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tas nebijo;
Raminkis, pasaule visa!
Kas neša gyvatą, mirties
Jo pagarbai — dvasios tyla!
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Musų prisikėlimo vilti stiprinančių Velykų!
A. Maceina

Zrz nM ptfąaLe
n t h Schaumann, 
vokiečių lyrikė ir dai- 
lininkė, „Paliktojo ka- 

Įj po sonete” kalba apie
• vaikus, kurie Velykų rytą atei
na prie bažnyčioje įrengto Kris
taus karsto. Jo galvūgaly ne
sėdi joks angelas, fr niekas jiems 
netaria ,,Ko ieškote?" Ir vis dėlto 
jie žiūri pilni nuostabos ir susi
kaupimo, nes „jie tiki labiau, ne
gu apaštalai, ir labiau, negu mote
rys” (Der Rebenhag, 130 psl.). Ar 
ne taip yra ir su mumis visais? 
Ar ne mes visi, nejutę nė žemės 
drebėjimo, negirdėję nė išsigandu
sių sargų pasakojimo, Velykų ry
tą stovime priešais Prisikėlimo 
paslaptį, tikėdami į ją visa savo 
būtybe? Tikėjimas į Prisikėlimą 
yra pats didžiausias ir pats stip
riausias, nes jeigu Kristus nepri
sikėlė, neprisikeisime ir mes; o 
jeigu mes neprisikelsime, tuščias 
yra visas mūsų gyvenimas ir tuš
čia visa mūsų kūryba. Gyvenimas 
žemėje yra prasmingas tik tada, 
kai asmeninio nemirtingumo ilge
sys yra patenkinamas. Prasmė glū
di mumyse pačiuose, giliausiame 
mūsų asmeniškume. Jeigu asmuo 
išnyksta neatstatomai, tuomet nė
ra jokios prasmės. Mirtis yra ne- 
prasmės siautėjimas. Ir jeigu mir
tis nėra pergalima Prisikėlimu, gy
venimas virsta kažkokia viena 
didžiule nesąmone.

Tai mes jaučiame visi. Gali ši
tas jautimas būti nesąmoningas, ga
li žmogus net į daugelį krikščio
niškųjų tiesų netikėti arba bent jų 
nuoširdžiai nepergyventi, tačiau 
Velykų rytą, kai jis stovi prie 
tuščio karsto bažnyčioje arba žiū
ri pro savo langą į atbundantį pa
vasarinį pasaulį, jis negali nesu
vokti savo sielos gelmėmis, kad 
šita šventė yra prasmės teigimas 
prieš neprasmę. Tai yra gyvenimo
teigimas prieš žlugimą, amžinybės 
teigimas prieš praeinamybę ir gy
vybės teigimas prieš mirtį. Ir tei
singai Katalikų Bažnyčios liturgija 
Velykas laiko centrine švente. Vi
si bažnytiniai metai yra ne kas 
kita, kaip nepertraukiamas Velykų 
šventimas. Net kiekvienos mišios, 
kaip gražiai pastebi L. Bouyer, yra 
prailgintos Velykos. Viskas kata
likų kulte linksta į tuos didžiuo
sius krikščioniškojo gyvenimo įvy
kius, atsitikusius Kalvarijos kalne, 
ir Juozapo iš Arimatėjos išsikal
tame karste: arba kaip pasiruoši
mas, arba kaip minėjiinas. Tai ro
do, kad prasmės teigimas prieš ne- 
prasmę turi būti nuolatinis. Kiek
vieną savo buvimo akimirką mes 
norime įprasminti. Kiekvieną tad 
akimirką kovojame su neprasme

Fra Bartalommeo Kristaus prisikėlimas

ir kiekvieną užtat akimirką šven
čiame Velykas. Tai, kas susitelkia 
pavasarį liturginių' Velykų pavi
dalu, yra tiktai konkreti išraiška 
to visuotinio mūsų noro laimėti 
kovą su neprasme ir žlugimu. Ve
lykos yra gyvenimo prasmės šven
tė. Todėl nepaprastai artima mūsų 
sąmonei ir mūsų širdžiai. Net ir 
nematydami angelo kapo galvūga
ly, mes tikime į Prisikėlimą, nes 
mes tikime į prasmės pergalę.

Ir šita pergalė liečia ne tik mus 
kiekvieną skyrium. Ji liečia ir vi
są pasaulį jo visumoje. Liturgijoje 
apie Velykas yra sakoma, kad tai 
yra diena, „in qua refloret omnia”, 
— kuria viskas sužydi. Tai nėra 
gamtinis sužydėjimas. Tai yra at
sinaujinimas visų daiktų esmės.

Tai prasiveržimas idealinio daiktų 
pagrindo, tų dieviškųjų amžinųjų 
pirmavaizdžių, pagal kuriuos pa
saulis buvo sukurtas, tačiau kurie 
šioje tikrovėje yra virtę tik sun
kiai suprantamais, mįslingais ženk
lais. Prisikėlimo laukia ne tik at
skiras asmuo, bet ir visas pasau
lis, visa žemė. Mirtis ir žlugimas 
savo neprasmę skleidžia visame 
kosme. Todėl ir šita kosminė 
neprasme turi būtį pergalėta. 
Krikščionybė, skelbdama pasaulio 
perkeitimo idėją, tuo pačiu skel
bia prasmės pergalę ir visatoje, ne 
tik žmoguje.

Tačiau visatos atnaujinimas bei 
atbaigimas atsiremia į asmens at
naujinimą^ Pasaulis gali būti per

keistas tik tada, jeigu atskiras žmo
gus yra atstatomas savo pilnatvė
je. Kosmo atbaigimas iš esmės yra 
surištas su asmens prisikėlimu. 
Štai kodėl Velykos yra ne tik at
skiro individo, bet ir viso pasau
lio triumfas. Velykas švenčia žmo
gus, nes jis' švenčia savo būtybės 
atstatymą per 'mirties nugalėjimą. 
Velykas švenčia pasaulis, nes jis 
švenčia savo dieviškosios tvarkos 
atstatymą per chaoso nugalėjimą. 
Pirmykštė Dievo Dvasia, laikų pra
džioje sklendenusi viršum vandenų, 
tobulai į juos nusileis tik laikų 
pabaigoje. Velykos yra šitos ku~ 
riančiosios ir formuojančiosios Die
vo Dvasios šventė. Tai liturginė 
išraiška to amžinojo, atbaigtojo 
dieviškojo uždavinio, kuris vyksta 

gamtoje ir istorijoje ir kuris galu
tinai bus atliktas pasaulio perkei
timo momentą. Velykų metu mes 
peršokame laiką, peršokame vyks
tantį ir žlungantį mūsų pačių ir 
mūsų pasaulio gyvenimą ir susi
telkiame prie išbaigto ir įvykdyto 
mūsų gyvybės ir mūsų dvasios pa
veikslo. Velykos yra vilties ir tuo 
pačiu ateities šventė, nes tik vil
tinga ateitis yra prasmės pagrin
das.

Kas mums laiduoja šitą viltingą 
ateitį ir tuo pačiu mūsų gyveni
mo prasmę? Ne kas kitas, kaip Ta
sai, kuris mirė ir prisikėlė. Sv. Po
vilas gerai žinojo, kad jeigu Kris
tus neprisikėlė, jo pasakojimas 
yra tuščias ir jo klausytojų tikėji
mas be ’pagrindo. Kristaus realus 
istorinis prisikėlimas yra vienin
telis pagrindas, kad ir mūsų, ir 
pasaulio viltys bus įvykdytos. Ne 
mūsų asmens noras amžinai gyven
ti, ne pasaulio troškimas išsilaiky
ti pagrindžia mūsų gyvenimo pras
mę. Tai yra tik galimybės ir pa
geidavimai. Bet tai, kas šitą gali
mybę padaro realybe ir kas šituos 
pageidavimus (vykdo, yra tasai 
sekmadienio ryto pavyzdys, tasai 
istorinis įvykis, kuriuo laikosi 
krikščionybė ir kuris yra prisime
namas kiekvienų Velykų metu. 
Jeigu Kristus prisikėlė, perkeis- 
damas savo kūną ir įamžindamas 
jo gyvybę, tuomęt prisikelsime ir 
mes, ir visas pasaulis. Velykų pre- 
facija apie Kristų sako, kad Jis 
yra Tasai, ,,kuris mirdamas su
griovė mūsų mirtį ir prisikelda
mas atitaisė gyvybę”. Todėl Jis ir 
yra mūsų vilčių laidas ir mūsų gy
venimo statinys, „nes per Jį su
tverta visa danguje ir žemėje ... 
visa sutverta per Jį ir Jam” (šv. 
Povilas). Velykos yra Kristaus 
triumfo ir sykiu mūsų išsivadavi
mo šventė, išsivadavimo iš to kly- 
dinėjimo ir netikrumo, iš tos bai
mės ir pesiinizmo, kuris buvo jau
čiamas ne tik pirmykštėse tautose, 
bet ir graikuose, ir kurį kėlė nenu
galėta mirtis.

„Mirtie, kame tavo akstinas?" 
— klausia šv. Povilas. Iš tikro, 
Kristui prisikėlus, karsto pergalė 
yra vispusiška. Tasai pavasaris, 
kuris ateina su Velykomis, virsta 
ne paviršutinišku suklestėjimu, pri
dengiančiu viduje slypintį žlugimą, 
bet busimojo, realaus ir nenykstan
čio atnaujinimo bei perkeitimo 
šaukliu. Gamtos atsinaujinimas, 
toji sugrįžtanti, daigus želdinanti 
saulė, čia yra tik nurodymas į aną 
Gyvybės Kūrėją, kuris „miręs ka
raliauja gyvas” ir kuris dėl to žmo
giškosios asmenybės prasmę įvyk
do visoje jos pilnybėje. Velykų 
pirmosios dienos liturgija baigiasi 
žodžiais: ,,Stai diena, kurią pada
rė Viešpats! Linksminkimės ir 
džiaukimės”, nes šitas džiaugsmas 
yra tikrojo, vadinasi, nenykstančio 
ir nežlungančio mūsų buvimo per
galė.
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Vlada Prosčiunaitė

Bavarijos žvaigždes
Neramios mintys vis neišsisklaido
Ir negula, kaip paukščiai, į lizdus, —
Man pasakyk ką nors, Bavarijos auksine žvaigžde, 
Jeigu regi tėvynę maną ir namus.

Prieš Sekmines berželiais puošėm ten trobelę menką, 
Gegužy maldos buvo tyros, kaip rasa, 
Kam palaimingą atitraukė Viešpats ranką 
Ir tarė: — Tebūnie tamsa!

Miestus pastatėm ir išgražinom sodybas, 
Ir sotūs buvom prie savos šeimos dubens, 
Ir negirdėjome, kaip tarė balsas iš aukštybių:
— Čia ant akmens neliks akmens!

Išdidūs išminčiai storus tomus rikiavo,
Ir manėm — šimtmečių audra jų nenupūs------------
Kada gi Viešpats ištarė, kada gi žodį savo:
— Kaip dulkės jūs darbai, kaip dulkės jūs!

Man pasakyk, Bavarijos auksine žvaigžde,
Per metų tūkstančius regėjusi tiek daug, 
Kodėl kančių vėl puslapis Likimo Knygoj sklaidos 
Tėvynei mano? Pasakyk. Aš nežinau ...

— Gal būt, per Sekmines jūs puošėt trobeles ir rūmus, 
Ir prieš nelaimę buvo maldos, kaip rasa,
Bet kas burnojo Viešpačiui už mirusįjį sūnų, 
Už nederlingą vasarą ar neburnojo nieks tada? ...

Miestus pastatėt — gražesnių ir nereikėjo,
Tik nežinau, ar prie savos šeimos dubens 
Jūs kvietėt elgetą, kursai žaizdotas pro jūs šalį ėjo, 
Ir karštą galvą glaudė naktį prie akmens...

O jūs išminčiai piktą daigą pasodino, 
Šėtono daigas šiandien užmezgė vaisius:
— Mūs Viešpaties dvasia tenegaivina! — 
Jie šaukė. O pavirtot dulkėm jūs!...

Nepasakysi nieko man daugiau, auksine žvaigžde, 
Vis ta pati — ir čia ir virš manų sodybų? ...
Ir vėl kažin kas kužda man iš mėlynų aukštybių----------

— Aš nepažįstu ateities Likimo Knygų, 
Bet rytas švinta jau, šešėliai sklaidos, 
Ir čia ir ten — viršum anų sodybų...

Inž. arch. V. švipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje
* - (Tęsinys)

Barokas
Su jėzuitų veikla ankštai yra su

rištas baroko stiliaus atsiradimas 
ir įsigalėjimas Lietuvoje. Šis sti
lius žymiai ilgiau truko ir plačiau, 
vispusiškiau pasireiškė mūsų ar
chitektūroje, apimdamas visas jos 
sritis, negu gotika ir renesansas 
prieš baroką bei jį pasekusios kla
sicizmo atšakos. Porą paskutiniųjų 
laisvosios valstybės gyvavimo 
šimtmečių dominavęs Lietuvos ar
chitektūroje barokas buvo pasku
tinis iš didžiųjų stilių. Jame gra
žiausiai išsiskleidė krašto kuria
mosios jėgos, daugiausia pasi
reiškė nuo vietos sąlygų priklau
sančios jų savybės. Jis suklestėjo 
ypačiai Vilniuje, priduodamas jo 
architektūrai ryškiai barokinį vei
dą.

Gausios bažnyčios, vienuolynai, 
kuriuos pastatė į katalikų tikėji
mą grįžę Lietuvos didikai, taip pat 
pilys, rūmai, rotušės, mokyklos ir 
kiti baroko laikais Lietuvos žemėse 
pastatyti pastatai puikiai reprezen
tuoja patį stilių ir kartu yra tin
kami krašto kultūrinės veiklos' 
aukšto lygmens liudininkai.

Miestų'aikščių charakteris, mies
tų siluetas, architektūriniai an
sambliai, susifonpavę baroko lai

kotarpyje,. paliko neišdildomus 
pėdsakus tų miestų vaizduose. Ba
roko išrutuliota formavimo poten
cija pasižymėjo didingu, visumą 
apimančiu, mastu ir« neprapast3 
ištverme grandiozinių sumanymų 
vykyme. Ji užangažuodavo rimtas 
kūrybines pajėgas, sutelkdavo mil
žiniškas lėšas, nes leido jai nau
doti statybai net taurias ir bran
gias, iš tolimųjų užsienių atgaben
tas, medžiagas.

Baroko paminklai, sukurti bu
vusiuose Lietuvos valstybės kul
tūros židiniuose, esančiuose toli už 
dabartinių etnografinių sienų, yra 
tikri buvusio jos kultūrinės ek
spansijos paminklai.

Baroko paminklų Lietuvoje buvo 
daug. Čia nėra galimybės jų visų 
suminėti nei išnagrinėti. Tenka 
apsiriboti trumpa jų charakteringų 
savybių apžvalga. Prieš tai pra
vartu prisiminti pagrindinius ba
roko stilių apibūdinančius bruožus.

Barokas, kaip ir renesansas, išsi
rutuliojo Italijoje, prisiėmęs iš 
pastarojo tapybinius elementus. 
Baroko architektūrinė erdvė jau 
nebeformuojama kubiškai, kaip re
nesanse, bet ji gyvena kreivių 
žaisme. Vietoje architektūrinės 
fantazijos, kuri reiškėsi erdvingu-

me, baroke iškilo tapybinė fanta
zija, pasireiškianti plokštumoje. 
Renesanso pastato šešėlis sudarė 
tik palydintį jau suformuoto kor
puso dalių reiškinį. Baroke šešėlis 
įgavo jau pirmykštį tikslą. Jo fa
sade žiūrovą fascinuoja harmonin
gas, spalvingas šviesos ir šešėlių 
žaismas, tikra jų simfonija. Rene
sanso statiškąją rimtį barokas pa
keitė dinamika. Ramiosios, rene
sansą charakterizuojančios, hori
zontalės baroke pramušamos drą
sių vertikalių. Iki tol buvę griež
tos, tiesios atbrailos išlinksta, išsi
kišę ir 1.1. Vietoje ramios angų 
eilės tiesiosios renesanso fasade 
barokas naudoja jų ritmą. Vietoje 
griežtai logiškos renesanso meni
nių idėjų tėkmės baroke pasireiš
kia temperamentingi tų idėjų blyk
čiojimai. Jei renesanso architektai 
siekė klasiškojo idealo, tai baro
ko kūrėjai siekė savitumo, iki tol 
neturėjusio pavyzdžių.

Italų baroko raidą charakteri
zuoja trijų kūrėjų — Vignolos, 
Bemini* ir Boromini — kūryba. 
Ankstyvasis barokas su Vignola 
rado savitus kelius, su Bemini ba
rokas suklestėjo, o su Boromini, 
kada iš architektūros išnyko tie
sioji linija, plokštuma bei plano 
stačiakampis, prasidėjo baroko sau
lėleidis. Po Boromini baroko archi
tektai jau nebestatė, bet virto tik 
dekoracijų, kulisų gamintojais 
(Pozzo).

Kaip jau minėta, dėl reformaci
jos sukelto sąmyšio bažnyčių sta
tyba Lietuvoje buvo sustojusi. Ji 
atgijo XVI šimtmečio gale ir tęsėsi 
iki Švedų karų, kuriuos pasekė 
karai su rusais (1654 — 67 m.). Iš
sivadavus nuo rusų 1655 — 61 m. 
antpuolio, prasidėjo , intensyvios 
bažnyčių statybos laikotarpis, tru
kęs virš šimtmečio.

Kadangi kraštas ilgų karų’buvo 
nuniokotas, ypačiai buvo nusiaubti 
ir nudeginti miestai, tai vėliau se
kusiame laikotarpyje teko daug 
pastatų atstatyti bei statvti naujų.

Po barokinės jėzuitų akademijos 
pastatymo, greičiausia apie 1600 
metus, Leono Sapiegos remiami, 
jėzuitai 1604 m. pradėjo statyti 
Vilniuje šv. Kazimiero bažnyčią ir

1615 m. statybą baigė. Jai pavyz
džiu tarnavo prieš 20 metų Romoje 
pastatytoji svaibiausioji jėzuitų 
bažnyčia II Gesu. Si bažnyčia pa
gal Vignolos planą baigta statyti 
Giacomo della Porta, kuris po Vig
nolos mirties fasadą įvykdė pagal 
savo planą. II GesU pasižymėjo 
nauja erdvės koncepcija ir virto 
pavyzdžiu daugeliui jėzuitų bažny
čių įvairiuose kraštuose. Jos pra
plėsta ir paaukštinta vidurinioji 
nava (salė) sudaro plane lotyniš
kąjį kryžių, su skersine nava, kuri 
vos išlenda už šoninių (redukuotų 
iki koplyčios eilių) navų. Virš na
vų sankryžos iškyla erdvę domi
nuojantis kupolas. II Gesu turėjo 
įtakos net šv. Petro bažnyčios Ro
moje tolimesnei statybai, nes prie 
Donato Bramantes tos bažnyčios 
graikiško kryžiaus pavidalo plano 
Clara Moderną 1606 m. pristatė 
trinavį priestatą, pailginantį planą 
iki lotyniško kryžiaus pavidalo.

Sv. Kazimiero bažnyčia savo rėž
tu patarnavo pavyzdžiu kitoms ba
rokinėms Lietuvos bažnyčioms, 
pvz., šv. Petro ir Povilo, Dominy- 
konų ir net stačiatikių šv. Dvasios 
cerkvei. Ne be to, kad ji turėjo 
įtakos ir į Pažaislio bažnyčios pa
vidalą. Šv. Kazimiero bažnyčia yra 
nukentėjusi nuo rusų architekto 
Cagino jos perdirbinėjimo į sta
čiatikių cerkvę ir prikergimo jai 
banalių ornamentų.

Didysis jėzuitų akademijos kie
mas, iš trijų šonų apsuptas arkadų, 
o iš ketvirtosios uždarytas šv. Jo
no bažnyčios galu, baigtas statyti 
1630 m., sudaro puikų iš pietų at
keliavusį atviros erdvės įpavidali- 
nimą, kuris skirtingai nuo buvusio 
renesansinio Žemutinės pilies (rū
mų) didžiojo kiemo, čia įgavo ba
roko formas. Panašiai barokinių 
arkadų randame popiežiaus alium
nato kieme, kurių dalis, laikui bė
gant, buvo užmūryta. Arkados yra 
taip pat Tytavėnų ir Šiluvos vie
nuolynų kie'muose. Jų būta ir Pa
žaislio vienuolyno kieme. Ši pie
tinės architektūros lytis išugdyta 
ten daugiausia klimatinių sąlygų, 
nežiūrint jos žavingumo, neturėjo 
daugiau pavyzdžių Lietuvoje. Pa
tyrimas parodė, kad pietų kraštų 

Svyrių ežeras

architektūros lytys, nelyginant ža
vūs tropikų augalai, nesiduoda 
aklimatizuojami šiaurėje.

Nuostabiu grožiu baroko menas 
pražydo šv. Kazimiero koplyčioje, 
kurią 1620 — 30 m. Vilniaus kate
droje pastatė italų architektas Con
stantino Tencalli. Kvadrato formos 
koplyčią, išklotą tamsiu marmuru 
ir išpuoštą turtingais lipdybiniais 
papuošimais bei spalvotomis fres
komis, dengia švelnią šviesą sklei- 
džiąs kupolas. Sienų nišose patal
pintos sidabru muštos Jogailaičių 
stovylos. Priešais įeinamąsias du
ris yra puikios barokinės skulptū
ros altorius, kurio svarbiausioji — 
šv. Marijos figūra su švelnia 
šypsena veide dominuoja visai 
kompozicijai. Prieš altorių yra šv. 
Kazimiero palaikų sarkofagas. Vie
name koplyčios kampe, atstu nuo 
sienos, patalpinta meniškais piaus- 
tiniais išpuošta, paauksuota sakykla, 
kuri ten buvo pastatyta vėliau, 
XVII šimtmečio gale. Dėl įmantrių 
formų, gerų proporcijų, spalvų bei 
tauriu medžiagų harmoningo są
skambio ši koplyčia palieka žiūro
vui neišdildomo įspūdžio.

To paties architekto kūrinys yra 
ir Lietuvos pakanclerio Stepono 
Kristupo Paco 1635.— 50 m. pasta
tytoji šv. Teresės (Aušros Vartų) 
bažnyčia. Laimingu sutapimu šios 
bažnyčios pavidalą nulėmė dvi tau
rios asmenybės: viena jų — gabus 
architektas, ne kartą įrodęs savo 
sugebėjimus, antra — statydintojas, 
išlavinęs savo skonį bekeliauda
mas po Italiją bei Flamandus, ma
tęs ten puikios architektūros bei 
žvmių barokinio meno kūrinių, net 
Rubensą pažinojęs ir lankęs jį jo 
atelier Antverpene27).

Kaip kūrėjas, taip ir statydinto
jas, jo kūrybos vertintojas, šiame 
darbe pasirodė verti vienas kito.

Sv. Teresės bažnyčios fasadas, 
kuriam panaudota marmuras ir 
granitas, yra išlaikytas saikingoje 
ankstyvojo baroko dvasioje. Kaip 
šios bažnyčios išorė, taip ir jos 
bazilikos pavidalo vidus, pasižymi 
kilnių proporcijų grožiu. Nežiūrint 
to, kad ši bažnyčia turi barokines 
formas, savo ramiu santūrumu ir 
saikingumu ji primena renesansą.

Vėlyvesniame laikotarpyje dėl 
skaudžių krašta ištikusių nelaimių, 
kurias su savimi atnešė šešerius 
metus trukęs 1655 m. rusų antpuo
lis, ivyko pertrauka taip puikiai 
pražydusio baroko raidoje. Šio 
antpuolio metu kraštas, ypačiai 
Vilnius, patyrė iki tol^ neregėto 
masto nuoskaudų, kurios ir archi
tektūros srityje buvo labai didelės: 
sunaikinta bei išplėšta visa eilė 
bažnyčių, pilių, rūmų... Taip pat 
sunvko ir daug kitokių meno tur
tu. Siu nuostoliu dydis nėra tiks
liai žinomas. Gali būti, kad tyrinė
tojams su laiku pavyks išryškinti 
jų dydi, kas būtų labai svarbu ir 
architektūros istorijai.

Lietuvos etmonas ir Vilniaus 
vaidava Mykolas Pacas, išvijęs ru
sus iš krašto, tesėdamas savo 
anksčiau duotąjį apžadą už gyvy
bės išgelbėjimą kariuomenės maiš
to metu, ėmėsi statyti šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią Vilniuje ir tuomi 
pradėjo naują barokinės architek
tūros tarpsnį.

Nelyginant organizmas po suža
lojimo, laisvos tautos pasiryžimas 
gyventi pasireiškė nepaprasta ener
gija nuoskaudų šalinime. Statybos 
srityje užsibrėžta dideli uždaviniai 
ir imtasi juos vykdyti: atnaujinami 
apgriauti pastatai, statomos naujos 
didelės bažnyčios, subarokinamas 
senesniųjų, daugiausia nukentėju
siųjų bažnyčių vidus ir 1.1. •

Sis kūrybinis laikotarpis pergy
veno net nepriklausomybės neteki
mą ir ūžti ūko iki XIX šimtmečio 
pirmosios pusės, kada į sceną 
išėjo klasicizmo atšakos.

(Bus daugiau)

27) Dr. J. Grinius. Vilniaus meno 
paminklai.
Dr. M. Vorobjovas. Vilniaus 
menas.
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St Yla

Prisikėlimo psichologija
Mūsų languos ir mūsų kieme 

vis daugiau ir daugiau saulės. 
Dangus darosi šviežesnis, ir žemėj 
jausti atbudimas, ir ore — nauji 
gaivūs vėjai, ir žmogaus dvasioj 
— ilgesys.

Laukais, mišku. giedrėjančiu 
dangum artėja į mus prisikėlimo 
procesija — su varpais, su gies
mėm, su ilgesio maldom.

Paslaptinga ranka paženklino 
visą persikeitimą. Kasmet, kas 
mėnuo, kasdien — periodiškai — 
keičiasi visa: apmiršta ir vėl at
gimsta, nusileidžia ir vėl užteka, 
susidėvi ir vėl atsinaujina, pa
vargsta ir vėl atsigauna.

Yra kažkoks apykaitos dėsnin
gumas fiziniam ir dvasiniam pa
sauly. Fizinei apykaitai reikia 
šviežio maisto, oro, darbo ir poil
sio. Dvasinei — naujos šviesos, 
naujo peno, naujų pastangų ir 
naujos atvangos. Šviežiausiu tu
riniu ji apsipranta, žavingiausios 
idėjos ilgainiui nusibosta.

Talentinga dvasia — genijaus 
protas ir širdis geba daug atrasti 
savyje ir kitur. Ir gaji kūryba — 
nuolatinis įsijautimas, nuolatinė 
refleksija, nuolatinis ieškojimas 
formų savo dvasiniams atradi
mams apreikšti, — jį gaivina, jo 
dvasią išlaiko pakilumoj. Bet... 
ir tokia dvasia su laiku išsisemia.

Yra gilių dvasinių lūžių, ku
riems pagydyti reikia ypatingų 
priemonių. Ir yra paprastesnio 
dvasios apsivėlimo, pasidarančio 
per eilę metų, kuriam pašalinti 
užtenka gero šepečio.

Kaip valomi altoriai ir koplytė
lės, kaip puošiami gyvenamieji ir 
maldos namai, taip — žmogaus 
dvasia. Bent kartą metuose, jei ne 
dažnai! Nesvarbu, kokiu vardu 
tai pavadinsim — atsinaujinimu, 
pasikeitimu, atgimimu ar prisikė
limu. Žmonių kalboj yra daug žo
džių išreikšti šitai pagrindinei 
teologinei psichologinei tiesai.

Krikščionybėje, pasak Tubūros 
un-to rektoriaus Bruno de So- 
lage, žmogaus atnaujinimas yra 
pagrindinis bruožas. Evangelija 
skelbia naują žemę ir naują dan
gų. Naujas žmogus, atpirktas, iš
laisvintas iš pikto, žmogus ant
žmogis (nė Nietzsches prasme), 
šventasis, žmogus dievas — štai 
žmogaus teologija.

