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Daugiau 
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Mes, kaip displaced persons, Vo
kietijoj gyvename ypatingose sąly
gose. Čia mes pirmiausia esame 
svetimame krašte ir, išsiskirstę di
desnėmis ar mažesnėmis kolonijo
mis bei stovyklomis ar net pavie
niui gyvename tarp vokiečiu. Su 
jais mes susiduriame savo kasdie
niniame gyvenime gana dažnai ir 
gatvėj ir kine ir k.

Tačiau vokiečiai nėra vieni, su 
kuriais mes Vokietijoj susitin
kame. Šiandien ta Vokietijos da
lis, kurioj mes gyvename, yra ame
rikiečių okupuota, ir mes pirmoj 
eilėj priklausom amerikiečiams; jie 
mums duoda maistą, pastogę, ir 
apskritai mus yra paėmę i savo 
visišką globą.

Vokiečių nusistatymas mūsų 
atžvilgiu, mums yra žinomas. Na 
cių valdymo laikais mes, nebūda
mi nieku dėti, neretai iš jų girdė
davome paniekos žodžius, ir mur
mėjimą, kad suvalgome duoną 
kurios jiems ir taip mažai. Tačiau 
mes buvome jiems reikalingi kaio 
darbo jėga, ir todėl jie buvo pri
versti mus pakęsti.

Nedaug šiuo atžvilgiu vokiečiai 
pasikeitė ir amerikiečiams atėjus. 
Įpratę save laikyti aukštesniais ir
visur turėti pirmenybę, tuojau ne
jaukiai pasijuto, kai amerikiečiai 
mus sulygino su jais. Bė to, mums 
iš amerikiečių pusės sudarymas 
geresnių maitinimosi sąlygų juos 
giliai paveikė, o kai kur amerikie
čių Įvykdytas vokiečių iškrausty- 
mas iš butų ir juose apgyvendini
mas užsieniečių, juos galutinai pri
trenkė. Pagaliau mes šiandien ne- 
beprivalome jiems dirbti. Del to 
vokiečiai neberanda jokio pagrin
do pateisinti, mūsų čia buvimą, ir
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norėtų kuo greičiau čia mūsų ne
bematyti.

Si vokiečių norą mumis nusi
kratyti mes pajutome nuo pirmųjų 
amerikiečių atėjimo dienų. Ir ka
dangi tai buvo ir yra ne vokiečių 
galioj, tai jie stengiasi amerikie
čius paveikti, kad mes būtume jei 
ne išvežti, tai bent laikomi užtver
tose stovyklose, kaip nacių laikais. 
Del to vokiečiai mus akylai seka 
ir regitsruoja kiekvieną mus kom

promituojanti žingsni ir apie tai, 
dažnai net perdėtai informuoja 
amerikiečius. Kaip pavyzdi Augs
burgo lietuviai gali prisiminti ko
lonijos skelbimų lentoj nesenai bu
vusi iškabintą Augsburgo ober- 
būrgermeisterio raštą amerikie
čiams.

Šitą vokiečių neapykantą užsie
niečiams yra pastebėję ir patys 
amerikiečiai. Ją taip pat konsta
tuoja gen. Eisenhoweris savo mė
nesiniame (spalio mėn.) pranešime 
Karinei Valdžiai Vokietijoj ir pa
žymi, kad „kampanija prieš frater- 
nizacija ir displaced persons gali 
tapti dykinėjančio jaunimo ir iš 
belaisvės atleistų jaunų vokiečių 
kareivių populariu jungiamuoju 
punktu".

Žinoma, del šios vokiečių neapy
kantos nesame ir mes patys ne 
kalti. Gen. Eisenhoweris minėtame 
pranešime rašo, kad tokio vokie
čių nusistatymo svarbiausia prie
žastimi yra patys displaced per
sons, kurie savo plėšikavimais 
suerzino vokiečius, ir toliau gen. 
Eisenhoweris pažymi, kad dis
placed persons yra Įvykdę žmog
žudysčių ir organizuotų plėsi
mu, kurie yra pasiekę „nemalonų 
skaičių".

Tokiai padėčiai esant mes tu
rime daugiau susirūpinti savo el
gesiu. Nors žmogžudysčių ir orga
nizuotų plėsimu iš lietuvių pusės 
aplink nėra girdėti, tačiau mes 
turime peržiūrėti, ar savo elgesiu 
nesukeliame prieš save vokiečių, 
ar neduodame jiems progos skųsti 
mus amerikiečiams. Mes niekada 
neturime pamiršti, kad esame ne 
namie, ir todėl čia negalime taip 
elgtis, kaip Lietuvoje. Del to ne tik 
mes patys turime save daugiau 
kontroliuoti, bet taip pat turime 
žiūrėti, kad ir kiti mūsų tautie
čiai nesukompromituotų ne tik sa
vęs, bet ir kartu mūsų visų. Juk 
šiandien svetimiesiems žinomi ne 
tiek mūsų asmeniniai vardai, kiek 
tautybė, ir todėl sakoma, kad tai 
padarė ne Jonaitis ar Petraitis, bet 
lietuvis, latvis ir p. Tokiu būdų 
vieno padarytas prasižengimas še
šėliu krinta ant visų tautiečių, ir 
neretai del vieno asmens tenka 
nukentėti visai tautinei grupei.

Savo tautiečiams sudrausminti, 
daugiau turėtų susirūpinti tautiniai 
kjo mite tai. Tai iš tikrųjų yra vienas 
iš svarbiausių jų, kaip savivaldos 
organų, uždavinių, tačiau iki šiol 
jie mažai ką šiuo atžvilgiu tėra 
padarę. |

Būdami drausmingesni ir mažiau 
išsišokdami mes ne tik ršlaikysim 
svetimame krašte geresni vardą, 
bet sudarysim mažiau rūpesčio ir 
amerikiečiams, kurie mums duo
dami maistą, pastogę ir drabužius 
ir taip dėl mūsų daug turi darbo.

B Rutkūnas

MEILĖ
Tu. mano Lietuva —- 
skaistveidės upės, — 
ialsavau tave, 
dar lopšiui supant.

Gintarų, ir dainų 
ir pasakų viešnage, — 
tavim aš gyvenu, 
ta v: (ik akys regi, r

Išplėšė man tave 
padangė svetimoji, — 
tu su krauju gyva 
savin aušrinėm moji.

Žemčiūgine šalie, . 
gėlėtų juostų, — 
viena tu tegali 
priglaust, paguosti!
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Ką mes veikiame
Ambergas

Ambergo dviejuose lageriuose 
(kareivinėse ir mokykloje) gyvena 
viso 630 lietuviu. Kareivinėse gy
venimo sąlygos sunkios; ten 
dideliuose kambariuose gyvena 
vidutiniškai po 15 žmonių kiek

viename kambaryje; vienam as
meniui atitenka maždaug po 3,5 m 
grindų ploto. Maistas duodamas 
iš bendro katilo. Nuo 1 d. veikia 
progimnazija, kurioje mokosi 37 
mokiniai. Dirba 9 mokytojai. Pa
mokos vyksta dviem pamainom.

I Pradžios mokykla Įsikūrė kiek

Bambergas
Š. m. spalių mėn. 25 d. vakare, 

lietuvių stovyklos salėje Įvyko ka
rinės valdžios, lietuvių stovyklos 
administracinio personalo, kuri at
stovavo francūzės ir kurios per
duodamos visa tai U.N.R.R.A. iš
vyksta i Francūziją, lietuviškos iš
leistuvės.

Ta proga buvo suruošta koncer
tas ir vaišės. Isleistuvėse dalyvavo 
pilnutėlė salė lietuvių ir net kitų 
tautybių svečių.

Po atsis veikinimo kalbos, kurią 
pasakė stovyklos vedėjas agr. Pr. 
Grigaliūnas, padėkojo už visokerio
pą rūpesti lietuviams, ir po to 
iteikė lietuvių stovyklos vardu 
kuklias lietuviškas dovanėlės: sto
vyklos vadovei leitenantei gra
žiais tautiniais drabužiais papuoštą 
lėlę-lietuvaitę, o visoms kitoms 

l( francūzėms po gražią lietuvišką 
i vėliavėlę. Visa tai tiek francū
zėms, tiek visiems kitiems padarė 
gražaus Įspūdžio. Visus nustebino 
francūzės nuoširdus už suruoštas 
išleistuves ir dovanėles padėkos 
žodis, kuri baigdama išreiškė viltį 
ir linkėjimą visai lietuvių tautai.

Rėklaitienės išmokintas mažų 
mergaičių chorelis, padainavo tris 
francūzų daineles, kas francūzėms 
ir svečiams padarė neužmirštamo 
įspūdžio. Pasirodo,'prie gražios ini
ciatyvos galima ir tas padaryti.

Vyrų ir mišrus choras išpildė 
keletą liaudies dainelių. Pašokta 
tautinių šokiu ir žaidimų, kuriuos 
gražiai išpildė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios vietos stovy
klos lietuvaitės. Po to išleistuvių 
vaišės. » B. G-čys

Mittenwaldas
Šiai Baltijos tautų kolonijai va

dovauja lietuvis p. Krasauskas — 
komendanto pavaduotojas, pade
dant Komitetui, Į kuri Įeina po 
vieną kiekvienos tautybės atstovą.

Ypatingai dideli rūpestingumą 
stovyklos gyventojams parodė bu
vęs komendantas U.S.A, Armijos 
Įeit. Sarama, kuris niekada nebus 
užmirštas. Lietuviškos dainos ir 
tautinių šokių paveiktas ne khrtą 
jis vra išsitaręs, kad norėtų lietu
viu būti... Gaila, kad Įeit. Sa
rama išvyko Amerikon, nes tuo 
stovykla nustojo nuoširdaus glo
bėjo.

Stovykloje veikia lietuvių pra

anksčiau, joje dirba 4 mokytojai 
su 40 mokinių. Vaikų darželis iki 
šiol negalėjo veikti dėl stokos 
patalpų. Mokytojai atlyginimo ne
gauna ir šiaip jiems jokių pir
menybių neteikiama.

Tuo tarpu visi kiti dirbantieji 
(komiteto raštininkai, bloko vyres
nieji, policininkai) gauna pagerin
ta maisto davinį. Švietimo komisi
ja rūpinasi ivairiu kultūriniu pra
mogų rengimu. Neseniai įsikūrė 
scenos mėgėjų ratelis. Ambergo 
lietuvių mišrus choras jau pasirodė 
per surengtą Baltijos tautų vakarą. 
Atidaryti anglu kalbos kursai. Nu
matoma organizuoti šoferiu kur
sus. Palaikomi kultūriniai ryšiai su 
kaimyninėmis kolonijomis: nesenai 
Amberge viešėjo Regensburgo 
mišrusis ir vyru chorai, o taip pat 
ir tautinių šokių šokėjų grupė.

Kemptenas
— Liaudies Universiteto rėmuose 

nuo spalių men 27 d. Kempteno 
liet, literatų būrelis Įvedė „Litera
tūrinius popiečius". Klausytojams 
literatai paskaito rinktinius litera
tūros veikalus bei savo kūrinius. 
Literatūrinių popiečių organiza
torius — A. Radžius. Ruošiami 
kiekviena šeštadieni.

Pirmosios popietės programą 
užpildė B. Račkauskas su paskaita, 
Vyt Muraškauskas-eilėraščiais. Be 
to buvo skaitomi Brazdžionio 
eilėraščiai ir Mazalaitės novelės.

— Spalių 28 d. vietos Bažnytinis 
Komitetas buv. kolonijos klebonui 
kun. Riškui suruošė atsisveikinimo 
sueigą. Kun. Riškus išvyksta pagi
linti studijų.

— Spalių mėn 22 d. Kempteno 
užsieniečių bendrabučius tikrino 
amerikiečių divizijos generolas. 
Jis domėjosi užsienieču gyvenimų 
ir mitybos sąlygomis. Apie lietu
vių bendrabučius generolas susi
daręs gerą Įspūdi,.

— Vietos U.N.R.R.A.'os vado
vybė stengiasi Kemptene gyvenan
tiems užsieniečiams parūpinti dar
bo. Gautas pranešimas apie lais
vas vietas popieriaus fabrike. Jas 
užimti užsieniečiams teikiama pir
menybė.

— Vietos žurnalistai ir literatai 
numato pradėti leisti laikraštį.

— J. Mikeliūnas redaguoja in
formacini leidinį svetimomis kal
bomis apie Lietuvą. K. Da. 

džios mokykla, vedama mokyt., 
Kirmono ir vaikų darželis, vadov. 
p. A. Masiulienės. Be to, vyksta 
šoferių ir anglų kalbos kursai. Yra 
susidaręs mišrus choras, vedamas 
p. Gaidelio ir tautinių šokių šo
kėjų grupė. Kolonijos ambula
toriją tvarko vidaus ligtf speciali
stas dr. Adomavičius. Leidžiamas 
sieninis laikraštukas bei radio 
žinių santrauka. Turime savo Gar
bės Teismą.

Sportininkai, kiek leidžia sąly
gos, juda. Labiausiai mėgstamas 
krepšinis ir stalo tenisas. Šiuo 
metu vyksta kvalifikacinis šach
matų turnyras, kuriame taip pat 
dalyvauja 4 latviai ir 1 estas. Yra 
Įsisteigęs sporto klubas „Viltis".

Augsburgas
Spalio mėn. 22 d. Hochfeldo lie

tuvių stovykloje įvyko statybinin
kų kursų atidarymas, kurio metu 
tarė žodi Komiteto pirmininkas 
Šeštakauskas, ypatingai pabrėžda
mas kursų reikšmę ir naudingu
mą. Po jo kalbos platesnį pranešimą, 
padarė Švietimo Tarybos atstovas 
Br. Kliorė. Pranešime išdėstė spe
cialaus išsilavinimo reikalingumą 
bendrai visiems ir ypatingai išei
viams.

