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Musų tikslas — kelt tėvynę. 
Kelt iš karsto, iš žabangų 
l gyvybę ir į dangų, 
Kelt t sąžinės gadynę: 
Kad tėvų stipri tauta 
Būt laiminga ir tvirta, 
Kad jos vardas būt garsus 
Pas kaimynus, pas visus.

M. Gustaitis
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Pasikalbėjimas su BALFpirmininku 
kun. dr. J. Končiumi

Vizituodamas lietuvių stovyklas 
Vokietijoje, Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo pirmininkas kun. 
dr. J. Končius paskutiniu metu 
lankėsi Augsburge ir ta proga 
maloniai sutiko pasikalbėti su mū 
sų bendradarbiu ir atsakyti į ke
letą klausimų.

— Koks Tamstos, p. Pirmininke, 
atvykimo į Vokietiją tikslas?

— Kaip BALF pirmininkas atvy
kau Europon sužinoti tikrosios lie
tuvių tremtinių materialinės ir 
kultūrinės būklės, suteikti reikia
mos pašalpos ten, kur UNRRA ne
suteikia, padėti sueiti i artimesnius 
ryšius su karinėmis įstaigomis. 
Tam reikalui esu įsteigęs biurą, 
kuriam nuolatinis vedėjas, grei
čiausiai, atvyks iš Amerikos; jis 
koordinuos ir palaikys nuolatinį 
kontaktą su stovyklomis.

— Kaip atrodo Tamstai mūsų 
kolonijų susitvarkymas ir jų ma
terialinė būklė?

— Augsburgo kolonija viena ge
riausių, kokias esu aplankęs Vo
kietijoje. Mokyklos, gyv. butai ir 
spauda pirmauja. Kitose stovyklo
se yra ir.didelių trūkumų bei sun
kumų: prastos gyv. patalpos, nėra 
inteligentinių pajėgų. Kai kuriose 
kolonijose yra susikoncentavę 80 
— 90 % vien inteligentų, kitose tik 
vien darbininkai ar* ūkininkai. 
Apskritai visas sąlygas būtų sun
ku charakterizuoti.

— Jei UNRRA mums nutrauktų 
šelpimą, ar BALF galėtų mus 
šelptir

— Daugiausia lėšų šalpos darbui 
gaunama iš USA ir Anglijos. UN
RRA yra tik organizacija ir tar- j 
nautojai, kurie šiuos reikalus ve
da. Kiek būsite verti ir" kaip mo
kėsite save užrekomenduoti, nuo to 
priklausys ir tolimesnė parama. Be 
pagalbos nepaliksite. Jūs esate 
karo likimo aukos, ir už tai atsa
kingi yra tie, kurie yra kalti. Val
stybės rūpinsis jūsų likimu ir to
liau. Šiuo metu gyvenkite, kaip 
tie dangaus paukščiai, kurie nei 
sėja, nei piauna, nei kluonų krau
na ... Verksmas nieko nepadės.

— Ar BALF šelpia lietuvius, pa
silikusius Lietuvoje?

— BALF pereitų metų kovo mėn. 
į Lietuvą, kaip mėginimą, yra pa
siuntęs siuntų. Šiuo metu daugiau 
nebesiunčia. Kokia dabar iš tikrųjų 
padėtis, nežinau, nes iš Amerikos 
pranešimo neturiu, o telefoninio 
ryšio nėra.

— Ar Tamstai nėra žinomos mū
sų apgyvendinimo sąlygos, jei mes 
negalėtume grįžti į tėvynę?

— Jokio konkretaus plano di
džiosios valstybės, kur jus išvežti 
ar palikti Vokietijoje, neturi. Ši
tuos klausimus didžiųjų valštybių 
galvos su laiku išspręs. Jūs nesi- 
karščiuokite. Tėvynės Lietuvos 
neišsižadėkite; aš asmeniškai lin
kiu grįžti Lietuvon.

— Kokia kryptimi turėtų eiti 
mūsų kultūrinė veikla?

I — Geriausia kryptis tokia, kokia 
dabar yra, daugiau kooperacijos 

j su karine valdžia. Jūsų spauda ste-

II metai

°avasaris ateina ir į musų gimtąjį kraštą

bina fhane. Apie jus jau plačiai 
esu girdėjęs Londone ir kitur. 
Mane stebina, kad jūs tokiose są
lygose, esant tokiam popieriaus 
trūkumui, išleidžiate geresnį lai
kraštį, kaip Amerikoje.

— Ko Tamsta palinkėtumėt „Ži
buriams"?

— Svieskite, kaip švietėte, Lie
tuvos tremtiniams.

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO KELIONE
Po kaštanais žaidė vėjas tartum vaikas, 
Po kaštanais žaidė kūdikiai maži, 
Buvo pats žydėjimo kaštanų laikas, 
Buvo pats šviesus gegužis, dievaži!

Ir pavasaris kaip dievas Apolonas 
Galvą laurais pasipuošęs ir šaunus,

Uchtės „Vyties" stovyklos tautinių šokių šokėjai

Rankoj nešdamas gyvybių milijonus 
Prakeliavo pro vaikus ir kaštanus.

Po berželiais savo dūdą pūtė panas, 
Po berželiais du jauni jaunavedžiai 
Kaip balandžiai du baltais sapnais gyveno. 
Ir’ sula tekėjo tyliąi ir saldžiai.

O pavasaris kaip dievas Apolonas
Laurais gąlvą sau papuošęs ir kelius, 
Pumpurų praėjo nešdams milijonus 
Pro jaunavedžius abu ir berželius.

Po žilvičiais „dies irae" krankė kuosos.
Du seneliai po žilvičiais, du seni 
Savo grabui rinko lentą balto uosio 
Sau laimingo myrio Dievą melsdami.

O pavasaris kaip dievas Apolonas 
Pasipuošęs laurais galvą ir pečius 
Prakeliavo nešdams vaisių milijonus 
Pro senuosius ir pro uosius, žilviči us.

Ar ne tu tenai žaidei kaip mažas vaikas.
Ar ne mudu po berželiais, mudu du, 
Ar ne mums visiems visiems ateina laikas 
Tų senelių, tų baltųjų valandų? .

O pavasaris kaip dievas Apolonas 
Pasipuošęs galvą laukais prakeliaus, , 
Varpui skambant: „Requiem aeterriam dona . . " 
Kas gyveno ir kas mirė, nepaklaus.

h rinkinio „Svetimi kalnai“ ’

1



2 psi. Žiburiai 1946. IV. 13. Nr. 15 (27)

Printed with the permission of UNRRA
DIA T Leidėjai ir redaktoriai J. VAIDELYS ir J. VITENAS 

ŽIBURIAI Laikraščio meninę pusę tvarko dail. V. RATAS 
Redakcija ir administracija; Augsburg - Hochfeld. Baltic Camp. 
Lithuanian Committee / Printed by Haas & Cie., Augsburg

Kun. V. Zakarauskas

ŠVENTOJI SAVAITE
Bažnytinėje liturgijoje šventoji 

savaitė vadinasi toji, kuri praside
da Verbų sekmadieniu ir baigiasi 
Velykomis. Lietuviai ją vadina 
Didžiąja. Bet tiksliausiai ją reiktų 
vadinti Kristaus kančių savaite.

Didžiosios Savaitės pagrindinė 
liturgijos mintis yra prisiminimas 
didžios Kristaus tragedijos, kuri 
buvo pranašų išpranašauta. Seniai, 
seniai pranašas ‘Kristaus vardu 
kalbėjo: „Mano širdis laukia .pa
juokos ir nelaimės. Aš laukiau, 
kad kas pasigailėtų manęs, ir ne
buvo nė vieno, aš ieškojau, kad 
kas suteiktų paguodos, ir neradau. 
Jie davė man valgyti tulžies ir 
mano troškime jie girdė mane ac- 
fu." (Ps. 68.)

Si bai^i pasaulyje įvykusi tra
gedija prasideda be galo iškilmin
gu Verbų sekmadieno prologu. Ho
sanna šauksmams skambant.

Didžiosios Savaitės pati didžiau
sioji diena, kurioje Kristaus kan
čia pasiekia aukščiausią kulmina
cinį tašką, yra Didysis Penktadie
nis. Juk tą dieną ne be prasmės 
Išganytofas, kybodamas ant kry
žiaus. didžiu balsu šaukėsi į Tė
vą: „Mano Dieve, mano Dieve, kam 
mane apleidai!"

Didžiojoje Savaitėje vaizdžiai 
•šrvškėja lyg galutinai lemiamasis 
mirties ir tamsių galių laimėjimas. 
Juk Kristaus, Gyvybės Davėjo, 
nvvybė. užgeso. Bet tai truko neil
gai. rezultate demonas pralaimi. 
O šios šventosios savaitės pabai 
ooje bažnvčia Prisikėlusiojo Kris 
taus garbai užžiebia didžiulę 
žvakę, kuri lyg vaizduotų didį per
galės žibintą.

Pravartu vra truputi žvilgterėti į 
šios • kentėjimų tragedijos tuos 
veiksmus, kuriuos Bažnyčia šios 
savaitės liturgijoje prisimena.

Mokinių veidai džiaugsmu nu
švitę, juk jų Mokytojas taip iškil
mingai Jeruzalės gyventojų sutin
kamas. Tartum jis būtų plačiųjų 
šalių valdovas, kurs dabar keliau
ja savo tautos sostinės gatvėmis, 
kuriam džiūgaujanti minia kloja 
po kojomis rūbus, palmių šakas, 
vaikai šaukia Hosanna.

Koks staigus lūžimas! Ne metai, 
ne mėnesiai, savaitės, bet vos vie
na kita diena prabėgo nuo šios 
iškilmių valandos, kai ši pati mi
nia šaukia: ..Salin! ... Prie kry
žiaus! ..." O Ir apaštalu tarpe 
randasi vienas, kurio sąžinė yra 
juoda, išdavystės niekšybe sutepta.

Didysis Ketvirtadienis. Mokyto
jas atsisveikina su savo artimiau
siais prieteliais — apaštalais, kurie 
dar nesuvokia. kokios reikšmės 
momentas prisiartino. Ketvirta
dienį Kristus įvykdo savo iau se
niau pažadėta gyvosios Duonos 
dovaną, kuri būsianti amžino gy
venimo laidas. O ši dangaus duona 
vra tikrasis Jo Kūnas ir tikrasis 
Jo Kraujas. Si didžioji Jo meilės 
misterija pasiliks visiems laikams. 
Ir jau vėlyvą ketvirtadienio va
karą Kristus su savo apaštalais 
apl°idžia vakarienbutj ir keliauja 
j Alvvų daržą. Ten prieš Jo akis 
nušvinta baisių kančių vizija, kuri 
išsunkia Jo veide kraujo prakaitą. 
Pagaliau priartėja valanda, kurioje 
Jo priešai ima triumfuoti savo 
pergale. Kristus išduodamas, sui
mamas, tardomas ir teisiamas ...

Didysis Penktadienis. Tai di
džiausių kančių diena. Plakimai, 
erškėčiais vainikavimas, kryžiaus

nešimas, prikryžiavimas, garsingas 
šauksmas „Išsipildė!" ir pagaliau 
mirtis, kurią liudija aptemstanti 
saulė ir iš kapų prisikelią numirė 
liai. Didysis Penktadienis yra ta 
diena, kurioje Žmogaus Sūnus it 
kirminas sutrypiamas, kurioj Jis 
tampa žmonių pašaipa ir tautos 
panieka. Kapas priglaudžia Kris
taus kūną, bet neilgam. Kristus 
keliasi. Dingsta priešų pergalės 
triumfas. Baimės apimti dreba sar
gybiniai, kurie saugojo šį mirties 
belaisvį.

Albrechi Diirer Prie Nukryžiuotojo

Inž. arch. V. Svipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje
(Tęsinys)

Renesansas
Kada šiaurėje, dėl kūrybinės 

valios beribės, gotikos architek
tūra palūžo, paskutinė konsekven- 
cija buvo protestantizmas, kuria
me pasireiškusi vaizduojamojo 
meno negacija atėmė sąlygas 
tarpti ir architektūrai. Tuo metu, 
kada Vokietijoje Liuteris paleido 
šūkį „atgal prie religijos“, Itali
joje pasigirdo šūkis „atgal prie 
meno“. Stiprūs saitai su praeitimi 
neleido italams persiimti gotika ir 
atpalaidavo juos nuo desperacijos, 
gotikai žlungant, apėmusios kraš
tus šiapus Alpių. Todėl, kada 
šiaurė atsidūrė tuštumoje, italai, 
geriausiai pažinę antikinę seno
vę, ėmė dar daugiau ja domėtis 

Didžioji Savaitė yra brangi ir 
artima kiekvienam krikščioniui. 
Jos šviesoje išsisklaido bet koks 
silpnadvasiškumas, nusivylimas. 
Kristus Karalius keliauja kančių 
keliu, o Jo kelionės pabaiga bai
giasi didžiausia pergale ir garbin
gu Prisikėlimu. Kristų seka Bažny
čia. Jos būklė amžių bėgyje buvo 
ir yra nesibaigiantis Didžiosios 
Savaitės tragizmas. Ją gaivina di
džiosios vilties paguoda. Kas drau
ge su Kristumi gers iš kančių tau
rės, tas taps ir Jo pergalės trium
fo dalininku.

Tat verta Didžiosios Savaitės 
metu prisiminti šias gilias ir gra
žias mintis, kurias pateikia mums 
Bažnyčia savo pamaldų liturgijoje. 
O ypatingai įsigilinti į švento Kry
žiaus didžios paguodos ir džiaugs
mo simboliką, kurią išreiškia vie
nos maldos žodžiai: „Tavo, Vieš
patie, Kryžių garbiname ir šlovi
name. Garbiname Tavo šventą pri
sikėlimą, nes Kryžiaus dėka pa
sauliui nušvito džiaugsmas." 

ir tuo būdu, kylančio humaniz
mo, mokslo, gamtos studijų išda
voje, ten gimė renesansas, nuro
dęs kelius mene ir kitiems kraš
tams. Renesansas, kitaip antikinės 
senovės atgimimas, grįžimas prie 
gamtos ir* kartu asmeninės laisvės 
idealo iškilimas, prasidėjo XV š. 
pradžioje Florencijoje. Atnaujin
dami antikinį stilių architektūro
je, italai išlaikė palinkimą į stip
rią formą, ištisas sianas, saikin
gą ornamentiką,' natūralią ir aiš
kią šviesą; dėl to jų pastatai sa
vo stiprumu, giedrumu, linksmumu 
ir linijų grakštumu sudaro di
džiausią kontrastą grandioziškam 
sudėtingumui, smulkučių puošme
nų gausumui, liūdnam didingu

mui, niauriam ar pakeistam kate
drų šiapus Alpių apšvietimui25).

Priešrenesansinė viduramžių dai
lė (tapyba, skulptūra) pasižymėjo 
aiškia subordinacija architektūrai. 
Asketizmas, nusigrįžimas nuo šio 
pasaulio užspaudė jai savo ant
spaudą. Mozaikos, freskos pačios 
per save yra .negalimos, nes jų 
pagrindinį tikslą sudaro pastatų 
puošyba. Ir šioje siauroje srityje 
viduramžių tapyba pasižymėjo sa
vo šabloniškumu (pvz., ištisais 
šimtmečiais šventųjų paveikslai 
buvo gaminami pagal tą pačią 
schemą). Tuo metu, kada archi
tektūroje su kiekvienai reikšmingu 
pastatu žengiamas žymus žingsnis 
priekin, tapyboje trūksta išradin
gumo, vyrauja stagnacija. Ji nepa
siekia tada nei anatominės tikre
nybės, nei perspektyvinio taisy
klingumo. . Šviesa ir oras, šie 
tikrai tapybiniai faktoriai, nevai
dino tada jokio vaidmens. To lai
kotarpio skulptūra, daugiausia 
reljefas, nepasižymėjo kūniškumu, 
bet turėjo palinkimą prie plok
štumos, prie sienos. Statulos bū
davo statomos patalpose prieša
kiu ar šonu, jos lindo į nišas.

Renesanso epocha Italijoje davė 
visą eilę žymių dailininkų, pasi
reiškusių tapyboje, skulptūroje ir 
architektūroje, kurie pasiekė aukš
čiausią tobulumo laipsnį. Si epo
cha yra plastinio meno epocha.- 
Dėl antikinio meno ir gamtos stu
dijų, išrutuliotos perspektyvos, 
žemiško gyvenimo jausmo, dailė
je atgyja kūnas, iškyla erdvė, 
šviesa ir šešėliai. Skulptūra grie
biasi formuoti net „nekūniškus“ 
daiktus: debesis, nėrinius, medžių 
lapus . . .

Ankstyvojo viduramžio laikais 
nebuvo rūpinamasi pastatų fasa
du, bet tik vidaus erdve (Hagia 
Sophia). Renesansas išrutuliojo 
fasadą. Bažnyčias nustelbusieji 
renesansiniai rūmai turi puikius 
fasadus, už kurių slepiasi' dažnai 
nepatogios gyventi patalpos. Erd
vės įpavidalinime renesansas nu
sigrįžo nuo gotikinės schemos — 
poliarinės koordinacijos, simbo
lizavusios siekimą, ir sugrįžo vėl 
prie centrinės erdvės schemos, 
simbolizuojančio'" rsimą, kuri bu
vo žinoma jau antikoje (Panteo
nas) ir ankstyvame viduramžy 
(Hagia Sophia).

Renesansas pateko į Lietuvą 
tuo laiku, kada jis savo tėvynėje 
buvo pasiekęs apogėjų. Lietuvoje 
dar tebegyvavo gotika.

XVI šimtmetyje, kada sumanūs 
valdovai sugebėjo pakelti krašto 
ekonominį bei kultūrinį lygį, Lie
tuvoje pasireiškė gyva veikla sta
tybos srityje. Tuo metu ir Lenki
joje ši veikla buvo gyva. Zigman
tas Senasis iškvietė iš Italijos ar
chitektus, kurie perstatė Vavelio 
pilį Krokuvoje. Tais laikais italų 
architektų Lenkijoje buvo daug 
ir jie pastatė daug gražių pilių 
bei rūmų. Kadangi Zigmantas Se
nasis su savo sūnumi Zigmantu 
Augustu dažnai buvodavo Lietu
voje, tai Vilniuje prie Žemutinės 
pilies tėvas pradėjo, o sūnus už
baigė statyti Didžiojo Kunigaikš
čio rezidenciją — puošnius rūmus26) | 
renesanso stiliuje. Tą darbą atli-j 
ko taip pat italų architektai, nes 
jų ir kitų meno bei mokslo dar
buotojų iš Italijos, prie kurių at- 
kvietimo greičiausia prisidėjo ir 
Zigmanto Augusto motina italė, 
Milano ir Bario kunigaikštytė, Bo
na Sforza, Vilniuje tada bu¥o 
daug. Humanistų išauklėtas Zig
mantas Augustas buvo meno ir 
mokslo darbuotojų mecenatas, 

”) Ibidem.
28) Dr. J. Puzinas. Iš Vilniaus pi
lių praeities. „Kūryba“, 1944 m., 
2 Nr.

A. Tyruolis

Tremty
Baisu:
Be namų, mylimosios esu.
Ir kas žino, kaip ilgai dar čia būsiu, 
Kaip koks vergas ištremtas į rūsį.

O ji —
Mano tėviškė tyra, graži
Man kaip deimantas, auksas nūn 

spindi, 
Nušviesdama jausmą ir blėstančią, 

mintį.
Gal būt,
Suprasim dabar, kaip skaudu 
Širdį mylinčią meilei užverti 
Ir kančia atskyrimo ištverti.

pats buvo surinkęs daug meno 
turtų ir turėjo biblioteką, kurioje 
buvusios visos to laiko knygos.

Sprendžiant iš išlikusių Smugle
vičiaus piešinių, tie rūmai tinka
mai reprezentavo ano meto didelę 
galingą valstybę. Juose plačiai 
buvo panaudota atika aukštiems 
stogams pridengti, kuri, kaip re
nesanso pėdsakas išliko Vilniaus 
architektūroje iki mūsų dienų 
(Aušros Vartuose, Kapitulos name 
Pilies gtv. Nr. 4). Tuo metu rene
sanso stiliuje buvo perstatyta ir 
Vilniaus katedra.

Renesanso stiliaus architektū
ros paminklų Lietuvoje nedaug 
tebuvo, todėl maža jų išliko iki 
mūsų laikų. Jų tarpe yra šv. My
kolo bažnyčia Vilniuje, po subaro- 
kinimo išlaikiusi dar kiek rene
sanso pažymių. Ją 1594 — 1625 m. 
pastatė didysis Lietuvos kancle
ris Leonas Sapiega ir kartu su 
vienuolynu pavedė vienuolėms 
bernardinėms. Prie renesansiniu 
paminklų priskirtinas taip pat 
Lietuvos kanclerio Vaitiekaus 
Goštauto antkapis Vilniaus kate
droje, kurio autoriumi laikomas 
Sienos skulptorius Giovanni Cini. 
Šio antkapio meninę vertę pras
mingai apibūdino dr. M. Vorobjo
vas savo knygoje „Vilniaus me
nas“.