O psichologija? Kokiu būdu, 
psichologiškai, vyksta vidinis pri
sikėlimas? Savęs analize!. Tačiau 
ne kiekvienu atveju ji veda į pri
sikėlimą. Kartais žmogus .bandai 
save analizuoti — kapstaisi, ka- 
muojiesi ir niekaip negali savęs 
suprasti, įvertinti. Šliaužai pavir
šiuje, apčiuopi palaidus reiškinius, 
o giliausiu šaknų — taip ir ne
pasiekti. Jauti povandenines uo
las, kurios tave persekioja, bet 

Ten, kur palangėms stiepias sužiurę žemčiūgų žiedai

kas jos — taip ir nepajėgi atpa
žinti. Matai save, bet per daug iš 
arti — nei perspektyvos, nei reljefiš
kumo! O kad tavo gyvenimą pa
rodytų kas, kaip filmoj — iš
ryškintą pagrindiniuos motyvuos, 
ataustą pačiais stipriausiais ii 
ryškiausiais išgyvenimais, suglaus
tą į visumą, vienu akies apžvel- 
gimu suvokiamą! Tada gal ir ki
taip atrodytum tu pats* sau. Bet 
„nemo index in causa sui — nie
kas nėra teisėjas savo paties by
loje". Sau visuomet esi užintere- 
suotas, Motinai savas vaikas — 
nusikaltėlis, net vagišius — visuo
met bus mielas ir teisus. Kitoks 
būsi kitų atžvilgiu — šalčiau ver
tinsi jų elgesius, plaksi blogus ir 
girsi gerus.

Norint save pakeisti ir atnau
jinti, reikia pasidaryti visai neuž- 
interesuotu — žvelgti i save, pa- 
kylus virš savęs, nuo savęs ati
trūkus ar šalia savęs atsistojus. 
Paprastom aplinkybėm šitai yra 
sunkiai įmanoma. Bet kartais susi
daro tokios psichologinės padėtys, 
kurios atlaisvina žmogų nuo jo 
paties. Prisitrenkimas, sunki liga, 
didelis dvasinis smūgis — atima 
žmogui sąmonę, išrauna jį iš jo 
galvojimo ir gyvenimo bėgio. Ir 
tada, kai jis pradeda atgauti są
monę, ima atsipeikėti — klausti 
save, kur aš esu, kas su manim 
atsitiko, kaip aš prie to priėjau, 
kai jam grįžta vienas po kito pri 
siminimai, vaizdai, išgyvenimai, 
kaip kokioje filmoje — pradedant1 
nuo vaikystės iki dabar, kai jis, 
palyginti, visišku neužinteresuotu- 
mu juos sau prisistato — susu
muotus, kaip kokiam romane, — 
tada jis išvysta, ko vertas jo gy
venimas, su jo pliusais ir minu
sais — visoj nuogumoj. Nejau aš 
taip galėjau gyventi! — išsigąsta. 
Lig šiol, tiek jau metų! Ne!

Ir šitai net sukrečia jį iki gel
mių. Jo sąmonėje įvyksta kažkoks 
perversmas' ir valioje įsižiebia at
sinaujinimo ryžtas.

Tai vienas psichologinis kelias 
save atpažinti ir pakeisti. Kitas 
— pamatyti save kitame žmoguje, 
it veidrodyje, pamatyti savo gy
venimą kito gyvenime, išbaigtą su 
visom tragiškom pasekmėm. Šitaip 
galima save išskaityti romane, as
meniniu^ tragedijų išsipasakojime, 
biografijose. Žmogus kartais iš
kenčia didelį sielos graužulį, di
delę tragediją, bet galutinių iš
vadų nepajėgia padaryti. Jis ran
da ne tokių — kitokių pateisinimų 
savo elgesiams. Ir kaltina jis daž
nai ne save, "o kitus, gyvenimo 
sąlygas. Jo protas kreipia jį nuo 
jo paties, nors sąžinė jam nelei
džia nutolti ir nusiraminti. Ir štai, 
žmogus išgirsta kančios istoriją, 
visiškai panašią, tik kito išgyven
tą. Ir įvykis po įvykio, vaizdas 
po vaizdo, jis pamato, iki kokio 
galo šita istorija išvesta, kokiu

Anuomet Lietuvoje

tragišku finalu ji baigėsi. Tada 
jis staiga susigriebia. Šita psicho
logine analize yra pagrįstas Ka- 
mienevo persikeitimas Dostojevs
kio „Nuskriaustuosiuose ir paže
mintuosiuose". Išklausęs neužinte- 
resuoto našlaitės Nijolės pasako
jimo apie jos senelio Sbmit ir 
motinos išsiskyrimą ir tragišką 
abiejų galą, senis Kamienevas su
sitaiko su savo dukra, kurią pir
ma buvo prakeikęs.

Į neužinteresuotą savęs vertini
mą įstato žmogų krikščionybė, 
pastatydama jį Dievo akivaizdoje. 
Teisink save, neteisink — Dievas 
mato tave tokį, koks esi. — Koks 
gi tu esi? Kaip atrodo, iš tikro, 
tavo gyvenimas žiūrint Jo akimis? 
Ir žmogus ima save vertinti blai
viau, lyg šalia savęs atsistojęs, ir 
matuoja savo elgesius nebe vien 
savo asmens mastu, bet anuo, kuri 
Dievas — Tiesa ir Gėris, Teisingu
mas ir Meilė — jam nurodn.

Šituo savęs •pervertinimu yra 
pagrįstos sąžinės apyskaitos, ku
rias pažinojo ir antikinis pasaulis. 
Kas vakaras peržvelgia žmogus 
savo dienos bėgį, kas svarbesni 
metų momentą permeta akimis 
nueitą kelią ir mato, kas jame bu
vo girtina ir kas peiktina.

Ir vadinamosios meditacijos — 
mąstymai atskleidžia žmoguj jo 
vidaus gelmes. Objektyvinis gėris 
ir tiesa perkeliama į subjektyvioj 
pasaulį, ir žmogus žvelgia į save 
iš tos objektyvinės aukštumos. 
Mylėk artimą, geru jam atsiteisk! 
O tu jį smerki, gero žodžio jam 
nerandi. Kodėl? — Jis tave įžeidė, 
tau gero žodžio nepasakė! Štai, 
kad ir šis žmogus! nepatinka man 
jo elgsena. Bet jei jis klysta, jei 
moralinę skriaudą daro kitiems, 
tu gali smerkt tik jo klaidą ir 
skriaudą, bet ne jį patį. Neapkęsk 
klaidos, bet mylėk klystantį! ... 
Tokia yra Tavo, Dieve, valia! — 
Ir žmogus išmoksta skirti dalykus 
mintyse, o paskui -ir žodžiuose ir 
veiksmuose. Ji§ nenusigrįš nuo 
klystančių, bendraus su jais, nors 
kiti iš šalies ir stebėsis, laikys jį 
klaidos dalyviu ir tie, kuriuos jis 
mylės ne dėl jų klaidos, norės 
įtraukti į klystkelius; o kai jis 
primins jiems jų klaidas, šie nusi- 
grįš nuo jo ir ji pasmerks. Taip 
einant objektyviniu gėrio keliu iš
kęst didelių kančių, teks išmokt 
daug ka pakęst ir išlaukt.

Panaši meditacija — dažna, kas
dieninė, kaip ir malda, neš žmo
gų į savęs atnaujinimą, į galvo
jimo — jautimo,. norėjimo perkei
timą. Žmogus pamažu išsilaisvins 
iš susmulkėjimo, elgimosi pagal 

kaprizus ir ambicijas, pagal relia
tyvinės prigimties impulsus. To
kius žmones mes matysim ramius, 
retai bepasikarščiuojančius, geban
čius ilgai išlaukt artimo žaizdų ne
sunervinus. Juos mes vadinam iš
laikytais žmonėmis, brandžiom, mo
ralinėm asmenybėm.

Toks būna ir kiekvienas žmo
gus, bent tais atvejais, kai jis iš
kyla virš savęs, kai jame pasigirs
ta Dievo pasaulio tonai, kai jo 
elgesio kodekse prasiveržia aukš
tesnė valia. Taip būna po gerai 
įsijaustų maldų, po dvasią paga
vusių pamaldų, po geros išpažin
ties, įkvėptos knygos, įsijautus į 
Dievo sukurtą pasauli. Ir priešin
gai, kai mumyse nutyla virpėję 
dangaus atgarsiai, kai mes nusi
leidžiam į save nuo tos aukštu
mos, esančios virš mūsų pačių, — 
tada mes daromės kaip vaikai — 
pilni ožiukų, nesukalbami, kitų kri
tikos pilni.

Prisikėlimo šaukiasi dvasinis 

J. Augustaitytė-Vaičiunienė 

RAMUMAS
Užeina kai kada, pasėdi, nusišypso, 
Raudoną obuolį paduoda pasidžiaugt. 
Duris uždaro nuo pasaulio viso, 
Ir pradeda vėl kitos dienos plaukt.

Jos plaukia kaip rami sidabro upė, 
Su siekiais dideliais ir smulkmenom mielom ... 
Žilvičių krūmuose lizdelyje paukštytė tupi 
Ir savo mažą svają pina patylom.

Laukai ir pievos šilumoj nusivelka sermėgą, 
Lyg būtų krosnys prikūrentos malkomis sausom ... 
Su priešpiečiais per dobilieną bėga 
Mergaitė palaidom kasom.

Vėl, rodos, Alvite per Šventą Oną 
Susėdę moters šnekučiuojas ant vejos .. .- 
Iš pundo riša sūrį didelį, geltoną
Ir kmyninės pastato butelį saldžios ...

Nebuvo, rodos, niekad jokio karo ;.. .
Neramios dienos, tankai, kartuvės ... — tik sapnavai.. 
Ir taip ramu ir gera pasidaro ...
Tai dėkui tau, kad vieną valandėlę prigavai!

Raudonas obuolys iš rankų vėl iškrinta, 
Nusirita kažkur palovėn už pundų.
Šviesos ruoželis siauras gęsta ir sušvinta. 
Ir daros liūdna, gaila ir graudu...

žmogaus inistinktas — noras pra
tęsti aukštesnę savo gyvybę, įlie
ti save į dievybės pasaulį. Ta, 
kuri skirta šitam žmogaus instink
tui patenkinti, — Bažnyčia veda 
mus ir vadovauja. Kasmet skamba 
jos prisikėlimo švenčių varpai ir 
kviečia įsilieti į atgimimo proce
siją.

Vargonai gauskit — aleliuja!
Ir chorai skelbkit džiaugsmo šventę, 
Ir tu, širdie, tiek daug iškentus — 
Pasveikink pergalę mūs Dievo!

Štai uolos virpa — aleliuja!
Mirtis be žado lenkias Kristui, 
Sargai pakelt akių nedrįsta — 
Jo pergalė, kaip saulė, teka.

Ir skamba giesmės — aleliuja!
Ir būgnai muša — prisikėlė, 
Ir vėliavos plevena vėlei — 
Garbė ir gyrius Dievo Sūnui!
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Klaipėdiečiai
Daug tautiečių teiraujasi, kaip 

klaipėdiečiai pergyveno nacių ant
plūdį ir kiek naciai pareikalavo 
aukų. I tą klausimą sunku atsaky
ti, nes esamose apystovose dar ne
galima sugauti tikresnių žinių. 
Reiktų remtis papasakojimais, bet 
čia dažnai pasitaiko suklydimų; 
dėl to yra pavojus, kad galėčiau 
dar gyvus paskelbti mirusiais, arba 
priešingai. Dėl to paduosiu čia tik 
žiupsnelį žinių, apie kurias galvo
ju, kad jos yra teisingos.

Su čia išvardintųjų didesniąją 
dalimi man teko asmeniškai susi
tikti ir dėl to jų likimas man yra 
žinomas. Man teko su mokyt. Jo
nu Purvinu iš Šilutės kartu nu
vykti į Soldau stovyklą ir ten pra
leisti 12 savaičių. Paskui mus išsky 
rė, ir tik po ketverto mėnesių vėl su
sitikome Oranienburgo ^Sachsen- 
hausen) koncentracijos stovykloje. 
Transporte į Oranienburgą, 1941 
m. lapkričio mėn., Karaliaučiaus 
kalėjime susitikau buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininką Mar
tyną Reizgį, kuris taip pat nežino
jo, kur jį veža. Kelionėje paaiškė
jo, kad mūsų kelias yra bendras 
Kelyje išbuvome apie šešias savai 
tęs. Trumpai prieš Kalėdas atvy
kome į Oranienburgą. Ten, naujo 
kų barake, vienas lenkas mums na- 
pasakojo, kad stovykloje esą dau 
giau lietuvių. Jau po savaitės 
mums teko su jais susipažinti. Pir 
mas atėjo Jonas Toleikis, buv. di 
rektoriįos policijos referentas. Ji 
jau keliais mėnesiais anksčiau bu
vo patekęs į tą pragarą. Kitą kar 
tą jau atėjo mūsų aplankyti tas 
pats Jonas Purvinas, §u kuriuo bu
vome išsiskyrę Soldaue, taip pat 
Vilius Mačiulaitis, Prūsų lietuvių 
susivienijimo pirminkas, ir Myko 
las Šlaža, buv. Klaipėdos krašto 
gubematūros patarėjas (žodyno 
autorius), Artūras Voska, kalvis i 
Naujapievių, Pagėgių apskr., i 
Hennanas Vitešas, ūkininkas i 
Vyžių parapijos. Tai buvo mūsų 
naujieji draugai. Pastaruoju d 
jau buvo toje stovykloje per dve 
jus metus, taigi „seni katoržninkai' 
su didele gyvenimo praktika. Juo 
du jau galėjo mums duoti naudin 
gų patarimų, kas turėjo didelės 
svarbos. Visi kiti buvo stovykloje 
dar tik po kelis mėnesius.

Tuoj po Naujųjų Metų M. Reiz 
gys -buvo staiga išvežtas į kitą 
stovyklą — Maudhauzeno akmens 
skaldyklas. Po- kelių mėnesių su
žinojome, kad jis jau buvo žuvęs, 
žiauriai nukankintas. Mūsų gyvy
bė taip pat kabojo kaip ant siūlo. 
Kovo mėn. pabaigoje J. Toleikis ir J. 
Purvinas, kurie jau buvo taip nu- 
badėję ir užguiti, kad vos be
paėjo iš vietos,-buvo priskirti vie
nai darbo komandai į akmens skal
dyklas. Daugiau jų nebematėme 
nes ilgai jie negalėjo laikytis. Tik 
po ilgo laiko sužinojome, kad jie 
žuvo. Kovo mėn. pradžioje ligoni
nėje mirė, visiškai nubadėjęs, Mo
linis, buv. Klaipėdos krašto seime-
lio stenografas, kuris savo laiku 
buvo parodęs prielankumą lietu
viams. Su Moliniu man teko dirb
ti vienoje baisioje žudymo ko
mandoje. Paskutinį kartą, kada jis 
pro duris išėjęs sugriuvo, su vie
nu kitu kaliniu jį nunešėm į am
bulatoriją. Po kelių dienų jis bu
vo miręs, ką tik po kelių mėnesių 
sužinojau. Paskui, 1942 m. vasarą, 
mirė Subaitis, buv. Pagėgių apskri
tyje saugumo valdininku. Po ke
lių mėnsių mirė nuo dezinterijos 
Eduardas Simaitis, buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos pirm., išbuvęs 
stovykloje apie pusę metų. Taip 
pat mirė man nežinomu laiku Bųn- 
tinas, nuo Tilžės krašto, su kuriuo 
buvau vienoje komandoje. Jis bu
vo apie 22 metų amžiaus ir mirė 
džiova. Kurį laiką gulėjova greta

J. Grigolaitis 

naciu vergijoj 
ligoninėje, iš kur jį perkėlė į džio
vininkų skyrių. Paskui, 1943 metų 
pavasari, atvežė į stovyklą kokių 
26 metų amžiaus stiprų ’ vyruką, 
Puodžių, nuo Vanagų krašto. Jis 
pateko taip pat į baisią Klinkerio 
komandą ir jau po kelių savaičių, 
netekęs vilties, virto į elektra pri
leistas vielas ir žuvo. Su visais čia 
išvardintais buvau pažįstamas ir 
dažnai susitikdavau.

Be jų, toje pat stovykloje dar žu
vo Bonynas iš Klaipėdos, lietuvių 
spaudos bendradarbis. Jis buvo jau 
1939 m. rudeni žiauriai nukankin
tas, Dachau stovykloje baisia kan
čių mirtimi mirė buv. gubematūros 
ilgametis pasų skyriaus viršininkas 
ir paskui pašto viršininkas Alvinas 
Gailius. Kitose stovyklose žuvo 
dar eilė klaipėdiečių, jų tarpe buv. 
direktorijos narys Albertas Jonu- 
šaitis (rodos, Stutthofe).

Gyvi išliko Oranienburgo stovy
kloje M. Šlaža, H. Vitešas (išbu
vęs šešerius metus), V. Mačiulai- 
tis, A. Voska, A. Bruzdeilinas iš 
Klaipėdos, Skėrys iš Rusnės apy
linkės, O. Hofmanas nuo Smalinin
kų. Dachau stovykloje buvo lai
komi: E. Simonaitis, buvęs Klaipė
dos miesto burmistras, Meirūnas, 
ūkininkas iš Skirvytėlės, ir mokyt 
Vilius Gailius (Simonaitis dar bu

Einšteinas apie
Atominės energijos atpalaidavi

mas nesukūrė naujos problemos, 
tik labiau paaštrino jos išspren
dimo reikalingumą. Kol yra do
minuojančios valstybės su stipria 
karine jėga, karas — anksčiau ar 
vėliau — yra neišvengiamas. Toji 
tiesa buvo prieš atominės bombos 
atradimą, kuri dabar pasikeitė tik 
ardančios jėgos stiprumo atžvilgiu.

Gal būt, kad, panaudojus ato
minę bombą, trečdalis pasaulio 
žmonijos bus sunaikinta. Tačiau 
tai nereiškia, kad civilizacija būtų 
nušluota, dės jai atstatyti liktų 
pakankamai literatūros ir suge
bančių galvoti žmonių. Vis dėlto 
tokio karo išvengimo būtinumas 
yra aiškus.

Aš nemanyčiau, kad bombos 
paslaptį reikėtų išduoti Sovietų 
Sąjungai. Taip pat nemanyčiau, 
kad ją reikėtų pavesti Tautų Or
ganizacijai. Toks elgesys būtų ly
gus elgesiui žmogaus, turinčio 
kapitalą ir norinčio susidėti su 
beturčiu, tuo pačiu dalijantis savo 
pinigais ir pelnu. Pastarasis galėtų 
vėliau atidaryti savo konkuruo
jančią įmonę, nes iš jo buvo rei
kalautas tik bendradarbiavimas.

Atominės bombos paslaptis 
turėtų būti pavesta „pasaulinei 
valdžiai“, o JAV turėtų sutikti 
tuojau pat tą paslaptį atidengti. Į

atomine bomba
„pasaulinę valdžią" turėtų įeiti 
JAV, Sovietų S-ga ir D. Britanija, 
nes tai vienintelės valstybės su 
didele karine jėga. Visos trys val
stybės savo militarinę jėgą turėtų 
pavesti tai valdžiai. Tas faktas, 
kad dominuojančios tautos yra tik 
trys, palengvintų greičiau tokią 
valdžią įsteigt*

Kadangi JAV ir D. Britanija turi 
atominės bombos paslaptį, o So
vietų S-ga jos nežino, abidvi 
turėtų Sov. S-gą pasikviesti siū
lomam pasaulinės valdžios konsti
tucijos projektui® paruošti. Tai 
padėtų išblaškyti rusų nepasiten
kinimą, kurį jie jaučia dėl neati
dengimo atominės bombas pa
slapties. Aišku, kad pirmasis pro
jektas nebus paskutinis, tačiau 
tai leis rusams pajusti, kad pasau
linė valdžia nori ir ių saugumą 
užtikrinti.

Būtų tiksliausia, kad šią konsti- 
I tuciją paruošti imtųsi vienas ameri
kietis, vienas anglas ir vienas 
rusas. Galėtų būti ir patarėjai, ta
čiau jie patariamąjį balsą turėtų 
tik tada, kai į juos būtų kreipia
masi. Aš manau, kad trims vyrams 
pasisektų parašyti visiems priim
tiną konstituciją, tuo tarpu šeši, 
septyni ar daugiau greičiausiai to 
nesugebėtų.

Po to, kai trys didžiosios val-

Montgomery (Ddrverdene) stovyklos „Aušrinės" choras su dirig. 
M. Liuberskiu

vo ir Maudhausen akmens skaldy
kloje). Albrechtienė iš Klaipėdos, 
kaip teko sužinoti, taip pat buvu
si kelerius metus laikoma moterų 
kone, stovykloje. Buv. „Sandėlio." 
direktorius Konst. Reišys taip pat 
buvo kalinamas. Apie jo likimą ti
krų žinių nėra.

Dar prisimenu, kad buvo stovy
kloje keli lietuviai iš Tilžės krašto 
Jokūbaitis, iš Tilžės, iki 1927 me
tų buvęs Tauragės šaulių vadu, ir 
Vindžius, nuo Tilžės krašto, pirk- 
lis, turimomis žiniomis, liko gy
vi. Kalėjime ilgesnį laiką buvo lai
komi buv. gubematūros patarėjas 
Klemas, mokyt. Kalniškys.

Tai tik dalis nukentėjusiųjų. Apie 
dideliausią dalį dar neturima jokiu 
žinių. Tiek yra žinoma, kad buvo 
suimta ir daug ūkininkų lietuvių 
už įvairius tariamus nusikaltimus, 
bet tikrumoje jiems buvo keršyta 
už tai, kad jie nesidėjo su vokie
čių naciais. Ir nemaža vokiečių, 
lojalių Lietuvos valstybei ir tautai, 
buvo tremiama ir kalinama.

Iš čia turimų duomenų matome, kad 
žuvusiųjų skaičius yra toks pat di
delis, kaip ir gyvų išlikusių kali
nių kankinių skaičius. Tai aiškiai 
rodo, kad jų kelias buvo baisus 
erškėčių kelias, o jų nusikaltimas 
— nepasidavimas vokiečių nacių 
spaudimui. Jie kentėjo už teisybę, 
už sažinės laisvę, jie kentėjo už 
tuos, kurie per tą laiką galėjo pa
sidžiaugti laisve ir visomis su lais- 

i ve susietomis gėrybėmis.
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stybės bus konstituciją sudariusios, 
mažosios valstybės būtų pa
kvietęs prisidėti. Jos turėtų teisę 
pasiūlyti konstitucijos pakeitimus, 
tačiau sprendžiamasis balsas būtų 
trijų didžiųjų valstybių. Neprisidė- 
jusioms valstybėms taip pat būtų 
užtikrintas saugumas.

Pasaulinė valdžia, be galios 
tvarkyti militarinius reikalus, turė
tų teisę įsikišti į tų valstybių val
dymą, kur mažumą engia diduma, 
kaip, pavyzdžiui, Argentinoje ar 
Japonijoje. Reikia pagaliau nusi
kratyti klaidingu „nesikišimo“ su
pratimu.

Pasaulinės valdžios įsteigimas 
neturėtų laukti, kol trys didžiosios 
valstybės savo vidaus gyvenime 
įgyvendins tokias pat laisvės sąly
gas. Aš nemanau, kad faktas, jog 
Sovietų S-ga valdo nažumas, su
darytų taikai pavojų. Reikia turėti 
galvoje, kad Sovietų S-gos žmo
nės neturėjo ilgo politinio išsila
vinimo ir todėl mėginimai pagerin
ti rusų padėtį turėjo būti pranešti 
mažumos.

Sukuriant pasaulinę valdžia, pa
remtą kariniu autoriteto monopo
liu, nebūtų reikalinga pakeisti 
tri'ų didžiųjų valstybių vidujinę 
struktūrą. Galima būtų rasti kelią 
jų skirtingų struktūrų bendradar
biavimui.

Ar aš bijau pasaulinės valdžios 
tironijos? Aišku, kad taip. Bet aš 
dar labiau bijau kito karo arba 
karų artėjimo. Anksčiau ar vėliau, 
pasaulinė valdžia turės būti įsteig
ta, nes karo pavojus bus pašalin
tas tik tada, kai pasaulyje do
minuos . viena valstybė su savo 
milžiniška karine jėgaf.

Atominės bombos paslapties 
negalima prarasti. Bet tai įvyktų, 
jeigu ją atiduotume Sovietų Są
jungai arba Jungtinių Tautu Or
ganizacijai. Mes turime išaiškinti, 
kad atominę bombą laikome 
paslaptyje ne todėl, kad būtume 
stiprūs, bet todėl, kad tikimės. įgy
vendinti taiką per pasaulinę 
valdžią.

Aš žinau, kad esama žmonių, 
kurie sutinka su pasaulinės val- 
žios įsteigimu, tačiau to tikslo jie 
siekia palaipsniui, žingsnis po 
žingsnio, tuo keldami nereikalingą 
baimę ir įtarimą tarp konkuruo
jančių valstybių. Jeigu norime 
išvengti karo, turime veikti greitai 
ir nedelsdami.

Aš nelaikau savęs atominės 
energijos atpalaidavimo tėvu. Fak
tiškai aš net nenumačiau, kad ji 
bus njaho amžiuje atpalaiduota. 
Aš manau, kad tai tik teoretinis 
prileidimas. Praktiškai tai įmano
ma . pasidarė atsitiktinai, kada 
Hahnas Berlyne išrado grandinės 
reakciją, kurią jis pats klaidingai 
interpretavo. Teisingą interpretaci
ją davė Liže Meitner; išbėgus iš 
Vokietijos, savo žinias ji perdavė

Aldona Nasvytytė

IŠĖJUSIAM
Ateik, paduok vėl savo ranką 
Ir vesk mane, išvesk iš čia.
— Baugu man. Šaltos dienos slenka, 
Čia vien tik skausmas, vien kančia...

Ateik, paduok, paduoki ranką, • 
Pažvelk ir vėl gerom akim — 
Sunkus taip skausmas galvą lenkia— 
Bežadės lūpos ties tavim...

Ir kam pratart galėtum žodį. 
Jei bąlančias rankas veltui tiesi, 
Jei šąlančia širdim ieškot paguodos 
Kaip elgeta į kryžkeles, į svetimas 

eini.

— Ir svyra rankos, stingsta pirštai, 
Širdis užšalusi ledu.
O paskutinis žodis miršta 
Atodūsiu skaudžiu . ..

danų fizikui Miels Behr. Pastara
sis atvežė į JAV.

Aš nemanyčiau, kad didinga 
atominio mokslo gadynė būtų 
užtikrinta mokslą „organizuojant", 
kaip kad yra organizuojami dideli 
kooperatyvai. Galima organizuoti 
išradimo pritaikymą, bet ne patį 
išradimą. Ar galite įsivaizduoti 
mokslininkų organizaciją; kuri 
išrastų tai, ką išrado Charles Dar
vinas?

Nemanyčiau, kad dideli JAV 
privatiniai kooperatyvai yra tin
kami atominės energijos išsirutu
liojimo saugotojai. JAV valdžia 
turi palaikyti atominės energi’os 
kontrolę ne todėl, kad socializmas 
yra būtinai pageidautinas, bet 
todėl, kad atominė energija buvo 
valdžios rutuliojama. Todėl būtų 
nesuprantama tautos turtą per
duoti bet kokiam individui arba 
individų grupei. Kiek tai liečia 
socializmą (jeigu jis netarptautinis 
ta prasme, kad įsteigia pasaulinę 
valdžią, kuri kontroliuotų visas 
karines jėgas), tai jis dar lengviau 
ves prie karo, negu kapitalizmas, 
nes socializmas atstovauja dar 
didesnei jėgos konkurencijai.

Numatyti, kada atominė energi
ja galės būti panaudota konstruk
tyviniams tikslams, yra neįmano
ma. Tėra žinoma, kaip panaudoti 
gana didelį kiekį urano (uranium), 
tačiau panaudojimas mažo kiekio 
(pvz., automobilio ar lėktuvo 
varymui) dar nėra žinomas. Ne
galima taip pat numatyti, kada 
uraną galima bus pakeisti pa
prastesne medžiaga. Greičiausia, 
tokios medžiagos elementai bus 
didelio atominio svorio. Pastaro
sios medžiagos, dėl ių mažo pa
tvarumo, yra retos. Todėl atomi
nės energijos panaudojimas žmoni
jos labui gali užtrukti gana ilgą 
laiką. (Is „Reader's Digest")
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J. SadalisDu buvusieji teisinasi
(Įspūdžiai iš Niimbergo bylos)

ELEGANTIŠKASIS MARSALAS

Vokiečių tautos dauguma storąjį 
reicho maršalą Goringą, o taip pat 
ir jis save, laikė elegantiškiausių 
pasaulyje maršalu, ypatingai mėgs
tančiu baltą spalvą. Be jo neapsi
eidavo nė vienas paradas, nė vie
nos valstybinės iškilmės. Jis domi
nuodavo kino kronikose, puošdavo 
propagandinių žurnalų puslapius. 
O, tada jis buvo didelis žmogus, 
vienas iš didžiojo reicho vadų, pa
sišovusių valdyti visą pasaulį.

