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Kaina 80 Rpf

Vinčas Kudirka

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji. 

Kur traukia prie darbo ir duoda tiek 
nieko.

Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

LIETUVIU SAVAITRASTISLietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
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MadonnaMOTINA I
Kai artėja Motinos Diena, neju

čiomis tenka susukaupti ir pamąs
tyti. Pamąstyti apie motiną ir jos 
brangiausiąjį turtą — kūdikį, apie 
tikriausiąjį motinos tęsinį — duk
terį.

Jei kūdikis yra panašus į tėvus, 
tai gal dar dažniau duktė į moti
ną. Motina duoda dukteriai savo 
kūną; ji duoda jai didelę dalį sa
vo sielos ir charakterio; ji įpras
mina dukteryje save. Įprasmina, 
nes duktė pratęs jos laikinąją da
lį (vaikuos ir vaikų vaikuos gims 
motinos grožis ir sveikata); duk
tė pratęs ir svarbesniąją, amžiną
ją, jos dalį — sielą. Duktė — moti
nos tęsinys ir savo dukters pra
džia. Ir motina, ir jos duktė — 
tautos tęsinys; nes tauta miršta 
nuo svetimų piktų rankų, bet

Alė ArbačiauskienėR DUKTĖ
gimsta tik per savo geras motinas.

Jei motinai neleidžiama pasilikti 
savajame krašte, ji išeidama ne
palieka dukters. Pro pavojus ir pro 
mirtį išneša savo dukterį ant ran
kų, pridengdama ją savo kūnu nuo 
liepsnų, kulkų ir bombų. Išeidama 
gi duktė ne visada pasiima mo
tiną. Ji skuba pirmiausia pati nuo 
pavojų toliau; tai natūralu, nes už
mirštama, kas praėjo, ir žiūrima į 
tai, kas ateis. Motina dukteriai yra 
praeitis; o jos duktė (gal būt, dar 
joje, negimusi) yra jos ateitis.

Su kokiu rūpesčiu ir kokia meile 
motina saugo tą savo ir tautos tę
sinį! tiesiausią kąsnį paverčia rie
biu, nepakenčiamiausias sąlygas 
padaro mažam padarėliui pakenčia
momis, skudurą paverčia gražiu 
drabužėliu . . . Mes matome, kaip

lietuvė motina rū
pestingai ruošia 
dukrytę išeivijoj 
pirmos komunijos; 
kaip rūpestingai iš
leidžia ją į mokyk
lą ir paskui į 
aukštesniąją; kaip 
.nuoširdžiai moko 
savo dukterį lietu
viškų tradicijų, lie
tuviško mergaitės 
kuklumo ir drovu
me; kaip dukrytę 
pratina pamėgti 
darbą ir dainą. 
Mes negalime ti
kėti, kad lietuvė 
tremtinė paliktų 
savo dukrą visiems 
vėjams, kad, pati 
nieko neveikdama, 
laikytų prie savęs 

.ir savo jauną du
krelę trūnijimui; 
kad, pati neapykan
tos, apkalbų ir pa
vydo pilna, mokytų 
to paties ir savo 
dukterį. Mes neti
kime, kad lietuvė 
motina išeivijoj 
mokytų savo dūk 
relę svetimų ma
nierų ir svetimos 
moralės. Netikime, 
kad motina ir duk
tė (vyrui ir tėvui 
pasilikus Lietuvoje) 
priimtų tuos pa
čius svečius tame 
pačiame stovyklos 
kambary ir varžy
tųsi, lenktyniautų, 
konkuruotų viena | 
su a>ntra dėl jų 
komplimentų ir 
meilės. Ir nenori
me tikėti, kad lie
tuvė, aprengusi 
dukterį tautiniais 
drabužiais, paduotų

Monso Cano Jai sa™ iflPU Pie5 
tuką ir mokytų da
žytis . . .

Girdime, kaip maža mergaitė 
šaukia savo broliuką: ,,Peter, 
komm!“ Kažin, ar motina taip stro
piai moko svetimų kalbų? — Tai 
būtų gera. — Ar ji nerūpestingai 
palieka vaikus šeimininkų ir kai
mynų globoj, o vaikai taip greit 
persiima svetimais papročiais ir 
svetima dvasia. — Tai būtų bloga

Jei motina išeivijoj nori savo 
dukterį išauginti savo tautai, ji 
turi budėti keliskart daugiau. Tė
vynėj auklėja mergaitę, be moti
nos, gimtoji žemė, gimtinės dan
gus, savi žmonės, sava mokykla, 
sava aplinka ir tradicijos. Išeivijoj 
motinai niekas nepadeda, tik truk
do.

Žiūrime į tremtinę dukterį, ku
rios motina pasiliko Lietuvoje.

— Mane daug kas čia gal pa
trauktų į bloga, bet vis sulaiko mo
tinos prisiminimas. Ką ji man 
drausdavo tenai, man yra uždraus
ta ir čia, .nors esu viena ir laisva, 
— pasisakė viena studentė.

— Visa, ką aš turiu daryti, darau 
taip, lyg mano motina būtų čia, 
prie manęs, ir man patarinėtų, — 
pasisakė kita, kurios motina žuvo 
pakeliui nuo bombų.

— Aš elgiuosi taip, lyg grįžusi 
turėčiau viską papasakoti savo 
motinai, — pasakė trečia, kurios 
motina liko nežinioj.

Tur būt, nieko nėra gražesnio, 
kaip šitoks didelis organinis bei 
moralinis ryšys tarp motinos ir duk
ters. Jeigu tremtinė lietuvaitė — pa
nelė, studentė — vis turės prieš akis 
likusią tėvynėj savo motiną ir elg
sis taip, lyg viską grįžus turėtų jai 
papasakoti ir išgirsti pagyrimą, tai 
ji grįš savo žemėn tyra, be sveti
mų dulkių ir be svetimo purvo.

Kažin, ar nepagalvoja duktė, ku
ri per naktį stovykloj šoka ir per 
dieną miega, kaip jos motina laiką 
leisdavo ir kaip dabar, Dievas ži
no, leidžia? Ir jeigu čia nėra ratelio 
■nei staklių, drobės nei adatos, tai 
kažin, ar nerastų dukrelė čia kny
gos ir kai ko gero, kad ir'iš sveti
mųjų, pasimokyti?

Kažin, ar neprisimena tremtinė 
lietuvaitė motinos, tekėdama už ki
tataučio? ... Ir kažin, ar daugiau 
naudos, jei jos vyras išmoks kelis 
žodžius lietuviškai ir jo giminės iš
girs kai ką daugiau apiė Lietuvą, 
ar jei ji augins lietuvio artojo vai
kus, savo motinos ir savo tautos 
tęsinį? Jei ir didelė būtų meilė, ar 
ne didesnė už meilę šiuo atvėju 
turėtų būti pareiga? Kiek teko ma

)
Alė Sidabraitė

MOTINAI
Kai, motule, liūliavai mažutę,
Supėsi palangėj jurginai,
Danguje kuždėjosi žvaigždutės,
Klevo lapai tau pritardavo švelniai.

Ar tikėjaisi tada, brangioji,
Kad paliksim gimtą kiemą ir klevus,
Kad iš labdaringų rankų duona svetimoji,
Nors balčiausia, ir karti ji, ir sprangi mums bus?

Motin, motin, kai supei mažutę,
Kai prie vygės tylią dainą niūniavai, 
O už lango rūstūs vėjai pūtė, 
Blaškėsi apnuoginti klevai, —

Ar tikėjaisi, kad, kryžkelėj suklupus, 
Kai taršys man vėjai palaidas kasas, 
Veltui tavo vardą šauks išbalę lūpos, 
Kas atleis man, kas padės man be tavęs? *

Motin, motin, kai migdei mažytę, 
Pasikvietusi į talką dainą ir žvaigždes, 
Netikėjai, kad benamiais teks bastytis 
Svetimuos kalnuos po svetimas girias.

O namie palangiais gal žydės alyvos, 
Rudeniop vėl gelsvą rūbą klevas mes, 
Tyliai kryžkelėj medinis rymos Dievas, 
Tik nebus ten, motin, nei tavęs, nebus ten nei manęs.

Bet širdis nuklys drauge su vėjais,
Žais su klevo lapais, vystančiais žiedais, 
Ir vaidensis mum, jog vėl namo parėjom, 
Į būtąsias grįžome dienas.

tyti lietuviškų nuotakų svetimais 
žiedais, vis tai buvo nuotakos tik 
dėl žiedų brilijantų ar dėl naujos 
tėvynės platumo. Ir buvo liūdna 
žiūrėti į tų vestuvių eiseną, nes tai 
buvo laidotuvių eisena. O argi ne
nori lietuvaitė gyventi savo tautai 
vietoj motinos, kurios gal jau ka
pas gimtoj žemėj supiltas arba kau. 
lai svetimose žemėse išbarstyti?

Daug jaunų motinų yra išeivi
joj; daugelis jaunų dukterų čia iš
teka, bet kūdikio nedažna susilau
kia. Nesą gerų aplinkybių, netikri 
laikai, neaiškus rytojus .

Kažin, ar turėjo Lietuvos kai
mietė motina geresnį maistą ir ge
resnes aplinkybes savo vaikučiui? 
Ir ar nesusilaukdavo vaikučių mū
sų motinos išeivijoj pirmojo pasau
linio karo metu? Kodėl mūsų jau
nimas ištroškęs griebiasi mokslo, 
kad tik daugiau parsineštų tėvy
nėn? Kodėl tad jauna lietuvė mo
tina nenori parsivežti jau paaugin
tos dukrelės ar sūnaus?

Juo ilgiau mąstai, juo daugiau 
klausimų randasi, Ir juo margesnis 
atrodo mūsų motinų ir dukterų gy
venimas išeivijoj. Ir vis dėlto, 
atrodo, daugelis motinų girdi gim
tosios žemės šauksmą, o dukterys 
ilgisi motinų ir mūsų visų moti
nos — tėvynės. Mes tikime, jog 
lietuvė supranta, kad ne taip svar
bu, kokios partijos gims mūsų pa
dangėj, kaip svarbu — kokia duk
tė ir koks žmogus gims mūsų tė
vynei.
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ŽIBURIAI

Ini. arch. V. Svipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje 
c *

(Tęsinys)

Italų vilą sudarė pats pastatas 
su daugiausia terasių pavidalu su
tvarkytu sklypu,/kurio stilizuotomis 
augmenijos priemonėmis ir terasių 
įtvirtinimais buvo sukuriamos 
erdvės. Kadangi tokiuose soduose 
buvo reikalingas kritimas vandens 
kriokliams bei spaudimas fon
tanams, tai sklypas buvo pasiren
kamas kalvos šlaite, o jo pasta
tas stovėjo viršuje arba kiek že
miau ūksmingų medžių fone. Pran
cūzų parke, kur gamtos sąlygos 
neleidžia įrengti žymesnių terasių, 
tenkinamasi plokštumos (kilimo) 
ir stambiosios augmenijos tvar
kymu. Kaip vieno, taip ir antro 
stiliaus parko ar sodo planavimui 
buvo naudojamos taisyklingos 
geometrinės formos, skirtingai nuo 
anglų parko planavimo, kuris 
įmantriomis priemonėmis siekia 
natūralios gamtos vaizdo.

Sprendžiant iš visos sodybos 
išplanavimo ir pastatų planų kon
figūracijos Pažaislyje, jie yra dau
giausia stačiakampiai, išskyrus pa
čią šešiakampę bažnyčią, kas by
loja apie ankstyvesniojo baroko 
laikotarpį.

Iš siauro ir ilgo priešakinio 
kiemo, pro šią, kiemus skirian
čiame pastate paliktą angą, paten
kame į svarbiausiąjį vienuolyno 
kiemą, kurio ašy stovi bažnyčia 
su šoniniais pastatais. Šie šoniniai 
pastatai savo rėžtu sudaro du 
uždarus kiemelius iš abiejų bažny
čios šonų, kuriuose buvusios ba
rokinės arkados. Jąsias savo lai
ku rusai užmūrijo. Už šių kiemelių, 
bažnyčios užpakaly — eremitoriu- 
mas, kuriame buvo 12 ar 13 at
siskyrėliams gyventi namelių; da
bar jų tik trys teliko.

Vėlybasis barokas
Vėl grįžtame į Vilnių, tą kultū

ros ir meno židinį, iš kurio jis 
spinduliavo į periferijas.

Atsigavęs nuo žaizdų, padarytų 
jam rusų antpuolių, Vilnius vėl 
ėmėsi statybos. Paskutiniais XVII 
š. dešimtmečiais jame buvo pasta
tyta daug mūrinių pastatų, jų tar
pe daug puikių Lietuvos didikų 
rūmų. Vėliau sekė naujas bažny
čių statybos laikotarpis, davęs 
Vilniui puikių vėlybojo baroko 
šedevrų.

Nepaisant pergyventų didžiau
sių nelaimių (priešų antpuolių, nu
niokojimų, gaisrų, badmečių, epi
demijų), kurias jam teko pakelti 
XVIII š. pirmoje pusėje, jame vėl 
prasidėjo gaivališkos kūrybos lai
kotarpis. Vėl užvirė nepaprasto 
grožio architektūros kūryba, kuri 
ne tik neatsiliko nuo Vakarų Eu
ropoje vyraujančių idėjų, bet sa
vo fantazijos polėkiais ir formų 
įmantrumu jas kėrtais net pra
lenkdavo.

Kaip savo laiku, kada baroko 
idėjos įsiviešpatavo Vilniaus ar
chitektūroje, jos nustelbė visa, kas 
buvo prieš tai, t. y. buvo subaro- 
kintos seniau statytosios bažny
čios, taip lygiai ir dabar, nebuvo 
•apsiribota vien naujų nepaprasto 
grožio, vėlybojo baroko formomis 
aprūpintų bažnyčių statyba,’ bet į 
tas formas buvo įvelkama visa, 
kas buvo prieš tai, ypačiai nuo 
karų bei gaisrų nukentėjusios esa
mos bažnyčios.

Sv. Jono bažnyčios, statytos dar 

gotikos laikais, fasadas įgavo po 
perstatymo vėlybojo baroko for
mas. Nežiūrint trijų plonų atbrai
lų juostų horizontalių, šiame fa
sade dominuoja vertikalės, lau- 
žiančios tas juostas į daugybę 
smulkių dalių. Tos vertikalės iš
reiškia nesulaikomą kilimo į viršų 
tendenciją. Galingiausia ši tenden
cija išreikšta vidurio ašyje, einan
čioje nuo portalo iki viršutinio 
kryžiaus. Iš abiejų šonų šią vidu
rio ašies vertikalę palydi stiprūs 
subūrimai lieknų piliastrų apati
niame aukšte, lieknų kolonėlių ir 
piliastrėlių antrame ir trečiame 
aukštuose, .kurie dar kartą atsilie

Ged. Orento nuotr.Šv. Trejybės bažnyčia Kaune

pia aidais kraštutiniuose mažesnio 
masto panašiuose subūrimuose. Šie 
paskutinieji tėra tik dviejų aukš
tų; švelnios voliutos virš jų už
pildo kampus ir riša antrąjį 
aukštą su trečiuoju. Trečiąjį aukš
tą vainikuoja saikingi tipiškai ba
rokiniai iškyšuliai (Verkropfun- 
gen); pakartoti dar ir ketvirtame 
aukšte — vidurio ašies tąsos už
baigime.

Visas šv. Jono bažnyčios fasa
das raibuliuoja judesiu bei malo
niu akiai šviesos ir šešėlių žaismu. 
Jame beveik nebeliko plokštumos. 
Nežiūrint į tai, fasadas nėra per
krautas, nes visi architektūriniai 
skaidmenys, atbrailos bei iškyšu
liai yra išlaikyti saikingumo dva
sioje. Sis fasadas pasižymi ir ma
loniu akiai savo siluetu.

Kunigaikščio Alberto Radvilos 
lėšomis 1740 m. buvo atliktas 
bažnyčios vidaus perstatymas. Pa
naudodamas iš gotikos laikų išli
kusią aplinkinę navą, architektas 
sukūrė nepaprastą erdvės efektą, 
prilygstantį vėlybojo baroko Ita
lijoje išrutuliuotų kulisų išmo
nėms. Si kompozicija yra sudary
ta iš 10 altorių, kuriai dominuoja 
centrinis altorius. Šioje kompozici
joje aiškiai išryškintas rokoko sko
nis, daugely vietų pritaikyta ro- 

caille — nesimetriškas kartušas su 
lifepsnojančiais kontūrais. Čia dar 
paminėtina atskirai pagal pietų 
kraštų paprotį (campanille) XVI 
š. jėzuitų pastatyta ir XVIII š. at
naujinta šv. Jono bažnyčios var
pinė.

Sis impozantiško aukščio kres
nas ir stambus pastatas aukštai 
iškyla virš senamiesčio stogų, o 
nuo jo viršūnės atsiskleidžia pui
kūs vaizdai į visą miestą. Nau
jieji priedai iš esmės negalėjo šio 
bokšto pakeisti, bet tik pridavė 
jam daugiau lengvumo bei lieknu
mo. Daugiausia vėlybojo baroko 
dvasios yra įgavusi jo viršūnė, dėl 
ko ši varpinė dabar puikiai deri
nasi su kitais barokiniais Vilniaus 
bokštais.

Ne kartą jau buvo pastebėta, 
kad architektūra yra suakmenėju
si muzika. Šitaip dažnai sakoma, 
kalbant apie tikrąją gotiką, bet 
tai neblogiau tinka ir baroko, ypa
čiai vėlybojo, architektūrai bei to 
stiliaus rokoko skoniui. Iš esmės 
rokoko nesudaro atskiro stiliaus, 
bet yra, paprastai sakant, vėlybo
jo baroko dekoratyvinė maniera. 

Baroko stilius aukščiausią tapy
biškumo laipsnį pasiekė savo vė
lybame raidos laikotarpyje, kada 
dekoracija ėmė stelbti pagrindines 
architektūros formas, nuslopinda
ma patį architektūrinį lineamentą 
bei užmaskuodama konstruktyvinę 
jos formą. Tame laikotarpyje de
koracija tiek suklestėjo, kad nebe
liko tiesių linijų bei plokštumų ir 
viskas paskendo irracionalių krei
vių žaisme. Tame laikotarpyje vis
kas buvo daroma puikiam vaizdui 
išgauti, sudaryti svaiginantį poky
lį žiūrovo akims. Tokiame vaizde 
viskas mirga, juda, klesti. Nepa
prasta formų, spalvų gausa, švie
sos ir šešėlių žaismas -pasiekia 
apogėjų, jų sąskambis prilygsta 
švelniai muzikai.

Šventos Teresės bažnyčios vidus, 
I atnaujintas XVIII š. pirmojoje pu

sėje, nors jau pasižymi dedelia 
formų gausa, bet ji dar nenustel
bia architektūros lineamento, bet 
sudaro su juo damų sąskambį.

