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ŽMONĖS

Vakarų demokratijai sutriuški
nus nacinį tautų kalėjimą, ir 
mes, tremtiniai, sulaukėme švie
sesnės dienos — mums buvo vė 
grąžintos žmogaus teisės ir leiste 
jomis naudotis. Mums buvo su
darytos visos sąlygos reikiama 
tvarkytis savo tautinius, visuo
meninius bei kultūrinius reikalus 
kunti savo kultūrinius sambūrius 
mokyklas ir spaudą.

Susidarius tokioms sąlygoms, 
reikėjo ir įvairių sričių darbininkų 
Ir reikia pasakyti, kad jų atsirado. 
Tiesa, 'pirmomis pokario dienomis, 
karo sugriautame pasauly ir dar 
tremtinio sąlygose darbas buvo 
nelengvas, o kartais net ir labai 
sunkus. Vis dėlto į darbą buvo 
kibta. Matydami gyvą reikalą, 
dauguma nesibaidė .jokių sunku
mų, nereikalavo ypatingų sąlygų, 
neturėjo jokių pretenzijų, kad rei
kia imtis kuklaus darbo, nežadan
čio pasodinti į aukštą sostą. De
ja, ne visi buvo taip nusiteikę. 
Dalis buvo pailsusių, išmuštų iš 
vagos, /ir jie jau nepaslinko 
griebtis darbo. Atsirado net vienas 
.kitas, kuris tarė, jog būtų negudru 
imtis tokio „neapsimokančio“ dar
bo, ir ieškojo „apsimokančio“. O 
dar daugiau buvo skeptikų, kurie 
netikėjo, kad bus * įmanoma ką 
nors padaryti.

Laikas ėjo, gyvenimas riedėjo

Soesto stovyklos lietuviai šoka „šustą"

savo keliu. Ir be visų skeptikų 
pagalbos darbas įėjo į vagą ir va
romas tolyn.

Štai, ir pasijuto galiausiai tam 
tikra dalis žmonių bestovį ne gy
venimo bei darbo prieky, be 
uodegoj, niekieno nepasigendami, 
nebesulaukią nei kepurių prieš 
juos nuvožimo, nei pasiteiravimo 
jų svarios nuomonės. Ir, kai jie 
tai pastebėjo, — nepatiko ta 
jiems didžiai: nėra tiesiog draus 
mės, pagarbos prasėdėtoms kel
nėms ir ligi pluksnakočio nurašy
toms plunksnoms, žinomam var
dui, turėtam titului, plikai gal
vai . . . Ak, daug kam — visko 
čia ir neišskaičiuosi!

Suprantama, kad garbioji dimi
sija sujudo. Ką tie jauni arba ben
nauji, be „vardo“ ir „formato“ 
vyrai prasimano!

Taip nusiteikusi, garbioji dimisi
ja ateina į tų mažo formato vyrų 
darbovietę ir pradeda tėvišką po 
kalbi. Nekuklu esą, užsikniaubu 
ant savo darbo, šnirpšti ir, pia 
einant pro šalį senai prityrusia 
galvai, nenuvožti kepurės, nepa
klausti tos galvos svarios nuomo
nės, nepasiūlyti jai sėstis savo 
vieton, o pačiam neatsistoti kuk
liai šalia.

Iš šalies žiūrint, atrodo labai 
galimas dalykas, kad tie ’ponai 
moka prašmatnių dalykų. Gera bū

Soesto (Westf.) UNRRA’os direktorius A. H. Fuchs ir vadovybė tarp lietuvių chorisčių ir pradžios 
mokyklos mokinių K

tų juos pamatyti ir išgirsti. Bet 
atrodo, kad tai padaryti niekas 
jiems nekliudo. Jei jie nedaro nie
ko, tai greičiausiai todėl, kad jiems 
pirmoj eilėj ne tiek rūpi pats 
reikalas, kiek patrauklu dar kar
tą savo širdį padžiuginti, jog jie 
štai vėl stovi prieky.

Žinoma, likimo nuskriaustam 
žmogui padaryti vieną širdį džiu
ginantį malonumą — patrauklus 
dalykas. Deja, ką sugeba padary
ti tie .jauni ar nauji vyrai, mes 
jau matome, o ką šiose sąlygose 
sugebėtų padaryti tie „buvę žmo
nės" — nežinome. Čia ir atsiranda 

nepatraukli rizika, kad tiems „bu
vusiems žmonėms" šiose sąlygose 
gali taip sklandžiai viskas neišeiti, 
kaip tai buvo anais laikais, kai 
jie turėjo kitas darbo sąlygas ir... 
buvo jauni bei neprityrę.

Pagaliau pastebėtina, jog jie da 
rosi gana nesimpatingi, kai, jokio 
konkretaus tos ar kitos srities 
darbo nedirbdami, pretenduoja 
tose srityse pasakyti savo spren
džiamą žodį ir tas sritis patvar
kyti. Niekas nepretenduoja, kad 
jie šiuo ar kitu reikalu neturėtų 
savo nuomonės ir jos nepasakytų, 
jei to nori, bet vargu kas kreips 
dėmesį, jei kas, savo iškasamąja 
praeitim remdamasis, reikš labai 
dideles pretenzijas patvarkyti tos

srities šios dienos darbininkus, ku
rioj jie kitą kartą dirbo. Daug iš
mintingiau būtų, jei visa gar
bioji dimisija nuliptų nuo savo 
aukštų sostų ir imtųsi darbo. Jo 
yra, ir niekas jo dirbti nekliudo, 
jei tik bus į tą darbą ateinama 
be perdėtų pretenzijų. Kai jie pa
sirodys konkrečiam darbe visa 
galva ar net ir dviem praaugę, 
tai neabejotinai mūsų visuomenė 
bus tokia apdairi ir protinga, jog 
pastatys juos ten, kur jie stovėti 
pasirodys nusipelnę. O jei jie ir 
toliau, nieko konkretaus nedirb
dami, rodys tik savo pretenzijas 
ir nusiskriaudusių žmonių veidus, 
jie liks ir toliau ten, kur dabar 
stovi — viso gyvenimo uodegoj.

Faustas Kirša

PETELIŠKĖS
Žaliuos laukuos žiedų taurelių vaistais — 

Medum ir vynu peteliškės svaigsta.

Ir ant kapų, kur partizanų karstai, 
Kaip našlės juodos peteliškės narstos.

Štai sidabrinė nutūpė ant žiedo:
Taurėn rasa kaip ašara nurieda.

Ant obelų, kur žiedas žiedą puošia,
Ir peteliškių marguliuoja puokštės.

Ir tu, širdie, drebi kaip peteliškė
Be Lietuvos, be džiaugsmo, be namiškių.

Ir vienąkart taip norisi sudegti, 
Kaip peteliškei prie žvakutės naktį.
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ŽIBURIAI

Vaivada

Vokietijos krikščioniu politines kryptys
Tuštumoje, kurią paliko Vokie

tijos gyvenime nacionalsocializmo 
sutriuškinimas, politinio žmonių 
pasireiškimo tuštuma buvo visuo
tinė, nes atėjęs prie politinio gy
venimo vairo nacionalsocializmas 
atsinešė viską savo; kas kitų toj 
srity buvo sukurta, viską sunai
kino. •

Vakarų demokratijų atnešta po
litinio gyvenimo laisvė vėl davė 
galimumo demokratiškais princi
pais pradėti organizuoti Vokieti
joje politinius vienetus — politi
nes partijas.

Greitai buvo duotas galimumas 
pradėti atsikurti senoms socialis- 
tiškai marksistinėms partijoms: 
komunistams ir socialdemokratams, 
kurių abiejų bendradarbiavimas po 
kelių mėnesių įbrido į tragišką 
klampynę.

Liberalinės tendencijos, paėmu- 
sios pagrindu demokratinį princi
pą, organizuojasi) į atskirą partiją, 
kuri įvairiose zonose turi atskirus 
pavadinimus, bet paskutiniu laiku 
pradeda ir tame punkte susivieno
dinti. Jos sumezga savo ryšį su 
veimarinėje Vokietijoje buvusia 
stipria liberalų partija ir, pasimo
kiusios iš klaidų, prie senų tradicijų 
jungia naujus pasikeitusių sąlygų 
elementus.

Krikščioniškai socialinės doktri
nos išpažinėjai priešnacinėje Vo
kietijoje turėjo 2 partijas: Centro 
partiją ir Bavarijos liaudies par
tiją. Si pastaroji savo veikla apė
mė tik Bavariją. Bavarijos landtage 
ji buvo stipriausia partija ir be
veik visą laiką buvo valdančioji 
Bavarijos partija. Centro partija 
savo veikla apėmė likusią Vokie
tijos dalį. Koalicijoje su socialde
mokratais ji valdė Prūsiją ir davė 
kelis kanclerius centrinei Reicho 
vyriausybei.

Sutriuškinus nacizmą, nei Cen
tro partija, nei Bavarijos liaudies 
partija nebeatgijo savo senaisiais 
vardais. Berlyne, rusų zonoj, Ba
varijoj, šiaurės ir vakarų Vokieti
joj ji pradėjo atsikurti kaip krikš
čionių demokratų unija, Badene — 
krikščionių socialų liaudies par
tija, tačiau abi unijos — susivieni
jimai turi tą pačią ideologinę bazę.

Organizacinio vieningumo šie 
politiniai vienetai dar neturi, nes 
tam iki šiol trukdo Vokietijos pa
dalinimas zonomis ir administraci
niai padalinimai pačiose zonose. 
Tačiau jau yra padaryti žygiai su
daryti vieną organizaciją ameri
kiečių zonai; taip pat sueita į ty 
šį su anglų ir rusų zonų vadovau
jančiais asmenimis.

Programinių skirtumų tarp tų 
politinių vienetų, veikiančių at
skirose zonose ar tos pačios zonos 
atskiruose administraciniuose vie
netuose, nėra. Abiejų vardų unijų 
— susivienijimų socialinė — eko
nominė programa yra paremta 
abiejų didžiųjų socialinių chartų: 
Rerum No varum ir Qua- 
dragesimo Anno principais, 
kuriuos visus vienija ir apjungia 
krikščioniškos moralės principai. 
Jeigu kokie skirtumai gali būti, 
tai jie yra ne ideologinio, bet psi
chologinio pubūdžio, žiūrint koks 
vyraujantis zonos gyventojų sąsta
tas socialiniu atžvilgiu. Bavarijoj, 
pvz., beveik visa ūkininkija prP 
klauso tai politinei partijai; vaka
rų Vokietijoje ją seka dideli bū
riai darbininkų; ji apima ir didelę 
miesčionijos dalį. Toks pat sąsta
tas buvo ir senosios Centro parti
jos. Yra taip pat neesminių, saky

čiau, irgi psichologinių nuotaikų' 
skirtumų ir dėl Vokietijos admini
stracinės struktūros, Bavarai, pvz., 
visada buvo ir dabar yra linkę į 
separatizmą —- federalizmą (mes 
patys, be prūsų, Bavariją tvar
komi), o šiauriečiai, Prūsija — į 
centralizmą. Weimaro konstituci
joje tos nuotaikos buvo dalinai 
patenkintos. Kokia bus naujosios

„Vincas Kudirka“
Augsburgo lietuvių teatro scenoje

Vokietijos konstitucija, dabar dar 
sunku pasakyti, tačiau jau dabar 
vis daugiau girdima balsų už abie
jų principų nuosaikų suderinimą.

Tat krikščionių — demokratų 
unija yra senosios Centro partijos 
vaikas. Tačiau, palyginus ją su 
Centro partija, yra ir vienas nau
jas elementas. Centro partija, nors 
ir nestūmė nuo savęs protestantų, 
tačiau buvo perdėm katalikų par
tija. Naujoji krikščionių — demo
kratų unija yra tuo atžvilgiu pa
keitusi taktiką ta prasme, kad jo
je jau telpa katalikai ir tikintieji 
protestantai. Abiejų didžiųjų kon
fesijų atsakingi asmens tuo reika
lu yra turėję rimtų pasikalbėjimų 
ir priėję vienos nuomonės. Tam 
yra pritarę ir visi gyvi dar esą 
Centro partijos vadai, neišskiriant 
nė paskutinio kanclerio dr. Brū- 
ningo, kuris laukiamas parvykstant 
iš Amerikos. Iš protestantų pusės 
prie tos partijos jau prisidėjo ir 
garsusis pastorius Niemoeleris, ku
ris yra įtakingiausias Vokietijos 
protestantų vadas. Jų visų idealas 
yra kurti naująją Vokietiją 
ant krikščioniškos moralės pagrin
dų. Jie tai yra išreiškę vaizdžių 
šūkiu — dešimties Dievo įsakymų 
Vokietija.

Tas pats reiškinys yra pastebi
mas ir Prancūzijoje. Maža saujelė 
tikinčių protestantų studentų šau
kiasi vienybės su katalikais „mo- 
derniškajai” visuomenei iš mora
linės mirties prikelti. Tai yra di
dysis šios gadynės krikščionijos 
uždavinys. Visiems krikščioniškos 
kilmės, bet nekrikščionišku turiniu 
pripildytiems šūkiams — laisvė, 
lygybė, brolybė ir k. — sugrąžinti 
jų krikščionišką prasmę filosofijo
je ir kasdienos gyvenime. Tas pa
čias mintis yra neseniai išreiškęs 
prez. Trumanas savo asmeninio pa
siuntinio prie Vatikano paskyrimo 
proga. Visų krikščionių vienybė ir 
drąsa išgelbės žmonijai civiliza
ciją.

J AV laikraščiai
Kiekvienas svetimšalis, norėda

mas pažinti Jungtinių Amerikos 
valstybių ekonominę, socialinę ir 
politinę struktūrą, turi atsižveglti 
į reikšmę spaudos, kuri šioj šaly 
vaidina vaidmenį, neturintį paly
ginimo visame pasauly.

Pirmiausia, amerikietis žurna
listas užima visuomenėj žymiai 
aukštesnę vietą, negu jo kolegos 
anglai, australai, kanadiečiai bei 
švedai, ir taip pat nesusilygina su 
prancūzų žurnalisto padėtimi. Di
delio Amerikos laikraščio atsto
vas nėra diletantas ar studentas, 
ieškąs kelio. Tai pirmoj eilėj pro
fesionalas, kuris aukščiau visko 
su pagarba stato savo profesijos 
sėkmingumą bei garbingumą.

Pagaliau, Jungtinių Amerikos 
Valstybių politinė organizacija 
yra tokia, kad didieji dienos 
klausimai dažniau yra diskutuo
jami spaudoj, negu Kongrese, ir 
šiuo atžvilgiu, galima sakyti, 
Amerikos žurnalistai vaidina vaid
menį, panašų į Anglijos Bendruo
menių Rūmus; ypač savaitinė Ame
rikos prezidento spaudos konfe
rencija atitinka britų parlamento 
posėdžius, skirtus atitinkamiems 
klausimams.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se eina 2.004 dienraščiai, kuriuos 
perka 47.000.000 skaitytojų.

„New York Daily News" yra 
vienintelis laikraštis, kurio kas
dien parduodama daugiau milijo
no egzempliorių; jo paskutinis 
tiražas siekė 2.036.634 egz. Laik
raštis priklauso Neys Syndicate 
Company, kurios pirmininku yra 
J. M. Petterson; jo vyriausias re
daktorius — R. W. Clarke, turįs 
daugiau kaip 40 metų žurnalisti
nio stažo. Laikraščio politika yra 
atvirai reakcionieriška. Beveik 
kasdien jis smarkiai puola D. Bri
taniją,- Sov. Rusiją ir mirusį pre
zidentą Rooseveltą.

103 . dienraščių tiražas siekia 
tarp 100.000 ir 1.000.000 egzem
pliorių. Iš šių 103 laikraščių 83 
išeina 8 didžiuosiuose miestuose: 
Naujorke —8, Los Angeles, Va
šingtone, San Franciske ir Filadel
fijoje — po 4, Detroit, Saint-Louis, 
Cincinnati, Cleveland ir Pitts
burgh — po 3. Šių 103 laikraščių 
bendrai kasdien parduodama 
25.000.000 egzempliorių.

Straipsniai, fotografijos ir kito
kia informacija šiems 2.004 dien
raščiams parūpinama 334 agentū
rų, arba sindikatų kurių labiau
siai yra žinomos Associated Press,

Pamaldos Montgomery vardo stovykloj Dorverdene

Baltijos tautų orke stras, ved. Valeikos
V. Bacevičiaus nuotr.

United Press ir International News 
Service. Šios trys agentūros ap
rūpina visus Naujgrko ir San 
Francisko dienraščius ir taip pat 
teikia žinias užsienio spaudai.

Be laikraščių anglų kalba, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse regu
liariai išeina 639 laikraščiai sve
timomis kalbomis.

Tuo tarpu, kai dienraščiai skai
tomi tik aprėžtame plote, savait
raščiai ir* žurnalai yra paplitę po 
visą kraštą. Pvz., „New York Ti
mes",- turįs . tikrai didelį garsą, 
praktiškai nėra skaitomas už Nau- 
jorko ribų; jo tiražas siekia 
439.409 egz.

Gi du iš 15.000 JAV savaitraš
čių turi tiražą, kuris prašoka 
4.000.000. Būtent, „Life", vedamas 
Henri Luce, spaudžia 4.040.300 
egzempliorių, o mėnesinis žurna
las moterims ,.Ladies Home Jour
nal" — 4.090.659 egz. Trijų kitų 
laikraščių, būtent, savaitraščio 
„Satturday Evening Post", ir mė
nesinių žurnalų „Womans Home 
Companion" ir „Mac Calls Maga
zine" tiražai siekia daugiau kaip 
po 3.000.000 egz. Dešimt kitų žur
nalų turi tiražą tarp 2 ir 3 milijo
nų. Mėnesinis žurnalas „Readers 
Digest", leidžiamas daugeliu kal
bų, laikomas turinčiu vieną di
džiausių tiražų; jo angliška laida, 
kadangi joj nėra dedami skelbi
mai, nekontroliuojama „platinimo" 
įstaigos, ir todėl tiražas oficialiai 
nežinomas; ispaniškos laidos, ku
rioj jau yra skelbimų, spausdina
ma 650.000 egz., portugališkos 
— 300.000 egz., švediškos — 
250.000 egz. ir arabiškos 125.000 
egz.

Kitų laikraščių tiražai yra fan

tastiški. Devynių liuksusinių ki
no laikraščių bendras tiražas sie
kia 7.000.00Q egz., o „Popular Pu
blications .Mastei Group", „Street 
and Smith All Fiction Group" ii 
k., leidžiamų 64 populiarių maga
zinų, mėnesinis tiražas viršija 
daugiau 16.000.000 egz.

Tikrąją Amerikos spaudos įtaką 
viešajai opinijai yra sunku ap
spręsti; žinoma, ji yra didelė, ir, 
gal būt, ypač dėl to, kad ji ne
sistengia savo idėjų primesti per 
brutaliai. Prezidento rinkimai ir 
kitos progos dažnai yra parodę, 
kad smarki spaudos kampanija ma
žai tapadarantų įtakos balsuoto
jams ir susilaukta priešingų, negu 
norėta, rezultatų.

Amerikos spauda principe yra 
biznio dalykas. Skelbimai sudaro 
didžiulius pajamų šaltinius.

(„L. M.“)

Ben. Rutkunas

SVETUR
Išleiskite mane gimtinėn, 
čia kaip skiedra aš sudūlėsiu — 
taip graužia nerimas krūtinę, 
išsilgusią klevų pavėsio!
Aš ne pro juodus miestų dūmus 
išvydau pirmą kartą saulę — 
man tėviškės žiedų svaigumas 
įsisunkė lig kaulų.
Laukinis vėjas užnešiojo, 
sapnais kerėjo melsvas tolis; 
ramunių pievas braidė kojos, 
liūliavo miškas —* žalias brolis.
Lopšine mano, gimtas sodžiau, 
kurio seniai esu netekęs!
Tu vaidinies mintys ir žodžiuos, . 
sapnuos linguoji vyšnių kekėm!