Ir šiandien, po visų pralaimėjimų, 
po visų smukimų, jis dar tebenori 
jaustis dideliu. O, kad jį vėl ap
vilktų puošnia maršalo uniforma ir 
į rankas įduotų maršalo lazdąl Jis 
ir vėl vestų vokiečius nuo vieno 
pralaimėjimo prie kito! Ir kiekvieną
kartą nesvyruodamas šauktų: „Mes 
nugalėsime!“ Visas Goringo užkie
tėjimas labiausiai išryškėjo per jo 
apsiginamąją kalbą.

— Kaip jis sumenkėjo! — pa
sakė kažkas iš salės vidurio, kai 
Goringas išėjo teisintis prieš teisė
jus ir prieš pasaulį. Prieš vokie
čius, kurie labiausiai nuo jo nu
kentėjo, Goringas nesiteisino. Jis 
ir šiandien yra tikras, kad vokie
čiai jo nesmerkia.

Kalbėdamas Goringas tarėsi 
atstovaująs vokiečių tautos daugu
mai, atstovaująs nacionalsocializ- 
mui, ir nacionalsocializmas, jo įsi
tikinimu, tebuvęs pajėgus suteikti 
Vokietijai reikiamą kumštį, kuris, 
girdi, nebuvęs prieš nieką nukreip
tas. Vokiečiai, girdi, laikėsi seno 
romėnų principo, kad, norint tai
kos, reikia ruoštis karui. Tuo prin
cipu besivadovaudamas, jis ir 
ginklavęs vokiečių tautą. *

Pradėjęs savo kalbą atgailaujan
čiu tonu, Goringas ilgainiui taip 
įsismagino, kad iš apsigynimo 
perėjo į agitaciją. Užsimiršo buvęs 
maršalas!

Vargšė Vokietija. Ji buvusi visų 
skriaudžiama. Ir nacionalsocializ
mas atėjo tų skriaudų atitaisyti. 
Jei jis būtų buvęs fiihrerio vietoje, 
jis būtų, girdi, daręs maždaug tą 
patį, tik su mažutėmis išimtimis.

— Būtų .pirmiau užgrobęs Dan
cigą, o paskui sudėtus, — kaž
kieno pastaba iš salės, berods, 
pasiekusi ir teisėjų ausis.

Labai būdinga ir, galimas daik
tas, turinti daug ryšio su iš
aiškintu slaptu pagrindiniu na
cionalsocialistų veikimu, yra ta 
Goringo kalbos vieta, kurioje jis 
pasistengė išreikšti savo, kaip na- 
cionalsocialisto,’ apgailestavimą, 
kad fiihreris, karui baigiantis, nuo 
jo nusigrįžo. Jau vien iš tono ir 
visų Goringo . manierų galima 
spręsti, kad iai buvo ne šiaip sau 
pasakyta. Tas pasakymas neturi 
nieko bendro su Goringo pasitei
sinimu, jis nemažina' jo kalčių 
komplekso, bet dargi priešingai. 
Ypač dėl to, kad Geringas visai 
nepanorėjo išryškinti tos nema
lonės priežasčių. O čia jam buvo 
geriausia dirva teisintis ir ryškinti 
principus, dėl kurių tuodu reicho 
vadovai nesutarė. Ne, ne tai 
Geringui rūpėjo. Jam rūpėjo iškelti 
fiihrerį paskutinį kartą ir palikti jį 
dideliu tarp vokiečių, bandančių ir 
dabartinėse sąlygose plėsti slaptą 
nacionalsocialistinį judėjimą. Adol
fas Hitleris buvo tik to judėjimo 
vadas. Jis žuvo, bet nacional
socializmas pasiliko.

Kai gretini šią jo kalbos vietą 
su pareiškimu, kad ir liepos 20

Į dienos atentato pasisekimas ne
būtų pagreitinęs karo pabaigos, 

I gali lengvai suprasti, jog ne 
Į fiihreris vienas tą karą vedė, kad 
į to karo vedimą vienodai žiūrėjo 
tiek Hitleris, tiek ir kiti vokiečių 
nacionalsocialstų vadai. Tai buvo 
pirmas buvusio maršalo šūkis 
revanšui! lr vokiečiai jį puikiai 
išgirdo. Vokiečiai nematė jo, kal
bančio prieš teisėjus, nematė virš 
jo formaliai kabančių drabužių, 
siūtų tada, kada Goringas buvo 
Goringas, bet ne kaltinamasis 
Nr. 1. Raukšlės ant jo didelio vei
do ir sprando, kuris anksčiau buvo 
tarsi oro pripūstas, nekrito vokie
čiams į akis. Bet jie dar turi žur
nalų su puošniais jo atvaizdais ir 
jous geriausiai atsimena.

lelesforas Valius Velykų rytą

Karikatūros’ kurias padarė šar- 
žistai jo kalbos metu, nepasirodo 
vokiečių laikraščiuose. Goringas 
jiems lieka senas, puošnus Gerin
gas, ir jie, kaip ir ta senutė, parda
vinėjanti Niirnberge laikraščius, 
mėgsta klausti:

— Kaip jūs manote, Goringo ir 
jo draugų, tur būt, nesušaudys?

Juk tokie geri, tiek daug gero 
padarę Vokietijai! Visi vokiečių 
miestai griuvėsiais paversti, mili
jonai žuvo ar amžiais invalidais 
pasiliko, bet vokiečiai kalba štai 
apie ką:

— Kai mpsų miestas buvo su
bombarduotas,- Goringas pirmas 
atėjo mums į pagalbą. Jis tuojau 

-atsiuntė .Goring Zug“ su drabu
žiais. Jais ir šiandien aš tebedė- 
viu. — Ir senas vokietis po to 
naiviai klausia: — Kas būtų su 

mumis atsitikę, jei Goringo nebūtų 
buvę?

Nesakykite jam, kad jų miestas 
būtų išlikęs sveikas. Jis tuo neti
kės. Nelaimė buvusi neišvengiama. 
Tik Goringas tą nelaimę švelninęs.

Kaip lengva buvo Geringui teis
me savo kalbą drožti, taip sunku 
jam buvo atlaikyti kryžminę teisėjų 
ir kaltintojų ugnį. Čia Goringas 
tikrai pasijuto nejaukiai ir buvo 
priverstas įtempti visą savo pro
pagandininko apsukrumą, kad 
nesusikompromituotų, ypač jo as
menį liečiančiuose klausimuose.

Kryžminėje atakoje išryškėjo du 
būdingi faktai: į visus klausimus, 
kurie paliesdavo Goringą kaip 
asmenį, jis stengėsi atrasti gali
mai labiau pateisinančius ir leng
vinančius atsakymus, tuo tarpu į 
tuos klausimus, kurie lietė Goringą 
kaip nacionalsocialistą ir politiką, 
jis davė gana kietus atsakymus. 
Šiuo atveju būdingas yra jo atsa
kymas, kad jis, Goringas, norėjęs 
besąlyginio Austrijos įjungimo į 
Reichą, kai tuo tarpu Hitleris 

tegalvojęs apie glaudžią sąjungą. 
Jis lyg patvirtino mintį, kad jo 
reformos nacionalsocialistų im
perialistinei politikoj būtų buvu
sios gana radikalios dar platesnių 
užsimojimų prasme.

Pirmasis diplomatas
Liūdnai jis atrodo šiandien, tas 

ponas, kurį mes pažinome kaip 
Reicho užsienių reikalų ministerį 
Joachim von Ribbentrop. O juk ir 
jis buvo dideliai populiarus. Ir jis 
mėgo viešumą ir diplomatinį iškil
mingumą. Kaip uniformoje, 
taip ir diplomato frake jis jautėsi 
vienodai gerai. Jis visada steng
davos pabrėžti savo išsiauklėjimą 
ir savo manierų saikingumą.

Santūrus bent pradžioje jis buvo 
ir droždamas savo pasiteisinamąją 
kalbą. Nesunku buvo suprasti, kad 

ta kalba mintinai išmokta ilgom 
kalinimo dienom, kad ji kartota ir 
perkartota po šimtą kartų. Įkritęs 
į savo pilną civilinį kostiumą, jis 
pradėjo savo kalbą beveik pusbal
siu ir pradžioje klaidžiojo po savo 
kilmės knygas, vedžiojo teisėjus po 
mokyklas, kuriose mokėsi, rodė 
jiems savo išsiauklėjimą draugiš
koje prancūzams dvasioje. Teisė
jai turėjo tikėti jo didele vidine 
meile prancūzų kultūrai ir jo tau
riu patriotiškumu, kuris krizės me
tais davė jam mintį kurti naciona
linį plačios bazės frontą, kad pa
lengvintų ūkinius sunkumus, 
kuriuos Vokietijai teko pergyventi. 
Ilgai jis laikėsi galimai toliau nuo 
politinio judėjimo, viskas pervirto 
kitaip, kada jis, draugų pade
damas, pirmą kartą 1932 metais 
susitikęs su Hitleriu Berchtes- 
gadene.

Ribbentropo Hitleris jau yra 
šiek tiek kitoks, negu Goringo at
vaizduotasis. Ribbentropas piešia 
jį kaip žmogų, kuris visai nesilei
džia patariamas ar pamokomas.

Visi kiti, tarp jų ir Ribbentropas, 
kaip užsienių reikalų ministeris, 
tebuvę tik tam pastatyti, kad vyk
dytų fiihrerio valią be mažiausių 
atsikalbėjimų ir be bandymų kriti
kuoti. Užsienių politikoje Ribben
tropas daręs tik tai, ką Hitleris 
jam įsakinėjęs. Ir jis, Ribbentro
pas, nemurmėdamas perdavinėjęs 
visiems net ir tikrus Hitlerio įsa
kymus, kurie, Ribbentropo įsiti
kinimu, buvę kenksmingi vokiečių 
tautai. Nuostabus patriotizmasl

— Jam ne vokiečiai, bet dvarai 
rūpėjo, — pasakė vienas žurna
listas po to, kai teisme paaiškėjo, 
kad Ribbentropas beministeriau- 
damas įsigijo šešis dvarus ir dėl 
to virto vienu stambiausių žem
valdžių Vokietijoje. Šeši dvarai bu
vo pakankamai įtikinąs atlygini
mas už paklusnumą.

Kaip Goringas gaudė visokias 
meno brangenybes, taip Ribben
tropas medžiojo dvarus. Nei 
vienas, nei kitas su priemonėmis 
nesiskaitė. Ribbentropo nusikal
timų lape yra užfiksuoti faktai, 
kad jis nesivaržė numarinti KZ 
žmones vien už tai, kad galėtų 
valdyti tų žmonių dvarus.

Galime praleisti negirdomis Rib
bentropo pastangas atkalbinti 
fiihrerį nuo karo, bet negalime 
neatkreipti dėmesio į tikrai mums 
įdomų slaptą SSSR ir Vokietijos 
susitarimą, tiesiogiai palietusį Lie
tuvą ir visą Pabaltijį. Tai buvo pa
daryta 1939 m. rugpjūčio 22 d., 
kada tarp Vokietijos ir SSSR bu
vo pasirašytas ne tik nepuolimo 
paktas, atitraukęs Sovietų Rusiją 
nuo Vakarų sąjungininkų, bet ir 
slaptas papildomas protokolas. 
Tuo protokolu Latvija ir Estija bu
vo pavestos Rusijai, o Lietuva 
palikta Vokietijos interesų sferoje. 
Pati Lenkija tuo protokolu biivo 
suskaldyta pusiau, ir Rusija tos 
suskaldytos Lenkijos dalį pasiėmė 
tuo laiku, kai vokiečiai ją jau visai 
buvo sugniuždę.

Atsimename, kaip vokiečiai nuo
latos tvirtino, kad Pabaltijo vals
tybes Rusijai esą perleidusios 
Vakarų demokratijos ir kad tik 
vokiečiai ištikimai saugą tų vals
tybių interesus. Norėdami atkal
binti SSSR nuo sąjungos su Va
karais, vokiečiai Pabaltijį par
davė Sovietų Rusijai. Ir net tada, 
kai raudonoji armija įžygiavo į 
vokiečių „interesų sferą' — į Lie
tuvą, Vokietija pirmoji pasistengė 
į tai ne tik niekuo nereaguoti, bet 
tuojau davė SSSR suprasti, jog ji 
savo interesų sferą apriboja Klai
pėdos kraštu.

Mes nebuvome nei vienų, nei 
antrų draugai, nes nenorėjome 
karo ir visomis išgalėmis jo kratė
mės, bet jau prieš karą buvo 
prekiaujama mūsų laisve ir mūsų 
nepriklausomybe. Pardavėjai šian
dien yra teisiami. Nėra abejonės, 
kad jie bus pasmerkti. O kartu su 
jais turi būti pasmerkiami visi tie 
aktai, kuriais buvo svetimiems 
interesams paaukota visai niekuo 
nenusikaltusios tautos laisvė. Kaip 
pats aktas, taip ir visi po to sekę 
veiksmai, kaip to akto logiški pa
dariniai, turės būti pripažinti nie
kingais.

Ir kiekvienas lietuvis šiandien 
yra dėkingas šiam tarptautiniam 
teismui, kad jis sudarė sąlygas 
slaptam Pabaltijo pardavimo do
kumentui iškilti viešumon.

Tas pats Ribbentropas, kuris 
dalijosi Pabaltiju, kuris suskaldė 
Lenkiją, kuris visus Hitlerio įsaky
mus perdavinėjo užgrobti numa
tytų valstybių atstovams, atsi
prašinėdamas aiškinosi teismui, 
kad jis visomis išgalėmis stengėsi 
visus nesutarimus lokalizuoti 
diplomatinių pasitarimų rėmuose.

Goringas būtų kariavęs, Ribben
tropas — ne. Goringas norėjo 
Austriją visai aneksuoti, Hitleriui 
Austrijos „anšliusas' buvęs širdies 
reikalas, o Ribbentropui visa tai 
nei šilta, nei šalta. Jis buvęs tik 
valdininkas, žinoma, gerai apmo
kamas ir nuolatos naujais dvarais 
apdovanojamas valdininkas. Tai
gi, pradžioj — jis patriotas, o vė
liau jau tą patriotizmą pardavinė
jęs valdininkėlis.

Atsakinėdamas į teisėjų ir kal
tintojų klausimus, Ribbentropas 
palinksmino auditoriją savo aiš
kinimais, kad nepriklausomų vals
tybių užgrobimai nebuvę jokie 
agresijos aktai, bet tik neišven
giama būtinybė. O vargšas Liuk
semburgas buvęs užimtas vien dėl 
to, kad jis buvo „ein kleines 
Land". Nelaimingi mažieji, o jų 
pasaulyje yra ir bus.
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Jeigu kas klaustų, ar Daubaras 
dėl savo arklio gyvena, ar arklys 
dėl Daubaro, į tai būtų nelengva 
atsakyti.

• Daubaras kaime laikosi vieniša;, 
į vestuves ar' krikštynas jis nesi
lanko, tik pakasynų niekad nepra
leidžia. Gal būt, jisai sumeta, jog 
krikštynos ir vestuvės būna iš ge
ros valios, gi mirtis — nepakeičia
ma, nepasirenkama.

Taigi ir savo arklio — Bulonėlio 
Daubaras neperleidžia vestuvių ve
žimui ar krikšto porai, bet laido
tuvėms: — Kas reikia, tai jau rei
kia.

Kartais karvėms, vištai, paršui 
gali būti ar nebūti ėdesio ar lesa
lo, bet arkliui: „Kas reikia, tai jau 
reikia."

Prieš Velykas Daubaras sėtuve, 
kišenėmis, delnais nešė Bulonėliui 
avižas, duonų, cukrų. Sesuo Lucija 
barė už cukraus barstymą, todėl 
Daubaras tik delnus pasėdėjęs už
pildavo truputį cukraus, ir tą sal
džią ranką Bulonėlis ilgai laižyda
vo, kartais atsargiai, dideliais, bal
tais dantimis apžiodamas visus 
pirštus.

Pro atdaras tvarto duris garavo 
iš vidaus mėšlo kvapas ir dūmų 
spalvos rūkas, kartu su Daubaro 
žodžiais: „Gana, jau gana, aš ne 
kanauninkas, nebučiuok man ran
kos . .. Paslėpk dantis... Ei, ’u, 
palauk, į ausį lenda plaukas ... Ko 
tyli, argi už avižas ir padėkot 
neįstengi... Girdi, padėk galvą 
ant peties!..."

Ir Bulonėlis padeda savo širmą 
galvą, didelėmis, juosvomis akimis 
keletą kartų sumirkčiojęs, arklys 
ima trepsėti kojomis, jeigu tenka 
ilgiau ant pečių galvą laikyti: „Ga
na, gana, eik, eik", atleidžia Dau
baras.

Taip vis ilgesni pasikalbėjimai 
tęsėsi tarp Bulonėlio ir Daubaro, 
kol atėjo Velykos.

Dieną Daubaras buvo vienas 
bažnyčioje, bet į rezurekcijas, pri
sikėlimą nutarė ir Bulonėlį pa
siimti.

Taip jis ir sakydavo: „Pasiimsiu 
į bažnyčią, eisim kartų į turgų"

Daubaras iš vakaro ilgai valė, o 
Bulonėlis ramiai stovėjo, gal būt, 
labai patenkintas žvilgančio plau
ko glostymu. .Bulonėlio širma, 
obuoliuota nugara gyvai lenkėsi, 
kai Daubaras ranka traukė kietą 
šepetį.

— Savaitę gerą pastovėjęs, pa

Bern. Brazdžionis

TENAI DABAR
Tenai dabar didvyrių galvos svyra, 
Tenai dabar ir aš dažnai esu, 
Bet ne žiedais papuošęs liūdną lyrą 
Ir ne vaivorykšte devynerių varsų —

Esu tenai kaip pilkas pakeleivis
Ir kryžkeliuos paklydęs tremtinys, 
Ne žodžiai — ašaros man rieda gailios, 
Ir dainos — plienas ir ugnis.

Tenai dabar upeliais teka kraujas, 
Ir vietoj židinio — užblėsę pelenai,
Ten broliai tartum Tadas Blinda kaujas,
Kaip Punios Margiris dabar tenai

Jie gina protėvių nusėtą kaulais žemę
Ir miršta tūkstančiai, kad gimtų ji viena — 
Iš kraujo ir širdžių Aukščiausiai Valiai lemiant 
Tautų taikos ir laisvės rytdiena.

— Kad žinotum, Apolionija, taip 
netikėtai pašoko, kad net pats ap
sivertė. Kiek jis man šunybių pri
daro.

Eidami abu greta arklio, kalbėjo 
apie gerus ir blogus arklius. Apo
lionija seniai apsvarstė, kad 14 ha 
savininkas, vienintelis jau pa
augęs vyras, visai 4iktų jai į po
rą. Jau 34 metus eina jinai, bet 
pats Kostas kartą pasakė:

— Kokia čia bala, kad tu ne- 
sensti, ir gana!

Ak, ji šitų žodžių nepamirš, nors 
tai buvo pasakyta prieš gerą pen
ketą metų.

Ūmai pakilusi pempė pabaidė 
Bulonėlį, bet abu griebėsi laikyti 
už pavadžių. Ir sugriebė Kostas už 
Apolionijos rankos.

Tuo metu perskrido Kosto gal
voje tai, ką jis per keletą metų 
smulkiai apgalvojo. Nors ji ne iš

Po pamaldų Daubaras atsirišo Į 
Bulonėlį, geroką duobę iškapsčiusįl 
prie tvoros stulpo. Jisai kiek lū-1 
Jcuriavo, kol pasipylė visi iš baž- j 
nyčios, norėdamas ryto saulėje 
pilna risčia perjoti miestelį. Ir dau
giau raitųjų žlegsėjo purvynu, 
stumdami pėsčiuosius, ypač mergi
nas, pasislinkti nuo tykštančio 
purvo.

Tik išjojus iš miestelio, prie pa
sisukimo, Daubaras pamatė būrį 
margų skarelių. Tarp jų jisai pa
žino Tauterio Apolionijos skaisčiai 
mėlyną skarelę. Taip, tai jinai.

Visu greičiu paleido prie tvoros 
nusistovėjusį Bulonėlį. Vidury ke-1 
lio spindinčiuos vandens klanuos 
švystelėdavo Kosto veidas, ir tai 
jam patiko. Artėjo Apolionijos 
skarelė, o Bulonėlis tiesėsi visu 
ilgiu, net už griovių nutėkšdamas 
purvą.

vėžėsi, Bulonėli, — kalbėjo baigęs 
valyti ir paruošęs balną.

Sesuo Lucija prie lango valė 
kaulinę apykaklę, baltą rankšluostį 
paspiaudydama, rūpestingai' trynė 
prakaito pageltintą apykaklės vir
šų.

Ant stalo krašto kabėjo laidy
tos kelnės, melsvi marškiniai su 
raudonais žiedeliais, o- kambaryje 
buvo kaupu neseniai iš lauko at
neštų skalbinių ir laidomo milo 
kvapo. Šitas švenčių kvapas už
liejo pirkią, kartu su besileidžian
čios saulės spinduliais, kurie kri
to ant baltai dažyto pečiaus ir len
tynos, prikrautos apverstų dubenų. 
Neseniai plauta eglinė lentynos 
lenta, atrodė, kaip iš vaško lieta, 
o dviejų stikliukų kraštai žėrėjo 
ugnimi.

Kai sesuo pravėrė langą, Dau
baras jau norėjo pasakyti, ar tai 
ne per anksti, nes jisai geidė ią 
švenčių kvapą ilgai tausoti, bet 
vėlyvo vieversio daina čiurkšle 
užliejo kambarį.

Daubarą apėmė žodžiu nenusa
koma dvasia; jis norėjo ką nors 
labai gero pasakyti Lucijai, už jį 
devyniais metais vyresnei viena
akei seseriai, bet jo tyli natūra 
nesurado žodžio. Tik po geros va
landėlės, skusdamasis kietą barzdą 
surado pratartį:

— Jau į pavasarį ir Bulonėlis. 
Kai šukavau uodegą, tai kad kil
stelėjo koją, ir atsiprašant...

— Ką gi daugiau, nugi peršer- 
tas, nusistovėjęs. Dar, žiūrėk, pa
sisaugok, Kostai.

Praeidavo ištisos dienos, žodžio 
neprasitarus, nes abu lėtakalbiai. 
gi Velykų išvakarėse ir seseriai 
užteko šios šnekos. Ji dar kartą 
perkilnojo visus brolio drabužius, 
sudėliojo ant kęstom kojom tvir
tai stovinčio suolo.

Brolis žvilgtelėjo ir iš priemenės 
atnešė prieš pietus nuvalytus ba
tus. Prie suolo pastatyti batai už 
baigė rinkinį, kuris laukė anksty
vo ir pavasariško ryto, kai visa 
tai pakels kažin koks retas ir lau
kiamas jųjtĮ savininkas.

Anksti rytą sesuo palaikė Bulo
nėlį, kol Kostas užsėdo. Dar prieš
aušrio metu sesuo ilgokai stovėjo 
tarp vartelių, girdėdama kanopų 
žlegsėjimą kelio purvynu. Viena 
akimi ji ilgai žiūrėjo į vienišą 
žvaigžde, šiaurėj, dar neužgesusią, 
toj pusėj, kur nutilo Bulonėlio 
žingsniai.

Portretas (aliejus)Vytautas Kasiulis

Bet tarp džiaugsmo ir nelaimės 
nepalikta ir uodo snapui vietos. 
Bulonėlio kojos susipainiojo, ir jis 
virto keliais apsivertimais, visu 
ilgiu išmesdamas Daubarą į pur
vyną. Laidytos kelnės, apsiaustas, 
baltos pirštinės .. .

Bulonėlis, nelaukdamas savo šei
mininko, pasileido viduriu kelio, 
■bet artėdamas prie klykiančio 
merginų būrio, liuoktelėjo per 
griovį. Šodamas įkėlė koją tarp 
pavadžių ir sulėtino žingsnius.

Visos merginos išsimėtė pake
lėje, o Apolionija, peršokusi per 
griovį, sugriebė Bulonėlio pava
džius. Nelaukdama Kosto, ji pa
kėlė arklio koją, purvina ranka pa
tapnojo į arklio gražų kaklą.

Kol priėjo visas purvinas Kostas, 
ji keletą kartų žiūrėjo į savo vei
dą arklio akyje, kiek susirūpinusi 
dėl savo per plataus veido.

— Tai nesuvaldomas arklys, — 
tėrė priėjęs Kostas.

— Kuiną kiekvienam lengva su
valdyti, — atsakė Apolionija.

Tai labai patiko Kostui. Gerai 
pasakyta, - nesgi gerus, puikius 
arklius ne visi suvaldo.

— Kai taip nešasi, tai kaipgi 
balne išsilaikyti, — žiūrėdama į 
Kosto purviną veidą, teisino Apo
lionija. 

gražiųjų, bet tvirta, darbšti mer
gina, ne per daugiausia * kalba ir 
vis ilgą sijoną nešioja; Žmonės 
kalba, kad jos kojos esančios per 
storos, bet jis suvokia, kad tai 
senų gerų laikų papročių liekana. 
Ir tai jam artima, nes jam, penk- 
ton dešimtin įkopusiam vyrui, ne
pritiktų visokios padryskai trum-' 
pasijonės. •

Įėjus į kaimą, jį užkalbina ir 
stebisi, kas ir kaipgi taip,- visiems 
Daubaras smulkiai aiškina, vis su
bardamas nesulaikomą Bulonėlį. 
Art! jųdviejų stovinėja ir Apolio
nija, nes ji turį būti liudininkė ir 
savu žodžiu pasakyti, kaip šoko 
Bulonėlis, kaip tai buvo pavojinga. 
Ir joks raitelis nebūtų balne išsi
laikęs.

Po to Apolionija nuleidžia akis 
ir didelio batuko galu stumdo 
grufhstelį arba plaka purvo košelę. 
Tada Kostas lėtai, bet tvirtai ir 
pasigėrinčiai apsako, kaip Apolio
nija sumetė šokti per griovį, puo
lėsi prie Bulonėlio, tkuris galėjo 
visas kamanas sutraukyti, kaip su
laikė be baimės beveik laukiniu 
pasivertusį arklį

— Tai ką jau čia, toks geras 
arklys, ką gi jis man, — kukliai 
aiškina Apolionija..

Taip kalba ir dėsto beveik prie

kiekvienų vartų, nes visas kaimas 
jau žino Kosto kritimą, arklio su
gavimą.

Kosto Daubaro ir Tauterio sody
bos pačiam gale kaimo. Prie Kosto 
vartų sustoja abu, ir Kostas norė
tų kaip nors padėkoti ar pasaky
ti... Trumpai drūtai pasakyti:

— Aš tave noriu vesti, arba: 
būk mano pati.

Bet tai visai užima žadą. Gal 
tai pastebėjusi, o gal savo mote
riško tvarkingumo vedina, Apolio
nija išima tarp sermėgos atlapų 
jau apdžiūvusį purvo gabaliuką.

— Truputį aptaškyta, — pasako 
jinai.

— Kelnės tai visai mažai, — at
sako Kostas.

— Jeigu kada ką pavalyti ge
riau ar ką pašvarinti, tai jau ga
lėčiau ir aš, — nueidama pasako 
Apolionija. — Seseriai su viena 
akia — nelengva.

Kostas neturi ką atsakyti. Bulo
nėlis, lyg išvaduodamas iš tų rei
kalų, patempia šeimininką prie 
tvarto.

Gražiai nuvalęs kojas šiaudais, 
ištrynęs balno nugulėtą nugara, 
Daubaras apkabina arklio galvą ir 
pabučiuoja netoli akies.

Po to labai tyliai pasako:
— Atvelykį su Motieka einu 

piršlių...
Išėjus į diendaržį, kaitina saulė, 

būrys musių pakyla, suskambėda- 
mos metalu. Kažin kur liejasi vie
versio dainos. Daubaro pečiais nu
bėga šiltos skruzdėlės, ir jis su
meta, kad gyvenime yra daug šio 
ir tq gero.

Aleksis Rannit

VYTAUTAS 
KASIULIS

Dailininko suruoštų parodų Bad Se- 
gebergefcKylyje ir Hamburge proga

Lietuvos jaunos menininkų kar
tos atstovas išeina iš impresioniz
mo. Tuo nereikia stebėtis. Impre
sionizmas nėra sapnas, kuris, ryto 
aušrai pradedant brėkšti, virpė
damas išnyksta, kaip kad dauge
lis manė. Prancūzų impresionistai 
ir jų pirmtakai yra geriausi moky
tojai jauniems dailininkams. Bet 
ne poezija ir šviesos žavesys, 
kuris vaizduojamąjį objektą supa, 
yra tikslu ir turiniu Kasiulio dar
bų. Jo tikslas yra apipavidalini
mas patsai, o kelias g<fli būti im- 
presionistiškas arba ekspresionis- 
tiškas.