Kursuose bus dėstoma mūro ir 
krosnių Statyba, braižyba, me
džiagų technologija ir pastatai iš 
molio. Dėsto: dipl. inžinieriai Ga
linis, Jurkūnas, Mikalauskas ir 
Balsys. Kursams vadovauja J. Ta
mulevičius. Paskaitos vyksta va
karais ir tęsis apie 3 mėn.

Šio ’ pobūdžio kursai yra, regis, 
vieninteliai visoje Bavarijoje.

Atsižvelgiant Į kursų svarbą, lin
kėtina jiems žymiai didesnio klau
sytojų skaičiaus.

Haunstetteno lietuviai itin gra
žiai paminėjo Visų Šventę ir Vė
jines. Visu Šventėje gedulingas pa
maldas laikė ir pamokslą sakė kun. 
Griganavičius, ir vakare — kun. V. 
Zakarauskas. Vėlinėse pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė kun. Būd
vytis. Per mišias solo giedojo so
listai Pr. Morkūnas ir G. Velička, 
o duetą — solistai B. Adomavičiūtė' 
ir St. Klimaitė; visi Lietuviu Tau
tinio Ansamblio (atvykę iš Wies- 
badeno) dalyviai. Vargonais pri
tarė ir Libera giedojo žinomas mu
zikas Stepas Sodeika.

Pranas Ališauskas

Atbundanti sąžinė |
Vakaro tamsa jau dengė miesto 

pakraščius, gatvėmis skubėjo žmo
nės, o tarp apgriautu mūrų sužibo 
žiburiai. Apkritusioje pageltusiais 
rudens lapais gatvių sankryžoje, 
kažko lūkuriavo jaunas žmogus.

Jis vaikščiojo ir šen ir ten, o jo 
akys vis krypo i prieblandoje, skę
stanti skersgatvį. Matyt, ko Įtemp
tai laukė, nes jo žingsniuose buvo 
justi nervingumas, kuris, atrodė, 
vystėsi i tikrą kantrybės bandy
mą.

Šis vyras buvo vienplaukis. Ru
dens vėjas taršė jo tamsius plau
kus ir gairino, kiek pabalusi vei
dą. Ant dešiniosios rankos kabojo 
perkartas rudeninis apsiaustas, dra
bužių eilutė buvo gerokai aptrinta, 
bet gražiai sulaidyta ir tvarkinga, 
o krūtinę plakė vėjo blaškomi du 
dryžuoti kakliaryšio galai.

Praeiviai žvelgę i ji, o jis, ro
dos, nekreipdamas dėmesio, žing
sniavo nuo vieno pastato galo prie 
kito.

Ir staiga išniro iš tamsaus sker
sgatvio jauna moteris. Ji artėjo 
prie užsimasčiusio vyriškio, o jis 
nepažvelgdamas kiton pusėn, žing
sniavo toliau.

Moteris iš užpakalio pliaukšterė
jo delnu jam per petį ir vokiškai 
užkalbino:

— Gal jau seniai lauki, Vytau
tai, manęs? — Pas mane mat, buvo 
draugių ir užtrukau ...

I tuos žodžius vyriškis kiek nu
sišypsojo ir laužyta vokiečių kal
ba atsakė:

— Jau senokai laukiu tavęs, bran
gioji Berta ... Maniau, kad nebea
teisi.

Pavadintasis Vytautu stipriai pa
spaudė josios ranką ir palengva 
abu ėmė žingsniuoti priešingo sker
sgatvio link.

Berta atrodė labai linksma ir, Įsi
kibusi jo rankos, vaikišku naivu
mu čiauškėjo:

— Keausyk, Vytautai... Ne, aš 
tave vadinsiu Vitu. Juk tu sakei, 
kad ir taip galima ... Man taip ge
riau ištarti... — pasiteisino ji.

— Taigi, kiausyk. Vakar po ta
vo vizito, teta pakėlė triukšmą. Ji, 
mat, iš kalbos suprato, kad tu ne 
vokietis ir griežtai pasisakė, kad i 
jos namus: „auslenderiams" bus 
uždrausta lankytis ...

— Bet tu, nemanyk, ir aš pasa
kiau, kad tu esi Lietuvos vokietis, 
tačiau kai visą laika Lietuvoj gy
venęs — tai ir kalbos gerai ne
moki ...

— Tu gera mergaitė, Berta ... 
Tu gudri... — pratarė Vytautas.

— Bet, žiūrėk, juk mes greit apsi- 
vesime ir mums nebereikės tetos 
išmetinėjimą klausytis. Mes ją pa
liksim ir išvažiuosim kitur. Gal 
greit ir Į tavo Lietuvą... — čiau
škėjo Berta eidama šalia Vito.

— O ten... ten tu sakei labai 
gražu... Ir paukščių daug gra
žesnių yra, ir upės gražios... ir 
visko ten yra ...

— Taip, Berta ... važiuosim ... 
pratarė jis. Tačiau paminėjus Lie
tuvą — tamsus šešėlis praslinko jo 
veidu ir jis nutylo.

— Kodėl šiandien tu toks paniū
rės? — Gal pyksti ant manęs? — 
klausinėjo toliau moteris.

— Ne, nepykstu, tik taip kažko 
man liūdna ...

Taip besišnekučiuodami jiedu pa
siekė tetos namus. Cementiniais 
laiptais palipo Į antrąji aukštą ir 
atsirado prieš duris. Apšviestame 
prieš kambary ant duru matėsi me
talinė lentelė, su užrašu: „Frau 
Klara Schuster".

Berta paspaudė skambuti. Vidu
je pasigirdo nervingi moters žing
sniai ir durys atsidarė. Tarpdury 
pasirodė lieso veido moteriškė ir 
vėl greitai dingo. Tai buvo Bertos 
teta.

Vytautas su Berta atsidūrė ma
žam kambarėly. Čia stovėjo ma
žas stalelis, pora kėdžių ir apsitry
nusi pliušinė sofa. Ant sienų ka

bojo keletas paveiksiu kurių tarpe 
ryškiausia povyza, apželdintomis 
žandenomis, iš kitų skyrėsi buvu
siosios Vokietijos prezidentas Hin- 
denburgas.

Berta paprašė Vytautą sėstis. Jis, 
numetęs apsiaustą ant kėdės, pats 
susmuko minkštoje sofoje. Salia jo 
prisėdo Berta.

— Sakyk, kodėl tu šiandien ki
toks negu visuomet? — vėl klausė 
Berta. Man, rodos, turėtum būti 
linksmas. Juk artėja mūsų vestu
vių diena ... — vis šnekėjo prisė
dusi mergaitė.

Jis tik sunkiai atsiduso ir nedrą- 
sisiai pradėjo:

— Mano brangi Berta, mane 
kaskart daugiau kankina sąžinės 
graužimas ir šiandien ryžtuosi tau 
pasisakyti tai, ko ligi šiandien ne
sakiau ...

— ??!...
— Čia sekė trumputė tyla ir po 

to Vytautas vėl tęsė:
—/ Aš vestis negaliu ... Lietuvoj 

liko mano žmona ir dukrelė... Po 
.to Vytautas nutylo, kiek sumišo 
ir sekė ką atsakys Berta.

Bertos veidas truputi pasikeitė, 
bet po trumpos pertraukos, valdy
dama save, drebančiu onu, pra
šneko:

—■ Kas, kad yra ir taip ... Jeigu 
mes vestis ir negalime, bet be jung

tuvių gyventi galim... Tu, Vitai, 
myli mane, o aš tave ir mums to 
užtenka...

— Na, taip ... — numykė Vytau
tas ir, panardinęs veidą plačiuose 
delnuose, užsisvajojo.

Tęsėsi ilgesnė pertrauka. Tuo lai- 
Jcu juodu nieko nekalbėjo. Po kiek 
laiko Berta vėl pradėjo:

— Zinai, Vitai, vis dėlto taip to
liau būti nebegali. Ką man pasa
kys teta? Aš be tavęs, o taip pat 
ir prie tetos pasilikti«nebegaliu. Tu 
susirask miesto pakrašty kitą kam
barį ir aš ten pereisiu gyventi. 
Pagyvensime tol, kol i kitą miestą 
išvažiuosim ...

Vytautas ilgėliau galvojo, bet 
jam pagailo Bertos ir jis tik vieną 
žodi teatsakė:

Gerai...
Šiuo kartu Vytautas ėjo i na

mus, lyg ne savomis kojomis. Jam 
galvoje pynėsi paliktoji tėvynė, ten 
gal didžiuli vargą kenčianti žmona 
ir dukrelė. Ach, kokia puiki ir pro
tinga buvo jo dukrelė!... Tos min
tys ėmė traukti jam ašaras ...

Bet... o kaip gi bus su Berta? .. • 
Jis ją myli ir už jos meilę atiduotų 
viską. O be to, dargi toji jos te
ta... Viską sužinojusi ją tikrai iš 
namų išvarys...

(Bus daugiau)
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Pastabos apie Vilniaus Architektūrą
Du ryškūs laikotarpiai atsispin

di Lietuvos miestų architektūroje. 
Pirmasis nuo krikščionybės Lietu
voje Įvedimo XIV amž. iki Lietu
vos Lenkijos valstybių padalinimo 
XVIII amž. pabaigoje. Antrasis 
nuo 1918 metų iki 1940 metų, 
kuomet vėl laisva lietuvių tauta 
sparčiais žingsniais modernizavo 
Lietuvos miestus. Pirmasis laiko
tarpis, trūkęs apie 400 metų, duoda 
mums progos pasigėrėti architek
tūros kūriniais, pradedant anksty
vąja gotika ir baigiant baroko ir 
rokoko stiliuje sukurtais ir iki 
šiandien išsilaikusiais pavyzdžiais. 
Antrasis laikotarpis, trukęs 22 me
tus, duoda mums susipažinti su 
moderniojo stiliaus architektūros 
pavyzdžiais. Laiko atžvilgiu, laiko
tarpiai labai skirtingi, bet Lietuvos 
miestų charakteristikos atžvilgiu, 
jie yra toligesni. Pav. šiandie
niniam Kaunui taikome moderniojo 
miesto vardą dėl vyraujančių an
trojo laikotarpio statybos pa
vyzdžiu gausumo. Suprantama, kad 
amžių bėgyje dėl visos eilės praū
žusių karu ir gaisrų daug pastatų 
liko visiškai sunaikinta. Taip iš 
7 miesto vartų, kurie buvo Vil
niaus miesto aptvėrimo sistemoje,

šiandien paliko tik Ašmenos arba 
Medininkų vartai, ant kurių yra 
dabar klasikiniame stiliuje Aušros 
Vartų koplyčia, su stebuklinguoju 
Šv. Mergelės .Marijos paveikslu. 
Pirmojo laikotarpio reprezentantas 
yra mūsų sostinė Vilnius. Čia ran
dame vien per 50 bažnyčių, kurios 
yra žymios savo architektonika ir 
turinčios skulptūros, fresko ir ale- 
jinės tapybos meno lobynų.

Architektas, kurdamas pastatą, 
turi savyje išgyventi ir Įsijausti 
i kūriamojo pastato formos tobu
lumą, masių paskirstymą, proporci
jų darnumą ir šešėliu žaismingumą 
taip, kad architektūros kūrinys 
neliktų nebilys, bet trykštų gyvybe, 
dainuotų

Architektas turi meistriškai mo
kėti statybines medžiagas pasirink
ti savo realizuojamo pastato 
reikalams, todėl jis turi pažinti 
staybinių medžiagų savybes, pat
varumą, spalvingumą ir stiprumą. 
Architektas turi būti išmokslintas.

Kaipgi pasireiškė Lietuvos in
žinieriai architektai? Ar sugebė
jo duoti pasaulinio lygmens archi
tektūros kūrinių? Ar buvo užtek- 

| tinai išmokslinti ir kūrybingi? 

Vilniaus Katedra

Taip. Tą parodo pasaulinio meno 
istorijose * užtinkami pavyzdžiai 
duoti iš mūsų krašto architektūros. 
Tai reiškia, kad dedamieji pa
vyzdžiai išlaikė konkurenciją su 
viso pasaulio atatinkamais kūri
niais. Paimkime Šv. Onos bažnyčią 
Vilniuje. Pastatyta gotikos stiliuje, 
nedidelė. Bet jos grakštumas, por
talo arkų žaismingumas, bokštų 
harmoningumas bei proporcija 
kompozicijos atžvilgiu, taip sulieta 
i vienuma, kad yra skaitoma goti
kinės architektonikos šedevru. 
Apie ją, 1812 metais Napaleonas 
yra pasakęs, kad jeigu jis suge
bėtų, tai bažnyčią ant delno per
keltų savo tėvynėn.

Gabus tautietis, kilimo iš Rokiš
kio apskr. Lauras Stoka, susiža
vėjęs architektūra nutarė pasiekti 
jos aukštybių. Bet mokslintis tais 
laikais kliudė Stokai jo nebajoriš
ka kilmė. Paremtas Įtakingų žmo
nių išgavo bajorystę ir tuo būdu 
gavo bajorišką Gucevičiaus pa
vardę. Šią pavardę turėdamas 
baigė Vilniaus universiteto archi
tektūros mokslų skyrių, vėliau bu
vo išvykęs pagilinti žinias i laliją 
ir Prancūziją, ir liko žinomas kaip 
garsus inžinierius architektas, da
vęs Vilniaus miestui ir kraštui eilę 
klasikinės architektūros kūrinių. 
Žymiausi jų: Vilniaus katedra, Vil

niaus miesto rotušė, Verkų dvaro 
rūmai. Šie pastatai davė progos 
klasikinės architektūros pastatams 
pasklisti po visą kraštą. Vilniaus 
katedra, nors pradžią turi 1387 
metais, bet dėl 5 sunaikinimu, ku
rie ivyko dėl gaisrų, siautusių 
karu, bokšto sugriuvimo, 1777 me
tais buvo pradėta pagal architekto 
Lauro Stokos Gucevičiaus projektą 
pagrindinai perstatyti. 1801 metais 
užbaigta ir tokiame pavydale išli
kusi iki mūsų laikų.