Veržli dinamika čia iškišo at
brailas, išraitė jas ir suskaldė į 
dalis, o vaizdo reikalavimai aprū
pino kapitelius vešlios augmeni
jos formomis, nusagstė antable- 
mentą ryškia lipdyba. Altoriai ap- 
vanikuoti figūromis, pasižymin

čiomis laisvais, linksmais judesiais, 
tarp jųjų išsidriekia lengvi debe
sėliai.

Dominykonų bažnyčia savo da
bartinį pavidalą įgavo po 1748 m. 
Bažnyčioje vyrauja sunkios ir 
stambios tektoninės, lyg iš homo
geninės masės nulietos formos, 
ypačiai jos lyg iš žemės išaugu
sioje sąkykloje, vėlgi vargonų tri
būnoje. Nežiūrint jos formų stam
bumo, sakykla nedaro sunkaus 
įspūdžio, nes svorį jai atima nepa
prasta formų dinamika, kuri išsi
lieja į dar didesnę ir lengvesnę iš
kyšulių atbrailų bei virš jų pa
talpintų skulptūrinių figūrų leng
vą judesį. Taip pat stambios var
gonų tribūnos šulų masyviškumą 
meistriškai sulengvina ir pagyvina 
rocaille kartušai, o nepaprastai 
plonų atbrailų linijų gausa išsilie
ja į vieną galingą judesio srovę.

Tos bažnyčios altorių ansamblis 
sudaro vieną iš puikiausių XVIII' 
š. baroko kūrinių. Čia medžiaga 
nustoja savo savybių ir lenkiasi 
formuotojo dvasios užgaidoms, ku
rių tikslą sudarė pilno skambesio 
vaizdo sukūrimas.

Vilniaus vėlybojo baroko meis
triškumas, iki šiol mūsų stebėtas 
vidaus darbuose, grynai lietuviškų 
savybių parodė šv. Kotrynos 
bažnyčioje. Lieknumas, lengvumas, 
kilimas į viršų yra pažymiai to 
lietuviškojo baroko, kurio pavyz
džių galima rasti ne tik Vilniuje, 
bet ir toli už jo sienų — Polocke, 
Minske, Vitebske, Mogiliove, Daug
pilyje bei Gardine, t. y. buvusios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti
jos žemėse.

Šv. Kotrynos statydintojas buvo 
Jonas Feliksas Pacas, miręs 1700 
m. Pradėta XVII š. gale, ši bažny
čia nukentėjo nuo 1737 m. gaisro, 
baigta ji buvo 1743 m. labai gar
saus tuo metu Vilniaus architekto 
Jono Kristupo Glaubico.

Iš pietų pusės ši bažnyčia su
daro dailią grupę su šalimais pri
statyta Apvaizdos koplyčia. Bažny
čios fasadas pasižymi aukštais 
bokštais, lieknomis proporcijomis, 
kas ryškiai pabrėžia kilimą į vir
šų. Tą įspūdį padidina aukštas ir 
lieknas, tarp bokštų įspraustas 
frontonėlis. Polėkio į aukštį nesu
laiko trys siauros fasado korizon- 
talės juostos — švelniai profiliuo
tos atbrailos.

(Bus daugiau)

Ben. Rutkunas

Be motules
Išėjo. Nebegrįš motulė, 
aš našlaitėlė be vilties.
Man sielvartas krūtinę gula, 
alpina gedulas nakties.
Smilčių kalne motušė dūla, 
pasaulis be širdies.
Vai, aplankyk mane, motule, 
vidur šaltos nakties!
Meldžiau sietyną ir mėnulį, 
žvaigždes sužydusias nakties:
— Prikelkit mylimą motulę 
iš juodo kapo paslapties.
Tyliai atsiliepė mėnulis 
ir žvaigždės drebančios nakties:
— Mes akys budinčios motulės 
vidur šaltos nakties.

MOTINOS DIENAI
Visame savo gražume gamta pa-* 

sirodo gegužės mėnesį. Šio gra
žiausio gegužės pirmąjį sekma
dienį skiriame mes motinai, kuri 
mus pagimdė ir į žmones išleido. 
Žodis motina, koks trumpas, bet 
kiek jis savyje slepia meilės, pa
siaukojimo ir kančios.

Su pirmu savo atodūsiu tiek 
daug skausmo, darbo ir vargo mes 
atnešėme savo motinoms. Niekas 
nesuskaitys tų nemigo naktų, ku
rias ji praleido, nuo dienos darbų 
išvargusi, prie mūsų lopšio. Kas 
suskaitys jos žingsnius ir įvertins 
jos darbus, kuriuos ji pakėlė! Kiek 
daug ji atsižadėjo, kad tik mes 
nieko nestokotume! Niekas tiek 
daug neparodė pasišventimo ir pa
siaukojimo, kiek motina. Ne vie
na motina, beaugindama savo vai
ką, palaužė savo sveikatą. O ne 
retai su naujai ateinančia gyvybe 
į pasaulį motina amžinai užmerkia 
akis. Ji sutinka aukotis, kad tik 
jos vaikas gyventų. Kiek rūpesčio 
ir nemigo naktų pareikalauja iš 
motinos vaiko liga. Ji ištisas nak- 
tik ir dienas išsėdi prie savo vai
ko lovytės, visai nesumerkusi 
akių. Vaiką nelaimėje geriausiai 
supras ir paguos tik motina. Ji nė 
vienai valandėlei nenuleidžia akių 
nuo savo vaiko. Ji su džiaugsmu 
sutinka pirmus vaiko žingsnius ir 
pirmuosius jo žodžius.

Ar motina, supdama savo kūdikį 
ir aukodama pačias gerąsias savo 
dienas, tikisi iš jo kokio nors at
lyginimo? O, ne! Ji tik nori, kad 
jis išaugtų sveikas, atneštų nau
dą savo kraštui ir nenuslystų nuo 
tiesaus kelio. Didžiausias motinai 
atlyginimas už jos vargą ir triūsą 
yra, jei ji mato savo vaiką svei
ką ir pasirinkusį gerą gyvenimo 
kelią. Ji patenkinta ir laiminga, 
kad jos nemigo naktys ir padėtas 
vargas nenuėjo niekais.

Nuo pat mažumės motina sten
giasi įdiegti vaikui tautinius bei 
religinius jausmus. Tai motinos 
nuopelnai, kad mūsų istorijos la
puose yra įamžinta tiek daug var
dų. Karžygiai, knygnešiai, savano
riai bei partizanai taip pat ant mo
tinos rankų išaugo. Tik motinoms 
reikią dėkoti, kad mūsų tauta per 
visus priespaudos laikus neužmir
šo savo gimtosios kalbos.

Nedaugelis mūsų dabar turime 
motinas čia pat. Prisiminkime jas 
ir pasiryžkime eiti jų keliu.

DipL agr. S. Janulaitienė
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J. B. Dovydiškis

SOCIALDEMOKRATIJOS
„NUKRYŽIAVIMO“ DRAMA
Balandžio 14 d. sovietiniame 

Berlyno sektoriuje įvykusi komu
nistų ir socialdemokratų konferen
cija vienbalsiai priėmė abiejų par
tijų susijungimo rezoliucijų. Balan
džio 19 d., Didįjį Penktadienį, abi 
partijos nutarė likviduotis ir-įsteig
ti naują „Vokietijos socialistų 
vienybės partijų" (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands). „Ko
munistai parinko puikių dieną so
cialdemokratijai nukryžiuoti“, kar
čiai dėl to pastebėjo Vakarų Vo
kietijos socialdemokratų vadas 
Schumacheris.

Jis teisus. Balandžio 19 d. nuta
rimas, kad ir kokiomis aplinkybė
mis jis bebūtų priimtas, yra pirmas 
formalus trečiojo internacionalo 
avangardų įsiveržimas į antrojo 
internacionalo tvirtovę.

*

Vokietijos socialdemokratų ir 
komunistų broliavimosi komedija 
prasidėjo praeitą pavasarį, kai Ber
lyne (anuomet dar vien raud. ar
mijos valdomame) abi partijos su
darė bendrą komitetą „Vokietijai 
rehabilituoti". Ji ėmė virsti trage
dija po to, kai praeitų metų gruo
džio 20—21 d. SPD (Sozialdemo- 
kratische Partei Deutschlands) 
centro komitetas Berlyne principe 
nutarė susijungti su KPD (Kommu- 
nistische Partei Deutschlands).

Kaip matom, pirmutinė prieš ko
munistus kapituliavo socialdemo
kratų vadovybė. Tiesa, išsyk ban
dė šiauštis ir toks Grotewohl, da
bartinis rytinio Berlyno socialde
mokratų lyderis ir „įsitikinęs" su-

Kastytis Gliaudą

LOPŠINE
Svetimoj pastogėj, 
be savos tėvynės, 
vai, užmik patogiai 
prie mamos krūtinės.

Už uolų granito — 
štai — saulutė leidžias.
Jau šešėliai krito, 
melsvas rūkas skleidžias.

Tolimi ledynai 
švyti, kaip pašvaitės,. 
ir naktis kabina 
mėlynąsias skraistes.

Susapnuok, vaikeli, 
gimtą mūs padangę, 
mūsų vargšę šalį, 
Lietuvėlę brangią.

Kur smagu kvėpuoti, 
kur gyventi miela, 
kur platu dainuoti, 
kur palikom sielą.

Susapnuok, kad bunda 
mūs senovės plienas.
Laisvės varpas dunda — 
skelbia laisvės dieną.

Vis tamsyn šešėliai 
ant uolų granito; 
o mūs tėviškėlėj 
vis naktis be ryto.

Svetimoj pastogėj, 
be savos tėvynės, 
vai, užmik patogiai 
prie mamos krūtinės.

sijungimo čempionas. Deja, jo bū
ta per menkos asmenybės; jis ne
atsilaikė prieš Walter) Ulbrichtą, 
antrinį vokiečių komunistų hierar
chijos žmogų, bet stipriausią poli
tinę figūrą Rytų Vokietijoje. Gro- 
tewohliui ir keletą: tolygaus mas
to SPD centro komiteto vyrų palū
žus, du užsispyrę susijungimo opo
zicionieriai, Gennerls ir Neubecke- 
ris, buvo „demokratiškai“ pašalin
ti iš CK dėl „konspiravimo su opo
ziciniais partijos elementais"; tre
tysis, Dahrendorfas, pajutęs pavo
jų laiku paspruko (britų lėktuvu) į 
Hamburgą, dar vienas diplomatiš
kai susirgo. Tokiu būdu iš 11-kos 
CK narių į sprendžiamąjį posėdį 
teatėjo septyni; balsuojant už su
sijungimą, du iš jų susilaikė, ir li
kusieji penki be konkurencijos 
paėmė viršų.

Berlyno socialdemokratų masės 
pasirodė atsparesnės už vadus. 
Vasario 15 d. Grotewohlis, parti
jos skyrių atstovų švilpimais su
tiktas, Unter den Linden operoje 
turėjo išklausyti žiaurius jų prie
kaištus. Nuotaikas buvo ligi rau
donumo įkaitinusi toji aplinkybė, 
kad visa eilė senų socialdemokra
tų, pasisakiusių prieš susijungimą, 
atsidūrė koncentracijos stovyklo
se; keli net iš britų ir. amerikiečių 
zonų buvo paslaptingai dingę. So
cialdemokratų atstovai operos su
sirinkime 950 balsų prieš 50 pasi
sakė prieš susijungimą ir parei
kalavo, kad galutinai šis klausimas 
būtų išspręstas refėrendumo ke
liu. Jų nesugebėjo įtikinti nei Gro
tewohlio, nei Vokietijos komunistų 
partijos CK pirmininko Wilhelmo 
Piecko argumentai. Tiesą pasa
kius, tie argumentai buvo keistai 
nedarnūs.: Grotewohlis- pasisakė 
prieš referendumą, nurodydamas, 
jog „per daug socialdemokratų pa
reigūnų yra seni žmonės, persi
sunkę antikomunistiniais nusite’i- 
kimais"; svečio teisėmis susirinki
me dalyvavęs 'komunistų šefas 
Pieckas aiškino,jog „per daug so
cialdemokratų partijos narių yra 
jauni žmonės, be politinio paty
rimo".

Nutartasis referendumas, kaip 
žinom, kovo 31 d. Berlyne įvyko, 
bet tik britų, amerikiečių ir pran
cūzų sektoriuose Nepaisant viso
kių trukdymų ir bauginimų, 18.951 
balsas buvo atiduotas prieš susi
jungimą, 2.731 už. Iš viso Berlyne 
SPD turi apie 66.000 narių, dau
giausia kaip tik rytinėj ir šiaurinėj 
miesto daly. Tokiu būdu du treč
daliai Berlyno socialdemokratų re
ferendume negalėjo dalyvauti.

Toji aplinkybė davė priedangą 
Grotewohlio vadovaujamam ryti
nio Berlyno socialdemokratų cen
tro komitetui nepaisyti referendu
mu pareikštos partijos narių va
lios. Beje, dar prieš kovo 31 d. 
tasai vyras spaudai buvo pareiš
kęs, jog susijungimas vis tiek 
įvyks, kad ir kokie bebūtų refe
rendumo rezultatai; esą, „partijos 
nariai vėliau apsipras su mūsų pa
žiūromis". Balandžio 14 d. Grote
wohl atvirai prisipažino, kokiais 
metodais jis „pratino" socialdemo
kratus susigyventi su partijų su
sijungimo mintimi. „Pastarosiomis 
savaitėmis, kalbėjo jisai, mes brai
džiojom po gilų purvyną. Mes tu
rėjom naudoti metodus ir priemo
nes, kurios neatitinka mūsų struk
tūros ir kurių mes iš viso nemėgs- 
tam." Grotewohl prisipažino prieš 
dešimtį dienų įsakęs skyriams, kad

Žiburiai 

atstovais .į šią konferenciją^ne- 
būtų renkami'tie socialdemokratai, 
kurije yra priešingi susijungimui su 
kompartija. Tą potvarkį paskelbus, 
daugelis SPD skyrių pranešė su 
Grotewohlio centro komitetu ne
beturį nieko bendra. Kaip jam se
kėsi organizuoti naujus skyrius, 
matyti iš jo paties pateiktųjų pa
vyzdžių: Tempelhofe iš daugiau 
kaip 2.000 SPD narių į susirinkimą 
teatėjo nepilnas šimtas; jie išrinko 
į konferenciją atstovus visų 2.000 
vardu. Stadtmitte rajone susirinkę 
34 socialdemokratai išsirinko aš
tuonis atstovus — po vieną šim
tui narių . . . Tokiu tai būdu buvo 
išrinkti 493 atstovai, kurie 33.900 
rytinio Berlyno socialdemokratų 
vardu „vienbalsiai“ nutarė SPD 
sujungti su KPD.

Keturių sąjungininkų komendan
tūra Berlyne dabar laužo galvą, 
ką daryti su naujosios „Vokietijos 
socialistų vienybės partijos“ pra
šymu ją pripažinti visame Berlyne. 
Ak gi toji partija pretenduoja pa
keisti SPD ir (bent iš vardo) KPD 
visoje Vokietijoje. Grotewohl pras
mingai pagrasino, kad naujieji 
„vienybininkai“ nesvyruodami pa
naudos jėgą reakcijai nuslopinti, o 
kitas vienybininkas, Erich Gniffke, 
ką tik grįžęs iš Vak. Vokietijos, 
konstatavo, jog ten reakcionierių 
knibždėte knibždą.

Senoji, nepriklausomoji berly
niškė SPD liko našlaitė; ji neteko 
savo būstinės ir laikraščio, kurie- 
buvo rytiniame Berlyne, ir nauja- 
kuriškai prisiglaudė britų ir ame
rikiečių zonose, kurių administra
cija jai parūpino būstą ir popie
riaus naujam organui. Komunistų 
užvaldytame Berlyne likę posū
niais, socialdemokratai atsigrįžo į 
Vakarų Vokietiją, ieškodami atra
mos ten laisvai veikiančioje SPD.

♦
Tretysis internacionalas į antrą

jį visada žiūrėjo kaip į tradicinį 
savo priešą. Komunistų pastangos 
apjungti visą socialistiškai nusi
teikusią darbo klasę tolydžio susi
kirsdavo su griežtai skirtingomis 
socialdemokratų pažiūromis į vals
tybę ir valdymo metodus. Tą me
todų skirtumą berlyniškės social
demokratų dramos epilogo metu 
pabrėžė nusipelnęs SPD veteranas 
Loebe, viešame atsišaukime įspė
damas savo partijos draugus, kad 
komunizmas, kaip ir nacionalso- 
cializmas, visada buvo parlamen
tarizmo ir tikrosios demokratijos 
griovėjas.

Bet socialdemokratinių masių 
akyse šitoji abiejų internacionalų 
skiriamoji riba vis kažkaip pra
nykdavo pilkose ūkanose. Ypačiai 
socialistinės profesfinės sąjungos 
(net, pvz„ tokioj Anglijoj, nebe
kalbant jau apie visiškai komunis
tinę prancūzų CGT) tūlu atveju 
atrodydavo raudonesnės, negu kad 
galėdavo patikti politiniams social
demokratijos vadams. Italijos so
cialistų atstovai praeitų metų rug
pjūčio m. kongrese 70 proc. pasi
sakė už susijungimą su komunis
tais. tik apdairus jų lyderis Pie
tro Nenni sumaniai įšmanevravo, 
įtikinęs kongresą, jog su nutarimo 
vykdymu dera palaukti ir apsižiū
rėti, kad iš susijungimo neišeitų 
paprasčiausias įsijungimas. Žinom 
taip pat, kaip tenka suktis pran
cūzų Blumui, Aurioliui bei Goui- 
nui, kad pavojingai svyruojąs kai
rysis jų partijos sparnas galutinai 
nenuklystų pas Thorezą ir Duclos. 
Londono BBC cituojamuose iš įvai
rių Vokietijos zonų atsiųstuose so
cialdemokratų laiškuose nereta 
išgirsti tokių motyvų: mums nerūpi, 
ar darbo klasei vadovaus komunis
tai, ar socialdemokratai, svarbu, 
kad jie būtų geri ir energingi vy
rai.

Šitokia galvosena, o ne vien ko
munistų machinacijos, buvo vienas 
iš gilesniųjų veiksnių, kurie pri
vedė prie socialdemokratijos „nu
kryžiavimo". Tokia eilinių social
demokratų (neturinčių tiesioginio 
patyrimo, kaip jų berlyniškiai 
draugai) galvosena yra visiškai sir- 
prantama. Abiejų internacionalų 
partijose matydami tūos pačius 
istorinio materializmo ir'klasių ko
vos pradus, jie tam tikromis aplin
kybėmis (kurių šiandien itin aps
čiai teikia karo sujauktas ūkinis 
ir socialinis gyvenimas) mieliau pa
sisakys už tą partiją, kuri, jų aki
mis, energingiau atstovauja darbo 
klasės interesams. O energijos ir 
beatodairio veržlumo atžvilgiu ko
munistai, rodos, yra neprilygstami.