Kasiulis valdo ypatingą jėgą ge
ro piešėjo,' — bet jautrus koloris- 
tas jame nori piešinį apgalėti. Iš 
šito dvilypumo auga vidinė kova 
dėl vaizdavimo formos, ir per sten- 
gimąsi, kovą ir kančias yra gimę 
visi šios parodos paveikslai. Kur 
dailininkas savo ieškojime realy
bę sugauti savo modelį nori 
atvaizduoti visai tiksliai, — nuga
li piešėjas. O kur šviesos vaizdinės 
formos paveikslo problema tampa, 
— triumfuoja, tapytojas. Dažnai 
tarp piešimo ir kolorizmo — 'šių 
„nedraugingų" brolių — eina kova 
dėl rafinuotos lygsvaros. Kasiulis 
daugumoj pradeda šviesiais tonais 
impresionistiškai dirbti. Iniciaty
vinė kūrybinė jėga veda vėliau į 
tamsesnes ir sunkesnes spalvas — 
iki šviesa paskęsta tamsoje.

Paskutiniais metais jo paletė pa
sidarė žymiai lengvesnė ir švie
sesnė. Šitoje kolekcijoje išstatyti 
darbai yra atlikti pastele, Maurice 
Quentin de la Tour numylėtąja 
technika. Laiko sąlygos čia spren
džiamai prisidėjusios.

Pastelė savo ritmu veikia -žiū- , 
rovą labiau jaukinančiai nei alie
jus. Paviršiaus švelnumas yra Iš
tiestas virš spalvų lyg lengvas šy
das. Kasiulio nepaliečia pavojus, 
kurį pastelės tečhnika savyje sle-
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pia, — tapti minkštu, tuščiu, ba
naliu. Tonų šviesos jėga kyla pas 
jį iki turtingų, pilnų garsų, kurie 
yra įjungti kontrasto tarp šviesos 
ir tamsos įstatymui.

Edouard Manet yra jo mėgia
miausias tapytojas. Jis ieško savęs 
Manet'e, Daumier'e, Gėricault’e ir 
Delacroix'e, kaip Cėsanne ieškojo 
savęs Greco'e arba Goya Vėl<ts- 
quez’e ir Rembrandt’e. Jis stebi 
save ir nori pažinti savo kūrybinę 
sielą. Ir jis norėtų atidengti visas 
jos paslaptis, mažąsias ir dideles. 
Jo kaip menininko vystymasis yra 
keliavimas nuo problemos. Jis yra 
ieškantysis. Ir kažin ar nėra .gra
žiau savyje nešioti amžiną tiesos 
siekimą, ieškoti ir klysti, nei tiesą 
sugauti, ją šaltai ir metodiškai iš
naudoti, ir neturėti kelio toliau?

Amatininkiškai Kasiulis yra la
bai vykęs. Stilius jam atrodo esąs 
kultūros substancija. Bet stilių tu
rėti reiškia taip pat nesijausti šio 
kultyvavimo suvaržytam, save vi
diniai išlaisvinti ir galėti viską pa
miršti. Tai jis gali. Dovana žėrin
čios sentencijos, jautrumas niuan
sams, — jis aukoja kartais abu iš
raiškos dėlei Darbai artėja tada 
ekspresionizmui, išraiškai, charak
teriui. Ir van Gogh’o žodžiai tam
pa gyva iliustracija: „Pradžioje ne
vaisingai kankinamasi, siekiant 
sekti gamta, o baigiama kurti, ty
liai iš savo paletės semiant, ir 
gamta seka savaime".

Mes mylime elementarius geni
jaus pasireiškimus, ir yra gerai, kai
„civilizuotas" menininkas nesibijo kūryba. Prisiklausydama virš lai
buti „negražiu". Nes matomame ko melodijos, menininko siela vis 
grožyje žavi mus tiktai tas, ką naujai semiasi sau jėgos ir save 
mes kaip paslėptą jame nujaučia- Į mato stebėtoju ir veiksniu josios 
me: tai, kas neregima. I apipavidalinimo.

Vytautas Kasiulis Muzikantas (aliejus)

Jurgis Baltrušaitis

GRAŽINAI MATULAITYTEI
(Iš nepausdintų eilėraščių)

1
Matau, kad Tamstai Dievo duota 
giesme apšviesti žemės puotą, 
ir kas tai žino, tas žinos 
stebuklą vyturio dainos ...

Ji švinta dvasiai, gydo širdį, 
ir. kas tarp ašarų ją girdi, 
prikeltas aušrai, paragaus 
slaptingos pasakos dangaus.

2
Kas liūdnas vargšas turi būti 
ir ką slogina dienos juodos, 
širdy tegirdi šį skudutį — 
ir susilauks gyvos paguodos ...

Nes pats skudutis mano klausos, 
kaip gerbia žvaigždės žemės žiedą 
ir ką slaptingos Dievo dausos 
poeto širdžiai tyliai gieda.
1934 m. lapkričio 29 d.

Bet ne tiktai pagrindines proble
mas, spalvą ir formą apvaldo šita 
energinga ranka. Jo meilė priklau
so žanrui, žmogiškai buičiai; pei- 
sažas lieka jam svetimas. Šių pa
veikslų problema nėra jokia ypa
tingai komplikuota psichologija, 
joks sudvasinimas kūno arba s’*- 
kūnijimas sielos. Kasiulis z nėra 
joks Munch'as ir taip pat joks 
Wiiralt’as. Jis yra jis patsai. Ir jis 
šypsosi, juokiasi satyriškai ir kar
tais truputį droviai, geriausiai ir 
laisviausiai iš savęs paties savo 
portretuose. Deja, tik nedaugelį jų 
galima čia matyti, nes jo ankstes
ni kūriniai yra per karą žuvę. Ho- 
norė Daumier juokiasi atvira bur
na, pilnas sarkazmo ir didelės iro
nijos. Kasiulio juokas tylesnis. Jis 
noriau juokiasi uždaromis arba tik 
pusiau atvertomis lūpomis. Bet jo 
darbai yra persunkti gilaus jaus
mo groteskiškumui. Pas Daumier 
matome nukrypimą nuo meno pro
blemų ir perėjimą į agitatorlškas 
mintis. Jis yra kaltintojas. Pas Ka
siulį šito beveik visiškai neranda
me. Jam yra charakteringa tai, ką 
būtų galima pavadinti „taktu". Čia 
glūdi jo vaizdų veikimas ir mimi
ka. Jam taip pat nėra svetima to
ji sritis, kas jausminga, rimta, dra
matiška. Taip pat to, kas teatrališ
ka ir grynai lyriška, netrūksta. Bui
ties daugeriopumas atsispindi jo 
paveiksluose. Atsispindi ryškiai .r 

’stipriai.
Iš abipusio veikimo tarp subjek

to ir kūrinio dailininko ir žmogaus 
pažinime auga Vytauto Kasiulio

Vyt. Alantas

Naujas vaidmuo
— Prašau, — atsiliepė iš vidaus 

suerzintas vyriškas balsas, kai aš 
pabeldžiau į prof. Neveriūno kam
bario duris. Tą pačią akimirką 
durys atsidarė, ir pats šeimininkas 
atsistojo ant slenksčio.

— A, a, a, svečias nebuvėlis. 
Prašau, — paspaudė jis man ran
ką gan šaltai.

— Gal trukdau ...
— Nieko, nieko, prašau, — at

sakė, profesorius tokiu tonu, ku
ris aiškiai sakė: kuris velnias da
bar čia tave atnešė? — Prašau 
toliau. Čia, kaip matote, visa mū-1 
sų gyvenamoji erdvė, — mostelė
jo jis nedidelio kambarėlio link.

Aš žvilgterėjau į vidų ir iš kar
to supratau, kodėl profesorius ma
ne taip šaltai priėmė, bet grįžti 
buvo per vėlu. Kambario vidu
ryje sėdėjo gal kokių pusantrų 
metų visai nuogas bamblys. Man 
įėjus, jis tuojau paleido savo ka- 
karynę. Profesorius nežinojo, kas 
daryti.

— Žmona išėjo į krautuvę. Ko 
ji taip ilgai nepareina, man ne
aišku, — blaškėsi šeimininkas po 
kambarį, vengdamas mano žvilgs
nio. Tikrai, mano atėjima^ jam 
buvo labai nemalonus. — Ne
šauk,. tu, varliakoji, — riktelėjo! 
jis ant vaiko ir, matyt, nieko ge
resnio negalėdamas sugalvoti, pri-
bėgęs prie stalčiaus, pagriebė 
lėkštę ir peilį ir, atsiklaupęs ties 
vaiku, ėmė skambinti dainuoda
mas:

Tirli-bam, tirli-bam, 
Tai kad duosim tiem vaikam, 
kurie rėkia išsižioję;
Oi, nutilk tu, varliakoji!

Vaiką, matyt, tėvo muzika pa
veikė raminamai. Jis nustojo rė
kęs ir susidomėjęs žiūrėjo į tėvo 
gan komišką keverzojimąsi. Pas
kutinės stambios ašaros nuriedė
jo per pilnus, raudonus skruoste
lius, ir jis nusišypsojo su pasi
tenkinimu švabaldžiuodamas:

— Dal.
Nežinau, kiek laiko ta muzika 

užtrūko, bet, kai tėvas sušilęs at
sistojo, vaikas vėl pradėjo rėkti.

— Daug lengviau keletos de
šimtų studentų auditoriją suval
dyti, kaip tą pilvūzą, — tarė jis, 
šluostydamasis kaktą. — Bet pra
šau sėsti. Cha, nėra kur? Ant lo
vos. Šeimininkė ketino duoti kė
dę, bet nedavė. Sėsk ant lovos ir 
vaizduokis sėdįs ant sofos, cha. 
Šiais laikais tikrovės trūkumus 
reikia papildyti fantazijos padari
niais. Viskas nuėjo velniop: pen
kių kambarių butas, biblioteka, 
kurią visą savo gyvenimą rinkau, 
pianinas, paveikslai ... Labai mė
gau brangius ir vertingus meno 
dalykus. Galiu sakyti, į bibliote
ką ir meno dalykėlius visą savo 
turtą sukišau, o dabar, štai, ten
ka lindėti šioje palėpėje ir vaiz
duotis, kad gyveni prabangiuose 
rūmuose, cha. Ir tai dar gerai, kad 
tą urvelį gavome. Tik pagalvoki
te: kambarėlis, ir dar su virtuve 
kampe, cha. Ar ne didelė laimė? 
Visi mūsų pažįstami mums tokios 
prabangos pavydi. Idealų suliesė
jimas, cha. Pasakysiu, net in nebe 
suliesėjimas, bet visiškas bankro
tas. Visi žmogaus rūpesčiai pra
sideda ir baigiasi pilvu, drabužiu 
ir pastoge. Grįžome į urvinio žmo
gaus padėtį. Atrodo, kad žmogus 
sukūrė civilizaciją tik tam, kad 
ji pati save sunaikintų ir savo 
kūrėjui sprandą nusuktų. Tokios 
baisios tragedijos žmonija jau se
niai nebebuvo patyrusi. Kaip lai
kotės?

— Ačiū, skųstis negaliu. Ga
vau čia šiokį tokį palėpį ir lin- 
džiu.

— Cha, gavo palėpį ir skųstis 
negali! Visa pabėgusi Lietuva su

lindo į svetimus palėpius ir ne
siskundžia. Tikrai, mes esame 
kantrūs, o gal mūsų įgimtas hu
moras neleidžia mums pulti į de
speraciją.

— Kiek metų? — paklausiau 
žiūrėdamas į aprimusį vaiką.

— Greit bus šešiolikos mėne
sių. Baisus rėksnys.

Vaikas žiūrėjo į mane išsprogu
siomis akytėmis ir staiga nusišyp
sojo. Ir mes su profesoriumi nu
sišypsojome. Mat, kai vaikas šyp
sosi, suaugę taip pat kažin kodėl 
šypsosi.

— Na, opa, tu, zababone, — tė
vas pasodino jį ant lovos. Jis ėmė 
vaiką rengti.

Kambarėlis buvo tikrai nedide
lis. Pasieniais vienoje ir kitoje 
pusėje stovėjo dvi lovos, kurios 
užėmė beveik pusę kambarėlio 
erdvės. Prie lango stypsojo viena
kojis staliukas, uždengtas gražia, 
dar iš Lietuvos atgabenta stal
dengte. Ant staliuko gulėjo at
skleistas Šopenhauerio filosofijos 
veikalas. Prie durų, prisiglaudusi 
kampe, puodų ir puodukų apstaty
ta, stovėjo virtuvinė krosnelė. 
Ties ja ant ištiestos virvutės ka
bėjo sudžiautos moteriškos bei 
vyriškos kojinės ir vystyklai. Ki
tame kampe stovėjo pakrypusi 
spinta, apkrauta lagaminais, viso
kiomis dėžutėmis, indais ir viso
kiais kitokiais šeimyniniais reik
menimis. Kambario viduryje stovin
čiam vaiko vežimėliui vietos be
liko labai nedaug.

—Eik čia, zababone, aš tave 
aprengsiu, — šaukė profesorius 
vaikui, kuris vienmarškinis nurėp
liojo į lovos galą. — Eik čia 
tu, varliakoji!

Bet vaikas nė nemanė klausyti 
tėvo. Jis juokingai trypė apvalio
mis kojytėmis ir, žiūrėdamas į 
lubas, mykė iš pasitenkinimo. Ma
tyt, jam buvo labai malonu er- 
žinti tėvą.

— Nesuprantu, iš kur tos moti
nos tiek ir kantrybės ima, — mur
mėjo profesorius, stengdamasis su
sivaldyti, nes vaiko nesiskaity
mas su juo jį labai erzino.

Pagaliau jis pagriebė jį už ko
jytės, atsivilko prie savęs ir ėmė 
rengti. Vaikas rėkė, skerečiojosl, 
spardėsi, o tėvas įniršęs su juo 
kovojo.

— Nelaidyk kakarynės tu, par
šeli neraliuotas. Jei nenutilsi, iš

Eduard Wiiralt Tigras (aquatinta)

mesiu pro langą. — Jis priėjo su 
vaiku prie lango, ir vaikas staiga 
nurimo: gatvės vaizdas sudomino 
jį.

— Matai, tamsta, pasidariau au
klė, cha. Estetikos profesorius 
auklės pareigose. Įdomi tema ko
medijai, tiesa? Pabėgę iš tėvynės, 
mes visi pradėjome vaidinti nau
jus vaidmenis; tik, žinoma, blo
gesnius. Nuo universiteto kate
dros prie vaiko vežimėlio, cha. 
Gan įdomus salto mortale, po vel
nių, ar ne? Ačiū Dievui, nurimo,
— pastatė jis vaiką ant žemės, 
paduodamas jam žaisliukų. — Va, 
žaisk ir neverk. Jei rėksi, mau
mui atiduosiu. Negaliu pakęsti 
vaiko rėkimo, — kreipėsi jisq ma- 
ne. — Ypač nakti, kai vaikas ima 
rėkti, tai man žarnos ima vynio
tis: nors ant sienų lipk! Vaikai
— laimė, cha! Tą išmintį, be abe
jo, sugalvojo tie, kurie mato vai
kus tik paveiksliukuose gaudant 
drugelius, bet kurie patys jokio 
vaiko neturi. O dėl ko tėvai turi 
daugiausia rūpesčių, jei ne dėl 
vaikų, aš klausiu? Štai, tas pilvū
zas, rodos, sveikas, sotus ir pri
žiūrimas, o, žiūrėk, visą laiką 
žliumbia, gadindamas nervus tė
vams. Ko jam trūksta? Suaugusio 
akimis žiūrint, nieko, o kada jis 
būna pa-tenkintas? O jei truputį 
sunegaluoja, ima kosyti, ar šiaip 
kas pasidaro, tai močia jau ir pul
dinėja: gal gripas, gal plaučių už
degimas, o gal šiaip koks negan
das, klausia ji susirūpinusi, steng
damasi prisiminti daktaro patari
mus, kas vienu ar kitu atveju 
darytina. O tamsta manai, kad 
tame kambaryje tėvai šeiminin
kai? Ne, čia tikrasis šeimininkas 
štai, tas blerblys. Jei būtų di
desnis butas, galėtum nuo jo pa
bėgti į kitą kambarį, o dabar vis 
čia turi klausytis jo koncertų.

Tuo tarpu grįžo ponia Neve- 
riūnienė. Ji buvo dar jauna, gan 
graži ir, atrodė, energinga mote
ris. Jos rankose vaikas bežiūrint 
buvo aprengtas, apautas ir nu
praustas. Ir visa tai ji darė leng
vai ir greitai, neliedama prakaito, 
kaip profesorius.

Mes visi išėjome pasivaikščioti.
Tuojau už miestelio žaliavo pa

gal sureguliuotą upelį nusitęsusi 
jaunų berželių alėja. Ponia Neve- 
riūnienė iškėlė vaiką iš vežimė
lio ir paleido bėgtu Profesorius,
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jausdamas turįs atidų klausovą, 
vėl grįžo prie vaikų klausimo.

— Labiausiai mane erzina vai
kų egoizmas, — kalbėjo jis prieš
taravimų nemėgstančiu tonu. — 
Vaiko egoizmas yra tyriausias 
egoizmas, be jokių išskaičiavimų 
ir tikslo. Jį maitink, aprenk ir ap
švarink, o jis vis dar nepatenkin
tas, jam vis kažin ko trūksta. Vai
kas, rodos, man visą laiką sako: 
jei nenorėjai dėl manęs nervintis, 
tai nereikėjo manęs turėti. Ir nie
ko jam į tai negali atsakyti: jis 
savotiškai teisus. Bet kai kasdien 
ir kasdien tenka susidurti su jo 
amžinais užgaidais bei ašaromis, 
su jo uzorpatoriškomis pastango
mis viską daryti ne taip, kaip tu 
nori, o taip, kaip jis nori, su jo 
ramybės nepripažinimu, — vaikas 
didžiausias ramybės priešas, —pa
galiau, kai visą laiką matai vaiko 
akiplėšišką nesiskaitymą nei su ta
vo norais nei su daiktais, tai visa 
tavo aukštoji auklėjimo filosofi
ja vis dėlto eina velniop, ir vėl at
sistoja nuogos tikrovės klausimas: 
kam visa tai reikalinga?

Ponia Neveriūnienė, matyt, ne 
kartą girdėjusi savo vyro tiradas, 
tylėdama šypsojosi.

— Klausantis tamstos kalbos, 
atrodytų, kad tamsta esi didelis 
vaikų priešas, — pastebėjau aš.— 
Bet aš nenoriu tuo tikėti...

— Mes niekados nenorime ti
kėti, kol patys nepatiriame ant 
savo kailio, — atsakė jis karštai.'

Turėsi vaikų, pamatysi, Ir aš 
savo studentams kalbėdavau apie 
idealų meilę, bet idealai, susidūrę 
su tikrove, supliūkšta, kaip muilo 
burbulai...

Vaikas pasiliko užpakalyje, ir 
mes jį pamiršome. Tik staiga mes 
išgirdome vandens pliūkštelėjimą 
ir vaiko riksmą.

— Andriukas! — suriko ne sa
vo balsų vaikų priešas ir nubėgo 
atgal. Kai mes su ponia Neveriū- 
niene pribėgome, profesorius jau 
lipo iš vandens su klykiančiu vai
ku glėbyje. Vanduo jam varvėjo 
per drabužius, bet jis to visai ne
matė o tik glaudė vaiką prie sa
vęs, stengdamasis jį sušildyti.

— Nieko, nieko, Andriuk, tru
putį pasimaudei, ir tiek, — kalbė
jo jis švelniai. — Matai, jei ne
moki plaukti, nereikia eiti arti 
prie vandens .. . Nieko, nieko, pa
reisime • namo, persirengsime, Iš
gersime karštos arbatytės, ir vėl 
viskas bus tvarkoje. Ne, ne, plau
čių uždegimo nebus, nebijok, ne
sirgsi. Sušilsi ir vėl galėsi sveikas 
žaisti...

Taip kalbėdamas su savo vaiku, 
profesorius dideliais žingsniais 
nužingsniavo namų link, rodos, 
visai mus pamiršęs. Ponia Neve
riūnienė įkišo pirštą į vandenį ir 
tarė:

— Vanduo nešaltas, niekas vai
kui neatsitiks.

— Jis visada toks, — paskum 
ji pridūrė šypsodamasi. — Žo
džiais vienoks, o darbais toks, 
koks ir turi būti kiekvienas geras 
tėvas.

Juozas Mikuckis

Aš du kartu lankiau darželį: 
Kai saulė kėlėsi ir leidos. — 
Našlaitės ir nasturtos želia, 
Tik tavo ten nešypsos veidas.

Kurie nežinomieji vėjai
Bures tau drasko, daužo valtį, 
Tau prieš audras nenustovėjus, 
Kuriam krašte reiks išsikelti?

Ar, puolus ant skaudaus granito,
Viena tu ašarom papluši,
Ar, radus džiaugsmą užpelnytą, 
Svetur laiminga - pasijusi?

Bet kokia laimė, kuris turtas, 
Kurie čiurlenantys upeliai, 
Atstoti gali mūs nasturtas 
Ir mūsų kuklųjį darželį?!

Alb. Valentinas

LINKSMI
ĮVYKIAI SU ABRAKO KELNĖMIS
Bičiuli mielas, štai ko susilau

kėme! Atėjo laikas, kai mūsų 
moralistai suraukė kaktą, it devy
nias rūkštis išgėrę, ir sako:

— Suvis sugedo mūsų išvietotija. 
Štai tingi jau net ranką pakelti 
aukščiau peties... Tingi net be- 
prasižioti valgiui priimti. Iš dy
kinėjimo daugeliui galvoje gimsta 
visokios kombinacijos, malversaci- 
jos, komersacijos... Jei dalykai 
klostysis ir toliau šita kryptim, tai 
pradėsime dvokti užperu kiaušiniu.

Vadinasi, sugedo apgedo, pa
gedo kažin kas ... Atmename, 
kiek mūs Lietuvoje mielosios šei
mininkės turėdavo rūpesčių dėl tų 
užperų kiaušinių. Rodos, visi balti, 
gražūs ir nekliunksi. O čia .Val
gio* užkandinėje svečias, pradau- 
žęs kiaušinį, šoka piestu, trankosi 
baisiais perkūnais, šaukia policiją, 
gaisrininkus ir grasina pasikarti... 
Vadinasi, užperas! Ir gerai, kad 
tokių tagiškų įvykių nedaug pasi
taikydavo.

O kaip dabar? Pikti liežuviai 
kalba, kad ir visoki „buvę", taipgi 
tituluoti veikėjai bei moralistai iš 
„persikombinavimo* užperais pa
sidarę ... Sako baltas, ir šypsosi, 
ir gražiai apie moralę kalba, ir 
geresnio posto nevengia, o pamė
gink, sako, pradaužti kiaurai kiautą, 
tai neša kaip iš pragaro... Vadi
nasi, jau sugedęs arba užperas...

Todėl 'vienas idealistas neseniai 
pasakė:

— Vyrai, laikykimės! Jei dalykų 
eiga nepakryps gerojon pusėn, tai 
greitai iš visų dėžės kiaušinių ne
besugebėsime išrinkti sveikojo ...

Tai kaip čia dabar? Vadinasi, 
daugumas užperų ... Negali būti! 
Ir tu, pilkasis stovyklų bičiuli, pri
dėk ranką prie širdies (žinoma, 
jeigu dar netingi pakelti) ir pasa
kyk, ar visa tai yra teisybė. Žinau, 
kad pasakysi — ne! Ir dar kartą 
ne! Tai yra ne kas kita, kaip tik 
liguistas įsivaizdavimas ir įsikal
bėjimas, įtemptų ir pervargintų 
nervų reiškinys, įdomus ir ryškus 
karo sudemoralizuotos Europos 
psichologinis reiškinys. Tikreny
bėje mes tebesame tokie, kokie ir 
buvome. Visi mielieji papro
čiai ir geros tradicijos tebėra gy
vos ir žydi tarpe mūsų...

Antai, nuo Bambergo ateina 
garsas, jogei ten plyšo brogos 
katilai nuo priežasties baisaus 
garo spaudimo. Ir kas čia yra to
kio jaudinančio? Pačioje Lietuvoje 
ir dar linksmesnių atsitikimų bu
vo. Papeikiu' Slunkiui plyšo jau 
gatavas „munšeinas“, į statines 
supiltas. Tada suardė visas sta
tines, išgriovė kamaros sienas, o 
pačiam Slunkiui pypkę iš dantų 
išdaužė. Todėl nebeįvyko nė 
krykštynos, o pypkę berado tik
tai kitą pavasarį, ardami daržą, 
jau apipuvusią ... Tuo tarpu Bam
berge aukų negirdėti.

Kažin kokie reikaliukai sykį 
mane įginė į traukinį. Žiūriu, dau
gumas svietelio lietuviškai šneka.

— Sveikas gyvas, bičiuli, — už
kalbinau vieną iš eilės pasitai
kiusį tautietį. — Kur važiujate?

— Tai aš čia, paieškojimų rei
kalais keliauju, — atsakė.

— Ak, šitaip!... Žinoma, ieškote 
dingusių tėvų, brolių, seserų? ...

— Miltai!... Aš ieškau rūkomųjų 
popieriukų. Gal žinote, kur čiona- 
jos gauti didesnį kiekį?

Argi gali dabar dar kas sakyti, 
kad mes tingime ir ranką pakelti? 
Judame, krutame, kaip gyvasis 
sidabras.

Aną dieną ateina DP Abrakas. 
Jis priklauso prie idealistų. Naba

go viena kelnių pusė žalia, o kita 
nenustatomos spalvos ir perpus 
trumpesnė. Gi dugno visai nėra. 
Kur gerais laikais būta dugno — 
ten tik skylė. Susirinko ir daugiau 
nelaimės aukų: vienas dar tebe- 
dėvi KZ dryžuotą sermėgą, kitam, 
vietoje buvusių marškinių, tabaluo
ja ant kaklo belikusi vieniša apy
kaklė, susegta popierine sagele, 
o trečias ant vienos kojos avi ka
liošą virvele perrištą, ant antros — 
konservų, dėžutę. Kitą kartą Kaune 
šitokius vadino „džindžininkas".

J. Dobkevičiūtė-Paukštienė Mergaitės portretas (akvarelė)

bet manieji draugai šie — dori 
stovyklos visuomenės nariai, dar 
nepavirtę į užperą kiaušinį, tik 
neturį nei nachališkumo, nei aky- 
plėšiškumo ir jokių sugebėjimų 
vaizbystėje...

— Tai kas naujo? — klausiame 
Abraką.

— Yra nauji ir didi ženklai tei
sybės ir morblės atstatymo sri
tyje ...

— Šit kaip!..., — susiėmėm už 
barzdų. — Tai gal Raudonas s 
Kryžius jau pradėjo dalinti ameri
koniškus rūbus?

— Pradėjo, o ką veiks neda- 
liięs...

— Tai jau blogai, — pasakė 
anieji trys. — Geriau, kad neda
lintų: mažiau apkalbų, skundų ir 
nepasitenkinimo...

— Obersamagoningene taip ir 
padarė, — pareiškė nusiminęs 
Abrakas. — Valdyba tarp savęs 
ir artimiausių draugų išsidalino, 
ir kvit... Motyvai: vis tiek visiems 
nepakaks, ir, be to, mažiau darbo.

— Tai ką, žmonės, tur būt, labai 
patenkinti liko. Ar nesiuntė valdy
bai padėkos telegramų?.:.

— Jūs visi irgi moraliai supuvę, 
kaip pemykščios bulvės, — su
pyko Abrakas. — Jūs tokie pbt, 
kaip Brogaburge ...

— O kas tenai naujo beįvyko? 
Gal kas tikrai esmingo? ...

— Nukryžiuokite mane, jeigu 
žmonės nevirto besieliais mėsos 
gabalais ... Ten irgi dalino ... Pats 
sekretorius iš savo rankų įteikė 
vienam nupjyšėliu iįkartinos išvaiz
dos švarkelį ir pasakė sekančio 
turinio kalbą: pilieti DP, priim-

damas iš mano rankų šitą švarką,' pasakė Abrakas. — Tiesa, kelnių
gerai įsidėmėk, jogei nieko kilnes
nio nėra už artimo meilės jausmą 
ir kad labdaringumas yra aukščiau 
visų dorybių. Dėkok ir nešiok sau 
sveikas.*.. Vos užsivilkus, tuoj 
nukrito viena rankovė. Laimin
gasis to nė nepastebėjo, nes pir
mučiausia jis griebėsi švarko vi
daus kišenėn ieškoti, ar geraširdis 
amerikietis aukotojas nebus pa
miršęs kokį dolerį. Dolerio nerado, 
bet rado ten prisiūtą kauniškio 
siuvėjo Kuosaičio firmą ... Išryškė
jo, jog švarkelis prieš kelias 
dienas priklausė pačiam darbuoto
jui, iš kurio rankų jis dabar gau
tas. Su juo atliktos didelės bė
gimo kelionės, kasti apkasai, o da
bar buvęs numestas palėpėn. Bet

radus, gerą progą, jis dabar „tapo 
atvežtas iš Amerikos* ...

