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Juk ir mes esame tokie pat žmonės ir 

norime visomis teisėmis, priklausan
čiomis visai žmonijai, lygiai su mūsų 
kaimynais naudotis.

J. Basanavičius

Augsburgas, 1946 m. kovo mėn. 30 d. II metai

' A. S.

STUDENTĖS IR... CHURCHILLIO 
PAREIŠKIMAI

— Juk nesam namie. Pas sve
timus gyvenam; darykim, kaip jie 
daro, — nervingai kalbėjo tremtinė 
studentė, kuri buvo pakviesta į ki
tataučių pasišokimą ir kuriai jos 
kolega priminė, jog šokti Pelenų 
dieną, šokti gavėnioje nesiderina 
su lietuviškom tradicijom. — Vis 
dėlto mums reikia jau moderniau 
galvoti, nuo gyvenimo neatsilikti, 
— argumentavo ,Jautos žiedas“.

— Nemanykit, kad po pusės 
šimtmečio jūs nematysit 70 ar 80 
milijonų britų, išsisklaidžiusių po 
visą pasaulį ir vieningai beginan
čių savo tradicijas, gyvenimo būdą 
ir pasaulinius reikalus, — kalbėjo 
Churchillis amerikiečiams.

Abudu kalba apie tradicijas ir 
modernizmą — ir senis anglų val
stybės vadas, ir jaunutė lietuvė 
tremtinė. Churchillis pareiškė anais 
žodžiais tai, kuo laikosi anglų tau
tos galybė. 45 milijonai anglų, o 
kiek milijonų jie valdo! Jie nesu- 
silieja su valdomaisiais; jie nesu
tirpsta šimtuose milijonų. Anglas 
lieka anglu. O tai dėl to pirmiau
sia, kad nėra pasaulyje tautos, 
kuri už anglus labiau brangintų 
savo tradicijas, savo gyvenimo 
būdą. Jokie perversmai Anglijos 
nesukrečia, nes jie per daug bran
gina tai, kas angliška. Net tradi
cijas pakeisdami nauju gyvenimo 

Kempteno Maironio vardo gimnazijos pedagogai su pirmąja abiturientų laida

būdu, jų nepaniekina, neapspiaudo. 
Neturi anglai revoliucijų; viskas 
jiems vyksta evoliucijos keliu. Sve
timajam įsibrauti į jų tradicijų ži
dinį, butą nėra lengva. Jų tradi
cijų tvirtovė nepaimama. Kitur nu
keliaudami, nusigabena ir savo 
tradicijas. Papratę savo tėvynėje 
šventą dieną švęsti net puritoniškai, 
jie ir savo okupacinėj zonoj už
draudė sekmadieniais auto susi
siekimą . . .

Tai didžioji anglų tauta. O ma
žoji lietuvių tauta? Kaip ji išliko 
nesutirpusi, kai ją rusino, vokie
tino, lenkino? O tik dėl to, kad 
šiuo atveju ji buvo panaši į ang
lus — ji buvo tradicijų tauta. Savų 
neišsižadanti, svetimų nepriimanti. 
Ji rūpestingai, atkakliai išsaugojo 
tai, kuo ji iš kaimynų išsiskiria — 
kalbą, papročius, religiją. Neišsi
žadėdama to, kas jai charakteringa 
buvo, ii išsaugojo tautos gyvybę. 
Tradicijose tautos gyvybė slypėjo.

Senieji mūsų studentai, nuke
liavę į Rusiją, Lenkiją, didi dalis 
atitrūkdavo nuo Lietuvos. Tai dėl 
to daugiausia, kad jie, atsidūrę 
svetimoj inteligentinėi aplinkoj, 
nesitenkino savo liaudiškomis tra
dicijomis, o inteligentinių savų dar 
neturėdami, prisiimdavo svetimą
sias. Tuo keliu ir riedėjo vis toliau 
nuo Lietuvos, o jei ir į Lietuvą

Į parriedėdavo, tai su svetima dva
sia — ne vienas.

Šiandien tremtiniai fiziškai ati
trūkę nuo tautos. Jiems gresia pa
vojus atitrūkti dvasiškai. Pirma 
virsti žmogum be tradicijų, be 
dvasinio ryšio su savo tauta, o 
paskui pamažu prisiimti svetimas 
tradicijas ir virsti nežinia kuo — 
pirma gal lietuviškai kalbančiu 
svetimybių mišiniu, o paskui jau 
kalbančiu, galvojančiu ir jaučian
čiu svetimai. Toks tolimosios per
spektyvos padaras tautai bus 
nereikalingas ir nenaudingas.

Patikėkim Churchilliu: laikyti ir 
gint’ tradicijas svarbu tautai — jei 
didelei, kas bekalbėti apie mažą. 
Svarbu tautai, savo žemėje gyve
nančiai, kaip nebus svarbu trem
tiniams!

Kokias tradicijas? Visas pozity
viąsias tradicijas — ūkines, visuo
menines, kultūrines, religines ... 
kurios ir sudaro žmogaus gyveni
mo specifinį būdą. Neniekinti net 
pačių „mažųjų" tradicijų — lietū- 
viškai paruošti valgį, kitoniškai 
stalą dengti... Viename amerikie
čių karininkų casino teigiamą sen
saciją sudarė lietuvės virėjos l e- 
tuviškai paruošti valgiai... Aukš
tesnės jau meninės tradicijos. 
Kodėl vad. liaudies ansambliai 
patraukė svetimųjų dėmesį, juos 
sužavėjo? O dėl to, kad jie tikrai 
lietuviški, išsaugoję liaudies me
nines tradicijas. -Iš ių kitatautis 
mato lietuvišką dvasią, moraliai 
sveiką, estetiškai skoningą, visuo
meniškai — priimtiną, simpatingą.

O religinės tradicijos su reli
ginėm viešom apeigom, su kry-

Ponia Eleonora Rooseveltienė sutinkamaWiesbadeno lietuvių stovykloj
A. Giedraičio nuotr.

žiais, su ypatingu viešu šventos 
dienos ar tam tikro metų laiko 

i praleidimu, su tuo ypatingu gy
venimo būdu — ar nepatraukia 
svetimųjų dėmesio, ar nesustiprina 
pačių lietuvių dvasios?

Tiesa, gali kilti abejojimų dėl 
religinių tradicijų. Karingas neti- 

I kintysis tars — tai prietaras, o 
i kiekvieną prietarą ir jo tradicijas 
| reikia rauti. Su mieląja studente 
1 tariant, reikia moderniau galvoti. 
Tikrai, galvoti reikia moderniau. 
Bet nėra nemodernesnio galvo
jimo, kaip laikyti žalingomis ir 
smerkti religines tradicijas, nors 
pats ir nebūtum religiškai nusi
teikęs. Viena, jau dėl to, kad tos 

I religinės tradicijos lietuviui me
nininkui ne vienam įkvėpė nuo
stabių poezijos perlų, davė didžios 
estetinės vertės beletristinių vaiz
dų ir plastikos. Antra, religinės 
tradicijos šiandien lietuviams vėl 
neatidaliiamai sutapusios su tau
tiniu atsparumu ir tautinio charak
terio išlaikymu. Gali netikėti ir 
religinių tradicijų nevartoti — tai 
tavo reikalas. Bet patriotinis mo
tyvas paskatins kiekvieną patriotą 
religinio gyvenimo tradicijas pa
laikyti, nes tuo dabar paremiamas 
ne konfesinis reikalas, bet pade
dama lietuviui išryškinti lietuvišką 
veidą, padeda pareikšti lietuviškų 
tradicijų, taigi ir lietuvių tautos 
pranašumą, nekalbant iau apie 
tai, kad pats lietuvis tremtinys 
stiprina savo dvasią.

... a

Susirišimas su pozityviomis tra
dicijomis taurina žmogų ir kelia 
tautos garbę. Ima dėl to noras per 
tos studentės galvą rašyti į geros 
valios tremtinį, kad skleistų auklė
jamąją mintį:, kad ir gyvenam 
tarp kitų, bet nesistenkim daryti, 
kaip jie daro. Darykim, kaip lie
tuvis turi daryti.

Lietuviškos tradicijos yra tautos 
turtas, susikrovęs per ilgus laikus. 
Jo nepaniekinkime per savo neap-
dairumą, nesubrendimą ar paikumą.

Juozas Mikuckis

Ant griuvėsiu
Sugniužo marmuro kolonos, 
Ir statulų teliko šukės ...
Bet iš griuvėsių diegas plonas 
Į saulę veržiasi nublukęs.

Po plytomis alyvų krūmas. 
Bet dar "gyva viena šakelė.
Ir šaukia ją dienos tikrumas, 
Ir vienišą iš dulkių kelia.

Kai užkukuos gegutė vėlei 
Ir'saulėje virpės plaštakės, — 
Nedrąsiai, baukščios, palengvėle 
Pražys šakelėj melsvos kekės.

Bet kai aplinkui audros girdis, 
Kai. artimui jausmai atvėsę, — 
Nesuvirpės pervertos širdys 
Teisybės atstatyt griuvėsiui!

Nesuvirpės, kad vėl tikėtų 
Į šviesią ateitį, į žmogų, 
Tikėt pražysiantį erškėtį, 
Užželsiančius kelius į bloga ...

Tauta, atitrūkstanti nuo tradici
jų, lengvai pasiduoda svetimai 
kultūrai, iškrinta iš savarankiškos, 
originalinės kūrybos ir nustoja bu
vus dėmesio verta. To nepri- 
leiskime.

Sumažinkime kritikos žodžius 
tam, kas buvo lietuvių gyenimo 
praeityje negera, ieškokime ioįe 
šviesių paveikslų, ypačiai prisimin
dami ir respektuodami viešojo 
gyvenimo tradicijas.

Padarykime pastangų prisiminti 
ar pažinti ne tik tradicijas, bet ir 
jų kūrėjus — garsius ir ne tokius 
garsius žmones, kurie kėlė lietu
vių kultūrą paskiaisiais laikais, 
kad nebūtų spragos tarp mūsų 
dabartinių žmonių ir senesnių mū
sų didžiųjų veikėjų...

Churchillio cituotas žodis trum
pas, bet jis teisingas, modernus ir 
mums...

1
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ŽIBURIAI

Inž. arch. V. Svipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje
(Tęsinys)

Ordinas tuomet buvo didelė karinė 
pajėga Europos kontinente, jo dispo
zicijoje buvo ir visi naujausieji 
kariškai techniški atsiekimai. Jis 
buvo surinkęs visus patyrimus ir
mūro pilių statybose, todėl turėjo 
gerų tos statybos srities žinovų, 
kurie pristatė daug stiprių pilių. 
Lėšos čia negalėjo sudaryti kliū
čių, nes jos plaukdavo ordinui iš 
visos Europos.

Minėtoje žinutėje tekalbama tik 
apie vieną architektą, kuris buvo 
reikalingas paruošti pilies projek
tui ir vadovauti jo statybos dar
bams. Kaip Trakų salos pilies kon
servavimo darbų metu nustaty
ta16), šios pilies planas ir jos sta
tybos darbų atlikimas rodo labai 
aukštą tuometinio statybos meno 
lygį. Čia tenka dar pabrėžti, kad 
šios pilies salė buvo išpuošta b’i- 
zantiško stiliaus freskomis, o griu
vėsiuose rastų koklių bei plyte
lių tarpe yra aiškiai priklausančių 
rytų formų pasauliui. Bizantijos 
įtaka buvo pasiekusi net Krokuvą, 
kur Jogaila ir kiti Jogailaičiai mė
gę bizantiškomis freskomis puošti 
patalpas.

Patys mūrininkai bei dailidės -ir 
kitų statybos darbų atlikėjai ga
lėjo būti vietiniai, nes, kaip ma
tėme, Jogailos, Vytauto laikais 
mūrinė statyba jau ėmė plisti, bu
vo statomos ir pilys, o gal ir 
bažnyčios, todėl negi galėjo vi
soms šioms didelės apimties sta
tyboms būti kviečiami skaitlingi 
specialistų būriai iš užsienio, Mū
rinės statybos pradžia buvo, žino-

ma, sunki, nes reikėjo nuo senų 
lietuviams žinomų medžio staty
bos tradicijų atsisakyti ir pereiti 
prie naujų mūrinės statybos bū
dų, panaudojant naujas statybos 

Bazilika ir Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune Augustino nuotr.

cij<, galėjusią sėkmingai nugalėti 
pirmąsias, pačias sunkiausias kliū
tis. Vadinasi, iš viso savo krašto 
turėjo būti išrinkti mūro statybos 
meisteriai, mūrininkai, kalkių, plytų 
degikai, akmenų skaldytojai bei 
kitoki prie mūro darbų ar medžia
gų paruošimo reikalingi žmonės ir 
sutelkti prie vienos vietos, grei
čiausia prie paties Didžiojo Kuni
gaikščio dvaro, nes tais laikais 
pats kunigaikštis davė lėšas ir rū
pinosi jam reikalingų mūrinių pa
statų statyba. Vietoje trūkstami 
specialistai po 1386 m. galėjo būti 
Jogailos atvežami iš Lenkijos, kur |

Jei medinės pilys, statomos dau
giausia ginkliose vietose, Lietu
voje turėjo būti labai priderintos 
prie tereno sąlygų, vadinasi, jų 
planą tos sąlygos diktavo, tai 
mūro pilys, ypačiai tos, kurių griu
vėsiai išliko ikf mūsų laikų, rodo 
didesnį ar mažesnį plano taisy
klingumą, nes ne viena jų išdrįso 
atsistoti reikiamoje lygumoje ir 
nutolti nuo saugančio vandens, 
beveik taisyklingą keturkampį su
darė Krėvos pilies sienos, statytos 
iš akmenų su plytomis, turėjusios 
du kampinius bokštus. Gali būti,

Mūrinės pilys daugiausia buvo 
išgriautos gana vėlai, karų su šve
dais laikais ir ypačiai per 1665 m. 
rusų antpuolį, nes jų konstrukcija 
ir pavidalas, kaip savo laiku medi
nių pilių, nebepajėgė atsilaikyti 
naujai karo technikai. Jeigu jos 
būtų išlikusios neišgriautos, tai 
būtų buvusios arba apleistos, arba 
greičiausia perdirbtos į didikų rū
mus (palocius), jau visai be gyni
mosi charakterio, bet su didesniais 
gyvenimo patogumais, kaip tai 
buvo viduramžiais Europos kraš
tuose.

Medinių pilių pėdsakų nedaug 
teišliko. Apuolės pilyje, kurią bu
vo pasistatę kuršiai, daryti kasi
nėjimai parodė, kad jos šlaitų su
tvirtinimui buvo naudoti ąžuoliniai 
rąstai. Šiaip ši pilis turėjo būti di
delė, nes 854 m. ją paėmęs Švedų 
karalius Olavas joje rado 15.000 
karių17). Vra išlikusių mūrinių pi
lių griuvėsių, kurie nepriklausomy
bės laikais buvo svetimųjų valdo
mose srityse, todėl lietuvių tyrinė
tojams nebuvo prieinami. Dėl šių 
priežasčių neturime duomenų, ku
rie leistų daryti aiškesnius pilių 
statybos bei planavimo raidos 
apibūdinimus. Tik istorinių šaltinių 
bei archeologiniai tyrinėjimai atei
tyje galėtų įnešti daugiau šviesos 
į legendomis apsuptą medinių pi
lių laikotarpį ir į ypačiai svarbų 
pirmųjų mūro pilių statybos pe
riodą.

Nauju veiksniu, turėjusiu žymios 
įtakos Lietuvos statybos raidai, 
reikia laikyti bažnyčių statybą, 
prasidėjusią tuoj po Lietuvos (138/ 
m.) ir Žemaičių (1413 m.) krikšto.

Įkūręs Vilniaus vyskupystę, Jo
gaila pastatė Vilniaus katedrą ir 
pirmąsias 7 bažnyčias (Ukmergėje, 
Maišiogaloje, Nemenčinėje, Medi
ninkuose, Krėvoje, Obalčiuose ir 
Ainoje). Kirkoro žiniomis, be tų, dar 
buvo pastatytos bažnyčios ir Ly
doje, Ašmenoje ir Bistricojc.

. ,s) Inž. arch. J. Borovskis. Trakų 
salos pilis, kaip tvirtovė ir Di- 
ddiojo Kunigaikščio rezidencija, 
atliktų konservacinių darbų švie
soje.

Kalam, vyrai! Sudėtinėm jėgom! 
Sunku? Et, laiko turim, ir . svei
katos Dievas mum nepagailėjo. — 
nusiminti nėra ko!

Kalam!
Laisvės statulą — pačią didžiau

sią pasaulyje sukursim! Iš pačių 
didžiųjų kalnų uolos! Parvešim 
paskui — rasim būdų! Padės tau
tiečiai Amerikoj ir visuos pasaulio 
kraštuos.

Kalam!
O tu, sakyk, ką ten veiki? Ne, 

nemok ranka! Pritilpt visi pritilp- 
sim — kiek rankų, tiek kaltų! 
Planas juk yra, ir priežiūra verta 
garbės. -

Kalam — visi!
Pinigas, sakai, reikalingas. Gal 

būt! gerais laikais ir geras pini
gas — švarus, teisingas, uždirbtas! 
bei mes dirbam sau — kam ir už 
ką mokėt? Laisvės statula — ne 
aukso veršis, supranti! Pagaliau, 
kaip žinai ir kaip sau nori!

O mes kalam! be nieko — be 
jokio pelno ir apyvartos! Laisvė ir 
pinigas — kvailai derinas ... Ka
lam, ir nesidairom, ir paperkami 
nesiduodam, ir i rinką neirtam 
parduot garbės.

Kalam!... bet palauk! Lyg 
kažko reiktų. Pirštai gruba, ir 
rėmuo ėda. Kad taip ko užgėrus 
— šiltesnio, supranti! To paties 
darbo labui!... Ei, sveikas! 

medžiagas. Sis persilaužimas ne
abejotinai įnešė pakrikimą staty
bos srityje ir tik, aiškaus reikalo 
verčiamas, pats valdovas turėjo 
imtis iniciatyvos sukurti organiza-

Granito valia
St. Luciunas

Kalam! nekalbėk niekų! O jei 
nori, eik ir sprandą nusisuk! Gert? 
Ar tu žinai, kas tai yra! Matei 
burlioką, keturiom vaikščiojantį, 
gatvėj besivaipantį! bet tu ne 
burliokas. Dieve, gink! Kas kita 
su laiku ir saiku!...

Kalam! Negaišk ir negaišink!
vp'.okit! girdžiu *— mergaitės 

dai.i: traukia! Ateina pažiūrėt — 
tos puikios mūsų sesės! Zinai, 
kaip mėgstu jas! Viena už kitas 
gražesnė... be jų gyvenimas — 
ei, koks gyvenimas be ių. Granitas 
pats sutirptų prieš jas, duodu 
žodį!

Kalam! Jos padėt mum ateina. 
Daina — darbui, ne flirtui. Juo
kies? Sakai, jas geriau pažįsti. 
Gal būt! visokių buvo, visokių bus. 
O J^pks — tokių ir ieško! ir su 
tokiom nueina! Laimingos kelionės! 
bet į laisvės statulą neatsigrįžk 
— nedrįsk atsigrįžti!

Mes kalam toliau! ’

Granito atbrailos lekia į šalį. 
Stiprūs kūjai plaka stiprius kaltus 
stipriom rankom. Silpnieji krinta 
iš eilių ir puola. Skeveldros ap- 
žeria juos ir palaidoja.

Laisvės statula auga ir ryškėja. 
Jos rankos tiesias į erdves, o su 
jom ir tvirtųjų rankosl

Kalam vyrai — iki galo!

kad ši pilis jau prieš 1385 m. buvo 
apvesta mūrinėmis sienomis, nes 
joje gyvendavo Jogaila.

Medininkai buvo Didžiojo Kuni
gaikščio vasaros rezidencija ir tu
rėjo puikią pilį. Iš A.K. Kirkoro pa
duotų griuvėsių matavimų (sienų 
ilgis 184 m, plotis 136 m, aukštis 
11 m) sprendžiant, ši pilis turėjo 
būti tikrai didelė. Krėvos pilies 
sienos, kaip rodo 1943 m. atliktos 
inventarizacijos planas, buvo 100 
— 108 m ilgio ir 62 — 94 m plo
čio. Lydos pilis buvo, palyginti, 
nedidelė, nes jos sienos užėmė 
kvadratą 67X67 m, dviejuose dia- 
gonaliai priešinguose kampuose ji 
turėjo keturkampius bokštus. Sie
nos, pagal Kirkorą, buvusios 4,4 m 
storio virš pamatų ir 12 m aukščio.

jų negalėjo trūkti, nes mūro staty
ba ten anksčiau prasidėjo. Tik 
ypatingais atvejais, kaip Trakų 
salos pilies ir Šv. Onos bažnyčios 
pavyzdžiai rodo, iš užsienio buvo 
kviečiami architektai, kuriems bu
vo pavesta spręsti pirmiausia ar
chitektūrinius uždavinius ir prižiū
rėti jų projektų vykdymą.

