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Jnk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš aukštos paslapties I
Kas bijo šešėlio — šešėlius temato. 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato 
Naktis jam visur be vilties . .

Maironis
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Paminklinį Kryžių šventinant
BR. BALENIONAS

Lietuva — kryžių kraštas. Lie
tuva — kančių šalis. Niekad lietu
vis savo gimtajame krašte nega
lėjo ramiai dirbti, ilsėtis ir džiaug
tis. Gerieji kaimynai „laisvino" 
ji nuo jo paties laisvės. Ir 
paženklino lietuvis savo vargo 
kelią ąžuoliniu kryželiu. Ten, kur 
prie samanotos lūšnelės, rūtų dar
žely apkerpėjęs rūpintojėlis stovi, 
kur galulauky pasvyrės kryželis 
dunkso, kur malonios sesutės 
gailias dainas dainuoja, yra Lie
tuvos šalelė. Ir Įtikėjo lietuvis 
poeto žodžiams, kad kryžius gy
vatą žadėjo. Tie žodžiai ir tas 
tikėjimas kadaise jo neapvylė. Po 
karo audrų iš krauju nudažytos 
žemės kėlėsi laisva Lietuva. Ir 
kai vėl sudundėjo patrankų šūviai 
ir Lietuvos niūri padangė nušvito 
raudonomis pašvaistėmis ir, kai 
gražiausios tėviškės sodybos sus
milko liepsnose ir, kai tėvai ne
teko vaikų, vaikai — tėvų, žmo
nos vyrų, sesutės — brolių — lie
tuvio sieloje bepaliko tik poeto žo
džiai „Kryžius gyvatą žadėjo".

Su kryžiumi lietuvis keliasi ir 
gula, kryžium paženklino savo gy
venimo kelią, kryžius — jo viltis 
ir gyvenimas. Nenurimsta lietuvis 
ir svetur be lietuviško kryžiaus, 
be lietuviško rūpintojėlio.

Tie, kuriems likimas lėmė išgy
venu’ karo audras ir išlikti gy
viems, gyvendami įvairiose Vo
kietijos vietose, susispietė i lietu
viškus socialinius junginius ir ku
ria neįprastose sąlygose naują gy
venimą: jaunimas mokose, meni
ninkai gaivina pavargusiųjų jaus
mus, rašytojas fiksuoja dailiosios 
literatūros formoje gyvenimo įvy
kius, sporUninkai lavina fizines ir 
intelektualines galias ... Visi dir
ba ir veik visi, nusiteikę mistiniai, 
kuria svajingą ir gražią ateitį 
sau ir savo Tėvynei. Tokiose są
lygose begyvenant ir kilo mažai 
iniciatorių grupei mintis, pritarus 
lietuviškai visuomenei, pastatyti 
Augsburge, viešoje vietoje lietu
višką paminklini kryžių. Tvirta 
valia pasiryžimas nugalėjo visas 
kliūtis ir šiandieną Augsburge prie 
viešo kelio, jungiančio abi lietu
vių kolonijas, stovi didingas lie
tuviškas kryžius. Sis kryžius bus 
visų lietuvių vienybės, solidarumo 
ir bendrų idealų simbolis; šis kry
žius bus padėkos ženklas visiems 
geros valios žmonėms, kurie su
prato sunkią tremtinio dalią ir su
teikė jam visokiariopą paramą; 
pagaliau šis kryžius kartų kar
toms bylos, kad čia antrojo Pa
saulinio karo audrų atblokšti lie

tuviai vargo, sielojosi, ilgėjosi sa
vo Tėvynės ir troško jai laisvės.

Lietuvis mokėjo kuklų, bet savo 
turiniu didingą, pastatyti sveti
moje žemėje paminklą. Jis turi 
mokėti ir toliau išlaikyti gerą lie
tuvio vardą, tautos garbę ir šio 
kryžiaus intencijos kilnumą. Šian
dien daugiau, negu kada, reika
linga vienybė, solidarumas ir su
sivaldymas; šiandien daugiau, negu 
kada, lietuvis lietuviui turi tiesti pa
galbos ranką ir dalintis su juo 
paskutiniu kąsneliu; šiandien daug 
daugiau, negu kada, lietuvis turi 
dirbti ir dirbti toki darbą, koks 
šiose sąlygose įmanomas ir reika
lingas. Tik tinkamai sutvarkę tar
pusavio santykius, atkreipsime pa
garbų dėmesį ir svetimųjų. Trem
tinio*. sąlygose ne vieta ir ne lai
kas tik asmeniniais ir egoistiniais 
patogumais rūpintis. Jeigu dėl 
mūsų dirba kiti, mes neturime at
sisakyti dirbti sau, jeigu mus pri
glaudė svetimi, mes neturime at
sisakyti priglausti savo tautiečius, 
Tautos nelaime turime dalintis visi 
lygiai.

Aušra naujos gadynės aušta, ry
tojus brėkšta. Visi vienybės gai
rėmis į naują gyvenimą, juk kry
žius gyvatą žadėjo.

Major JOHN E. RHEA, V. Račkausko nuotr.
Svabijos D.P. stovyklų komendantas. Paminklinio kryžiaus 

šventinimo iškilmių globėjas

V. Račkausko nuotr.
UNRRA direktorius J. H. SMITH, 
Paminklinio kryž taus šventinimo 

iškilmių rėmėjas

Alė Sldabraitė

Vakaras Vangene
Užgeso žiburys. Širdy kaip kapinyne — 
Rami ir abejinga švinta man diena.
Nutrūko ilgesio, kaitrių jausmų grumtynės-;
Atrodo visko man, ach, visko jau ganai

Žvelgiu be sielvarto Į praeitį ir laimę, 
Žvelgiu be vilties ateities naktin, 
Kažkaip man aišku rodosi savaime, 
Kad viskas nesustabdomai jau veda pražūtin,

Praeina daug kas pro margąsias pievas,
Pro žydinčius sodus vidudienio kaitroj, 
Bet ne kiekvieną žingsnį laimins Dievas, 
Ne kiekvienam teks pailsėt sodyboje gimtoj.

Keleivių daug — kiekvienas laimės siekia,
Kiekvienas trokšta meilės ir šviesos,
Nakties ir sielvartų nenori niekas, 
Ir laimės užu skausmą niekas neparduos.

O šiandien aš parduočiau laimę savo, 
Parduočiau džiaugsmą ateities visos! — 
Už žvilgsnį į banguojantį Tėvynės javą. 
Už vieną mirksnį tėviškės laukuos I

V. Račkausko nuotr.
Cap. THOMAS FLEMMING

Augsburgo D.P. stovyklų komendantas, sutikęs da
lyvauti Paminklinio kryžiaus šventinimo iškiUnėse.
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Ka mes veikiame
c

Liibeckas
Mieste ir apylinkėse gyvena apie 

3.000 lietuvių. Daugumas jų gy
vena stovyklose. Lūbecke veikia 
lietuviu komitetas, kuriam pirmi
ninkauja rašytojas-poetas F. Kir- 
ša. Taip pat veikia Raudonojo 
Kryžiaus komitetas, kurio pirmi
ninku yra dr. Vyšniauskas ir skau
tų. Tuntas vadovaujamas tuntinin- 
ko VI. Paužos. Lūbecke yra ati
daryta lietuvių gimnazija, kurios 
direktorium yra M. Gelžinis. Gim
nazijoje mokosi apie 200 mokinių. 
Yra 11 mokytojų, tačiau moko- 

Komendantas Vonkovich kalba Baltijos olimpiadą atidaranti dešinėj 
— taut, komitetu pirmininkai

mojo personalo vis dar trūksta. 
Be to, yra nulatoma steigti suau- ] 
gusiu gimnazija. Visose stovyklose j 
veikia pradinės mokyklos ir jau 
pradėjo paskaitas Liaudies Univer
sitetas. Yra susiorganizavęs cho
ras, kuri diriguoja muz. Gutauskas 
ir šokėjų trupė. Dainininku ir šo
kėjų ansamblis jau yra keletą kar
tu gražiai pasirodęs. Taip pat yra 
susiorganizavę sportininkai: futbo-

lininkai, krepšininkai, šachmatinin
kai. Sportininkams vadovauja Ke
turakis. Ypatingai gražiai pasirodo 
futbolininkai.

Privačiai gyvenantiems yra su
organizuota svetainė, kurioje mai
tinasi apie 500 asmenų.

Komitetas yra gavęs leidimą 
leisti laikrašti, kuris numatomas 
teleisti dar ši mėnesi. A. Z.

Hanau
Per ši karą Hanau beveik vi

siškai sugriautas. Tačiau, kad ir 
tokiame griuvėsiu mieste pri^i- 

glaude apie 3.000 lietuviu. Jie gy
vena buv. vokiečiu kareivinėse, va
dinamose Kasernen im Wald, apie 
3—4 km nuo didžiosios geležinke
lio stoties (Hbf). Prieš kelis mėne
sius i čia su maža lietuvių grupe 
iš Tūringijos atsikėlė energingas, 
pilnas iniciatyvos dailininkas Jo
nynas. Jis čia buvo pirmasis orga
nizatorius ir komendantas. Jo pa
stangomis apyriautos, nežmoniškai

Žiburiai 

priterštos kareivinės, palaipsniui 
buvo tvarkomos ir i jas vis dau
giau ir daugiau vyko lietuvių, kol 
pagaliau ir Hanau stovykloje susi
rinko apie 3.000 lietuviu. Tuo bū
du ši stovykla yra didžiausia iš 
visų Vokietijoje, amerikiečių zo
noje esančių lietuvių stovyklų. 
Šioje stovykloje randame Įvairių 
profesijų žmonių, būtent: 51 pra
dinės mokyklos mokytoją, 37 gim
nazijos mokytojus, 6 profesorius, 
dailininkų, muzikų, gydytojų, agro
nomų, karininkų, žurnalistų, inži
nierių, teisininku ir kt. Tose pat 
kareivinėse, tik kituose blokuose, 
kaimynystėje gyvena nemaža lat
viu, estų ir lenkų. Lietuviai tarpu
savy su kaimynynėmis tautomis 
gražiai sugyvena. Stovykloje yra 
pilna gimnazija, joje dirba 34 mo
kytojai ir yra 238 mokiniai. Gim
nazijai vadovauja direktorius Švo
ba; inspektoriai-Kyžienė Marija ir 
Mackevičius Vladas. Pradinėje 
mokykloje mokosi 206 mokiniai. 
Dėl būstu stokos mokykla dirba 
trimis pakaitomis. Mokykloje da
lykai einami dalykine sistema. 
Pradinei mokyklai vadovauja ener
gingas mokytojas Keinaitis. Vaikų 
darželi lanko 84 vaikai; su jais 
dirba trys auklėtojos. Švietimo rei- 

I kalus tvarko Švietimo Taryba, 
kurią sudaro mokyt. Griškelis, kun. 1 
Jankauskas, dir. Maldeikis, mokyt. 
Riliškis ir mokyt. Blinstrubas. Prie 
gimnazijos ir mokyklų yra tėvų 
komitetas.

Stovykloje veikia pedagoginiai 
kursai, kuriems vadovauja P. Mal
deikis, buhalterios ir kalbu kursai.

Mokyklos, kaip kitose stovyklo
se, . nusiskundžia vadovėlių ir ki
tu moklso priemonių trūkumu, ta
čiau pedagogai ranku nenuleidžia: 
Jie stengiasi ši trūkumą pašalinti 
spausdindami rotatoriais savo da
lykų konspektus, net skaitymų 
knygeles. Pastaruoju laiku rotato
rium multiplikuojamas anglų kal
bos vadovėlis. Netrukus gimnazi
jos mokytojas Tarulis Albertas ža
da išspausdinti rotatorium trumpa 
vokiečių kalbos gramatika (kon
spektą). Pradiniu mokyklų moky
tojai paruošė ir spausdina rotato-
rium skaitymų pradinės mokyklos 
II—IV skyriams; jiems viršeliai 
projektuojama spausdinti spaustu
vėje.

Mokyklų reikalais labai domisi 
ir daug padeda U.N.R.R.A. — švie
timo skyriaus globėja. Ji kiek
viena pirmadieni tariasi mokyklos 
ir jaunimo auklėjimo reikalais su 
mokyklos vadovybėmis ir moky
tojais. Iš jos mokyklos susilaukia

l visokiariopos paramos.
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Karosas nugali kliūtis

Moksleiviu organizacijų nėra, 
bet moksleiviams nedraudžiama 
dalyvauti skautų organizacijoje, 
kuri veikia šalia mokyklos.

Stovykloje veikia tautinis an
samblis. Jis ypačiai gražiai pasi
rodė rugsėjo mėn. 8 d. Tautos 
šventės proga suruoštame koncer
te, i kuri buvo atsilankė daug 
Amerikiečiu karininkų iš Hanau, 
UNRRA vadovybė ir svečių-kari- 
ninku iš Frankfurto, jų tarpe Ame
rikos lietuvė majoras Šimkutė ir 
didelis skaičius svetimtaučiu. Tau
tinio ansamblio mišraus choro, at
skiru šokėju grupiu, vyru choro, 
instrumentalistu ir solistų pasiro
dymai visu buvo sutinkami ir pa
lydimi triukšmingais aplodismen
tais.

Neatsilieka čia ir lietuviai spor
tininkai: jie Hanau pirmauja.

Apie politines naujienas kasdien 
informuoja lietuvių stovyklos gy
ventojus radijo biuletenis; be to, 
kas savaitė leidžiamas iliustruotas 
sieninis laikraštis, vardu „Hanau 
lietuviai". Laikrašti redaguoja ži
nomas žurnalistas Aleksandras 
Merkelis, iliustruoja-dail. K. Je- 
zerskis. Išeina ir savaitinis laikra
štis, rotatorium spausdinamas, „Lie
tuviu Žinios". Redaguoja žum. Al. 
Merkelis. Išėjo keturi numeriai.

Stovykloje tvarkai prižiūrėti iš 
stovyklos gyventoju yra policija 
ginkluota šautuvais. Stovykloje vei
kia lietuvių sąjungos skyrius. Lie
tuvių stovyklos komendantu yra 
žinomas teisininkas ir administra

stovyklos 
atlygina- 
dvigubą 
Sakaitis.

torius Gudauskis. Visi 
mokytojai ir pareigūnai 
mi, be to, jie gauna 
maisto davini.