— Melas! Pieno milteliai!, — 
šaukėme mes. — Moralės saugo
tojai ir veikėjai su titulais to nepa
darys ...

Abrakas pasitasė savo neaiškios 
paskierties kelnes ir atsiduso:

— Nebėra idealizmo, moralė 
pakrypo kaip senas batas ... Gir
dėjau, kad vienoje vietoje vakare 
atvažiavo ir visus geruosius švar
kus pakeitė į skudurus. Paskui juos 
išleido į „loteriją*. Nuplyšę ideali
stai kapstėsi, kapstėsi po tuos 
skudurus, bet nieko ten nerado ir 
išėję pasakė: „Neverta berti žir
niais į sieną ..

— Jeigu vakare pamainė, tai, 
vadinasi, moralė tebėra aiškiai 
tiesi, — pareiškė tas dėvįs kaliošą 
ir konservų dėžutę. — Jei moralė 
būtų pakrypusi, tai pamainę jau 
būtų dienos metu... Lietuvoje 
pašto ženklus dienos metu pa
mainydavo ...

— Abrakai, — tarė kacetininkas, 
ar girdėjai jau, kad yra paleisti 
nauji šūkiai moralei atitiesinti?

— O kokie? — linksmai pa
klausė Abrakas.

— Kas turi trejas kelnes, tam 
dar reikia duoti ir ketvirtas; kas 
turi žieminį gerą ir vasarinį, to
kiam reikia pridėti dar ir pava
sarinį... O kas neturi jokio, tam 
jokio ir nereikia, nes vasara nebe 
už kalnų, ir gali palaukti... O ko- 
tiką skirti tik tokioms poniutėms, 
kurios turi ne mažiau jau kaip tris 
tokius kotiko apsiaustus. O kaip 
reikalai stovi su tavo kelnėmis, 
beje?

— Kelnes aš gausiu, — tvirtai 

problemą klibinant, pavaikščioti 
teko gerokai. Vis: ryt, ryti Bet pa
galiau pirmininkas pasakė: „Pa
duok pareiškimą, patvirtintą dviem 
liudininkais rimtais, jog iš to ma
tytųsi, kad paties kelnės tikrai 
yra nebesutaisomai blogos. Tada 
jau žiūrėsime.“ Tokį pareiškimą 
aš padaviau ir laukiu kelnių.

— Visai panašus atsitikimas bu
vo ir Lietuvoje, — pareiškė tas su 
viena marškinių apykakle. — Į 
labdaringą moterų seklyčią atėjo 
iš Pabaisko šimtametis senelis su 
dviem lazdom ir verkdamas pa
prašė iį senatvėje sušelpti. Lab
daringosios jam pareiškė, jog tuo 
atveju jis turi prastatyti pažymė
jimą iš savo valsčiaus savivaldy
bės, jog jis yra senas...

Kadangi vienišos kelnės visaip 
greit susitepa, tai vakare mūsų 
Abrakas jas išplovė ir pakabino 
sandėliukyje prie lango, idant gai
vus nakties vėjelis per naktį jas 
kiek pradžiovintų. Bet čia atsitiko 
tai, kas negalėjo atsitikti. Iš ryto 
atėjusi švaros tarnyba pamanė, 
kad tai yra tvarkingai padžiautas 
grindų plaunamasis skuduras, 
susiplėšė kelnes į tris gabalus ir 
ramiai sau- ėmė mazgoti kori
dorių ...

Kai atsikėlė Abrakas, tada įvy
ko skandalas, kuris nustelbė visus 
šių dienų pasaulio įvykius. Buvo 
iššaukti net gaisrininkai, tačiau nė 
tie čia savo gabumų pritaikyti 
negalėjo ... Susidarė delegačija, 
kuri nuėjo pas Raudonojo Kry
žiaus pirmininką paimti Abrakui 
skirtas kelnes.

— Žinote, pone pirmininke, su 
Abrako vargšėmis kelnėmis įvyko 
linksmi įvykiai... — pradėjo dele
gacija. — Todėl ir norėtumėm 
paimti jam skirtas kelnes iš 
Amerikos...

— Bet Abrakui kelnių nėra 
skirta, — pasakė pirmininkas.

— O kodėl? — nustebo dele
gacija. — Jis sakėSi, kad jam 
liepta paduoti pareiškimas su 
dviem liudininkais ir žadėta...

— Taip, aš žinau, — pasakė 
pirmininkas. — Matote, vėlesniame, 
valdybos posėdyje buvo jau nu
tarta, kad 'pareiškimų paduoti 
nereikia. O kadangi jis jau anks
čiau pareiškimą buvo padavęs, 
tai, vadovaudamies nutarimais, 
mes jam kelnių skirti negalėjome. 
Skyrėme tik, kurie be pareiškimų, 
ir liudininkų ...

— Bei, pone pirmininke, žmo
gus guli be kelnių...

— Nieko negalima padaryti... 
Matote, statutai, nutarimai,- proto
kolai ... Taip sakant, grynai iš 
formalinės pusės dabar nieko ne
galime pagelbėti...

— Taip, žinoma, — pasakė dele
gacijos narys ant vienos kojos su ■ 
kaliošu, ant kitos konservų dė
žute, — tojį „formalinė pusė* mūs 
neapleidžia nuo pat ciesoriaus 
Aleksandro I ponavojimo ga
dynės ... Mes tvirtai išlaikome 
visas'tradicijas, o neišmanėliai dar 
sako, kad mes sugedome ...

Kai delegacija liūdnu tonu, kaip 
pranešama našlei apie jos vyro 
žuvimą. Abrakui pranešė apie 
kelnių reikalus, idealistas sušuko:

— Duokite man atominę bombą 
— aš susisprogdinsiu!...

Bei kadangi atominės bombos 
stipriai saugomos ir ne taip leng
va ją gauti, tai mūsų idealistas 
dabar guli su pakilusia tempera
tūra... Jis laukia pirmosios pa
vasario perkūnijos ir mano, kad 
susikryžiuos žaibai, trenks baisus 
trenksmas, prasivers debesys ir 
pats dangus išmes jam geras 
kelnes...

Sunkus yra žmogaus kelias be 
kelnių'...

8



1946. IV. 20. Nr. 16 (28) 24 b u r i a 1 9 psl.

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
? KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Atėjo birželio septintoji. Pasku
tinė diena Lietuvoje. Iš ryto anksti 
dar nieko nežinojom, bet po pusry
čių atėjo Rothas su sąrašu ir išsi
vedė keturis žmones. Visi buvo iš 
mūsų bylos. Paskui grįžo ir pasi
šaukė mus tris likusius. Nusekėm 
paskui jį į ketvirtą aukštą, tikriau 
— pastogę, kur buvo gydytojo 
kambarys. Iš gydytojo kambario 
pamačiau išeinant St. ir kitus žmo
nes iš naujojo bunkerio. Irgi visi 
iš mūsų bylos. Jiems išėjus, prieš
kambaryje su mumis buvęs Heltkė 
liepė įeiti mums į vidų ir nusi
rengti iki pusės. Nusirengus uni
formuotas gestapietis atsargiai su 
pincetu pažiūrėjo, ar nėra plau
kuose utėlių. Aišku, norint galima 
visada jų nerasti, ir nė pas vieną 
suimtąjį jų nerado. Kai grįžom at
gal į celes, mums buvo aišku, kad 
tai buvo gydytojo patikrinimas 
prieš vežant į Vokietiją. Į kur veš, 
buvo vienintelis klausimas, kuriuo 
visi kalbėjomės. Po pietų mane iš
šaukė į viršų ir 216 kambary aš 
vėl pamačiau savo tėvą. Jis man 
rodė motinos laišką ir kalbėjo, kad 
aš būčiau drausmingas ir kad gal 
mane greit paleis. Vargšas! Jis' 
nieko nežinojo, o jam aš irgi ne
galėjau pasakyti, nes šalia stovėjo 
angelas sargas — Heltkė. Iš pasi
matymo pasiėmiau gerą paketą* 
maisto ir baltinių. „Kaip tik lai
ku!" galvojau. Vakare į bunkerį 
atėjo Rothas ir pranešė, kad ryt, 
anksti iš ryto, mes būsim išvežti. 

■Turim būt jau iš vakaro pasiruošę. 
Su savim galėsim pasiimti švarius 
baltinius ir maistą. Nešvarius bal
tinius ir turimas nuosavas antklo
des surišti ir, pridėjus raštelį su 
pavarde, palikti. Bus perduota na
miškiams.

Mes pradėjom klausinėti Rothą, 
kur mus veš.

— Vienus po žalia pušele pakiš, 
o kitus į KZ. Ten per kokius tris 
mėnesius visi nusibaigsit, — ir 
Rothas pradėjo mums piešti gra
žius KZ vaizdus, nuo kurių tikrai 
perdaug malonu nepasidarė.

Jam išėjus, susidėjau visus daik
tus ir apsivilkau nešvariais marški
niais, kad galėčiau daugiau marški
nių iš viso su savim paimti. Mai
sto, kiek galėjau, prisidėjau į ki
šenes, bet tai buvo tik mažesnioji 
dalis. Kitką pridėjau prie baltinių. 
Kai viskas buvo suruošta, nesino
rint kalbėt apie ateiti, kuri atrodė 
labai liūdna, pradėjau lošti'su J*, kor
tomis. Lošėm, berods, „kalabrijo- 
šiu", kuri išmokau Gestape iš J. 
Vladas iš viso niekad nelošdavo, 
nelošė ir ši kartą. Užgesinus švie
sa, sugulėm. Aš guliau su visais 
drabužiais, kad ryte, pakėlus, ga
lėčiau tuojau eiti.

Prieš ketvirtą valandą ryto pa
sigirdo komanda: „Kelt!” Tuoj bu
vo atrakintos celės, ir mes turėjom 
išeiti. Paskubom atsisveikinau su 
Vladu ir su J., bet turėjau tuoj 
nusisukti, nes pajutau, kad gerklėj 
darosi kartu ir akys truputį drėgsta. 
Man pasidarė gėda, ir aš nėatsisu- 
kes išėjau koridoriun prie kitu. 
Per kiemą mus nuvedė į naująjį 
bunkerį, kur jau stovėjo vienuoli
ka žmonių. Čia mums atidavė mū
sų dokumentus ir smulkius daik
tus.

— Visus paketus palikti čia! — 
įsakė Heltkė.

— Ir maistą? — kažkas paklausė.
— Sakiau viską, — pakartojo 

Heltkė.
Po vieną visus mus išvedė, be

veik nugaron įrėmę M.P. (Maschi- 
nenpistole), Kęstučio gatvėn, kur 
prieš įėjimą stovėjo autobusas. Vi
sus 18 ir dar keturis ne iš mūsų 
grupės sugrūdo į galą autobuso. 
Visa sargyba — 15 žmonių (su šo
feriu), ginkluoti kiekvienas M.P.

Kasselio lietuvių ,,Laisvės" teatro baletas

Vienas žiauriausių numerių buvo 
padarytas tam pačiam Rudokui. 
Negalėdami iš jo nieko išgauti, 
„dorieji* vokiečių saugumo poli
cijos valdininkai, kuriems, aišku, 
šiame darbe vadovavo prityręs 
specas Heltkė, surišo Juozą, jam 
prie nugaros pritvirtino specialią 
laidynę (prosą) ir įjungė elektrą. 
Kiek laiko truko tas prosijimas, 
Rudokas nebegalėjo pasakyti— 
neatsiminė. Rudokas buvo suimtas 
jau nebe pirmą kartą už pogrindžio 
veiklą, bet niekad nieko neprisi- 
pažindavo ir būdavo paleidžiamas. 
Viename ankstyvesnių tardymų jis 
buvo irgi žiauriai kankinamas, net 
iki tiek, kad, norėdami jį paleisti, 
turėjo palaikyti dar penkias die
nas, kol jis galėjo atsistoti ant ko
jų. Tada jam buvo pavartoję, be 
kitų „gražių* dalykų, suolą sąna
riams laužyti. Tai yra specialus 
suolas, ant kurio žmogus būna pri
rišamas, ir paskui įvairių sraigtų 
pagalba jam būna sukami sąna
riai.

Dar vienas įdomesnių dalykų 
yra korimas. Tik neišsigąskit! Ge
stapas labai saugoja tardomųjų 
gyvybę ir per tardymą už gerklės 
nekaria. Ne. Karia paprastai už 
rankų, bet ir tam yra du būdai: 
Jengvesnis ir sunkesnis. Lengves
nis yra tada, kai pakabinama už 
virš galvos surištų rankų. Pritai
kant sunkesnįjį būdą, rankos su
rišamos užpakalyje, ir tada paka
binama. Galima įsivaizduoti, kaip 
tada pakabintasis savo svoriu iš
narina pečiuose rankas. Mano 
draugas Jonas Mildažis (toliau aš

ir pistoletu, susėdo priešakyje. Iš 
pažįstamų buvo Heltkė, Paulius, 
Trakys. Kartu važiavo Trakio žmo
na ir mažas sūnus, kuris nemokė
jo. vokiškai... Užpakalinės durys 
buvo užkrautos dėžėmis ir laga
minais, ant kurių buvo vizitinės 
kortelės: ,,Johann Trakis, Inster- 
burg, Deutschlandstr. 44".

— Jei kas bandys bėgti, šaudy- 
sim be perspėjimo,.— pamokė mus 
Trakys.

Juokas. Tik nesąmonė būtų ir 
galvoti apie pabėgimą.

Autobusas pasuka į Vytauto 
prospektą ir paskui į Laisvės alėją. 
Dar anksti, ir žmonių gatvėse be
veik nėra. Mes pravažiuojam pro 
paštą. Be dvidešimt minučių penk
ta. Iki pasimatymo, mielasis Kau
ne!

Noriu parašyti porą žodžių apie 
tą „puikiąją* įstaigą — Gestapo. 
Nerašysiu apie žudynes KZ sto
vyklose, nes tai aprašys ten bu
vusieji. Mano tikslas yra ne tas. 
Aš noriu tik trumpai papasakoti, 
kokias pagalbines tardymo prie
mones vartojo gestapininkai, kai 
negalėdavo iš lietuvių nieko iš
gauti. Ir vis dėlto net ir su tokio
mis priemonėmis jie įstengė pa
laužti tik retą kurį.

Kinijoj, man teko taip girdėti, jei 
nusikalsta koks didžiūnas, jis būna 
baudžiamas ypatinga bausme: šau 
— šau. Šau — ša išreiškia mušimą 
su lazda į padus; kinai tai laiko 
garbinga bausme. Šį dalyką pa
naudojo ir Gestapas. Šau — šau 
per tardymus būdavo taikomas 
beveik visiems arba bent tiems, 
kurių reikalai būdavo šiek tiek 
neaiškūs. Apskritai, galima pasa
kyti, kad šau — šau sudarydavo 
Gestapo tardymų pagrindą. Vyk
doma buvo šitaip. Mušamasis pa
guldomas gražiai ant kilimėlio 
(visai kiniškai!) pilvu. Jo rankos 
virš nugaros surišamos už riešų su 
kojomis prie kauliukų taip, kad 
kūnas sudaro pagrindą, o rankos 
ir kojos šonines trikampio linijas. 
Tardomojo padai, aišku, be batų, 
esant jam tokioj padėtyj, žiūri tie
siog į dangų. Mušama supinta izo
liuota viela arba metaliniu vamzde
liu. Norma — 25, bet pagal reika
lą būna didinama. Juozui Rudokui 
įvarė rekordą — 118 kartų per vie
ną tardymą! Bjauriausias dalykas 
šiame reikale yra tas, kad su kiek
vienu smūgiu vis daugiau skauda.

Turėdami daug įtarimų ir nieko 
neišgavę su šau — šau, gestapi
ninkai rasdavo ir kitokių priemo
nių. Aš pats net nežinau jų visų, 
bet atsiminsiu nors tas, kurios bu
vo pavartotos mūsų žmonėms.

KAS GI TA
Persija yra buvusi labai karinga 

ir garsi savo karaliais —' karo va
dais, pvz., Nobuchodonosaru, Ba
beliu, kuris pasiekęs Afrikos 
Sacharą, Graikiją ir net Bul
gariją, bet kritęs, nes sienoje 
pasirodęs pranašingas rankos 
užrašas: ,,Mane, tekel, . ufra- 
sin". Vienas žydų pranašas jam 
išaiškinęs: ’„Dievas suskaitė-tavo 
viešpatavimo dienas, pasvėrė ir 
išdalins tarp persų." Darijaus lai
kais visa valstybė buvus padaly
ta į 20 sričių, kurias valdę kara
liaus vietininkai, vad. satrapai.

Persai mokesčių nemokėdavę, 
bet užtat, jie turėdavę tarnauti 
kariuomenėje. Turtingų persų sū
nūs augdavo karaliaus rūmuose, o ; 
suaugę sudarydavo karaliaus ka- j 
riuomenę. Persai nemėgę melo, 
vaikus mokę trijų dalykų: jodinė
ti, iš lanko šaudyti ir visados tei-

to iš 60 atstovų ir karaliaus — ša
cho, kuriuo nuo 1941 m. yra M o - 
homed Re s a Pahlevi. 1941 
m. rugsėjo mėn. visas kraštas bu
vo okupuotas sovietų ir britų ka
riuomenių, kurios šiais metais ko
vo 2 d. turėjo, iš Persijos pasi
traukti.

Visas kraštas padalytas į 20 pro
vincijų. Azerbeidžano provincija 
turi 106.605 km2,sostinė — Tabris 
su 213.000 gyv. Ši provincija yra 
tarp Kaspijos vakarų pajūrio, Už- 
kaukazio (Gruzijos), Turkijos ir 
truputį siekia pietinio Irako sie
nas.

Maždaug visos Persijos % gy
ventojų — persai; kita dalis susi
deda iš arabų, kurdų, turkų (ypač 
žymus kiekis Azerbeidžane). Vi
same krašte gyvena apie 6.000 eu
ropiečių ir 48.000 žydų. Dauguma 
gyventojų mahometonų tikėjimo; 
šiek tiek yra ir katalikų.

Viso krašto sostinė Tehera
nas su 531.246 gyv. (1940). Ka
dangi Persija gana kalnuota, o vi
durinėj daly didžiulės dykumos, 
dėl to krašte susidaro didžiuliai 
plotai visiškai nenaudojamos že
mės ir todėl kraštas mažokai ap
gyventas. Daugiausia gyvenama 
pajūriais, paupiais ir kalnų pa
šlaitėmis, iš kur tirpstančio sniego
upeliai sudaro palankias galimy
bes drėkinti laukams. Didžiausią 
Persijai problemą sudaro žemės 
drėkinimas, nes kur yra daugiau 
lietaus kritulių, arba kur palankes
nės drėkinimo galmybės, ten že
mė duoda labai didelį derlių. Dau
giausia sėjama kviečių (1.647.000 
ha, Lietuvoje — 208.000 ha), ryžių 
(188.000 ha), miežių (574.000 ha). 
1938/39 mt. medvilnės plotas užė
mė 257.000 ha. derliaus buvo gau
ta 400.000 tonų; tabaku 1938 m. 
buvo užsėta 14.000 ha, metinio der
liaus gauta 165.000 to; kiek ma
žiau auginama arbatos ir cukrinių 
runkelių. Miško visame krašte tik 
3%, kai, pvz., Lįetuvoj 17%, Vo
kietijoj 27¥i ir 1.1.

Krašto ūkyje labai didelį vaid
menį vaidina pievų ganyklos, ku
riomis dar ir dabar gana žymus 
kiekis gyventojų verčiasi gyven
dami klajoklių gyvenimą, klajo
dami drauge su savo bandomis, 
kurias daugiausia sudaro avys. Už
tat vilnų metinė produkcija 170.000 
to; iš jų daugiausia klajokliai na
miniu būdu gamina geriausius per
su kilimus; paskutiniu laiku gana 
daug persiškų kilimų pagamina 
modernūs fabrikai Tobris. Kirman, 
Sultanbade ir kt. miestuose, be to, 
iš aviu kailių išdirba karakulių 
kailius. Kaspijos pajūryje gerokai 
klesti šilko pramonė (1940 m. gauta 
2*/s mil. kg šilko).

1940 m. visame krašte buvo 
14.011.000 avių (Lietuvoje 582.000), 
ožkų — 7.119.000, galvijų 2.920.000 
(Lietuvoje — 1.144.000); asilu — 
1.180.000. arklių — 305.000 (Lietu
voje — 526.000; 1937 m). Žuvinin
kyste daugiausia verčiamasi Ka
spijos jūroje, o Persų įlankoje dau
giausia užsiimama perlų žvejyba.

Svarbiausi šiandieniai krašto 
ūkio šaltiniai — tai žibalo versmės. 
Iki šiol žibalo laukai daugiausia 
išnaudojami pietinėje Persijoje, jie 
priklauso vad. Anglo-Iranian 
Oil Co (AIOC). Šios b-vės di
džiausios versmės yra Masgid-Su- 
leiman (Maidan-i-Noftun). Kel uos- 
tan yra atvesta 131 km ilgio žiba
lo vamzdžiai. 1940 m. rafinerijų 
produkcija buvo 10‘/s mil. tonų. 
(Tais pat metais SSSR — 34.000.000 
tonų, šiuo metu apie 10.15 mil. to; 
USA — 227.000.000 to.) 1937 m. 
Chorassau ir rytų Masander žibalo 
laukai buvo perleisti koncesijai 
American-Iranian Oil Co. 
Ši bendrovė dar tik tyrinėja žiba
lo laukų versmes.

Nemažai iškasama anglių, gele
žies, vario, švino, nikelio, manga
no ir kt. žemės mineralų, bet visi 
šių turtų galimumai galutinai dar 
neištirti. Tenka pastebėti, kad, be 
žibalo rafinerijų ir kilimų pramo
nės, kita pramonė yra tik kūrimo
si pradžioje.

Geležinkelių tinklas labai men
kas, viso tik 2309 km (Lietuvoje 
1938 m. 2763 km, Latvijoje — 3.350 
km, Vokietijoje — 58.967 km).

Tai štai kaip atrodo šių dienų 
Persija, tas labai tipingas rytietiš- 
kumu kraštas, apie kurį dabar vi
sas pasaulis daug kalba ir kuris 
yra pavojingiausioj! taikai vieta!

jį visada vadinsiu taip, kaip mes 
visi jį vadindavom — Joneliu), po
grindžio spaustuvininkas, tokiu bū
du iškabėjo vieną kartą 30 minu
čių, o kitą kartą valandą. Praėjus 
dviem mėnesiams po to, jis man 
rodė dar vis ant rankų riešų pa
silikusias mėlynas apyrankes nuo 
surišimo. Pakabinus, kad kaban
čiajam nebūtų perdaug nuobodu, 
kartais gestapininkai po nuauto
mis kęiomis pastatydavo degančią 
žvakę ir, jei turėdavo ūpo, su gu
miniu bananu dar paskaičiuodavo 
šbnkaulius. Tiesa, Joneliui, ir į pa
dus mušant, buvo padarytas pa
linksminimas jungiant į nosį, vei
dą ar burną elektros laidus.

Visą šią meninę Gestapo pro
gramos dalį pravesdavo, kaip jau 
rašiau, specialistas Heltkė, kuris 
jausdavo ypatingą malonumą kan
kinti tuos „rupūžes lietuvius*. Helt
kė buvo vertėjas pas vyriausią tar
dytoją RaiKhą, kuris nustatydavo 
mušimo porcijas, bet Heltkė iš uo
lumo pridėdavo dar ir nuo savęs. 
Taip Heltkė tikrai puikiai vers
davo ... nuo kojų.

Tik maža dalelė čia yra apra
šyta kankinimų, kuriuos Gestapas 
darė žmonėms. Bet aš ne pirmas 
ir ne paskutinis esu, kuris tai apra
šo. Nėra įmanoma vienam žmogui 
viską aprašyti ir atidengti, bet aš 
tikiu, kad visų žmonių, nežiūrint, 
kokių jie būtų tautybių ar pažiūrų, 
pergyvenusių šį pragarą Gestapo 
ūsiuose, kalėjimuose, koncentraci

jos stovyklose, tikslas bus vienas: 
demaskuoti vokiečių niekšiškumą.

(Bus daugiau)

A. Rotulietis

PERSIJA?
sybę, sakyti. Mėgę vyną. Svar
biausius reikalus spręsdavę poky
liuose. Persai save laikę visų žmo
nių geriausiais, pašauktais valdyti 
v?są pasaulį'. Neturėję nei maldyk
lų, nei aukurų, nei dievų stabų. 
Vyriausiam dievui aukas sudėdavę 
sunešdami ant kalnų ir žiūrėdami 
į dangų, nes dangus — ju dievas. 
Aukos būdavusios dedamos be 
triukšmo, visiškai ramiai.

Dabartinė Persija savo 
teritoriniu dydžiu maždaug prilygs
ta trims Ispanijoms arba dviem 
buvusioms Hitlerio Vokieti joms. 
Jos plotas — 1.643.558 km2 su 
15.055.000 gyv. Viename kilometre 
gyvena tik 9,2 žmonės (kai, pvz., 
Belgijoj — 281,6; Bavarijoj — 
166,1; Lietuvoje — 48,4). Kraštas 
valdomas parlamento, vadinamo 
tautiniu susirinkimu, iš 136 atsto
vų, renkamo kas 2 metai (balsuoja 

i tik vyrai, sulaukę 20 metų), sena-

9



10 psi. Žiburiai 1946. IV. 20. Nr. 16(28)

Dr. A. Čerškus

NEMIGA
Kare ar taikoje stiprius ir atspa

rius nervus išlaiko* tie žmonės, ku
rie gali džiaugtis giliu, gaivinančiu 
miegu.

Visose tautose miegui skiriama 
daug reikšmės. Graikai laikė mie
gą dievu (Hypnos). Šekspyras mie
gą vadina nuovargio vana, ser
gančios sielos balzamu, šaknimi 
visų jėgų. Šopenhaueris sako: 
„Miegas žmogui yra tai, kas laik
rodžiui užsukimas.“ — „Tavo šios 
dienos budrumas", sako Fechner, 
„priklauso nuo vakarykščio miego; 
juo giliau tu šiandien užmigsi, juo 
rytoj šviežesnis atsikelsi, ir juo bu
dresnis nubusi, juo vėl geriau mie
gosi."

Tai kas gi yra tas natūralus mie
gas? Pradėsime nuo to, ką kiek
vienas žmogus apie miegą žino. 
Vakare einame į lovą, kad kitą 
dieną būtume švieži prie darbo. 
Į miegą žiūrime kaip į išimtinį są
monės stovį, kuis natūraliu gy
venimo ritmu kartojasi kas 24 vai. 
ir kiekvienam suaugusiam viduti
niškai atima 8 vai.

Žmoguje pasireiškia pavargimas 
ir nuovargis. Šios dvi sąvokos 
yra skirtingos, antroji yra aukštes
nis laipsnis pirmosios. Po pilno 
pastangų kūniško ar dvasiško 
darbo jaučiame darbingumo suma
žėjimą, t. Y. pavargimą, bet nesame 
tiek išsisėmę, kad norėtume mie
goti; dar nereikalinga visiško atsi- 
palaidovimo ir atsigavimo, kad vėl 
su naujomis grįžtume prie darbo. 
Ilgainiui tokio poilsio nebeužten
ka, jjasidaro reikalinga pagrindi
nė ramybė vėl atgauti elastingu
mui, pasireiškia nuovargis ir pa
reikalauja savo teisių, t.y. miego. 
Jai ne išimties stovis, bet gamtiš
kas sunaudotų jėgų papildymas ir 
centralinis nervų sistemos energi
jos atstatymas. Abudu, nuvargi- 
mas ir nuovargis, veda prie kū
niškų jėgų sumažėjimo, o išvargi- 
mas iki miego yra visiškas nebe- 
sugebėjimas toliau kūniškai, ner
viškai ir dvasiškai veikti. Muskulų 
nuovargį galima pašalinti masažu. 
Masažas gausiai aprūpina raumenį 
šviežiu, deguonio ir maisto turinčiu 
krauju, pašalina nuo darbo susi
dariusius susinaudojimo produktus. 
Panašių priemonių dėl centralinės 
nervų sistemos mes nežinome, 
nors yra neabejotina, kad nuo 
darbo nuodingi medžiagos produk
tai ir čia susirenka. Jos, tos nuo
dingos medžiagos, smegenų mai
tinimo medžiagų apykaita, kraujo 
priplūdimą ir tuo pačiu jų funkcio
navimu, apsunkina ir tiesioginiu ar 
netiesioginiu būdu veda prie sme
genų anemijos, kuri yra pirmoji 
sąlyga miegui, lą tikrųjų miege
konstatuojama kraujo spaudimo ir go laikas. Paties kūno erzinimai 
širdies darbo sumažėjimas, kūno naktį normaliai irgi sumažėja, kaip,

šilumos pulso greičio ir kvėj^avimo 
sulėtėjimas, kvėpavimas pasidaro 
paviršutinis, refleksai iš dalies 
išnyksta, veikimas žarnų, inkstų, 
taip pat visa medžiagos apykaita 
sumažėja, pagaliau išnyksta visi 
valingi judesiai. Mes matome, kad 
visi vegetatyviniai procesai eina 
prie nulio, o taip pat ir psichomo
toriniai. Reikalinga išjungti visas 
gyvybines funkcijas norint organiz
mui grąžinti pilną atsigavimą.