Kaip jau minėta, Trakų salos pi- I 
lies mūro darbai, žiūrint ano laiko 
akimis, buvo labai gerai atlikti, bet 
šių darbų negalima lyginti su Šv. 
Onos bažnyčios, ypačiai jos fa
sado, plytų technikos virtuozišku
mu. Jau vien pačių fasoninių plytų 
(Trakuose 11 fasonų,.Sv. Onos 
bažnyčioje net 33 fasonai) tinka
mas išdeginimas ir sumūrijimas, 
ypačiai skliautų sumūrijimas, rei
kalavo labai aukštai kvalifikuoto 
specialisto, todėl sunku tikėti, kad 
tos plytos būtų buvusios išdegtos 
vietoje ir vietinių žmonių būtų at
likti paminėti ypatingieji darbai. 
Kaip šioms apystovoms tinkamai 
nušviesti, taip lygiai išaiškinti ar 
patikrinti Sv. Onos bažnyčios pa
statymo laikui reikalingi tolimesni 
tyrimai. Iš pačių tos bažnyčios vė
lybosios gotikos formų ir aukštos 
jos plytų technikos sprendžiant, 
naujai iškeltoji pastatymo data 
atrodo per ankstyva. Kyla klausi
mas, jei data teisinga, ar ji liečia 
tą pačią bažnyčią, o jei tą pačią, 
tai ar ii dabartinio savo pavidalo 
nėra įgavusi vėliau? Kunigas K. 
Jasėnas, nenurodydamas šaltinio, 
tvirtina, kad Sv. Onos bažnyčios 
fasadas statytas XVI šimtmečio 
pradžioje16).

1B) Kun. K. Jasėnas. Visuotinė 
meno istorija. Architektūra.

Įkūręs Žemaičių vyskupystę, Vy
tautas pastatė Varniuose katedrą 
ir 8 bažnyčias (Viduklėje, Luokėje, 
Kaltinėnuose, Kelmėje, Raseiniuose, 
Ariogaloje, Kražiuose ir Veliuo
noje). Kadangi krikštas dėl poli
tinių sumetimų buvo atliktas sku
botai, negalėjo būti ilgai delsiama 
ir su pirmųjų bažnyčių statyba. 
Čia tenka dar priminti, kad ir ka
talikų bažnyčių, ir rusų cerkvių 
Vilniuje buvo jau Gedimino laikais. 
Tais laikais Vilniuje ir krašte jau 
buvo pranciškonų ir domininkonų 
vienuolynų.

(Bus daugiau!

17) M. Alseikaitė. Baltai priešisto
riniais laikais. „Kūryba“, 1944. 
1-2 Nr.

R. Šilbajoris

Be tėvynės
Toks šaltas ir geliantis svetimas vėjas, 
O taip neapsakomai būtų man mielas 
Dvelkimas iš gimtojo krašto atėjęs, 
Pralinksminęs ilgesio kupinę sielą’.

Toks tuščias ir tolimas svetimas kelias! 
O sielvartas vanagu drasko krūtinę — 
Mažytis lietuviškos žemės grumstelis 
Dabar man brangesnis, nei bokštai auksiniai.

Čia blaškosi pūgos po svetimą lauką, 
O sieloj — mažytė tėvynės svajonė! 
Regiu: ten lėtai balti debesys plauko 
Jr šypsosi saulė tarp pievų ir klonių.. . -

Bus dienos vien nerimo, naktys — vien ilgesio, 
Eis metai ir mėnesiai, sielvarte gimę, 
Kol karčiąją taurę likimo pripildysim, 
Kol vėl susilauksim šviesaus atpirkimo.
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Vokietijoje gyvenančiu Lietuvos vyskupu
.x V V ‘ ‘

ganytojinis laiškas istremime esantiems
tikintiesiems lietuviams
Mylimiausieji Kristuje!

Supasaulėjusiam žmogui Gavė
nios metas nėra mielas nei patrau
klus. Ir tai lengva suprasti, nes 
tai atgailos, maldos, susikaupimo 
ir Kristaus kančios apmąstymo 
metas. Kataliko pastogėje tuomet 
liaujasi daina ir visokie pasi
linksminimai, visas jo gyvenimas 
dvelkia griežtumu-, rimtimi ir mal
da. Visa tai daroma atsinaujinimo 
dvasia, kad Kristaus Prisikėlimo 
šventėje dalyvautų jau naujas 
žmogus, nusikratęs kūniškumo 
varžtų, viso, kas slėgė dvasią ir 
trukdė jai pakilti virš šio regimo 
pasaulio — Dievop.

Mes gyvename tarp dviejų pa
saulių: gamtinio ir antgamtinio.Tik- 
riau pasakius, gyvename juose 
abiejuose. Esame stipriai įleidę 
šaknis gamtoje, esame jos dalis, 
jos apsupti. Bet kartu mūsų gy
venimas toli prašoka gamtos varž
tus ir dėsnius ir įsiveržia į antgam
tinį, dievišką pasaulį ir semia iš 
jo sau reikiamo maisto ir jėgos. 
Žmoguje tada įvyksta nuostabus 
dalykas: gamtiškumo ir antgam
tiškumo susijungimas, ir tai tokiu 
mastu, kad žmogaus gamtiškumas 
tampa persunktas antgamtiškumo, 
kitaip sakant, visa žmogaus pri
gimtis yra sudievinama, arba, kaip 
sako šv. Petras, mes tampame die
viškos prigimties dalininkais (2 
Petr. 1, 4). Štai kodėl mes teisė
tai esape vadinami ir esame Die
vo vaikai. ,,Žiūrėkite, kokią meilę 
Tėvas mums suteikė, kad mes va
dinamės Dievo vaikais ir esame” 
(1 Jon. 3, 1). Todėl mes esame ir 
Kristaus broliai ir drauge su Juo 
dangaus paveldėtojai. Jei mes esa
me vaikai, tai ir tėvoniai: tėvo- 
niai Dievo ir bendratėvoniai Kri
staus” (Rom. 8, 17)-. ,,Jis (Kristus) 
nesioėdina vadinti juos (žmones) 
broliais", sako šv. Povilas (Žyd. 
2, 11).

Per Kristų mes ne tik tapome 
Dievo vaikai ir Kristaus broliai. 
Dar daugau. Mes tapome Kristaus 
dalimi, Jo kūno sąnariais. „Ar jūs 
nežinote, kad jūsų kūnai yra 
Kristaus sąnariai? sako šv. Povi
las (1 Kor. 6, 15). Bažnyčia sudaro 
Kristaus kūną, kurio pats Kristus 
yra galva.” „Jis yra Bažnyčios 
kūno galva, jis, kurs yra pradžia, 
pirmgimis numirusiųjų tarpe”, sa
ko šv. Povilas (Kol. 1, 18).

Kristus mus palygina su šakele 
vynmedyje, kuris jis pats yra. „Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šakelės", 
sako Kristus (Jon. 15, 5). Visa

būti paties Dievo tobulumas: „Bū
kite tobuli, kaip ir jūsų dangiška
sis Tėvas tobulas" (Mat. 5. 48). 1 
Dera vaikams būti panašiems į sa
vo tėvą. Taip ir žmogus turi siek
ti panašumo į savo Tėvą, kurs yra 
danguje.

Žmogui tai aukštas uždavinys, 
kurį tačiau jis turi savo gyvenime 
bent iš dalies realizuoti. Tai yra 
pareiga. Kiekvienas todėl mūsų tu
rime į šią savo pareigą giliai įsi
mąstyti ir sutelkti visas savo jė
gas jai įgyvendinti. „Broliai, kas 
tik yra tiesa, kas tik gerbtina, kas 
teisinga, kas šventa, kas meilinga, 
kas turi gerą vardą, jei kas yra 
dorybė, jei kas yra girtina draus
mė, apie tai mąstykite... tai da
rykite; ir ramybės Dievas bus su 
jumis”, sako šv. Povilas (Pilyp. 4, 
8—9).

Jei mes esame Kristaus kūno są
nariai, jei mes esame dangiškojo 
Tėvo vaikai, tai mes atitinkamai 
privalome ir elgtis. Krikščionį tik 
krikščioniškas gyvenimas ir krikš
čioniški papročiai parodo ir visa, 
kas su jais nesiderina, turi būti 
pašalinta. Be abejo, ne visuomet 
išorė parodo žmogaus vidų. Pa
našiai ir ne kiekvienas krikščio
niškas mostas pats savaime pasa
ko, kad žmogus yra gilaus tikė
jimo krikščionis, nes tai gali būti 
tik įpratimo dalykas, paveldėtas 
iš tradicijos. Užtat reikia stengtis, 
kad krikščioniška išorė atitiktų 
sielos būseną.

Mes čia atsivežėme savo krikš-

mūsų gyvybinė jėga ir pati mūsų 
gvvybė mums teka iš Kristaus.
„Kaip vynmedžio šakelė negali 
nešti vaisiaus pati savaime, jei ne
pasilieka vynmedyje, taip ir jūs, 
jei nepasiliekate manyje... Kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas 
neša daug vaisiaus, nes be manęs 
jūs nieko negalite padaryti. Jei kas 
nepasiliktų manyje, bus laukan iš
mestas, kaip šakelė, ir sudžius, ją 
surinks. įmes į ugnį, ir ji sudegs” 
(Jon. 15. 4—6). Toks mūsų įsijun
gimas į Kristų pilnai paaiškina . 
Kristaus priekaištaujančius žodžius 
Povilui, kodėl jis Jį persekioja: 
„Sauliau, Sauliau, kam mane per
sekioji?" (Apd. 9, 4). Saulius kėsi
nosi tik prieš krikščionis, bet tuo 
pačiu jis palietė patį Kristų, nes 
krikščionis yra taip artimai įsijun
gęs į Kristų, kad jis yra tapęs 
Kristaus kūno nariu, jis yra tapęs 
pačiu Kristumi.

Iš to seka, Mylimiausieji, koks 
turi būti šventas mūsų gyvenimas. 
Tai turi būti Kristaus gyvenimo 
šventumas. Kad mums nekiltų ko
kių abejonių, kokiam šventumui, 
tobulumui mes esame pašaukti, jo 
ribas nurodo pats Kristus. Tai turi

čioniškus papročius iš tėvynės. 
Jie yra gražūs ir prasmingi. Lai
kykimės jų, Pirmiausia neužmirški
me savo krikščioniško pasveikini
mo: Garbė Jėzui Kristui. Gyvena
me krašte, kur bent katalikų krikš
čioniškas pasveikinimas yra mėg-
stamas. Nė mes jo nepakeiskijne 
grynai pasaulišku. Tik tarkime jį
gilia mintimi ir jausmu.

Lietuvis tėvynėje visuomet mė
go papuošti savo kambarį kryžiu
mi ir šventais paveikslais. Ištrėmi
me tai yra sunkiau, bet galima 
yra. Rodos, tėviškės oras dvelkia 
nuo sienos, kur kabo Išganytojo 
paveikslas. Mūsų skausmai tada 
susilieja su Jojo skausmais, iš Jo 
mes semiamės sau jėgos ir tvirtu
mo, ir esam tikri, kad mūsų 
skausmai, kaip ir Jo, nebus veltui.

Neužmirškime ir bendros maldos 
šeimoje. Ji labiau sujungs jos na: 
rius į vieną, bus parama bendruo
se varguose, skausmuose, apsau
ga pavojuose ir padės visiems in
tensyviau gyventi antgamtiniu gy
venimu. Ir kiekvienas atskirai ir 
visi bendrai visuomet turime jau
stis esą katalikai ir tokiais pasi
reikšti. Mūsų santykiai su Dievu 
visuomet turi būti atviri ir niekuo
met neslepiami, ypač savo šei
moje.

Deja, tenka apgailestauti, kad 
dažnai dėl per didelio žmonių su- 
kimšimo vienoje patalpoje mūsų 
šeimos netenka savo šeimyniško 
uždarumo, jaukumo ir moralinio 
jautrumo. Prieš tokią blogybę rei
kia kovoti visomis jėgomis. Čia 
turi budėti ypač tie, kuriems pa
vesta rūpintis mūsų tautinėmis 
bendruomenėmis, parūpinant erd-

vesnes ir uždaresnes patalpas šei
moms ir bendrai deramai paren
kant kambario gyventojus. Bet už 
šeimų uždarumą turi kovoti ir pa
čios šeimos. Čia glūdi mūsų tau
tai dideli pavojai smukti doriškai, 
jei šis reikalas nebus greitu laiku
tinkamai sutvarkytas.

Gavėnia yra susitelkimo, maldos

buvo tik pradžia, ir todėl bendra
me Lietuvos ūkyje šitos pajainos 
ne taip jau smarkiai buvo jau
čiamos, bet diena po dienos mūsų 
laivininkystė tautos ūkiui davė 
vis naujų ir naujų pajamų. Arti 
dviejų šimtų lietuvių vyrų dirbo

ir atgailos metas, yra savęs at
naujinimo metas, ypač laukiant 
linksmų Prisikėlimo švenčių. Šioje 
perspektyvoje Bažnyčios yra įsa
kyta ir velykinė išpažintis bei šv. 
komunija. Mums turi rūpėti kiek 
galint artimesnis mūsų susijungi
mas su Prisikėlusiu. Kristumi, kad 
mirę senajam nuodėmės žmogui 
keltumėmės su Kristumi naujajam 
gyvenimui. „Jei mes suaugome su 
juo (Kristumi) jo mirties panašu
mu, sako šv. Povilas, taip pat bū
sime ir prisikėlime. Mes juk žino
me, jog senasis mūsų žmogus yra 
drauge prikaltas ant kryžiaus, kad 
hutų sunaikintas nuodėmingas kū
nas ir kad mes daugiau nebever- 
gautumėm nuodėmei... O jei mes 
numirėme su Kristumi, tai mes ti
kime, kad taip pat su Kristumi bū
sime gyvi” .. '’’aip ir jūs laiky
kite save mirusiais nuodėmei, gy
vais gi Dievui vienybėje su mūsų 
Viešpačiu Jėzumi Kristumi” (Rom. 
6, 5—6, 8, 11). „Todėl meskime 
šalin tamsybės darbus ir apsivilki
me šviesos šarvais” (Rom. 13, 12).

O Visaoalio Dievo, Tėvo, Sū
naus ir Šventosios Dvasios palai
minimas tenužengia ant jūsų ir 
eoasilieka visadds.

P.S. Gerb. kunigai malonės šį 
laišką perskaityti pamokslo vietoje 
artimiausią gavėnios sekmadienį.

t Arkivyskupas Juozapas Skvireckas 
Kauno Metropolitas

tVyskupas Vincentas Brizgys 
Kauno Vyskupas Pagelbininkas

t Vyskupas Vincentas Padolskis 
Vilkaviškio Vyskupas Pagelbininkas

Palangos kopos

Vladas Jūrinis

Klaipėdos reikšme Lietuvai
Klaipėda, tiksliau sakant, Klai

pėdos uostas buvo Lietuvos eko
nominės laisvės laidas. Gi ekono
minė laisvė yra būtinoji sąlyga 
valstybės politinei arba, kitaip sa
kant, tikrajai laisvei. Todėl reikia 
su tu<r sutikti, kad su Klaipėdos 
padangės apsiniaukimu — apsi
niaukė ir mūsų visos tėvynės pa
dangė. 1936 in., kai Lietuvos vy
riausybė pašalino nacių patikėtinį 
Klaipėdos krašto direktorijos pir
mininką dr. Schreiber, Vokietija 
ne tik kad beveik visiškai nutrau
kė ekonominius santykius su Lie
tuva, bet net uždarė tranzitą per 
Vokietiją mūsų prekėms. Jei tuo 
metu nebūtume turėję Klaipėdos, 
neįsivaizduoju, kokioje padėtyje 
būtų atsidūrusi Lietuvos politika, 
finansai, ūkis ir iš viso visa Lie
tuva. Vokietijai triukšmaujant,

Lietuva tada beveik visą savo 
eksportą nukreipė per Klaipėdos 
uostą, nors tai ir sudarė kai 
kurių prekybinių nepatogumų, o 
be to, neapsieita ir be nuosto
lių. Juk tai negirdėtas dalykas, 
kad, pvz., javai iš Lietuvos 
į Čekoslovakiją, vietoj kelių šim
tų kilometrų geležinkeliais per 
Vokietiją, eitų tūkstančius jūrmy
lių aplink visą Europą į Triestą į 
Italijoje, kad ten iš laivų vėl būtų 
pakrauti į traukinius ir per Itali
ją — Austriją pasiektų Čekoslova
kiją. Si aplinkybė žymiai veikė 
Liėtuvos javų rinką, bet jos nesu
gniuždė — ko siekė vokiečiai už
darydami Lietuvai tranzitą. Taigi, 
jei tada mūsų ūkininkas už rugius • 
tegavo tik 3 ar 4 litus už centnerį, 
tai didele dalimi tam buvo kaltas 
Tretysis Reichas, kuris jau tada |

siekė mus bent ekonomiškai kon
troliuoti, nes geografinės sąlygos, 
vedant grobuonišką politiką savo 
kaimynų atžvilgiu, jam tai pada
rytį leido. Tik Klaipėdos dėka Lie
tuvos vyriausybė galėjo pravesti 
savo politikinę liniją iki galo, ne
kreipdama didesnio dėmesio į Vo
kietijos grasinimus Lietuvą dar 
daugiau ekonomiškai prispausti. 
Be abejo, paskui įvykiai rutulio
josi toliau savo keliu, visa Euro
pos politinė raida pasidarė pri
klausoma nuo Trečiojo Reicho 
varomos ašies, ir čia jau katastro
fa sekė viena kitą.

1938 m. turėjome jau 10 jūros 
laivų, bendros talpos 10.000 BRT. 
Kasdien Baltijos ar Siaurės jūroje, 
Kielio, Rotterdamo, Antverpeno, 
Liverpulio ar Londono uostuose 
galėjai sutikti švariai pakrautą 
laivą, kurio gale plevėsavo lietu
viškoji trispalvė. Šitie laivai buvo 
tikrieji laisvos, suvereninės Lie
tuvos reprezentantai. Jais buvo 
Lietuvai uždirbami milijonai. Tai

naujoje mūsų tautai profesijoje — 
jūrininkystėje. Su jūrininkyste 
susijusius darbus dirbo bent 500 
žmonių — specialistų, juos, jūriš- 
kai tariant, maitino jūra. Uoste gi 

■ pelningo darbo turėjo arti 1000 
darbininkų, kurių beveik didesne 
dalis jau buvo lietuviai, kita dalis 
vokiečiai iš Klaipėdos.

Per Klaipėdos uostą 1938 metais 
nerėjo 83% viso Lietuvos eksporto 
ir apie 60—70% viso importo. Be 
to, dar nemaža ėjo per Klaipėda 
ir tranzito. Uosto rinkliavų, tai 
yra mokesčių, kuriuos sumokėdavo 
svetimieji laivai, per metus susi
darydavo jau milijoninės sumo«. 
Gi laivininkystė vis augo, ir todėl 
šitos pajamos vis didėjo. Nežiū
rint didelių išlaidų, kurias Lietu
vos "valstybė turėjo pakelti plės- 

* dama ir tobulindama Klaipėdos 
uosta, pajamos paskutiniaisiais 
metais jau ne tik padengė išlaidas, 
bet dar davė ir pelno.