Kempten
Kempteno Maironio Vardo Lie

tuvių gimnazijos 8-toji klasė spa
liu mėn. 13 d. suruošė tradicini 
šimtadieni. Šia proga susirinku
siems buvo parodytas vaidinimas 
iš klasės gyvenimo.

Ši Kempteno aštuntokų šventė, 
turbūt, bus pati ankstyviausioj!. 
Darbas su baigiančiųjų klase buvo 
pradėtas vidurvasary.

Prof. Kolupaila Kempteno liet, 
kolonijos Liaudies Universitete 
šiuo metu skaito antrą dideli pas
kaitų ciklą apie keliones po sve
timus kraštus. Pirmas 20-ties pas
kaitų ciklas buvo skirtas mokslo 
populiarizacija. Anksčiau ir dabar 
prof, savo paskaitas paįvairina 
spalvotų Lietuvos vaizdų parody
mu. K. Da.

Rothcs
Rotho Schwabacho ir Hilporsteino 

apylinkėse gyvena apie 70 lietu
viu. Lietuviu reikalams tvarkyti 
buvo sudarytas komitetas, kuris 
vėliau iširo ir todėl dabar niekas 
lietuviu reikalais nesirūpina. Spau
dos negauna ir tenkinasi tik pra
važiuojančiųjų informacija. Daugu
mas dirba pas amerikiečius, kurie 
suteikia lietuviams daug paramos.

Rotho ligoninės chirurginio sky
riaus vedėju yra lietuvis gyd. Pau- 
tienis.

Rugiapiutė
Karolė Pažėraitė 

(Fragmentas iš ruošiamo spaudai 
romano)

Dalgiui rudenio palinks 
pribrendę varpos ...

B. Brazdžionis.
Saulė svilino visa liepos mėnesi, 

prieš laika brendindama javus. Ru
giu varpos linko žemyn pailsusios 
gyventi. Visame Dainavos krašte 
švaistėsi piovėjai su dalgėmis, 
paskui juos lankstėsi grėbėjos.

Po šv. Onos ir Juodajų vyrai 
išėjo i laukus su naujai išgaląsto
mis dalgėmis. O Gylienė su Mone, 
Liuda ir Marelė iš paskos.

Monė žiūrėjo, kaip rugiai, pamo
jus dalge, gula žemėn, ir ja paga
vo liūdesys. Jau šimet ji nebe
vaikščios parugėmis, nebesidžiaugs 
rugiagėlėmis ir žydraisiais žirge
liais, straksinčiais tarp rugienoju. 
Baigėsi vasara. Gal ii* gauduonė 
jaučia besiartinanti rudeni ir, ge
dėdama plaunamu rugiu, taip gai
liai medyje gaudi?

— Monikel, matai, kaip Liuda 
atsiliko? Grėbk smarkiai ir risk 
pėdas. Judviejų baras tik tik pra-. 

dėtas. Čia tau ne Kauko mūrai I 
griūva, anot tos pasakos, o tik ru- ; 
giai — mūsų duona, — šaukė Gy
lienė, besijuokdama nuoširdžiu ' 

Į juoku.
I Jos rausvas veidas lašnojo. • 
Marškiniaf lipo prie kūno. Tačiaū 
nuo Antano dalgės ji neatsiliko.

— Gražios duonelės turėsime šie
met. Tai ne rugiai, o auksas, — 
džiaugėsi tėvas.

Monė žvilgtelėjo i vyru nuga
ras. Ir tų šlapios. Tik Liūda ne
siskubindama, rišo’ pėdas, kazka 
niūnuodama po nnosia. Monė taip 
pat stvėrėsi darbo. Iš pradžių ne
sisekė. Buvo atpratusi. Po kurio 
laiko ir ji šiaip taip ženge po ra
žiena, liepdama seseriai pasilsėti. 
Tačiau greit ją išmušė prakaitas 
ir apsisuko galva.

Ten, toliau, kita bara varė Pra
nas, kuris vos spėjo kirsti, Marulė 
vis čia pat ir čia pat. Ir šypsosi, 
žiūrėdama stačiai i Prano akis, 
erzinančiu šypsniu.

— Tai darbininkės! Dvi dukros 
eina paskui tėvą ir neroja. Tai 
vis miestiškos godos, — vėl sunie
žėjo Gylienės liežuvis.

Antanas ir Marulė nusikvatojo 
i visa gerkle. 

— O kokios tos miestiškos go
dos, tetule? Aha, nežinai? O ma
žu nedrįsti? Sakyk. Tu gi mūsų 
naminė, sakyk, nieks nepadyvys.

— Oi tu blevyzga, blevyzga, — 
juokėsi Gylienė.

— Ką darysi neblėvyzgojęs, — 
širdžiai saldžiau pasidaro.

— Na, o mergos ar nepasaldina 
tavo širdies? — gudriai šypsojo" 
vikriai rišdam pėda Gyliene.

Antanas stovėjo, dalgės kotą Įs
meigęs i ražiena, ir šluostėsi marš
kiniu rankove nuo kaktos prakai
tą. Jis pastebėjo anapus upelio 
einančią, ąsočiu nešina, mergina.

— Tapile, ar nepagirdytai trokš
tančiųjų? Žinau tavo girą. Tokios 
visoj parapijoj nė su žiburiu nera
si, — šūktelėjo Antanas.

Užkalbintoji apsimetė tik dabar 
juos pamačiusi. Ir sustojo droviai 
šypsodamasi. Tai buvo apvalia- 
veidė mergina, kiek užriesta no
syte, kuri darė jos veidą vaikiškai 
mielą.

— Padėk, Dieve, — tarė mer
gaitė. — Jau aš nė nežinau, kas 
man daryt. Kad manęs laukia šei
myna. Jie irgi ištroško.

— Tai beširde! Matei Užkeiktąją 
Mergą, kuri ten kažkur apie Mer

kine amžius prie kelio guli? Tai I 
tu. Akmuo esi, o ne merga, — ta
riamai iširdęs, drožė Antanas.

Mergaitė paraudo, kaip lauko 
aguona, kuri alpo Gylienės ran
kose, drauge su rugiais rišama. 
Pastovėjo kiek laiko neryžtingai, 
svarstydama, kas daryti. Antanas, 
kaip vanagas įsistebeilijo i mer
gaite savo šelmiškomis akimis ir 
laukė. Mergaitė negalėjo atsispirti. 
Ji perbrido basom kojom upeli ir 
rausdama įteikė ąsoti Antanui.

— Prašau gerti. Saviškiams aš 
nubėgsiu vėl namo ir atnešiu.

Antanas, su nugalėtojo šypsena 
lūpose, paėmė iš jos ranku ąsoti 
ir atidavė Gylienei.

— Gerkit pirma jūs, moteros, o 
paskui mes, vyrai. Tai Tapilė! — 
juokėsi Antanas.

— Užtai aš turiu tau padėkoti.
Ir, ilgai negalvodamas, jis sus

tvėrė mergaitę i glėbi ir skambiai 
pabučiavo i žandą.

Senis Juodajis gėrė girą ir 
dėbčiojo i mergaitę susižavėjusio
mis akimis.

— Kam tu mergaite gąsdini? — 
užsistojo Gylienė matydama, kad 
mergina nežino kur dėtis. *

— Dar nė viena merga nuo to 

prietvariaus negavo, — juokavo 
tėvas.

Monė tylomis stebėjo mergaitę. 
Koks-malonus, nekaltas padaras.

— Tas Antanas mėgsta kirkinti 
mergas, — pastenbėjo Gylienė. — 
Gaidžio brolis gal esi, kad tau 
vienos mergos maža?

Antanas tik nusijuokė.
— Vyro širdis —• akmuo, o mo

teriškos — vaškas.
Liūda norėjo vytis einančia na

mo mergaitę ir ispėti ja, kad ne
būtų perdaug duosni. Bet susi
laikė, sušnibždėjusi: „lig laiko”.

— Taip dirbdama, seniai dantis 
pakabintai ant grėdų, — pastebė
jo tėvas Monei, nuvaręs pradalgę 
ir suleisdamas dalgę su asla.

Tačiau jo lūpos nejučiomis šyp
sojos. Ši duktė ji veike švel
ninančiai. I ką ji nusidavė? Kiek 
i Rožę panaši, kada ji aštuonio- 
likinė buvo, ir dar kažkas naujo 
joje atsirado. Ponia . . .

Monė žvilgtelėjo bailiomis i tė
vą ir atlyžo. Jo šypsena buvo 
švelni, raminanti, lyg jis šypsotų
si, žiūrėdamas i ramiai žaidžianti 
vaiką. Kokie jie geri — jos tėvai. 
Štai ir motulė ateina.

(Tęsinys 3 psl.)
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Lietuviškasis Kryžius
Kiekviena tauta savo dvasinį 

veidą, sava charakteri išreiškia 
savąja kūryba. Įvairiopose tau
tinio meno apraiškose atsispindi 
tautinė dvasia. ' Kūriniai kalba 
apie tautos būdą, jos sielos tur
tingumą ar lėkštumą. Nėra tau
tos be savojo meno. Kas vienos 
tautos nariu pripažįstama grožiu, 
kuo vienur gėrimasi, kitur tai 
gali būti , laikoma negrožiu.

Išmokslintosios visuomenės da
lies, specialiose mokyklose pa
siruošusių menininkų kūryba be
veik visada ir visur turi tam 
tikrą internacionalini charakteri. 
Tai nulemia suformuluotosios meno 
bei estetikos teorijos, vyraujan
čios mokyklos bei srovės. Tik išti- 
krųjų dideli menininkai, gimę ta
lentai, genijai tepajėgia prasi
laužti pro doktrinų skliaustus ir 
Įlieti i savo kūrinius kažką savita, 
neapčiuopiama, neaptariama, bet 
juntama, kafzką naują. Tik tie 
tepajėgia savo kūriniams Įlieti 
dvasios, įkūnyti juose dali saves, 
o tuo pačiu ir savo tautos dvasios 
kamputi atskleisti. Tačiau tokie 
kūrėjai ne kasmet gimsta.

Tuo tarpu liaudies menas visada 
yra savo tautos dvasios reiškėjas. 
Žinoma, tai nereiškia, kad koks 
nors dievadirbys ar kraičdėžių 
dirbėjas yra aukščiau vertinamas 
už skulptorių ar išlavinto skonio 
architektą. Šie pastarieji savo 
kūryboje stengiasi išreikšti vis ką 
nors nauja, ieško blaškosi, o liau
dies menininkas tik tęsia tautines 
tradicijas. Jis kuria toje pačioje 
dvasioje, kaip kūrė jo tėvai ir se
neliai, naudoja tą pačia medžiagą, 
tas pačias priemones, net tuos pa

Ruduo Palangos Popose.

(Jš 2 psl.)
Saulutė jau krypo i vakarus.
— Eikite, mergaitės, vakarienę 

ruošti, o aš čia uz jus padirbėsiu. 
Jūs atpratot nuo darbo, tai šiai 
dienai pakanka. Čia mes dar trys 
darbininkės liekam, — kalbėjo 
motina.

Dukterys mielai metė darbą, 
nes jau jų marškiniai kaip klijais 
buvo aptekę prakaitu.

Jos Įsmuko Į vasarine ir su 
rankšluosčiais per petį nuėjo 
upelin praustis. Paskui abi tylė
damos skuto ankstybąsias bulves.

Monė nutraukė tylą.
— Liuda, — pradėjo.
Tačiau sesuo bailiai pakėlė 

akis, lyg prašydama neklausti.
Tuo metu per atdarą priemenės 

languti Įšoko rudas, auksinėmis 
piktomis akimis katinas. Jis savo 
letena vikriai atidarė spinteles 
dureles ir jau tykojo kažką 
nustverti.

Liuda šoko ji vyti.
Katinas dėbtelėjo Į ją kupino

mis neapykantos akimis ir nukiū
tino Į daržą.

— Vagis, — sušuko Liuda. — 
Nežinau, kodėl motulė jį laike. 

čius siužetus. Jo kūriniai yra tik na
reliai labai lėtai tekintančioje vie
narūšėje, per amžius slenkančioje 
grandinėje. Kas kurios tautos mene 
yra įsigalėję, kas tos tautos yra 
mėgiama, tai atitinka jos dvasią, 
jos minitijimo krypti, polinkius ir 
skoni. .

Lietuvių tautos kultūrinis loby
nas pasaulio mokslo ir meno 
žmonių jau senai yra pastebėtas 
ir studijuojamas. Dar XIX a. pra
džioje buvo pradėta domėtis lie
tuvių kalbos senumu. Kalbos stu
dijos atkreipė akis i žodinę kūry
ba (dainas, pasakas ir 1.1.), o nuo 
to jau natūraliai buvo pereita 
prie visokiaropų tautinės kultūros 
apraiškų studijavimo. Tos studijos 
jau pakankamai yra atskleidusios 
lietuviškosios sielos pagrindinius 
bruožus, kuriuos vienodai rodo 
graudžiai liūdnos dainų melodijos, 
kilniai švelnus ar elegiškas jų 
turinys, giliai mintyse paskendęs 
Rūpintojėlis, Skausmingosios Die
vo Motinos stovyla, painios kom
pozicijos kryžius ar žemaičių pa
kelės koplytėlė. Gilesnis žvilgsnis 
ta pati pastebės ir architekrūri- 
nėse pastatų formose, ir krašto 
sodybų pasiskirstyme ir daug kur 
kitur. Tai visiškai natūralu. Tau
tinė dvasia yra vienalytė, tad ir 
jos apraiškose negali būti diso
nanso.

Viena ryškiausių ir gal labi
ausiai organiškai suaugusių su 
kraštu tautinio meno apraiškų yra 
lietuviškasis kryžius. Lietuviškasis 
landšaftas be kryžiaus beveik 
neįsivaizduojamas. Važiuodamas 
per kraštą nuolat matysi gausiai 
kryžiais apsodintas kaimų kapi

Jis viską vagia. Ir labai biaurus, 
piktas.

— Žmonės būna blogesni už 
gyvulius, Liūdyte. Jie šypsos ir 
blogą daro. Dažnai pasižiūri i 
žmogų- mielas, nors prie žaisdos 
įdėk, o paskui išgirsti apie jį viso
kių šunybių.

Liuda žvilgterėjo i ją tyriančio- 
mis akimis. Nejau ji ką nujaučia?

— Einu atnešti malkų, — sku
biai ištarė ir nubėgo kieman Į 
malkinę.