Kaip žinoma, geriausias laikas 
Lietuvos sostinės gyvenime laiko
mas Zigmanto Senojo ir jo sūnaus 
Zigmanto Augusto valdymo me
tais. Kai kieno tvirtinimais, mies
tas tada turėjęs jau 200.000 gy
ventojų. Didžiojo Kunigaikščio 
dvaro prakilnumas ir blizgesys, 
prabangus turtingų didikų, kurie 
spietėsi prie dvaro, gyvenimas 
veikla prekybos ir pramonės sri
tyje stebino atvažiuojančius. Yra 
išlikę Gustavo Vazos sūnaus, Suo
mijos kunigaikščio Jono, fiksuoti 
kelionės į Vilnių įspūdžiai. Jis bu
vo pritrenktas vaizdo, atsivėrusi© 
jam įvažiavus į Vilnių.

Tai primenu, norėdamas paakin
ti tyrinėtojus ieškoti medžiagos 
užpildyti spragai Vilniaus archi
tektūros istorijoje. Nors ir buvo 
atskirų stilių persipynimas laiko 
atžvilgiu, nors, sakysime, rene
sansas atkeliavo į Vilnių tuo me
tu, kada bažnyčios dar tebebuvo 
statomos gotiškos, bet po renesan
sinių Didžiojo Kunigaikščio rūmų 
pastatymo Vilniaus didikų turėjo 
būti pasektas noras reprezentuoti 
ir turėjo būti pastatyta daugiau 
jų rūmų, greičiausia taip pat re
nesanso stiliuje. Deja, dėl visos 
eilės vėliau vykusių karų, gaisrų 
bei baroko perdirbinėjimų nėra li
kusių to laikotarpio architektūri
nių paminklų. Tyrinėjimas galėtų 
panaudoti išlikusią istorinę me
džiagą, be to, pačiai architektū
rai ištirti tektų studijuoti pavie
nių architektų veiklą ir ieškoti jų 
Vilniuje atliktiems darbams nu
statyti medžiagos tuose kraštuose, 
iš kurių jie buvo atkeliavę (Ita
lijos, Lenkijos).

(Bus daugiau)
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A. Barzdukas

MOKSLO METUS BAIGIAM
Netrukus mūsų mokyklos, vei

kiančios Vokietijoje, baigs savo 
mokslo metus. Vienas baras bus 
išvarytas. Bus galima atsipūsti... 
Džiaugsimės savo darbo vaisiais. 
Kaip paprastai, vienur kitur bus su
rengta iškilmingų aktų su prakal
bomis, dainomis, vaišėmis (ir... 
šokiais). Pilkame ir netikrame mū
sų gyvenime mokslo metų baigimas 
iš tikrųjų bus didelės reikšmės kul
tūrinis įvykis.

Tai oficialioji, „šventinė", dalis. 
Bet norisi pažvelgti kiek arčiau Ir 
į kasdienybę, į patį tą „juodąjį" 
darbą, kuris ne visų „iškilmių" da
lyvių paprastai būna matomas. Jj 
geriau pažįsta tik patys mokyklos 
darbininkai — mokytojai ir moki
niai, nes tai jų „kasdieninė duona”.

Pirmasis čia klausimas:

Kaip mokykla atliko savo 
uždavinį?

Klausimas nelengvas, ir visai 
vieno atsakymo į jį ir būti negali. 
Tas uždavinys gimnazijoms (apie 
jas šiame rašinyje daugiausia bus 
kalbama) yra nusakytas Lietuvos 
Vidurinių mokyklų . įstatyme: jos 
turinčios subrandinti jas lankančio 
jaunimo fizines ir dvasines jėgas 
ir parengti jį aukštajam mokslui 
eiti. Lietuvių švietimo nuostatuose, 
1946 m. vasario 27 d. atitinkamų 
organų priimtuose, pasakyta, kad 
tremtinių mokyklos tvarkomos Lie
tuvos švietimo įstatymais, taisyklė
mis ir tradicijomis, prisiderinant 
prie gyvenamojo laiko reikalų (§ 2). 
Ten pat nurodyta, kad bendrojo la
vinimo mokyklos — pradžios, pro
gimnazijos ir gimnazijos — ugdo 
mokslo pamėgimą, suteikia kultū
ringam žmogui būtinų žinių visumą 
ir paruošia aukštojo mokslo studi
joms (§ 3). Taigi gimnazijoms labai 
svarbus ir atsakingas uždavinys: 
rengti kandidatus aukštosioms mo
kykloms. Kokias sąlygas ir gali
mybės jos turėjo šiam uždaviniui 
atlikti?

Žvilgsnis i dabartį
Lietuviška gimnazija ištrėmime 

— tikra „vargo mokykla". Kai kur 
klasės turėjo tenkintis tik rūsių 
„erdve", kitur žiemą teko dirbti 
nešildomose patalpose, ne visur pa
vyko gauti mokyklinių suolų, teko 
verstis be stalų ir t.t.

mokinių rašomuosius darbus, šito
kiomis sąlygomis ir mokiniams rei
kėjo savo pamokas parengti ir na
muose paskirtus rašomuosius dar
bus atlikti... Ir vis dėlto nenu
leista rankų, nenustoja nuotaikos, 
nepamesta pasiryžimo. Jei nebuvo 
vietos kitur — eita mokytis į rūsį, 
Jei buvo šalta — vilktasi paltu, jei 
ir jo buvo per maža — suktas! į 
anklodę. Jei rankos grubo ir neiš
laikė pieštuko ar plunksnos — ra
šyta pirštinėmis apsimovus. Jei 
stingo kraujas ar šiurpas krėtė — 
per pamoką daryta mankšta sušil
ti. Ryžtingai šalintos ir kitos kliū
tys: pajėgta išsileisti vienas kitas 
vadovėlis, parašyta ir išleista eilė 
konspektų, dar daugiau parengta 
— reikia laukti jų pasirodant (gai
la tik, kad neatsirado iniciatyvos 
šiam reikalui organizuotai ir pla
tesniu mastu tvarkyti, tada gal ne
būtų atsitikę taip, kad pereitų me
tų rugsėjo mėnesį parašyti vado
vėliai Ugi šiol negalėjo rasti lei
dėjų ...).

Taigi šiais mokslo metais dau
giausia kovota su įvairiais sunku
mais ir trūkumais ir ryžtingai 
stengtasi juos nugalėti. Reikia pa
sakyti, kad mokyklos darbininkų 
čia padaryta labai daug, nors pa
ramos ir jų darbo supratimo bei 
įvertinimo ne visur ir visados iš 
savosios visuomenės jie galėdavo 
susilaukti (plg. P. Jan. straipsnį šių 
metų „Aidų" Nr. 5). Maža akty
vumo kai kur yra rodę ir patys 
gimnazijų mokinių tėvų komitetai 
kad ir tvarkant ūkio ir invento
riaus reikalus

Mokslo lygis
Šiais mokslo metais mūsų gimna

zijos, bent kai kurios, gavo labai 
nevienodo pasirengimo mokinius. 
Čia paminėtinos bent kelios prie
žastys. Pirmiausia į gimnazijas atė
jo mokiniai iš įvairiose sąlygose 
dirbusių normalių Lietuvos gimna
zijų, toliau iš įvairių institutų, iš 
mokytojų ir kunigų seminarijų, iš 
technikos ir prekybos mokyklų ir 
t.t. Visi jie buvo padarę savo moksle 
trumpesnę ar ilgesnę (maždaug me-( 
tų) pertrauką. Per šį laiką jie buvo 
dirbę įvairius darbus, daug ko ma-' 
tę ir pergyvenę. Buvo ir tokių, ku-Į 
riems mokyklos darbas ir drausmė

J. E. arkiv. Filippo Bernardini, nuncijur Berne (Sveicariioj), 
globėjas Commissio Caritas Lituana in Germania et Austria.

Si Commissio Caritas yra įsteigta Vatikano iniciatyva, pasiūlius J. E. 
arkiv. Skvireckui 1945 m. rudenį. Jos tikslas — labdarybė. Popie
žius ią yra paėmęs savo globon ir sušelpęs. Jos pirmininku yra kun. 
dr. P. Petraitis ir nariais prof. Ražaitis, prof. Mankeliūnas, kun. Kaz

lauskas, dr. Domas Jasaitis ir min. E. Turauskas.

Nei mokytojas, nei mokinys ne
turėjo ne tik kad reikalingiausios

spaustis, arba keltis net į kaimus, 
ir kai kurios buvo priverstos dirb
ti po tris, net po keturias pamainas 
tuose pačiuose namuose per dieną 
(pamoka buvo sutrumpėjusi iki 20 
—15 min.). Darbo nuotaiką dabar 
drumstė ir mokyklos gyvenimą iš 
pusiausvyros varė visokie gaudy
mai į darbus, įvairios mobilizaci
jos ir kt. Dėl išvežimų ir kitų prie
žasčių buvo pajustas kvalifikuotų 
mokytojų trūkumas. Buvo sunku 
rasti tinkamų žmonių į vadovauja
mas vietas. Ir t.t. Jeigu jau kai

literatūros, bet ir vadovėlių. Kai 
kur stigta ir rašomosios medžiagos 
— sąsiuvinių, popieriaus, plunksnų... 
Ne vięnam mokytojui reikėjo 
gyventi bendrose patalpose, kur 
nebūta jo darbui būtinos ramybės, 
net neturėta prie bendrojo stalo 
pastovios vietos. Tą pat reikia pa
sakyti apie daugumą mokinių. Bu
vo vietų, kur žiemą net šviesos 
stigo.

Taigi šitokiomis sąlygomis tiems 
mokytojams reikėjo rašyti kon- 
snektus, kad būtų ką klasėje moki
niams padiktuoti užsirašyti, šito
kiomis sąlygomis reikėjo taisyti,

jau buvo gana tolimi ir svetimi kurie rimtesnieji mūsų kultūros dar- 
dalykai. ' bininkai būdavo nepatenkinti ne-

Paveldėjimą turėjome taip pat 
menką. Nėra juk paslaptis, kad ka
ro ir opupacijų sudarytos aplinky
bės susilpnino ne tik mokyklų 
drausmę, bet numušė ir mokykli
nių reikalavimų lygį. Ne vienas 
įprato į viską lengvai, pro pirštus 
žiūrėti. Iš tikrųjų: negalėjo mokslo 
lygio kelti pirmosios okupacijos 
metu įvesta mokyklinė sistema, ka
da Visas dėmesys buvo nukreiptas 
ne į mokslą, bet į propagandą. An
troji okupacija mokyklai taip pat 
buvo labai nepalanki. Pirmiausia iš 
daugelio mokyklų buvo atimtos jų 
patalpos. Mokyklos turėjo arba

Ant. Ramūnas

/AUŠROS VARTŲ MOTINA
Šio karo raizgytoj kelionėj, 
Siam juodam širdžių liūdesy 
Esi saulė vilties ir malonės — 
Esi mūsų kelio žvaigždė šviesi.

Tavęs pasiilgo mūsų akys ir žvilgiai, 
Žiūrim, laukiam, ko) saulė prašvis — 
Kaip žiedas saulėtekio ilgis,
Taip tu mūsų širdyse šviesus ilgesys.

Per karą, audras, per pavojus. 
Per laukus žūtbūtinės kovos — 
Išveski į kelią, į šviesų rytojų,

' Išveski į laisvę vaikus Lietuvos.

riuos teko į darbą paskatinti, pa
raginti. Apskritai — visų žinias 
bendrinti, lyginti, sisteminti. ’. Juk 
visų žinių šaltinis, nesant nei vado
vėlio, nei knygos, tebuvo tas vie
nas mokytojas. Ant jų pečių gulė 
viso šito didelio darbo našta. Bet 
malonu pažymėti, kad ir mūsų mo
kyklinis jaunimas, kiek girdėti, vi
sur davėsi į darbą įtraukiamas — 
be mažų išimčių, jis parodė ir ge
rų norų, ir geros valios, ir reika
lingo pasiryžimo sunkumams nuga
lėti. Gal tik laiko trūko tiek mo-

priklausomos Lietuvos laikų mo
kyklos rengtais auklėtiniais ir jų 
parengimo trūkumais skųsdavosi 
net viešai spaudoje, tai ką bekal
bėti apie karo meto mokinių pa
rengimą! Čia spragos buvo žymiai 
didesnės. •

Buvo jaučiama, kad mokinių ir 
nusiteikimai įvairuoja. Jei vieni 
iš pat pradžių į darbą kibo rimtai, 
su atsidėjimu ir sąžiningai dirbo, 
kiek laikas ir jėgos leido, tai kiti 
lyg ir „dairėsi"; esą, neaiškūs ir 
netikri laikai, tai gal kaip nors ir 
šiaip pavyksią gautį pažymėjimus ir 
atestatus ... Gal ir egzaminų nebū
sią, gal kaip nors pavyksią pro 
juos pralįsti...

Neigiamos įtakos darbo nuotai
kai turėjo ir bendra stovyklų aplin-
kūma bei dvasia, gerai visiems pa
žįstama. Gal kiek keista, bet nesi
rūpino mokslo lygiu ir kurie-ne- 
kurie mokinių tėvai: savo susirin
kimuose ir privačiai jie įrodinėjo 
net mokslo pradžioje, kad reikią 
skubėti baigti mokslo metus, kad 
reikią per viennerius metus išeiti 
dviejų klasių kursą ir... ko sku
biausiai išduoti mokiniams pažy
mėjimus.

Štai tos aplinkybės ir nuotaikos, 
su kuriomis susidūrė mokytojas, 
pradėjęs savo darbą. Kad mokiniai 
buvo daug ką primiršę, reikėjo pa
kartoti. Kad kai. kurie buvo pro
gramomis nustatytų dalykų neišėję, 
reikėjo jų žinias papildyti. Kai ku-

komajai medžiagai perteikti, tiek 
jai giliau pasisavinti. Dėl šios prie
žasties tiek mūsų šių mokslo metų 
abiturientai, tiek į aukštesnes kla
ses keliamieji savo išsilavinime tam 
tikrų spragų neišvengiamai turės. 
Jiems kai kurių nuolaidų teko pa
daryti, kaip be jų nebūdavo mūsų 
mokyklose išsiverčiamą net ir nor
maliais taikos metais. Juk buvo 
tiesiog neįmanoma per vienerius 
metus, dirbant, kaip sakyta, be va
dovėlių ir knygų, išlyginti visus 
tuos trūkumus, su kuriais mokiniai 
į tremtinių gimnaziją atėjo. Abitu
rientų trūkumus turės lyginti pats 
gyvenimas, jų pasirinktoji aukštoji 
mokykla ir pagaliau jų pačių uo
lumas ir darbštumas. Visi kiti mo
kiniai ir toliau pasilieka savo mo
kyklos žinioje ir kontrolėje. Kuria 
linkme jau kitais mokslo metais 
jų darbą ’reikės kreipti?

Mokslo lygio kėlimo linkme!
Šitaip noriu į šį klausimą atsa

kyti, ir šitoks atsakymas, mano su
pratimu, yra vienintelis. Ir štai dėl 
ko.

Gimnazijoje mokinys praleidžia 
aštuonerius pačius geruosius savo 
amžiaus metus. Jų neišnaudoti bū
tų tiesiog nusikaltimas pačiam jau
nam žmogui ir savo tautai, jos 
ateičiai. Mokyklos uždavinys ir pa
reiga duoti ją lankančiam jaunimui 
dėstomųjų dalykų pagrindus, ku
riais turės grįsti savo tolimesnį 
mokslinį brendimą bei profesinį pa
sirengimą. Iš patyrimo žinome, kaip

lengva tai buvo padaryti tam žmo
gui, kuris baigęs gerą gimnaziją, ir 
kaip sunku tam, kuris buvo baigęs 
blogą gimnaziją: šiuo pastaruoju 
atveju reikėjo brangų laiką gaišti 
universitete pagrindams pasisavin
ti. O blogas svetimųjų kalbų mo
kymas kai kurių profesijų žmonėms 
būdavo tiesiog nepataisoma žala. 
Taigi nereikia leisti, kad blogai 
mokslo atžvilgiu stovinti mokykla 
kenktų ją lankančio žmogaus atei
čiai.

Tai viena šio klausimo pusė. Yra 
ir. antra. Logika reikalauja būti 
nuosekliems, o to nuoseklumo mū
sų gyvenimui- dažnai trūksta. Štai 
dažno skundžiamasi, kad maža tu
rime pareigingai ir tvarkingai savo 
darbą atliekančių žmonių. Bet kaip 
gali mokykla tokių žmonių pareng
ti, jei skatinama nuolat forsuoti ir 
į daug ką pro pirštus žiūrėti? Gir
dėti skundžiantis, kad menka mū
sų spauda, kad ten dažnai taip pa
rašoma, jog net suprasti negalima. 
Bet kas ten rašo? Ar ne mūsų mo
kyklų buvę auklėtiniai? Ar ne mo
kyklos kaltė, jei ji nedavė jaunam 
žmogui net pačių lietuvių kalbos 
mokslo pagrindų? Paaimanuojama, 
kad per silpnai mokam svetimų 
kalbų. Ar vėl ne mokyklos kaltė, 
kad ji per aštuonerius (!) metus 
nepramokė nė vienos svetimos kal
bos bent tiek, kad jaunuolis galė
tų knygą paskaityti? Tiesiog nuo
stabu: lankydavo mokyklas įvai
rūs vizitatoriai, rasdavo padėtį ne
patenkinamą, net oficialiai tai kon
statuodavo, skelbdavo, kad bent 
vieną kalbą pramokti būtina, ir 
vis dėlto niekas nepadarė iš to iš
vadų. Pranešdavo, kad negerai, kad 
reikia- „atkreipti dėmesį", ir vėl 
viskas likdavo „po senovei"... O 
kur pozityvioji iniciatyva? Kur 
punktualumas? Kur kitos teigiamo
sios žmogaus, kaip asmenybės, ypa
tybės, apie kurias mėgstam pakal
bėti ir parašyti, nes jų labai ir la
bai pasigendame? Dėl to supranta
mas ir a a. prof. St. Šalkauskio ne- 
nasitenkinimas net nepriklausomos 
Lietuvos laikų lietuviška mokykla: 
io įsitikinimu, lietuviškoji moky
kla neatliko tautos gyvenime to 
vaidmens, kokį turėjo ir galėjo 

I atlikti; nors padaryta iš tikrųjų 
buvo daug, bet reikėjo padaryti ir 
daugiau, ir giliau ... Reikia sutik
ti, kad mūsų mokykla daugiau augo 
platyn, ne gilyn: galėjome džiaug
tis skaičiais, mažiau, kūrybiniais 
laimėjimais ir naujais darbo keliais 
bei metodais, kurie iš tikrųjų būtų 
uqdę pozityvios iniciatyvos darbš
čias, taurias ir valingas asmenybes.

Iš to, kas aukščiau sakyta, rei
kia pasidaryti šias išvadas:

1. Naujus mokslo metus prade
dant, reikia galvoti jau bent apie 
normalius mokyklinius reikalavi
mus. Normalūs mokykliniai reika
lavimai reikia suprasti taip, kad 
mokiniai sąmoningai turi pasisa
vinti visa tai, kas jiems mokyki )je 
yra duodama pagal mokyklų pro
gramas.

2. Gyvenamasis laikas reikalauja 
specializacijos, tad švietimui vai
ruoją asmenys turėtų, jei tik sąly
gos leistų, išspręsti ne tik bendro
jo lavinimo, bet ir specialinio la
vinimo mokyklų klausimą. Esu gir
dėjęs vieną BALF-o pirmininko 
kun. Dr. J. Končiaus pranešimą, 
kur susirinkusiems buvo žadėta 
medžiagų ir priemonių amatui mo
kytis. Reikėtų patyrinėti, ar iš ti
kro nebūtų galima su BALF-o pa
galba įsteigti vienos kitos specia
linio lavinimo mokyklos. Tokių 
mokyklų turint, lengviau būtų ga
lima spręsti ateitį tų žmonių, kurie 
nelinkę mokytis gimnazijose, tik, 
neturėdami dabar kur dingti, 
aplinkybių yra verčiami jas lan
kyti.

3. Su visu rimtumu reikėtų susi
rūpinti išmokyti mūsų mokyklinę 
jaunuomenę sistemingai, metodiš
kai dirbti. Išmoktos žinios ilgainiui 
gali būti ir primirštos, bet įsigytas

(Perkelta į 6 psl.)
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(Pabaiga)

Viename slėptuvės skyriuje Jo
nas pamatė visus tris savo pala
tos gyventojus. Italas, atsitiktinai 
pamatęs Šalnų, iš tolo šypsojosi, 
kiečiau susisupdamas į savo tam
sią milinę. Pulkininkas nerviškai 
tūpčiojo vietoje, vengė kitų ligonių 
žvilgsnių ir vis klausėsi lėktuvų 
ūžesio. Trečiasis ligonis, vyresny
sis leitenantas latvis, stdvėio 
užsismaukęs kepurę, atrodo, be 
noro į ką nors kreipti dėmesį ar 
su kuo nors kalbėtis.

