus, reikėjo mažiausia 40 tonu cu
kriniu runkeliu perdirbti. Kad pieno norma butu patenkinta, turi būti kas dien 25.000 karvių pa
melžta. Duonos reikia 2002 centneriu, taigi įpiltu reikia pristatyti apie 12 vagonu. Akstiniu 500 
centneriu, tai maz daug 2 vagonai. Riebalu - 245 centneriai.

Jaunas tapytojas sėdi su žmona prie savo tuscios atelje. Jokio užsakymo negali sulaukti. Neis- 
kentes tapytojas pasiskundžia savo tokia nedalia kaimynui. Tas pataria, kad visu pirma tapytojas 
turi nutapyti pats save, stovinti salia savo gražiosios žmonas, o tada tikrai užsakymai pradės plaukte 
paukti. Tapyto jas patarimo paklausė ir taip tuojau, padarė. Viena diena atvyksta i svečius tapy
tojo uosvis. Pasveikino žentą ir klausia.

— Kokios tu ten moters paveiksią pasikabinės prie išoriniu duru?
— Jug tai Jusue duktė, - atsako nustebės tapytojas.
— Akai Bet kaip čia galėjo būti, kad tavo žmona leido save paisyti, taip prisiglaudusią prie 

visai svetimo vyro. Kaip tu galėjai jai ta leisti?!

Auklė niekaip negali užmigdyti vaika. Netekusi kantrybės, kreipiasi i vaiko tėvą, dirbusi, tuo metu 
bibliotekoj:

— Vaikas neužmiega ir gana! Duokite sen greitai kokia storesne knyga is Jusu bibliotekos.
— Ka? Knyga? Ka gi veiksi su stora knyga?
— Nagi, as esu pastebėjusi, kad Jūs, kai tik paimate i rankas stora knyga, tuoj ir uzmiegate.

Tikriausiai tas turės i vaikui pagelbėti. <

Printed with the permission of UNRRA team 161. — Redagavo - J. Dobrovolskis. 
Spausdino Hans Hausser spaustuve Marht Grafinge.
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