Bulves garinant, grįžo, pargin
damas iš miško gyvulius, pieme
nukas. Jis nė žodžio netaręs, lyg 
Vogčiomis, padėjo ant stalo aukšli, 
kaupinę žemuogių, tarp kurių 
mėlynavo mėlynės, ir nudriūbino 
per duris i kiemą.

—* Palauk, Domai, tuoj bus va
karienė, — stabdė ji Monė. Ta
čiau piemenukas nė neatsigrįžo. 
Jis visada toks. Su vaikais pešasi, 
erzalioja, kaip įmanydamas, o 
troboje prie suaugusiųjų šventas. 
Jei ir žvilgteria Į kuri, tai tik iš 
paniūrų. Monei buvo jo kažkodėl 
labai gaila.

— Ana, ateina jau visi,—šaukė 
Liuda dar lauke.

I — O Marulė skuba pirma, nes

I nori ligi vakarienės karves pa
melžti. Marule, ana, vanduo ran
koms, o ten melžtuvė. Skubink, 
nes jau saulė tik ant gijelės tesi
laiko.

„Tu eglala, tu siūbuonėla, 
Siūbavai dzieneli ir tamsių 

naktelį,
Paki susiūbavai devynias 

sakelas.
Dešimtų viršūnėlĮ
Gegulai kukuoti, lakštutei 

„Tu motula, vargdzienėla, 
lakštuoti.

Vargavau dzieneli ir tamsių 
naktelį,

Paki išvargavai devynius 
sūnelius,

Dešimtų dukralĮ
Galvelei paieškot, širdeli 

suramyc"
monotoniška gaida traukė Gy
lienė, jau kaime nebedainuojamą 
rugiapiūtės dainą.

Monė jautėsi labai nuvargusi. 
Po vakarienės pasiskubino i savo 
kambarį. Ji buvo jau lovoje, kai 
išgirdo keistą švilpimą. Po to 
Liudos durys sugirgždėjo. Išėjo.

Dar kuri laiką ji girdėjo metalo 
škambėjimą. - Tai vyrai plakė 
dalges.

naičių kalvas, sutiksi jų kryžke
lėse, pakelėse ir sodybų palan
gėse. Tiesa, kryžių mes užtiksime 
ir daugely kitų katalikiškų kraštų. 
Matome jų ir čia Bavarijoje, dar 
gausiau jų matysime, pav., Tiroly. 
Tačiau ir ten jie yra kažkaip 
vieniši, atsiję nuo aplinkumos, 
nesuaugę taip su landšaftu, kaip 
kad Lietuvoje, kur nėra nei kal
nų, nei kitokių juos stelbiančių 
gamtinių veiksnių. O ką jau kal
bėti apie ji formas. Ir lietuvis 
suaugęs su savo kryžiumi. Kiemo, 
palapgės kryžius guodė lietuvi 
vargdieni artoją kasdieną pakelės 
kryžius teikė jam malonią rami
nančiai veikiančią poilsio vietelę 
kelionėje ar galulaukės darbų 
metu, kryžių miškas ji sveikino, 
stiprino ir vilčių teikė iš tolo nuo 
kapinių ar kitokių šventaviečių 
kalvų. Atsidūrus ten 6—8 mtr. 
aukščio kryžių miške savaime 
žmogų apgaubia mistiška šven
tovės nuotaika.

Tad nenuostabu, kad dievotas 
lietuvis į kryžių nukreipė didelę 
savo kūrybinės potencijos dali. 
Lietuvio liaudies menininko apdir
bamoji medžiaga nuo amžių buvo 
ir iki šiol beveik be išimties 
tebėra medis. O kryžius visada 
buvo impozantiškiausias iš visų 
medinių meno kūrinių. Kokia gau
sybė jų tipų bei formų, koks ap
dirbimo įvairumas, koks ornamen* 
tikos bei arabeskų gausumas, ko
kia gili ekspresija veikią žiūrovą 
iš, rodos, gana primityviai išdro
žinėtų Rūpintojėlio, Sopulingosios 
Dievo Motinos, gausių pavienių 
šventųjų stovylų arba ištisų 
jų grupių .. .

Ir štai Augsburge keleto pa
sišventusių iniciatorių dėka gra
žioje aikštėje, prie judraus kelio 
išdygo mūsų lietuviškasis kryžius, 
turis likti čia kaip ilgaamžis mūsų 
išeivystės paminklas. Paminklo 
forma pasirinkta, beabejo, labai 
tiksli. Kito lietuviškesnio pamin
klo nė neišgalvosi, žinoma, tai 
nėra liaudies meno kūrinys. Jis 
dirbtas ne dievdirbio rankų, bet 
dirbtuvės meistrų su modemiš
komis medžio apdirbimo priemo
nėms pagal išmokslinto archi- 
tekto-inzinieriaus projektą. Esą*- 
momis sąlygomis kitaip nė nega
lėjo būti. Išeiviškos sąlygos pro
jekto autorių privertė taip pat pa
sirinkti vieną iš paprastesnių, 
lengviau įvykdomų lietuviškojo 
kryžiaus tipų. Kaip liaudies kry
žiaus tipų. Kaip liaudies kryžiaus 
beveik tikslus sekimas, sakykime 
kopija, tai bus gražus lietuviškas

paminklas už kokio pusantro tūk
stančio kilometru nuo jo tėvynės. 
Kad ir neįprastoje aplinkoje jis 
dabar guos skaudžiai prislėgtą 
išeitį, vėliau primindamas tėviš
kės laukus, džiugins pravažiuojan
čio lietuvio turisto širdi, o pra
šalaičiui ilgus dešimtmečius pri
mins . mūsų tolima kraštą, ryškins 
būdingą mistiškąjį mūsų tautos 
dvasios bruožą.

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Vilniaus universiteto rekto
rium yra K. Bieliukas, sekreto
rium - dr. D. Budrys. Kauno uni
versiteto rektorium yra prof. A. 
Purenąs, prorektoriai - dr. J. Kup
činskas ir inž. V. Mošinskas,- tech
nologijos fakulteto dekanas - dr. 
inž. J. Indriūnas, medicinos - prof. 
V. Lašas, statybos - inž. A. Bis- 
trickas, istorijos - filologijos - prof. 
A. Janulaitis; prodekanai (ank
sčiau tokių nebuvo): V. Klimavi
čius, gyd. B. Abraitis ir inž. J. 
Janickis.

— „Taybų Lietuvos" vyr. redak
torius Jonas Šimkus, sekretorium- 
V. Rodą ir redakcijos kolektyvas: 
Antanas Venclova ir Ed. Viskanta. 
Dar yra keletas skyrių redaktorių.

— Plačiai pradėjo veikti Žemai
čių meno teatras Telšiuose, net 
davė Keturias premjeras: Bernoto 
pastatytą K. Binkio - „Atžalyną", 
Butkų Juzės pastatytą žemaitės - 
„Tris mylimas", M. Mikutos pas
tatytą A. Čechovo - „Sniego kara
laitė" ir B. Lukošiaus pastatytą 
(X — 7 d.) žemaitės - „Petrą Kur
meli". Pastarąją vaidino: Dulskytė, 
Kavaliauskas ir kt. Muziką K. 
Kavecko. Išpildė Visockio orkes
tras. Šiuo metu repetuoja Arbu- 
zovo - „Tania". Stato Bernotas. 
Žemaičių meno teatro meno va
dovas Bernotas. Teatras gastrolia

Lietuvos laukuose.

vo Klaipėdoje, Kretingoje, Plungė
je, Varniuose ir kitur.

— Literatūriniame gyvenime 
žymų vaidmenį vaidina Juozas Ke- 
liuotis ir Antanas Miškinis.

— Viliniaus teatro sezonas 
atidarytas. A. Čechovo „Vyšnių 
sodu" Pastatymas B. Dauguviečio, 
dekoracijos - Jankaus, Vaidino: 
M. Chadaravičius, J. Rudzinskas, 
R. Juknevičius, V. Derkintis, Ky- 
mantaitė-Gregorauskienė, G. Jaka- 
vičiūte-Šaltenienė, A. Kernagis, M. 
Mironaitė, J. Gustaitis ir K. 
Preikštas,

— Rašytojas Balys Sruoga pa
rašė dramatini veikalą „Pavasario 
giesmė".

— Kauno operos sezonas 
atidarytas Verdi „Eaustu". Žy
miausią rolę vaidino Kauno miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Kipras Petrauskas.

— Vilniuje veikia dvi lietuvių 
gimnazijos: pirmoji ir antroji, ku
riose mokosi 178 mokiniai, dau
giausia svetimtaučiai.

— Neseniai vyriausybė visai 
eilei mokslininkų ir meninin
ku suteikė garbės titulo laip
sni. Liaudies mokslinimo srity: 
prof. J. Krišciunui, doc. D. Ru- 
dzinskui, prof. V. Ruokiui (visi 
Dotmuvos Akademijoj, J. Žemai
čiui, prof. T. Ivanauskui, dr. X. 
Grybauskui, prof. A. Purėnui ir 
prof. P. Sivickiui; medikams: prof. 
Mažyliui, dr. J. Staugaičiui ir dr. 
A. Didžiuliui; menininkams: komp. 
J. Bendroriui, muzikui K. Gal- 
kauskui, dirigentams J. Tallat- 
Kelpšai ir M. Bukšai, liaudies an
samblio vedėjui J. Švedui, dail. P. 
Kalpokui, skulptoriams P. Rimšai 
ir J. Mikėnui, Vilniaus valstybinio 
teatro vyr. rež. B. Dauguviečiui, 
rėžis. A. Sutkui, baletininkams M. 
Juozapaitytei-Kelbauskienei ir B. 
Kelbauskui, operos solistams A. 
Sodeikai ir J. Mažeiki, ir dramos 
aktoriams J. Sipariui, D. Rymaitei 
ir K. Juršiui.
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dipt inž. Mikalauskas, 
A. Butas ir k.

Kryžiaus figūrds pro
jektavo dail. Ratas- 
Pieta ir monstran
cija ir menininkas 
Rudzinskas (šv. Kazi
mieras, vysk. Giedrai
tis, vysk. Valančius), 
o jas skaptavo diev- 
dirbys Buračas.

Kryžiaus statymo 
švente ruošia specia
lu^ komitetas, devy
nių komisijų padeda
mas. Komiteto pir
mininku yra dipl. inž. 
Mulokas, komitete da
lyvauja ir L. S. Augs
burgo skyriaus pirmi
ninkas adv. B. Bale- 
niūnas, nariais Kun. 
V. Zakarauskas, kpt. 
K. Budrys, dipl. inž. 
Jurkūnas, muz. J. Ka
činskas, K. Palčiaūs- 
kas, A. Saulaitis, dr. 
Šapoka, P. Šeštakaus
kas, K. Trečiokas, ir 
A. Vaznonis.

Lietuvių pamininkli- 
nis kryžius Augsburge 
pastatytas visų čia 
esančių lietuvių pas
tangomis. Jis yra 
tikras visos Augs
burgo lietuvių visuo
menės kūrinys ir pa
minklas. P. K.

Augsburgo Lietuvių 
Paminklinio Kryžiaus 
projektas.

Kaip atsirado 
lietuviu kryžius 

Augsburge?
Lietuviško jausmo kupini inicia

toriai (dipl. inž. J. Mulokas, K. 
Budrys, K. Trečiokas, mokyt. Ga
šlūnas) pralaužė pirmuosius ledus 
Augsburge pastatyti lietuvių pa
minklini kryžių; jie išrūpino ąžuo
lą, suorganizavo kryžiaus darbus, 
pakvietė lietuvių visuomenės ats
tovų komitetą kryžiaus statymo 
šventei ruošti.

Iniciatorių minti statyti kryžių 
labai parėmė tuometinis lietuvių 
klebonas kun. Bartuška. Lietuvių 
Sąjungos Augsburgo skyriaus val
dyba prisidėjo organizuotai. O visi 
Augsburgo lietuviai, pirmiausia 
Haunstetteno, paskui ir Hochfeldo 
kolonijų, suskato reikalingomis 
aukomis ir kita pagalba remti kry
žiaus statymo sąjūdi.

Kunigaikštis Fugger padovanojo 
kryžiui dirbti didžiuli jau sausą 
ąžuolą ir savo priemonėmis tą 
maždaug 5 to. svorio* milžiną iš 
miško nugabeno Į dirbtuves. Kry
žiui dirbti naudotasi Hessingo sta
lių dirbtuvėmis.

Kryžiaus projektą paruošė dipl. 
inž. J. Mulokas, o padirbo lietu
viai, ūkininko Juozo Augaičio va
dovaujami, ūkininkai ir darbinin
kai: St. Vazgelevičius, Al. Dičiū- 
nas, V. Utmanas, V. Izgelevičius, 
A. Jakutis ir k., patys iš savo lai
ko aukodami apie 200 darbo dienų. 
Prie kryžiaus darbų organizavimo 
daug prisidėjo dipl. inž. Jurkūnas, 

orkestras F. Valeikos vedamas; 
mokyklos dalyvaus organizuotai; 
lietuviai kviečiami skaitlingai da
lyvauti. .

— 18.30 vai. pasaulinės muzikos 
koncertas (Jagerhaus salėje, Haun- 
stettene); bus pakartota X. 27 d. 
pas. muzikos koncerto programa; 
Įėjimas, mokamas.

— 21 vai. šventės vykdytojų ir 
kviestinių svečių pobūvis (Haun- 
stetteno kolonijos valgykloje); Įė
jimas su kvietimais.

Jei šventės programa būtų pa- 
,keista, bus paskelbta atskirais 
skelbimais kolonijose.

S. Sodeikos ansamblio pasiro- 
dymai-gastrolės Įvyks dar ir atski
rai; apie tat bus specialiai prane
šama. P. V.

V. Kasakaitis

Lietuviu kūlturinis 
gyvenimus Lietuvoje 

ir Vokietijoje 
(tęsinys iš 2 No)

Mokslo darbas. Mokslo darbą 
Lietuvoje dirbo nemažaz skaičius 
mokslo Įstaigų. Geriausia jų — Lie
tuvių Mokslo Akademija Vilniuje. 
Turėjome Vytauto Didžiojo Mu
ziejų Kaune. Jame buvo 2 savaran
kiški skyriai-muziejai: karo muzie
jus ir kultūros muziejus. Jiems va
dovavo atskiri direktoriai. Šiuodu 
muziejai buvo moderniškiausiai 
sutvarkyti. Be jų, Vilniuje buvo 
Dailės Muziejus, o provincijoje dar 
3 stambesni (Šiauliuose, Panevė
žyje ir Telšiuose) ir 8 mažesni et
nografiniai muziejai. Kaune buvo 
gražiai tvarkomas Bažnytinio Meno 
Muziejus.