Vėl skubėdama pro šalį. Joną 
užkalbino sesuo Eliza. Šalna turė
jo noro merginai pasakyti keletą 
žodžių. Eliza, atrodo, buvo irgi tos 
pat minties ir valandėlei sustojo 
prie Jono.

Pasikeitus keletu sakinių, Šalna 
mandagiai pasiteiravo, iš kur Eliza 
yra kilusi.

- Aš esu iš Silezijos. Mano tė
velis jau antras mėnuo yra Bres
lau apsupime. Mudvi su motina 
neturime jokių žinių. Ak ... — be
viltiškai numojo ranka sesuo Eliza, 
o jos akių krašteliuose sumirgėjo 
ašaros.

— Man nesmagu, kad priminiau 
tamstai skaudžius dalykus.

— O niekis, tamsta. Visi tie 
dalykai bus dar skaudesni... 
Viskas baigiasi. Jums, kaip už
sieniečiui, aš atvirai sakau, — vis 
tyliau prislopindama balsą, kalbė
jo Eliza. Staiga ią kažkas pašaukė , 
iš medicinos personalo skyriaus i 
slėptuvėje. Eliza maloniai atsiprašė 
ir nuėjo.

Po keliolikos minučių aliarmo 
sirenos davė „enhvarnungą".

Tos dienos naktį greitieji britų 
„moskitai" vėl nedavė visam rei
chui ramybės. Nežiūrėdami rūsčiai 
debesuoto, audringo oro, jie bau
giai ūžė visomis kryptimis, šešių 
— aštuonių tūkstančių metrų 
aukštyje, toninių orinių torpedų 
apsunkinti. Tolumose drebėjo žemė, 
horizontuose blykčiojo sprogimų 
ugnies pliūpsniai, Tiuringiios kal
nuose ir slėniuose šiurpulingai 
stūgavo pirmieji pavasariniai vėjai.

Kareivinių kvartaluose buvo la
bai nejauku. Šalna išskubėjo slėp
tis į mišką. Čia buvo pilna karei
vių, sveikstančiųjų ligonių, unifor
muotų aviacijos talkininkių ir 
pusbernių.

Jonas Šalna atsitiktinai sutiko 
savo draugą italą Luidži. Jis nu
vedė Joną į gerą „slėptuvę“. Tai 
buvo didžiulės bombos išrausta 
duobė po plačiašakio buko šakni
mis. Aplinkui rūsčiai šniokštė nuo
gos kietmedžių šakos, o žemė'e 
šiureno pernykščių lapų mirties 
daina.

Juodu susėdo pačiame duobės 
dugne ir, kaip mokėdami, kalbė
josi, atsargiai rūkė, skundėsi.

Ir Luidži vokiečiai atvežę iš Ita
lijos kaip belaisvį ir darbininką. 
Ten likusi be priežiūros jo vyninė, 
restoranas. Italiją vokiečiai labai 
apgrobę. Jie viską vežę: medžią- j 

: Miglotas Bavarijos rudens va
karas telkšojo purvo ir vandens 
klanais dirvose, pievose ir šešerių 
karo metų ištryptose kelių duo-. 
bėse. Kadaise buvusiu meksfalto 
keliu, pietų kryptimi į vakaro 
tamsą lėtai žingsniavo keletas nu
driskusių vyrų. Nors jie atrodė 
smarkiai pavargę, bet žingsnis po 
žingsnio stūmėsi priekin kareivišku 
atkaklumu. Jų kelionės ryšuliai 
buvo nesunkūs ir labai vargingi.

Dar prieš sutemas vyrai pa
kelme išvydo seniai ieškotą už
sieniečių stovyklą. Prie vartų juos 
sutiko lietuviškai kalbą vyrai, su 
baltais raiščiais ant rankovių. Visi 
sveikinasi, klausinėja, paskubomis 
išsikalba. Vyrai grįžta iš nelaisvės 
ir nori apsigyventi brolių lietuvių 
stovykloje.

Vienas tvarkos vyrų nuvar-

gas, vyną, brangius vaisius. Ne
laimingoji Italijai Toliau Šalnos 
draugas džiaugėsi, kad pagaliau 
sesers Elizos pagalba jis jau iš
keitęs savo kapitonui į Saldžiuo
sius produktus šešetą porų mo
teriškų kojinių...

Abu vyrai, paskendę linksmes- 
niuose atsiminimuose, šaipėsi, čia 
vėl grimzdo į liūdesį, savo sun
kios dalios slegiami. Šalna trum
pai stengėsi draugui atpasakoti 
savo šeimos tragediją keturias
dešimt pirmų'ų birželyje ir ketu
riasdešimt ketvirtųjų viduvasaryje .. I 
Nelaimės draugai spėliojo greitą 
karo pabaigą ir savo ateitį. O ta 
ateitis buvo juoda ir baugi, kaip 
to'i tamsi, vėjuota bombardavimų 
naktis Tiuringiios miške . . .

Vakariečių orinė ofenzyva diena 
po dienos augo. Ištisos daugiamo- 
torių bombonešių srovės užgulė 
Vokietiją. Didieji pramonės cen
trai ir susisiekimo kryžkelės dieną 
naktį liepsnojo. Pažeme skraidan
tieji medžiotojų spiečiai sustabdė 
traukinius ir bet kokį judėjimą.

Karininkų palatos pulkininko 
.galutinė pergalė", iš tikrųjų, jau 
buvo čia pat... Viskas buvo i 
beprasmiška iki pamišimo ... i

Po trejeto savaičių baltomis 
žvaigždėmis paženklinti amerikie
čių švarvuočiai jau riedėjo Tiuringi
ios autostrada į rytus. Pro tą patį 
miestą, kur buvo kareivinių kvar
talai, kur buvo atsarginio priešlėk
tuvinės apsaugos bataliono ligo
ninė, kur buvo karininkų palata 
108 Nr....

Lietuvis Jonas Šalna, kaip seniai 
buvo svajojęs, prisistatė baltosios 
žvaigždės kariams, pasakydamas 
angliškai vienintelį, lietuvio ka
rininko išmokytą, žodį: Lithuanian..

gusiems keleiviams parodo bal
ta popierių, prisegtą prie sargy
binio būdelės:

.Buvę kareivai į šią stovyklą 
nepriimami. Tuo reikalu į komi
tetą nesikreipti..."

Keleiviai be žodžių pasižiūri 
vieni į kitus ir į savus tvarkos 
vyrus su raiščiais ant rankovių. 
Ir tiems nejauku ir liūdna.

— Argi męs, vyrai, kareiviai?
— ironizuo’a kažkuris keleivių.

— Tai gal nors pernakvotume,
— sunkiai burbtelia vienas vyrų.

— Ne, nereikia... — išspau
džia pro dantis pats seniausias ir

J. G. Miliušis

Svetimuose kalnuose paklydus
Naujojo B. Bradžionio po ezijos rinkinio proga

Iš trumpų pranešimų lietuvių 
laikraščiuose buvome ’susidarę 
įspūdį, kad greii susilauks me ne
maža poezijos leidinių. Tačiau ligi 
šiol iš spaustuvės teišėjo trys; P. 
Babicko, K. Bradūno, B. Brazdžio
nio. Paskiausiai pasirodęs ir dau
giausia eilėraščių sutelkęs rinkinys 
— B. Brazdžionio „Svetimi kalnai".

Norint tiksliau įvertinti bet ko
kį kūrinį, reikia stengtis susekti, 
ko autorius siekė, kokių tikslų tu
rėjo, kaip jie jam pavyko realizuoti.

Skaitant „Svetimus kalnus", su
sidaro įspūdis, kad B. Brazdžio
nis yra turėjęs trejopų uždavinių: 
1) fiksuoti savo, kaip tremtinio, 
pergyvenimus; 2) jais pasidalyti su 
savo tautiečiais tremtiniais ir juos 
paguosti; 3) duoti estetinių verty
bių — poezijos kūrinių.

Karaliaus pagarbinimasHugo van der Goes
Iš senųjų meno meisterių parodos Wiesbadene

žiūri į šalimais ištįsusį, rausvo, 
smulkaus veido jaunuolį

— Tai kur nakvosime, tėveli? — 
klausia jaunasis senį.

— Nepražifvome ligi šiol, sūnau, 
tai ir dabar nepražūsime. Vra ir 
daugiau lietuvių stovyklų. Einame, 
vyrai!

Visi nerangiai pajudėjo.
Vartų sargybinis nieko nepa

sakė, tik, višiems jau nutolus ke
letą žingsnių, vienas policin nkų 
draugiškai šūktelėjo keleiviams:

— Kad, žinote, sunku ir komi
tetui, visokių pasitaiko. Ateina, 
prašosi, verkia, o paskui — geria 
ir triukšmauja ...

— O, mes nė nemanome verkti, 
— iš tolo atsakė devynioliktųjų 
metų Lietuvos savanors Jonas 
Šalna ir, uždėjęs ranką ant peties 
savo vieninteliam devyniolikame-
čiui sūnui, plačiai žengė į ūkano
to vakaro tamsą. Žengė prisiden
gęs nuplyšusios uniformos lie
kanomis, kelionėje nutrintom's ko
jomis, tuščiu pilvu ir dideliu tėvišku 
džiaugsmu širdyje. Išlaisvinto'ų 
nelaisvėje jis susirado savo laimę 

•— savo sūnų. O jo akys tokios 
pilkšvai mėlynos, geros, lygiai 
kaip motinos ir mažiausios Onu
tės...

Paskui tėvą su sūnumi iš lėto 
žengė nelaisvės draugai, piktai 
spjaudydami į purviną meksfaltą.

Visiškai temsta ir pradeda krap
noti lietus...

Kad pirmasis uždavinys pasiek
tas, mums leidžia spręsti eilėraščių 
datos, eilėraščių tikriniai vardai, 
knygos suskirstymas skyriais. Pir
majame jų, kuris įvardintas „Nu
trauktos stygos", sutelkti eilė
raščiai. kurie lyg pratęsia „Per pa
saulį žmogus". Juose nematyti, 
kad autorius nujaustų netolimo 
ištrėmimo dienas. Antrame, „Griu
vėsių", skyriuje jau pastebime, kad 
poetas yra palikęs savąjį lizdą 
Kaune. Pradžioj gyvenęs dar tėvy
nėj, prie Alvito, paskui jis ima kla
joti svetur. Tuose eilėraščiuose su
sirūpinęs, neramus, netekęs pasto
gės poefas duota ir karo įspūdžių. 
,J?o Alpių šešėliais" eilėraščiuose 
lengvai išskaitome, kad B. Braz
džionis buvo radęs laikiną prie
glauda Austrijoj, vienoj stovykloj, 
kad dirbo Furthofo metalo fabrike,

kad jo rankos buvo pūslėtos ir su
kruvintos. „Tėviškės dūmai" lei
džia spėti, kad poetas vėl klajoja. 
Pagaliau paskutinieji skyriai — 
„Žiemos kregždės' ir „Pavasarė
jant" — rodo, kad B. Brazdžionis 
buvo susiradęs prieglaudą sau ir 
šeimai kalnuose (tų eilėraščių di
džiulė dauguma parašyta Ga- 
tschache).

Taigi visi „Svetimųjų kalnų“ 
eilėraščiai, parašyti beveik viene- 
rių metų laikotarpy (nuo 1944 m. 
pradžios iki 1945 m. kovo mėn. pa
baigos), yra lyg stilizuotas eilėmis 
dienoraštis, kuriame ypač ats spin
di tremtinio įspūdžiai ir jausmai. 
Nėra abejonės, kad būsimi Braz
džionio biografai iš šio rinkinio im
sis ne vieną citatą autoriaus to lai
ko gyvenimui ir pergyvenimams 
pavaizduoti.

Antrąjį uždavinį, atrodo, poetas 
taip pat pasiekė. Išreikšdamas sa
vo mintis, savo rūpesčius, vargus, 
sielvartus, ilgesius, neviltis, viltis, 
tikėjimą ir pasiryžimus, jis bent 
psichologiškai palengvino savo 
tremtinio dalią. Bet, kadangi ji pa
naši į tūkstančių lietuvių tremtinių 
likimą, tai poetas tuo pačiu išreiškė 
ir jų jausmus. Galima manyti, kad 
ne vienas lietuvis benamis skaitė 
B. Brazdžionio eilėraščius (jų bu
vo spausdinta ir laikraščiuose) su 
ašaromis akyse. Jis ne tik graudi
nosi, bet ir guodėsi, stiprinosi, nes 
jis rado daug eilėraščių, kurie jam 
atnešė tėvynės dvelkimą, skelbė 
viltį, kad po vargų ateis sugrįži
mas ir prisikėlimas. Šituo atžvilgiu 
B. Brazdžionis* atliko ir atlieka di
delę tautiškai visuomeninę parei
gą, kokią prieš 40 — 50 metų 
vykdė Maironis.

Trečiąjį uždavinį — duoti esteti
nių vertybių — B. Brazdžioniui ne 
visai pavyko pasiekti. Tiesa, ir pa
ti estetinė kūryba yra žymiai sun
kesnė, negu dienoraščio rašymas 
ar publicistinė tarnyba. Tačiau sun
kenybė kūrėjui paprastai nėra 
kliūtis. B. Brazdžionis ankstyves
niais ir kai kuriais „Svetimų kal
nų" eilėraščiais yra įrodęs, kad jis 
didelis poetas. Todėl kai kurių ne
pasisekimų priežasčių reikia ieško
ti kitur. Pirmiausia poetui blogai 
yra pasitarnavęs gausumas.

Maždaug vienerių metų laiko
tarpy B. Brazdžionis yra sukūręs 
daugiau kaip 150 nevienodo dydžio 
eilėraščių. Tai didelis, net per di
delis produktyvumas, nes beveik 
dviem dienoms išpuola vienas kū
rinėlis. Suprantama, šitokiose 
aplinkybėse temos pradeda karto
tis, joms sunkiau rasti naujų at
žvilgių, naujų išraiškos priemonių. 
O kai jos pasikartoja, tuo pačiu 
eilėraščiai ima blankti. Štai kodėl 
„Svetimų kalnų" rinkiny debesų, 
naktų, žvaigždžių, žiedų ir gėlių 
priminimas kartais nebedaro įspū
džio ir atrodo banalus. Pas:taiko 
ir ištęsimų vadinamų išvystymų 
formoje. Tiesa, būdamas savo 
technikos viešpats, gerai žinoda
mas savo kūrybines priemones, B. 
Brazdžionis daug kur, net karto- 
damasis, laimingai išsisuka. Tačiau 
skaityto'as greit ima pastebėti, kad 
čia vienur, čia kitur stinga gilaus 
įkvėpimo, gilios idėjos, kad techni
nis eilėraščio prašmatnumas pa
keičia formos esmingumą. Kiekybė 
čia yra pralenkusi kokybę — vidu
tiniai eilėraščiai yra nustelbę ge
ruosius.

Antra priežastis, dėl kurios „Sve
timų kalnų" estetinis uždavinys tik 
iš dalies pasiektas, priklauso nuo 
pasirinktų temų. Jose neabejotinai 
vyrauja įvairių niuansų patrioti
niai jausmai. Tuo tarpu patriotinės 
temos, kaip visuomeninių temų 
rūšs, yra viena iš sunkiausių ir ne- 

' dėkingiausių. Viena, patriot niai 
I jausmai yra abstraktesni už gry-

(Perkelta į 7 psl.)
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Dr. Z. Danilevičius

Patarimai mėgstantiems išgerti
Aš manau, kad mėgstantieji iš- iššaukia daugelio organų nykimą 

gerti su entuziazmu paskaitys ma
no straipsnį. Anuomet, kai dar tė
vynėje pasirodė mano paruoštoji 
knyga „Žmogus ', man kailį beper- 
dami, kai kurie kritikai išpopulia
rino mano vardą tarpe tų, kurie 
„mėgsta išgerti". Anuokart aš pa
kliuvau po kritikų peiliu dėl to, 
kad ne per daug draudžiau gerti 
degtinę. Kodėl aš taip dariau? 
Knyga „Žmogus" iš viso buvo 
skirta galvojančiam žmogui, kuris 
supras alkoholio žalą ir be ypatin
gų gąsdinimų, normaliai ir beša
liškai pasiskaitęs apie jo/veikimą.; w
Žodžiu, aš ten vedžiau politiką jo~na?dotojo*org^^^^ 
„sapienti sat (protingam gana) ir atsiliepia į kartų kartas: pažeistieji 
nesistengiau piešti velnio portreto ■ sėklinių narvelių genai nulemia -it——.. -——u,. i.™ j -x . .... ...kartas silpnapročių, išsigimėlių, nu

sikaltėlių ir panašiai.
4. Alkoholizmas yra baisi socia- 

’ line naštą.
Tad yra baisus pavojus palikti 

1 ramiai alkoholį, kaip normalų reiš- 
■ . kinį gyvenime. Reikia skelbti jam 
| kovą. Kas, kad nuo reto kelių sti
klelių išgėrimo nenumirsime? Ar 
tai pateisina alkoholio naudojimo 
paprotį, jei jis iš viso yra taip pa
vojingas ir pragaištingas? Paga
liau noriu- pastatyti ir tokį klau
simą, kuris, tiesą sakant, ne man — 
gydytojui — statyti derėtų: ar yra 
žmoniška ir gražu, ar derinasi su 
vyriškumo ir kilnumo jausmu I 
ieškoti malonumo nuodo jaudini
me, kuris mums visiškai nėra pri
gimtas, o juo labiau su baisiais 
pavojais surištas? Kodėl mes kitaip 
žiūrime į morfinistus, kokainistus? 
Pagaliau argi girtuoklis, ieškąs ne
natūralių malonumų, nėra lygiai 
smerktinas su lytiniu iškrypėliu? 
Mano nuomone, visa tai yra lygiai 
žema ir nežmoniška!

Kaip jau minėjau, nė vieno gė
rimo gamyboje neišvengiama prie
maišų, nuo kurių gėrimai, prieš 
paduodant naudojimui, turi būti va
lomi. Atmename lietuviškus termi
nus: „dukart valytoji", „skaidrio-

ir degeneraciją: širdies, kepenų ir 
kitų gyvybiškai svarbių organų; 
baisiausiai veikia į nervų sistemą: 
sukelia nervų skausmus, psichinį į 
sumenkėjimą, valios nykimą ir iš 
viso žmogų paverčia silpnapročiu! 
gyvuliu; chroninis apsinuodijimas 
alkoholiu yra baisiausia apsinuo
dijimo rūšis.

2. Alkoholis priklauso tai grupei 
nuodų, prie kurių ilgainiui yra taip Į 
priprantama, kad jau nebegalima 
atprasti (veik blogiau už morfijų 
ar kokainą!).

3. Alkoholis sugriauna ne vien

priešnuodžio ar vaisto prieš tą bai
sų nuodą medicina nežino.

Didelės ir modernios spirito va-' 
ryklos ir valyklos turi didžiausią 
rūpestį apsaugoti brogą ir išvaro
mąjį spiritą ar"degtinę nuo medi- j 
nio spirito pasigaminimo. Jis gami-; 
naši iš visko: iš rugių, bulvių, cu
kraus ir vaisių, ir iš viso to, iš ko 
tik bendrai alkoholiniai gėrimai ga
minami. Tik truputį skiriasi jo rū
gimo rūšis ir destiliavimo tempe
ratūra. Dažnai visai nepastebimos 
sąlygos nulemia veik gryno medi
nio alkoholio pasigaminimą vietoj 
normalaus — etilinio.

Didžiausias' ir baisiausias medi
nio spirito pavojus yra namų dar
bo „gėrimėliuose". Naminė, varyta

grynu anglių. Tikėkite, kad aš ir 
šiandien esu tos saikingos politi
kos šalininkas!

Tačiau gyvenimo 
rimų pasekmės kai 
išeivių stovyklose 
daugiau ir griežčiau apie alkoholį 
ir išgėrimus išsitarti.

Kalbant visiškai objektyviai ir 
nesvarstant problemos (labai įdo
mios!), ar apsimoka ir ar yra žmo
niška ieškoti malonumo apsisvai- 
ginime ir .apsinuodijime, galima 
būtų vis dėlto pripažinti, kad svei
katai nepakenksime (žinoma, kūno, 
ne dvasios, sveikatai) labai retai 
ir visai mažus kiekius, vieną — du 
stiklelius, išgerdami.. Bet kokiomis 
sąlygomis? Jei esame -- visiškai 
sveiki, jei išgėrimas pasitaiko tik 
atsitiktinai, jei išgeriama tik gerai 
pavalgius, jei tuoj po išgėrimo ne
dirbsime jokio fizinio nei protinio 
darbo ir jei duosime organizmui 
laiko atsipalaiduoti nuo kad ir ne
didelių alkoholio — nuodo — kie
kių, prieš vėl įsikinkydami į dar
bą; o alkoholis labai ilgai, net ke
letą dienų, pasilieka organizme. 
Svarbiausioji gi sąlyga, kuri var
gais negalais leidžia toleruoti retą 
nedidelių alkoholio kiekių panau
dojimą, yra ta: alkoholis turi būti 
grynas! Garantuotai švarus nuo ji" ir panašiai. Nuo ko gi ten va- 
bet kurių už jį patį nuodingesnių 
priemaišų! Tai yra nepaprastai 
svarbi sąlyga!