Natūralaus miego eiga: po trum
po pereinamo laiko gilus miegas, 
kuris tęsiasi kelias valandas, prieš 
rytą miegas paviršutinėja, ir pa
galiau atbudimas su atsigavimo.

Regensburgo lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupė

šviežumo jausmu. Koks yra sąmo
nės būvis miege ir dvasinis stovis 
užmiegant? šitoje stadijoj mūsų 
Aš jutimas, sąmoningumas prade
da silpnėti, dienos įspūdžiai darosi 
neberyškūs, trapūs. Valingas min- 

l tijimo idėjų ryšys vis daugiau ir 
daugiau atsipalaiduoja nuo neva
lingos vaizduotės. Jutimų erzinimas 
iš kūno paviršiaus ar aplinkumos 
įmigimo laike pasiekia sąmonę ne 
kaip toks, bet daugiau kaip iliuzija 
ir tampa medžiaga sapnui. Šitoj 
miego stadijoj žmogų galima leng
vai nubudinti, nes miegas dar ne
gilus. Pirmas ir paskutinis miego 
periodas yra palankūs sapnams. 
Bet ir giliame miege nėra sapnas 
negalimas. Pravartu priminti, kad 
jutimų erzinimas, kaip sapno ele
mentas, prisideda prie užmigimo 
greitumo, miego ilgio ir jo gilumo. 
Gyvas kūno erzinimas iš aplinku
mos gali užmigimą užtraukti ir Jį 
padaryti neramų. Ramybė svarbu, 
todėl naktis ir tėra normalus mie-

Eichstatto lietuvi ų choras gamtoje

pvz., virškinimas ar inkstų veiki
mas. Iš čia aišku, kaip netikslu yra 
vėlai vakare gausiais sunkiai 
virškinamais valgiais apsisunkinti. 
Reikalinga atitinkama miego tem
peratūra, grynas oras, pakanka
mas ruimas, ne per šiltas ir ne per 
šaltas apsiklojimas.

Svarbus miego trukdymo šal
tinis yra pagaliau žmogaus dva
sinis stovis. Kaip svarbu yra, kad 
žmogaus kūnas būtų pusiausvyroj, 
kad nebūtų užmigimo ir miego 
trukdymo, taip yra svarbu išskirti 
visa tai, kas žmogaus sielos pu
siausvyrą ardo. Čia priklauso visų 
rūšių susijaudinimai, ypač rūpes
čiai, baimė, pyktis, dvasinis įtem
pimas, taip pat džiaugsmingi su
jaudinimai, labai gyvi prisimini
mai, jaudinanti vakarinė lektūra, 
vakarinis užsiėmimas mokslinėmis 
problemomis, pagaliau kūniškas 
jiersidirbimas ir nervinis išsierzini- 
mas. Ligos, karščiavimai, bendra 
bloga savijauta, skausmai visada 
ardo gerą miegą ir pablogina 
ligonio stovį, nes vietoj reikalingo 
atgaivinamo poilsio gaunasi ma
žai beturimų rezervinių jėgų 
išeikvojimas. Todėl ligoje geras, 
gilus miegas yra būtinas.

Miego vairavimo centras yra 
smegenyse, tik ne smegenų žie
vėj, nes čia yra dvasinis funkcijų 
centras. Miego centras yra tarp 
vidurinių ir tarpinių smegenų.

Kokios priežastys yra nemigos? 
Šitos priežastys skirstomos į vidu
jines ir išorines.

Vidujinės priežastys. Nemiga 
nėra savistovi liga, bet yra dalinis 
jos reiškinys. Kiekviena kūninė 
liga visada daugiau ar mažiau 
sutrikdo miegą, bet tai yra laikinas 
reiškinys ir nesudaro jokios gydy
mo problemos. Kas kita nervin
gumas. Jis padaro ilgai besitę
siantį miego sutrikimą. Jis gali 
būti įgytas, bet daugiausia yra 
įgimtas arba paveldėta dispozicija 
prie nervinio silpnumo, neuropa- 
tinis apsunkinimas, nervinė menka- 
vertystė, gauta iš prigimties. Tai 
yra sugadintas paveldėjimo pra
das. Šitoji nervinė menkavertystė, 
esant geroms gyvenimo sąlygoms, 
gali visai aiškiai ir nepasireikšti, 
bet blogos gyvenimo sąlygos iššau
kia stiprų suirimą — mes sakome 
pasidarė žmogus labai nervingas.

Nervinė nemiga yra^tik vienas 
atskiras reiškinys visame nervin
gumo simptomų komplekse. Svar
biausia nervingumo rūšis yra neu
rastenija; tai yra nervų nusilpimas 
ir toji nervinė substancija nebe- 
taisyklingai reaguoja į jai statomus 
tiimmas iššaukia tokią stiprią reak
cija pasireiškia dvejopu būdu. 
Menkas pagal stiprumą ir ilgį jau
dinimas iššaukia tokia stiprią reak
ciją, kuri suardo nervinę ir dva
sinę pusiausvyrą, sudaro ilgai ne
malonų jausmą. Toliau, nervinis 
darbingumas ir nervinė atsparumo 
jėga yra tokie menki, kad per 
greit pasireiškia išsisėmimas, ner
vai didesnio įtempimo nebeišlaiko, 
nervinė sistema tampa perjaudinta. 
Sis pusiausvyros sutrikimas tęsiasi 
ilgai, pusiausvyra pasidaro nebe- 
stabilė, bet labile. Nervų sutrikimo 
priežastys ne visada lengvai 
pastebimos, nei išorinės — egzo- 
geninės, nei vidujinės — endo
geninės.

Neurastenijos priežasčių ir reiš
kinių yra daugybė. Nemiga ir yra 
tik vienas gal labiausiai ligonį 
varginąs ir savo atkaklumu ilsinąs 
ir silpninąs simptomas, kuris pri
verčia kreiptis į gydytoją, 
atsiranda nemiga? Pas 
vinguosius yra padidintas 
zinimas, išsisėmimas, darbe 
rastenikai išeina greitu nervinių ir 
dvasinių jėgų sunaudojimu, parei- 

|kalauja rezervinių jėgų — gaunasi

Kaip 
ner- 

suer- 
neu-

išsisėmimas su perjaudinimu. Kiek
vienam sveikam žmogui perjau- 
dinimas duoda vakare normalų 
nuovargį, nervingam dažnai jo 
nebesti, vietoj normalaus patrau
kimo į miegą gaunasi neramumas, 
susierzinimas, apsunkintas užmigi
mas, neramus, dažnai su pertrau
komis miegas, paviršutinis, žmo
gaus neatgaivinąs.' Žmogus nu
bunda ryte nelinksmas, pavargęs 
ir vilkina atsikelti, pradeda dienos 
darbą jau išnaudotomis jėgomis, 
darbas nemielas, gaunasi mažesnis 
darbingumas, kuriam išlyginti rei
kalingas didesnio energijos kiekio 
sunaudojimas. Taigi tas pats užda
vinys pareikalauja didesnio jėgų 
įtempimo, o išdava pagal kiekybę 
ir kokybę nėra patenkinama. Va
kare toks žmogus yra galutinai 
išsierzinęs, jokios geros savijau
tos, ir sekanti naktis vėl nerami, 
be miego arba su blogu miegu. 
Viso to išdava — nervinio atspa
rumo jėgos kritimas. Vieni tai nori 
kompensuoti menkesniu darbingu
mu, mažesniu jėgų įtempimu, kiti 
gi naudoja poilsio laiką ir visas 
rezervines jėgas, kad atliktų savo

Bet blogam miegui daug reiškia 
įpratimas. Miestų gyventojai vė
liau pabaigia savo dienos gy
venimą, negu kaimiečiai, bet mie
go reikalauja vienodai, todėl jie vė
liau ir keliasi. Jie yra papratę 
prie gatvių triukšmo, kuris jiems 
miego netrukdo; o tuo tarpu 
vienas miestietis skundėsi, gyven
damas kaime, kad jam neduoda 
miego anksti rytą paukštelio čiul
bėjimas už lango; arba malūninin
kas tuojau nubunda, kai jo ma
lūnas nustoja ėjęs, ir jis negali 
užmigti, arba geležinkelietis ne
miega, kai nėra traukinio dundė
jimo. Vadinasi, nebuvimas įprasto 
jaudinimo žmogų budina. Čia dar 
galima priminti lopšinės veikimą 
kūdikio miegui — jis pripranta 
prie lopšinės, be jos neužmiega, 
o jai nutrūkus, pabunda, kol dar 
negiliai įmigęs. Kartais žmogus 
budėjime taip sukoncentruoja 
vienam dalykui dėmesį, kad tas 
dalykas pasidaro galvojimo centre. 
Mes gerai žinome, koks budrus 
miegas motinos prie sergančio 
vaiko ar pasišventusios med. se
sers, budinčios prie silpno ligonio.

A. Gražiunas

Atleiskite pavyda
Jeigu būčiau ašen gimęs kur prie Limpopo ar Kongo, 
Būčiau juodas, nuogas po džungles bėgiočiau.
Savo džiaugsmui padūzgenčiau tiktai gongą, 
Švarko, radijo — žinoti nežinočiau.
Jeigu ašen gimęs būčiau kur prie miško Cicikamos,
Mano puošlnens būtų tik sidabro medžių lapai,
Širdį džiugintų tik juodos ir be ružo damos, 
Didis jausčiaus, bantų kaimo karaliukas tapęs.
Jeigu gimęs būčiau kur prie Kongo ar prie miško šito, 
Man naktim drambliai išmintų manijoką.
Trobą mano sugraužtų pikti tęrmitai, 
Likčiau be namų ir be pastogės jokios.
Taip, jei būčiau aš ten gimęs, tai cecė ir biaurios skėrės 
Plaktų ten mane skaudžiau, kaip erškėtinės rykštės, 
Ten liūtai, gepardai, tigrai ir kitokį žvėrys — 
Ir gal tektų kartą į kraalį nebsugrįžti.
Bet likimas man kitaip yr lėmęs — užgimiau Europoj.
Mums pažįstamas ir munduras ir frakas.
Ant žirgų civilizacijos sukopę,
Mes apie atomą ir radarą šnekam.
Turim radiją, elektrą, kiną, moteris dažytas,
Ir plytas jau greit gaminsimės tiesiog iš vėjo.
Nėr cecės, nėra čia kobrų, tigrų, nei termitų, 
Laukuose tiktai galvijai ramūs ėdrinėja.
Vis dėlto jūs, broliai Kongo, man atleiskite pavydą.
Jau seniau aš vis svarstau ir nesumoju —
Gal pas jus geriausia būt gyvent nuklydus, 
Kobros gal mažesnis už politiką pavojus?

pašaukimo reikalavimus. Savaime 
suprantama, kad pagaliau išsieik
voja jėgos, ir gaunasi sunkus ner
vinis sutrikimas.

Be minėto svyravimo, yra ilges
nis svyravimas su periodiškai 
pakylančia nuotaika, nevienoda 
psichomotorine laikysena, besikei
čiančia su visai normaliu laikotar
piu, t. y. maniakaliniai — de- 
presyviniai tipai. Čia, žiūrėk, opti
mistinė nuotaika, lengvas galvo- 
jmas, minčių plaukimas, vidujinis 
varžtų atsilcidimas, gyvybės pa
jautimo pakilimas su matomu su
jaudinimu ir kūniško darbingumo 
padidėjimu, ir atvirkščiai: kritimas 
vidujinės pusiausvyros visuose 
gyvenimo reiškiniuose, kūniško ir 
dvasiško darbingumo sumažėjimas, 
aiškus abejingumas viskam, as
meninės menkystės jutimas, men
kas savęs vertinimas, aiškiai de- 
presyvinis stovis su sumažėjusiu 
galėjimu miegoti, išsisėmimo ir 
suerzinimo padidėjimu. Tai yra 
dvasiškai ne visai sveiki žmonės, 
hypochrondrikai, psychoastenikai, 
pesimistai, turį blogą miegą arba 
nemigą. Tai buvo daugiau ar ma
žiau pataloginės vidujinės nemi
gos priežastys.

Prie pripratimo reikia priskirti ir 
vienodą laiką eiti gulti. Neįprastu 
laiku atsigulęs miegos blogai. Čia 
tenka kelis žodžius pasakyti apie 
dienos miegą. Visuose senovės 
raštuose į dienos miegą žiūrima 
kaip į perdėjimą. Eumaeus,, die
viškasis kiaulių piemuo, sako 
Odisėjui: „Pervirš miegoti yra ne
dora". Kai kurie nubudę mėgsta, 
kaip sakoma, „lovoj pasivartyti“, 
bet tai yra nereikalingas sau 
dienos trumpinimas. Mėgsta žmo
gus po pietų numigti, bet tai nėra 
reikalingas, nors ir nežalingas, 
dalykas. Jeigu jau reikalingas mie
gas, tai geriau pamiegoti prieš 
valgį, nes miegas pavalgius lėtina 
virškinimo procesą. Apskritai, 
dienos miegas neatstoja nakties 
miego; yra pastebėta, kad tie 
jauni berniukai, kurie turi nak
timis dirbti (pvz., restoranuose), 
ūgiu ir sveikata užauga menkesni.

Blogą miegą turi tie, kurie lei
džia save vakare išerzinti ar su
jaudinti. Negerai yra atsigulus 
prieš miegą galvoti apie dienos 
pergyvenimus ir patyrimus. Medi
tacija, apgalvojimas pašaukimo 
reikalų, mokslinės spekuliacijos ir
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i. i. priveda prie didesnio įtem
pimo, suerzinimo ir nemigos.

Nemiga duoda ir nemigos baimę. 
Žmogus, prisimindamas praeitos 
nakties kančią, vėl bijo, kad atei
nanti naktis galės būti tokia pat. 
Tai pasireiškia pas žmones, mėg
stančius save per daug analizuoti, 
lypochrondrikus, psichoasteninės 
konstitucijos didesniam ar ma
žesniam laipsny.

Užmigimą trukdo įspūdžiai, kurie 
patenka per klausą, jutimą, rečiau 

uoslę ir skonį. Nervinguosius kar
tais trukdo ir jaudina iki nekant
rybės monotoniškas laikrodžio 
tiksenimas, netoli miegančio drau
go judėjimas ar net kvėpavimas. 
Neurastenikas neužmiega, nes jis 
jaučia tai spaudimą, tai šilimą, tai 
šaltį, tai slegiantį sąnarių skaus
mą, nervinį pusiaujo skausmą, žo

džiu, žmogaus jautrumas yra pa
kilęs, dvasinis stovis įtemptas.

Kiti nervingumo simptomai, kurie 
trukdo miegą, yra neurasteniškas 
galvos skausmas ir spaudimas, 
karščio jausmas galvoje, nervinis 
odos niežėjimas, rankų ir kojų 
šalimas.

Nervinis judėjimo aparato feno
menas irgi trukdo miegą. Su dva
siniu žmogaus neramumu gali būti 
judesių suerzinimas; bemiegąs 
negali rasti patogios padėties sa
vo sąnariams, has trukdo miegą. 
Dėl motorinių centrų suerzinimo 
gaunasi raumenų trūkčiojimas.

Čia reikėtų dar paminėti krau
jagyslių innervacijos centrų sutri
kimus, kurie, duodami nemalonius 
jutimus galvoje (skausmas, spau
dimas, svaigimas, kartais šaltis ir 
t. tJ, trukdo miegą ir sukelia sap
nus. Nervingų žmonių sapnai esti 
daugiausia nemalonūs, kankiną, 
baisaus charakterio.

Kaip matome, nemigos ar blogo 
miego priežasčių yra daug; lig 
šiol kalbėjom apie vidujines, t. y. 
paveldėtas, neuropatinės dispo
zicijos duodamas priežastis, bet 
daug yra išorinių priežasčių, 
kurios padeda vidujinėms prie
žastims iškilti arba jas sustiprina. 
Pilnai nerviškai sveikas žmogus, 
veikiant kenksmingoms išorinėms 
sąlygoms, gali įgytį nervingumą, 
ir jo išdava arba simptomas yra 
nemiga. Nuo išorinių priežasčių 
įgytas nervingumas nesiskiria nuo 
neuropatinio pagrindo nerviškumo.

Pradėsime nuo vartojamų pa
sismaginimo nuodų: alkoholio, 
nikotino, kavos ir arbatos.

Paskutiniais tyrimais neabejoti
nai įrodyta, kad alkoholis, nors 
ir mažais kiekiais, yra nervų nuo
das, dideliais kiekiais — narkoti
zuojanti priemonė. Nikotinas vei
kia, kaip ir alkokolis. Nikotino vei
kimas bus smarkesnis, jei rūkoma 
tuščiu skrandžiu, arba dūmai 
įtraukiami į plaučius, iš kur leng
vai patenka į kraują. Kas liečia 
kavą ir arbatą, tai jų veikimas į 
kraujo apytakos organus ir inkstus 
yra visiems žinomas. Stipriai 

Tolko lietuvių stovyklos šoferių kursų laida su lektoriais

prisisotinus, gaunasi širdies muši
mas, karščio jutimas, visokį jutimai 
širdies srityje ir daugiau nervinių 
jutimų, kaip rankų drebėjimas, 
nervinis suerzinimas, ir todėl ne
pasiteisina kai kurių noras kava 
padidinti protinio darbo našumą 
vakarinėse studijose. Rezultatas 
bus nervinis miego sutrikimas, 
įpratimas ir ieškojimas vis dides
nės šių pasitenkinimo nuodų do
zės. Toliau, nervų nuodai yra 
švinas, arsenikas ir ypatingai — 
sifilis. Iš kitų priežasčių dar pa
minėtini galvos sužeidimai, sutren
kimai, smegenų sutrenkimas, ner
vinis šokas ir kt.

Netinkama dieta irgi gali būti 
nemigos priežastimi, k. a.: nepn- 
valgymas, nutukimas, vienašališ
kas maitinimasis. Visokį virškinimo 
sutrikimai ir kitos ligos, k. a., šir
dies ir inkstų ligos, trukdydamos 

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
MED. GYDYTOJŲ SUVAŽIA

VIMAS HANAU
Balandžio 6 — 7 d. d. Han.au lie-, 

tuvių stovykloje įvyko lietuvių 
tremtinių med. gydytojų savažia- 
vimas, kurįame dalyvavo apie 160 
gydytojų. Suvažiavimas išklausė* 
.visą eilę pranešimų sveikatos, pro 
tęsiniais ir moksliniais klausimais.

Tremtinių sveikatos būklė pra
nešėjo buvo apibūdinta daugiau 
kaip patenkinama. Iš dažnesnių 
susirgimų pastebimi tuberkuliozės 
atsitikimai; sergantiems šia liga 
UNRRAos vadovybė kreipia pa
kankamą dėmesį, suteikdama gerą 
papildomą maisto davinį bei su
darydama palankesnes sąlygas ap
sigyventi sanatorijose ar kitose 
gydyklose. Taip pat ir nėščios mo
terys aprūpinamos didesniu mai
sto daviniu. Susirgimų nuošimtis 
Veneros ligomis, palyginti su kitų 
kraštų tremtiniais, nedidelis. Ko
va su girtavimu turi būti vedama 
dar griežtesne forma; .jei kitaip 
nebūtų galima girtaujančių sutvar
kyti, tai šalinti juos iš stovyklų, 
prašyti UNRRA aprūpinti juos dar
bu ir panašiai. Bendras ambulato
rinis ir stacionarinis aprūpinimas 
tremtinių stovyklose, kur yra bent 
kiek didesnis skaičius lietuvių, pa
kankamas, nes pasitraukusių iš 
Lietuvos gydytojų nuošimtis yra 
gan didelis. Manoma, kad privers
tų palikti savo kraštą gydytojų 
yra per 200.

Moksliniais pranešimais buvo 
kalbėta apie plaučių tuberkuliozę 
bei jos gydymą, nagrinėtas abor
tų klausimas Lietuvoje ir gana 
teigiamai atsiliepta apie naujai 
vartojamą vaistą peniciliną, kuris 
ypač venerinių ligų (daugiausia 
triperio) gydyme yra ideali tera- 
pentinė priemonė.

Netolimoj ateity numatoma iš
leisti medicinos žurnalą arba ati
tinkamą metraštį. Dėl Pabaltės Uni
versiteto medicinos fakulteto su
važiavimas pasisakė gyvom disku
sijom ir nutarė jį remti.

skysčių išskyrimą iš organizmo, 
kenkia nervams.

Visos šitos vidujinės ir išorinės 
priežastys, kurios kenkia nervų 
sveikatai, nėra dar viskas. Baigiant 
reikėtų išvardyti visą sąrašą prie
žasčių, kurios kyla iš paties žmo
gaus gyvenimo, jo rūpesčių ir bė
dų, jo santykių su kitais žmonėmis. 
Čia painiojasi atskiro žmogaus 
reikalai su bendruomenės rei
kalais. Visokį netikėti reiškiniai, 
k. a., džiaugsmas, ekstazė, rū
pesčiai, bėdos, baimė, išgąstis, de
presija, pavojingai veikia nervų 
sveikatą ir ardo jų atsparumo lė-. 
gą. Pagaliau pridėkite kūnišką 
persidirbimą, atsakomybės jaus
mą, pareigos ir baimės svyravimą, 
kurie suardo kūno ir sielos pu
siausvyrą, sukelia nervingumą, 
duoda neramią naktį, suardo 
miegą.

Į Lietuvių Gydytojų Valdybą iš
rinkti: prof. J. Meškauskas, dr. A. 
Garmus, dr. Aleknavičius, dr. 
Mickus ir dr. D. Jasaitis. Valdy
ba bus papildyta dviem asmenim iš 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus na 
rių.

Išrinktas ir garbės teismas.
Po suvažiavimo įvyko Hanau 

meninių pajėgų pasirodymas.
Dalyvis

„LAISVĖS“ TEATRO PUSES ME
TŲ DARBO IŠKILMINGAS SU
KAKTIES KONCERTAS KASSELY

Vasario mėn. 16 d. vakare Kas- 
sely įvyko didžiulis lietuviškas 
koncertas. Dalyvavo UNRRA cen 
tro direktorius iš Arensen su savo 
palydovais, vietos ir kaimyninių 
UNRRA atstovai, Mil. Gov. ir M.P. 
atstovai, daug amerikiečių kari
ninkų (jų tarpe ir keletas lietu
vių), latviai, estai, lenkai, jugo
slavai ir pilnutėlė salė vietos ir iš 
kitų stovyklų atvykusių lietuvių. 
Gražiai išleistomis anglų ir lietu
vių kalba programomis aprūpino 
atsilankiusius svečius skautai, ku
rių Kasselyje dar tik viena drau
govė, bet jau gražiai pasirodžiusi. 
Tą dieną buvo duodamas įžodis. 
Paminėtinas taip pat leidinys ang
lų kalba „The 16th February”, ku
riame nušviečiama lietuvių kilmė, 
praeitis, kovos už laisvę ir 22 me
tai pažangos ir kūrybos laisvojoje 
Lietuvoje.

Po dr. Bakšio kalbos „Laisvės" 
teatras pradėjo programą operetės 
solisto Petro Maželio pastatytu šo
kiu „Išsilaisvinimas". Toliau sekė 
solo šokiai, atlikti baleto artisto 
A. Liepino. P. Maželis solo padai
navo keletą dainų. Pasirodė ir 
choras.

Prieš šešis mėnesius P. Maželio 
ir A. Liepino bendra iniciatyva bu
vo sukurtas ,.Laisvės" teatras.

Dorverdene įvyko teatro krikš
tynos. Kūmai — Vilniaus oper. 
sol. J. Augaitytė ir Kutka. Apeigos 
atliktos bažnyčioje, kur kun. Zda
navičius pasakė gražų pamokslą 
ir solo pagiedojo J. Augaitytė. Iš 
čia teatras buvo pakviestas 30 kor
puso ir, jo .globojamas, važi
nėjo po daugelį stovyklų anglų 
vald. srity. Per pusę metų teatras 
yra davęs 3 premjeras su naujo
mis dekoracijomis ir naujais kos
tiumais. Visi kostiumų eskizai — 
A. Liepino, o dekoracijos — Vi
taliaus Švažo. Šiuo metu teatras, 
be tautinių kostiumų, turi per 80 
baleto kostiumų. Kostiumams me
džiaga suaukota vietos lietuvių 
ir UNRRA (Mr. Hayler, Mr. 
Sneckner ir M-me Lagotellerie 
paaukojo 500 metrų šilko). Šokėjai 
išauginti pačioje stovykloje, prie 
teatro esančioje baleto studijoje.

Daug prie teatro gyvavimo pri
sidėjo dabartinis administratorius 
Kinderis ir dr. Bakšys.

S. m. kovo 21 d. DP Ho
spital Senne .1, Post Fried
richsdorf b. Bielefeld-West., 
po sunkios ir ilgos ligos 
(plaučių teberkuliozės) mirė 
Bečelis Feliksas, sūnus Ma
to, gimęs 2. 12. 1918 m. Ce- 
gelnės kaime, Švenčionių 
valse, ir apskr. Palaidotas 
Senne kapinėse prie Biele- 
feld-Westf.

Jei. kur nors Vokietijoje 
rastųsi velionies giminės ir 
artimieji, kurie norėtų gauti 
apie velionį smulkesniu ži
nių prašomį kreiptis į Vla
da Augulį aukščiau minimos 
ligoninės adresu.

Augsburgo-Hochfeldo lietuvių pradžios mokyklos mokiniai su 
mokytojais

„Laisvės" teatras yra davęs 24 
koncertus, kuriuos matė apie 
18.000 žmonių. Teatras ruošiasi sta
tyti J. Grušo ,,Tėvą" ir talkinin
kauti skautams K. Binkio „Atža
lyno" pastatyme.

Fischbeckas-Hamburgas. — S. m. 
kovo 5 d. Užgavėnių proga stovy
klos dramos meno mėgėjų trupė 
suruošė' vakarą. Programoje: vie
no veiksmo vaizdelis „Lietuviškam 
kaime”, vieno veiksmo komedija 
„Čigonė nemeluoja” ir monologas 
,,Sąlygų aukos". Režisavo J. Ka
ributas.

BALTIJOS TAUTŲ ŠVENTE 
SCHONGAU

S. m. gegužės mėnesį Schongau 
(Altenstadt) rengiama Baltijos tau
tų šventė — paroda, kuri prasidės 
gegužės mėn. 12 d. ir tęsis vieną 
mėnesį. Lietuviai numato suruošti: 
a) dailininkų meno kūrinių, tauto
dailės, lietuviškos spaudos Vokie
tijoje parodą, Lietuvos istorijos 
tremtinių švietimo padėties pa
vaizdavimą ir kt. b) chorų, solistų 
koncertus, c) sporto varžybas. *

Vietos UNRRA vadovybei ma
loniai šiam reikalui pritarus, į 
šventę kviečiami kariuomenės va
dovybės atstovai, vietos ir užsienio 
spaudos atstovai ir kiti įtakingi 
asmens. Kai kurie šventės momen
tai bus filmuojami.

Mes neabejojame, kad visuo
menė supranta šios šventės tikslą 
ir reikšmę, ir todėl kreipiamės į 
komitetus, menininkus, sportinin
kus, prašydami mūsų darbą viso
mis išgalėmis paremti ir padėti. 
Kreipsimės asmeniškai ar raštu.

Redakcijas, leidėjus ar leidyklasr 
prašome prisiųsti po 3 egz. to pa
ties pavadinimo leidinio. Leidiniai 
bus panaudoti rengiamoje spaudos 
parodoje. Siųsti iki balandžio mėn. 
20 Lietuvių Komitetui, Schongau, 
Hotel „Alte Post“.
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 

Schongau Apylinkės Komitetas

Dipl. inž. Albinui šatraičiui 
ir poniai didžiam liūdesy dėl 
mylimo sūnelio Algučio tra
giškos mirties reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

A. ir A. Januškai

MENININKŲ DĖMESIUI
Nuo š. m. balandžio 28 d. iki gegu

žės 5 d. Kassel-Oberzwehren sto
vykloje šaukiamas Lietuvos Ope
ros, Operetės, Baleto, Dramos ir 
Orkestro artistų, muzikų, dirigen
tų, laisvųjų menininkų suvažiavi
mas.

Suvažiavime bus aptarti aktua
lūs menininkų reikalai, peticijos, 
lietuviškojo teatro kūrimas ir kt.

Suvažiavimo proga įvyks ir 
Didžioji Meno Savaitė.