2



1946. V. 18. Nr. 20 (32) žiburiai 3 psi.

Z. Patirgas

Keli bruožai is
Lietuvos socialdemokratu praeities

(Pabaiga)

Kai „Vilniaus Žinių" redakcija 
(Jonas Kriaučiūnas) prikalbino dr. 
J. Basanavičių padėti organizuoti 
Vilniuje lietuvių suvažiavimą, bu
vo priešingi iš pradžių tam suma
nymui ir demokratai, ir socialde
mokratai. Atrodė jiems- tas suva
žiavimas nereikalingas, nes jis ga
lįs tik pakenkti Lietuvai ir revo
liucijai. Be to, Basanavičius, norė
damas įkurti Lietuvių Mokslo Drau
giją, drauge su M. Davainiu-Sil
vestravičium, norėjo jam priduoti 
mokslinį pobūdį.

Nors demokratai nusistatė nei
giamai, bet jų partija nedraudė at
skiriems savo nariams dalyvauti 
suvažiavimo rengimo komitete. So
cialdemokratai gi, kurių eilėse bu
vo daug veiklios šviesuomenės, 
skaičiusios ir platinusios „Varpą", 
vaizdavo 1905 m. revoliuciją Lietu
voje kaip vien savo darbą, nors 
jį, ypač 1905 m. rudeniop uždari- 
nėjant mokyklas, naikinant mono
polius, lietuvinant valsčius, dirbo 
daug nieko bendra su soc.-dem. 
nei su kita partija neturėjusių 
žmonių (šviesesnių ūkininkų, mo
kytojų, kunigų, moksleivių). Jie 
kovojo savo iniciatyva ir savo ri
zika. •

Verta paminėti, kad tada Lietu
vos soc.-dem. II Internacionalo su
važiavime (buvo atvykęs J. Šliūpas 
iš Amerikos)!, nebuvo priimti to 
Internacionalo pilnateisiaiš nariais. 
Rose Luxemburg, pasišovusi atsto
vauti Lietuvos ir Lenkijos soc.- 
dem., mūsuosius išvadino patrio
tais šoviųistais, kurie, mulkindami 
darbininkus, tarptautiniam socia
lizmui darą didelę žalą. Tad aukš
čiausioje instancijoje nepripažin
tasis lietuviškasis socializmas tu
rėjo reabilituotis ir griežčiau laiky
tis vokiečių ir rusų soc.-dem. orto
doksijos, kuri, bent teorijoje, nei
gė visokį patriotizmą, o tautybę 
laikė žalinga praeities liekana. 
Štai kodėl Lietuvos soc.-dem., lai
kydamiesi tada bendro socialistų 
principo, — negalima bendradar
biauti su nesocialistinėmis srovė
mis,— nesidėjo prie Seimo rengimo.

Tačiau Seimas x buvo sušauktas. 
Tada soc.-dem., pirmoji susiorgani
zavusi grupė, organizuotai pasi
reiškė ir bandė pradžioje trukdyti, 
o paskui diriguoti visam suvažia
vimui. Ten buvo suplaukę per 2000 
žmonių, daugiausia knygnešiai, 
spaudos platintojai, prūsinės spau
dos skaitytojai ir bendradarbiai — 
korespondentai, kurių vis tik ab
soliuti ' dauguma neturėjo nei po
litinės organizacijos, nei žinojo, 
ko ir kurioje plotmėje reikalauti.

Kitos partijos tada nebuvo for
maliai įsikūrusios, nors apie ati
tinkamus laikraščius (,,Varpą", 
„Tėvynės Sargą") ir buvo spietęsi 
atitinkamų politinių nusistatymų 
bendradarbiai. Demokratai — busi
mieji liaudininkai („Varpo” ir 
„ūkininko" grupė), kurie atgims
tančios ir tautinės Lietuvos pa
grindu laikė kaimą ir ūkininką, 
1902 m. buvo paskelbę programos 
projektą, kuris tikrumoje vis dar 
buvo projektu. Trūko partijai soc.- 
dem. veiklumo, tikros organizaci
jos, nors neaktingų pasekėjų buvo 
nemaža. Iš demokratų stovyklos 
išėjęs „Sodiečių Sąjungos" (Vals
tiečių Sąjungos) susiorganizavimas 
įvyko 1905 metų pabaigoje, kai re
voliucinis judėjimas buvo stipriai 
pasireiškęs viešumoje.

Demokratai tada išgyveno sun
kią krizę. Jaunimas buvo nuėjęs j 
soc.-dem., o vyresnioji jų karta 
arba nepriėmė marksizmo, arba bu
vo dar anksčiau ištremta ir suva
ryta žandarų (Vonsiackis) į kalė

jimus. Silpnai partija laikėsi Po
vilo Višinskio rankose. Toji Vals
tiečių Sąjunga tada buvo įkurta 
neklusnių partijos žmonių (E. Gal
vanausko, J. Gabrio, Pauliukonio ir 
P. Rusecko). Joje rado prieglaudą 
ir pati mirties agoniją gyvenanti 
partija. D. Seimo metu formaliai 
įsikūrė ir kr. demokratai. Tauti
ninkų užuomazga reikia laikyti ne 
anksčiau kaip 1907 metus, kai A. 
Smetona (buvęs demokratų leidžia
mo „ūkininko" redaktorius) „Vil
tyje" aktyviai ėmė jungti lietuvius 
„tautiškon vienybėn“.

Vis dar būdama, kaip matome, 
vienintelė stipriau organizuota 
partija, su aiškia programa ir sie
kimais, su nustatyta revoliucine 
taktika ir savos organizacijos 
„kuopų" tinklu, LSDP aktyviai ir 
triukšmingai reiškėsi Seimo dar
buose, vertė Seimą spręsti/politi
nius klausimus. Skalė reikalavi
mų, kurių pagrindą sudarė E. Gal
vanausko sudarytoji Cipėnų vals
čiaus peticija, ėjo nuo elementa
raus lietuvių kalbos įvedimo mo
kyklose iki. Steigiamojo Seimo. Ir 
soc.-dem. sutiko su reikalavimu 
Lietuvai autonomijos, apie kurią 
daug Seime kalbėta. Andr. Bulo
ta įspėjo nutarimuose neminėti ne
priklausomybės, nes už tai visiems 
dalyviams grėstų didelės bausmes.

Žvelgiant į tuos audringus me
tus, pareikalavusius iš Lietuvos 

! soc.-dem. daug aukų, reikia pami
nėti „Centralinio Komiteto Lietu
vos Socialdemokratų Partijos" 
1905 m. vasarą (VII — VIII mėn.) 
išleistą plftų ir įdomų ,,mani
festą". Jame, po nemažos įžangos, 
pirmu § reikalaujama, „kad būtų 
sušauktas Įsteigiamasis Seimas Vil
niaus mieste, išrinktas Lietuvos 
gyventojų, visuotinu, tiesiu, lygiu 
ir slaptu balsavimu, neskiriant tau
tos ir lyties". Kitoje vietoje (§ 16) 
pridedama: „kad visas mūsų kraštas, 
Lietuva, būtų rėdomas pilnai sa
varankiškai . . . Seimas išduoda 
įstatymus visam kraštui: jis sužino 
ir veda visos Lietuvos reikalus su 
mūsų, kaimynais, kaip latviai, balt- 
gudžiai, lenkai, rusai ir kiti, su 
kuriais tik Lietuva liuosu noru su
sidės į vieną valstybę (į vieną su- 
federuotą žmonių valdomą respu
bliką) :.*

Toks buvo „manifestas". Kai pa
sibaigė D. Vilniaus Seimas LSDP 
žmonės (apie 150 seimo delegatų) 
lapkričio 23 d. (= XII. 6) atskirai 
susirinkę nutarė „kovoti už tai, 
kad Lietuvos gyventojai galėtų 
patįs savo reikalais rūpities, tai 
yra kovoti už politišką Lietuvos 
autonomiją (sauvaldybą) su sei
mu Vilniuje, kurį turi išrinkti visi 
suaugusieji (pasiekusieji 20 metų) 
Lietuvos gyventojai..

Iš pradžių Lietuvos soc.-dem., su
kūrę savo partiją, kaip ir kaimy
ninių kraštų socialdemokratijos, 
ant istorinio materializmo, buvo 
stipriai antireligiškai nusistatę. 
Atrodo, kad kartais, kovai įgavus 
aštrias formas, net socialinis kovos 
momentas savaime nuslinkdavo į 
antrąją vietą, nes visą veikėjų są
monę apimdavo marksistinis bei 
ateistinis ideologinis nusistatymas, 
įvairiu būdu perduodamas liau
džiai. Toje kovos aistroje ir veiki
mas kunigų, ne kartą išvestų iš 
pusiausvyros, įgaudavo aštresnes 
formas, negu reikėjo laukti (plg. 
Seinų vysk, administr. prel. An
tanavičiaus aplinkraštį kunigams).

Trumpai apžvelgiant LSDP veik
lą, kuri vėl reakcijai įsigalint, 
turėjo stipriai konspiruotis, reikia 
paminėti įdomų faktą. Gardino, 

Baltstogės (Bialystoko), Liet. Bras
tos ir kitų vietų pepesai, atskilę 
nuo bendros I*PS organizacijos, 
pasivadino „PPS na Litwie", o 
paskui susijungė su Lietuvos so
cialdemokratais. LSDP Rygos ir 
Liepojos organizacijos, kaip atski
ros sekcijos, įėjo į Latvijos soc.- 
dem. partiją.

I D. karo metu Lietuvoje vei
kusieji soc.-dem. Vilniuje leido 
„Darbo Balsą", aktyviai dalyvavo 
Vilniaus konferencijoje (1917. IX. 
18 — 23) ir jos išrinktoje taryboje 
(St. Kairys, M. Biržiška). To vo
kiečių maskuojamo imperializmo 
— aneksionizmo metu, kai reikė
jo galutinai nustatyti „amžiną są
jungos ryšį su Vokietija", pare
miant jį 4 konvencijomis (muitų, 
karo, susisiekimo ir pinigų), Ta
ryba suskilo. Mutatis mutandis 
kairioji grupė sutiko į Tarybą 
grįžti, jeigu bus priimta jų pa
siūlytoji susitaikymui formulė. O’ 
tai buvo ne kas kita, kaip vasa
rio 16-osios aktas, kuris reiškė 
tautinės visų srovių vienybės žy
gį, neapsunkintą jokiais politi - 
niais servitutais.

Ne taip sklandžiai, beveik tuo 
pat laiku, ėjo Lietuvos klausimo 
svarstymas susiskaldžiusios Rusi
jos tremtinių bendruomenėje. 1917 
m. gegužės mėn. vyko lietuvių 
suvažiavimas Petrapilyje. Kai Pa
žanga (tautininkai), krikšč.-dem. 
ir Katalikų S-ga absoliučiai pasi
sakė už Lietuvos nepriklausomybę 
(Nagevičiaus tekstas), kairiosios 
grupės (liaudininkai, soc.-dem. ir 
Leono Santara — ūkininkų Partija)

Aleksis Rannit

Lietuvos kryžiai
Dievui Artistui, —
Rankos jam skaudžiai prikaltos, —
Lietuvą, meldžias
Kryžiai, po lygumas baltas.

Degančios gėlės
Kryžių apipina veidą.
Sveikint gegužiui
Jos iš dangaus nusileido.

Debesys vysta
Grožy, kurs tirpdamas dingo.
Sutemos glosto
Kryžių paveikslą skausmingą.

Temstant giedrėja
Sielvartas bent valandėlei
Kopose kryžių
Spindi šviesa ir šešėliai.

Kopose kryžių
Dėmės auksinės palieka.
Nuolankiai slėpki
Skausmą savy ir tylėki.

Nida
Vėliai

į tolimo debesio pieną
sutirpsta burė.

Vėliai
pavargusios akys šiandieną 
be pykčio žiūri.

Vėliai
melsvi ir tokie nekalti
dangaus arimai kuproti.

Blogis
nugrimzdo staiga praeity, 
ir jo ^nebereik nešioti.

Vėliai, surikus džiugiai, susilieja 
širdis su saule šį rytą.
Ir tyliai spindi smiltynai tavieji, 
Nida.

. Iš knygos „Kaesurve" su au
toriaus pagalba vertė H. R.

sušlubavo ir ją apribojo neaiškiu 
pasakymu „kiek' aplinkybės leis", 
įjaudintoje ano meto revoliucinės 
Rusijos atmosferoje mūsų socia
listai iš viso nenorėjo drauge po
sėdžiauti su kunigais.

Kairiosios lietuvių grupės tada 
reiškė daug baimės, kad Lietuva 
gali iš ką tik sudemokratintos Ru
sijos partijų patirti daug smūgių 
ir gali būti politiškai pražudyta, 
jeigu nelauks, kol Rusiją valdan
čiosios partijos galutinai ką nors 
mažųjų tautų reikalu nutars. Soc.- 
dem. norėjo būti drausmingi. Jie 
bijojo, kad, separatiškai veikdami, 
gali iš savo internacionalo susi
laukti -kartaus papeikimo. O ta
da kairiosios grupės aiškinosi, 
jog savo nuomonę pareikšti dėl 
nepriklausomybės ar iš viso ją 
nutarti galinti tik visa tauta (Lie
tuvoje), o ne toks silpnas trem
tinių skaičius.

Nepriklausomybės kovų metu 
taip pat daugiausia aukų padėjo 
tik žymiai vėliau susiorganiza
vusios dešiniųjų grupės ir joms 
prijaučiantieji. Socialistinis jauni
mas (plg. Marijampolės realinę 
gimnaziją, Šiaulių gimn. ir 1.1.) 
nenuėjo dešiniųjų grupių jaunimo 
pavyzdžiu. Iš jų ėjo savanoriai, 
iš jų taip pat rekrutavosi beveik 
šimtu procentų pirmosios laidos 
Karo Mokyklos karininkai.

Kai bolševikai 1919 m. brovėsi 
į Lietuva, daugelis kairiųjų taip 
pat susidūrė kelintu atveju su 
tuo savo sąžinės kęnfliktu, kuris 
ne kartą juos į koliziją buvo su
vedęs su tautiniais interesais. Ne 
vienas soc.-dem. bolševikų užim
tose srityse neaiškiai laikėsi ar
ba perėjo, kad ir laikinai, jiems 
bendradarbiauti.

Seimų laikais soc.-dem., prade
dant Steigiamuoju Seimu, apie 
kurį jie buvo daug svajoję (jis 
susirinko Kaune, o ne jų prieš 
15 m. pasirinktame Vilniuje!), irgi 
aktyviai reiškėsi. Jie kovojo už 
socialinį draudimą, žmogiškas 
aprūpinimo bei kultūrinio gyveni
mo sąlygas, bet iki pat 1926 m. 
pavasario nesutiko eiti valdžion. 
Šitaip buvimas nuolatinėje opo
zicijoje, kai visas ano meto par
tijų gyvenimas buvo pilnas dema
gogijos, nepripratino prie valdžios 
soc.-dem. Jie norėjo, kaip tada 
buvo sakoma, ,,išsaugoti nekalty
bę" ir nesidėti sū buržuazinėmis 
partijomis. Tai nebuvo Lietuvos 
interesuose!

Toks negatyvus nusistatymas 
neiti į vyriausybę, o tik jos dar
bus kritikuoti (ypač aštrūs gin
čai kildavo biudžeto klausimais, 
kai iš areliginės soc.-dem. faktiš
kai užimdavo antireliginę pozici
ją) neišėjo Lietuvai į gera. Po 
trumpalaikio kairiųjų ir mažumų 
bloko valdymo, kuris Lietuvą ve
dė vis kairyn ir leido pakelti gal
vas komunistinei veiklai, per
versmo pasekmėje Lietuvos vals
tybės demokratinė santvarka pa
slydo.

Ryšium su nepasisekusiu Tau
ragės puču Lenkijon pabėgusio 
s. - d. veikėjo Plečkaičio veiklos 
taip pat nebuvo galima įrašyti 
partijos aktyvan, nors, rodos, nuo 
jos stengtasi atsiriboti. Bet iš ki
tos pusės iš soc.-dem. eilių iki 
šiol žymiai mažiau, negu, pvz., 
iš valstiečių liaudininkų jaunosios 
generacijos, , užsipildė Lietuvoje 
1940 — 41 m. bolševikų bendra-^ 
darbiai. Tik anksčiau kairusis soc.- 
dem. sparnas buvo davęs bolše
vikų. Ne vienas veiklus lietuvių 
s.-d. nuėjo nuo tos partijos atsi
skyrusių komunistų-bolševikų ke
liu (plg., St. Matulaitis, Kapsukas, 
marksizmo teorijos.

Šiaip, visi turės pripažinti, kad 
soc.-dem. turi objektyviai aiškią 
savo lipi jų ir programą, ir tai iš
liko iki šiol, nors, reikia pasa
kyti, ir patys žymieji soc.-dem. 
tautininkų režimo metu, kai par
tija formaliai buvo uždaryta, užė
mė atsakingas vietas Darbo Rū
muose, Žemės ūkio Rūmuose, dir
bo socialinio draudimo srityje, 
kooperacijoje, universitete ir 1.1.

Mano straipsnio pabaigai kyla 
štai kokios mintys. Pirmiausia, 
atsistoja susimąstyti verčiantis 
klausimas, ar partija, kuri jau yra 
išgyvenusi visą žmogaus amžių, 
apie kurios veiklą būtų galima , 
parašyti gana plačią monografiją, 
ar ji nepaseno? Ar tas marksiz
mas, kuris bolševikiniame supra
time pasauliui yra tiek daug blo
ga padaręs ir patiems soc.-dem. 
daug kartų galvas kirtęs, būtinai 
turi būti ideologiniu pagrindu tų 
„cicilikų", kurie nuo 19-ojo amž. 
galo skelbė mūsų liaudžiai iš es
mės svetimą klasių kovos šūkį? 
Ar negalima, kada Vak. Europoje 
ir daug kur kitur vyksta visuo
meninių vertybių perkainojimas, 
o politinis gyvenimas įstatomas į 
naujas vėžes, Lietuvos soc.-dem. 
vadams savo programas kreipti 
naujo socializmo linkme, a la 
anglų Darbo partijos socializmas, 
kuris yra išaugęs visai ne iš 
marksizmo teorijos.

Vis tik įdomu, kad iki šiol dau
gelyje kraštų, neišskiriant nė Pa
baltijo, kur veikė marksistinio ti
po soc.-dem. partijos ir buvo val
džioje, paprastai atsirasdavo fa
šizmas. Nebebandysime tų minčių 
plačiau detalizuoti ir preciziškiau 
išreikšti, o tik linkėsime šio reto 
jubiliejaus proga LSDP vėl prisi- • 
dėti prie tėvynės atstatymo pačio
je Lietuvoje, tokiu pat veiklumu- 
ir iniciatyva, kaip dirbo jos dide
lės pagarbos nusipelnę veikėjai 
Lojo D. karo metu Vilniuje (Ta
ryba). Drauge norėtume išreikšti 
ir viltį, kad nebūtų atgaivintos tų 
pirmųjų dešimtmečių ir iš dalies 
seipų laikais tos ideologinės bei 
pasaulėžiūrinės kovos. Gal ir soc.- 
dem., patys būdami areligiškai nu
sistatę, iki tam tikro laipsnio ga
lės pripažinti religiją pozityviu 
visuomenės gyvenimoveiksniu.
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Veronika padėjo taska'
prisiglaus pirmajai švietimo pamo
kai.

