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Lapkričio 23-ji

Kitas dalykas tautos apsišvieti
mas, jos sąmoningumas, politinis 
subrendimas. Siu tautos savybių 
okupantai taip nemėgo ir jas slo
pino, bet sunaikinti per trumpą 
laika nepajėgė.

Štai kodėl praeityje gal būt bu
vę tiksliau ir kariuomenes sąskai- 
ton negailėti lesų mokykloms, ir 
kitoms institucijoms, kurios prisi
deda ir Įgalina prie musų tautos 
tautinio ir politinio susipratimo. 
Bet nereikia pamiršti, kad ir siuose

dirvonuose mūsų kariuomenė yra 
išvariusi gilią ir nesiaurą vagą. 
Taip galvojant, tegul pats geros 
valios skaitytojas duos atsakymą Į 
anksčiau pastatytą klausimą. Aš 
prisidedu prie tų, kurie ją su pa
garba prisimins, nes be 16 Vasario, 
8 rugsėjo ir lapkričio 23-os nebūtų 
rr Nepriklausomos Lietuvos.

Lapkričio 23-ji tai maža dalelė 
mūsų Neprilausomybės, tam maža 
žvaigždutė, kuri spindi ir masina 
mus visus atgal Į laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvą.

1918 m. pabaigoje pradėjo tver
tis mūsų kariuomenė ir tų metų 
lapkričio 23 d. buvo išleistas pir
masis jai Įsakymas. Jis buvo trum
pas ir savo turiniu kuklus, bet pir
mas. Šis motyvas buvo vienin
telis ir lemiamas, kad parenkant 
kariuomenės šventės dieną, buvo 
apsistota prie lapkričio 23-sios,

Sumanymas turėti kariuomenės 
šventę, nebuvo naujas dalykas. 
Mintis buvo paimta iš kitų kraštų. 
Tikslas buvo nekokią nors pa
garbą kariuomenei pareikšti, bet 
pagerbti žuvusius už Lietuvos Ne
priklausomybę ir mirusius karius 
ir viešai pasidžiaugti mūsų pačių 
sukurta ir ugdoma lietuvišką or
ganizaciją, kokios gali turėti tik 
nepriklausomos valstybės. Tai bu
vo viena priemonių stiprinti mūsų 
tautini ir valstybini susipratimą.

Visi prisimename kaip kasmet 
minėdavom šią šventę. Pamaldos 
bažnyčiose, parodas aikštėse, kon
certai ar paskaitos salėse, minė
jimai su vainikais ir gėlėmis prie 
paminklų žūvusiems ir kariu kapi
nėse ir visur pakelta šventadienio 
nuotaika. Taip keliais žodžiais 
tariant, atžymėdavom lapkričio 
23-ją kol pas save, tėvynėje bu
vom šeimininkais.

Laike okupaciją išaušęs lapkri
čio 23 rytas buvo kitoks. Nesimatė 
vliavu, nebuvo girdėti muzikos 
maršų bei dainų. O jei kas tą 
dieną ir matė žygiuojant kariuo
menės dalini, tai jis jau buvo ne 
Lietuvos kariuomenės, bet kokio 
tai mums svetimo ir lapkričio 23-ji 
nebuvo mums šventė.

Atėję vokiečiai neslopino šven
tės idėjos, bet stengėsi ją išnau
doti savo tikslams. Jie tą dieną 
organizavo visokius Arbeitsdiensto 
paradus, spaudoje talpino straips
nius, kad lapkričio 23-os padangėje 

prisigaudyti sau „savanorių“ Į vi
sokiausius batalijonų arbeitsdien- 
stus ir luftwaffes. Jie nedraudė sa
visaugos batai jonams, tiems nes- 
kaitingiems mūsų senosios kariuo
menės likučiams išbarstytiems rytų 
plotuose-paminėti tą dieną, kaip 
mes buvom Įpratę, anksčiau.

Plačioji Lietuvos visuomenė taip 
pat nebuvo pasiruošusi šiai šven
tei. Nors būdavo darbo diena ir 
neleidžiama švęsti, bet karo Mu
ziejaus sodelyj karių kapuose ar 
vėliavų, nebuvo girdėti muzikos 
davo žmonių būriai ir demonstra
tyviai pabrėždavo savo siekimus 
ir savo pagarbą tiems, kurie žuvo 
kovoje už Nepriklausomybę. Kas, 
kur ir kaip prisimins š. m. lapkri
čio 23-ją?

Vis geros valios lietuviai tėvy
nėje, ir mes čia svetur, prisimin
kim kaip galėsim. Bet visi prisi
mins su gailesčiu, meile ir viltimi.

Lapkričio 23-ją plačioji Lietuvos 
visuomenė pareikšdavo kariuome
nei daug simpatijų, bet po įvairių 
Įvykių tos nuotaikos pasikeitė ir 
tai ne kariuomenės naudai. Todėl 
gal ir lapkričio 23-ji nustojo savo 
prasmės.

Iš visų pusių pasipylė kaltinimai 
ir užmetimai. Vieni Ją kaltino to
dėl, kad nepajėgė giliau pažvelgti 
i Įvykių eigą kiti sąmoningai, kad, 
kaip neatlikusiems savo pareigos, 
greičiau demoralizuoti ir visai pa
naikinti, dar kiti dalelę teisybės 
pasakė.

Ne laikas ir ne vieta visus tuos 
užmetimus gvildenti. Reikia tik 
prisiminti, kad mūsų tėvynės tra
gedija, tai ne atskira tragedija, bet 
tik vienas veiksmas didelės žmo
nijos tragedijos, kurioje net didelių 
galybių ginkluotos pajėgos arba 
visai nevaidino arba labai blogai 
suvaidino savo roles. Buvo ir prie

šingų pavyzdžių, bet apie juos gal
vojant visi politiniai ir moraliniai 
mūsų kariuomenės poelgiams už
metimai, atrodo, neįtikinanti, nes
varūs.

Paskutinės vieną kitą kritusios 
Lietuvos okupacijos aiškiai parode 
kai bet kokie materialiniai krašto 
turtai: pramonė, geri keliai su su
sisiekimo Įrengimais, geresni že- 

įmės ūkiai, namai, įvairių bendro
vių turtai priešo labai greit ir ma
sinei pažeidžiami. Lietuvių darbu 
ir sugebėjimu sukurtos materiali
nės vertybės greit išslydo iš tei
sėtų šeimininkų rankų. Jie galėjo 
likti savo Įmonėse ir tai ne ilgam, 
tik verwalteriais, samdiniais ar dar
bininkais.

B. Rutkūnas

Pasiilgimas
Sudiev nespėjau draugams ištarti, 
klevams prie kelio — 
ir užsivėrė tremtiniui vartai 
i gimtą šąli.

Apsmilkę miestai. Rėkia reklamos, 
o meilę-vylius.
Alėjų liepos nugeltą šlama 
sielvartą gilų.

Tėvyne motin! Kaliniu mirštu 
svečiam pasauly!
Kad taip dar vėją tavo išgirsti, 
pasveikint saulę!

Girdžiu, ten marios, mėlynos marios 
nuo tėviškės atūžia:
pajūvio kvapo neša gintarus. — 
žaliuos krantuos sudužo —

O ar tai tavo žydinčios akys, 
ar žvaigždės panaktinės?
Suspindę leidžias ir vėlei teka — 
gimton šalin .vadina.

— Elisabeth, N. J. mieste lietu
viams tremtiniams drabužiu rinki
mo vajus eina prie galo. Apie 75% 
suaukojo svetimtaučiai. Drabužiu 
rinkimo vajus buvo pradėtas su
sirinkimu, kuriame apie vajaus 
reikšmę pasakė kalbas komp. Ži
levičius, miesto teisėjas John L. 
Me Guire, K. Baltramaitis, kun. J. 
Simokaitis, Mrs. Z. įves ir gale 
majoras James T. Krik, pareikšda
mas viso miesto vardu visokeriopą 
pagalbą, priskaitant policijas ir 
gaisrininku stotis, mokyklas, kad 
visur drabužiai gali būti nešami. 
Vietinė spauda idėjo ilgus straip
snius lietuvių reikalu.

— Harrisone buvo surengtas lie
tuvių reikalams mitingas,, kuriame 

Paminklas žuvus lems uz laisvę Karo Muziejaus sodely Kaune

kalbėjo kun. Vaicekauskas, Jonas 
Valaitis, „Vienybės" red. J. Ty- 
sliava ir kongreso atstovas Freed 
Hartley. Pastarasis savo karštoje 
kalboje ypatingai parėmė lietuvių 
reikalus. *

— Amerikos lietuviai spalio 
mėn. pravedė drabužių avalynės, 
medikamentų ir kt. dalykų rinki
mo akciją. Visuose miestuose iš
leisti speciafūs atsišaukimai, kurie 
kviečia savo tautiečius prisidėti 
aukomis, kad tuo būdu padėti nu- 
kentėjusiems dėl šio karo lietu
viams. Akcija turi dideli pasiseki
mą. Miestu burmistrai teikia viso
keriopą paramą. Aukoja, net sve- 
timtaučiai. Ta proga amerikiečių 
spauda deda ilgus straipsnius apie 
Lietuvą ir lietuvius tremtinius.
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Ką mes veikiame
Kagsburgas

Haunstettene lapkričio mėn .11 d. 
Šv. Marijos koplyčioje Įvyko pa
maldos, kurias laike kun. Grigana- 
vįcius it pamokslą sakė kun. Būd
vytis, paįvairinant solo giedoji
mais- Per suma giedojo solistai: 
mezdsopranas J. Seštakaustienė ir 
dramatinis tenoras St. Baranauskas. 
Akompanavo muzikas Jer. Kačins
kas. Be to, pirma karta bažnyčioje 
pasirodė ir muziko veterano F. Va
leikos vedamas dudu orkestras, pa
grojęs „Marija, Marija" ir Tautos 
Himną.

Ir Hanau 
pastatytas lietuviškas kryžius
Lapkričio 2 d. prie bažnyčios 

aikštėje išsirikiavo pradines mokyk
los, gimnazijos mokiniai ir stovyk
los gyventojų minia. Iš čia eise
noje giedodama giesmes, nuėjo 
prie naujai pastatyto kryžiaus.

Klebonas kun. Martišiūnas paš
ventino kryžių ir pasakė gražu pa
mokslą, iškeldamas kryžiaus reikš
mę išeivijos gyvenime. Priminė 
mūsų tėvynės kryžius ir ragino 

Pas Augsburgo lietuvius

tikinčiuosius Vėlinių diena jungtis 
su tėvynėje likusiais, ryžtis bend
rauti su mūsų mirusiais artimai
siais.

Choras sugiedojo maldą už mi
rusius.

Po to kalbėjo prof, dr.’ Jasaitis. 
Jis pareiškė, kad lietuviško kry
žiaus pastatymo minti iškėlė sto
vyklos komendantas Gudauskis. Ši 
sumanymą rėmė lietuvių s-gos 
Hanau skyrius ir vietos kunigai. 
Kryžių padirbdino stovyklos tech
nikos dirbtuvės. Jis visiems prie 
to darbo prisidėjusiems pareiškė 
padėka. Be to, savo kalboje jau
triais žodžiais priminė lietuvių tau
tos tradicijas Vėlinių dieną nupa
sakojo gyvųjų ir mirusių bendra
vimo esmę ir prisiminė musu- tau
tos istorines kančias bei didvyrius 
už Lietuvos laisvę. Taip pat pri
minė musu išeivijoje žuvusius tau
tiečius ir Nežinomojo kareivio ka
pa. Ragino jaunimą pasekti Nepri
klausomybės jaunųjų kovotoju pė
domis ir išreiškę įsitikinimą, kad 
sis lietuviukas kryžius Vokietijos 
žemėje, kurioje daug mūsų tautie
čių išliejo kraujo ir prakaito, bus 

mums aukos pasiryžimo simboliu, 
iri jo spinduliui nušvies mums ke
lią grįžtant i mylima laisvą tėvynę. 
Choras sugiedojo „Apsaugok Aukš
čiausias ta mylima sali" ir Tautos 
Himnu baigėsi kryžiaus šventinimo 
apeigos. Drauge nuleista ir tautine 
vėliava.

Po to meno salėje Įvyko Vėlinių 
dienos minėjimas, suruošė moky
klų vadovybė. Po gimnazijos di
rektoriaus trumpo žodžio, paskaitą 
skaitė prof. S. Sužiedėlis. Kalbėtojas 
švelniais, jautriais žodžiais nagri
nėjo gyvenimo ir mirties tikrovės, 
jungdamas minti su lietuvių tautos 
kančiomis, žuvusiais bei mirusiais 
bekovojant dėl tautos laisves. Ne
paprastais jautriais žodžiais prisi
minė Lietuvoje Vėlinių vakarą ir 
šių dienų gyvenimą jungė su mū
sų ilgesiu bei giliu prisirisimu prie 
mirusiu mūsų tautos sūnų bei duk
rų. Po paskaitos padeklamavo gim
nazijos mokiniai, Vėlinių dienai 
tinkančių eilėraščių. Gimnazijos, 
vyrų ir mišrūs chorai, vedami že
maičio, padainavo momentui tin
kančiu keletą dainų. Minėjimo da
lyviu akyse spindėjo ašaros, rimtis, 
susimastymas. Iš kiekvieno tryško 
ilgesys tėvynės, artimųjų, broliu, 
seserų, ar tėvų, kurie ’šiandien gal 
amžiams yra užmerkė akis, ginda
mi tėvynės laisve, kad mes gyven
tume. Hanau stovykloje pakilęs 
naujas kryžius, testiprina mus 
ateities žygiams!

Memmingenas

U.N.R.R.’os vadovybei pageidau
jant lapkričio 4 d. buvo suruoštas 
bendras visos stovyklos tautų kon
certas, kuriame kiekviena tautybė 
pademonstravo savo tautinį meną. 
Programas išpildė lietuviai, latviai, 
estai ir rusai. Lietuvius atstovavo 
Wiesbadeno Lietuvių Tautinis An
samblis. Buvo išpildoma: žinomų 
lietuviu ir kitų pasaulio kompozi
torių kūriniai ir —Atsisveikinimas" 
— lietuvių liaudies dainų ir tau
tiniu šokių montažas.

Lietuviai davė Įdomiausią ir 
ilgiausia programą už tai lietuvių 
Tautinis Ansamblis paliko geriausią 
įspūdi, ne tik lietuviams, bet ir ki
tataučiams.

Kadangi stovyklos salė neper- 
diziausia, o lietuviai norėdami vi
sus stovyklos gyventojus paten
kinti, kartoję lietuviška programa 

Idar lapkričio 5 ir 6 dienomis ir per 
abi dienas salė buvo pilna žiūro-

Augsburgo Lietuvių Paminklini Kryžių pašventinus
Inž. Kulvinsko nuotr.

vu. U.N.R.R.'os vadovybė neaplei
do nė vienos ansamblio programos.

Medicinos pagalbą stovyklos gy
ventojams teikia du latviai ir vie
nas estas gydytojai. Čia prieš tris 
savaites yra apsigyvenusi viena 
lietuvė medicinos gydytoja, tik 
nežinia, kpdėl vietos vadovybė jos 
neužangažuoja praktikai.

Stovykloje organizuojama pro
gimnazija, o jei susirastu reikalin
gas mokinių skaičius — gimnazija.