Klaipėdoje ir krašte paskutiniai
siais metais susikoncentravo Lie
tuvos tekstilės pramonė, išaugo 
bekono gamyba, centralizavosi 
sviesto ir kiaušinių eksportas, 
miško pramonė ir tranzitas, taip 
pat javų eksportas. Uoste nebeuž
teko senuiu geležinkelio linijų, jų 
skaičius 1938 metais buvo išplės
tas net iki 16, o dar didesni trans- 
oorto tobulinimo planai buvo nu
matyti artimai ateičiai. Uoste kas
dien stovėjo 10 — 15 jūros laivų 
iš viso pasaulio kampų. Čia galė
jai matyti didžiulius, retai Baltijos 
iūroie besirodančius, amerikiečių 
laivus, kasdieninius svečius po 
anglų vėliava, nemaža vokiečių, 
belgų, olandu, kartkartėmis ir len
kų, danų, švedų, norvegų, estų, lat
viu, suomiu ir daug daug kitų iš 
artimų ir tolimų kraštų. Uoste be
simaišydamas, galėjai, kaip ko
kiame ekrane, stebėti įvairiausių 
kraštų kultūrą ir civilizacija iš tų 
kraštu žmonių, ju papročių, ju kal
bos ir ju laivų. Čia Lietuva mokė
si pažinti pasauli ir pasaulis Lie
tuvą. Todėl ir nenuostabu, kad. 
esant ypatingoms politinėms Klai
pėdos ir uosto apystovoms. neretai 
svetimųjų ir Lietuvos reikalas ne
teisingai buvo suprastas. Bet, gali
ma sakvti, Klaipėdos uostas diena 
no dienos įgaudavo vis lietuviš- 
kesnio atspalvio. Jei mūsų užbrėž
toji uosto programa būtų galėjusi 
ir toliau tuo tempu būti vykdoma, 
dar po metu kitų Klaipėdos uostas 
būtų likes visiška; švarus nuo vie
tiniu vokiečių pirklių ir kitų tar
pininku, kurie ten tesilaikė tik dė
ka Trečiojo Reicho begėdiško kiši
mosi į Klaipėdos reikalus ir nuola
tiniu grasinimų Lietuvai. Bet, 
nežiūrint visų tų sunkumų iš ša
lies, o neretai ir iš vidaus, Lietu
vos vyriausybė sugebėjo savo li
nija Klaipėdos reikaluose išlaikyti 
iki galo, kol Tretysis Reichas Lie
tuvą neprirėmė prie sienos, — gra
sindamas ginklu. Kol Ribbentro- 
pas mūsų užsienių reikalų ministe- 
riui Urbšiui visai nedviprasmiškai 
nepareiškė, kad arba Klaipėda, ar
ba visa Lietuva, — be abejo, rei
kėjo dar oelbėti tai, kas išgelbėti 
galima. Todėl buvo nusilenkta tik 
ginklo jėgai — Klaipėdos pozicija 
užleista stipresniajam. Bet tai ne
buvo jokiu būdu savanoriškas Klai- 
oėdos pozicijų perleidimas vokie
čiams. Tai puikiai suprato ir įver
tino didysis prezidentas Roosevel- 
tas, Baltojoje knygoje pareikšda
mas, kad Hitleris padarė nusi
kaltimą taikai, aneksuodamas Klai
pėdos kraštą. Vadinasi Klaipėdos 
kraštas Amerikos niekada nebuvo 
pripažintas Vokietijai, nors faktiš
kai vokiečiai ten atsirado jau 1939 
m. kovo mėn. 22 d.
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(Tęsinys)

P o valandėlės traukinys įriedėjo 
į vieną didesnę stotį.

Sušvi tėjusio j žiemos vidurdienio 
saulėj vėl' slinko pro šalį miestų 
griuvėsiai, ištuštėję kaimai, besie
liai žmonių veidai ir fanatiški jų 
žvilgsniai.

Nutilo kalbos ir sąmojai. Žmo
nių nuobodulys augo kas pusva
landis. Kareiviai ir moterys mėgi
no snausti. Visiems labai trūko 
rūkalų. Kelionės nuovargis ir ben
dras abuojumas išblaškė ir orinių 
priešo medžiotojų baimę.

Tamsūs susimąstymo debesys už
traukė paskutinius Jono Šalnos 
sielos pragiedrulius. Palengva su
sirangęs, atsisėdo jis ant viso sa
vo turto — kuprinės,' atsitiktinai 
žiurstelėjo į šalia savęs kietai įmi
gusį beūsį jaunuolį kareivio uni
forma, ir paskendo mintyse ...

... Lėtai judančiam, šaltam pre
kiniam vagone daug visokio am- 
įiaus vyrų. Šešiolikametis jaunuo
lis Jonas Šalna vokišku diržu kie
tai susijuosęs trumputę ameriko
nišką milinę, o jo pusiau kariška 
kepurė papuošta geltonu pirmųjų 
Lietuvos savanorių kaspinu. Jis 
laiko rankose parūdijusį rusišką 
šautuvą ir visą laiką daužo vieną 
į antrą klumpėse šąlančias kojas ...

Žiema. Savanoriai važiuoja į 
frontą. Iš rytų į šiaurės vakarus. 
Nuo vieno sumušto priešo prieš 
kitą ... Jėznas, Alytus, Gryva ... 
Dabar kuopos vadas sakė, kad rei
kėsią išvaduoti Radviliškį nuo kaž
kokių bermontininkų... O vėliau. 
Šalna prisimena, buvo sunkus puo
limas. Baisiausiai šaudė priešo ar
tilerija ir minosvadžiai Reikėjo pul
ti kapines. Daug vyrų nekėlė, bet 
likusieji puolė atakon ir laimėjo ..

Ir Jonas grįžo į taiką ir laisvę. 
Gavęs kryžių ir 8 ha žemės.

. . . Jono vaizduotėje sušvyti 
ištisa virtinė laimingų metų nepri
klausomos Lietuvos kariuomenėje. 
Jis — energingas, gabus artilerijos 
puskarininkis, o ji — jaunutė, ge 
ros širdies ir mėlynų akių miestelio 
mokytoja Onutė. Jonas lanko su
augusių kursus, gimnaziją. Baigia 
šešias klases ir aukštesniuosius 
puskarininkių kursus. Pakeliamas į 
viršilos laipsnį. Vedybos, pirmieji 
laimės metai mažuose, nuosavuose

Stasys Džiugas

Troškimai
Paliko vasara ir saulė 
Tėvų sodyboj prarastoj. 
Tamsu širdy, tamsu pasauly — 
Tos pačios mintys ir rytoj.

O pina sapną tokį gražų 
Žvaigždėm sumirgusi naktis. 
Kely laimėjimų miražai, 
Kely svajonės ir viltis.

Viltie, nušvieski tamsią mintį 
Ir vesk į tėviškės namus! ’ 
Ar kas įstengs juos užgesinti — 
širdies ugningus troškimus?

toli į pakelės rugius, o jį patį įmetė 
į sunkvežimį. Kas atsitiko su jo 
sūnumi, Šalna nežino ir šian
dien ...

Vėl žvilgterėjęs į priešais snau
džiantį susmukusį jaunuolį, Šalna 
pradėjo vaizduotis nežinia kur din
gusį savo sūnų. O gal jis likosi 
anapus ... Pas tuos, kur jo motina 
ir sesutė ... Mirties vėsa nejučio
mis nupurtė Joną ...

Staiga ... plieninis dūzgesys virš 
traukinio:

— Gar, gar, gar!.. < trrrr, trrrr, 
trrrr!...

— Tiefflieger! Tiefflieger!... — 
tą pačią akimirką suriko žmonės. 
Sužvigo veržiami traukinio stab
džiai. Baisiausioj panikoj pirmos 
puolė prie durų moterys. Klykė 
jaunosios aviacijos talkininkės. 
Nuobodžiai kėlėsi apsisnaudę, abe
jingi kareiviai.

— Nieko ypatingo! Kiek kartų 
teko iš oro šaudyti į priešo trau
kinį, tai ne taip jau lengva pa
taikyti, — iš lėto rąžėsi kupė pa
togiai sėdįs išsibudinęs aviacijos 
puskarininkis.

Lėktuvo šūviai aidėjo kiek to
liau. Traukinys sustojo. Dešinėje 
buvo status šlaitas, o kiek toliau 
kairėje — retas miškelis. Keleivių 
masė iš karto metėsi į griovį. Tuo 
momentu lėktuvas vėl išniro virš 
galvų ir trumpomis automatinio pa
būklo serijomis svilino į traukinio 
priekį. Žmonių būriai, netekę gal
vų, pasklijo atvirame lauke. Dau
gumas mėgino pasiekti miškelį.

— Mirtis žmogui tiktai viena, 
— gana šaltai pergyveno Šalna 
pirmąjį puolimo momentą. Drauge 
su kareiviais iššoko iš traukinio 
ir, ramiai apsižvalgęs, prisispaudė 
prie žemės, kiek atokiau nuo bė
gių, apsisnaudusių vokiečių nepa
stebėtoje duobelėje. Bet juo toliau, 
juo labiau Šalna spaudėsi prie že
mės, stengdamasis išlikti, ir nė 
nepajuto, kaip savo kuprine pri
dengė galvą. Galimos mirties aki
vaizdoje Šalną apėmė galinga nuo
jauta, kad jo sūnus gyvas ir svei
kas kur nors šiame krašte. Jis, ro
dos, šaukė iš visų jėgų:

— Tėveli, tėveli, saugokis!...
Lėktuvas, padaręs ratą, iš tolo 

vėl smigo į traukinį. Mongoliško 
veido vyras, vokiška uniforma, su
mišęs metėsi per bėgius į kitą ge
ležinkelio pusę. Švilpiančios ug
nies juostos akėjo žemę. Mongolas 
susverdėjo ir sukniubo griovio 
dugne.. . Dar kelio\ serijos į gar
vežį ... Dar ir dar... Mirties ka
lenimas nutyla, lėktuvas pranyk
sta ir negrįžta. Žmonės bailiai ke
liasi nuo žemės ir iš lėto renkasi 
prie traukinio. Dirvoje mėtosi la
gaminai, moteriški batukai, kelio
nės krepšiai...

Kareiviai šaiposi ir keiksnoja. 
Bailesnės moterys dar vis neatgau
na žado. Žmonės susidomi nukautu 
mongoliško veido kareiviu. Jonas 
Šalna palengva užsideda kuprinę 
ir artinasi prie traukinio. Daugiau 
aukų nėra. Dar pora lengvai su
žeistų. Garvežys sugadintas. Lėktu
vas, atrodo, į žmones ir netaikė. 
Visi pradeda plūstis, kaip reikėsią 
važiuoti toliau.

Dangų užtrauka debesys. Prade
da snigti. Kažkur vakaruose stipriai 
dunda. Panašu į tolimą bombarda
vimą. —

Pavargęs ir supeikęs prakaite, 
jau vėlų vakarą Šalna pasiekė išti
są kareivinių miestą, miškuotose 
Tiuringijos aukštumose. Budintis 
štabo viršila ilgai kraipė galvą ir 
keletą kartų nusikeikė dėl šito ne
laukto Jono Šalnos perkėlimo į at
sarginį priešlėktuvinės apsaugos 
batalioną. Nieko neišaiškinęs, nu
rodė Jonui nakvynę ir įsakė ateiti 
anksti rytą.

Naktį net du kartus buvo pa
skelbtas oro pavojus. Teko bėgti į 
slėptuvę, o antrąkart visus išvarė 
toli į mišką.

Kai, pervargęs ir beveik visą 
naktį nemigęs, Šalna rytą prisistatė

nameliuose, Kauno priemiestyje. 
Truputį vėliau — subręsta jųdvie
jų pirmasis meilės vaisius — sū
nus. Tokis pat mėlynakis ir švie
siaplaukis, kaip motina ...

Jonas vėl griebiasi mokytis, 
drauge su pradedančiu sūnumi. 
Įsiliepsnojant naujam pasaulio 
gaisrui, jis jau baigęs gimnaziją. 
Užeina baisiausi sūkuriai... Jie iš
blaško tautas ir žmones. Vieną ru
denį nudunda pasieniu karo griau
smai, o atėjusią vasarą baisi ne
laimė užgriūva tėvynę. Didžiulis 
melas ir nepakeliama panieka ap
gaubia Lietuvą.Visa griaunama, ar
doma, naikinama ir žudoma. Be jo
kios prasmės, be pagalbos, be pasi
priešinimo ... Baisi tragedija iš
tinka Lietuvos arimų sūnus pilkose 
kario uniformose ... Jie išblaško
mi, suniekinami, pavergiami . . . 
Jonas nori ištrūkti iš to pragaro, 
bet jo nepaleidžia. Sako, jis būsiąs 
liaudies priešas ... Pagaliau aną 
baisųjį pavasarį jis pašalinamas iš 
karių eilių ir pakeliui suimamas, 
kap stambus „buožė". Kalėjimas ... 
Tardymai... Kančios ...

... Naujo karo perkūnija sujudi
na kalėjimų sienas ... Jonas Šalna 
stebuklingai išeina gyvas ir kaip 
beprotis skuba į savo namelį... 
Bet... jis tuščias ... Jo mėlynakė 
Onutė su mažąja penkerių metų 
Onute išvažiavusios birželyje ... 
Išvažiavusios ilgais traukiniais, už
kaltuose vagonuose ... Į šaltą ne
žinią, į prapultį. .. Jonui neaišku, 
kaip jis nepamišo iš susigraužimo... 
Į trečią dieną grįžo iš miško su 
kaimo vyrais jo sūnus, penkiolikos 
metų gimnazistas ...

Pirmomis didžiūnų karo dienomis 
laisva pasijutusi Lietuva vėl visus 
pašaukė prie savo pareigų. Kad 
nors kiek prisimirštų savo nelai
mę, nieko nelaukdamas Šalna stojo 
į savo krašto apsaugą.

— Juk jeigu vienas svetimasis 
išveja iš mūsų namų kitą, juos už
grobusį, svetimąjį ir leidžia į juos 
grįžti ir tvarkytis, tai negi negrįši! 
— protavo anuomet Šalna. Ir su 
inirtimu ėmėsi savo senų pareigų. 
Degdamas skausmu ir širdgėla dėl 
išvežtųjų brangiausių širdžių, Jo
nas vėl saugojo savo fabriką, ka
reivines, Nemuno tiltą, maisto ir 
drabužių sandėlius.

Kai, atėjus rudeniui, naujieji 
okupantai vėl išdraskė pradėtą 
sukti nepriklausomos Lietuvos liz
dą, o Joną sučiupę norėjo išvežti 
į rytus, jis pabėgo ir slapstėsi Lie
tuvos giriose ir žmonėse. Bet kai 
giriose beginkliui vaikščioti pasi
darė pavojinga, Jonas išsitraukė 
ginklą ir susirado daugiau draugų 
savo vienišam nameliui ir augan
čiam sūnui nuo svetimųjų plėšikų 
apginti...

.. . Karštam viduvasaryje suby
rėjo frontas. Jonas su sūnumi*bėgo 
nuo jo ugnies _ir nuo laukinio 
keršto, nuo savo žmonos ir duk
relės budelių. Bet... Joną pasieny
je sugavo. Atėmė iš jo šautuvą ir 
sūnų. .. Žmogus žvėris, su kau
kole kepurėje, jo šautuvą numetė

Vergilijaus Enejides 
antrosios giesmes ištraukos

Laokoontas (Eil. 199 — 224)

Čia vargšus ir vėl kažkas daug baisesnio ištinka 
Ir šiurpu grasmės nenutuokiančias sirpina širdis. 
Laokoontas (žyniu jam tapti lėmė likimas) 
Piovė Neptūnui jautį didžiulį prie aukuro švento. 

jZiūrim tik, — du žalčiai šiurpu net sakyti!) per jūros 
Lygį neria greta nuo Tenedo, smelkiasi sparčiai 
Vingiais prie krantų; jų akys spokso didžiulės. 
Kyšo iš bangų ių krūtinės, tiesiai iškeltos, 
Skiauturėš žėri ugnim, ir, kiek tik kūnas pajėgia, 
Skrodžia vandenis jūros, nugarą raito didžiulę. 
Jūra šniokščia sūri putodama; jie jau pakrantėj. 
Iš akių, krauju pasruvusių, žybčioja liepsnos. 
Šnypščiančias baisiai žiotis savo virpančias laižo 

liežuviais. •

Gyslose kraujas sustingo pamačius. Kaip mat 
išsilakstėm.

Drąsiai jie tiesiog ropoja prie Laokoonto 
Ir aplink abiejų .sūnelių kūnus apsirango; 
Aprėpia juos kietai ir ryja sąnarius vargšų. 
Tėvą paskiau su ietim padėti skubantį griebia 
Ir garunkšlėmis jį apkabina didžiulėmis. Dukart 
Liemenį juosia pusiau, .du kartus apie kaklą vynioja 
Nugaras jie žvynines. Iškeltosios galvos tik stypso 
Ir ilgieji kaklai pasistiepę. Jis rankomis bando 
Kilpas sutraukyt. Srpve užtvindo raikščius sukrešėjęs 
Kraujas ir tamsūs nuodai. Prie žvaigždžių balsu 

šiurpulingu
Šaukiasi, tartum mauroja ištrūkęs nuo aukuro jautis. 
Įbestu netaikliai kaklan kirviu nusikratęs.

Baisiosios nakties pradžia CEil 298 — 317)
Staugia tuo tarpu kauksmai po' visą sumišusį miestą 
Vis garsiau ir garsiau, nors namas tėvo Anchizo 
Gan nuošalus, nuo gatvės toli ir pridengtas medžių. 
Šauksmas vis aidi skardžiau, ir žvanga ginklai 

šiurpulingai.
Šokęs iš miego, lipu ant skliautų stogo aukščiausio 
Ir, ištempęs ausis, klausausi: tarytum pasėlius, 
Dūkstant audroms, užlieja liepsna ar upokšnis 

patrukęs 
Čiurkšlėmis nuo kalnų laukus aptvindo pasruvęs. 
Kloja javus vešlius, jautelių prakaito vaisių;
Velka ir blaškia medžius. Piemuo apstulbintas klausos 
Nuo aukštos akmens keteros, nenuvokdamas nieko. 
Taip tad išėjo aikštėn danajų klasta ir žabangos. 
Erdvūs jau griūva namai Deifobo, virstantį stogą 
Laižo liepsningi Vulkano liežuviai. Jau gretimas dega 
Ukalegonas. Liepsnų atsimušus pašvaistei, Aigėjaus 
Įlanka žėri ugnim. Girdėt jau šūkaujant vyrai. 
Gaudžia trimitų garsai. Nebetekęs proto griebiuosi 
Tuoj už ginklų. Bet kautis mažai bepataria protas. 
Dega tačiau dvasia, kovos pulkais susibūrus, 
Bėgti pilin su draugais. Įtūžimas man pritrenkė protą. 
Dingt tik galvon mintis: gražu kovojant numirti.

Vertė dr. A. Rukša

dalinio raštinėje, jis gavo laikinį 
paskyrimą. Adjutantas geriau ne
sugalvojo, kur jį dėti. Jonui buvo 
įsakyta nešioti sergantiems kari
ninkams maistą iš valgyklos į am
bulatorijos palatą.

Kalbus italas, valgyklos darbi
ninkas, dėvįs tokią pat uniformą, 
kaip ir Jonas, jį palydėjo į naują
ją tarnybos vietą. Nors nelabai 

Scena iš Mūnchene pastatytojo per prievartą
K. Baublio nuotr.

vienas antrą suprasdami, juodu 
kalbėjosi visą kelią, kol ėjo pla
čiais meksfaltuotais kareivinių 
kvartalo šaligatviais.

Abu vyrai įžengė į ambulatori
jos pastatą. Užlipo į antrąjį aukštą 
ir sustojo prie vienų durų:

„Karininkų palata", Nr. 108.
(Bus daugiau)
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A. a. Antanas Tumėnas
Atsitiktinai patyręs, kad velio

niui, po didelių vargų pavykus iš 
Vienos pasitraukti i vakarinių ali- 
jantų okupuotą §ritį, tetekę labai 
trumpai laisviau atsikvėpti, nes 
po keletos dienų jis Jau persikė
lęs j amžinosios laisvės sritis, kad 
ir nebūdamas jo kartos ir neturė
damas po ranka šaltinių, kurie pa
sakytų jo gyvenimo reikšmingą
sias datas ir padėtų apspręsti jo 
veiklos turinį, imu žodį, "kad nors 
bendrybėmis pasakyčiau tremtinių 
visuomenei, jog su a. a. profeso
riaus Antano Tumėno mirtimi lie
tuviu tauta yra netekusi ne tik 
tiesios sąžinės, tvirtų principų lie
tuvio, žinomo advokato, žymaus 
katalikų veikėjo, bet ir, pirmoj ei
lėj, valstybės vyro.

A. a. Tumėnas priklausė tai kar
tai, kuri subrendo ir reiškėsi pir
mojo pasaulinio karo metais, kuri 
ant savo pečių pakėlė sunkią ir 
kietą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kovą, kuri atstatytajai 

—Lietuvos valstybei padėjo teisi
nius, ' kultūrinius, ūkinius pagrin
dus, kuri tą' naujagimiškai gležną 
ir trapią Lietuvos respubliką su- 
konsolidavo ir kaip lygiateisį narį 
įvedė į pasaulio valstybių šeimą. 
Velionis gimęs bene 1880 metais.

