
LKA

I
ėtros ūžia.šniokščia bangos, 
Lygiai marių slibinai, 
Apie laivą grumias rangos 
Ir grasina mirtinai;
Per gyvybės tačiau jūrę
Plaukim drąsiai ir be baimės, 
Pasilsėsim atsidūrę
Ant krantų tėvynės laimės!

M. Gustaitis
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Karo paliaubų 
. mėtinėms
Prieš 12 mėnesių Europoje bai

gėsi) karas. Reimso priemiesčio 
mokykloje, gana kukliomis aplin
kybėmis, ankstyvą gegužės 8 d. 
rytą vokiečių vyr. karo vadovybė 
buvo priversta pasirašyti karo pa
liaubas. Karas baigėsi po 5-erių 
metų ir 8 mėnesių naikinimo, de
ginimo ir žudymų. Toji valstybė, 
kuri nuo Bismarko laikų buvo 
Europos ir pasaulio neramumų ži
dinys, turėjo padėti savo išgarbin
tus ginklus. Tuoj į karo belaisvių 
stovyklas suplaukė armijomis ar 
kitokiais kariniais vienetais mili
joninės belaisvių masės. Karo me
džiagų ir municijos buvo suversti 
kalnai. O šimtų šimtuose sustoju
sių karo įmonių buvo suimti 
neįsivaizduojami kiekiai nebaigtų 
karo pramonės fabrikatų. Šitaip 
toje Vidurio Europoje, kurios mi- 
litarinis sustiprėjimas visada yra 
pavojingas kaimynams, paliovė 
plakusi karo mašinos širdis.

Tuo pačiu buvo parblokštas ir 
nacioualsocializmas, kuris iš naujo 
buvo gyvai įkūnijęs militarizmą, 
taip artimą vokiečių dvasiai nuo 
Prūsų Fricų ir Clausewitzo laikų. 
Europai ir visam pasauliui jėgos 
grėsmė nacionalsoci'alizmo pavida
le griuvo. Kad jis nieko gera ne
žadėjo, vaizduoja tūkstančiai pa 
vyzdžių. Kiek daug skriaudų jis 
pridarė Europai! Dešimtys milijo
nų rankų kyla iš kapų ir šaukia 
„aš kaltinu". Tokį pat kaltinimą 
šalia karių sako milijonai žuvusių

Generolas Eisenhoweris

Churchillis sveikinasi su Rooseveltu ant karo laivo „Prince of Wales" laivo denio

ar sudegintų „kacetininkų". Ne 
mažiau stiprius kaltinimus kelia 
be tėvynės, be pastogės likusieji, 
be šeimų, ir našlės, našlaičiai, ka
ro invalidai bei visokios kitokios 
aukos. O kokius kaltinimus galėtų 
surašyti lenkas ir čekas ...

Ir lietuvis gali pareikšti savo 
„j* accuse". Juk nacionalsocializ- 

mas Lietuvoje siekė įgyvendinti, 
tik daug žiauresnėje redakcijoje, 
tuos iš I D. karo žinomus vokie
čių kolonizacinius ir aneksinius 
planus. O kiek daug tada jau buvo 
prigaminta projektų pasidalyti dar 
galutinai neužmuštos meškos kai
liui.

Ir dabar buvo nustatyta, kaip Lie
tuva turi' būti valdoma, kolonizuo
jama ir eksploatuojama. ,,Das 
Schwarze Korps" (SS dalinių or
ganas) 1943 m. kovo mėn. buvo 
paskelbęs reikšmingą straipsrjį 
apie Pabaltijo germanizaciją. Jo 
tautos esančios tik mažas vandens 
lašas ant karšto germanizmo ak
mens. Vadinasi, mums buvo skirta 
išgaruoti. O tam turėjo patarnauti 
gyventojų eksterminacija, koncen
tracijos stovyklos, prievarta vyk
domos mobilizacijos, perkėlimai 
kitur, visokios karinės pagalbinės 
tarnybos ir 1.1.

Nūrnberge vykstanti karo nusi
kaltėlių byla labai akivaizdžiai 
faktais parodo, kaip Vokietija nuo 
1938 metų jau sąmoningai suko to 
baisiojo karo link. Per ištisą eilę 
metų propaganda skelbė urbi et 
orbi, jog tik kitos didžiosios vals
tybės esančios apsiginklavusios ir 
Vokietijai grasinančios, kai ši 
esanti visiškai bejėgė, turinti 
aplink tiek daug piktų kaimynų. 
Tačiau iš tiesų buvo priešingai. 
Vokietija iki 1938 metų pusiau 
slapta jau taip stipriai apsiginkla
vo. Tada Hitleris, kardu žvangin
damas, ir ėmė vykdyti Austrijos 
„Anschluss'ą", reikalauti Čekijos 
Sudetų. Taikai gelbėti Chamberlaį- 
nas turėjo skristi į Godesbergą, į 

Mūncheną, sutikti užleisti Sudetus, 
nes Londonui ginty dar tebuvo 
vos... 7 priešlėkt. pabūklai. Bet 
taikos išgelbėti ir aukščiausia nuo
laidų kaina nepavyko. Tad buvo 
skubiai vairuojama į karą, nes jis 
stovėjo nacių planuose.

Labai gerą dirvą tam karui pa
ruošė Ribbentropo 1939. VIII. 23 
Maskvoje sudarytoji nepuolimo 

Feldmaršalas Montgomery

sutartis. Pasijutęs iš rytų šono lai
kinai saugus, Hitleris už savaitės 
davė įsakymą pulti Lenkiją (IX. 1). 
Lyg vilkas iš pasalų ir staiga gro
bęs ėriuką, Hitleris su veržlia ir 
iki smulkmenų pasiruošusia savo 
karine mašinerija per 18 dienų 
paguldė savo priešą, nors Varšu
vos kapituliacija nusitęsė dar visą 
savaitę. Tad Lenkijoje įvyko tikras 

I žaibo karas.
Jei 1914 m. rugpiūčio mėn., puo

lant Prancūziją per neutralią Bel
giją, Vilhelmas II ir jo politikai 
tikrai nesitikėjo karinės Anglijos 
intervencijos, tai dar labiau ant 
tokio pat apgaulingo įsitikinimo 
visus savo karo planus statė Hit
leris. Ir koks buvo baisus smūgis 
tiems viską „apskaičiuojantiems” 
naciams, kai, šalia Prancūzijos, 
Anglija stojo į karą ginti Lenkijos, 
tarptautinio teisingumo ir savo 
politinių bei ūkinių interesų, ku
riems atsirado pavojus. Vokiečių 
fronto kariams leidžiami laikraščiai 
ilgai tylėjo apie Anglijos įstojimą. 
Vis dar buvo tikima, trad to žai- 
binio karo pasisekimas padarys 
įspūdžio Anglijai.

Lenkijos kompaniją su triumfu 
užbaigęs, išdidžiai Hitleris Angli
jai siūlė grasinančią taiką. Ją pa
kartojo jis 1940 metų vasarą, 38 
dienų žygyje parbloškęs Prancūzi
ją, o Danija ir Norvegija, Olandija 
it Belgija jau gulėjo okupuotos. 
1941 m. vasarop, prieš pat Hitleriui 
pradedant karą su Rusija, jo pava
duotojas R- Hessas savo avantiū
ristiniu skridimu į Angliją dar 
kartą mėgino iš šios išgauti taiką. 
Bet Albionas užkietėjo: su Hitle
riu ir naciais nedaryti taikos, nors 
Anglijos korta vis dar blogai, sto
vėjo. Juk ji pasiliko vienintelė 
dar nepergalėta prieš Hitlerį ir jo 
satelitus.

Valdžion atėjęs Churchillis ne-
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sekė Hitlerio pavyzdžiu, nuolat 
žadančiu vis pergales ir pergales. 
Iki pat 1942 m. rudens anglų prem
jeras vis reikšdavo tautai baimių 
dėl galimo vokiečiu išsikėlimo pa1 
čioje Anglijoje. Tiesa, jau pradė
jo formaliai suktis ir J. Am. Vals
tybių mašina, kai japonai 1941. 
XII. 7 klastingai' publė jų laivyno 
bazę Havajuose (Pearl Harbour). 
Vietoje pernykščiai kritusios Pran
cūzijos atsirado natūralus sąjungi
ninkas, turįs didelius žaliavų ištek
lius ir labai stiprią Karo produciją, 
įgalinančią ginklais ir municija 
aprūpinti visus vokiečių priešus.

Ir strategiškai ėmė anglai nuo 
1942 m. rudens Europoje — Afri
koje atsikvėpti, nors jų reikalai 
gana blogai stovėjo su japonais. 
Rugsėjo mėn., kai gen. Montgo
mery išplėšė tokį didelį laimėjimą 
prie EI Alamei'no, pačių anglų 
nuomone, karas Afrikoje įgavo 
persilaužimą. Pagaliau anglų— 
amerikiečių desantas Šiaur. Afri
koje (1942. XI. 8) niekais pavertė 
visus vokiečių ir „brilijantų" ge
nerolo Rommelio „globalinės stra
tegijos” planus. 1943. VII. 20 — 23 
buvo užimta Sicilija, IX. 3 išsikel
ta į Italijos kontinentą. Po savaitės 
(IX. 9) sekė jos kapituliacija.

Kaip alijantų Karo Tarybos pla
nuose buvo numatyta, pirmiausia 
buvo parblokštas silpniausias part
neris. Mussolinio išlaisvinimas 
(fantastiškas pagrobimas lėktuvu), 
fašistiškai demokratinės italų res
publikos proklamavimas iš esmės 
tolimesnei karo eigai buvo ne
reikšmingas dalykas. Jis tik ne
daug teprisidėjo prie vokiečių ka
tastrofos nutęsimo.

Karo istorikai ir pokariniai stra
tegijos žinovai buvo stipriai ak
centavę, jog I-asis D. karas vokie
čių buvo pralaimėtas dėl. ,,dviejų 
frontų" karo. Juk kaip fatališkai 
atsiliepė vokiečiams į visą karo 
eigą, kai 1914 m. iš Mamos karo 
lauko reikėjo į Rytprūsių operaci
jas (Tannenbergą) permesti du 
korpusus. Dar baisiau vokiečius 
šiame kare ėdė pasidaręs daugia- 
frontls karas.

Neapsakomai daug erdvės turin
čią Rusiją vokiečiai tegalėjo už
pulti tik iš vieno jos vakarinio 
šono. Per Turkiją, Indiją, Tolim. 
Rytus ar šiaurę rusai Vokietijai 
buvo neprieinami. Nebuvo įmano
ma frontą suskaldyti. Tai leido 
rusams visą savo karinį potencialą 
sutelkti krūvon link vakarų, kai 
tuo tarpu vokiečiai turėjo blaškyti 
savo jėgas po visą Europą nuo 
šiaurinių ir klaidžių Norvegijos 
fiordų iki pat deginančio Sacharos 
smėlio.

Neanalizuojant plačiau, reikia pa
sakyti, jog rytuose vokiečiai pa
darė eilę stambių klaidų. Tad jų 
spaudos šefo Berlyne sensacingas 
pareiškimas užsienio žurnalistams, 
tiesiai iš „karo lauko" lėktuvu at
skridus (X. 3), kad „rytų frontas 
nebegzistuoja”, pasirodė perdėm 
klaidingas. Juk tuoj rusai atsiėmė 
Rostovą. Tai buvo pirmas pasise
kimas po eilės skaudžių smūgių ir 
pralaimėjimų.

Vokiečių planuose karas turėjo 
baigtis per šešias savaites. Mask
vos paėmimui buvo parašyta ir 
kantata... Tad nepasiruošta žiemai. 
Šita buvo pirmoji fatališka klaida. 
Pagal nacių planus rusų žemė 
jiems reiškė čia pat už sienos 
esantį labai. reikalingą „kolonia- 
linį kraštą". Reikėjo todėl bio
logiškai tautą stipriai susilpninti. 
Iš to sekė antroji nusikalstomoji 
klaida: karo belaisviai buvo 
masiškai marinami. O tai pakėlė 

likusiųjų norą kariauti iki pasku
tiniųjų.

Bet šis karas, labiau negu kuris 
nors anksčiau, buvo kariaujamas 
ir politiškai. Nedavus tautoms 
laisvės, vedant nežmonišką Zivil- 
verwaltungo politiką užimtose sri
tyse, ypač kai frontai nusitęsė 
šimtus kilometrų gilumon priešų 
krašte, priviso "daug partizanų. 
Pavergtosios tautos nusistatė labai 
prieš. Juk gerai žinome, kaip Lie
tuvoje atsirado net keliolika po
grindinės spaudos laikraštukų. 
Visą politiką sekanti visuomenė 
uoliai sekė Londono radiją ir 
džiaugėsi smūgiais naciams, kurie 
Lietuvoje brutaliai šeimininkavo, 
ėmė geresnes krautuves, mėklino 
į įmones, išmetinėjo ūkininkus ir 
t. t. Pagaliau 1943 m. pavasarį, kai 
lietuviai vieningai nestojo į 
ojrganizuojamą legijoną, prasidėjo 
teroro priemonės: inteligentų ve
žimas į koncentracijos stovyklas, 
visų aukštųjų mokyklų uždarymas. 
Kituose Vakarų Europos kraštuose, 
išskyrus Lenkiją ir Čekiją, nacių 
okupacijos metu universitetai 
veikė. O Lietuvoje jie buvo už
daryti, nors jau vokiečių kariniai 
laimėjimai Europos kontinente 
darėsi iliuzoriški.

Kritimas Stalingrado (1943. I. 30), 
kurio paėmimą Hitleris, kaip ir 
eilę kitų dalykų, buvo išdidžiai 
paskelbęs, skaitėsi rytuose pirmas 
plataus masto smūgis. Po jo ėjo 
vokiečių rytų fronto trupinimas ir 
stūmimas atgal. O kai 1944 m. 
birželio mėn. anglai ir amerikie
čiai išsikėlė neįveikiamosios At
lanto geležinės užtvaros pačioje 
stipriausioje vietoje, dviejų fron
tų karas dar labiau ėmė kamuoti 
karo medžiagų ir lėktuvų jau 
taikstančius vokiečius. Nuo 1943 
m. persvaros įgijusi ir Vokietijos 
erdvę užvaldžiusi anglų-saksų 
aviacija vis labiau pasiekdavo 
didesnio laimėjimo ir griuvėsiais 
versdavo Vokietijos miestus. Iš 
kitos pusės, tam pavojingiausiam 
vokiečių ginklui — povandeniniams 
laivams, kuriais Ddnitz'as bu
vo pažadėjęs paklupdyti Angliją, 
anglų karo išradimai („radar") 
užkirto kelią. Pov. laivai nebegalė
jo iš bazių pasijudinti arba tuoj 
buvo skandinami. Juk per šį karą 
vokiečiams jų žuvo vos ne tūks
tantis (994). Tad Hitlerio grasini
mas JAV, kad kiekvienas laivas, 
patekęs į pov. laivų akiratį, bus 
tuoj torpeduojamas, buvo tos pat 
rūšies „pranašystė”, kaip ir įspė
jimas Anglijai: „mes ištrinsime jų 
miestus".

Jei nuo 1943 m. Vokietija jau 
buvo tik defenzyvoje, tai 1944 m. 
su alijantų išsikėlimu Prancūzijoje 
buvo ji galutinai pralaimėjusi. Tad 
Hitlerio generolai kapituliavo ne 
penkios minutės po dvylikos, bet 
pačioje pavakarėje. Nacių už
sispyrimui nebuvo galo. Vis dar 
turėjo būti lėktuvų bombarduo
jami miestai, o pačiais paskutiniai
siais karo mėnesiais griuvėsiuose 
ir padegamųjų bombų dūmuose 
dar buvo laidojama dešimtimis 
tūkstančių žmonių (Wurzburg, 
Freiburg i. Br., Pforzheim, Kassel 
ir 1.1.).* Vyko apokaliptiškas nai
kinimas. Bet ant griuvėsių atsi
rasdavo iki beprotiškumo užkietė
jusių įrašas: „Wir werden trotz- 
dem siegen".

Kur logika? Nacionalsocializmas 
paremtas tik jėga ir prievarta, 
įkūnijęs smurtą, klastą ir neapy
kantą, jokios logikos nepažino. 
Susidarė naciams tokia psichologi

ja* jeigu ir visas pasaulis žūtų, 
svarbu, kad mes dar ilgiau pagy
ventume.

Tad yra demokratinio pasaulio 
didelis laimėjimas, kad jam pa
sisekė tą tamsių jėgų dominavimą 
pergalėti. Beveik reikia laikyti 
simbolika, kad du didieji dikta
tūros įkūnytojai tuo pačiu laiku 
pabaigė savo gyvenimą. Jiedviem 
labai svetimos buvo mintys, kurias 
1944 m. pavasarį paskelbė tas 
didysis demokratas Roosevęltas. 
Jos šiandien yra ypač artimos mū
sų — lietuvių dvasiai. Juk tos ke
turios garsiosios laisvės ( 1) tikė
jimo laisvė — „laisvė Dievą gar
binti", 2) žodžio laisvė, 3).laisvė 
nuo baimės ir 4) laisvė nuo bado) 
mus visiškai patenkintų, jeigu jos 
būtų šiandien realizuotos. Mes 
ypač gerai suprantame, ką reiškia 
laisvė nuo baimės, t. y. galėjimas 
ramiai gyventi. Mažosioms tau
toms yra tai pagrindinė laisvė. 
Bet pasaulis vis dar gyvena lai
kinais pasitvarkymais. Tų laisvių 
dar nejaučiame. Lygiai taip pat 
Atlanto Chartos (šeši punktai) ir 
Trumano (12 punktų) minėtieji 
tautų apsisprendimo šūkiai nėra 
dar virtę kūnu. Kol smurtu ir jėga 
pagrįstos sistemos nebus sunai-Karas ritasi Bavarijos laukais

Paskutinės nacinės Vokietijos dienos

Prieš septynerius metus, kai su
liepsnojo antrasis pasaulinis karas 
ir prasidėjo žemės rutulio kraujo 
drama, laimingo gyvenimo svaigu
lyje nemokėjome pagalvoti apie 
artėjantį vargą, baisias, nelaimes 
ir kančias. Jei tada būtume žino
ję, kas įvyks, mes pirmąją karo 
dieną būtume įtikėję, kad pragaras 
tikrai yra mūsų žemėje. O tada 
mes buvome tik smalsūs,. nerū
pestingi, ir niekam nesivaidiho 
tremtinio dalia ix vargas. Mes sė
dėjome prie radijo aparatų ir su 
nekantrumu laukėme žinių apie 
tankus, lėktuvus, naujus ginklus ..

Praėjo šešeri karo metai. Šeštą 
pavasarį nacinės Vokietijos ka
rinė galybė tirpo dienomis ir va
landomis. ‘Vakarinių sąjungininkų 
tankai nesulaikomai riedėjo per 
Vokietijos žemę. Visų Europos 
tautų benamiai žmonės lindo iš 
slėptuvių, iš sugriautų miesto rū
sių, iš pelėsiais dvokiančių olų ir 
buvo laimingi, kad liko gyvi.

Dar praėjo vieneri metai. Metai 
taikos, kurios tiek laukta, tiek il
gėtasi, kuriai pasiekti tiek daug 
kraujo pralieta. Minėdami metines 
Europos karo pabaigos sukaktu
ves, ne vienas pagalvojome, ar 
dabar esame laimingesni, kai tu
rime pastogę ir esame sotūs, negu 
tada, prieš vienerius metus, kai 
užuiti ir pusbadžiai lindome iš 
drėgnų slėptuvių į saulę, kurios 
niekas mums nebepavydėjo. Dabar 
džiaugiamės, kad esame sotūs, o 
tada buvome laimingi, kad likome 
gyvi.

Dunda žemė prie Reino krantų
Artėjo 1945 metų Velykos. Be

namių lietuvių būrelis džiaugėsi, 
kad pavasaris čia pat. O su pava
sarių ateina ir frontas. Pavasaris 
atneša šilumą, žiedus ir dainas, o 
froptas sulaužys vergiją, paskan
dins baimę ir atneš išlaisvinimą.

Frontas tikrai artėjo. Kiekvieną 
rytą Reino pusėje žemė vis smar
kiau ir smarkiau dundėjo. Mes, 
prigulę prie žemės klausėmės ir 
troškome, kad tik garsiau dun-, 
dėtų.

Netrukus per radiją sužinojom, 
kad Reinas peržengtas. Tas pats 
vokiečių mitologiškasis Reinas, 
kurs jų dainose apdainuotas kaip 
nepereinamas nė vienam priešui.

Wurzburgas buvo prieš porą 
savaičių sunaikintas iš oro. Lėktu- 

kintos, tol tos laisvės negalės būti 
įgyvendintos.

Praėjo nuo karo galo Europoje 
metai (su Japonija karo paliaubos 
į945. VIII. 15), o taikos vis nesi
mato. Versalio taikos dalyvis 
Harold Nikolson pernai pavasarį 
rašė: Versalio taika buvo pradėta 
per greitai, po dviejų mėnesių nuc 
Compiegne (1918. XI. 11) paliaubų. 
O pokariniai santykiai dar tada 
buvo tokie' nepastovūs. Todėl ir 
pati taika išėjo tokia provizoriška. 
Nikolson ir įspėjo neskubėti su 
taikos sutartimi, įęad šioji taika 
būtų pastovesnė. Todėl ir nesisku
binama.

Šį karą laimėjo technika. Ypač 
tai galima pasakyti apie Japoniją. 
Juk tobulesnės karo priemonės 
įveikė jos karių karžygišką 'dva
sią („kazimaki”). Technikos pa
galba buvo nugalėta fizinė prie
varta pasauliui. Tai liečia ypač 
Vokietiją. Bet vis tik ne technikai, 
ne materijai yra skirta viešpatauti 
pasauliui. Kol bus skelbiama tik 
grubi materija, kur nebus dvasios, 
o vien tiktai aklas materializmas, 
ten vėl bus einama prie žmogaus 
naikinimo, prie jo vertės panie
kinimo.