Pagiriu Juozas

Kemplenns
7 ir 8 lapkričio Kemptene gast

roliavo muziko St. Sodeikos va
dovaujamas Wiesbadeno Lietuvių 
Tautinis Ansamblis. Wiesbadenie- 
čiai per dvi dienas suruošė tris 
koncertus: du vietos miesto teatre, 
o trečia, religinės muzikos — Sv. 
Lauryno bažnyčioje. Miesto teatre 
vykusių koncertu programa susi
dėjo iš dvieju dalių: mišrios lietu
viu ir pasauliniu komp. dainų ir 
šokiu montažo pavadinto ,.Atsisvei
kinimas". Ypač vykusiai ir gražiai 
išpildyta bažnytinės muzikos prog
rama.

Lapkričio 11d. Kempteniečius 
savo sonatų koncertu praskaidrino 
žymusis smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas. Jis pirma pasmuikavo 
gimnazijos ir pradinės mokyklos 
mokiniams; o antru kartu kolonijos 
nariams. Klausytojus stebino mū
sų smuikininko švarus ir jausmin
gas programos atlikimas, jo puikus 
susigrojimas su temperamentinga 
akompanijatore Horta Wieser. Pro
gramoje figūravo Mocarto, Bramso 
ir Grygo sonatos.

Iš trumpo pranešimo, kuri pries 
koncertą padarė Vasyliūną lydis 
dainininkas A. Paukštys, aiškėja, 
kad smuikininkas siais metais gali 
didžiuotis dvigubomis sukaktuvė
mis: 30-ties metų, kaip smuikas 
rankoje, ir 10-ties metųr solisto 
karjeros.

Dar būdinga smulkmena. Smui
kas, kuriuo dabar Vasyliūnas gro
ja, yra jam padovanotas kan. Ka
počiaus, Kauno Žaliakalnio Prisi
kėlimo bažnyčios klebono. Kan. 
Kapočius yra gavęs ji iš Kauno 
Bazilikos kan. Bylos, o šis tą smui
ką perėmė iš garsaus vysk. Ba
ranausko.

Sešplaukis-Tyruolis Insbruko uni
versitetui įteikė plačią dizerta- 
ciją apie Herderio santykius su Pa
baltijo kraštais. K. Da.

Seeligenslūdt
Lapkr. mėn. 15d. gimnazija bei

ge pirmą mokslo metų trimeistrą.
Stenografijos kursai vadov. Žygo, 

sparčiai artinasi prie išleistuvių.
Stovyklos choras vadov. diri

gento Liuberskio dažnai su koncer
tais paįvairina stovyklos gyveni
mą. Neseniai minėjo savo 100 
dienu gyvavimo sukakti. Koncerte 
ir pobūvyje dalyvavo komendan
tas ir U.N.R.R.’os vadovybė.

Meninėms parengimams vadov. 
operos solistas A. Sprindys ir dra
mos vadovė Steikūnienė.

Veikia Juodžio vadov. anglų kal
bos kursai.

Šiuo metu stovykla pagausėjo, 
susilaukusi naujų gyventojų iš 
Wurzburgo. Sig.

kas iš to? Lindau špargalkom nuo 
pirmos klasės ir ar nepralindau a? 
Galva reikia turėt, ot kas yra! Ži
nai Laurynų Vytas kalikas nes
vietiškas. Tupės, tupės prie kny
gos, tarsi ten kaži kokia gėrybė. 
Sulyso, susitraukė. Nei jis kojini 
nei krepšini. Nieko. Bet vis pir
muoju, vis mokytojų, direktorių 
pagiriamas, mamytės grietinėle 
girdomas! Žinai, iš penktos tiesiai 
i sanatoriją. Tai tiesių tiesiausiai, 
be jokių pritūpimu, supranti. Tai
gi. O aš, kad ir ne pirmuoju, bet 
baigiau gimnaziją. Dabar manęs 
nei profesorius nei ministeris ne
paklaus: „O kiek ponas turėjote 
penketukų ir kiek trejetukų? Svar
bu baigimas.

V Bet univerkoj špargalkos ne- 
giliuoja.

I Negiliuoja! Aišku su tangen sais 
ar Cezario vertimo nuorašais čia 
nepasirodysi. Čia jau gudriau rei
kia. Pagal Joną ir kepurė. O kad 
šperas vartoja-gali nesakyti. Aš 
geriau žinau. Tu gal tiek studentų 
nepažisti! Ne tik ką, bet net eg
zaminus už kitą eina laikyti! Ką, 
netiki? Tai tu dar visai šlapausis, 
aguonėli! Nežinai, kad universi
tete Petras eina už Kaži egzami
nus laikyti! Tai ką tu tada žinai? 
Tai iš viso nėra kas su tavim kal
bėti! Taigi.

O tie gydytojai pinigu- ai, ai! 
Kaip čigonas pupų. Kur kiša ran
ką, vis braška litai, vis skamba si

Algirdas Gustaitis

Abiturientai
— Galima?
— Prašau.
Ir jie užsisako po juoda alų.

..Niekas jais nesistebi, nes pirma- 
Įmetusių čia dažna, antra-kaip 
smagu pasijusti, baigus, pagaliau, 
gimnaziją.

Jie tuoj pradeda spręsti būsimo 
gyvenimo klausimus. Visi nori 
būti pirmaujančiais, bet kuriuo 
būdu lengviausia ir paprasčiausia 
viršūnių pasiekti? Jų manymu, 
reikalas slypi . . .

I Gydytoju geriausia. Jau univer- 
koj fuksiukės tik straksi, lik miik- 
si: „studentas medikas eina!"

II Ot nusakė!
I Palauk, palauk! Tu vis karš- 

čiuojies. Šaltai reikia dalyką, kaip 
tas sakė, iš esmės analizuoti. Pir
miausia neigiamumai: daug pinigu 
ir daug darbo. Daug pinigų: nulis! 
žinot, kas man tie šimtai! . . . Čia 
tėvo reikalas. Jis pažįsta gydyto
jų, net daktarų, profesorių. Ateina 
i svečius. Kaip jums atrodo, ar po 
jo susidraugavimų su „šamais” 
gali būti sunki, kad ir ta pati me
dicina? Ką?l

II Zubry t reikia!
I Ot nusakė: zubryt reikia! O 

gimnazijoj nereikia zubryt, a? Ir 

dabras. Jau prastas daktariūkštis 
Kaime i diena susulaukia 20 ligo
nių. Vis po 5 ar 10 litu, prašau 
mėnesio gale mažiausia 2000, kar
tais 4000 litukų. Tai, sakau, jau 
mažiausia. Tai sakant pradedantie
ji. Provincijoje gyvenantieji dar 
geriaus įsitaiso. Ne tik pinigu, bet 
ir gardumynu, brolyt, prineša. Gir
dėjau, kalbant, sako, virtos antie
nos daktarų sūnys neėda, tik kep
tas vištas. Aišku, perdeda, bet jei 
kalba, tai yra reikalas. O kokie 
ten ligonys, koks ten darbas! Pri
rašai nuo visokių negalavimu 
kompresus, aspiriną maišyta su 
valerijonu. pasivartęs receptu 
knygų pripeckioji dar kitokių, ir 
pirmai pradžiai užtenka. Iš kur gi 
negali pagydyti ligoni, neb.us apy
vartos. Paskui Įsitaisai visokius 
kabinetus su rentgenu ar terapija. 
Brolyti tu mano, kaimiečiams, kad 
tik daug mašinų, daug šviesu, 
daug čiupinėjimo apie juos- išėję 
visoje parapijoje išgarsins. Na, o 
jeigu jau matysi, kad tavo visos 
mašinerijos nesuieško atsipalaida
vusio inksto ar kepenų, tada trum
pai drūtai- ir pasiunti ligoni spe
cialistams. Nelaimingajam duodi 5 
litus išlaidoms, atsieit apmokėti 
ten ir atgal kelione, nors jis tau 
šimteli jau spėjo sukišti. Taigi, 
taigi, per daug judu nesistebėkite. 
Aš jeigu sakau, tai ir turiu pa
grindo. Taigi.

II Aš manau Karo mokyklon.

Kariuomenėje vistiek reikės tar
nauti, ne? Kai išeini i Laisves alėja 
baltu nulakuotu diržu, sniego bal
tumo pirštinaitėmis, mielai prigu
lusia uniforma, tada visos kaunie
tės kužda: „Tu matai! . . Laikyk 
mane, ba pulsiu i glėbi!" Renkiesi 
merginas kiek tinkamas. Gimnazis
tes, abiturientes, studentes, valdi- 
ninkes-visos laukia tavo žvilgs
nio, tavo mosto. Jautiesi panašiai 
kaip gaidys tarp didelio vistu bū
rio: i akmenėli bakstelėjęs pasakei 
„grūdas", taip visos ir bėga. Ne 
dėl grūdo, oi ne! Dėl to, kad pa
tinkamas vyriškis šaukia!

Karo Mokykloj ne tik nieko ne
reikia mokėti, bet dar tau primoka 
ir duoda pilna išlaikyma. Linksmai, 
sveikai gyvendamas baigi mokslus 
ir kupinas energijos išeini Į kari
ninkus ruošti žalio jaunimo Tėvy
nės gyvenimo reikalams. Ir taip 
visą laiką turi laiko, pinigu, gra
žių moterų,s be to nuolat auga 
žvaigžutės ant pečių...

III Kaip pasiklosi, taip išsimie
gosi- sako sena lietuvių patarlė. 
Aš balsuoju už laisvą vasara! Kas 
už . . . Greičiau! . . . Jei nesusi- 
gaudot, paaiškinsiu.

Papratimas yra antras prigimi
mas. Dabar aš . . . kiek čia . . . 
astuoni . . . dvylika . . . dar taip, 
jau trylika metų turiu laisvas va
saros atostogas. Žinot, kartais nu
griebdavau pataisą, kitą, bet maž

daug. Aš dabar pripratau, taip sa
kant išsidirbau imunitetą ar kaip 
čia aiškiau pasakius, ir vasara 
man turi būti vasara. — Žinot, kar
ta ruošėsi mirti labai geras gydy
tojas. Neturėjo jis įpėdinių, todėl 
liepė pa ...

I Ot nusakė! Bent syki tu išmok 
kalbėti be tu pamokslu, patar
lių, priežodžiu! Jau gi ne gimna
zistas, pagaliau, esi!

III Mažiau triukšmo, daugiau 
tylos ir rimties. Aš baigsiu savo 
trumpa: Mirštantis geriausias gy
dytojas pasakė savo vietoje palik
siantis tris jo pavaduotojus: saule, 
orą, vandeni. Taigi, mieli kolegos, 
aš tais trimis dalykais ir noriu 
naudotis. Bet jeigu būsiu pririštas 
prie ištaigos stalo ar kitokio ra
kando ištisus metus, nuo sausio 
iki sausio, geriausiu atveju su ke
turiomis savaitėmis atostogų, tai 
gi prastai, visai niekas! Aš ir gal 
voju stoti aukštojon. Humanitari- 
nian sau švilpaudamas studentau
siu, lankysiu paskaitas, laisvalai
kiais paruošiu egzaminus, ir taip 
po truputi lėtu bet pastoviu žings
niu eisiu prie diplomo. Gal reikės 
redakcijon ką nors parašyti, tuo 
būdu nenumatytom išlaidom centą 
kita gausiu. Be to, čia jau tikrai 
niekas neginčys, kad kultūringam 
žmogui daugiausia išsilavinimo 
duoda ne kokie kiti, bet humani
tariniai mokslai.

(Bus daugiau)
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J. Mikeliūnas

Gimtoji kalba ir mes
Su sielvartu palikę savo tėvynę 

ir išsiblaškę svetur, paties gyveni
mo esame verčiami naudotis sveti
momis kalbomis. Žiūrėk, pramoko 
daugumas vokiškai, dabar dažnas 
jau laužiasi i anglų kalba. Nieko 
nepadarysia: moki žodi — žinai ke
lią! Pagaliau mokėti svetimų kalbų 
visados ne pro sali, nes, ir grizus i 
savo kraštą geriau bus susižinoti 
su platesniu pasauliu.

Bet del vieno dalyko šiuo metu 
mums gali būti rūpesčio: kad, grai- 
bydamies svetimu kalbu neprade- 
tume pamilsti gimtosios kalbos. Ir 
tai ne koks tuscias priekabės ieš
kojimas.

Butą gi ir geresniais laikais dar 
Lietuvoje, „geros širdies” žmonių, 
kuriems lietuvių kalba ėjo lygio
mis su bet kuria svetimąja, o ne
retai svetimoji turėdavo net per
svaros. Ką, girdi, reiškianti lietu
vių kalba-tokios mažos tautos, ne 
ką tesveriančios didžiųjų tarpe ir 
teturinčios menką raštiją bei spau
da! O anglų, prancūzu, vokiečiu, 
rusų ar net lenkų kalbas mokant- 
tai esą jau kas kita, nes per jas 
atsiras kelias i pasauli. Tartum tė
viškės žeme bodėdamiesi, pasaulio

Italijos Lietuviu Šalpos Komitetas apžiūri drabužius, gautus iš Bendro
jo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo. Paveiksle matyti vicepirm. kun. 
Sakevičius, ižd. V. Lozoraitienė, pirm. Lietuvos pasiuntinys prie Šv. 
Sosto, S. Girdvainis, sekr. inž. Ed. Karanauskas ir kun. dr. V. Pavalkis.

Žiburiai

platybių mados vaikydamiesĮ, to
kie geraširdžiai ne tik patys nebe
sidomėdavo gimtąja kalba, a dar 
ir savo vaikams nuo pat lopšio 
rūpindavosi Įbrukti svetimų kalbų. 
Augo vaikas be gimtosios kalbos 
jausmo lyg tas augalėlis ne savo 
žemėje pasodintas.

Ir kas iš to' išeina? — Žmonės 
kelias kalbas mokėdami, bet stig- 
dami gimtosios kalbos pagrindo, 
kad ir labai mokyti, nesugeba is 
kalbos ugdyti bendrinės kalbos 
taip, kaip ji turėtų būti ugdoma. 
Dažnai musų bęndrinė kalba, ap
krėsta svetimais žodžiais bei saki
niais, atrodo tikrai skurdus ligonis, 
prieš gyva, sultingą liaudies kalbą. 
Dėl to mūsų kalbininkai, ypač se
nelis Jablonskis, nors kartais ir 
visaip pravardžiuojami, nuolat pik
tai apsibardavo ant Įvairių rašytojų 
ir kalbėtojų už bendrines kalbos 
susinimą ir ja stengdavosi pagy
dyti, rodydami tikrąjį kelią mūsų 
kalbos kultūrai. Reikalinga, sako, 
visų pirma po kojomis turėti tvirtą 
gimtosios kalbos pamata, nuo ma- 
žatvės jos išauklėtą jausmą bei 
nuovoka, o ne vien verstinėmis 
svetimybėmis manytis, jeigu nori-

ma ugdyti lietuviškoji bendrinė 
kalba, - atsakanti pazangejanciai 
tautinei kultūrai.

Bet tatai mums dabar jau kaip 
ir praeitis. Gali būti, kada nors 
grižus i karo sugriautą tėvynę, vėl 
viskas teks pradėti iš naujo. Tuo 
tarpu esame svetur, maišomės tarp 
Įvairiakalbių žmonių, ir čia dar 
daugiau randasi visokio pavojaus 
gimtajai kalbai. Ir tas pavojus juo 
eis didyn, juo ilgiau negrisime 
namo. Todėl, jei seniau savame 
krašte, kaip žinome, butą gyvo 
reikalo domėtis gimtąja kalba, tai 
dabar tas reikalas dar gyvesnis. Su 
Įkarščiu mokydamiesi svetimų kal
bų, turėtume rasti bent valandėlę 
laiko ir lietuvių kalbai mokytis ar 
bent prisiminti, ką kiekvienas esa
me gavę iš savo tėvų arba Įgiję 
mokyklos suole. Reikalą be saky
mo supras kiekvienas, kam neu
žgeso tėvynės meilė.