Metę žvilgsni Į renesanso laikus 
matome gausiai statant baroko, 
vėliau rokoko stiliuje Įvairios pas
kirties pastatus, ypač bažnyčias. 
Mūsuose išaugo skirtingas barokas 
palydinus su Italijos ar kito kraš-

Vilniaus Šv. Jono bažnyčios altoriai

to baroko pavyzdžiais, Svarbiau
sias pažymys, kad bokštai yra 
lieknesnės formos, kas suteikia 
Lietuvos baroko pastatams dau
giau grakštumo. Kaip pav. mes 
parodysime Kauno rotuše, kitaip 
Baltąja Gulbe vadinamą. Ypatingai 
baroko pastatais gausus Vilnius. 
Žymiausi iš jų Šv. Petro ir Povilo, 
Šv. Jono, Šv. Kotrynos, Šv. Jurgio 
bažnyčios.

Sv. Petro ir Povilo bažnyčia sa
vo vidaus puošnumu neturi kon

kurento. Vien skulptūros figūrų 
siekia 2.000.

Šv. Jono bažnyčioje randame 14 
altorių architektūrinį ansambli. 
Vien šitas kūrinys vertas atskiros 
studijos.

Labai Įdomūs savo Įvairumu Vil
niaus universiteto kiemai, Vilniaus 
valdžios rūmai ir daug, daug ki
tų. Vilnius per šimtmečius su
kaupė begalės architektūros dei
mančiukų ir tapo nelyginant ar
chitektūros paminklu muziejumi.

A. S.

Seninusiosios Lietuvos 
sostinės klausimas

(tęsinys ir 5 m )
b. Mindaugo sostinės klausimas 
Vadinasi istorinės Lietuvos val

stybės branduolys bei lopšys buvo 
Aukštaičiai, tiksliau-pietvakarinė 
jų dalis, XIII amž. Lietuvos sritis. 
Suprantama, kad šioje srityje tu
rėjo būti ir seniausioji istorinės 
Lietuvos sostinė, greičiausia iš tė
vų Mindaugo paveldėtoji pilis. Ši
toje srityje yra žinoma daugelis 
senų vietovių bei pilių, tačiau, ku
ri iš jų yra buvusi ta sostinė, deja, 
nežinome. Net nuostabu, Mindau
gą šaltiniai mini gana ilgą laiko
tarpį, per 30 m. jis buvo sujungtos 
valstybės valdovas, turėjęs gana 
gyvų ryšių su užsieniu, vedęs di
delių karų, ilgai kovojęs viduje, 
o kur jis gyveno taip ir nežinome. 
Jo sostinės nemini joks žinomas 
šaltinis.

Istorinėje literatūroje Mindaugo 
sostinės klausimas jau daug kar
tų keltas, bet įtikinančio atsakymo 
dar niekas nėra davęs. Už tai spė
jimu yra įvairiausių. Ir kiekvienas 
iš jų yra kuo nors paremtas, Tą 
klausimą sprendžiant paprastai ie
škoma Mindaugo karūnacijos vie
tos, jo arba jam priskiriamųjų do

kumentų surašymo vietos ir Vo
rutos pilies, kurioje jis buvo užsi
daręs nuo puolančiųjų priešų 1250 
m. Tiesa, Mindaugas galėjo ir ka
rūnuotis, ir dokumentus rašyti, ir 
gintis ne sostinėje, tačiau bent vie
ną tokią vietą atsekę vis dėlto ga
lėtume prileisti ją sostine buvus. 
Betgi blogiausia, kad iš tų trijų 
ieškomų vietovių mes nei vienos 
negalime atspėti. Jau daug buvo 
spėta, bet visiškai Įtikimų ir visų 
priimtų spėjimų taip ir neatsirado 
ligšiol. Dėl visko betgi su jais su
sipažinkime.

Pradėkime nuo karūnacijos vie
tos. Visa eilė neabejotinų šalti
nių mums liudija, kad 1253 m. Min
daugas buvo karūnuotas Lietuvos 
karaliumi, tačiau nei vienas to pa
ties laiko šaltinių nemini karūna
cijos vietos. Tik XVI amž. antroje 
pusėje savo kroniką rašęs Stri- 
kovski, o ji sekdamas ir vad. Gu- 
styno metraščio (XVII amž.) auto
rius rašo, kad tai ivykę Naugar
duke. Sekdami šia Strikovskio pa
leistą versiją, kai kurie autoriai, 
Naugarduką laiko Mindaugo sosti
ne. Ši prielaida, ypač populiari yra 
buvusi senesniųjų autorių tarpe. 
Gyva ji tebėra ir dabar, tačiau 
dėl jos priimtinumo gali būti labai 
dideliu abejonių. Naugardukas bu
vo toli gražu ne mūsų jau ap
tartame valstybės branduolyje, 

Mindaugo valdymo pradžioje buvo 
valdomas Volynės kunigaikščių, 
vėliau Naugarduką ir visą sritį 
valdė Mindaugo sūnus Vaišvilkas, 
kuris 1254 m. Naugarduką perleido 
Volynės Danieliaus sūnui Roma
nui, o kitas sritis jo broliui Švar- 
nui. Jaū vien šitų faktų užtenka, 
kad Naugarduką sostine buvus pri
leisti yra neįmanoma. Taip lengvai 
su sostinėmis nesielgiama. Kai ku
rie istorikai Strikovskio pastabą 
laikydami patikima tradicija dar 
nori prileisti, kad Mindaugas Nau
garduke karūnavęsis, nors jis ir 
nebuvęs sostine. Esą, tuo buvę no
rima parodyti politinės ekspansijos 
kryptį. Karališkasis titulas, esą, 
suponavęs pretenzijas nukariauti 
rusiškųjų sričių. Bet juk visa tai 
tik pliki samprotavimai. Jau pati
kimesnis būtų aiškinimas, kad 
Naugarduką pasirinkdamas Mindau
gas bus vengęs krikščioniškų ka
rūnacijos aktu erzinti pagoniško
sios Lietuvos plačiąsias mases. Ga
lima dar prileisti, kad kovų su Vo
lynės kunigaikščiais metu Mindau
gas bus buvęs Naugarduke ir, ne
norėdamas dėl karūnacijos iš šitų 
sričių išvyti, bus prisikvietęs čia 
popiežiaus įgaliotąjį karūnuoti Kul- 
mo vyskupą Henriką bei kitus 
vyskupus ir svečius, jei jų buvo 
atvykę. Samprotauti ir spėlioti ga
lima, tačiau visa tai bus tik pa

prastos prielaidos. O ištikrųjų Min
daugo karūnacijos, kaip ir prieš 
dvėjis metus įvykusio krikšto, vie
ta yra nežinoma. Bent kriketas ti
kriausia ne Naugarduke bus Įvy
kęs. Viena mes neturime jokių 
Įrodymų kad Mindaugas 1251 m. 
ten būtų buvęs, o antra, Naugar
dukas būtų buvęs per tolima vieta 
Livoniškiams svečiams, dalyvavu
siems iškilmėse.

Kaip minėta, Mindaugo sostinės 
klausimą išspręsti galėtų jo duotų
jų dokumentų datavimo vieta, jei 
ji būtų atsekama. Bet,deja, ir jos 
negalime atspėti. Mindaugo doku
mentų yra žinoma iš viso 10. Tie
sa, didžiosios jų dalies yra labai 
abejotinas autentiškumas, tačiau ir 
sufabrikuoto dokumento nurody
mas būtų labai vertingas, nes sun
ku prileisti kad fabrikatoriai ne
būtų žinoję Mindaugo gyvenamo
sios vietos vardo. Iš tų minėtųjų 
dešimties dokumentų pilnai datuo- 
tų-su vieta-tėra vos du. Vienas 
yra 1253 m. liepos mėn., o antras 
1260 m. birželio vidurio. Pirmaja
me rašoma: „Datum in Lettowia in 
curia nostra ..o antrajame: „Da
tum Lettowie in curia nostra ...** 
In Lettowia ir Lettowie čia turėtų 
reikšti vietovę. Tuose pačiuose do
kumentuose Mindaugas tituluoja
mas „Rex Lettowiae". Normaliai 
datuotuose dokumentuose šis Let

towiae viename atvejy reikštų 
kraštą, antrame vietove. Iš to tek
tų daryti išvadą, kad Mindaugo 
valstybėje turėjusi būti Lietuvos 
vardo vietovė, tačiau jos, deja, 
nežinome. Ar ne tikriau bus pri
leisti, kad ir datos „Lettowie" rei
škia kraštą, o vietovės vardas ne
paminėtas, pasitenkinta bendru po
sakiu „mūsų dvare" (in curia no
stra). Betgi literatūroje yra pasi
rodę eilė spėjimų norint lokali
zuoti kur nors ir Lettowia. Pir
miausia Ketrzynskis iškėlė teoriją, 
kad dokumentų „Lettowiae" esanti 
klaida, turi būti „Lecowiae", o tai 
jau galėtų reikšti Betygalos Leka- 
va. Šioje srityje Ketrzynskis apsi
stoja tiesUturiais, kurie turi būti 
ta pati Voruta. Tarp Lekavos ir 
Uturiu esą net išlikęs senųjų 
sutvirtinimų pylimas. Kitas tyrinė
tojas, Krzywickis, Mindaugos sosti
nės ieškodamas, taip pat Betyga
los (Lekavos) apylinkėje, sustojo 
ties Račiškių piliakalniu kairiajame 
Dubysos krante. Volteris, o pasta
ruoju metu ir eilė kitų lietuvių 
Mindaugo sostinės ieškotojų jos 
ėmė dairytis kur nors prie Latuvos 
upelės, Šventosios intako Indrio- 
niškio valsčiuje, čia smalsios akys 
nukrypo, beabejo, dėl vardų pana
šumo. 1261 m. Sėlių krašto sienas 
nusakančiame dokumente, tariamai 
Mindaugo duotame, bet greičiau-
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gyvenimas Lietuvoje 
ir Vokietijoje

/ (Tęsinys iš '5.'nr.) -

. Literatūra. Visos literatūros ša
kos Lietuvoje klestėjo,' Tas tvįr- 
tinimas tinka ir mokslo bei 
meno literatūrai. Mokslo litera-
tūra, ypač rūpinosi aukštosios mo
kyklos ir Švietimo Ministerija. 
Privatinės leidyklos („Spaudos 
Fondas", „Sakalas", Šv. Kazimiero 
knygų Leidykla") mažiau leido 
grynai mokslinės literatūros, bet 
už tai vadovėlinės literatūros (va
dovėlių pradžios ir aukštesnio
sioms mokykloms) leidimas beveik 
buvo vien privatinių leidyklų 
rankose. Nemaža vadovėlių yra 
išleidę ir patys autoriai. Pet 
trumpą nepriklausomybės laiko
tarpi buvo išleista apie 1000 Įvai
rių sričių mokslinių ir vadovėliniu 
knygų. Iš jų savo didumu ir kapi- 
taliskumu ypač kreipia i save pla
tesnės visuomenės dėmėsi Lietu
vių žodyno redakcijos paruoštas 
didysis lietuvių kalbos žodynas, 
kolektyvinis mokslininkų, meninin- 
ir kitų menininkų sudarytoji enci
klopedija, K. Jokanto lotynų kal
bos žodynas, prof. Čepinskio fizi
ka, kolektyvinis žemės ir ūkio 
mokslininkų penkių, dideliu tomu 
darbas „Žemės ūkio vadovas", prof. 
Skardžiaus „Lietuvių kalbos žodžių 
daryba", prof. J. Kairio „Miestų 
kanalizacija", A. Šapokos reda
guotoji „Lietuvos istorija" ... Toks 
impozantiškas mokslinės ir vado
vėlių literatūros augimas suin- 
ponuoja ir atitinkamą skaičių 
mokslininkų ir vadovėlinės litera
tūros autorių. Daug mokslinių 
veikalų ir vadovėlių išversta iš 
svetimųjų kalbu. Žodžiu, — moks
linės ir vadovėlinės literatūros 
jau turėjome tiek, jog mūsų moky-

klos Ir jaunieji mokslininkai ga
lėjo sėkmingai dirbti.

Grožinės literatūros augimas bu
vo dar vešlesnis. Poezija, bale-
tristika, drama susilaukia visos 
eilės gabių kūrėjų. Šalia senųjų ir 
garsiųjų poetų ir rašytojų atsiran
da visas būrys jaunųjų poetų ir 
rašytojų. Bernardo Brazdžionio, 
Kossu-Aleksandravičiaus (Aleksan- 
driškio), Liudo Dovydėno, Jevos 
Simonaitytės ir visos eilės kitų 
jaunųjų poetų rašytojų vardai pla
čiai išgarsėja visuomenėje. Senoji 
mūsų poetų ir rašytojų karta ne
priklausomoje Lietuvoje duoda vi
są eile stiprių kūriniu, vaizduo
jančių mūsų naująji gyvenimą. Be 
savosios, originalinės literatūros 
knygų rinkoje pasirodo šimtai 
vertimų iš įvairių svetimųjų kal
bu. Tu vertimų gausybėje matome 
vertimus iš Homero, Dantes Ser- 
vantes'o, Šekspyro, Moliero, Gote, 
Šilerio, Bairono (Byron), V. Hugo, 
Dickenso, Gogolio, A. Puškino, Du
rna, Beecher-Stowe, Ibsen, Mark 
Twain, Tolstojaus, Dostojevskio, 
Hauptmann, Meterlick, Sudermann, 
Gorkij ir kitų pasaulinių rašytojų, 
klasiku.