Visuose muziejuose buvo surink
ta daug gražios meninės, istorinės 
ir etnografinės medžiagos. Gamtos

Paminklinio Kryžiaus 

Statymo Šventė Augsburge
Lietuvių paminklinio kryžiaus 

statymo šventė tęsis 3 dienas.
X. 26 (penktadieni):

— 10.15 vai, gedulingos mišios 
už žuvusius ir mirusius (Hochfel
do bažnyčioje); šv. mišias cele- 
bruos lietuvių vyskupas; dalyvau
ti kviečiami visi lietuviai.

— 11.15 vai. dailės darbų paro
dos atidarymas; Įėjimas mokamas.

— 16 vai. bažnytinės muzikos 
koncertas šv. Antano bažnyčioje; 
programoje dalyvaus dainininkai 
A. Dambrauskaitė, J. Krištolaitytė, 
J. Šeštakauskienė, St. Baranauskas 
ir P. Morkūnas, smuikininkai P. 
Mariukas ir Iz. Vosyliūnas, cells, 
tas M. Saulius, vargonais gros J. 
Gaubas, giedos S. Sodeikos vyrų 
ir mišrusis chorai; Įėjimas moka
mas (stovėti 1 RM, sėdėti 2 RM). 
X. 27 (šeštadieni):

— 14 vai. pasaulinės muzikos 
koncertas (Ludwigsbau salėje); 
programoje dalyvaus dainininkai 
A. Dambrauskaitė, J. Krištolaitytė, 
J. Šeštakauskienė ir St. Baranaus
kas, smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
čelistas M. Saulius, klarnetistas 
Ambrazaitis ir Leškio choras; so
listams akomponuos J. Kačinskas 
ir chorui A. Šimkus; Įėjimas mo
kamas.
X. 28 (sekmadieni):

— 11 vai. pontifikalinės mišios 
(Hochfeldo bažnyčioje); jas cele- 
bruos lietuvių vyskupas; giedos 
solistai ir choras.

— 13 vai. paminklinio kryžiaus 
pašventinimas (Haunstetteno ir 
Schertlin g-vių sankryžoje); šven
tins vyskupas, giedos choras, grieš

mokslų reikalams prie Universitetu 
buvo mineralogijos, botanikos ir 
zoologijos muziejai, Akademinis 
Kauno Botanikos Sodas ir akade
minis Vilniaus Farmakognozijos 
Sodas. Šalia universitetų ir kitų 
aukštųjų mokyklų bibliotekų, turė
jusių, šimtus tūkstančių tomų ver
tingų knygų, buvo Lietuvos Cen
trinė Biblioteka Kaune ir apie 250 
smulkių bibliotekų, išsklaidytų po 
Lietuvos miestus, miestelius ir vals
čius . Lietuvos klimatui tirti buvo 
Kaune Klimatologijos Institutas, 
kuris provincijoje turėjo visose 
Lietuvos vietose visą tinklą me
teorologijos stočių. Žemės ūkiui 
tirti buvo 15 specialinių žemės 
ūkio tyrimo ir bandymo stočių, 
išskirstytų po Įvairias Lietuvos 
vietas.

Verta paminėti kiek anksčiau 
buvusioji Tautosakos Komisija ir 
Dainų Archyvas, kurie vėliau buvo 
Įjungti i Lietuvos Mokslo Akade
miją. Tautosakos Komisija yra su
rinkusi apie 60.000 lietuvių dainų 
ir pradėjusi jas kodifikuoti. Dainų 
Archyvas yra surinkęs ir plokš
telėse užfiksavęs tūkstančius lie
tuviškų dainų melodijų, iš jų labai 
daug retų ir didelės muzikinės ver
tės. Mokslo potyrius plačiai spaus
dino Universitetas, žemės Ūkio 
Akademija, o pastaruoju laiku-Lie- 
*tuvos Mokslo Akademija.

(Bus daugiau)

Padėka
Gerbiamam visuomenininkui ir 

lietuviškos spaudos rėmėjui, Jonui 
Valaičiui, paaukojusiam „Žiburi
ams" 40 RM., nuoširdžiai dėkojame.

Redakcija ir Administracija

Vokietija
— Stuttgarte sudaryta nuolatinė 

vokiečių ministerių pirmininkų 
amerikiečių zonoje taryba.

— Kaltinamasis aktas prieš 24 
didžiausius karo nusikaltėlius su
sideda iš 24.000 žodžių.

—Amerikiečių kariuonemės teis
mas Augsburge nuteisė du lenkus 
mirtimi, o kitus du — 10 metų ka
lėjimu. Šie lenkai gyveno Kauf
beuren lagery. Atvykę naktį Į Eu- 
rishofen, jie iš burmistro pareika
lavo kiaulės ir vištų. Kai burmis
tras ėmė šaukti, du lenkai i ji šo
vė, o kiti du pasišalino. Burmistras 
buvo nušautas. Teisme lenkus gynė 
jų pasirinktas advokatas vokietis. 
Mirties sprendimai patiekti gen. Ei- 
senhoveriui patvirtinti.

— Amerikiečių karinė valdžia iš
leido potvarki, kuriuo uždraudė 
buvusiems NSDAP ar jai priklau
siusių organizacijų nariams užimti 
bet kokią vadovaujančią vietą. Jie 
gali būti samdomi tik kaip paprasti 
darbininkai.

— Spalių 18. d. pasirodė naujas 
laikraštis vokiečių kalba „Die neue

Klausimai, laukią sprendimo
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

išeinąs savaitraštis „Life" Įdėjo ži 
žemėlapi, kuriame juodai nup
ieštos tos sritys, dėl kurių ateinan
čių mėnesių bėgy bus padaryti 
sprendimai. Kai kurių šių sričių 
klausimai jau buvo spręsti „Trijų 
Didžiųjų" konferencijoje Potsdame 
ir pasiekta tam tikro susitarimo; 
kiti klausimai liko atviri ir buvo 
aptarti užsienio reikalų ministerių 
konferencijoj Londone. Kaip ži
nome, šioj konferencijoj tik ke
liais punktais susitarta, o 'daugu
ma klausimų palikta atvirų. Kai 
kurios žemėlapy pažymėtos sritys 
bus tiktai Taikos konferencijoje 
svarstomos. Ne dėl visų sričių yra 
keliamas sienų klausimas; kai ku
rių šių sričių priklausomumas 
vienai ar kitai valstybei bus išsprę
stas •plebiscitu arba derybomis 
tarp suinteresuotų valstybių. Ame
rikiečių laikraštis išspręstomis sri
timis laiko Elzaso-Lotaringijos gra

Zeitung"; leidžiamas amerikiečių 
kariuomenės. Jis bus amerikiečių 
karinės valdžios oficiozu ir išeis 
du kartus savaitėje. Pirmame nu
mery Įdėtas gen. Eisenhoverio Įžan
ginis žodis.

— Pranešama, kad amerikiečių 
karinė valdžia, kuri kontroliavo 
vokiečių apskričių, miestų ir sri
čių Įstaigas nuo lapkričio mėn. 
15d. panaikinama. Ši kontrolė ati
duodama vokiečių civiliniai val
džiai.

— Naujasis Bavarijos ministeris 
pirmininkas patiekė amerikiečiu 
karinei valdžiai naują Bavarijos 
ministerių sudėti,, kurion Įeina 
4 komunistai, 4 socialdemokratai, 
4 krikščioniškai socialinės unijos 
atstovai, 1 demokratas ir 3 be- 
partyviai.

Augsburgo miesto savivaldybėje 
buvo 96% tarnautojų nacional
socialistai. Per tuos amerikiečių 
valdymo mėnesius iš jų atleista 
2049.

— Amerikos laikraščių prane
šimu, Vokietijos nacionalsocialistų 
partija 1944m. sausio mėn. turėjo 
6.500.000 narių, t.y. 20% visų rin
kimo teisę turinčių piliečių.

žinimą Prancūzijai (5) ir Sudėtų 
krašto (22) bei Slovakijos (28) — 
Čechoslovakijai. 1940 metais pa
darytas Besarabijos (17) ir Buko
vinos (18) prijungimas atrodo ne
randa jokio pasipriešinimo iš bri- 
tų-amerikiečių pusės, rašo „Life“. 
Tačiau kiti klausimai reikalauja 
rūpestingo išaiškinimo. Žemėlapy 
skaitmenimis pažymėta Šlezvigas- 
Holšteinas (1), Rūro stritis (2), Eu. 
pen-Malruedy (3), Saaro sritis (4), 
Elzasas-Lotaringija (5), pietų Tiro
lis ir Bozen (6), italų Riviera (7), 
austrų Klagenfurtas (8), Triestas 
ir Istrija (9), žara (10), Makedo
nija (11), pietų Albanija (12), pie
tų Dobrudža (14), Dodekanesų sa
los (13), Banatas (15), Transilva
nija (16), Besarabija (17), Bukovi
na (18), Rutenija (19), Slovakija
(20) , Austrijos-Vokietijos siena
(21) , sudėtų sritis (22) ir Karelijos 
sąsmauka (23).
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MŪSŲ SKAITYMAI
C .

Jonas Biliūnas.

ELGETA
(Tęsinys iš 2. nr.)

Tiesa, kai mano tėvai numirė, 
Petras Sabaliūnas nustojo mūsų na
mus lankęs, ir aš, išvažiavęs mo
kytis, kokius 15 metų jo ir nema
čiau; bet parvažiuodamas retkar
čiais i savo tėviškę, visados girdė
davau, kad Petras Sabaliūnas gy
venąs, kaip gyvenęs, gerai ir lai
mingai, kad savo dvi dukteri jau 
išleidęs už vyrų ir kiekvienai vie
nų bičių davęs po dvidešimt 
kelmų . . .

Reikia paminėti, kad Petras Sa
baliūnas labai mylėjo bites. Gy
veno jisai viensėdy, už dviejų 
varstų nuo mūsų sodžiaus, pačioj 
pamiškėj. Žemės jo buvo ne kiek, 
bet bičių daugybė. Vienų savų kel
mų namie turėjo arti šimto; kita 
tiek pas savo kaimynus su bičiu
liais. Keletas tokių kelmų buvo ir 
pas mano tėvus. Atmenu, kaip mes, 
maži vaikai, džiaugdavomės, pa
mate Sabaliūną su savo šeimyna 
ateinant; kai tik Sabaliūnas vasa
rą pasirodydavo, žinodavom, kad 
ims medų ir kad kiekvienas gausi
me iš dėdės Petro po nemažą kve
piančio medaug kori. Ir gaudavom. 
Sabaliūnas mažus vaikus mylėjo 
nemažiau, kaip bites; dėl to, medų 
imant, jisai ne tik bitėms, bet ir 
vaikais būdavo apkibęs. Ir nuosta
bu. Bitės niekados jo neliesdavo. 
Kalbėdavo jisai apie bites, kaip 
apie koki šventą, labai brangų 
žmogui daiktą, ir visados tvirtin
davo, kad bitės tada tik sekas ir 
esti geros, kada bičiuliai nešykštūs 
ir vienybėje gyvena, kada ir ki
tiems jų nepavydi. Todėl kiekvie
nam pasitaikiusiam žmogui nieka
dos nepamiršdavo medaus duoti..

Toks tatai buvo žmogus Petras 
Sabaliūnas. O dabar sėdėjo prie
šais mane elgeta, su krepšiu.

— Tai tamstos gal namai sudegė 
ar žemės nebeturi. — neiškenčiau 
nepaklausęs.

— Tebėra ir namai ir žemė ...
— Tai kodėl gi tamsta elgetauji?
— Sūnus išvarė... — tik ištarė 

senelis, ir karčios ašaros pradėjo 
riedėti iš akių.

Supratau . . . Sūnus . . . Atsimi
niau, kad Sabaliūnas turėjo sūnų 
vienturti, su manim vienameti; 
atsiminiau, kaip su tuo sūnum dar 
bėgiodavom medų imant, už rankų 
susikibę, korius čiulpdami . . .Tai 
buvo mano mažų dienų draugas, 
su kuriuo paskui niekados nebe
susieidavau.

— Tai tamstos sūnus gal jau 
savų vaikų susilaukė.

— Turi bent trejetą, — dreban
čiomis lūpomis atsakė senelis: 
— jau ketveri metai, kaip jam 
visa atidaviau. Nieko taip ir ne
gailiu, kaip jo vaikų ... Taip juos 
mylėjau . . . Išsigandę, išplėsto
mis akelėmis lydėjo mane, kai 
ėjau iš kiemo ... O gal ir jie 
kada nors taip varys iš namų savo 
tėvą . . .

Ir senelio akyse vėl pasirodė 
ašaros.

— Ar tamsta Į savo dukteris 
nesiglaudei.

— Kur man i jas glaustis. Turi 
jos savo vyru tėvus dar gyvus, — 
tegul tik juos moka mylėti. Nėra 
tenai man vietos. Žinai, senas 
žmogus visur nemalonus . . .

— Argi visur . . .
— O ... Ar neatsimeni tamsta 

senu žmonių pasakos . . . įsodino 
karta sūnus žilą tėvą i rogeles ir 
veža iš namų, jo mažas vaikas 
paskui bėga. Nuvežė i mišką, 
išvertė seni po pušimis, o rogeles 
šalin numetė. Ir eina namo. Bet 
vaikas nutvėrė ji už rankos, ne
leidžia ir prašo: „Tėveliuk, tėve
liuk, kam rogeles palikai. Aš ne
turėsiu kuo tamstos čionai at
vežti ..Matai, ne senelio, tik 
rogelių pagailėjo. Tai ne pasaka, 
bet tikra tiesa: ne vienas užaugės 
norėtu ko greičiausiai savo tėvus 
iš namu išvežti, tik nedrįsta arba 
gėdinasi. Bet atsiranda ir tokių, 
kSirie ir gėdos neturi ....

Jurgis Baltrušaitis

./\letiniuos

Ar saulutė, ar šešėlis, 
Teka vingiais Nemunėlis — 
Ritas vilnys, sukas srovės, 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žirba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka . . .

Nemunėlis šniokščia, ūžia, 
Per balandi ir gegužę — 
Supas saulę prisisegęs 
Ir su saule šoka, regis, 
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba, 
Velka naštą rastų, medžių, 
Pro Alytų, pro Seredžių ...