Istorija aiškiai sako, koki dideli 
vaidmenį turėjo musų kalba mūsų 
tautos atbudimui. Senovoje lietu
viu šviesuomenė, vadinamieji ba
jorai pražuvo slavų glėbyje panie
kinę gimtąją kalbą. Liaudis ėmė 
švisti ir duoti iš savo tarpo naujos 
šviesuomenės tautai, kada nuo 16 
amž. vidurio per tikybinę litera
tūrą, o ilgainiui ir per pasaulinę 
lietuviškasis žodis igavo teisę raš
tijoje ir vis plačiau ėmė sklisti. 
Sunkiuoju rusų priespaudos metu 
tą žodi šventai apgynė knygnešiai, 
sudedami brangiausių aukų tėvynes 
aukurui. Argi šiuo nykiu laiku be
namis lietuvis galėtų pamiršti, ką 
gimtoji kalba reiškė jo tautos pra
eityje ir ką reikš ateityje?!

Rašančiam ši galyką yra teke 
prieš porą metų Vilniuje girdėti 
maždaug šitaip kalbant Įžymų šių 
dienų lenkų kalbininką: — Kada 
baigsis šis karas, lietuviai, važiuo
dami i pasaulinę taikos konferen
cija, turėtų būtinai nusivežti I-ąji 
lietuvių kalbos žodyno tomą (Isėjes 
1941 m. Vilniuje, per 1000 psl. raidės 
A—B; viso žodyno būsią apie 10 
tomų po 1000 psl.J. Lietuvių tauta 
privalo gauti savarankišką, laisvą 
gyvenimą dėl to, kad turi taip nuo
stabiai senovišką ir tokia turtin
gą kalbą, be kurios sunku būtų 
aiškinti indoeuropiečių prokalbe ir 
jų senų senovę — Liaupsinę anksčiau 
yra mūsų kalbą ir daugelis kitų pa
saulio kalbininkų.

Neturime žemės tartų, nesame 
gausūs, dar nestebiname pasaulio

3 psi.

Lietuvių tremtinių grupė Romoje su Italijos Lietuvių Šalpos Komite
tu laukia išdalinant drabužius, atsi ųstus Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo. Vidury stovi J. E. v ysk. P. Bučys, dešinėj matyti kun. 
dr. J. Vaitkevičius, Lietuvos Pasiū ntinys prie Sv. Sosto min. S. Gird

vainis, V. Lozoraitienė ir k.

Vertė A. Tyruolis.

ŠEKSPYRO SONETAI
1.

Tu, ryjąs laike, liūtui nugalandi 
Nagus ir liepi žemei ryt jos vaisių: 
I’smusk smarkiajam tigrui aštrų 

danti,
Vis gyvą feniksą mesk kraujo 

gaisran!

Tu kurk dienas drumstas arba 
laimingas,

Tu greitakoji laike, taip daryki, 
Kaip tau pasauly su jo laime tinka, 
Bet tau neleisiu šio niekingo žygio:

Kad mylimojo kaktos nedarkytum, 
Senovės plunksna jon irėzes 

bruožų:
Dėl jų jau ateitis nepamatytu
Jo tartum grazraszio skaidriausio 

grožio.

Eilėrašty — nors kenksi, senas 
laike —

Aš būsiu jauną meilę sau išlaikęs.

savo civilizacijos gėrybėmis ir 
technika ir t. t., bet užtat turime 
kalbą, kuri laiduoja mums laisvą 
gyvenimą.

2.
Tikiuos, pavargęs iš kelionės, 

rasiąs
Sau lovoj kūnui poilsi malonų, 
Tačiau, kai kūnas ilsis, mano 

dvasią 
Kankinti ima buvusi kelione.•
Mintis tavin, nors kaip ji atitekus,
Kaip sventkeleivis skubinau ?-• 

suskutus,
Pravėrusi akių sunkiuosius voku$ 
Ir žvelgdama tamson, kur aklas 

mato.

Tačiau šešėlis tavo^ nusileidęs 
Nematančiam svajoneše man žiba, 
Kaip nakčiai kad nušviečia seną 

veidą
Koks brangakmenis, tamsoje 

pakibęs.

Taip diena sąnariai, dvasia gi naktį 
Del mudviejų ramybės turjietekti.

— G. Griškaitė dainavo net dvie
jose operose — „Traviatoje''' ir 
„Ciarmen". Operas statą|JHey-York 
City Opera.

A. Š.

Vilniaus įkūrimo bei 
pradžios klausimas

1. Geležinio Vilko legenda ir 
archeologiniai duomenys.

Pagal tradiciją Vilnius paprastai 
vadinamas Gedimino miestu. XVI 
amž. Lietuvos kronikos yra užra
šiusios gražų padavimą apie Vil
niaus įkūrimą. Pasak to padavimo 
Gedimino, kaip ir jo pirmatakunų, 
pirmoji sostinė buvusi Kernavė, is 
kur jis persikėlęs i savo paties 
įkurtuosius Trakus (senuosius), o 
iš čia i Vilnių. Jau gyvendamas 
Trakuose, Gediminas kartą medžio
jęs dabartinio Vilniaus vietoje bu
vusioje girioje. Medžioklė buvusi 
labai sekminga-Gediminas pats da
bartiniame pilies kalne iš lanko 
nušovęs Taurą. Kadangi kuni
gaikštis buvęs pavargęs tad užs
linkus nakčiai jis negrįžę i Tra
kus, bet apsinakvojęs su visais 
palydovais ten pat kalno papėdėje, 
vad. Šventaragio slėny (dabartinės 
katedros bei buvusios žemutinės 
pilies rajone), kur nuo seno bū
davę deginami kunigaikščiui la
vonai ir buvusi kūrenama amžinoji 
ugnis. Miegodamas sapne, toje vie
toje kur buvęs nukautas tauras, 
jis pamatęs didžiuli lyg geležiniais 
šarvais padengta vilką kuris stau
gęs taip skardžiai, lyg jo viduje 
būtų buvę šimtai vilkų. Ryto 

įmetą vyriausiasis lietuvių kunigas 
Lizdeika išaiškinęs, kad geležinis 
staugiąs vilkas reiškiąs miestą 
kuris toje vietoje būsiąs pastaty
tas. Tas Į visas puses sklindąs jo 
staugimas reiškiąs dideli šio miesto 
garsą, kurio jis pasieksiąs dėka 
savo gausių gyventojų taurios 
veiklos bei dėka kunigaikščių, 
kurie ta miestą pasirinksią savo 
sostine. Iš čia jie garbingai valdy
sią ir svetimas tautas. Paveiktas 
šitaip išaiškinto sapno, Gediminas 
kalne, kur matęs staugianti vilką, 
pastatęs stipria pili, kurią nuo Vil
nios upės pavadinęs Vilniumi. Ka
dangi Į čia Gediminas perkėlęs 
savo sostinę, tai netrukus prie 
pilies išaugęs ir miestas.

Pagal si padavimą Vilniaus am
žius butų netaip jau senas. Gedimi
nas valdė 1316—1341 m. Tada ir 
Vilniui turėtų būti nedaug daugiau 
kaip 600 metu. Pagal jau minėtą 
pirmąjį Vilniaus paminėjimą Ge
dimino dokumentų datose 600 me
tų jubiliejus buvo atšvęstas 1923 m. 
Tačiau ištikruju Vilniaus amžius 
yra daug senesnis. Ankstyvesnių 
neabejotinu istorinių šaltiniu tiesa, 
mes neturime, tačiau archeologini
ai duomenys Vilniaus sodybų ir 
pačios pilies pradžią nukelia Į 
daug senesnius laikus.

Kaip visa Lietuva, taip ir Vil
niaus kraštas bei pats Vilniaus 
miestas archeologiškai ^tebėra 
mažai tetyrinėtas. Tačiau ir is

netaip jau gausios turimos medžia
gos archeologai daro mūsų rei
kalui idomią išvadą, būtent, kad 
Vilniaus kraštas bei Vilniaus apy
linkes gana tirštai buvo gyvenamos 
nuo seniausių laikų — nuo pat 
akmens amžiaus. Toliau archeolo
gai konstatuoja, kad rytų Aukštai
čiuose taip pat nuo seniausių lai
kų (toli prieš musų eros pradžia) 
tirščiausiai gyvenamos sritys pra
sidėjo i pietus nuo Švenčionių, 
ypač nuo kairiojo Neries kranto ir, 
kad šiose srityse ypatingai pra
sikiš© Vilniaus, Trakiu Ašmenos ir 
Lydos apylinkės. Vadinasi, dar 
prieškristiniais laikais prasidėjo 
formuotis tie centrai, kurie ištisus 
amžius dominavo istoriniais lai
kais. Taigi, Vilnius įsikūrė ne ko
kioje nors dykioje ar gūdžioje 
girioje, bet nuo amžių tirštai gy
venamoje apylinkėje. Kaip senai 
yra gyvenama vietovė pats Vil
nius, archeologai tuo tarpu negali 
pasakyti. Miesto terenas amžiams 
bėgant yra taip iškasinėtas, parau
stas, kad nepaliestu senųjų kul
tūriniu žemės sluogsnių čia, žino
ma, sunku rasti, o be to, pačiame 
mieste iki šiol kasinėjimų mažai 
ir tedaryta. Dažniau čia archeolo
gai tėra pasinaudoję tik pripuo
lamais atradimais, įvairiais žemės 
kasinėjimais, daromais miesto ręi- 
kalams (vandentiekio, kanalizaci
jos ir kt. statybų kasinėjimais). 
Tyrinėjimo tikslais kiek daugiau 

yra kasinėta tik pilis, bet ir tai tik 
pastaraisiais laikais, daugiausia 
1930—1940 m. Nors ir tada kasinė
jama buvo daugiausia pilies griu
vėsių restauravimo reikalui, ta
čiau ta pačia proga, žinoma, buvo 
stengiamasi išaiškinti įvairius klau
simus susijusius su vėlyvosios 
pilies išvaizda, išplanavimu, archi
tektūrinėmis formomis ir pan. Gi
liau betgi nebuvo isikasama. Buvo 
stengiamasi atkasti bei apvalyti 
nuo sąvartų tik konservuotinas, fe 
žemės paviršiaus fesikišusias griu
vėsių dalis. Suprantama, kad seni- 
ausiosios pilies istorijos šitie ka
sinėjimai negalėjo atidengti.

Prie gilesniu sluogsnių bei prie
šistorinių laikų tyrinėjimo buvo 
prieita tik 1940 m. Bet ir tada 
buvo perkastas palyginus nedidelis 
kalno gabalėlis ,o visas jo pavir
šius iki šiol tebėra neperkastas. 
Tada iki pat nekultūrinių, žmo
gaus neliestu, autochtoninių žemes 
sluogsniu buvo perkasti vos 95 m 
pilies kalno ploto šiaurinėje daly
je, kur buvo spėjama siaurinio pi
lies bokšto vieta. Šio mažo plotelio 
sluogsniai ir radiniai parode, kad 
čia gyvenamosios sodybos būta 
jau viduriniajame geležies amžiuje 
(V—VIII a. po Kr.), o gal ir 
anksčiau. Be to, užtikta XIII—XIV 
a. medinės pilies liekanų su vėly
vesnėmis, greičiausia XIV a. pa
baigos, mūriniu sutvirtinimu žymė
mis. Žinoma, taip pat rasta ir iš 

istorinių šaltinių žinomos pilies 
bei sutvirtinimų palaikų. Žodžiu, 
kasinėjimai to kalno gabalėlio pa
rodė, kad dabar vad. Gedimino 
kalne pilies būta bent nuo XIII a., 
o neaiškaus pobūdžio sodybos, 
greičiausia taip pat pilies, bent 
nuo V a. Ši pastaroji data nėra 
kokš apsirikimas, nes atitin
kamuose pilies kalno sluogsniuose 
rastieji vidurinio geležies amžiaus 
palaikai, ypač keramika, yra lygiai 
to paties pobūdžio kaip ir Vil
niaus apylinkėse, randamieji gau
sūs to paties amžiaus palaikai. Pi
lies kalno sodybos būta tirštai gy
venamoje srityje, o viso to rajono 
radiniai rodo kultūrini giminin
gumą su visų aisčių gyvenamu 
kraštu. Kalbamojo kasinėjimo me
tu nerasta jokiu palaikų aiškiai fe 
VIII—XIII a. laikotarpio. Tačiau 
iš to daryti išvada, kad šitam, lai
kotarpi kalne nebūtu buvę jokios 
sodybos, dar negalima. Perkąsta 
yra palyginus nedidelis plotas. Jei 
čia to laikotarpio radinių bei ati
tinkamų sluogsnių nerasta, tai dar 
nereiškia, kad būtu ju nerasta ir 
kitose vietose. Gal kastoje vietoje 
anie sluogsniai dėl kurių nors 
priežasčių sunyko (pav. nuslinko). 
Tačiau, žinoma, nėra negalimas 
dalykas, kad kalno sodybos istori
joje ištikruju bus buvęs protarpis. 
Galutinai tai paaiškėjo tolimesniu 
archeologinių tyrinėjimų. O tuo
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J. Zapyškietis

Lietuviu Tautinis Ansamblis 
t 

(Sukakties proga)

Mūsų kultūrinis gyvenimas ir 
ištrėmime yra, itin gyvas. Ypač 
daina su lietuviu suaugus ir niekad 
nesiskirianti. Kiekvienoje koloni
joje sutinkame gerą ar menką 
chorą ir randąs gražaus atgarsio 
bei atsiliepimo pas amerikiečius ir 
svetimtaučius. Žinoma, menkas 
choras kartais kompromituoja, bet 
sąlygos neleidžia turėti gerus 
chorvedžius, net pati repertuarą, 
o tik tenkintis, darbu ir pasiryži
mu. Yra susikūrusių ir tautinių an
samblių ir gražiai pasirodžiusių. Iš 
tokių paminėtini — prancūzų val
domoj srityj Alf. Mikulskio ve
damas tautinis ansamblis, turis 
gerą pasisekimą ir amerikiečių 
valdomoj srityj Wiesbadene apsi
stojęs muziko Stepo Sodeikos ve
damas tautinis ansamblis. Pasta- 
rasis kiek skiriasi programa, pačiu 
turiniu ir laikomas pirmaeiliu. Gal 
pats kuklumas nei'šryškina ir te- 
pasirinkę motto — darbą, kūrybą.

Lietuvių Tautinis Ansamblis jau
nutis, užsimezgąs Berlyne ir minin
tis savo septyniasdešimtąjį pasiro
dymą. Pradžioj veikimas buvo sun
kus, nes vokiečiai teleido tik reli
ginę programą. Buvo numatę duoti 
aktoriaus režisieriaus Gasparo Ve
ličkos parašytą muzikini vaizdeli 
„Šienapiūtė", plačiai Lietuvoje 
vaidintą, bet nieko neišėjo. Visur

Muziko Stp. Sodeikos vedamo Lietuvių Tautinio Ansamblio 
mišrus choras V. Račkausko nuotr.

tarpu mes turime neabejotinų įro
dymų, kad Vilniaus kalne pilies 
tikrai būta jau XIII a. o greičiau
sia ir V—VIII a. nes ir tų amžių 
sodyba greičiausia bus buvusi 
pilis.