Pirmą kartą iš arti teko su ve
lioniu susipažinti 1924 m. Tada 
jis buvo Seimo narys ir teisingu
mo ministeris. Iš to, ką buvau 
apie jį girdėjęs, apie jo fizinį pa
statą buvau susidaręs kitokį vaiz
dą, kaip kad jis tikrovėje pasi
rodė. Jo fizinis. pastatas nebuvo 
impozantiškas, užtat imponuojanti 
buvo jo dvasinė jėga. Si dvasinė 
jėga ne tik įgalino jį sėkmingai 
nugalėti jo asmens reiškimąsi var
žančias įgimtas kliūtis (mikčio
jimą), bet ir išvedė jį į lietuvių 
tautai ir valstybei vadovaujan
čiojo sluoksnio priešakį.

Aukštaičių žemės sūnus, prisiri
šęs prie gimtojo krašto kalvų Ir 
ežerų, laukų ir miškų, ir aukštąjį 
mokslą išėjęs, grįžta į savus ir 
drauge’su a. a. dr. Bukantu, greta 
savo profesinio darbo, varo platų 
visuomeninio darbo barą. Pirmojo 
pasaulinio karo audra, kaip dau
gelį ano meto lietuvių šviesuome
nės, ir velionį nubloškė Ruįsijos 
gilumon. Ten jis 1917 m. revoliu
cijos sūkuriuos tik dar labiau vi
suomeniškai subręsta ir patyrimo 
politiniam veikime įgyja. Grįžusio 
į Lietuvą velionio laukia atsakin
giausias darbas. 1920 m., Krikščio
nių Demokratų Partijos sąraše iš
rinktas atstovu į Steigiamąjį Sei
mą, jis gauna vadovauti Konsti
tucijai Ruošti Komisijos darbams. 
Kruopščiai ir su atsidėjimu, dau
giausia a. a. Zigmo Starkaus pa
dedamas, jis ruošė tų Lietuvos res
publikos teisinių griaučių pro
jektą. 1922 m. rugpiūčio 1 d. Steig. 
Seimo priimtoji Lietuvos Konsti
tucija — a. a. Tumėno dvasios 
kūdikis. Dėl ta konstitucija nusta
tytos valstybės santvarkos kryp- 

* ties galima turėti tokią ir kito-

Aldona Nasvytytė

Atleisk
Atleisk man už žodžius, 
Kurių tau nekalbėjau: 
Tik naktimis žvaigždėms, 
Tik girių vėjams.^
Tik žydiptiems altoriams 
Vasarų praėjusių —
Tik mirštantiems klevams 
Rudens alėjų —

'Atleisk man už žodžius, 
Kurių tau nekalbėjau . . . 

kią nuomonę, tačiau valstybinės 
teisės požiūriu tasai velionio dva
sios kūdikis tikrai buvo nusise
kęs kūrinys. Bet velionis Lietuvai 
ne tik konstituciją parašė. Visuos 
seimuos iki 1926 m. jis buvo ir 
Seimo Teisių, ir Redakcijos Komi
sijos narys. Per to teisinės logikos 
koštuvą yra praėję kone visi tiek 
Steig. Seimo, tiek I-ojo ir II-ojo 
Seimų įstatymai. Lietuvos novelų 
■kūryboje a. a. Tumėnui pridera 
labai pažymėtina vieta. Tačiau 
Tumėnas valstybininkas reiškėsi 
ne tik įstatymus redaguodamas. 
Būdamas teisingumo ministerio 
poste, jis 1924 m. tvirta ranka pra
vedė teismo darbuotojų atlygini
mo reformą ir tuo keliu sudarė są
lygas į teismo darbą įsitraukti tei
sininkams, kurie anksčiau dėl men
ko teismo darbuotojų atlyginimo 
to darbo vengdavo. Jis vadina
muoju lex Tumėniensis prisieku
siuosius advokatus įtraukė teisė
jams į talką ir tuo būdu paspar
tino teisingumo darbą.

Pasitraukęs iš ministerio pirmi
ninko" pareigų, velionis pasitraukė 
ir iš viešojo politinio darbo, ^et 
ne iš viešojo gyvenimo. Nuo ■ da
bar jis pasineria į visuomeninę 
kultūrinę akciją, į Katalikų Vei
kimo Centro veiklą. Keletą metų 
jis stovi KVC Vyriausiosios Val
dybos priekyje. Ir šiame bare ve
lionio išvaryta vaga lietuvių tau
tai ne mažiau reikšminga, kaip 
Tumėno valstybininko.

1922 m. pradėjus veikti Lietuvos 
Universitetui, velionis Teisių Fa
kulteto Tarybos išrenkamas val
stybinės teisės docentu ir kelerius 
metus dėsto Lietuvos konstitucinę 
teisę. Jis nebuvo plunksnos žmo
gus ir mokslo veikalų neprirašė, 
bet savo gilia teisine erudicija ir 
dėstomojo dalyko perdavimu vi
sada turėjo savo klausytojų pa
lankumą ir pagarbą. Jis skaudžiai 
pergyveno, kai politiniais sumeti
mais buvo eliminuotas iš univer
siteto; atsiradus galimumui, vėl 
mielai grįžo prie akademinio dar
bo. Nežiūrint silpnos sveikatos, 
velionis savo katedros neapleido 
-ir vokiečių okupacijos metais, 
nors ir susisiekimas iš Kauno į 
Vilnių buvo be galo nepatogus. 
Šitas jo pasiaukojimas akademi
niam jaunimui teesie sykiu ir jo 
jam paliktas testamentas.

Plačiai žinomas buvo Tumėnas 
valstybininkas, Tumėnas visuome
nininkas, Tumėnas profesorius. Bet 
plačiausiai buvo žinomas Tumė
nas teisininkas-advokatas. Ne jo 
gražbylystė, bet jo teisinė logika 
ir profesinis sąžiningumas išvedė 
jį į žymiųjų Lietuvos advokatų 
plejadą. Velionio kalbėjimo tem
pas gal kartais teismą ir alsinda
vo, bet jo samprotavimais negali
ma būdavo nesidomėti. Jei plačia- 
garsus Kauno advokatas, tai savo 
profesijos draugams jis buvo ne 
tik kolega, bet ir mokytojas. Ir 
toks jis buvo ne tik prisiekusiojo 
advokato padėjėjų institutui vei
kiant, kada jis kaip patronas glo
bojo savo jaunuosius kolegas, bet 
ir paskutiniu metu jam einant ad
vokatų tarybos pirmininko parei
gas, ir visu savo advokatišku dar
bu ir elgsena. Čia gražiausią vaid
menį yra suvaidinusi toji velio
nio asmens žymė, kuri įprasta va
dinti žmogaus principingumu. Ve
lionis buvo principų žmogus. Ga
lima su jo principais sutikti, gali
ma nesutikti, bet negalima jo ne
gerbti, kai jis savo išpažįstamų 
principų nuosakiai laikosi ir pa
gal juos gyvena. Su principais kom

promisų jis nedarė. Lietuviškumas 
buvo vienas jo principų. Tas prin
cipas palaikė jauną prisiekusiojo 
advokato padėjėją Tumėną santy
kiuose su caro administracijos ir 
teismo pareigūnais. Kai rusas teis
mo pirmininkas, terorizuodamas 
jauną lietuvį teisės .gynėją Tumė
ną, ragindavo greitinti kalbėjimą 
ir trumpinti kalbą, jis turėdavo 
drąsos paklausti, kur yra toks įsta
tymas. Ir lietuvio advokato vardas 
likdavo nesukompromituotas.

Išeidamas iš lietuviškumo prin
cipo, velionis su rezervu ir nepa
sitikėjimu žiūrėjo į visas mišrių 
tautybių šeimas ir jų palikuonis. 
Velionio išpažįstamas demokratiz
mo principas padarė jį nesutaiko
mą tautininkų režimo priešą, pa
darė jį to režimo auka ir kovos 
su tuo režimu įkvėpėju ir rėmėju. 
Aš nežinau, ar daug velionis laik
raščiams straipsnių yra rašęs, bet 
aš pats esu iš jo gavęs perduoti 
„Žygiui" straipsnį. Velionis išpa
žino katalikų tikėjmą. To tikėjimo 
principai jam buvo neliečiami. Ir 
kai kartą Vyriausiojo Tribunolo 
skyriaus pirmininkas įžeidžiamai 
palietė šiuos jo principus, velio
nis taip kietai reagavo, kad dan
gau šioj plotmėj jiedviem niekad 
netek# susidurti.

Kaip minėta, pasitraukęs iš mi
nisterio pirmininko posto, velio
nis pasitraukė ir iš ■viešojo poli
tinio gyvenimo. Tačiau jis niekad 
nebuvo liovęsis domėtis Lietuvos 
reikalėlis, lietuvių tautos likimu. Ir 
kai kovoje su nacių okupacija su
sidarė vieningą lietuvių tautos re
zistencijai vadovauti viršūnė, a. a. 
Tumėnas nepabijojo nei rizikos, 
nei savo nesveikatos ir, tėvynės 
reikalo pašauktas, nesvyruodamas 
stojo į darbą. Kai mano bute 
(4-ame aukšte) vykdavo posėdžiai, 
velionis, kol įkopdavo, kelis kar
tus turėdavo po minutę stabtelti

atsikvėpti. Dirbant tą pavojingą 
konspiracijos darbą, velionis daž
nai primindavo laikytis atsargumo, 
kai tuo tarpu kai kurie kiti ben
dradarbiai laikėsi bravūriškai. Už
tat nelaimei atėjus, kai anie „nar
suoliai" pristigo narsumo net se
nuko Tumėno neišduoti, Gestapo 
rūsy mirčiai uždarytas velionis ne 
tik nieko neišdavė, bet visus guo
dė ir savo parodymais kūrė le
gendas. Konspiracija pogrindžio 
darbe jam buvo principas, o prin
cipų jisai laikėsi. Gestapo rūsy 
velionis neilgai kamavos. Gestapo 
gydytojui konstatavus, kad tose 
sąlygose jis veikiai galįs mirti, ve
lionis iki teismo buvo paleistas. 
Nuo tada man daugiau su velio
niu susitikti ir neteko.

A. a..Tumėnas buvo didelis spaus
dinto žodžio mėgėjas. Jo bibliote
koje buvo vertingų egzempliorių. 
Reikėtų padaryti visas galimas pa
stangas jai išsaugoti. Ypačiai ve
lionis domėjosi istorinės Lietuvos 
žemėlapiais ir apskritai lietuvių 
tautos etnografinėmis sienomis. 
Tuo klausimu pas jį buvo nemaža 
įdomios medžiagos.

Mūsų artimųjų, mūsų draugų, 
mūsų bendraminčių, mūsų kolegų 
ratas su kiekvieneriąis metais vis 
mažėja. Jaunystės veržlume mes 
to vyksmo beveik nepastebim, gal 
todėl, kad ratas dar vis tiek dide
lis, bet kai jau amžiaus zenitas 
įkoptas, kiekvieno, o ypač amži
ninko, nutrupėjimas pakeliui daro
si vis labiau jaučiamas. Ypačiai 
pastebimas iškritimas tokių, kurie 
buvo prasinešę, praaugę vidurkį. 
Tokių netekimą pajunta ne tik ar
timieji, ne tik amžininkai. Savo 
tautos nūdienės tragedijos akivaiz
doje mes negalime pilnai suvokti 
to netekimo reikšmės, ir tik stoję į 
išlaisvinto krašto kūrybos darbą, 
mes tikrai suprasime, kaip labai 
mums trūksta tokių, kaip a. a. Tu
mėnas.

____ . Stasys Yla

Kapas prie Baltijos
Kun. Lipniuno mirties metinėms

— Norėtume laidot poryt — Di
dįjį Penktadienįl

— Iškilmingos pamaldos — tar
nai bus užimti, — atsako klebonas. 
— Tik Did. Šeštadienį!

— Reiktų pašarvoti kaip kunigą, 
bet neturim nei sutanos, nei kom- 
žos.

— Komžą ir stulą duosiu, o su
taną pats teturiu vieną.

— Jūs patys ieiksitė^balydėti į 
kapus, ar...

— Deja, negalėsiu. Bet į kapus 
ateisiu. Darykit patys. Prieš tai iš
sirūpinki! leidimus. #

Magistrato veidai nesvetingi. Kas 
jiem nežinomo žmogaus mirtis! 
Palaidoti? Galit! Bažnytiškai, 
iškilmingai? Jie patys nežino, ar 
šitai jų galioje leisti. Paskaito mir
ties pažymėjimą iš ligoninės ir 
nusišypso. .Šventos atminties' — 
argi ne juokingai pasakytai Nau
joj santvarkoj-šie žodžiai išbraukti.

Formalumai užtrunka keletą va
landų. Tuo tarpu Lipniūnas per
nešamas į ligoninės koplytėlę, 
aprengiamas skurdžiais savo dra
bužiais- ir paguldomas ant suolo. 
Keletas pirma jo atgulė ant kitų 
narų ir laukia, kol miesto savival
dybė surinks juos ir užkas ben
drose kapinėse — vienoj duobėj, 
be karsto ir ženklų. Užrašom di
delį lapą ir padedam Lipniūnui 
ant krūtinės: .Neljestil' Ko gera, 
per apsirikimą sukraus kartu į 
vežimą.

Iš trejų Pucko kapinių leidžiama 
pasirinkti naujausias — ant jūros 
kranto, neseniai įrengtas. Apžiū- 
rim. O, jei tai būtų prie savosios

Jūra tą dieną buvo nerami. Vė
jas, lyg iš bangų išaugęs, blaškėsi 
Pucko gatvėmis. Miestas laukė 
apšaudymų iš Vesterplatės. Žmo
nės traukėsi iš pakrantės namų į 
miesto gilumą — bėgo nud mir
ties pavojaus. Tįk ligoninė su epi
demininkais niekur nesikelia. Mir
tis čia tęsia savo darbą — be ap
šaudymų.

Ligoninės durys piktai užsitren
kia, ir žingsniai — sunkūs, kaip 
švinas, išveda į gatvę. Čia nebėr 
jam prieglaudos — reikia ieškot 
tikresnės vietos. Geltoni namai prie 
bažnyčios atveria savo angą.

— Mirėl — pratariu sutiktajam 
tarpdury.

— Mirėl... — palftiguoja galvą 
pusamžis kunigas. Lipniūną jis jau 
pažinojo. Porą valandų kalbėjosi 
su juo prieš pat ligą. Pats jį buvo 
aplankęs — jautėsi lyg kaltas 
prieš mus, nepadėjęs pradžioj. Al
fonsas buvo jam malonus, bet tie
sus. Vokiečių tauta pasirodė ne
turinti krikščioniškos moralės, kal
bėjo jis. Kacetai bus nesugriauna-' 
mas įrodymas. Klebonas bandė 
aiškintis — pįrmon eilėn dėl sa
vęs, kodėl jis negalėjęs mūsų pri
glausti, o paskui — kur glūdi vo
kiečių tautos tragedija.

Pasikalbėjimas, matyt, padarė 
vokiečiui gilaus įspūdžio. Jis pasi
darė kitoks mūsų atžvilgiu, o Lip- 
niūno sveikata domėjosi jaudin
damasis. Nūnai jo mirtis buvo lyg 
nebeatšaukiamas kaltinimas tautai, 
kuri dar vieną gyvybę prisiėmė 
ant savo sąžinės.

Liudas Dovydėnas

- Sugrįžimas
Čia sodas, svirnas, piemens būda, 

Čia ąžuolai seni, senL z-.
Čia šukėm, mielas, karklo dūdą... 

Ir tu tatai meni?

Čia kryžius, pieva, medinis tiltas, 
Upelis gurgia pamaži.

Milžinkapis, delnais aukštai 
supiltas, 

Ir liepžiedžiai gelsvai baltL

Čia mirė dėdė, gimė brolis, 
' Ir vygė kaba ta pati.

Tai aš ir vėl ir vėl namoliosl 
Ir laukia vartai atkelti.

BaltijosI Ne vienas norėtų turėti 
tokią amžinio poilsio vietą. Neiš
matuojami jūros toliai, rodos, kal
ba apie amžinąsias erdves. Gražu! 
O . pati gražiausia vieta skirta 
kunigams — tik Lipniūnas iš jų 
bus čia pirmas.

— Mūsų Alfos nėr! — kalbam 
Vakare susirinkę. Be jo neįsi
vaizduojama mūsų draugystė. Jis 
buvo kiekvieno širdy, kiekvieno 
akyse. Tiesus, ištikimas, nuoširdus! 
Pas jį ateini ir gali viską sakyti. 
Net apie jį patį. Jis niekad neįsi
žeis ir niekad paslapčių kitiems 
nepasakys. Jam nebus nė vieno 
priešo, o draugų — kiekvienas, 
kurį tik sutiko gyvenime. Jį 
išskyrė iš mūsų visų pati stovykla. 
Daugelis lenkų bevelijo jį, o ne 
savo kunigus, pasirinkti nuodėm
klausiu. Jo, kaip balzamo, laukė 
mūsų ligonys, nes jis tuščias pas 
juos nenueidavo, o jo šypsais 
praskaidrindavo jų neviltį. Šven
čių proga nieks iš mūsų nemokėjo 
geriau pasveikinti kitataučių mūsų 
prietelių, kaip jis; ir mes iį — tik 
jį visuomet siųsdavom. Ir padores
ni ff-manai neretai susistabdv- 
davo jį, praeinantį pro juos, lyg 
jausdami malonumo išgauti iš jo 
balandiško paprastumo žodį. Če
kų rašytojas Jan Tyml, protestan
tas, pasidaro jo neatskiriamas 
draugas. Kažkas bendra buvo jų 
abiejų dvasioje. O, kad žinotum tu 
dabar, Tymll Pasieks kada nors 
ir tave žinia, ir tu, kaip mes šį va
karą, sakysi: Jo nėrl mano mielo 
Lipniūnol

Keletą kartų per dieną lankom 
jį koplytėlėj. Kad ir be gyvybės, 
bet šypsos, lyg amžino grožio 
sapną sapnuodamas. Senutė 
vienuolė nuolatos prie jo. Kaip sa
vo brolį slaugė per visą ligą, susi- 
gyvčno ir dabar nebenori nuo jo 
skirtis. Valo jo veidą, suranda jam 
koloralką, rankosna kryželį įspau
džia, apkloja švarutėle drobule, 
gėlių atneša. Rodos, jai nesvar
būs kiti ligonys — lik šis, kurį ji 
pamilo. O gal ji jautė, kad ši drau
gystė greit bus amžina, nes tuoj 
po jo laidotuvių atguls ir ji, 
užsikrėtus ta pačia šiltine, ir greit 
paseks šį pirmąkart sutiktą kuni
gą; Kas kartą su juo susidraugavo, 
tam sunku besiskirti.

Ką pasakys mūsų lūpos jam 
atsisveikintitiems vėjams, kurie 
pučia nuo Baltijos, tiems medžiams, 
kurie ruošias naujus pumpurus 
skleisti. Parsinešu jo užrašų pun
dą ir imu sklaidyti. Konferencijų 
škicai, ištraukos iš skaitytų knygų 
— kortelėj Ir kortelės. Tiesus, erd
vus, lygus raštas, kaip jo dvasia. 
Rodos, dar nehuaušęs nuo jų 
rašalas. Štai vienas lapelis, pa
brauktas raudonu pieštuku. Citata 
iš Armino-Trupinėlio: .Mirti ne
bijau, tik norėčiau dar būt nau
dingas tėvynei'. Štai vėl iškarpa 
iš kažkurio lietuviško laikraščio, su 
paketėliais, matyt, patekusio į jo 
rankas. Antraštė .Ar sunku mirti?" 
Atskiros vietos pabrauktos jo pa-
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ties ranka. Mirtis kaip miegas: 
gyvybė nejučiom gęsta. Taip! Už
geso ir jis nelauktai. Tik tos dvi 
ašarosi... Nežinau, ar lengva jam 
buvo mirti.

Ką gi pasakyti prie jo kapo, 
galvoju. Prieš metus jis ruošė pa
mokslą Did. Penktadieniui. Štai jo 
rankraštis. Jis rašo tiesiogine kal
ba: „Aš kenčiu ir mirštu. Betgi aš 
prisikelsiu. Be mirties nėra prisi
kėlimo! Ir mes visi, ir tauta, kuri 
nūn kenčia ir apmirusi yra,' kelsis, 
kaip pergalėtoja." Kalbėk, Alfon
sai; savo laidotuvėms pats — ge
resnio testamento už tavąjį nieks 
neparašys. Kalbėk apie prisikėli
mą tu, kurs nūn esi miręs. Mes 
šios teisės dar neturim.