Jis vis kloja savo juostą, 
Žemės gardų kvapą uosto, 
Žarsto smiltį, kasa molį, 
Laisto šventą diegą, žiedą, — 
Laisvės jauną giesmę gieda . . .

Amžių Tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios žilos senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų . . .

— Nu, tamstos bitės. — atsimi
niau paklausti.

— Tai ... baigia jau nykti, — 
tik penki kelmai beliko: kur na
muose vaidai, ten bitėms ne vieta.

— Tai kur tamsta dabar gyveni?
— Niekur . . . Kai išvarė, krepšį 

užsidėjau, pats nepasijutau, kaip 
čionai atėjau . . . Vis gausiu vie
telę pas koki... kampininkėli . . . 
Ne daug man tereikia . . .

Supratau, kad negražu taip žmo
gaus klausinėti, tik graudinti Atsi
miniau, kad reikia jam kas duoti, 

ir pajutau, kaip mano veidas visas 
užkaito. Nieko prie savės neturė
jau; niekuo negalėjau atsilyginti 
tam seneliui, kuris tiek kartų man 
mažam buvo davęs pilnu medaus 
korių, kuris meduotomis rankomis 
ne kartą glostė man mažam gal
vą .. .

Atsikėlęs susiieškojau peilį ir 
įėjau į kamera; iš ten išnešiau di
delę duonos riekę.

— Atleisk man tamsta, kad nie
kuo negaliu tamstai padėti, — kal
bėjau visas išraudęs, duodamas se
neliui duonos riekę.

Nulenkė žemai žemai žilą galvą, 
ikaip ir slėpdamas nuo manęs veidą, 
pasakė ačiū drebančiu balsu ir dre
bančiomis rankomis paėmė duona, 
peržegnojo ją ir įsidėjo į krepšį.

Mačiau, kiek skausmo, kiek jaus
mų sukėlė jo krūtinėje tas pirma
sis duonos kąsnelis, iš svetimų iš
prašytas. Sumišęs, nežinodamas, 
kas besakyti, vėl pradėjau — vi
sai ne vietoj — atsiprašinėti senelį, 
kad niekuo negaliu jam padėti: 
jaučiau, kad dali amžinos vaikų 
kaltės ir aš savyje nešioju.

— O kuo tamsta man padėsi. Aš 
nieko daugiau iš tamstos negaliu 
reikalauti, — atsakė jau ramiu 
balsu Sabaliūnas, net ir man ra
miau rados: — mano dienos ne il
gos, suskaitytos, o daug man nerei
kia .. . pragyvensiu . . .

— Girdėjau, ir tamsta sergi. — 
paklausė jisai mane.

— Sirginėju ... — atsakiau: — 
parvažiavau į tėvynę pasilsėti.

— Pasitaisysi čionai, po pušynė
lius vaikščiodamas, — padrasino 
mane senelis: — šitą liga tamsta 
miestuose gavai; tai nuo mokslo ir 
dulkių . . . Kad kuniguos būtum 
ėjęs, gal dabar dar sveikas bū
tum . . . Bet Dievas ne kiekvienam 
Dvasia šventą duoda, kad ir mo
kytam.

Taip kalbėdamas, senelis lingavo 
savo žila galva. Paskui atsisveikino 
su manim ir išėjo iš kiemo. Girdė
jau, kaip už vartelių pradėjo balsu 
melstis už savo prietelius ir gera
darius . . .

Šatrijos Ragana

Idealus teisėjas
(Tęsinys iš 3. nr.)

— Kų aš bekalbėsiu, poneli, — 
tarė Rimeika. — Aš tik tesakau: 
kijno inkils, to ir bitys. Tat jau 
žinoms dakts.

— Kad nežinotume!, kijno įsi
metė, tai tebūnie tava, vo dabar, 
tasgatės, juk aš pats sava akimis 
matiau, tučtujau atėjau paskou.

— Je. Lauke būdams pamatia 
lekant, vo gal ne tava būva. Vo 
unt gala, ar tava, ar ne tava — 
tijk to. Tai kam tous inkilus žmo- 
nijs statytų, kad reiktų atidouti 
bitis. Mat, aš jau čia storoujous, 
vargstu, įkelu, lauku, kada čia 
mun Pondzijvs biteles atspijsdins.
— Pondzijvs biteles atspijsdina, 
vo čia dabar saka: atidouk, muna. 
A kad tu nesulauktumia. Neturu 
nė vijna kelmą, nė lekarstoms me
daus lašele. Munoji saka: „Įkelk 
inkilą i klevą, gal bus mūsų 
čėstis. Veizėk, Spūdis kijk me
daus prikop." Padirbau inkilą ir 
apsižadėjau: jeigu Pondzijvs dous 
biteles, kita rudeni vašką žvakę 
šventa Untona altoreu nulijsu. 
Utamnike ikėliau, vo vakar, tat 
jau petnyčio, jau ir besančios bi
tys. Pondzijvs jau tikrą stębū-

. klinga priėmė muna apžadą — vo 
tas, mat, saka: atidouk bitis. Sa
kyk, ponitėli, kap aš galiu ati
douti, kad mun pats Pondzijvs 
davė.

Mamatė šypsodamasi tarė:
— Juk yra toks paprotys: jei į 

kieno inkilą susimes spečius, ir 
žmogus turi bičiuliauti. Padarykite 
taip ir judu.

— Na, kam aš dabar, tasgatės, 
dousu anam pusi medaus, kad tat 
muna bitys. — tarė Spūdis, ma
tyti, labai nepatenkintas mamatės 
ištara.

— Ponitėli, vo kam aš Juru išsi
žadėti pusės medaus, kad mun 
švents Untonc atspijsdina bitis.
— pasakė Rimeika Įsikarščiavęs.
— Juk unc jau ir tap tur bičių, 
vo aš ne.

Lietuviu literatūra
XX a

1. įvadas

XVIII a. mums davė tą viena 
žymų poetą — Kr. Duonelaitį.

XIX a. prasideda žemaičių bajo
rų sąjūdžiu. D. Poškos. „Mužikas" 
vertingas įvairiais atžvilgiais; S. 
Stanevičiaus „Žemaičių šlovė" ir 
prasmingos pasakėčios — jau 
svarbus indėlis mūsų raštijoje; S. 
Valiūno „Birutė" net liaudyje išpo
puliarėjo. Bet ir šis žemaičių ba
jorų tautinis literatūrihiš pasireiš
kimas ir taip pat. Vilniaus univer
siteto susidomėjimas lietuvių tau
tos istorija bei kalba — buvo tik 
visuomenės dalies (bajorų, švie
suolių) darbas, o tautos dauguma 
(kaimo liaudis, baudžiauninkai) 
stovėjo nuošalyje.

Aukštaičiuose tuo metu pasi
rodė originalus liaudies poetas A. 
Strazdas, savo dainomis reiškęs 
liaudies dvasią, jos rūpesčius ir 
reikalus — todėl visoje tautoje 
populiarus tapęs, — tik jis buvo 
vienes vienišas, kaip ir 18 a. „Me
tų" autorius. Tiesa, dar Suvalki
joje A. Tatarė skleidė žmonėse 
savo ganė vaizdingas pasakėčias, 
bet ir tos buvo daugiau didakti

kos, švietimo („pamokslai”), o ne 
literatūros reikalas.

19 a. vidurys jau duoda porą 
žymių literatūros atstovų Žemaiti
joje (M. Valančius — mūsų realist, 
beletristikos, o S. Daukantas — 
liet, istorinio romantizmo kūrėjas); 
taip pat porą originalių poetų 
Aukštaičiuose (A. Baranauskas ir 
A. Vienažindys).

19 a. II-ji pusė — viena iš reikš, 
mingiausių epochų mūsų tautos 
ištorijoje. Pats svarbusis dalykas 
— baudžiavos panaikinimas. Vals
tiečiai, gavę žemės ir nuštoję ver
gauti ponams, atkunta dvasiškai ir 
medžiagiškai. Prasigyvenę, atgavę 
žmogaus teises, tuoj griebias švie
timo, kultūros. Per porą dešimčių 
metų išauga visiškai nauja švie
suomenė — tai buvusių baudžiau
ninkų vaikai (ponų tebepravar- 
džiuojami mužikais), artojų sūnūs. 
Jie iš esmės pakeičia lietuvių 
kultūros veidą. Bajorai lieka 
nuošalyje — kritikuoti, peiki ir 
pagaliau išsigimti, o valstiečių 
kilmės inteligentai, nepaisydami 
ponų paniekos, kelia iš tamsumo 
ir apsnūdimo visą plačiąją Lietu
vos liaudį. Dabar šviesuoliai, ne- 
nutolę nuo tautos masių, savo 
darbais ir raštais ima reikšti vi
sos tautos dvasią, jos rūpesčius, 
reikalus. Jie savo kultūrinę veiklą 
ir skiria ne kam kitam, kaip Lie
tuvos krašto daugumai, iš kurios 
patys kilę. Jų idėjos, aspiracijos, 

veikla, — apima visą Lietuvą. Tai 
„Aušros" ir „Varno" laikai.

Be to, caro valdžia, per 40 metų 
drausdama lietuviams spaudą, su
kelia tokia reakcija, kad net pa
prasti kaimiečiai ir darbininkai, 
vos temoką skaityti, pamėgsta 
draudžiamas knygas ir didžiu he- 
to nustodami laisvės ar gyvybės, 
roiškumu jas platina, dažnai dėl 
Daugybė lietuvių ištremta į Sibirą.

Pirmieji šio laiko literatūriniai 
raštai turėjo daug patriotinės ten
dencijos, bet iš jų iškilo ir vienas 
kitas tikras talentas. Maironis 
savo poezijos tobula forma ir 
visos tautos interesus atitinkan
čiu turiniu — patapo mūsų klasiku. 
V. Kudirkos kūrybą irgi originali ir 
rodo didi talentą. V. Pietaris, 
Pr. Vaičaitis, Bitė ir kiti yra pa
likę nepamirštamų kūrinių. Nau
josios literatūros angoje stovi ir 
trys bajorų kilmės moterys 
(išsiskyrusios iš savo luomo ir 
pamėgusios liaudi): Žemaitė, Laz
dynų Pelėda, Šatrijos Ragana. 
Ypač paskutinis 19 a. dešimtmetis 
iškėlė nauju literatūrinių pajėgų 
,ir davė originalių veikalų.

2. Jonas Biliūnas.
Vienas iš tų kurie gyveno jau 

ne vien bundančios Lietuvos as
piracijomis, bet ėmė siekti ir 
gryna; meno tikslų, kuriant gro
žio veikalus — yra Jonas Bili
ūnas. ūkininko sūnus nuo Anykš

čių (ir gyvulius ganęs) per var
gą pasiekia mokslą (nuo 5 kl. 
vien savo jėgomią). Stojęs i Tartu 
(Dorpato) universitetą, dėl kilu
sių studentų streikų turi pasiša
linti. Gyvena Šiauliuose (ir Pane
vėžyje), dalyvauja organizacijose 
(socialistų, darbininkų), rašo re
feratus, straipsnius. Pirmi jo 
literatūriniai kūriniai ir yra su so
cialinė tendencija („Be darbo", 
„Pirmutinis streikas"). Susirgęs 
džiova, gydosi Šveicarijoje. Dar 
svajoja vykt; studijuot; Belgijon 
(prekybos), bet — mirtis Zako
pane ... Jo kaulai ten tebeilsis, 
nors buvo prašęs: „Kai numirsiu, 
mane pakaskit ant Šventosios 
upės kranto ..."

Kai atitolo nuo visuomeninės 
veiklos ir nusikratė tendencijos, 
Biliūnas atsidėjo vien meno gro
žiui kurti ir parašė pačius gra
žiausius veikalus, rodančius jo 
talentą erudiciją gilų skonį ir 
žmoniškumo idealais plastančią 
asmenybę. Tai „Laimės žiburys", 
„Brisiaus galas", „Kliudžiau", „El
geta", „Žvaigždė", „Liūdna pa
saka" ir kt. apysakos ar novelės. 
Temas ir medžiagas jis ima iš 
savo krašto buities, žmonių, fak
tų. Pagrindiniai motyvai — žmo
niškumas, užuojauta vargšams, 
artimo meilė, liūdnas likimas.

„L. žiburys" rodo, kad per 
idealistų pasiryžėlių heroiškas 
aukas yra pasiekiama laimė —

tai vidujinis, dvasinis žmonijos 
džiaugsmas ir pasitenkinimas, kai 
vienas kito neskriaus, neniekins, 
o visi mylėsis kaip broliai, vienas 
kitam nieko neapvydėdami. Gi da
bar — trūksta tikro žmoniškumo 
ir tam sūnui, kurs pats pertekęs, 
o seną tėvą elgetaut; varo; ir 
Brisiaus šeimininkui; ir piemenė
lio Jonuko aplinkoje esantiems 
žmonėms.

„Liūdna pasaka" — mažutė, bet 
labai ryški; ir įspūdinga 1863 m. 
sukilimo iškarpa. Banys, baudži
auninkas, trokšta gauti žemės 
nuosavybėn, todėl prisideda prie 
sukilėlių .ii* — žūna.. . Žmona 
Juozapata išeina iš proto.

Čia parodytas mūsų kaimietis 
yra sąmoningas (kaip jis brangi
na žemę), savarankus, veiklus. Tik 
jis — gražiais pažadais suvedžio
tas: ne žemei iš ponų gauti buvo 
ruoštas tas sukilimas (rusų- val
džia jau ir taip ėmėsi paleist; 
baudžiavą), ir todėl taip Liūdna 
Petro Banio mirtis — kaip bepras
miška auka ... Jis, be abejo, žuvo 
kaip herojus, savo širdyje nešio
damas didį siekimą ir dėl jo at
kakliai kovodamas, bet — nieko 
realaus jo mirtis nedavė ...