Grožinės literatūros kūryba bu
vo skatinama tam tikromis pre
mijomis. Šias premijas skyrė 
Švietimo Ministerija, privatinės 
leidyklos ir atskiri asmens-mece- 
natai. Iš privatinių leidiklų ypa- 

1 čiai vertos dėmesio literatūros rė
mimu „akalas", „Šv. Kazimiero 
Leidykla“,

Kiek grožinės literatūros veikalų 
išleista per nepriklausomybės lai- 
kotarpi-dėl šaltinių stokos tiksliai 
pasakyti negaliu, tačiau juos ten
ka skaityti tūkstančiais. Pastarai
siais nepriklausomybės laikais

Dail T. Valius Paskutinis palydėjimas Rėžinys medyje

kasmet Lietuvoje knygų rinkoje 
pasirodydavo apie 1000 naujų Įvai
raus turinio mokslinės, grožinės, 
vadovėlinės ir kitokios literatūros 
knygų.

Ir periodinė spauda Lietuvoje 
buvo gausi: dienraščių savaitraš
čiu mėnesinių ir kitokių periodinių 
spausdinių išeidavo apie šimtą. 
Jie buvo Įvairaus turinio: politi

kos, mokslo, meno, religijos, lite
ratūros, ekonomijos, žemės ūkio, 
kooperacijos, ir kt. -žodžiu, visų 
gyvenimo sričių.

(Bus daugiau)

isa sufabrikuotame vėliau, Latuvos 
upelius vadinamas „Lettowiae upe
liu". Taip pat abejotino tikrumo 
1392 m, panašiame dokumente jau 
minima ir to paties vardo pilis (us
que brochwal nomine Lettow). Iš 
kitų šaltinių tokios pilies nežino
me. Jei anksčiau minėtąją Leka
vę tenka atmesti kaip dirbtinai su
lipdytą prielaidą, o be to, dar ir 
dėl to, kad Mindaugui nepriklau
siusiuose ir jam dažniausiai prie
šingai nusiteikusiuose Žemaičiuose 
jo sostinė negalėjo būti, tai Latu- 
va yra visdėlto svarstytina. Tiesa, 
sunku yra Įtikėti, kad tame pa
čiame dokumente „Lettowiae" vie
ną kartą reikštų kraštą (rex L./ 
o kitą kartą tik vietoyę. Betgi vis
dėlto negalima ginčyti, kad tokio 
vardo vietovės negalėję būtų būti. 
Toks dalykas yra galimas. Tačiau 
Šventosios itako Latuvos pakran
tėse Mindaugo sostinė atrodo ne
galėjo būti jau vien dėl to, kad 
ši sritis nepriklausė mūsų jau mi
nėtajai branduolinei Lietuvos sri
čiai, Lietuvai siauraja prasme. Tai 
buvo greičiausia Nalšėnu ar gal 
ir Deltuvos srities kraštas. Sunku 
taip pat yra prileisti, kad Mindau
gas viešėdamas, t. y. pripuolamai 
sustojęs, čia būtu davės tuos du 
dokumentus. Greičiausia ir prie 
datos „Lettowiae" reiškia krašto 
varda. Taigi iš dokumentu datavi
mo Mindaugo sostinė toli gražu, 
nepaaiškėjo.

Pagaliau trečioji gairė Mindau
go sostinės ieškotojams yra jau 
minėtoji pilis Voruta, kurioje Min
daugas gynėsi nuo savo priešų 
1250 m. Tačiau, deja, ir šią pili 
lokalizuoti yra neįmanoma. Jos 
vardas tėra minimas tik vad. Vo

lynės kronikos, minimas tik vieną 
kartą ir ne apytikriai nenurodant 
jos vietos. Apie ta pati Įvyki kal
banti Livonijos eiliuotoji kronika 
mini tik bevarde pili ir taip pat 
nenurodo nė srities, kur ji buvo. 
Dėl to yra daug spėjimų ir vis 
dar neaišku ar kuris nors iš jų yra 
tikras. Jau minėtas Kętrzynskio 
spėjimas, kad Voruta būsią Utu- 
viai arba Krzywickio spėjamoji 
Vereduvaitė (Girkalnio valse.) at
puola jau vien dėl to, kad 1250 m. 
Įvykiai vyko ne Žemaičiuose. Šiems 
įvykiams nušviesti, pagrindinis 
šaltinis yra Volynės kronika. O 
pasak jos Tautvilas nuo Vorutos 
grižes i Žemaičius. Dėl to gali būti 
svarstomi tik įvairias Aukštaičiu 
vietoves liečia spėjimai. Jų yra 
taip pat nemažai. Pirmosios Min
daugo bei jo laiku monografijos 
autorius Latkowskis Voruta suta- 
patybina su Varnėnais (i rytus nuo 
Vilniaus).

Antras panašios monografijos 
autorius Totoraitis Vorutos ieško 
prie Nemuno ir spėja tai buvus 
Liškiava ’) kurioje dar ir iki mūsū lai
ku yra išjikusfc senosios pilies griu
vėsiu. Iš nau jesniu-ju tyrinėtoju Zow- 
mianskis Vorutos ieško kur nors 
prie Varėnos upelės, gal pačioje 
Varėnoje arba i vakarus nuo Dau
gu, kur nurodo pora kaimu var
du, pasak jo, daugiau ar mažiau

•) Kalbamoji Totoraičio studija 
(dizertacija) išėjo 1905 m. Freibur- 
ge. 1932 m. išėjusioje kiek siaures
nėje lietuviškoje laidoje Liškiava 
iau visai neminima. Kur Voruta 
buvusi, esą nežinia, bet esanti 
nuomonė, kad tai galėjusi būti 
Kernavė. Be abejo tai vėlyvesnių 
tyvinėtoju spėliojimu itaka. 

primenančių Vorutą (Arčiūnų ir 
Pavartės). Zajackowskis ir Paskie- 
wiczus prileidžia, kad ieškomoji 
Mindaugo pilis greičiausia būsian
ti Kernavė, kuri remiantis eiliuo
tosios kronikos, kad ir ne Įsakmiu 
liudymu yra visų laikoma Traide
nio sostine. Šis pastarasis faktas 
abiems jiems atrodo reikšmingas. 
Tačiau kategoriškai už Kernavę 
pasisakė tik Paszkiewiezius. Žino
damas Būgos išvedžiojimus, kad 
Voruta gal būt visai nebus buvęs 
tikrinis, bet bendrinis vardas ir 
reiškiąs maždaug tvirtovę, sutvir
tintą vietą, jis nė nebando ieškoti 
Voruta primenančio vietovardžio. 
Tuo tarpu Zajackowskis greta Ker
navės stato Naugarduka, kuri jam 
pakišo Strikowskio pasakojimas 
apie Mindaugo karūnaciją Nau
garduke ir lenkų geografinio žo
dyno pastaba, kad netoli Naugar
duko esanti Horadišže, vietovė se
niau buvusi vadinama Voruta ir, 
kad ten tebesą senųjų sutvirtini
mu žymių. Kuris iš šių visų spė
jimu gali būti patikimiausias, sunku 
pasakyti. Aišku yra, kad ieško
moji Mindaugo pilis bus buvusi 
pietvakarių Aukštaičiuose („Lietu
voje”). Totoraičio spėjamoji Liškia
va yra visai nepatikiama, nes bū
tu buvusi pačiame srities pa
krašty, net kitame Nemuno kran
te. Latkowskio Varnėnai greičiau
sia bus buvę jau Nalšėnu srityje, 
bet ne mindauginėje „Lietuvoje" 
arba geriausiu atveju taip pat jos 
pakrašty. Mindauginės sostinės 
greičiausia tenka ieškoti apie „Lie
tuvos" centrą. Iš suminėtų spėja
mųjų vietovių patikimiausios, atro
do, Varėnės upės sritis ir Kerna
vė. Pirmosios srities vietovių var

dai primena Vorutą, antroji gali 
pretenduoti sau mindauginės sosti
nės vardo, kaip spėjamoji Traide
nio sostinė. O laiko tarpas tarp 
abiejų valdovų labai nedidelis. Pa
staruoju metu iokalnių patriotų ji 
yra išgarsinta ir kaip Mindaugo 
sostinė. Tuo tarpu to vis dėlto ne
galime nei teigti, nei neigti. Gal ‘ 
būt.

Baigiant pastabas apie Vorutą 
dar tenka pastebėti, kad pasak ei
liuotosios Livonijos kronikos kry
žiuočių magistras prie Mindaugo 
pilies (kronika jos vardo nemini) 
su kariuomene žygiavęs per Nal- 
šėnų krašta. Tai mums vėl rodo, 
kad toji pilis tikrai turėjo būti 
„Lietuvoje", tačiau smulkesnių iš
vadų iš tokios pastabos vis dėlto 
negalime pasidaryti, nes mes ne
žinome, nei tikslių Nalšėnu srities 
sienų, nei per kur^ jų kraštą kry
žiuočiai pražygiavo, nei pagaliau 
šiųjų išeities taško. Šita kronikos 
pastaba neužkerta kelio nei vienai 
„Lietuvos" vietovei Mindaugo so
stinės vardo sulaukti.

Sutraukiant viską, kas buvo pa
sakyta, tenka konstatuoti, kad 
Mindaugo sostinė tebėra neat
spėta. Yra tik aišku, kad ji bus 
buvusi jo tėvo, paveldėtoje srityje, 
„Lietuvoje" siaurąja prasme, t. y. 
pietvakarinėje Aukštaičių dalyje. 
Gal tai buvo Kernavė, gal kuri 
nors pilis prie Varėnės, gal dar 
kuri kita vietovė. Tačiau yra 
aišku, kad ji buvo toje pačioje 
srityje, kuri dabar paprastai vadi
nama Vilniaus sritimi , o gal net 
pats Vilnius.

Vilnių kaip sostinę žinome nuo 
1323 m, tačiau jokiu būdu nėra 

negalimas dalykas, kad sostine jis 
bus buvęs ir žymiai anksčiau. Pa
prastai yra sakoma, kad Gedimi
nas persikėlęs i Vilnių iš kurios 
nors kitos savo pilies, pasak vė
lyvo padavimo, iš Trakų. Iš tikrų
jų gi mes neturime absoliučiai jo
kių žinių, kad Trakai kada nors 
būtų buvę krašto sostine. Mes taip 
pat nežinome nieko apie bet koki 
Gedimino atsikraustymą Į Vilnių 
iš kurios nors kitos pilies. Vil
nius i istorijos šviesą išeina kaip 
sostinė ir toks lieka iki mūsų lai
kų. Pirmą kartą šaltiniuose Vilnius 
paminimas 1323 m. Gedimino gar
siuose laiškuose, rašytuose po
piežiui, vienuolių ordinams ir Vo
kietijos miestams. Laiškai datuoja
mi In civitate nostra Regia Vilna i 
dieta (mūsų karališkajame mieste, 
vadinamame Vilniumi). Ar tai bu
vo tik to pasirinktoji, ar ir tėvų 
sostinė, iš to juk negalima spręsti. 
Prielaidai, kad Vilnius bus buvęs 
net Mindaugo sostine prieštarautų 
visuotinai pripažįstama prielaida, 
kad Traidenio sostine buvusi Ker
navė. Tačiau juk tai taip pat nėra 
absoliučiai tikras dalykas. Ši pri- 
laida yra paremta Livonijos eiliuo
tosios ir kitu kronikų 1279 m. ko
vo mėn. livoniškiu kryžiuočiu žy
gio aprašymu. Tame aprašyme 
iš tikrųjų įsakmiai sakoma, kad 
puolimas buvęs nukreiptas i Ker
nave, „kalaliaus Traidenio krašta" 
("do wart kuniges Thoreiden laut 
beroubet vii und verbrant“). Bet 
juk šitą posaki galima suprasti ir 
nebūtinai taip, kad Kernavė bus 
buvusi sostinė. Galima suprasti ir ; 
taip, kad tai tik Traidenio krašto 
pilis, o sostinė galėjo būti, kad ir ; 
tas pats Vilnius.
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Teisininku darbo klausimu
Per 20-tį nepriklausomo gyveni

mo metu vyresnioji teisininkų 
karta, turėjusi gražias teisininku 
tradicijas, sugebėjo paruošti sau- 
tinkamų įpėdinių-jaunesnių teisi
ninkų.

Suprantama, per tą laikotarpi 
suskubti išsikristalizuoti galutinai 
i originalią formą bei turini arba 
sutvarkyti vientisinę teisinę siste
ma negalėjome, bet savitas cha
rakteris, savitas lietuvio teisinin
ko veidas, tiek pas atskirus indi
vidus, tiek atskiruose įstatymuose 
pradėjo ryškėti ir rodė gražių per
spektyvų.

Atėjo metai, kurie, kaip visame 
Lietuvos gyvenime, taip ir teisi
ninkams buvo lemtingi. Teisinin
kas nustojo savo tikro veido, nu
stojo savo filosofinio pagrindo, nu
stojo tautinio bei etninio charak
terio jam buvo primesta svetima 
teisinė sistema.

Tam tikrai daliai teisininkų at
sidūrus svetimame krašte, teko 
daug sunkumų nugalėti. ■>

Šiandien gi gyvename neblogose 
sąlygose ir turime gražias ateities 
viltis, nes vakarų demokratijos nu- 
sistačiusios kiekviename krašte 
realizuoti žmogaus teises, bei lai
svą dvasinės kūrybos pasireiški
mą, ir be to, yra patikinusios, kad 
mes, mūsų vaikai ir mūsų 
bendruomenė turėtų būti taip su
organizuota, kad nereikėtų grieb
tis, griovimo darbo arba žiauraus 
žudymo; todėl mums, ypač jaune
sniems teisininkams, atėjo laikas 
Įrodyti, kad mūsų iš vyresniosios 
kartos paveldėtos tradicijos neiš

blėso, kad į mūsų, kaipo teisinin
ko sielą jokios itaikos nepadarė 
išgyventosios vienu ar kitu būdu 
totalitarinės teisės sistemos. Iš ki
tos pusės, mums teisininkams dėl 
tokios vakarų demokratijos dekla
racijos tenka ypatingai pagalvoti. 
Ateities gyvenimas iškėlė daug 
bendro ir specifinio pobūdžio pro
blemų, ir jos turi būti išstudijuo
tos, suformuluotos bei realizuotos.