St. Devenis

vų bombos jį išbraukė iš gyvųjų 
miestų tarpo beveik jo užėmimo 
išvakarėse. Ištisus šimtmečius sta
tytas, puoštas.ir daug garbės die
nų išgyvenęs, Wurzburgas žuvo 
per vieną naktį. Tik krūva griu
vėsių beliko. Darėsi graudu ir gai
la. Gaila senųjų pastatų, puošnių 
bažnyčių, gaila to kultūros miesto, 
kur gimė, augo ir išgarsėjo žmo
nijos geradarys Rentgenas. Mums 
gaila, o miesto vadai nepagailėjo, 
nes jie neturėjo ne tik širdies, 
bet ir mažo krislelio sveiko proto.

Praėjo kelios dienos. Frontas 
pasiekė Haufo pasakų Spessarto 
smuklės laukus. Dienomis aliarmai 
nedavė ramybės. Lėktuvai skraidė 
taip žemai, kaip kregždės prieš 
lietų. Mes bėgome į slėptuves, į 
laukus. Karui baigiantis, gyvybės 
kaina labai pakilo ...

Vakariniai Maino krantai tites 
Wurzburgu aukšti, statūs, apso
dinti obelimis. Vienos pašlaitės 
mažame sodelyje susispietė nedi
delis lietuvių būrelis, laukdamas 
artėjančio fronto. Vakarais, kai 
saulė nusileisdavo ir baigdavosi 
sirenų kaukimas, mes kalbėdavo
mės apie išgyventus vargus, da- 
lydavomės prisiminimais, tyliai su
liūliuodavo lietuviška daina. Ji 
skambėjo tyliai tyliai, kad niekas 
negirdėtų, kad širdyse nebetekan
čio džiaugsmo neišgirstų tie, ku
rie ir žlugimo išvakarėse rodėsi 
galingais, kaip karo pradžioje. O 
taip norėjosi garsiai sušukti. Mes 
sutarėme: kai ateis amerikiečiai, 
šitame sodelyje užtrauksim galin
gą lietuvišką dainą, jau be bai
mės ir ne vergų lūpomis.

Velykų rytą, kai turėjo skam
bėti bažnyčią varpai, pasigirdo 
milžiniški sprogimai. Daug amžių 
išstovėję akmeniniai tiltai baigė 
savo dienas. Antrąją Velykų die
ną vakarinė Wurzburgo dalis jau 
buvo amerikiečių rankose.

Vargo Velykos
Didįjį Šeštadienį perpildytas 

traukinys’ palengva riedėjo kal
nuotais Bavarijos laukais. Pro iš
daužytus vagono langus sunkėsi 
sprogstančių medžių kapas. Vo
kiečių veiduose buvo matyti neri
mas. Jų išdidumas buvo dingęs. 
Nebegirdėjau pikto žodžio ir ne
mačiau pavydaus žvilgsnio, nors 
perpildytame vagone sėdėjau po
niškai įsitaisęs. Nė vienas jų ne

beklausė, kur aš dirbu, kur ir ko
dėl važiuoju, kaip atsitikdavo se
niau, kai bendrakeleivis vokietis 
norėdavo svetimšalį išprašyti iš 
sėdimos vietos, kad pats ją užimtų.

Sutemus traukinys sustojo nedi
delio Bavarijos miestelio stotyje. 
Visiems keleiviams liepė išlipti, 
nes traukinys išeisiąs tik Velykų 
rytą. Naktis buvo šalta. Keleiviai 
suėjo į stoties salę. Visi nerimo. 
Frontas artėjo ir artėjo, ir kur jis 
dabar yra, tikraj niekas nežinojo. 
Visi tik kalbėjo, kad jis netoli. 
Svetimšalius iš perpildytos salės 
išmetė. Pastogė tik vokiečiams. 
Vokietis dar kartą parodė savo 
veidą. Pavyko kitoje salėje ant 
purvinų grindų atsigulti šalia ka
reivio. Taip turėjo ateiti Prisikė
limo rytas.

Pradėjo švirsti. Bažnyčioje skam
bėjo Velykų varpai. Atgimp tolūs 
ir brangūs prisiminimai. Gimti na- * 
mai, tėviškė, motina ... Kokia ten 
..didelė būdavo Velykų laimė! Ar 
jaučia motinos širdis, kajl man 
Velykų rytas aušta ant purvinų 
grindų, negirdint lietuviško žo
džio, toli nuo tėvų žemės? ... -

Volkssturmo alus
Bavarijoje yra senas kultūros 

miestas Bambergas. Čia savo kar
jeros pradžioje Hitleris buvęs at
važiavęs mitinguoti, bet katalikiš
kame mieste nė vienas viešbutis 
jo nepriėmęs, ir Hitleris išvažia
vęs nčeko nepešęs. Nuo to laiko, 
pro Bambergą važiuodamas, visa
da įsakydavęs uždengti vagono 
langus, kad jo akys nematytų jam 
taip nesimpatiško miesto ...

Balandžio pirmojoj pusėj ameri
kiečiai . jau buvo užėmę nepiažą 
Bavarijos dalį. Jie ėjo pirmyn ir 
pirmyn ir artėjo prie Bambergo. 
Kasdien pasiduodavo dešimtys 
tūkstančių vokiečių. Reichas gy
veno galutinio pakrikimo dienas. 
SS daliniai, nebegalėdami atker
šyti priešui, sprogdino savo tiltus. 
Taip beprasmingai žuvo ir Bam
bergo tiltai.

Vietinis laikraštis rašė, kad, 
priešui pasiekus Bambergo sritį, 
pasigirsiąs penkias minutes tran
kąs sirenų kaukimas. Tada visi 
gyventojai turį bėgti į slėptuvės, 
o volkssturmas stoti prie ginklo. 
Vieną naktį toks sirenų kaukimas 
tikrai pasigirdo. Kelias dienas ir 
naktis turėjome išbūti pelėsiais 
dvokiančioje slėptuvėje. Buvo 
nejauku, bet saugu. Girdėjom tik 
šaudymą ir įvairiausius gandus.

Balandžio 13 d. pasklido gandas, 
kad mieste jau amerikiečiai. Ne
toli mūsų, gretimame kampe, sė
dėjo volkssturmo šeimos ir keli 
ginkluoti vyrai. Šalia jų stovėjo 
pilnos statinės alaus. Mes neturė
jome nė vandens, o jie gėrė alų.

Linksmas prancūzas priėjo prie 
alaus statinių ir, niekam nieko ne
sakęs, pradėjo gerti. Ginkluoti vo
kiečiai nieko nesakė.

— Vyrai, mieste tikrai amerikie
čiai! Volkssturmas nebegina savo 
alaus! — šaukė prancūzas.

Subėgę svetimšaliai bematant 
ištuštinp visą volkssturmo alų. 
Niekas nieko nebesakė. Ginkluoti 
seniai vaišino cigaretėmis. Visą 
popietę slėptuvėje skambėjo pran
cūziškos, lietuviškos, rusiškos“ dai
nos. Tą naktį amerikiečiai užėmė 
visą Bambergą. Mūsų norai išsi
pildė. Frontas nukrypo į Bavarijos 
širdį Mūncheną.

♦

Vokiečiai dar karą vedė. Be rei
kalo žudė žmones, leido naikinti 
ir patys naikino savo miestus iki 
gegužės mėn. 8 d. ryto, kada vo
kiečių kariuomenės vadovybė pa
sirašė besąlyginės kapituliacijos 
dokumentą. Tuo metu dauguma 
vokiečių vadų amerikiečių ar kitų 
sąjungininkų buvo paimti į ne
laisvę. Taip baigė savo dienas iš
didusis Tretysis Reichas, tiek daug 
nelaimių atnešęs savo kraštui ir 
visai žmonijai.
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" Keli bruožai is
Lietuvos socialdemokratu praeities

(Partijos 50 metų jubiliejaus proga)

Mūsų bendruomenės dalyje yra 
iš Lietuvos atsivežtas savotiškas 
nusistatymas, kai tik užsimenama 
žodis „partija", prieš visas mūsų 
partijas tuoj pareikšti savo nei
giamą nuomonę ir pasiskelbti be- 
partyviu. Tokie „bepartyviai" nere
tai visuomenėje naudojasi po
puliarumu, bet iš tikrųjų jie paro
do savo sekliais ir naiviais sam
protavimais politinį nesubrendimą, 
abejingumą ar apatiškumą visuo
meniniams reikalams. Juk jie nuo
sekliai nepergalvoja, kad jokios 
demokratijos negali būti be parti
jų, kad, sakysim, kokios nors 
„bepartyvių" partijos ar vienybės 
bloko režimas nieko gero neduotų.

Bet ir jie, ir visi kiti turės pri
pažinti, kad Lietuvos partijos lie
tuvių visuomeninės minties evo
liucijoje turėjo didelį, neužten
kamai iki šiol akcentuojamą vaid
menį. Tiesa, tų partijų organizavi- 
mąsi išimtinai apsprendė pa
saulėžiūrinis momentas, šalia kurio 
tik antroje vietoje stovėjo socia
liniai ekonominiai reikalai. Aišku, 
kad lietuvių visuomenės politinė 
diferenciacija yra glaudžiai susi
jus su lietuvių* tautinės sąmonės 
plėtra, su jų tautiniu atgimimu. 
Štai jau „Aušros" metu išryškėjo 
religinės sąmonės skilimas. Po jo 
jau imta populiarinti socialines 
doktrinas. Apie 1885 m. į JAV 
emigravęs J. ŠMfapas ir ten- pra
dėjęs aistringą antireliginę kovą, 
jau skelbė, pvz., pažiūras apie 
privačią nuosavybę, kurios buvo 
stipriame istorinio materializmo ir 
darvinizmo poveikyje.

„Varpe", kuris buvo, daugumos 
partijų „perykla", kuriame iš pra
džių tilpo visa pasauliečių inteli-. 
gentija ir net dalis kunigų, buvo 
jau rašoma ar dažnai verčiama 
apie socialines teorijas ir doktrinas 
socialistine kryptimi, keliamas rei
kalas teisingiau paskirstyti turtus. 
Ano meto Rusijoje slapta gausiai 
skleidžiami Markso ir jo komen
tatorių raštai buvo radę priėjimą 
į lietuvių inteligentus, studfentus, 
gimnazistus, šie tada ypač domė
davosi visuomeniniais bei socia
liniais ir pasaulėžiūros klausimais; 
žymiai daugiau, negu šių dienų 
gimnazistas ar studentas.

Nuo 1893 metų buvo pradėjęs 
aktyviau rodytis Lietuvos so
cialistų veikimas. Jis nebegalėjo 

Juozas Mikuckis

PAVASARIO belaukiant
Laukiu ir ilgiuos tavęs, pavasari!
Grįžki per girias, per senąjį arimą, 
Lengvink kančią — mano kelio seserį 
Ir palaimink žygius laisvės piligrimo!
Aš ilgiuos nukarusiųjų auskarais x
Žirginėlių gluosniuos, pumpurų žilvičiuos... . 
Ženki tu, ir žemė nebegaus karais, 
ir suluš į brolį taikytos vylyčios!
Žengsi per pusnynus saulėj tirpstančius!
Bitės čiulpt nektarą susimes į klevą, 
Pievose pakils plaštakės virpančios 
Sekti pėdas, tavo dienos kur keliavo.
Šauks krūtinės saulės glamonėsiuose,
Ir atgysim mes, kaip medžiai tie vienuoliai; 
Širdys nors ilgai šalnas minės juose, 
Bet nubus gyvent, žieduos kai kelsis toliai.
Laukiu ir ilgiuos tavęs, pavasari!
Krauna vainikus alyvos tau ir ievos...
Šypsaus kančiai — savo kelio seseriai 
Ir sutikt tavęs šaukiu visus į pievas!

tilpti „Varpė" ir jau reiškėsi 
atskiromis brošiūrėlėmis. Todėl ne 
visai tikslu būtų teigti, kad „Var
pas" esąs socializmui Lietuvoje 
davęs pradžią. Apskritai, tada tam 
tikrų ideologinių nusistatymų 
žmonės prisiglausdavo prie laik
raščių, ir todėl prie „Varpo" kurį 
laiką buvo susispietę net patys 
kairiausieji, kurie vėliau nuėjo į 
komunistus (St. Matulaitis, V.

Augsburgo lietuvių gimnazijos abiturientai su mokytojais V. Raėkausko nuotr.

Kapsukas-Mickevičius, Angarietis- 
Aleksa).

Iš „Varpo" socialistai 1893 m. 
atsiskyrė. Bet ir jie buvo iš da
lies užsikrėtę tuo tautiniu roman
tizmu, tipišku _ visiems ano meto 
lietuvių inteligentams. Todėl ir jų 
socializmas, iš vienos pusės skel
biąs visų kraštų darbininkų soli
darumą su šūkiu „visų šalių pro
letarai, vienykitės", iš kitos pusės 
gyvenimo realybėje įgaudavo pu
siau patriotinj pobūdį. Todėl jau 
tada slaptose Vilniaus darbininkų 
kuopelėse, kurios buvo sukurtos 
įtakoje lenkų socialistų partijos 
„Proletariat", rodėsi tendencijų, 

nesutinkančių su minėtos partijos 
programa.

Lietuvos socialistai kitaip žiūrėjo 
į Lietuvos ekonominę struktūrą ir 
jos politinę ateitį. Jie greit 
išsiskyrė ir su „pepesais“ (PPS) 
Polska Partja Socjalistyczna). Siek
damas atgauti Lenkijos nepriklau
somybę darbininkų pagalba, Pil
sudskis (nuo 1892 m.) savo parti
jos stipriu judėjimo centru buvo 
padaręs Vilnių. Šis miestas per 
30 m. negalėjo atsigauti nuo Mo- 
ravjovo teroro. Todėl jis buvo 
laikomas politiškai apleistu. Juo 
nesidomėjo ir rusų žandarai.

Pepesų šūkiai buvo artimi ir 
priimtini Lietuvos socialistams. 
Anie skelbė nesivienijimą su rusų 

socialistais, bekompromisinę kovą, 
carizmui, siekimą savos nepriklau
somybės. šitoji kovos programa 
darė įtakos Kudirkos „Varpui", 
bet ją labiausiai įsisąmonino Lietu
vos socialistai.

1893 m. Vilniuje atsirado du 
lietuviai, kuriedu, nors iki pat 
savo gyvenimo galo žmoniškahne- 
pramoko lietuviškai ir Lietuvos so
cialdemokratų programą parašė len
kiškai, tačiau sugebėjo Lietuvos so
cialistus atskelti nuo PPS. Tai 
buvo panevėžiškiai: dr. Andrius 
Domaševičius ir Alfonsas Mo
ra vskis (iš Smilgių dvarelio). Per 
porą metų tiedu veikėjai „separa
tistines" tendencijas tiek išryškino, 
kad pajėgė iš Pilsudskio pepesų 
ištraukti visus Vilniaus darbinin
kus.

Skelbdami klasių kovą marksis
tine prasme, Lietuvos socialistai 
organizavo lietuvius ar iš Lietu
vos kilusius fabrikų darbininkus ir 
kituose miestuose (Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje; vėliau Liepo
joje, Rygoje, Petrapilyje). So
cialistų veikimas jau buvo tiek 
sustiprėjęs, kad jie pagaliau 1896 
m. gegužės mėn. 1 d. lietuvių ir 
lenkų kalbomis paskelbė „Lietu
viškos Socijeldemokratiškos Par
tijos" programą. Ją lietuviškai 
išvertė, Paryžiuje išspausdino ir 
per Tilžę atgabeno dr. K. Grinius.

Nors jis prie tikrųjų marksistų 
niekada nepritapo, bet tokiu būdu 
rėmė socialdemokratų „krutėjimą", 
kuris tada buvo laikomas nau
dingu. Į ano meto Vilniaus, Kauno, 
Rygos. ir ‘ kitų miestų pramonės 
darbininkus „Varpas" ir „ūkinin
kas" neprasiskverbdavo. Todėl 
varpininkams atrodė, ne tiek svar
bu, kokius raštus darbininkai 

skaitys, svarbu tik, kad jie bus 
lietuviški ir ves į tautinį susipra
timą. Ir vėliau varpininkų srovės 
žmonės, kurie iš esmės nepritar
davo socialdemokratų teorijoms, 
spekuliuodami lietuvišku patrio
tizmu, lietuvių kalbon versdavo 
soc.-dem. parašytus straipsnius, 
taisydavo korektūrą, prižiūrėdavo 
spausdinimą. Tad ir partijos pro
gramos* paskelbimas buvo laikomas 
svarbiu dalyku.

Šiemet gegužės 1 d. ir sukanka 
pusė šimtmečio, kai gimė Lietu
vos soc.-dem. partija (LSDP). Pro
gramoje, kuroje buvo surašyti par
tijos siekimai, jos santykiai su 
kitomis partijomis ir tautomis, bu
vo ir tai paminėta, ką prieš tai 

buvo kėlęs dr. K. Grinius, kas 
nedrąsiai ryškėdavo ir kitoje 
spaudoje. Tik LSDP programoje 
tas mintis skaitome aiškiau pa
reikštas visos partijos vardu. Ten 
eina kalba apie Lietuvos „nepri- 
gulmybę", kuri yra federacijoje su 
kaimyniniais kraštais (Lenkija, 
Gudija ir kt. kaimynais).

Toji „neprigulmyl^' turėjo tada, 

be abejo, kitoniškesn| turinį, negu 
dabar mūsų lūpose „nepriklau
somybė", reprezentuojanti absoliu
čią valstybinę nepriklausomybę, 
su pilnu tautiniu turiniu. Kad tos 
dvi sąvokos, gimusios skirtingu 
laiku ir labai nevienodose aplinky
bėse, nebuvo tolygios, išryškino 
1905 m. Did. Vilniaus Seimas, lie
tuvių Seimas Petrapilyje 1917 m., 
kovos už Lietuvos laisvę ir pats 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mas.

Bet vis tik, imant ano meto rė
muose, reikia įvertinti pastangas 
soc.-dem., visą laiką vedusių savo 
aiškią liniją,* turėjusių ryškų 
nusistatymą, d savo santykiuose 
su PPS pakėlusių ir nemažą kovą. 
Juk pepesai jokiu būdu nenorėjo 
pripažinti LSD£ teisės veikti Lie
tuvoje tarp daugumoje lenkiškai 
kalbančių darbininkų, leisti jiems 
lenkiškai ir lietuviškai slaptą 
literatūrą, kurioje figūravo tos 
separatistinės mintys, juos (pepe- 
sus) labai erzinusios. Jie buvo 
išleidę jirieš tokį skaldymąsi net 
keletą atsišaukimų lietuvių kalba.

Žinoma, iš to fakto, kad Lietu
vos socialistai jau prieš 50 metų 
susiorganizavo, negalima daryti 
išvados, kad kita tautiškai įsisą
moninusios visuomenės dalis būtų 
buvusi amorfinė ir be ideologinio 

nusistatymo. Kadangi mūsų so
cialistai, lenkų ir rusų socializmo 
poveikyje, iš tos bendros lietuvių 
visuomenės išsiskyrė, jie sąmonin
gai tada būrėsi krūvon ir, pagal 
savo dokriną, veikė darbininkuose. 
Bet, pvz., iš to fakto, kad tik D. 
Vilniaus seime teatsirado krikš
čionių demokratų užuomazga, ne
galima daryti išvados, kad 
anksčiau tos pasaulėžiūros sekėjų 
nebūtų buvę. Toji ideologija pasi
rodė žymiai anksčiau. Net vysk. 
M. Valančiaus ir kun. J. Dovy
daičio pusiau tikybiniuose raš
tuose, kurie iš esmės buvo poli
tinė literatūra, lietuvių kataliky
bei ir tautybei apsaugoti figūruoja 
kova prieš valdžią. Dar labiau ji 
išryškėjo kovingojo Dėdės Ata
nazo — Pakalniškio „Apžvalgoje". 
O J. Tumo — Vaižganto „Tėvynės 
Sargas" (nuo 1896 m.) apie save 
subūrė būsimų kr. demokratę 
sluoksnius, pirmoje eilėje Žemai
čių ir Seinų vyskupijų kunigus, 
nors partijos vis dar nebuvo.

Vadinasi, kovą prieš carizmą, 
tik kitoje plotmėje ir išeidami iš 
kitų idealų, vedė ne vien so
cialistai. Paskutinieji turėjo tik 
labai ryškų klasinės — mark
sistinės sąmonės pajautimą. Ta jų 
kova prieš carizmą buvo žymiai 
kietesnė dėl to, kad jų Veikimo 
metodus iš viso diktavo l^jvos, ne 
solidarumo principai. Organizuo
dami fabrikų ir statybos darbinin
kų streikus, Lietuvos soc.-dem. 
1897 metais išgyveno didelį 
smūgį. Buvo suimta per 150 žmo
nių. Jų tarpe eilės žymių Vilniaus 
veikėjų atsidūrė Sibire. A. Doma
ševičius buvo išgabentas į Turkes
taną. O A. Moravskis pabėgo į 
Šveicariją. Ten jis išleido po kelis 
Nr. laikraštukų: lenkiškai „Ro- 
botnik Litewski", „Echo Robot- 
niczego na Litwie" ir lietuviškai 
„Aidas Lietuvos darbininkų judė
jimo". Tuo pačiu laiku Londone 
PPS spaustuvėje buvo lietuviškai 
išspausdintas atsišaukimas į Lietu
vos darbininkus.