Tai rodo ir vietos parinki
mas. Vargu ar galima įsivaizduoti 
paprastą gyvenamą sodyba to
kiame aukštame kalne. Tai turėjo 
būtį sutvirtinta, ginamojo po- 
-būdžio sodyba. —

Taigi, jei ir negalime tuo tarpu 
tiksliai nustatyti Vilniaus miesto 
ir pilies pradžios, tačiau jau yra 
aišku, kad ji, bent pilis, yra daug 
senesnė už Gediminą. Tai buvo 
aišku ir prieš tik ką nupasakotuo
sius kalno kasinėjimus. Dėl to 
daugelis istorikų jau anksčiau 
bandė suderinti šį faktą su Gedi
mino Vilniaus įkūrimo legenda. 
Vieni prileidžia, kad prieš Ge
diminą kalne buvusi išnykusi, 
benykstanti ar silpnutė pilelė, 
kurios vietoje jis pastatęs tvirtą 
didelę savo pili, kurioje ir įsi
kūręs. Tuo būdu Gediminas isti- 
krųjų galis būti laikomas Vilniaus 
įkūrėju. Kiti vėl norėdami išgel
bėti legenda, prileidžia, kad seni
ausioji pilis buvusi kur nors kitoje 
vietoje, ne istorinės pilies kalne. 
Bandoma atspėti net tos senosios 
pilies vietą. Anksčiau paprastai 
buvo linkstama prie Bokšto kalno, 
o pastaruoju metu dar iškeltas Be
kešo kalnas, kuriame 1933 m. yra 
užtikta gana didelių XII—XIV a. 
sodybos palaikų. Rastieji palaikai 
sios sodybos pobūdžio dar nelei

vis trukdymai. Iš Berlyno persi
kėlė prie Maino. Bet ir čia vei
kimo sąlygos sunkios. Amerikie
čiams užėjus, apsigyveno Bam
berge, kur atsigauna ir ima įtemp
tai veikti. Net pakrikę ansamblio 
dalyviai susirenka. Žinoma, ne 70, 
kaip pradžioje buvo, o paliko tik 
45 ir tuo skaičiumi operuoja. Pir
mas koncertas buvo amerikiečiams 
birželio 23 d. Forheimė, praėjęs 
dideliu pasisekimu ir paskatinimu 
veikti ir kartu kurti. Sudaro ge
resnes sąlygas ir rugpiūcio 1 d. 
perkeliami i Wiesbadena, kur pra
džioj turėjo duoti koncertus kas
dien programoje dviejų daliu: kon
certinė ir vaidybinė-montazas. Vė
liau koncertavo visose lietuviu ko
lonijose ir šiaip miestuose, net spe
cialiai amerikiečiams. Paskutiniu
laiku: Memmingene, Mueldorfe, 
Muenchene, dar Augsburge ir lap
kričio 23 d. nauja programa Wies
badene. Turi kvietimą anglų val- 
domon sritin, bet tai po Kalėdų ir 
pakviesti koncertuoti Frankfurto 
radiofonan.

Ansambliui daug kas ir patal
kininkauja. Paminėtini muzikai: St. 
Gailevicius, A. Paukštys, Iz. Va- 
syliūnas, solistė Strolienė, aktorius 
K. Vasiliauskas, solistas J. Butė
nas. Kūriniais — J. Gaubas, St. 
Gailevicius ir J. Strolia.

džia aiškiai nustatyti. Žinoma, tai 
galėjo būti ir pilis, gal mutatis 
mutandis fortas visoje Vilniaus 
fortifikacijų sistemoje, tačiau šią 
sodybą laikyti pradine, senesne 
negu Gedimino kalno pilis, nega
lima. Kad dabartinio Vilniaus mie
sto plote galėjo būti ne viena 
pilis, yra galimas dalykas. Neaiš
kių liudijimų mes randame ir XIV 
a. istoriniuose šaltiniuose, tačiau 
pagrindinė, svarbiausioji ir seni
ausioji pilis čia galėjo būti tik 
Gedimino kalne. Argumentas, kad 
kalno papėdė yra buvusi labai pel
kėta, čia nieko nereiškia. Juk tai 
galėjo būti tik didesnio pilies sau
gumo laidas. Geležinio vilko le
gendos vistiek jau nebeišsaugos. 
Ją sugriovė archeologų kastuvai. 
O be to, už Gedimino kalną kalba 
topografiniai duomenys. Gedimino 
kalnas juk aiškiai dominuoja Visoje 
Vilniaus aplinkoje. Nuo jo juk 
aiškiai matyti, ne tik pietų vakarų 
lygumą bei ją supančios nuokalnės, 
bet taip pat ir Neris. Neris čia 
toks stambus geografinis verkšnys, 
kuris, beabejo, visada dominavo ir 
sunku tikėti, kad seniausioji pilis 
būtų buvusi kur nors toliau nuo 
Neries, iš kur Neries, net nebūtų 
buvę matyti. Vilniaus ir jo pilies 
motina neabejotinai yra buvusi 
Neris. Pilis saugojo upės kelią, tad 
turėjo būti prie jos. Visos kitos 
čia gal ir buvusios pilaitės galėjo 
būti tik vėlyvesnės. Galėjo atsi
rasti tik vėliau, kada čia jau buvo 
įsikūręs miestas arba nors preky
vietė.

Ansamblio repertuaras gana di
delis ir kas karta papildomas nau
jomis dainomis Dabar repertuaras 
turi per 50 dainų bei giesmių. Baž
nytiniams koncertams duoti ruošia
masi pastatyti kelias oratorijas 
Betliejų ir kL Numato chorą pa
pildyti balsais ir solistais. Ansam
bliu daugumoj įeiną iš kitų chorų. 
Yra ir solistų: Pr. Morkūnas, St. 
Klimaitė, B. Adomavičiūtė ir M. 
Utenienė. Ansamblio vadovas-mu- 
zikas Stepas Sodeika, režisierius 
— aktorius Gasparas Velička (buv. 
Liaudies Ansamblio), tautinių šo
kių vadovė — A. Ličkūnaitė (buv. 
Ciurlionies tautinių šokiu vadovė 
ir Liaudies Ansamblio vad. pavad.) 
šokio technika — baletmeisterio J. 
Ambrazo, administratorius — K. 
Miklasevicius, grimorius — buv. 
Vilniaus teatro grimorius Ilgūnas, 
apšvietėjas — buv. Kauno Teatro 
apšvietėjas Bačiulis ir ansamblio 
seniūnas V. Poškaitis.

Dekoratoriai — V. Adamkevičius 
ir V. Bitinas.

Kalėdoms numato duoti režisie
riaus G. Veličkos parašytą dviejų 
veiksmų vaizdelį „Kur namas mūs“. 
Muzika Stp. Sodeikos ir kitų kom
pozitorių. Šiuo metu turi dainų ir 
žodžių montažą, „Atsisveikinimą" ir 
keletą kitų.

Ansamblį remia ir medžiaginiai. 
Vienas iš didesnių paminėtinas A. 
Butkevicius su žmona (Wiesbade
ne). Tautiniai drabužiai yra daugu- I 
moję kitų padovanoti, pav. Pauk- 
štelienė (Hanau), Pipirienė (Wies
badene) ir kt. Daug padeda Rasi- 
mavicius, remia Wiesbadeno koope
ratyvas „Baltica", kleb. kun. Paukš
tys ir visuomenė. Padeda ir remia 
Wiesbadeno UNRRA direk. Bayer, 
pavad. F. L. Pijnacker Hordyk, 
Miss Wermk ir kt.

Ansamblininkai turi dvejus dra- 
bužus: tautinius ir balinius, kad 
pakeisti dekoraciją ir pritaikinti 
koncerto programai. Turi įsigiję 
pianiną, akordeoną, dekoracijas, bal
dus ir kt.

Nors trumpai perbėgę Wiesba-

Lietuvos Diena Pietų Amerikoje
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Amerika" praneša, kad š. m. rug
sėjo mėn. 9 d. Buenos Aires buvo 
surengta Lietuvos Diena-kongresas. 
I ši kongresą suvažiavo Argen- 
tirios, Uragvajaus ir Kolumbijos 
atstovai. Be to, dalyvavo Lietuvos 
ministeris. P. Amerikoje dr. K. 
Graužinis, buv. konsulas Kučin
skas, pasiuntinybės sekietorius A. 
Grigonis, kviestiniai svečiai, P. 
Amerikos lietuvių ir Argentinos 
spaudos atstovai. Lietuvių dieną 
suruošė P. Amerikos lietuvių or
ganizacijos.

Kongresas pradėtas pamaldomis, 
kurias atlaikė dydis lietuvių drau
gas J. E. arkivysk. dr. J. Aragone. 
Po pamaldų arkivysk. pasakė pa
mokslą apgailestaudamas, kad ir 
patrankoms nutilus, ne visos tau
tos gali džiaugtis taika, nes jos 
nėra ir negali būti ten, kur viešpa
tauja blogos valios žmonės, kur 
sąžinės priespauda, ištrėmimai, 
ašaros. Jis padrąsino lietuvius 
nenusiminti, pasitikėti savo tautos 
dvasine didybe, stiprumu ir Dievo 
pagalba.

Iškilmingas posėdis įvyko puoš
nioje miesto centro salėje. Čia 
atstovų iš visų P. Amerikos susi
rinko apie tūkstantį. Po Argen
tinos ir Lietuvos himnų, ministeris 
Graužinis nušvietė Lietuvos dabar
tinę padėti Ministerio kalba buvo 
pakartota ispaniškai. Po to, per
skaityti Uragvajaus, Brazilijos, Ko
lumbijos, Kosario, Cordobos, Tuku- 
mano, Berisso sveikinimai kongre
sui ir lietuvių tautai. Taip pat gau-

Liet. Tautinio Ansamblio vadovybė: iš kairės-baletm. J. Ambrazas, 
rėžis G. Velička, muz. Stp. Sodeika, šokių vad. A. Ličkūnaitė ir admins. 
K. Miklaševičius. V. Račkausko nuotr.

deno Lietuvių Tautinio Ansamblio 
veiklą, matom, kad gerai susitvarkę 
ir, kas svarbiausia, daug padaryta 
ir gražūs užsimojimai, propaguoją 
lietuvišką dainą, kelią lietuvių var
dą ir kartų, ugdą tautinę sąmonę. 
Stepo Sodeikos Lietuvių Tautinis 
Ansamblis yra puikus reprezentan
tas, ne reklaminis, bet darbu, kū
ryba ir tėvynės meilę pagrįstas. 
Muzikas Stepas Sodeika yra vienas 
tu chorvedžių ir muzikų, kuris mo
ka, ne tik išmokinti chorą, bet pa
rinkt, nustatyt balsus ir duoti tik 
kūrybinį chorą. Jis ir geras peda
gogas, kas kiekvienam chorvedžiui 
būtina. Daina nėra tik žodis, o 
vaizdas, kompozicija, gyvenimas, 
idėja, peisažas ir plastika. Tą su
prato muzikas Sodeika, ta supranta 
ir režisierius Gasparas Velička, ku
riam tenka vaidybinis, scenos me
nas įjungti, Įgyvendinti ir duoti 
gyvenimą kūrybinėj formoj ir pei- 
sažuose.

Minint Ansamblio 70 koncertų 
pasirodymą, linkime sėkmės, ištver
mės ir lietuviškos ateities.

ta sveikinimų iš kitataučių Lietu
vos draugų.

Sv. Cicillijos choras vedamas 
muz. Rymavičiaus, pasirodė sceno
je su rūpestingai paruoštu, patrio
tinių, liaudies ir savo paties su
komponuotų dainų repertuaru. Pro
grama visi buvo sužavėti.

BALF Argentinos skyriaus pir- 
minikas J. Nakutis kvietė pada
ryti tremtiniams Europoje plačią 
drabužių rinkimo talką. Šv. Ka
zimiero seserys sutiko duoti patal
pas ir prižiūrėti P. Graužinienė 
pranešė, kad ji stengiasi prie 
tarptautinės vaikams globoti sąjun
gos suorganizuoti lietuvių skyrių. 
Tikimasi, kad šis darbas turės gra
žių vaisiu, nes kolonijų lietuviai 
jau pradėjo aukoti pinigų, drabužių 
ir apavo.

Referentas Čibiras pranešė, kad 
šios Lietuvos Dienos pagrindinis 
tikslas yra telegramomis ir memo

randumais kreiptis į valstybių pre
zidentus ir vyriausybes, sveikinant 
su karo pabaiga ir prašant pa
remti Lietuvos bylą. Tam tikslui 
U.S.A, valstybių Prezidentui Tru- 
manui pasiųsta speciali padėkos 
telegrama, kurioje taip pat išrei
škiama viltis, kad ir Lietuvai bus 
pritaikyti Atlanto Chartos dėsniai. 
Lietuviai žino, kad Jungtinės Val
stybės pakankamai turi galios 
įgyvendinti teisingą taiką, pagal 
šiuos dėsnius ir pilni vilties laukia 
Ekscelencijos užtarymo Taikos Kon
ferencijoje ... Tokio pobūdžio tele
gramos buvo pasiųstos: Argentinos, 
Brazilijos, Uragvajaus preziden
tams, Šv. Tėvui, D. Britanijos 
minist. pirm. mjr. Attlee, Prancūzi
jos prezidentui gen. De-Gaule, 
Kinijos prezidentui generalisimui 
Čangkaišekui, Meksikos, Kolumbi
jos, Peru. Chili prezidentams, buv. 
D. Britanijos premjerui W. Chur
chill ir P. Afrikos, Australijos ir 
Kanados min. pirmininkams.

Kitoms Europos valstybėms yra 
parengtas platesnis memorandu
mas prancūziškai, o P. Amerikai — 
ispanų kalba.

Ve^ta pastebėti, kad Lietuvos 
Dieną išgarsino Buenos Aires spau
da ir, net trys radiofonai. Kai kurie 
Įsidėjo ištisus reportažus plačiai 
cituodami min. Graužinio kalbą, 
Kiti dėjo aprašymus su spe
cialiomis nuotraukomis iš lietuvių 
gyvenimo užsienyje.

Šventėje taip pat dalyvavo ir 
Vašingtono kat. žinių agentūros 
atstovas p. J. Richards.