Kas tai yra alkoholis? Ar jo te 
būna viena rūšis? Įvairiose degti
nėse ir kituose svaiginamuose gė
rimuose randam etilinį alkoholi — 
geriamąjį spiritą, žinoma, daugiau, 
ar mažiau praskiestą. Tačiau che
mija žino visą eilę kitų alkoholių
— metilinį, arba medinį, butilinį,
alilinį ir eilę kitų. Kiekvienas tų 
alkoholių yra chemiškai panašus 
etilinį, visi turi svaiginamą galią 
tačiau į žmogaus organizmą veikia 
nepaprastai skirtingai. Gėrimui tin
ka tik etilinis — geriamasis — spi-. visuomenė: yra susidariusi klaidin- 
ritas J:-J-

Kiekviename procese, kuriame 
gaminasi bet kuris svaiginamasis 
gėrimas, ar tai alus, ar vynas, ar
— labiausiai — degtinė, visados
atsiranda visa eilė cheminių prie 
maišų. Tos priemaišos būna dvejo 
pos: a) kitų rūšių alkoholiai (meti 
las, butilas, ir 1.1.) ir b) kitos che
minės medžiagos, susidarančios rū 
gimo procese, dažnai taip pat nuo
dingos ir vadinamos fūzeliais. Daž
niausiai tuo ir skiriasi alkoholinių 
gėrimų‘kokybė ir vertė, ir vertin
gais laikomi tik tie, kurie visai ne-1 
turi ar tik labai mažai teturi minė 
tųjų priemaišų. '

Palikę priemaišas, grįžkime dar

įvykiai, išgė- 
kuriose mūsų 
verčia mane

i lyta? Nuo purvo, nuo- varlių ar 
buožgalvių? Ne, tai dar būtų ge
rai. Valyta nuo daug baisesnių nuo
dų: nuo netinkamų alkoholio rū
šių ir nuo fūzelių.

Dažniausia priemaiša, pasitaikan- 
, ti spiritinių gėrimų gamyboje, yra 

metilinis, arba medinis, alkoholis. 
Tai yra baisus nuodas! Mažesnis 
kiekis, negu vidutiniškai vienu kar
tu degtinės išgeriama, jau yra ne
pagydomai mirtinai nuodingas! Pa
vyzdžiai: įvykiai pastaruoju metu 
keliose stovyklose su keliolika 
naujų kapų svečioje žemėje.

Itin svarbus dalykas, dėl kurio 
. visuuiueiiė: yia. su&iuai’ubi klaiuiu- 
gą nuomonę: medinis alkoholis ne- 

' reikalingas nė primaišyti prie spi
rito, jis jau gaminasi,drauge! An
tra, dar baisesnė, klaida: nuomo
nė, kad jis turi ypatingą atstumian
tį kvapą ar skonį, iš kurių jį iš 
tolo esą lengva atskirti! Netiesa,) 
dar kartą — netiesa! Gal tik spe-i 
cialistas .chemikas iš karto pasaky
tu, kur yra medinio alkohčlio pri-! 
maišyta. Jis labai mažai išoriškai 
skiriasi nuo geriamo spirito. Taip 
pat yra visai skirtingi dalykai 
..brenspiritis", arba denatūratas, ir 
medinis spiritas. Denatūratas yra 
tik dvokiančiomis ir lengvai nuo
dingomis bei dažančiomis medžią- ( 

' gomis užterštas paprastas spiritas, 
. „ „ kirta- vien deginimui ir pramonės

kartą prie genamojo „snapso . Ko- tilslaįs. jjs nėra nė deSimtą dal( 
kia jojo žala? Į to^s bajSUS| kaip medinis spiritas,

1. Tai yra organizmui visiškai kuris dargi ir atskirti nuo gero 
svetima, ir nuodinga medžiaga: - I tūkstantį kartų sunkiau, kaip dena-

a) vienkartinis didesnio kiekio tūruotas, kurs iš spalvos ir kvapo 
panaudojimas iššaukia ūminį apsi- tuoj krinta į akis.
nuodijimą, lygai sunkų, kaip ir -• •• • .............
nuo kitų kurių nuodų,

b) chroninis nuodijimasis — daž-Į susirgimai. Nuo kiek didesnių kie- 
nas kad ir mažų kiekių gėrimas —I kių — mirštama! Ir veik jokio

-f. Nuo medinio spirito mažų kiekių 
apankama ir gaunama kiti sunkūs 

i?- cticirnimai. Nuo kiek didesniu kie-

Balys Augustinavičius

Pabuski is sapno
Miela, žavinga tėviškėle, — 
Tau lapai lemtį buria. 
Esi gelsva, kaip gintarėlis 
Mūs baltojo pajūrio?

Ruduo visus lapus nuskynė 
Nuo ąžuolo, nuo uosio — 
Pavasarį ir.vėl, tėvyne, 
Naujais žiedais žaliuosi.

Upeliais žliaugia liūtys sraunios, 
Lyg ašarų pritvinkę.
Dar paliūliuos geroji laumė 
Prie tavo lopšio lingės ...

Dar tu, kaip senas Gediminas, 
Gražius sapnus sapnuosi — 
Lenks galvas artojėlių minios 
Iš meilės, iš didžiosios.

Išjos į žygi ne didikai, 
Ne garsūs kunigaikščiai — 
Artojai, motinas palikę, 
Tau meilę eis išreikšti.

Pabusk iš sapno, tėviškėle, — 
Tau lapai lemtį buria, 
Nors šiaurūs vėjai pasikėlę 
Siaus kopose pajūrio.

Šiandien gelsva, kaip gintarėlis, 
Parimai tu laukuose.
Tikiu — pavasarį ir vėlei 
Naujais žiedais žaliuosi!

primityviu būdu, visada turi nuo
dingų priemaišų, bet itin daug bū
na medinio spirito. Ir, kas blogiau
sia, čia nėra jokios kontrolės ir 
galimumo patikrinti, ar medinis 
spiritas pasigamino, ar ne. Nėra 
galimumo ir nuo jo apvalyti. Ži
nau, kai kurie „naminės" ar „krū
minės" gamintojai girsis: „Na, jau 
aš tai pagaminu visai gryną ir 
skaidrią sunkelę!" Gerai! Turėjai 
ligi šiol laimę! Bet vienas sykis 
nemeluos. Dar baisiau yra pirkti 
ir gerti nežinomos kilmės degtinę, 
juo labiau naminę. Nė vienas ne
bus toks „gabus", kad be cheminio 
tyrimo ar mirties atvejo (!) pasa
kytų, kad tame. gėrime yra medi
nio spirito.

Dar kartą pakartoju: dažnai tose 
pačiose sąlygose, kuriose gaminasi 
normalus spiritas, pasigamina ir di
deli kiekiai medinio spirito. Taip 
pat nėra tikro būdo jį išoriškai pa
žinti: nei iš kvapo, nei iš spalvos. 
Tad būkime baisiai atsargūs!

Dažnai, ypač naminėse, būna ir 
kitų stirpriai nuodingų priemaišų, 
įvairių fūzelių. Visas jų rūšis sun
ku ir išvardyti. Išvalymas nuo jų 
yra labai sunkus ir komplikuotas, 
įmanomas tik gerose ir tinkamai 
įrengtose varyklose ar valyklose.

Tad ar apsimoka gerti iš viso? 
Vyriškiau būtų — ne! Pagerbkime 
savo protu ir siela apdovanotą 
žmoniškumą!

O jei retai ir nedaug surizikuo 
ti? Tada tik tokj gerkime, už kurį 
jo aiški \ilmė ir gaminimo firma 
garantuoja, kad nuo jo nemirsime.

Kas daryti su namine? Aš siūlau 
(nežinau, kaip policija į tai pažiū
rės): kiekvieną naminės butelį su
mušti ir jos turini išoilti lauk, kol 
dar niekas nuo jos nenukentėjo. •

Pasimokvme, kol nevėlu!
Mano humoristinis ar, teisingiau 

sakant, sarkastinis tonas teparodo 
tamstoms, kad aš tikrai nenoriu 
vien pamokslą rėžti ir veltui ne
gąsdinu, bet nieko neperdėdamas 
ir visai linksmai „išdedu teisybę į 
akis". Negąsdinu aš tamstų, ked 
mirsite nuo vieno stiklelio konja
ko, ar vyno, ar ir paprasčiausio 
„šnapselio", bet negiriu, kad iš vi
so gera yra aerti! Tačiau nuo bai
sių pavojų įspėju su visu rimtumu!

- J. Sada!is

Niirnbergo procesas lietuviška akim
(Tęsinys)

lės lankymui. Už pusvalandžio tu
ri ateiti nuolatos čia reziduojąs 
prancūzų spaudos atstovas ir'at
nešti man leidimą į posėdžių salę. 
Laiko dar marios, o informacinė 
medžiaga tokia nuobodi.

Į salę įeina du civiliai ir dro
žia tiesiai prie lango. Girdžiu vo
kiškai: „Žiūrėk, ten kalėjimas, 
apie kurį tau kalbėjau. Iš ten kas 
rytas atveda kalinamuosius į po
sėdžių salę."

Dabar ir aš prislenku prie lan
go. Žemai nedidelis pastatas, aprū
pintas visais kalėjimams reikalin
gais atributais. Tokius kalėjimų 
rūmus jūs rasite kiekviename Vo
kietijos mieste. Naujas čia yra 
tik praėjimas, prasidedąs prie 
kalėjimo vartų ir užsibaigiąs prie 
teismo rūmų sienos. Tas praėjimas 
panašus į tuos praėjimus, kuriuos 
pastato cirko savininkas, sujung
damas cirko manežą su gardais, 
skirtais plėšriesiems cirko žvė
rims. Kai prasideda cirke vaidini
mas, tuo praėjimu suvaromi į ma
nežą laukiniai žvėrys. Kaltinamie
ji kas rytas ir vakaras praeina tuo 
taku. Daug kartų jie jį mynė, 
daug kartų dar mins.

Posėdžių salėje
Ją vaizdavaus važiuodamas trau

kiniu, vaizdavaus snausdamas 
Nūmbergo stoties „Wartesaal", 
vaizdavaus ir prie rūmų artėda
mas. Maniau, kad ji mane pri
trenks, paliks didžiausią įspūdį, 
kurio aš ilgai negalėsiu užmiršti. 
Teisėjai, kaltinamieji, nugalėtojai 
ir pralaimėtojai čia juk aprėpiami 
vienu žvilgsniu. Kaip atrodo tie, 
kurie norėjo pasaulį valdyti, ir 
kaip atrodo tie, kurie tiems no
rams pasipriešino?

Vos tik įsprukęs pro duris, aš 
sotinausi vėliavomis, sudarančio
mis foną teisėjų podiumui ir do
minuojančiomis visoje salėje. Ke
turios valstybės — Amerika, Ang
lija, Prancūzija ir Sovietų Rusija 
— atsiuntė ne tik savo teisėjus 
ir prokurorus, bet ir savo vėlia
vas.

Salės gale vėliavų saugojami 
aštiioni teisėjai įprastinėse teisė
jų togose. Tik du iš jų yra ka
riškose uniformose. Tai SSSR at
stovaują teisėjai. Jie vieni ir pri
mena, kad čia yra ne paprastas, 
bet karinis teismas.- Teisėjai, pro
kurorai, gynėjai, pagaliau dvi ei- 
’ės buvusių vyrų, sėdinčių kalti
namųjų suole, sudaro viso teismo 
turinį ir esmę. Tai yra žmonės, 
anie kuriuos dar ilgai bus kalba-

Kambarys Nr. 581
Prasprukęs pro raudonarmiečių 

garbės sargybą, lėkte lekia pla
čiais laiptais aukštyn. Kažkas 
sunkaus nukrito nuo mano pečių.

O viduje ilgi ir niūrūs korido
riai. Sargybinis prie sargybinio, 
kontrolė prie kontrolės. Visa lai
mė: nė vieno raudonarmiečio.

Klupdamas, atsitrenkdamas į 
sargybinius, vienais laiptais pa
kildamas, kitais nusileisdamas, pa
galiau surandu ir kambarį Nr. 
581. Nežinau, nei kuriam aukšte, 
nei kurioje pastato Vietoje tas 
kambarys, tikriau, salė. Svarbu, 
kad aš jau atsidūriau jame. Tai 
spaudos kambarys, arba, kaip ro
do durų lentelė, „Press Room". Iš 
čia plaukia į platųjį pasaulį žinios 
apie tą skandalingą bylą, kurią 
sau užsitraukė didieji nacių vadai. 
Jie buvo dideli — didelė ir byla 
prieš juos. Bet juk buvo ir mažes
nių nacių vadų. O jie taip veikė, 
kaip didieji naciai jiems nurodi
nėjo. Veikė dar tada, kai pasaulis 
tikrųjų naciškų siekimų nepažino. 
Pažinome tik mes juos, gindami 
savąją žemę ir savo laisvę. Tie 
naciai buvo susukę pas mus savo 
lizdus, ir mes turėjome jiems by
lą iškelti. Pas mus pirmuoju srtiui- 
ku grojo Neumannas. Jis buvo pir
masis mūsų kaltinamajam akte, 
pirmasis ir kaltinamųjų suole. Čia 
gi pirmuoju eina Geringas. Bet i 
vienas, ir kitas dirbo tą patį dar-

| bą. Tik vienas prieš Lietuvą, o ki 
tas — prieš visą pasaulį.

Kai buvo pas mus sprendžiama 
Neumanno ir jo kompanijos byla, 
eilinis vokietis nebuvo toks abe
jingas, koks jis pasidarė šiandien. 
Tada jis visam pasauliui šaukė, 
kad nykštukas Lietuva baudžia 

I vokiečius vien ūž tai, kad jie vo
kiečiai ir nori vokiškai galvoti. O 
šiandien - jis tyli — teisinti nėra 
kaip.

| Spaudos salėje plyšta garsiakal
bis, jungiąs ją su posėdžių sale. 
Čia girdi viską, kas vyksta ten, 
dar aukščiau-, kur sėdi teisėjai ir 
karinamieji.

Kažkurios valstybės atstovas 
drožia kietą kaltinamąją kalbą, bet 
pačioj spaudos salėj beveik tuš
čia. Tik vienam ir antram kampe 
pora jaunų vyrų kažką skubiai 
užsirašinėja. Vienas paskui kitą 
įbėga du uniformuoti vyrai, grie
bia savo portfelius ir vėl išbėga.

Vartau ant stalų gulinčias di
džiausias krūvas bylą liečiančios 
informacinės medžiagos, kurios 
per ištisus metus neapžvelgsi. Čia 
pat guli neseniai pasakytos kalti
namosios kalbos, įrodomųjų doku
mentų fotografinės nuotraukos, pa
čių kaltinamųjų fotografijos.

O man ir vėl tenka laukti. Su 
savo dokumentais aš galiu prieiti 
iki posėdžių salės durų, bet ne 
toliau. Man reikia naujo leidimo 
duodamo specialiam posėdžių sa

ma ir rašoma, nes jie užbaigia 
vieną istorijos etapą, bet ne didžių
jų nusikaltėlių teisimą. Daug dar 

Į panašaus kalibro nusikaltėlių lau
kia savo eilės. Jie bus nuteisti, 
bet jų pikti darbai pergyvens juos 
pačius.

Salė ir čia, mano nustebimui, 
nustuštė: numeruotų vietų publi
kai vos pusė užimta.

Kiekvieno naujai įeinančio 
žvilgsnis ilgiausiai būna nukreip
tas į kaltinamuosius, o jie sau sė
di abejingi ir paniurę. Kiek čia 
pažįstamų veidų, matytų gyvenime, 
kino kronikose ir liuksusinių žur
nalų spalvotuose puslapiuose. To
kie supliuškę, susiraukšlėję kūne 
ir dvasioje atrodo jie dabar, tie 
buvusieji vadai, kūrę „Naująją 
Europą", drebinę pasaulį. Ką jie

! galvoja šiandien, ką jaučia? Ar 
gailisi savo darbų? Ar kremtasi 
.dėl neįvykdytų avantiūrų?

Jie turi pakankamai laiko ap
svarstyti savo klaidas. Ir jiems nie
ko neliko, kaip tik praeitis, skan
dalinga ir avantiūristiška. Buvo 
žmonės, pasėjo pikta, atitempė 
mirtį ne tik ant savo tautos, bet 
ir ant viso pasaulio, o dabar sėdi 
ir laukia teismo sprendimo. Kalba
ma, kad nusikaltėlius persekioja 
jų aukos, kad jos juos kankina 
daugiau, negu bausmes baimė. Ta
čiau Nūmbergo kaltinamųjų vei
duos nėra vidaus kančios atspal
vių. Jie’ tik susmuko nepasiseki-
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muose, ir tiek. Pradžioj, kaip pa
sakojama, jie buvę jautresni- o 
dabar nereiškia mažiausio susido
mėjimo net netarpiškai juos lie
čiančiais apkaltinimais.

Greitai nuobodžiais virsta ir 
kaltinamųjų veidai. Įspūdžiams 
gaudyti tenka klaidžioti tarp gar
galiuojančių* vertėjų, verčiančių 
kaltinamąją kalbą, tarp snaudžian
čios publikos, tarp poros sensa
cijas gaudančių reporterių. Dėduo
si ausines, kad garsus geriau su- 
gaučiau, bet ir tai nieko nepadeda. 
Galvą ima supti snaudulys. Kaltas 
posėdžio monotoniškumas arba 
mano nemiegas.

Staiga atsimenu girdėjęs, kad ir 
dabartinės subolševikintos Lietu
vos žurnalistų esama Nūrnberge. 
Kiekvieną jų pažinčiau, su kiek
vienu mielai pasikalbėčiau. Žurna
listams skirtose vietose jų nėra. 
Tik vieno kišenėje aš pastebiu 
„Izvestijas", bet veidas pirmą kar
tą matomas. Žurnalistų posėdyje 
iš viso labai maža. Matyti, iš šio 
posėdžio jokių sensacijų nelau
kiama. Kaltinamosios kalbos jau 
seniai jų kišenėse, salė daug kar
tų apžiūrėta, kaltinamieji nufoto
grafuoti, tad nėra mažiausios pras
mės sėdėti čia susikaupime ir ty
loje. Proceso monotoniškumas ne
pakenčiamas, ir jie laiką leidžia 
kur nors kitur, tik ne posėdžių sa 
Įėję.

Ačiū Dievui, posėdis baigiasi. 
Teisėjai vienas paskui kitą aplei
džia salę. Sujunda ir kaltinamųjų 
suolas. Kekvienas sargybinis ima 
savo saugojamąjį ir iš salės veda 
tiesiai į kalėjimą tuo pačiu cirko 
taką primenančiu praėjimu.

Gdringas kalba
Kai vėlesnėmis dienomis dar ke

lis kartus buvau įlindęs į posėdžių 
salę, viskas vyko įprastine teismo 
posėdžiui tvarka. Vienas po kito 
ateidavo kaltinimo pusės liudinin
kai, atsakydami į teisėjų ar pro
kuroro klausimus, jie patvirtinda
vo kaltininkų kalbose iškeltus fak
tus. Ir gynėjai kartais paklausda
vo juos. Bet tai susidomėjimo ne
padidino. Jokių nelauktinumų.

Tačiau vieną kartą vėl viskas 
pasikeitė. Salė pasidarė perpildy
ta. Atgijo ir „Press Room". Tai 
buvo tada, kai prasidėjo netar- 
piškas teisiamųjų apklausinėjimas 
ir jų pasiteisinamosios kalbos.

Pradėja jas Geringas. Ir tai bu
vo bene pats gyviausias aktas 
šiam liūdnam didžios pasaulinės 
tragedijos epiloge. Tas momentas 
įnešė į visą bylą tam tikro komiz
mo ir užkėlė šypsenas ant šypso
tis nelinkusių lūpų. Jūs įsivaiz
duojat Goringą kalbant? Žinoma, 
tais laikais, kada jis buvo antruo
ju vyru Trečiajam Reiche. Taip 
kalbėjo jis ir dabar, atsistojęs 
prieš teisėjus. Su tuo pačiu pony- 
rastiškumu, tom pačiom manie
rom. Ir tonas, ir laikysena visai 
nepriminė kaltinamojo. Geringas 
tarė, kad jis kalba tiems patiems 
partijos draugams, kurie ji garbi
na ir jo klauso. Jis įsivaizdavo 
kalbąs masėms paklusnios vokie
čių tautos, kurią gali vesti ten, 
kur panorės. Būdinga, jis net ne
bandė paneigti jam primetamų ap
kaltinimų, bet kai kuriais momen
tais net juos tirštino. Jis, girdi, 
buvęs kietesnis už patį Fūhrerį 
Austrijos prijungimo klausimu. 
Pasisekimo atveju ir atentatas 
prieš Fūhrerį taikos nebūtų pa
greitinęs, nes jis, Goringas, kaip 
Hitlerio įpėdinis, tą karą būtų tę
sęs toliau. Ir labai jam, vargšui 
Goringui, esą gąila, kad pabaigoje 
Hitleris nuo jo nusigrįžęs.