Apie 1901 — 2 metus pasirodė 
nauja soc.-dem. darbuotojų grupė, 
jau kilusi iš lietuviškų sluoksnių. 
Nors ir aiškūs marksistai, tačiau 
tie veikėjai savo darbais rodė tą 
romantinį atspalvį, kuriuo buvo 
nudažyta pirmoji Lietuvos spauda, 
kuris dar ir šiandien pastebimas 
pas senuosius soc.-dem. veikėjus. 
Iš ištrėmimo grįžę A. Domaševi
čius ir naujieji veikėjai (St Kairys, 
Aug. Janulaitis, K. Bielinis, VI. 
Sirutavičius, Mažylis ir kt.) tuoj 
suorganizavo savo atskirą spaudą. 
1902 m. išėjo pirmas „Darbininkų 
Balso" Nr., kas mėnesį išleidžiamas 
Tilžėje, nors buvo rašoma, kad jis 
eina Londone. Vėliau, spaudą at
gavus, Vilniuje ėjo pakaitomis 
uždaromi „Naujoji Gadynė". „Skar
das", „Žarija", „Visuomenė",

Soc.-dem. veikimas bazavosi dar
bininkais. Bet jų pagrindas nebuvo 
platus. Juk Lietuvos tikrąją visuo
menę sudarė ūkininkai, o tikrųjų 
pramonės darbininkų tada buvo 
maža. Kaune ir Vilniuje jų buvo 
po 4000, Šiauliuose — 2000, Smur- 
gainiuose — 1000, Marijampolėje, 
Raseiniuose, Panevėžyje po porą 
šimtų ir t. t. Bet 1905 m. pradžioje 
Lietuvos socialdemokratai, kurie 
buvę išleidę atsišaukimą prieš 
mobilizacijon vykimą japonų kare 
(1904), ėmė vystyti gyvesnę veiklą. 
Jie paliko palėpes, ėjo į platesnę 
visuomenę, organizavo dvarų ku
mečius. Tada jie pradėjo viešus 
mitingus miesteliuose. Pirmas toks 
mitingas — „pamokslas" prieš caro 
valdžią įvyko 1905 m. kovo mėn. 
pradžioje prie Kupiškio bažnyčios. 
Ji organizavo K. Bielinis.

(Dus daugiau)
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Deja, aš nieko nesupratau.
Tada jis nuėjo prie durų, pa

žiūrėjo į lauką, žengė žingsnį per 
slenkstį, paskum atsisuko ir pa
sakė:

— Vis dėlto einam. Pažiūrėsi. 
Vis daugiau ką supranti. — Jis 
žiūrėjo tokiom nusiminusiom 
akim, kad nepajutau, kaip padė
jau brėžtuką į šalį ir išėjau.

Ėjom tylėdami. Į namą įėjom ne 
per priekines duris, bet iš sodo 
pusės, ir siaurais tamsiais laiptais 
užlipom į pačia pastogę. Jis pa
tamsy sugrabaliojo duris, ir mes 
įėjom į nedidelį palėpės kamba
rėlį.

Nusitrynusios sofutės kampe, 
ant pagalvėlės, į rankšluostį su
sukta, gulėjo katytė. Ant baltu
tėlio rankšluosčio raudonavo dide
lės persisunkusio kraujo dėmės. 
Iš sukamuoliuoto ryšulio kyšojo 
bejėgė užsimerkusi galvutė.

— Reikia pašaukti mūsų seserį, 
— tariau. — Ji tvarsto žaizdas 
žmonėms, sugebės pagelbėti ir gy
vuliui.

— Seserį? — krūptelėjo Gūnteris 
ir pakėlė akis į mane. — Bet ji 
pąžins, kad ta katytė šefo... O 
tu, brangiausias Dieve, — sude
javo ir ėmė su dviem pirštais 
glostyti iš rankšluosčio kyšančią 
galvutę, o akyse pasirodė ašaros.

— Tai kas, kad pažins, — tariau.
— Ar iš proto išėjai? — šūk

telėjo Gūnteris tokiu balsu, jog 
man pasirodė, kad jo ir plaukai 
pasišiaušė, o paskum prisikišo 
prie pat veido ir pašnabždom ėmė 
kalbėti: — Ar manai, kad ji iškęs?

Mūsų jstaigos šefą ištiko ne
laimė: paslydo sunkvežimio prie
kaba, partrenkė aukštelninką ir 
sužalojo inkstus. Dabar jis guli 
ligoninėje ir smarkiai kenčia, o 
jj pavaduoja sandėlių vedėjas 
Gūnteris, mažas, sudžiūvęs žmo
gelis, siauromis akutėmis, įkritu
siais veidais ir visada paraudusiais 
akių vokais.

- Pirma jo ploną spiegiantį balsą 
išgirsdavom tik tada, kai jis norė- 
iavo apginti savo reikalą, arba 
kai skųsdavo kurį nors darbinin
ką, palikusį darbovietėj įrankį.

Dabar jis šaukė nuo ryto sep
tintos ligi vakaro šeštos. Mes 
traukėme pečius ir stebėjomės jo 
nuostabiu gerklės patvarumu.

Aš užsidariau pašiūrėje ir stik
linu inspektų langus, olandai ir 
belgai sodina į inspektus salotų' 
daigus. «Jie susisuka į švarkus, su-? 
sėda ant skersai inspekto per
mestų Iratų ir šneka. Gūnteris kie
me piausto sausus iš senų inspek
tų išmestus pūzrus ir protarpiais 
apšaukia darbininkus.

— Banditai jūs! — aukštu spie
giančiu balsu rėkia jis. — Ko 
jūs čia atvažiavote? Tinginių tau
tos išperos jūs! Per valandą po 
vieną daigą! Ar jūs žinote, ką man 
šefas pasakys? O ką šefui aš šį 
vakarą pasakysiu? Kad devyni 
darbininkai per dieną tris daigus 
įkišo?! Nešaldykite inspektų!

Darbininkai garsiai nusijuokia 
ir iš lėto imasi darbo. Vienas 
aukštu, į spiegimą panašiu falce
tu uždainuoja tą patį šlagerį, kurį 
Gūnteris dažnai po nosim niūniuo
ja. Jis ir į toną taip pat nepatai
ko. Aš neiškenčiu nenusijuokęs, ir 
tik po to pastebiu, kad Gūnteris 
stovi prie mano pašiūrės ir žiūri 
pro išdaužtą langą į mane. Mūsų 
žvilgsniai susitinka, ir jis tuoj 
pasitraukia, paskum tyliai įeina 
pro duris, atsiremia į rėmų krūvą 
ir stovi. •

Aš nepakeliu nuo darbo akių, 
bet jaučiu jo siaurą žvilgsnį. Nuo 
pat atvykimo jis man vieninteliam 
nėra niekada pasakęs nė vieno 
pikto žodžio, nors aš nebuvau jam 
nei nuolaidus, nei paslaugus ir 
visada žiūrėjau į ji kaip į žmogų, 
kurį galima pamokyti.

— Ką tamsta, būdamas mano 
vietoj, pasakytum? — po valapdė- 
lės prašneko. — Ta tinginių gauja 
baigia mane iš proto varyti. Aš 
nė pusės negaliu to padaryti, ko 
šefas nori. Ir ką vakare nuėjus 
jam pasakyti? Tamstai reikėtų 
nueit ir pačiam pamatyt: jis guli 
dantis sukandęs nuo savo skaus
mo ir klauso tos visos velniavos. 
Aš visko ir nesakau: jis mane 
išvytų ir iš ligoninės, ir iš čia. 
Nueinu, stoviu ir nežinau, ką da
ryti. Kitą sykį žiūriu į skausmo 
sutrauktą jo veidą ir nebeišmanau, 
nuo ko jis kenčia: ar kad taip 
nežmoniškai skauda, ar kad aš čia 
taip nesugebu. Ir po perkūnais. ..

Tuo tarpu subrazdėjo* pastogėje 
sukrautos vielinės tvoros, ir ant 
sijos išėjo maža raina katytė. Ji 
vaikščiojo pakraščiu ir keletą kar
tų kniauktelėjo, bet taip tyliai, 
kad tebuvo matyti tik prasiverian
tis rausvas snukutis, o balsas 
dingo tame rausvume.

— Eikš, našlaitėle, — vėl pra
šneko Gūnteris.

Pasistiebęs pasiekė katę, prisi
glaudė prie krūtinės ir pradėjo 
glostyti.

— Nepažįsti? Šefo katytė. O, 
kaip jis ją mylėjo! Jis rado ma
žytę uogyne ir užsiaugino senoj 
skrybėlėj. Supranti: iš skrybėlės 
padarė lizdą. Ir dabar, kai šefas 
padėdavo skrybėlę, ji tuoj įsiran
gydavo ir miegodavo. Žiūrėk!

Jis nusiėmė skrybėlę, padėjo ant 
rėmų ir paguldė katytę. Ji susi
rietė, trynė galvą į Gūnterio ran
ką ir murkė, o Gūnteris šypsojosi 
ir siauros jo akutėF spindėjo 
džiaugsmu. Darbininkai vėl sėdė
jo, garsiai kalbėjo ir juokėsi, bet 
Gūnteris visą dėmesį tekreipė į 
katę, paskum staiga pasuko gal
vą į mane ir pasakė:

— Žinau, kad tamsta didesnių 
darbų esi dirbęs, pasakyk, ką man 
daryti su tais velniais? — ir pa
rodė ranka į poilsiaujančius vyjus. 

Aš valandėlę tylėjau.
— Sakyk, ką tamsta mano vie

toj darytum? — nelaukęs, kol at
sakysiu, pridėjo.

— Aš? Aš nieko nedaryčiau, — 
atsakiau. f

— Nieko? Bet juk viskas su
grius. Ateis diena, kai valgyti ne
beturėsimi

— Ir ta diena tikrai ateis, — 
ramiai atsakiau.

Gūnteris žiūrėjo į mane nuste
busiom akim, o aš tęsiau:

— Sąjungininkai artėja. Jūs ir 
jų bijote, ir norite išlaikyti nesu
griuvusi ūkį. o svetimšaliai žino, 
kad ateina jų išlaisvinimas. Kas 
tada juos begali priversti dirbti? 
Galima nebent labai gražiai pa
prašyti, gal tada ir dirbtų.

— O kodėl jie dirbo, kol šefas 
tabebuvo?

— Tada galas dar nebuvo toks 
aiškus... Gal ne? — pasakiau ir 
pasilenkiau prie darbo, o jis sto
vėjo ir glostė katę, paskum tyliai 
pasiėmė ją į glėbį ir išėjo prie 
savo dirbo. Katę paleido, o pats 
pasiėmė kirvį, skaldė senus lent
galius, ii rinko iš jų surūdijusias 
vinis. Tarpais pakeldavo galvą, pa
žiūrėdavo į ’^pieko neveikiančius 
vyrus. Pažvelgimai darėsi vis il
gesni ir ilgesni. Tik vienu kartu, 
lyg nukrėstas/ pašoko nuo kala
dės, iškėlė kirvį ir suriko:

— Kad jus perkūnas! Aš jums 
visieriįs galvas suskaldysiu! Tingi
niai!

Sušuko, sviedė kirvį į žemę ir 
žengė žingsnį i darbininkų pusę, 
bet tuo tarpu pasigirdo skardus 
viauktelėjimas, ir Gūnteris kaip 
žaibas atsisuko atgal.

Katytė apsivertė kūliu, valan
dėlę pagulėjo, paskum pradėjo 
dvilinka šliaužti į šalį.

Darbininkai pakilo nuo inspekto 
ir pradėjo kvatoti, o Gūnteris pa
silenkė, ^jaėmė katytę, įsidėjo i 
švarko skverną ir nieko nepasa
kęs išėjo pro vartus. Toj vietoj 
pasiliko tik didelis, sunkus, į že
mę ligi pusės įsmigęs kirvis ir 
klanelis kraujo. Darbininkai susė
do ant inspekto, sukosi parūkyti 
ir smagiai kalbėjose. Vienas links
mai pasakojo ir vis užsiversda
mas juokėsi. ,Man irgi praėjo no
ras dirbti. Atsisėdau ant oži^o, be 
jokio tikslo raižiau stiklo gabalą 
į pusračius ir mėčiau į atmatų 
dėžę. Stiklo gabalai krisdami dužo 
ir šaižiai barškėjo.

Po gero pusvalandžio Gūnteris 
įėjo į mano pašiūrę tokiu greitu 
žingsniu, kad aš net krūptelėjau. 
Buvo be galo išbalęs ir rankos 
drebėjo.

— Blogai, — pasakė. — Ar ne
supranti, kiek nors apie žaizdas! 

ligi rytojaus neliestumėm, ir išėjo. 
Išėjom ir mes.

Besibaigiant darbui, Gūnteris 
priėjo prie manęs ir pasakė:

— Nueik šiandien pas šefą.
— Aš? Bet aš svetimšalis.
— Ne, ne. Nueik. Aš žinau, kad še

fas tamsta pasitiki. Jis net galvojo 
prašyti, kad tamsta sutiktum iį 
pavaduoti. •

Gūnteris nuleido galvą ir bato 
galu pradėjo kasti smėlyje duo
butę, paskum staigiu judesiu pa
kėlė galvą ir tarė:

— Bet tamsta suprask mane. Aš 
negaliu pasižiūrėti dabar jam 
į akis. O jeigu jis ims ir paklaus, 
kaip katytė?

— Jis gi nieko nežino, — ra
minau, — o katytė išgis, ir vėl 
viskas bus ramu.

— Išgis? — lyg ne man pratarė 
ir liūdnai nusišypsojo. — Bet ko
dėl nenori man padėti? Pasakysi, 
kad sergu, kad negaliu ateiti. Še
fas, žino, kad mano sveikata ne
didelė.

— Tu bijai? — tariau. — Bet 
ar tu kaltas, kad taip atsitiko? 
Manai, kad šefas nieko nesupras? 
Jeigu nori, aš nueisiu ir jam pa
aiškinsiu, pamatysi...

Aš 'nebaigiau, nes jis griebė 
mane už rankos ir taip suspaudė, 
kad net aiktelėjau.

— Šefas negali to sužinoti! Jis 
mane iš gyvenimo išvarys. *Ir kaip 
aš galėjau! Ak, toji tinginių gau
ja! Aš jiems tą prakeiktą tinginį 
vieną sykį visiems laikams išva
rysiu!

Jis paliko mane ir nubėgo į 

RuduoPetras Kiaulėnas

Tuoj žinos visa įstaiga, o paskum 
ir šefas. Tada galas! Mane jis tą 
pačią dieną atiduos į volkssturmą. 
O tu žinai, ką reiškia volksstur- 
mas? Mirtis! Supranti?

Tada man atėjo mintis. Čia pat 
priešais viename name buvo įsi
kūręs karo ligoninės dalinys. Aš 
galėjau iš ten pasikviesti išmanan
tį žmogų.

— Aš tuojau, — tariau ir pasu
kau į duris.

Gūnteris griebė mane už rankos.
— Ne, ne, sesers nereikia, — 

šnabždėjo įsikibęs, ir paleido tik 
tada, kai įtikinau, kad rasiu kitą, 
geresnę išeitį.

Po valandėlės atsivedžiau sese
rį, bet ne mūsų įstaigos, o iš ligo
ninės. Ji aptvarstė skurdžiai ka
tytę, palingavo galvą, pasakė, kad

daržą, kur būrys darbininkų trę
šė braškes, paskum į kitą pakraštį, 
kur kiti sunkiu geležiniu volu vo- 
lavo dirvą morkoms. Ligi vakaro 
be poilsio jis lakstė iš vieno dar
žininkystės krašto į kitą, visur ra
do negerumų ir visur šaukė.

Vakare, niekam nieko nesakęs, 
iš darbo išėjau ketvirtį valandos 
anksčiau. Atėjęs netoli buto, iš
girdau užpakaly plumpsint sunkiai 
bėgančio žingsnius. Atsigrįžau ir 
pamačiau atbėgant Gūnterį. Ne
jautais jausmas nuėję per širdį, 
kad čia, kur aplink iš visų langų 
žvelgia įstaigos tarnautojų akys, 
būsiu pusiausvyrą pametusio vo
kiečio aprėktas. Bet jis pribėgo 
ir pro uždusimą prašnabždėjo:

— Ar šiandien eisi pas šefą?
— Ne, — atsakiau. _
— Dėl manęs gali ir eiti, bet

duok žodį, kad nei jam, nei kam 
kitam nepasakysi, kas atsitiko.

Aš žvilgterėjau į išbalusį jo vei
dą, prakaito lašeliais nurasoju- 
sią nosį ir nejučia nusišypsojau. 
Jis žengė žingsnį atgal, lyg nuo 
manęs būtų papūtęs nemalonus^ 
kvapas, ir tarė:

— Aš nekerštingas, bet duodu 
garbės žodį, kad, mane pražudęs, 
ir pats ...

— Ponas Gūnteri, — nutraukiau, 
— neįsipareigok. Verčiau leisk 
man duoti tau tą garbės žodį. Būk 
ramus, iš manęs niekas nė pusės 
žodžio neišgirs.

Jis valandėlę pastovėjo,' paskum 
tarė:

— Tikrai? , Galiu aš tamstos 
žodžiu tikėti? Aš ne klounas, nors 
jie visi iš manęs ir juokiasi. Bet 
tamstos iš manęs juokiantis aš ne
mačiau ir tamstą gerbiau. Tikėjau, 
kad esi tiesus. Bet jeigu šefas 
paklaus, kur dingo jo katė? Jeigu 
jis tamstos paklaus? Sakyk, ką 
tamsta? Ar tamsta dėl manęs pa
meluosi?

Man toks menkas atrodė tas jo 
susijaudinimas, kad nusišypsojau 
ir gana kietai pasakiau:

— Eik tu su savo skrupulingu
mu. Katę pribaigti ne taip lengva. 
Pamatysi, rytoj stogais eis, kaip 
pašėlusi.

Gūnteris vėl nuleido galvą ir 
ėmė bato galu žarstyti žvirgždus.

.Paskum staiga pasakė:
— Nepažįsti tamsta mūsų šefo.
Pasakė, nusisuko ir nuėjo. Po 

vakarienės, išėjęs iš valgyklos, ra
dau jį vaikščiojantį takučiu prieš 
valgyklos duris. Mane pamatęs, ne
žymiai pamojo galva į save ir 
ėmė trauktis atbulas. Priėjau>

— Bus negerai, — pasakė ir 
skubiai apsižvalgę į šalis. — Man 
rodosi, kad katė baigiasi. Tikrai, 
tą kirvį į rankas pats velnias man 
padavė.

Aš tylėjau. Valandėlę tylėjo ir 
jis. Paskum pridėjo:

— Pašauk dar iš ligoninės se
serį.

— Sesuo gi sakė, kad ligi ryto
jaus neliesti, — tariau.

— Nueik. Aš jaučiu, kad bus 
blogai, — prašė, ir balse buvo gir
dėti maldavimas.

Aš vėl pažiūrėjau į jį, tokį men
kutį, amžinai bato galu kapstantį 
taką, ir mane suėmė apmaudas.

— O kodėl gi pats negali nu
eiti? —' atsakiau ir pridūriau: — 
Į vaiką pavirtai! Į tokį! — pa
rodžiau su ranka netoli žemės, 
apsisukau ir nuėjau.

Įeidamas į .namą, žvilgterėjau 
atgal, jis tebestovėjo. Kai, užlipęs 
į kambarį, pažiūrėjau pro langą, 
jis stovėjo toj pat vietoj ir bato 
galu žarstė takelio žvirgždus. Ir 
tik po geros valandos, kaip žmo,- 
gus, kuris nebeturi kur eiti, nu
slinko takeliu į mišką.

Kitą rytą Gūnteris vėlinosi. Vi
si susirinkę stoviniavom apie šil
tadaržių duris. Laikas bėgo, bet 
jis nesirodė. Apie pusę aštuntos 
pasiuntėm vieną berniuką į butą 
sužinoti, kodėl jis neateina ir ne
atneša raktų. Berniukas grįžo tuš
čias. Durys buvo užrakintos, ir į 
beldimą niekas neatsiliepė. Pas
kum pažiūrėjom virtuvėj, šaltkal- 
vėj, skalbykloj — jo ir ten niekur 
nebuvo. Tada man kilo širdy ne
ramumas. Aš pasiėmiau vieną bel
gą, ir abu nuėjom į Gūnterio bu
tą. Durys tebebuvo užrakintos, bet 
raktas buvo įkištas iš vidaus, o 
prisibelstį nebuvo galima. Belgas 
pašaukė šaltkalvį, o aš suradau 
namo šeimininkę. Atplėšė duris, ir 
visi sustingom. Vidury kambario, 
ant lubose įmontuoto lempai pa
kabinti kablio, kabėjo Gūnteris. 
Jis kabėjo nuleidęs galvą, ir kai, 
atidarius duris, lavonas nuo oro 
srovės sujudėjo, atrodė, lyg jis 
norėtų bato galu paž^rstyti kažin 
ką tolimą ir nebepasiekiamą. O 
tiesiai po jo kojomis, ant stalelio, 
gulėjo apraišiotas ir jau visiškai 
sustingęs šefo katės kūnelis.
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Dail. P. Kiaulėno kuriniu paroda Paryžiuj
Laiškas, iš Paryžiaus

Išmėtyti po visą pasaulį, mes 
džiaugiamės kiekvienu lietuviu’, 
pasireiškiančiu bet kurioje srityje, 
juo labiau, jeigu tai pasiekia aukš
tesnį lygį. Nedidelė Paryžiaus lie
tuvių visuomenė buvo maloniai 
nuteikta Petro Kiaulėno tapybos 
darbų parodos atidarymu. Tai bu
vo nelyginant maža šventė dide
lių rūpesčių apgaubtam lietuvių 
būreliui.

Petras Kiaulėnas, jau dešimt me
tų gyvenąs Paryžiuje, čia baigęs 
architektūros mokslus, sau vardą 
ir padėtį tam tikruose Paryžiaus 
sluoksniuose įgijo kaip tapytojas. 
Šitoks dailininko, sakyčiau, uni
versalumas nepakenkia jo tapy
bos veiklai kuri, kai kurių pran
cūzų kritikų tarimu, yra aukšto 
lygio. Atitinkama padėtis Pary
žiaus meno sluoksniuose P. Kiau- 
lėnui suteikia galimybę jau an- 
tr$ kartą rodytis De Seine gatvės 
galerijose. Čia telkiasi daugumas 
galerijų, pateikiančių prancūzų vi
suomenės teismui ganėtinai rink
tinius ir pasireiškiančius dailinin
kus. Šita pavojinga kaimynystė, ne
galima pasakyti, kad pakenkia P. 
Kiaulėno tapybos prestižui. Prie
šingai, Maurice  ̂Scherer žodžiais, 
„daugelis jo laikmečio žymių me
no .veikalų gali pavydėti jo kūri
niams".