Atrodo, kad mūsų gyvenimo są
lygos dabar jau konkretizuojąs ir 
Įgauna Vis pastovesnę *formą ir 
aiškesnes perspektyvas. Tat šių

P. Orintaitė

Lietuviu literatūra

XX a
(Tęsinys iš 5 Nr.) 

Vincas Krėvė
(Vincas Mickevičius)

Merkinės parapijos, Subertonių 
kaimo dzūkas, Mokęsis Merkinėj, 
Vilniuj, Petrapily, Kijevo ir Lvovo 
universitetuose. Gimnazijos mokslą 
išlaikė eksternu labai gerai. Gabus, 
savarankus, išsilavinęs. Jam pa
siūloma raštu profesūrai, tik — rei
kia priimti pravoslavų tikėjimą ... 
Atsisako, lieka tik mokytojas Ba
ku gimnazijoj.

Grįžęs i Nepriklausomą Lietuvą, 
redagavo įvairius žurnalus, suor
ganizavo Humanitarinių mokslų 
fakultetą, dalyvavo eilėj kultūrinių 
organizacijų.

Jo raštai įvairiu žanrų: apysakos, 
novelės, dramos. Vienur jis ryškus 
romantikas, kitur — originalus 
realistas. Tai tikrai pasaulinio ma
sto rašytojas — giliu, įvairiu turi
niu ir puikia forma.

„Dainavos padavimai.“
Gal populiariausia (greta Mairo

nio lyrikos) pas mus knyga, ža
vinti jauną ir seną. Medžiaga iš 
tautosakos, liaudies padavimų, tik 

reikšmingų reiškinių akivaizdoje, 
svarbu mums tinkamai susiorien
tuoti, išsiaiškinti tikrą teisinę bū
seną, žinoti savo pareigas bei tei
ses, tiek kitų atžvilgiu, tiek tarpu
saviniame gyvenime.

Tam atsiekti, privalome visais 
prieninamais būdais stebėti kultū
rini, ekonomini, socialinį bei po
litini vakaru demokratijų gyveni
mą, kad galėtumėm tiek mūsų kul
tūrinių veiklą, tiek mūsų vidini 
susitvarkymą kreipti pagal naujo 
gyvenimo tendencijos pulsą ir sa
vo gyvenimą gristi tik atsakomy
bės jausmo, pilna to žodžio prasme, 
supratimu.

Be to, teisininkai gyvendami šio
se sąlygose, privalo įtemptai ruoš
tis ateičiai dviems atvejais: a) 
eventualios emigracijos atveju, ir 
b) grįžimo tėvynėn atveju.

Pirmuoju atveju tenka pirmiau
sia susirūpinti rimta kalbų studija 
bei susipažinimu su tų kraštų, į 
kurias numatoma vykti, teisine 
santvarka bei sistema. Tai reika
linga tiek sau ir tam, kam būtų 
galima kiek patarnauti savo tau
tiečiams.

Antruoju atveju atsistoja prieš 
mus jau žinomos mūsų krašto tei
sinės problemos ir konkretūs įsta
tymai, kuriuos dabar, turėdami pa
kankamai laiko, galime su atsidė
jimu panagrinėti.

Nemažesnės reikšmės yra ir mū
sų žinių pagilinimo reikalas ben
drai. Tai galima bus atsiekti orga
nizuojant ištisus specialių paskai
tų ciklus, bei sudarant galimybes 
prieiti prie bibliotekų ar specialių 
teisinių archyvų.

Turėdami pakankamai laiko, la
bai nusidėtumėm tautai ir sau, jei 
šių sąlygų, kurias mums sudaro 
mūsų rūpestingi globėjai-ameri- 
kiečiai, neišnaudotumėm šitiems 
tikslams. Vargu, ar gyvenime kitą 
kartą tokia proga bepasitaikys.

Pagaliau, teisininkams nemažiau 
turėtų rūpėti aktingai prisidėti prie 
tikrųjų dvasinių vertybių iškėlimo. 
Jau pats laikas tikrą profesorių 
statyti aukščiau modemiško „nou- 
veauricho". Gana išnaudojimo ir 
spekuliacijos-nes tai nuodai, kurie 

literatūriškai suformuota. Todėl iš 
turinio pajuntam lietuvių senovinę 
dvasią: pažiūras į moralę, i religi
ją, į tėvynės laisvę ar kovas su 
priešais.

Yra ir mitologinio elemento. Tai 
mūsų heroines senovės šaltinis. Ir 
formoje čia likę daug tautosakinio 
elemento.

„Milžinkapis.“
Rodo ne tik tautiečių narsumą 

ginantis nuo užpuolikų, bet ir as
mens laimės paaukojimą bendrajai 
gerovei (Zubrys, Meilužė).

„Užkeiktojoj mergoj“ 
matom meilės aistros žalingą jėgą. 
Mergelei, palikus tėvus ir pasekus 
berneliu — atgal kelio nėra .. Ber
nelis, asmens laimę pastatęs aukš
čiau už bendruosius tautiečių rei
kalus — žūsta niekinga mirtim 
(ant lygaus kelio!).

„Gilšė."
Graži ir graudi meilės pasaka. 

Bernelis tris vaizbūnus mužudė, 
kad laimėtų mieląją, bet jos pa
čios apgauti neišdrįsta: prieš ves
damas pasisako kaltę .. Nevienoda 
bausmė už trijų vaizbūnų nužu
dymą — pagal skriaudos dydį: kur 
liko jauna našlė — nedidelė skriau
da (bausmė tik už 99 metų); liko 
maži vaikai — sunku našlaičiams 
(jau už 33 metų); o kur liko tik sena

Dali T. Valius Gaisras Lietuvos bažnytkaimy Rėžinys medyje

visą tautą veda i pražūtį. Reika
linga visiems, o ypatingai teisinin
kams padėti susiformuoti tikra
jam žmogui, lietuviui-žmogui, ku
ris būtų naudingas tautai ir žmoni
jai, kad galėtumėm užtikrinti savo 
tautos egzistenciją bei tąsą.

Reikalinga organizuoti moralini 
pasmerkimą tų ligi šiol garbintų 
ir visiems padoriems lietuviams ži
nomų supuvusių, į pražūti vedan
čių vertybĮiĮ.

motina — skriauda didžiausia, nes 
neliko įpėdinių, visa šeimos gy
vybė žuvo ... Bernalis būtų galėjęs 
atpirkti savo nuodėmę — tik pa
siaukodamas visuomenei, tėvynei. 
Bet kad asmens egoistinę laimę 
pastatė aukščiau už bendruomenės 
reikalus — nugrimzdo gilian eže
ran (tai jau ne milžinkapis!), ir 
žmonės jo vardo nebeatmena (ne
vertas!).

Dainavos padavimai — ryškus 
romantizmas: medžiaga egzotinė; 
tėvynės subjektų idealizavimas, he
rojų ieškojimas, jausmų platumas, 
graži gamta. Forma dieviškai skam
bi — sklandus dzūkiški perijodai, 
daug maloninių žodžių, hiperbolių, 
palyginimų, 3 skaičiaus kartoji
mosi etc.

„Šiaudinės pastogės“ (dvi dalys) 
ir kitos apysakos — jau realistinės, 
Medžiaga: paprasta dabartis, eili
niai, ydingi žmonės. Autorius ne
kelia neigiamybių (kaip Žemaitė), 
tik ieško visapusiško žmogaus 
vaizdo, paprastume rasdamas gro
žio vertybių. Tartum — pelenuose 
auksas žėri.

Šalia plastiškų buities vaizdų 
rodomas senovinis kaimo lietuvis, 
susijęs su gamta (Lapinas, Vaino
ras, Petrukas): ši nulemia jo gyve
nimą, nuotaiką, veiksmus.

Krėvė parodo, kad ir menkiausi- 
ame asmenyje tam tikru momen

Tai ištisa darbų programa, ku
rią, beabejo, jau susitelkę teisinin
kai galės nesunkiai realizuoti.

Naujos knygos
Gintaras. Neperiodinis litera

tūros žurnalas. Redaguoja J. Kru- 
minas Pirmosios knygos. Haffkrug 
1945 m. rugsėjis. Kaina nepažymė
ta. 60 pusi, spausdinta rotatorium.

Be spausdinamu laikraščiu spau
stuvėje rotaroriumi, anglų vai

tu (pav. gamtos įtakoje) sužiba 
dieviška kibirkštėlė (Petrukas, Kal
pokas, Traibėnas, Dvainys), todėl 
nereikia niekad iš anksto žmogų 
pasmerkti. Žmogaus asmenybė nėra 
nekintama: ją veikia aplinkuma, 
nauji laiko faktai; kad ir per 
klaidas — ji gali pamažu tobulėti, 
nors ligi idealo dar toli (Marcelė, 
Dvainys, Petrukas).

Pagrindinė tema ne meilė, o koki 
nors smulkūs, kitų nepastebėti fak
tai — iš tos pilkumos gabus reali
stas Krėvė moka sukurti gražius 
veikalus (palyg. su Biliūnu, Turge
nevo „Medžiotojo užrašai").

„Skerdžiuje" Lapino ryšys su 
liepa yra organinis, lemiąs abiejų 
gyvybę; Lapino asmuo savotiškai 
, įdomus — mėgsta vaidybą, juokus; 
gerbia senovę, jos palikimą (miš
kai, pasakos, tradicijos).

Panašus yra į „Bedievio" Vaino
rus — iš milžinkapių mokąs pa
sisemti dvasinio peno, žiūrįs dau
giau asmės ntei formos.

„Skerdžiaus“ kompozicija dra
minė: ekspozicija (Lapinas ir gam
ta, piemens), užuomazga (jo santy
kis su liepa), įtempimas (ginčas su 
Grainiu), apogėjus (Grainis nu
kerta liepą), atomazga (Lapino mir- 
tis).

Stilius realistinis (smulkūs aprašy
mai), bet muzikalus (akustiniai 
vaizdai), su švelniu jumoru.

(Bus daugiau) 

domoj srity pasirodė poeto Juozo 
Krumino redaguojamas literatūros 
žurnalas „Gintaras". Turiny: K, 
Bradūno, P. Babicko, Br. Brazdži
onio, F. Kiršos, J. Aisčio-Aleksan- 
dri'skio, A. Rūko ir J. Krumino 
eilėraščiai, F. Neveraviciaus ir Ne
lės Mazalaitės novelės. Duodama 
ir rimtu straipsniu. Paminėtinas 
įdomus istoriko P. Stuopio straips
nis „Trečioji Lietuva" ir žurn. J. 
Cicėno reportažas „Ta dieną Vil
niuje". Dar kronijoje minimas 
Binkis ir šiaip įvairių nuotrupų. 
Puikios dail. A. M. Šimkūno iliu
stracijos. Išleidimas gražus, švarus.

Išėjo „Gintaro" ir antrosios kny
gos. Haffkrug. 1945 m. Rugsėjis. 
60 psl. Kaiųa nepažymėta. Turiny: 
H. Nagio, A. Gedainio, J. Palionio, 
L. Žitkevičiaus, N. Gobuvaitės, J. 
Krumino ir svetimi: Roberto Bum- 
so ir Alfr. Tennysono eilėraščiai, 
Nelės Mazalaitės, F. Neveravici
aus ir svetimu-Walter Scotto ir 
Henryk Laszek novelės ir frag
mentai iš romanu, apysakų. Duo
damas p. Štuopio straipsnis „Tau
ta ir praeitis“ pik. J. Giedraičio 
atsiminimai ir J. Cicėno literatū
rinės nuotrupos, aktualijos. Taip 
pat puikios iliustracijos.

J. Zanavykas

Badijo valandėlė lietuviu vaikams

Frankfurto UNRRos vadovybė, 
Wiesbadeno lietuviu stovyklos Ko
mitetui pasiūlė Frankfurto radio
fone per tris sekmadienius su
ruošti lietuviu vaikams radio va
landėles, kurios tęstųsi neilgiau 
15 min. Komitetas ši malonu pa
siūlymą priėmė ir jam atitinkamai 
ruošiasi.

Tiksli šių valandėlių transliacijų 
data ir laikas bus paskelbta vėliau.