Tų aplinkybių verčiami, Vakarų 
Vokietijos socialdemokratai ir ry
žosi išryškinti savo liniją, radika
liai peržiūrėdami savo programą 
ir drąsiais mostais ieškodami nau
jų pagrindų.

★

Praėjusių metų lapkričio 25 d. 
Bavarijos min. pirm., socialdemo
kratas Dr. Hogneris, programinėje 
savo kalboje Miunchene paskelbė 
nacių nužudyto Dr. Hilferdingo, to 
„paskutinio didžiojo marksizmo 
teoretiko", politinę valią, kad 
„mes, socialdemokratai, istorinį 
materializmą privalome papildyti 
dorinių jėgų pripažinimu“. Praktiš
kai tokį papildymą ir net pakeiti
mą padarė Wurttembergo socialde
mokratų partijos pirmininkas prof. 
Dr. Karl Schmid partijos 'kongrese 
Reutlingene š. m: vasario 10 d. „Po 
to, ką esame patyrę, kalbėjo jis, 
mes šiandien žinome, kari senosios 
partijos programos kai kurios teo
rijos netinka. Todėl mes jas iš
braukėme ir gal dar išbrauksime, 
pastatydami jų vieton kitas, labiau 
išmėgintas ... Viena iš tokių teo
rijų yra istorinio materializmo 
dogma, pagal kurią visa, kas įvyk

3 psi.

Lietuvos pajūrio idilija

sta, gamtinio dėsnio būtinumu yra 
nulemta tik ekonominių veiksnių .. 
Šitas mokslas, ^uris prieš keletą 
dešimtmečių daugeliui buvo tarsi 
religija, yra iš pagrindų atmestas.“

Prof. Schmid deklaravo ir kitų 
revoliucinių socialdemokratinės 
programos pakeitimų. Jis paskelbė 
atsisakymą nuo klasių kovos; „mes 
nusižiūrime į britų darbo partiją, 
kalbėjo prof. Schmid, kurios jėga 
glūdi kaip tik tame, kad ji sąmo
ningai atsisakė klasių kovos dog
mos. Mes norim būti ne vien dar
bininkų, bet visos tautos partija." 
— Radikalų ir reikšmingą posūkį 
rodo ir prof. Schmido pareiškimas 
dėl socialdemokratų nusistatymo 
krikščionybės atžvilgiu: „Mes su 
pagarba lenkiamės visiems, kurie 
rimtai žiūri į krikščionybę, ir esam 
visiškai pasiruošę užleisti jai vie
šajame gyvenime tą reikšmę, kuri 
jai teisėtai pridera“.

Tąja pačia prasme, kaip Dr. Hdg- 
neris ir prof. Schmidas, didelėj 
kalboj Stuttgartę yra pasisakęs ir 
visos Vakarų’ Vokietijos social
demokratų pirmininkas Schuma
cheris.

*

Nedrįstume teigti, kad čia užsi
mintos naujosios idėjos jau būtų 
spėjusios apvaldyti kad ir tik Va
karų Vokietijos socialdemokrati
nių masių galvojimą. Šiaip ar taip, 
jos nėra nei palaidos, nei atsitik
tinės, bet organiškai auga iš dina
miškai verdančio paskutiniųjų lai
kų pasaulinio vyksmo, kuris ne
gailestingai triuškina ne vieną seną 
visuomeninę teoriją ir laidoja tūlą 
užkonservuotą prietarą. Girdim, 
kad tolygiais naujais keliais yra 
užsimoję eiti jaunieji prancūzų so
cialistai (UDSR) Drąsių reformos 
pastangų • rodo socialistai Olandi
joje. Tame revoliuciniame atsinau
jinime ir glūdi socialdemokratijos 
prisikėlimo pradai bei jos tolimes
nės egzistencijos pateisinimas.
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Mirdza Timma

LELE GILDĄ
Pasakos fragmentas

Baltas snaigių debesis verpetu 
šoko virš miesto. Snaigės, susi
tvėrusios už rankų, leidosi žemyn, 
sukosi į kamuolį, pynėsi, krisda
mos po vienų ant žemės. Jos sėdo 
ant namų stogų, bokšto gaidžiui 
ant snapo, krito praeiviams gatvė
se į veidus, šokinėjo vaikų nosi
mis, būreliais supusių kalėdinio 
turgelio palapines.

Daugiausia vaikų rinkosi prie 
■palapinės, virš kurios didelėmis 
raidėmis raitėsi parašas ,.Laimės 
šulinys".

Čia pačiame vidury sukosi ra
tas, prikimštas baltų suvyniotų po
pierėlių. Palapinės stalas ir sienos 
buvo plinos žaislų: medinių arkliu
kų, molinių antelių, ‘blizgančių 
švilpynių, lotto žaidimų, kaladėlių, 
baldų lėlių kambariams, Kalėdų 
žvaigždžių .mėtymui kaulelių, vil
kiukų ir dar daug kitų daiktų 5r 
daiktelių.

,,Svarbiausias laimėjimas — lė
lė, pasiskubinkite, svarbiausias 
laimėjimas — lėlė", garsiai šukavo 
pardavėjas ir nurodė į lėlę šalia 
laimės rato. Lėlei prie kojų bal
tavo raštelis: „Aš vadinuosi Cil
da”.

Cilda žiūrėjo lauk ir džiaugėsi 
pamačiusi į ją atkreiptas mergai
čių blizgančias akis.

Ji nebuvo viena iš gražiausių lė
lių, tai Cilda žinojo, prisiminus 
savo porcelianines kaimynes krau
tuvėje. Cilda neturėjo nei tikrų 
plaukų, nei puikių, porceliano ran
kų su lieknais pirščiukais, su ru- 
žavais nagučiais. Jos plaukai buvo 
iš tos pat medžiagos, iš kurios ir 
galva, tik vėliau nudažyti šviesiai 
geltonai. Mėlynų akių negalėjo nei 
užmerkti, nei atmerkti. Cildos ran
kos ir kojos buvo iš rausvos 
medžiagos ir baigėsi bukais pirš
teliais.

Todėl Cilda juo labiau džiaugė
si jai skirtu pritarimu. Kiekvie
ną kartą, kai kuri nors iš mažųjų 
mergaičių atidarydavo piniginę ir 
nušalusiais pirštukais išimdavo 
iš jos baltą pinigo rutulėli, Cilda 
norėjo, kad mergaitė ją laimėtų. 
Mergaitė pasistiepdavo ant pirš

Prof. Annus Augusts
(Iš latvių dailės parodos Mūnchene)

tų, iki alkūnės panarindavo ranką 
laimės* rate ir ištraukdavo laimės 
raštelį. Kai paaiškėdavo, kad lai
mėtas kitas žaislas, nuliūsdavo 
mergaitė ir kartu Cilda.

Jei traukė berniukas. Cilda dre
bėdavo iš baimės, nes žinojo, kad 
berniukai nesaugo ir nemyli lėlių. 
Ji lengvai atsikvėpdavo, kai ber
niukas gaudavo medinį arkliuką 
ar švilpynę.

Cilda bijodavo taip pat pasi
puošusių mergaičių, baltais kai
linukais ir aksomo apsiaustais; 
jos pačios primindavo gražias 
lėles didžiojoje krautuvėje. Ir gir
dėjo, kad išlepintos mergaitės ne
mylinčios net savo puošnių lėlių, 
o kur dar paprastą mažą lėlytę.

Cilda svajojo apie mažą meilią 
mergaitę, kuri priglaus ją prie 
veido, vakarais neužmirš paguldy
ti ir dieną su ja nesiskirs.

Šiandien, kai lakiojo baltos snai
gės, Cildai kažkodėl atrodė, kad 
turi išsispręsti jos likimas. Lėlė 
nusišypsojo žaislams palapinėje 
ir pagalvojo savy: ,.Kažin, ar atei
nančią naktį dar tebebusiu tarp 
jūsų."

Kol Cilda taip galvojo, prie pa
lapinės sustojo trys mažos mer
gaitės.

Viena iš jų buvo mėlynu akso
mo apsiaustėliu, balta apykakle 
ir balta odine kepuraite, iš po ku
rios draikėsi šviesios garbanėlės, 
kaip angelų plaukai prieš stovin
čios palapinės lange.

Mergaitė atrodė labai graži, bet 
Cilda stebėjo ją įtartinu žvilgsniu. 
Ir kitos dvi mergaitės atrodė Cil
dai perdaug puošnios.

„Astrida", viena iš jų prakalbi
no šviesiaplaukę mergaitę, ,,einam 
toliau, čia nieko nėr!"

„Yra!" atsiliepė Astrida. „Tu 
matai štai aną lėlę?"

„Tiesa", prasijuokė kita. ,,Astri
da visad nori lėlių. Pas tave na
muose jau taip daug gražių lė
lių!"

„Jai tėvas iš kiekvienos kelio
nės atveža’ po lėlę”,paaiškino pir
moj! mergaitė.

„Astrida, eikim", skubino kita, 

„lėlės negalima nusipirkti, ją ga
lima tik laimėti!"

Astrida šypsojosi. „Tai aš ją 
laimėsiu, jūs pamatysite." Astrida 
atidarė rankinuką ir ištraukė šla
mantį popierinį pinigą.

Cilda išbalo. ,,Ne, šita mergaitė 
nelaimės manęs, ne, ne!" Cilda vi
są laiką kartojo savyje, nes ją 
gąsdino mintis apie daugybę gra
žių lėlių Astridos namuose.

Cilda ramino save, kad jos var
do nebus nė ant vieno iš Astridos 
pasirinktų popierėlių. Pardavėjas 
atvyniojo pirmąjį ir padavė Astri- 
dai domino dėžutę. Sekantis buvo 
margas vilkiukas, po to medinis 
arkliukas, maišelis dryžuotų sal
dainių ir paskutinis — pardavėjas 
sušuko:

„Mažajai panelei mūsų didysis 
laimėjimas — lėlė Cilda!"

Cildai apmirė sąnariai, kai par
davėjas paėmė ją ir įdėjo Astridai 
į rankas.

„Ką, ar aš jums nesakiau, kad 
laimėsiu lėlę!" Astrida visu veidu

Ai. Kairys
Motinai

Tu laiminga, gyva, 
Tyro džiaugsmo pilna 
Dėl manes ateini, o mama — 
Daug dienų, daug naktų 
Nesumerki akių, 
Mano laimę širdim nešdama.

Išdidi ir jauna,
Lyg ugnies kupina, 
Žemės rutulį rankoj neši — 
Kaip dangus nemari, 
Amžinumą turi, 
Vienai saulei prilygti gali!

Aš matau — tu sena 
Ir palinkus gana ... 
bet vis tiek man gražiausia esi! — 
Jokiam žemės krašte, 
Nė švenčiausiam rašte 
Panašios į tave nerasi...

Išdidi ir jauna,
Lyg ugnies kupina, 
Žemės rutulį rankoj neši — 
Kaip dangus nemari, 
Amžinumą turi, 
Vienai saulei prilygti gali!

Lemtis tavo — kančia;
Ją gavai ne iš čia.
Ne sava ateitim gyvenai — 
Ant kelių-taip klaidžių 
Daug nuklysta žvaižgdžių .. . 
Tu viena neklaidi amžinai.

Išdidi — vis jauna, 
Vien ugnies kupina 
Žemės rutulį rankoj neši — 
Kaip dangus nemari, 
Amžinumą turi, 
Vienai saulei prilygti galil 

švytėjo, atsigrįžusi į abi savo nu
stebintas drauges.

„Ypatingai graži ji nėra“, pir
moji mergaitė suraukė noselę.

„Cilda yra daili lėlė!" Astrida 
gynė jaunąjį vaiką, sukišo žaisle
lius į knygoms dėti maišelį ir, 
saugodama nuo sniego, užkišo lė
lę už baltos muftos. Astrida nuėjo 
su draugėm namo. Cilda pažvel
gė į Astridą pro muftos pūkuotą 
kraštą. Ji nedrįso patikėti, kad ši 
mergaitė iš tikro bus meili ir ge
ra motina paprastai lėlytei.

Prie durų Astrida atsisveikino 
su mergaitėmis ir įėjo > namą. 
Cilda žiūrėjo į kilimus, dengian
čius laiptus, stebėjo žvilgančius 
stiklus duryse ir laukė, kaip atro
dys kambarys, kuriame jai teks 
gyventi.

Astridos kambarys labai skyrėsi 
nuo Kalėdų turgelio palapinės. Čia 
viskas aplink Cildą žvilgėjo ir 
švietė: žibančios rudos grindys, 
geltoni baldai, dažytos sienos. 
Stalo paviršiai kaip veidrodžiai 
tiesėsi prieš lubas, pagaudami 
langų atspindžius.

Ant paauksuotų kilimėlių, puo

Anna Darzinš Latvaitė
(Iš latvių dailės parodos Mūnchene)

šusių stalus, spindėjo indeliai. 
Šviesiai žaižaravo paveikslų rė
mai, puošnusis lempos gaubtu
vas, paauksuotos knygų nugarėlės 
lentynoje ir baltai nulakuoti lan
gai.

Prie sienos kabėjo tikras veid
rodis, ten Cilda visu ūgiu galė
jo apžiūrėti save kartu su Astri
da.

Stebėdamasi Cilda apžiūrėjo 
puošnius kėdžių išpiaustymus, liek
nas stalų kojas, įvairiaspalvius ki
limo raštus ir divoną, kuriame 
tarp margų šilko pagalvėlių sėdė
jo lėlės. Tokių lėlių nebuvo net 
krautuvėje, kurioje buvo Cilda. 
Jos paprastas drabužis, rankos ir 
kojos negalėjo prilygti šioms raus
vai išbalusioms, rūpestingai pa
darytoms lėlėms.

Astrida pasodino Cildą ant di- 
vono ir paliko vieną.

Valandėlę kambary buvo tylu, 
po to turtingai išpuoštos lėlės 
ėmė tarp savęs kalbėti ir nusi
juokė.

Cildai atrodė, kad jos išjuokia 
ją. Mažytė lėlė pasijuto viena, ap
leista ir nelaiminga, ji kovojo su 
ašaromis. Nenorimis išsiveržė 
kūkčiojimai, ir ašaros lašėjo no
sies galiuku žemyn. Cilda neturė
jo nosinaitės, .ir ji pabraukė ran
ka panosę.

„Imk mano nosinaitę!" pasakė 
nuoširdus balselis, ir kai lėlė pa
sižiūrėjo, ji pamatė šalia savęs 
vieną iš puošniųjų, mezginiais pa
puoštųjų lėlių. Cilda nesuprato, ar 
ją išjuokia, ar gailisi jos, ir dar 
labiau ėmė verkti.

Gražioji lėlė atsisėdo šalia Cil
dos, savo nosinaite šluostė jai vei
dus, apkabino mažą lėlytę ir ra
mino:

„Neverk, mažyte, nesisielok. Sa
kyk, kas slegia tave?"

Ir kitos lėlės susirinko aplink 
Cildą. Jos visos taip maloniai žiū
rėjo į mažą lėlę, kad ji nusi
ramino. Ne, iš jų nieko blogo ne
grėsė. Cildai ašaros nudžiūvo. 
Nustebusi ji žvelgė nuo vienos lė
lės į kitą ir atvirai pasakė:

,.Tokių lėlių aš dar niekur ne
mačiau!"

•„Mes ne čionykštės. Mes atvy
kom iš tolimų kraštų!" Paaiškino

nustebusiai Cildai lėlė su juodais 
plaukais ir mezginių skarele. Kad 
padrąsintų Cildą, lėlė papasakojo 
apie save:

„Aš atvykau iš krašto, kurį va
dina Ispanija. Tai saulėtas kraš
tas, — vasarą taip karšta, kad 
net dideli medžiai tyliai aimanuo
ja ir nuleidžia lapus."

„Aš esu iš Vokietijos", atsiliepė 
sparti lėlė margu sijonėliu baltom 
pasipūtusiom rankovėm ir raudo
na priekyšte.

Šalia Vokietijos lėlės sėdėjo sa
votiška maža lėlė — jos galvelė 
buvo išpiaustyta iš medžio, taip pat 
rankos ir kojos. Ji neatrodė taip 
puošniai, kaip kitos, bet nuoširdi 
šypsena jos veide jai visur suras
davo draugų.

„Mes esame iš vienos šalies, ma
žyte!" sušuko medinė lėlė, ,,aš esu 
iš Alpių! Iš pat snieguotų viršū
nių, taip!" medinė lėlė džiau
gėsi, matydama nepatikinčius 
žvilgsnius.

„Aš atvykau iš Japonijos;’ tai 
rodo mario drabžiai ir šukuosena, 
jei jūs norite į mane pažiūrėti, į 
šią negražią lėlę", mažytė japonė 
žemai nusilenkė visoms lėlėms.

Cilda norėjo prasižioti ir prieš
tarauti dailiajai lėlei, į kurią ne
galėjo nė atsižiūrėti, tačiau kuri 
save vadino negražia, bet ispanė 
prisilenkė prie Cildos ir pakuždėjo 
į ausį:

„Nekliudyk mažos japonės, tai 
yra jų krašto paprotys — panie
kinti save ir girti kitus."

Lėlės prašė Cildą papasakoti, ko
dėl ji taip karčiai verkė. Cilda 
prisipažino, kad ji ilgėjusis mergai
tės, kuriai ji tebūtų vienintelė 
lėlė, ir bijojusi būti puošnių lėlių 
išjuokta.

Tą akimirką įėjo Astrida, ir 
.Cilda nutilo, bet Astrida paėmė 
Cildą ant rankų ir sušnabždėjo:

,,Aš girdėjau, ką tu sakei. Mie
la lėlyt, tau nereiks verkti, ryt aš 
tave padovanosiu mažai mergytei, 
kuriai tu būsi vien:ntelė lėlė, kad 
tu jaustumeis laiminga, jei tau ne
patinka pas marie."

Cilda švelniai prisiglaudė prie 
Astridos veido ir apkabino savo 
rankutėmis mergaitės veidą.