52 parodoje išstatyti darbai ne
apsunkina žiūrovo minties ir ne
laužo jo galvosenos ypatingais 
naujais tapybiniais ieškojimais, 
sunkiomis vidinėmis problemomis 
ar mįslinga tematika. Švelnus savo 
technikoje, kukliai nuosaikus kom
pozicijoje, dar paprastesnis tema
tikoje, tik kolorite leidžia sau išei
ti iš asketizmo ir pasiausti. Nuo
širdus kuklumas ir lengvumas; 
štai kas ir paperka žiūrovą ir lei
džia jam peržiūrėti pusšimtį darbų 
nepavargstant, su noru eiti dar 
toliau. Galvutės, portretai, obuo
liai,"gėlės, peizažas. Štai visas P. 
Kiaulėno \apybos turiny"š, kuriame 
jis ir neieško savo tapybinio 
raiškumoYTik koloritas yra jo mė
giamoji sritis, kur jis, atilodamas 
duoklę paskutiniosioms Paryžiuje 
vyraujančioms srovėms, vis dėlto 
lieka ganėtinai originalus su toli
mu Renoir tapybos aidu.

Viena geriausių parodoje išstaty
tų darbų, be abejo, reikia laikyti 
žinomos Paryžiaus kabaretų daini-

Paulius Jurkus

Vyšnia prie lango
Aš praveriu stiklus: 
nusvirę vyšnios rankos 
man glosto veidą pamažu 
ir plaukus priberia žiedų, 
ir mano vienišus namus aplanko, 
nusnigdamos čia žiedlapių ant 

lango.

Bet aš jaučiu: — 
vylingos rankos tavo! 
Juk tu ne ta, 
kuri kadais namuos žaliavo, 
kaip nuotaka balta 
ties pravirais langais 
kvapais lengvais 
tyliai alsavo.

Į ją žiemom 
atskrisdavo zylytė 
su šalikėliu tamsiu po kaklu, 
ir valandom ilgom 
kalbėdavo ji man, 
kaip ilsis upės po stiklu, 
kiškeliai miega užpustyti.

O tu — ne ta, 
v tu nuotaka balta, 
nors stovi čia prie lango 
ties mano vienuma!
Tavęs nei paukščiai neaplanko, 
nei pasaka, kadais sekta ...

kitur, toliau nuo skundėjų akių. 
Dažniausiai jis betgi pats §avo 
iniciatyva ar iš šalies prašomas 
sugebėdavo sušvelninti dalyką ir 
nejudinti iš vietos naudingo lietu
vių kultūros darbininko. Taip, 
atsiradus lietuvių tarpe žmonėms, 
kurie spyrė Germantą pašalinti iš 
profesūros Balį Sruogą, rektoriaus 
ir kitų užtartas, prof. Sruoga ne 
tik tebeliko Vilniaus universite^, 
bet ir ilgainiui tarp Germanto ir 
Sruogos nusistatė net geri santy
kiai teatrinio darbo srityje, o pa
galiau abudu atsidūrė toje pat 
Stutthofo koncentracijos stovyk
loje. Vokiečiams spiriant atleisti 
prof. Mykolą Romerį, rektoriui ir 
prorektoriui visai nesunku buvo 
Germantą įtikinti, kad jis jo ne
judintų/

Okupacinei vokiečių administra
cijai ėdant nusistačiusiai prieš 
1940 —/ 1941 m. įsteigtas kul
tūrines lietuvių įstaigas, kaip prieš 
„tarybines" ir iš viso stengiantis 
ne didinti, bet dar mažinti lietu
vių mokyklas, Germantas visados 
jas gynė, nestengdamas apginti 
surasdavo šiokį ar tokį būdą joms 
veikti. Kur' progimnazija prašė 
vyresnių klasių, negalėdamas jos 
paversti gimnazija, tad didinti 
gimnazijų skaičiaus, jis leisdavo 
tas klases kaimyninės gimnazijos 
paralelinių klasių vardu. Taip 
Viekšnių progimnazija išsiderėjo 
sau Mažeikių gimnazijos lygiagre
tes klases. Viekšnių valsčiaus 
viršaičio kapitono Maciaus, dr. 
Germanto ir departamento direk
toriaus Igno Malinausko toks dėl 
to čia įvyko pasikalbėjimas: vir
šaičiui išdėsčius tarėjui viekš
niškių prašymą pridėti jų progim
nazijai dar vieną klasę, pakviestas 
direktorius priminė tarėjui, jog 
vokiečiai neleidžia versti progim
nazijų gimnazijomis, o pridėjus 
klasę ji. nebebusianti jau pro
gimnazija, tik gimnazija. Tarėjas 
pareiškė turįs neigiamai atsakyti 
į viekšniškių prašymą. Tuomet 
įsikarščiavęs viršaitis įspėjo tarė
ją neišeisiąs negavęs leidimo. Ne
patenkinti viekšniškiai nustosią 
atlikinėti vokiečių jiems krau
namas prievoles, vokiečiai mėgin
sią juos priversti, šie nepasiduosią, 
ir įvyksiąs kraujo praliejimas^

— Kraujo praliejimas, sakai? — 
paabejojo tarėjas.

— Taip, kraujo praliejimas! — 
griežtai pakartojo viršaitis.

— Taigi matai, pone direktoriau, 
bus kraujo praliejimas! Negalime 
gi leisti, kad mūsų žemaičių krau- 
jąs būtų pralietas! — sušuko, pra
džiugęs nauju argumentu, tarėjas.

Čia pat buvo parašytas ir pasi
rašytas raštas, leidžiąs pridėti 
vieną klasę, bet į besigėrinčio savo 
žemaičio užsispyrimu tarėjo įspė
jimą, kad kitais metais neprašytų 
dar vienos klasės, nes tikrai jos 
negausiąs, viršaitis pasisakė pats 
nevyksiąs, bet kiti tuomet atvyk
sią prašyti. Tarėjas tik nusijuokė.

Kur du miestu ar miegeliu var
žėsi dėl vienos mokyklos, ten jis 
paversdavo ją dviem, vienai katrai 
suteikdamas kuklesnį (žemesnį) 
vardą, bet leisdamas ir jai eiti 
anos (aukštesnės) mokyklos pro
gramą. Taip, Vilniaus muzikos 
mokykla jo leidimu ėjo pilną kon
servatorijos programą.

Rentelno komisariatui nelei
džiant nei didinti mokytojų, pro
fesorių ir kitų kultūrininkų algų, 
per mažų vokiečių beatodairinio 
Lietuvos alinimo nepaprastai pa
brangintam pragyvenimui, nei 
išlaikyti daugelio įstaigų, kurioms 
jie neleido-skirti lėšų, Germantas 
kreipėsi į visų vadybų įstaigas ir 
įmones, prašydamas . tarnautojus

ninkės Suzy Solidor portretą. Čia 
dailininkui pavyksta užfiksuoti ne 
tik dainininkės asmeninį charak
terį, bet ir aplinkinę nuotaiką. To
dėl teisingai sako F. Reyna: „Su
zy Solidor — viena garsiausių Pa
ryžiaus kabaretų dainininkių ku
rios, kaip pajūrio bretonės, cha
rakteryje daugelis Paryžiaus dai
lininkų ir poetų ieškojo laukinio, 
pobūdžio bruožų. Tuo tarpu P. 
Kiaulėno darbo portrete jaudina
mai glamonėjančiam kolorite jau
čiama saulė Bretanijos uoste di
delės šventės metu."

Galima būtų ir daugiau pasakyti 
komplimentų kartu su prancūzais 
šiam neabejotinai pranzūziškam 
lietuviui dailininkui ir pasidžiaugti 
jo atsiekimais prancūzų meno are
noje. Tačiau viena mjntis neduo
da ramybės ir verčia kalbėti. Ar

tai jau nuspręsta neatšaukiamai 
šiam rokiškiečiui paskęsti * Pary
žiaus meno verpetuose ir atiduoti 
save prancūzams? O lietuviški mo
tyvai ar niekad nepraskambės jo 
šilto kolorito drobėse? Tačiau jo 
tapybinio veido kitėjimas tik ke- 
letos metų laikotarpyje leidžia 
mums turėti vilties, kad dailinin
kas keisis ir tautinės dvasios sri
tyje.

Tuo tarpu šioje parodoje nei ta
pybiniuose uždaviniuose, nei . te
matikoje ir net kataloge neranda
me nė atgarsio lietuviškumo.

Nors menas yra daugiau inter
nacionalus, tačiau mes nesame to
kie turtingi", kad dosnia ranka au- 
kotume'Tcitiems. Ir kada mūsų aki
vaizdoje , tautinė mūsų kultūra ką 
nors praranda, labai gaila. Tačiau, 
nežiūrint to, Petro Kiaulėno tapy
bos darbų paroda mums, lietu
viams, teikia didelio džiaugsmo, 
juo labiau, kad ji susilaukia gra
žaus įvertinimo prancūzų meninė
je spaudoje. VI. Vijeikis

M. Biržiška

DR. GERMANTAS
Lapelis iš mūsų 1941 — 1944 m. pergyvenimų

Kun. Via, laimingai ištrūkęsMš 
Stutthofo koncentracijos stovyklos 
ir pirmas iš mūsų stutthofiečių 
pasiekęs britų zoną Vokietijoje, 
savo pranešimuose apie Stutthofo 
lietuvių pergyvenimus ir kančias, 
be kita ko, pažymėjo, jog 1945 m. 

-kovo mėn. šiltine yra mirę du 
stutthofiečiu — kun. Lipniūnas ir 
dr. Germantas. 1941 — 1943 m. 
turėjęs tarnybinius ir visuo
meninius santykius su dr. Ger
mantu, pamėginsiu čia kai ką pa
teikti visuomenei, ypačiai pasirė
męs savo jau parengtu pranešimu 
apie Vilniaus universitetą vokie
čių okupacijos metu.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjus 
vokiečių ir rusų karui, drauge 
su Raudonąja Armija iš Lietuvos 
pabėgo ir komisarai, kurių vietą 
užėmė Laikinoji Lietuvbs yyriau- 
sybė, deja, neilgai tegavusi veikti 
ir pakeista generaliniu vokiečių 
komisaru von Rentelnu, pasirin
kusiu sau įvairioms administracijos 
sritims lietuvius tarėjus. Tokiu 
tarėju švietimo vadybai jis pastatė 
Praną Meškauską, rašiusį ir vei
kusį dr. Germanto vardu.

Vokietijoje išėjęs universiteto 
mokslus, o paskiau Kaune tarna
vęs saugumo departamente spau
dos skyriuje, dr. Germantas ne
galėjo bolševikmečiu likti Lietu
voje, pabėgo Vokietijon ir grįžo 
iš ten kaip vokiečių, patikėtinis. 
Apie jį lietuvių visuomenės teži
nota, jog jis esąs kietas, neatlai
dus žemaitis, ypatingai nusistatęs 
prieš tautininkus, labiausiai prieš 
NKVD išvežtąjį prof. Izidorių 'Ta
mošaitį ir buvusįjį švietimo minis
terijos generalinį sekretorių Masi
liūną, kuriuodu jis savo pažįsta-* 
miems kaltino jo neprisileidus nei 
prie žurnalistinio*, nei prie pedago
ginio darbo, apie kurį jis svajojo, 
ir nugrūdus į visuomenės nemė
giamą saugumą, tad atskyrus jį 
nuo visuomenės. Ne lietuvių pa
siūlytas, kaip kai kurie kiti tarėjai 
kad buvo vokiečiams pristatyti 
(gen. Kubiliūnas, prof. Vladas Jur
gutis, Meč. Mackevičius, Jonas 
Matulionis ir kiti), tik vokiečių 
primestas Lietuvos švietimui vado
vauti, lietuvių visuomenės jis buvo 
sutiktas labai rezervuotai ir su 
dideliu nepasitikėjimu, įtariamas 
per dideliu susirišimu su nacional
socialistinėmis vokiečių įstaigomis 
ir veikėjais. Prieš kelerius metus 
buvęs jo profesorius Vytauto

Didžiojo universitete, Vilniaus 
universiteto rektorius, dabJr ga
vęs su juo sueiti Kaune, tepatyrė 
iš jo, jog jis Laikinosios Vyriau
sybės švietimo ministerio Juoze 
Ambrazevičiaus skirtuosius parei
gūnus paliekąs, o taip pat nekei- 
čiąs ir ministerio išleistų potvar
kių ir parėdymų. Iš draugaujančio 
su dr. Germantu Vilniaus universi
teto germanisto Alminauskio, taip 
pat žemaičio, rektorius sužinojo, 
jog dr. Germantas žinąs apie ne
palankų jam visuomenės nusista
tymą ir priminęs Konradą Valen
rodą; geriausia, girdi, būsią jį 
(Germantą) laikyti kad ir parsida
vusiu vokiečiams lietuvių tautos 
išdaviku, istorija betgi jį patei
sinsianti, spręsdama iš jo darbų 
apie tikrą jo patriotizmą. .Turė
damas tai galvoje, kad ir žino
damas Germantą ne tik turint 
gerus santykius su vokiečių įstai
gomis, bet ir visų akivaizdoje 
vergiškai šokinėjant aplink vokie
čius, demonstratyviai juos svei
kinant nacionalsocialistiniu rankos 
pakėlimu ir t. t., grįžęs į Vilnių, 
rektorius universiteto senato posė
dyje pareiškė neabejojąs, jog Ger
mantas yra lietuvis patriotas,’ kad 
ir matąs savo einamojo kelio sli
dumą ir pavojingumą, tad patariąs 
su juo sueiti kaip su geru lietu
viu ir niekados neparodyti jo 
atžvilgiu jokio abejingumo.

Ir tikrai, dr. Germantas pasirodė 
ne tik esąs sumanus, gyvas ir 
energingas administratorius, prašo
kęs visus buvusius Lietuvos švie
timo ministerius, viceministerius, 
generalinius sekretorius ir departa
mento direktorius, o ką bekalbėti 
apie pastumdėlius komisarus, bet 
ir karštas, degte degąs lietuvis, 
ne tik nepražudęs nė vieno lietu
vio, bet ir daugelį išgelbėjęs ir 
pagaliau pats dėl Lietuvos, dėl 
tautos ir jos jaunimo žuvęs.

Švietimo Vadyboje, kurios būs
tinė buvo Vilniuje, ir visur savo 
žinyboje jis sulaikė ar bent pri
laikė ministerijos pradėtąjį tar
nautojų ir mokytojų „valymą", 
laikydamas visus gerais lietuviais, 
ir tik kai kada, iš šalies, ypačiai 
vokiečių, spiriamas, o gal tik 
šiaipjau paveikiamas, vieną ar 
kitą buvusį bolševikmečio parei
gūną ar kurį kitą vokietmečiu 
aštriau prieš okupantus pasi
reiškusį lietuvį atleisdavo iš eina
mųjų pareigų, tik paprastai steng
davosi tai išlyginti, skirdamas kur 

skirti savo algų mažutį nuošim- 
tėlį švietimo fondui, iš kurio jis 
išlygindavo švietimo trūkumus, 
papildydavo sąmatas, šelpdavo 
moksleivių bendrabučius, studentų 
valgyklas, vąrgstančius moky
tojus ir pareigūnus. Tuo būdu, 
pavyzdžiui, ypatingai vargstan
čiame Vilniuje tautinis ir šiaip 
kultūrinis lietuvių gyvenimas vo
kiečių okupacijos metu, tik ne 
vokiečių, bpt Germanto pastango
mis, prieš nacionalistines oku
pantų tendencijas ir stengimąsi 
pasikinkyti sau visą kultūrinį lie
tuvių darbą, nepaprastai sukles
tėjo.

Kaip tarybinės Lietuvos laikais 
švietimo komisaras Ant. Venclova 
ir vicekomisaras Juozas Žiugžda 
buvo išrinkti Vilniaus universi
tetan asistentais, kad ir ne moks
lininkai, bet geri savo dalykų 
žinovai, ir nedėstydami žiūrėjo jo 
reikalų ne tik iš,savo komisarinės 
pareigos, bet ir kaip ir jo žmonės, 
taip dabar universitetas su savim 
sugiminiavo du tarėju — švietimų 
Germantą ir teisingumo Mackevi
čių, kviesdamas juos asistentais, 
kurie taip pat nedėstė (žinoma, 
kaip ir anie komisarai, iš universi
teto negaudavo ir jokio atlygini
mo), tik ypatingai brangino savo 
artimumą universiteto mokslo per
sonalui ir karščiausiai iš visų 
tarėjų gynė universiteto reikalus. 
Dėl savo kieto, žemaitiško būdo 
ir stačiokiškumo ne kartą susikir- 
tęs su universiteto rektoriuih, taip 
pat žemaičiu, kurio betgi nesutik
davo atleisti iš pareigų, kaip šis 
kartą kitą kad prašydavosi kokiam 
jų tarpe griežtesniam nesusi
pratimui kylant (lygiai taip, ‘kaip 
bolševikmečiu kad iškildavo!), dr. 
Germantas betgi visu savo jaunu 
karštumu buvo atsidavęs universi
teto reikalui, o ilgainiui ir su rek
torium, nuo 1942 m. pavasario, 
visiškai susiprato, ir jų tarpe 
nebekilo daugiau jokių nesusi
pratimų.

Dr. Germantas savo svoriu vo
kiečių administracijoje, sumanu
mu ir judrumu nuėmė nuo uni
versiteto vadovybės pečių pavo
jingą santykių su šia administra
cija naštą, taip jog rektorius ligi 
1942 m. pavasario negavo turėti 
su ja jokių reikalų ir su tuo
metiniu Viliaus cariuku, Vilniaus 
miesto komisaru Hingstu, neturėjo 
reikalo sueiti ligi pat 1942 m. ru
dens. Pati svarbiausioji dr. Ger
manto paslauga universitetams 
1941 — 42 m. buvo studijų tęsimo 
ir naujų klausytojų priėmimo pri
dengimas savo autoritetu nuo 
komišarinių trukdymų, taip jog ne 
tik 'į tiksliųjų mokslų (matematikos- 
gamtos, miškininkystės, medicinos, 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
technikos bei statybos) fakultetus 
buvo priiminėjami studentai ir 
laisvieji klausytojai, bet ir į kitus, 
vokiečių nusistatymu karo metu 
(o gal iš viso lietuviams?!) nerei
kalingus fakultetus jaunimas pa
tekdavo bent laisvaisiais klausy
tojais ir hospitantais, kurių dau
gelis ilgainiui virto ■ tikraisiais 
studentais. Mokslas ėjo visu įtem
pimu kad ir menkai apkūrenamose 
patalpose, dėstomas neprivalgan- 
čių profesorių maistu iš namų kiek 
geriau už juos aprūpintiems klau
sytojams. Jaunimas buvo karštas, 
gyvas, judrus, patriotiškai užside
gęs ir siekiąs kaip ir visa lietu
vių tauta, tik vieno — visiškos 
Lietuvos nepriklausomybės. Santy
kiai universiteto ir • Germanto, t 
visuomenės ir Germanto, jaunimo 
ir Germanto tarpe darėsi vis arti
mesni, ir politiniu atžvilgiu jis vis 
labiau lygiavos į, tautos nusista
tymą.

(Bus daugiau)
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' Dipl. ek. P. Juozaitis

/Infliacija - pasaulio rykšte
Tačiau valstybės, šį kartą turė

damos didelį ano karo patyrimą, 
jau pat šio karo pradžioj ar net 
kiek priėš patį karą ėmėsi drąsių 
priemonių kovai su infliacijos pa
sekmių pasireiškimu.

Pirmiausia, norėdamos Sukon
centruoti visus piniginius rezervus 
karui ir užkirsti savų pinigų kur
so kritimui užsieny, visos valsty
bės įvedė gana griežtą bei žymiai 
efektingesnę, kaip 1914 — 18 m. 
valiutinių operacijų kontrolę su 
užsieniu.

Antra, infliacijos didžiausia blo
gybė yra vidaus kainų kilimas. 
Tam sulaikyti visos vyriausybės 
paskelbė kainų kilimo blokadą, 
vad. kainų stop.

Trečia, kad kainų pastovumas 
efektyviai būtų išlaikytas, reikia 
gyventojus aprūpinti bent būtiniau
sio reikalingumo gėrybėmis. Tam 
pasiekti įvedama prekių raciona- 
vimo sistema: nustatoma, kiek 
žmogui per tam tikrą laiką lei
džiama kokių gėrybių nusipirkti. 
Vadinasi, įvedamas gėrybių parda
vimas pagal leidimus, orderius, 
punktus afr korteles. Tuo pačiu 
apsiribojama pinigo galia: be lei
dimo negalima nusipirkti, nors ir 
turėtum pakankamai pinigų. Lais
vai prekybai paliekami nebūtino 
reikalingumo daiktai (meno pa
veikslai, žaislai etc.).
. Jei racionavimas yra patenkina
mas ir padengia būtiniausius žmo
nių reikalus, tai tuomet nėra pa
grindo išplisti plačiai juodai rinkai 
ir kainoms kilti.

Ketvirta, valstybės, norėdamos 
išvengti kainų kilimo, įvedė visą 
eilę primokėjimų prie tų produktų, 
kurių įgijimo ar gamybos kaštai 
dėl karo sąlygų neišvengiamai pa
kilo. Pvz.: dėl povandeninių laivų 
veikimo užjūrinių prekių važmos 
išlaidos žymiai pakilo-, keliamai 
veikė ir orinių puolimų daromi 
verslininkams nuostoliai. Šiuo at
veju valstybės noriai prisiėmė di
džiulių primokėjimų naštą iš savų 
biudžetų, bet neleido kelti pačių 
kainų. Primokėjimai kartais daro
mi iš notų bankų tfe^ioginių pas
kolų, kėlė, žinoma, krašto pinigų 
apyvartą be atitinkamo gėrybių 
gamybos didėjimo, vadinas, vedė 
prie infliacijos. Tačiau pati kainų 
sistema buvo išlaikoma veik pasto
vi, t. y. buvo apsisaugojama nuo 
infliacijos baisiausio padarinio — 
kainų kilimo.