Prisiimdamas daug ko sau, Gd- 
ringas teisino vokiečių generolus. 
Politiniam gyvenime jie jokio 
vaidmens nevaidinę, nes Reiche 
nebuvę politinių generolų. Tik jis 
vienas tai’sudaręs išimtį.

Jo kalba žurnalistų tarpe buvo 
sutikta kaip sensacija. Ji įnešė 
tam tikro gyvumo ir sukėlė įvai
rių komentarų.

— Goringas kalbėjo ne teismui, 
bet vokiečiams, — pasakė spaudos 
salėje vienas prancūzų žurnalistas.
— Jis nori, kad vokiečiai garbin
tų jį ir toliau. Dėl to teismo 
sprendimą jis priims fanatiko užsi
spyrimu.

Platus Goringo apklausinėjimas 
teisme patvirtina šį žurnalisto tei
gimą. Ir čia jis sieką sudominti 
ir prisitraukti į savo pusę ne tiek 
teismą, kiek vokiečių tautą. Taip 
ir prašosi mintis, kad šis žmogus 
nenustoja vilties dar kartą atsi
stoti pirmoje vadovaujančių Vo
kietijai vyrų eilėje.

Kai jis išdrožė savo visą kalbą 
ir kai atsakė į visus teismo klau-, 
simus, jo veidas atgijo. Į savo 
vietą jis grįžo tokiu pat žingsniu, 
kokiu jis nueidavo nuo tribūnos. 
Net ir publiką maloniu žvilgsniu 
apdovanojo.

— Šiai kalbai trūko tik vieno,
— vėliau buvo užsimenama spau
dos salėj, — būtent, nacionalso
cialistinio pasisveikinimo. Gorin
gas turėjo spaust nykštį, kad ran
kos neištiestų.

Traukinys, kuriuo važiavau iš 
Nūmbergo po šio posėdžio, buvo

MOKSLO MET
(Atkelta

darbo metodas pasilieka visados, 
nors pagal patyrimą bei kitas 
aplinkybes gali kiek ir keistis. Gy
venimas rodo; kad daugumas net 
vyresniųjų klasių mokinių nemoka 
dirbti. Rezultatas — daug laiko su
gaištama, daug jėgų išeikvojama, 
o nauda, palyginti, maža. Tačiau 
vieną kitą mintį ir čia noriu iškelti.

Išmokyti metodiškai ir tvarkingai 
dirbti

1. Jau čia kartą minėtas prof. St. 
Šalkauskis yra rašęs, kad žmogaus 
jėga glūdinti sistemoje ir metode. 
Mokytojui reikia įsisąmoninti, kad 
sistemingai ir metodiškai mokinys 
įpras dirbti tik tada, kai jis tvar
kingai dirbs iš pat savo jaunų die
nų. Mokinys turi gauti pastovių 
gerų įpročių. Dėl to budri moky
tojo akis turi stebėti dirbantį mo
kinį ir klasėje, ir namie, turi ma
tyti mokinio knygas, darbų ir už
rašų sąsiuvinius. Nukrypimai nuo 
tvarkos turi būti griežtai sudrausti, 
nes, pasak Drydeno, „blogi įprati
mai auga nepastebimi, kaip upe
liai tampa upėmis ir upės teka į 
jūras". O „mūsų antroji motina — 
įpratimas — taip pat gera motina" 
(Auerbachas).

2. Perteikti mokiniams mokomą
ją medžiagą su mažomis išimtimis 
mūsų mokykla sugeba gerai. Sun
kiau sekasi su kitu uždaviniu — 
išreikalauti ir patikrinti, kad ta 
medžiaga būtų giliai ir sąmoningai 
pasisavinta. Vienu metu net aplin
kraščiu buvo pareikalauta, kad 
mokinių žinios per trimestrą būtų 
patikrintos ne mažiau kaip du kar
tus (rašomieji darbai buvo'neįskai- 
tomi). Nepalankios aplinkybės ne
leido šio aplinkraščio praktikoje 
išmėginti (jis buvo išleistas karo 
metu), bet atrodo, kad racijos toks 
reikalavimas turi. Plačiau šio klau
simo nenagrinėjant, reikėtų atsi
minti tik vieną aplinkybę: geras 
tas mokytojas, kuris gerai savo 
dalyką aiškina, bet geresnis tas, 
kuris ne tik gerai aiškina, bet 
griežtai moka ir išreikalauti. An
trasis momentas, mano supratimu, 
mokinio dvasiniam brendimui net 
žymiai svarbesnis.

Mokinių žinios vertinamos pažy
miais. Čia pasitaiko mokytojų, 
svyruojančių tarp dviejų kraštuti
numų. Vieniems visi be išimties

rodo, kad šios priemonės susilau
kia per maža mokyklose dėmesio. 
Bet ir vaisiais dėl to nesidžiau
giame: maža turime visuomeniškai 
bei kultūriškai norinčių ir geban
čių dirbti žmonių. Vienintelė čia 
išimtis — tai pasilinksminimų ren
gimas. Jaunuomenė čia savo ini
ciatyvos tikrai parodo: jei tik bū
tų leidžiama, ji rengtų kad ir po 
du pasilinksminimus per savaitę ... 
Šį klausimą mums dar reikės kada 
nors labai rimtai išspręsti, nes esu 
tos nuomonės, kad vienu tik drau
dimu čia nedaug ką būtų galima 
laimėti.

4. Man tenka tikrinti mokinių 
skaitybą, ir labai dažnai turiu ste
bėtis, kaip daugelis jų nemoka 
skaityti: neatsimena iš perskaitytų 
knygų ne tik kad veikėjų vardų, 
bet negali iškelti net vedamųjų 
minčių. Aišku, iš tokios skaitybos 
naudos maža. O niekas taip neke
lia žmogaus išsilavinimo kaip ap
siskaitymas. Atsimenu, buvo dar 
nepriklausomoje Lietuvoje projek
tų, kad gimnazijos baigimo ates
tato nereikėtų duoti tiems moki
niams, kurie gerai nepažįsta savo 
krašto — nėra po jį keliavę, kurie 
nėra buvę Karo Muziejuje ir kito
se tautos šventovėse, kurie nėra 
buvę prie savo krašto okupuotos 
dalies sienos ir nesusimąstę ten 
dėl pavergtų tautiečių sunldos da
lies ... Kad kas nors būtų siūlęs 
neduoti atestato tiems, kurie nėra 
skaitę savų ir svetimų klasikų, ne
teko aptikti. Nenoriu šito ir aš 
siūlyti, nes jie dabar mums yra 
pasidarę neprieinami. Tačiau Ap
vaizda mūsų visiškai be knygų ne
paliko: rūpestingų ir toliau matan
čių žmonių dėka net visas vienos 
gimnazijos knygynas buvo į Vo
kietiją atvežtas, ir juo dabar mūsų 
gimnazijos gali naudotis. Tai di
delė mums Dievo dovana, užtat 
nusikalstame, jei kaip reikiant ne
pasinaudotume. Knygų turime ma
ža, užtat turime išmokti jas skai
tyti, mylėti ir branginti, turime iš
mokti iš jų paimti viską, kas ten 
yra geriausia. Tai mūsų šventa pa
reiga.

Baigiamosios pastabos
Štai keletas minčių, kurios kilo 

mokyklos darbininko galvoje, bai
giant vienerius mokslo metus neį
prastomis mums sąlygomis. Gerai 
žinau, kad nieko naujo ar negir
dėto čia nepasakiau. Bet matau, 
kaip tariasi susirinkdami kitų pro
fesijų darbininkai, kaip kuria įvai
rius planus savo ateities darbams, 
kai kurie net savo laikraščius jau 
pradėjo leisti, tile mokyklos žmo
nės, pasinėrę iki kaklo savo dai- 
buose, nesirodo, nors pasitarti, pa
sikalbėti turėtų dėl ko daugiau 
už kitus, nes dirba labai atsakingą 
ir realų, gyvą darbą. Taigi šiuo 
savo raštu ir mėginu iškelti keletą 
klausimų, dėl kurių reiktų pagal
voti, rengiantis į antruosius moks
lo metus tremtinių gyvenimo, sąly- 
gomas. Mat, esu tos nuomonės, 
kad didelių tikslų turime siekti 
sujungtomis visų jėgomis, viena 
visų valia ir griežtu vieningu visų 
nusistatymu. Tikiuos, kad atsilieps 
ir kiti mokyklos darbininkai.

Mano konkretūs norai netolimai 
ateičiai yra dar šie:

1. Lietuvių tremtinių švieumo 
nuostatai numato, kad švietimo 
bei auklėjimo reikalams tvarkyti 
turi būti sudaryta Švietimo Valdy
ba (§ 31). Noriu, kad ta Valdyba 
kartą iš tikrųjų būtų sudaryta ii 
kad jai pavestą darbą pradėtų dirb
ti. Be jos gresia chaosas: galima, 
pvz., sutikti su tuo, kad mokslo 
metai gali būti ilgesni ar trum
pesni, tai ne tiek svarbu, bet ne
galima sutikti, kad kiekvienai mo
kyklai būtų leista nuspręsti, kada 
ji turi mokslo metus baigti ir nau
jus pradėti. Šie sprendimai gali 
priklausyti nuo tokių įtakų, kurios 
nieko bendro su švietimo darbu 
neturi. Teisingą sprendimą, saky

pilnas vokiečių. Ir šį kartą visi jie 
turėjo įdomią temą: Goringo kal
ba teisme. Buvo pamiršti visi 
Nūrnbergo proceso metu iškelti1 
apkaltinimai. Viskas sukosi aplink 
apsigynimo argumentus. Jie buvę 
„wunderbar". Nusikaltimai, ku
riuos padarė teisiamieji, eiliniam 
vokiečiui neatrodo nusikaltimais. 
Turės praeiti dar daug laiko, kol 
jie atsikvošės.

Besilankydamas Nūrnberge, aš 
esu užtikęs vieną vokietį, kuris 
dar ir šiandien tebesaugoja vokiš
kus žurnalus, plūstančius Lietuvą 
dėl nacių bylos. Girdi, Lietuva ta
da neteisingai nubaudusi ir sušau- 
džiusi (!) vokiečių nacių vadus Lie
tuvoje. Lietuva neturėjusi teisės 
anos bylos kelti, ir vokiečiai ilgai 
neužmiršią pirmojo proceso prieš 
vokiškąjį judėjimą, nes ta byla 
palietusi vokiečių tautą. Dabar
tinį gi procesą jie norėtų visai 
išjungti iš savo gyvenimo, kaip ir 
visus pralaimėjimus ir nelaimėji- 
mus ir nelaimių metus. O šis pro
cesas pristato jiems kaltininkais 
tuos, kurių jie nelabai norėtų kal
tinti.

Mūsų akimis žiūrint, pasaulis 
mažai domėjosi pirmąja nacių by
la Lietuvoje. Viena Lietuva turėjo 
tada pakelti ant savo pečių visas 

“represijas, kurias taikė Tretysis 
Reichas savo laisvę ir nepriklau
somybę ginančiai Lietuvai.

US BAIGIANT
iš 3 psl.)

mokiniai „sugeba" mokytis penke
tukams — kitokio pažymio žurnale 
šiems mokytojams skirtose skiltyse 
nerasi. Kad tais penketukais kar
tais tik lengvapėdiškai švaistoma
si, rodo jau ir tas faktas, jog pen
ketukas trimestre parašomas „Iš 
inercijos" net ir tiems mokiniams, 
kurie seniai iš mokyklos yra išsto
ję, jei tik jų pavardė žurnale įra
šyta. Iš antros pusės, taip pat 
kraštutinumas, kai mokytojas lai
kosi nusistatymo, jog mokinys 
daugiau kaip trims negali mokėti. 
Šitokia mokytojo praktikuojama 
sistema dažnai užmuša bet kokią 
mokinių iniciatyvą ir norą daugiau 
padirbėti, nes jie žino, kad vis 
tiek, kaip besimokytum ir atsaky
tum, geresnio pažymio negu treje
tukas negausi. Taigi reikia čia eiti 
„auksiniu" vidurio keliu. Už vidu
rio kelią sako ir ta aplinkybė, kad 
dabar labai reikšmingas pasidarė 
vidurinis aritmetinis pažymys: pa
gal naująsias gimnazijų darbo tai
sykle^ „keliamųjų ir baigiamųjų 
egzaminų nelaiko tie mokiniai, ku
rie neturi metinių nepatenkinamų 
pažymių ir kurių visų dėstomųjų 
mokslo ir visuomeninio subrendi
mo dalykų vidurkis yra ne mažes
nis kaip 4" (§ 46). Per lengvai ra
šomi penketukai pažymių vidurkį 
labai pakelia ir nepelnytai leidžia 
silpnam mokiniui pasinaudoti leng
vata, ypač kai dar įskaitomi ir vi
suomeninio subrendimo pažymiai 
(ar tai tikslu, reikėtų atskirai pa
svarstyti). Iš antros pusės, „iš prin
cipo" nerašomi geresni pažymiai 
kaip trejetukai skriaudžia kruopš
tų ir rūpestingą mokinį.

3. Prie tų veiksnių, kurie turi 
mokinį įpratinti jau bendruomeniš
kai dirbti, priklauso gyvas ir ju
drus mokyklos kultūrinis gyveni
mas, aktyviai įtraukiąs kiek gali
ma didesnį mokinių skaičių. Atsi
menu A. Šerkšno „Mokyklinėje 
bendruomenėje" skaitytą mintį, 
kad ta mokykla, kuri rūpinasi tik 
pamokų darbu, dažnai labai žemai 
stovinti savo mokslo lygiu. Iš ti
krųjų tik vieno pamokų darbo pil
nutiniam mokinio išsilavinimui per 
maža. Jo žinių akiratį turi plėsti 
įvairūs minėjimai, akademijos, li
teratūros ir meno vakarai, referatų 
bei pranešimų rašymas ir skaity
mas, diskusijos ir 1.1. Patyrimas 

sime, yra radę Bavarijos srities 
gimnazijų direktoriai savo lapkri
čio 4 d. suvažiavime: „Visi suva
žiavimo dalyviai išreiškė vieningą 
nuomonę nepasiduoti lengvabūdiš
kumui bei mokslo profanacijai. 
Mokykla mokslo atžvilgiu negali 
tapti labdarybės įstaiga, kuri pi
giai išdavinėtų mokslo’ pažymėji
mus. Lietuvos mokyklos tradicijos 
negali būti pažeistos ... Laikytis 
principo: geriau mažiau išleisti iš 
mokyklos mokinių, bet gerai pa
ruoštų, negu daugiau, bet silpnų" 
(1945 m. „Aidų" Nr. 8). Tačiau ne 
tik aš pats, bet ir kiti gerai ži
nome, kaip sunku dabartinėmis 
sąlygomis šį nusistatymą gyveni
me įvykdyti, nes iškyla galybė vi
sokiausių „bet" ... Dėl to nu
krypstama į nuolaidas.

* Bet sutinkamos kliūtys dar ne
gali atleisti nuo reikalo. O kad 
švietimo darbui reikia daugiau sis
temos, tvarkos, ir, pasakyčiau, 
aiškumo, noriu parodyti ir vienu 
pavyzdžiu. Štai Hanau gimnazija 
baigė mokslo metus ir netrukus 
pradėjo naujus. Vietos sąlygomis 
gal ten ir viskas gerai. Bet plačiau 
žiūrint, šis žingsnis į mokyklų dar
bą įneša tam tikrų painiavų ir net 
kartumo. Pažymėjimų ir atestatų 
siekiantiems (tokių yra nemaža, ir 
jų norų smerkti nereikia, reikia 
tik žiūrėti, kad pažymėjimus ir 
atestatus gautų nupelnytai — už 
savo darbą ir žinias) čia buvo 
duotas ginklas į rankas: jei, girdi, 
naujus mokslo metus galėjo baigti 
ir pradėti viena gimnazija, tad 
kodėl negali to padaryti kitos? ... 
Kai kur suinteresuoti asmenys, 
daugiausia mokinių tėvai, šito 
pradeda net reikalauti. Pats buvau 
liudininkas, kaip mokytojai tėvų 
atstovo net viešai buvo kaltina
mi... nusižengimu (šitaip atsidė
kojamą už jų darbą!) mokinių 
ateičiai, jei nebūsią per porą sa
vaičių baigti šie mokslo metai. .. 
Argumentuota, kad su Hanau gim
nazija esą susitarta, jog baigę 
mokslo metus kitose gimnazijose 
mokiniai būsią priimami į atitinka
mos Hanau gimnazijos klases, tad 
negalima delsti. Vadinasi, duokite 
pažymėjimus!? Visa kita — ar bus 
išeitas kursas, ar bus galima šitaip 
greit tvarkingai mokslo metus 
baigti, ar tai būtų pakeliama visai 
gimnazijos mokinių masei —- ne
svarbu. Svarbu, kad „nedingtų" 
metai, nes, kaip tvirtinama, Hanau 
gimnazija jau apie rugsėjo — spa
lio mėnesius, na, gal „truputį" ir 
vėliau, vėl švęsianti atestatų įtei
kimo iškilmes! Argumentų randa
ma dar ir daugiau: netikri laikai, 
Lietuvai reikėsią darbininkų ... 
Ima baimė, kad neatsirastų gim
nazijų, norinčių dar greitesniu 
tempu tai suvargusiai mūsų Lietu
vai gaminti inteligentus. Lenkty
nės įcai kieno labai mėgstamos ir 
praktikuojamos, bet šiuo atveju 
jos mums t i K anarchiją žada. Taigi 
tie, kuriems pavestas švietimo rei
kalų tvarkymas, turėtų savo griež
tą žodį tarti. Reikėtų visiems 
maždaug tuo pačiu laiku darbą 
baigti ir tuo pačiu laiku pradėti. 
Gali tai būti gegužės, birželio, lie
pos ar rugpiūčio mėnuo — vis 
tiek. Bet leisti jaunimui blaškytis 
iš vienos mokyklos į kitą, kad to
je kitoje galima lengviau ar grei
čiau pažymėjimą gauti, kaip sau 
norite, nerimta ,...

2. Ne visi švietimo darbininkai 
šiais mokslo metais buvo į švieti
mo darbą įsitraukę. Reikėtų rasti 
būdų ir jiems i darbą įsitraukti, 
kad palengvėtų našta dabar dir
bantiems. Kvalifikuotų mokytojų < 
per daug nebuvo.

3. Buvo susirinkę švietimo rei
kalų tarti gimnazijų direktpriaL Jų 
suvažiavimas save pateisino. Siū
lau pasvarstyti, ar nereikėtų su
sirinkti konferencijos ir visiems 
švietimo darbininkams. Reikalų 
yra. Konferencija galėtų įvykti va
saros atostogų metu.

6
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Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Po pietų į bunkerį atėjo Heltkė 
ir Rothas,

— Kas turit popieriaus ir pieštu
kų, padėkit ant suolų! — išgirdau 
garsiai sakant Heltkę. Kas nepa
dės, o aš iškratęs atrasiu, tai ge
rai žinpt, kas busi . . .

Kratą abu didvyriai pradėjo nuo 
pirmos celės. Manyje kilo kažkoks 
blogas nujautimas, kad ta visa mu
zika yra surišta su mano laišku. 
Greit padėjau ant narų kelis ga
baliukus popieriaus ir iš kišenės 
išsitraukiau pieštuką.

— Ką dabar su juo daryti? — 
paklausiau Vladą.

— Duok man, nes jei aš turėsiu 
pieštuką, tai man nieko nesakys; 
man tai yra leista.

Atidaviau pieštuką Vladui ir ne
ramiai laukiau, kada Heltkė ir 
Rothas aplankys mūsų celę. Gir
džiu, kaip atrakina penktą celę. 
Jos gyventojai pieštukų neturi. 
Dabar ateina eilė mums. Atsidaro 
durys, ir celėn įeina Rothas. Heltkė 
pasilieka tarpduryje. Rothas žvilg
terėja į popiergalius ir rėkia:

•— Kur pieštukas?!
— Jokio pieštuko nesu turėjęs 

ir neturiu.
Rothas trenkia iš visos jėgos su 

kumščiu man į veidą.
— Kur pieštukas, su kuriuo laiš

kus rašei?!
— Nerašiau jokių laiškų.
Vėl smūgis, ir aš virstu ant 

sienos.
— Nesigink, tavo laišką mes tu

rim, — įsikiša Heltkė.ir pacituoja 
vieną laiško sakinį. — Tik atiduok 
mums pieštuką.

Žaibo greitumu apgalvoįu situa
ciją. Ką sakyti dėl pieštuko? Kaip 
dabar išpainioti Vladą? Betpama-r 
čiau, kaip Vladas ištiesė Heltkei 
mano pieštuką:

— Pone viršininke! Jis .pieštuko 
neturi, o laišką parašė, kai aš mie
gojau, su šituo, kurį aš jam buvau 
paskolinęs pasidaryti šachmatams.