Iš latvių kalbos vertė Romas V.
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Paulius Augius-Augustinavičius

Dailininkai istremime
Ne taip seniai teko pervažiuoti 

įvairius Vokietijos miestus ir mies
telius ir susipažinti su tuo kūry
biniu potencialu, kuris dabar 
vyksta mūsų dailininke — pabė
gėlyje. Dailininkai, palikę savo 
kraštą, iš karto, žinoma, negalėjo 
kūrybiškai nei susikaupti, nei 
įtempti savo kūrybos stygų taip, 
kaip tai buvo galima laisvoje Lie
tuvoje. Bet vis dėlto, tėvynės il
gesio slegiami, jie pradėjo vėl po 
truputį atsikvėpti ir tuo pačiu kū
rybiškai stiprėti. Savaime supran
tama, svetimoje šalyje tas dvasios 
atsipeikėjimas yra pernelyg drumz
linas ir pernelyg suvaržytas. Ne
reikia pamiršti, kad po tokio su
niokojimo Vakarų Europos miestų, 
dažų bei popieriaus industrijos — 
yra neįmanoma gauti būtiniausių 
paišybai reikmenų. Sis nepriteklius 
daugiau ar mažiau yra palietęs 
visus dailininkus. Daugiausia dai
lininkai dirbo savo egzistencijai 
išlaikyti, t. y. dirbo darbą, kuris 
davė duoną ir pastogę. Dabar, kai 
jau yra kai kuriose zonose trem
tiniai šelpiami, ir dailininkas gali 
sugrįžti į save ir lengviau atsi
kvėpti. Sis akstinas ir bus jau ke
letą dailininkų paskatinęs vėl im
tis kūrybos. Ir reikia pripažinti, 
kad dailininkų tremtinių tarpe nė 
vieno nėra, kuris būtų užsikasęs 
savo kasdieninėse smulkmenose. 
Visi jaučia savyje žmogų kūrėją 
ir nerimsta — kuria. Buvo iškilęs 
sumanymas suruošti dailininkų su
važiavimą, bet taip ir liko suma
nymu. Tuo tarpu šis sumanymas 
iš tikrųjų palaikytinas ir reikalin
gas, lygiai kaip būtų pageidautina 
bendri visų dailininkų darbų pa
roda. Čia paduodama dabar gyve
nančių Vakarų Europoje lietuvių 
dailininkų veiklos apžvalga, kuri 
nebus jokia darbų kritika, tik ži
nių žiupsnelis, duodąs skaitytojams 
šiokį tok| vaizdą, kur yra dailinin
kas ir kokios jo pastangos, užsi
mojimai kūrybos srityje.

V. Vizgirda smarkiai darbuojasi 
anglų zonoje, netoli Danijos sįe- 
nos. Jo naujos, visai pasikeitusios 
į gerąją pusę tapybos buvo rody
tos dar Vilniuje. Dabar, atrodo, 
gimsta iš po jo teptuko nauji Siau
rės Vokietijos peizažai ir kompo
zicijos.

Adomą Galdiką paskutinį kartą 
teko matyti Berlyne 1944 m. rude
nį. Labai trumpai kalbėjau, bet 
gavau įspūdį, kad jis tada dirbo. 
Dirbo, deja, ne tapyboje, o buvo 
priverstas lankyti kalbų institutą, 
kur kasdien sugaišdavo 4 valan
das; likusį laiką turėjo dirbti sun
kų darbininko darbą Berlyno uni
versiteto griuvėsiuose. Užėmus 
sąjungininkams Berlyną, kaip gir
dėjau, gyvena anglų užimtoje zo
noje ir dirba grynai tapybos sri
tyje. Reikia manyti, kad yra su
kūręs nemaža vertingų darbų, kiek 
tai įmanoma ištrėmimo sąlygose.

V. Petravičius, kaip ir visi mūsų 
dailininkai, išgyvenęs savąją odi
sėją, apsigyveno Bavarijoje. Var
ginga keliautojo buitis neatbaido 
jo vėl imtis tapybos ir grafikos 
darbo. Keliskart teko lankyti jo 
atelje ir įsitikinti, kad kelionių ir 
išgyvenimai, užfiksuoti drobėje, 
daro rimto įspūdžio. Petravičius 
nesitenkina vien tapyba, jis yra 
daug padaręs ir grafikos raižinių. 
Labai simpatiškai sukomponuota 
Mūnchene leidžiamam kultūros 
laikraščiui viršelis ir vinjetės. Kar
tą pradėjęs darbą, V. Petravičius 
nenustos, jis eis vis pirmyn.

V. Ratas yra vienas iš „Žiburių" 
redakcijos šulų. Jam atvykus iš 
Innsbrucko, atsidarė durys į lie
tuviško laikraščio techniškąjį dar
bą — vesti laikraščio iliustracinę 
pusę. Manąu, kad kiekvienam lie
tuviui teko vartyti „Žiburių" nu

merį. Reikia pripažinti; kad tai yra 
pats gražiausias lietuvių laikraštis 
ištrėmime. Neskaitant turiningos 
ii; •įdomios teksto medžiagos, ran
dame mažiausia 18 klišių iliustra
cijų kiekviename numeryje. Ratas 
nepasitenkina vien darbu redakci
joje, jis yra atidaręs pašybos stu
diją, kurią lanko vietinės kolo 
nijos paišybos mėgėjai. Tai, tur 
būt, vienintelė paišybos mokykla, 
kurioje darbas eina normaliai, pa
kenčiamose sąlygose. Be to viso, 
Ratas’prisirišęs ir prie grafikos, 
kurdamas vis naujas kompozicijas. 
Reikia manyti, kad greitai „Žibu
rių" skaitytojams teks pamatyti 
jo naujuosius kūrinius.

T. Valius, neseniai išleidęs savo 
graviūrų knygą, apie kurią esu 
jau minėjęs „Žiburių" 1945 m. 10 
Nr., dabar yra vėl pasiruošęs dide
liam darbui.

A. Varno šį tą iš tapybos nese
niai matėme „Žiburiuose“, bet šis 
darbas jau daug kartų matytas

tapyboje nežengia atgal, bet. prie
šingai — ją gerina. Gal būt, neto
limoj ateity ir jis pasirodys su sa
vais' portretais ir peizažais pla- 
tesniems tremtinių sambūriams.

A. Valeška, gyvenęs Vienoje, 
vėliau Alpėse ir prie Bodeno 
ežero, yra sukūręs keletą kalnų 
masyvo peizažų ir nature morle. 
Vieną iš jų teko matyti, — jis 
įspūdingas. O iš dabartinių pasku
tinių darbų vieną temperos tapy
binę kompoziciją matys skaityto
jas ir ,,Žiburių” numeryje. Ši 
kompozicija rodo sunkią dailinin
ko kovą technikoje, kovą, kurią 
iššaukia dabartis — kad iš viso 
neįmanoma gauti aliejinių dažų. 
Bet, nežiūrint į tai, dalininkas sie
kia ir laimi.

V. K. Jonynas pasižymėjo orga
nizaciniais darbais Hanau. Vėl 
kuris Jaikas dirba iliustracijos 
srityje. Kaip teko lietuviškuose 
laikraščiuose skaityti, jis ilius
truoja -vieną prancūzų rašytojo 
veikalą — „Mešką". Reikia ma
nyti, kad jis pateiks nė kiek ne
blogesnių kūrinių už ,,Metų” gra
viūras. Be to, dar organizuoja 
Paišybos Studiją Freiburge.

Kuršių mariose-

parodose Lietuvoje ir laikraščių 
skiltyse. Įdoifiu, ar pavyko Varnui 
sukurti naujų tapybų, kai jam 
tenka daug dirbti visuomeninio, 
organizacinio darbo sotyje.

A. Dargis, kūręs Lietuviškas 
Vestuves, per bombardavimus pra
rado viską lig paskutinio savo 
kūrinio. Tai didelis nuostolis 
mums, nes mes čia pasigendame 
to, kas lietuviška. Bet A. Dargis 
žada vėl imtis šio nebaigto darbo. 
Jam dabar tenka dirbti Gottingeno 
Miesto Teatre dekoratoriaus dar
bą. Reikia pripažinti, kad iki šiol 
jo dekoracijos operai „Carmen” ir 
kitiems veikalams turėjo didžiau
sią pasisekimą ne tik lietuvių, bet 
ir anglų ir vokiečių žiūrovų tarpe. 
Kaip girdėti, „Žiburiai“ savo skil
tyse artimiausioje ateityje įdės 
dail. A. Dargio reprodukcijų. A. 
Dargis yra vienas iš aktyviausių 
darbininkų teatro srityje.

L. Vilimą teko matyti Tūbingene 
ir netoli Wurzburgo. Teko gėrėtis 
ir naujausiomis jo akvarelėmis, 
kurios tikrai meistriškai nulietos 
ne fcik spalvų, bet taip pat ir kom
pozicijos atžvilgiu. Vokietijos 
miestų dalys ir kaimų gamtovaiz
džiai spalvų, vibravimų- permato
mumu primena toli likusios tėvy
nės neužmirštamus vaizdus 5t ‘jos 
ilgesį.

P. Puzinas užsidaręs kažkokioje 
pilyje, kur daugiausia tepąs ame
rikiečių portretus, bet kadangi 
nemačiau nieko iš jo darbų, ko 
nors konkretaus pasakyti negalė
čiau. Reikia tikėti, kad Puzinas

J. Mackevičius tremtinio būklė 
je ištiktas didžios nelaimės, nete
kęs savo žmonos. Šis smūgis pa
veikė ir jo kūrybą. Dabar jis tapo 
vietinius vietovaizdžius.

A. Staneika yra antrasis tapyto
jas, kuris gyvena netoli Bodeno 
ežero. Jis, kiek esu girdėjęs, dau
giau įsitraukęs į organizacinį 
darbą.

Ig. šlapelis anksčiau gyveno 
Graze, vėliau persikėlė prie Reino. 
Nežinau nieko apie dabartinę jo 
meno veiklą, bet tikriausiai jam 
netrūksta energijos toliau varyti 
pasirinktąjį meno istorijos darbą.

J. Steponavičius, kiek girdėti, 
iliustruoja mūsų rašytojų veikalus.

A. Krivickas, neturėdamas dažų 
ir kitų tapybos priemonių, piešia 
Austrų Alpes ir apylinkių vaizdus

A. Peldavičiūtė yra nutapiusi 
keletą portretų, bet iki pavasario 
yra užsimojusi nutapyti dar dau
giau.

V. Košuba,. ilgą laiką vargęs 
Vorarlberge su sveikata, vis dėlto 
dirbinėjo molyje; kadangi tai ne
patvari medžiaga, kraustantis i 
Bavarijos sostinę, šie bandymai 
vėl liko sunaikinti. Tikėtina, kad 
naujoje svietoje, esant geresnėms 
sąlygoms, bus ir darbas produktin 
gesnis.

V. Andriušis, Kauno Didžiojo 
Teatro dekoratorius, gyvenąs Ba
deno provincijoje kartu su p. Kar
deliais, galima sakyti, yra daugiau 
užsidaręs, bet nesiduoda užmigdo
mas ramios ir gražios Badeno gam
tos. Tikėtina, kad netrukus gims 

vėl visa virtinė naujų scenovaiz
džių projektų.

J. Marčiulionis, gyvenąs Tiro 
lyje, neturi tinkamo laiko ir pa
talpų pradėti ką nors skulptūroje.

V. Kasiulis, kiek girdėti, taip 
pat neapleidžia savo dirvono ir 
kuria pagal galimybes.

V. Dobužinskis (jun.) bendra
darbiauja savo kūriniais ,,Mūsų 
Kelio" laikraštyje.

A. Šepetys daugiausia lieja ak
vareles iš Bodeno ežero pakran
čių.

A. Tamošaitis vėl darbuojasi pri
taikomojo meno srityje, netoli 
Salzburgo. Jis yra kviečiamas or
ganizuoti tautodailės produkciją 
Tūbingene.

J. Penčyla šiuo metu dirba dau
giausia prancūzų tarpe. Bet taip 
pat jis šaržuoja ir rašytojų alma
nache, kuris greitai pasirodys^

C. Janušą, V. tijelk|, A. Rūkš- 
telę teko matyti Augsburge, kur 
jie buvo suruošę tapybos ir ak
varelės darbų kilnojamą parodą. 
Iš jų išsiskiria Janušas su savo 
nepaprastu tapybų gausumu. Ja
nušas ir Vijeikis turėjo darWurz-

Į burge parodą. V. Vijeikis studi
juoja Paryžiuje.

I Br. Murinas ir Petraitis gyvena 
netoliese viens antro ir ruošiasi, 
kaip girdėti, netolimoje ateityje 
suruošti savo darbų parodas.

A. Varnelis dekoravęs vieną 
bažnytėlę.

Firinauskas dirba užsidaręs, bet 
turim vilties ką nors jo pamatyti 
spaudoje.

P. Kiaulėnas, gyvenąs Paryžiuje, 
dirba tapyboje.

A. Vaičaitis gyvena prie Bodeno 
ežero *ir darbuojasi kartu su postu 
Bem. Brazdžioniu. Jo naujausių 
darbų matėme „Žiburiuose".

Motinos kapas
Tevy^ęs laukuose prie liūdinčio 

rūpintojėMo yra sumirftas kelias 
Ir niekur nerandu takelio^ kuris 
vestų į šitą kelią. Tąsyk .žydėjo 
rožės, ir lenkė galvutes daržely 
pinavijos, bet nė vienos neradau 
padėti Tau, Motute. Šiandien aš 
vėl turiu mėlynų neužmirštuolių 
ir širdy vėl nešu į žalią apžėlusį 
takelį, į apleistą ir sumintą kelią. 
Juk nėra ten nei kryžiaus, nei 
balto suolelio. Niekas nesustoja, 
niekas neatsidūsta ir net nesu
kalba maldos. Puošnūs kryžiai iš
dilai į dangų kils, ir paukščiai, 
tartum auksiniai, ten čiulbės. O 
Tu, mašlaitėle, žiūrėsi akim juo
dom, tau šviesos ir žvakės šykš-

tės. Tu žiūrėsi, kaip dukros vai
nikus pins ir žodžius sidabru ra
šys. Tu žiūrėsi ir nieko nelauksi, 
bet vėjas, sustojęs ant tavo kapo 
pailsėt, ir tau gėlytę gal iš kur 
išplėšęs atneš. Ir kada pasibaigs 
procesijos ir gedulingos giesmės, 
tu džiaugsies, kad galėsi vėl nak
tį mėnulio šviesoje miegoti.

Grįšiu pavargus į tėvynės lau
kus aš, tavo dukra, ir atsisėsiu 
prie pasvirusio rūpintojėlio, ir eis 
greta kelias. Ieškosiu, kur tu. Mo
tute, kur tavo kapas, bet rasiu ne 
kryžių ten, o tik apleistų lau
ko gėlių krūmą ..

Zona Rajauskaitė

K. Grigaiiytė-Graudušienė

Nykioj palatoj
Kokios ilgos dienos 
man be jūs,, mažyčiai, 
šioj nykioj palatoj 
vis tarp svetimų. 
Jūs verkimą graudų 
aš girdžiu lyg tyčia, 
kai šiurena vėjas 
pušį už langų. 
Net nepabučiavus 
mielo jūs veidelio, 
nerimo šešėly 
užtrenkiau duris. 
Gal dėl to taip baisiai 
šiandien širdį gelia, 
kol lūkesčio rankos 
jas man atdarys.

Čia viltis pasieniais 
slankioja apakus, 
o veidai pageltę 
tyčiojas iš jos. 
Saulė spindulėlių pluoštą 
pabėrė ant tako, 
bet ir jie užgeso 
ašarų audroj.
O mirtis kas dieną 
vis duris klabena, 
šliaužioja palangėm 
naktį, kaip vagis. 
Jei paliečia lūpom # 
kūdikį ar seną, 
visos žaizdos amžiams 
beregint užgis ...

O, kad taip išgirsčiau 
aš ir vėl: „mamytei“ 
tą žodelį pirmą 
rytmečio maldoj. 
Rodos, kaip žolelė 
po lietaus, atgyčia, 
po lietučio šilto 
žemėj negyvoj.

Gi mirtis šį rytą 
viesulu įsmuko, 
siautėjus j>er naktį 
kažkurioj šaly. 
Jėzaus vardą bailiai 
ištarė vos lūpos, 
ir akių užgeso 
liepsnelė blanki. 
Ir likimo plunksna 
kronikon įrašė: 
„Motinos neteko 
sūnūs du jauni.“ 
Ne prie mano lovos 
šįryt dega žvakė, 
ne mane bučiavo 
viešnia paslaugi...

O, kad užaugint jus 
Dievas man padėtų, 
rodos, iškentėčiau 
sopulio marias ...

O, mapo mažučiai, 
ar aš begalėsiu 
ženkle kryžiaus švento 
takeliu saulėtu, 
jus namo parvest?

5
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‘ Dipl. ek. P. Juozaitis

Infliacija - pasaulio rykšte
Karas ir pinigų infliacija — tar

pusavy neatskiriami dalykai. Visi 
kalba ir dabar apie pinigų infliaci
ją, nors karas lyg ir pasibaigė. — 
Tad kas ji yra, kuo Ji pasireiškia?

Pinigas yra ne kas kita, kaip 
teisė į tam tikrą krašto gėrybių 
kiekį. Mūsų laikais algos bei 
atlyginimai mokami pinigais. Gėry
bių kainos krašte taip pat išreiš
kiamos tais pačiais pinigais. Ne 
veltui sakoma, kad, normaliai, už 
pinigus visko gausi. Juo kas turi 
daugiau pinigų, juo daugiau visko 
gali įsigyti. Tuo pačiu pasakome, 
kad pinigai ir gėrybės turi ne
ginčijamus tarpusavio ryšius. Tie 
ryšiai aiškiausiai išsireiškia gėry
bių kainomis, t. y. tais pinigų 
kiekiais, kuriuos tenka išleisti per
kant vieną ar kitą gėrybę. Na
tūraliausia būtų, kad visuomet 
žmonės galėtų už tą patį pinigų 
kiekį nusipirkti vienodą gėrybių 
skaičių. Tuomet sakytume, kad pi
nigų vertė ir gėrybių kainos yra 
pastovios.

Deja, tokio absoliutinio pinigų 
•vertės ir gėrybių kainų patovumo 
negalima išlaikyti. Krašto ūkis, jo 
gamyba yra dinaminiai reiškiniai. 
Vienų gėrybių gamyba auga 
smarkesniu tempu, kitų — lėtes
niu, trečių — kartais net regresuo-
ja. Išradimai iššaukia visai naujų 
gėrybių produkciją, kuri kartais 
papildo, o kartais ir turi tenden
cijos visai išstumti iš rinkos seniau 
gamintas gėrybes. Be to, verslinin
kams tarpusavy konkuruojant, 
gaunama kai kurių gėrybių super- 
produkcija. Gamybos metodams 
tobulėjant, patys gėrybių gamybos 
kaštai mažėja. Vadinasi, jei net 
pinigų kiekis krašte nesikeistų, 
nebūtų įmanoma išlaikyti gėrybių 
kainų visiško pastovumo. Nebūtų 

.galima išsaugoti visiško kainų 
pastovumo, jei krašto notų bankas 
mėgintų visados derinti palei
džiamų pinigų kiekį su krašte pa
gaminamų ar įsivežamų gėrybių 
kiekiu. Kol žmogus turi bent kiek 
ūkinės laisvės, gali patsai ap
spręsti savo reikalus, o ne visa 
galinti valstybė, tol nėra galima 
pasiekti visiško pinigų vertės bei 
gėrybių kainų pastovumo. Siekti 
tokio visiško pastovumo net 
nėra nė prasmės. Vadinamais nor
maliais laikais gėrybių kainos 
esti reliatyviai pastovios, pinigų 
perkamoji galia visiems žinoma. 
Tuo pačiu pasakome, kad išlai
koma patenkinama pusiausvyra 
tarp krašto apyvartoj esančių 
gėrybių ir esamo pinigų kiekio.