Primokėjimai daromi ir dabar, 
įaugami formaliai pasibaigils (šių 
metų Anglų biudžete jų numatyta 
213 mil. svarų, o Prancūzų biudže
te — per 70 mild. fr). Visos čia pa
minėtos priemonės prieš kainų ki
limą faktiškai vienuose kraštuose 
buvo visai sėkmingos, kituose — 
nelabai. Pvz.: Anglijoj pinigų apy
varta per karą iki šio laiko išaugo 
2% karto, o pragyvenimo brangu
mas tik 32%. J.- A. V. pinigų apy
varta padidėjo keturis kartus, gi 
bendrasis pragyvenimo lygis — vos 
30%. Palyginamą kainų pastovumą 
iki karo pabaigos išlaikė ir Vokie
tija, nors jos pinigų apyvarta išau
go 6 kartus su viršum.

Tačiau to paties negalima pa
sakyti apie Prancūziją. Tiesa, ir 
čia pinigų apyvarta teišaugo apie 
4 kartus. Bet daugelio būtinų pra
gyvenimo dalykų net oficialinės 
kainos yra pakilusios 5 — 7 kar
tus. Prancūzijoj veikia didžiulio 
masto ir juodoji rinka (joj sviesto 
kg atsieina apie 500 fr., kiaušinis 
20 fr. etc.). Jos pinigas net oficia
liai beturi apie 30% prieškarinės 
vertės (apie 5 lietuviškus centus!)

Vadinas, Prancūzijai nepavyko

dugno. Tokiu būdu mes paskui 
visada susikalbėdavom, jei kaimy
ninėj celėj būdavo iš mūsų kom
panijos lietuviai.

Kalėjimo maistas Insterburge 
buvo blogas; bet dar šiek tiek 
geresnis, negu kituose kalėjimuose. 
O gal mums tik taip atrodė, nes 
mes iš pradžios buvom dar, apskri
tai, stipresni ir atsparesni. Bet, 
nežiūrint to, jau netrukus, jei pa- 
silenkdavom, tai atsistoję turė
davom įsitverti lovos ar stalo, kad 
nepargriūtume, nes akyse pasi
darydavo tamsu ir pradėdavo suk
tis galva. Pietums duodavo litrą 
sriubos. Geriausia būdavo kažko
kia prarūgusi kruopienė ir žir
nienė, bet šią gaudavom labai re
tai. Šiaip gaudavom kažkokios 
nepaprastai šlykščios, dvokiančios, 
nežinia kokių lapų sriubos arba 
pašvinkusių morkų litrą ir keletą 
supuvusių bulvių. Pradžioj tų 
sriubų negalėjom valgyti, ir jas 
priimdavo „aparatas", bet paskui 
badas padarė savo. Duonos dienai 
gaudavom apie 300 gramų, bet ir 
ta būdavo su kažkokiom priemai
šom. Triskart per savaitę va
karienei gaudavom margarino ir 
gabaliuką dešros, į . kurią, kaip 
sakė vienas specialistas, dėta ne 
mažiau 35—40% daigintų rugių 
miltų, arba obuolio dydžio gabalą 
varškės iš nugriebto pieno. Tokia 
vakarienė būdavo jau karališka. 
Šiaip pusryčiams ir vakarienei 
duodavo kavos arba mūsų taip 
pramintos „rabizos".

Taip slinko dienos Insterburgo 
kalėjime. Per pasivaikščiojimus 
susitikdavom su- draugais, išsikal-. 
bėdavom ir pasipasakodavom nau
jienas, nors už tai kai kas ir gavo 
nuo prižiūrėtojų mušti (vėl tas pats 
vargšas Rudokas gavo ausų už 
kalbėjimąsi). Žinias medžiodavom 
įvairiai. Klausinėdavom kalifak- 
torius ir net prižiūrėtojus. Bet 
dažniausiai nieko konkretaus nesu- 
žinodavom. Tik vienas prižiūrėto
jas, gan kvailas senukas, mums 
vis tvirtino, kad amerikiečiai per 
aštuonias dienas bus išmesti iš 
Prancūzijos. „Nei per aštuonias, 
nei per aštuoniasdešimt dienų 'jų 
neišmesit. Jūs karą pralaimėjot“, 
pasakė jam kartą susiginčijęs Po
vilas. Senukas trenkė durimis ir 
išėjo baisiausiai piktas iš mūsų 
celės, bet jokių pasekmių dėl to 
nebuvo.. Po kelių dienų jis po 
pasivaikščiojimo atėjo labai links
mas prie mūsų ir pasakė: „Karą 
tikrai mes laimėsim. Dabar mes 
išradom tokią didelę patranką", jis

išvengti skaudžių infliacijos pada
rinių. Tam yra keliolika priežasčių: 
1) kraštas buvo ilgą laiką okupuo
tas, ir pinigas neteko sau pagar
bos,- 2) turėjo milžiniškų materiali
nių nuostolių — gamybos apara
tas išgriautas ar išplėštas. Dėl to 
produkcija krito iki 25% prieška
rinio lygio. Racionavimo sistema 
negalėjo pilnai funkcionuoti dėl 
prekių trūkumo. Būtiniems gyveni
mo daiktams pasipildyti gyvento
jai yra priversti kreiptis į juodąją 
rinką. O juodosios rinkos platus 
veikimas — ryškiausiai šėlstančios 
infliacijos pažymys.

Tačiau dabartiniu metu didžiau
sius infliacijos padarinius ir eko
nominį skurdą pergyvena Pietry 
čių Europa bei Balkanų kraštai. 
Vengrijoje mėsos kg — 100.000 pen- 
gų, kopūsto galva —- 30.000 pen- 
gų, tuo tarpu metalurgijos darbi
ninko savaitinis uždarbis — 50.000 
pengų. Kraštas išplėštas dviejų 
okupacijų, gamybos aparatas sve
timųjų išgrobtas. Vei/grija faktiškai 
gyvena finansinio bankroto ir vi
siško bado išvakarėse, nors prieš 
karą buvo vienas iš Europos di
desnių kviečių ekšporterių. Di
džiulio masto infliacijos padariniai 
siaučia Graikijoj, Bulgarijoj, Jugo-

slavijoj, Rumunijoj. Ne ką nuo 
jų atsilieka ir Italija.

SSSR gyvena visai uždaro ūkio 
sistemoj. Tačiau ir ji pergyvena 
didžiulės infliacijos laikus. Mini
mum pragyvenimo gėrybių gyven
tojai įgauna žemomis normuotomis 
kainomis, nors ir ne viską, kas 
kortelėj parašyta, galima reali
zuoti. Korteliniam maistui išpirkti 
Maskvoj pakanka 160 — 200 
rublių. Tuo tarpu darbininko vidu
tinis mėnesinis uždarbis — 30ė 
rublių. Bet ten veikia ir visai le
gali valstybinė laisvų kainų preky
ba. Joj galima nusipirkti gėrybių 
kainomis 10—15 kartų brangesnė
mis, kaip pagal korteles. Pvz.: 
sviesto kg — 500 rub., cigarečių 
pokelis — 50 — 75 rub. Kariškiai 
gauna 25% nuolaidos. Savaime su- 
prantaną, kad darbininkui tie geri 
dalykai neprieinami . . .

Europa, norėdama išeiti iš inflia
cijos klampynės, turi pradėti vėl 
daugiau gaminti ir stabilizuoti kai
nas. Tam reikalinga pirmiausia at
statyti sugriautą ar išvežtą į Vo
kietiją bei SSSR gamybos aparatą. 
Į gamybos procesą turi grįžti mil
žiniški vyrų kiekiai, kurie dar sto
vi sumobilizuoti. Deja, Europos pa- 
cifikacija nerodo pagerėjimo žy
mių. Tad ir infliacijos rykštė, ma
tyti, dar ilgai plaks Europos tau
tas, kol visus pavers elgetomis, 
kuriems vis tiek, kas toliau be
būtų . . k

K. Grigaitytė

Tai ne amžiams
Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Laiko grandys auštant subyrės. 
Tai nubrauksim ašarą nuo veido, » 
Tau užspausim žaizdą pervertos širdies

Tik tegu paliauja žvarbūs vėjai pūtę, 
Nemunas krūtinę šniokšdam as pakels, 
Kruvinoj- pakrantėj mėlynuos žibutės, 
Tyliai krausis žiedas tėviškės obels.

Vėl sudėtos rankos maldai rytmetinei, 
O varpų gaudimas plaukia pagiriais. 
Kryžkeles išrašė šūkis paskutinis- 
Tremtiniais išėję karžygiais pareis!

Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Laiko grarfdys auštant subyrės. 
Nusilenks ir kajnai Tavo giesmės aidui, 
Vardas gintarinis ugnimi žėrės!“

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)
Netrukus į celę atėjo prižiūrėto

jas ir atnešė dėžę su supiaustytu 
celofanu, matyti, liekanomis iš ko
kio fabriko. „Iš šito celofano turit 
kasdien kiekvienas supinti po 30 
metrų' šniūro. Kai bus šimtas me
trų, tada suvynioję turit atiduoti. 
Matas yra išplautas ant lovos“ 
parodė jis mums. „Kiekvieną va
karą, po vakarienės, kai aš, arba 
kitas prižiūrėtojas atrakins celę, 
turit atsistot atraportuoti „trys vy
rai užraksiant“ ir išnešti koridoriun 
celofaną, nupintus šniūrus, žirklu
tes, kurios yra celofano apkarpy
mui, ir peilius. Iš ryto atrakinant 
pasakot „trys vyrai atrakinant' ir, 
išnešę indus, pasiima! peilius. Ce
lofaną gausit po pusryčių. Jeigu 
kartais ateitų inspektorius, tai aš, 
atrakinęs duris, sušuksiu „Ach- 
iungl“ (dėmesio), ir jūs, išsirikiavę 
pagal ūgį, atraportuosi) šitaip:. 
„Celė Nr. 158 su trimis lietuviais,' 
nenubaustais, tardomais už poli
tinį nusikatįimą'.

Apšvietęs mus, prižiūrėtojas išėjo 
palikdamas mus prie celofano. Pa
bandėm sukti šniūrus, bet iš pra
džios ėjo blogai. Tai pamatęs pro 
vilkelį, prižiūrėtojas vėl įėjo ce- 
lėn ir pamokė mus dar kartą.

Sekanti diena atnešė mums 
staigmeną. Apie dešimtą valandą 
prižiūrėtojas atrakino duris ir lie
pė, užsirišus kaklaraiščius ir pa
siėmus kepures, išeiti koridoriun. 
„Freistunde", pasakė jis. Koridoriuj 
pamatėm ir kitus mūsų kalinius. 
Visus mus išvedė dar į kitą kori
dorių, sustatė po du ir liepė nesi
kalbant eiti žemyn. Išėjom į kiemą, 
kur tarp mūrinių sienų išcementuo- 
tu taku pradėjom eiti aplink ratu. 
Tai buvo vadinamasis kalėjimo 
pasivaikščiojimas. Reikėjo eiti per 
tris žingsnius vienam nuo kito ir 
nesikalbėti. Bet kurgiičia iškęsi ne
pasikalbėjęs. O be to, mes nebu
vom kaip tie vokiečiai, kurie, jei 
uniformuotas žmogus pasako, kad 
uždrausta, tai ir nedaro. Prižiūrė
tojui nepastebint, po truputį sulau
kėdami posūkiuose, išsikalbėiom 
visus naujus įspūdžius. Ypač leng
va buvo pasikalbėti, kai davė ko
mandą „bėgte!' nors nuo to mums 
visiems klumpės nutrynė kojas. 
Pasirodo, visi nepatenkinti maistu 
ir visi pina tubs pačius celofaninius 
šniūrus.

Mūsų celės kaimynas. Bronius 
B. mus pamokė, kaip mes galime 
susikalbėti su jo cele puoduko pa
galba. Išsišaukus kaimyninę celę 
beldimu į sieną, reikia kalbėti įkišus 
bumą į puoduką ir jį prispau
dus dugnu prie sienos. Besiklau
santieji prideda puoduką toj pa
čioj vietoj atvirkščiai ir klausosi 
prispaudę ausį prie puoduko 

pabandė parodyti rankomis, „kuri 
dieną naktį šaudo į Londoną ir 
jau baigia jį sugriaut. Tai buvo 
pirmoji žinia apie V-l.^fūsų links
masis Jonas D., kuris pakeldavo 
visiems nuotaiką, pavadino šį daly
ką „psichologine bomba". Iš .V-l 
mums ilgai buvo juoko, nors Lon
dono gyventojams tai gal ir nesu
darydavo ypatingos linksmybes. 
Bet mes buvom tikri, kad ta jų 
„didelė patranka, kuri šaudo į Lon
doną", karo nebenulems.

Besiprausdami ir besišukuodami, 
pastebėjom, kad turim iš Kaimo 
atsivežę utėlių. Nenorėdami, kad jų 
prisivęistų kažin kiek, pranešėm 
prižiūrėtojui. Kilo baisiausias 
triukšmas. Mūsų celėj visiems 
trims nukirpo plaukus (nors Po
vilas,, utėlių neturėjo), o visus 
išvarė į pirtį (tai buvo mums iš
ganymas) ir po jos pakeitė bal
tinius. Paskui visi gavom išsinešti 
matracus į kiemą ir ten juos išsi- 
dulkinti su tam tikrais odiniais 
botagais keliomis uodegomis. Pa
mačiau, kaip šalia manęs dul
kinantis B. su pykčiu veide, iš vi
sos jėgos kerta į matracą, saky
damas: „...dvidešimt du, dvi
dešimt trys, pasakysi, šunsnuki, 
ar ne? Dvidešimt keturi, penki, 
pasakysi ar ne? ..." Pasidarė taip 
juokinga, kad aš negalėjau susi
laikyti neprunkštęs.

Berods, ketvirtą savaitę besė
dint, išėjus į pasivaikščiojimą, 
kalifaktoriai mums pasakė, .kad x 
yra atvežtų naujų lietuvių. Be
vaikščiojant mes matėm, kaip juos 
vedė pas „admirolą" perrengti, ir 
atpažinom prof. V., prof. D. ir 
prof. K. Buvo ir daugiau lietuvių, 
bet jų nepažinojom. Vakare išgir
dom per langus šaukiant: „Alio, 
lietuviai!" Po to girdėjom kalban
tis, bet nieko nesupratom. Kitą 
dieną,, išėjus pasivaikščiot ir susto
jus koridoriuj, Jurkštas mums 
pranešė, kad jis vakar vakare 
kalbėjęs su virš jo sėdinčiais nau
jais lietuviais, kurie prąnešė, kad 
jų yra devynių prof. V.’ prof. D., 
stud. A., stud. P., stud. ^Viršila, 
tam. L., tam. V., stud. P. ir ra
distas B. Visi suimti naujai, išsky
rus paskutinį, ryšium su • mūsų 
byla. B. buvo suimtas vienas iš 
pirmųjų, bet dėl tam tikrų prie
žasčių jo kartu su mumis neišvežė. 
Tuo būdu mūsų skaičius iš 18 pa
didėjo į 27. išskyrus profesorius 
ir B., pasirodė, kad visi kiti buvo 
daugiau ar mažiau reikalų turėję , 
su S. ir tas juos visus išdavęs.

(Bus daugiau)

K. Barauskas-Nendrė 

Tuštybėje
* Ir laukus, ir kelius nusnigo, nupustė 

balto sniego šaltais patalais. x 
Nesvetingoj šaly ir audra tokia rūsti, 
o vėtros širdį sugels ir sužeis.

Vėtros, vėtros! Ar tėviškėj gluosnis 
linksta jums siaučiant, ar lūžta?
Mes dejuojam: ką duosim, ką duosim? 
Ką mes statysim vėjų švilpiančių gūžtoj?

Pušyą prie. Nemuno girioj nelinko. 
Ten taką sniege brolio koja išmynę. 
Ak, mūsų rankos svetur tai sumenko, 
o audrdms spiriasi žemė mano tėvynės!

Retos pėdos nužingsniavo per lauką 
ir išsisklaidė raudančio  j girioj:

' tuščios sodybos tuštybe keršto šaukia, 
/gluosniai galulaukėj raudodami svyra.

Pustė supustė. girioj pylimą broliui 
ant kapo be rožių, be kryžių.
Tėviške vargo už tolimų tolių, 
ką rasim nelaimei po audrų sugrįžę?

Kapai mums paliudys brolio žuvusio kraujo 
kainos didybę, mūstį žemės brangumą. 
Miestai suneš akmenėlius vėl saujom, 
ir po sunkmečio metų kaminuose kils dūmai.
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(Pabaiga)

Vizitiečių bažnyčia, baigta 1756 
m., plane turi katalikų bažnyčių 
tarpe retai pasitaikantį graikų 
kryžių, virš kurfb iškeltas kupo
las. Ji pasižymi savo vidaus puoš
numu ir švelniu kreivių žaismin
gumu savo išorėje. Jos arba 
įlenktos, arba išgaubtos. Tą judesį 
dar papildo atbrailų ir aprėmini- 
mų judesiai bei linksma lipdybi- 
nių pagražinimų modeliacija, ko 
rezultate gaunamas gyvas šviesos 
ir šešėlių žaismas. Šitų priemonių 
architektas, matyti, ėmėsi todėl, 
kad dėl plano formos ir dėl ku
polo (bokštų • nėra) visa bažnyčia 
turi gana kompaktišką pavidalą 
ir be jo atsiekto to pavidalo pa
viršiaus sugyvinimo ji galėjo, atro
dyti nuobodžiai. Bažnyčios iš
vaizdai daug pakenkė nevykusio 
priestato prikergimas, padarytas 
rusų, atiduodant ją savo vienuo
lėms.

Pagaliau mums belieka apibū
dinti buv. Bazilionų vienuolyno 
vartus — tą Vilniaus vėlybojo ba
roko puošmeną, kurioje medžiaga 
tiek sudvasinta, gravitacija tiek 
sumažinta, kad ji daro efemeriš
kos tapybos įspūdį. Švelnięs 
plokštumų ir linijų kreivės, įno
ringos angų iišpiovos, švelnus- ir 
grakštus atbrailinių juostų iš- 
lankstymas, kapricingi kroteliai, 
malonus siluetas, subtili lipdyba— 
visa tai: grynas šviesoraštis — 
paskutinis tarpsnis baroko raidoje. 
Toliau eiti- jau nebebuvo kur.

Klasicizmas
Siekdamas optinio vaizdo su

darymo, barokas savo paskuti
niame raidos tarpsnyje išnaudojo 
visas galimybės. Jits išrutuliojo ne
pamėgdžiojamą vaizduotės lanks
tumą bei virtuoziškumą naujų for
mų suradime, kas tarnavo minė
tam tikslui: Ir pastato planas, ir 
jo sienos bei lubos, pagaliau sie
nų danga viduje ir išorėje buvo 
išjudinta iš rimties, kurioje jos 
buvo seniau. Formų dinamika, jų 
nepaprasta gausa, taurių ir spal
votų medžiagų sutelkimas, ryškiau
siųjų dekoratyviškumo efektų (ži
bąs auksas, sidabras, blizgąs 
įvairiaspalvis marmuras, spalvoti 
vitražai) panaudojimas tarnavo 
vien minėtam tikslui.

Buvo nueita taip toli, kad išny
ko trimatė erdvė bei plastinis ar
chitektūros kūnas, kaip realybės 
faktoriai. Toliau eiti jau nebebuvo 
kur. Teko ieškoti naujų kelių tam 
.tikslui, panašini, kaip gotikai už- 
blėsus, teko vėl grįžti prie klasi
kinių pradų.

Baigiantis XVIII šimtmečiui, 
Europos kūrybinės energijos per
simetė į muziką bei literatūrą.

Į sceną išėjo klasicizmas, kurio 
pasekėjai, kaip kadaise renesan- 
sininkai, ėmė žavėtis tolimosios 
praeities menu. Sugrįžta vėl prie 
klasikinio grožio kanonų, kuriuos 
iškėlė akademikai, klasikinių me
no žinovai.

Dėl bendro supasaulėjimo ir 
masių religijos jausmo išnykimo, 
o taip pat dėl feodalinės visuo
menės santvarkos iširimo, nebe
liko tų faktorių, kurie savo laiku 
skatino puikių bažnyčių bei didi
kų rūmų statybą. įvyko prablai
vėjimas po svaiginančios baroko 
puotos. Karštligišką baroko lai
kotarpio kūrybą pakeitė šalto 
proto padiktuotas, išskaičiavimi} 
remiamas, išbandytų, ramiu, klasi
kinių harmonijų taikymas.

Baroko laikotarpio saulėleidis 
beveik sutapo su Lietuvos — Len
kijos valstybės žlugimu.

Klasicizmo pranokėjais Lietu
voje buvo Vyriausios Lietuvos 
Mokyklos Vilniuje profesoriai. 
Taip, arčhitektūros profesorius 
Knakfusas 1782 — 88 m, perstatė

Sv. Jono bažnyčios fasade, ku
ris pats per save nėra aukštas, 
polėkiui į viršų išreikšti buvo 
reikalinga begalinė vertikalinių 
linijų gausa. Šv. Kotrynos baž
nyčioje, aprūpintoje ‘aukštais 
bokštais ir lieknu frontonu, pa
našių priemonių nebuvo reikalin
ga. Čia fasado masė suskaldyta 
daugeliu angų, turinčių taip pat 
siaurą, aukštą pavidalą. Josios 
priduoda fasadui lengvumo ir 
pabrėžia minėtąją pagrindinę ten
denciją. Tą fasado masę taip pat 
skaido dvigubi, labai ploni pi
liastrai, o rokoko skonio lipdy- 
binė ornamentika priduoda jam 
linksmo lengvumo. Bokštų viršu
tinio aukšto užbaigimas yra ypa
čiai dailus. Viršutinis aukštas 
yra dar lieknesnis ir vaizduoja 
tarytum • paskutinį šuolį pakeliui 
į aukštį. Pažymėtina dar, kad fa
sado masės skaidymas didėja, o 
dekoratyvinės priemonės jame 
gausėja nuo apačios į viršų, kol 
ketvirtame aukšte ta masė sudy
la, o bokštai savo lengvais iš
moningai išraitytais kroteliais, 
lengvomis urnomis, banguotais 
kupolėliais bei puikiais kryžių 
piešiniais nežymiai persilieja 1 
erdvę.

Prie bažnyčios pristatyta Ap
vaizdos koplyčia yra subordinuota 
pagrindinei bažnyčios fasado ten
dencijai. Pati per save ji sudaro 
reikšmingą vėlybojo baroko kū
rinį.