Juozapata •— paprasta lietuvė 
kaimietė. Jos ir meilė reali: susi
sukti jaukią šeimos gūžtą, susi
laukti gražių vaikučių. Ilgėdamos 
Petro, miškuos besislapstančio, ji 
eina ieškoti, nors nežino kur (toks
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— Kaip sau norite, — tarė vėl mamatė, — aš negaliu kitaip teisti. Turit bičiuliauti ir gana.-— Vis tijk unc toms bitelėms napasidžiaugs — atsiliepė Spūdis piktai. — Žinosu aš, kų daryti.— Vo aš žinosu, kap ginti sava bitis, — atsakė paraudęs Rimeika.— Nebijok, žinau aš keli ir i sūdą. Ne as busu, jei sūds neprisūdys tau sugrunžinti mun tų spijtlių.— Douk po sūdą. Matysma, kieno čia bus teisybė.Ir abudu ėmė pūstis, kaip tie gaidžiai, besirengdami šokti ant kits kito.— Vyrai, dėl tokiu niekų... — tarė nedrąsiai mamatė.O tėveils, jau suerzintas, pasakė smarkiai:— Kaip tat. Eikita i teismą. Tai bent būsite išmintingi gaspadoriai. Prasibylinėsite dešimti kartų tiek, kiek kaštuoja tas spiečius.. Ak, jus kvailiai, kvailiai. Už ta jūsų, godumą reiktu su judviem pasielgti kaip su vaikais susipešusiais dėl menko žaislelio: atimti visai, kad nebūtų nei vienam, nei kitam.— Verčiau lai nebūn nė vijnam, kap kad neteisinga muna bitis užgrobtų, — tarė Spūdis.— Bet tuščia jūs. Tuo savo godumu jau man ikyrėjota, —kalbėjo toliau tėvelis,—ir padarysiu kaip tik priešingai. Tegu Rimeika laikosi ta sugautąjį spiečių-------jukneturėjo nė vieno — o tau, Spūdi, aš duosiu kitą. Šiandien kaip tik ir mano vienas avilys išspietė. Spūdis, karpštydamasis pakauši.— Bene joukouji ponelis, — tarė— Je, juokuosiu aš čia dabar su tokiais goduoliais. Eik i sodą, ten pas bityną, uksmeje, rasi rėti su spiečium. Imk ir neškis. Ir kad man daugiau nesibartumėt. Tai toks mano teismas. Ar dabar ranka tarė:Rimeika pirmas šypsodamasis priėjo prie tėvelio ir, bučiuodamas rankątarė:— Kur nesutiksi, poneli. Nenorėjau atidouti bičių ir nedousu. Vo dėl tų barnių — ko dabar besibarsi, kad abudu gavom pospijt- lių.O Spūdis atsiliepė:— Žinoms, tasgatės. Dėkou, po

senio dainas, kai kada visai nelemtai. Senis tokiose vietose tiktai galva kratė. Pagaliau viena mergų kumštelėjo Lakišių, pamerkdama akimis Į Sereiką.— Tai matai, tėvuli, ir aŠ bandau griežti, — lyg užkaitęs atsiliepė Lakišius, pažvelgęs i seni. — Tiktai, matai tamsta, ne visados taip gerai aŠ suvedu, kaip sveikas. Tu, tėvuli, jeigu ir iškreipi dainos gaidą, tai kaži kaip keistai savotiškai, gražiai . . . O aš bandau, kai kada nei šis, nei tas, o kai kada — šuo žino, kas išeina.Senis atsakymo vietoje tiktai galva palingavo.— Tėvuli! Kaip tu padarai, kad tau išeina puikios dainos? — kalbino toliau seni Lakišius. — Aš, rodos, nesigailliu nei pirštų, nei nieko, kad išmokčiau. Čia, kaip matau, man trūksta kaži ko, ko aš pats nesuprantu ir nemoku. Pamokyk mane, tėvuli!Senis nieko neatsakė, tik, paėmęs kankles i rankas, skambino.Pasklido dabar visai kitokia gaida: gaida ori, patogi, kuriai senis ėmė pritarti žodžiais. Nebuvo tai dabartinių laikų giesmė, nė panaši i ja. Buvo tai visai skirtinga daina. Giedojo senis, skambindamas kanklėmis:— Kaip iš kviečių šiaudelių pratusios rankos pynę nupina, kaip mokyta merga is siūlų staltiesę rašytus rinktinius suvadžioja, taip ir iš balsų, skambančių ore, dainius sudeda dainas ir sukrauna širdyje. Laukstu tačiau dainoms širdyje, kaip laukstu saulės spinduliams už debesėlio. Jos veržiasi pro dainiaus lūpas i karštus saulės spindulius, i sidabrine mėnulio šviesą. Ir dreba jos mielai, drauge su laidos spinduliais, ir sklinda tamsios nakties slaptybėse. Dainas gaudo laukuose javai, lankose žolės ir aukšti upių krantai, giriose medžiai, kalnuose kalnai aukšti. Bet daugiausia lieka giesmių ir dainų senu kapų medžiuose. Tiktai dainos Į raudas pavirsta. Pasiklausyki, kaip liūdnai ošia senų kapų medžiai!— Nori’, vaikeli, būti dainius, tai klausyki prigimties dainų ir kraukijas širdyje. Klausyki senų senoyės aidų, prosenių jausmus pajauski ir krauki viską širdyje, jeigu ten yra vietos tam lobiui.

neli. Vistijk, kap kad savo biteles būčiau atsiėmęs. Lai būn Di- jvui unt garbės, lai unc laikos tas bitis.Atsisveikinę abudu išėjo. Ir tuojau priėjo’ mus jų žodžiai:— Na, Rimeika, — sakė Spūdis, — ne aš būsu, tasgatės, je kitą vasarą nesugausu spijtliaus. Matysma, koki teisybę tumet beskelbsi.— Na, tai vėl eismą pri poną, kad vėl mudu nusūdytu, — atsakė Rimeika.Mamatė, balsu juokdamosi, tarė:— Esi idealus teisėjas, Liudvikai. Be galo man patinka ta tavo sąmojinga ištara. Tik vis dėlto gaila, kad nepavyko priversti jųdviejų pasielgti teisingai ir pagal tradiciją.— Matai, Marinia, lengviau sugalvoti sąmojinga ištarą negu priversti chamą teisingai elgtis.
V. Pietaris

Senovės 
šventadieni(Tęsinys iš 3. nr.)(Iš „Algimanto")— Prie mūsų! — iš kitos šalies rėkė žmonės.Kol kiti šaukė, du seniai, paėmę Sereiką už pažastų, nusivedė pas save prie midaus statinės. Netrukus ties ta statine susirinko beveik visas vyrų pulkas, tiktai retas kurs iš jaunesniųjų Įsimaišė i moterų būrelius pasišnekėti. Buvo ir tokių, kaip va Rėklių La- kisius, kuries, nutilus senio kanklėms, bandė ant savųjų tas pačias dainas išvadžioti, kurias ir senis griežė. Žinoma, jog toli jam buvo prilygti Sereikai.Midus su alum visur kėlė ir garsino kalbas. Ir vienoje, ir kitoje vietoje netrukus atsiliepė jau ir dainos. Tur būt, dainų balsai pagaliau paskatino pakilti ir Sereiką nuo midaus statinės, nors ir tramdė ji seniai.Senis, grįždamas prie kanklių, atsidėjęs klausė Lakišiaus griežimo. Net sustojo senis ties mergų būreliu. O tas, tur būt, nesitikėdamas tokio klausytojo, kad griežė, tai griežė, nuolat iškreipdamas

Užuojauta karo Pabėgėliui 
P. O rintai t ėKur tėvynė, kur tavo namai,Karo siaubo vaikomas paklydėli?Kur tavųjų sodų jazminai?Kur liepynai, kvepiantys šalikelėj?Iš padangių leidos plieno vanagai,Žmones, gyvulius ir daiktus ugnimi nulydami, Lig aušros liepsnojo tėviškės langai Ir tik baltą peleną paliko rytdienai....Nieks nelaukia, nieks tavęs nevaišina —Motina nelaidota griuvėsiuose...O to karo maro — žemė kruvina...Alpsta siela ir — viltis išblėsusi...Kas dabar tave priglaus, kas ranką duos? —Svetimoj šaly tu — plikas elgeta...Karčią duoną valgysi ne tuos namuos,Ar atpirktų kas tau vargą tą?.. .Eitum skristum tolumon toli,• ■ Kaip tos gervių virvės rudeni,Tik — pakilt nuo žemės tako negali, Tik — sparnų padangėn nepajudini...Keršto dangiško, rods, šauktumeis čionai — Už sodybas, už tėvus, už kūdikius!Tik — tu Dievo piršto, žmogau, nežinai:Ką pašauks rytoj, o kam — šią nakt’ jau klius!...Gris, sugris gyvenimas gražus ir vėl — tikėk!Vėl žydės pavasariai, vėl — juokas, dainos!Tik griaudžių griuvėsių ir kapų — neužregėt...Q. skriaudų, o sielvarto — jau neišsemti jokia kaina

Kur tėvynė, kur tavo namai, Karo siaubo vaikomas paklydėli?Kur priglausi savo sunkią galvą — nežinai...Daug dabar nežinomų kapų šalikelėj...
Girių glūdumose, upių skardžiuose, ant senų mūsų prosenių kapų liūdi užkeikti dainų balsai. Nuo tenai juosius imki, ir būsi dainius. Žmogus dainium tavęs neišmokys.Nutilo senis, apmalso ir kanklių balsai. Kanklės iš lėto skambėjo, tartum tolimu giesmių aidai. Gaida sekė gaida, kaip debesėlis padangėj debeseli seka.

— Tai daina apie Milda, — tarė vienas iš aplinkui esančių.— Garsiau, tėvuli! Garsiau! — sušuko kiti. Senis staiga tartum pabudo, rankos aštriau užgavo kankles, ir pakilo naujos. dainos balsas, pritariamas žodžių:— Surinko Kaunis pabertas dainas iš lauku ir giriu; surinko iš lankų ir klonių lėkštų pakalnių ...
didis ilgesys), ir pasiima jam maisto, skalbinių (paprasta, bet natūrali ir teisinga realistinė meilė), Bet jos meilė vyrui nė kiek nemenkesnė už romantiniu herojų audringus jausmus: ji nesiblaško kilniais žodžiais nei isteriškais veiksmais, tik iš tikro negali be Petro gyventi... Jos siela taip glaudžiai susieta su juo, kad — nepakelia jo mirties ir ... išeina iš proto... Juozapatos asmens grožis — gilybė ir realus paprastumas. Tai vienas gražiausių lietuviško kaimo charakterių mūsų literatūroje,Biliūno realizmas gilus, idėjinis, siekiąs sintetinių, visuotinių mo
tyvu, grakščiai paliečiąs žmogaus dvasios gelmes — artimas rusu realistams. Tai ne medžiaginių daiktų ar faktų analizė, bet — dvasinio pasaulio atskleidimas. Jo realizmas — meninis, be vulgaraus natūralizmo (pav. Petro žuvimo scena neaprašinėjama!).Biliūnas savo pažiūras i literatūrą yra išreiškęs „Žemaitės raštų apžvalgos" Įvade: rašytojas turis taip parinkti realaus gyvenimo faktus ir aprašyti, kad jie skaitytojui keltų norą taisyti visuomenės ydas ir tobulėti (todėl vulgarūs, pasibiaurėjimą sukelią vaizdai kūryboje netinka); autorius turis labai gerai pažinti savo aprašoma visuomenę, būti tinkamai išsilavinęs ir t. t....

Stilius Biliūno apysakų tiesiomis, paprastas, be ypatingų prie- inonių: jam svarbu aiškumas, tikslumas, lakoniškumas. Sakiniai kondensuoti. Yra aukštaitybių.3. Juozas Tumas Vaižgantas.J. Tumas — Vaižgantas (1869— 1933), kilęs iš Svėdasų parapijos' valstiečių, Kauno kunigų seminarijoje jau pradėjęs savo šakotą veikalą, kunigavęs daugybėje Įvairių („litvomanas" daugelio nemėgstamas), jau „Apžvalgoje" ir „Tėvynės Sąrge" pasireiškia kaip gabus feljetonistas. Ir vėliau vis daugiau rašo (vaizdelių, komedijų, o daugiausia — publicistikos). Net keliolikos laikraščių redaktorius buvęs („Vilniaus Žinių" reikalų pataisyti atkviestas net iš provincijos, „Vilty" — spiritus movens, „Rygos Garso" tiražą pakelia tūkstančiais). Did. Karo metu Rusijoje ir Švedijoje (svetimoje šalyje daugiau laiko rancjąs) beveik baigia rašyti savo „Pragiedrulius".Nepriklausomoje Lietuvoje vėl — veiklus visuomenininkas, Lietuvos Universiteto profesorius, Vytauto bažnyčios klebonas, daugelio organizacijų veiklus narys, kasdieninis publicistas (tokio veik- umo asmenybė — tik per tūk- tanti gal metų gimsta). Jo bele- ristika nepergausi (nebūta laiko), bet originali ir turininga: apy

sakos („Šeimos vėžiai" ir „Dėdės ir dėdienės"), eilė novelių ir apybraižų (pav. „Aš, tarnaitė ir kanarėlė", „Rimai ir Nerimai").
„Pragiedruliai"Taji dviejų dalių tautinė epopėja apie žymųjį spaudos draudimo ir tautinio atgimimo laikotarpi. Vaizduojamos lietuvių kovos su caro valdžia dėl dvasinės r medžiaginės kultūros laisvės. Gondinga — Žemaičių kraštas, o Vaduvos — Aukštaitija. Į spaudos platinimą įjungti visų luomų, visu pasaulėžiūrų žmonės, — net Lietuvos žydai padeda kovoti su caro priespauda (slepia lietuviškus raštus žydkapinėse), net beraštis Burzdulis neša raštus. Dėl tokio plataus turinio ir fabula kon- struktuojama epizodais, paskirais vaizdais ar Įvykiais.„Pragiedrulių" vertė ir yra: ano meto Lietuvos vaizdų visapusiškumas; medžiagos ir veikėjų Įvairumas; teisingas visa ko aprašymas (juk Vaižgantas pats visur aktyviai dalyvavo); lietuviška buitis ir gamta; ryškūs 

psichologinai veikėjai (Taučiai, Šešiavilkiai, Vidmantai, Ona, Virbalas W kt.).
Pagrindinė mintis vedama tokia: anais sunkiais Lietuvos laikais buvo veikta vieningai, nežiūrint pažiūrų, luomų, amžių skirtumo; čia ir kunigas Vizgirda