— Chicagoje baigiama statyti di
džiulė, kelių aukštų lietuvių sene
lių prieglauda. Darbas buvo pradė
tas pries kelerius metus, bet su
trukdė karas ir dabar net tęsiamas. 
Šis gražus ir kultūringas lietuvių 
užsimojimas, pralenkė ir svetim
taučius, kurie daugumoje tenkinasi 
tik nuomojamomis patalpomis.
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Vilniaus universitetas

Iš kaimynu spaudos
Lenkai savo laikraščiuose dažnai 

talpina iš Vilniaus vaizdus. Tiky
biniame 2-jo korpo dvisavaitinia
me lakrastyje ,,W. Imię Bože", 
Nr. 18 (28), 1945-X-8 d. pirmame 
puslapyje Įdėta Vilniaus T. Misijo- 
nieriu bažnyčios fotografija, o an
trame pusl.-T, Dominikonu! „Slo- 
W0 Polskie", Nr. 28, 1945-VHI-29 d. 
straipsnyje „Taip norėtųsi" nagri
nėja lenku repatriacijos, ir dabar
tinės Lenkijos vyriausybės tarptau
tinių sutarčių .sudarymo klausi
mus. Tarp kitko rašo: „Tuos gi, 
kurie lieka (reiškia išeivijoje-vert. 
paaiškinimas), negalima itarti tė
vynės meilės stoka, fašizmu, sa
nacijai priklausymu. Ar jie turi 
būti senatoriais, jeigu negali su
tikti su Vilniaus ir Lvovo neteki
mu, jei savo žemėje nenori sveti
mos kariuomenės ir policijos ma
tyti . .Toliau rašo: „Lenkija at
gavo žemes vakaruose. Tas pripil
do džiaugsmu kiekvieną lenkišką 
širdį. Bet tas džiaugsmas nepilnas 
yra, kai reikia žiūrėti i aimanas 
mūsų broliu, priverstų apleisti už 
Bugo gulinčias tėviškės bakūžes, 
kuriose ilgus anžius jų protėviai 
gyveno, priverstus apleisti puikiau
sius, perdėm lenkiškus, Vilniaus 
ir Lvovo miestus. Ir ne dėl to tu
rime gailesti (skriauda) savo vy
riausybei, kad ji pravedė visuo
menės reformas, nes jos būtinos 
yra, bet dėl to, kad taip didelės 
Tėvynės dalies atidavimą taip 
lengvai pasirašė." Laikraštyje „W 
Imię Bože" Nr. 18 (28), 1945-X-1 
d. žinutėje „Iš 2-korpo" aprašo, 
kaip Vilniaus pėstininkų 5-ji bri
gada pašventino Aušros Vartų 
Dievo Motinai votą-ringrafą, kurio 
kitoje pusėje Įrašyta padėka už 
Įvairias jiems suteiktąsias malo
nes. Toje padėkoje Aušros Var
tų Dievo Motina vadina Lenkijos 
Karaliene. Voto irašo tekstas bai
giamas: ,,. . . kad galėtumėm to
liau kovoti už Tavo ir mūsų Len
kiją, tikėjimą, laisvę ir teisybę,

kad galėtumėm per amžius taikoje 
Tavo Varčią garbinti, aukojame 
Tau ši ringrafą prisiekdami neper- 
siskirti su juo iki tol, kol Tavo 
malonės spinduliais apibersi Įeisi
me i Vilniaus vartus, kad prieš 
Tavo altorių atsiklaupę po stebu
klinguoju paveikslu pakabinsime 
ji." A. Dundulis.

Pasaulio Įvykiu kronika
— Taikos konferencija, kaip nu

matoma, prasidės 1946 m. VI. 2—7 
dd. Paruošiamasis Taikos konfe
rencijos komitetas susirenka XI. 
23 d.

— Prez. Beneš, kalbėdamas 
Čekoslovakijos nepriklausomybės 
šventės proga, pasakė, kad Čeko
slovakijos sienos turi būti tokios, 
kokios buvo 1938. Vokiečiai iš 
krašto turi būti evakuoti dar prieš 
žiema.

— Gener. Michailovič Tito parė
dymu apšauktas karo kaltininkuir 
yra paieškomas.

— Attlee i Vašingtoną išvyksta 
XI. 11 d. Su juo drauge vyksta 
visa eilė civiliniu ir kariniu parei
gūnų. Prez. Trumanas. ryšy su 
Attlee apsilankymu penkias sa
vaites neišvyks iš Vašingtono. Pa
sitarimuose dalyvaus ir Kanados 
min. pirm. King.

— Brazilijoje po perversmo pa
sitraukė prez. Vargas.

— Spalio 29 d. Londone prasidė
jo pasaulinė Jaunimo konferencija; 
dalyvauja 60 valst.’ jaunimo atsto
vai.

— Vienas J. A. V. senatorių, 
Įeinąs i atominės energijos komi
siją, pareiškė, kad atominė ener
gija yra Dievo dovana J. A. V- 
bėms, įgalinanti atstatyti teisingą 
pasaulio taiką.

— Javos salos mieste Surahaja 
spalio 30 d. vietos nacionalsocia
listu buvo nužudytas britų komen
dantas.

— Japonijos valdyme dalyvaus 
4 didžiosios valstybės; tarp jų 
bus padalintas japonų laivynas.

—■ Penkiolika anglu parlamen
tarų išvyksta, i Jugoslaviją stebėti 
rinkimus.

— Anglijos dokų darbininkai 
baigė 6 savaites trūkusi streiką.

— Alijantų kontrolinė komisija 
nustatė, kad Vokietijos teismams 
galios 1877 m. teismų santvarkos 
įstatymas. Teismai vadovausis 
įstatymais galiojusiais iki 1933 m. 
sausio 30 d.

— Amerikiečių ir Britu sritims 
Vokietijoje nuo š. m. spalio mėn. 
15 d. Įvesta vienodos kelionių 
maisto kortelės. Jos turi Įrašus 
„Reisemarken 81, 82 u. 83". Nume
riai reiškia maitinimosi periodus. 
Be to, kortelės turi „BR“ arba 
„US“ raides. Ju galiojimas vieno
das abejose srityse.

— Nuo lapkričio 11 d. visos 
anksčiau išduotos kelionių maisto 
kortelės, negalioja. Kortelių išda
vimo ištaigos nėra įpareigotos se
nas korteles pakeisti naujomis.

— Amerikos vyriausybė, pasiū
tus karo Ministerijai, priėmė nu
tarimą, pagal kuri šiame kare visi 
užsienyje žuvę kariai bus parga
benti i tėvynę ir čia palaidoti. Tas 
pats taikoma ir civiliams asme
nims dirbusiems karo žinyboje.

— Augsburge išeinantis „Schwa- 
bische Landeszeitung“ Nr. 1 rašo: 
„pagerbti ir prisiminti šiame kare 
žuvusius ir didele lietuviu tautos 
emigraciją (beveik vienas penkta
dalis visos tautos emigravo ir da
bar gyvena Vokietijoje), Augs
burge gyvenantieji lietuviai pas
tatė netoli prot, kapiniu Pamin
klini Kryžių. Po pontifikalinių šv. 
Mišių Hochfeldo bažnyčioje, ku
rias celebravo lietuvis J. E. vysk. 
Padolskis, dabar gyvenąs Regens- 
burge, buvo iškilmingai pašven
tintas Kryžius." '

.— Teologijos fakultetai po sep- 
tyneriu metų pertraukos Insbrucke 
ir Salzburge. vėl atidaryti. Ati
darymo proga Insbrucko universi
teto teologijos fakulteto dekanas, 
Prof. Dr. Hugo Rahner, laikė pas
kaita tema „Vakarų humanizmas 
ir teologija“.

Vienos Menininku Namuose 
gruodžio mėn. bus atidaryta „anti
fašistinė paroda". Šios parodos ati
darymu rūpinasi prof. O. Prut- 
scher, parodos sutvarkymu V. Ma
ier B. Th. Šlama, bendru paruoši
mu V. prof. Niedermoser.

— Dr. Eduard Beneš š. m. spalio 
28 d. provizorinio Čekoslovakijos 
parlamento vėl buvo išrinktas Če
koslovakijos prezidentų. Dr. Zda- 
nek Fierlingo kabinetas atsistaty
dino. Rinkimai Įvyko Respublikos 
27 metu sukaktuvių dienoje. Tą 
diena naujai išrinktas prezidentas 
priėmė amerikiečių, rusu, anglų, 
prancūzų ir Čekoslovakijos kariuo
menės paradą. |

— Paruošimui reparacijų kon
ferencijos, kuri prasidės š. m. lap
kričio 9 d. Paryžiuje, D. Britanijos. 
Jungt. Amerikos valstybių ir 
Prancūzijos atstovai pradėjo pasi
tarimus.

— Graikijos Regentas archivysk. 
Damaskinas, pavedė vienam iš 
Graikijos vadovaujančių liberalų, 
partijos narių, Sophokles Venize- 
los garsiojo graiku veikėjo sūnui, 
sudaryti naują vyriausybė.

Švedijoj leidžiama estų kalba du 
laikraščiai: „Estas užsienietis" ir 
„Pranešėjas". Pirmąjį leidžia ra
šytojai: Aug. Malk ir Ed. Saks, o 
antraji — buvęs „Postimees" ir 
„Paevaleht" leidėjas Oskar Mand 
ir jaunesniosios kartos rašytojas 
V. Mibopuu, kuris turi parašęs 
novelių rinkini „Svetimi namai".

Vokietijoj, anglų ir amerikiečių 
srity, be Augsburge einančio 
„Eesti Rada", dar leidžiamas Got- 
tingene „Estų Informacija", Salz
burge — „Tie" ir Kemptene „To
limi Namai". Paskutiniai du ra
šomi ranka.

Kaip neseniai pranešė Talino 
radijas, pačioj Estijoj eina 12 lai
kraščių ir 8 žurnalai.

♦ * ♦
— Muzikas Vytautas Bacevičius, 

gyvenąs Amerikoje, yra parašęs 
pianinui kūriniu: Pirmas žodis, dvi 
groteskos, Four Lithuanian Dan
ces ir Lithuanian National Anthem, 
kuriuos isigijo New York Public 
Library ir Cleveland Public Library.

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Vilniaus konservatorijos ve
dėju yra muzikas Jonas Benderius.

— Be anksčiau paskelbtų (Nr. 4) 
suteiktiems memininkams liaudies 
artisto titulo, suteikta ir aktoriui 
Petrui Kubertaviciui.

— Kaune Falkovskio batu fabri
ko direktorium vra Eugenijus Da- 
vidavičius (anksčiau buvęs „Vil
ko” fabriko direktoriaus padėjėju), 
o odų fabriko „Vilko" - Vilijam
polėje, direktorium yra Romualdas 
Kuzmickas (to paties fabriko bu
vęs kalkuliatorius).

— Iškilo jaunas baletristas An
tanas Berozovas-Beržinis,*dalyva- 
ves ir „Tarybų Lietuvos" redakci
jos paskelbtam konkurse novelei 
parašyti, laimėjęs treciąją premija.

— Veterinarijos Akademijos (Vi
lijampolėje) rektorium yra prof. 
Žemaitis.

— Lietuvoje veikia tik Vilniaus 
radijas, Kauno vokiečiai sunaikino, 
išmontavo ir radijo stulpai iš
sprogdinti 1944 m. liepos 24 t.

— Maironio „Pavasario Balsai"

Paieškojimai
13. Skinulis Stasys, gyv. Regens

burg Lietuvių stovykla, ieško 
Narbuto Prano, gyv, Vilniuje, 
Jogailos g. 3.

14. Stančikas Bronius, gyv, Augs- 
burg-Hochfeld, Lietuviu stovy
kla, ieško Kimeklio Benono, Ki- 
meklytės Liolės gyv, Kaune.

15. Petkiunyte-ČepienėValerija.gyv. 
Augsburg-Hochfeld lietuviu sto
vykla, ieško broliu Petkiunų 
Apolinaro gim. 1923 m. ir Ju
liaus gim. 1926 m., lankusių 
Plungės gimnaziją. Apolinaras 
paskutiniu metu dirbo Speer- 
Legione-Westwall.

16. Pranė Čepulytė, gyv. Augsburg- 
Hochfeld lietuviu stovykla, ieš
ko tėvo Mykolo Cepulio, gyv. 
Švenčionių apskr. Melagėnų 
valse. Kikižerio vienk. ir kitu 
pažįstamų.

17. Dragūnas Adolfas iš Šakių 
apskr., gyv. Kreis Meppen Gr. 
Hesseppen Lager ieško Dragū- 
nienės Jadvygos iš Šakiu apskr. 
ir Cieškos Ipolito iš Vilniaus.

18. Valavičius Petras, gyv. Kreis 
Meppen Gr. Hesseppen Litau- 
ische Lager, ieško sūnaus Vala
vičiaus Zenono — 21 metu am
žiaus, gyv. Insbruck Austrijoje.

19. Kiela Vladas, gyv. Wurzburg 
Nordkaserne Litauische Lager, 
ieško sūnaus Marijono gim. 1924 
m. iš Panevėžio apskr., tarna
vusio Luftwaffe.

20. Vinagradovas Aleksas, gyv. Kr. 
Meppen, Gr. Hesseppen Litau
ische Lager, ieško sūnaus My
kolo 16 metu amžiaus pasimetu
sio Schneidemūhle (Pomern) 
1945. 1. 24.

21. Kasperavičius Aleksas, gyv. 
Bėmberg, Nebengerhof 10, ieško 
sesers Kasperavičiūtės Virgini
jos, dirbusios Gr. Schweigniz 
(Saksonijoj) ligoninėje.

22. Šeštokienė Apolionija, gyv. 
Augsburg-Hochfeld lietuviu sto
vykla, ieško sūnaus Šeštoko 

Palangoje

(žinoma dalis) verčiama i rusų kal
bą. Taip pat ir Salomėjos Neries 
1941 m. išleista rinktinė lyrika 
„Rinktinės" vardu, verčiama išti
sai.

— Padarius pusmetinę knygos 
produkcijos apyskaitą, pasirodo, 
kad Lietuvos knygos produkcija 
esanti pati mažiausia iš visų T.S.R. 
tautų.

— Papildomai pranešama dėl 
rašytoių suvažiavimo, kad be „Ži
buriu" 5 Nr. minėtų, dalyvavo: 
Albinas Žukauskas (iš Panevėžio), 
Butku Juzė (iš Telšių), Petras Vai
čiūnas, Marija Lastauskienė-antroji 
Lazdynu Pelėda. Kostas Korsakas- 
Radžvilas ir Antanas Venclova 
apdovanoti aukščiausiais ordinais.

— Vilniuje ski (pašliūžų, sporto 
instruktorium paskirtas Timofee
vas, Rokiškio komjaunimo sekre
torius.

— Minima „pasižymėjusieji lie
tuviai": Morozov, Kapralov, Ve- 
tron, Baukov, Mironcov, Mitronov, 
Sroll ir kiti, daugumoje apdovanoti 
ir dirba įvairiose srityse.

— Kūno Kultūros Rūmu, pava
dintų Fizkultūrininkų Institutas, 
direktorium yra paskirtas koks tai 
Janonis.

Aniceto gim. 1927 m. 10. 6 d. 
ii* tarnavusio Speer-Legione 
Luftwaffe.

23. Kudokis Kazys gyv. Bad Woris- 
hofen, lietuvių stovykla, ieško 
Juknaičio Edvardo gyv. Jurbar
ke, sveikstančių kuopa.