Šv. Kotrynos bažnyčios fasade 
mes stebėjome polėkį į aukštį. 
Toks polėkis daug stipriau yra 
išreikštas Misionierių bažnyčioje, 
baigtoje statyti 10 metų, vėliau. 
Jos fasadas pasižymi nepaprastu 

"lieknumu, lengvumu ir gracingu
mu Jis sudaro tiesiog gracijos 
sąvokos įkūnijimą, todėl ne kar
tą šios vėlybojo baroko savybės 
buvo lyginamos su atitinkamomis 
vėlybosios gotikos savybėmis. Jos 
bokštai, trečiame aukšte atsiskyrę 
nuo korpuso masės ir nebevaržo- 
mi horizontalių atbrailų juostų, 
nesulaikomai šauna į dangų, tar
tum ploni augalų stiebeliai stie
piasi į saulę.

Tą judesį palydi ir pabrėžia 
priešakinio fasado frontonas tarp 
bokštų, kuriam atsiliepia kiek 
skirtingas frontonas virš apsidos. 
Architektas sušvelnino trečio 
aukšto bokštų kampus, priartinda
mas prie jų piliastrus, o abiejuose 
viršutiniuose aukštuose, tuos 
kampus visai nuplovęs, jis įstri
žai pastatė lieknus piliastrėlius.

Dėl bokštų, frontonų lieknumo 
bei daugelio lieknų proporcijų 
angų, čia nebereikėjo mases skai
dyti architektūrinėmis arba lipdy- 
binėmis priemonėmis, todėl pas
tarųjų čia negausu.

Užtat nepaprastai įmantriai 
išraityti kroteliai, gausios, suma
niai išdėstytos urnos, bokštų ku
polėlių išlankstyma's bei geležinių 
kryžių subtilus raštas, palydintieji 
linksmą bokštų, lineamento šne
ką, išsklaido masės įspūdį ir pa
lengvina jos persiliejimą į erdvės 
beribę dar didesniu mastu, negu 
tai buvo šv. Kotrynos bažnyčioje.

Jeigu šv. Jono kompaktiško fa
sado siluetas (be bokštų) glamo
nėjo mūsų akį įmantriai išlanksty
tomis linijomis, jei šv. Kotrynos 
bažnyčios siluetas žavėjo mūsų 
žvilgsnį gana ramia savo kontū
rinių linijų tėkme į aukštį, tai Mi
sionierių bažnyčios siluetas savo 
dar erdvingesniu masių išdėsty
mu, vertikalių akcentų gausa bei 
nepaprastai grakščiu kontūrų pie
šiniu stačiai fascinuoja žiūrovą. 
Toks siluetas yra didelė puošme
na miesto ir gamtos vaizde, jis 
skamba nežemiško grožio garsais 
viso miesto bokštų simfonijoje.

žiburiai

Universiteto astronominę obser
vatoriją, rodančią mums iš seniau 
pažįstamas architektūros lytis: 
apačioje ryškiai raštuotas coko
lis, virš jo lygus sienos paviršius, 
viršuje užbaigtas dekoratyvine 
fritz o juosta iš antikinių metopų ir 
triglifų, kuri apjuosia du apvalius 
visai lygaus pavišiaus bokštus, o 
tarp jųjų yra langų išpiovų sta
čiakampiai.

Vilniaus architektūros klasicis
tiniame laikotarpyje ryškiausia 
asmenybė buvo genialusis Laury
nas Stuoka-Gucevičius (1753 — 
98), iš Aukštaitijos užkampio ki
lęs lietuvis baudžiauninkas.

Jo žymiausiąjį darbą sudarė Vil
niaus katedros perdirbimas, pra
dėtas 1777 m. Kaip kiekvieną 
perstatymą vykdantį architektą, 
taip ir Gucevičių čia varžė esamo
sios sąlygos, todėl nenuostabu, 
kad katedros viduje jis negalėjo 
sukurti nieko nepaprasto, ypačiai 
po vėlybojo baroko laikotarpio. 
Užtat, jis laisviau galėjo pasi
reikšti fasade, ypačiai vakari
niame fasade, kuriame alsuoja jo 
genijaus kūrybinė dvasia. Šešios 
milžiniškos kolonos remia ryškų 
triglifų ir metopų frizą, virš ku
rio guli platus, žemas trikampis 
frohtonas, užpildytas gražios skųlp- 
tūrihės grupės.

Tarp viduriniųjų kolonų palik
tas platėsnis tarpas centrinei si
metrijos ašiai pabrėžti. Kolonados 
motyvas panaudotas ir šoniniuose 
fasaduose.

Lengva pasakyti, kad tai, ką 
mums rodo Gucevičiaus katedros 
fasadas, pagrindiniuose bruožuose 
buvo jau daug kartų matyta, kaip 
žiloje senovėje, taip ir klasicizmo 
laikais. Išeidamas iš to laiko pa
diktuoto savo nusistatymo, auto
rius čia nesidrovėjo sugrįžti prie 
senosios svorio — ramsčio išraiš
kos — kolonados (portiko), sugrįž
damas prie sveiko statikos pajan- 
timo bei sienų lygių plokštumų. 
Kas čia mus žavi ir kame pasireiš
kia jo kūryba, yra gerų proporci
jų išlaikymas, milžiniškų masių 
apvaldymas, monumentalumo at- 
silekimas. Trys milžiniškos figūros 
virš katedros frontono pastatytos 
vėliau, Vilniaus architektūros pro
fesoriaus M. Šulco.

Vienu laikų su katedra buvo 
statomas ir kitas Gucevičiaus kū
rinys — Vilniaus rotušė. Joje taip 
pat panaudotas portikas su šešio
mis lygiomis kolonomis. Josios fa
sade nėra jokios lipdybinės deko
racijos, iš jo dvelkia šalta kanonų 
taisyklė. Nežiūrint to, rotušės fa
sadas, kaip vaizduojąs tūkstančius 
kartų išbandytas harmonijas, yra 
malonus žiūrovo akiai ir apvaldo 
aikštę, kurioje rotušė, pastatyta.

Čia dar paminėtini vadinamieji 
Vyskupų Rūmai, kuriuos pagal ru
sų caro dvaro arčhitekto V. Sta- 
sovo planą pastatė prof. Podča- 
šinskis. Jų fasaduose dar įžiūri
mas geras skonis. Jie sudaro dar 
pozityvų įnašą į klasicizmo laiko
tarpio Vilniaus architektūrą.

Poklasicistinis laikotarpis
Klasicizmo atšakos gyvavo Lie

tuvos architektūroje iki pat nau
jųjų laikų. Kaip Vakarų Europoje, 
taip lygiai ir Lietuvoje, jos netu
rėjo tokio pasisekimo, kaip savo 
laiku barokas. Ne be to, kad ar
chitektūros žymiems kūriniams at
sirasti, žlugus valstybei, nebebuvo 
sąlygų.

Tiesa, dar vis buvo statoma 
bažnyčių, kurių pavidalui nusta
tyti rusų valdžia nedarė kliūčių. 
Bet visuomeninio pobūdžio pasta
tus statė jau pati rusų valdžia. 
Jų pavidalą lėmė ne krašto ku
riančios jėgos, išugdytos vietinės 
statybos kultūros dirvoje, bet sve
timos jėgos, maitinamos svetimo 
mintijimo ir grožio pajautimo. O 
kiek mūsų didžiuosiuose miestuo
se (Vilniuje, Kaune) pririoglinta 
niūrių, tiems miestams svetimų, 
griozdiškų, kazerminio tipo pasta

tų! Kiek daug buvo pristatyta 
cerkvių bizantiškame stiliuje! Tik 
retai kuri jų buvo pavykusi ir, 
nežiūrint to stiliaus svetimumo 
Lietuvoje, savo išvaizda galėjo 
pakenčiamai įsiterpti į mūsų mies
tų vaizdą.

Dėl dezorientacijos poklasicis- 
tiniame laikotarpyje ir dėl sve
timų formų persodinimo iš Rusi
jos įsivyravo visiškas pakrikimas 
architektūros srityje.

4Caip jau minėta, klasicizmas 
nebuvo joks didysis stilius, todėl 
jis negalėjo dominuoti krašto ar
chitektūroje panašiai, kaip baro
kas arba gotika.* Vienu metu su 
klasicizmo atšakomis ir vėliau, 
dėl stokos ryškių kūrybinių idėjų, 
architektūroje įsivyravo eklekti- 
cimas, t. y. kopijavimas, mėgdžio
jimas įvairių laikotarpių stilių for
mų, atrajojimas to, kas kadaise rr 
kur tai buvo sukurta.

Kartais, priklausomai nuo ar
chitekto gabumų, pavykdavo tin
kamai suprojektuoti kokį pastatą, 
davus jam pereitų laikų rūbą, bet 
didžioji masė pastatų bei pasta
tėlių ilgainiui tiek nuvalkojo tas 
senąsias formas, kad jos išsigini!?, 
subanalėjo ir visiems įkyrėjo.

Imkime, pvz., Rokiškio gotiška
me stiliuje ir Rietavo romaniška
me stiliuje pereito šimtmečio 
antroje pusėje pastatytas bažny
čias. Jos tikrai neblogai supro
jektuotos, bet kai sužinai, kad 
pirmoji nėra tikroji gotika, o 
antroji nėra tikroji romanika, jų 
vertė krinta. O kiek Lietuvoje bu
vo pristatyta tokių neoromaniškų, 
neogotiškų, neobarokiškų ir neo- 
klasiškų bažnyčių arba kitokių 
pastatų! Kiek panašių jų buvo 
kituose kraštuose! Tuo tarpu jų 
vertė yra menka, jų reikšmė ar
chitektūros istorijoje — didžiųjų 
stilių subanalinimas. Man asme
niškai, pvz., įdomesnė Liolių baž
nytkaimio medinė bažnytėlė, sta
tyta, matyti, lietuvio meisterio, 
negu Rokiškio grafų iš užsienių 
iškviestų žinomų menininkų paga
minta gotika.

Stilius visada išreiškė laiko dva
sią ir kaip toks visada surasdavo 
savitas, tą dvasią atitinkančias 
formas. Architektūros formų raida 
visada buvo tampriai surišta su 
konstrukcijos raida. Stilius būdavo 
tos dvasios reiškėjas, vaizdavo 
kąžką likro, įtikinančio. Bęt koks 
dibtinuęias, pvz., seno laikotarpio 
stiliaus formų panaudojimas da
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bartiniu laiku arba, pvz., tikrų 
medžiagų bei konstruktyvių formų 
pridengimas vien tinko „architek
tūra", yra apgaulė, per tai nieko 
neįtikina, nedaro jokio gilesnio 
įspūdžio suprantančiam žiūrovui 
ir nesudaro jokios dėmesio vertos 
kūrybos.

Šioji būklė truko tol, kol archi
tektūros kūryboje ėmė reikštis 
modernizmo idėjos, išaugusios 
naujųjų laikų sąlygose.

Literatūros naujienos
— Algirdas Gustaitis atidavė 

spausdinti savo kelionių po Vokie
tiją ir Austriją įspūdžius. įspūdžiai 
pavadinti „Tarp Šveicarijos ir Da
nijos“. Knyga bus iliustruota. Iš
leidžia Pr. Šulaitis.

— Tūbingene išėjo kun. K. Žit
kaus tikybos vadovėlis „Tėve mū
sų“, antrajam pradžios mokyklos 
skyriui. Dešimtoji laida atspausta iš 
devintosios laidos foto mechaniniu 
būdu. Knyga gausiai iliustruota.

—■ Gunzenhausene išėjo žinomo 
feljetonisto Pulgio Andriušio felje
tonai iš stovyklų gyvenimo, pava
dinti „Ir vis dėlto — juokimėsl“ 
Kiek anksčiau ten pat išėjo mokyt. 
Liulevičiaus „Senųjų amžių isto
rija“, vadovėlis vidurinėms mokyk
loms. Be to, ta pati leidykla išleidžia 
poeto Balio Gaidžiūno eilėraščių 
rinkinį „Rūpesčių dienos". X

— Weilheime-Teck „Atžalyno" 
leidykla išleido spalvotą Lietuvos 
žemėlapį, paruoštą J. Norvaišos. 
Sienos nustatytos 1920 metų. Dyd- 
rodis 1:700.000.

— Neuffene leidykla „Lituanica" 
išleido tris serijas vaizdelių: Lietu
vos, Vilniaus ir Kauno. Serijoje po 
10 vaizdelių.

Mlinchene išėjo dr. V. Bie
liausko filosofinė studija „Žmogus 
šių dienų problematikoje". Tas 
pats autorius paruošė spaudai 
naują veikalą — trilogiją iš filoso
finės antropologijos, pavadintą 
.Žmogus realybėje".

— Vilniuje atidaryta rusų tautos 
praeities paroda; joje išstatyta per 
200 eksponatų: piešinių, istorinių 
žemėlapių, dokumentų ir kt. Yra 
dokumentų, turinčių ryšių su žy
mesnių rusų vyrų atsilankymu Vil
niuje. Petro Didžiojo, Suvorovo, 
feldmaršalo Kotuzovo ir kt. Paro
doje eksponatai apibūdinti tik rusų 
kalba.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
ARTISTŲ SUVAŽIAVIMAS 

KASSELY
Yra neginčijamas faktas, kad 

lietuvių menas ir menininkai lie
tuvių tautai apskritai ir lietuvių 
tremtiniams, karui pasibaigus, yra 
suvaidinę didelį ir teigiamą vaid
menį: iškėlę jų ir Lietuvos vardą, 
nušvietę kultūrinį tautos veidą ir 
kitų tautų žmones supažindinę su 
Lietuva (iš teigiamosios pusės), su 
jos žmonėmis, su jų pageidavimais 
bei reikalavimais. Menininkų dar
bas, ypač kai kuriose vietose, bu
vo ne tiktai grąžus ir efektingas 
lietuvių tautos reprezentav’mas, 
bet ir yra davęs visai konkrečių 
vaisių.

Sis menininkų dar|>ds tačiau lig 
išiol ėjo gaivališkąja vaga, veda- 

■Tnas daugiau individualios iniciaty
vos arba kartais atsitiktinio reika
lo paveiktas. Nebuvo, kas tą me
nininkų veiklą vestų prie sistemos, 
organizuoto tikslingumo.

Karui pasibaigus, atsiradę demo
kratinėse sąlygose, artistai suska
to dirbti. Nesant organizuojan
čios, vadovaujančios ir darbą vai
ruojančios organizacijos, griebtasi 
konkretaus darbo, kuris tačiau ar
tistus pastatė prieš tūlus sunku
mus, kliūtis; tolydžio kilo klausi
mų, kurių individualinio darbo bei 
pastangų būdu nesisekė teigiamai 
išspręsti. ^Drauge su tuo kildavo ir 
susibūrimo, susiorganizavimo min
tis, kurios tačiau nesisekė reali
zuoti.

Tiktai po to, kai ir toms įstai
goms, kurios turi rūpintis tremti
niais, realiau atsistojo lietuvių ar
tistų darbo klausimas, atsirado 
būtinas reikalas neatidėliojant 
šaukti suvažiavimą. Iniciatyvos 
ėmėsi art. P. Maželis, kuris, gy
vendamas ties UNRRA centru, 
konkrečiai patyrė jos susidomėji
mą klausimais, kurių be organizuo
tumo išspręsti neįmanoma.

Jo iniciatyva, kuriai pritarė ir 
Vietinė UNRRA, buvo visiškai sėk
minga. Balandžio 27— gegužės 5 die
nomis Kasselin-Mattenbergan su
važiavo apie 50 operos, dramos, 
operetės ir baleto artistų, kompo
zitorių, instrumentalistų-solistų ir 
kitų muzikų, kurie balandžio 28 
dieną posėdžiavo, o visas kitas 
dienas koncertavo vietos teatre, 
kuris kasdien sutraukdavo ligi
1.200 žiūrovų: UNRRA darbuotojų 
ir stovyklos gyventojų — lietuvių, 
lenkų, estų, latvių, jugoslavų, ru
sų, turkų ir kt.

Suvažiavimo atidaryman atsi
lankė UNRRA darbuotojai su dir. 
Mr. Thausend pryšakyje, kūris 
pasveikino suvažiavusius lietuvius 
artistus ir pažymėjo, kad kiekvie
na tauta yra pažįstama ir verti
nama pagal jos kultūrą. Lig šiol 
amerikiečiai daugiau pažinoję ki
tų tautų kultūrą; dabar iš atskirų 

.pasirodymų pradėję pažinti ir pa- 
baltiečių kultūrą. Ypač mes esame 
dėkingi, — sako Mr. Thausend, — 
Mattenbergo lietuvių iniciatyvai. 
Dir. Mr. Thausend suvažiavimui 
linkėjo pasisekimo.

P. Maželis, atidarydamas suva- 
žiaVimą, išdėstė priežastis, kurios 
jį vertė neatidėliojant imtis suva
žiavimo iniciatyvos. Visų pirma 
jis buvęs paklaustas centro, kiek 
ir kokių specialybių yra lietuvių 
artistų ir ką jie sugebėtų bei pa
jėgtų padaryti, suburti draugėn. 
Šių žinių nėra, o be jų neįmanoma 
ir atsakyti į klausimus, kurių re
zultate galėtų būti padaryti nau
dingi lietuviams potvarkiai bei 
konkretūs darbai. Aiškiai yra rei
kalinga organizacija.

Dar kitiems suvažiavimo daly
viams padarius pranešimus ir iš
diskutavus juos, prieita vienbal
sės nuomonės, kad organizacija 
yra būtina. Kalbant dėl jos for
mos, nusistatyta, kad ji bus įve

damoji į pastovią organizaciją, ku
riai reikia paruošti statutą. Be to, 
atsižvelgiant į sąlygas, susitarta 
laikinę jos formą pavadinti Lietu
vių Artistų Atstovybe, angliškai — 
Lithuanian Artists' Information 
and Representation Board. Paste
bima, kad žodį „artistas" čia rei
kia suprasti . plačia vakarietiška 
prasme, kaip kilusį iš lot. žodžio 
ars — menas.

Atsižvelgiant į darbo, specialy
bių ir susisiekimo sąlygas, slaptu 
balsavimu išrinkta ši atstovybė (val
dyba): P. Maželis, H. Kačinskas, 
Ip. Nauragis, V. Jakubėnas ir
J. Kardelis; Iz. Vasyliūnas kandi
datu. Atstovybė pasiskirstė parei
gomis: Ip. Nauragis pirmininkas, 
H. Kačinskas ir V. Jakubėnas vice
pirmininkai, J. Kardelis narys spau
dos reikalams, o P. Maželis gauna 
platesnius įgaliojimus su generali
nio sekretoriaus pareigomis, ku
rios jam, kaip gyvenančiam greta 
svarbių centrų, leidžia laisvesnio 
ir savarankiškesni© veikimo sąly
gas.

Suvažiavimo dalyviai daug kal
bėjo bei tarėsi dėl ateities veikimo 
gairių. Daugumas pasisakė už tel
kimąsi į efektingesniam darbui 
susibūrimus, gal būt, net teatrą',ar 
teatrus. Konstatuota, kad esamų'jė- 
gų_ pakaktų įkurti operai, dramai 
ir baletūi. Kol kas tokiems susi
būrimams trukdo judėjimo suvar
žymai, stoka patalpų ir pakan
kamų darbo sąlygų. Bet jei būtų 
palankumas, visa galima būtų 
realizuoti. Iškelta daug sumany
mų, projektų. Daug infonnuotasi 
apie pagalbines darbo priemones — 
gaidas, instrumentus, kostiumus, 
grimą ir kt. Nusistatyta pravesti 
plačią anketą registracijai įvyk
dyti.

Baigiant suvažiavimą, artistai 
vienbalsiai nutarė padėkoti UN- 
RRA’ai, globojusiai suvažiavimą, 
P. Maželiui už iniciatyvą ir suva
žiavimo suorganizavimą, Kasselio 
LTB komitetui už viskeriopą para
mą, visuomenei • už priėmimą ir 
svetingumą, „Laisvės" teatrui ir 
chorui už didžiulį techniškąjį dar
bą; suvažiavimas nutarė pasvei 
kinti LTB ir Amerikos lietuvius.

Suvažiavimui gražiai vadovavo 
prezidiumas: A. Kutkus — pirm, 
O. Nauragienė, P. Maželis, V. Ja
kubėnas ir V. Valiukas. J. K.

BALF pirm. kun. Končius su 
Augsburgo lietuviais vaikais

KULTŪROS SAVAITE 
NEUMUENSTER Y JE

Balandžio 7—13 d.d. Šlezvigo-Hol- 
šteino provincijoje, Neumuensterio 
lietuvių stovykloje įvyko -Kultūros 
Savaitė. Visą savaitę kasdien vyko 
kultūriniai parengimai, kuriais 
gėrėjosi ne tik vietos stovyklos 
gyventojai, bet ir svečiai iš arti

mesnių bei tolimesnių lietuvių 
stovyklų, o taip pat vietos 
UNRRA'os atstovai.

Pradedant šią Kultūros Savaitę, 
buvo surengtas iškilmingas aktas, 
po kurio Vilniaus Universiteto 
rektorius prof. M. Biržiška skaitė 
paskaitą apie JAV lietuvius. Pre
legentas nupasakojo daugiausia 
savo įspūdžius, patirtus lankant 
tenykščias lietuvių kolonijas.

Vietos lietuvių bendruomenės 
vaidybos būrelis pastatė Kazio 
Binkio „Atžalyną*^, režisuotą Vil
niaus Dramos Teatro aktorės Ks. 
Dauguvietytės - Šniukštienės. Prof. 
J. Puzinas skaitė archeologinio po
būdžio paskaitą iš senosios Lietu
vos praeities.

Balandžio 9 d. įvyko vietos 
meninių jėgų koncertas, kurio 
programą atliko mišrus choras ir 
vyrų oktetas, vedamas J. Bei- 
noriaus, tautinių šokių šokėjos, 
vad. J. Kviecinskaitės, deklama- 
torė Ks. Dauguvietytė ir baleto 
šokėjos G. Gavrilovaitė - Šimai
tienė su J. Kviecinskaite.