ir socialistas Gintautas; čia turtingi ūkininkai ir paprasti dar- ininkai (Statikas, Tupikas, Kni- stautas); aukštaitis katalikas Še- šiavilkis ir Paprūsės protestantas Vidmantas, net ir bajoras Sviesta- vičius — visi randa bendrą kalbą.Vaižganto realizmas originalus nuostabiu aplimizmu: ir Įvairūs priešingi charakteriai (Taučiai) ir skirtingos pasaulėžiūros (Aleksys ir Jokūbas) tik dar labiau puošia Dievo kūrybos pasauli.Vaižgantas visur ieško „deimančiukų ir „pragiedrulių"; jis iškelia ypač tai, kas ugdo idealizmą pasigrožėjimą. Tėvynes idealui — visa, kas tik galima teigiamo duoti. Tumas ir gyvenime buvo garsus savo šviesiu ūpu, tolerancija.Stilius Vaižganto labai originalus savotiška sintakse, konkrečiais, gyvais vaizdais, lengvu humoru; žodynas gausus aukštaitybių.„Pragiedruliai" parodo mūsų pati brangiausią istorini laikotarpi (tautinis atbudimas, naujos šviesuomenės iškilimas, kovos dėl laisvės),, todėl — vertingas veikalas ne vien literatūriniu atžvilgiu. „Dėdės ir dėdienės".Psichologinė apysaka.Mykoliukas — lietuviško viengungio ryškus pavyzdys, sukau

piąs savy ir tipiškus ir individualius bruožus. Tai gilus personažas: jautrios širdies, kuklus, mylis gamtą, mėgstąs muziką, subtiliai pergyvenąs erotinę meilę; tik — pasyvus, pasiduodąs likimui, nesiryžtas kovoti dėl savo laimės, ateities; visko tyliai atsižadėjęs, lieka nukaršti brolio šeimoje — išnaudojamas ir neįvertinamas.
4. VYDŪNAS.Tai „Aušros" tipo romantikas, tik individualistas; viską sprendžiąs iš esmės, nenutolstąs nuo realaus pagrindo. Protestantų misi- jonieriaus sūnus Mažojoje Lietuvoje, iš mažems lavinęsis, mokęsis Įvairių kalbų; keletoje universitetų studijavęs —• ne diplomui, o sau. Tilžėje — gimnazijos mokytojas, vėliau pensininkas.Trumpą laiką dirbęs Telšiuose, taip pat skaitęs paskaitas Berlyno universitete apie lietuvių kalbą, šiaip*— gyvena vien Mažojoje Lietuvoje: čia jaučiasi labiausiai naudingas.Jo veikla tikrai pasigėrėtina: dalyvauja lietuviškose organizacijose, sukuria „Giedotojų Draugiją", kuri per metus surengia ligi šimto pasirodymų (spektaklių): ir vaidinimai, ir dainos, ir muzika. Vydūnas pats rašo veikalus, gaidas, pats režisuoja, diriguoja etc.(Bus daugiau)
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Baltijos tautu sporto šventė
Kasdienini Baltijos tautų gy

venimą kolonijoje pakeitė sporto 
šventė. Šioje sporto šventėje mums 
nepavyko sutelkti pačias gerąsias 
jėgas. Tad mūsų reprezentantų ra
telis ne tik kokybę, bet ir kiekybe 
buvo šlubuojantis. Nematėm Pu- 
zinausko I, Bakūno, Cenfeldo, Ta- 
mulymo, Kasniko, Penkausko, Ado- 

Krepšinio rungtynės Estija-Latvija

mavičiaus ir kt. Varžybose, kaip 
60 m. bėgimas moterims, šuolis su 
kartimi vyrams, šuolis moterims, 
400 m. bėgimas vyrams, kūjo me
timas ir eilei kitų varžybų, net ne
buvo išstatyta reikiamas skaičius 
varžovų.

Tinklinis
Estija — Lietuva 2:1 15:8:9:15; 15:2 

Rungtynės sutraukė nemaža žiū
rovų būrį, nes tai buvo pirmasis 
sportininkų pasirodymas.

Tinklinio teisėjams Pelude ir

vėl uždirba porą taškų ir rezulta
tas palipa iki 12:5, Estai neatsilei- 
dzia ir švelnina iki 12:6, bet lietu
viai atsako tuo pačiu ir jau 13:6. 
Estai mėgina lyginti ir gauna iki 
13:7, o vėliau 13:8. Mūsiškiai išplė
šia dar du tašku ir setą baigia 
15:9 savo naudai.

Laimėtojas neišspręstas. Tenka 
žaisti dar viena kartą. Tačiau tre
čiajame sete estai pakeičia žaidėjus. 
Rezultatas pakyla iki 9:0 estų nau-

Blaumaniui (latviai) komandos pri
sistato sekančios sudėties:

Estija:
Tamm, Paas, Laupa, Rūsik, Kan- 

gur ir Wicchmann.
Lietuva:
Grajauskas, Ginčauskas, Gry

bauskas, Supronas, Macevičius ir 
Miniukas.

Metami burtai ir pirmasis serva
vimas tenka lietuviams. Bet estai 
ji perima ir rezultatas 2:0 jų naudai. 
Mūsiškai pasitempia, perima ser- 
vavima ir net pelno tašką, tuo 
sušvelnindami rezultatą iki 2:1. 
Estai pradeda kirsti ir rezultatą pa
kelia iki 6:1. Po kelių minučių pa
siekia iki 10:2. Lietuviai nepakrin
ka, bet dargi priešingai — sutelkia 
paskutines jėgas ir ryžtasi pigiai 
nepasiduoti. Seka vienas po kito 
gražūs kamuolio paėmimai, pavyk
sta kirtimai ir rezultatas sušvel
nėja iki 10:5. Estai pakrinka. Bet 
vaizdas nė kiek nesikeičia. Miniu
kas gražiais servais artinasi prie 
išlyginimo. Rezultatas 10:8. Žaidi
mas pagyvėja. Nematyti gražių 
derinių, bet tik aklas kamuolio 
daužymas per tinklą. Estai atsi- 
plešia pirmąjį setą užbaigdami, 
15:8 savo naudai.

Antrajame ’sete mūsiškiai pasi
keičia vietomis. Kiek pirmajame 
sete trūko susižaidimo, tiek atra- 
jame sekė vienas po kito gražūs 
deriniai ir per keletą minučių re
zultatas pakilo iki 3:0. Estai su
krunta ir surenka 3 taškus, bet 
persvaros neįgauna; aikštėje vy
rauja lietuviai. Susikuria pora gra
žių derinių, Ginčaukas su Miniuku 
„stukteli" i kamuolį ir vėl 6:3, o 
netrukus ir 7:3. Žaidimas išsilygina, 
servai eina iš ranku i rankas, bet 
rezultatas stovi vietoje. Bet ir vėl 
Miniuke servas. Nespėja kamuo
lys perlėkti per tinklą ir vėl nau
jas grūdas i bendra aruoda, 9:3. 
Servą perima estai ir kirtimais 
bando pritrenkti mūsų vyrus. Vie
nas pavyksta ir rezultatas sušvel-

nėja iki 9:4. Tačiau mūsų vyrai 
nepasimeta; jie ne tik gražiai blo
kuoja, bet dar gi sugeba tuo pa
čiu atsakyti. Servavimas eina iš 
rankų i rankas, o taškai neauga, 
Bet šiuo momentu gražiai išlenda 
Grybauskas ir švariai ranka nelai
komai kerta per kamuolį 10:4. 
Estai lygina iki 10:5, bet Miniukas

dai. Lietuviai švelnina iki 9:1, bet 
ir vėl 10:1. Mūsiškiai švelnina iki 
10:2, bet priešininkas užspaudžia 
ir trečiąjį setą baigia 15:2 savo 
naudai. Šiuose rungtynėse estai pa
sirodė kaip darnus vienetas, su
kūręs daug gražių ir parodęs ne 
vieną seriją puikių kirtimų.

Lietuvių eilėse gražiai sukovojo 
Miniukas, Grybauskas ir Gmčiaus- 
kas.

Krepšinis
Komandos prisistato sekančių 

sudėčių:

Lietuva:
Norkus I, Norkus II, Andriulis II, 

Andriulis III, Grybauskas, Parance- 
vičius ir Duliūnas.

Latvija:
Arens, Simons, Elmuts, Terinši 

Ritums, Paltraks, Tiltinš, Rops ir 
Peludė.

Pirmose žaidimo minutėse mūsiš
kiai nervuojasi, bando latvių silp

nąsias vietas, o, ypač stengiasi su
rasti būdą parlauzti jų zonini den
gima.

Andriulis II mėgina prasmigti, bet 
čia pat pasimaiso Arens. įvyksta 
susidūrimas ir teisėjas duoda mū
siškiui bauda. Nusižengimas abejo
tinas. Arens pradeda rinkti primuo- 
sius taskus: rezultatas 0:1. Latviai 
bando prasiplėšti tempu, bet mū
siškiai gražiai dengia ir visos jų 
pastangos veltui. Tuo pačiu mo
mentu prasiplėsia Grybauskas ir 2:1 
lietuvių naudai. Ritums atsako pil
nu metimu ir vėl 2:3. Norkus I 
bando pralįsti, bet sutrukdo Ri
tums. Bauda Įkrinta ir rezultatas 
3:3. Pavojingai prasmunka Arens, 
bet čia pat pasimaisęs Andriulis III 
ji foluodamas mėgina gelbėti pa
dėti. Seka dvi baudos, kurių viena 
pakelia pasekmę iki 3:4. Bet tai 
trunka neilgai: Simsons uždirba 
baudą ir Norkus II išlygina 4:4.

Lietuviai išila, o kartu suranda
mi vaistai prieš latvių zoną. Eina 
vienas už kitą gražesni deriniai, 
bet pasekmė ta pati. Andriulis II 
netyčiomis sufoluoja, bet Elmuts 
baudos neišnaudoja. Gražiai praei
na Norkus II ir atrodo uždirbs taš
ką, bet čia pat pasisukęs Arens 
gražiai nulokuoja. Andriulis II ir 
Norkus II gražų praėjimą paverčia 
dviem taškais, o sėkmė 6:4. Elmuts 
daro pažanga, bet Andriulis II jos 
neišnaudojo. Lietuvių minutė. Gra
žiai praslysta Andriulis III, bet 
Simsons sutrukto. Metama bauda 
ir pasekmė auga iki 7:4. Latviai 
bando rezultatą lyginti tolimais, 
metimais, bet be pasekmių. Atėjo 
Norkus I eilė — gražiu metimu re
zultatą pakelia iki 9:4. Gražiai praei
na Andriulis II ir 3 taškai 11:5. 
Kėlinio pabaigoje Elmuts padaro 

gražų metimą ir lygina iki 11:7, tuo 
ir baigiamas pirmas kėlinys.

Antrajame kėliny mūsiškiai pra
deda smarkiu antpuoliu ir vykęs 
Norkus II ir Grybausko derinys 
baigėsi metimu 13:7. Arens bando 
tolimu metimu atsilyginti, bet be 
sėkmės. Prasmukęs Grybauskas 
bando savo laimę. Kamuolys pasi
sukinėjęs apie lanką iškrenta. Ir 
vėl Arens tolimas metimas į altą. 
Andriulis II atsako tuo pat, bet 
taip pat nevykusiai. Ritums foluoja 
Norkų I ir šis rezultata kelia iki 
14:7. Lietuviai nepasitenkina tašku 
skirtumu — darniais antpuoliais 
laužia latvių zoną. Ir vis dažniau 
graso jų krepšiui. Andriulis III iš
naudoja progą ir jau 16:7. Lietu
viai prašo minutės.

Po pertraukos vėl tas pat vaiz
das: aikštėje vyrauja mūsų penke
tukas, Neperduodamas nė vienas 
minutei iniciativos i priešų rankas. 
Mūsiškvai padaro megstuka ir Nor
kus II didina persvarą iki 18:7. 

Norkus II viena ranka sviedžia i 
latvių krepšį, rezultatas 20:9. Te- 
renš lygina iki 20:10. Andriulis II 
pilnu metimu duoda 22:10.

Nusiminę latvių žiūrovai. Kaip gi 
nesijaudinti, prisiminus laikus, ka
da jie Lietuvos rinktinei kraudavo 
per 100 Dabar jau kitaip. Puikus 
Norkų derinys ir antrojo sviestas 
kamuolys kabo tinkle. Taškų skai
čiuotojas atžymi 24:10 Lietuvos 
naudai. Andriulis II dar karta pa- 

Baltijos olimpiadą atidarant

karo kaltininkai turės būti nu
bausti, bet tokių yra labai maža 
dalis. Dabar pabėgėliai gyvena 
UNRRos globojamose stovyklose 
ir laukia jų valstybių likimo 
išsprendimo tolimesnėse taikos 
konferencijose. Jų vienintelis no
ras, ir reikia pripažinti labai tei
singas ir labai veržlus — vėl at
gauti savo valstybių nepriklau
somybė. „Times“ konstatuoja, kad 
J. A. V-bių vyriausybė yra tos 
pat nuomonės, o šitai įrodo J. A. 
V-bėse pripažįstamos Pabaltės 
valstybių atstovybės.

Baigiant „Times“ pabrėžia J. A. 
V-bių ir D. Britanijos vyriausybių 
pareiškimą, kad Baltijos tautų pa
bėgėliai nebus prievarta grąžinami 
atgal, ir kad šių valstybių likimas 
savo laiku bus išspręstas joms tei
giama prasme.

X. 21. Įvykusiose Prancūzijos 
rinkimuose balsu dauguma gavo 
De Gaulle. Buvo balsuojama už 
naują konstituciją, ir ar palikti 
dabartinę vyriausybe iki naujos 
konstitucijos paskelbimo. Is 522 
vietų parlamente pravedė, komu- 
nisti 151, radical-sozialistai 90, 
socialistai 142, katalikai 139 at
stovu.

Bulgarijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimu ir koncentracijos stovy
klų 1400 politinių kalinių.

X. 22. Ypatingasis I. A. V. ste
bėtojas atvyko į Sofiją. Jis stebės 
rinkimus Bulgarijoje ir Rumu
nijoje. Pasiremdamos jo nuomone, 
J. A. V-bių ir D. Britanijos vy
riausybės spręs, naujųjų vyriausy
bių Bulgarijoje ir Rumunijoje pri
pažinimo klausimą.

kelia rezultatą iki 26:10. Aikštės 
viduryje susiduria Ritums su Nor
kum I. Teisėjo priteistą abipusę 
bauda neišnaudoja nei vienas nei 
antras. Arens gelbsti padėtį išnau
dodamas dvi baudas ir švelninda
mas rezultatą iki 26:11. Tačiau tuo 
pačiu atsako ir Norkus II (Terinš 
bauda) — 27:12. Turi progos pa
sireikšti metime ir Norkus I, bet 
neišnaudojo techniško.