— Tautiečiai, ar jau? . . — aki
mis permetęs mokinius, paklausė 
Pablinda.

— Jau! — beveik visi vienu bal
su atsakė.

— Gerai, pradedame!
— Truputį palauk, pone moky

tojau! Tas vėpla Stimys alkūne 
nubraukė mano popierių, — sunkiai 
lenkdamos!. Veronika ieškojo po 
suolu nukritusio popieriaus lapo. .

Sudarytos dvi mokinių grupės; 
kiekviena varė savo vagą. Pirmoji 
tik raides lipdė, o antroji jau ir 
žodžius. Bet ir antrajai darbas sun
kiai ėjosi ir kai kurie šluostėsi nuo 
kaktos prakaitą uoliau, negu vakar 
per susirinkimą ponas Pablinda. 
Mokykloj įsiviešpatavo tyla: net ir 
stovintieji užmiršo kovą su sėdin
čiaisiais dėl suolų kampučio.

Och, tie bjaurybės Stauskiukai! 
Mano Vytuką peša! — staiga, lyg 
atorpinė bomba būtų plyšusi, pir
moji sutrikdė ramybę palei langą 
rašiusi Kaukienė ir, metusi popie
rių, išbėgo į aikštę vaikų sudraus
ti.

— Pro langus nesižvalgyt, ger
biamieji! — perspėjo Pablinda, ir, 
rodos, vėl viskas aprimo. Vėl visų 
akys buvo įsmeigtos į popierių, 
vėl rašė, taisė savo kūnų padėtį 
suaugusiems nepatogiuose mokyk
los suoluose, krapštė pakaušius ir 
stengėsi kiek galima gražiau iš
lenkti raides.

— Ar pasiuto tie vaikai? Dar 
sprandus nusisuks! — dingo an
troji mokinė, Paulionienė, pama
čiusi savo vaikus kopėčiomis už
sikorusius ant barako stogo.

— Boba iš ratų — ratams leng
viau, — balsiai savo pasitenkini
mą pareiškęs šalia Paulionienė s 
stačiomis rašęs Venckūnas atsisėdo 
į jos vietą.

Dėl dviejų pabėgėlių niekas ne
sijaudino ir rašė toliau. Pablinda 
dirbo su antrąja grupe, nes pirmoji 
buvo įkibusi tik į raides ir, žūt 
būt, pasiryžusi nugalėti jų nelanks
tumą.

— Gerbiamieji, dabar rašysime 
toliau . , . — diktavo Pablinda. 
— Pie-e-e-nas saldus.

Staiga keliolika galvų pakilo nuo 
popierių ir pasisuko langų Hnk.

— Iš tikrųjų, pone mokytojau, 
vaikams pieno atveža, — ir pakilo 
iš suolų keliolika motinų. — Bėg
sime atsiimti, kad nepavėluotumėm.

— Mano Nijolė visą dieną pieno 
rėkė, — dar pridūrė paskutinė iš
bėgančioji motina.

Mokyklai gerokai ištuštėjus, su
sėdo visi iki šiol stovėjusieji ir 
priėjo išvados, kad tik toks moki
nių skaičius priimtiniausias mūsų

— Ponai, tautiečiai, gerbiamieji 
broliai, sesės, klausykit! . . Ei, dė
mesio ten, kampine grupe! — gero
kai užkimęs nuo ilgo kalbėjimo, 
ponas Pablinda aiškino stovyklos 
susirinkime suaugusiųjų švietimosi 
naudą. Jau trečią dieną iš eilės 
stovykla susirenka tuo reikalu ir 
vis galo nesuranda. Va, užkliuvo 

♦už tokio menkniekio, sakysim, visa į 
nereikšmingo, ir baigta. Vieni, ypač 
kairiajame salės kampe susimetusi 
grupė, pageidauja* kad į suaugu
siųjų bendro lavinimosi kursus bū
tų priimami tik nuo 16 iki 40 metų 
amžiaus, o kiti, žūt būt, reikalauja 

v priimti visus (norinčiuosius, nors ir 
100 metų amželį būtų peržengę.

Tiesa, šimtamečių savo stovyklo
je neturėjome, bet mūsų Veronika, 
kuri irgi pareiškė savo valią, kad 
mokytis niekad nevėlu, jau buvo 
peržengusi 85 metų slenkstį. Tad 
dėl jos, svarbiausia, ir skilo susi
rinkimo nuomonė į du atkakliau
sius kovos laukus.

— Tautiečiai, dėmesio! Daugiau 
rimties ten, kampine grupe! — su

prakaitavęs tildė ponas Pablinda. 
— Mūsų artimiausia kaimynė, Bal- 
zenbergo stovykla, jau turi įsistei
gusi tokius kursus. Ten įsirašė net 
iki 60 metų amžiaus. Mes turime 
neužsileisti jai, mes turime lenkty
niauti su ja. Kultūrlenktynės, po
nai, ne juokai.

— Lenktynės, pone Pablinda, jau 
mums Lietuvoje įkyrėjo, — išlindo 
kažkoks balsas iš kairiojo salės 
kampo. — Kažkuo jos kvepia.

— Ponai, kabliukų neieškokit! — 
šluostė prakaituotą veidą ponas 
Pablinda. — Bulvių skutimo, į san
dėlį maisto pasiimti bėgimo lenkty
nių aš neskelbiu. Tik kultūros dar
bo lenktynių, tik kultūros darbo, 
ponai, aš reikalauju:

Visoje salėje kilo didžiulis plo
jimas, o paskui tyla. Net kampinė 
grupė, amžinoji Pablindos opozici
ja, tylėjo. Pablinda pasijuto, kąd jo 
atkakli trijų dienų kova pagaliau 
laimėta. Išsitraukęs nosinę, nusi
šluostė paskutinį prakaitą, pasi
taisė akinius, į suaugusiųjų kursų 
sąrašą dar įtraukė Veroniką ir, pa
dėkojęs susirinkusiems už kantry
bę, sprendžiant sunkius kultūrinius 
klausimus, Pablinda patenkintas 
paliko stovyklos salę.
xKitą dieną po pietų įvyko pir
moji suaugusiųjų pamoka. Prigūžė
jo pilna mokykla įvairiausio am
žiaus mokinių. Paskutiniesiems net 
suolų pritrūko. Vieni įsitaisė ant 
langų rašyti, o kiti atkakliai kovo
jo su sėdinčiaisiais dėl suolo kam
pučio, kad galėtų prisiglausti nors 
popieriui pasidėti. Ponas Pablinda, 
patenkintas mokinių uolumu, šyp
sojosi ir laukė, kada visi kur nors 

„Vincas Kudirka" Augsb urgb lietuvių teatro scenoje

mokyklai. Motinas, kaip nedraus
mingiausią elementą, reiktų visai 
išbraukti iš mokmių tarpo.

Pamoka įpusėjo, kiti jau trau
kėsi iš kišeniaus po antrąjį popie
riaus lapą, nes popierių taupyti ir 
raides suglaudinėti nesisekė: jos 
kaip girtos vartaliojosi baltajame 
popieriuje. Pablinda kartkarčiais 
pažvelgdavo į langus, ir jo išraiš
koje aiškiai galėjai pastebėti, kad 
šią valandą jis labiausiai neapken
čia langų. Kiekvieną, dirstelėjusį 
į langą, griežtai perspėdavo, o kai 
koks vežimas įsukdavo į stovyklos 
aikštę arba vaikų būrys suklikda
vo, Pablinda krūptelėdavo, taįsy- 
davosi akinius ir juos šluostyda
vo^!.

— Tautiečiai, rašysime toliau, — 
tačiau tą pat momentą prie stovyklos 
maisto sandėlio suskambėjo paka
bintas bėgis, einąs šauklio parei
gas. Pablinda dirstelėjo į laikrodė
lį. 17" vai. Vadinas, maistui pasi
imti laikas. Dar nespėjo Pablinda 
įsidėti į kišenę laikrodėlio, kai su
bildėjo suolai, sutrepsėjo kojos ir 
jo auditorija pranyko už durų.' Liko 
tik keletas, kuriems arba maistas 
nesvarbd, arba turi kam jį parnešti.

— Gerbiamieji, šiandien baigsime 
tą pirmąją pamoką, o ryt vėl šauk
siu stovyklos susirinkimą, — ir 
suglemžęs nuo stalo savo popie
rius, Pablinda taip pat nusekė pas
kui savo mokinius maisto sandėlio 
kryptimi.

Kitą dieną stovyklos salėje Pa
blinda vėl vedė atkaklią kovą. Šį 
kartą Pablinda reikalavo tik dviejų 
dalykų: maisto ir pieno dalijimą 
nukelti po pamokų ir mokyklos 
langus iš apačios užlipdyti popie
riais, kad motinos nebematytų aikš
tėje išdykaujančių savo vaikų. Dėl 
maistui dalyti laiko nutęsimo dide
lių ginčų nebuvo, nes opozicijoje 
stovėjo tik maistininkas su sąskai
tininku, bet langų užlipdymas susi
laukė didžiausio pasipriešinimo iš 
keliolikos motinų ir mokyklos sar
go pusės. Tiesa, mokyklos sargas 
greit buvo perkalbėtas ir nusileido, 
net visu uolumu susirūpino sau 
skirtąjį daibą kuo geriausiai atlik

A. V. Švirmickas

Alėksis Rannit lietuviu-estu 
kultūriniame susiartinime

Skaitydami laikraščių praneši
mus apie atskiras lietuvių koloni
jas, dažnai užtinkame žinių ir apie 
mūsų kaimynų estų ir latvių gyve
nimą. Tas pats likimas mus atvedė 
į bendras stovyklas. Tie patys kas
dieninio gyvenimo vargai ir atei
ties netikrumas mus verčia remtis 
vieniems kitais. - -

Panaši geopolitinė padėtis mums 
padėjo suprasti vieniems kitų rei
kalus. Noras užsitikrinti sunkiai iš
kovotą nepriklausomybę mus veriė 
ieškoti kelių į Pabaltės valstybių 
sąjungą. Toks buvo mūsų politikų 
siekimas. Bet tautų draugiškumas, 
paremtas vien diplomatų sutarti- 
mis.nėra patvarus. Reikia natūra
lios pačių tautų draugystės. O 
draugais tampama tik per tarpusa
vio susipažinimą.

Šioje srityje didelį darbą yra nu
veikęs estų poetas ir meno kritikas 
Aleksis Rannit. Nėra buvę nė vieno 
bendro lietuvių-estų kultūrinio pa
sirodymo, literatūros vakaro ar 
meno parodos, su kuriuo nebūtų 
tampriai susietas jo vardas.^iais 
metais sukako 10 metų nuo pirmo
jo lietuvių-estų literatūros vakaro 
Kaune.

Aleksis Rannit pirmą kartą Lie
tuvos vardą pažinęs iš rusų litera
tūros, iš Lermontovo poemos „Lie
tuvaitė*. Buvęs tada ašhionerių 
metų. Ši poema jam, vaikui, pada
riusi gilaus įspūdžio. Ten buvusi 

ti: jau čia pat susirinkime pradėjo 
ieškoti savanorių, kas sutiktų per
leisti savo įsigytus laikraščius lari- 
gams užklijuoti. Motinų opozicija 
nemanė greit nutilti, ypač savo 
tarpe turint tokią balsingą kalbėto
ją, kaip Paulionienė, kuri viena 
įstengdavo visą susirinkimą aprėk
ti.

— Pone Pablinda, išbrauk Pau- 
lionienę iš mokinių tarpo, ir bus 
tvarka, — laimingoji pusėn norėjo 
pakreipti padėtį Veronika.

— Ech, tu sene!*Mirti tau laikas, 
ir tai nori mokytis, o man, trijų 
vaikų motinai, pavydi, — Paulio
nienė šoko Veronikai į akis, bet 
vįs dėlto Veronikos žodžiai pa
veikė ją. Po keletos šūktelėjimų 
pasitraukė palei langą. Nutilus 
Paulionienei, nutilo ir visa mote
riškoji opozicija. Pablinda vėl lai
mėjo kovą.

Apie tolimesnę mokslo eigą ne
bekalbėsime. Ir kam, jeigu faktai 
kalbės. Kad ir ateityje Pablindai 
tekdavo kasdien įvairias kliūtis 
nugalėti, visa tai mums nesvarbu. 
Svarbu tik tai, kad po trijų mėne
sių, kada Veronika gavo iš UNRRA 
naujų batelių porą, jau nebeprašė 
kito už ją pasirašytį, bet pati, nors 
dar ir sunkokai ir kreivai, tačiau 
kuo aiškiausiai pasirašė „Veronika 
Kaunaitienė" ir dar tašką padėjo. 
O ir Paulionienė pradėjo kultūrin
gesnę kovą su maistininku sandė
lyje vesti. Nebe vien griaustininiu 
balsu įrodinėdavo savo teisybę į 
gaunamas kalorijas, bet jau juodu 
ant balto pabrėždavo, kiek jai, jos 
vyrui ir vaikams privaloma gaut: 
gramais, uncijomis ir kitokiais ma
tais.

Mūsų stovyklos amžinasis pesi
mistas ir visokio kultūrinio ir 
švietimo darbo kritikas Pagauga, 
iki šiol nuolat visur kaišiojęs savo 
nuvalkiotą išmintį, kad tik jaunas 
medis lenkiamas, po trijų mėnesių 
suaugusiųjų švietimosi tik tiek te
pasakė: „Juk ir papūga išmokoma 
žmogaus liežuviu kalbėti, tad ką 
bekalbėti apie užsispyrusius se
nius.* Pasakė ir nutilo, nuo šiol 
vengdamas susitikti Veroniką ir 
pažvelgti jai į akis.

tokia frazė:* „Vienoj tik Lietuvoj 
taip gražiai dainuojama.*‘ Savo 
pirmam eilėraščių rinkiny „Akna 
raamistuses* („Lango rėmuose“), 
kur yra keletasx eilėraščių apie 
Lietuvą eilėraščiui „Lietuviška dai
na* poetas šią frazę panaudojęs 
kaip motto.

1935 m. buvo estų knygos 400 
metų jubiliejus. Į jį buvo pakviesti 
rašytojai iš viso pasaulio. Nuo tada 
prasidėjo aktyvus poeto darbas 
lietuvių-estų kultūriniame susipa
žinime.

Tais pačiais metais lapkričio 
mėn. Aleksis Rannit suorganizavo 
pirmą estų-lieiuvių literatūros va
karą, kuris įvyko „Estonia* teatre, 
Taline. Į jį iš Lietuvos atvyko A. 
Miškinis, Vyt. Alantas, Alė Sida- 
braitė ir Vytautas Gira.

1936 m. vasario mėn. 17. d. įvyko 
pirmas lietuvių-estų literatūros va
karas Kaune. Poetas turėjo progą 
pirmą kartą aplankyti Kauną.

1937 m. „Estų Meno Namuose*, 
Taline, buvo surengta lietuvių me
no paroda, prie kurios techniško 
organizavimo jam teko iaip pat 
prisidėti. Parodos metu skaitė pa
skaitas apie Čiurlionį, pailiustruo
damas reprodukcijomis. Parodos 
progą svarbiausiame estų dien
raštyje „Paevaleht* („Dienraštis*) 
buvo išspausdintas jo 4 dalių sim
bolistinis eilėraštis „Čiurlionis*, šio 
dienraščio bendradarbiu poetas

buvęs visą laiką. Jame yra spaus
dinęs didesnę) dalį savo eilėraščių 
apie Lietuvą, vertimų iš lietuvių li
teratūros, straipsnių apie lietuvių 
kultūrą bei įspūdžių iš kelionių po 
Lietuvą.

1940 m. galutinai, persikėlė gy
venti į Lietuvą. Turėjo progą iš
mokti lietuvių kalbą (dažnas jį pa
laikydavęs suvalkiečiu) ir realizuoti 
daug savo svajonių. -—

Kas poetą labiausiai jaudino, kas 
jam pasidarė simboliu, kufio var
das Lietuva, — tai buvo, poeto žo
džiais, lietuviams charakteringas 
lyriškumas, nuoširdumas. Žavėjosi 
ypač lietuvių liaudies menu, me
džio skulptūra, medžio raižiniais, 
senomis bažnyčiomis, visų* lyrizmų 
ir simbolių sinteze — Čiurlioniu. 
Jam atrodę, kad lietuvį galima pa
žinti tuojau — iš veido. Lietuvio 
veidas turįs tiek daug atvirumo. 
Lietuvos žemėje glūdinti kažkokia 
didelė paslaptinga jėga.

Nežiūrint į visus prieštaravimus^ 
tarp moderniosios Lietuvos ir se
nos, poetas randa, kad Lietuva 
priklauso tam nedaugeliui Europos 
kraštų, kur dar yra gyva tikroji ro
mantika, kur dar galima pajausti, 
kad ta tauta turi dar daug neišnau
dotų sielos ir dvasios gelmių, ku
rios leidžia tikėti, kad ji galętų 
duoti pasaulinių dvasinių ar meni
nių reiškinių.

Gyvendamas Taline, estų kalbon 
išvertė K. Binkio „Atžalyną*, o 
Kaune — St. Santvaro „Žvejus* ir' 
P. Vaičiūno „Prisikėlimą*. „Atža
lynas* ir „Žvejai* buvo pastatyti 
„Toblisteater* teatre, o „Prisikėlė. 
mas“ — „Estonia* teatre, Yaline.

Apie Lietuvos kultūrinį gyvenimą 
yra daug rašęs estų, latvių, suomių 
ir vokiečių spaudoje. 1939 m. dien
rašty „Paevaleht* buvo atspaus
dintas jo eiraštis „Nida*. Tai buvo 
kaip tik tuo metu, kai vokiečiai 
užėmė Klaipėdą. Laikraštis dėl to 
turėjo didelių nemalonumų su vo
kiečių pasiuntinybe Taline.

1943 ir 1944 m. suorganizavo 
estų grafiko Eduard Wiiralt'p meno 
parodas Kaune ir Vilniuje. Šių pa
rodų proga Vilniaus Dailės Muzie
jaus buvo išleista lietuvių ir vokie
čių kalbomis jo studija apie Wiiralt'o 
kūrybą. Tais pačiais metais jau 
buvo įpusėjęs versti estų kalbon 
lietuvių poezijos antologiją. Karo 
įvykiai sutrukdė šį darbą.

Praėjusių metų pabaigoje išlei
do naują eilėraščių rinkinį „Kae- 
surve* („Rankos paspaudimas*). 
Knygoje yra eilėraščių ciklas apie 
Lietuvą. Netrukus išeis iš spaudos 
antroji šios knygos laida. Kalbėda
mas apie savo kūrybą, sakosi 
ieškąs, nors tai skamba paradoksu, 
intelektualinės lyrikos. Lyrika be 
užakcentuotų minčių, be drąsių de
koratyvinių palyginimų, be viso 
mūsų laikams būdingo dvasinio 
klimato jam nėra įmanomą. Spau
dai yra atidavęs Eduard Wiiralt'o 
graviūrų albumą su įžanga anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis, ku
ris išeis Verlagshaus Chr. Wolff’o 
leidiniu Flensburge.

Šiuo metu organizuoja Eduard 
Wiiralt'd ir Vytauto Kasiulio paro
das. Žadąs ir toliau toje srityje 
dirbti
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Paieškojimai
2151. Tverijonaitė jElena, Ingol

stadt, Lit. Lagtr, ieško Balsevičiaus 
Bernardo, Tverijono Jono, Tveri- 
jonariės Julės, giminių ir pažįs- 
tamtą.