Visi norės tave matyti, kalbantį 
į mus paskutinį kartą — nuo kar
sto lentos, su komža ir stula, kaip 
Jono bažnyčioj. Kuo šį momentą 
įamžinti? Prieteliai kašubai pata
ria kreiptis į vieną milicininką len
ką. Einu. Sutinka padaryti nuo
trauką, bet reikia leidimų. Vedasi 
pas milicijos viršininką. Sis užim
tas — mieste eina areštai: atsiskai
tymas su vokiečiais! Milicijai ru
giapjūtė. Bet vis dėlto priima, 
išklauso prašymo. Vis, mat, litvo- 
manai — ne priešai.

— Iš savo pusės leidimą duodu, 
bet turit atsiklaust rusų komen
dantą.

— Eit ar neit! — svarstau. Kartą 
buvus jo rankose, nebesinorėjo 
vėl lįst'į akis. Ko gera, vėl susi
domės mumis. Bet milicijos val
dininkas tempia. Esąs jau kitas — 
neblogas vyras. Nueinam. Dide
liam salone prie stalo sėdi, asis
tuojamas lenko karininko, ir val
go pusryčius.

— Koks reikalas?
Mano palydovas prabyla į len

ką karininką.
■ Kunigas? Iš kaceto? Gali

mai — Dėl visko pasitikrina dar 
pas komentantą.

— Chorošol — pamoja ranka 
šis.

Vėjas vis dar stūgauja nuo ju
ror, lyg gedulo maršui. Žmonės 
renkasi į ligoninės kiemą. Alfon
sas jau karste pašarvotas. Žvakės 
žiba, kaip prie altoriaus. Didelis 
kryžius ties jo galva. Gėlės aplin
kui. Artimieji ir svečiai laukia ties 
pravirom koplytėlės durim — laukia 
rodos, paskutinio jo žodžio. Mili
cininkas daro nuotraukas.

Su malda lūpose atsisveikinam ir 
uždengiant karstą. Mūsų vyrai — še
ši iš čia išsilaisvinusių — paima 
karstą ant pečių. Niekas svetimas 
neužtarnavo atlikti šio patarnavi
mo, kaip tie, kurie dalijosi su juo 
kančia. Tiesa, jau ne visi iš tos 
dvylikos: kap. Buragas — NKVD 
rankose, Pečeliūnas — šiltinės 
glėby.

Kukli procesija išsitiesia gatvė
mis. Kunigas be bažnytinių dra
bužių (uždrausta!), bei vis dėlto 
eina priekyje. Keletas slaugių ir 
kašubų šeimų atstovų lydi, nešini 
pora vainikų. Gatve praeina rau
donarmiečiai — vieni su kepurėm, 
kiti — jas nuima.

Kapuose atsiranda ir vietiniai 
kunigai. Vėliavos, kurios gatve ėjo 
įtulotos, nūn pakyla į vėją. Mili
cininkas daro naujas nuotraukas. 
„Į rojų teveda tave angelai!" — 
skamba bažnytinė laidotuvių gies
mė, o Lipniūnas, draugi lūpomis, 
kalba apie prisikėlimą. Lietuvių 
dešimtas atsako jam „Marija, Ma
rija" giesmės žodžiais. Pirmąkart 
ji nuskambo šioj padangėj prie 
pirtno lietuviško kapo. Graudžiom 
ašarom rasoja mūsų veidai. Rima- 
šauskas, kaip vaikas, kukčioja. 
Pora dienų praeis, ir jis atguls į 
mirtinos ligo<patalą... ir Ciuber- 
kis, ir šapalas.

Vargšas inž. Šapalasl Tikras

skarmalius — be drabužių, be 
įmanomų batų. ' <

— Ateik, tau Lipniūno paliki
mas! Juk tu labiausiai reikalingas.

Šapalas nušvinta. Ne patys daik
tai jam reikalingi, bet... Kas ne
norėtų gaut šio velionio relikvijų! 
Ir išvaizda, ir dvasia jis beveik 
Lipniūno fotografija. Visas pajuo
dęs nuo iškankinimų ir nuovargio, 
o pluša, užmiršęs save. Su epi
demininkais guli, dalijas duonos 
trupiniu, velka iš miesto su Ri- 
mašausku jiems lovas ir patalynę.

.Niekas jo nematė surūgusio — tik 
besišypsantį, tik juokus beišda- 
rantį.

Prisimatuoja paltą, kepurę — 
tinka. Sutikęs gatvėj, nepasakysi, 
kad tai ne Lipniūnas. Mes džiau
giamės: bent apdaru jis primins 
mums Alfonsą. Bet... nepraėjo 
dešimt dienų, ir jo procesija nuėjo 
pas Lipniūną. Sugulė jie abu, 
suglaudė galvas, kad nebūtų'taip 
nuobodu svetimoj žemelėj.

Jūra vis dar nerami, kaip mūsų 
gėla netekus draugų...

V. Pėteraitis

Nemaitokime mokslo
Koks būtinas reikalas dabar lie

tuviams Vokietijoje turėti angliškų 
vadovėlių ir knygų! Kiekvienam 
žingsnyje susiduriam su angliškuo
ju pasauliu, o ateityje gal net teks 
jame gyventi. Su įnirtimu lietuviai 
pradeda studijuoti tą kalbą, o šiek 
tiek mokantieji dėstyti ir ruošti 
vadovėlius. Kilnūs užsimojimai ir 
girtinos pastangos. Deja, atsiranda 
žmonių, kurie iš dabąrtinio knygos 
bado ieško sau pelno, šie žemažiū
riai maitoja mokslą, sutapdindaml 
jį su bizniu. Jokia kritika nesulai
kys jų nuo savo knygpalaikių lei
dimo. Jiems nesvarbu, kad žmo
nėms daro žalą, nesvarbu, kad mo
komasi klaidingos anglų kalbos: iš 
žodynų klaidingų reikšmių, ir tari
mo, iš vadovėlių — tarimo ir.kalbos.

Ar galima pateisinti užsimojimus 
išversti angliškai vokišką ar ang
liškai lenkišką žodyną i lietuvių 
kalbą ir išleisti su tūkstančiais 
klaidingų reikšmių ir netikusių ta
rimų?

Vadovėlius ir žodynus leisti rei
kia. Bet juos reikia gerai paruošti, 
kad jie būtų nors be į akį kren
tančių ir ausį rėžiančių klaidų. 
Nepakanka apsikrauti įvairiausiai^ 
žodynais, dar reikia gerai mokėti 
anglų kalbą.

Maža naudos iš tų visokiausių 
vadovėlių ir praktiškų knygelių 
bei įvairių rūšių žod^u ir žodynė
lių. Iš jų išmoksim tilcSsudarkytos 
kalbos.

Iš kitos pusės, tie visi leidiniai 
sunaudoja daug brangaus popie
riaus ir uždaro duris rimtiems ir 
naudingiems veikalams išleisti — 
ar tai būtų meno, literatūros vei
kalas, ar tai žodynas bei vadovė
lis. Dillingene išleista A. Herlito 
Anglų kalbos vadovėlio antroji lai
da (kaina 5.— RM.) dėl popieriaus 
stokos išėjo labai mažo tiražo.

Dabar žvilgterėkime į išėjusius 
žodynėlii^lr vadovėlius.

1. Kalbėkim angliškai (Gramati
ka — pasikalbėjimai — žodynėlis). 
Redagavo Pr. Fabijus. Anglišką 
tekstą paruošė cand. phil. Alno 
Onni, • Martynas Žiobrys ir S-nė; 
lietuvišką tekstą — J. Š. ir G. Š. 
Darmstadt, 1945, 48 psl. Kaina ne
pažymėta.

Apie knygutės metodą visai ne
kalbėsim, nes ji yra sudaryta pa
gal visur pažįstamus Reisebegleiter 
(kelionės vadovus), kurie, žinoma, 
žymiai platesni būdavo. Tokį me
todą, kaip čia, paprastai rasdavom 
žodyrtu gale, ypač liliputinių Lan- 
genscheidto žodynėlių. Čia palie- 
sim fonetiką, nes fonetika yra 
veidrodis, kuriame atsispindi au
toriaus kalbos mokėjimas.

Apskritai, knygutės fonetikoje 
nėra jokio vienodumo, o ypač daug 
klaidų. Nors autoriai sakosi nau
doję tarimą pagal A. Herlito anglų 
kalbos vadovėlį (1935 m. Spaudos 
Fondo leid.), neatrodo, kad būtų 
gerai susipažinę su ta fonetika. Jei 
jau naudojamasi kokiu nors pavyz
džių, tei reiktų ištisai naudotis. 
Jei keisti, tai savaip pakeisti. Bet 
paaiškinimai turi būti pilni. To 
pasigendam šioje knygutėje.

Autoriai Herlito, kuris remiasi 
anglų fonetikos ’autoritetu Jones, 
fonetikos ženklus taip žiauriai su

darko, kad net plaukai šiaušiasi, 
žiūrint į jų paaiškinimus. Šioje 
knygutėje skiriami du „a“ garsai, 
trumpasis ir ilgasis. Bet kur trečia
sis ,,a" ’spalvos garsas? Pas Her- 
litą ji randame. Trečiasis „a" gar
sas autorių suplakamas su „a** gar
su, pasitaikančiu tik dvibalsiuose. 
Žiūrėk 3 psl.: „„a“ garsas panašus 
į lietuvių garsą „a", bet anglų kal
boje pasitaiko tik dvibalsiuose 
„ai ir „au“." Bet kam gi, gerbia
mieji, vartojate tą patį garsą ne-

Stasys Santvaras

Algimantui
Atbėk tuo prieangio taku — 
Atbėk, atbėk, sūneli Atbėki — 

neregėta laimė tul 
Ku-kūl Ku-kūJ —
Atbėk tuo prieangio takui
Lai spindi žvaigždės iš dangaus 

langų,
Kad niekur nepaklystum tu!
Ku-kū! Ku-kūl —
Lai spihdi žvaigždės iš dangaus 

langų.
Ir saulė teapjuosia deimantų lanku, 
Kad nematytumei baisių naktų!
Ku-kūl Ku-kūl —
Ir saulė teapjuosia deimantų lankui
Toli, toli nuo Lietuvoj laukų 
Pradėjai žemės laiptais -kopti tu! 
Ku-kū! Ku-kū! —
Toli, toli nuo Lietuvos laukų.
Kaip miela bus ir kaip puiku, 
Kai bėgsi panerio dainuojančiu 
Ku-kū! Ku-kū — (krantu!
Kaip miela bus ir kaip puiku!
Lai spindi žvaigždės iš dangaus 

langų,
Kad niekur nepaklystum tul 
Ku-kūl Ku-kū! —
Lai spindi žvaigždės iš dangaus 

langų.

dvibalsiuose: but (bat), run (ran) i 
(31 p.)

Dar blogiau su „e" spalvos gar
sais. Jie visai neapibūdinami, nors 
knygutėj ir vartojami. Pv., 39 psl.: 
gladly (gle:dli.), air (ei:), allowan
ce (elo:uens); 38 psl.: giri (ge.-l); 39 
psl.: well (wel). Kadangi apibūdini
mų nėra, tai pagal išreikštus ženk
lus tas pats ilgas ,,e" garsas yra 
vienodas žodžiuose giri ir gladly, o 
trumpas allowance, well ir air. Įdo
mu būtų sužinoti, kokia anglų kal
bos tarmė propaguojama?

Anglų bendrinėj snekamoj kal
boj skiriami mažiausia penki „e" 
garso variantai. Jeigu spaustuvėj 
nėra atitinkamų tipų, galima juos 
specialiai parinkti, prisitaikius prie 

‘sąlygų. Bet jie turi skirtis ir įvade 
privalo būti paaiškinti. Kur girdėta, 
kad „air" žodis tartinas taip, kaip 
vokiškai kiaušinis ,^Ei"?

Panašiai ir su kitais balsiais: „i" 
grupės tik ilgasis variantas paaiški
namas, o „o" garso trumpas tiphs 
klaidingai apibūdinamas kaip pasi
taikąs tik dvibalsiuose.

Visą savo mokslą autoriai vaini
kuoja, kai suplaka fonetinėj tran
skripcijoj dusliuosius ir skardžiuo- 
sius „s" ir „th" garsus,- pv.: glass 
(gla:s), churches (čorčis), thieves 
(dzi:vs), tooth (tu.-s), teeth (ti:s), 
three (sri) (6 psl.).

Jeigu jau ns" grupės duslųjį ir 
skurdųjį sunku atskirti, tai „s" nuo 
„th" tarimą, rodos,, ir bemoksliai 
gali atskirti.

Neliesiu lietuviško teksto, nors 
čia taip pat aibės klaidų; iškelsiu 
tik vieną blogybę — autorių ne
atidumą ir leidėjų nerūpestingumą. 
Pažiūrėję į žodynėlio pirmuosius 
keturis žodžius, pastebėsim iš eilės 
keturias klaidas.

Yra Turi būti
daubt daut
baus boudz
vingege vinige
ni:de ni:dl

Jeigu jau visas klaidas tektų pa
braukti, tai būtų daugiau klaidų, 
negu anglų kalbos žodžių. .

Anglų kalbos tarime taip pat 
svarbu kirtis. Jo pasigendame šioj 
knygutėj.

Berašydamas sužinojau, kad jau 
ir antrasis leidimas išėjo. Antro 
pataisyto leidimo anglų kalbos 
tekstą patikrino St. Semėnienė, Ha
nau lietuviu gimnazijos mokytoja. 
Viena kita vieta pataisyta. Bet ma
no minėtos klaidos (be tų, žodynė
lio dalyje) visos ir antram leidime. 
Knygutės vertė mažai pakyla.

Tos pat knygutės viršelyje skel
biama, kad anglų kalbos- žinovų 
grupė jau paruošė anglų, lietuvių 
ir lietuvių anglų kalbos žodyną. 
Jeigu tie patys „žinovai", kurie ši
tą knygutę parašė, tai patartina 
suitabdyti darbą ir neeikvoti be 
reikalo energijos, o kitiems laiko 
ir pinigų.

Turiu vieną žodynėlį nusipirkęs 
už 20,— RM. Nežinau, kas jį išlei
do, nes tik kažkokios raidės pažy-' 
mėtos. Labai įtartina iš pirmo 
žvilgsnio. Negi, ponai, nedrąsu prisi
pažinti atlikus savo tautiečiams 
naudingą darbą?

2. J. 2 ir B.K., Trumpas angliškai 
lietuviškas žodynas. 191 psl. Spaus
dinta. Hermann Bosmann, Detmold. 
Išleidimo data nepažymėta. Kaina 
nenustatyta.

Žodynėlis susideda iš paties žo
dynėlio (173 p.), įvado (‘/t p,) ir 
priedo (17 p.). Autoriai trumpame 
įvade tik paliečia „th", „w" ir „r" 
garsus. Bet ir tai klaidingai. Mai
šomi kietieji ir minkštieji garsai. 
„Minštas „th" garsas^'visur pažy
mėtas raidėmis ,,th", kietas „dh" 
garsas — raidėmis ,,dh", sako au
toriai savam apibūdinime. Be ko
rektūros klaidos „... kietas „dh“ 
garsas..." (turėtų būti „th"), su
painiojamas raidžių aprašymas. Jei
gu jau skirti „th" minkštąjį ar kie
tąjį tai reikėtų atvirkščiai pavaiz
duoti: minkštąjį — „dh" ir kie
tąjį — „th" ženklu. Anglų kalfcoję 
betgi šis priebalsių junginys būna 
skardus (voiced) ar duslus (voice
less). Žodžiuose thin, thing „th“ 
yra duslus, o žodžiuose this, that, 
father — skardus. Dabar išeina 
taip, kad duslusis „th“ garsas au
torių vadinamas minkštuoju, o 
skardusis — kietuoju.

Trumpam žodynėlyje, reikia ma
nyti, bus įdėti dažniausiai vartoja
mi žodžiai ir jų reikšmės, kaip kad 
ir autoriai įvade pabrėžia. Bet, pa
sirodo, visai priešingai. Esama la
bai daug retų žodžių, kaip, pvz., 
absconding, affability, aghast, ala
crity, rile, lung, rowan, sac ir-pan. 
Tuo tarpu dažnai ir kasdien varto
jame žodžiai praleisti: abhor, abi
lity, abridge, acre, adjust, admo
nish, braces, direction, good-bye, 
lungs etc. Arba vėl vartojamos for
mos, kurios grynai gramatinės ir 
negali eiti pastoviu žodžiu su savo 
pastovia reikšme; kaip antai: ab
staining, adjoining, alarming, allu
ring ir pan.

O tų klaidų klaideliųl Jų visur: 
ir anglų kalbos žodžiuose, ir lietu
vių reikšmėse, ir fonetikoje, ir at
skirose formose.

Teko visokių žodynų matyti, ir 
vokiečių, ir latvių, ir estų, ir lenkų 
leidžiamų, ir visokių netikslumų 
pastebėti. Bet kad reikšmės būtų 
visai klaidingai žymimos, to nete
ko matyti. Mūsų autorių žodynė
lyje pasitaiko tokių klaidingų

reikšmių. Gymnasium verčiamas 
gimnazija. Atrodytų, jog taip tu
rėtų būti, nes žodžiai graikų kil
mės. Gymnasium betgi anglų kal
boj reiškia gimnastikos rūmus, pa
talpas. Pasigendama tikros gimna
zijos (vidurinės mokyklos) pava
dinimo — high-school (am.) arba 
secondary school (angį.). Iliustra- . 
cijai paminėsiu der keletą nevy
kusių reikšmių: '

roam — žygiuoti; reikia basty
tis; ‘

rinse — nupilti; reikia skalauti, 
plauti;

reel — tikras; reikia špūlė, ritė; 
aghast —■ išmuštas iš pusiau- 

' svyros; reikia nusigandęs;
agency — tarpininkavimas; rei

kia įstaiga, agentūra, veikimas;
actual — aktualus; reikia tikras, 

dabartinis;
affability — vaišingumas; reikia 

lipšnumas, mandagumas,
Fonetikoje vėl tos pačios bėdos: 

„e" variantai neskiriami, raidės 
praleidžiamos; pvz.:

abatement (ebe'tment); reikia 
(ebe'itment);

accumulate (ekju'muleit); reikia 
(ekju: ’mjuleit);

acknowledge (eno’lidž); reikia 
(ekno'lidž); ,

agency (edžensy); reikia (e*i- 
dženfei).

Rašybos klaidos:
adress; reikia address;

. agreable; reikia agreeable; t 
agricultur; reikia agriculture.
Kirtis ne vietoje:
(būdv.) abject (ebįi’kt); reikia 

(ae'bdžekt);
(būdv.) abstract (ebstre^kt); rei

kia (ae'bstraekt);
(daikt.) digest (didze’st); reikia 

(da’idžets).
Iškeltos tik kelios klaidos. Jų 

tūkstančiai. Žodynėlio vertė —Ja- 
bai menka, kaip ir visų iki šiol 
pasirodžiusių šios rūšies knygų.

3. Palengvėl išmoksim angliškai. < 
Smithų šeima, 24 psl. Aitvaro lei
dykla, Spausdinta Detmolde. Auto
riaus nepasirašyta. Kaina, nenusta
tyta. '

Labai nevykusiai parinkti tarimo 
ženklai. Pvz.: ,,th" garsui naudoja
ma „tch", „h" garsui „ch", ilgam 
„i" garsui „ij" ir t.t.

„th" ištarimo paaiškinimas ne 
vietoj ir gali sukelti klaidingų 
asociacijų. Jau ir taip žmonės 
mėgsta „th" tarti kaip lietuviš
ką ,,z".

Autorius maišo duslų ir skardų 
„s" tarimą. Kelios pavyzdinės klai
dos:

dresses (dresis); reikia (dresiz); 
makes (meks); reikia (meiks);
does (doz); reikia (daz); 
clock (klak); reikia (klok).
Taip pat ir angliški sakiniai klai

dingi. Sėstis — reiškia to sit down, 
o ne to seat down (9, 12 p.); eiti 
į mokyklą reiškia to go to school, 
o ne to the school.