Norkus II būdamas mažesnis ne 
tik ūgiu bet ir metais už Arens 
bando jį kibti. Teisėjas priteisia 
baudą, bet latvis neįmeta, Andriu
lis II gauna ketvirtą baudą ir ap
leidžia aikštę, Jo vieton stoja Pa
ransevičius. Lieka žaisti dvi min. 
Elmuns išnaudoja baudą ir pilną 
metimą, o Srens Įmeta technišką 
folą ir 27:16. Grybauskas atsako 
tuo pačiu ir 31:16, o Norkus II dar 
33:16 (iš Arens baudos). Kėlinys 
baigėsi Elmuns metimu. Galutine 
pasekmė 33:18 lietuvių naudai.

(Bus daugiau).

Savaitinė pasaulio 
įvykiu kronika

X. 20. Argentinoje buvęs fakti
nes jos diktatorius Peronas, vėl 
paėmė i savo- rankas valdžia.

Venecueloje įvyko karininkų 
vadovaujamas sukilimas. Preziden
tas pašalintas. Sukilėliai sudarė 
naują vyriausybę.

X. 20. New Yorko „Times" pa
talpino platų straipsnį apie Bal
tijos pabėgėlius ir Baltijos valsty
bių likimą. Svarstydamas pabėgė
lių priverstino grąžinimo klausima, 
„Times” prisimena Rusų revoliu-

Žiūrovai futbolo rungtynių Lietuva-Latvija metu.

cijos emigrantus ir svarsto gali
mus tarptautinius nesusipratimus 
ateityje. Priverstinas grąžinimas 
būtų labai neteisingas ir priešta
rautų tarptautinei teisei. Baltie- 
čiai su labai maža išimtimi bėgo 
ne nuo karo veiksmų. Vokietijoje 
jie atsidūrė ne dėl simpatijų na
cizmui, bet neturėdami kitos išei
ties. Jie pasirinko bloga, bėgdami 
nuo labai blogo. Yra jų tarpe ir 
naciškai nusiteikusių, ir šie kaip
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Kun. V. Zakarauskas

Kristus Mūsų Vuldovus
Dar nedaug metų buvo praslinkę, 

kai Pirmojo Didžiojo pasaulinio 
karo uraganiškoji audra praūžė per 
visą žemes paviršių. Didingi žmo
giškojo genijaus kūriniai sunaikin
ti. Išbadėjusios minios, iškraipy
tais keršto ir neapykantos veidais 
dūksta revoliucijų ir monarchijos 
sūkuriuose. Monarchų sostai griū
va. Nuo karalių galvų nuplėšti 
aukso vainikai metami i sąšlavų 
dėžes. Pagarba ir meilė karaliui pa
saulyje retenybė.

1925 m. popiežius Pijus XI skel
bia Kristų pasaulio Valdovu, ir iš
dėsto Jo karalystės amžinąsias 
tiesas. Tiesa, Kristaus Valdovo 
šventės įsteigimas nėra naujos ti
kėjimo dogmos paskelbimas. Kris
taus Valdovo ir Jo karalystės 
tiesa yra sena, kaip ir pati krikš
čionybė. Ją iškėlė tik mūsų ypa
tingų laikų dvasia. Jos isteigiljas 
yra XX amž. pastulatas.

Senojo Įstatymo knygose Kris
taus karalystės idėja buvo taip 
gyva, kad Izraelio vaikai tikėjo, 
jog Mesijas būsiąs Žemės monar

Žvilgsnis i Gedimino kalną

chas ir Dovydo karalija nušvis vi
same savo spindėjime. Pranašai 
aiškiai skelbia, kad Mesijas būsiąs 
Didysis Valdovas, Karalių Karalius 
ir Viešpats Viešpačių! „Jis va-1 
dinsis Taikiuoju, ir Jo Sostas bus 
stipriausias amžinai" 1 Kron. 17.
„Jo karalystė amžina karalystė, 

ir visi karaliai jam tarnaus ir jo 
klausys" Dan. 3.
„Štai vyras mūsų teisėjas, Vieš

pats mūsų istatymdavys, Viešpats 
mūsų Karalius: jis mus išgelbės" 
Ižai j. 33.
„Štai aš paskyriau tave pagonių 

šviesa, kad tu būtumei mano iš
gelbėjimas iki žemės pakraščių". 
Ižai j. 49.

Kėliau ja Kristus Palestinos ke
liais, kaip tikras pasaulio Valdovas. 
Lanko Jis miestus, kur sutinkamas 
kaip Didysis Žemės Karalius. Skel
bia savo mokslo tiesas, daro ste
buklus, kenčia ir miršta pilnas ka
rališkos didybės ir orumo. Karališ
kos garbės keliu keliauja Jis per 
visą žmonijos istoriją. Tie, kurie 
Ji seka, tų žmogiškoji asmenybės 
vertybė iškyla iki padangių aukš
tumos. Tie, kurie Jam kelią pasto
ja, mirksta kraujuje ir ašarose. 
Gali būti ir Jo karalystė puolama, 
gali būti jos Įstatymai laužomi, 
gali būti prieš jos Suvereną aten
tatas surengtas. Bet niekad Jis ne
bėgs iš gyvenimo arenos. „Jis yra 
amžių Karalius!" Jo karališkasis 
Vardas išrašytas kryžiaus soste tri
mis didžiausiomis pasaulio kalbo
mis. Dėl savo karališko orumo eina 
Jis mirti. Geriau mirti, negu savo 

karališkų teisių išsižadėti I
Šitam Dieviškam amžių Valdovui 

esame mes prisiekę. Moderniųjų 
laikų mirtina nuodėmė yra šauks
mas: „Šalin su Kristaus Karalyste, 
Mes nenorime, kad šis mums vieš
patautų!" Tokių šauksmų, tokių 
ultimatumų Kristui Valdovui amžių 
bėgyje nekartą buvo reiškiama. 
Šalin iš valstybinių konstitucijų, 
šalin iš parlamentų, spaudos, meno. 
Šalin iš šeimų, mokyklų, viešojo 
ir privataus gyvenimo. Amžinąjį 
Dievą turi degraduoti, išstumti gin
klo galybės kapitalas. Tačiau am
žių Karalius neatitraukia savo ran
kų nuo žemės kamuolio. Jis neke
liauja ištrėmimo keliu. Jis gyvas!

Žūtbūtinė kova verda šeimą .pa
vergti. Bet kokia kaina ji turi būti 
išgelbėta. Kristus nori būti šeimų 
Išganytoju. Jis grindžia šeimų gy
venimą granito pagrindais ir veda 
ją i Šventąją Žemę. Šeima, kurios 
kertinis akmuo yra Kristus, 
yra tvirta ir neirstama. Mo
terystė tarp vyro ir moters 
yra nesuardoma visam gyvenimui.

Įvairių formų modernioji moterystė, 
griauna šeimos gyvenimą ir žlugdo 
tautą. Į kuria šeimą ši modernybė 
Įsiveržė, ten puola moters orumas, 
ten nyksta jos lygybė vyrui. Ji 
virsta vyro lėbavimo ir aistros 
įrankiu ir žaislu. Kam rūpi žmog
aus vertė ir jo teisės, tas turi mo
terystę ginti visomis išgalėmis nuo 
šių iškrikusių loterystės sąvoku. 
Jei moterystės ryšys susilpnėja, 
vaikus ištinka našlaičio dalia gim
dytojų namuose. Jo kūdikystės 
laimė tampa tamsos šešėliu ap
gaubta. Yra Valstybių, kurios 
dar taip neseniai buvo mote
rystės gyveniman Įvedusios mo
dernių reformų. Tačiau greit 
pajuto ir karčius vaisius. Tūk
stančiai aliarmo balsų pasigir
do šaukiančių į Europos tautas; 
Saugokite savo brangiausią loby
ną — šeimą! Kas Kristaus palaimos 
išsižada, tas patenka i pagonybės 
barbarybę ir skurdą. Moterystės 
ir šeimos gyvenimo istorija patiekia 
daug Įrodymų?

Tris didžiai reikšmingus sakinius 
šis Karalius išrašė virš vaiko gal
vos. Pagyrimo žodis: „Jei jūs ne
tapsite kaip šie vaikai, neįeisite į 
dangaus karalystę". Vaiko dangiš
kai graži nekaltybė, kuri spindi iš 
jo akučių. Jo jautrumas priimti reli
gines ir dorines tiesas, jo absoliu
tus pasitikėjimas tėvu ir motina. 
Šie vaikui būdingi bruožai yra ir 
mums sektini.

Apsaugos žodis: „Leiskite vaikus 
pas mane ateiti, nedrauskite, nes 
jų yra dangaus karalystė!" Kristus 

nenori, kad jo mylimiems ateiti 
pas Ji kelias būtų kliudomas. Jo
kios kliūties tarp Kristaus ir vaiko, 
niekas neprivalo sukliudyti džiaug
tis vaikui dievišku džiaugsmu. Tė
vai negali būti kliūtimi vaikui lan
kyti bažnyčią, priimti sakramentus. 
Tėvai turi budėti, kad mokykloje 
vaiko siela nebūtų nuodijama 
ateizmo nuodais. Tėvai turi pareigą 
saugoti vaiką nuo piktų draugijų.

Grasinimo žodis: „Kas iš šių ma
žutėlių nors vieną papiktintų, tam 
būtų geriau, kad girnų akmuo bū
tų ant kaklo užkabintas, ir jūrų 
gelmėse paskandintas . . . !“ Vai
kas turi teisės būti apsaugotas nuo 
piktų žmonių. Yra skelbiami ap
saugos Įstatymai gyvuliams, so
dams, parkams. Apsaugos įstaty
mai, valstybei, maisto produktams. 
Argi vaikas liktų be jokios apsau
gos įstatymo? Kristus skelbia save 
vaiko Gynėju. Mūsų visų pareiga 
yra ginti tai, kas šeimai ir moky
klai yra švenčiausia. Gelbėti vai
kus reiškia gelbėti save! Jauni
mas — tautos ateitis!

Moteris stabmeldybės tamsoje 
buvo patekusi į plėšikų rankas. 
Ten ji nuvertinta iki žemiausio 
laipsnio. Su ja elgiamasi kaip su 
gyvuliu. Dar ir Sename Įstatyme 
moteriai pagarba teikiama neper- 
aukščiausia. Turėjo Kristus ateitis 
ir moterį išgelbėti. Tą Jis įvykdė 
savo skelbiamu mokslu ir pavyz
džiu.

Jis pareikalauja, kad moteris ir 
vyras būtų lygiateisiai. Ne kūnas 
ir kraujas, nei kilmė ar išvaizda, 
trui lemti žmogaus vertę, bet 
dvasinės dorinės savybės. Todėl 
viešpats skelbia vyrui ir moteriai 
tuos pačius moralės dėsnius. Kas 
neleistina ir nuodėminga mote
riai, tas yra neleistina ir nuodė
minga vyrui. Jei iš moters reika
laujama ištikimybės, to pačio rei
kalaujama ir iš vyro. Kristus paže
mintą moterį rehabilituoja dar ir 
tuo, kad Jis paskelbia moterystės 
ryšio nesuardomuma. Tuo Jis mo
terį ir motina vainikuoja garbės 
vainiku. Laisvoji meilė, prostitu
cija, protegavimas be sutuoktu
vinės moterystės ir pan. kyla ne iš 
Kristaus. Kristaus palydovų tarpe 
moteris apgaubta karališka pagar
ba. Kristus savo gyvenime sutiko 
įvairaus žanro moters tipus. Besi
meldžiančią Mariją ir tarnaujančią 
Mortą, verkiančią motiną iš Naimo 
ir atgailaujančią Magdaleną. Pa
klydusią samarietę, gilaus tikė- 
imo kananietę, kupina nuojautos 
iloto žmoną ir verkiančias mote

ris Kryžiaus kelyje, laimino, guodė 
ir ramino. Į padanges iškėlė Kri
stus moters idealą Marijos, Skai
sčiausios Mergelės asmenyje. Tei
singai protestantas mokslininkas 
Paulsenas pasakė, kad krikščionybė 
aukštai iškėlė moters grožio 
prasmę!

Vyras gali teisingai didžiuotis 
savo proto aštrumu. Kristus pasi
renka vyrus savo mokiniais, jiems 
patiekia didžias, svarbias tiesas.

Skaudi tragedija vyro gyveni
me, kai jis nutolsta nuo Kristaus 
Karaliaus. Kiek skaudžių vyrai 
prasikaltimų pasikėsino prieš am
žinosios karalijos tiesas. Sąžininga 
priesaika Kristaus Karaliaus vėlia
vai. Jokios išdavystės Kristaus ka
rališkam vainikui! . . .

Tokia yra Kristaus Valdovo 
Šventės prasmė! Tokios šiandien 
ilgisi žmonija karalystės. Karaly
stės, kurioje piliečių gyvenime nuš
vistų visoje savo pilnybėje tiesa ir 
gyvybė, šventumas ir malonė, tei
sybė, meilė ir taika. Šios karaly

stės idealai turi pražysti ir mūsų 
širdyse. Kad suskambus laisvės 
varpui mūsų Tėvysnėje, mes 
grįžtume iš savo klajokliško gyve- 
rųmo, ne dvasios skurdžiais, palie
gėliais ir invalidais . . . Tuo tarpu 
Kristui Valdovui skirti himno 
žodžiai teiks mums saulėta viziją:

Antai, būriais banguoja minios 
Karaliaus Kristaus laukia jos ... 
Jis žengia iš dangaus'mėlynės 
Prikelt Šventosios Lietuvos ...

Išeina lietuvių rašytojų 
almanachas „Metai"

Lietuviai rašytojai, gyveną Tū- 
bingene, išleidžia visų rašytojų, 
gyvenančių Vokietijoje, almana

Verpėja

chą- metraštį „Metų" vardu. Tu
rinyje eina naujausi dar niekur 
nespausdinti, lietuvių rašytoju kū
riniai, jų atvaizdai ir beto, atsišau
kimas į pasaulio rašytojus, kurį su
redaguos ir pasirašys visi suva
žiavę lietuviai rašytojai. Alma
nachą redaguoja rašytojai: St. 
Santvaras, P. Andriušis, B. Gražu
lis ir Nyka-Niliūnas.

Redakceija prašo siųsti medžiagą, 
atvaizdą ir, kartu pareikšti nuomonė 
dėl minimo atsišaukimo. Viską 
siųsti ne vėliau š.m. lapkričio 1d. 
Adresas: St. Santvaras, Lietuvių 
Tautinis Komitetas, Wurttemberge, 
Tubingen, Hindenburgplatz 4.
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