2152. Rolenta Andrius, Schlei- 
sen, Gmd. Badenheim, Dorf Mal- 
wirtschaft, Mūnchen, ieško žmo
nos Onos ir dukters Joanos.

2153. Jasinskas Juozas, Lehrte 
i. Hann., Camp „Churchill", ieško 
žmonos Jasinskienės-Šeškytės Leo
noros, gim. 1897 m.

2154. Bednarikienė Elzbieta, (24) 
Neumunster, Mūhlenstr. 8, Lit. 
Kom., ieško sūnaus Antano, duk
terų Steponaitienės Magdės, Gar- 
kauskienės Elzbietos ir Šulinskie- 
nės Marijonos.

2155. Stonienė O., (21) Meerbeck 
b. Stadthagen, ieško Šidlausko 
St., Stonių Vyto ir Jono.

2156. Bujokas St., (21) Meerbeck 
b. Stadthagen, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2157. Petrauskas Kazys-Vytau- 
tas, Meerbeck b. Stadthagen, ieško 
tėvų Adelės ir Vlado Petrauskų. 
Rašyti: Meerbeck b. Stadthagen, 
G. Melnykas.

2158. Juras Zigmas, ieško Ra- 
mančionio Vyto, Petrausko Vikto
ro Keršio Jono, Langės Antano 
ir Švabaičio Juozo. Rašyti: Meer
beck b. Stadthagen, <3. Melnykas.

2159. Paulauskas Stepas, ieško 
Paulausko Antano ir Račkausko 
Balio. Rašyti: Meerbeck b. Stadt
hagen, G. Melnykas.

2160. Juškevičiūtė Stasė, Uchte, 
Kr. Nienburg, Camp „Vytis', ieško 
Januškytės Bronės ir pažįstamų.

2161. Klanauskas Vytautas, (20) 
Lehrte i. Hann., Camp „Chur
chill’’, ieško žmonos Klanauskie- 
neė-Plikūnaitė^ Albinos, gimusios 
1915 m.

2162. Mickevičiai Ona ir Kazys, 
Augsburg - Hochfeld, Bauefhfeind- 
str. 2, ieško giminių ir pažįstamų.

2163. Jurkšaitienė Filimina, Mūn
chen, Lohengrinstr., I stovykla, 
ieško vyro Jurkšaičio Juozo ir 
dukters Teodoros.

2164. Vymerienė Barbora, (24) 
Niendorf/Ostsee, B.R.C.S. Hospital 
6, ieško Jurgio ir Jono Vymerių.

2165. Abromaitytė Vanda, Det
mold (Lippe), Saarstr. 12, ieško 
sesers Emilijos, brolio Eugenijaus 
ir pažįstamų.

2166. Didžiūnaitienė Marija, (16) 
Mfinster b. Dieburg, Hessen, DP 
Center 559, Muna Camp, ieško 
sūnaus Didžiūnaičio Vytauto, ginu 
1924 m., tarn. Luftwaffeje.

2167. Mikalauskaitė-Schuck He
lena, 216 E. Providence Rd. Clif
ton Heights, Pennsylvania, ieško 
Mikalausko Petro ir jo vaikų: Van
dos, Julijos, Irenos, Genovaitės ir 
Vytauto; Mikalausko Antano ir 
jo vaikų: Felikso ir Marijos.

2168. Butavičius Antanas, Schwa- 
bach b. Nūmberg, Vogelherd, Sta- 
renweg 32a, bei Schoor, ieško sū
naus. Leono ir giminių.

2169. Ivaškevičienė-Grabauskaitė 
Domicėlė, Kempten, Fūrstenstr., 
liet, stovykla, ieško dukterų So
fijos, Elenos ir Marijos.

2170. Pajėda Kazys, Regensburg, 
Ganghofer, liet, stovykla, ieško 
brolių Alfonso ir Jono, pusbrolio 
Pajėdos ir pažįstamų.

2171. Lapienis Petras, Regens
burg, Ganghofersiedlung, von der 
Pfordtehstr. 16/422, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2172. Laugalys Juozas, Regens
burg, Ganghofersiedlung, von der 
Pfordtenstr. 16/422, ieško giminių 
ir pažįstamų. "

2173. Medelis Justas, Regens
burg, Ganghofersiedlung, von der 
Pfordtenstr. 16/422, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2174. Geležiūnienė, Ansbach, 
Hindenburg-Kaseme, ieško sūnaus 
Albino

2175. Burkšas Simonas, gyv. 
Anglijojė, ieško Burkšų šeimos. 
Atsiliepti T. Strumbrui, Gross He- 
sepe Camp, Kr. Meppen/Ems.

2176. Malžinskas Povilas, Schwa- 
bach b. Nūmberg, Behelfsheim 2, 
ieško Poškaitės Marijos.

2177. Sikarskas Juozas, Schwa- 
bach b. Nūmberg, Pinzendorfstr. 
24a, ieško Sikarsko Alfonso ir 
Krušinsko Antano.

2178. Cekavičius Vincas, Fūrth, 
Erhard Segitz 22, ieško Čekavi- 
čiaus Miko, Laukaitienės Marijos, 
Cekavičiaus Petro.

2179. Kun. S. E. Kolesinskis, 
Mūnchen 22, Bayem, Oettingen- 
str. 12 (Vincentinum), ieško Dar- 
ginavičiaus Stan., Keršulio Vytau
to bei giminių ir pažįstamų.

2180. Emertaitė Milda, (20) Beh- 
mingen 13, b. Neuenkirchen, Kr. 
Soltau, ieško Emertaitės Sofijos- 
Almos, gim. 17. 7. 22, paskt. metu 
gyv. Prag, 19, Reserve-Lazarett VI, 
Weleslawin, Emerio Alfredo, gim.
8. 4. 20, ir Emerto Aleksandro 
Vernoldo, gim. 18. 10. 24.

2181. Cirtautienė Herta, Augs- 
burg-Hochfeld, Litauisches Lager, 
ieško vyro Girtauto Petro.

2182. Sakalauskienė Paula, ieško 
vyro Sakalausko Kazio, gim. 19. 
4. 1916, Pranešti Kletkiūtei, Kiel- 
Friedlichsert/Holstein, Baltic Sta
tes Camp 39.

2183. Greitaitis Pranas, Bam
berg, Moosstr. 121, liet stovykla, 
ieško Lenktienės Marijonos, paskt. 
metu gyv. Čekoslovakijoj, ir gi
minių bei pažįstamų.

2184. Launikonis Juozas, Bam
berg, Kunigundendamm 56, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2185. Klimaitė Veronika, Bam
berg, Solokistr., liet, stovykla, 
iešką svainio Kučinsko Marijono 
ir Ručinskienės Viktorijos.

2186. Čiurlys Petras, Bamberg, 
Kunigundendamm 56, ieško Vo- 
gulio Broniaus, Martinkevičiaus 
Alfonso, Kalvelio Antano ir Lun- 
gio Kazio.

2187. Dūda Algirdas, Lūbeck.
Schūtzenstr. 24, ieško giminių ir 
pažįstamų. ,

2188. Girdvainis Zigmas, Uchte, 
Kr. Nienburg, stovykla ,,Vytis’’, 
ieško Girdvainienės-Kenstavičiū- 
tės Eugenijos.

2189. Vaitiekūnas Jonas, Wei- 
den, Lit. Lager, ieško brolio Vai
tiekūno Vlado, Balčiūno Felikso 
ir pažįstamų.

2190. Korsakienė Marija, Wies
baden, Lit. Lager, DP Camp, ieško 
Korsako Alfonso. -

2191. Ivanauskas Gediminas, 
Hersfeld - Hessen, Kriegsschule, 
ieško Ivanausko Vytauto, gim. 
1925 m., buvusio Italijoj ir Jugo
slavijoj.

2192. Večkienė Vera, Blomberg, 
Lippe, liet, stovykla, ieško Ben- 
gelytės Aldonos ir pažįstamų.

2193. Antanavičiūtė Juzė, (14) 
Wangen im Allgau, Spitalstr. 11, 
b. Frau Ertinger, ieško motinos 
Kregždienės Marcelės ir patėvio 
Kregždžio Vinco.

2194. švabas Kazys, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg - Lager, 
ieško tėvų, brolių, giminių ir pa
žįstamų.

2195. Abromaitis Juozas, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg-Lager, 
ieško žmonos Albinos, svainio 
Kulboko Stasio ir pažįstamų.

2196. Kasparavičius Andrius, 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg- 
Lager, ieško tėvo Kasparavičiaus 
Jono ir sesers Kasparavičiūtės Au- 
genės.

2197. Venckus Kazys, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg - Lager, 
ieško tėvų, giminių ir pažįstamų.

2198. Petronis Mykolas, (23) Ze- 
wen-Seedorf, Kr. Bremervorde, DP 
Baltic Camp, ieško žmonos Petro
nienės Paulės su dukra Zenutė.

Žiburį ai

2199. Surkovienė Elena, (21) 
Lahde (Weser), Kr. Minden, liet, 
stovykla, Camp 3, ieško dukters 
Surkovaitės Samaros.

2200. J. Pranas, (prie Bodensee) 
Ravensburg, Lit. Komitee, ieško 
Vandos, Barboros ir Leono Panavų 
šeimos.

2201. Juodikienė Sofija su vai
kais prašoma atsiliepti; žinantieji 
prašomi suteikti žinių. Lūbeck, 
Ziegelstr. 28a, Liet. Raud. Kryžius.

2202. Černiauskienė Zuzana pra
šoma atsiliepti, Liet. Raud. Kryžius, 
Lūbeck, Untertravestr. 11/112.

2203. Kultūrtechn. Montvilas Vy
tautas, Arnsberg i. Westf., Wald- 
lager, DP Camp AR 136, ieško 
Oželio Apolinaro, Petkaus Jono, 
Petkaus Broniaus, Jaso Valerijono, 
Jankausko Prano, Skurdelio Anta
no, Jako Vlado, Kersnausko Alfon
so, liilskio Broniaus, Raudoniaus 
Antano, Stankaus Broniaus, Pie- 
kanto Stasio, Grikšo Stepo, Vai
čiūno Viktoro, Šaulinsko Vinco ir 
Mažunio Petro.

2204. Pocius Albinas, (23) See- 
dorf-Zeven, Kr.. Bremervdrde, DP 
Baltic Camp, ieško giminių ir pa
žįstamų.

2205. Barščiauskas Juozas, Meer
beck bei Stadthagen, Hannover, 
ieško Barščiausko Juozo-Vyto, gim. 
1926 m., paskt. metu buv. Heil- 
bronno belaisvių stovykloj.

2206. Pacevičius Vincas, Wies 
baden, liet, stovykla (Gersdorff- 
kaseme), ieško sesers Pacevičiūtės 
Onos. X.

2207. Pagirys Vytautas, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško Danielie
nės Magdalenos.

2208. Bielskienė Teklė, Ansbach, 
DP Camp 548, Hindenburgkaseme, 
ieško Klibienės su dukterimis Irena 
ir Rūta ir sūnum Jurgiu.

2209. Šneideratis Liudvikas, Syl- 
bach bei Hassfurt, Mainfranken, 
ieško Ašmono Miko, jo žmonos 
Šneideratytės Emos ir giminių bei 
pažįstamų. Pranešti: Hans ir Metta 
Galeivis, Augsburg - Kriegshaber, 
Untere Osterfeldstr. 8.

2210. Grikietis Valentinas, Kas
sel-Oberzwehren, Mattenberg La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

2211. Dabravolskis Jonas, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg Lager, 
ieško brolio Vlado.

2212. Sadauskai Kazys ir Elena 
(Vitkevičiūtė), Wurttemberg, Kreis 
Friedrichshafen - Tettnang, Ecole 
Primaire Lithuaniene UNRRA, 
ieško Jono ir Prano Tenių, Valy
tės ir Jono Mikuckių Juozapavi
čiaus Jono šeimos, Leono ir Stefos 
Jovaišų ir Žukausko Valerijaus.

2213. Bielskienė Teklė, Ansbach, 
DP Camp 548, Hindenburgkaseme, 
ieško Dambrauskienės - Bielskaitės 
Irenos, jos vyro Prano, Reicher- 
tienės Valentinos su dukterim 
Irena ir Joanos zir Amelijos Pu- 
traičių.

2214. Anglų kariuomenės majoras 
Liūdžius Jonas ieško giminių ir 
pažįstamų. Atsiliepti: (24) Flens
burg, lietuvių bendrabutis, am Pfer- 
dewasser 14 (Timm-Kroger-Schulę).

2215. Iljesevičienė - Jasienė Jad
vyga, Bug Nr. 51 bei Bamberg, 
ieško sūnaus Jaso Henriko.

2216. Antanaitienė Marija, (13 a) 
Ansbach, Hindenburgkaseme, Lit. 
Komitee, ieško Milašienės Olgos ir 
Staugaičių Vytauto ir Antano.

2217. Noreikienė Margarita, Wūrz- 
burg-Zell, DP Camp 169, ieško se- 
serš Zonienės Adelės ir pažįstamų.

2218. Mačiukas Mamertas, Bad 
Mergentheim, DP UNRRA Team 69, 
ieško Sedlioriaus Jurgio, Gečo Vy- 
tauto, Bertašiūtės Julijos, giminių 
ir pažįstamų.

2219. Girays Kazys, Bad Mergent
heim, DP UNRRA Team 69, ieško 
brolių Stasio ir Alfonso, Augūno 
Juozo, giminių ir pažįstamų.

2220. Vaičikonis Cezaris, (22) 
Solingen, Beckmannstr. 94, b. Mer
tens H., ieško' Itn. Černiaus Na
palio, gim. 1916. IV. 19.
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2221. Musteikis Vytautas, gim. 
1922 m. Amerikoje, paskutiniu me
tu, gyv. Greifswalde, prašomas at
siliepti; žinantieji apie jį prašomi 
pranešti „Žiburių" administracijai.

2222. Pundzevičienė - Chmeliaus - 
kaitė Teofilė, Eichstatt (Bay.), liet, 
stovykla, ieško Jono ir Zosės Jacke
vičių ir Merkytės-Mielkienės An- 
tosės.

2223. Dulksnienė - Bražytė Adelė, 
Eichstatt (Bay.), liet, stovykla, ieško 
Bražio Alfredo, sūn. Vlado.

2224. Eikytė Ieva, Waiterdingen 
b. Saltau, ieško Pilmonaitės Emili
jos, Gavėnytės Eilės, svainio Bi- 
linskio Konstantino ir pažįstamų.

2225. Misiūnas Er., (13 b) Dillin- 
gen, Lit. Lager, ieško Vaiznonienės 
Adelės ir Linkienės Step., paskt. 
metu gyv. netoli Karpfhaumo.

2226. Raštutienė Barbora, Kemp
ten (Allg.), Rottachstr. 15, DP Camp, 
ieško Grublio Petro, paimto Ro
zenberge į Luftwaffę.

2227. Ruzinienė Katar., (21) Arns
berg, Camp 136 (Waldlager), ieško 
sūnaus Mykolo, 1945 m. iš Cor- 
bacho kalėjimo išvežto į Breitenau.

2228. Dailydienė Ona, (21) Arns
berg, Camp 136 (Waldlager), ieško 
Jonavičienės Onos.

2229. Dubauskas J., (23) Olden
burg i. O., Alexanderstr.-Dietrich- 
feld, Lituanica Lager, ieško dukterų 
Marijos ir Alenutės.

2230. Cekauskas Juozas, Ansbach- 
Hindenburgkaseme, Lit. Komitee, 
ieško tėvų, brolių Kosto, Česlovo, 
Vlado, Adolfo ir giminių bei pa
žįstamų.

2231. Žukas Pranas, Ansbach, 
Hindenburgkaserne, Lit. Komitee, 
ieško brolio Juozo, svainio Kut- 
kaus Broniaus ir giminių bei pa
žįstamų.

2232. Karosas Povilas, Ansbach, 
Hindenburgkaseme, Lit. Komitee, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2233. Kalėda Juozas, Borghorst 
(Westf.), Adalbertstr. 2, ieško Va
liuko Henriko.

2234. Balčiūnas Vytautas, Borg
horst (Westf.), Adalbertstr. 2, ieško 
Balčiūno Sebastijono, Balčiūno Sta
sio, gyd. Kriaučiūno Prano ir gi
minių bei pažįstamų.

2235. Degutis Kazys Albinas, (24) 
Lūbeck, Ziegelstr. 28 a, Lithuanian 
Camp „Gražina", ieško brolio Vin
co, dėdės Degučio Antano ir pus- 
brdfio Dvylaičio Jono.

2236. Raščius Antanas, (24) Lū
beck, Ziegelstr. 28 a, Lithuanian 
Camp „Gražina", ieško Raščiaus 
Povilo, Dilio Jono, Kimeklio Po
vilo, Apeikio Vlado, Varno Vlado 
ir kitų, buvusių Bęrlyne, vėliau 
Zerbste.

2237. Dantų gyd. Olšauskaitė Fe
licija, Kempten (Allg.), Rottachstr. 
15, DP Camp, ieško dantų gyd. 
Olšauskaitės-Kuprienės Antaninos, 
Vadopalų šeimos ir giminių bei pa
žįstamų.

2238. Malskienė - Petrauskaitė 
Aleksandra, Bamberg, DP Camp 3, 
Lit Lager, ieško giminių ir pažįsta
mų.

2239. Vaistininkė Koleda Valen
tina, iš Latvijos, gyv. Berlin-Char- 
lottenburg, Kantstr. 141, ieško vais
tininko Rimkevičiaus Jono.

2240. Vaistininkas Demikis Juo
zas, Berlin-Charlottenburg, Pesta- 
lozzistr. 98, ieško giminių ir pa
žįstamų.

2241. Mokyt Jonutis Juozas, gyv. 
Švedijoje, Stockholme, ieško Pa
brėžos Leono. Pranešti: Ant. Vala
vičiui, Zeven-Seedorf, Kr. Bremer
vdrde, DP Baltic Camp, Lithuanian 
Groupe.

2242. Snarskienė O Uli j a ieško 
vyro Snarskio Prano, gim. 1900. 
6.21.

2243. Jungblutienė Adelė ieško 
brolio Balceraičio Julijono (sūn. 
Vilhelmo ir Paulinos).

2244. Seškevičienė Ieva, (24) 
Itzehoe, Moltkestr. 16, ieško savo 
vyro Šeškevičiaus Vinco. Žinan- 
Ueji jo likimą prašomi pranešti.

2245. Sabaliauskas Juozas, (13b) 
Schongau, Hotel „Blaue Traube", 
ieško žmonos Emilijos, tėvų, bro
lių ir pažįstamų.

2246. Mandžiukas Bronius, Mūn
chen, Lamontstr. 21; ieško Man- 
džiuko Alekso, Netušaitienės Eu
genijos, Mandžiuko Petro, Man- 
džiukaitės Sofijos ir Mandžiukaitės 
Liudos.

2247. Endzaitienė Augustina, 
Hanau a/Main, bei Frankfurt, DP 
Camp 27 Team, Lamboystr. 84, 
ieško sūnaus Endzaičio Prano, 
gim. 1925 m.

2248. Liet Raud. Kryž. Vyr. 
Valdyba, Tūbingen, Karlstr. 11, 
skubiai teiraujasi apie šinos tau- 
Uečius: 1) Kraupą Alfonsą (ar 
Krampą), 2) Skinkytę-Kurtinaitienę 
Oną Uršulę ir 3) Kurtinaitytę 
Anelę.

2249. Borstienė M., Fulda, Frank
furterstr., Lit Lager, ieško Sa
dauskienės Vladislavos, Petrauskie
nės ir PričkaiUenės Magdalenos.