Parinkau tik tris knygutes. Jų 
išėjo žymiai daugiau, bet visos, 
kiek teko matyti, tos pat vertės. 
Tiek autoriai, tiek leidėjai kal
tintini už kalbos darkymą, mokslo 
maitojimą ir, daugiau ar mažiau, 
už biznio varymą.

O kiek dar tų vadinamųjų „spe
cialistų" dirba prie žodynų ir va
dovėlių. Teko girdėti, kad Augs
burge, Darmstadte, Detmolde, • i 
Mūnchene, Oldenburge, Rosenhei- 
me jau spausddinami, paruošti ar 
dar ruošiami žodynai. Jeigu jie 
netolimoje ateityje pasirodys, tai 
galėsim sudaryti gana padorią 
kolekciją. Žmogui tas malonumas 
atsieis, skaitant žodyną viduti
niškai po 20,— RM., per šimtą 
markių. O šimtukai ne visiems iš 
dangaus krinta. Daugelio ištekliai 
yra riboti. Nusipirkęs, nori turėti 
padoresnį žodyną, kuriuo galima 
būtų pasitikėti, kuriame rastum 
teisingas anglų kalbos reikšmes 
ir teisingą žodžių tarimą.

Mums nereikia dešimties men
kaverčių žodynų, bet tik vieno — 
gero. -—
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K. Žygas

Tautine reprezentacija ir spauda
Ne visi svetimtaučiai, kurie su 

mumis susiduria, mus gerai pažįsta. 
Daugelis jų anksčiau apie mus ir 
mūsų kraštą buvo mažai arba 
nieko negirdėję. Todėl jie, dabar 
su mumis arčiau susidūrę, mus 
stebi ir susidaro nuomonę ne tik 
apie mus, bet iš mūsų sprendžia 
ir apie visą mūsų tautą.

Tuo niekas iš mūsų neabejoja; 
tik ar mes savo pilkame tremtinio 
gyvenime šios tiesos kartais 
neužmirštame ir todėl savo veiks
mų nepaliekame be reikiamos 
kontrolės?

Neginčytina, kad tarp visų mūsų 
pasirodymų spauda užima ne pa
čia paskutinę vietą.

Nors labai mažas svetimtaučių 
skaičius temoka lietuviškai skaity
ti, tačiau nusimanąs žmogus, paė
męs į rankas ir jam nesupranta
mos kalbos laikraštį, gali susi
daryti, nors ir nevispusišką, vaizdą 
apie mūsų spaudos lygį ir spręsti 
apie mūsų spaudos darbininkų 
kultūrą.

Ne paslaptis, kad svetimtaučiai 
mūsų spauda domisi. Vra žinoma, 
kad yra tokių svetimtaučių, kurie 
renka mūsų laikraščius ir siunčia 
į savo kraštą, kad parodytų, kaip 
tremtiniai pajėgia pastatyti savo 
spaudą.

Taip pat ir mes patys sudarom 
progos svetimiesiems atkreipti 
dėmesį į mūsų spaudą, išstatydami 
ją savo ruošiamose parodose.

Akivaizdoj spaudos reikšmės 
mūsų tautinei reprezentacijai rei
kia su apgailestavimu pripažinti, 
kad ne visur mes esame šiuo 
atžvilgiu tvarkoj. Kaip anksčiau 
Lietuvoje, taip ir dabar ištrėmime 
atsiranda tautiečių, kurių visas 
noras yra išleisti laikraštį ar kny
gą, o kaip šis ių išleidimas at
silieps mūsų tautinei reprezentaci
jai, jie visai savo galvos nesuka. 
Todėl jau dabar pas mus yra 
atsiradę spaudos, kurios, visai ne

turėtų būti, jos ne tik negali sve
timtaučiui parodyti, bet, paėmęs 
tokį leidinį į rankas, ir pats neju
čiomis parausti iš gėdos ar ap
maudo.

Tautinės reprezentacijos rei
kalavimas taikytinas ne tik spau
stuvėj spausdinamiems leidiniams, 
bet ir kitokiu būdu gaminamiems. 
Yra pavyzdžių, kad ir rotarorium 
galima išleisti spaudos, vertos 
pasigėrėjimo.

Atrodo, kad jau yra praėjęs lai
kas toleruoti bet kokį spausdintą 
leidinį. Laikraščių badas didele 
dalim jau yra pašalintas ir naujų 
išleidimas gali būti pateisinamas, 
jei jie duoda ką naujo ar geres
nio. Tuščias užsispyrimas ką nors 
išleisti neturi rasti pritarimo.

Tautinei reprezentacijai išlaikyti 
turi būti imamasi kovos su spau
dos profanacija. Kiekvienoje lietu
vių stovykloje yra žmonių, nusi
manančių apie spaudą, ir 
turėtų padaryti įtakos 
leidimo entuziastams.

Daugiau kritiškumo 
atžvilgiu turėtų parodyti
skaitytojai. Jei iki šiol dėl spaus- . 
dinto žodžio . bado jie pirko visa, , 
kas tik jiems buvo paduota, tai 
dabar skaitytojai daugiau dėmesio ' 
turi parodyti tik tokiai spaudai, 
kuri tikrai verta jų dėmesio ir ne
sudaro nuostolio mūsų tautinei 
reprezentacijai. Juk, iš tikrųjų, ! 
spaudos likimas glūdi skaitytojų' 
rankose. Spauda, kuri nėra per- j 
karna ir skaitoma, yra pasmerkta i 
žlugti. Iš kitos pusės, skaitytojai,! 
kurie remia žemo lygio spaudą, J 
tuo pačiu save charakterizuoja ir 
parodo taip pat žemą savo kul
tūros lygį.

Reikia tikėtis, kad, xeikiant bendrai 
su visais mūsų spauda besidomin- : 
čiais tremtiniais tautiečiais, mūsų 
tautinė reprezentacija spaudos 
srity bus tinkamai išlaikyta.

todėl jie 
spaudos

spaudos 
ir patys

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)
Aš galvojau, kad iį tikriausiai 

greit paleis, ir paprašiau, kad jis 
pasveikintų mano tėvus ir papra
šytų atsiųsti man muilo ir dantims 
šepetuką. Po pusryčių mes pasi
darėm- šachmatus ir sulošėm 
vieną partiją. Prieš pietus atėjo 
kažkoks gestapietis ir iį su visais 
daiktais išsivedė paleisti. Po poros 
dienų gavau iš namų prašytus 
daiktus. Žmogus, kurio pavardės 
nebeatsimenu, padarė, ko aš pra
šiau, ir už tai esu jam dėkingas.

Tuo pačiu metu vėl mane išvedė 
Į tardymą, kurį nutraukė kaip ir 
pereitą dieną — po trijų valandų. 
„Ryt baigsim“, pasakė Trakys, 
išsivesdamas mane atgal. Beeida
mas koridorium, aš tyčia iį užklau
siau, ar tiesa, kad gen. Plecha
vičiaus štabas yra suimtas, o rink- j 
tinė paleista. .Nežinau nieko, aš 
buvau išvykęs", išgirdau išsisu
kinėjantį atsakymą.

Trečią dieną, dar po keturių 
valandų tardymo, mano protokolas į 
buvo baigtas. Gale jo buvo parašy
ta: .Sis parodymas yra duotas mano 
laisva valia, nevartojant jokios 
prievartos“. Tai išvertęs, Trakys 
pakišo man pasirašyti. Aš neklau
siau, bet vienas suimtasis pa
klausė, kas bus, jei jis nenorės 
pasirašyti protokolo su tokiu 
prierašu. .Tada mes pavartosim 
prievartą“, atsakė Trakys. Žihojau, 
kad gausiu tą patį atsakymą, ir,

Kauno bazilikos prieangis A. Laučienės nuotr.

mis šliurėmis, taip ir buvo atvežtas 
į Darbo Rūmus. J. sėdėjo ketvirtoj 
celėj, o Si., kaip jau sakiau, buvo 
'įkištas pas mus. Su St. išbuvom 
apie savaitę laiko, o paskui, jį po 
tardymo iškėlus į kalėjimą, pas 
mus pasodino J., kurį, išvežamas 
Vokietijon, palikau su Vladu ir 
apie tolimesnį jo likimą , bent iki 
šiol (1945 m; rugpjūčio mėn. 16 d.) 
nežinau.

Jau sėdėdamas su St., gavau 
porą kartų maisto siuntinukus iš 
namų ir turėjau pasimatymą su

nieko nesakęs, pasirašiau. Pasi
rašius pasidarė taip lengva, kad 
man atrodė, jog dabar sėdėjimas 
celėj bus tik juokas. Nors ir turė
jau pagal protokolą neblogą sau 
kaltinamą medžiagą, bet visai ne
kreipiau į tai dėmesio. Džiaugiausi, 
kad dėl manęs niekas nebus paso
dintas iš mano draugų.

Neatsimenu tiksliai, kada į mūsų 
celę pasodino dar vieną žmogų 
— St. I jo butą atėjo gestapie- 
čiai, ieškodami jo brolio, kuris bu
vo gen. Plechavičiaus asmeninėj 
apsaugoj. Tačiau brolis jau buvo 
dingęs. Po kratos bute jie suėmė Į 
jį ir nuėjo kratos daryti tame name I 
gyvenusio J. kambaryje. Sis žmo- 1 
gus buvo virtuvėj ir, išgirdęs, kad 
pas jį daroma krata, nuėjo pasi
žiūrėti; buvo tuoj suimtas ir kartu 
su St. atgabentas Gestapan. 
Net bato apsiauti jam neleido. 
Kaip atėjo iš virtuvės su lengvo—

Kun. A. Lipniūno laidotuvės

mums neaiškiais kaltinimais. Kiek
vieną rytą jis aiškindavo mums 
sapnus. Kiek atsimenu, sapnuoti 
baltus obuolius buvo geras žen
klas, raudonus arba rausvus — 
blogas. Uogos reiškė ašaras, utė
lės — pinigus, pinigai — apkalbas, 
batai, traukinys — kelionę. Kiek
vienas dalykas turėjo savo reik
šmę. Kartais policininkas mums 

.viena dieną sapną išaiškindavo la
bai gerai, o kitą dieną, vėl tą patį 
papasakojus, prigąsdindavo mus 
visokiausiom gresiančiom nelai
mėm. Kartais mes sugalvodavom 
visai nesapnuotų sapnų, ir 
būdavo išaiškinama! Bent 
greičiau praeidavo.

Vienas mūsų vachmanų,
SS vyrukas, repatriantas iš Lie
tuvos, buvo su pramušta galva I 
išdarinėti visokius niekus. Už įvai- |

viskas 
laikas

jaunas

rias simuliacijas jis buvo kartą pa
sodintas trims paroms pas vieną 
mūsiškį — teisėją Kurklietį. At
sėdėjęs savo tris paras, jis vėl 
dažnai būdavo pas mus, bet jau 
kaip prižiūrėtojas. Visada, kai jis 
budėdavo, mums būdavo tikra 
šventė. Vachmanas išleisdavo 
Kurklietį į koridorių, duodavo jam 
raktus ir vadindavo jį savo pa
vaduotoju. Kurklietis atrakinė
davo tada celes ir vaikščio
davo visai laisvas. Sykį vach
manas nusijuosė diržą su pi
stoletu ir, atidavęs jį Kurkliečiui, 
tarė: „Užrakink mane į savo vie- 

: tą.“ Vachmano noras lygus įsaky
mui, ir Kurklietis uždaro jį celėn, 
o pats, apsijuosęs diržu su pisto
letu, išleidžia mus iš kitų celių ko- 

| ridoriun.
(Bus daugiau)

Jekelno teismas Rygoje
S. m. sausio mėn. pabaigoje Ry- 'išvengęs pasiuntimo darbams į 

•-- ------ u -- J Vokietiją. Tada Jekelnas pasikėlė
ir pareiškė, kad šis Hitlerio ir 
Himmlerio nepasitenkinimas yra 
pilnai pamatuotas, nes Lietuvos 
ff, SD ir policijos vadų įvykdytos 
represijos yra nepakankamos.

Justas: Jekelnas įsakmiai pa
reiškė: .Aš jums pasiųsiu ff bri
gadą, kuri padės išvyti iš miškų 
ten pasislėpusius lietuvius. Vieną 
ar du šimtus lietuvių mes pasta
tysim prie sienos, ir jūs pamaty
sit, kaip greit jie patys išlįs iš 
savo slėptuvių". Toliau liudininkas 
pareiškė, kad kaltinamasis Jekel
nas buvo plačiai žinomas savo 
žiaurumu; jis atleisdavo savo pa
valdinius, kurie kokiu nors būdu 
neišpildydavo jo nurodymų be 
gailesčio ir pasigailėjimo atsiskai
tyti su taikingais gyventojais — 
lietuviais, latviais, estais ir žydais, 
lygiai kaip ir su partizanais. Liu
dininko tvirtinimu, dėl tos prie
žasties per pustrečių metų buvo 
atleisti trys Lietuvos SS ir poli
cijos vadai, nors, jiems vadovau
jant, buvo sunaikintas ar j Vokie
tiją išvežtas milžiniškas skaičius 
taikingų gyventojų.

Toliau Justas pareiškė, kad jam 
yra žinoma SS tr policijos aukš
tųjų sferų duota direktyva be teis
mo ir tardymo sunaikinti visus tuos 
asmenis, kurie slapstosi miškuose- 
ar įtariama, kad jie yra parti
zanai.“

goį buvo teisiamas vokiečių ff ir 
policijos tyriausias vadas Ost- 
landc obergruppenfiihrcris Je- 
kelnas. Šioj byloj liudininku buvo 
iššauktas buvęs Lietuvos vyr. lau
ko komendantūros viršininkas gen. 
mir. Emilis Justas.

Latvijos KP (b) centrinio komi
teto ir Latvijos SSR aukščiausios 
tarybos organas „Ciną' (Nr. 24, 
1946 m. sausio 30 d.), atpasakojęs 
gen. mir. Justo sausio mėn. 28 d. 
rytiniame teismo posėdy pa-

tėvu. Mačiau, kaip smarkiai jis 
buvo susijaudinęs ir jo akyse buvo 
ašaros. Grįžęs į celę, galvojau, 
kad gal geriau man būtų buvę, jei 
to pasimatymo nebūtų buvę. Jis 
taip sužadino norą būti laisvam ... 
Bet netrukus nusiraminau, ir mūsų 
gyvenimas ėjo ramiai toliau.

Salia manęs, paskutinei, septin- reiškimus, kaip buvo planuotas 
toj. celei sėdėio vienas policiios įr vykdomas partizanų naikinimas 
nuovados viršininkas iš Vilniaus M'."5ko ~ Vll",aas ra,one- tol,au 
apskrities su labai supainiotais ir \ rašo:

Leonardas Žitkevičius

Vai, neisim namo
Pareis iš laukų žemdirbys ir piemuo, 
Tik mes vis į nežinią traukiam čia.
Vai, neisim, broliukai, vai, neisim namo, 
Nerasim tėvelio belaukiančio ...

tėveli, šviesiais paryčiais: * 
merginos, kur lankėmės, 
merginų pabūsim svečiais

Nelauki, 
Toli tos 
Ne savo 
Ir grįšim ne savo palankėmis.

Bet plaukia svajonė upelio srove, 
Krašte svetimam besidraikanti, 
Ir šaukia, tėveli, sugrįžt pas tave, 
Pas rankoj dirželį belaikantį...

.Po to Justas paliudijo apie pa
sitarimą pas reicho komisarą 
Lohsę, kuriame jis dalyvavęs. 
Siame pasitarime taip pat buvo 
Jekelnas, Lietuvos ff ir policijos 
vadas brigadenfūhreris Arns ir kiti 
ff, SD ir policiios vadai. Pasi
tarime reicho^ komisaras Lohse 

i pranešė: Hitleris ir Himmleris esą 
1 labai nepatenkinti, kad Lietuva 
i pakankamai neatlieka savo parei- 
' gos dėl lietuvių pasiuntimo dar
bams į Vokietiją; taip pat jie esą 
nepatenkinti dėl įvairių vokiečių 

Į kariuomenės užsakymų nepilno 
j išpildymo. Pato būdamas Rygoj, 
■ Himmleris pareiškęs ypač aštrų 
. savo nepasitenkinimą dėl tokios 
\ padėties. Didelis vyrų skaičius
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„Sietyno" ansamblio tau .imu šokių šokėjų grupė

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Innsbruckas. — Tiroly ir Vorarl- 

berge dar gyvena keli šimtai lie
tuvių, bet jų skaičius nuolat ma
žėja, kadangi daugelis keliasi į Vo
kietiją. Dalis lietuvių gyvena sto
vyklose, kiti privačiai, kaimuose. 
Innsbrucke daugiausia gyvena stu
dentai, studijuojantieji vietos uni
versitete, bet ir jų skaičius mažėja 
— keliasi į Vokietijos universitetus.

Maitinimas — maisto kortelė ir 
vienas prancūzų Raud. Kryžiaus 
paketėlis per mėnesį. Studentai 
gauna maistą iš prancūzų valdžios 
specialiai studentams įrengtoje 
valgykloje.

Kiek leidžia aplinkybės, studen
tai veikia ir kultūros srityje: ren
giami kultūros vakarai ir kiti minė
jimai.

Vasario 16 d. proga kalnų vieš
buty buvo surengtas iškilmingas 
minėjimas su koncertine dal mi, 
dalyvaujant prancūzams ir kitiems 
svečiams. Su austrais studentais 
užmegzti draugiški santykiai. Gau
namos stipendijos iš Amerikos 
lietuvių organizacijų.

Hamburgas-Fischbeckas. — Su
organizuotas gausus choras, kuria
me dalyvauja daug inteligentinių 
pa’ėgų. Chorui vadovauja muzikas 
Verikaitis. Tai jaunas ir energin
gas chorvedys. Jis per trumpą 
laiką padarė gražiai susidainavusį 
vienetą. Veikia ir dramos kuopa, 
vadovaujama artisto Kaributo. Va
sario 16 d. proga tiek choras, tiek 
vaidintojų trupė gražiai pasirodė. 
Veikia skautai, kuriems vadovau
ja inž. Ališauskas. Sparčiai dirba 
sportininkai, vadovaujami Sablin- 
sko, Mackevičiaus ir kitų. Krep
šininkai ir stalo tenisininkai lupa 
visą apylinkę. Negali atsilaikyti 
nė anglų kariai. Nuo sausio 7 d. 
pradėtas leisti kasdieninių žinių 
laikraštis, pavadintas .Pasaulis 
Šiandien". Redakcijoje dirba Ju
lius Lembergas, Kl. Prielgauskas 
ir J. Sablinskas.

Neseniai stovyklos gyventojai 
turėjo visuotinį susirinkimą. Kal
bėjo UNRRA’os direktorius Lin- 
steris. Jis pagyrė komendanto 
Morkūno ir komiteto veiklą. Dabar 
čia gyvena apie 1500 žmonių, ir 
vis naujų atvyksta. Tik gaila, kad 
įau nebėra vietos, ir visų nebe
galima priimti. Stovykloje visos 
negerovės jau baigia išnykti.

Kl. Priel.

Memmingenas-Airportas. — Ko
vo 22 dieną stovyklą aplankė L. 
Jarošeko studentų kvartetas. 
Kvartetas davė stovykloje 2 kon

certus ir vieną koncertą Mem- 
mingeno miesto stovykloje.

Į koncertą atsilankė visa UN
RRA'os vadovybė su d rektore 
priešakyje ir pilna salė klausyto
jų. Koncertas turėjo didžiausią 
pasisekimą.

Kemptenas. — Pirmąją šoferių 
kursų laidą baigė 84 klausytojai. 
Sudaryta nauja klausytojų grupė.

— Kovo 14 d. didžiojoj miesto 
salėj įvyko kolonijos menininkų — 
operos solistės Pr. Radzevičiūtės 
ir čelisto P. Armono koncertas. P. 
Radzevičiūtė šiuo koncertu atšven
tė savo 20 metų scenos darbo‘su
kaktį. Abu menininkai pasirodė 
stipriai ir žiūrovų buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Nūrtingenas. — Solistas Stasys 
Liepa surengė dainų ir arijų kon
certą. Į koncertą buvo atvykę 
UNRRA’os pareigūnai ir vietinės 
kariuomenės amerikiečiai karinin
kai. P. V. Šimkaus rūpesčiu ir dar
bu salė buvo papuošta tautiniais 
ženklais.

Augsburgas. — Kovo 23 d. Re- 
gensburgo meno ansamblis pirmą 
kartą mūsų stovyklose koncerta
vo. Sekmadieni pamaldų metu aie- 
dojo bažnyčioje. Platesnį apra
šymą duosime kitame numery.