— Š.. m. rugsėjo 30 d. New-Yor
ke atidarant New-Yorko Tautinio 
Karo Fondo akciją buvo suruošta 
20 tautų tautinių šokių pasirody
mas. Lietuvius atstovavo Br. Brund- 
zienės jaunų lietuvaičių šokėjų 
grupė. Buvo pašokta: Kubilas, Jon
kelis ir Kepurinė. Lietuvaites pub
lika labai šiltai priėmė. Amerikie
čiu spauda gražiai aprašsė tautas, 
kurių atstovai dalyvavo šokiuose, 
pažymėdama, kad * programa gėrė
josi apie 56.000 žmonių. „New- 
York Times" paskyrė specialų 
straipsi lietuvių tautiniams šokiams 
paminėti.
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Lietuviai Norvegijoje
Karo metu lietuviai Noryegijoje 

gyveno išsibarstę po visą kraštą. 
Joks didesnis kultūrinis veikimas 
nebuvo įmanomas, net susisiekti 
su giminėmis bei pažįstamais ne
buvo galima. Ir apskritai, gyveni
mo sąlygos buvo sunkios. Po ka- 
pituliacios lietuviai buvo apgyven
dinti dviejuose stovyklose: pietuo
se- Svelvike, 350 ir vidurinėje Nor- 
vegijoje-Trondheime, apie 150 lie
tuvių. Stovyklose gyvenimas buvo 

Lietuvai krepšininskai Norvegijoje

kitoks, nes ir maistas geresnis ir, 
kartu, veikismas gyvesnis. Ypač 
gražiai savo veikimu pasireiškė 
pietinėj Norvegijoj-Svelviko mieste 
gyveną lietuviai. Turėjo išsirinkę 
komitetą, kuris rūpinosi visais lie
tuvių reikalais Norvegijoje ir bu
vo visokio veikimo iniciatorius. 
Komiteto pirmininku yra dr. V. 
Kudirka. Leido laikraštėlius: dien
rašti- „Šiandien", savaitrašti- „Tė
vynės Aidą", ir neperijodini saty
rinį- „Pašvaistę", kuriuos redagavo 
A. Vilainis ir A. Žygas. Buvo su
sirišta su Amerikoj, Anglijoj ir 
Švedijoj gyvenančiais lietuviais ir 
bendradarbiauta jų spaudoje. Įs-1

buvo spalio mėn. 19 d. Svelvike, 
kur dalyvavo stovyklos komendan
tas, Lietuvos garbės konsulas Nor
vegijai p. Hansen, Norvegų Raud. 
Kryžiaus atstovai iš Oslo atvykę 
ir šiaip daug visuomenės. Pro
gramoje vyrų choras diriguojamas 
B. Pakšto ir J. Grimskio ir vyrų 
oktetas, B. Pakšto vedamas padai
navo daug dainų. Keletą dainų 
solo padainavo solistas D. Paliulis. 
Dar tautinių šokių grupė pašoko 
tautinių šokių (vedama Ramelio) ir 
grojo iš lietuvių sudaryta kapela 
B. Pakšto vedama. Koncertas baig
tas Lietuvos ir Norvegijos himnais. 
Pelnas paskirtas Raud. Kryžiui.

vėjų ir „Trečio Fronto" poetai 
(K. Binkis, Tysliava, Tilvytis, Ri- 
mydis, Žengė ir kt.). Turiny-išeina- 
ma toli iš patriotikos rėmu. Nuo
saikesni poemos ir epochos atsto
vai: Gustaitis, Putinas, B. Sruoga, 
F. Kirša, L. Gira.

Putinas (V. Mykolaitis), liter, 
profesorius Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose — žymus lyrikas, epi- 
kas ir dramaturgas. Labai gilios 
erudicijos, turiningas, įvairus, kla
siškas. „Kelių ir kryžkelių" poezi
ja jungia savy daugelio lit. srovių 
motyvus (simbol., individual.). 
„Kunigaikštis Žvainys"-viena iš 
gražiausių lyrinių poemų (lyginti 
su Lermontovu, Ad. Mickev.).

Psichologiniame romane „Altorių 
šešėly" autorius pasiekia nuosta
baus subtilumo, atidengdamas sie
los pergyvenimus (lyginti su Dosto- 
jevskiu, Tomu Mannu, St. Zweign, 
Marcei Prevostu). Drama „Valdo
vas" galingumu primena graikų 
tragedijas.

B. Sruoga — gal temperamentin
giausias kūrėjų. Rašo nedaug, bet 
tik stipriai ir talentingai. Davęs 
lakios lyrikos „Dievų takais", pe
rėjo į dramą. „Milžino paunksnė
je", „Radvila Perkūnas" ir kt. dra
mos yra istorinės ir sykiu psicho
loginės. Gyvenimo sintetinis gai
vališkumas, veikėjų ryškumas, ma
sinės scenos, ekspresyvus stilius - 
visur Sruoga yra savotiškas, dina
miškas.

K. Binkis, neperseniai miręs 
(šio karo metu), taip pat buvo di
delio talento, įvairų gabumu, ori

P. Orintaitė

Lietuviu literatūra
XX a

(Tęsinys iš 7 Nr.)
Mūsų lyrika, iš senovės taip 

ryškai atstovaujama liaudies dai
nomis, visą laiką reiškėsi savai
minga vaga.

19 a. paskirų talentų eilėje 
(Strazdas, Vienažindys, Baranaus
kas) Maironis, aušrininkas, sukūrė 
savo epochą tapdamas populiarus 
visoje liaudyje, duodamas klasine 
toninio ritmo formą ir pastatęs 
mūsų poeziją ant tvirto pagrindo. 
Jo vienalaikiai ir pasekėjai reiškė 
tuos pačius idealus: tėvynės meilę, 
vieningumą, idealizmą, demokra
tizmą, etc. (Kudirka, Vaičaitis, 
Margalis, Dagilėlis).

1904 m. atgavus spaudą lietuvių 
kultūrinis gyvenimas atgijo ir įėjo 
i normalias vėžes (kiek leido caro 
valdžia). Vilniuje ėmė eiti laik
raščiai, žurnalai. Pasirodė gabių 
rašytojų- naujos temos, nauja for
ma. Tai- pomaironinis laikotarpis.

Neoromantinė lyrika (simboliz
mas, estetizmas, imprezionizmas), 
Prancūzijoje, Italijoje ir kitur pa
siekusi, net dekadentizmo, atsilie
pia ir Lietuvoje.

1907 m. išleistoj „Gabijoj" — (A. 
Baranauskui paminėti) jau visiška 
motyvų ir ypač formos laisvė. | 
Vėliau po Didž. karo tos formos 
laisvės (net egzaltuotos), siekė „4 |

teigtas ir geras choras, B. Pakšto 
(buv. Liet. Liaudies ansamblio kon
certmeisterio) vedamas kuris sto
vykloje koncertais linksmino ir ki
tas tautas, nes gyveno estų, latvių 
ir lenkų. Be šio dar buvo J. Grim- 
skio vedamas choras. Savo ištrė
mimo metinėse, chorai buvo suruo
šę didžiuli koncertą, kur programo
je davė dvidešimt lietuviškų dainų 
ir dvi norvegui, norvegiškai padai- 

|navę. Vienas didžiausių koncertų

Koncertas geriausiai pasisekė ir, 
het norvegų laikraščiai gražiausiai 
paminėjo ir kartu iškėlė lietuvių 
dainos skambumą, gražumą. Cho
ras yra pakviestas koncertuoti į 
Oslo ir kitur.

Neatsiliekama ir sporte. Yra fut
bolo ir tinklinio komandos, kurios 
turėjo kelias rungtynes Su estais, 
latviais ir lenkais ir gerais rezul
tatais išėję. Paminėtina, kiek vėliau 
įsisteigusi krepšinio komanda ir 
rungtynėse su estais laimėjo 43:4. 
Sportui vadovauja A. Štreimikis. 
Apskritai paėmus, sporte lietuviai 
pirmaujantieji.

Šiuo metu, Norvegijoj, anglams, 
amerikiečiams, Raud. Kryžiui ir 
Lietuvos garbės konsului p. Han
senui, moraliai ir materialiai pade
dant, gyvenimas neblogas. Daug 
reiškia ir Lietuvių gražus, kultū
ringas sugyvenimas su kitomis 
tautomis ir glaudus bendradarbi
avimas su vadovybėmis, kas at
siliepia ir pas anglus, amerikiečius. 
Visur lietuviai turį gerą vardą ir 
stengiamasi geriau aprūpinti. Pas
kutiniu laiku lietuvių skaičius kiek 
sumažėjo, išvyko pas gimines, pa
žįstamus ir ten apsigyveno.

V. Sodelis

Vytė Nemunėlis

MES NE LAPAI
Mūsų pievos mums žydėjo, 
Ežerėliai — mum liūliavo, 
Bet atėjo rudenėlis, 
Ir nukrito labai klevo.

Ir nuvyto visos gėlės, 
Ir pravirko mūs tėvynė: 
Sunkios kojos svetimųjų 
Laukelius visus sumynė.

Mes ne gėlės — nenuvytom, 
Mes ne lapai — nenukritom, 
Mes dar Lietuvai parnešim 
Šviesų, šviesų laisvės rytą.

Vėl pavasarių šilkiniai 
Vėjai glostys mūsų sodus,
Vėl, kaip sapnas bus tos dienos 
Ir tos vargo naktys juodos.

ginalus poetas. Jo „100 pavasarių" 
buvo kitiems pavyzdys; jis veikė 
jaunąją kartą net gyvu asmeniu. 
Tik jis daug blaškėsi, ieškodamas 
ko naujo, ir anksti mirė, hespėjęs 
savęs išsemti.

Dabartiniu metu populiarūs jau
nieji lyrikai: Jonas Aistis (Alek- 
sandriškis), Bern. Brazdžionis, A. 
Miškinis ir daug kitų talentingų 
poetų.

Dramaturgas žymiausias (dau
giausia Lietuvoje vaidintas) — P. 
Vaičiūnas.

Apysakomis ir novelėmis ryškūs: 
A. Vaičiulaitis, J. Grušas ir kt.

Literatūros kritika pas mus A. 
Jakšto pradėta ir tęsiama Radzi- 
kausko, B. Sirakūzino, Radžvilo, 
Ambrazevičiaus, M. Miškinio- ne
buvo pasiekusi tvirto ir nuoseklaus 
pagrindo., neigijo aiškios krypties, 
o tenkinosi paskirų dalykų atsitik
tiniu nagrinėjimu. Todėl greta 
rimtu straipsnių spaudoje buvo 
menkesnės vertės recenzijų. Tin
kamos kritikos stoka, gal būt, ne
pakenkė pačiai literatūrai, tik nepa
dėjo plačijai visuomenei išsiugdyti 
literatūrini skoni nei išmokti zavė, 
tis talentais. Kaip ankščiau (19 a. ir 
20 a. pačioje pradžioje) mūsų 
poezija buvo glaudžiai susirišusi 
su tautos gyvenimu (iš jos kilo ir 
ja veikė, jai vadova), taip pas
kutiniu laiku šie dalykai tartum 
išsiskyrė: rayštojai prieškaitavo 
visuomenei abuojumą, o ši kriti
kavo rašytojus, kad esą atitolę 
nuo aktualijų. Beabejo, tai turėjo 
būti pereinamoji dvasia — prieš 
pat šitą griaunamąjį Europos karą.

Julius Sakelė

Ar svarbu dabar mokytis buhalterijos
Daug kas iš mūsų dabar turi la

bai daug laisvo laiko ir nežino, ko 
stvertis iš nuobodumo. Kitą vėl 
vertus girdime labai išmintingus 
raginimus mokytis, ruoštis darbui 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o blo
giausiu atveju ruoštis tam, kad ir 
svetur gyvenant galima būtų pa
doriai pelnyti duonos kąsnį. Bet ko 
mokytis, kaip ruoštis. Lankyti 
pradžios ir aukštesniąsias moky- 
klaS'Savaime suprantamas dalykas 
(jei tik jos prieinamus). ■ Bet yra 
nemaža jaunuolių* abiejų lyčių, 
kuriems ilgesnis bendro pobūdžio 
mokyklų, bet nuo jų galutinai ati
trūko. Ko jiems mokytis?

Žinoma, į tokį klausimą nega
lima duoti vieną visiems tinkamą 
atsakymą. Čia daug sveria as
meniški gabumai ir palinkimai. Be 
to, ir tos sąlygos, kuriuose rei
kėtų mokytis. Labai geras ir tikras 
dalykas mokytis statybos amato, 
technikos ir mechanikos srityse. 
Tokiems specialistams visur darbo 
susirastų. Bet kas mokytis tiems, 
kurie turi daugiau palinkimo gry
nai ir proto ir protinių kombinaci
jų darbui? Svarbiausia surasti to
kią profesiją, kuri būtų reikalinga | 
ir Nepriklausomoje Lietuvoje ir iš 
kurios būtų galima verstis gy
venant, kad ir laikinai, svetur. |

Vilniaus senamiesčio gatvėj

Viena iš tokių profesijų neabejo
tinai yra buhalterio profesija. Bu
halterija yra tarptautinis dalykas. 
Jos pagrindai yra visur tie patys. 
Beabejonės, įvairiuose kraštuose, 
ir srityse ji įvairuoja, bet pagrin
das tas pats. Buhalteris gali savo 
profesija verstis svetimame krašte 
ir nemokėdamas visai tobulai kal
bos to krašto, kuriame jis gyvena, 
Buhalterijai kalbos mokėjimas nėra 
pagrindinis dalykas.

Ateityje, Nepriklausomoje Lietu
voje, atrodo, buhalteriai bus tik
rai labai ieškomi. Juk kursis nau
jos imonės. bus didžiuliai atsta
tymo darbai vykdomi. Visuose 
šiuose darbuose pirmas žingsnis 
prasidės nuo sąmatos, nuo apskai
čiavimo, vienu žodžiu, nuo buhal
terijos.

Yra daug žmonių, kurie mano, 
kad buhalterija yra labai sausas, 
grynai mechaniškas darbas, iš 
kurio7 per visą savo amžių jau to
liau nebenužengsi. Tai klaidingas 
galvojimas. Buhalterija visur stovi 
kiekvienos imonės, kiekvieno biz
nio centre. Tai yra, jei taip galima 
pasakyti, vado vaujamo organo 
pats jautriausias, pats gyvybingi
ausias nervas. Į buhalterija suplau
kia visos biznio gijos. Buhalteris 
pirmutinis gali pastebėti, kur p«yp- 
sta biznis, ar jis kyla aukštyn* ar 
rieda į bankroto bedugnę. Iš bu
halterijos gauna biznio savininkas 
visus pavojų signalus arba džiaugs
mą pranašaujančias žinias.

Todėl buhalterija yra geriausia 
praktiško biznio mokykla. Todėl 
ne retas dalykas, kad iš gero su
manaus ir judraus buhalterio ne
trunka pasidaryti biznio direk
torius ar šiaip savistovus biz
nierius. Bendrai paėmus apgailė
tinas tas įmonės direktorius ar sa
vistovus biznierius, kurs apie bu
halterija nenusimano ir be buhal
terio patarimo negali ir žingsnio 
žengti.

Bet buhalterija reikalinga ne 
vien didelėms įmonėms. Ama
tininko dirbtuvė dažnai žlunga 
vien dėl to, kad nemokama apskai

čiuoti, nemokama darbo finan
sinių rezultatų numatyti.

Taigi, buhalterija gali užtikrinti 
pragyvenimą svetur, o ateities Lie
tuvoje suteikti visai gražių per
spektyvų. Žinoma, buhalterijos 
išmokti iš laikraščio ar vadovėlio, 
negalima. Čia reikia mokyklos, o 
svarbiausia praktikos darbo toje 
srityje. Tačiau šiuo laiku, kai 
mokyklų dar nėra, o vadovėliai 
taip pat dar neprieinami, lietu
viškas laikraštis daug gero savo 
tautiečiams padarytų, leisdamas, 
kad ir kukliai (dėl vietos stokos) 
savo laikraštyje aiškintis finansų 
ir atskaitomybes klausįmus. Toksai 
viešas klausimų gvildenimas ne 
vieną lietuvį nukreiptų į šios 
įdomios ir naudingos profesijos 
vėžes.

5
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Sv. Mykalojaus bažnyčia Vilniuje

A. S.

Mintys lapkričio 23—ja
Karai nebuvo ir nėra mūsų tau

tai naujiena. Būta tautos istorijoje 
laikotarpiu., kada Lietuvos kariuo
menė iš kovos lauko grįždavo tik 
kaip nugalėtoja. Tai buvo mūsų 
tautos ir valstybės klestėjimo lai
kotarpiai. Buvome tarp vakarų ir 
rytų Europos ne tiktai ekonominiu 
ir kultūrinių, bet ir kariniu tiltu, 
turėjusiu ir pasaulinės reikšmės — 
Vytauto kovos su totoriais, Grun- 
waldo, 1919 — 20 metų mūsų ka
riuomenės kovos del nepriklau
somybės atstatymo. Tai buvo lai
kotarpiai, kai lietuviai kovose už 
Lietuvos laisve, savo krauju 
aplaistė savo gimtąją žemę.