Aš nustebau, kad Heltkė ne tik 
dėl to Vladui nieko nepasakė, bet 
ir pieštuką paliko.

Kitą dieną mane iššaukė į viršų. 
Vėl 211, Paulius ir Trakys.

— Tai kaipgi čia yra, — sako 
man Trakys, — tavo ir tėvas, ir 
motina sako, kad tu esi visai ne
kaltas, o pats čia visokias kvai
lystes išdarinėji, — ir jis' parodė 
pirštu į gulintį ant stalo mano 
laišką, rašytą į namus.

— Jei aš būčiau nekaltas, tai 
manau, kad jūs seniai būtumėt 
mane paleidę, — atsakau, — o 
kad tėvas ir motina mano mane 
esant visai nekaltą, neturėdami 
jokiii duomenų apie mane šiame 
reikale, tai juk visai suprantama.

— O tu ar žinojai, kad jokių 
laiškų rašyti negalima?

— Ne, man niekas nebuvo to 
pasakęs.

Ir vėl surašomas naujas proto
kolas, dėl „naujo nusikaltimo" 
Pasirašau ir grįžtu celėn. Gerai 
atsimenu, kad mušti nuo Rotho ga
vau birželio 4 d. Kitą dieną buvo 
tardymas, o birželio šeštą buvo 
dar vienas įvykis.

Iš ryto į bunkerį atėjo Cigleris 
ir, atrakinęs septintą celę, liepė 
greit pasiruošti policininkui, mūsų 
sapnų aiškintojui, persikelti į ka
lėjimą.

— Labai džiaugiuosi, — girdė
jome sakant policininką Cigleriui 
taip garsiai, kad girdėjo visas 
bunkeris. — Nepaprastai malonu! 
Šitoje dvokiančioj ir tamsioj sky
lėj nenorėčiau aš sėdėti daugiau 
nė vienos sekundės. Čia jei blu
sos nesuės, tia reiks badu nu
dvėsti. Kas tai matė mums duoti

Svetimuose kalnuose 
paklydus

(Atkelta iš 4 psl.)

nai žmogiškuosius; antra, jie yra 
pavergią, linkę siaurėti. Ypač ištrė
mime, kada tėvynės ilgesys juos 
stipriai suaktualino, jie beveik ne
palieka kūrėjui laisvės, be kurios 
meninė kūryba neįmanoma.

Patriotinių jausmų stiprumas tie
siog apgauna žmones. Jie mano, 
kad jausmo galingumas jau yra 
įkvėpimas, kuris gali duoti meno 
kūrinį. x

Tačiau iš tikrųjų taip nėra, nes 
stipri, žalia, aktuali emocija yra 
svarbi kliūtis geram meno kūriniui 
susiformuoti. Juk kai gelia dantį ar 
galvą, niekas nemėgina apie tai 
rašyti eilėraščių. Taip pat ne
tiktų eiliuoti nė tada, kai la
bai gelia širdį. Bet žmonės dažnai 
šito nepaiso. Ištrėmime patriotinių 
eilėraščių rašo net tokie asmens, 
kurie laisvoje tėvynėje niekada ne
būtų ėmęsi eiliavimo. To vaisiai 
estetiniu atžvilgiu nėra džiuginą, 
nes tai veda prie patriotinės poe
zijos infliacijos, prie pseudopoe- 
zijos.

pažaliavusią duonaą, o tam žydui 
kotletus, sviestą, lašinius, daržo
ves! (Vladas kaip „ligonis" gauda
vo Gestapo tarnautojų maistą.)

— Tylėk, rupūže! — nutraukė 
apsiputojęs Cigleris policininką. — 
Mes žinom, ką darom. Geriau mes 
duosim gerą maistą žydui, kuris 
yra mums pasitarnavęs, bet ne tam 
š ... lietuviui, kuris savo tėvynę 
išdavė!

— Aš tik norėjau ...
— Tylėk, dar kartą sakau, o tai 

kai dėsiu tau į snukį!
Policininkas nutilo ir, pasiėmęs 

savo daiktus, išėjo iš celės.
— Marš! — sukomandavo Cigle

ris ir keikdamasis išėjo paskui po
licininką.

Kurį laiką nekalbėjom. Paskui 
pamačiau, kad Vladas juokiasi. 
,,Gerai pamokė tą nachalą", pasa
kė jis. „Gerai", atsakiau, nes man 
pasirodė kažkas įtartino. Ir tikrai. 
Išėjęs iš kalėjimo sužinojau, kad 
Vladas, gelbėdamas savo kailį, bu
vo laikomas Gestapo bunkeriuose 
kąip šnipas. Bet, rods, ir tai jam 
nepadėjo. Girdėjau, kad vokiečiai, 
iš Kauno bėgdami, jį sušaudė.

Berods, tą pačią dieną, po pietų, 
aš ir J. pradėjome gan garsiai ce
lėje dainuoti. įpusėjus dainai, stai
ga atsidarė vilkelis, ir mes išgir
dom Rotho balsą:

— Na, linksminatės truputį?
— Taip, truputėlį, — atsakiau, 

sėdėdamas ant sOolo. *
— Ar nežinai, kad reikia atsi

stoti, su viršininku kalbant! Aš 
jus kai palinksminsiu, tai tris die
nas krauju spiaudysit! — pradėjo 
mus keikti Rothas, bet, mums at
sistojus, užleido vilkelį ir nuėjo.

> (Bus daugiau)

Gausiuose poetų ir pseudopoetų 
eilėraščiuose kyšo bendrybės, ža
lia medžiaga, nes nelaisvi, stiprios 
interesuotos emocijos spaudžiami 
autoriai nepajėgia medžiagos nu
galėti, o patys yra nugalimi. Šito
kiose aplinkybėse atsiradę jų ei
lėraščiai dažnai yra be individua
lumo, nes pats dainuojamas ob
jektas (tėvynė) yra gana abstrak
tus. Juose vaizdai, palyginimai, 
simboliai kartojami iki įkyrumo. 
Šitokioj infliacijoj net geri kūrinė
liai kažin kaip nebetenka šviežu
mo, įdomumo.

Po šių pastabų suprantama, ko
dėl „Svetimų kalnų“ žymi patrioti
nės poezijos dalis estetiniu atžvil- 
giu nėra stipri. Ji tokia yra ne vien 
dėl aukščiau nrnėtų aplinkybių, 
bet ir dėl to, kad poetas jaučia lyg 
pareigą rašyti tėvynės temomis. 
Tai mums paaiškina, kodėl B. Braz
džionio patriotiniuose eilėraščiuose 
sutinkame nemaža retorinių klau
simų, retorinių pakartojimų, šūksnių 
ir kitokių bendrybių. Šita silpnybė 
nėra specifinė „Svetimiems kal
nams“, nes ją buvo galima paste
bėti ir „Per pasaulį keliauja žmo
gus“, ypač tuose eilėraščiuose, ku
rie buvo rašyti visuomeniniais mo
tyvais pirmosios bolševikų okupa
cijos laikais (1940 — 1941 m.).

Konstatuodami, kad naujajame 
rinkiny B. Brazdžionio patriotinė 
poezija daug kur silpnoka, neno
rime pasakyti, kad ii būtų men
kesnė už kitų poetų tos rūšies kū
rinius. Priešingai; lyginant su jais, 
net ir su tokio J. Aisčio patriotine 
lyrika (nors lyginimas čia tegali 
būti netikslus), bendras įspūdis 
išeina aiškiai B. Brazdžionio nau
dai. „Svetimų kalnų“ silpnybės yra 
atsiradusios ne dėl talento nusilp
nėjimo, bet daug ausia dėl tų aplin
kybių, kurios yra glaudžiai susiju
sios su visuomenine poezija.

Prie jų, be abejo, yra prisidėjusi 
ir trečia aplinkybė — naujo žanro, 
elegijos, įsigalėjimas.

Ankstybesniuose B. Brazdžionio 
rinkiniuose asmeninė ir visuome
ninė elegija būdavo gana retas 
reiškinys. Ten poetas pirmiausia 
išryškėdavo kaip religinis ir pro- 
blematmis herojiškas šauklys, rūs
taujantis pranašas, jautrus medi
tuotojas apie žmogų ir jo likimą, 
rečiau subtilus gamtos estetas ir 
dar rečiau liūdįs ir rezignuojąs ele- 
gikas. Tuo tarpu „Svetimuose kal
nuose“ elegija užima pirmaujan
čią vietą. Ne tik egotistinė, bet ir 
patriotinė poezija čia tampa pažy
mėta abejone, liūdesiu, negalia ir 
kartais neviltimi.

Tai visai natūralu ir suprantama. 
Atsidūręs ištrėmime, nerasdamas 
pastogės drauge su tūkstančiais 
bendrataučių, nebenumatydamas, 
ar išauš sugrįžimo diena į tėvynę, 
kuri skendi karo konvuls’jose, po- 
eas nebegalė'© išlaikyti herojinės 
nuotaikos. Pakitėjusi sielos būsena 
paskatino ir poeziją pasukti dau
giausia elegijos kryptimi.

Kad ir natūraliai įvykęs žanro 
pakeitimas neišėjo į naudą. Liū
desys ir skundas, matyti, menkai 
tetinka B. Brazdžionio pagrindinei 
dvasios struktūrai. Tai sakydami, 
nenorime paneigti B. Brazdžionio 
talento net šioj srity. Ir čia jis 
sužimba atskirais vertingais kū
rinėliais. . Nedarydami statist kų, 
pacituokime bent vieną asmeninės 
elegijos pavyzdį. Štai „Noktur- 
nas“:

Kalnai. Barakai. Fabrikas. Upelis. 
Ir traukinys iš Si. Aegydo šuoliais. 
Anapus saulė leidžias. O čia

pušelės
Į kalną kopia, kaip pavargusics 

vienuolės.

Ne tau, ne tau įkopt į aukštą 
kalną,

Žalių Dubysos klonių kurmi...

Zarasų laukuose

„Vakaras", „Kareivio pasaka“, 
„Stoty", „Dievo rykštė“. Taip pat 
geri kūrinėliai, susiję su poeto 
neįprastu darbu metalo fabrike, 
kaip „Furthofo baladė“, „Geležis 
ir plienas".

Yra taip pat visa eilė konten- 
pliatyvinio, meditacinio pobūdžio 
eilėraščių, kaip „Vyturio giesmė“, 
„Gyvybės dovana“, „Diena“, „Si
dabrinė daina“, „Ko mes ieškom", 
„Mirtis ir vaikai". Kaip tikrai gra
žų ir giliai prasmingą kūrinėlį 
norisi pacituoti „Sielas ir jūrą“, 
įkvėptą C. D. Friedricho paveikslo 
„Menulio patekėjimas jūroj".

Kaip miegantis titanas miega jūra, 
Ir šaltos bangos neplaka krantų. 
Naktis. Laivai, kaip bronzos

• miniatiūroj.
Dangus. Akmuo. Dvi moterys. Ir tu,

Į jųjų sunkų lūkestį paskendęs, 
į patekantį mėnesį žvelgi, 
Ir tavo siela, kaip titano vandens, 
Nurimus ilsisi. Ir tu tiki,

Kad ten anapus, kur laivai 
nuplaukia,

Kad ten anapus, kur nėra nakties, 
Ten į anapus tavo širdį šaukia

Buitis iš nebuities.
Kaip miegantis titanas miega jūra, 
O sielos į anapus žiūri, žiūri...

Gerai B. Brazdžioniui pavyksta 
ir tie pusiau epiniai eilėraščiai, 
kurie yra pagristi vienu d:del u 
simboliu, kaip „Bažnyčios statyto- 
lai“, „Kūdikis“, „Šulinys“.

„Svetimuose kalnuose" yra ir 
gražių gamtos lyrikos kūrinėlių, 
kaip „Kalnų taku“, „Idilė".

Baigiant norisi pasakyti, kad 
„Svetimų kalnų“ tie eilėraščiai 
stipresni, kur B. Brazdžionis pa
siliko prie savo senosios liniios. 
Kur jis pasidavė laiko nuotaikai, 
nukrypo į patriotinę elegiją, ten 
jo kūryba išėjo silpnesnė. Ir geriau 
būtų padaręs, jei labiau ją būtų 
atrinkęs. Knygelė būtų išė:usi ma
žesnė, bet bendras įspūdis būtų 
buvęs stipresnis. Tačiau ir dabar 
tokius, kokie yra, „Svetimus kal
nus" reikia skaityti 'ir dėkoti 
autoriui, kad sunkiose sąlygose 
jis nepasidavė apatijai, bet kūrė.

Ne tau vakaris vėjas neša švelnų 
Akacijų nokturną.

Gęresnių patriotinių elegijų pa
vyzdžiu gali būti „Benamių tėviš
kei", kur ypač pabrėžta muzikinė 
pusė:

Kai blaškys mus benamius ir 
nuogus,

Kai tavos nematysim žvaigždės, — 
Tavo žemos šiaudinės pastogės 
Mus per visą kelionę lydės.

Kai rudens išraškytųjų sodų, 
Duonos kąsnio kai mums 

pavydės, — 
Tavo derliaus auksiniai aruodai 
Mus per visą kelionę lydės.

Kai šiurpus pavergtos:os likimas, 
Kaip akmuo guls ant vargšės 
Kaip akmuo, guls ant vargšės 
Tavo, žeme, šviesus atminimas 
Mus per visą kelionę lydės.

Pažymėtina, kad B. Brazdžioniui 
geriau yra pasisekusios tos ele
gijos, kurios yra trumpes, kaip 
„Schlossberg“, „Vakaro malda“, 
„Rugsėo saulė“, „Ryto rūkas“, 
„Žiburėlis kalnuos“, „Pavėlavęs 
traukinys“, „Atminimų turtai“, „Tė
viškės sodai“, „Vaikystės takai", 
Kad ir turint prieš akis šluos gra
žius pavyzdžius, vis dėlto elegija 
B. Brazdžionio kūryboj tuo tarpu 
nėra tapusi tiek originali ir indivi
duali, kaip likiminė herojika ar 
meditacija. Elegijoj mūsų poetui 
jau tenka konkuruoti su A. Miš
kiniu, J. Aisčiu ir kitais. Pavyz
džiui, originalios koncepcijos, gra
žus „Auksakalys" savo nuotaika 
galėtų būti J. Aisčio-Aleksandriš- 
kio. Atsidūręs „Svetimuose kal
nuose“ ir pasidavęs elegijai, B. 
Brazdžionis atrodo paklydęs, kaip 
J. Aistis paklydo, išė'ęs iš indi
vidualios elegijos į pairiotiką.

B. Brazdžionis stipresnis ir ori
ginalesnis „Svetimuose kalnuose“ 
pasirodo ten, kur jis užmiršta savo 
liūdesį ir benamio sielvartą, kur 
jis žvelgia į visatos reiškinius pla
čiau, kur jis stovi arčiau epinio 
ob:ektyvumo ir didingumo. Prie 
tokios rūšies kūrinių priskirtini 
keli eilėraščiai, atremti į karo 
įspūdžius, kaip „Kely kolonos“,

Wunsiedelio lietuvių muzikinis ansamblis
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Vaiką valgykla Wiirz burgo stovykloje

Senųjų meno meisteriu paroda 
Wiesbadene

Šiuo metu Wiesbadene vyk
stančioj! senųjų meno meisterių 
paroda, kurioje išstatyta apie 100 
eksponatų, vaizduoja dalį vo
kiškuose muziejuose buvusių me
ninių turtų, kurie karo metu iš 
Kaizerio Fridricho Muziejaus Ber
lyne, Vokiečių Muziejaus Berlyne, 
Tapybos Galerijos Maince ir Pi
lies Muziejaus Berlyne buvo iš
gabenti į saugesnes vietas. Užėju
si amerikiečių karinė valdžia visą 
eilę išslapstytų kūrinių surado ir 
dalį jų parodo visuomenei.

Paroda suskirstyta į kelis sky
rius: italų renesansas, XVII amž. 
olandų ir flamų tapyba, vokiečių 
meisteriai, olandų meisteriai, egip
tiečių prieškristinis skulptūros me
nas ir kt.

tftalų renesansui atstovauja: 
Sandro Botticelli, Filippino Lippi, 
Gentile Bellini, Domenico Ghirlan
daio, Sebastiano Mainardi, An
drea Mantegna, Fra Angelico, Ra
faello Santi, Donatello, Tintoretto 
ir kt.

Olandų ir flamų XVII amž. re
prezentantai: Rembrandt, Salomon, 
van Ruisdael, Anthonis van Dyck, 
Jacob van Ruisdael; skulptorius 
Bastiano Torrigiani, Peter Paul 
Rubens.

Vokiečių meisteriai: Jans Hol
bein jaunasis, Konrad Witz, Al
brecht Altdorfer, Albrecht Dūrer, 
Martin Schaffner, Lucas Cranach 
senasis ir kt. t

Olandų meisteriai: Jan van 
Eyck, Lucas van Leyden, Jan den 
Cock, Hugo van der Goes, Dirk 
Bouts, Hieronymus Bosch, An- 
driaen Isenbrant, Petrus Christus, 
Hans Memling ir kt.

Egiptiečių skulptūros meno iš
statyti trys kūriniai, kurių du maž
daug iš 600 metų prieš Kristų, o 
karalienės Nofretete galvutė maž
daug iš 1370 melų prieš Kristų.

Vėlyvųjų viduramžių ir kt. sky
riuje išstatyta didžiuliais perlais,

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
REGENSBURGO LIETUVIŲ ME
NININKŲ KONCERTAS AUGS

BURGE
Kovo 24 d. Augsburge pasirodė 

Regensburgo menininkai. Buvo su
rengti du koncertai abejose lietu
vių kolonijose — Haunstettene- ir 
Hochfelde. Koncerto programos 
centre buvo Regensburgo lietuvių 
choras, vadovaujamas Br. Budriū- 
no. Br. Budriūną lievuviškoji visuo
menė gerai žino, kaip buv. Vilniaus 
Filharmonijos choro, vėliau Vil
niaus Operos chormeisterį. Jo va
dovaujamas Regensburgo lietuvių 
choras yra spėjęs pasidaryti disci
plinuotu meniniu vienetu ir, ne
žiūrint nuovargio po ištisą naktį 
trukusios nepatogios kelionės, gra
žiai sudainavo visą eilę lietuvių 
kompozitorių bei liaudies dainų. 

brangakmeniais nusagstytų auksi
nių religinių brangenybių, tapy
bos iš XII, XIII, XIV ir XV amž.

Parodoje su mase lankytojų grū- 
diesi iš salės į seilę ir jauti pa
lengvėjimą krūtinėje, tarytum bū
tum gavęs gurkšnį gaivinančio 
vandens troškulingam žmogaus 
vidui. Didžiųjų pasaulio meninin
kų vardai, teskaityti enciklopedi
jose ar po reprodukcijomis dabar 
gyvi spinduliuoja į tave. Tu žiū
rai į Rembrandtą ir matai ap- 
reiškingą Juozapo sapną, matai tik
ro žydo galvą ir Kristų. Tik ne
supranti jo Jokūbo imtynių su an
gelu ... — Tu pamatai tokį 
dangų ir tokią upę, kuriuos 
tik , Rubensas tepavaizdavo. — 
Hugo van der Goes, spalvin
gas, kruopštus klasikas, pusvalan
dį neatleidžia tavęs nuo religinių 
didžiųjų paveikslų. Matai suklu
pusį pirmą iš Trijų Karalių prieš 
Tą, kuris visatą valdo. Auksas, 
brangieji šilkai, palaimintoji šei
ma ir griuvėsiai, šitai tu pats regi ir 
įtiki. — Lucas Cranach Venerą su 
Amūru gyvai perdavė šiai dienai. 
Ji. stovi visame lieknume, tik ta
riamam moteriškam „ne" pasaky
ti užsisiautus tūliu ir užsidangs- 
čius brangenybėmis — ant kaklo 
ir rankos. Turtas, apgaulė ir ti
krovė ... — Sandro Botticelli ra
miai, pilkai įamžino jaunąjį vyrą. 
Kokią daugybę spalvų turi toji 
spalvai Ir koks ramus jo veidas, 
kokie ramūs drabužiai. Ir ima ta
ve noras prabilti į jį... — Stovi 
prie vitrinos su egiptiečių karalie
ne Nofretete. Moteris iš prieš 3000 
su viršum metų. Spalvingieji 
puošmenys, vidinė aistra, kerintis 
žvilgsnis (nors ir viena akimi), net 
išmintis. Sako, gražiausioji to me
to egiptiečių moteris. Ir tada iš
girsti moters, šalia stovinčios, 
klausimą: „Sakykite, kas pas ją 
yra nepraprasto?" ...