TUbingenas. — Kovo mėn. 15 d 
Tūbingeno universitete žiemos se
mestro paskaitos baigėsi, ir dabar 
studentai iki vasaros semestro, 
kuris prasidės tik gegužės 2 d., 
turės atostogas. Vietinei studentų 
atstovybei teko patirti, kad į va
saros semestrą nauji studentai ne
bus priimami, kadangi ir dabar 
studentų yra daugiau, neau buvo 
numatyta priimti. Tveraitis

A. Valeišaitės šokių vakaras
Kovo mėh. 8 d. Reutlingeno ki- 

I no salėje vietinė lietuvių ir vo
kiečių bei Tūbingeno- lietuviško
sios visuomenės dalis turėjo pro
gos arčiau pažinti kukliąją buvu
sią Danutės Nasvytytės mokinę 
Aldoną Valeišaitę, surengusią iš
raiškos šokių vakarą.

Valeišaitės atliktoji programa 
„Per pasaulį keliauja žmogus“ — 
nėra atskirų detalių junginys, bet 
sudaro ištisinę žmogaus vidinio 
gyvenimo išraišką. Savo elastin
gais, grakščiais ir švelniais kūno 
judesiais ji atskleidė kūdikystės, 
vaikystės ir subrendusio žmogaus 
psichinį pasaulį.

Iš šokių repertuarę matyti šo

kėjos kūrybingumas, tematikos gi
lumas ir paties šokio įvairumas.

Tveraitis

Viesas pareiškimas
Okupacijos ir įvairūs karo 

veiksniai labai daug priešingybių 
į mūsų tarpą yra įnešęįvairiose 
sąlygose tą sunkų laiką išgyveno
me ir ne visi vienodai jo esame 
paveikti.

Kalė’imuose, koncentracijos sto
vyklose SS ir SD pareigūnų smū
giai ir sadistinis smurtas tūliems 
mūsų tautiečiams sukeldavo 
panieką smurtininkui ir smurto 
metodams. Bet, atrodo, vienas ki
tas, kitų sąlygų veikiamas, pasi
davė įsukamas į nacių auklėjimo 
mašiną ir neišlaikė to sunkaus 
mūsų tautos bandymo, net pasisa
vindamas nacių metodus.

Užgavėnių vakaro įvykiai Tii- 
bingeno lietuvių studentų tarpe 
nėra nei bereikšmiai, nei eiliniai. 
Smūgiai. į veidą savųjų tarpe yra 
didelis dvasinis smukimas ne tik
tai iš pusės to, kuris drįso mušti, 
bet ir iš kiekvieno, kuris tai tole
ruotų ar pateisintų.

Šiuo atveju daug skaudžiau net 
būtų nusivilti ne smurtininku, 'bet 
tais žmonėmis, kurie kartais tiek 
tariasi atstovaują kultūringuosius 
sluoksnius, o smurtui pasmerkti 
neranda galimybių.

Pasinauoju proga pareikšti savo 
griežtą pasipiktinimą tais jėgos ir 
prievartos veiksniais.

Ne dirbtinis kiršinimas vieno 
prieš kitą, bet veiklesnis ugdymas 
tolerancijos, tikrojo laisvės supra
timo ir pagalbos žmogui galėtų 
mums padėti gydyti tas skaudžias 
okupacijų žaizdas.

Nūrtingenas, 1946 III. 24.
Doc. Dr. Ad. Damušis

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ 
DĖMESIUI

S. m. gegužės 2—4 d. d. šau
kiamas lietuvių veterinarijos gydy
tojų profesinis suvažiavimas, į kurį 
kviečiami visi veterinarijos gydy
tojai. Suvažiavime numatoma ap
tarti profesiniai — organizaciniai 
reikalai; kartu yra susitarta su 
Hannoverio Aukšt. Veterinarijos 
Mokyklos ’ rekorium ir profesūra 
ta proga suruošti trumpą pakarto
jimo kursą.

Suvažiavimo vieta — Hanno- 
veris (Herrenhausen, Burgweg 
Nr. 1, Studenten Hotel), Nakvynė 
bus parūpinta.

Suvažiavimo iniciatoriai

VALST. OPEROS CHORM. J. STARKA PRADĖJO DARBĄ

Prieš kurį laiką Dillingeno lietuvių stovykloje apsigyvenęs buv. 
Valst. Operos chormeisteris muz. J. Štarka ėmė vadovauti čionykščio 
muzikinio ansamblio vyrų chorui. Darbas jau prasidėjo. Dirbama 
intensyviai ruošiant naują repertuarą.

Šia proga tenka pastebėti, kad kol kas dar priimami nauji dai- 
ninkai į praplečiamą vyrų chorą. Priimtiesiems dainininkams su
daromos sąlygos tuojau pat stovyklon persikelti. Norintieji chore 
dainuoti turėtų paskubėti apsispręsti, kad be reikalo nesutruk
dytų darbas. Priimama tik asmeniškai su chormeisteriu susitarus 
Dillingene.

Schwenningeno lietuviai su UNRRA’os vadovybe

NORINTIEMS STUDIJUOTI 
VETERINARIJĄ

Kadangi Baltic University Ham
burge pavasariniam semestre ve
terinarija nenumatoma, todėl bu
vusieji Vet. Akademijos studentai 
ir norį naujai studijuoti veterinari
ją kviečiami stoti į Hannoverio 
Aukštąją Veterinarijos Mokyklą, 
kurioje jau dabar dalis lietuvių 
studentų studijuoja. Su mokyklos 
rektorium įstojimo reikalu tartasi; 
prašymus būtų jau laikas siųsti 
rektoriaus vardu mokyklos sekre
toriatam Hannover, Missburger 
Damm 16, Tierarztiiche Hoch- 
schule.

Smulkesnių informacijų galima 
gauti Studentų Atstovybėje: Han
nover, Herrenhausen, Burgweg 1. 
Semestro pradžia 1946. V. 1.

IŠEINA TIKYBOS x 
PRADŽIAMOKSLIS

Tūbingene baigiamas spausdinti 
R. katalikų tikybos katekizmas. 
Užsisakyti galima pas Stuttgarto 
lietuvių stovyklos kapelioną, Stutt
gart, Luisenstr. 2.

PRANEŠAMA
Iš Amerikos, Čikagos, yra gau

tas Praninsko Juozo vardu laiš
kas. Prašoma kreiptis: Fūssen/All- 
gau, Reichenstr. 33, Hotel „Neue 
Post", Litauisches Lager, J. Sa
vickas.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Augsburgo stalo tenisininkai į 
Hanau ir Dillingeną

S. m. kovo mėn. 30 — 31 d. d. 
rengiamas visų zonų stalo teniso 
turnyras Hanau ir š. m. balandžio 
mėn. 4—6 d. d. Dillingeno lietuvių 
kolonijoje. Abiejuose turnyruose 
yra pakviesti dalyvauti geriausi 
keturi Augsburgo stalo tenisinin
kai. Kas atstovaus Augsburgui, 
dar sunku pasakyti. Priklausys 
nuo kontrolinių rungtynių, kurios 
įvyks trumpai prieš išvykstant. 
Kandidatai numatyti šie: Vasil au- 
skas, Kolominskas, Trečiokas, Tė
velis, Jeršovas, Remeikis ir Geru
laitis.

Lietuviai — Estai 9:0
Draugiškos stalo teniso rungty

nės tarp Haunsfetteno (Augsbur
gas) lietuvių ir estų baigėsi aiškia 
mūsiškių persvara. Mūsų komandą 
sudarė: Kolominskis, Trečiokas ir 
Normantas.

Lietuviai — Latviai 7:1
Haunsfetteno (Augsburgas) šach

matininkai taip pat nemiega. Drau
giškose rungtynėse (aštuoniose 
lentose) vietos latvius supylė net 
7:1. Komandą sudarė: Trečiokas. 
Abramavičius, Tėvelis, Trojanas, 
Vilpišauskas, Meilus, Udalovas ii 
Balčiūnas.

Pavasario sezoną pradedant
Baltijos tautų sporto reikalam- 

atstovai susirinkę nutarė:

1. Prieš pradedant pavasario se
zoną, prašyti UNRRA’os tarpinin
kavimo, kad būtų gauta stadionai 
(dvi lauko teniso, iš jų viena krep
šiniui, ir futbolo aikštės), kuriame 
įvyko Baltijos tautų sporto šventė.

2. Pavasario sezono atidarymo 
proga suruošti lauko bėgimą šia 
tvarka: a) jaunučiai iki 14 metų — 
800 m; b) jauniai iki 18 metų — 
2000 m; c) pradedantieji — 3000 m; 
d) aktyvieji — 5000 m.

Bėgime gali dalyvauti visų Bal
tijos tautų kolonijos organizacijos. 
Bėgimas įvyks š. m. balandžio 
mėn. 14 d.

3. Suruošti žaibo futbolo turny
rą, į kurį, be vietos (Baltijos tautų) 
sportininkų, numatoma pakviesti ir 
lenkus su ukrainiečiais.

Tūbingenąs. — Kovo 1C d. Tii- 
bingene prancūzai buvo suruošę 
didesnio masto sporto šventę. 
Programoje buvo krepšinis, teni
sas, fechtavimas. Šventėje daly
vavo ir vietos lietuviai krepšinin
kai, kurie ir laimėjo krepšinio tur
nyrą, įveikę latvius 28 — 9 ir baig
mėje prancūzų rinktinę 35 — 24. 
Komandą sudarė: Saladžius II 
Cerkeliūnas, Dargis, Alinskas, Juš
ka, Simonavičius, Bobelis I. Per 
šventę draugiškas rungtynes su
žaidė dvi lietuvių komandos. Mo
terys Tūbingene sudaro gero pa
jėgumo ekipą: Dargytė, Cipli- 
jauskaitė, Vailokaitytė, Neverau- 
skaitė, Kuraitienė, Saladžiūtė. Ar
timoj apylinkėj pajėgesnių prie
šininkių jos neranda. Pasibaigus 
šventei, prancūzų gubernatorius 
laimėtojams įteikė dovanas. L. T. 
B. Tūbingeno apylinkės komitetas 
geriausiai prancūzų krepšinio ko-_ 
mandai buvo paskyręs dovaną — 
lietuvišką kryžių. Apie Betėvių 
krepšininkus simpatingai atsiliepė 
prancūzų ir vokiečių spauda.

Tūbingeno Vyties krepšninkai 
iki šiol yra sužaidę 20 tarpklubi- 
nių rungtynių (prieš lietuvius, lat
vius, amerikiečius, prancūzus). 15 
rungtynių laimėta, vienerios su
žaistos lygiomis ir 4 pralaimėtos. 
Krepšiai 814 — 486 Vyties naudai.

Bokso milžinas
Anglų spaudoje pasirodė žinia 

apie būsimą naują bokso žvaigždę 
—'Ted Evans.

Tai žmogelis — 2 metrų 28 cen
timetrų ūgio ir 150 kg svorio. Ne
paprastas jo ūgis ir svoris at
sistojo skersai io gyvenimo kelio. 
Visoki bandymai išryškinti pašau
kimui paliko be vaisių.

Iš karo tarnybos buvo atleistas 
po 3 mėn., nesuradus jam tinka
mos lovos, aprangos, juo labiau 
ginklo ir kt.

Visą eilę panašių nemalonumų 
teko jam pergyventi ir visur kitur.

Galop nutarė pasidaryti bok
sininku, panašiu į Jess Willard, iš 
kurio Dempsey paveržė pasaulio 
meisterio titulą ir kuris buvo dar 
didesnis ir sunkesnis, kaip Primo 
Camera.

Ar šis milžinas pasieks pasaulio 
meisterio garbės, dar sunku pa
sakyti.

Tuo tarpu ’ Dempsey vienam 
pasikalbėjime charakterizavo:. Juo 
jie didesni, juo jie smarkiau griūna 

|ant ringo grindų".
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SKAUTU ŽODIS
i

Vyr. sktn. J. Kuprionis

Skautai
4. Skautų vadų klausimu

Organizacija — vadų mokykla. 
Vadų klausimas visose gyvenimo 
srityse yra aktualus. - Daugumoje' 
atvejų jų trūksta. Paėmus bet kurią 
sritį, protingai galvojančių ir suma
nių žmonių, rodos, netrūksta, bet 
kai reikia parinkti ką į priešakį 
pastatyti, tai ir pasigendama tin
kamų kandidatų. O nuo gerų vadų 
labai daug kas priklauso.

Rimtai vedamas organizacinis 
darbas svarbus yra ir tuo, kad čia 
gabesni asmenys išsiryškina, iš
moksta organizacinio darbo, vado
vavimo. Skautų organizacija itin 
daug tokių galimybių teikia. Jau 
pati šios organizacijos struktūra 
tokia, kad labiau išsiskiriantieji ir 
vadovauti sugebantieji tuojau pat 
gauna progą šiam sugebėjimui pa
sireikšti. Septynių vaikų grupė, va
dinama skiltis, jau turi savo vadą 
— skiltininką ir padėjėją — pa- 
skiltininkį. Jaunasis vadas — skil- 
tininkas bei jo padėjėjas pratinasi 
viešai, prieš savo kitus 6 draugus 
tarti žodį, jiems aiškinti, vadovauti 
žaidimuose, iškylose. Paaugesnis 
berniukas ar mergaitė, labiau iš- 
siskiriąs sugebėjimu vadovauti, 
paskiriamas draugininko padėjėju 
(vad. adjutantu) arba net draugi
ninku. Ši vieta reikalauja labiau 
pasitempti ir sumanumą parodyti. 
Jis čia būna priverstas galvoti, 
planuoti, ką draugovė turi veikti. 
Tuo būdu draugovėje iš 4 skilčių, 
arba vidut. 30 skautų, 10 iš jų turi 
tiesioginę progą pratintis vadova
vimo darbo. Toliau eina aukštenės 
pareigos. Ir jei jaunuolis pereina 
visus rangus, pvz., skiltininko, 
draugininko, tuntininko, tai jis vė
liau, išėjęs į gyvenimą, organiza
cinėje veikloje turės neblogą pa
tyrimą ir sumanumą.

Dėl to pati skautų organizacija, 
palyginti, didesnio, ypač žemesnių, 
vadų trūkumo nejaučia. Vyresniųjų 
vadų trūkumas čia pasireiškia 
daugiau dėl to, kad ne kiekvienas 
suaugęs beturi palinkimą su jau
nais, ypač vaikais, veikti. Be to, 
skautų organizacija saisto savo 
narių, taigi ir vadų, elgesį: pvz., 
skautas yra blaivus, o išėjęs iš 
vaikystės amžiaus, ne kiekvienas 
benori save tokiais saitais varžyti

Vadų ypatumai. Vadas turi būti 
su organizacija sutapęs. Jei orga
nizacija yra speciali, jis turi toje 
srityje nusimanyti; jei organizaci
ja ideologinė, jis turi būti tos ideo
logijos. Iš vado skautų organizaci
joje yra reikalaujama daugiau, ne. 
gu kai kuriose kitose organizaci
jose. - Skautų organizacija moko 
jaunuomenę padoraus elgesio. Su
prantama, vadovaująs šiai jaunuo

menei patsai negali būti palaido 
elgesio. Skautų organizacija turi 
savotišką organizacinę santvarką 
ir savotišką — specialią veikimo 
programą. Vadovaujantis turi pats 
visa tai žinoti ir mokėti, atseit, tu. 
ri būti išėjęs skautų organizacijos 
„kursą“. Naujai atėjusiam į šią 
organizaciją asmeniui iš karto 
paimti vadovauti draugovę ar tun
tą, bent pradžioje, sunkoka. Tiesa, 
sumanus, turįs organizacinį suge
bėjimą asmuo tąsias gudrybes 
greit persiima ir toliau gali jaustis 
savo vietoje.

Kitoks reikalas susidaro, kada į 
skautų organizaciją, kaip ideolo
ginę, ateina kitokių pažiūrų bei 
nusistatymų žmogus. Nežinia ko
dėl, bet mūsų skautų organizaci
joje tokių atsitikimų būna. Kokios 
to pasekmės? Šie vadai pradeda 
„idėjas švelninti" arba jas nive
liuoti. Kadangi jau pačiuose skau
tų organizacijos pagrinduose ideo
loginiai principai yra stipriai užak
centuoti, tai viešai prieš juos pa
sisakyti nepatogu. Išeitis randama: 
skautų veikimas turi daug įvairių 
formų, tad veikimo pagrindan pai
mamos tos formos. Principinių 
klausimų stengiamasi išvengti ar
ba juos apeiti. O kur jau nebeiš
vengiamai jie iškyla, tai stengia
masi klausimą išspręsti bendromis 
abstrakcijomis ar kitokiais išsisu
kimais. Buv. Lietuvos skautų vei
kime pasitaikydavo tokių vaizde
lių. N draugovė, pasibaigus moks
lo metams, gražioje gamtoje prie M 
miestelio padaro dviejų savaičių 
stovyklą. Sekmadienis. Stovyklos 
vadas surikiuoja skautus ir veda į 
bažnyčią. Prie šventoriaus vadas 
skautus įleidžia į bažnyčią, o pats 
nueina maudytis. Po kiek laiko iš
simaudęs vadas ateina prie šven
toriaus ir, atsisėdęs ant suoliuko, 
palaukia iš bažnyčios išeinančių 
skautų. Jiems išėjus, parveda juos 
atgal į stovyklą.

Vaizdas kiek kitaip atrodytų, 
jei, kitokių pažiūrų būdamas, va
das bent nedemonstruotų. Šiuo at
veju, sakysim, jis galėjo kokiu 
nors pretekstu pasilikti stovykloje. 
Bet taip yra. Ir panašių pavyzdžių 
buvo nemaža. Manau, kad skaity
tojui kyla aiškios išvados. Tačiau 
pati skautų organizacija iš to jo
kių išvadų nedarydavj, ir tokių 
klausimų, ovz., ar gali būti lei
džiama tokius metodus vartoti jau
nimo auklėjime, buvo \vengiama 
kelti. Ir atvirkščiai. Jei kurie, bū
dami nuoseklūs, laikydavo, kad 
principiniai dalykai skautų orga
nizacijoje turi turėti prideramą 
vietą, tai tie tuojau būdavo apšau
kiami, kad jie skautų organizaciją

,nori nuvesti į politines sroves ar į 
partijas. Ir tai veikdavo: daugu
mas visai padorių skautininkų, 
idealistų, tikrai vengdavo ideolo-
ginių klausimų liesti. . Tuo būdu 
daugumoje atvejų pagrindinius 
skautų organizacijos vado bruožus 
sudarydavo uniforma, žaidimai ir 
įvairios skautiškos gudrybės. Ka
dangi vyresnio amžiaus žmogui to
kie dalykai nebeįdomūs, dėl to pe
rėjęs į aukštesnes klases mokinys 
ar tapęs vyresnio amžiaus jaunuo
lis daugumoje atvejų šioje organi
zacijoje nebepalikdavo ir santykių 
su organizacija nepalaikydavo.

Skautininkai. Lietuvos skautų or
ganizacijoje buvo priimta vadui, 
įgijusiam tinkamą patyrimą, su
teikti skautininko laipsnį (paskau- 
tininkio, skautininko, vyr. skauti
ninko). Pažymėtina, kad toks laips
nis, panašiai, kaip kariuomenėje 
karininko, suteikiamas pastoviai, 
visam laikui, vis tiek, ar tu šioje 
organizacijoje paliksi, ar ne, ar tu 
skautiškų principų bei elgesio lai
kysies, ar ne. Ir būna taip, kad, 
pvz., prieš 20 metų jaunuolis, už
sidegęs skautiškais idealais pasi
daro skautų vadu, pakeliamas į 
skautininkus. Vėliau tasai entu
ziazmas praeina. Susideda su kito
kia kompanija, tie idealai išgaruo
ja, ir jis nei savo pažiūromis, nei 
elgesiu prie skautų organizacijos 
vado nebesiderina. O vienok jis 
skautininko laipsnį tebeturi. Yra 
padorių žmonių. Kai kurie, maty
dami, kad jų pažiūros evoliucionavo 
kita kryptimi, ar savo elgesiu no
rėdami būti laisvesni, patys Tamiai 
iš organizacijos pasitraukia. Ta
čiau yra ir tokių skautininkų, ku
rie yra vispusiškai nuo skautų or
ganizacijos nutolę, tačiau skauti
ninko mandatą jie laiko ir jau
čiasi turi teisę svarstyti ir spręsti 
skautų organizacijos reikalus. Šiuo 
atveju ne vienas ima bandyti, siek
ti, kad ir skautų organizacija evo
liucionuotų pagal jo pažiūras.