Žinome ir liūdnų, tautos išgy
ventų laikų, mūsų smukimo ir ga
lutinio nepriklausomybės praradi
mo laiku. Prisiminkime sukilimus, 
rodžiusius pasauliui mūsų tautos 
gajumą ir aspiracijas, daromas 
mums svetimųjų skriaudas ir ska
tinusias kovoti del nepriklausomy
bės ir tautų bei žmogaus laisvės.

Iš pirmojo Pasaulinio Karo griū
vėsiu, savo jėgomis ir pastango
mis bei kilnių Lietuvos sūnų krau
ju, atstatėme savo valstybe. Pra
sidėjus artram Pasauliniam Ka
rui, mes vėl ją praradome.

Pažvelkime i paskutini konspi
racini laikotarpi. Ar mūsų nuola
tos kyląs pasipriešinimas nesudarė 
naciniams okupantams daug rū
pesčių. Per tris okupacinius metus 
naciai vis griežtesnėmis priemonė
mis nesugebėjo mūsų tautos pa
syvaus pasipriešinimo palaužti. 
Visi Gen. Komisariato potvarkiai 
atrodė leidžiami tik tam, kad mes 
ju nevykdytume. Nežiūrint kritiš- 
kiausio mūsų tautai meto, naciams 
nepasisekė sukurti nei vieno lie
tuviško SS dalinio.

Nestiprino nacių pajėgų prie
varta sudaryti transporto talkinin
kų, statybos ir savisaugos daliniai. 
Iš jų kai kurie ištisai, kai kurie 
per 50% dezertyravo. Suprantama, 
kad pogrindis, su savo skaitlinga 
spauda, vaidino sprendžiama vaid
menį. Žodžiu, kur buvo reikalas 

aukotis už tautos reikalus, netrū
ko pasiryžėlių tiek moterų, tiek 
vyrų tarpe. Didvyrių minėjimo 
proga, bent mintimis turėtume 
juos prisiminti.

Taip, karas vyko, tauta turėjo ir 
turi pakelti daug sunkumų.

Su atomine bomba pradedamas 
naujas laikotarpis, paremtas visų 
laisve mylinčių tautų teisingumu, 
demokratija bei didžiausiu solida
rumu. Tik tam yra pralieta tiek 
daug kraujo bei ašarų ir pakelta 
tiek vargo I

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Rašytojų sąjungos pirminin
ku išrinktas Petras Cvirka, o se
kretorium — Augustinas Gricius- 
Pivoša.

— Teatralia ruošiasi minėti Kipro 
Petrausko 60 metu amžiaus sukak
ti.

— „Pravdos” pranešimu Lietuvo
je veikia du markszimo-leninizmo 
vakariniai universitetai, 10 vakari
niu komunistų partijos mokyklų 
ir vienas seminaras, pavadintas 
„Lietuvos Respublikos vadovau
jančiam aktyvui paruošti”.

— Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demiją vokiečiai susprogdino trauk
damiesi iš Lietuvos.

— Vilkaviškio ir Šakių apskrity
se neliko nei vienos bažnyčios, 
jos nunaikintos pernai per mūšius.

— Naciai susprogdindami Radvi
liškio bažnyčią, užmušė keletą be
simeldžiančių moterų.

— Akmenės bažnyčia Ibaai ap
daužyta. apardyti bažnyčios šonai, 
išdaužyti langai, nukritę bokšte
liai su kryžiais ir kt.

— Vilniuje ivyko Lietuvos val
stiečiu jaunimo suvažiavimas, tik
slą apsvarstyti jaunimo uždavi
nius.

— Panevėžio antrasis liaudies 
teismas nubaudė už valstybinių 
prievolių sabotavima du Alinavos 
kaimo ūkininkus (kaip jie vadina 
buožes): Mykolą Aleliūna 4 metais 
kalėjimo ir Zigmą Rečiūna — tri
mis metais laisvės atėmimu ir jų 
turtas konfiskuotas. Pirmasis turė
jo 30 ha ir antrasis — 20 ha že
mės. Na ir buožės!

— Biržū linu audinių fabriko 
„Siūlas" direktorium yra Kuginas, 

Šiaulių avalynės fabrikas „Vikto
rijų^' (ankščiau „Batas") direkto- 
rium-Urbanavičius.

— Valstybinio plant*. komisijos 
pirmininku yra M. Sumauskas, tek 
stilės tresto valdytojas — Domni
nas, siuvyklų ir trikotažo tresto 
valdytojas — Kubickis, lengvosios 
pramones liaudies komisaras. — 
Teriošinas. LKP (b) CK pramonės 
skyriaus vedėjas-Ozarskis.

— Cukraus fabrikai karo sugriau
ti ir imamasi atstatyi. Panevė
žio fabrikas ims tuoj dirbti, o Pa
venčių- atstatymas ilgiau užsitęs 
ir Marijampolės- pasieks kitus me
tus.

Daugiau dėmesio 
tautiniams komitetams
Mes Vokietijoje sudarome di

desnes ar mažesnes kolonijas, 
dažniausiai kartu su baltieciais. 
Tokiais atsitikimais mūsų valdan
tieji organai yra: komendantas, 
lyderis ir tautiniai komitetai. Be
tarpiškai rinkikų priklausantis or
ganas yra tautinis komitetas. Jis 
yra kolonijos vienur pavyzdingo, 
kitur netinkamo susitvarkimo vei
drodis. Tą aiškiai matome prisi
minę kai kurių kolonijų komitetų 
darbą ir skriaudas, kurias teko 
patirti patiems stovyklos gyvento
jams.

Nepaslaptis, kad i stovyklas yra 
pakliuvę ir demoralizuoto elemen
to, kuris ardo stovykloje nusta
tytą gyvenimo tvarką.

Pirmas tautinio komiteto užda
vinys yra vesti griežtą stovyklos 
kovą su tokiais žmonėmis, taikant 
bausmes iki pašalinimo iš sto
vyklos. Kai kurių komitetų atski
rų narių aiškinimas, kad tai butų 
nedemokratiška, yra klaidingas. 
Demokratija garantuoja laisve tei
giamiems veiksniams, bet su ar
dančiais veiksniais pav. girtuoklia
vimu, chuliganizmu, spekuliacija 
ir kita, kovoja kuo greičiausiai.

Antrasis komiteto uždavinys - 
kreipti ypatingą dėmėsi i beša
lišką visų kolonijos piliečių trak
tavimą. Tam atsiekti yra reikalin
ga, kad tautinis komitetas tvarky
damas vidaus reikalus prisilaikytų 
socialinio teisingumo: maisto, dra
bužių ir butų tvarkymo srityje, 
taip pat skirstant bendruosius ko
lonijos darbus gyventojų tarpe. 
Todėl komitetai turi tais klausi
mais laikytis aiškiai ir turėti tam 
reikalui vienodą: veikimo liniją. 
Kitaip sakant, jeigu pav. tenka 
gyventi ankštai-tai visiems, jeigu 
erdviau- irgi tas pats. Darbingieji 
kolonijos-* gyventojai bendruosius 
stovyklos darbus atlieka taikant 
jiems tolygų darbo kiekio apkro
vimą.

Suprantama, kad ir tobuliausias 
Į komitetas neįstengs patenkinti 
visų, bet akylus kolonijos gyven
tojas visuomet prieis išvada, kad 
pasitaikę sunkumai ar negalavimai 
tokio komiteto veikloj yra ne dėl 
jo kaltės, bet bendrai, dėl sunkios 
pokarinės būklės.

Jeigu, kurioje nors kolonijoj, 
tektų perrinkti komitetus, ar to
dėl, kad kadencija pasibaigė, ar 
kad susidarė tam kitokių priežas
čių, visuomet aktyviai pasisaky- 
mime už asmenis, kurie sugeba 
pakilti virš asmeniškumo ribų ir 
tokiu būdu galėtų būti mūsų 
reprezentantais tautiniuose komi
tetuose.

Dipl. inž. B r. Galinis

York Times Hali. Kauno Bazilikos prieangy

— Prof. K. Pakštas keliauja po 
Ameriką su paskaitomis. Kelionė
je gali išbūti net iki pavasario.

— United Lithuanian Relief 
Found of America Inc., Brooklyne 
praneša kad neseniai į Europą 
išblaštytiems lietuviams pasiųsta 
110.000 svarų drabužių. Taip pat 

I atitinkami kiekiai pasiųsti vitami
nų, kondensuoto pieno ir vakams 
reikalingiausių dalykų.

— Vytautas Bacevičius lapkričio 
mėn. turėjo du koncertus New-

Kultūrinės naujienos
(Amerikoj ir Vokietijoj)

— Dail. Dobužinskis ruošia savo 
grafinių darbu paroda. Numato 
išstatyti ir tapybiniu darbu. Be to, 
dail. Povilas Osmolskis ruošia sa
vo karikatūrinių darbu paroda iš 
šių dienų gyvenimo ir aktualijų.

Poetas Benediktas Rutkauskas- 
Rutkunas ruošia spaudai savo 
naujausių eilėraščiu ir baladžių 
rinki. Numato duoti ir novelių. 
Taip pat numačius paruošti spau
dai ir poetė Elena Zalinkeviciutė- 
Petrauskienė — Alė Sidabraitė.

— Gunzenhausene atidaryta lie
tuvių knygų leidykla ir pradžioj 
išleidžia debiutantų: M. M. Myko
laitytės ir M. Mažeikos eilė
raščius „Po svetimu dangum" var
du. Atiduota spausdinti Dick Whit
tington anglu kalbos vadovelis- 
pratimai su žodynėliu.

— Detmolde išėjo Aitvaro išlei
stas skautų kalendorelis 1945—46 m. 
„Budėk.” Turiny: kalendoriumas 
skautų įstatai, isakmay, Lietu
vos himnas, skauto maldos ir gie- 
mes ir šiaip įvairūs patarimai.

— Amerikoje išleidžiama kun. 
dr. K. Gečio knyga, apie Lietuvą, 
pavadina „Katalikiška Lietuva". 
Knyga išeis lietuvių ir anglu kal
bose. Be to, kun. Chase parašė 
knygą „The story of Lithuania" 
(Lietuvos istorija".

— Uragvajuje išėjo mėnesinis 
žurnalas, skirtas kultūrai, mokslui, 
menui ir lietuviu tautiniams reika
lams, pavadintas „Laisvoji Lietu
va".

— Clevelande einąs savaitraštis 
„Dirva" 1937 m. vasario men. pra
dėjo registruoti mirusius lietuvius 
Amerikoje. Registracija tęsiama. 
Ir iki šiol mirusiu skaičius pasiekė 
net 15 000 žmonių, neskaitant, 
fronte žuvusių.

— Kaip Amerikos lietuviu spau
da praneša, paruošta yra knyga 
apie Lietuvą, Pavadinta „Timeless 
Lithuania". Turės apie 300 pusla
piu. Viršelis papuoštas foto mon
tažu ir bus atspaustas trimis spal
vomis. Paruošė Europoje gyveną 
lietuviai žurnalistai.

— Brooklyne, rugsėjo mėn. 4 d. 
mirė žymus senosios kartos veikė
jas, buvęs ilgametis seniausios or
ganizacijos „Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje", sekretorius Anicetas 
B. Strimaitis. Dirbęs „Vienybes" 
redakcijoje ir plačiai bendradar
biavęs kituose laikraščiuose.

— Vienas didžiausiu Amerikoje 
lietuvių dienraščiu yra „Draugas", 
einas Čhicagoje ir kita metą mi
nintis 30 metų ėjimo sukaktį. (Išė
jo pirmas numeris 1916 mt. kovo 
31 d.) Pradžioje ėjo savaitraščiu, 
bet su pertraukomis. Nuo 1919 me- 

l tu eina dienraščiu. Vyr. redakto- 
! riais buvo: a.a. prof. dr. A. Ma- 
liauskis, vysk. prof. Pr. Bučys, prof. 

Į dr. K. Pakštas, a.a. arkivysk. J. 
Į Matulevičius ir kiti. Šiuo metu re
daguoja ilgametis redaktorius ra
šytojas Leonardas Simutis-Silelis. 
Redakcijos kolektyvan įeina: J, 
Tumasonis-Brandukas. Ig. Sakalas, 
Pr. Gudas ir kiti. Dienraštis pui
kiai vedamas, iliustruotas, turi 
įvairius skyrius ir atstovybes kiek
vienoj kolonijoj.

— Iš Prancūzijos pranešama, kad 
žymus lietuviu rašytojas ir diplo
matas Jurgis Savickis sunkiai ser
gąs. Turėjo net tris priepuolius ir

Iš kaimynu spaudos
„S1owq Polskie", 1945 - XI - 11d., 

Nr. 38 ponas I. M. straipsnyje „Ti
kime” sako, kad 6 milijonai karių, 
tremtiniu, buvusių kalinių-kanki- 
ni, kurie kai buvo sprendžiamas 
Europos, o gal ir viso pasaulio li
kimas, stojo i kovą norėdami rea
lizuoti tuos šūkius, dėl kurių da
bar kaipo pergalėtojai turi gyven
ti. Apžvelgia dabartinę lenkų iš
eivijos padėti ir sako: „Tikime, 
kad pasaulis eis paskui sąžinės
balsą, o ne paskui kalkuliaciją, 
garbės balsą, o ne paskui intere
sus. Tikime ir mes čia, ir tie, ku
rie yra ten, ir tie kurie krito, ir 
tie kurie pasiruošę žūti, nes 
mūsų nepriklausomybės obalsis ir 
mūsų laisves šūkis yra jusu- šū
kiu, nes mūsų ir jūsų idealai 
sukrešėjo bendrai pralietame krau- 
juje ir bendrose apie naująjį 
žmogų svajonėse, nes kelias i jūsų 
sostines iš rytų veda per Vilnių 
Lvova ir Varšuvą”.

Tame pat numeryje yra straips
nis: „Gen. Anderso II-sis Korpas" 
Šiame straipsnyje trumpai apžvel
giama lenku legijonų kovų tikslai 
ir sakoma, kad gen. Anderso įteikė 
Popiežiui Pijui XII ringrafą. Yra 
Įdėta ringrafo įteikimo momento 
fotografija. Žemiau patalpinta Po
piežiaus Pijaus XII laiško rašyto 
gen. Anders'ui fotografija, o to
liau seka šio laiško vertimas. Po
piežius laiške reiškia padėką gen. 
Anders už įteiktąjį ringrafa ir kar
tu siunčia jam Apaštališkąjį palai
minimą. Laiškas baigiamas taip: 
„To mes ypatingu būdu Jūsų ir 
Mūsų Lenkijai maldaujame šven
čiausiąją Mergele, kurią Aušros 
Vartų ir Censtachavo Sanktua- 
riume ypatingesniu pietizmu gar
binate," . . . Laiško data: 1945-1- 
27d.

„Dziennik Žolnierza A P W" 1945. 
10. 31 d., Nr. 614 (29) VIII straips
nyje „Atlanto Chartos dvasia" na
grinėja JAV Prez. Trumano kalba 
ir tarp kitko rašo: „Taip pat giliai 
esame isitikine, kad tikroji taika 
tik tuomet galės būti užlaikyta, 
jeigu pasaulis sugebės pasipriešin
ti visiems sienų pakeitimams, 
įvykdytiems be užinteresuotu gy
ventoju laisvai pareikšto sutikimo. 
Pripažindami, kad šis punktas pa
liestas (ir tai labai aiškiai sufor
muluotas) prez. Trumano kalboje, 
konstatuojame, kad i rytus nuo 
taip vadianimos Curzono linijos 
Sovietu prijungimas nebuvo ir 
nėra gyventojų valia atliktas.