P. p. menininkai prašomi pasiim
ti reikiamas gaidas, kostiumus, 
savo akompaniatorius.

Smulkesnis suvažiavimo planas 
_bus praneštas paskirais laiškais. 
P. p. menininkai prašomi tuojau 
pranešti savo adresus telegrama, 
kad laišką su pranešimu gautute 
laiku.

Nakvynė ir išlaikymas bus pa
rūpinta. Kelionės išlaidos bus ap
mokėtos.

Suvažiavimo dalyviai laukiami.. 
ne vėliau balandžio mėn. 27 die
nos.

Adresas: Kassel - Oberzwehren'
D.P. Camp Mattenberg, Lithuanian 
Theatre „Freedom'*.

Inciatorių vardu 
Petras Maželis

Lietuvos Operetės solistas

PRANEŠIMAI
Heidelbergo UNRRA aukštos:os 

mokyklos skyrius prašo pranešti, 
kas savo specialybinius dalykus 
galėtų dėstyti vokiškai iš šių sri
čių: filosofiios, teisiu, medicinos, 
miškininkystės, chemijos.

Pranešti Lietuvių Bendruomenei, . 
Heidelberg, Sophienstr. 5, L

Baltrušaičiui Viktorui, gyvenu
siam Wurzburg, Nord Kaserne, ir 
Galinskui Jonui, gyv. ten pat, yra 
atsiųsti jų šeimos narių belaisvių 
laiškai į L. R. Kryžių, Tiibingen, 
Karlstr. 11. Prašoma atsiimti laiš
kus ar nurodyti dabartinius adre
sus.

Lietuviai belaisviai ieško savo 
gidinių: 1) Levinskas Juozas. 2) 
Mačiulskis Pranas, 3) Andriušis 
Antanas, .4) Janulevįčius Pranas. 
5) Kiršas Modestas, 6) Kataržis 
Vytautas, 7) Raugalas Stasys, 8) 
Rinelius Ksaveras, 9) Paulauskas 
Gediminas, 10) Puškorius Jonas, 
11) Šaltis Petras, 12) Venskus 
Adolfas.

Šių karių giminės prašomi kreip
tis į Tiibingen, Karlstr. 11, Lietu_- 
vos Raud. Kryžių, kuris tarpinin
kaus laiškų persiuntime.

Inžinierių dėmesiui
įšėlo „Inžinieriaus Kelias“ Nr. 2. 

Išspausdintas rotatoriumi. Kreiptis: 
Inžinierių Centro Valdyba, Augs- 
burg-Haunstetten, Lithuanian DP 
Camp.

Lietuvių komitetai ir kitos orga
nizacijos, kurios norėtų įsigyti ro
tatorius, gali kreiptis į P. Vaitkų^ 
ną, Lehrte, DP Camp Churchill (20).
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Ansbachas. — Š. m/ balandžio 
mėn. 6, 7 ir 8 d. d. Ansbache vie
šėjo Wiesbadeno lietuvių tautinis 
ansamblis. Balandžio 6 d. davė 
koncertą katalikų bažnyčioje, ba 
landžio 7 d. — koncertą ir dainų
— šokių montažą ir balandžio -8 d.
— Gasparo Veličkos muzikinę 
pjesę „Nemunas žydi" („Scalos" 
salėje mieste). Muziko Stp. So
deikos choras ir visas ansamblis 
savo pasirodymu paliko gilaus 
įspūdžio vietos lietuviams. Ans- 
bacho lietuviams tokie svečiai juo 
brangesni, nes čia toks koncertas 
įvyko pirmą kartą.

Rottweilis. — Jau metai, kaip 
čia gyvena maža, bet pastovi lie
tuvių pabėgėlių grupė. Yra pradžios 
mokyklos I ir III sk. ir gimnazi
jos III kl. Mokyklų vedėjas — mo
kytojas J. Balnionis. Nesant kuni
go vietoje, pamaldos būna ne 
kiekvieną sekmadienį, jų laikyti 
atvyksta kun. prof. Lėvanas arba 
kun. Sabaliauskas, gyvenantieji 
kitose apylinkėse.

Dailininkai T. Petraitis ir B. 
Murinas buvo surengę parodą, iš- 
statydami po keliasdešimt origi
nalių paveikslų. Parodą aplankė 
prancūzų ir vokiečių visuomenė.

Lietuviai Danijoj
(Rašo mūsų spec, korespondentas 

Danijoj)
Nors trūksta inteligentinių pa

jėgų, bet dirbame, kiek galime ir 
ką galime. Sunkiai sužeistų ir am
putuotų turime nedaug, bet ap
skritai žmonės yra iškankinti ir, 
be mažos išimties, visi pabėgę iš 
Dancigo — Gotenhafeno — Piliau 
katilo, ilgą laiką išbuvę po artile
rijos ir lėktuvų bombų kruša, per
gyvenę transporto metu laivų 
bombardavimus, torpedavimus ir 
skendimus. Viso Danijoje yra apie 
2.000 lietuvių. Didžioji dalis apgy
vendinta Jutlande prie Šiaurės jū
ros, buvusiose vokiečių kareivinėse. 
Čia gyvena apie 1.800 lietuvių. 
Akademikai apgyvendinti netoli 
Kopenhagos, Vadbeke. Mažes
nėmis grupėmis lietuviai dar gy
vena Kopenhagoje, Holdinge, Hol- 
stebro ir kt. Pagrindinėje stovyk
loje veikia pradžios mokykla, 
anglų ir danų kalbos kursai, šo
ferių kursai, drabužių ir batų 
siuvyklos, kooperatyvas, choras, 
tautinių šokių grupė, liaudies an
samblis, skaitykla — biblioteka 
ir kl.

Akademikų stovykloje, Vad- 
becke, turi savo būstinę lietuvių 
komitetas Danijoje, kurio pirminin
ku yra adv. M. Brakas. Dalis Vad- 
becke gyvenančių akademikų 
lanko konservatoriją Kopenhagoje, 
kiti — meno akademiją, gimnaziją, 
dar kiti specializuojasi įvairiose 
laboratorijose. Čia taip pat veikia 
anglų ir danų kalbų kursai, yra 
choras, tautinių šokių grupė, litera
tūros — dramos būrelis ir skautų 
skiltis. ,

Leidžiame rotatorium spausdintą 
dvisavaitiniį laikraštėlį — „Lietu
vių Žinios", kurių jau išėjo 10 nu
merių. Šiam darbui beveik visiškai 
neturime atitinkamų žmonių, bet 
vadovaudamiesi principu „geriau 
mažiau, negu nieko", varomės 
pirmyn. Visą mokslą ir veiklą 
stabdo stoka lėšų, nes dėl iam 
tikrų priežasčių negalime gauti iš 
Amerikos BALF pašalpos. Maisto 
pakanka.

Jaučiamas didelis lietuviškos 
spaudos trūkumas ir jos ilgesys. 
Todėl visų laikraščių redakcijos 
yra prašomos pagal galimybes 
betarpiškai ar kiiu keliu siųsti Lie
tuvių Komitetui Danijoje bent po 
kelis savo leidžiamų laikraščių 
numerius šiuo adresui TiJ. Litauisk 
Komitė, Henriks holm, Vedbaek, 
Danmark.

Sportas
' Red. V. Gerulaitis

SPORTO ŠVENTE DILLINGENE
Dillingeno sporto šventė ir" vėl 

subūrė gražų būrį (per 260) spor
tininkų: krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso varžyboms. Tai buvo 
ne vien sportininkų pasirodymas, 
bet drauge ir liaudies dainos bei 
šokių dienos.

Šventė jau nuo pirmosios mi
nutės (vėliavų pakėlimo) tiek ak
tyviems sportininkams, tiek eili
niam stebėtojui paliko gražų įspū
dį dėl gerų sporto kovų, gražių 
dainų bei šokių ir geros organiza
cijos.

Kylant vėliavoms į stiebų vir
šūnes (Amerikos, Lenkijos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos) ir gro
jant himnus, be gausaus sportinin
kų būrio ir daugybės žiūrovų, 
garbės svečių eilėse buvo: 308 
UNRRA Team dir. C. C. Malsic, 
Welfare karininkas M. G. Patry, 
kariuomenės ir civilinės valdžios 
atstovai. Šventę taip pat aplankė 
ir 60 Inf.eReg. pulk. James P. Hul- 
ley iš Ingolstadto. Pakilus pasku
tinei olimpinei vėliavai į viršų, 
buvo ir paskutinis ženklas, kad 
jau turi prasidėti sporto varžybos.

Višos varžybos (krepšinis, orinis, 
stalo tenisas) buvo vykdomos ly
giagrečiai: taip, kad ir patys žiū
rovai dažnais atsitikimais ir visai 
nejučiomis įsijungdavo į bėgimo 
varžybas, kad užimtų geresnę vie
tą halėj (stalo tenisas) ar lauko 
aikštėj (krepšinis, orinis). Žodžiu, 
įtempimas jautėsi visur.

' Vyrų krepšinis
Kaip ir buvo laukta, krepšinis 

vyravo. Nekalbant apie žiūrovų 
susidomėjimą, vien dalyvaujančių 
komandų skaičius — net 11 — at
kreipė visų dėmesį.

Greta garsių ir kovoje matytų 
komandų, atsirado visa eilė naujų 
ekipų, kurios dar kartą įrodė vi
siems, kad krepšinis ir liko mūsų 
tautiniu sportu.

Neverta daug kalbėti apie var
žybų nugalėtojų — Kempteno pen
ketuką. Tai perdaug žinoma ekipa. 
Pagrindinis sastatas — Bagdonas, 
Andrulis III, Norkus I, Puzinaus- 
kas I, Norkus II — dirbo pasigė
rėtinai. Priešai, tiesa, nebuvo per 
stipriausi, ir, kiek, deja, ne per 
geriausia aikštelė leido, penketu
kas parodė ypač techniškai brandų 
žaidimą.

Antrą vietą gan netikėtai su ge
roka laimės doze laimėjo Tūbin- 
geno studentų penketukas. Tai ne
blogai kovojantis, greitas ir gerų 
metimų (Saladžius!) vienetas. Bet, 
kalbant apie studentų laimėjimą 
prieš Eichstatto penketuką! reikia 
pripažinti ir dar vieną tūbingeniš- 
kių sitprybę—sau palankią Fortūną. 
Pralaimėjus pirmą kėlinį 11 — 14 
ir antrame nustojus už baudas 
dviejų žaidikų (Alinsko, Cerke- 
liūno), paskutinėje minutėje gan 
atsitiktinai laisvas Dargis išplėšė 
laimėjimą, o tuo 'pačiu ir antrąją 
vietą.

Trečioje vietoje liko Eichstatto 
ekipa. Broliai Ošlapai, Butvilą, 
Daukša, Kikilas, Žvirgždys pasi
stengė ir pateikė didžiausią varžy
bų sensaciją — nunešė kai kieno 
tyliai į turnyro laimėtojus favori- 
zuotą Mūncheno ekipą. Ir nunešė 
užtikrintai: 36 — 27 (22 — 1211). 
Paminėjus jų laimėjimą prieš Ha
nau 44 — 29 ir nesėkmę prieš Tū- 
bingeno studentus 23 — 24, reikia 
pripažintu- kad Eichstattas yra tikrai 
pajėgus vienetas, su kuriuo kiek
viena kita ekipa turi ypač skaity
tis. Ekipoje paminėtini broliai Oš
lapai ir Kikilas, na, ir jų gerbėjų 
„choras", kuris kartais peržengda
vo ir ribas.

Mūncheno penketukas kapitulia
vo, kaip minėta, antroje kovoje 
prieš Eichstattą. Nugalėję broliškoj 
kovoj savo miestiečius — Mūnche
no Akadem. Sporto Klub^, atrodo,

sudėtis: ’ Laikūnienė, Kurauskienė, 
Brinkmanienė, Normantaitė, Mak- 
svytytė, Bacevičiūtė ir Brinkma- 
naitė.

Techniškos pasekmės: 1) Dillin
genas — Lauingenas (latvės) 2:1; 
2) Dillingenas —: Dillingenas (estės) 
2:0; 3) Dillingenas — Tūbingenas 
2:0; 4) Lauingenas — Tūbingenas 
2:0; 5) Tūbingenas — Dillingenas 
(estės) 2:1; 6) Dillingenas (estės) 
— Lauingenas (latvės) 0 :2.

Stalo tenisas
Stalo teniso varžyboms registra

vosi 35 žaidėjai. Stipresnieji (Ga- 
runkštis, Meįlus, Andrulis III ir 
Gerulaitis) buvo išskirstyti į atski
rus žaidimo ketvirčius. Taigi patys 
stiprieji susikirtimai įvyko tik pus- 
finaliuos ir finaluos. O kadangi 
varžybos buvo vykdomos dvieįų 
minusų sistema, tai tūli susitiki
mai tekdavo ir pakartoti.

Pirmoje žaidynių pusėje nesun
kiai sau kelią į finalą prasiskynė 
Garunkštis, laimėjęs prieš Butvilą 
2:0, Kurauską 2:0 ir Norkų II 
2 : 0.

Kiek sunkiau teko sukovoti Mei
lui prieš Andrulį III (Kempteno 
meisterį). Tačiau šį kartą jau .iš
ryškėjo Meilaus pranašumas. Gana 
tikslus ir jau apgalvotą^ puolimas 
•paraližavo Andrulio III atkaklų 
gynimąsi. Laimėdamas santykiu 
2:1, pateko finalan. Prieš tai Mei
lus dar nugalėjo Bačinską 2 : 0.

Finalinis (be pralaimėjimo) susi
tikimas tarp Garunkščio ir Meilaus 
davė jau gana aukšto lygio žaidi
mą. Garunkštis, gerai sukovojęs, 
laimėjo 21 : 16; 21 : 16. Meilus, at
sidūręs antfbjon (minusinėn) pu
sėn, ir vėl turėjo susitikti su An
druliu III. Ir šį kartą Meilus pa
kartojo savo laimėjimą santykiu 
21 : 7; 19 : 21; 21 : 18. Ir paskuti
niam finale pakartotinai susitiko 
Meilus su Garunkščiu. Šiame susi
tikime Meilus dar geriau užsire
komendavo ir laimėjo prieš Ga- 
rukštį 21 : 17; 18:21; 21 : 18. Po 
šio susitikimo ir vienas, ir antras 
turėjo po vieną minusą. Dėl pir
mos vietos turėjo žaisti dar vieną 
mačą iš trijų laimėtų setų. Tačiau 
dėl laiko stokos finalas nebuvo 
įvykdytas ir I — II v. teko Ga- 
runkščiui ir Meilui pasidalyti.

Moterų stalo teniso varžybose 
pirmą -vietą laimėjo Rūtelionienė 
(Raviensburgas), finale nugalėjusi 
Laikūnienę (Dillingenas) santykiu 
2 : 0; trečią vietą užėmė Vaške- 
lienė ir IV v. atiteko Lepik (estei).

LAIŠKAS IŠ MEERBECKO 
ŠACHMATO TURNYRO

Neseniai Meerbecke pasibaigė 
šachmatų turnyras, kuriame daly
vavo geriausieji lietuvių, latvių, 
estų ir taip pat du rusų šachmati
ninkai, kurių tarpe ilgametis 
Ukrainos meisteris Bogatirčuk.

Turnyrą atidarė Meerbecko UN- 
RRA’os direktorius Desmedt. Po 
atidarymo prasidėjo įtemptos tur
nyro kovos tarp šių varžovų: Ar
lausko, Tautvaišos, Škėmos ir Re- 
pečkos (lietuviai); Endzelinio, Ran- 
kio, Darznieko, Jurševskio, Zemi- 
čio ir Liepnieko (latviai); Seppo ir 
Valdsaaro (estai); Bogatirčuko ir 
Saltovskio (rusai).

Pirmoj pusėj pirmavo Bogatirču- 
kas ir Endzelinis, bet ir Arlauskas 
su Tautvaiša neatsiliko. Trečias 
lietuvių meisteris, Škėma, po ne
laimingo starto gerokai atsiliko.

Antroj turnyro pusėj nedaug 
kas pasikeitė, tik meisteris Taut
vaiša po nelemtos klaidos prieš 
Saltovskį nustojo dalies kovingu
mo, kas smarkiai atsiliepė ir į 
rezultatus. Arlauskas, nors ir išlei
do laimėtas partijas prieš Endzeli- 
nį ir Bogatirčuką, baigdanlas su 
abiem lygiom, tačiau turėjo dau
giau sėkmės prieš kitus, o finiše 
pavijo Endzelinį ir atsisto jo antroj 
vietoj.

Repečka — atrodė, kad pasieks 
nustatytą meisterio vardui gauti 
minimumą (8,5 taško), tačiau pa

tikri laimėjimu ' stojo kovon. Ir 
įdomu, mūncheniečiai, puikiai vi
siems pažįstami savo žemaitišku 
užsispyrimu, pakliuvo" ant dar 
kietesnių ir daugiau pasiryžusių. 
Taip netikėtai dar pirmą dieną 
mūncheniečiai iškrito iš varžybų.

Turnyro šeimininkai —. Dillinge- 
nas — po Kempteno turnyro savo 
sudėtį stipriai atjaunino, bet ant
rose rungtynėse užkliuvo už Kemp
teno.

Iš tsenos ,.gvardijos" labai su
silpnėjo Hanau penketukas. Tiesa, 
pavėlavus į varžybas keliems žai- 
dikams (Andruliui I ir kt.), ekipa 
susilpnėjo, bet ir šiaip, turėdama 
tik ištvermės, galėjo kovoti iki 
galo. Bet geriausieji žaidikai iš
sikvėpė per pirmas dešimt minu
čių ir laimėjimų Hanau šalininkai 
„palaidojo", kai pasekmė dar buvo 
jų pačių naudai.

Iš ekipų, pralaimėjusių savo pir
mą susitikimą, tenka ypatingai pa
minėti Nūrtingeno penketuką. Jei
gu ne sava aikštelė ir publika, tad 
dar dillingeniečių pergale tektų'la
bai paabejoti).

Mūncheno ASK tesulošė tik 
,,draugiškai", ir ką nors pasakyti 
apie jų žaidimą sunku.

Memmingeno, Chemingeno ir 
Nordlingeno ekipos dar jaunos. 
Džiugu, kad komandų skaičius di
dėja. Jeigu ir senosios ekipos — 
Wiesbadenas, Seligenstadtas, Augs
burgas atbustų, krepšininkij šei
myna tikrai turėtų pasigėrėtiną 
/marių skaičių.

Techniškos varžybų pasekmės: 
1) Eichstattas — Hanau 44 — 29 
(17 — 16); 2) Tūbingeno stud. — 
Chemingenas 42 — 19 (15 — 0); 
3) Kemptenas — Memmingenas 
52 — 13 (28 — 0); 4) Dillingenas
— Nūrtingenas 37 — 33J20 — 14), 
5) Mūnchenas — Mūncheno ASK 
33 — 21 (11 — 7); 6) Tūbingeno 
stud. — Nordlingenas 26 — 13 
(8 — 5); 7) Kempentas — Dillinge
nas 71 — 24 (37 — 8); 8. Eichstat
tas— Mūnchenas 36 — 27 (22—12h 
nas 71 — 24 (37 — 8); 8) Eichstat- 
24 — 23 (11 —.14); 10) Kemptenas
— Tūbingeno stud. 38 — 16 (22
— 6).

Moterų krepšinis
Tūbingenas — Dillingenas 9 — 8 

(4-4)
Po ilgos, ilgos pertraukos vėl 

pamatėme moterų krepšinį. Kaip 
ir buvo tikėtasi, rungtynės buvo 
žemo lygio, nekokia aikštelė dar 
labiau sunkino žaidimą. Jaunos 
studentės, techniškai brandesnės, 
nepajėgė kovoti prieš fiziškai sti
presnes dillingenietes. Bet Tūbinge
no studentės turėjo savo pusėje, 
kaip ir jų kolegos, laimę. Kai pa
čios nepajėgė, joms padėjo dillin
genietes, įsimesdamos sau vieną 
krepšį. To ir pakako kukliam lai
mėjimui 9 — 8!

Iš atskirų žaidikių paminėtinos: 
Dargytė (T.), Laikūnienė (D.),. Ci- 
plijauskaitė (T.) ir Vailokaitytė R. 
(T).

Tikimasi, kad tai buvo pirmoji 
pavasario gegutė .ir kad ateityje 
vėl turėsime eilę moterų krepšinio 
komandų.

Tinklinis
Galop ir šeimininkai lengviau 

atsikvėpė. Jų vyrai, supliekę Hanau 
ir Eichstattą, atsidūrė finale. Gi iš 
kitos pusės, Mūnchenas, nugalėjęs 
Ingolstadtą ir Dillingeno II, taip 
pat. Dėl finalinio susitikimo iš 
anksto ką nors pasakyti buvo sun
ku, nes abi komandos atrodė vie
no pajėgumo. Ir iš tikro, pirmas 
setas priklausė mūncheniečiams 
15 — 11, tik likusius du setus pa 
vyko dillingeniečiams išplėšti 
santykiu 15 — 5 ir 15 — 8 ir tuo 
pačiu tapti turnyro nugalėtoju.

Neatsiliko ir moterys. Jos ketu
rių turnyre (Dillingenas, Lauingeno 
latvės, Tūbingeno studentės ir 
Dillingeno estės), nepralaimėjusios 
nė vieno susitikimo (taškų siste
ma), užėmė pirmą vietą. Komandos 

čiam finiše suklupo. Škėma, at
virkščiai, pasitaisė ir, laimėdamas 
partiją po partijos, užėmė garbingą, 
vietą. Turnyro dalyviai vietoms 
pasiskirstė šiaip: I — Bogatirčuk 
— 11 t., II, III — Arlauskas ir En
dzelinis po 10 t., IV — Rankis — 
8 t., V — Saltovski — 7 t., VI, VII. 
VIII — Tautvaiša, Škėma ir Re
pečka — 6,5 t., IX, X — Darznieks 
ir Jurševskis — 6 t., XI — Sepp — 
5 t., XII — Zemitis — 3.5 t., XIII 
XIV — Liepnieks ir Valdsaar po 
2,5 t.

Pirmos vietos laimėtojas Boga
tirčuk yra žinomas visame šach
matų pasaulyje. Jo partijų rasime 
įvairiose knygose ir žurnaluose. 
Bogatirčuk turnyre laikėsi labai iš
didžiai ir žadėjo nepralošti nė vie
nos partijos, tačiau Lieopojos meis
teris Rankis „davė jam į kžili"r 
o taip pat prieš Arlauską ir Taut- 
vaišą tik didelės laimės dėka pa 
darė lygiąsias.

Antrą ir trečią vietą pasidalijo 
daugelį kartų rungęs! tarp savęs 
varžovai Arlauskas ir Endzelinis, 
pralenkę ketvirtos vietos laimėto
ją net dviem taškais.

Neužtarnautai žemą vietą gavo 
Tautvaiša. Jo lošimas yra pilnas 
gilių idėjų, tačiau šį kartą laimė 
buvo atsukusi jam nugarą.

A. Arlauskas

HOCHFELDAS - HAUNSTETTENAS 
6:3

Augsburge, baigiant stalo teni
so sezoną, susikibo Hochfeldo )r 
Haunstetteno stalo tenisininkai. 
Jų susitikimo nekantriai laukė tiek, 
vienos, tiek antros kolonijos spor
to visuomenė, nes čia buvo 
sprendžiamas pirmavimo ginčas.

Kaip ir buvo galima laukti, lai
mėjo hochfeldiškiai. Tiesa, haun- 
stetteniškių eilėse nežaidė Tėve
lis, tačiau ir jo pasirodymas pa
dėties nebūtų pakeitęs, nes pir
moji Hochfeldo raketė (Gerulai
tis) abiem atsitikimais darytų tris- 
taškus, o antrajai (Remeikiui) ir 
trečiajai (Jeršovui) tada tenka iš
plėšti tik po vieną tašką, kas taip- 
pat yra visai normalu ir lauktina.

Kaip Hochfeldo, taip ir Haun
stetteno kolonijos pirmos raketės- 
(Gerulaitis — Kolominskis) paro
dė jau gana apšlifuotą stalo te
niso žaidimą. Remeikis, .kuris jau: 
taip buvo atšalęs nuo sporto gy
venimo, įrodė, kad dar moka pui
kiai kovoti ir laimėti net prieš; 
stipresnį varžovą. Jeršovas šį kar
tą taip pat daug ramesnis jautėsi 
prie stalo. Tad ir pajėgė suvesti 
atskiras žaidimo detales į vieną 
sistemą, o taip pat išplėšti du ir 
taip brangius taškus. Didelę pa
žangą daro ir Vasiliauskas. Neat
silieka ir Trečiokas, kuris ypatin
gai kietu kovotoju pasirodė pas
kutiniam susitikime prieš Jęršovą.

Atskirų varžybų pasekmės: Ge
rulaitis — Kolominskis 21 : 16, 
16:21, 21:14; Remeikis —• Trečio
kas 22:20, 17:21, 20:22; Jeršovas — 
Vasiliauskas 21:12, 15:21, 21:17; 
Gerulaitis—Trečiokas 22:20, 21:11; 
Remeikis — Vasiliauskas 19:21, 
14:21; Jeršovas — Kolominskis 
18:21, 21:10, 21:11; Gerulaitis — 
Vasiliauskas 21:12, 21:10; Remei
kis— Kolominskis 16:21, 21:9, 21:19; 
Jeršovas — Trečiokas 15:21, 12:21.
Studentų sporto klubas Mūnchene

Šiomis dienomis prie studentų 
zoninės atstovybės įsisteigė Mūn
cheno lietuvių akademinis sporto 
klubas (A.S.K.) Klube veikia šach
matų sekcija (vadovas stųd. Vi- 
rakas), stalo teniso sekcija (vado
vas stud. Garunkštis) ir krepšinio 
sekcija (vadovas stud. Gružaus
kas). x

Krepšininkai jau suspėjo išban
dyti ^vo jęgas, įveikdami stip
riausią Mūncheno • vokiečių ko
mandą M.T.S.V. Schwabing 70 — 
44 (33 — 18). A.S.K. naudai taškus 
pelnė: Gružauskas 30, Bandžius • 
18, Bandžius II 10, Petrauskas 6, 
Kiaunė 4 ir Pleirys 2.

12
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SKAUTU ŽODIS
6

Su. Jurgis ir lietuvis
G. P.' nolių ir tėvų rankomis ten pasta

tytą, kad jis globotų mūsų šalį ir 
gaivintų mūsų sielą sunkioj kovoj 
su piktu likimu. Bet už medžio ir

(Skautų Globėjo šventės dienai)

Kai lietuvis pažino šventuosius, 
kai kurie jų ypatingai pasirodė jam 
patrauklūs, ypatingai sujaudino jo 
širdį ir vaizduotę.

Šventasis artojas Izidorius su 
savo jauteliais baubuolėliais ir žag
re toks savas buvo lietuviui ar
tojėliui. Jis iš aukšto dangaus su 
meile žiūri į savo brolius artojus 
ir laiku paprašo V. Dievą, kad 
sodrus lietus iškristų ant paberto 
dirvon grūdo, kad gausi rasa nu
kristų ant kaitroj pavytusio diego, 
kad giedri būtų diena, kai džiūsta 
lankoje šienas. Sv. Juozapas su 
savo darbo įnagiais rankoje atro
dė toks geras ir kartu paprastas, 
kad ir kiekvienas vargo žmogelis 
tarėsi galįs nesivaržydamas iš šir
dies su juo pasikalbėti, pasiguosti 
ŠT išmintingo patarimo, pagalbos 
paprašyti. Ak, daug buvo tų šven
tųjų, kurie patraukė lietuvio širdį. 
Ir šv. Jonas Krikštytojas, ir šv. Flo
rijonas, ir šv. Barbora. Visų ir ne
išskaičiuosi. Juos lietuvis mylėjo, 
gerbė, jų vardais savo vaikus 
krikštijo. Tad ir panoro lietuvis, 
kad jie persikeltų į jo šalį. Iš 
unksnėtų girių ąžuolo jis išdrožė jų 
stovylas, išraižė jų paveikslus kie
tose lentose. Ir apsigyveno šven- 
tie'i lietuvio.paprastoj š:audų pa
stogėj, įsikūrė visoj plačioj šaly. 
Sv. Jonas Krikštytojas prie upei o, 
šv. Izidorius ties artojo dirvomis, , 
šv. Flori'onas atsistojo ant aukšto 
stiebo budėti, kad ugnelė gaisru 
nenusiaubtų jo globojamųjų. Pats i 
Dievulis Rūpintojėlis parimo Prie 
viešo kelio paguosti tų, kurie ėjo. 
palinkę nuo naštos, jei ne ant strė
nų, tai širdyje nešamos.