Toji pusiausvyra paprastai payra 
karo ar kokių socialinių neramumų 
metu. Karas reikalauja visai kito
kios gamybos, kaip žmogaus eili
niai reikalai. Valstybė turi pereiti 
didesniu ar mažesniu laipsniu prie 
karinių gėrybių produkcijos. Di
džiuma krašto įmonių įkinkoma į 
taip vad. karo mašiną, patsai ūkis 
įgauna karo ūkio pavidalą. Karinės 
gėrybės eina frontui, o ne civi
liniam vartojimui. Darbininkai bei 
tarnautojai gauna algas, o ūkinin
kai bei verslininkai, parduodami 
savo gaminius, atitinkamas kainas. 
Vadinasi, krašto pajamos nema
žėja, net žymiai didėja, nes karo 
metu kiekvienas įtraukiamas į 
darbą. Bet to, valstybė turi išlai
kyti milijonines armijas, neatlie- 
kančias jokio produktyvaus ūkio 
darbo. Pašauktųjų šeimoms mo
kamos pašalpos. Juo karas ilgiau 
bei intensyviau eina, juo civilinių 
gėrybų gamyba siaurėja, o pilie
čių piniginės pajamos didėja. 
Valstybė, nesurinkdama užten
kamai pinigų mokesčiais bei 
paskolomis iš piliečių, padeda sko

lintis iš krašto notų banko. Pini
gų apyvarta tolydžio auga, o gėry
bių kiekis vis mažėja. Gaunasi 
pinigų ir gėrybių kiekio rėkianti 
disproporcija. Štai tuomet ir pra
sideda tai, kas vadinasi pinigų 
infliacija.

Tad infliacija — toks leidžiamų 
pinigų kiekis, kuris nepateisi
namas krašto gėrybių apyvartos 
padidėjimu.

Juo ilgiau infliacija užtrunka, 
juo labiau didėja krašto ūkinė 
suirutė ir žmonių skurdas. Pragy
venimas šuoliais brangsta, algos 
bei atlyginimai tolydžio keliami, 
o pati pinigų apyvarta vėl kyla.

Valstybės paprastai nepajėgia 
sulaikyti infliacijos bangos nė 
karui pasibaigus. Iliustracijai ga
lima priminti vieną iš daugelio 
infliacijos padarinių po pirmojo 
pasaulinio karo, būtent Vokietijos 
gyvenimo reiškinius. Taip, paly
ginti su 1913/14 m., pinigų apy
varta, pragyvenimo brangumas ir 
algos buvo didesnės:

Pinigų apyvarta
1920 m. pradž. 11,7 kartų
1921 m. pradž. 11,7 „
1921 m. gale 83,3 „
1922 m. gale 213,3 .,

Pragyvenimo brangumas
1920 m. pradž. 8 kartus
1921 m. pradž. 10 „
1921 m. gale 12,5 „ •
1922 m. gale 300 ,, 

Smėlio kalnai Lietuvos pajūry

Atlyginimai
1920 m. pradž. 5 kartus
1921 m. pradž. 9,5 „
1921 m.'gale 11
1922 m. gale 200

Tam tikrą laiką, kaipfšis pa
vyzdys rodo, pragyvenftno bran
gumas atsilieka nuo pinigų apy
vartos didėjimo. Tačiau juo il
giau infliacija užtrunka, juo la
biau žmonės pradeda pinigų ne
vertinti. Tuomet pereinama prie 
tiesioginių mainų ir imama skai
čiuoti astronominius skaičius kai
nomis. Taip, Vokietijoje. 1923 m., 
■kai infliacija pasiekė savo apo
gėjų ir ne tik faktiškai, bet ir 
formaliai likvidavo senąjį pinigą, 
kainos ėmė kilti net valandų pro
tarpiais. Pvz.: 1923, XI. 3 duonos 
svaras kainavo 25 milijardus mar
kių, o rytojaus dieną —* 140 mi
lijardų markių. Iš to laiko pasi-

liko i ir pasakojimai apie Nūrn- 
bergo vinių pirklį. Tas pirklys 
pirkęs už 1000 markių 100.000 vi
nių ir jas veikiai pardavęs su 
100% pelno. Kada jis vėl panoro 
padaryti apyvartą su vinimis, tai 
jau už tuos pinigus bepajėgė nu
sipirkti 50.000 vinių, nes jų kaina 
buvo pakilusi 200%. Pardavęs lai
mėjo 100% pelno, bet, vinių did- 
menų kainai pakilus 400%, išga
lėjo nusipirkti vos 12.500 vinių. Ir 
taip, markei vįs krintant, galiau
siai pirklys begalėjęs įsigyti vie
ną vinį ir, įpuolęs į desperaciją, 
ant jos pasikoręs.

Infliacija paverčia elgetomis 
krašto tarnautojus, darbininkus, 
pensininkus, žodžiu — žmones, gy
venančius iš algų ar ankstyvesnių 
piniginių sutaupų. Ne vieną įstu
mia į galutinę desperaciją. Tokioj 
aplinkumoj geriausia veikti viso
kio plauko agitaciniam elementui, 
kelti socialinius perversmus ir, iš 
antros pusės, tukti užsieninių 
ar šiaip gėrybių spekuliantams. 
Pranyksta seni piniguočiai, iškyla 
nauji milijonieriai.

Valstybės uždavinys — kaip 
galima greičiau po karo sulaikyti 
pinigų mašinos panaudojimą savo 
išlaidoms dengti ir sudaryti sąly
gas gamybos aparatui pakelti bei 
prekių badui numalšinti. Tam rei
kalinga energinga vyriausybė, 
norinti ir galinti pareikalauti iš 
savų piliečių galutinės aukos tam, 
kad būtų įmanoma atstatyti pinigų
bei gėrybių sutrikdytą pusiausvyrą.

Šis atstatymo procesas po pir
mojo pasaulinio karo daugely 
kraštų įvyko iki *1924 m. Kai kur 
nusitęsė net iki 1928 m.

Savaime kyla klausimas, kokia 
gi yra šio karo infliacija ir jos po
kariniai padariniai. Antrasis pa
saulinis karas ne mažiau buvo 
finansuojamas pinigų infliacijos 
pagalba. Infliacijos neišvengė, 
kovodami su ūkiniais sunkumais, 
nė neutralūs ar faktiškai į karą 
neįsivėlę kraštai. Tiek vienų, tiek 
antrų kraštų pinigų apyvartos 
keleriopai išaugo, kai tuo pačiu 
laiku, žinoma, gėrybių gamyba 
žymiai susiaurėjo. Jei 1939 m. 
rugpiūčio mėn. pinigų apyvartą 
laikyti normalia ir prilyginti ją 
100, tai 1945 m. birželio galui gau
nasi tokie tos apyvartos .procen
tiniai padidėjimai:

Anglijoj ................... 258%
J.A.V................................ 380%
Prancūzijoj................... 363%
Vokietijoj................... 621 %
Suomijoj........................771%

Paulius Stelingis

O Motina!
O motina, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną, i? tamsioj nakty manoj širdy gyva!
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji' tremtinio malda ...

O motina! Palikus sailgoti šventosios žemės saujos.
Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo,
Tu amžinai gyva mažytėje širdy.

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukštėtame veide pati tėvynė šneka.
Tavam pilkam varde — sustingusi širdis.

O motina! O motina! Ant didžio vargo tako
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna.
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...

Norvegijoj . 
Belgijoj . . 
Olandijoj 
Danijoj . . 
Čekoslovakijoj 
Italijoj . . 
Jugoslavijoj 
Bulgarijoj 
Kanadoj . .
Švedijoj . . 
Airijoj . .
Portugalijoj 
Šveicarijoj . 
Turkijoj . .

. 550%

. 263%

. 375%
. 278%
. 580%
. 1948%
. 2562%
. 1408%
. 445%
. 231%
. 227%
. 361%
. 204%
. 459%

Ne mažesnis pinigų apyvartos 
padidėjimas pasireiškė ir Pietų bei 
Vidurio Amerikos valstybėse.

(Bus daugiau)

MUSU MOTERIAI
Ant moters pečių krinta ne tik 

jos vaikų, bet ir visuomenės auk
lėjimas. Kokia šiandien yra mūsų 
moteris, tokia ir visa stovyklos 
nuotaika. O ta mūsų nuotaika iš 
pat ryto, kada visa gamta 
džiaugsmingai nubunda, dažnai 
būna niūri ir nemaloni. Pamėgink 
iš ryto kiekvienam sutiktajam pa
sakyti labą rytą. Vieni atsakys la
bai maloniai, kiti nustebę, treti 
visai neatsakys, o nemaža bus ir 
tokių, kurie net atsisukę pa
žiūrės ir, patraukę 'pečiais, nueis 
tolyn.

Moterie, kai pramerki iš rfto 
akis, pati sau gražiai nusišypsok. 
Su didžiausia meile pasveikink 
savo šeimą. Rask malonų žodį

Isavo kaimynais ir visai sve
timiems, kai išeisi į rajoną.

I Ir su ta šypsena, su ta gražia 
ryto nuotaika nesiskirk visą dieną.

Gaminsi savo šeimai valgį — įdėk 
į jį savo meilės. Su meile jį ir pa
tiek savo šeimai. Jei imsi siūti sau 
ar kitiems — siūk taip, kad tavo 
darbas ir tau, ir tam, kuriam dirbi, 
džiaugsmo suteiktų. Jei imsi plauti 
savo kambarį ar prieangį, kuriuo 
visi vaikšto, — nesikeik, nespar
dyk po kojomis pasipinančių 
daiktų, bet šypsodama, niūniuo
dama savo darbą atlik, o jis bus 
tau pačiai lengvesnis, ir kiti tavo 
pastangas įvertins.

Jei esi motina, tegul tavo vai
kas tavo šiltus protingos meilės 
pavėsy auga. Būk jam ta skaisčioji 
saulė, kuri visą jo gyvenimo kelią 
nušviestų. Tegul jis kiekvieną 
piktos pagundos akimirką tave 
atsimena, kad vien mintis „O ką 
pasakytų mano motina?" grąžintų 
jam valią pasukti teisingu keliu.

Jei esi mokytoja, mokyk ir 
auklėk tau pavestą jauną žmogų 
taip, kad galėtum drąsiai pažvelgti 
mūsų nuvargintai Lietuvai į akis 
ir pasakyti:

— Mylėjau tbve per juos, auko- 
jaus, ir štai tokius juos paruošiau 
tau.

Moterie, nieko nesmerk, nieko 
neniekink, nieko neatstumk. Kaip 
dangaus saulė šildo lygiai gražuo
les palmes, lygiai mažytę žolelę, 
taip ir tu mylėk mažą, mylėk 
jauną, mylėk seną, mylėk kiek
vieną, kurį tau gyvenimas priar
tina, ir tu pamatysi, kokie geri 
pasidarys žmonės, pamatysi, kaip 
gera ir gražu, kad ir šiame skur
džiame gyvenime.

Jei tu,. moterie, atsistosi į .tą 
aukštumą, kuri tau priklauso, tu 
papuoši savimi mūsų pilką gy
venimą, kaip puošia gėlyną graži, 
kvapi rožė. Tu turi būti skleidėja 
viso, kas gera, gražu, kilnu. Tu 
duodi žemei naują gyvybę, tu ir 
privalai ją savo meile puoselėti.

Jei džiūsti be savo žemes, jei 
trokšti ant jos vėl laisve kvė
puoti, tad iš visų jėgų susiimk. 
Susiimk, nupurtyk visas dulkes, 
kuriomis likimo ranka tave ap
nešė. Nupurtyk ir tark mums:

— Aš, gražiosios Lietuvos duktė, 
atnešiu vėl jums žmoniškumo, 
širdingumo, tiesumo, savitarpio 
pagalbos ir meilės.

Tad paskelbk kovą viskam, kas 
tave žemina ir kas tautą veda į 
nusmukimą. Būtent: melui, pavy
dui, nepy kantai, pykčiui ir 
kerštui.

Norėčiau, kad mes visos Mai
ronio žodžiais galėtume sušukti:

...apimti pasaulį, priglaust 
prie širdies, su meile karštai pa
bučiuoti."

V. Smaitienė
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tos ženklo — o jūs žinot, kas už 
tai laukia, arba jūs pasižadat kas
dien ateiti į oratoriją ir laikytis 
tvarkos. — Vyrukai pasirenka an
trąją sąlygą ir pasidaro negirdėtai 
uolūs ir apvaldomi.

Per šešetą metų jis buvo at
kasęs nepaprastų talentų iš tų 
miesto valkatų vaikų ir juos įsta
tęs 4 tinkamą kelią. Jei šioje sri
tyje Puišio veikla būtų gulėjus 
tverti keliolika metų, Kaunas ir jo 
priemiesčiai būtų pasidarę visai 
kiti. Reikia neužmiršt, kad parale
liai Puišys dar dirbo su darbinin
kija, kuriai 3avu ruožtu, kad ir 
kartais pačiom keisčiausiom prie
monėm, darė didelės įtakos.
Sakom —keisčiausiom priemonėm. 

Štai, kartą jis važiuoja autobusu į 
provinciją. Kalba sau brevijorių ir 
tiek. O šalia jo sėdi dama, išsida
žiusi ir išsikvėpinusi. Ji kaž ko 
nerimastauja, nuolat graižosi, lyg 
norėtų tą keistuolį maldininką tru
putį pakalbinti — atitraukt nuo jo 
poterių Pasinaudojus momentu, kai 
šis pakelia galvą, ji klausia:

— Ką jūs čia darot, kunige?
— Velnius baidau nuo jūsų! — 

atsako Puišys ir nusijuokia.
Užsimezga kalba. Ji pasakoja, 

kad tikrai daug velnių turinti — 
net prasmės gyventi nebematanti.

Tuo tarpu autobusas artinasi prie 
tilto, vedančio per upę.

— Šok į vandenį! — siūlo Pui
šys merginai. — Kokia prasmė tau 
begyventi! — Jis kalba rimtai, ta
čiau lyg koks velniukas žaidžia jo 
lūpomis ir kaktos raukšlėmis.

Ir ima jis jai aiškinti, ko reikia, 
kad jos gyvenimas būtų prasmin
gas.

Prisimenu vėl. Tai buvo 1941-ųjų 
metų paskutinioji diena. Aplan
kau jį Dortmunde. Tuo metu jis 
buvo neoficialiu klebonu seniau
sioj mūsų kolonijoj, kuri spėjo su
kurti trečią savo kartą. Senieji 
kalba lietuviškai, antroji karta tik 
supranta, trečioji net ir to nebe
gali. Einame Naujų Metų sutiktu
vėms pas vienus, pas kitus. Vie
tas stipresnis, jis dainuoja, kalbasi, 
nur, kur lietuviškumas dar išlaiky- 
juokauja. Kitur, kur antros kartos 
vyrai jau nebekalba, jis išsitrau
kia kortas ir randa „kalbą", ma
žiausiai išsiverčiančią be žodžių. 
Pagaliau kortom jis pamažu įpra
tina prie lietuviško liežuvio, kartu 
ir prie Dievo. Puišys sąmoningai 
šitai darė. Kas Puišys tokiam, va, 
kurs keliolika metų neturėjo reika
lų su kunigu. Bet Puišys, kaip gro- 
čius, o, kas kita! Ir jie pila eilę 
vakaru, o jis — tas kunigas juo
kina iki ašarų. Nieko — hm! kaip 
žmonės — tie šių dienų kunigai!

Keisčiausia, kad Puišys rado ke
lią į trečios kartos lietuviukus. 
Prie Puišio lipo jie, 'kaip musės 
prie medaus. Nesuprato jie jo, bet 

I jis jiem, kaip koks žaislas. Ką da
ro Puišys? Įtaiso instrumentus — 
pučiamus, ir ima mokyti lietuviškų 
melodijų. Paskui ir chorelį suda
ro. Pats geros klausos neturėda
mas, jis vartoja muziką, nes žino, 
kad šiuo keliu prieis prie jų ir 
grąžins juos lietuvybei.

Ir reikėjo matyti, kaip tų vaikų 
ašaros biro, kai Puišys turėjo juos 

i apleisti. Ir ligi šiandien neužmiršo 
Dortmundas, o iš dalies antroji se-

■ na liet, kolonija — Essenas to ku
nigo, kuris jiems buvo viskas — 
ir guodėjas, ir.juokdarys, ir moky-

r tojas.
Paskutinį kartą matomės 1942 m. 

’ gegužyje, keliaudami į Saksoniją. 
• Jis turėjo sutvarkyt formalumus 
» pas vyskupą dėl pastoracijos su
■ mūsų darbininkais. Man gi Berly- 
J no Draugijos įgaliojimais, teko su- 
: rinkti duomenis apie mūsų darbi- 
i ninku padėtį. Visą kelią traukiny- 
- je juokėmės. Jis pasakojo savo iš-

Nedaug tokių šviesių asmenybių : 
pažinome sunkiomis valandomis, i 
kaip ši, kurios netekome praėjusių i 
metų birž. 14 d. Daugeliu bruožų ] 
Puišys primena visų mylėtą kan. 
Tumą. Dinamizmas, giedri dvasia, : 
jumoras, pareigingumas, lankstu
mas ir sveika išmintis, — tos ypa
tybės, kurios liko ryškios jo veik- , 
loję.

Jo darbas Tėvynėje trunka tik 1 
šešis metus. Per ilgai užsibūna Ita- 1 
lijoj, saleziečių ištaigose — net iš
tisą 14 metų. Ne vienam tai galė
jo sudaryti pavojų — pasidaryt ne
jautriam savo tautos reikaluos, ne- 1 
bepajėgt į juos tinkamai įsijungtu 1 
kaip tai kartais pasitaiko su tais, ' 
kurie gražiausius savo jaunystės ir 
subrendimo metus praleidžia sve
timuose kraštuose. Puišys tačiau 
išlieka toks, kokio mes laukėm ' 
grįžtančio. Kaune jis pasidaro ka
raliumi miestiečių. Penkis šimtus 
jų laiko savo rankose — duoda 
jiems darbo, moko, lavina, ruošia 
jiem vaidinimus, operetes, daro eks
kursijas, įrengia modernausius 
sporto įrankius, sudaro ištisą jų 
koloniją Senamiestyje.