A. Dundulis.

kraujaplūdžius per gerkle ir nosį. 
Yra pradėjęs rašyti savo atsimini
mus ir iš šio karo įspūdžius, „Že
mė dega" vardu. Turi paruošęs 
spaudai apysakų rinkini.

— Wurzburge-Seeligenstadto sto
vyklos kultūros ir švietimo vado
vybė skelbia dramai, komedijai ir 
monologui parašyti konkursą. Pre
mijos iki 500 mafkių. Terminas iki 
gruodžio mėn. 1d. Vadovu yra ra
šytojas Simas .Urbonas.
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Amerika stipriausia pasaulio jėga
U.S.A. yra stipriausia šiandien 

pasaulio jėga. Bet nei vienam kra
štui si jėga negrąsina. Taip kal
bėjo Atflee USA senate ir Zemųr 
ju Rūmu specialiame posėdyje.

Abieju Rūmų visi atstovai buvo 
susirinkę. Net galerijos buvo per
pildytos. Tik sis antrasis pasau
linis karas privedė prie to, kad 
svetimšaliai galėjo kalbėti kon
greso posėdyje. Churchilis ir Ma- 
kenzi-King buvo pirmieji, kuriems 
ta garbe atiteko.

Attlee pradėjo savo kalbą padė
kodamas Sąjungininkų Karo Va
dams, Trumanui, Churchuliui ir 
Stalinui, sąjungininkų stabų vir
šininkams, gen. Eisenhoweriui, 
Mac-Arthurui ir Admirolui Ni- 
mitzui.

Pareiškęs, kad jis ir prezidentas 
Trumanas dalyvavę pirmajame pa
sauliniame kare, britu uzs. reikalų 
ministeris pasakė, kad nei vienas 
is susirinkusiųjų nebutu pergy
venęs antrojo pasaulinio karo, jei 
visi sąjungininkai nebūtų pilnai 
išpildė savo prievolių ir jei J.A.V. 
savo pasaulinės galios ir sau pa

Įvykiai Kinijoje
Amerikos pasiuntinys Kinijai p. 

J. P. Hurly, būdamas Amerikoje 
pareiškė, kad Kinų komunistai gau
tus iš japonų ginklus naudoja sut
virtinimui savo specialios vyriau
sybės, kuri veikia prieš centralinę 
vyriausybe Tschungkinge. Kad Ki
nijos piĮietini karą isklėsti, Japo
nijos karinės pajėgos buvo priver
stos savo ginklus atiduoti politi
nėms partijoms arba generolams, 
kurie savo šaskaiton veda ši karą. 
Amerika Kinijoje neturi jokiu im
perialistinių tikslu, ji tik nori, kad 
Kinijoje būtu sudaryta demokrati
niais principais paremta tautinė 
vyriausybė.

Šiandien išsikėlė tūkstančiai ki
nu karių Tšingtao, kurie yra ame
rikiečiu apginkluoti. Jie buvo 7 
amerikiečiu Tolimųjų juru laivyno 
laivais iš Kawloono i Šantungo 
provincija atgabenti. Išsikelimas 
Tšintao pavyko, nesutikus jokių 
pasipriešinimų.

Tuo tarpu prie Schankheikwano- 
Kinijos Mandžiūrijos pasienio, 
vyksta tarp kinų cen tralinės vy
riausybės ir komunistų pajėgu gy
vos kautynės. Rusijos kariuomenė 
Mandžiurijoje evakuojasi iš šio 
krašto pilnu tempu. Kinų komuni
stai užima tuojau šias rusu eva
kuotas sritis ir ten Įsitvirtina pirm 
negu kinų centralinės vyriausybės 
kariuomenės daliniai ten atvyksta. 

Motiejukas

SENAS ANSAMBLI-NINKAS
Feljetonas

Ar norit su manim susipažinti?
O — būtinai! Esu šis tas, kaip matot.
Juk net miegodams išlaikau aš gestą rimtą, 
Taip pat — visuomenės veikėją suvaidint aš pratęs.

Dabar lyg kiek sunkoka, man iš tikro gaila, 
Kad vado idealas taip niekingai žlugo — 
Negi aš lygus kiekvienam eiliniam kvailiui? 
Tiek to. Juk Šveikaą iš visų nelaimių išsisuko . . .

Prastiems deduos didžiausio mokslo žmogum, 
Gerbiuosi titulais, nors tie-pernykšcio sniego vertės, 
O kur apmaut jau negaliu ir daros nepatogu — 
Išgelbsti lengvą kaili — demokrato vardas.

Aš vaidinu kasdien — visiems, tik nieks to nesupranta, 
Ir moku lenktis i visas puses, net — atbulas žygiuoti . . . 
Todėl gerbiu pajacą ir baleto meną šventą: 
Juk reikiair elitui.— tauriai pasijuokti ...

Kilniausia pareiga — bet kur pirmininkauti,
Tik jei ten kitas — žiauriai kritikuoju! 1
Tai mano paslaptis —: net zuikius du nušauti, 
Ir taip žengiu pirmyn vadų taku didžiuoju . . .

vyzdžio neturinčios pramonės ir 
ūkio, nebūtų be jokių sąlygų pa- 
vedusios vienam bendram tikslui.

Mes visi gerai žinome-, kad 
Amerika niekad neparfaudojo savo 
jėgos tik savo tikslams arba ko
kiems nors imperialistiniams sie
kimams. Jos, musų, kaip ir visų 
jungtinių tautų karo pajėgos, nie
kur kitur nebus panaudotos, kaip 
tik užtikrinti pasauliui taiką ir ap
siginti nuo užpuoliko.

Del nauju išradimų lėktuvu susi
siekime, nei vienas kraštas negali 
džiaugtis vesdamas izoliacinę poli
tiką.

Šiandien gynimosi linija nuo 
užpuoliko negali būti kalnai, jūros 
ir net okeanas, ir gal po kelių 
metu bus pažengta taip toli, kad 
Kiekviena pasaulio dalis bus 
neapsaugoma.

Po to Attlee pareiškė, kad jo su 
prez. Trumano susitikimo tikslas 
buvo išsiaiškinti klausimus, kurie 
kilo del atomo energijos išradimo. 
Apie pasitarimu pasekmes bus 
duotas abiejų valstybės vyru bend
ras pareiškimas. (Sch. L.)

Tuo pat metu pranešama apie 
pradėta naują komunistų ofenzi- 
va Sulynau provincijoje, kuri pri
klauso vidurinei Mongolijai. Ame
rikiečių žinių pranešėjas G. Wang 
praneša, kad ten komunistai svar
biausius Paotowo ir Kweisui gele
žinkelių mazgus yra jau užėmę, 
taip pat paimti 8 didesni miestai 
Šantungo provincijoje. (Sch. L.)

JAV uzs. reik. min. Byrnes apie 

atomine ir bakterinio karo pravojus

Gimimo dienos proga. JAV užs. 
reik. min. J. Byrnes lankėsi savo 
gimtajame mieste Charleston, kur 
pasakė kalba. Jis pareiškė, kad nu
metus ant Hiroshimos pirmą ato
minę bomba visiems paaiškėjo, jog 
civilizuotas pasaulis atominio karo 
nepergyventų. Atominės bombos pa
gaminimo paslapties išlaikymo lai
kas nereikia be reikalo ilgai tęsti. 
Jungtinės Valstybės turėjo galvoj 
visų pasaulinės taikos sąjungos 
narių bendradarbiavimą. Be bendrų 
visų paisaulio tautų pastangų nebus 
jokios patvarios ir tikros apsaugos 
nuo atominės bombos ir taip pat 
nuo bakterinio karo, kuris yra dar 
blogesnis naikinimo būdas. Neuž
tenka panaikinti tik atomini ir bak
terini karą; pats karas turi būti 
panaikintas. (NZ)

Žiburiai

sr. • •'-•/-p, Žičkus
-i • h. • ■•ii -

Per Vokietijos kalėjimus
Insterburgas. Smulki krata. Įspė

jimas nelaikyti kamerose degtukų, 
ziebtuvelių ir peilių. Pas ką bus 
rasta, tas bus -šaudomas vietoje. įr 
vėl mes sėdime mažose celėse. Ne
laime, užtinku mažą lenktinį pei
liuką, kuri kratos metu buvau pa
miršęs. Beldžiu i duris. Sargas ati
daro. Paduodu ir atsiprašau uz 
neapsižiūrėjimą. Sargas kerta per 
galvą raktais. Tai tik pradžia. Nuo 
to laiko mažai buvo dienų, 
kuriomis nebūtų kuris nors is mū
sų lietuvių mušamas, spardomas ar 
kitaip kankinamas. Tardymas buvo 
užsibaigęs, tačiau kankinimai ne. 
Ir dažniausiai mes patys nežino
jom, uz ką.

Kalėjimas buvo nedidelis — vos 
keli šimtai kalinių. Jame sėdėjo 
beveik visų Europos tautų poli
tinių kalinių. Lietuviai sudarė dau
guma.

Dienos bėgo. Mes mažai valgėm, 
daug dirbom.

Viena sekmadienio rytą mus su
rakino po du, susodino i policijos 
masiną ir išvežė. Stotyje jau laukė 
specialus vagonas — kalėjimas. 
Jo sienose radom lietuviškų pa
vardžių ir užrašų. Supratom, kad 
mes ne pirmieji, kad juo jau buvo 
vežti lietuviai. Kelionė sunki; 
vieno kvadratinio metro celėje sė
dėjome net po 6 žmones. Kur mus 
vežė, nežinojom.

Karaliaučius. Čia vėl surakinami 
ir vežami i policijos Kalėjimą. Mus 
veda laiptais ir koridoriais. Girdisi 
mušamu žmonių šauksmas, net mo
terų. Sustojame. Atidaro kameros 
duris. Nedidelėje kameroje apie 
60—70 vyrų, pusnuogių ir prakai
tuotų. Sienos ir lubos raudonos 
nuo sutrintų blakių. Koks čia oras, 
netenka ir kalbėti. I šią kamerą 
suvaro ir mus. Kameroje pirmą 
kart pamatome, kaip kaliniai pa
naudojami kitu kalinių mušimui: 
policininkas atidaro duris, Įbėga i 
kamera kalinys ir pradeda kurį 
nors mušti.

Naktį praleidžiame mažutėje ka
meroje, i kuria suvaro apie 50 
vyrų. Oras tvankus. Langų ati
daryti neleidžia. Visus gamtos rei
kalus atliekame i porą skardinių, 
stovinčių kampe. Tamsu. Skardinės 
pilnos, viskas teka ant grindų. At
sisėsti ar atsigulti nėra ant ko. Ko
jos neišlaiko ir susmunki ant mėš
linu grindų. Vienas kitas pradeda 
šaukti ir apalpsta. Pagalbos jokios. 
Kitoje kameroje girdisi baisus pa
mišėlio šauksmas. Vargšas pran
cūzas, jo nervai neišlaikė. Pasigir
sta sunkūs mušimo smūgiai, ir jis 
nutyla. Taip, gal jis niekada dau
giau nešauks...

Vėl grandinės ant rankų ir vėl 
vežami iš kalėjimo Į kalėjimą 
Alenšteinas, Soldau stovykla su įį 
„sakalais". Soldau kalėjimas, Tor- 
nau su šimtais blakių, Pozen ir, 
pagaliau, baisusis Landsberg/Warte.

Ruduo. Lietus pila nuo ryto iki 
vakaro. Mes alkani ir pusnuogiai 
dirbame lauke su kastuvais ir kir- 
komis po 10 valandų i dieną. Aš 
pradedu nebepaeiti, kitų laukia tas 
pats. Mus visur lydi revolverio, 
kastuvo, lazdos ir bizūno smūgiai. 
Čia tu turi eiti ir dirbti, kol tavo 
gyvybė užges.

Viena diena sužinome, kad 
esame kaltinami už valstybės 
išdavimą, ir esame perduoti Volks- 
gerichtui. Mūsų gyvenimo klau
simas pasidaro visai aiškus. Bent 
dauguma turėsime mirti.

Ateina žiema. Mes, kaip ir va
sara ar rudeni, pusnuogiai ir pus- 
basiai. Darbas tas pats. Tik tiek, 
kad dabar žemė pušalusi, ir tenka 
dirbti dar sunkiau. Maistas dar 
sumažėjęs. Kiekvieną dieną nuo 
bado, šalčio kankinimų ir sunkaus 
darbo retėja mūsų eilės, kurios pa
pildomos naujai suimtais. Kūčių 
dieną beeidamas krinta ir vienas

lietuvis studentais J. Viršila. Jis 
daugiau nebeatsikelia. Iš vargo, 
kančių ir bado jį* išgelbėjo mirtis. 
Keli mūsiškiai suserga atvira 
džiova.

Frontas artėja. Miestas evakuo
jamas. Iš kalėjimo paleidžiami kri
minaliniai nusikaltėliai. Politiniai 
vežami kažin kur tolyn. Tačiau 
nespėja visu išvežti, nes priešas 
atkerta geležinkeli. 35 tarpe ke
liolika lietuvių, vilkdami tris dide
lius vežimus, prikrautus sargų tur
to, varomi Berlyno link. Nebe
paeiname, griūvame ir vėl ke
liamės. Sužvėrėję saigai mus pa
lydi šautuvų buožėmis ir lazdomis. 
Aplinkui girdime kulkosvaidžių 
tratėjimą ir matome gaisrų pašvai
stes. Frontas čia pat. Tačiau mes 
baisiai vejami bėgame ir velkame 
vežimus.

Berlynas. Dienos metu kelių va
landų miesto bombardavimas. Su- 
grauna viena kalėjimo flygelĮ. Mes 
nejaučiame jokios baimės. Į bom- 
bordavima žiūrime, kaip Į koki 
išsigelbėjimą.

Ir vėl kelionėj. I nedideli bai
doką sugrūdami keli šimtai svar
besnių politinių kalinių. Kanalu ir 
Elbe vežami baisiose, nehigieni
škose sąlygose. Valgyti gauname 
kartais net trečia diena. Maistas 
labai blogas ir mažai. Perkrauna Į 
vagonus, ir po 14 dienų baisios 
kelionės pasiekiam Bayreuth.

Sužinome, kad mieste posėdžiau
ja Volksgericht. Kai kuriomis die
nomis iš mūsų kalėjimo nutei
siama ir sušaudoma net po ke
liasdešimt politinių kalinių. Jau
čiame, kad tas pats laukia ir 
mūsų.

Čia dar sumažinama maisto nor
ma. I dieną gauname apie 110 gra
mų duonos ir apie pusantro litro 
sriubos (teisingiau vandens). Nuo 
bado ir kančių miršta Kauno apy
gardos teismo teisėjas L Kurklie
tis. Kitų laukia tas pats. Sten
giamės gelbėti savo gyvybes viso
mis priemonėmis, valgydami, net 
žolę, slimokus ir kitokius šliužus.

1945 m. balandžio mėn. 14 d. 
ateina amerikiečiu kariuomenė ir 
mus išvaduoja. Neapsakomas dži
augsmas. Mes pamatom, kad ši 
kariuomenė neša džiaugsma ir 
laisvę šimtams tūkstančių politiniu 
kalinių ir milijonams nacių pa
vergtųjų. Iš kalėjimo mus išvada
vo. Tačiau kai kuriu negalėjo iš
gelbėti nuo mirties nei geriausia 
priežiūra ir maistas. Jie mirė, bū
dami jau laisvi, tačiau nukankinti 
to paties naciško rėžimo.