Alg. Gustaitis

Malonu pažymėti, kad choro da
lyvių tarpe matome ne vien tiktai 
judraus jaunimo, bet ir visą eilę 
pagyvenusių inteligentijos atsto
vų. Tik tokioj atmosferoj, kur šis 
mūsų sąlygose toks svarbus dar
bas nepaliekamas vien tik nedau
geliui entuziastų, bet randa para
mos ir iš platesnės visuomenės tar
po, gali lietuviška daina būti tin
kamai reprezentuojama. Kaip gai
la, kad to negalima pasakyti apie 
visas lietuvių kolonijas, neišski
riant nė mūsų.

Be to, programoje pasirodė ba
ritonas A. Jančys, padainavęs dvi 
liaudies dainas. Jo turimas balsas, 
kiek daugiau pasilavinus, galėtų 
visiškai gerai auditoriją nuteikti. 
Sopranas V. Pakarnienė stipriu ir 
maloniu balsu gražiai atliko taip 

pat dvi dainas. Regensburgo tauti
nių šokių grupę tenka priskirti 
prie stipriausių Vokietijoje esančių 
šios rūšies kolektyvų.

Po koncerto, sekmadieno rytą, 
Regensburgo choras pagiedojo 
Hochfeldo bažnyčioje lietuvių pa
maldų metu. Po pamaldų svečiai 
išvyko į stotį. Mieliems regens- 
burgiečiams galime tiktai palinkėti 
sėkmingai dirbti toliau taip ener
gingai ir gražiai užsimotą darbą.

A. Šimkus
LIETUVIŲ MENO KOLEKTYVAS 

DETMOLDE
Anglų karinei valdžiai padedant, 

Detmolde buvo sudarytos palan
kios sąlygos suburti didesniam me
no kolektyvui. Dabar čia susidarė 
jau apie 20 menininkų profesionalų 
— operos, dramos, baleto artistų 
su dailininku dekoratorium, piani- 
ste akompaniatore ir tautinių šo
kių vadovu. Kolektyvas dar didina
mas, kad galėtų veikti operinis ir 
dramatinis sektoriai, kurie galėtų 
eiti į’ pilną savo specialybės darbą, 
nes kolektyvas gali naudotis teatru 
(tokiu, kaip Kauno) ir visais jo 
įrengimais bei esamais jo medžia
giniais resursais ligi simfoninio or
kestro imtinai. Sis Lietuvių Meno 
Kolektyvas Detmolde pirmą stam
besnį, platesnio masto, pasirodymą 
padarė vasario 16 d. išvakarėse 
(11—15), Frische Quelle salėje. Po 
iškilmių, kurių metu kalbėjo komi
teto pirm. prof. Čepas, paskai
tos, kurią skaitė prof. dr. J. Kriš- 

I čiūnas, buvo suvaidintas J. Gu- 
čiaus pastatytas, J. Blekaičio. sure
žisuotas ir V. Andriušio dekoruo
tas Krėvės ,,Šarūnas". Vaidino: J. 
Blekaitis, M. Lemešytė-Dikinienė, 
A. Dikinis, D. Kubertavičiūtė, A. 
Rūkas ir V. Valiukas.

Vasario 16 d. miesto teatre įvy
ko didelis koncertas, į kurį atsilan
kė daug anglų. Koncertas buvo 
sudarytas iš dviejų dalių — lietu
viškos ir pasaulinės. Lietuviškoji 
dalis pradėta J. Gučiaus parašyta 
lyriška įžanga, kurioj pavaizduota 
Lietuva. Paskui atlikta J. Mauru
ko paruošti tautiniai šokiai. Solo 
dainavo operos sol. E. Kardelienė, 
op. sol. J. Nauragis, op. sol. S. 
Nasvytytė ir A. Binkevičiūtė, atli
kę savų ir svetimų kompozitorių 
kūrinius. Gražiai pasirodė ir bale
tas: bal. O. Nauragienė, balet. V. 
Adomavičiūtė, E. Ciurlytė ir J. 
Maurukas. Koncertas, dail. V. An
driušio dekoruotas, turėjo didžiulį 
pasisekimą, lietuviškajai gi visuo
menei ištraukė ne vieną susigrau- 

I dinimo bei susižavėjimo ašarą. Sve
čiai — anglai, latviai, estai, lenkai, 
vokiečiai — koncertą aukštai įver
tino.
. Lietuvių Meno Kolektyvas Det
molde po to turėjo pilna sudėtim 
gastroles Meerbecke, pakviestas į 
Uchitę.

Kolektyvo solistai kovo 3 d. da- 
lyavo Blombergo lietuvių stovyklos 
choro krikštvnose — E. Kardelienė, 
S. Nasvytytė, E. Ciurlytė, ir Ip. 
Nauragis su akompaniatore S. Pa- 
leček. E. Kardelienė ir Ip. Nauragis 
dešimčiai koncertų pakviesti į Ha
nau ir apylinkes.

Kolektyvas turi dainavimo kur
sus ir dramos studiją.

Dramos sektorius ruošia premje
rą ir planuoja didesnius darbus.

Al.

DAILĖS PARODA KEMPTENE IR 
MŪNCHENE

Kemptene teko dalyvauti pasi
tarime dėl būsimų dailės parodų 
Mūnchene ir Kemptene. Siu paro
dų reikalu buvau prašytas duoti 
pradinių žinių lietuviams dailinin
kams. Jos yra šiokios. Dailės pa
rodą Mūnchene norima suruošti 
š. m. birželio mėn. Iniciatyvos šiai 
parodai suruošti ėmėsi pats 
UNRRA centras Mūnchene. Mūn- 
cheno dailės parodoje galės daly
vauti visų tautybių DP dailininkai 
su neribotu skaičiumi kūrinių. Vi
sus kūrinius iš dailininkų surinks,

ĮI

paruoš pervežimui, nuveš į paro
dą ir grąžins autoriams UNRRA 
per savo skyrius. Tuo būdu pats 
nedėkingiausias rūpestis dailinin
kams atkris. Pageidaujama, kad 
kūriniai būtų daryti jau ištrėmime 
gyvenant.

Prieš ką tik minėtą dailės paro
dą, gegužės mėn. pirmoje pusė:e, 
bus mažesnio masto dailės paroda 
Kemptene, apimanti daugiau pietų 
Bavariją, na, žinoma, ir gretimas 
DP stovyklas. Nėra užkirstas ke
lias ir toliau gyvenantiems dai
lininkams dalyvauti parodoje. Jie 
prašomi apie tai iš anksto pranešti 
p. Janulevičiui — Kempten, Klo- 
stersteige 17, arba Lazarett- 
kaserne, Litauisches Lager. P. 
Janulevičius dirba prie UNRRA 
dailės parodų reikalams. Jo ini
ciatyva visi kūriniai bus iš dai
lininkų paimti ir jiems grąžinti. 
Šiai parodai kiekvienas autorius 
galės duoti vidutiniškai po tris 
kūrinius. Joje dalyvaus taip pat 
visų tautybių DP dailininkai.

Apie jury komisiją bus pranešta 
kiek vėliau. Visi lietuviai dailininkai 
kviečiami kuo gausingiau paro
dose (ypač Mūnchene) dalyvauti.

A. Rūkšielė
KEMPTENO „DIENOS NAUJIENŲ“ 

250 NR.
Kempteno lietuvių kolonijos „dien

raštis" „Dienos Naujienos“ kovg 
mėn. 18 d. išleido 250-ąjį nu
merį. Tai, tur būt, vienas iš nedau
gelio lietuvių stovyklų^'Totatorinių 
dienraščių, kurie tokį numerių 
skaičių yra pasiekę. Jis buvo pra
dėtas leisti 1945 m. gegužės mėn. 
21 d. Iki šiol jo atspausdinta 519 
puslapių, o bendras tiražas siekia 
19. 598 egz., kam buvo sunaudota 
29.000 lapų rotatorinio popieriaus.

„Dienos Naujienų" prenumera
torių skaičius siekia 335; juos be-

PADĖKA
Knygų leidėjui p. Antanui Ur

bonui už tūkstančio RM auką švie
timo reikalams nuoširdžiai dėkoju.

Švietimo Įgaliotinis 
Wuritemberge

STASYS SANTVARAS 
prašo pranešti, kad jo adresas yra 
toks: Tubingen i. Wurtt, Hechin- 
gerstrasse 33.

SKELBIMAS
Lietuvių Tremtinių Bendruome

nės Ravensburgo Apylinkės Teis
mas šaukia per 6 mėnesius atsi
liepti įpėdinius mirusio Karosos 
Jono, gim. 1918 m. liepos 10 d., 
Veliuonos valse. Mirusiojo Karosos 
Jono turtas yra Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Ravensburgo Sky
riaus apsaugoje.

LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Š. m. gegužės mėn. 11 —12 d. d. 
Hanau stovykloje (Hanau a. Main, 
Lamboystrasse 84, D P Lithuanian 
Camp) šaukiamas lietuvių laikrašti
ninkų, gyvenančių Vokietijoje, Va
karų Sąjungininkų zonose, suva
žiavimas.

Be numatytos darbų tvarkos, su
važiavimo metu dar bus suruošta 
plati lietuvių pogrindžio ir dabar
tinės spaudos paroda.

Suvažiavime kviečiami dalyvau
ti visi buvę nepriklausomos Lietu
vos Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
nariai, buvę laikraščių redaktoriai, 
dabar einančių laikraščių redakto
riai ir spaudoj pasireiškę laikrašti
ninkai.

Suvažiavimo pradžia š. m. gegu
žės 11 d. 9 vai. ryto.

Suvažiavimo iniciatoriai

Lietuvių R. K. Augsburgo-Hochf- 
feldo parapijos bažnyčiai skubiai 
reikalingas vargonininkas. Dėl są
lygų tartis vietoje. Klebonas 

veik visus sudaro vietinės stovy
klos gyventojai.

„Dienos Naujienos" tiek savo 
informacijomis, tiek savo išvaizda 
daro gerą įspūdį. Linkėtina joms 
ir toliau taip kultūringai informuo
ti savo kolonijos tautiečius.

Ansbachas. — Lietuvių Sąjungos 
skyriaus nėra — trūksta organiza
cinio vieningumo. Nežiūrint to, kad 
tiuringiečiai lietuviai į Ansbachą 
atvyko praeitų metų birželio mėn. 
pabaigoje, o Nūrnbergo lietuviai 
— praeitų metų pabaigoje, iki šiol 
nebuvo nė vieno bendro susirinki
mo, kuriame būtų aptarti bendri 
lietuvių tremtinių reikalai, pasi
tarta ateities klausimais ir 1.1. Ši
tokia padėtis tremtinių gyvenime- 
jokiu būdu nėra pageidautina.

Mūhldorfas. — Apie vasario mėn. 
vidurį buvo apsilankiusi Kauno 
operos solistė Dambrauskaitė. Tai 
buvo reta proga pasigėrėti tikros 
meninininkės-dainininkės gabumais 
ir gražiu balsu.

1 kovo Mūhldorfą aplankė rašy
tojų grupė: Bern. Brazdžionis, Ka
zys Bradūnas, Antanas Gustaitis ir 
Pulgis Andriušis. Prie šio ratelio 
pasirodymo Mūhldorfe prisidėjo ir 
čia gyvenantieji rašytojai — Bal
tijos Žuvėdra ir Antanas Bernotas.

Vietinis lietuvių choras savo 
chorvedžiui prof. Banaičiui pagerb
ti surengė jo vardinių proga, per 
šv. Kazimierą, pobūvį, į kurį buvo 
pakviesta stovyklos vadovybė ir 
kiti svečiai. Nors choras savo skai
čiumi nedidelis, bet jau turėjo gra
žių pasirodymų. Jaučiama prityrusi 
prof. K. V. Banaičio ranka. B. Ž.

Mirus
Vaitiekui Bortkevičiui, 

reiškiame jo žmonai giliausią 
užuojautą.

Zarankai ir Piešinaitė

Mirus
Vaitiekui Bortkevičiui, 

skaudžioje gyvenimo valan
doje reiškiu užuojautą poniai 
Bortkevičienei ir Joneliui.

Zita Zarankaitė

Liūdesio valandoj
Viliui Pitkunigiui,

žmonai tragiškai žuvus, 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdim.

Kolegos

Tragiškai žuvus Weideno 
„Simano Daukanto" skautų 
draugovės adjutantui broliui

Borisui Sokolovui, 
draugovei bei velionies tė
vams gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Regensburgo „Geležinio 
Vilko“ skautų draugovė

Miškininkui Nikalojui So
kolovui ir jo šeimai dėl sū
naus Boriso tragiškos mir
ties reiškiame gilią užuojautą. 
Weideno miškininkų sekcija

Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. kovo 
20 d. Fischbeck Hamburg- 
Neugraben po sunkios ir 
trumpos ligos ir operacijos 
mirė mano mylimas ir bran
gus brolis

adv. Julius Lembergas.
Palaidotas Fischbeck kam
pinėse.

Nuliūdęs brolis
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SKAUTU ŽODIS
. - 6

Sktn. A. Gražiunas

Skautu auklėjimo tikslai
• ‘ (Pabaiga)

Skautų tikslas paruošti jaunąją 
kartą deramai santykiauti su gam
ta, žmogumi ir Dievybe sudaro 
vieną opiųjų skautybės taškų. Mat, 
čia ypatingai paliečiami pagrindi
niai pasaulėžvalgos ir gyvenimo- 
žiūros klausimai, sritis, kurioje 
daugiau kaip kur kitur iškyla žmo
nių pažiūrų, įsitikinimų ir kitos pa
našios skirtybės. Šiuo atžvilgiu jau
nimo auklėjimas ypatingai rūpi 
visuomeninėms srovėms, tautai, 
valstybei. Bažnyčiai, įvairiems ide
ologiniams sąjūdžiams. Tuo gi pa
čiu metu skautybė yra skiriama 
viso pasaulio jaunuomenei auklėti 
be tautos, rasės, tikėjimo ir kitų 
panašių skirtumų. Suprantama, kad 
šitoks sudėtingas ir opus klausi
mas turi būti sprendžiamas labai 
atsargiai ir apgalvotai.

Šį klausimą spręsdama, skauty- 
bė nesiima utopiško tikslo surasti 
absoliučiai visiems priimtiną šiais 
atžvilgiais idėjinę plotmę, bet ji 
stengiasLsurasti tokią idėjinę plot
mę priimtiną bent didžiajai žmo
nijos daliai, remdamosi prielaida, 
kad vis dėlto didžioji žmonijos da
lis laikosi šiose srityse bendrų 
principų ir kad tie principai iš tik
rųjų yra tas vertingasis idėjinis 
turtas, kuris turi būti jaunuomenei 
perteiktas.

Aišku, kad tie principai yra la
bai bendro pobūdžio, o praktinia
me auklėjimo darbe su vienais la
bai bendro pobūdžio dėsniais ne
galima išsiversti. Jie turi būti kon
kretizuoti. Neužtenka, pvz., jau
nuoliui pasakyti, kad skautas tar
nauja Dievui. Reikia jam dar pa
sakyti, ką mes galvojame apie 
Dievą ir žmogaus santykį su Juo, 
ką mes laikome tarnyba Dievui ir 
kaip ji privalo būti atliekama. Bet 
skautybė negali duoti į šiuos klau
simus konkretaus atsakymo, nes 
pasauly rasime Jabai įvairių į šiuos 
klausimus atsakymų, ir skautybė, 
siūlydama jų vieną kurį, tuojau 
daug kam liktų nepriimtina. Tad ji 
ir nesiima šių principų kon
kretizuoti, palikdama tai patiems 
skautams ir jų vadams pagal jų 
konfesiją ir kultūrines bei tautines 
tradicijas. Žinoma, su sąlyga, kad 
visa tai būtų tikrai tų skautybės 
skelbiamų principų konkretizavi
mas ir jokiu būdu jiems nepriešta
rautų. Pati skautybė nusako lik, 
kaip praktiškame skautų darbe turi 
būti šis klausimas sprendžiamas, 
kad būtų iš vienos pusės išlaikyti 
skautybės principai, o iš antros — 
pakankamai tie principai konkre

R. Šilbajoris 

JAUNYSTE
Pasaulį turtina tik pasaka jaunystės:
Žaliais vainikais pilkus rūpesčius apjuosia
Ir su pavasariais dainuodama nuklysta 
Į pievas žydinčias, į tolius mėlynuosius.
Jauna dvasia — dangaus vaivorykštė skaisčioji 
Pasaulį rūstų meilės perlais padabina.
Ji tartum aukuras negesdama liepsnoja
Ir šviečia klystantiems gyvenimo pelkynuos.
Jauna širdis — tai Viešpaties stebuklas didis!
Už aukso kalnus, perlų jūras ji brangesnė.
Ar verks ruduo, ar pūgos sėls — ji skaidriai žydi 
Ir, tartum tėviškės laukai, grožybėm klesti.

Tik vieną kartą gulbė savo giesmę gieda, 
Tik vienąkart trapus drugelis saulėn skrenda — 
Jaunystę mūsų, kaip baltutį laimės žiedą, 
Rūstaus gyvenimo žiauri šalna pakanda...

su blogiu, kiekvienam padėti, o 
pirmoj eilėj labiausiai pagalbos 
reikalingiems — vaikams, mote
rims, seneliams, silpniems ligo
niams, į vargą patekusiems ir 1.1.

Pirmoj eilėj skautybė rūpinasi 
jaunuolį išauklėti geru šeimos na
riu. Stengdamosi kalbėti jaunimui 
suprantama kalba, skautybė tai 
išreiškia paprastais žodžiais — 
skautas yra paklusnus savo tė
vams. Bet suprantama, kad skau- 
tybė nemano ribotis tik ugdymu 
paprasto paklusnumo. Ir savųjų 
meilė bei pagarba, paslaugumas, 
prieraišumas ir visi kiti panašūs 
ypatumai skautybės yra" rūpestin
gai jaunimui diegiami.

Visuomeniniu atžvilgiu skautybė 
pirmoj eilėj rūpinasi ugdyti jau
nuoly patį visuomeniškumo jausmą, 
nes visuomenės narių asocialumas 
yra viena didžiausių kliūčių, truk
dančių normalią visuomeninio gy
venimo raidą. Vis dėlto šiuo atveju 
negalima išsiversti ir be tam tikrų, 
nors ir bendro pobūdžio, prin
cipų. Dėl to skautybė stengiasi 
jaunuomenei įdiegti ir eilę pozity
vių socialinio gyvenimo dėsnių.

Skautybė laikosi minties, kad 
darniam visuomenės gyvenimui ir 
to gyvenimo našumui lemiamos 
reikšmės turi ne išviršinėmis prie
monėmis išlaikymas tvarkos, bet 
moralinė taika, kylanti iš dvasinio 
taikumo, supratimo visų žmonių 
reikalų bendrumo, pripažinimo ir 
gerbimo kiekvieno asmenybės ir 
teisių bei pakantos jo įsitikinimų. 
Dėl šios priežasties skautybė rū
pestingai diegia jaunuomenei vi
suomeninį solidarumą ir toleran
ciją. Žinoma, skautybės propaguo- 
iamą tolerancija negalima suprasti 
kaip beprincipiškumą. Priešingai, 
skautybė stengiasi išauklėti aiškių 
ir tvirtų principų žmones, nes be 
tokių principų žmogus negali 
išaugti į tvirtą moralinę asmenybę 
ir pozityvų, visuomenės narį. Skau- 
tybės tikslas ne auklėti žmones be 
principų, bet išmokyti įvairių prin
cipų atstovus pakęsti ir gerbti ki
tokius įsitikinimus, juos vertinti be 
aklo fanatizmo.

Be to, skautybė auklėja jaunuo
menę demokratinėj dvasioj. Pripa- 

1 žindama principinę žmonių ly
gybę, jau pačioj skautų organiza
cijoj ir veikloj skautybė neteikia 
niekam jokių pirmenybių dėl kil
mės, turto ar panašių dalykų. Kiek
vienas jaunuolis čia įvertinamas 
tik pagal savd asmenybės mora
linį taurumą, pažangumą ir prak
tinį sugebėjimą. Kiekvienam laiduo
jamos lygios galimybės ir statomi 
lygūs reikalavimai. Kiekvienam pa
liekama laisvė apsispręsti, ar jis 
priima tam tikrus principus, ar ne, 
ar jis nori palikti organizacijoj, ar 
ne. Kekvieną spaudimą, kad jau
nimas stotų į skautų eiles, skau- 
tybė griežčiausiai atmeta. Ji ne
diskvalifikuoja taip pat tų, kurie, 
susidarę kitokias pažiūras, pasi
traukia iš skautų tarpo.

Tautinę bendruomenę skautybė 
laiko būtina sąlyga žmogaus as
menybės klestėjimui ir visuotinei 
pažangai, todėl savo eilėse sutelk
tai jaunuomenei diegia savo tauti
nės individualybės meilę, pagarbą 
savo tautinei kultūrai bei tauti
nėms tradicijoms ir moko tai ben
druomenei tarnauti, kad jos gyve
nimas eitų be sutrikimų ir galėtų 
pasiekti savo tikslą — sukurti savo 
nariams ir jų visumai optimalines 
gyvenimo bei visokeriopos pažan
gos sąlygas. Kadangi tautinis gy
venimas normaliai reiškiasi tauti
nės valstybės forma, tai skautybė 
ir rūpinasi kiekvieną jaunuolį išauk-

tizuoti, kiek to reikalauja praktinis 
auklėjimo darbas.