— Žiūrėkit, kaip atrodo stalai ir 
sienos! — rodo jis ir ironiškai 
šypsos.

— Ar pelių sugraužta? — tei
raujuosi.

— Sitų peliukų iš Jonavos gat
vės, iš Slabados, iš Brazilkos!...

—Ir jūs jiems leidžiate?
— Leidžiam! O ką? Jau antrą 

kart pertinkuojam sienas ir perob- 
liuojam, perdažom stalus.* Būtu
mėt matę, kaip tada jie atrodė — 
dabar žymiai mažiau. Pamatysit, 
po antro ir trečio remonto — bus 
visai padoru. Reikia leist jų lau
kiniškumui pasireikšt, kad jie pa
tys pamatytų, kaip tai atrodo. Pa
galiau jie nematė gerų stalų ir 
sienų. Naikinimo dvasia jiems dik
tuoja viską ardyti, laužyti, piausty- 
ti. Ir šitą dvasią reikia pamažu ir 
sumaniai apgalėti.

Nelengvas tai buvo darbas Pui
šiui. Vieną kartą, kai jis buvo kaž 
kur išvykęs, į jo oratoriją atėjo 
paaugliai chuliganukai, kurie ne
turėjo tėvų ir gyveno patilčiais. 
Jie vengė pastoviai lankytis į ora
toriją, darė joje daug triukšmo, bu
vo nesuvaldomi. Pagaliau jie visai 
buvo dingę iš akių, matyt, prisibi
jodami Puišio. Bet dabar, kai jo 
nebuvo, jie atsirado oratorijoj, už
darė iš vidaus duris, pastatė sar
gybą, mažiukus prigrasino jų neiš
duoti, išplėžė spintas, aplaužė 
stalus, pistoletu sušaudė vytį ir 
kryžių ir išėjo sau. Grįžta Puišys 
ir mato, kas padaryta. „Tie vyru
kai ateis dar!“ — guodžiasi jis. 
Ir štai, kai tik jie pasirodo, jis 
čiumpa, neva paskambina polici
jai, kad sugauti plėšikai, kurie 
dargi išniekino vytį, ir jiem siūlo:

Arba aš jus atiduosiu policijai 
ir iškelsiu bylą už išniekinimą tau- 

gyvenimus studijų metu, kaip įpai
niojęs vieną ispaną į bėdą, kad tas 
iš apmaudo turėjęs visą mėnesį ty
lėti. Kaip jam pačiam dėl įvairių 
triukų tik ko netekę atsisveikinti 
su įstaiga. Toks giedrumas dvasios 
ir kartu tokia energija, kad jai ne
gana įtempto darbo, bet vis reikia 
išdaigų, šposo.

Ne vieta čia duoti enciklopedi
nes žinias. Negi monografiją rašom 
■(tai teks padaryti vėliau). Kas žino 
žino, kas jis buvo ir ką padarė, 
kas nežino, tam svarbus tik tas 
vaizdas, kokio tai tipo žmogaus 
būta. Pagaliau ir pažįstamiesiems 
miela prisiminti jį — sau įkvėpimo 
pasisemti, o jam amžino atilsio pa
prašyti. J. Daulius

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys)

žįstamas, mėlynais drabužiais ka
linys. Labai nustebau, kai jis mane 
pakalbino, ir tik tada pastebėjau, 
kad tai yra Povilas. Taip smarkiai 
tie biaurūs drabužiai pakeičia 
žmogaus išvaizdą. Po Povilo rengė 
Z„ o mes, laisvai sėdėdami ant 
suolo, šnekučiavomės. Staiga vėl 
atsirado šlubis raštininkas ir pra
dėjo ant mūsų rėkti: „Atsistoki! 
Donnerwetter! Drausmės dar ne
mokat! Yra atvažiavęs vyriausias 
kalėjimo inspektorius iš Karaliau
čiaus, o jūs, kaip dideli ponai, čia 
sėdit. Stillstand!“ Atsistojome ra
miai prie lango, bet netrukus išėjo 
perrengtas Z., o aš įėjau į vidų.

Kambaryje, už stalo, sėdėjo „ad
mirolas", atsivertęs didžiulę knygą, 
o toliau stovėjo jo kalifaktorius, 
malonios išvaizdos, senesnio am
žiaus kalinys. Kiek aš vėliau gavau 
susidurti su įvairiais kalifaktoriais, 
tai tokio malonaus žmogaus ne
teko sutikti. Admirolas man liepė 
tuoj sudėti ant stalo visus smul
kius daiktus iš kišenių. Išimu no
sines, dokumentus, laiškus, foto
grafijas, piniginę ir sudedu. Admi
rolas užrašo į kn\gą viską labai 
smulkmeniškai ir tada liepia man 
nusirengti. Nusirengiu ir sudedu 
savo drabužius ir batus į vieną 
krūvą. Kalifaktorius man paduoda 
tuoj kalėjimo drabužius ir medines 
klumpes. Greit užsimaunu apatines 
ir viršutines kelnes, į kurias galėtų 
sutilpti tokie du kaip aš; tokios 
buvo jos plačios, bet, deja, taip 
pat gerokai trumpos. Norėjau jau 
griebti marškinius, bet staiga atsi
darė durys, ir aš pamačiau, kaip 
admirolas pagarbiai pakilo iš savo 
vietos, o kalifaktorius sustingo, lyg' 
iš akmens iškaltas. Kalifaktoriaus 
kumštelėtas, atsistojau ir aš ramiai 
viena ranka laikydamas smunkan
čias kelnes. Pro duris įėjo aukštas 
senas, iš išvaizdos malonus žmo
gus. Išgirdau, kaip admirolas titu
luoja jį daktaru ir vyriausiuoju in
spektorium. Aha, vadinasi tas 
pats iš Karaliaučiaus. Vyriausiasis 
inspektorius, kiek pakalbėjęs su 
admirolu, kreipėsi į mane:

— Jūsų pavardė?
— Žemkalnis.
— Ak, jūs ne vokietis. O kurios 

tautybės?
— Lietuvis, iš Kauno.
— Už ką pakliuvot? Kiek nu

baustas?
— Pakliuvau, nes dirbau dėl Lie

tuvos nepriklausomybės. Dar ne
nubaustas.

— Dėl Lietuvos nepriklausomy
bės? Ar prieš vokiečius?

— Taip, prieš vokiečių okupa
cinę valdžią Lietuvoj.

— Bet juk bolševikai jums ne
priklausomybės neduos, o vokie
čiai, karą laimėlę, tai tikrai pada
rys, jei jūs būsite verti.

— Vokiečiai juk visai atvirai šne
ka apie Lietuvos kolonizavimą ir iš 
dalies tai jau vykdo, išveždami lie
tuvius Vokietijon, į priverčiamuo

Jis atlieka inspekto- 
(skiria kalinius į dar- 
į kitas komandas, tik- 
atvežtuosius kalinius

Kalėjimo ribose jis turi pilną 
laisvę, ko kai kuriuose kalė
jimuose, kaip pamatysim vėliau 
jis gali išeiti į miestą net be 
prižiūrėtojo. Juo didesnis kalėji
mas, juo daugiau būna kalif ak to
rių, o tie, pagal reikalą, gali turė
ti sau po keletą padėjėjų, kurie 
yra žemesnio už jį laipsnio ir va
dinasi „Hilfsreiniger“. Mažesniuose 
kalėjimuose vienas skyrių kali- 
faktorių yra skiriamas vyriausiuo
ju viso kalėjimo kalifaktorium. 
Didesniuose kalėjimuose vyriau
sias kalifaktorius yra neįsivaizduo
jama didybė, stovinti (ne žemiau už 
kalėjimo inspektorių (taip vadina
mi Vokietijoje kalėjimų viršinin
kai). Šitas vyriausias kalifakto
rius jau nebeturi nei šluoti, nei ką 
nors dirbti, 
riaus darbą 
bą, perkelia 
rina naujai 
ir 1.1.), o inspektorius tik pasi
rašo. Net karcerio klausimas pri
klausydavo kartais nuo jo. Kiek
vienam kalėjime būdavo dar vadi
namasis „Hausvater“ kalifaktorius 
(did. kalėjimuose jų būdavo keli), 
kuris padėdavo tvarkytis „namų- tė
vui“. „Namų tėvo“ žinioje būdavo 
visas kalėjimo inventorius, kalinių 
privatūs drabužiai, kurie būdavo 
sandėlyje, ir iš dalies maitinimas. 
„Namų tėvas" paremdavo savo 
kalifaktorių, visi kalifaktoriai vi
sada turėdavo ryšių su virtuve, o 
kalėjimo vadovybė į tai užmerk
davo akis. Čia ir yra kalifakto- 
riavimo esmė.

Vyriausias kalinio postas — 
aišku, virėjas. Bet apie virėjus pa
pasakosiu vėliau.

Netrukus po pusryčių atsidarė 
celės durys, ir mes išvydome pil
name grožyje poną „namų tėvą“ 
Tai buvo gan malonios išvaizdos 
senas, mažas ir storas žmogulis 
gan aukšto laipsnio, balta unifor
ma, lyg maršalas Geringas. Mes j 
praminėm admirolu. „Admirolas“ 
liepė mums pasiimti visus savo 
daiktus ir eiti kartu su juo. Nuė
jom į pirmą aukštą, raštinėm

Už stalo sėdėjo biaurus, šlubas 
akiniuotas, pikto šuns išvaizdos, su 

• NSDAP ženklu tipelis, kuris, pa- 
' klausęs mūsų pavardžių, įrašė jas 
1 tam tikrus blankus. Kiekvieną 

mūsų išmatavo, pasvėrė, surašė 
akių, plaukų spalvą, veido išvaizdą 
dantis, ypatingas žymes, batų nu
merį ir dar kitokių smulkmenų. Po 
to jis liepė mums pasirašyti ant 
blankų ir, tai atlikus, išvedė pa 
„namų tėvą", kurio kambarys bu
vo tame pačiame aukšte, bet rei - vd tame pačiame aukšte, bet 
kėjo praeiti dar pro vienas greti
nęs duris. „Namų tėvas' liepė 
man ir Z. pasilikti koridoriuj ir 
laukti, o Povilą įsivedė vidun. Po 
kokių dešimt minučių iš „namų tė
vo“ kambario išėjo kažkoks nepa-

sius darbus, kur jie turi žūti nuo 
amerikiečių bombų arba bado, o 
Lietuvon atveža ir apgyvendina 
vokiečius, duodami jiems įvairiau
sių lengvatų. Argi, vykstant tokiems 
dalykams, mes dar galim tikėtis, 
kad vokiečiai duos mums nepri
klausomybę? Vokiečių kariuomenė 
ėjo į Lietuvą ne šu tikslu ją išva
duoti. Bet aš tikiu, kad Lietuva bus , 
nepriklausoma, tik ne iš vokiečių 
malonės.

— Aš manau, kad jūs klystate, 
— atsakė man susiraukęs vyr. in
spektorius. — Kiek jums metų, sa
kykite? Aš matau, kad jūs dar ga
na jaunas, ne daugiau devynioli
kos.

— Penkiolika, — buvo mano 
atsakymas, kuris, kaip pamačiau, 
labai nustebino inspektorių.

— Toks jaunas ir jau su tokiais 
dalykais įkliuvęs! Kaip tai gali 
būti?

— Pas mus kovoja visi pagal sa
vo jėgas ir sugebėjimus. Ir jaunes
nis kartais sugeba šį tą gero nu
veikti.

Vyr. inspektorius liūdnai pro 
lūpų kampą šyptelėjo, matyt, iš 
mano išdidaus atsakymo ir, palin
gavęs galva, apsisuko eiti.

— Atleiskit, dar gal galėčiau jus 
paklausti? — paprašiau inspek
torių.

— Prašau.
— Ar mes būsime čia nuteisti, 

ar ne?
— Savaime suprantama! Mes 

nesam bolševikai, kad laikytume 
kalėjime nenuteistus kalinius.

O tačiau išbuvom metus laiko 
nenuteisti, kol iš kalėjimo mus iš
leido amerikiečiai kariai.

Inspektoriui išėjus, aš greit apsi
rengiau ir, pasirašęs knygoj, į ku
rią surašė mano daiktus, pasiėmęs 
smulkius dalykus, admirolo lydi
mas, išėjau. Koridoriuje laukė Po
vilas ir Z., su kuriais mane nuly
dėjo vėl atgal į mūsų celę.

Celėje apžiūrėjom gautuosius 
daiktus. Aprašysiu savuosius, nes 
kitų buvo tokie pat. Iš smulkmenų 
davė surūdijusį stalo peilį, lėkštę, 
stiklinę, puoduką. Šaukštus ir du
benėlius buvom jau anksčiau ga
vę. Drabužiai buvo biaurios mėly
nos spalvos kelnės, švarkas, lie
menė ir kepurė. Be to, baisaus dy
džio marškiniai, apatinės kelnės ir 
medinės klumpės. Gavau dar rank
šluostį, nosinę ir margą skudurą, 
kuris turėjo atstoti kaklaraištį. Sa
vo kelnėse ir švarke suskaičiau 33 
lopus. Liemenėj lopų suskaityti ne
buvo įmanoma, nes ji buvo tik iš 
lopų siūta. Kepurę puošė trys lo
pai, kaklaraištį du, rankšluostį pen
ki ir nosinę vienas. „Tikrai“, juo
kėmės, „Vokietija taupo, kad lai
mėtų karą.“Mes dar paskutinę die
ną Kaune sužinojom apie invaziją 
ir tikėjomės, kad vokiečiai bus 
greit sumušti ir mums neteks ilgai 
sėdėti. Deja, tai truko truputį il
giau ir atsiėjo kai kuriems mūsų 
draugams gyvybes.

(Bus daugiau)

Kun. dr. J. Puišys lietuvių vaikų tarpe
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Gabr. Taučius

UNITU KLAUSIMAS
šas unitų dvasinio aptarnavimo 
centras. Nebeprimenu, kurių Sv. 
Mergelės Marijos atlaidų metu į 
Seinų katedrą suplaukdavo unitų 
minios iš tolimų kraštų — Silva- 
novcų, Gardino ir dar toliau. Nu
skurę, apiplyšę, išbadėję, suvargę, 
nuo vėjo sutrūkusiomis, kraujuo
jančiomis lūpomis, saulės iškepin- 
tais veidais, su mažais vaikučiais 
ant rankų, bet dvasia galiūnai, nes 
su nepalaužiamu tikėjimu, carų 
galybei nepasiduodą „revoliucio
nieriai*, Dievo ištikimiausi vaikai 
trijų dienų puotą šventė, kad po 
jos -vėl metus ar daugiau skurstų 
ir . . viltųsi. Čia jie išpažintį at
likdavo, vaikus krikštijo, tuokėsi. 
Vis slaptai. Si unitų sielos trage
dija tęsėsi kelis šimtmečius. Bet 
jų niekas nepalaužė. Iškentėjo 
ir . . . laimėjo. Po 1905 m. revoliu
cijos paskelbta buvo sąžinės lais
vė. Ir tie prievartos pravoslavai — 
unitai ištisomis parapijomis vėl 
grįžo i savo senąjį, plėšte išplėštą 
tikėjimą, į savo tiek lauktą, sva
jotą, išverktą, iškentėtą ir karštai 
išmelstą Katalikų Bažnyčią. Unitų 
Bažnyčia vėl susiorganizavo, su
stiprėjo ir suklestėjo, tiek pat ga
linga dvasia, nors kiek silpnesnė 
skaičium: dalis neišlaikė, priprato, 
pasiliko pravoslavų, bažnyčioj, į 
kurią jų tėvų tėvai buvo varu at
varyti, kurie už nepasidavimą ca
rų valiai skaudžiai nukentėjo.

Unija buvo sukurta 1596 m. Bras
toj. Jos sumanytojai ir įkvėpėjai 
— jėzuitai. Svarbiausias jų tarpo 
ir lietuviams gerai žinomas tėvas 
Petras Skarga tuo metu parašė vei
kalą „Apie Dievo Bažnyčios vie
nybę*. Tos vienybės — unijos ko- 
difikatoriai buvo pravoslavų vys
kupai: Vladimiro — Hipatijus Po- 
ciejus ir Lucko—Kirilas Terleckis. 
Juodu suredagavo Rytų cerkvės 
sujungimo su Roma sąlygas, ku
rias Lietuvos Lenkijos karalius 
Zigmantas III priėmė, o vėliau 
Sv. Tėvas patvirtino.

Suvienytoji — Unitų Bažnyčia 
išaugo į gražiai klestintį, gyvą, 
Romai ištikimą Katalikų Bažnyčios 
vienetą. Jis suklestėjo ypač Uk
rainoj ir Guduose, ligi Gardino ir 
kai kurių Suvalkijos gudų apgy
vendintų parapijų. Lietuvos Len
kijos respublikai žuvus, atėjo sun
kios ir liūdnos dienos Unitų Bažny
čiai. Rusų carai unitų nepakentė. 
Unitų Bažnyčia, carų tvirtinimu, 
kliudžiusi rusų imperijos vieningu
mui ir vienalytiškumui. Tad savo 
įsakymais ją panaikino, o visus 
jos narius paskelbė stačiatikiais — 
pravoslavais. Kas priešinosi, buvo 
griežtai baudžiamas: turto konfis
kavimu, trėmimu, kalėjimu ir t- t. 
Taip pat buvo baudžiami tie kata
likai kunigai, kurie buvusiems uni
tams teikė dvasinę paslaugą: 
tuokė, laidojo, krikštijo, išpažin
čių klausė. Viso to nepaisydami,
unitai priešinosi, nepasidavė: ofi- ■ 
daliai — pravoslavai, faktiškai — 
katalikai. Neatbaidė bausmės ir 
katalikų kunigų. Jie slaptai unitus 
aptarnaudavo ir . . . kentėdavo, 
rusų administracijos baudžiami- 
Nemaža ir lietuvių kunigų iš bųv. 
Seinų vyskupijos nukentėjo. Kuni
gus baudė už tai uždarymu į vie
nuolynus, 'uždrausdami eiti kunigo 
pareigas, trėmimu, pinigine bauda, 
drausdami klebonauti, neleisdami 
eiti kunigų pareigų lietuviškoj 
vyskupijos daly ir kt. Ne vienas 
lietuvis kunigas dėl to ir Ameri
koj atsidūrė.