24. Bočiūnas Feliksas gyv. Seeligen- 
stadt b. Wurzburg lietuvių sto
vykla ieško Bočiūno Juozo ir 
Znatavičiaus Juozo, abu iš Ša
kiu apskr. buv. pagelbiniais darb. 
Luftwaffe.

25. Kašelionis Simas, gyv. Augs
burg-Haunstetten lietuviu sto
vykla ieško Antano Bražinsko 
ir jo šeimos iš Miroslavo valse. 
Alytaus apskr.

26. Abramavicius Leonas, gyv. 
Augsburg-Haunstetten lietuvių 
stovykla, ieško Prano ir Viktoro 
Vitkausku iš Kybartu

27. Valeikienė Ona, gyv. Augsburg- 
Haunstetten lietuvių stovykla, 
ieško Janinos Sidaravičiūtės, 
Aldonos Mickevičiūtės iš Kauno 
ir Mortos Mickevičienės iš Vil
niaus.

28. Svetokaitė-Venclovienė Pranė, 
gyv. Augsburg-Haunstetten lie
tuviu stovykla, ieško Anelės 
Ratkevičiūtės ir vyro brolio 
Venclovo Bron.

29. Dundulis Aleksandras gyv. 
Augsburg-Hochfeld, lietuvių sto
vykla, ieško Gudėno Mykolo 
buv. Vilniaus miesto pradž. mo
kyki. vyr. insp., Garlos Felikso, 
avijacios kapitono Rimo, moky
tojos Navickaitės Anastazijos 
dirb. Vilniaus operoj ir kitų 
pažįstamų.

30. Vyšniauskai Jonas ir Stefanija, 
gyv. Rothenfels, Kreis Lohr a/M., 
ieško dukters Alfredos, tarna
vusios Luftw. Magdebg., Wahliz 
55-III ir kitu pažįstamu.

31. Baltakis Pranas, gyv. Augsburg- 
Haunstetten lietuviu stovykla, 
ieško Juozo ir Antano Baltakių.

32. Stankevičius Justinas iš Vilka
viškio, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
von Richthofenstr. 28, prašo at
siliepti gimines ir pažistamus.
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P. Dulakis

Istorinis pobūvis
Feljetonas

Mes pirmieji savo stovykloje 
turėjom „istorini" pobūvi. „Istori
ja“, „istoršskumas" tiesiog apkerė
jo mus visus. Nuolat buvo girdima: 
„Šiandien gyvename istorinius lai
kus!" Tuo posakiu buvo prade
damas kiekvienas pranešimas, kiek
vienas solidžių vyrų pasikalbė
jimas. Kas svarbiausia, kad kiek- 
vienas kalbėtojas tokiu reikšmingu, 
tokiu išdidžiu balsu iškeldavo tą 
posaki, lyg, rodos, jau tikrai ato
minės bombos paslaptį laiko savo 
kišenių je.

Kalbos kalboms, o istorijos kaip 
ir riebuvo-tokios ryškios, stiprios 
istorijos, kuri plačiai nuskambėtų, 
apie kurią net metraštininkai pa
rašytų. Ir štai mūsų idėjų gamin
tojui šovė i pakauši anot jo, la
bai originali mintis: istoriją daro 
žmonės, mes — irgi žmonės, ergo- 
galim padaryti istoriją. Puiku!

Pravartu šia proga susipažinti su 
mūsų idėjų gamintoju. Turėjom 
toki. Visokiu.- originalų buvo mūsų 
stovykloje. Turtinga stovykla. Bet 
šis displaced person ypatingiausias 
buvo. Visur jis buvo matomas, su
tinkamas ir visur būtinai tik prie 
savo nuomonės pasilikdavo. Ori
ginalus buvo, . imponavo viešajai 
stovyklos visuomonei. Kai kas mė
gindavo siūlyti ji i komitetus, bet 
jis išdidžiai ir oriai atsisakydavo. 
Paprašytas motyvų, Įtikinamai 
pasireikšdavo: „Turiu daug užda
viniu iš centro, labai užimtas esu. 
Mielai sutikčiau. Antra vertus, 
netrukus, gal būt, turėsiu išvykti, 
nes man numatoma ypatinga 
misija."

Taigi, miegojo, valgė stovykloje, 
pirmasai pasireikšdavo prie dra
bužiu ar priedų gavimo, pirmasai 
koncertuose ir vis pirmosiose vie
tose su antspauduotais kvietimais. 
Jokio bendro stovyklos gyvenime 
darbo nedirbo, nes niekas neiš
drįso Įrašyti į „panaudojamosios 
darbo jėgos fondą". Tokia jau 
susidarė tradicija, kad jis savo 
orumu galyojo ir dirbo už visus.

Štai ir sugalvojo, išeidamas iš to 
originalaus istorinio silogizmo. 
Vieną popietę sukvietė stovyklos 
komitetą rimtam posėdžiui.

Motiejukas

MANO SVAINE
Ar pažįstat mano svainę ponią Marę — 
Pagarsėjo ji Žaliakalny prieš karą, 
Kad mokėjo veidus meniškai dažyti 
Ir vedžiojos striuka uodega šunytį...

Bet dabar — patyrus daugel vargo 
z , Baisiu nuobodžiu ta svainė serga.

Sako, nors esu tikra in eligentė,
Bet jau lyg pervirš —r 7 dienos švenčių!

Kaip kadaise — sėst i žalią limuziną 
Ir nušvilpt i rautą arba kiną, 
Konrado kavinėje pasidarbuoti, 
Traukiant dūmą ir kitas tyliai pajuokiant.

Ogi šičia ragina, štai, bulviu skusti, 
Doras žmogus juk gali tikrai pasiusti. 
Bet Marė ligom devyniom ąpsigarsino.
Agi nervai, agi kepens, ag širdies išsiplėtimai

Ir nereikia ne pirštelio dėt prie darbo 
Tai tikrai dabar ji nuoboduliu serga... 
Kavalierių ne visoms deja, ištenka 
O ir tie, Motiejai molio, nebučiuoja rankų...

Tai kodėl auksinės dienos jau praėjo,
Kai ministrai po ranka Metropolin lydėjo, 
Kai suknelių aš turėjau pusę šimto 
Ir visokio tualeto pilną spintą.

Ak, tai širdgėla suspaudžia atsiminus 
Šilko rautus ir tą žalią limuziną ...

— Vyrai, — sako, — turiu 
genialų sumanymą! Surenkim iškil
mes, užakcentuokim, laimingai per
gyvenę antrąjį pasaulinį karą! 
Reikia paleisti nykiaiū mūsų stovy
klos gyvenime smarkesnę srovę, 
reikia gydomojo balzamo. Pasiju- 
dinkim truputi! Juk surūgsim ir 
apipelėsim taip nuobodžiai besizu- 
lindami.

— Kaip tai laimingai? Kokia čia 
mūsų laimė? — paabejojo vienas 
komiteto narys.

— Laimė? Aiški laimė. Juk ne- 
žuvom, o galėjom visi žūti! — 
kategoriškai užkirto idėjų gamin
tojas.

— Iš tiesų, ponai! Juk nežuvom 
... — nedrąsiai kažkuris atsiliepė.

— Taip! — su aplombu pradėjo 
komiteto narys, daugiausia balsų 
per rinkimus laimėjęs: —Čia visai 
aišku ir nereikia jokių abejonių. 
Čia drauge pagerbsim ir taikos 
idėją. Toji idėja dabar labai popu
liari, ir niekas prieš ją neturi nė 
vieno žodžio. O svarbiausia.... 
svarbiausia, kad mes pirmieji. Mes 
pirmieji tokias iškilmes surengsim! 
Jeigu paskum kiti ir rengtų, vis 
tiek mūsų pirmumas jau bus užak
centuotas. Ar netiesa, ponai? Ką?

Visi tylėjo. Tad vėl atsiliepė tas 
pats narys:

— O ką jūs manot, jei ilgai gal- 
vosim, delsim, spręsim, ištrauks 
kas nors mums iš po nosies tą 
sumanymą ir užbėgs už akių. Ta
da ...

Po trumpo pasitarimo įvyko bal
savimas. Balsuojant, kaip pap
rastai mažuma tylėjo, o dauguma 
tai, vadinasi, visu nuomonė.

Tuojau i darbą buvo įkinkyta' 
visa demokratijos galybė-komisi- 
jos. Mūsų demokratijoj ne tiek gal 
pareigūnais nepasitikima, kiek gal 
patys pareigūnai nebepasitiki sa
vimi. Užėmę kuri postą, tuojau ir 
prašo išrinkti jiems tarybas, prie
žiūros komisijas. Galvojimas aiš
kus: vardas ir garbė — man, o 
visa atsakomybė — jums. Aukštų 
vietų daugelis nori, tačiau atsa
komybės niekas nebenori. Tad ir 
šiuo atveju komisijos labai na
tūralus buvo dalykas.

Na, ir pasipylė jos: komisija pa- Į 
čiai iškilmių idėjai išgvildėnti ir I 
suformuluoti, komisija svečiams 
sukviesti, komisija svečiais pasi- 

. rūpinti, protokolų komisija, pla
katų ir reklamų komisija, pakvie
timų komisija, salės parūpinimo ir 
sutvarkymo komisija.

Bet kokios gi iškilmės be pobū
vio. Būtinai gerai pavalgyti ir kaip 
nors išsigerti. Tai visko vainikas 
ir aukščiausias punktas. Apie tai 
daugiausia . kalbama, daugiausia 
nerimstamą, svarbiausia: kas ten 
dalyvaus? Šiam rimtam dalykui 
irgi keturios komisijos — bendroji, 
menui, maisto ir gėrimų.

Sunkiausias ir galima sakyti, 
neišsprendžiamas uždavinys teko 
bendrajai pobūvio komisijai. Kai 
ji apskaičiavo salės plotą, pasi
rodė, kad privalomų dalyvių dvi
gubai daugiau negu vietų. Beveik 
visa stovykla buvo įtraukta i ko
misijas, tarybas, komitetus, taigi 
ex officio turėjo teisės dalyvauti. 
Kas dabar braukti, kas palikti, po 
kiekvieno posėdžio vis neaiškiau 
darėsi: Galutinėj išvadoj taip ir 
likosi: kaip nors.

Maisto komisijai irgi nesisekė: 
pralaimėjo aukštojoj instancijoj. 
Ten atsisakė duoti tiek maisto, 
kiek buvo užplanuota. Bet ji rado 
išeitį. Tuojau parengė aukų lapus 
ir paskelbė prie maisto išdavimo 
vietų: kas dalyvauja pobūvyje, tas | 
ir maistą suaukoja.

Panašiai pasielgė ir gėrimų ko
misija, Ji taip pat paskelbė, kad 
gėrimų šiam. reikalui niekas ne
duoda. Galima gauti tik už ciga
retes. Kiekvienas dalyvis turi 
paaukoti po 20 cigarečių.

Komisijos posėdžiavo, lakstė, 
tarėsi, vėl posėdžiavo. Visos prob
lemos, rodos, buvo aptartos, 
išspręstos ir viskas tarytum kuo 
puikiausiai klojosi. Tik staiga ineti- 
kėtumai ir tai paskutiniu momen
tu. Sustreikavo vietinis choras. Jis 
•-girdo, kad yra pakviestas ir kitas 
iš toliau. Širdgėla aiški:

„Ką gi, ligi šiol buvom geri, 
visur tikom, visur skubėjom- o da
bar nebetinkam. Netinkam-nereikia. 
Tegu sau anas atgieda. Pamatys"!

O anas choras, atvykęs ir per
skaitęs afišas, irgi pasišiaušė: 
„Nei programose nei afišose mes 
nematom savęs. Čia skelbiama 
apie kažką kitą, tik ne apie mus. 
Kur gi mūsų dalyvių tikslai, pasi
rodymai, autoritetų atsiliepimai? 
Juk mes ne naujokai. Mes plačiai 
žinomi ir išgarsėję. Ne! Tokiam 
parengime negalim dalyvauti. Tai 
tikras pasityčiojimas."

Susidarė fiasco, beveik kata
strofa. Griebėsi reikalą taisyti ats
kiri, neatsakingi žmonės. Bet jie 
painiojosi ir narpliojosi tarp ko
misijų. Niekaip, inegalėjo sugauti, 
kas čia kaitąs ir nuo ko tatai 
pareina. Kiekviena komisija teisi
nosi, kiekviena nurodinėjo savo 
kompetenciją ir siuntinėjo vieną 
pas kitą.

Programinė-prakalbų ir koncerto, 
dalis, vargais negalais susitvarkė. 
Nekantriai buvo laukiamas pats 
pobūvis, kuriame, kaip geru laiku 
restorane, turėjo groti džazbandas 
ir pasirodyti linksmieji numeriai.

Pirmieji i pobūvį daug anksčiau 
sugūžėjo visi tie, kurie beveik 
nieko neaukojo arba šiek tiek. 
Daug aukoję nerado reikalo taip 
skubėti, nes Įsitikinę buvo, kad 
prie savo valgių visada ras vietą. 
Išėjo atvirkščiai. Kilo skandalas 
Bet buvo post factum. Protokolo 
komisija supasavo.

Nervingoj salėj visi varvino 
seilę prie užkandžių ir totališkaį 
kankinosi. Vis nesulaukė aukštųjų 
svečių. Belaukiant pasigedo džazo 
ir linksmųjų artistų. Čiupo kaman
tinėti programos komisiją. Toji

ramiai apkaltino kvietimų komisi
ją, o ši pasiteisino negavusi artis
tų sąrašo. Viską vienu mostu 
išsprendė daugiausia balsu gavęs 
komiteto narys.

— Matai, ar aš nesakiau, ar ne 
mano teisybė! Komisijų trūko. 
Kaip gi galima dirbti be koordi
nacinės ir kontrolinės komisijos?