2250. Vaineikytė Karolina, DP , 
Camp 652, Oberlenningen, ieško 
brolio Vaineikio Kazio, svainio 
Paliulio Domo ir Rutkaus Vlado.

2251. Burbienė Agota, Hanau a. 
Main, DP Camp, Team 27, ieško 
sūnaus Burbos Jono.

2252. Urbšienė Marytė, Hanau 
a. Main, DP Camp, Team 27, 
ieško vyro ir sūnų Prano ir 
Gustavo Urbšų.

2253. Lukoševičius Jonas, Neu- 
mūnster, Ehndorferstr., Lit. Lager, 
ieško sūnaus Luko&vičiaus Jono, 
gim. 1924 m., Juozo ir Jono Kal
vaičių ir Zajenkausko Prano.

2254. Ivaniukas Jonas, Augs
burg, Spitalgasse 5 —12, ieško 
Hakienės-Kempinaitės Emos iš 
Klaipėdos.

2255. Šneiderienė Ona, Kempten, 
Rottachstr. 15. ieško sūnaus Snei- 
derio Vaclovo, brolių Vinco ir 
Antano Lukšių.

2256. Olšauskas Pranas, Lands
hut (Bay.), Lehbūhlstr. 5, ieško 
sūnaus Olšausko Tado, gim. 
1928 m.

2257. Sakalauskienė Paulė, (24) 
Husum, liet, stovykla, Camp 2, 
ieško vyro Sakalausko Kazio, gim. 
1916 m., Philippo Jurgio, gim. 1927 
m., ir giminių bei pažįstamų.

2258. Gabrėnas Bronius, Lūbeck, 
Artilleriekaseme, -ieško giminių 
ir pažįstamų.

2259. Klavcanas Antanas, DP 
Camp 1225 F, Geesthacht-Spacken- 
berg, ieško sūnaus Henriko Klav- 
cano, gim. 1924 m.

2260. Sasnauskienė-Mikalauskaitė 
Jadvyga, Ingolstadt, Lit. Lager, 
ieško brolių Prano ir Adomo Mi
kalauskų.

2261? Katelienė-žemelytė Bronė, 
Ingolstadt, Lit. Lager, ieško brolio 
Žemelio Leonardo.

2262. Banevies Ana, Memmingen. 
Airport, DP Center, ieško sesers 
Konstancijos ir svainio Augusto 
Jakučių.

2263. Anužis Antanas, Memmin
gen, Fliegerhorst, DP Camp, ieško 
Rameikio Vlado dr Ročio Kosto.

2264. Alonderis J- Augsburg- 
Haunstetten, Flachsstrasse 30—1, 
ieško P. Alonderio, Z. Bružaitytės 
ir M. Šarūnienės.

2265. Pronskus Juozas, (24) Neu
munster, Lit. Lager, Ehndorfer
str., ieško brolio Pronskaus Jono, 
gyvenusio kažkur prie Bayreuth.

2266. Staržinskaitė-Barčienė Ele
na, Wiesbaden, Lithunian DP 
Camp, ieško motinos Staržinskie- 
nės Domicėlės.

2267. Barčas Antanas, Wies
baden, Lithuanian DP Camp, ieško 
motinos Barčienės - Barcevičienės 
Marijos.

2268. Totilas Stasys, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2269. Česnauskas Pranas, Got
tingen, Litauisch. Komitee, Būrger- 
str. 56/58, ieško Bindokaitės Onos, 
gyvenusios Drezdene.
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„Vincas Kudirka“ scenoje
rį ir sukosi visi šio veikalo veiks
mai. J. Palubinskas Bevardžio 
vaidmenyje buvo tikrai įspūdin
giausia ir labiausiai išbaigta figū
ra. Tai buvo lietuviška laisvės 
kova, išsiveržianti revoliucinėmis 
priemonėmis, šluojanti nuo kovos 
kelio visas kliūtis. Šiame vaidme
nyje pamatėme tą patį Palu
binską, kurio vidinė dvasios eks
presija daug kartų mus žavėjo 
Vilniaus scenoje.

K. Vasiliausko sukurtas Anta
nėlis buvo visai be priekaištų ir 
pasigėrėtinai išbaigtas. Su džiaugs
mu tenka pastebėti, kad tokio 
puikaus Antanėlio neteko matyti 
nė viename Lietuvos teatre. K. 
Vasiliauskas, būdamas santūrus 
savo vaidybinėsę priemonėse, gi
liai įsigyveno į savo vaidmenį/ir 
parodė savo talentą ir tobulą 
skonį, išvengdamas šaržo pavo
jaus.

Gerą ir malonią Valeriją sukūrė 
A. Žalinkevičaitė. Savo esme ne
komplikuotas vaidmuo patyrusiai 
aktoiei davėsi lengvai ir labai 
natūraliai pavaizduojamas. Akto
rės laisvumas scenoje žymiai su
stiprino viso kolectyvo lygį.

Po ilgesnės pertraukos, po di
desnių ar mažesnių persitvarky
mų Augsburgo lietuvių dramos 
aktorių būrelis vėl praskleidė už
dangą ir, teatrą mylinčiai publi
kai parodė K. Inčiūros parašytą 
ir J. Palubinsko atkurtą „Vincą 
Kudirką”.

Visiems, kas daugiau ar mažiau 
sekė Lietuvos teatrų repertuarą, šis 
veikalas yra gerai žinomas. At
mintyje jis paliko todėl, kad tai 
nebuvo eilinis teatro pastatymas, 
o tai buvo lietuviškas dramos vei
kalas, atlikęs savo tautinę ir pa
triotinę misiją. Niekas neužmirš 
to publikos entuziazmo ir tų liū
desio ir džiaugsmo ašarų, kurio
mis abiejų okupacijų metu lietu
vių visuomenė palydėdavo kiek
vieną šio veikalo spektalį.

J. Palubinskas, atkurdamas šį 
veikalą, jį sutrumpino, išleisda
mas net du veiksmus ir epilogą, 
bei pritaikė ji nūdienei, labai kuk
liai,* o gal, leisingiau pasakius, 
skurdžiai, scenai. Sutrumpinimas, 
be abejo, veikalą gerąkai sužalo
jo: suardytas intrigos vientisu
mas, sumažintas įspūdingumas, 
jaučiamos logiško ryšio spragos.

Nors išleistas vietas J. Palu
binskas vykusiai ir natūraliai už
lopė, leisdamas apie jas veikė
jams papasakoti, tačiau tai, be 
abejo, nesudarė žiūrovams to 
įspūdžio, kurį Nudaro jų pavaizda
vimas scenoje. Svarbiausia, kad 
nuo to nukentėjo svarbiausių vei
kėjų charakterio išryškinimas.

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys)
Juk, išleidus Kudirkos konflik

to su savo tėvu sceną ir nepa
rodžius jo broliškos meilės Jo- 
nieškai, mes visai nebematome V. 
Kudirkos žmogiškosios esybės 
kilnumo ir jo kovotojo charakte
rio, atsparumo bei būdo tiesumo. 
Be'šio veiksmo Kudirka lieka tik 
geras žmogus, geros širdies dak
taras, praradęs sveikatą, visų my
limas ir visų globojamas, o ne tas 
Kiidirka, kuris herojiškai kovoja 
už savo idealus, neidamas į jo
kius vidujinius asmens kompro
misus.

Pševalskių puotos išleidimas 
pražudo Bevardžio revoliucinės 
veiklos kulminaciją.

Tačiau, turint galvoj turimą sce
nos techniką ir sceninių efektų 
panaudojimo ribas, tenka šias 
spragas užpildyti prisiminimais iš 
Vilniaus ir Kauno teatrų pastaty
mų.

Apie ‘veikalo pastatymą sunku 
ką pasakyti. Dekoratyvioji ir bu
taforinė pusė, be abejo, šių dienų 
teatro išteklių ribose buvo mini- 
mališkiausia. Tą patį tenka pasa- 

' kyti ir apie drabužius bei grimą.
Žodžiu, mūsų lietuviškas teatras 
vėl pradėjo tikrąjį vargo ir ,,dar
žinių“ kelią. Tačiau už tai liko 
aktoriai, kurie išaugo laisvo te
atro scenoje, kurie išėjo keliolikos 
metų stropią^ mokyklą ir kurie sa
vo talentais skynė teatro laimė
jimų laurus ir lavino tautos este
tinius jausmus. Į juos ir nukrei
pėme visą savo dėmesį, jie ir su
darė šio pastatymo esmę. Ne 

' įvairiaspalvių prožektorių šviesa, 
ne puošnios dekoracijos šį kartą 
svaigino žiūrovą, bet aktorių vi> 
dinė šiluma, Dievo dovana valdyti

„Apsaugok, Viešpatie, mane nuo 
draugų, o nuo priešų aš pats 
apsisaugosiu'*, prisiminė man tas 
posakis dar kartą. Profesorius V., 
geras mano tėvo draugas, pasa
kojo, kad jis dar kalbėjęs sumano 
tėvu, kuris vis turėjęs viltį, kaip 
nors mane iš Gestapo nagų 
ištraukti. Norėjęs duoti stam
bų kyšį, bet, išvežus mus iš Lie
tuvos, dingo visi pėdsakai, ir jo
kia pagalba mums nebuvo įmano
ma, nes niekas nežinojo, kur mes 
esame. Buvo het gandų, kad mes 
esame ■ sušaudyti. Be to, naujai 
atvežtieji pasakojo, kad sovietai 
eina į Lietuvą ir yra jau ne
toli Vilniaus. Esą, pilni yra keliai 
pabėgėlių.

Tą pačią dieną mus perkėlė į 
kitą ’ celę tame pat aukšte. Ši celė 
buvo didesnė, bet tamsesnė ir 
niūresnė. Buvo trys lovos, taigi 
trečio matraco nereikėjo dėti ant 
žemės. Šalia mūsų atkėlė B., K. ir 
Mildažį, o jų kaimynais pasidarė 
ir anksčiau buvę jų kaimynai, bet 
dabarznaujai, kaip ir mes, perkelti, 
D., Rudokas, M. Vadinasi, taip 
kaip buvo aname koridoriuje. Ir 
vėl, kaip ir anksčiau, iš D. celės 
būdavo girdėti amžini barniai su 
prižiūrėtojais ir kalifaktoriais. Po 
dviejų dienų išgirdome juos šau
kiant pavardėmis. Liepė paimti 
visus daiktus ir išeiti iš celės. M. 
ir D. nuvarė į trečią aukštą ir 
uždarė į vienetus, o Rudoką at
vedė pas $us^ Su Rudoku likusios 
dienos Įnsterburge praėjo smagiai. 
Pirmas jo klausimas buvo, kiek 
mes nuvejam į dieną Šniūro. At- 

, sakiau, kad mums labai nuobodu, 
knygos, gautos iš kalėjimo biblio-
tekos neįdomios, ir, be to, nerizi- 
kuojam gauti ausų už jų skaitymą 
darbo metu; todėl šniūro pinam 
kiek kas galim. Povilas nupina 
30—40 metrų per di^pfą, aš 20—25 ir 
Z. apie 15.. Juozas išplūdo mus už 
tai ir kaip pavyzdį pasakė savo 
buvusią celę, kurioj visi nupinda- 
vę per dieną ne daugiau 3—4 me
trų šniūro. Ir kokio šniūro! f>u 
baisiausiais mazgais ir kitokiais 
pagražinimais. Kai prižiūrėtojai ant 
jų rėkdavę, jie išsitempdavę 'ir 
rėkdavę atgal, mušdami klumpių

žodį.
J. Palubinsko režisūrą tenka 

vertinti kaip kruopščiai ir su di
dele meile scenai atliktą darbą.

V. Kudirka (A. Brinką) paliko 
blankų įspūdį. Visų pirma dėl to, 
kad pats sutrumpintas veikalas,, 
kaip anksčiau minėjau, nesudarę 
progos charakterio išryškinimui/ 
o antra, aktorius nepagavo vidi
nės vaidmens dvasios ir Kudirkos 
asmenybės kilnumo.

Už tai veikalo \ centre atsidūrė 
Bevardis (J, Palubinskas), apie ku-

Kitiems aktoriams, A. ir N. Dau- 
guvietytėms, Z. Kevalaitytei, St. 
Kielaitei, P. Šimkui. V. Žukauskui, 
teko eiliniai vaidmenys, kuriuos 
visi atliko stropiai ir išbaigtai. 
Kiekvienas jų savo giliu veikalo 
dvasios pajautimu ir tinkamu nuo
taikos supratimu prisidėjo prie 
spektaklio rimtumo ir paliko žiū
rovui malonų įspūdį. ‘

Atskirai tenka paminėti naujai 
scenoje matomus K. Oželį, R. Me
delį ir Ig. Gatautį. Jų mėgėjiškas 
skonis ir primityvios vaidybinės 
priemonės rodė, kad jie scenoje 
dar tikri naujokai. Vienas K. 
Oželis deramai įsiliejo L veikalą 
ir sukūrė neblogą ūkininko Vid
manto tipą, parodydamas teatro 
meno studijinį supratimą, o liku
sieji du buvo blankūs. Visi trys 
scenos darbui davinių, turi, todėl 
linkėtina jiems pasiryžimo ir pa
sišventimo šiam „riešutui per
kąsti”.

Pasveikinę aktorius šiuo savo 
gražiu ir įspūdingu pasirodymu, 
norime palinkėti, kad, nežiūrint 
ypatingai sunkių sąlygų, išeivi
jos dramos teatras augtų ir 
dažniau džiugintų mus naujais 
pastatymais. Dramos menas mūsų 
visuomenei yra labiau reikalingas, 
negu bet kada.

J. Daugėla 

kulnais: „jawohl!" Kartą vienas 
prižiūrėtojas, senukas drebančiom 
rankom, pastebėjo juos dienos' 
metu miegant, kas yra laikoma 
didžiuliu nusikaltimu. Aišku, atra
kinęs duris, kaip įprasta vokie
čiams, pradėjo visa gerkle rėkti. 
Mūsų didvyriai pašoko iš lovos ir 
išsitempę tuoj suriko:

— Jawohl!
— Kad jus kur velnias griebtų, 

jūs amžinai tą savo prakeiktą ,.ja
wohl" visur kišate! Aš jums kad 
duosiu iš visos jėgos penkiskart 
su bananu, tai žinosit, ką reiškia 
dieną miegoti!

— Jawohl!
Bet čia tie vyrai, kurie buvo 

nuo Heltkės iš visos jėgos gavę 
su bananu ir ne po penkis, bet 
dešimtimis kartų, nebeišlaikė ir, 
pasakę savo „jawohl”, pradėjo 
baisiausiai juoktis. Senuko, kaip 
Juozas pasakojo, vos nenutrenkė 
apopleksija. Jis pasielgė taip, kaip 
ir pas mus, kai Povilas jam pa
sakė, kad karą pralaimės: apsipu
tojo ir išeidamas trenkė durimis 
„iš visos jėgos“.

Iš slaptos švarko kišenės Juo
zas ištraukė mažės, 1X2 cm dy
džio, paties pasidirbtas kortas, ir 
mes pradėjom lošti viską, ką tik 
mokėjom, ir tai mums įnsterburge 
iki galo pavaduodavo šniūrą, kurio 
per dieną irgi besupindavau vos 
kelis metrus.

Juozas daug pripasakojo įvairių 
nuotykių iš bolševikų kalėjimo, 
kuriame sėdėjo D. vienuolika 
mėnesių, įvairių anekdotų ir šiaip 
įdomių atsitikimų. Tada pirmą 
kartą išgirdau iš jo paties lūpų, 
kaip jį kankinę ir kaip jis Ge
stape riejęsis su Heltke. Rauchui, 
kurio vertėju buvo Heltkė, Juozas 
pasakęs, kad tokiam piemeniui, 
kaip Heltkė, jis iš viso jokio žo
džio neištarsiąs. Ir taip jis padarė, 
o jo protokole nėra nieko pasa- 
kytą-^apie jo priešnacišką veiklą. 
Tačiau'šį kartą Gestapas jo nebe
paleido, nes turėjo pakankamai 
įrodymų prieš jį. Kartą jis, pri- 
gaudęs pilną saują utėlių, per tar
dymą paleidęs jas ant stalo, saky
damas: „Pasiimkit savo turtą!“ 
Kartą, jau Juozui esant mūsų ce
lėj, per pasivaikščiojimą prižiūrė
tojas pranešė, kad po vakarienės 
visi kaliniai turi nusirengt (likti 
tik su marškiniais), drabužius su
dėti kiekvienas ant savo suoliuko 
ir atidarius duris išnešti kori-

doriun, o paskui atraportuoti.' Si 
naujovė (vokiškas apsisaugojimo 
nuo kalinių pabėgimo būdas) su
kėlė mūsų tarpe daug juoko. Va
kare, nešant drabužius koridoriun, 
mes gerokai iš to juokėmės ir 
sakėm tai kalifaktoriams taip, kad 
girdėtų ir prižiūrėtojas. Kitą dieną 
pranešė, kad lietuviams nusirengti 
nebereikia.

Rodos, liepos 14, per pasivaikš
čiojimą, į kiemą atėjo šlubis 
raštininkas ir atsinešė kalinių są
rašą. Priėjęs prie prižiūrėtojo, tru
putį pasikalbėjo, ir po to prižiūrė
tojas liepė baigt vaikščiojimą dar 
ir pusei laiko nepraėjus. Nustebę 
grįžom į celes. Netrukus išgirdom 
koridoriuj neįprastą judėjimą; bu
vo rakinėjama. Girdėjom, kaip iš 
kitoj pusėj koridoriaus esančių 
celių, kuriose sėdėjo mūsiškiai, 
išveda kalinius į apačią. Po kiek 
laiko išgirdom juos grįžtant atgal, 
bet jau ne medinėmis klumpėmis, o 
kaustytais batais. Aišku: perrengia 
savais drabužiais. Į celofaną dabar 
mes jau visai nebežiūrėjom, tik 
klausėmės, kada ” atrakins mūsų 
celę. Po pietų atrakino mūsų kai
mynus, su kuriais iki to laiko be 
pertraukos turėjom ryšį puoduku, 
besidalydami spėliojimais. Per pie
tus jie buvo užklausę, kalifaktorių, 
į kur mus - veš. Kalifaktorius at
sakė, kad namo. Mūsų kaimynus 
išvedus, netrukus atrakino ir mus. 
Prižiūrėtojas nuvedė į apačią ir 
mes turėjom vėl truputį palaukti 
prie „admirolo" durų. Netrukus 
jos atsidarė, ir iš jų išėjo, jau sa
vais drabužiais, mūsų kaimynai: B., 
K. ir Mildažis. Admirolas pašaukė 
tris iš mūsų vidun, o aš dar pa
silikau koridoriuj. Truputį galėjau 
dabar jau laisvai, ne per puoduką 
ir ne slapta, kaip per pasivaikščio
jimą, pasikalbėti su savo kaimynais. 
Jie manė, kad gal mus nori paimti 
į kariuomenę, pasiųsti į pirmas 
fronto linijas ir tokiu būdu sulikvi- 
duoti. Bet tai buvo irgi tik spėlio
jimai. Jonelis (Mildažis) man ta
da parodė, Gestapo prisiminimui, 
ant rankų pasilikusias juodas > apy
rankes nuo korimo.