Žmogaus santykis su gamta yra 
dar ta sritis, kur mažiau rasime 
įsitikinimų skirtybių, nes čia susi
tinkame daugiau su psichologiniais 
dalykais, negu ideologiniais.

Skautybės kūrėjas ir kiti jos 
ideologai laikosi nuomonės, kad 
didelis nutolimas nuo gamtos žmo
gui visokeriopai žalingas. Moder
nioji civilizacija, jų nuomone, at
skirdama žmogų nuo gamtos ir 
sukurdama nenatūralias žmogui 
gyvenimo sąlygas, žaloja jo pri
gimtį, ardo jo dvasios pusiausvyrą 
ir nukreipia jį nuo natūralios žmo
gaus gyvenimo tvarkos. Šiose są
lygose žmogus menksta fiziškai, o 
dar daugiau dvasiškai — darosi 
nesveikai suerzintos vaizduotės, 
nervingas, ieškąs tik įvairių prie
monių savo išsekusioms jėgoms 
padilginti, nuraminti ištampytiems 
nervams.

Šitaip moderniojo gyvenimo są
lygų žalojamą žmogų, skautų ideo
logų nuomone, galima gelbėti tik 
vėl atnaujinant jo ryšį su gamta, 
leidžiant jam bent tarpais pagy
venti natūraliose sąlygose, pama
tyti gamtos grožį ir pajusti natū
ralaus gyvenimo ritmą. Dėl to 
skautai ir veda jaunuomenę į gam
tą, moko ją mylėti, saugoti, glo
boti ir suprasti jos grožį, pratina 
gyventi natūraliose sąlygose ir 
tenkintis mažiausiais patogumais, 
riboti savo reikalavimus, išmokti 
rasti didesnio pasitenkinimo gam
tos laisvėj, grožy, negu civilizaci
jos priemonėmis sukurtose dažnai 
nesveiko pirktinio džiaugsmo įstai
gose. Tai, suprantama, nereiškia, 
kad skautybė skelbia kokį Rous
seau civilizacijos niekinimo mokslą.j 
Visa, kas civilizacijoj yra gera, Į 
skautybė gerbia ir vertina, bet ji 
protestuoja prieš civilizacijos vie
našališkumus, žalojančius žmogų.

Skauto santykį su žmogumi skau- 
tybės ideologija aptaria žodžiais —. 
skautas yra artimo drauga. Žmo
gus, kurio draugas privalo skautas 
būti, skautybės nekvalifikuojamas 
nei luomo, nei tautybės, nei rasės, 
nei konfesiniu atžvilgiu. Ji reika
lauja mylėti ne kokį išskirtinį žmo
gų, bet žmogų apskritai. Taigi 
skautybės žmonių tarpusavio san
tykių idealas yra humanistinis. Be 
to, skautybė reikalauja, kad skauto 
draugiškumas žmogui būtų rite
riškas, atseit, nesiribojąs pasyvia 
platoniška užuojauta, bet veiklus, 
Dasiruošęs kiekvienu atveju kovoti

Prie spaudos kiosko Miincheno lietuvių stovykloj
Kęst. Kiaunės nuotr.

lėti geru piliečiu. Šis tikslas skautų 
sistemoj tiek stipriai pabrėžiamas, 
kad skautybė kartais tiesiog vadi
nama pilietinio auklėjimo moky
kla, nes skautų auklėjime ypatin
gai stengiamasi išugdyti pilietinę 
sąžinę ir pilietines dorybes.

Tarptautinio auklėjimo atžvilgiu 
skautybė ypačiai kreipia dėmesį į 
ugdymą tarptautinio solidarumo ir 
pacifistinės dvasios. Ji yra griež
čiausiai priešinga visokiam šovi
nizmui, rasinei neapykantai ir mi- 
litarizmui.

Antgamtinio pasaulio atžvilgiu 
skautybė tvirtai pasisako už teis
tinę pasaulėžvalgą, o tuo pačiu ir 
už religinį auklėjimą, bet, būdama 
skirta viso pasaulio jaunimui auk
lėti, ji nėra ir negali būti tiesioginiu 
būdu susieta su kuria nors religine 
sistema arba konfesija. Ji tik pa
brėžia savo principinį nusistatymą 
auklėti jaunuomenę religinėje dva
sioje ir nustato dėsnius, kurių pri
valu skautų darbe laikytis, kad 
skautų religinių įsitikinirpų įvairu
mas iš vienos pusės ir kartu vyk
domas visai konkretizuotas religi
nio ugdymo darbas iš antros pu
sės nesudarytų organizacijoj ko
kių nesklandumų.

Kaip galima lengvai suprasti, 
skautų tarpe nepalikta vietos tik 
ateistams, o visi kiti teistinės pa
saulėžvalgos jaunuoliai gali skau
tams priklausyti. Čia nedaroma 
jokio skirtumo ne tik tarp įvairių 
konfesijų narių, bet ir tarp tų, ku
rie laikosi tokių religinių pažiūrų, 
kurių atstovai nesudaro jokios or
ganizuotos konfesijos. Kad niekie
no religiniai jausmai nebūtų pa
žeidžiami, o iš antros pusės kad 
nenukentėtų religinio auklėjimo 
reikalas, skautybė laikosi dviejų 
pagrindinių dėsnių: 1) skautų or
ganizacija negali būti panaudoja
ma kurios nprs religinės sistemos 
arba konfesijos propagandai tarp 
kitų konfesijų arba konfesijoms 
nepriklausančio jaunimo, nes tai 
sukeltų teisėtą kitų konfesijų skau
tų tarpe pasipiktinimą ir griautų 
organizaciją, 2) kiekvienos religi
nės sistemos arba konfesijos išpa
žintojams teikiamas pilnutinis reli
ginis auklėjimas ių konfesijos 
prasme, apimąs a) išpažinimo da
lykus, b) religines praktikas ir 
c) konfesinę organizaciją.

Kadangi čia yra sritis, kur turime 
reikalo su labai opiais ir specia
liais, dažnai net ir sakraliniais da
lykais, tai ir faktas, ir dalyko esmė

Skautu vadovu suvažiavimas
Š. m. balandžio 28 — 30 d. d. 

Augsburge įvyks skautų vadovų 
suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvauja: LSS Pir- 
mijos, Brolijos ir Seserijos vadijų 
nariai, zonų vadeivos, tuntininkai, 
tuntų skaučių skyrių vedėjos, 

reikalauja, kad skautų organiza
cija šioj srity bendradarbiautų su 
konfesinėmis bendruomenėmis ir 
religinio auklėjimo uždavinius vyk
dytų sutartinai su jomis. Tai jau 
eina ir iš bendrojo pedagoginio 
principo, kad visų ugdomųjų 
veiksnių veikla privalo būti dar
niai suderinta.

Skautų ugdomasis darbas turi 
būti suderintas su konfesinių bend
ruomenių reikalavimais ir ugdo
muoju darbu, kaip jis privalo būti 
suderintas su tais pačiais reikala
vimais ir darbu šeimos, mokyklos 
ir ki. ugdymo veiksnių. Antra ver
tus, skautų vadus religinio auklė
jimo srity vargu galima laikyti pil
nai kompetetingais, o pagaliau jie 
negali disponuoti ir visomis kon
krečiam religiniam auklėjimui rei
kalingomis priemonėmis, todėl 
praktiškai tas auklėjimas skautų 
organizacijoj rezervuojamas atitin
kamos konfesijos kompetentingam 
atstovui. Pastebėtina, kad normali 
ugdymo atžvilgiu tvarka reikalau
ja, kad skautų vadovas būtų tos 
pat konfesijos, kaip ir io vado
vaujami skautai. Praktikoj šio 
dėsnio neįmanoma pritaikyti 
mišriuose konfesiniu atžvilgiu vie
netuose. Bet nuo jo nenukryptina, 
jei vienete nėra didelio mišrumo, 
o tik vienas kitas kitos konfesijos 
skautas tarp vienos konfesijos 
atstovų masės.

Reikia dar priminti skautybės 
santykį su ateistinės pasaulėžval
gos atstovais. Šiuo atžvilgiu skau- 
tybė laikosi griežtos tolerancijos, 
rodydama deramo respekto ir jai 
svetimiems įsitikinimams, jei tik ių 
atstovai kultūringai laikosi kitu 
atžvilgiu. Į ideologines kovas skau- 
tybė nesileidžia.

Taip bendrais bruožais atrodo 
skautybės auklėjimo tikslai. Supran
tama, jie ne visiems priimtini. Pa
saulėžvalgos sumetimais prieš ją 
stoja kovojančiojo ateizmo atsto
vai. Visuomeninio auklėjimo srity 
prieš ją yra visuomeniniu antago
nizmu besiremiančios srovės, įvai
rūs šovinistai, rasistai, militaristai, 
fašistinio totaiizmo garbintojai. Vis 
dėlto skautybė didžiajai žmonijos 
daugumai pasirodė ne tik priimti
na, bet ir labai pozityvi. Su ja 
dažniausiai nekovoja net toleran
tiškoji ateistų dalis, kuri, kad ir 
nesutinka su visomis jos pagrindi
nėmis idėjomis, vis dėlto jai pri
pažįsta kitais atžvilgiais ir didelės 
pozityvinės reikšmės.

skautininkai ir draugininkų atsto
vai nug trijų vienetų po vieną (at
skirais vienetais laikoma atskiros 
skiltys ir būreliai).

Atvykusius Augsburgo stotyje 
pasitiks uniformuoti skautai.

LSS Plnnija
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PASAULYJE PASIŽVALGIUS

Tarptautinė padėtis bent laiki
nai vėl aprimo. Buvęs įtempimas, 
kilęs su Irano skundu JTO Sau
gumo Tarybai dėl sovietų kariuo
menės nepasitraukimo iš Azerbei- 
džano ir kišimosi į Irano vidaus 
reikalus, atslūgo. Saugumo Tary
bai pavyko išnarplioti painių Ira
no — Sovietų S-gos bylų, atrodo, 
abiem pusėm priimtinu būdu. So
vietų S-gos, kaip didžiosios vals
tybės, prestižas liko nepažeistas, 
o Iranas turi vilties vėl pasidaryti 
šeimininkas Azerbeidžane ir savo 
krašte, po gegužės 6 d. nebema
tyti sovietų kariuomenės. Tiesa, 
tai priklausys nuo to, kaip pasi
žadėjimai ir susitarimai bus įgy
vendinti, bet kol žodis taps kūnu, 
Irano byla tebegulės Saugumo Ta
rybos atdarame stalčiuje. Su Irano 
bylos sėkminga pabaiga Saugumo 
Tarybos svoris pakilo, jos autorite
tas padidėjo, ypač po to, kai JAV 
pasižadėjo JTO chartą ginti visa 
savo galia.

Sovietų Sąjungos delegacija, 
svarstant Irano bylą, Saugumo 
Tarybos posėdžiuose ir toliau ne
dalyvavo, betgi sovietų vyriau
sybė į jai pateiktus klausimus 
laiku atsakė. Tą patį padarė ir 
Irano vyriausybė. Balandžio 3 d. 
posėdyje Saugumo Taryba susi
pažino su Sovietų S-gos ir Irano 
vyriausybių atsakymais. Sovietai 
atsakė, kad tarp Sovietų S-gos ir 
Irano derybos eina ir jau esą pa
siekta gerų rezultatų, o sovietų 
kariuomenės pasitraukimas iš Ira-

savaites, pradedant kovo 24 d., jei 
neįvyks kas nors nenumatyta. Ge
gužės 6 d. ir yra šešių savaičių 
riba. Balandžio 4 d. Saugumo Ta
ryba priėmė nutarimą, kad priima 
dėmesin sovietų pasižadėjimą sa
vo kariuomenę atitraukti iš Irano 
ligi gegužės 6 d. Iki to laiko byla 
gulės ant Saugumo Tarybos stalo.

Nepraėjus nė 24 vai. po šio nu
tarimo buvo paskelbta žinia, kad 
tarp Sovietų S-gos ir Irano pasi
rašytas dvišalis susitarimas. So
vietai iš Irano atitraukia savo ka
riuomenę ligi gegužės 6 d., Azer- 
beidžaną pripažįsta Irano vidaus 
reikalu, o Irano naftai eksploa
tuoti bus sudaryta Irano — So
vietų bendrovė. Ją turės patvir
tinti Irano parlamentas, kurs bus 
išrinktas sovietų kariuomenei ga
lutinai iš Irano pasitraukus. Taip 
baigėsi tiek fiaug nerimo sukėlusi 
Irano byla, kurios techniškasis 
įvykdymas galutinai turi būti 
baigtas gegužės 6 d.

Irano bylos išsprendimas įtemp
tą padėtį tik apramino, bet visiš
kos ramybės neatnešė. Yra kitų 
jautrių vietų, kur skauduliai nė
ra nė kiek sumažėję ir visada 
gali padidėti. Graikijos rinkimuo
se dalyvavo tik truputį daugiau 
kaip 50% - • Laimėjo kraštutiniai 
dešinieji •— monarchistai. Iš 350 
vietų jie gavo per 220 vietų. De
šinieji su vidurio grupėmis jau 
sudarė ir naują vyriausybę, kuri 
pasiskelbė tuojau pat pravesianti

no nepriklauso nuo derybų eigos. 
Sovietų kariuomenė iš Irano pra
dėta atitraukti kovo 24 d. Irano 
vyriausybė pranešė, kad jos am
basadorius Vašingtone H. Ala yra 
pilnai įgaliojamas Irano iškeltą 
bylą vesti. H. Ala pareiškė, kad 
tarp Irano ir Sovietų S-gos jokio 
susitarimo nėra. JAV užsienių 
reik, ministeriui Byrnes paklau
sus, ko Iranas nori iš Saugumo 
Tarybos, H. Ala pareiškė, kad Ira
nas sutinka iškeltą bylą suspen
duoti, jei sovietai savo kariuome
nę iš Irano be sąlygų atitrauks 
ligi gegužės 6 d. Kaip žinia, so
vietai buvo sakę, kad jie savo ka
riuomenę iš Irano atitrauks per 6

V-2
Anglų spaudos pranešimu, įvai

riose Vokietijos vietose suras
ta apie 30.000 įvairių V-2 sudeda
mųjų dalių. Po keturių mėne
sių sunkaus ir atkaklaus specialis
tų darbo iš jų sudaryta V-2, tuo 
būdu garsiosios V-2 paslaptis iššif
ruota. Trys jų panaudotos prak
tikai prie Cuchaven ir paleistos į 
vieną vietą Siaurės jūroje, už 275 
km nuo kranto. Vokietijos techni
kai papasakojo, esą, Hitleris ren
gęsis V-2 bombas prikrauti ypatin
ga eksplozyvine medžiaga, bet vo
kiečių mokslininkų darbai prie 
atominės energijos tuo metu dar. 
nebuvę patenkinami. Vokiečių spe
cialistai tvirtina, kad V-2 galima- 
esą panaudoti tarpplanetinėms ke
lionėms kaip labai gerą, nepaly
ginamą susisiekimo priemonę. Jo
je galima būtų per 15 minučių-iš 
Europos per Atlanto vandenyną 
perkelti ne tik- korespondenciją, 
bet ir žmones. G.T.'

Žiburi ai- 

referendumą dėl monarchijos grą
žinimo. Kairiosios partijos rinki
mus boikotavo. Sovietų pasiunti
nys Atėnuose buvo įspėjęs Grai
kijos vyriausybę, kad Sovietų 
S-ga nutrauks diplomatinius san
tykius su Graikija, jei rinkimai 
nebus atidėti, ir juose kairiosios 
partijos nedalyvaus. JAV ir Ang 
lija patarė rinkimų neatidėti. Jie 
ir įvyko. Ar dabar sovietai vyk
dys savo priminimą? Jei taip, 
Graikija gali būti nauju neramiu 
židiniu.

Lenkai apsisprendė iškelti bylą 
Saugumo Taryboje prieš gen. 
Franco, kad būtų pašalintas jo 
diktatūrinis režimas. Anksčiau 
gen. Franco Saugumo Tarybos pa
galba norėjo nuversti prancūzai, 
bet jie pirma norėjo užsitikrinti 
didžiųjų valstybių pritarimą. Pri
tarė tik Sovietų S-ga, o anglai ir 
amerikiečiai prancūzams atsakė 
neigiamai.Prancūzai nutilo, o da
bar juos pavaduoja Lenkija. Ir 
anglai, ir amerikiečiai gen. Fran
co režimui simpatijų neturi, bet 
baiminasi, kad, gen. Franco ver
čiant, jo vieton gali ateiti kita 
diktatūra.

Birželio mėn. Prancūzijoj įvyks 
parlamento rinkimai. Įtempimas 
jau dabar jaučiamas. Tarp valdan
čiųjų partijų įvyko nemaži nesu
tarimai dėl Reino pramonės sri
ties, dėl naujos konstitucijos ir t. 
t. Prieš rinkimus galima vyriau
sybės krizė. Vėl atgyja kalbos ir 
apie būsimą Taikos konferenciją. 
Ji turėjo prasidėti gegužės mėn. 
pradžioje Paryžiuje, bet dar vis 
neparuoštos taikos sutartys su bu
vusiais Vokietijos vasalais. Sovie
tai siūlo konferenciją atidėti, ame
rikiečiai norėtų ją greičiau su
šaukti ir kaip galima greičiau už
baigti pokarinį pasaulinį chaosą 
ir pradėti normalų gyvenimą. Siam 
ir kitiems (reikalams apsvarstyti 
amerikiečiai šio mėn. antroj pu- 

' sėj numato sušaukti didžiųjų vals- 
I tybių užsienių reik. min. kon
ferenciją.

• Tuo tarpu visas pasaulis gin

Teatro jaunimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse

. 194fe. IV. 13. Nr. 15 (27) 
---------------------- 1-------------

Balandžio mėn. 12 d. sukako melai, kai mirė didysis Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentas Franklin D. Roosevelt

kluojasi. JAV Prezidentas savo 
kalboje, pasakytoje armijos die
nos proga, pasakė, jog Amerika 
turi būti stipri, kad patikrintų pa
saulio taiką ir apgintų JTO char
tą. Jis taip pat pažadėjo viso
keriopą ūkinę paramą Europai.

Amerikos spauda rašo, kad nuo 
karo pabaigos atominių ginklų fa
brikai duba po 24 vai. per parą. 
Atominių bombų gamybai išlei
džiami šimtai tūkstančių dolerių.

Prof. Grourogko išradimas

Pernai lapkričio 7 d. prof. J. 
Grauroįkas padarė Gottingeno 
Universitete pranešimą, paaiškin
damas konstrukciją ir teorinius 
pagrindus aparato, kuris leidžia 
tirti laboratorijoje laivų siūbavi
mo stabilizavimą. Laivų siūbavi
mo stabilizavimas gali būti tiria
mas išplaukiant ant atitinkamai 
pritaikyto laivo į jūrą. Bet toks 
tyrimo būdas yra labai brangus, 
o be to, negalima pagal norą tu
rėti pageidaujamų jūros bangų. 
Todėl tyrimas laivų siūbavimo la
boratorijoje, kur skirtas tyrimui 
aparatas gali pavaizduoti įvairių 
bangų veikiamo laivo siūbavimą, 
turi pirmenybių.

Svarbiausią prof. Graurogko su
projektuotą aparato dalį sudaro 
mechanizmas, teikiąs aparato švy
tuoklei apverčiamuosius smūgius, 
visai analoginius tiems, kuriais 
jūros bangos siekia apversti lai
vą. Kaitaliojant tam tikras juda
mas dalis, aparatas gali būti pri-. 
laikytas bet kurio konkretaus lai
vo siūbavimui tirti. Prelegentas 
įrodė, kad nesunku būtų šią gali
mybę išplėsti, orientuojantis ne į 
tikrovę, bet į įsivaizduotą, tam 
tikru mastu sutrumpintą laiko 
atžvilgiu ir sumažintą erdvės at
žvilgiu laivo siūbavimo reiškinį 
Aparato švytuoklės siūbavimą sta
bilizuoja skirtas tam tikslui gi
roskopas. Tačiau galima vietoj gi
roskopo įmontuoti tam pačiam 
tikslui vandens tanką.

Į pranešimą atvyko Gottingeno 
Universiteto Pritaikomos Mecha
nikas Instituto profesoriai ir asi
stentai, viso apie 30 asmenų

Labai įdomus pranešimas sukė
lė gyvų diskusijų, ir prof. Grau
rogko suprojektuoto aparato idėja 
rado, kaip pareiškė Pritaikomos 
Mechanikos Instituto direktorius 
prof. Max Schuler, pilną pripaži
nimą. J. Štrauchas

Neseniai Švedijoje išleista M. 
Ziverto tragedija „Gal’a" („Va
ra“). Jos vyriausiu veikėu yra 
Lietuvos karalius Mindaugas; vaiz
duojama, kaip jis 13 šimtm. sten
gėsi sujungti kiltis ir pagaliau su
kūrė stiprią Lietuvą.
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