Yra dar ir kitokio pobūdžio 
skautininkų. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo laikotarpių, kada su 
vadų parinkimu buvo nesiceremo- 
nijama. Reikia kuriam nors skautų 
rajonui vado, tai apskrities virši
ninko kvalifikacijų pilnai pakanka, 
kad jis ir skautų vadu taptų. Pake
liamas į skautininkus. Dėl jo pa
žiūrų ar elgesio mažai kam galvą 
sopa. Tiesa, dalis tokių extra skau
tininkų su šia organizacija gręžia! 
sutapo. Kiti, nusimanydami, kad 
„reikalas" būti šioje organizacijoje 
praėjo, padarė kultūringam žmogui 
prideramas išvadas. Tačiau yra ir 
dar kitokių.

Tuo būdu skautininkų, atseit, 
skautų vadų, sąstatas susidaro la
bai margas. Suprantama, koks tada 
gali būti organizacijos vieningu-' 
mas, darnumas.

Pirmenybė nuo širdžiai dirbančiam 
vadui. Yra ir visa eilė gerų idea- 

I listų skautų pedagogų ir šiaip su
augusių žmonių, dirbančių skautų 

| organizacijoje, vadovaujančių di
desniems ar mažesniems skautų 
vienetams, bet jie skautininko 
laipsnio neturi. Pakėlimas į skau
tininkus yra subjektyvus dalykas. 
Kitas, ar tai būdamas kuklus, ma
žiau reklamuojasi, mažiau prasi
kiša, lieka nepastebėtas, ar vyres
niųjų blogą akį įgijęs, ar dar ir 
kitokiais sumetimais lieka „už
mirštas". Prieš 10 metų, sakysim, 
buvo paskeltas skiltininku ir dabar 
tokį laipsnį teturi. O jis sėkmingai 
veda draugovę ar eina kurias ki
tas pareigas, Kuriam pirmenybė 
kalbėti skautų reikalais: ar tam 
nuoširdžiai dirbančiam senam skil- 
tininkui, ar nuošaliai nuo bet ko-

Hanau stovyklos tautinių šokių šokėjai

kio organizacinio darbo stovinčiam | 
skautininkui, nekalbant jau apie 
iš viso nutolusius skautininkus?
Atsakymas tegali būti vienas. i

Išeinant iš faktiškosios padėties, 
atrodo, kad, bent kol šiam klausi
mui bus padaryta tinkama revizi
ja, skautininko vardo nereikėtų 
per daug forsuoti. Skiriant į drau
gininkus ar tuntininkus ar šiaip 
kviečiant padėti organizaciniame 
skautų darbe, nėra reikalo vari
nėti, kad čia būtinai būtų skauti 
ninkas. Jei čia pat greta yra pa
dorus, skautiškų pažiūrų ir elgesio, 
pvz., mokytojas ar šiaip asmuo, te- 
turįs tik skauto ar skiltininko 
laipsnį, ir ten pat yra nuo skau- 
tiškumo nutolęs skautininkas, tai 
prie darbo kviestinas tik pirmasis. 
Kol tokia maišatis bus, geriau bū
tų naujų pakėlimų nedaryti. Ver
tingiausias laipsnis yra skautas, 
jei tik žmogus savo dvasia ir el
gesiu jį pilnai atitinka.

Pabaiga. Visi trokštame, kad 
naujai atkurti planuojamos Lietu
vos gyvenimas būtų tobulesnis, 
gražesnis. Iš praeities klaidų pasi
mokydami, turime ieškoti gražes
nių formų, tinkamesnių kelių. Skau
tų vadų ir jaunuomenės gyvenimu 
besidominčios visuomenės uždavi
nys paieškoti naujų, tinkamesnių 
jaunuomenės auklėjimui formų. 
Skautų organizacijai čia tenka

skirti žymų vaidmenį. Tuo tikslu 
aš ir bandžiau kiek plačiau pa
liesti šios organizacijos klausimą 
ir iškelti jautresnius, net ir nei
giamus jos momentus, kad šiuo bū
du, kas bloga, galėtume pašalinti, 
o kas gera, dar labiau iškelti. Ži
noma, čia buvo iškelti tik kai ku
rie klausimai. Jų yra daugiau ir 
visų jų reikalingas nuodugnesnis 
išnagrinėjimas. Susidaro įspūdis, 
kad tūlas lako skautų organizaciją 
„neapsiprendusia", kad ji gali ir 
šiam, ir tam tikti. Bet tai yra ne
susipratimas. Viena, skautybė turi 
aiškiai precizuotą ideologiją. Antra, 
skautai, kaip jaunuomenės auklėji
mo organizacija, turi būti griežtai 
atriboti nuo bet kokių visuomeni
nių sūkurių ar politinių tendenci
jų. Si organizacija neabejotinai 
tarnauja lietuviškam reikalui, dėl 
to, ką vieni daro, kiti neturi ar
dyti, tiek išoriškai, tiek iš vidaus. 
Jei kieno troškimų ši organizacija 
nepatenkina, tai yra laisvė savo 
siekimus patenkinti lietuviškiems 
reikalams naudingesne forma. Kad 
skautų vadai neliktų kalti dėl to
limesnių savo organizacijos nega
lavimų, jie turi ją nuskaidrinti ir 
pastatyti aiškioje šviesoje. Ypač 
į Lietuvą ši organizacija turi grįžti 
atnaujintoje dvasioje bei formoje. 
Tada ji tikrai daug patarnaus 
mūsų tautos ugdymui.

Is skautu gyvenimo
Saukiamas skautu vadu 

suvažiavimas

S. m. balandžio 28 d. Augsburge 
šaukiamas vyriausios skautų vado
vybės visų tuntininkų ir tuntų 
skaučių skyrių vedėjų suvažiavi
mas. '

1
Seligenstadt’o skautų tuntas su

ruošė 40 valandų kursus skiltinin- 
kams paruošti.

Pamokos vyksta stovyklos sve
tainėje po 2 ■— 3 kartus savaitėje. 
Kursų metu dėstoma visų patyri
mo laipsnių programa, skautiška 
ideologija ir organizacinis tvarky
masis. Be praktinių žinių, aiškina
mas dorovinis auklėjimas, pailiu
struojant pavyzdžiais ir gražiomis 
mintimis. Pastarąsias pamokas ve- 
da stovyklos skaučių vadė Smai- j 
žienė.

Paskaitas lanko per 40 skautų. [ 
pradedant jaunesniaisiais broliais j 
— sesėmis, baigiant vyčiais.

Kursams vadovauja tunto adju- j 
tantas Ducmanas.

Stovykloje pasirodė Seligen-. 
stadt'o tunto oficiozas „Skautų Žo- i 
dis" Nr. 3. Redaguoja sk. vytis j 
Truškūnas. Ss..

| rų skautai, vyr. valtininko V. R-so 
vadovaujami.

UNRRAos direktorius van Bene- 
den įteikė vėliavą. Savo trumpam 
žody jis pasigėrėjo nuveiktais dar
bais ir pažadėjo visokeriopą para
mą. Vietininkijos kapelionas kun. 
Sateika pašventino vėliavą.. Buvo 
duotas įžodis. Vietininkas J. Saka
las ir pasktn. Siumienė atliko kak
laraiščio užrišimo ceremoniją. 
Stovyklos komiteto pirmininkas A. 
Balsys pasveikino stojusius į skau
tų eiles. Vietininkas trumpais žo
džiais apibūdino skauto pareigas, 
palinkėjo ištvermės. Visų didžiau
siam nustebimui, įžodį davusių var
du dėkojo už sveikinimus vienas 
iš mažiausiųjų, vos 7-ių metų, 
jaun. skautas V. Smilgys. Paskilt. 
Benešiūnas paskaitė savo su Sv. 
Kazimiero diena surištą vaizdelį 
„Iš Lietuvos skauto dienoraščio".

Skilt. mokyt. Sukelio vadovau
jamas jaun. skautų būrelis suvai- 
dimo scenos vaizdelį. Jaun. skau
tės pašoko keletą lengvų tautinių 
šokių. Seligenstadto svečiai publi
ką iki ašarų prajuokino savo „Tur 
malūnininks tris dukras".

Šventėje dalyvavo lenkų ir 
ukrainiečių skautų vienetai. Lenkų 
skautai padainavo porą skautiškų 
dainelių. J. B.

Schweinfurtas. — Skautai gražiai 
atšventė Sv. Kazimiero šventę. Pa
kėlus vėliavą, žodį tarė adjutan
tas skilt. V. Katelė. Vėliau įvyko 
iškilminga sueiga. Dalyvavo ir jū-

Kemptenas. — Sv. Kazimiero 
dieną davė įžodį 67 skautai. UN
RRAos atstovė Miss Hughes, prof. 
Kolupaila, prof. Paltarokas ir tun- 
tininkas Urbutis atliko kaklaraiščių 
užrišimo ceremoniją. K. Da.
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J. Butėnas

Užburtame rate
Didelis amerikiečių dienraštis 

„New York Herald Tribūne“, ban
dydamas iš laiko perspektyvos pa
žiūrėti į šių dienų tarptautines pai
niavas, prięš kelias dienas šiaip 
samprotavo:

Artimiausiųjų 25 metų pasaulio 
istoriją lems šie veiksniai: „So
vietų Sąjungą, masyvus, ,,viena
lytis“, kietas, nepaprastai savim 
pasitikįs ir dinamiškas vienetas, 
bet gyvenimo lygio atžvilgiu, pa
lyginti, atsilikęs: Britiškoji Tautų 
Bendruomenė, suvokianti savo at
liktąją didžiulę pasaulinę misiją, 
bet šiuo metu ligi paskutiniųjų 
įtempusi visas savo jėgas ir įklim
pusi kažkuę pusiaukelei tarp mo
dernios demokratinės federacijos 
ir XIX a. koloninės imperijos; 
Jungtinės Amerikos Valstybės, ne
paprastai galingos ūkiškai ir poli
tiškai, vyraujančios visur nuo Pie
tų Kinų jūros ligi Pietų Atlanto ir 
nuo Korėjos ligi Islandijos, bet vi
siškai nesusigaudančios, kaip tą 
savo galybę panaudoti ir kaip su
sidoroti su atsakingumu, kurį toji 
galybė joms uždeda“.

Artimiausiųjų 25 metų istorija 
turės atsakyti į keletą pagrindi
nių klausimų, kurie nulems busi
mąjį pasaulio veidą.

Pirmiausia, kaip bus galutinai 
patvarkyti šiuo metu chaose pa
skendę kraštai, kurie nepertrau
kiama juosta supa Sovietų Są
jungą — nuo Baltijos per Vidurio 
Europą, Balkanus, Artimuosius ir 
Viduriniuosius Rytus ligi Mandžū- 
rijos.

Toliau, kaip Didžiajai Britanijai 
pasiseks išspręsti savo santykius 

(.L<* Monde lllustr**)
Ja Didenybė Etiopijos imperatorius

su bruzdančiais jos Imperijoje na
cionalizmais nuo Egypto bei Le
vant© ligi Indijos, Burmos ir Ma
lajų.

Pagaliau, kaip pasiteisins Jung
tinių Amerikos Valstybių politinės 
demokratijos idėjos ir ūkinė kapi
talistinė sistema, siekančios tai
kingos pcnetracijos būdu įgyven
dinti visame pasauly ko didžiau
sią asmens laisvę ir medžiaginę 
gerovę.

Šie klausimai yra tarp savęs 
glaudžiai susipynę, lygiai kaip 
glaudžiai tarp savęs susisiekia ir 
tų trijų didžiųjų pasaulinių galy
bių interesai. Šiandieninis tarptau
tinis įtempimas liudija, kad lemia
mieji veiksniai yra pasiryžę per 
daug neatidėliodami atsakyti į tuos 
artimiausiųjų dešimtmečių istorijos 
klausimus, kuriuos, beje, domi
nuoja dar vienas — pats svarbiau
sias ir lemtingiausias — klausimas: 
ar bus surastas vieningas ir dar
nus į juos atsakymas, ar jų spren
dimas pareikalaus trečio pasauli
nio konflikto?

Į pirmąjį klausimą dinamiškais 
mostais atsakinėja Sovietų Są
junga. Rytų bei Vidurio Europą 
sovietai jau yra savarankiai pa
tvarkę savuoju stilium, motyvuo
dami savo šalies saugumo sumeti
mais. Stalinas anądien „Izvesti- 
jose" įsakmiai pabrėžė, jog So
vietų Sąjunga yra suinteresuota, 
kad Helsinkyje, Varšuvoje ir Bal
kanų valstybių sostinėse sėdėtų 
Maskvai ištikimos vyriausybės. Toji 
aplinkybė, kad tasai patvarkymas 
ne visiškai sutiko su amerikietiniu

| bei britiškuoju politinės ir asmens 
laisvės supratimu, yra davusi pro
gos Vašingtonui ir Londonui diplo-

I matiškai pasikalbėti su Kremlium 
į dėl rumunų ir bulgarų vyriausybių 
sudemokratinimo. — Tais pačiais 
saugumo sumetimais sovietai grin
džia ir savo siekimus Graikijoj bei 
Viduržemio jūroj ir reikalavimus 
Turkijai. Jeigu turkų sektoriaus 

i problema kol kas tebėra užmari- 
nuota, tai Iranas yra atsidūręs pa
čiame tarptautinio aktualumo ži
dinyje; čia sovietų sumetimai 
užsitikrinti Baku srities sau
gumą jau susikirto su nemažesniu 
britų interesu išlaikyti Irako naf
tos šaltinių saugumą. Sovietai, 
iškraustydami Mahdžūrijos pramo
nę, siekia neturėti savo pašonėj 
svetimos valstybės (Kinijos) ginklų 
kalvės; o tatai ne tik žalinga Ki
nijos savarankumui ir ūkio inte
resams, bet taip pat priešinga 
Jungtinių Valstybių politikos prin
cipui — sukurti nepriklausomą ir 
ūkiškai pajėgią Kiniją, busimąją 
didžiulę rinką JAV gaminiams. 
„Jeigu Sovietų Sąjunga pasieks 
tuos savo tikslus, rašo buvęs JAV 
valstybės pasekretoris Sumner 
Welles, tai nebus įmanoma su
kurti taikingą pasaulio tvarką“.

Įsitempusi diplomatinėms grum
tynėms, D. Britanija tuo pačiu me
tu pasijuto esanti priversta radi
kaliai pertvarkyti santykius savo

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame „Žiburių“ 
reikalams paaukojusiems Petrui 
Venclovai ir Juliui Butkui, Se
ligenstadt (RM 40), Viktorui Ko- 
kanauskui, Waldlager bei Arns
berg (RM 220), tautiečiui, prašiu
siam pavardės neskelbti (RM 50), 
ir Milišauskui, Biberach (RM 41).

Po ilgos ir sunkios ligos 
Ambergo UNRRA'os sana
torijoje 1946 m. vasario 18 d. 
mirė 

miškininkas 
Gaigalas Juozas.

Jo šeimai ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Ambergo kolonijos lietuviai 
miškininkai

Imperijos viduje. „Indiją ir visą 
Aziją gaivališkai užplūsta nacio
nalizmo banga“, palingavo galvą 
Attlee, išlydėdamas tris savo _mi- 
nisterius derybų į Indiją, kuriai jis 
iš anksto pripažino teisę net į vi
sišką nepriklausomybę. Ar Indija 
tą nepriklausomybę gaus, žymia 
dalim priklausys nuo jos pačios 
politinių vadų susigiedojimo. Ame
rikiečių veikiami, britai psicholo
giškai jau susigyveno su mintimi, 
kad koloninė gadynė yra praėjusi; 
prieš akis stovinti klaiki dar ne
būto bado Indijoje šmėkla katego
riškai reikalauja toli einančiomis 
politinėmis priemonėmis užbėgti už 
akių šiaip jau neišvengiamiems 
masiniams neramumams tame 
krašte. Bet nepriklausoma Indija 
sutraukytų gyvybinius kelius ir iš
muštų iš pusiausvyros ligšiolinę 
strateginę sistemą. Indija neabejo
tinai tebūtų pradžia naujojoj Azi
jos nacionalistinių sąjūdžių raidoj. 
Matant šių dienų įvykių gaiva
liškumą ir dinamiką, tiesiog neį
manoma pasakyti, prie ko toji 
raida privestų. Kažin, ar nepriklau
somosios Azijos tautos, ištrūkusios 
iš senojo D. Britanijos koionimo 
imperializmo, per trumpą laiką ne
patektų į naują, kitos spalvos 
tėkmę.

Jeigu būtų stipri ir veiksminga 
Jungtinių* Tautų Organizacija, pa
grįsta didžiųjų jos narių tarpusa
vio pasitikėjimu, tada Sovietų Są
junga galėtų nesisieloti, kaip da
bar, dėl savo „visų sienų“ sau
gumo, o D. Britanija galėtų dosniai 
dalinti politines laisves koloninėms 
tautoms, nedrebėdama dėl gyvybi
nių savo Commonwealth© interesų. 
Bet to didžiųjų tarpusavio pasiti
kėjimo nėra. Byrnes prieš kelias 
dienas savo vyriausybės vardu 
pareiškė, kad JAV negali nusigin
kluoti, kol kitos didžiosios valsty
bės nedemobilizuoja savo pajėgų, 
ir pakartotinai priminė, kad Ame
rikos kariuomenė gins Jungtinių 
Tautų Chartą. O Vašingtono už
sienių reikalų ministerija užtikrino 
tranui ir Turkijai, kad JAValstybės 
apsisprendusios vykdyti savo įsi
pareigojimus chartai, jeigu tos 
valstybės pasidarytų kieno nors 
agresijos taikinys. Korespondentai 
iš Vašingtono sutardami praneša, 
jog Irano (ir juo labiau, kai kils, 
Turkijos) byloje Jungtinės Valsty
bės kietai pasiryžusios eiti ligi 

kraštutinių konsckvencijų. Iš ame
rikiečių spaudos matyti, kad jų 
visuomenės masė savo vyriausybę 
tuo atžvilgiu pilnai palaiko.

Dėl to tad su įtemptu dėmesiu 
laukiam kovo 25 d. prasidedančių 
Irano bylos debatų Saugumo 
Taryboj.

Visuotinis netikrumas ir gene
rolą Franco gelbsti nuo bendros 
Jungtinių Tautų kampanijos prieš 
jo diktatūrinį režimą. D. Britanijai 
ir JAValstybėms pakartotinai atsi
sakius kelti jo bylą Saugumo Ta
ryboj, viena Prancūzija liko aktin
gai kovoti prieš fašistinę Ispaniją. 
Kol kas teuždaryta siena. Bet abi 
valstybės telkia prie sienos ka- 
riumenes: nesunkiai gali žybelti 
fatališkas incidentas, ir dalis pran
cūzų spaudos jau ima būkštauti, 
kad Prancūzijoj nepasikartotų Ispa
nijos 1936 m. vasaros istorija. .

Nėra išeities iš to užburto rato? .
Pačiomis paskutiniosiomis die

nomis prieš Saugumo Tarybos su
sirinkimą Jungtinių Tautų diplo
matiniai sluoksniai su tam tikru 
palengvėjimu priėmė SSSR mi- 
nisterio pirmininko Stalino pa
reiškimą Associated Press kore
spondentui: „Jungtinių Tautų Or
ganizacijos stiprybę sudaro tai, 
kad ji pagrįsta visų tautų teisių 
lygybės principu, o ne vienų tautų 
dominavimu kitoms; jei tai bus 
pasiekta, JTO pasidarys vertingas 
pasaulinės taikos ir saugumo veiks
nys."

Britų „Observer" teisingai pa
stebi; tarptautinis įtempimas išsyk 
būtų pašalintas, jeigu šie autori
tetingi Stalino žodžiai būtų pa
siųsti atitinkamiems diplomatams, 
administracijos pareigūnams ir 
kariniams viršininkams su rezoliu
cija: „Žinoti ir tuoj vykdyti."

M. Ziverio veikalas
Latvių žymiausias dramaturgas, 

šiuo metu gyvenąs Švedijoje, Mar
tynas Ziverts parašė tragediją 
„Rakte“; siužetas paimtas iš Lat
vijos istorijos 13 šimtmečio, kada 
šimtas tūkstančių žemgaliečių, ne
galėdami sutikti su tuometine Žem- 
gaiijos okupacija, paliko gimtinę 
ir išvyko į Lietuvą. Si tragedija 
netrukus bus pradėta spausdinti 
Švedijoj einančiame latvių mėne
siniame žurnale „Dauguva".
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