Aprengimas savais drabužiais 
ilgai netruko, ir aš netrukus bu
vau aprengtas. Kadangi mes bu
vom paskutinieji, tai į celes vedė 
mus pats „admirolas". Einant kori
dorium, Juozas paklausė „admiro
lą": „Pone Hausvateri, gal aš 
galėčiau sužinoti tamstos adresą? 
Tamsta buvai su mumis toks ma
lonus, _ir dabar, kai mus parveš 
namo, aš norėsiu atsiųsti tamstai 
keletą kilogramų lašinių.” Admiro
las labai meiliai nusišypsojo ir at
sakė: „Muller, Friedrich Mūller. 
Siųsti galima čia, į kalėjimą, 
užrašant mano pavardę". Išgirdę 
tokį atsakymą, mes labai apsi
džiaugėm. Vadinasi, važiuojam 
tikrai namo! Celėj mes jau viešai, 
lošėm kortomis, kurias atšivežėm 
iš Kauno, kalbėjome, kaip puiku 
yra išeiti iš kalėjimo, ir keikėm, 
kiek įmanydami, vokiečius, visaip 
juos pajuokdami (aišku, tai darėm 
lietuviškai). Atrodė, kad mes 
esame jau visai laisvi, tik dėl 
kažkokio truputį užtrukusio for
malumo mums dar neatrakino 
durų. Taip pat praėjo ir kita 
diena. Šeštadienį, liepos 16, iš ryto 
paklausėm kalifaktorių, kodėl mū
sų dar neveža. Atsakė, kad, esą, 
vagonų ašys nebuvo pateptos, to
dėl taip ir užtruko. Mums pradėjo 
darytis neramu^ Juk jei norėtų pa
leisti, tai tegul paleidžia. Tikrai 
per keletą dienų mes atsidurtume 
namuose. Per pietus paklausėm 
kalifaktorių, į kur mus veža. 
„Allenstein", buvo jo atsakymas. 
Mūsų nosys visai ištįso. Štai tau 
ir namai! Visai į priešingą pusę 
nuo Lietuvos, į patį Rytprūsių 
galą. Vakare atėjęs vyriausias ka
lėjimo prižiūrėtojas, kurį dėl jo

išvaizdos vadinom jaučiu, pasakė, 
kad ryt iš ryto, tuoj po pusryčių, 
važiuosim.

Tą vakarą ilgai negalėjome už
migti. Susitarėm su Juozu laikytis 
drauge ir, pirmai progai pasitai
kius, bėgti. Juozas turėjo peilį, 
kurį dar Kauno Gestape buvo 
nukniaukęs iš Ciglerio, įr su tuo 
peiliu mes galvojom kaip nors 
pasidaryti sau kelią laisvėn. Ryte, 
liepos 17, pabudom anksti. Gavom 
pusryčius, ir vos spėjom juos pa
valgyti, kaip atsidarė durys ir 
pasirodė „admirolas“ su vyriau
siuoju prižiūrėtoju; Jie grąžino 
vertybės daiktus ir liepė eiti su 
jais. Beeinant laiptais žemyn, 
Juozui netyčia iškrito peilis. Jis 
lenkėsi jo paimti, „ bet vyr. pri
žiūrėtojas buvo greitesnis, ir pei
lio Juozas nebegavo. Pirmame 
aukšte, prieš raštinę, jau buvo 
išrikiuoti visi lietuviai kaliniai. 
Atsistojome ir mes šalia jų, vienon 
eilėn. Tuoj į kalėjimą atėjo visa 
gauja vokiečių žhndarų. Mus pati
krino pavardėmis, ir tada žan
darai surakino visus po du, 
plieninėmis apyrankėmis. Jausmas, 
reikia pasakyti, nebuvo labai ma
lonus, pasijutus esant surakintiems 
kaip kokiems žmogžudžiams. Mane 
surakino su Povilu, bet skubė
dami mums uždėjo apyrankes per 
laisvai: taip, kad galėjom nusi
mauti ir, progai esant, sprukti 
šalin. Jau esant surakintiems, vyr. 
prižiūrėtojas išdalijo kiekvienam 
kaliniui po dvi riekes duonos su 
margarinu, kaip kelionės davinį. 
Tada žandarų viršininkas davė 
komandą, ir mes, pasisukę po du, 
tarškindami apyrankėm, palikom 
Insterburgo kalėjimą. ,

(Bus daugiau)

Radijo žinios is tėvynės
— Kaune architektų grupė, va

dovaujama miesto vyr. architekto 
Belinskio, paruošė bendrą Kauno 
atstatymo planą. Dabartinio uosto 
vietoje ir artimuose plotuose nu
matoma įsteigti kultūrinį parką. 
Pramonė, uostas ir prekių stotis 
būsią koncentruojami naujuose plo
tuose, ir tie punktai būsią įjungti į 
geležinkelio liniją. Susisiekimui nu
matomi tramvajai ar autobusai. Bet, 
kaip „Izvestija" praneša, tai būsią 
tik po 15 — 20 metų.

—. Lietuvoje kelių trestas teat- 
statė tik vieną betono fabriką, ku
ris yra Vilniuje ir gamina šaligat
viams plytas, krantinėms medžia
gas, kanalizacijos vamzdžius ir kt. 
Darbas pradėtas tik prieš du mė
nesius.

— Nemunas užšalo gruodžio 15 
d. ir ledus išlaužė balandžio pra
džioje, bet didelio potvynio nebuvo. 
Prasidėjus navigacijai, Nemunu 
plaukioja garlaiviai „Maksim Gor- 
kij", „Spariak", „Puškin“ (anksčiau 
buvo lietuviškais vardais) if „Liū
tas". Daugiau garlaivių nėra. Kriu
kuose prie Seredžiaus imta dirbti 
baidokai. Metus dirbę vieną 500 to
nų talpos baidoką, neseniai baigė.

— Kaip „Izvestija" rašo, Lietu
voje pravesta nauja žemės reforma 
ir 79 tūkstančiams mažažemių ir 
bežemių duota žemės, 50 mil. rublių 
paskola, 1.200.000 kub. metrų sta
tybinės medžiagos, 8.0Č0 arklių, 
13.000 karvių ir 5.000 to sėklų. Tad 
dešimčiai naujakurių tenka vienas 
arklys, penkioms šeimoms viena 
karvė ir vienam naujakuriui 150 
svarų sėklų.

— Geležinkelių viršininku yra 
paskirtas 111-ojo rango susisiekimo 
generaldirektorius Kokuchovskis.

— Uždrausta turti ir klausytis 
radijo. Esą įrengti vieši, kolektyvi
niai radijo priimtuvai. Vien Biržų 
mieste esą įrengta 310 vadinamųjų 
radijo taškų. A -

— Lietuvos ūkininkai apkrauti di
delėmis duoklėmis, kurių nearda
vus baudžiami išvežimu, o ūkiai 
konfiskuojami. , ’ f-
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v K. Arėnas

Martyno Jankaus senatvės dienos 
svetur

ra valandų kelio, ir jis visą laiką 
deklamavęs atmintinai mokamus 
eilėraščius iš „Aušros" ir kitų se
nesniųjų poetų.

O šiandien jis, baltoj lovoj gu
lėdamas, skundžiasi:

— Pasenau. Sergu.
Vis dėlto, savo vaikų paklaus

tas, jis dar šviesesnėmis, giedres
nėmis minutėmis pasako, kuriais 
metais pradėjo „Aušra" leisti, ku
riais *,Saulėteką", savaitinį laik
raštį Mažosios Lietuvos lietu - 
viams, kuriais rašė savo knygelę 
„Žiemos vakaro adynėlę". Jis dar 
atsimena posmą ir savo mėgiamos 
dainelės:

Marš, marš Lietuvą 
atimti nuo prūsų!

Karaliaučius bus kaip buvęs 
ir vėl atgal mūsų.

Gyvendamas visada tarp vo
kiškų prūsų, Martynas Jankus ir 
dainuoja apie juos, ir kovoja su 
jais visą savo gyvenimą. Jau jo 
tėvo vokiečiai nekentė už kartų 
tiesos žodį, pasakomą tiesiai į 
akis. Vokiečių valdininkai neken
tė, kad kas nors painiotų jų 
pastangas nutautinti išlikusius lie
tuvius. Prisiklausęs tėvo pasako
jimų, Martynas Jankus ir pats 
greit pradeda pastebėti, kaip ne
teisingai elgiasi vokiečių valdžia, 
stengdamasi išmesti lietuvių kal
bą iš mokyklos. Tai galutinai pa
veikia jį. ir nustato prieš vokiečių 
neteisingus veiksmus, paskatina 
pradėti kovoti ir veikti, ir iš tik
ro kelis metus užsitęsusi, kova 
išjudina lietuviškumą tebejaučian- 
čius gyventojus. Pasekmės buvo 
tos, kad kai kuriose vietose gy
ventojai pradėjo naudoti prievar
tą, stengdamiesi priversti moky
tojus dėstyti mokyklose lietuvių 
kalbą. Vokiečių valdžia, supran
tama, jėutė savo jėgą ir net ne
mėgino nusileisti ir atsisakyti sa
vo planų. Kova užsitęsė, o garsas 
apie ją pasklido ir po kitus kraš
tus. Tada kovojantiems lietuviams 
į pagalba atskuba dr. Sauerveinas, 
patyręs kovotojas už vokiečių 
smaugiamų mažųjų tautų teisę. 
Pirmasis pasikalbėjimas su dr. 
Sauervėinu anuomet, 1878 m., 
paskatino M. Jankų kaip reikiant 
įsitraukti į lietuvybės darbą, to
dėl jis ir dirba „Aušroje" ir ki
tur, kur tik atrodė reikalinga. Iš 
dr. Sauerveino M. Jankus tikėjosi 
kovotojo už Mažosios Lietuvos 
reikalus, o šis pradėjo kalbą apie 
Didž. Lietuvos išlaisvinimą. Tai 
nustebino jį, ir jis paklausė Sauer- 
veiną, kaip būsią su jais. Tada 
dr. Sauerveinas patarė dirbti, pa
sirodyti, kad lietuvių esama M. 
Lietuvoje. Patarė nesitenkinti tuo, 
kad lietuvių kalba tebėra kaimuo
se ir bažnyčiose, nes vien bažny
čia kalbos neišlaikysianti, o rei
kia dirbti politiškai, rodytis dau-, 
qiau viešajame gyvenime. Todėl 
jis, kiek praskyręs rankas nuo 
kitų darbų, pasitaręs su artimes
niais draugais, 1886 m. įkuria „Bi
rutę", tautiškai susipratusių lie
tuvių draugiją. Jau pačios pirmo
sios tos draugijos gyvavimo die
nos buvo sunkios, nes niekas ne
norėjo duoti net pirmajam lietu
vių susirinkimui salės. Ieškota 
išeities, skelbiasi laikraščiuose, 
ir pagaliau tuo būdu surasta ne
didelė salė, kurioje ir vykdavo 
draugijos susirinkimai.

Dar ryškesnis politinio lietuvių 
susipratimo parodymas buvo vo
kiečių reichstago rinkimai, ku
riuose palaipsniui didėjo lietuvių 
balsai, parodydami kartu ir augan
tį M. Lietuvos lietuvių susiprati
mą. Jankaus vadovaujami keli

Apie paskutiniojo mūsų aušri
ninko Martyno Jankaus lietuvišką 
kietumą žinantieji pasakoja įdo
mių dalykų. Iš tikro tik nepa
laužiamos valios žmogus galėjo 
taip atkakliai kovoti, spirtis prie
šui, siekdamas savo idealų, ke - 
lis kartus iš turtingo žmogaus pa
sidaryti visišku beturčiu, visada 
vėl iš naujo keltis ir vėl, dirbti. 
O pagaliau pačioje žiloje senat
vėje — be savo pastogės, be na
mų, be tėviškės.

M. Jankus, kai lankome jį, guli 
lovoje, susenęs ir pervargęs. Iš
kentęs varginančias ilgas kelio
nes, nebekalbant apie kokius ne
galavimus, nuo 1944 m. rudens, 
pasijudinęs iš savųjų Bitėnų, jis 
jau tris kartus buvo susirgęs 
plaučių uždegimu, ir tik šeimos, 
ypač dukters Elzės, rūpestingos 
globos dėka jis vėl atgyja, atsi
gauna. Pirmą kartą šį liga užklu
po garbingąjį aušrininką tik iš
keliavus iš namų, antrą kartą be
liūdint šaltame vokiečio kamba
rėlyje Gintoft kaime, o trečią kar
tą dabar, persikėlus į Husumo lie
tuvių “stovyklą. Stovykloje jį vėl 
prikėlė gyventi gydytojai, rūpin
damiesi sustiprinti taip pat vargų 
iškankintą ir nusilpnintą širdį. Be 
UNRRA'os gydytojo, nuolat jo 
sveikatą stebi ir vaistų parūpina 
lietuvis dr. Pūdymaitis. Bet savo 
piktą darbą yra atlikusi ir senat
vė, nes M, Jankus baigia 88 me
tus (gimęs 1858 m. rugpiūčio 7 
d.). Mačiau ji prabitų metų rude
nį ir dabar. Dabar jis dar labiau 
sunykęs, per tą laiką praleidęs 
dvi ligas.

Didokame, aukštame barako 
kambaryje husumiečiai lietuviai, 
laukdami patriarcho, paveikslais 
papuošė sienas.— vis jaukiau bus, 
panašiau į kambarį. Kambaryje 

. gana jauku. O netoli durų baltai 
paklotoje lovoje senatvės dienas 
leidžia M. Jankus, ilgėdamasis sa
vo Bitėnų. Kai mano bendrakelei
vis atsisveikindamas ištarė savo 
linkėjimą juo greičiau grįžti i Bi
tėnus, /prie Rambyno, paskutinio
jo aušrininko veidu praskrieja 
džiaugsminga švpsena, ir jo nuo
lat įšbalęs veidas parausta.

— Taigi, Bitėnai, Rambynas ... 
Kad taip būtų!

Bitėnai jo, tremtinio, senatvėje 
kažkoks užburtas žodis patapo. 
Su tuo žodžiu lūpose jis prabun
da, su juo užmiega. O ir sapnuo
damas dažnai balsu tą užburtąjį 
žodį, savo tėviškę, mini, ir pra- 
busdamas, klausia, lyg klejodamas, 
kada važiuosią į Bitėnus.

Po didelių darbų, vargų, po sun
kių ligų lova pasidarė M. Jankui 
nuobodus, bet artimiausias drau
gas. Darbai baigti, jo vietoje turi 
stoti jaunesni. Jeigu sveikata bū
tų stipresnė, jeigu ne tas sveti
mas dangus virš galvos, jo me
tuose būtų pats laikas ramiai ilsė
tis. Ir atmintis pagaliau po sun
kių ligų pradėjo šlubuoti, ir M. 
Jankus, tai pats žino.

— Vis dėlto kaip daug dalykų 
aš jau nebeatsimenu, — prisipa
žįsta jis kartais dukteriai.

Reikia pasakyti, kad mūsų pas- 
kutfhysis aušrininkas yra turėjęs 
nuostabią atmintį. Dar 1933 m., 
kaip tuomet rašė vieno laikraščio 
bendradarbis, jis buvo gyva mū
sų praeities kovų enciklopedija. 
Tuomet jis pajėgė dar atpasakoti 
ištisus straipsnius. Elzės Jankutės 
pasakojimu, jis yra mokėjęs gau
sybę dainų, kurių daug buvo 
įrašyta plokštelėse, daug šiaip 
užrašyta. O kartą važiavęs iš sve
čių truputį įsilinksminęs, buvę po

drąsesni ir pasiryžę vyrai, sudėję 
po 50 markių įvairioms propagan
dos išlaidoms, 1890 m. pirmą kar
tą dalyvauja rinkiminėje kovoje, 
išstatt; savo kandidatų sąnašą. Re
zultatai buvo labai menki: jų są
rašas tesurinko 37 balsus. Ma - 
tydami tokius liūdnus ir menkus 
visos kovos rezultatus, vokiečiai 
visai atvirai pradėjo tyčiotis iš 
lietuvių nepasisekimo, bet drąsie
ji lietuviai ne tik nenusimena, o 
ruošiasi kitą kartą geriau pasi
rodyti. Lietuviai pirmąjį kartą pa
sirodė jau ir tuo, kad viešai išėjo 
į politinę kovą. Kaip tik* kitais 
metais — 1891 m. — vėl buVo 
reichstago rinkimai. Dabar M. 
Jankaus sąrašas jau surenka 127 
balsus. Balsų skaičiaus augimas 
rodė vokiečiams, lead lietuviai 
rimtai siekia. pasisekimo, todėl jie 
pradėjo trukdyti. Nerasdami šva
resnio kovo būdo, kitų rinkimų 
metu per tris dienas prieš rinki
mus papirko lietuvių išstatytą 
kandidatą Tamošių, ir šis atsisakė 
kandidatuoti. Lietuviai tuoj išstatė 
naują žmogų — Smalakį, bet šis, 
nors už jį lietuviai nebespėjo kaip 
reikiant paagituoti, vis dėlto ga

M. Jankus prie savo namų Bitėnuose

vo 2.800 balsų. Šitas skaičius rodė, 
kad ne veltui dirbama, ir lietu
viai visiškai įsidrąsino: kitų rin
kimų metų jie išstatė savo sąra
šus visoje Maž. Lietuvoje. Tilžės 
ir Pakalnės apylinkėj buvo išsta
tytas dr. Sauerveinas, surinkęs 
3.020 balsų, Ragainės ir Pilkalnės 
apyl. Zaunius (800 balsų), Labgu
vos ir Vėlavos apyl. Juška (600 
balsų), ir Klaipėdos ir Šilutės apyl. 
Smalakis, surinkęs daugiau kaip 
6.000 balsų. Smalakis ir vienas 
vokiečių liberalų partijos atstovas 
gavo po vienodą balsų skaičių, 
reikėjo perbalsuoti. Su liberalais 
buvo susitarta taip, kad Klaipėdos 
ir Šilutės apylinkėje jie balsuos 
už lietuvius, o lietuviai atsilygins 
Tilžės ir Ragainės apylinkėje, sa
vo balsus atiduodami už vokiečių 
liberalų sąrašą. Šitaip susitarus, 
lietuvis atstovas Smalakis pirmą 
kartą įėjo į vokiečių reichstagą. 
Vadinas, lietuviai pasiekė savo.

Kitas M. Jankui rūpėjęs daly
kas buvo spauda. Iš pat mažens 
jis mėgo lietuviškus raštus, sekė 
net vokiečių spaudą, ką »ji rašo 
apie lietuvius, o taip pat smulkiai 
buvo išstudijavęs Lietuvos istori
ją. Todėl ir pats rūpinosi visokiais 
būdais prisidėti prie lietuviškos 
spaudos gausėjimo ir jos platini
mo. „Aušros” išleidimo metais 
(1883 m.) jis iškeliauja į Didžiąją 
Lietuvą ir čia, susipažindamas su 
padėtimi, taip pat užmezga ryšius 
su tais žmonėmis, kurie galėtų 
imtis platinti iš Prūsų gabenamus 
lietuviškus draudžiamuosius raš
tus. Bevažinėdamas po Lietuvą, jis 
platino „Aušros" išleistąjį kalen

karo adynėlės", „Burtininkų dai
nos", ,,Prūsų Lietuvos nusidavi
mai", iš viso išleido apie 20 knygų, 
kurių turinys daugiausia taikomas 
M. Lietuvos lietuviams. Žinoma, 
pats tas leidimo darbas buvo nuo
stolingas, bet 1900 m. jis dar prade
da ir daugiau kaip metus leidžia 
M. Lietuvai skiriamą laikraštį 
„Saulėteką", sustojusį antrosioms 
varžytynėms užklupus.