Kunigai ir vienuoliai parodė 
daug nepaprastos drąsos, karžygiš
ko pasišventimo ir pasigėrėtino 
pasiaukojimo Dievo bylai laimėti 
ir žmonių sieloms padėti. Daugelis 
mokėsi amatų; virto siuvėjais, kur
piais, mūrininkais, krosnininkais, 
kiti eidavo į kaimus mokytojauti, 
valdininkauti, dar kiti vaikščioda
vo po kaimus kaip pirkliai su di
delėmis dėžėmis ant pečių visokių 
smulkių prekių ar vaistų. Vienas 
buvo net didelis unitų persekioto
jo Kijevo generalgubernatoriaus 
Dragomirovo vaikų namų mokyto
jas ir įsigijo jo pasitikėjimo ir pa
garbos. Visi tie maskuoti kunigai 
dieną ėjo savo pasirinktas parei
gas: lopė batus, siuvo drabužius, 
pardavinėjo prekes, mūrijo namus, 
mokė vaikus, prekiavo, kirto miš
kus, o naktimis skubindavosi pas 
savo tikinčiuosius unitus, kurie 
rinkdavosi būriais į sutartas vietas 
miškuose, krūmuose, upių pa
kriaušėse, sugriuvusiuose negyve
namuose namuose, ir čia jiems 
laikydavo mišias, pamokslus sa
kė, stiprino, guodė ir visokias 
dvasines paslaugas teikė. Kata
kombų aplinka, katakombų dvasia. 
Tų heroizmo laikų yra plati lite
ratūra. Skaitai kaip romaną, matai 
kaip ne šio pasaulio įvykius, kaž
kokius antžmogius paprasčiausių 
kaimiečių, darbininkų pavidale. Ir 
džiaugiasi širdis, siela stiprėja, 
crrūdinasi idealai ir norai pasekti 
tais didvyriais. Tai buvo baisūs, 
bet ir didingi laikai.

Seinai buvo beveik pusiau vie-

1945 — 6 m. NKVD Lvove suorga
nizavo „Vakarų Ukrainos Bažny
čią“, suėmė ir išgabeno į Rusijos 
gilumą visus unitų vyskupus ir ab
soliutinę kunigų didžiumą, uždarė 
seną unitų bazilionų ordiną su vi
sais jo vienuolynais, konfiskavo 
visus bažnyčių ir vienuolynų tur
tus, neišskiriant ir pačių Dievo 
namų'ir nušlavė visas katalikišką
sias mokyklas. Vienu užsimo
jimu visą Unitų Bažnyčią
griuvėsiais pavertė. Ta au
dra daug žmonių palietė. 
Tik trijose buv. Lenkijos 
vaivadijose Vakarų Ukrainoje
pravoslavų buvo vos 0,4%; — visi 
kiti unitai ir mažuma vakarų apei
gų katalikai.

Gavus iš minėto Lvo-‘ 
vo „suvažiavimo“ telegramą, 
kad „Vakarų Ukrainos Bažny
čia* nusprendė po 350 metų Va
tikano vergijos nutraukti su juo 
ryšius ir grįžti prie savo senos mo
tinos pravoslavų cerkvės, buvo 
paskirti į tuščias Unitų Bažnyčios 
vietas nauji vyskupai ir kunigai, 
tiesa, kiek kitokia tvarka, būtent: 
iš patikimų enkavedistų tarpo 
(Univers., Londonas, 1945. XII. 14).

Į tuos metodus atkreipė dėmesio 
ir Sv. Tėvas savo š. m. sausio mėn. 
19 d. paskelbtoj enciklikoj Omnes 
orientales. O Rytų Apeigų Kongre
gacijos prefektas kard. Tisserant 
viešai pareiškė, kad „sovietų po
litika į rytus nuo Kurzono lini
jos siekia panaikintį katalikybę, 
aiškiai pamindama vieną keturių 
paskelbtųjų laisvių*, ir vaizdžiai 
nupasakojo to persekiojimo eigą ir 
būdus, nukreiptus prieš unitus.

R. Šilbajoris

BE MOTINOS
Kai rytuos mirties sparnai išaugo, 
Žemė dūmais ir krauju alsavo, 
Iš tėvynės bėgdamas nuo siaubo, 
Palikau aš motinėlę savo.

Šiandien sunkų sielvartą nešuosi, 
Lyg šunelis iš namų išvytas, 
O kas naktį tremtinio sapnuose 
Tu mane lankai, brangi mamyte!

Ankstų rytmetį, paukšteliams giedant, 
Vakare, saulutei nusileidus, 
Man vaidenas, lyg lelijos žiedas, 
Geras, geras motinėlės veidas.

» °
Kai- dangus kaip ašarėlė grynas
Ir kai vėtros, kai perkūnai trankos —
Vis jaučiu, kaip meiliai apkabina
Švelnios, švelnios motinėlės rankos. '

Tarp svečios šalies miškų ir pelkių 
Širdį veria aštrūs skausmo peiliai, 
O veidan tartum vėjelis dvelkia 
Mano motinos tyriausia meilė.

Gal kada, gimton šalin sugrįžęs 
Ir buities atvertęs naują lapą, 
Pastatysiu balto klevo kryžių

. Ant brangiausio motinėlės kapo.

Augsburgo lietuvių kolonijos skautės-ai

Augsburgo sk autai eisenoje

Vėliau, š. m. kovo mėn. 18 d., 
per Vatikano radiją Šventasai Sos
tas paskelbė savo nusistatymą 
Lvove įvykusio sufalsilikuoto, kaip 
ir Lietuvos „seimo", Vakarų Ukrai
nos Bažnyčios „sinodo“ atžvilgiu. 
Vatikanas konstatuoja, kad nėra 
gavęs iš Lvovo unitų cerkvės hie
rarchijos jokių pareiškimų dėl jos 
pasitraukimo nuo Romos. Ir su
prantama, kad tokio pareiškimo 
gauti negalėjo, nes tos hierarchi
jos, ką patvirtina pats Vatikanas, 
šiandien nebėra. Jis taip pat kon
statavo, kad gaunama gausių pro
testų iš Ukrainos unitų kunigų, 
kurie, karžygiškai priešindamiesi 
smurtui ir pakeldami visus perse
kiojimus ir kankinimus, dėsto,
kaip smurtu plėšiama uni
tų cerkvė nuo Romos, kokiomis 
žiauriomis priemonėmis katalikiš
koji unitų visuomenė prieš savo 
norą, valią ir įsitikinimus stumia
ma į apostaziją. „Lvovo sinodas",

Naujos knygos 
BR. DIRMAUSKAS, 

PAVASARIS ATEINA,
1946 m., 44psL, išleista iiensburge.

Kai dabar lietuviška knyga toks 
retas svetys, ir Br. Dirmausko 
eilėraščių rinkinėlį su šiltu jausmu 
imame į rankas. Deja, ir geriausių 
norų turint, negalima apie jį pasa
kyti daug giriamų žodžių. Kitąkart 
barė vienas poetas kitus poetus, 
kad jų raštuose nesą nei rimo, nei 
ritmo, nei prozos geros. Šiuo atve
ju reikalas ne iiek katastrofiškas: 
prozos gana gėręs Dirmausko lei
dinėly esama, nes jis turi gražių 
minčių, norų ir jausmų, tik vargšės 
poezijos pozicijos labai sušluba
vusios. Blogiausia, kad Dirmauskas 
nepajėgia išlaikyti rimo ir ritmo 
žirgų, kurie šėldami Dirmausko 
poezijos dailyračius daužo į visus 
pakelės akmenis, trinkčioja per 
visas duobes:
Iš po sniego laukai jau pradeda 

juoduoti,
Ir švelnus vėjas ėmė Pūsti vakarų. 
Ir paukščiai laimingai ėmė pulkais 

skrajoti,
Ir saulei leidžiantis taip erdvu. 

kuris pasisavino teisę panaikinti 
1596 m. sukurtą Brastoj uniją, 
kalba Vatikanas, buvo suorgani
zuotas ir vadovaujamas kelių apo
statų, kurių vienas paskelbė bro
šiūrą prieš „Romos Katalikų Baž
nyčios primatą". Vatikanas čia 
turi omėnyje žinomą Lvovo rene
gatą ekskunigą Kostelnyką, kuris, 
giedodamas himnus bolševikų ka
riniams laimėjimams, skelbia, jog 
„Vatikanas neturįs jokių dogminių 
pagrindimų*.

šitokioj' būklėj Vatikanas rado 
reikalingu pasitenkinti šiuo kon
statavimu: „Katalikų Bažnyčia, at
sidūrusi balševikų režime, kenčia 
ir realiais persekiojimais yra sun
kiai mėginama."

isa keičiase pasauly. Smurtu 
buvo pakeista Unitų Bažnyčios 
išorinė būklė. Bet vidinė pasiliks, 
kaip buvusi: savo sielų reikalus 
unitai tenkins katakombų katalikų 
bažnyčioje.

Šis posmelis yra būdingas Dir
mausko poezijos ritmo ir visos 
eilėdaros pavyzdys. O jo rimai 
nesugrąžinamai — vienai, žemę — 
nečiurlenę, draugės — daužės ir 
pan. yra blogesni ir už rimus jūrė
— būrė — dūrė — kepurė.

Apie poetinį vaizdą, žinoma, čia 
nėra ko daug kalbėti, nors čia ran
dame tokių didelių dalykų, kaip 
sielos rūmus, laukinį nerimą, štur
manus ir šiaip visokių senų pa
žįstamų iš įvairių, dažniausiai ma
žesniųjų, poetų jjadėvėtų daiktų 
sandėlio.

Su autorium čia bartis nenorime
— geri norai taip pat vertintini. 
Neliepsime jam nė mesti plunksnos 
galime suklysti, Juk Edisoną 
kitkart išmetė iš mokyklos, saky
dami, jog jis jokiam mokslui ne
tinkąs. Bet apie patį reikalą štai 
kas pasakytina: Dirmauskas labai 
klysta, manydamas, jog poezijos 
kūryba- yra pats nesudėtingiausias 
darbas. Jei jis nori bent kiek 
paskaitomai ką parašyti, poeziją 
padėjęs į šalį, privalo Susipažinti 
su kai kuriais proziniais dalykais. 
Yra toks padorus mokslas, vadi
namas stilistika. Jis kalba apie 
pėdas, rimus, poetinius žodžio 
ypatumus ir daugelį jaanašių gerų 
dalykų, su kuriais Dirmauskui labai 
praverstų susipažinti. Kirčio ir 
priegaidės mokslas, tiesa, poetiš
kai sielai gal nuobodus, bet be jo 
poetas taip pat neišsivers. Kai su 
šiais elementariniais dalykais Dir
mauskas susipažins, jam paaiškės 
ir ko daugiau jam trūksta, o tuo
met gal ir jo poezija pagerės. Mū
sų patarimus gali autorius ir atmes
ti, jausdamasis jų neprašęs, bei 
tuomet jis rizikuoja, kad koks gru
bus recenzentas apie jo kūrybą ir 
ateitį gali stačiokiškai pasakyti, 
jog ji į poeziją tiek panaši, kiek 
vinis į Dievo malonę. A. Gr.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
BALTIJOS UNIVERSITETAS 

HAMBURGE
Kaip jau kartą mūsų laikrašty 

buvo minėta, Baltijos Universite
tas buvo pradėtas organizuoti dar 
šm. sausio mėn. vidury. Tačiau or
ganizacinis darbas nebuvo leng
vas, nes mokslo personalą reikėjo 
surinkti iš visų 3 zonų. Dar ir 
dabar nėra atvykę visi profeso
riai, kurie čia būtų pageidaujami. 
Mokslas prasidėjo š. m. kovo 14 d. 
Pirmasis semestras baigsis birželio 
8 d. Veikia visi numatytieji fakul
tetai — viso *8. Kiek sunkiau vyks
ta mokslas medicinos fakultete, nes 
čia reikalinga daugiau medžiagų 
panaudoti. Bet ir čia pasirodė dar
bas įmanomesnis, negu buvo tikė
tasi.

Kol kas yra priimti tik 672 stu
dentai, kurių 272 lietuvai, 92 estai 
ir kiti — latviai. Lietuvių dau
giausia' mokosi filologijos fakul
tete, kur jie sudaro 50%. Greitu 
laiku numatoma atremontuoti dau
giau studentams patalpų; tada vėl 
bus svarstomas naujų studentų 
priėmimas. Prašymų viso buvo 
paduota apie 2000.

Šiomis dienomis sudaryti fakul
tetų branduoliai, kurie kviesis ir 
daugiau mokslo personalo j va
kuojančias vietas. Paskaitos vyks
ta lietuvių, latvių, estų, vokiečiu 
ir anglų kalbomis Sunku su moks
lo priemonėmis. Ypač trūksta kny
gų. Labiausiai reikalingos kny
gos technikos, medicinoj ir filo
sofijos fakultetams.

Lietuviai studentai daug vilčių 
deda i numatomą Amerikos-lietu
vių šviesuomenės pagalbą. Lau
kiama iš Amerikos lietuvių moks
lo jaunimo, visuomenininkų Ir ypač

felde. „Pirmą skambutį' režisuoja 
aktorius K. Vasiliauskas.

Tenka linkėti aktoriams ištver
mės, nes tremtinių bendruomenė 
išsiilgusi laukia lietuviško meno 
pasirodymų. Ligi pasimatymo 
„Vinco Kudirkos' ir ,.Pirmo skam
bučio" spektakliuose! R.

INGOLSTADTO LIETUVIAI 
MOKOSI AMATŲ

Balandžio mėn. 7 d. išleista II-oji 
šoferių kursų* laidą, kurią bai
gė 30 asmenų. Pirmąją laidą bai
gė 70 asmenų. Numatyta ir III-oji 
laida, tik bus praeinama siauresnė 
programa.

Šoferių kursams sėkmingai va
dovauja Ad. Žilinskas; lektoriai: 
R. Senkus, V. Matulevičius, A. 
Impulevičius, A. Gruzdys ir J. Ra
manauskas; instruktoriai: Kiburys 
ir Auštras. Kursai turi savo ga
ražą ir dirbtuvę.

Veikia ir elektromonterių kur
sai, lankomi 62 klausytojų. Skaity
tos paskaitos rotatorium multipli
kuojamos. Jai! konspektų atspaus
ta per 100 puslapių ir dar numa
toma kita tiek atspausti. Daug 
kruopštaus rūpestingumo šiam dar
bui parodo lektorius dipl. inž. 
A. Ramanauskas. Kursams vado
vauja A. Gruzdys.

Balandžio mėn. 3 — 6 d. kursan
tai mokymosi tikslu darė ekskur
siją į didžiausią Bavarijos hidro
elektros jėgainę Walchenseewerk 
prie Kochelio. Pateikus' Ingol- 
stadto UNRRA'os raštą apie eks- 
kursuojančius, elektrinės direk
torius juos maloniai priėmė, apro
dė visus modemiškus įrengimus 
ir suteikė plačius techniškus nu
rodymus.

lų. Linkėjo naujam apygardos ko
mitetui visomis priemonėmis kelti 
specialų suaugusiųjų švietimą,
jaunimo mokslinimą ir kultūrini 
darbą. Ta proga iškelti ir nema
žos reikšmės vietos Švietimo Fon
do darbai. Suvažiavimui pirminin
kavo prof. V. Katelė. Apygardos 
komiteto pirmininkas Alg. Goraus* 
kas plačiam pranešime nušvietė 
komiteto atliktus darbus nuo įsi- 
steigimo iki šiam laikui. Revizijos 
komisijos pranešimą padarė Iš
kauskas. Apylinkių komitetų at
stovai savo pranešimuose nušvie
tė vietinių stovyklų gyvenimą, kul
tūrinę jų pažangą ir pasitaikančius 
nesklandumus. Agr. Ant. Butkus 
padarė išsamų pranešimą iš lie
tuvių tremtinių žemės ūkio dar
buotojų suvažiavimo Hanau.

Prie Apygardos Komiteto įsteig
ti skyriai: Spaudos — informacijos 
skyrius — kurio paskirtis infor
muoti periodinę spaudą apie visus 
kultūrinius ir visuomenininius dar
bus, pagyvinti ryšio palaikymą su 
kt. komitetais, organizuoti infor
macines paskaitas ir kt.; Švieti
mo — meno skyrius — ved. mo
kyt. Pranas Poškus, tvarko švieti
mo ir meno reikalus Oldenburgo 
apygardos ribose; Sporto skyrius 
— ved. Ad. Širmulis, skatina, re
mia ir derina sportinę veiklą Ol
denburgo apygardos ribose; Eko
nominis skyrius — ved. Bacevi
čius, skatina kooperaciją ir jos 
praktišką įgyvendinimą lietuvių 
stovyklose.

Oldenburge einančio rotatorium 
spausdinamo biuletenio rędakto- 
rius Ad. Ilminonis išleido rotato
rium spausdintas „Godas“, kurio
se yra B. Brazdžionio, St. Vygan
do, Pr. Kozulio, Edvardo Kamėno 
ir kitų kūrybos. „Godos“ numato
mos leisti ir ateityje. Jau spaus-

spaudos ir kultūros darbininkų 
efektingesnės . paramos knygomis 
ir laikraščiais.

Baltijos U-to adresas: Hamburg 
36, Karolinenstr. Baltic University. 
Lithuanian Section.

KI. Prielgauskas

SUNKIUOJU KELIU
Mūsų nepriklausomo gyvenimo 

metu vaidybos menas įpynė gana 
gražų, nors kuklų, žiedą į mūsų 
kultūrinių laimėjimų vainiką. Jis 
augo, plėtėsi, ieškojo naujų formų, 
lietuviško charakterio ir tautinių 
niuansų. Okupacijų metu okupantai 
stengėsi išardyti šį lietuviškumo 
židinį ir jį perdirbti ant savo kur
palio, įkinkyti į savp propagandinį 
vežimą. Tai jiems sunkiai vyko. 
Prisiminkim pirmosios okupacijos 
metu „V. Kudirkos' spektaklius, 
kurie virsdavo mūsų tautiškumo 
kovingumo demonstracijomis. Ko
va prieš okupantus už lietuvišką 
meną neapsiėjo be aukų. Krito 
keli aktoriai, o kai kurie pateko 
į kalėjimus bei koncentracijos sto
vyklas. Bet aktorių dvasia nepa
lūžo. Šiandien, nors su žaizdoto
mis širdimis, atplėšti nuo gimto 

žemės, išblaškyti, jie buriasi, kad 
vėl puoselėtų ir brandintų vaidy 
binį meną.

Štai Augsburge susibūrė aktorių 
grupė, meno vadovo aktoriaus J 
Palubinsko vadovaujama. Čia su
tiksim mums jau scenoje maty
tus aktorius — E. Petrauskienę- 
Žalinkevičaitę, Kauneckaitę, N. ir

Wftrzburgo lietuvių pradžios mokykloj

naujam dirigentui atvykus, nuėjo 
naujais kūrybinio darbo keliais. 
Dirigentas Mykolas Liuberskis, sa
vo chorais girdėtas ir pasižymėjęs 
Lietuvoje, gražiai pasidarbavęs 
Selingenstadte su „Dainava', šiuo 
metu Montgomery stovykloje ku
ria darnų savanorių menininkų 
vienetą.