Vėliau prasidėjo provincijoje 
esančių kitų lietuvių bendruo
menių kultūriniai pasirodymai. 
Pirmiausia įvyko muzikos ir litera
tūros vakaras, kuriame dalyvavo 
rašytojai K. Barauskas, J. Kru- 
minas ir N. Mazalaitė, solistai Gr. 
Matulaitytė ir J. Būtėnas, klarne
tistas J. Ciplys, pianistas prof. VI. 
Jakubėnas ir kt.

Balandžio 11 d. koncertavo Haff- 
krugo lietuvių stovyklos „Tė
vynės Garsų" ansamblis, kuriame 
dalyvauja apie 60 asmenų. Pra
džioje atliktos vyrų ir mišraus 
choro dainos, o antrojoje dalyje
— vieno veiksmo J. Krumino 
eiliuotas vaidinimas „Pabaigtuvės" 
(muz. vadovas — V. Banaitis, dirig. 
JL Krutulis, režisierius — K. Gau
drimas, šokių vadovė — G. Dum- 
čiūtė, dekoracijos — V. Kasiulio 
ir S. Krutulio). Šis ansamblis ne 
tik Vokietijos šiaurėje, bet ir 
visoje anglų okupacinėje zonoje, 
be abejo, yra vienas stipriausių. 
„Tėvynės Garsų" ansamblio pasi
rodymas Neumuensteryje turėjo 
pelnytą pasisekimą.

Kultūros Savaitės pabaigoje kon
certavo Bad Segebergo lietuvių 
stovyklos K. Vasiliausko vadovau
jama menininkų trupė. Vienas kon
certas — bažnytinės muzikos — 
įvyko Vicelin bažnyčioje, jame 
dalyvavo ir Neumuensterio lietu
vių choras, o kitas, užbaigiamasis,
— stovyklos salėje. Koncertuose 
dalyvavo solistai: L Motekaitienė, 
A. Kalvaitytė, P. Kovelis, prof. VI. 
Jakubėnas ir baleto artistai T. 
Babuškinaitė ir S. Velbasis.

Visi kultūriniai parengimai turė
jo pelnytą pasisekimą ir buvo gau
siai lankomi.

Be kitko, šių kultūrinių pasiro
dymų proga susirinkę Neumuens- 
terin Šlezvigo-Holšteino provinci
joje gyvenantieji laikraštininkai 
pasitarė aktualiaisiais lietuviško
sios spaudos klausimais. J-s

LANKĖSI GEN. MORGANAS
Seedorfas. — Vos savaitei pra

slinkus nuo Montgomery stovyk
los lietuvių persikėlimo į naują
ją stovyklą Seedorfe prie Zeveno, 
dar nespėjus visiškai susitvarkyti 
didžiuliame stovyklos rajone, in
spektuodamas DP stovyklas, užsu
ko čia UNRRA direktorius Vokie
tijoje gen. Morgan.

šį aukštą svečią visų stovyklo
je gyvenančių tautybių atstovai 
pasitiko su gėlėmis prie stovyklos 
vartų. Po to svečią, lankantį kiek
vienos tautybės gyvenamą rajoną, 
gyventojai pasitiko su sveikini
mais ir dovanomis. Nuo pat cen
trinės gatvės iki iškilmių salės sve
čią gerbė gražiai išsirikiavę skau
tai, prie pat salės pasitiko 

L. T. B. Komitetas, tuo pat metu 
salėje esantis „Aušrinės" vyrų 
choras, vedamas Mykolo Liubers- 
kio, uždainavo maršą. Po to cho
ras sudainavo dar vieną dainą, o 
tautinių šokių grupė svečiui pade
monstravo du tautinius šokius. 
Vilniaus operos solistė Juzė Au- 
gaitytė, akompanuojant V. Dva
rionui, padainavo J. Gaubo „Dai
nelę" ir ariją iš G. Puccini operos 
„Madame Butterfly". Svečias su sa
vo palydovais gausiais katučiais 
dėkojo visiems už atliktą progra
mą. Prisiminimui gen. Morganui 
buvo įteikta dovanų — lietuviška 
taut, raštais juosta, albumas ir

Augsburgo boksininkai

rankšluostis, kuriuo svečias buvo 
apjuostas. Su tuo rankšluosčiu 
paskui svečias sėdo į mašiną ir 
išvyko, patenkintas lietuvių priė
mimu.

Jau išvykęs iš stovyklos, gen. 
Morgan prisiuntė UNRRA vado
vybei telegramą skirtą stovyklos 
visuomenei. Šioje telegramoje jis 
dėkoja už gražų susitvarkymą per 
tokį trumpą laiką ir už nuoširdų 
priėmimą bei dovanas, linkėdamas 
pasisekimo mūsų ateities darbuose.

Gen. Morgano atvykimo proga 
buvo paskubėta stovykloje įrengti 
tautinę aikštę, kurioje buvo pa
statyti iš Dorverdeno atsivežtieji 
mūsų tautiniai ir religiniai simbo
liai: taut, vėliava, kryžius ir ko
plytėlė. Svečias domėjosi aikšte ir 
šių darbų vadovui inž. K. Reiso- 
nui pareiškė savo pasitenkinimą.

Jau pirmomis atsikėlimo į sto
vyklą dienomis sieninis „Aktua
liųjų informacijų" leidinys, kuris 
buvo leidžiamas Doerverdbne, pa
verstas dienraščiu, spausdinamu, 
rotatorium ir-teikiančiu užsienio ir 
vidaus žinių. Tuojau pat pradėjo 
veikti ir stovyklos liet, pašto įstai
ga. Tvarkosi bei naujai kuriasi ki
tos įstaigos. Gimnazijoje vykdo
mas remontas. Meniniai vienetai 
atliekamu laiku jau, repetuoja, ruo
šiasi pirmajam koncertui šioje sto
vykloje.

Atrodo, kad šioje stovykloje su
siburs nemaža lietuvių,, nes čia at
keliama Buxehudes liet, stovykla 
ir minimos lietuviškosios stovyk
los iš Meerbecko ir Uchtės. Nors 
dar neseniai čia lietuviai gyvena, 
bet UNRRA vadovybė jiems jau 
parodė ir dėmesio, ir simpatijų; to
dėl manoma, kad čia jie šituo 
atžvilgiu bus laimingesni, negu 
kad buvo Montgomery stovykloje.

S. N.

AUGSBURGO 
LIETUVJŲ GIMNAZIJOS ŠVENTE

Augsburgo lietuvių gimnazija, 
pradėjusi mokslą kiek vėliau, negu 
kitgs gimnazijos, laiku suspėjo 
baigti mokslo metus ir išleido pir
mąją abiturientų laidą. Šventė bu
vo suruošta balandžio 28 d., prasi
dėjusi pamaldomis Haunstetteno 
Šv. Jurgio bažnyčioj^,' kur daly

vavo abi kolonijos ir skautų suva- 
žiaviman atvykę skautai. Pamaldų 
metu solo giedojo operos solistas 
J. Būtėnas, solistai J. Šeštakaus- 
kienė ir St. Baranauskas, vargo
nais grojo muz. J. Kačinskas ir gie
dojo jo vedamas choras. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė kun. ka
pelionas V. Zakarauskas. Po pa
maldų kolonijos salėje buvo su
ruoštas iškilmingas aktas. Kalbėjo 
gimnazijps direktorius dr. A. Vasi
liauskas, apylinkės pirmininkas 
dipl. agr. J. Daugėla ir kiti Vakare 
tėvų komitetas suruošė abiturien
tams linksmą pobūvį. Be to, buvo 
suruošta ir gimnazijos, mokinių 
darbų paroda. Čia daug padėjo 
gimnazijos mokyt, dipl. inž. Mulo- 
kas. Paroda vėliau buvo perkelta 
į Hochfeldo koloniją. į

Augsburgo lietuvių 4 gimnazija 
pastaruoju laiku gavo patalpas 
mieste, bet tik pirmosioms ketu
rioms klasėms. Mokinių yra per 
šimtą. Iš 20 baigusiųjų dauguma 
numato studijuoti techniką, kiti me
diciną ir humanitarinius mokslus.

Augsburgas. — Haunstettene 
gražiai atšvęsta Motinos Diena. 
Pamaldas laikė ir pamokslą sakė 
kun. kapel. V. Zakarauskas. Gie
dojo solistai J. Šeštakauskienė ir 
A. Paukštys, smuiku grojo A. Ja- 
kavičius ir vargonais A. Šimkus. 
Kolonijos salėje buvo suruoštas 
minėjimas mokykliniam jaunimui. 
Kalbėjo inž. Jurskis, įdomią paskaitą 
skaitė prof. dr. A. Šapoka, kūrybą 
skaitė dramos aktoriai V. Žukaus
kas ir R. Medelis. Vaikų darželio 
vaikai suvaidino minėjimui pritaiky
tą vaidinimą, pašoko, padainavo. 
Minėjimą pravedė vaikų darželio 
vedėja Trinkauskienė. Buvo su
ruoštas ir mokslo metų užbaigimo 
minėjimas, dalyvaujant mdkiniams, 
mokytojams, tėvams*?? svečiams.

Kemptenas. — Muziko P. Armo- 
no neseniai suorganizuotas kolo
nijos ansamblis pirmąkart Visuo
menei pasirodė balandžio 13i d. 
Kruopščiai dirbdamas, muz. Armė
nas paruošė plačią ir įvairią pro
gramą. Klausytojai išgirdo 10 
mišraus choro dainų, 4 vyrų cho
ro, vyrų oktetąMr moterų sekste
tą. Gražiai sudainavo jaunosios 
kolonijos solistinės pajėgos — Bič- 
kienė ir Daugėlienė, kurios, be 
solo dainų, klausytojams pasirodė 
keliais duetais ir sekstete. Mokyt. 
Špokevičiūtės vedama gimnazijos 
mokinių grupė pašoko tautinius 
šokius. Akompanavo J. Kolupai- 
lienė.

— Laisvųjų aukštųjų kursų rė
muose prof. Kolupaila pradėjo an
trą paskaitų ciklą „Skaičiavimo 
technika". Toliau numatoma su
ruošti eilę kitų paskaitų’ ciklų, 
kurių skaityti kviečiami profeso
riai, gyveną Kemptene ir kitur.

K. Da.

Weidenas. — S. m. balandžio 2 
d. vietos lietuviai suruošė vakarą. 
Buvo rodoma Čiurlionio atkurta 
ir Petriko režisuota operetė. Gra
žiai pasirodė tautinių šokių šokė
jai ir vyrų kvartetas, vedamas Po
lio.

Vakarą tenka laikyti visai pa
vykusiu. Kai kurių programos nu
merių publika prašė pakartoti po 
kelis kartus. J. Vaitiekūnas

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS 
HANAU LIETUVIŲ STOVYKLOJE

Šių metų birželio mėn. 4 — 6 
dienomis Hanau lietuvių stovyk
loje šaukiamas Vokietijoj ir 
Austrijoj esančių lietuvių kat. 
kunigų rekolekcinio — studijinio 
pobūdžio suvažiavimas.

Visi Vokietijoj ir Austrijoj- 
esantieji lietuviai kunigai kvie
čiami jninėtame suvažiavime daly
vauti./

Kan. F. Kapočius
Šv. Sosto Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj
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Sportas
Red. V. Gerulaitis

Mūnchenas. — IV. 13 įvyko sta
lo teniso rungtynės tarp UNRRA 
108 — Turnerschaft. Rungtynes 
laimėjo UNRRA santykiu 6:2. 
Komandą sudarė: Garankštis, Paš- 
kauskas, Žumbakis, Aukštakalnis, 
Mickus ir Bogles.

IV. 14 UNRRA'os patalpose įvy
ko D.P. stalo teniso pirmenybės, 
dalyvaujant Mūncheno, Berchtes- 
gadeno, Memmingeno ir Lands- 
huto stalo tenisininkėms—ams. 
Vyrų vienetą laimėjo Garankštis, 
baigmėje nugalėjęs Rubinšteiną 
3:1. Trečią vietą iškovojo Paš- 
kauskas, nugalėjęs Butkų (Lands- 
hutas). Moterų vieneto laimėtoja 
išėjo Plenaitė (ASK), visas savo 
varžoves nugalėjus po. 3:0.

Lietuviai — Estai 7:2
Pirmasis mūsų (Augsburgo) fut

bolininkų pasirodymas paliko 
tikrai gerą įspūdį. Sveikintina, kad 
komanda buvo papildyta visa eile 
jaunų žaidėjų, kurie ir teikia daug 
vilčių mūsų futbolo išaugimui.

Mūnchenas — Mūhldorfas 2:2
Bokso rungtynės tarp kombinuo

tų Mūncheno ir Mūhldorfo ko
mandų pasibaigė lygiomis. Pir
moje poroje Stupelis (M. liet.) 
prieš Brachmanį (latvis) visiškai 
lygioje kovoje pralaimėjo. Tik 
Marozevičius, * puikiai sukovojęs 
prieš Gerkę, atitaisė Stupelio klai
dą, laimėdamas antrame raunde 
technišku nokautu. Severinas 
kaip ir paprastai, pasirodė su sa
vo puikia technika. Jo priešas 
Ruikis turėjo sutikti su technišku 
nokautu, nors ir trečiam raunde. 
Pasekmė 2:1 mūncheniečių naudai. 
Tik paskutinėje poroje Medučiui 
(Mūhldorfas) laimėjus prieš Gra
bužių taškais, rungtynės baigėsi 
2:2.

Augsburgas
Surengtame Baltijos tautų bokso 

vakare dalyvavo ir penki lietu
viai.* Kai kuriems iš "jų (Morkū
nui, Kankanui) teko išgyventi pir
mąjį ringo krikštą. Nežiūrint to, 
mūsiškiai pasirodė gana puikiai, 
tik dėl didelės nesėkmės keletas 
laimėjimų išsprūdd iš mūsiškių 
rankų. Sakysim, žymiai geresnis 
Mataitis dėl sužaidimo, pagal tei
sėjų sprendimą nutraukus rung
tynes, pralaimėjo prieš Kuir (estą).

Antroje poroje Morkūnas dėl 
treningo stokos, o dar daugiau 
dėl neprityrimo pralaimėjo taš
kais prieš Joa (estą), tačiau tai 
pilnai pateisina jo pirmasis pasi
rodymas.

Saldaitis taip pat buvo fortūnos 
apleistas. Jau pirmojo raundo 
gale, leisdamas stiprius apatinius 
smūgius išsimušęs ranką į priešo 
alkūnę, _ buvo priverstas kapitu
liuoti.

Antrasis bokso naujagimis, Kau- 
karis, pasirodė taip pat gerai. Ir 
tik po lygios kovos pralaimėjo 
estui — Valba.

Augsburgo boksininkų kertinis 
akmuo Severinas ir šį kartą pasi
liko nepajudinamas. Jis ir vėl 
blykstelėjo savo meistriška tech
nika ir taktika prieš stiprų Eglitį 
(latvį). .

Padėka
Visiems, užjautuslems mus di

džio sielvarto prislėgtus, miras 
brangiam ir nepamirštamam vyrai 
ir tėvui a. a. Vaitiekui Bortke- 
vičiui, nuoširdžiai dėkojame.

Padėka
Ponui Br. Keturakiui, p. p. bro- 

lams Bakūnams, p. J. Budrevičiui, 
Liubeko ir Hanau stovyklų spor
tininkams, padėjusiems mano žmo
nai ir man gydantis ligoninėje, 
nuoširdžiai dėkoju.

Artūras Cenfeldas

SKAUTU ŽODIS
Opiaisiais

Kartais labai gražių tikslų są
jūdžiai faktiškai nepasiekia jokių 
pozityvių rezultatų arba duoda 
net priešingų — sukelia ginčus, 
nesantaiką ir palieka tik kartėlį 
bei nusivylimą. Priežasčių tokių 
reiškinių būna įvairių, bet keletas 
yra nuolat besikartojančių: 1) 
stoka precizuoto ideologijos api
būdinimo, kas leidžia sudarinėti 
net visai savo tarpe nesuderinamas 
tos ideologijos interpretacijas, iš 
ko kyla ideologinė kova viduje, 
2) stoka tiksliai apibūdintos darbo 
plotmės, kurios privalo laikytis vi
si tokio sąjūdžio dalyviai, iš kO 
taip pat kyla nesutarimai, 3) są
jūdžio didesnės ar mažesnės daly
vių dalies bandymai per tokį są
jūdį siekti dar ir kitų, sąjūdžiui 
svetimų, tikslų, 4) organizaciniai 
trūkumai ir 5) nesugebėjimas iš
laikyti tokiam sąjūdžiui daromos 
linijos ir taktikos tiek savo vi
duje, tiek ir santykiuose su kirais 
veiksniais, su kuriais toks sąjūdis 
neišvengiamai turi sueiti į sąlytį 
vienu ar kitu atžvilgiu.

Mums, po įvairių pergyvenimų 
ir patyrimų vėl atkuriant lietuvių 
skautų organizaciją, labai svarbu 
iš karto ją pastatyti ant tvirtų pa
grindų ir nepalikti vieks minė
tiems reiškiniams. Dėl to pravartu 
šiuo metu pasvarstyti šiuos daly
kus liečiančius klausimus ir rasti 
tinkamą jų sprendimą.

1. Ideologijos interpretacijos 
reikalas

Įvairių sąjūdžių iedologijos ne 
visos lygiai palieka galimybės 
skirtingoms jų interpretacijoms. 
Juo tokių sąjūdžių ideologiniai pa
grindai- siauresni ir konkretesni, 
juo mažiau įmanomos labai skir
tingos interpretacijos, o juo pa
grindai platesni ir mažiau konkre
tūs, juo interpretacijos gali būti 
įvairesnės ir skirtingesnės. Pvz., 
plati demokratijos sąvoka le'džia 
sudaryti liberalinę, krikščionišką
ją, socialistinę ir dar kitokias de
mokratijos interpretacijas, bet 
siauresnės krikščioniškosios ar
ba socialistinės demokratijos są
vokos jau tiek plačių ir skirtingų 
interpretacijų neleidžia.

Žiūrėdami į skautų ideologiją, 
turime pripažinti, kad ji yra tokio 
labai plataus pagrindo, nes ji ski
riama auklėti įvairių tautų, rasių 
ir konfesijų jaunimui. Tasai ideo
loginių pagrindų platumas ir ben
drumas ir leidžia ją įvairiai inter
pretuoti.

Sis skautų ideologijos ypatumas 
turi ir gerų, ir mažiau pageidauja
mų ypatumų. Iš vienos pusės tai 
įgalina skautybę visame pasaulyje 
pritaikyti, bet, jei viename ku
riame krašte pradedama ta ideolo
gija labai įvairiai interpretuoti, tai 
sukelia tik nenaudingus ginčus.- Ir 
mūsų pačių tarpe kartais iškylą 
nesutarimai dažniausiai iš tikrųjų 
glūdi ideologijos interpretacijos 
skirtumuose.

Ką gi tad turime daryti, kad 
tokių dalykų išvengtume?

Būtų klaidinga manyti, kad, ku
riant skautybę, buvo šis dalykas 
nepastebėtas ir palikta tokia spra
ga. Jei tokių ideologinių skirtybių 
susidaro, tai tik todėl, kad užmirš
tama, kokių principų laikantis 
skautybės ideologijos bendrieji 
dėsniai privalo būt. konkretizuo
jami. O jų konkretizacijai duota 
aiški kryptis — jie turi būti kon
kretizuojami pagal skautų sistema 
auklėjamojo jaunimo konfesiją ir 
kultūrines bei tautines tradicijas. 
Šio dėsnio ir turime laikytis, jei

Sktn. A. Gražlūnas 

klausimais
norime išlaikyti neiškraipytą skau
tų ideologiją.

Šiam reikalui būtinai reikalinga 
paruošti oficiali pakankamai plati 
ir precizuota lietuvių skautų ideo
logijos interpretacija, privaloma 
visiems, kas dirba šioje organiza
cijoje. Jei be panašių ideologijos 
komentarų negali išsiversti net 
sąjūdžiai, kurių ideologijos pobū
dis neleidžia perdaug individualiai 
tą ideologiją komentuoti, tai juo 
labiau be jos negali išsiversti 
skautai. Tokia oficiali ideologijos 
interpretacija, neleisdama įvairių 
individualinių požiūrių skelbti 
skautų ideologijos dėsniais, už
kirstų kelią daugeliui nereikalingų 
nesusipratimų ir ginčų.

2. Darbo plotmė
Praktiniame darbe labai įvairios 

reikšmės turi ne tik ideologiniai 
to darbo pagrindai, bet ir kokioj 
plotmėj praktiškai darbas dirba
mas. Tai svarbu net tuose sąjū
džiuose, kur tarp dalyvių jokiais 
atžvilgiais nėra didesnių ideologi
nių ir visuomeninių skirtumų, o 
juo labiau svarbu ten, kur jų yra. 
Gali būti didelių pažiūrų skirtumų 
į artimuosius praktinius tikslus, 
vidaus ir išorinius santykius, tak
tiką ir t. t. Skautų darbe, kur tarp 
dalyvių yra įvairių, kartais ir ga
na žymių skirtybių, tokios aiškios 
ir visiems dalyviams priimtinos 
darbo plotmės klausimas ypačiai 
aktualus: tokios visiems priimtinos 
plotmės nesuradus, organizacija 
turės gyventi nuolatinį vidaus ne
sutarimą.

Mums tas klausimas dar ak
tualesnis dėl istorinio palikimo, 
dėl kurio ne visi vienos nuomonės.

Norėdami surasti, tokią visiems 
priimtiną bendro darbo plotmę, 
turėtume savo veikloj išlaikyti 
keletą būtinų šiuo atveju sąlygų:

1) Visi sąjūdžio dalyviai pri
valo priimti vieną ir tą pačią 
skautų ideologijos interpretaciją 
ir lojaliai jos laikytis, atsisakyda
mi nuo tendencijos savo indivi
dualias interpretacijas skelbti.