1910 m. M. Jankus su šeima per
sikelia į Klaipėdos kraštą ir ten 
spausdina dar „Apžvalgą" ir kitus 
leidinius. 1913 m. miršta jo žmona. 
1914 m. įsiveržia į kraštą rusai ir 
šį iš turtingo vargšu pavirtusį ir 
vokiečių persekiotą (net 9 kartus 
buvo suimtas) lietuvių veikėją 
gruodžio mėn. išgabena į Pavolgį. 
Pakeliui persišaldęs miršta tėvas, 
po kiek laiko vienas sūnus; antras 
sūnus žūva vokiečių prancūzų 
fronte; o sūnus Kristupas, moky
damasis spaustuvininko darbo, 
draugo buvo sužeistas į vieną akį 
ir visiškai neteko regėjimo.

Grįžęs po karo, mūsų aušrinin
kas gyvena savo ūkyje Bitėnuose, 
namuose, kurie buvo lyg koks ar
chyvas. Ten buvo laiškų ir rank
raščių dr. Šliūpo, Mikšo, dr. Basa
navičiaus, dr. Kudirkos, Andriukai
čio, Akelaičio ir kitų. Ten buvo 
Rambyno garbės svečių knyga, 
Čikagos miesto aukso raktas, kurį 
jam 1926 m. įteikė to miesto bur
mistras, kai jis -oficialiai ten lan
kėsi M. Lietuvos organizacijų var
du kartu su A. Braku. Už ypatin
gus nuopelnus Italijos karalius 
Jankų buvo apdovanojęs aukščiau

dorių ir surinko 85 naujus „Auš
ros" laikraščiui prenumeratorius.

„Aušra" ir daugumas kitų lietu- 
viškų leidinių buvo skiriama dau
giausia Didžiajai Lietuvai, bet M. 
Jankui rūpėjo, kad ir Maž. Lietu
va šviestųsi ir nesileistų baigiama 
nutautinti. Nematydamas kitų ini
ciatyvos, jis pats ryžtasi leisti M. 
Lietuvai skiriamą laikraštį ar pa
remti D. Lietuvai skiriamuosius 
leidinius. Todėl 1889 m. perka 
spaustuvę, tobulina ją, pigiai, o 
kartais ir veltui atlieka joje įvai
rius lietuviškos spaudos darbus, 
kol šitaip bedirbdamas prisidaro 
skolų ir 1892 m. teismas už skolas 
apVašo jo iš tėvo gautą ūkį. Su
krapštęs kelis šimtus markių už 
spaudos darbus, gavęs žmonos da
lį, atperka ūkį, bet neilgam: po ke
lelių metų' vėl prispaudžia skolos, 
ir šį kartą išgelbsti tėvas, bet iš
pirkęs neberašo ūkio jo vardu, o 
tik jo vaikų.

Atsigavęs po pirmųjų varžyty
nių, M. Jankus pradeda leisti pa
siskaitymo knygas, kurių jis kiek 
buvo išleidęs ir anksčiau. Pažy
mėtinos jo išleistosios „Senoviš
kos lietuvių dainos", „Žiemos va

sios klasės Coronos ordinu, o Lie
tuva— Didž. Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde, 
Nepriklausomybės* medaliu ir ki
tokiais atsižymėjimo ir nuojielnų 
ženklais. Daugelis tų brangių ir 
vertingų dalykų liko Bitėnuose, bet 
„Aušros" komplektai, daugelis se
nų brangių fotografijų buvo palik
ta Bartenšteine, iš kurio Jankų 
šeima turėjo skubiai trauktis ne 
tik dėl priartėjusio fronto, bet ir 
neberasdama globos nuo ją perse
kiojusių vokiečių nacių. Viskas 
buvo palikta pas gimines, kurie, 
kaip dabar paaiškėjo, traukdamiesi - 
ir negalėdami pasiimti, viską su
degino.

Po pirmojo pasaulinio karo, gy
vendamas ūkyie, M. Jankus taip 
pat negalėjo ramiai nusėdėti. Jam 
ir toliau rūpi Lietuvos reikalai, ir 
jis aktyviai dalyvauja jų sprendi
me. 1923 m. prie Lietuvos grįžta 
pajūris su Klaipėdos kraštu. Pats 
grįžimas įvyko sausio 15 d., b jau 
sausio 9 d. M. Jankaus pirminin
kaujamas Vyriausiasis Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas pa
sirašo Šilutėje manifestą į visus 
Klaipėdos gyventojus: „Mes, Vy
riausias Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komitetas, sąžiningai pildy
dami jūsų uždėtas pareigas, iš
reikštas dideliuose susirinkimuose, 
remdhmiesi jūsų išrinktais gelbė
jimo komiteto skyriais didesnėse 
mūsų krašto vietose ir atmindami 
istorinius nuo seniausių laikų čia y 
įsigyvenusius lietuvių giminės mie
lins prie vienos valstybės, šiuo 
mūsų manifestu — po viso pasau
lio akių garbingai pranešame..." 
Po šios iškilmingosios manifesto 
dalies toliau eina 12 punktų, ku
riuose kalbama apie valdžios per
ėmimą į Gelbėjimo Komiteto ran
kas, Steputaičio direktorijos at
statymą, Erdmono Simonaičio di
rektorijos sudarymą ir kitus su 
valdžios perėmimu susijusius da
lykus. Tą manifestą pasirašė Vyr. 
Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komite
to pirmininkas Martynas Jankus, 
1 vicepirm. Jurgis Strekys, 2 vice- 
pinu. Jurgis Lėbartas, sekretorius 
Vilius Šaulinskis ir komiteto na- ' 
rys ir reikalų vedėjas Jurgis Bru- 
velaitis.

Todėl suprantama, kad M. Jan
kus nebegalėjo likti gimtuosiuose 
Bitėnuose, kai karingasis ir įtūžęs 
nacionalsocializmas 1939 m. vėl^ 
užgrobė Klaipėdos kraštą. Tų me
tų kovo 25 d. jis pasitraukė į 
Didž. Lietuvą (laimingu sutapimu , 
kaip tik toje pačioje stovykloje 
gyvena ir tas žmogus, kuris anuo
met gabeno Jankus į Lietuvą). 
Jankus gyvena Kaune, kol prasi-, 
deda pirmoji okupacija. Tada ku
riam laikui pasitraukia į provin
ciją, bet netrukus ir vėl grįžta į 
Kauną. Kaune praleidžia ir antrą
ją okupaciją, tylom laikydamasis 
ir skurdžiai gyvendamas, o šiai 
okupacijai baigiantis, grįžta į tė
viškę, bet neilgam.

O dabar pamažu slenka vargin
gos dienos svetur. Tolimame už
kampyje retai kas teprisimena jį. 
Retas svečias yra ir lietuviškas 
laikraštis (jei redakcijos panorėtų 
pasiųsti laikraštį, dabartinis Jankų 
adresas yra toks (24) Husum, D.P. 
Camp 2). O kiekvienas laiškas, 
kiekviena žinia pradžiugina senąjį 
ir paskutinį gyvą aušrininką, gu
lintį ligonio lovoje. Neseniai (1946. 
IV. 15) tokio džiaugsmo yra jam 
suteikusi Hamburgo lietuvių stu
dentų atstovybė, atsiųsdama gra- • 
žiai papuoštą ir nuoširdžiai pa
rašytą sveikinimą išplėštam iš 
Rambyno sargybos patriarchui, 
nuoširdžiai linkėdama jam dar il
gus metus būti lietuviškos jaunuo
menės švyturiu, „kuris parvestų 
mus į kraštą, kur senos, aukštos 
pušys ir ąžuolai Nemuno pa - 
krantėse didingą Nepriklausomos 
Lietuvos legendą seka".
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M. Biržiška

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

(Pabaiga)

Ne kartą kildavo gandų, jog 
vokiečiai žadą universitetus už
daryti, pasirengę studentus paimti 
priverstinėn darbo tarnybon (Ar- 
beitsdienst) ir pan. Tačiau, kai 
rektorius, prorektorius, kuris pro
fesorius aj; studentų komiteto na
rys dėl to paklausdavo Germantą, 
šis paprastai atsakydavo:

— Ar gavote iš manęs tuo rei
kalu kokį raštą? Ne? Na, tai ir 
dirbkite toliau!

Kartą jis buvo prasitaręs, jog 
jeigu jis vykdytų visus gauna
mus iš vokiečių įsakymus ir po
tvarkius, jokis darbas nebūtų įma
nomas buvęs.

Kai vokiečių pareigūnai skau
džiai apkirpo universiteto sąmatą 
— algas, etatus, tarnautojų kate
gorijas ir U t., Germantas nura
mino universiteto vadovybę, jog 
skaudžiausius trūkumus išlygin
siąs iš kitų šaltinių, ir tikrai, iš 
įstaigų ir įmonių tarnautojų savo 
noru atskaitomų algų'-“''nuošimčių 
sudaryto švietimo fondp, įgijusio 
visuomenėje dr. Geilffanto fondo 
vardą, jis suremdavo visa reika
lingiausia, taip, jog universitetas 
ir jo darbuotojai-galėjo nesuklup
dami pakelti karinės okupacijos 
sunkmetį.

1942 m. pavasarį, kažkaip apie 
Velykas, Vilniuje pasirodė prof. 
Stegmann, kuris Rygoje tvarkė 
vokiečių sugalvoto Ostlando, tad 
ir Lietuvos, aukštojo mokslo rei
kalus. Pats aklai vykdęs, kas jam 
jo vyresnybės buvo įsakoma, jis 
buvo manęs per dr., Germantą taip 
sutvarkyti Lietuvos universitetus, 
kad jie klusniai vykdytų, kas oku
pacinės administracijos bus jiems 
pavesta. Tačiau dr. Germantas 
nesutiko imtis prieš lietuvių vi
suomenę, tad ir prieš universitetus 
atsakomybės už vokiečių potvar
kius ir būti tik aklu jųjų perdavėju 
jo žinioje esamoms švietimo įstai
goms, bet prispyrė Stegmaną pa
čiam kalbėtis su universiteto va
dovybe ir atvedė jį į (Vilniaus) 
universiteto senatą, nors vokiečių 
administracija jokio senato ne
pripažino, tik rektorių, prorektorių 
ir fakultetų dekanus kiekvieną 
skyrium, o ne jų kolektyvą.

Ilgesnėje prakalboje Stegmanas 
išdėstė reikalą Lietuvos universi
tetams griežčiau įsijungti Europos 
kovon su bolševizmu, taip mokslo 
personalui savo specialybių dar
bais, taip ir studentijai darbo 
tarnyba. Tam geriausia būsią fa
kultetams susivarkyti specialinė- 
mis akademijomis, kurios, girdi, 
tikslingiau tuomet galėtų atlikti 
pavedamus joms darbus. Kai rek
torius ir dekanai griežtai tam pa
sipriešino, Germantas karštai juos 
palaikė, pažymėdamas, jog, atė
mus iš Lietuvos nepriklausomybę, 
apkrovus ją sunkiomis darbo ir 
duoklių prievolėmis, švietimosi 
galimybė lietuviams tesąs vienin
telis laidas geresnės pokarinės 
ateities. Jei fakultetų pavertimas 
akademijomis esąs faktinis uni
versitetų uždarymas, tad ir švie
timas žadamas atimti, lietuviams 
nebesą jokios prasmės kuo nors 
palaikyti^ vokiečius, suprantama, 
ir tarėjas turėsiąs pasitraukti. Jis 
reikalavo, kad Stegmanas įspėtų 
savo vyriausybę dėl neigiamų jos 
sumanymų universitetų atžvilgiu 
pasekmių, ką šis, ypačiai sumišęs 
dėl netikėto ir griežto tarėjo įsi
kišimo, pažadėjo atlikti, nes kaip 
tik važiuojąs Berlynan.

Vėliau, dar griežčiau — Ger
manto akivaizdoje — Vilniaus 
universiteto senatui pasikalbėjus 
su kitu vokiečių pareigūnu aukš

tosioms mokykloms tvarkyti, dr. 
Fritzleriu (Fitzler?), senatui įtei
kus abiem vokiečiam promemo- 
rias, visų aukštųjų Lietuvos mo
kyklų akademiniam jaunimui su
rinkus 100 tūkstančių lietuvių pa
rašų, reikalaujančių neliesti uni
versitetų ir leisti jiems toliau 
dirbti, gen. Kubiliūnui ir dr. Ger
mantui padarius savo žygių, su
manymas universitetus suskaldyti 
beteisėmis akademijomnis kažkaip 
nutilo.

Tačiau kitas pavojus — pri
verstinas lietuviškojo besimokan
čio jaunimo išvežimas į darbus 
Vokietijon — ne tik nebuvo likvi
duotas, bet kaip tik tą pat (1942 
m.) rudenį dar griežčiau vokiečių 
buvo pareikalautas ir sukėlė vie- 
šesnį Germanto ir universitetų 
pasipriešinimą. Iš Germanto vo
kiečių administracija pareikalavo, 
kad jis kaip švietimo tarėjas iš
leistų potvarkį, kuriuo baigę gim
nazijas jaunuoliai turėtų eiti Rei
cho darbo tarnybą, kurios neišėję 
negalėtų būti priimti aukštojon 
mokyklon, o ją išėję net 7 klasių 
mokiniai gautų brandos atestatą 
iš 8 klasių. Pasitarę^ su universi
tetu vadovybėmis, kurios aiškiai 
prieš tai pasisakė ne tik kaip prieš 
pasikėsinimą pažeisti universitetų 
teisę priimant studentus vadovau
tis vien kadidatų žiniomis (realiu, 
o ne formaliu atestatu) ir kandi
datų teisę pristačius atestatą būti 
priimtiems be kokių pašalinių 
reikalavimų, bet ir paliekantį uni
versitetus be prieauglio ir be jo
kio užtikrinimo, jog po vienerių 
metų darbo tarnybos nebus vėl 
sudaryta kokių kliūčių stoti uni
versitetan, kas savaime likviduotų 
Lietuvos aukštąją mokyklą, Ger
mantas atsisakė duoti šiuo reika
lu kokį parėdymą prieš universi
tetų nusistatymą ir skaudžiai kėr- 
tantį lietuvių tautos švietimo rei
kalus ir teises. Tuomet Kauno 
Gestapo pasišaukė beveik visą 
Vytauto Didžiojo universiteto va
dovybę ir Kaune gyvenantį Vil
niaus universiteto prorektorių 
(prof. D. Krivicką), gavusį pava
duoti tą dieną atvykusį į Kauną, 
bet ir atgal jau išvykusį Vilniaus 
univ. rektorių, prasilenkusį su 
Gestapo šaukimu ateiti. Universi
tetinės vadovybės akivaizdoje 
Gestapo viršininkas puolė ten pat 
esantį Germantą, kaip atsisakantį 
išleisti reikalaujamą potvarkį, ir 
spyrė universitetininkus nusileisti 
..aiškįam karo reikalui". German
tas ir universitetininkai siūlė 
kompromisinį reikalo išsprendimą, 
kad galima būtų eiti darbo tarny
bą baigus universitetą ar bent 
kad tik pusė abiturientų dabar 
atitarnautų, o kita pusė — jau 
studentais kitais metais, bet ge
stapininkai nepripažino jokių nuo
laidų ir reikalavo vykdyti, kas 
Berlyno ajškiai įsakoma. Abiem 
pusėm nesusitarus, gestapininkai 
suėmė visus pasikalbėjimo daly
vius, išskyrus Germantą, kurį tuo 
būdu privertė nusileisti, tad po 
3 dienų suimtieji buvo išleisti. 
Vis dėlto vokiečių valdžios parė
dymas buvo aplenkiamas, univer
sitetams su Germanto žinia abitu
rientus priimant hospitantais, ku
rie studentų teisėms įgyti iki stu
dijų pabaigos turėjo namaža lai
ko, kuriuo metu daug kas galėjo 
pasikeisti (ir tikrai pasikeitė!) ir 
ansai suvaržymas atkristi.

Lietuvos universitetai, jųjų pro
fesūra, ypačiai vadovybė, ir stu
dentija vokiečių administracijoje 
igijo dabar visai blogą vardą. Kad 
ir Germantas darė visa, kas ga
lima, santykiams su vokiečiais 

nenutraukti, bet okupacinė presija 
mokykloms nemažėjo.

Pavojui augant, Germanto san
tykiai su Vilniaus universitetu ir 
su visa Vilniaus lietuvių visuo
mene pasidarė labai artimi, nuo
širdūs, tarpusavio pasitikėjimo ku
pini. Visi matė jo pastangas kuo 
aukščiau iškelti Vilniaus operą, 
teatrus, mokyklas, Liaudies an
samblį ir iš viso kultūrinį lietuvių 
gyvenimą. Studentai ir kiti moks
leiviai visaip kaip buvo jo re
miami, atsidėkodami rengė jam 
koncertus, tautinių šokių vakarus, 
karštai jį visur sutikdami. Uni
versiteto vadovybė ir slaptų ko
vos dėl Lietuvos nepriklausomy 
bės organizacijų vadai jo ne tik 
nevengė ir neprisibijojo kaip ta
riamai vokiečių agento, kuo jis 
iš pradžių buvo laikomas, bet ir 
drąsiai, be baimės su juo kalbėda
vosi politiniais Lietuvos reikalais. 
Tvirtas lietuvių tautos nusistaty
mas vokiečių atžvilgiu ir griežtas 
nepriklausomybės grąžinimo sieki
mas, slaptas, bet platus ir gyvas 
lietuvių visuomenės tam tikslui 
pasiekti susiorganizavimas, jauni
mo entuziastiškai, dažnai ir neat
sargiai reiškiamas patriotizmas, 
net pats švietimo darbo sekimasis 
Germantą veikė, kėlė, segė jam 
sparnus; betrūko tik kančių vai
niko. Vis tvirčiau statydamasis ir 
sakydamasis vokiečių atžvilgiu, 
tiek vokiečiams, tik lietuvių vi

„Vincas Kudirka“ Augsburgo lietuvių teatro scenoje

suomenei, kiek jis gaudavo su ja 
plačiau sueiti, jis kėlė ir tvirtino 
įsitikinimą, jog Lietuva bus ne
priklausoma, juo labiau lyg pa
grįstą, kai ir iš Berlyno, ir iš 
Kauno ' paskirų vokiečių pareigū
nų kai kas panašiai būdavo girdėti.

Laisvas, nepriklausomas nuo 
vokiečių administracijos užgaidų 
Germanto nusistatymas, sakyma- 
sis ir veikimas seniai atkreipė į 
jį jos dėmesį, ir Rentelnas spyrė 
gen. Kubiliūną jo vietoje ką Ritą 
pasiūlyti tarėju. Sis tikrai ieškojo 
tinkamo (atsargesnio už German
tą) kandidato, paskiau net tik ko
kio kandidato, bet veltui, nes vi
si jo kalbinamieji kandidatai at
sisakė į švietimo tarėjus eiti, 1) 
iš viso nenorėdami neaiškiuose 
santykiuose su vokiečiais bedirbti; 
2) laikydami sau negarbinga sa
vo sutikimu padėti išstumti tiek 
nusipeląiusį Lietuvai tarėją. Ypa
čiai profesoriai (Z. Žemaitis ir 
kiti) griežtai atsisakinėjo, maty
dami, kiek Germantas yra uni
versitetams padaręs.