Po pirmojo savo didesnio kon
certo choras, susidetąs iš aštuo
niasdešimt asmenų, įtemptai dir
ba, ruošdamas repertuarą. Jau pir
mojo savo koncerto metu choras 
turėjo progos parodyti savo darbo 
vaisius, o tolimesnieji pasirodymai 
atnešė dar didesnio džiaugsmo tiek 
stovyklos gyventojams, tiek ir pa
tiems choristams, kai ių pasirody
muose neatsisakė dalyvauti ir mū
sų operų solistai: Juzė Augaitytė, 
Jadvyga Vencevičaitė ir Aleksan
dras Kutkus. Nuoširdų ir puikų 
akompaniatorių tiek menininkai, 
tiek ir choras rado Valio Dvariono 
asmenyje / Balio Dvariono brolis/. 
Choras jau daugeliu atvejų per 
įvairius minėjimus prisidėjo prie jų 
meninės dalies atlikimo. Netrukus 
prie choro susidariusi iš choristų 
tarpo tautinių šokėjų grupė, vad. 
D. Liuberskytės, kartu su choro 
dainomis pajėgė pateikti stovyklos 
gyventojams gražių programų.

Be lietuvių liaudies ir mūsų bei 
pasaulinių kompozitorių dainų, 
choras turi ir bažnytinį repertuarą. 
Sekmadieniais ir šventadieniais 
choras gieda bažnyčioje. Choro, o 
dažnai ir operos solistės Juzės 
Augaitytės giesmės bažnyčioje ti
kintiesiems sudaro įspūdingų mo
mentų ir nuotaikų.

Choras pamažu ima rodytis ir 
kitų stovyklų lietuviams. Neseniai 
choras (mišrus, vyrų ir moterų, 
tautiniai šokiai) ir šioje stovykloje 
gyvenantieji menininkai — operos 
solistė Juzė Augaitytė ir muzikas 
Valys Dvarionas — lankėsi Alt- 
Gargės stovykloje ir čia sėk
mingai koncertavo. Šiuo metu 
choristai yra pakviesti koncertuoti 
į keletą vietų. S. N.

Grevenas. — < Ilgai ėjęs Greve- 
no lietuvių stovykloje sieninis laik
raštėlis neseniai tapo 4 puslapių 
savaitiniu laikraščiu. Laikraštyje 
bendradarbiauja tik savos stovy
klos jėgos, todėl turinys silpno
kas. Tačiau stengiamasi daryti 
taip, kad kiekvienas numeris išei
tų vis įdomesnis. Būtų labai malo
nu, kad laikraštėliui medžiagos ne
gailėtų ir kitų stovyklų pluksnos 
mėgėjai.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Mirė dvi pasaulio garsenybės
Lisabona, štai* 

ga mirė pasau
lio šachmatų 
meisteris dr. 
Aliochinas 

Aleksandras. Yra 
prieštaraujančių 
tvirtinimų: vie
ni mano, kad 
tai galėjo būti 
savižudybė po 
didelio pralai
mėjimo role te, 
kiti gi tvirtina, 
kad jį ištiko 
širdies priepuo
lis. Bet faktas,

kad jį rado viešbutyje užsikniau
busį ant šachmatų lentos negyvą.

Pasaulio meisterio titulą laimė
jo 1927 m. Capablancoje, kurį bu
vo praradęs 1935 m. prieš dr. Max 
Eurve (olandas), bet 1937 m. ir 
vėl vainikavosi.

Pirmuoju jo planu buvo kelionė 
Londonan, kur turėjo ginti savo 
titulą prieš Rusijos čempijoną dr. 
V. Botviniką. Iš viso Aliochinas 
mėgo keliones į Londoną. Paskuti
nės savo kelionės metu 1938 m. 
jis lošė 128 mačus. Iš jų 118 lai
mėjo, 8 pralaimėjo ir du baigė 
lygiomis. Pats orginaliausias ir vie
nintelis atsitikimas jo šachmatų 
praktikoje buvo mačas prieš Elai
ne Saunders (12 m. jaunolis), kuris 
išsilaikė net keturias valandas.

Aliochinas gimimo buvo rusas. 
1914 —18 m. karo metu buvo in
ternuotas Vokietijoje. Revoliucijos 
metu Rusijoje jis buvo pasodintas 
kalėjiman ir pasmerktas mirti. Ta
čiau jo celę aplankė Trockis. Jie 
lošė šachmatais, ir dr. Aliochinas 
labai lengvai laimėjo. Tuoj po to 
dr. Aliochinas buvo išlaisvintas, 
ir jis sau tėvyne pasirinko Pran
cūziją.

Iš viso didmeisterio, kaip žmo
gaus ir kaip sportininko, gyveni
mas savo įdomus. Mirė 54 m. am
žiaus.

San Francisko mirė Johanson 
Cornelius (U.S.A. — negras, 33 
m.), apsinuodijęs alkoholiu. Jis bu
vo- 1936 m. olimpiados Berlyne šo
kimo į aukštį nugalėtojas su pa
sekme 2,03 mtr. 1937 m. savo re
kordą yra pagerinęs net iki 2,07 
mtr.

Be minėtos elektrinės, ekskur
santai aplankė kalnus, susipažin
dami su kalnų elektriniais įrengi
mais.

Dar numatoma eksursija į di
džiausią Bavarijos šiluminę elek
trinę ir Mūncheno radijo stotį.

Be minėtų kursų, dar veikia 
UNRRA'os mechaniškos šaltkalvių 
dirbtuvės, kurias lanko 15 lietuvių. 
Šioms dirbtuvėms vadovauja L. 
Normantas. A. G.

dinamas platus šoferiams vadovė
lis. Yra užsimojimų išleisti ir be
letristikos. Taip pat pasirodė du 
nr. humoro laikraštėlio „Šaipo
kas", o pirmosios balandžio pro
ga Oldenburgo apygardoje išęj'o 
8 psl. spaustuvėje spausdinta 
„Klumpė". R. Amalas

Kleinkotzas. — Balandžio mėn. 
8 d. šioje stovykloje koncertavo 
„Čiurlionio“ ansamblis, palikęs 
malonų įspūdį ne tik lietuvių, bet

A. Dauguvietytės, Z. Kėvalaitytę, K. 
Vasiliauską, A. Brinką, P. Šimkų, 
V. Žuką — ir naujai pradedančius 
ir bandančius savo jėgas — St. 
Kielaitę, K. Oželį, Ig. Gatautį ir 
R. Medelį. Darbas verda, nors 
sąlygos labai sunkios. Nėra vei
kalų, drabužių, salės, repeticijoms 
tinkamų patalpų. Bet noras ir pa
siryžimas nugali kliūtis. Patys ak
toriai atkuria Inčiūros „Vincą Ku
dirką' ir „Pirmą skambutį', kurie 
dabar repetuojami. „Vincą Kudir
ką' režisuoja aktorius J. Palubins
kas; premjeros laukiama gegužės 
8 d. Haunstettene ir vėliau Hoch-

Oldenburgas. — Kovo mėn. 27 
d. Oldenburge „Unterm Berg" lie
tuvių stovykloje įvyko Tremtinių 
Bendruomenės apygardos atstovų 
suvažiavimas. Dalyvavo atstovai 
iš Lingen, „Montgomery" (Dorver
den), Gross Heseppe, ,.Lituani
kos", „Wehnen”, „Unterm Berg”, 
Oldenburgo miesto apylinkės ir 
,,Oxford" Camp. Suvažiavimą svei
kino, gimn. dir. T. Blinstrubas, sa
vo kalboje siūlydamas ieškoti 
būdų vengimui smulkėjimo-suma- 
sėjimo, kuris šiuo metu gyvai 
reiškiasi daugumoj lietuvių stovyk-

ir latvių bei vietinės ir kitų arti
mųjų UNRRA'os skyrių pareigūnų 
tarpe.

Ansbachas (Mittelfranken). — Ba
landžio 13 d. „Scalos" salėje Ans- 
bache koncertavo Jonuškaitė — 
Zaunienė. Dėlei menkos reklamos 
publikos buvo neperdaugiausia.

Dorverdenas. — Montgomery 
stovyklos choras, kurio branduolys 
sudarytas dar šiai lietuviškajai 
bendruomenei tebegyvenant Has- 
sendorfo stovykloje, šiuo metu

Padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką kun. 

dr. Endriūnui, š. m. balandžio 17 
d Bamberge atlaikiusiam Šv. Mi
šias už mano a. a. brolio adv. Ju
liaus Lembergo vėlę. Taip pat nuo
širdžiai dėkoju choro vedėjui, p. 
Kabašinskui, zakristilonui Anta
naičiui ir visiems Bambergo lietu
viams, užjautusiems mane skaus
mo valandoje ir gausiai dalyvavu
siems mišiose.

A. Lembergas

Pranešimas
Lietuvių- reprezentaciniam vyrų 

chorui, vadovaujamam dirigento 
Juliaus Štarkos, papildyti dar rei
kalingi dainininkai, bet tiktai pir
mieji tenorai.

Balsų bandymas kasdien 13—15 
vai. Kreiptis: Dillingen a. d. D., 
Litauisches Lager.
Dillingeno Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Apylinkės Komitetas

Naujas eilėraščių rinkinys
Neseniai išėjo iš spaudos At. 

Kairio eilėraščių rinkinys — pir
mieji bandymai „Blaškomi lapai". 
Išleido „Alguvos Baras", Kemptene.

Fronbergas. — Paskutiniuoju lai
ku kiek labiau ima pasireikšti 
sportininkai: sužaistos 3 stalo te
niso rungtynės su Schwarzenfeldo 
lenkais (32:4 ir 14:12 laimėtos, su 
Weideno lietuviais 5:4 pralaimė
tos). Pirmasis pasirodymas krepši- 
ny su Weideno lietuviais baigtas 
laimėjimu 31:19 (20:7). Fronbergo 
komandai taškus pelnė Kitas B. 
11, Jonušas 8, Kitas VI. 8, Pliuš- 
kevičius 4, Weideno komandai 
Čižauskas 8, Braželis 6, Jonyka 5.

Mūnchenas. — Pavasarinis Ba
varijos krepšinio turnyras pasibai
gė. Dalyvavusios komandos vieto
mis pasiskirstė šiaip:

I — Kempteno lietuviai 16 t;
II — Mūncheno lietuviai 14 t.;
III — Augsburgo latviai 12 t.; IV 
—- Schwabing 9 tn V — M.T.V. 79 
8 t.; VI — Estai (Augsburgas) 7 t.j
VII — Schwaben Auqsburg 6 tj
VIII — Turnerbund 2 t.; IX — 
Jahn 0 t.

Ar pavys australietis amerikieti?
1936 m.pasaulio olimpiadoj Ber

lyne amerikietis Owens 100 m pra
bėgo per 10,2 sek. Lygiai po de
šimties metų australietis Lachlan 
šią distanciją prabėgo per 10,3 sek. 
Įdomu, kada pavyks Lachlanui 
pasivyti Ovensą?

9
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Gen. Koenig, vyr. prancūzų kariuomenės Vokietijoj vadas

reikštų, jog vakarinės demokrati
jos pripažįsta antidemokratišką 
tvarką tose valstybėse. Kita ver
tus, Anglijoj ir Amerikoj nereta 
išgirsti balsų, kad beprasmiška ir 
neprotinga bergždžiai kivirčytis 
su Maskva dėl režimų ir vidaus 
tvarkos ' tuose kraštuose, kurie 
neatšaukiamai yra patekę į sovie
tinę orbitą (Garvinas, „Daily Te
legraph"). Tokia galvosena gali 
nulemti anglosaksinių ministerių 
apsisprendimą, jeigu nebus kitų, 
gyvybinės reikšmės motyvų, ku
rie Byrnes ir Beviną verstų neat- 
laidžiai laikytis ir anais, mažiau 
reikšmingais klausimais. Tokie 
vakarinėms demokratijoms gyvy
biniai motyvai glūdi Italijos 4r 
ypač Vokietijos problemose. Čia

J. Butėnas

Europines painiavos Paryžiuje
Pasaulio viešosios opinijos dė

mesys laikina: iš New Yorko per
sikėlė į Paryžių, kur nuo balan
džio 25 d. posėdžiauja keturių 
didžiųjų valstybių — JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos ir SSSR — už
sienių reikalų ministerial.

Konferencija prasidėjo neslepia
mo pesimizmo ženkle. Vienas iš 
pirmųjų, atvirai prabilusių pesi
mizmo tonais, buvo JAV užs. reik, 
ministers Byrnes. Senato užsienių 
reikalų komisijoj jis pasisakė ne

UNRRA gen. direktorius La Guardia

tikįs, kad konferencija galėtų ką 
nors nutarti, ir pareiškė būsiąs 
„labai tiesus ir griežtas sovietų 
taktikos ir neracionalių reikalavi
mų atžvilgiu". Veik tuo pačiu me
tu Vašingtono užsienių reikalų 
ministerija paskelbė, jog, konfe
rencijai susitarimo nepasiekus, 
Jungtinės Valstybės skyrium su
darysiančios taikos sutartis su bu

Vaizdas iš Saugumo Tarybos posėdžio New Yorke. Kairėje: SSSR atstovas Gromyko atsistoja išeiti iš salės, protestuodamas, kad Irano 
klausimo svarstymas neatidedamas. Kituose paveiksluose matome tuo pačiu momentu D. Britanijos atstovą Cadogan ir JAV užs. reik.

min. Byrnes su JAV atstovu Stettinium (..Point de Vue")

vusiais Vokietijos sąjungininkais. 
Tą pat, atrodo, padarytų ir D. Bri
tanija. Sutarčių su buv. Vokietijos 
vasalais parengimas ir turėjo su
daryti konferencijos programą. Bet 
ministeriams su savo gausiomis 
delegacijomis besirenkant į Pary 
žiu, iš šalies pasipylė visa eilė 
naujų pasiūlymų, kurie tą progra
mą nepaprastai išplėtė. Pirmutinė 
pasišovė Prancūzija su Vokietijos 
klausimu. Tada subruzdo ir Čeko
slovakija su Belgija, pareikšdamos, 
kad, Vokietijos likimą sprendžiant, 
ir jos norinčios pateikti savo rei
kalavimus, Amerikiečiai pagei
dauja, kad užs. reik, ministeriai 
pakalbėtų ir apie Austriją; jie 
primygtinai siūlo, kad tos šalies 
okupacija būtų baigta ir kad są
jungininkų karinės pajėgos ko 
greičiausiai iš ten pasitrauktų. — 
Tokiu būdu Paryžiaus konferenci
ja užsimojo spręsti, galinga sakyti, 
visą Europos klausimų kompleksą, 
nes, pvz., Vokietijos klausimas, 
Biidaut žodžiais, yra raktas į visos 
Europos ir gal net viso pasaulio 
problemų sprendimą. Galima su
prasti, kokia darbų ir atsakomy
bės našta sugriuvo ant keturių 
užs. reik, ministerių pečių. Kiek
vienas konferencijoj svarstysimas 
punktas yra politinė povandeninė 
uola, į kurią gali sudužti jos pa
sisekimas.

♦

Jau- praeitąsyk nurodėm, kad
konferencijos pasisekimą ir nepa
sisekimą nulems bendroji didžių
jų sąjungininkų santykių atmo
sfera, kuri ir iš pažiūros nereikšmin
gus klausimus gali paversti fatališ
ko išsikyrimo motyvu. Sakysim, 
gali būti susišnekėta dėl taikos 
sutarčių su Vengrija ar Rumunija, 
bet JAV ir D. Britanija gali atsi
sakyti pasirašyti tas sutartis vien 
dėl to, kad toksai pasirašymas

Keliaujančios smiltys lietuviškoje Baltijos pakrantėje

abiejų blokų — anglosaksų ir so
vietų interesai jau yra susidūrę 
visais taškais, nebepalikdami vie 
tos bet tokiam elastiškam diplo
matiniam manevravimui, kuris va
dinamas kompromiso vardu. Praei
tą kartą ir apie tai buvome užsi
minę. Vokiečių komunistų pastan
gos susijungti su socialdemokra
tais yra daug daugiau, kaip vien 

partinės politikos reiškinys. „Vo
kiečių socialistinė vienybės parti
ja", įsteigta Berlyne ir jau for
maliai veikianti sovietinėje Vokie
tijos zonoje, pagrindiniu savo pro
gramos punktu pasistatė suvieny
tos ir centralizuotos Vokietijos at- 
tatymą su senosiomis sienomis 

Vakaruose ir gal net Rytuose. Ne 

be pagrindo britai būkštauja, kad 
tokia suvienyta Vokiętija būtų 
totalistinė komunistinio atspalvio 
valstybė, kuri ne mažiau kaip na
cinis Reichas grasintų Europai, 
jau ir taip išmuštai iš „jėgų pu
siausvyros". Tokios padėties švie
soje suprantamas Ir atkaklus bri
tų priešinimasis prancūzų reikala
vimui dėl Ruhro krašto išjungimo 

iš Vokietijos. Vokiečių akyse bri
tai nenori pasirodyti esą Vokieti
jos skaldytojai, nes nemano, kad 
vokiečių masė mieliau sutiks su 
suvienyta, kad ir komunistine, Vo
kietija, negu su demokratinėmis 
laisvėmis suskaldytoj ir decen- 
tralizuotoj Vokietijoj. — Bet kaip 
tada nuramdyti prancūzus, ku

riems Ruhro krašto sutarptauti 
nimas yra minimalinė priemonė 
jų saugumui garantuoti? Ar tuo 
atveju prancūzai, savųjų konfu- 
nistų kurstomi, nenusigrįš galuti
nai nuo vakarinių demokratijų ir 
neieškos atramos sovietuose? Kaip 
toks radikalus įtakų pasikeitimas 
atsilieptų vakarinio Europos liku
čio likimui?

Visa tai tuo tarpu lieka didžiu 
lis klausimas. Gal ir užsienių rei
kalų ministeriai nedrįs į jį tuoj 
atsakyti, nes tatai pareikalautų 
drastiško apsisprendimo. Bet at
sakyti į tą klausimą anksčiau ar 
vėliau vis tiek reikės. Koks nors 
blankus kompromisas tereikštų 
atidėjimą, nes politikos gyvenimas 
eina ir priešingųjų blokų jėgos 
neketina apsnūsti statinėje padė
tyje.

Visi lenkai palieka Lietuvą
„Manchester Guardian" iš Var

šuvos pianeša, jog ten skelbiama, 
kad visi Lietuvoj gyveną lenkai 
— apie 200.000 — pareiškę norą 
išvykti ir įsikurti Lenkijoj. Iš 
Vilniaus krašto 80.000 lenkų jau 
grįžę tėvynėn; ligi rugpjūčio mėn. 
būsią baigti grąžinti ir tie 200.000.
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