Pamilo lietuvis ir gerąjį Rūpin
tojėli, ir jį globojančius bei užta
riančius šventuosius, bet io širdį 
ypatingai patraukė šventasis kar
žygys Jurgis. Ant risto žirgo su 
šviesiais šafvais ir ginklais jis at- 
’6jo į viešo kelio kryžkelę. Atjojo 
nukauti iš tamsių urvų išropojusio 
biauraus slibino devyniagalvio, ku
ris buvo visokio blogio įsikūniji
mas, kuris vienu karštu žmonių 
krauju, vienomis gailiomis ašaro
mis gyvas buvo.

Ant šios gražios šalies dažnai 
lyg melsvas rūkas krito ir sklaidėsi 
liūdesys, nes vargai čia ne kartą
ne tik lapojo, ne tik šakojo, bet ir 
vartuose žydėjo. Ne kartą sraunios 
šios šalies upės ne skaidriu van

deniu, ber karštu krauiu ir gailio
mis ašaromis tekėjo, plėnimis vir
to ramios sodybos, nes pyktis ir 
priespauda čia siautėjo, piktų vėjų 
ant šios šalies užpūsta. Ir reikėjo 
ne kartą telktis broleliams vargo 
mindžioti ir kapoti, ne kartą rei
kėjo telktis karžygiams pikto prie
šo mušti. Ir tuomet, kai lietuvis 
ėjo kovon su savo pikta dalia, šv. 
Karžygys jį mokė narso, kalbėjo 
įo ilstančiai širdžiai ir liūdesio ap
niauktai sielai, 'jog kova su pikto 
-slibinais, nors ir sunki, bet laimi
ma. Tik širdis turi būti tauri ir nar
si siela. Viešojo kelio kryžkelėj 
visi praeidami jį- matė ten kovo
jantį su slibinu, ir tai stiprino ryžtą 
ir ranką tų, kurie ėjo kovon su blo- 
-giu, su skriaudomis, su priespauda. 
Tad ir pamilo lietuvis šventąjį kar
žygį. Kiekvienu atveju, kai sunkus 
’ikimas griuvo ant po pečių, jis vi
suomet šv. Jurgį šaukėsi pagalbon, 
jo globai patikėjo savo laimę. Ar 
piktos gyvatės miškuose lietuvį 
■gylė, ar kruša javus mušė, ar ma

ras ant gyvulių ir žmonių krito — 
lietuvis šaukėsi šv. Jurgio pagal
bos. Išleidęs pavasarį savo gyvu
lėlius į ganyklą, paprašydavo šv. 
Jurgio globos. O kai visos šalies 
laimė užgeso, iš kartos į kartą ėjo 
legenda, kad šv. Karžygio kardas, 
kuriuo jis kitados nukovė slibiną, 
yra buvęs lietuvio rankoje ir, kol 
lietuvis savo rankoje jį laikęs, tol 
skaisčiai švietusi mūsų šalelei 
saulė. Tik kai pikta ragana tą kar
dą pavogusi ir paslėpusi, užtemęs 
mūsų tėvynės dangus ir milžinai 
didvyriai užmigę aukštuose pilia
kalniuose giliu miegu. Ir kalbėjo ta 
legenda, kad ateisianti diena, ka
da būsiąs vėl surastas šv. Jurgio 
kardas, ir tada vėl nušvisiąs mūsų 
krašto dangus, pabusią didvyriai, 
milžinai ir suskambėsią iš naujo 
mūsų tamsios girios nuo džiaugs
mingų dainų. Taip £jo ta legenda 
iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą ir 
gaivino mūsų viltį, kad mums dar 
šviesesnė diena nušvis.

Laikas ėjo, daug kas kito, ir 
įvairi laimė lankė lietuvį. Ne vie
noj kryžkelei pikta ranka sunaiki
no šv. Karžygio statulą, mūsų se-

Augsburgo lietuviai skautai vėliavos pakėlimo metu 
Inž. Kulvinsko nuotr.

Skin. B. Kl.

PASTABOS DĖL SKAUTIŠKOS FORMOS 
IR TURINIO

Skautybės sistemos originalu
mas ir pasisekimas pagrįstas vai
ko ir jaunuolio psichikos pažinimu 
ir atitinkamų ugdymo metodų pri
taikymu. Skautiško auklėjimo prie
monės — žaidimai, stovyklos, 
iškylos, papročiai, uniforma ir kt. 
— siekia perteikti aukštesnes ver

tybes vaikui bei jaunuoliui supran
tama. ir patrauklia forma. Todėl 
įsigilinus kiekvienoje skautiškos 
programos dalyje galima išskirti 
formą ir joje paslėptą turinį. Kiek
vienas skautiškas žaidimas ar už
siėmimas nėra pats sau tikslas, o 
tik priemonė tam tikrai fizinei ar 
charakterio vertybei (sveikatin
gumui, pastabumui) ugdyti, šie tei
gimai, atrodo, skautų vadovų yra 
neginčijami, tačiau praktiniam 
darbe kartais pasitaiko, kad ir 
nedidelių, nukrypimų čia į vieną, 
čia į kitą pusę.

Nukrypti į sausą moralizavimą ir 
ilgus žodinius pamokslus rečiau 
atsitinka, nes čia jau patys skau
tiško veiksmo rėmai sudaro užtva
rą tokiam palinkimu). Tačiau skau
tų vadovui pravartu retkarčiais

akmens statulas tvirtesnis šv. Jur
gio paminklas yra mūsų širdyse,
pastatytas nesuskaitomų mūsų tau
tos kartų iš tauriausios gėrio, tie
sos ir kilnių žygių meilės. Ir kai 
mes, jaunieji Lietuvos sūnūs, atei
name į savo kryžkelę, jis stovi ten 
visam savo grožy ir kilnume ir 
mus kaip kitados mūsų tėvus, vil
timi gaivina ir mums, kaip ir mūsų 
tėvams kitados, įkvepia narso 
nedrebant išeiti prieš blogio sli
binus. Ties juo sustoję, mes tvirti 
pakeliame rankas saliutui. Mes ži
nome, kad jo žygdarbius pamilu
siai širdžiai malonu, jog mes 
budime Dievo, tėvynės ir artimo 
tarnyboje. Tad mes saliutuojame 
jam, mūsų Vadovui ir Globėjui, ir 
tvirtai sušunkame — Vis budžiu! 
Nes mes, kaip ir mūsų tėvai kita
dos, esam ištikimi jo idealams, ka
dangi mes esame lietuviai, ištikimi 
savo tautos tradicijoms. Mes ži
nome — kaip kitados, slibinai vėl 
iš juodų savo slėpynių išropojo, 
ištroškę žmonių kraujo ir ašarų, 
bet mes budime ir grumsimės dėl 
Dievo garbės, šviesių tėvynės die
nų ir artimo laimės po šv. Jurgio 
vėliava ligi pergalės. O pikto sli
binai yra nugalimi. Tik būkime tau-

I [ios širdies ir narsios sielos.- 

save pakontroliuoti, ar neįsivyrau- 
ia, ypač dirbant su jaunesniaisiais, 
tendencija nuslysti verbalizmo ir 
sausos didaktikos linkme.

Jau dažniau, ypač jaunesniems 
vadovams (skiltininkams), atsitinka, 
kad, įsitraukus į tarp jaunimo mė
giamas ir tokių plačių galimybių 
teikiančias skautavimo formas, 
vienam kitam tarpui lyg kad pri- 
mirštama, kad tomis formomis tik 
siekiama galutinių skautybės tiks
lų, nusakytų jos šūkyje ir įstatuose.

Paimkime pradžiai uniformos 
reikalą. Skautai, ypač dabartinėse 
sąlygose, deda labai dautj pa
stangų ją įsigyti ir labai noriai ja 
puošiasi. Tačiau jeigu paklaustume, 
ar lygiagrečiai su tuo pakankamai 
įsisąmoninama uniformos gerbimo 
reikalas, uniformuoto skauto el
gesio ir išorinio laikymosi tai
syklės ir, apskritai, supratimas, 
kad uniformuotas skautas yra ne 
tik pats už save atsakingas, bet 
kartu reprezentuoja ir visą organi
zaciją, — atsakymas ne visada 
būtų teigiamas. Pasitaiko reiškinių, 
kurie galėtų ir turėtų būti pašalin

ti, ir tai ne per sunkiausiai įvyk
doma, jei tik uniformos dėvėjimas, 
kaip išorinis skautiškumo ženklas, 
visada būtų tampriai surištas su 
atitinkamo vidujinio nusiteikimo 
akcentavimu.

Toliau, skautai sueigose ir išky
lose dainuoja skautiškas ir šiaipjau 
dainas. Įdomu pajudinti klausimą, 
kurios gi dainos skautiškos, kurios 
ne. Paprastai skautiškomis lai
komos tos, kurių turinys paimtas 
iš skautiško gyvenimo, o melodi
ja... Čia ir prasideda keblumai. 
Kai kurių skautiškų dainų melodi
jos yra paimtos iš kitų lietuviškų 
dainų, o kai kurios — tiesiog iš 
užsienietiškų, dažnai banalių, dai
nelių (pvz., „Sykį skautai susi
tarę", „Trys gegutės" ir kt.). Šiuo 
pastaruoju atveju iš skautiškos 
dainos pasidaro neskautiška, nesgi 
negalima skautišku elgesiu pava
dinti svetimos tautos melodijos 
pasisavinimą. O kaip atrodytų, jei
gu su tokia daina pasirodytume 
kur tarptautiniam skautų sąskry
dyje, reprezentuodami lietuvišką 
dainą?

Mano supratimu, skautišką dai
ną galima aptarti platesne ir 
siauresne prasme. Platesne pras
me skautiška daina bus kiekviena 
daina, kuri atitinka skautišką nuo
taiką ir ideologiją. Taigi, kiek
viena liaudies daina, kuri iškelia 
bet kuriuos kilnesnius jausmus, iš
skyrus ypatingo nusivylimo ir 
rezignacijos dainas, gali ir turi 
būti laikoma kartu ir skautiška 
daina. Kai kuriuose vienetuose jau 
teko pastebėti labai gražių pa
stangų ir šia linkme: dainuojamos 
Liaudies Ansamblio išpopuliarintos 
dainos: „Pempelė", Pasvarcyk, 
antela" ir kitos. Tai sveikintina 
pradžia. Skautiškos dainos siau
resne prasme būtų tos, kurių 
turinys paimtas iš skautiško gy
venimo, dažniausiai stovyklavimo. 
Tos rūšies dainos reikalingos ir 
skautų mėgiamos, tik reikia per
žiūrėti jų melodijas. Jeigu melodi
ja skolinta, vadovų pareiga kreip
tis į mūsų muzikus, ypač išėjusius 
iš skautiškų eilių, kad jie padėtų 
surasti tinkamą melodiją arba su
komponuotų naują (pavyzdys: tau
tinės stovyklos daina). Pora žo
džių dėl atvežtinių dainų. Iš tarp
tautinių sąskrydžių pas mus yra 
patekę mums neįprastų, egzotiškų 
dainų bei melodijų. Jos tinka 
atskirais atvejais laužo paįvairini
mui, tačiau įtraukti jas į nuolatinį 
lietuvių skautų repertuarą nedera.

Iš šių pastabų norėtųsi padaryti 
išvadą, kad skautiška daina yra 
ne tik ta, kurios forma skautiška, 
bet kiekviena lietuviška daina, 
kurios turinys, melodija ir nuo
taika derinasi su skautiška min
timi.

Toliau, skautiškos pramogos, 
pasirodymai prie laužo ir suei
gose. Kad skautas linksmas — 
numatyta ir skautų įstatuose. To
dėl ir skautų pasirodymuose bei 
improvizacijose vyrauja linksma 
nuotaika. Tačiau linksmumas pa
siekiamas įvairiomis priemonėmis. 
Užsispyrus bet kuria kaina .pa
siekti juokingų efektų, kartais 
nuslystame į lėkštumą ir blogo 
skonio humorą. Forma gaunama, 
sakytum, skautiška, linksma, tačiau 
turinys jau abejotinas, o kartais ir 
neigiamas. Riba tarp šių dvie'ų 
linksmumo rūšių ne visada ryški,

Skautu vadovu suvažiavimas
S. 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,

A. Tyruolis

SV. JURGIUI
(Pagal anoniminio dail. paveikslą 

iš XV amž.)

Sukaupęs jėgą tvirtą, begalinę 
Prieš aštrų geismą slibino ugningo, 
Jauti, kaip jo aistra tave apninka 
Ir kaip maldoj tave mergaitė mini.
Gal būt, kad tavo jėgą paskutinę 
Jis ryja, jau kitoms jame pradingus, 
Bet. tau šį būdą kautis pasirinkus, 
Tave vilioja baisiosios imtynės.
Sutems diena, pavirs į naktį juodą, 
Gal būt, kol tu pribaigsi šitą žvėrį 
Ir jai ir jiems parneši džiugią 

žinią.
Kol naktį, iš tamsos jau išvaduotą, 
Tu, pergalės skaisčia šviesa 

nužėręs, 
Trenksmingai grįši — vytis 

pirmutinis.

todėl skautų vadovui tam tikras 
budrumas šiuo atveju yra būtinas. 
Ta proga reikėtų pažymėti, kad 
laužui ir pasirodymams jau vien 
dėl paįvairinimo, esmėje ir dėl 
auklėjimo motyvų, reikia mėginti 
paieškoti ir rimtos nuotaikos 
vaizdelių. Mūsų tautos istorija ir 
padavimai, gražiai papasakoti ar 
inscenizuoti, sudarytų labai pagei
dautiną skautiškos programos paį
vairinimą ir pagilinimą.

Skautų patyrimo laipsnių ir spe
cialybių programos turi pagrindi
nės reikšmės skautiškam auklė
jime. Nenagrinėjant jų konkrečiai 
(tam reikėtų atskiro atsidėjimo), 
norėtųsi tik atkreipti dėmesį į vie
ną momentą. Kalbamos progra
mos, apskritai paėmus, yra vispu
siškos ir gerai apgalvotos. Tačiau 
jau vien dėl techniškų kliūčių jos 
negali būti taip smulkiai detali
zuotos, kad galėtų tiksliai atitikti 
su kiekvienu brendimo tarpsniu 
besiplečiančius jaunuolio interesus. 
Medžiaga, kuri tinka 11 metų skau
tui, visai kitaip atrodo 17 metų 
jaunuoliui, jeigu jis tokio amžiaus 
istojo į skautus. Programa visų 
šių niuansų negali numatyti. Čia 
jau yra skautų vadovo nujautimo 
reikalas, lygiagrečiai su jaunuolio 
brendimu, atitinkamai derinti ir in
terpretuoti atskirus patyrimo pro
gramos punktus, palaipsniui vis 
daugiau vietos skiriant skautiškam 
turiniui formos sąskaiton. Tik šiuo 
keliu einant, galima sėkmingai iš
vengti neretai pastebimo paauges- 
nių jaunuolių atšalimo skautiškai 
veiklai ir tik šiuo pagrindu galima 
sėkmingai organizuoti skautų vy
čių darbą.

Šiomis keliomis pastabomis ne
turėjau tikslo išnagrinėti visą skau
tiškos formos (metodo) ir skau
tiško turinio santykiavimą, nes to 
santykiavimo harmonija, platesne 
prasme, apimtų visą skautybės 
esmę. Norėjau tik atkreipti vado
vų, ypač jaunesniųjų, dėmesį, kad 
šioje srityje harmonija būtina ir 
kad kiekviena proga reikia save 
pakontroliuoti, ar nėra iš inercijos 
nukrypta į vieną ar kitą pusę, va
dinas: į žodinę didaktiką, pa
mirštant skautybės metodą, arba 
atvirkščiai, i formalizmą, laikantis 
skautiškos formos, bet pr.imirštant 
jos turinį. Rasti tinkamą šių dviejų 
veiksnių suderinimą paprastai nė
ra sunku, jei tik nepamirštama 
apie tai pagalvoti.

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

Atvykusius Augsburgo stotyje 
pasitiks uniformuoti skautai.

LSS Pirmija
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Radijo žinios is tėvynės
— Vilniuje įvyko režisierių kon

ferencija. Garbės prezidiuman bu
vo ' išrinkti: komunistų partijos 
CK politinio biuro nariai su gene- 
ralissimu Stalinu. Konferenciją ati
darė meno reikalų valdybos virši
ninkas J. Banaitis. Sveikino kon
ferencijos dalyvius rašytojų vardu 
J. Baltušis, kompozitorių — J. 
Benderius, dailininkų — Vilniaus 
Dailės Instituto direktorius V. Jur
kūnas, Kauno teatrų kolektyvo 
vardu — A. Sutkus.

— Valdininkų ir darbininkų gau
namos algos nėra didelės ir, be to, 
apdėtos 50 % mokesčiais.

— Paskutiniu laiku areštuoti yra 
Skardupių parapijoj gyvenę kun. 
Ylius ir kun. Adomaitis, abu vie
nuoliai marijonai.

— Buvę sporto klubo LGSF spor
tininkai priklauso Spartakui, LFLS 
ir Tauro klubo •— Kovui, Perkūno 
— Žalgiriui. Visi sportininkai at
leisti nuo karinės prievolės/ bet 
įjungti vidaus reikalų komisaria- 
tan milicininkais bei VRLK tar
nautojais. Prieš kiek laiko įvyko 
krepšinio rungtynės, dalyvavo: Ku
lakauskas, Butauskas, Sačkus, Leš
činskas (pastarieji du sėdi kalėji
me, bet rungtynėms 8 dienoms bu
vo paleisti už užstatą) ir kiti.

— Dailininkų sąjungos fondo 
valdybos pirmininku yra dail. L. 
Mergosilskis. Kauno dail. sąjungos 
skyriaus pirmininku yra dail. Stp. 
Žukas.

— Komunistų partijos Klaipėdos 
apskr. agitacijos bei propagandos 
skyriaus vedėju yra E. Deminas.

— Penktadieniais Vilniuje vyk
sta literatūros pobūviai, kuriuose 
rašytojai skaito savo naujausius 
kūrinius. Pastaruoju metu skaitė J. 
Jurginis fragmentus iš istorinio vei
kalo „Pasakojimai apie Gedimino 
miestą". Buvo ir diskusijos. Iškel

ir Povilo bažnyčia, teatras, baigia
mas remontuoti kinas Kapitol. 
Elektros stotis sveika ir miestas 
gauna energiją. Mieste daug vokie
čių belaisvių, kurie naudojami 
įvairiems darbams, jie gyvena ba
rakuose prie statomosios ligoninės 
ir Gubernijoj.

— Lietuvoje dar nuo karo užsi
liko užminuotų laukų, bet baigia
ma išminuoti. Neseniai baigti iš
minavimo darbai Marijampolės 
apskr.

— Grūdų paruošų skyr. viršinin
ku yra J: Bernotas, odos ir avaly
nės pramonės tresto valdytoju — 
Kazlauskas, odos pramonės darbuo
tojų profsąjungos respublikinio ko
miteto pirmininku Šimkovičius. Vil
niuje fabriko ,,Žagrės" direktorium 
Polikša, žemes ūkio liaudies ko
misaro pavoduotoju Povilas Šklė
rius.

— Paskutiniu laiku tenykštėj 
spaudoj ir kartu Amerikos lietu
vių komunistų spaudoj plačiai ben
dradarbiauja Matas Grigonis — 
Svirno Žvyne, Aleksandras Chur
ginas ir Augustinas Gricius — Pi- 
voša.

VISIEMS VOKIETIJOJE IR 
AUSTRIJOJE ESANTIEMS LIETU
VIAMS KATALIKAMS KUNIGAMS 

IR TIKINTIESIEMS

1. Apaštalų Sosto III Misijos Vo
kietijoje Pirmininko Apaštališkojo 
Nuncijaus J. E. titulinio Amido Ar
kivyskupo Carolo Chiarlo 1946 m. 
sausio mėn. 18 d. raštu Nr. 213, 
Vokietijoje ir Austrijoje esančių 
lietuvių religiniams ir doroviniams 
reikalams rūpinti Tautiniu Delegatu 
yra paskirtas Kauno Arkikatedros 
Bazilikos Kapitulos Kanauninkas 
Feliksas Kapočius.

2. Apaštalų Sosto Tautinio De
legato Lietuviams kompetencijai 
priklauso Vokietijoje ir Austrijoje 
esančių lietuvių katalikų visų re
liginių ir dorovinių reikalų rūpi- 
nimas (adsistentia religiosa et mo- 
ralis) Apaštalų Sosto Ill-osios Mi
sijos Vokietijoje tikslų ribose.

Visi gerb.liet. kunigai prašomi 
toliau vykdyti iki šiol eitąsias savo 
pareigas ir nedelsiant pranešti De
legatui, kur ir kiek lietuvių jie 
aprūpina, ar kokį kitą pastoracinį 
bei visuomeninį darbą dirba.

3. Delegato laikinos būstinės 
adresas:

Šv. Sosto Delegatūra Lietuviams, 
Haunstetten b. Augsburg, Rechen- 
strasse 56.

Nationale Delegatur dės Hl.Stuh- 
les fiir Litauer, Haunstetten bei 
Augsburg, Rechenstr. 56.

Pastovus adresas bus praneštas 
artimiausiu laiku.

Augsburgas, 1946 m. balandžio 
mėn. 10 d.

P.S. Kiti laikraščiai prašomi per
sispausdinti.

Kan. F. Kapočius
Apaštalų Sosto 111-osios Misijos 

Tautinis Delegatas Lietuviams Vo
kietijoje ir Austrijoje.

FIDO
Anglija — tirštų miglų šalis. 

Miglos gi — aršus, nenumaldomas 
aviacijos priešas. Migla, kaip sli
binas, negailestingai ryja lėktuvus, 
ir kylančius nuo .žemės, ir į žemę 
iš aukštybių besileidžiančius. Pačių 
anglų tvirtinimu, jie daugiau pra
radę bombonešių dėl blogo oro 
ir miglos, negu dėl priešo stipriai 
suorganizuotos priešlėktuvinės ap
saugos. Vokiečių vadovybė tą fak
tą labai gerai žinojo ir jį labai 
gerai panaudodavo savo karo 
tikslams. Dėl to Hitleris ėmėsi savo 
paskutiniosios ofenzyvos vakarų 

ta mintis parašyti knygą apie res
publikinę sostinę.

— Kauno apskr. iš veikliausių 
mokytojų minimi: Veliuonos valse.
— Adomaitis, Raudondvario — De- 
gelytė, Kruonio progimnazijos di
rektorius Ulevičius, Jonavos — 
Strazdas ir Koslovas. Be to, vals
čiuose yra sudaryti agitatorių ko
lektyvai: Vilkijoj iki 7 agitatorių 
kolektyvas, Jonavoj — iki 17, ki
tur kiek mažiau, ir, apskritai, Kau
no apskr. propaganda labai silpna.

— Miškų pramonės liaudies ko
misaru yra Ponomarovas, kuris ne
seniai davė pranešimą apie medžio 
apdirbimo pramonę, pareikšdamas, 
kad pramonės apdirbimas išaugs 
dvigubai. Tuo pačiu ir miškų kir
timas yra padvigubėjęs.
— Daugumoj Lietuvos miestų įsteig
tos komisijos raudonarmiečių šei
moms šelpti. Kėdainių komisija 
gavo papeikimą, kad nebuvo lai
ku sušelpta raudon. armijos ka
reivio Grigorovičiaus šeima.

— Šiaulių berniukų ir mergaičių 
gimnazijų pamokos vyksta moky
tojų seminarijos patalpose. Iš bu
vusių mokytojų dirba: M. Grubys, 
A. Petrauskaitė, Adomaitienė, Na- 
kanisi. Prekybos mokykla dirba 
senose patalpose — Dariaus ir Gi
rėno g-vėje. Mokytojas Jocas karo 
pradžioje buvo išvykęs ir nese
niai grįžo. Muzikos mokykla dirba 
Vilniaus gatvėje (Kaminsko na
muose). Be seniau suimtųjų šiau
liečių adv. Šerkšnio, adv. Urbaičio 
ir amatų mokyklos mokytojo Sa- 
kevičiaus, neseniai suimtas maisto 
odų fabriko buhalteris R. Tamo
šaitis, už tai, kad dalyvavęs vo
kiečių organizuotoj Lietuvos pra
monės atstovų ekskursijoj po Vo
kietiją. Amatininkai organizuoti 
įvairiose artelėse, Kirpėjų artelės 
pirmininku yra Lazauskas. Šiaulių 
miestas numato atsistatyti per 5 
metus. Jau atremotuota Šv. Petro

fronte 1944 m. gale, t.y. tuo metu, 
kai anglų aviacijos veikla miglos 
buvo visiškai suparaližuota. Bet 
tuo metu įvyko kažkas nelaukta 
ir netikėta. Ta staigmena niekais 
pavertė visus vokiškųjų strategų 
išskaičiavimus ir numatytus laimė
jimus. Nepaisant blogo oro ir 
tirštos miglos, angliškųjų bom
bonešių veikla buvo tiek aktinga 
ir tiksli kovų srityje, kad po kelių 
dienų vokiečių ofenzyva buvo 
sutriuškinta. Vokiečiai laužė sau 
galvas, kas galėjo būti jų ofenzy
vos tragiškojo galo priežastimi. 
Bet tos mįslės jie neįstengė 
išsiaiškinti ligi karo pabaigos.

Kas turėjo galimybės tuo metu 
būti .Anglijoje, galėjo pastebėti 
prie didesnių aerodromų nepapra
stą vaizdą: staiga prasiskleisdavo 
tiršta miglos uždanga, ir lėktuvai 
be jokios kliūties ir pavojų kil
davo nuo žemės į padanges. Ly
giai taip pat, kaip burtininkui 
pirštu pamojus, išnykdavo miglos, 
ir padangių geležiniai paukščiai 
visai saugiai nutūpdavo žemėje.

Visa tai šiandien nebe paslap
tis. Anglų ir amerikiečių spauda 
plačiai aprašė, kokiu būdu miglos 
klausimas buvo išspręstas. Išspren
dimo būdas atvejų didžiumoj la
bai paprastas. Kadangi migla at
siranda tik tuomet, kai žemės pa
viršiaus atmosfera bent trumpam 
laikui atvėsta, tad imtasi visų mė
ginimų kiek galint didesnei oro 
masei, palyginti, greitu laiku ap
šildyti, kad tuo būdu atmosferoj 
esą labai maži vandens lašeliai, 
kurie sudaro miglą, išgarinus būtų 
panaikinti.

Šis uždavinys buvo pavestas 
anglų ministeriui Geoffrey Lloydui. 
Pradžioj tam tikslui pasiekti mė
ginta panaudoti ore susitelkusią 
elektrą, paskui įvairius chemikalus 
ir dirbtinius atvėsinimus. Bet visa 
tai teigiamų rezultatų nedavė. Ir 
tik paprasčiausias priemones pa
vartojus, tikslas buvo atsiektas. 
Pradėta šildyti orą koksu. Tačiau 
ši priemonė reikalavo labai daug 
žmonių prie darbo ir perdaug 
lėtai orą šildė. Išmėginus benziną, 
sulaukta, ko norėta. Benzinas 
miglą nugalėjo. Didesniuose aero
dromuose nutiesta visas tinklas 
specialių vanzdžių. Atitinkamam 
spaudimui veikiant, iš tų vamzdžių 
veržiasi benzino dujos, kurios čia

G. Orento nuotr.Pavasaris Kauno apylinkėse

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios portalas

pat padegamos. Oras sušildomas, 
o jį skraidantieji lėktuvai pasklai
do po visą aerodromą. Ir tuo bū
du migla panaikinama. Ta migloms 
naikinti aparatūra pavadinta Fido.

Pirmas toks migloms naikinti 
įrengimas buvo įvestas vidurinės 
Anglijos Graveley aerodrome, t.y. 
toj vietoj, kuri yra varginama tirš
čiausios miglos. 1943 m. liepos 
17 d. nakčia ministeris Lloydas 
pirmą karią Fido paleido į darbą; 
Pradžioje nepastebėta jokių paki
tėjimų, bet po kelių minučių migla, 
kaip nupūsta, išnyko. Graži žvaigž
dėta naktis apgaubė lėktuvų sto
vyklą. Oro laivyno vicemaršalas 
Bonnet savo lėktuvu pakilo į pa
dangę. Tris kartus kilta ir tris 
kartus leistasi žemyn, be jokių ne
laimių ir be jokių sunkumų. Pavo
jingasis anglų lakūno priešas, 
migla, tapo nugalėtas.

Karo pabaigoj tokių Fido įren
gimų anglai savo valstybės ribose 
turėjo 15 ir vieną kontinente. 
Sunaudota jiems benzino už 12 
milijonų svarų sterlingų. Dabar
tiniu metu tokie Fido įrengimai 
taisomi aerodromuose privatinių 
keliautojų reikalarns. Planuojami 
jie ir kontinente įrengti. Tuo būdu 
šis karo išradimas bus panaudotas 
taikos metu žmonijos gerovei.

Gabr. Taučius
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