Bet staiga komiteto nario kalbą 
nutraukė salėn įvirtęs džazas. 
Kaip buvo protokolo komisijos 
nustatyta, pradėjo chaltūrinę pro
gramą, paįvairinant pusplikėm blauz. 
dom. Vėliau džazas, pagal aukų 
rinkimo komisijos protokolą, įsi
leido aukas rinkti, kad gerai 
ištraukus . . .

Aukštųjų svečių vis nebuvo. 
Daugelis traukinėjo laikrodėlius, 
nervinosi, bet tik vienas iš esmės 
prabilo:

— Gal tie svečiai visai neat
vyks, o rasi jie nėra tikrai pak
viesti? Bet valgiai... Žiūrėkit, juk 
tik 45 minutės ligi draudžiamojo 
laiko! O kur gi mūsų bendrabučiai? 
Kol parvyksim ...

To užteko. Tai buvo tarytum 
Luftgefahr. Valgiai ėjo nebe i bur
ną, bet į kišenius ir ridikiulius. 
Kas neturėjo programos bei šiaip 
eventualiai nepasirūpino popierium, 
beveik gatavas buvo su visom 
lėkštėm gabentis. Visos nosinės 
buvo paleistos i apyvartą. Toks 
įnirtimas, toks lenktyniavimas ra
dosi. ,

Dėl užkandžių daugelis beveik 
nė nerugojo. Jei kas prie cere
monijų pripratęs, tai jo, asmens 
dalykas. Blogiausia su gėrimais ir 
cigaretėmis. Nei vieno nei antro 
niekas daugiau nematė ir nebeat
gavo. Šitų dalykų niekas ligi šiol 
nepamiršo ir tikrai nepamirš. Sako, 
susitvarkysim, kai namie būsim.

Vis dėlto sunku susigaudyti 
mūsų demokratijoj.

Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai Kaune

Sportas
Augsburgo Kolonijos Baltijos 

šachmatu turnyras
Po pavykusios sporto Olimpiados 

sukruto ir šachmatininkai. Neefek
tingai, bet apgalvotai pėstininkai, 
rikiai ir karalienės pradėjo sunkią 
proto kovą.

Lošta tris dienas (spaliu 26—28), 
dešimtyje lentų.

Atskiru rungtynių pasekmės:
Latvija—Estija 6’/i—3*/e
Lietuva—Estija 7 —3 
Latvija—Lietuva 6 —4

Pirmose lentose žaidė Skibniaus- 
kas (Liet), Kruminš (La) ir Kord (E) 
Pelnė kiekvienas po viena laimė
jimą: Skibniauskas prieš Kord, prieš 
Kruminš ir Kruminš prieš Skib- 
niauską.

Daugiausia tašku mūsų koman
dai pelnė Brazauskas (III-čia len
ta), Gervickas (VII-ta lenta) irKar- 
puska (X-ta lenta). Šie vyrai po 
viena karta laimėjo ir po vieną 
kartą baigė lygiomis.

Bendroje klasifikacijoje Latvija 
laimėjo turnyrą su 12’/« taškų.

x Š. m. lapkričio mėn. 1 d. ivyko 
pirmasis Hochfeldo stovyklos žaibo 
turnyras, kuriame dalyvavo tik 8 
žaidėjai.

Turnyras buvo pravestas vieno 
rato sistema. Pirmąsias 4 vietas pa
sidalino sekančiai:

Karečka 6 taškai 1 vieta
Remeikis 5,5 taškai 2 vieta
Gervickas 5 taškai 3 vieta
Karpuška 4 taškai 4 vieta
Ankstyvesni turnyrai aiškiai pa

rodė, kad mėgėju parungtiniauti 
yra daug. Tačiau Ši karta turnyras 
dalyviu skaičiumi buvo labai „ku
klus” O „kuklus" dėl to kad pasi
rodžius skelbimui apie ivykstanti 
turnyrą dar ta pati popiety prasi
dėjo varžybos.

Tai buvo per staiga! O gal ren
gėjai pagalvojo, kad žaibo turny
ras surengti ir pravesti taip pat 
reikia žaibo greitumu.
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J. A. V. užs. reik. min.
J. F. Byrnes kalba

Savaime suprantama, rašo „Die 
Neue Zeitung", kad tarp tokių di
delių valstybių, kaip Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos Val
stybės, kyla nuomonių skirtumų, 
kurie turi būti apsvarstyti. Dabar 
tokios 'diskusijos vyksta tarp val
stybių tik maža dalim viešai. Val
stybių galvos ir užs. reik, ministe
rial duoda spaudai pareiškimus, 
kurie ne tik spaudoj, bet ir šiaip 
viešai yra svarstomi.

Kai i tokias diskusijas yra Įtrau
kiama Sovietų Sąjungą, nuostabiu 
būdu visada atsiranda tam tikruo
se sluogsniuose, ypač Vokietijoj, 
„vilties", kad tarp Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir D. Britanijos iš 
vienos pusės ir Sovietų Sąjungos 
— iš antros, prieis prie gilesnio 
konflikto. Matyti, kad šie asmens, 
kurie tokią vilti turi, yra suintere
suoti žuvis gaudyti drumstame 
vandeny. Šitokios viltys dabar dar 
kartą yra apviltos.

Amerikos užs. reik, ministeris J. 
Byrnes savo kalboj Naujorke ap
tarė Jungtinių Amerikos Valstybių 
laikysena prieš Sovietų Sąjungą ir 
pareiškė savo nusistatymą dėl re
gionalinių valstybių grupių ben
dradarbiavimo. Byrnes išėjo iš 
Monroe doktrinos principų, kuriuos 
19 šimtm. Amerikos prezidentas 
Monroe sukūrė, kai pasauly iškilo 
tendencija Įvairius Amerikos kon

Šventosios uoste

tinento kraštus nustatyti pries 
Jungtines Valstybes. Prezidentas 
Monroe tada pareiškė, jog Jung
tinės Valstybės pasipriešins, kad 
kitos valstybės grėstų Jungtinių 
Valstybių saugumui.

Užs. reik. min. Byrnes pabrėžė, 
kad padėtis Europos Rytuose ir 
Pietų Rytuose, esanti visiškai pa
naši. Sovietų Sąjunga pagal ką 
tik pasibaigusio karo patyrimus 
turi pilną pagrindą savo saugumu 
rūpintis ir žiūrėti, kad valstybių, 
su kuriomis ji turi sienas, politika 
būtų Sovietų Sąjungai draugiška

Užs. reik. min. pareiškė: „Mes 
esame toli nuo to, kad kitoms 
tautoms nepripažintume teisės lai
kytis „gero kaimyno" politikos, ku
rios mes patys laikomės. Priešin
gai, mes pilnai suprantame Sovietų 
Sąjungos pastangas sudaryti su 
savo kaimynais centrinėj ir ryti
nėj Europoj glaudesnius ir drau
giškus santykius. Mes labai ge
rai suprantame ypatingus Rusijos 
saugumo interesus šiuose kraš
tuose ir esame i Šiuos interesus at
sižvelgė susitarimuose dėl buvu
sių priešo valstybių. Jungtinės Ame. 
rikos Valstybės niekada jokios gru
pės tuose kraštuose neparems, kad 
sukeltų nedraugiškas intrygas. 
Mes taip esame Įsitikinę, kad ir 
Sovietų Sąjunga niekada nepa
rems intrygu prieš mus vakari- 
niąme pusrutuly".

90 milijonų 
žmonių arti bado

Pagal UNRRA davinius, šią 
žiemą devyniuose sąjungininkų 
kraštuose 90 milijonų europiečių 
gali būti arti bado, nes žiemą mai
tinimo normos tenka pusiau mažes
nės, negu žmogui reikalinga. Ba
das daugiausia gresia asmenims, 
gyvenantiems ne ūkiuose. UNRRA 
pareigūnai tvirtina, kad iš vietini© 
maisto Europoje ištenka tik 1200 
kalorijų dienai, tuo tarpu, kai mai
tinimo specialistai 2650 kalorijų 
laiko „priimtinu minimumu".

Kultūrinės naujienos
(Amerikoj ir Vokietijoj)

— Brooklyne Lietuviu Litera
tūros Draugija išleido Roko Mi- 
zaros stambia 346 puslapiu apy
saka „Bernardo Gavelio klaida".

— Chicagoje einąs dienraštis 
„Vilnis" spausdina Putino romaną 
„Altorių šešėly".

—Mūnchene „Aidu" redakcija 
išleidžia 1946 m. du kalendorius: 
sienini ir kišenini.

— Lapkričio mėn. Mūnchene 
atidaroma lietuviu dailininku pa
roda ir išleidžiamas su 150 repro
dukcijų ir dailininkų biografijomis, 
katalogas.

— Šiemet, rugsėjo mėn. 2 d. 
suėjo keturi metai, kai Amerikoje- 
Marianapoly mirė žymus veikėjas, 
pedagogas ir rašytojas kun. Jonas 
Navickas-Širvintas. Velionis buvo 
steigėjas tėvu marijonu kolegijos 
Marianapoly ir ilgametis direk
torius. Redagavo savaitrašti „Lai
va" ir kitus. Išleido keturis scenos 
veikalus. Amerikos spauda plačiai 
paminėjo jo mirties sukakti.

— Pirmaeilis klarnetistas Alek
sas Ambrazaitis Augsburge parašė 
klarnetui romansą ir serenada. Be
to, rašo ir simfonija.

— Didžiojoj Britanijoj, Škotijoj, 
Glasgove einas lietuviu savaitraš
tis „Išeiviu Draugas" daug rašo ir 
apie Lietuva. Redaguoja kun. Juo
zas Gutauskas, neseniai atšventęs 
savo kunigavimo sidabrinę su
kakti.

— New Yorko operon priimtas 
solistu basas Pranas Stankūnas, 
kuris pasirodo ir lietuvių koncer
tuose.

PADĖKA
Ponui Juozui Žaliukui, gyv. Re- 

gensburge, paaukojusiam „Žibu
rių" reikalams 20 RM., nuoširdžiai 
dėkojame

Leidėjai

Kovos Kinijoj
C. N. Agentūra praneša, kad ki

nų komunistu kariuomenė, 100 000 
vyrų stiprumo, užėmė tris stam
bius miestus Vidurinėj Mongolijoj. 
Tuo pačiu metu Centrinės Vyriau
sybės kariuomenė iš J. A. V. laivų 
ir dengiama J. A. V. lėktuvų iš
lipo prie Chinwangtao. Taip pat 
J. A. V. karo laivynas laike laipi- 
nimo gynė įlankos prietilti, tačiau, 
kai kinai nužygiavo krašto gilu- 
mon, jis ju nebelydėjo. Dauguma 
Centrinės Vyriausybės kariuome
nės yra apginkluota amerikoniš
kais ginklais.

Vėlesnėmis žiniomis, Centrinė 
Vyriausybė pasiūlė derybas baigti 
nepaskelbta pilietini karą.

Kinų komunistu laikraštis pas
kelbė straipsni, kritikuojanti J. A. 
V. akciją pagelbėti Centrinės Vy
riausybės kariuomenei, tuo metu, 
kai J. A. V. VII laivynas laipino 
tris kinų armijas Mandžiūrijos 
uostuose Yingkow ir Hulutao.

(Stars and Stripes 177 ir 180 Nr.)

Hitlerio mirtis oficialiai 
patvirtinta

Berlynui kritus, britų ryšių ka
rininkai kartu su rusų Įstaigomis 
tuojau ėmė tirti Hitlerio likimą. 
Šiuo klausimu visa surinkta me
džiaga buvo lapkričio mėn. 1d. Ber
lyne paskelbta, iš jos aiškiai maty
ti, kad Hitleris su savo žmona Eva 
Braun yra Reicho kanceliarijos 
bunkery balandžio mėn. 30 d. nu
sižudė, o jų lavonai pagal paties 
Hitlerio nurodymą sudeginti.

Karininkų Ramove Kaune

Apie paskutines Hitlerio dienas 
yra patirta, kad jis buvo nutaręs 
balandžio mėn. 20 d. skristi Į 
Berchtesgadeną ir iš ten toliau 
tęsti karą. Balandžio mėn. 22 d., 
matyti, Hitlerį ištiko nervų prie
puolis. Jis susišaukė savo štabą 
ir pareiškė, kad jis nori iki galo 
pasilikti Berlyne ir čia mirti. 23d. 
jis pareiškė Speerui, o 26d. Ritter 
von Greimui, kad jis nusižudys. 
Asmeninė sargyba, matyt, buvo ji 
apleidusi; tik apie dvidešimt as
menų, kurių pusė buvo moterys, 
tebuvo prie jo. Balandžio mėn. 29d. 
Hitleris buvo vieno valdininko su
tuoktas su Eva Braun. Po jungtu
vių apeigų buvo kalbama tik apie 
mirti ir savižudybę. Balandžio 
mėn. 3 d. rytą Hitleris atsisveikino 
su maždaug 20 asmenų, kuriuos jis 
iš kito bunkerio pasišaukė. 14 vai. 
30 min. jis Įsakė pristatyti i greta 
esanti sodą 200 litrų benzino, o 
pats su žmona Įėjo i savo bun
kerio patalpas, kur jis ir nusižudė, 
matomai, šūviu i burną. Eva 
Braun nusinuodijo. Gebelsas, Bor
manas ir kiti lavonus nunešė i 
sodą, apipylė benzinu, i vyniojo Į 
benzine primirkytą skarą ir pade
gė. Del stiprios artilerijos, kuri ap
šaudė reicho kanceliariją, viskas 
turėjo būti labai skubiai atlikta.

Pagal liudytojų parodymus yra 
galima, kad Hitlerio nutarimas pa
silikti Berlyne, yra priskirtinas 
Evai Braun. Taip pat tur būt ji 
paskatino Hitleri ir prie vedybų.

Visi šie ivykiai, kaip pareiškė 
britų karininkai, yra patvirtinti 
savo akimis juos mačiusiu liudy
tojų. („N. Z.")
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