2) Praeities dalykai, kiek jie ne 
visiems priimti, privalo būti iš 
šios dienos darbo ir santykių iš
jungti: vieni privalo atsisakyti 
bandymo jais dar ir toliau rem
tis arba iš tos praeities sudarytų 
santykių bandyti išpešti dar sau 
šiokios ar tokios naudos, o an
trieji — tokiomis sąlygomis pra
eities dalykus taip pat palikti ra
mybėje. Ne visiems priimtiniems 
praeities dalykams atstovaujantie
ji privalo suprasti, kad tie, kurie 
ano meto sąlygose su kai kuo ne
sutiko, šiandien juo labiau nesu
tiks, o nuo darbo taip pat neat
sisakys dėl ft>, kad kas nors iš
kiš kokį jiems nepriimtiną daly
ką, tad, minėtų sąlygų neišlai
kant, nesutarimai būtų neišven
giami.

3) Visi skautų darbuotojai no 
tik patys lojaliai privalo laikytis 
bendrojo nusistatymo, kad skautų 
organizacijos niekas nenaudotų 
laimėti jaunimui tokiems tikslams, 
kurie su skautybę neturi nieko 
bendro, bet ir kovoti su kiekviena 
tokių pastangų apraiška viduje ir 
iš šalies.

4) Visi organizacijos nariai pri
valo vienas kito atžvilgiu laikytis 
griežtos tolerancijos dėl ne skau
tų ideologijos, bet įvairiose kitose 
srityse skirtingų įsitikinimų, o iš 
antros pusės tų savo skirtingų 
įsitikinimų skautų darbe ir orga
nizacijoj visi privalo viešumon ne
kelti ir jais nesivaduot'.

Pastebėtina, kad šios sąlygos ne 
tik formaliai visų privalo būti 
priimtos, bet ir faktiškai išlaiko
mos. Koks nors nenuoširdumas 
šiuo atžvilgiu ne tik labai peikti
nas, bet ir didžiai žalingas.

3. Pašaliniai tikslai organizacijoje
Ne kartą atsitinka, kad paskiri 

nariai, arba jų grupės organizaci
niam darbe sau pasistato organi
zacijai visai svetimų idėjinio, or
ganizacinio, o dažnai ir grynai as
meninio pobūdžio tikslų. Net jei 
tie tikslai kartais nėra visiškai blo
gi, būdami tik siauro rato ar paski
rų asmenų, sukelia įvairius nedar
numus organizaciniam gyven:me,

WOrzburgo lietuvių pradžios m okyklos mokiniai pamokoje

„Skautiškuoju keliu“
Tokiu pavadinimu „Tėviškės 

Garso" - š. m. Nr. 14 buvo įdėtas 
J. Sakalo straipsnis. Jo atsiradimo 
priežastimi, kaip autorius pažymi, 
yra „Žiburiuose" š.m. Nr. 12 įdė
tas mano straipsnis „Skautai". 
Straipsnyje „Skautiškuoju keliu" 
paliečiamos bendros mintys skau
tų klausimu, ir dalis to straipsnio 
skirta lyg ir diskusijoms dėl mano 
pareikštų kai kurių minčių.

P. J. Sakalas, iš mano straipsnio 
padaręs saviškas išvadas, jas aiš
kina, „diskutuoja". Maža to, tas 
savaip padarytas išvadas priskiri 
damas mąn, jas dar palygina su 
kokiais tai Lohsės ir Kalinino pa
reiškimais. Nieko sau ... Tatai 
leistų, žinoma, bendrai su p. J. 
Sakalu nesileisti į kalbas. Bet pats 
klausimas yra svarbesnis, negu 
asmeniškas reikalas, dėl to čia 
trumpai apie tai paaiškinsiu.

„Skautiškuoju keliu" straipsnio 
autorius nepatenkintas dėl mano 
pasisakymo, jog „atrodo, visiems 
suprantama, kad čia vykdomas 
skautų organizavimas * neturėtų 
būti išvedamas kaip tęsinys buv. 
neprikl. Lietuvoj paskutinį de
šimtmetį, atseit, buv. suvalstybin
tos skautų organizacijos”, ir daro 
išvadą, kad tai yra siūlymas 
„išbraukti neprikl. Lietuvos skau
tu gyvenimo dešimtmetį".

Iš kitų mano straipsnyje dėsto
mų minčių yra aišku, kuria prasme 
taip esu pasisakęs, būtent, kad tą 
laikotarpį, kuriame dėl skautų 
turėjome didelių nesutarimų, reik
tų palikti šventoje ramybėje, taigi 
ir tęstinumo nedaryti. Tačiau bū
dinga, kada randasi žmonių, kurie 
net dėl tokių sąlygų piktinasi. Jie 
bando tą padėtį teisinti, skaičiuo
ja nuopelnus, o tūli skautų veikė
jai net atkakliai kovoja dėl išlai
kymo turėtų „pozicijų”. Labai 
gaila. Visa tai pačią organizaciją 
itato į tokią padėtį, kad ji negalėtų 
itlikti taip svarbių uždavinių, ku- 
iuos jai stato lietuviškieji reikalai. 

o blogumas išauga juo labiau, kad 
tokius tikslus statosi paprastai 
žmonės be pusiausvyros ir takto, 
bet beveik visuomet su energija. 
Tokių žmonių nedisciplinuota dva
sia sukuria šmeižtus, intrigas, kli
kas ir paverčia griuvėsiais visą 
nuoširdžiausią kitų darbą. Tokie 
žmonės netveria savo kaily, kol 
savo energijos kur nors nepritai
ko. Jie tai čia, tai ten išnyra ir 
su aistra ima veikti, kol viską, ta
riamai bestatydami, sugriauna, o 
paskui nueiną sau,, palikdami 1c 
tiems likviduoti ju apgailėtiną pa
likimą.

Su tokiais veikėjais mes jau tu
rime patyrimo ir žinome, kokio? 
jų veiklos pasekmės, dėl to labai 
pravartu būti apdairiems, kad ko
kie nors be takto, nuovokos ir 
saiko žmonės iš pat pradžių ne
suardytų vi so darbo.

Iš mano pasisakymo, kad „da
bar gal ir neblogos būtų sąlygos 
padaryti skautų organizacijai re
viziją: panagrinėti, padiskutuoti 
atskirus jos momentus, pradedant 
pačiu pavadinimu, uniformomis, 
programomis, baigiant veikimo 
pasireiškimais" p. Sakalas, panašiai, 
kaip anksčiau, daro išvadą, kad 
tai esą siūloma, ,,pakeisti skautų 
organizacijos veidą ir turinį". Or
ganizacijos pagrindus, taigi veidą 
bei tuęnį, paprastai sudaro jos 
ideologija arba tikslas, kurio sie
kiama. Ideologiniai skautų organi
zacijos pagrindai yra aiškiai nu
statyti jos kūrėjo B. Powellio, jie 
gal tik nedetalizuoti, ir apie jų 
keitimą netenka kalbėti. Pakei
timai galėtų būti išvesti, kaip savo 
straipsnyje rašiau, organizacijos 
formose, veikimo metoduose. Duo
siu pavyzdį. Mūsų skautai prie 
peties nešioja kaspinėlius, vad. 
skalpais. Kokia gi tų skalpų kilmė? 
Ji grynai egzotinė, ir būtent: lau
kinėse tautose, kai tarp savęs 
kovodavo, vyrai, nuveikę priešą, 
nuo užmuštųjų galvų nulupdavo 
odeles; kiek kuris vyras nužudy
davo priešų, tiek jis tų galvos ode
lių, skalpų, prisisegdavo prie pe
ties, pasididžiavimo ženklan.

Mūsų tautai, neturėjusiai nieko 
bendro nei su tokiais kraštais, kur 
taip vykdavo, nei su tokiais 
veiksmais, tokie ženkleliai, nors 
juos ir perkeltoje prasmėje aiškin
tum, vis tiek lieka svetimi. Tad 
kodėl mes tokių ir panašių dalykų 
negalėtume pasvarstyti, atseit, 
jiems padaryti „reviziją".

Suprantu. „Skautiškuoju keliu" 
straipsnio autorius norėjo, ypač 
arčiau tų visų dalykų nežinan
tiems žmonėms, paskelbti, kad, 
žiūrėkite, koks pasikėsinimas da
romas prieš skautų organizaciją, ' 
nori net jos pagrindus, „veidą ir 
turinį", pakeisti. Žinoma, taip 
klausimą statant, dalyko išaiškinti 
ar reikalui naudingai patarnauti 
neįmanoma. J. Kuprionis
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J. Butėnas

Europos
likimas Paryžiuje

Gegužės 4 d. keturių užsienių 
reikalų ministerių konferencijoj 
Paryžiuj Molotovas pasiūlė ameri
kiečiams, anglams ir prancūzams 
sutikti su jugoslavų reikalau
jamomis sienomis Venecijos Džiuli- 
jos srityje. Už tai jis, sovietų užs. 
reik, ministeris, nusileisiąs dėl 
Italijos reparacijų ir jos buvusių 
kolonijų. „Mes neprekiaujam žmo
nių gyvbėmis”, atsakė į tai britų 
užs. reik, ministeris Bevinas, ii 
ministerial nesutarę išsiskirstė. 
Tiesa, jie dar susirinks, bet susi
rinkę tegalės konstatuoti, kad kon
ferencijos darbai tebestovi toje 
pačioje vietoje, kaip ir pasitarimų 
pradžioje, balandžio 25 d. Keturių 
konferencija ‘įklimpo — toks yra 
bendras motyvas pranešimų, 
kuriuos telegrafuoja pasaulio spau
dos diplomatiniai korespondentai.

■ Pradėję nuo taikos sutarties su 
Italija, užsienių reikalų ministerial 
nesugebėjo nugalėti nė vienos 
stambesnės kliūties ir nesusitarė 
nė vienu reikšmingesniu klausimu. 
Pirmiausia jie pajudino reparacijų 
klausimą ir užkliuvo už sovietų 
reikalavimo, kad Italija sumokėtų 
jiems ir jų globotiniams Bal-' 
kanuose 300 milijonų dolerių. 
Bymes, abiejų vakarietinių savo 
kolegų palaikomas, tam kate
goriškai pasipriešino. Jis nurodė, 
kad Italija ir taip yra perdaug 
ūkiškai suvargusi, o šiaip taip 
laikosi tik UNRRA’os ramstoma; 
sovietų reikalaujamą sumą fak
tiškai turėtų sumokėti JAV ir į>. 
Britanija. Kad negaištų, ministerial 
tą klausimą tyrinėti pavedė savo 
pavaduotojams; tie ligi pat šios 
dienos dar nesusitarė ir neatrodo, 
kad susitartų. Ne sklandžiau ėjo 
ir su buvusiomis Italijos koloni
jomis Afrikoje. Molotovas pasiūlė, 
kad Tripoliui valdyti patariamosios 
komisijos pirmininkas būtų sovietų 
atstovas. Tasai projektas atsitrenkė 
į Bevino kontra-projektą Tripolį 
su Cirenaika sujungti į vieną ne
priklausomą arabų valstybę JTO 
priežiūroje. Negalėdami rasti ben
dros kalbos ir tuo klausimu, ke
turi ministerial paliko jį susi
gulėti ir perėjo prie Italijos —

Prancūzijos min. pirm. Gouin

Jugoslavijos sienų ginčijamoje 
Triesto — Venecijos Džiulijos 
srityje. Pagal amerikietinį sienos 
projektą, kuris maždaug atitinka 
vadinamąją Wilsono liniją, Italijai 
turėtų tekti Triesto uostas, paves- 
tinas tarptautinei kontrolei, ir da
lis Venecijos Džiulijos su 190.000 
slovėnų. Pagal sovietų pasiūlymą 
siena turėtų eiti maždaug ten, kur 
1914 metais. Jugoslavijai turėtų 
tekti Triestas ir apie 600.000 italų. 
(Tuos skaičius bus turėjęs galvoj 
Bevinas, darydamas gegužės 4 d. 
savo pareiškimą.) Bandydamas gel
bėti padėtį, Byrnes pasiūlė srityje 
tarp jo ir Molotovo siūlomųjų 

Irano ambasadorius Vašingtone H ussein Ala (kairėj) su ambasados 
patarėju dr. Daftary Saugu mo Tarybos posėdžio metu

sienų pravesti plebiscitą, bet ne
atrodo, kad ir tai praeitų.

Diplomatiniai korespondentai 
pesimistiškai praneša apie gilų pa
žiūrų skirtumą tarp Molotovo ir jo 
vakarietinių kolegų, — skirtumą, 
kuris kyląs iš esminių priešingu
mų tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir SSSR užsienių politikos. 
Jau pradedama atvira burna kal
bėti, kad Paryžiaus konferencija 
tolydžio eina į fiasco, kaip ir 
praeitą rudenį užs. reikalų minis
terių konferencija Londone. Skir
tumas tas, kad šios konferencijos 
fiasco fatališkai angažuotų visos 
Europos likimą.

Kokia gi ateitis tuo atveju lauk
tų Europos?

Amerikietiniai šaltiniai skelbia, 
kad Byrnes nelinkęs nei trauktis 
nuo savo užimtos pozicijos, nei per 
ilgai užsisėdėti Paryžiuje. Kad 
jaustųsi turis tvirtą savo politikos 
atramą, jisai į konferenciją, be 
karjeros diplomatų — valdininkų, 
atsivežė ir tokius JAV politikos 
šulus, kaip senato užsienių ko
misijos pirmininką Conally ir įta
kingą respublikonų senatorių Van- 
denbergą. Turėdamas juos prie 
šono konferencijos posėdžiuose, 
Byrnes turi už pečių ir visą ameri
kiečių viešąją opiniją. Tuo būdu 
jo žodis prie derybų stalo darosi 
juo svaresnis. Ligi šiol Bymes ir

buvo pirmasis smuikininkas ke
turių pasitarimuose. Britų delegaci
ja laikėsi rezervuotai, — iš dalies 
gal ir dėl to, kad, kaip gegužės 
5 d. rašė „Observer", Londonas iš 
anksto skeptiškai žiūrėjo į kon
ferencijos pasisekimo šansus. Be- 
vinas tenkinosi palaikydamas Byr
nes, o pats energingai subrusdavo
tik tada, kai būdavo tiesiogiai 
paliečiami britų- interesai Vidur
žemio jūroj, kaip, pvz., buvusių 
Italijos kolonijų likimą aptariant.

Byrnes kišenėj turįs projektą ir 
konferencijos iširimo atsitikimui. 
Jis, atrodo, bus atsisakęs minties 
sudaryti separatines taikos sutar
tis; girdėti, kad kraštutiniu atveju 
jis pasiūlysiąs europines proble
mas pavesti Jungt. Tautų Organi
zacijai, kuri tam reikalui turėtų 
sudaryti specialų organą — Euro
pos valstybių tarybą. Bet greičiau
sia ir pats Byrnes vargiai ar tiki, 
kad toji institucija galėtų būti 
sėkmingesnė, kaip dabar Paryžiuj 
posėdžiaująs organas, kuriam ne
palyginamą svorį teikia JAV daly

vavimas. Į Europos valstybių tary
bos sudarymą veikiau tektų žiūrėti 
kaip į desperatišką formalų ban
dymą gelbėti gaivališkai šlyjan- 
čią padėtį, — kaip į morfijaus in
jekciją beviltiškam ligoniui.

Šia prasme Paryžiaus kon
ferencijos sėkmė ar nesėkmė tik
rai bus raktas į Europos likimą. 
Jos nesėkmė bepaliktų tik vieną 
klausimą — kiek užtruktų pereina
masis dar sutirštėjusio netikrumo 
ir chaoso metas.

BUSIMOJO
KARO VAIZDAS

Gen. Įeit. Francis Tuker savo 
knygoje „Sausumos karo evoliuci
ja ir jo vaizdas ateityje" (The 
Pattern of War-Evolution of Land 
Warfare and its Future), išanali
zavęs praeities 2000 metų karo 
metodus, rašo:

„Siame karo periode raketų pa
galba atominės bombos bus išme
tamos stratosferon, iš anksto duo
dant joms reikalingą kryptį arba 
vairuojant, jas radijo pagalba. Jos 
kris už keleto tūkstančių kilo
metrų tiksliai ten, kur reikalinga. 
Jų veikimas bus daug kartų žiau
resnis, negu tų atominių bombų, 
kurios buvo panaudotos šiame 
kare Japonijoje. Per trumpą laiko-

tarpį keletas tokių raketų, kurias 
mes turime, sunaikins viską ant 
tūkstančių kvadratinių kilometrų 
žemės paviršiaus, nežiūrint to, kad 
lig šiol jos nėra tinkamos sprog
dinimams ore."

Vargšo žmogaus uranijus. „Vie
toj uranijaus naudodamos žino
mąjį sunkųjį elementą torijų, ran-
damą pietinės Indijos smėlyje ir 
daugelyje kitų pasaulio vietų, ne
turtingosios tautos savo reikalams 
galės pasigaminti branduolinės 
(atominės) energijos."

„Rytoj bus vienintelė saugi pa
saulyje vieta tik giliai po žemės 
paviršiumi. Karas užeis staiga, be 
jokio įspėjimo, kritus pirmajai 
atominei raketai. Didelės maisto 
atsargos turi būti laikomos pože
miuose. Tuose pačiuose požemiuose 
turi būti pasiruošta maisto gamy
bai grynai cheminiu būdu, nes ant 
žemės paviršiaus negalės egzis
tuoti net augalinė gyvybė."

„Maisto atsargos turi būti pa
kankamos praleisti karui, o kai 
kurių maisto medžiagų turi būti 
galimybė papildyti, ypač puolimui 
parinktose vietose. Maisto tieki
mas, žinoma, negalės būti vyk
domas viršumi vandens plaukian
čiais laivais, nes jie vandens pa
viršiumi negalės plaukti arba lai
kytis uostuose dėl plačiai veikian
čios brahduolinės atakos raketo
mis ir lėktuvais nešamdmis bom
bomis."

„Tiekimas gal ir bus įmanomas 
povandeniais laivais, bet ir tai 
sunkiai, nes šie tam tikram laikui, 
iškraunant krovinį, turi iškilti į 
paviršių. Tat tiekimui lieka tik 
viena priemonė — lėktuvai ir oro 
keliai".

Vienintelis tikras saugumo lai
das. „Mažosioms tautoms bei valsty
bėms lieka tik viena tikra sau
gumo galimybė — atsisakant savo 
pilnojo nepriklausomumo (su
verenumo), jungtis su kitomis ma
žomis arba didelėmis valstybėmis, 
tikslu sudaryti pakankamai didelę 
teritoriją, kad būtų galima išsi
dėstyti ir tinkamai išnaudoti savo 
karinį pajėgumą.

,,Tuo tarpu, kai Rusija, Sibiras, 
Kinija, Indija, Amerika, Viduriniai 
Rytai, Afrika ir Australija turi 
pakankamai erdvės žemės pavir
šiuje, Vakarinei Europai tenka vil
tis jos gyventojų protinėmis jė
gomis, išlaikant vadovavimą bran-
duolinės energijos gamyboje prieš 
galimus priešus."

Generolas sako: „Bus ieškoma 
kalnuotų sričių, tikslu giliai šsi- 
rausti po žemių masėmis ir suma
žinti bombardavimo nuostolius."

„Tarp didelių požeminių pra
monės sričių ir šaudymo platformų 
bus požeminiai tuneliai, jungia
mieji keliai ir erdvėje oro linijos. 
Sausumos keliai negalės būti nau
dojami, nes jie bus bombardavi
mais sunaikinti."

Kalnuose saugu. Aprašydamas 
galimą branduolinę energiją, ve
damo karo taktiką bei strategiją, 
gen. Tuker pabrėžia: „Kalnų 
užtvara, prie kurios pajėgi tau
ta gali sulaikyti galingo priešo 
krašto užpuolimą, dabar įgyja 
didesnės reikšmės. Kalnų raukšlėse 
bei vingiuotuose tarpekliuose ga
lima rasti saugių vietų prieš bran
duolines bombas."

„Oro keliai — nusileidimo aikš
tės sunkiajai aviacijai turės būti 
lygiai gerai ginami, kaip ir kalnų 
užtvaros. Ginamoji aviacija bus 
talpinama kalnų tvirtovių srityje, 
požemių garažuose."

„Pagrindinės puolamosios jėgos 
bus aviacija ir oru perkeliamos 
žemyno karo pajėgos. Šiandieninio 
pobūdžio sausumos kariuomenė 
jau atgyvenusi savo amžių."

„Kai branduoline energija veda

mas karas taps visiškai pilnai iš
rutuliotas, karo laivynas galės gy
vuoti tik su sąlyga, jei bus atrasta 
nepaskandinamo laivo konstruk
cija."

Tačiau gen. Tuker sako: Sian 
dien ir per keletą ateinančių metų 
karo vaizdas dar nepasikeis taip 
radikaliai, kaip aš čia pavaizda
vau. Dar mes neįstengiame didžių
jų raketų siųsti pakankamu 
tikslumu, kad pataikytume į mies
tus, pramonės įmones arba uostus. 
Pramonė, tinkamai išskirstyta ir 
maskuota dideliame žemės plote, 
turi pakankamą pagrindą išlikti 
nesunaikinta".

Tarptautinis tyrinėjimas. Gen. 
Tuker siūlo įsteigti tarptautinę 
mokslų (tyrimų) instituciją, kuri 
nuolat vadovautų daugeliui nepri
klausomų tautinių, grupinių ar 
individualinių tyrinėjimų darbų 
branduolinės energijos mokslų 
srityse.

Jis priduria, kad esąs vienas 
vienintelis būdas užkirsti kelią 
ateities karams, būtent — kartą 
ant visados išjungti tautines vals
tybes bei ambicijas ir visoms 
tautoms leisti nevaržomai reikštis 
visame pasaulyje.

Gen. Įeit. Tuker vedė ligi per
galės 4-ąją Indijos diviziją; jos 
garbingas žygis prasidėjo prasi- 
laužiant prie El-Alameino ir pa
siekė savo kulminacijos tašką 
išvejant vokiečius iš Tuniso. Trum
pą laiką pabuvęs kaip G.O.C. Cey- 
lone, jis vadovavo 4-ajam korpu
sui, kurio trys divizijos paskuti
nėse Burmos operacijose gar-* 
bingai nušlavė 28-ąją japonų 
armiją.

Iš „Daily Mail" (1946)
vertė Antum

Gen. W. Anders
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