Dėl trijų didžiųjų valstybių 

konferencijos

Kaip iš Vašingtono pranešama, 
Sovietų Rusija bus pakviesta pa
reikšti savo saugumo pageidavimus 
ir visus teritorinius bei kitokius 
reikalavimus Rytų Europoj, kad 
tokiu būdu sudaryti tvirtus .visais 
klausimais tarptautinio bendradar

7 psi.

biavimo pagrindus. Kaip Reuteris 
prėndša, prez. Trumanas ir min. 
pirm. Attlee sutikę kaip galima 
greičiau dalyvauti konferencijoj su 
generalisimu Juozapu Stalinu. (NZ)

Sportas
Red. V. Gerulaitis 

Bregensas. .
Vietos lietuvių kolonija gavo 

progos pamatyti vėl puiku krepšini. 
Stipriai Voralbergo lietuviu rink
tinei buvo pakviestas to paties/ 
pajėgumo penketukas-amerikiecįų 
zonos rinktinė, kuri prieš savaite 
Augsburge prieš latvius ir estus 
išpiešė laimejima.

Svečiai tikrai irodė. savo pranaŠu- 
ma ir be pralaimėjimo žengusi 
Voralbergo rinktinė suklupo.

Vietinė rinktinė, sudaryta iš Bre- 
genso ir Liaudies ansamblio zaidi-
ku, vadovaujama musu žymaus 
krepšininko Baltrūno, turėjo nusi
leisti jaunųjų greičiui ir taikliems 
mėtymams. Iš karto „užkrovė" pra
džios avanso 12—0, svečiai baigė 
kelini rezultatu 24:10. Antrajame 
kėlinyje rezultatas dar šokteli iki 
54:22.

Žaidė: svečiai — Norkus I, Nor
kus II, Andriulis II, Andriulis III, 
Diliunas ir Sventickas, Voralbergo 
rinktinė — Baltumas (KTK), Ba
liukevičius, Motiejūnas (abu Kauno 
ASK), Lavrimavicius, Ruzgas, Si- 
linskas.

Antrąją diena svečiai be dideliu 
pastangų lengvai laimėjo prieš 
Bregenso lietuviu penketuką pasek
me 51:23.

Nekokia aikštė neleido abiem 
komandom parodyti puikaus žaidi
mo, bet ir taip žiūrovai po ilgesnio 
laiko pamatė gera zaidima ir kova.

Kartu su krepšininkais čia viešė
jo ir Augsburgo stalo tenisininkai. 
Kad ir nepilnos sudėties svečiai 
lengvai sudorojo šeimininkus sau
sai 9:0.

Svečiai žaidė sekančios sudėties: 
Gerulaitis, Jeršovas ir Norkus II; 
Bregenso komanda sudarė -.Gvildys
ll, Likanderis ir Žilinskas.
Konstanca.

Pats Konstancas lietuviais ne
gausus. Dar mažiau sportininku 
Tik prieš karo pabaiga čia atklydo 
ilgametė Lietuvos teniso meisterė 
V. Scukauskaitė ir V. Danauskaitė. 
Jos čia taip pat neužmiršo teniso 
sporto. Priešingai su atsidėjimu 
dirbo ir jau suspėjo pasiekti ke
letą laimėjimu net už Vokietijos 
sienų — Šveicarijoje.

V. Scukauskaitė turėjo 4 susi
tikimus. Iš kuriu tik viena pralai
mėjo, tai prieš Studer (Šveicari
ja — 43 m. meisterė) santykiu 6:1; 
4:6; 7:9. Tačiau revanšo rungty 
nėse V. Scukauskaitė pasirodė pra
našesnė (Kreuzlingen) ir tvirtai 
laimėjo santykiu 8:6; 6:4.

Schafhausene Scukauskaitė lai
mėjo du kartus prieš antraja švei- 
cariete Rambineli 6:1; 6:3; ir 6:1; 
6:2.

Neblogai pasirodė ir Danauskai
tė laimėjusi prieš šveicarietę Kurz 
santykiu 8:6; 4:6; 10:8.

Moterų dvejete gerai sukovoje 
Ščukauskaitė-Danauskaitė laimėjo 
prieš Studer-Kūrz (šveicarietes) 6:1; 
4:6; 6:2.
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Seimo Rūmai Kaune

1
v

Trijų Valstybių pareiškimas
Po Vašingtono pasitarimų tarp 

JAV prez. Trumano, Anglijos min. 
pirm. Attlee ir Kanados min. pirm. 
M. King paskelbtas pareiškimas 
apie atominę bombą taip skamba:

1. Naujų mokslinių atidengimų 
pritaikymas ginklų gamyboj ir 
vartojime i žmonių rankas Įdavė 
tokius naikinimo Įrankius, prieš 
kuriuos nėra pakankamo karinio 
apsigynimo ir kurių panaudojimas 
negali būti vienos tautos mono
poliu.

2. Mes norime su ypatingu užak- 
centavimu konstatuoti, kad atsa
komybė už tai, kad šie atidengimai 

Kauno kapinėse

būtų panaudoti žmonijos gerovei, 
bet ne naikinimo tikslams, nekren
ta jokiu būdu tik mūsų tautoms, 
bet visam civilizuotam pasauliui. 
Tačiau pažanga, kurią mes pada
rėme atomo energijos išvystime, 
mus įpareigoja imtis iniciatyvos. 
Mes susirinkome, kad aptartume 
tarptautinės akcijos galimybe, ku- 
panaudojimo glūdi apsisaugojime 
atomo energijos panaudojimą nai
kinimo tikslams, b/naujausia ir bu
sima mokslinio atomo energijos 
atidengimo ir jos pritaikymo pa
žanga palenkti taikos ir žmonišku
mo uždaviniams.

3. Mes esame Įsitikinę, kad vie
nintelė civilizuoto pasaulio apsau
ga nuo naikinančio mokslinių žinių

panaudojimo gludi apsisaugojime 
nuo paties karo. Jokia apsisaugo
jimų priemonių sistema negali lai
duoti tikro saugumo nuo atominių 
ginklu pagaminimo iš agresingos 
tautos pusės. Mes taip pat nega
lime pamiršti kitų ginklų ir karo 
vedimo metodų sukūrimo galimy
bės, kuri lygiai taip pat gali su
daryti pavojų civilizacijai, kaip ir 
karinis atomo energijos panaudo
jimas.

4. Kaip atstovai trijų kraštų, ku
rie geriausiai žino apie atomo 
energijos panaudojimą, pareiškia
me: mes esame pasiruošę taikos

kios pat politikos laikysis, kad su
kurti tą abipusinio pasitikėjimo 
atmosfera, kurioj klesti politinis 
susitarimas ir politinis bendradar
biavimas.

6. Mes ištyrėme klausimą,* ar 
taip pat gali būti paskelbtos prak

tiškai techniniam atomo energijos 
pritaikymui būtinos atskiros infor
macijos. Karinis atomo energijos 
panaudojimas gi didele dalim re
miasi tais pačiais metodais ir tech
niškais procesais kaip ir pramoni
nis pritaikymas. Mes nesame įsiti
kinę, kad besąlyginis tikslų atomo 
energijos praktiškam panaudojimui 
techniškų smulkmenų paskelbimas 
prisidėtų prie konstruktyvaus ato
minės bombos problemos išspren
dimo, kol nėra surasta visoms tau
toms, priimtina, veiksminga, tarpu
savinė ir praktiškai Įvykdoma ga
rantija. Priešingu atveju tatai ga
lėtu turėti tiesiog priešingu pasek
mių. Tačiau mes esam pasiruošę 
kiiems Jungtunių Tautų nariams 
abipusiškumo pagrindu tiksliai 
pranešti apie praktiška pramonini 
atomo energijos panaudojima, kai 
tik bus rastos veiksmingos ir 
praktiškai kiekvienu atžvilgiu 
įvykdomos garantijos prieš jos pa
naudojimą naikinimo tikslams.

7. Visiškai panaikinti atomo 
energijos panaudojimą griovimo 
tikslams ir pakreipti jos pritaiky
mą platesniems pramonės bei žmo
niškumo reikalams turi būti, kiek 
galima greičiau, sudaryta Jungti
nių Tautų komisiją, kuri patiek
tų šiai pasaulinei organizacijai ati
tinkamus pasiūlymus. Ši komisija 
turi, kaip galima greičiau, imtis 
darbo ir laiks nuo laiko padaryti 
pranešimus apie savo darbų padė
ti. Ji turi ypatingai pranešti seka- 
čiais punktais: a) apie pasikeitimą 
tarp visų tautų taikos reikalams 
pagrindinėmis mokslo žiniomis, b) 
apie atomo energijos kontrolę, 
kiek ji yra reikalinga sutrukdyti 
jos panaudojimą kitiems ne taikos, 
reikalams, c) apie išjungimą iš 
atskirų valstybių apsiginklavimo 
atominius ginklus bei atominiam 
karui tarnaujančius ginklus, d) 
apie realią apsaugą šiai kontrolei 
priklausančių valstybių jas perspė
jant visomis priemonėmis prieš 
visokius prasižengimus ir išsisuki
nėjimus nuo nustatytų taisyklių.

8. Šios komisijos darbas turi 
vykti pažingsniui. Kiekvienas sėk
mingai padarytas žingsnis sustiprins 
pasaulio pasitikėjimą sekančio 
žingsnio pasisekimu. Ypatingai ko
misija turėtų rūpintis galimai pla
tesniu tyrimu bei jų rezultatu pa
sikeitimu. Antroj vietoj ji turėtu 
pasistengti patobulinti mūsų žinias 
apie atomo energiją žaliavų atžvil
giu.

9. Akyvaizdoj baisiu mokslo pa
naudojimo naikinimo uždaviniams 
perspektyvu visos tautos turi dau
giau kaip iki šiol suprasti tarptau
tinių santykiu teisinės santvarkos 
reikšme ir būtinumą pašalinti ka
rą. Vienintelis kelias i ši tikslą 
yra besąlyginis Jungtinių Tautu 
Organizacijos rėmimas, jos autori
teto stiprinimas ir plėtimas ir iš to 
plaukiąs tarpusavis pasitikėjimas, 
kuris igalins tautas išimtinai imtis 
taikos darbo. Mes esame tvirtai 
pasiryžę be atodairos šio tikslo 
siekti.

Foto mėgėju dėmesiui c
Redakcija norėtų, kad „Žiburiuo

se” atsispindėtų mūsų gyveni
mas ne tik spausdintais žodžiais, 
bet ir vaizdais. Dėl to visi foto 
mėgėjai prašome mums siųsti i- 
vairių nuotraukų iš lietuvių gy
venimo Vokietijoj ir kitur. „Ži
buriuose" įdėtos nuotraukos yra 
pagal susitarimą apmokamos, o pa
čios nuotraukos, jų savininkams 
pageidaujant, po panaudojimo, ne
sugadintos gali būti grąžintos.

Redakcija

reikalams pasikeisti pagrindinėmis 
mokslo žiniomis, mokslo literatūra 
ir mokslininkais, kaip pirmu mūsų 
Įnašų taikos tikslams įgyvendinti 
ir būtent su kiekviena tauta, kuri 
tuo pačiu prieš mus įsipareigoja.

5. Mes esame nuomonės, kad 
mokslinio tyrimo vaisiai turi būti 
padaryti prieinami visoms pasaulio 
tautoms. Tyrimo laisvė ir laisva 
idėjų- srovė iš krašto Į kraštą yra 
būtina mokslo pažangai. Pagrindi
nės žinios apie atomo energijos 
panaudojimą taikos reikalams yra 
patiekiamos pasaulio dispozicijai. 
Mes tvirtai esame pasiryžę pana
šiu būdu paskelbti mokslinę 
medžiaga, kurią ateity gausime, ir 
tikime, kad ir kitos valstybės to

Dėl Dardanelų 
c

Amerikos vyriausybė pasiūlė 
Turkijai pakeisti von Montreux 
Dardanelų sutarti. Šis pasiūlimas 
padarytas remiantis Potsdamo kon
ferencijos nutarimais. Ten buvo 
susitarta tarp U.S.A. Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos Montreux kon
venciją praplėsti. Pagal 1936 m. 
von Montreux sutarti buvo nusprę
sta, kad peržiūrėjimas šios kon
vencijos gali Įvykti tik po kiek
vienų penkerių metų, todėl sekan
tis šios sutarties peržiūrėjimas tu
rėtų Įvykti ateinančiais metais.

Pagl Montreux sutarti laisvai 
Dardanelais gali plaukioti tų val
stybių prekybos laivai, kurių val
stybės sienos prieina prie Juodo
sios jūros. Tokios valstybės yra: 
Turkija, Rusija, Bulgarija ir Rumu
nija. Šių keturių valstybių ir karo 
laivai taikos metu galėjo plaukio
ti sąsiauriu; bet buvo padaryti tam 
tikri suvaržymai atsižvelgiant i 
laivų skaičių ir klasę. Tuo tarpu 
karo metu kariaujančių valstybių 
karo laivams buvo uždrausta 
plaukti Dardanelais, kad tokiu bu- 
du galima būtu, pilnai išsaugoti Tur
kijos neutralitetą. Šiame atvejuje 
kitų valstybių karo laivai gali plauk
ti sąsiauriu tik gavę iš Turkijos vy
riausybės specialų sutikima, ka
dangi jai yra pavesta prižiūrėti, 
kad Montreux sutartis būtų pilnai 
Įvykdyta.

Amerikos J. V. nori, kad Darda- 
nalais galėtų naudotis visu tau
tų prekybos laivai. Be to, Amerika 
nori, kad karo laivai tų valstybių, 
kurios rubežiuojasi Juodąją jūra, 
galėtų visais laikais laisvai nau
dotis sąsiauriu neatsižvelgiant i jo
kius apribojimus. Draudimas' kitu 
valstybių karo laivams turi būti 

Kauno vaizdas nuo Vytauto kalno

paliktas, jei Juodosios jūros val
stybės arba Jungtinės Tautos ne
padarytu išimčių. Dardanelų sutar
ties vykdymas turėtų būti atimtas 
is Turkijos ir perduotas Jungti
nėms Tautoms.

Svarbiausi Dardanelų Įtvirtini
mai yra prie Kum-Kalė, Sedul- 
Bahr ir Canak-Kale. (NZ)

Pasitarimai Vašingtone pasibaigė
Pasitarimai tarp JAV prez. Tru

mano, Anglijos min. pirm. Attlee 
ir Kanados min. pirm. M. King 
atominės bombos klausimu pasi
baigė. Lapkričio mėn. 15 d. buvo 
paskelbtas Trijų Valstybių Pareiš
kimas apie pasiektą susitarimą. 
Pirmiausia jis buvo telegrafiškai 
perduotas Rusijai, Prancūzijai ir 
Kinijai. Vašingtone ši pareiškimą 
prez. Trumanas perskaitė spaudos 
konferencijoj, kurioj taip pat daly
vavo min. pirm. Attlee ir min. 
pirm.' King bei eilė žymių senato
rių ir aukštų valdininkų. Londone, 
bendruomenių rūmuose minimą 
pareiškimą paskelbė britų min. 
pirm, pavaduotojas H. Morrisonas.

Attlee ir M. King iš Vašingtono 
išvyko lapkr. 16 d. i Kanadą, kur 
lapkričio mėn. 19 d. min. pirm. 
Attlee kalbės Kanados parlamente. 
Po to jis grip i Londoną ir čia 
dalyvaus dviejų dienų debatuose 
apie užsienio politiką. (NZ)

Pranešu giminėms ir pažįs
tamiems kad po trumpos 
ligos š. m. spalio mėn. 18 d. 
Windsheimo ligoninėj staiga 
mirė mano mylimas vyras 

J u o z a s Š I MU L IS
Nuliūdę žmona ir sūnus
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