Ypatingai reikšmingas buvo Ger
manto laikymasis 1943 m. vasario 
15/16 d., kai vokiečių tebetrukdo- 
mos švęsti tautinės lietuvių šven
tės išvakarėse sukvietęs švietimo 
vadybon Vilniaus lietuvių visuo
menės atstovus ir įstaigų vadovus 
pobūvin, kurio vokiečiai negalėjo 
jam sutrukdyti, kaip naminio 
(,,mano butas per mažas visiems 

sutalpinti, kurie nė'Įtartą mane 
pas save pasikviesdavo ir kuriems 
norėčiau atsidėkoti, tad turiu tam 
naudotis erdvesnėmis švietimo va
dybos patalpomis", pareiškė jis 
susirinkusiems) ir jo siejamo su 
taip pat vasario 16 d. švenčiano- 
mis dr. J. Basanavičiaus mirties 
sukaktuvėmis, ligi 24 valandos jis 
jį paskyrė dr. Basanavičiaus pa
minėjimui, su savo labai atsargia, 
kitiems dėl to ir nepatikusia pra
kalba, žurnalisto Stepo Povilavi- 
čiaus pranešimu apie dr. Basana
vičių ir operos solistų dainavimu. 
Vakarienės metu užstojus vasario 
16 diena įgalino rektorių, kaip 
1918 metų vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo ak
to pasirašytoją, savo kalbo’je aiš
kiai iškelti lietuvių tautos sieki
mą grąžintis sau nepriklausomą 
nuo savo kaimynų valstybinį gy
venimą ir tuo suragino kitus po 
būvio dalyvius, jaunesnius už 
rektorių, dar karščiau dėl nepri
klausomybės — ir tik dėl jos — 
besisakyti. Tai buvo paskutinis 
Germanto pobūvis su savo visuo
mene.

Neaiškūs gandai apie laukiamą 
Lietuvos nepriklausomybės grąži
nimą ir Lietuvos kariuomenės or 
ganizavimą tik iš dalies tepasi- 
tvirtino, be to, pačiu pikčiausiu 
lietuviams būdu. Nebuvo grąžinta 
nepriklausomybė, tik vokiečių 
paskelbtas raginimas lietuvių, lat

vių ir estų jaunimui stoti į jam 
sudaromus SS legijonus, o gene
raliniai tų kraštų tarėjai imta 
versti paveikti savo visuomenę ir 
ypačiai studentiją, kad savo noru 
į legijonus stotų. Kad ir nusista
čiusi savo krašte prieš visokį prie
šą, tad ir prieš vokiečių jai čia 
rodomus bolševikus, bet nieko ne
sulaukdama iš vokiečių dėl savo 
nepriklausomybės, be to, vokiečių 
administracijos parėdymų vis er
zinama, SS-izmui iš viso priešinga 
lietuvių visuomenė griežtai nu 
sistafė prieš stojimą į legijonus. 
Latvijoje ir Estijoje, kad ir ne
sklandžiai ėjo legijonų verbavi
mas, vis dėlto šie buvo sudaryti. 
Lietuvoje į priėmimo' komisijas 
retai kas tęstojo,, iš Vytauto Di
džiojo universiteto vos keli ke
liolika studentų, o iš Vilniaus 
universiteto nė vienas. Berlynas 
ir Kauno Vokietija įsiuto ir ėmė 
rengti prieš lietuvius represijas. 
Jaunimas ėmė slapstytis, laukda
mas panašių į 1941 m. bolševiki
nius suėmimų.

Nemėgęs su tarėjais palaikyti 
santykių, Rentelnas sušaukė pas 
save Kaune jų posėdį, kuriame 
jis su savo padėjėjais smarkiai 
puolė lietuvius, juos išbolševiki- 
no, leido sau kumščiu daužyti 
stalą ir grasyti, kartu betgi rei
kalavo atvirai pasisakyti dėl prie
žasčių, kurios kliudo sklandų lie
tuvių bendradarbiavima su vokie

čiais. Iš tarėjų tarpo ypačiai trys 
drąsiai ir atvirai jiems išdėstė lie
tuvių tautos nepriklausomybės 
siekimą, nieko bendra neturintį 
su kokiomis simpatijomis sveti
mam, — tai atvykę tai dienai iš Vil
niaus Germantas, Mackevičius ir 
(kontrolierius) Puodžius, prieš 
vykdami Kaiman naktį taręsi su 
Vilniaus univ. žmonėmis. Daužant 
Rentelnui į stalą, daužė ir Ger
mantas į Rentelno pastabą, jog, 
duodant lietuviams nepriklauso
mybę, reikėtų duoti ir latviams 
ir estams; jis pareiškė, jog lie
tuviai nieko neturiu prieš nepri
klausomybės grąžinimą latviams 
ir estams, bet ir priminė, jog lie
tuviai yra ne tik viena iš Pabal
tijo tautų, bet ir tauta sukūrusi 
Didžiąją Lietuvos Kunigaikštiją, 
valstybę nuo jūrų ligi jūrų, di
desnę už Lenkiją ar Vokietiją, ir 
tų savo istorinių tradicijų ligi 
šiolei nepamiršusi, tik jomis be
sididžiuojanti, neatsisakiusi ir 
neatsisakysianti nuo savo nepri
klausomybės, nuo kovos dėl jos 
grąžinimo. Pasitarimas nevirto 
susitarimu, tik išryškino susida
riusią rimtą padėtį ir ypačiai ne
palaužiamą trijų tarėjų pozicijų 
su Germantu priekyje.

Gandai apie rengiamas lietuvių 
jaunimui represijas gausėjo ir 
tirštėjo. Studentus pasiekė gan
das, jog universitetas būsiąs ap
suptas ir studentai išvežti į SS- 
kariuomenę. Vokiečių pareigūnai 
vengė su lietuviais kalbėtis. Vieną 
sekmadienį iš Vilniaus miesto 
komisariato paskambinta, jog rei
kią parody ti - universiteto įstaigas 
atvykusiam iš Kauno svečiui. Tas 
svečias pasirodė koks prof. 
Schreinert, lydimas komisaro pa
vaduotojo. Netoli universiteto 
gyvenęs Ekonomijos mokių fakul
teto dekanas prof. Vladas Jurgu
tis parodė svečiui kai kurias 
įstaigas, tik nesuprato, ko į Vil
nių atvyko ir universitete lankėsi 
šis nieko dėl savęs nepaaiškinęs 
vokiečių profesorius. Labai greit 
tatai betgi savaime paaškėjo.

Porai dieųų po to praėjus, 194? 
m. kovo 16 d. naktį vokiečiai Vil
niuje suėmė dr. Germantą ir kon
trolierių Puodžių, profesorius Vla
dą JuĮgutį ir Balį Sruogą ir dar 
kelis asmenis, Kaune tarėją 
Mackevičių ir kitus veikėjus, 
Marijampolėje gimnazijų direkto
rius ir t. t. Suimtas savo bute 
Germantas buvo nuvestas švieti
mo vadybon, kur jo kabinete bu
vo padaryta krata. Po kiek laiko 
buvo dar suimta Vilniaus ir Kau
no veikėjų ir žurnalistų, kurie 
drauge su kovo 16 d. suimtais 
buvo išvežti į Stutthofo koncen
tracinę stovyklą ties Dancigu, 
kur iš 46 atvežtųjų per pirmą 
mėnesį mirė penkta dalis. Kovo 
17 d. Vilniaus ir Kauno univer
sitetai, o taip pat ir kitos aukšto
sios mokyklos vokiečių buvo ap
suptos ir uždarytos, studijos nu
trauktos. Vokiečių pareigūnų bu- 
yo pareiškiama, jog uždaromos ne 
tik aukštosios mokyklos, bet ir 
visa, kas dr. Germanto, ypačiai 
Vilniuje, savavališkai (vokiečių 
neatsiklausus, tad „nelegaliai") 
buvo įsteigta ir jo remta, kaip 
štai Liaudies ansamblis (Vilniuje) 
ir kitkas. Drauge su Švietimo 
Vadybos kasa buvo paimti dr. 
Germanto fondo pinigai, kiek jis 
jų anksčiau neišdalijo savo šel
piamoms įstaigoms, vokiečiu komi
saru laikomi „juoduoju fondu"/ 
keldami ypatingą jų įsiutimą..

Švietimo Vadybos priekyje vo
kiečių buvo pastatytas ansai uni
versiteto įstaigose lankęsis ir, be 
abejo, jau tuomet numatytas dr. 
Germanto vietoje, prof. Schrei
nert.

Nei suimtųjų artimiesiems, nei 
lietuvių administracijos pareigū
nams, nei visuomenininkams ir

(Perkelta į 9 psl.)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
AUKŠTIEJI TECHNIKOS KURSAI

Aukštojo mokslo siekiąs mūsų 
jaunimas nebetelpa UNRRA'os bei 
vokiečių aukštosiose mokyklose. 
Todėl Lietuvos linžinierių Tr. 
Draugija steigia Aukštuosius Tech
nikos Kursus.

Kemptene, „Vytauto" stovykloje, 
veiks šių kursų Statybos skyrius. 
Dėstys V. D. Universiteto dėstyto
jai pagal V.D.U. Statybos fakulte
to statybos skyriaus programas.

Vasaros semestras prasidės bir
želio 1 d. ir jame bus dėstoma: 
1) aukštoji matematika, 2) statika 
ir kinematika, 3) topometrija, 4) 
technikinė braižyba, 5) fizika, 6) 
chemija, 7) braižomoji geometrija, 
8) skaičiavimo technika, 9) tro
besių konstrukcijos I, 10) architek
tūros enciklopedija, 11) statybos 
medžiagų technologija.

Dėstys: prof. J. Šimoliūnas, prof. 
S. Kolupaila, doc. K. Kriščiukaitis, 
adj. J. Daniliauskas, vyr. asist. V. 
Sčesnulevičius, vyr. asist. Zalubas 
ir kiti.

Susidarius pakankamam klausy
tojų skaičiui, bus skaitomi įvai
rūs epizodiniai kursai.

Prie įstojimo prašymo prideda
mas patvirtintas brandos atestato 
nuorašas. Neturintiems atestato ga
li būti leista klausyti atskirų da
lykų. Klausytojų skaičius dėl vie
tos sąlygų ribotas.

Visais Aukšt. Technikos Kursų 
Statybos skyriaus reikalais kreip
tis adresu: prof. S; Kolupaila, 
Kempten (Allg.), Rottachstr. 15, 
Litauisches Lager.

Šitokių kursų elektromechanikos 
skyrius, atitinkąs V.D.U. Techno
logijos fakulteto atitinkamą sky
rių, kiek vėliau bus steigiamas

(Atkelta iš 8 psl.) 
politikams nepavyko ištraukti jų 
iš stovyklos. 1943, 1944 ir net 
1945 m. vis buvo žadama tai vi
sus, tai paskirus paleisti, bet iš
traukta ligi galo Besirūpinant 
stutthofiečių išvadavimu ir be
siaiškinant, kodėl šis ar kitas bu
vo suimtas, iš vokiečių pareigū- 
nų buvo girdėta dėl to pat as
mens nevienodų aiškinimų, kai 
kieno suėmimas mėginta net „lie
tuviams nacionalistams" primesti, 
tik Germanto atžvilgiu vienodas 
buvo vokiečių nusistatymas: ne
suvaldomas prieš jį įsiutimas! Kai, 
keldamas jo, kaip ir kitų suimtų
jų paleidimo reikalą, Vilniaus 
rektorius taip Rentelnui, taip ir 
kitiems vokiečių pareigūnams 
ypačiai išskirdavo Germantą, kaip 
reikšmingiausią Lietuvos švietimo 
vadovą, teišgirsdavo iš jų šiam 
priekaištus ir puolimus dėl „ne
takto", „užsispyrimo", ..nesiorien- 
tavimo politinėje padėtyje" ir 
pan. Vieno pareigūno (gestapinin
ko) būta tiek atviro, jog pakalti
no Germantą vokiečius apgavus.

Taigi — Konradas Valenrodas, 
kaip pradžioje pats Germantas 
yra save apibūdinęs. Jis nesulau
kė laisvės, kad galėtų atvirai sa
vo tautai apie save papasakoti, 
bet ir be to jis mums jau yra 
išryškėjęs savo veikimu ir savo 
nuopelnais tautai tiek, jog dėl jo 
karšto ir kilnaus lietuviško patrio
tizmo negali būti jokios abejonės. 
Stojęs į labai slidų kelią, jis ne- 
paslydo, tik šviesiomis raidėmis 
įsirašė savo tautos istorijon. Jei 
dėl savo pirmųjų tuo keliu 
žingsnių jis būtų kieno smerkia
mas, teatsimenie smerkėjas ir apie 
stutthofinį daktaro savo „kaltės 
išpirkimą" ...

Turiu prisipažinti: netrumpame 
savo gyvenime nemaža esu suti
kęs įdomių ir reikšmingų vyrų ir 
moterų, tik vienas įdomiausių ir 
reikšmingiausių man buvo dr. 
Germantas.

Augsburge, Haunstetteno stovyk
loje. Smulkiau painformuos „In
žinieriaus Kelias" Nr. 3.

SCHONGAU ŠVENTES 
PROGRAMA

V. 17 d. 20,00 v. Estų choro kon
certas (Geisslingen).

V. 18 d. 15.00 v. Krepšinio rung
tynės Lietuva - USA karių1 rink
tinė. 20,00 v. Latvių choro koncer
tas (Esslingen).

V. 19 d. 15 v. Krepšinio rungtynės: 
Lietuva - Estija. 20,00 v. Latvių 
choro koncertas.

V. 20 d. 20,00 v. Instrumentalistų 
solistų koncertas. Dalyvauja: Iz. 
Vasyliūnas (smuikas), M. Saulius 
(cello), A. Ambrazaitis (klarnetas) 
ir A. Mrozinskas (fortepijonas).

V. 21 d. 16,00 v. Religinis kon
certas. Dalyvauja: Dr. Budriūno 
choras, Bickienė (sopranas), St. 
Baranauskas (tenoras), Iz. Vasy
liūnas (smuikas), Nomeika (var
gonai); 20,00 v. Vaikų pasirodymas 
(vietinės estų pajėgos).

V. 22 d. 9.00 v. Baltijos tautų sta
lo teniso turnyras. 14.00 v. Turnyro 
tąsa. 20,00 v. Latvių šiupinys.

V. 23 d. 9.00 v. Stalo teniso tur
nyro tąsa. 14,00 v. Stalo teniso 
turnyro tąsa. 20,00 v. Lietuvių cho
rų koncertai. Dalyvauja: Br. Bu
driūno choras, J. Kačinsko choras 
ir P. Armono choras.

V. 24 d. Latvių koncertas.
V. 25 d. 15,00 v. Krepšinio rung

tynės: Latvija - USA karių rink
inė, 20,00 v. Estų solistų koncertas. 
Tautiečiai šventėje-parodoje kvie

čiami kuo gausiausiai atsilankyti,
Kad- nebūtų sunkumų su nakvy

ne, pageidaujama, kad svečiai lan
kytųsi organizuotai grupėmis at
skiromis dienomis. Maistą reikia 
atsivežti savo.

Kitų savaičių programa bus pa
skelbta vėliau.

Tolkas (Šlezvigo apskr.). — 
Stovyklos gyventojai suaukojo 
RM 1024,74 paremti mūsų krepši
ninkams, vykstantiems į Šveica
riją dalyvauti ketvirtose Europos 
krepšinio pirmenybėse. Už 3 km 
esanti nauja ir dar negausi Grum- 
by stovykla tam pačiam tikslui 
suaukojo RM 264.

Nors šiame krašte labai reta 
kur matyti inkilėlių varnėnams, 
tačiau mūsų stovyklos skautai, 
atsiminę lietuviškas tradicijas, sa
vo stovyklos rajone įkėlė keletą 
inkilėlių. Nors medžiai visai žemi, 
bet paukšteliai jiems įkeltuose in
kilėliuose kuriasi.

Grumby stovykla, dar tik vasa
rio mėn. pradėta steigti ir kovo 
4 d. oficialiai atidaryta, jau turi 
lietuvišką pradžios mokyklą, o 
kovo 30 d. įsteigtos dvi skautu 
skiltys, kurios priklausys Tolko 
stovyklos skautų D.L.K. Kęstučio 
draugovei. Kultūriniu atžvilgiu 
bendradarbiaujama su Tolko sto
vykla ir iš jos gaunama lietuviš
kos spaudos. Taip pat vienas grum- 
biečių įėjo ir į Tolko stovykloje

* Oberlenningeno lietuvių krepšinio komanda
, r V. Bacevičiaus nuotr.

leidžiamo laikraštėlio „Nemuno 
Aidas" redakcijos kolektyvą, ku
ns šį mėnesi buvo padidintas po
ra naujų narių. ' stbL

Braunschweigas. — Stovyklai 
vienas didelis pliusas — veikianti 
pilnoji gimnazija, kurioje mokosi 
per 100 mokinių. Jau šių mokslo 
metų pabaigoje egzaminus laiko 9 
abiturientai. Gimnazijos choras, 
vedamas mkt. V. Možalskio, daug 
kartų buvo pasirodęs ne tik savo 
tautiečių, bet ir aukštų anglų 
kariuomenės ir UNRRA'os svečių 
tarpe. Mkt. L. Žiliūtės tautinių šo
kių grupė neatsilieka nuo choristų 
pasirodymų. Š. m. kovo mėn. pra
džioje suruoštoje įvairių D. P. 
tautų parodoje ir meniškuose pasi
rodymuose choras ir tautinių šokių 
grupė gavo pirmąsias vietas.

Stovykloje gana judrus sportinis 
gyvenimas. Turima neblogų šach
matininkų, stalo tenisistų, krep
šininkų. Daromos įvairios rung
tynės su kaimynėmis stovyklomis.

Stovyklos gyventojams buvo 
suruošta keletas paskaitų. Gim
nazijos dir. P. Stankevičius skaitė 
paskaitą archeologine tema, kun. 
J. Kardauskas — religine tema, o 
poetas J. Mikuckis pasakojo įspū
džius iš rašytojų suvažiavimo Tū- 
bingene. Be to, poetas, J. Mikuckis 
kovo 31 d. šventė literatūrinio 
darbo 40 metų darbo sukaktį. Ta 
proga poetas išleido savo eilėraš
čių rinkinį „Svetimose viršūnėse", 
o skautai jį pagerbė sveikinimo 
raštu.

Seligenstadte balandžio 11 d. 
lietuvių stovykla turėjo malonią 
staigmeną: netikėtai apsilankius 
mūsų žinomiems poetams — rašyto
jams, buvo suruoštas literatūros 
vakaras.

Savo kūrinius skaitė poetai: An
tanas Gustaitis! Stasys Santvaras 
ir Paulius Jurkus. Vytautas Alan
tas savo novelėj vaizdavo neto
limą praeitį svetimame krašte, 
perpintą kalėdinio sapno vizijomis. 
Pulgis Andriušis savo feljetonu 
apie demokratiją gražiai pavaiz
davo mūsų kolonijų demokratišką 
gyvenimą.

Programai pasibaigus ir Seligen- 
stadto literatų būrelio vadovui 
Kleivai padėkojus autoriams už 
gražias mintis, kviečiant su nauja 
'kūryba vėl čia apsilankyti, publika 
tam pritarė gausiomis ovacijomis.

Sgt.

Freiburgas. — Vienos kavinės 
patalpose veikia skaitykla, kur 
galima pasiskaityti visų trijų Balti
jos tautų laikraščių ir knygų. Ten 
pat veikia ir liaudies universi
tetas. S. m. balandžio mėn. 5 d. 
prof. Vac. Biržiška skaitė paskaitą 
apie lietuvių spaudos draudimą. 
Vietos universitete studijuoja apie 
30 lietuvių. Nors universitetas nuo 
bombardavimo nukentėjęs, bet da
bar remontuojamas ir paskaitos 
vyksta. S. m. gegužės mėn. 2 d.

prasideda vasaros semestras, į 
kurį galėtų būti priimta ir dau
giau lietuvių studentų.

Detmoldas. — Balandžio mėn. 9 d. 
įvyko apylinkių įgaliotinių suva
žiavimas persiorganizuoti lietu
vių tremtinių bendruomaaės sta
tuto pagrindais. Į apygardos komi
tetą išrinkti: min. Pr. Dailidė, 
Kulys, Raulinaitis, Lūšys, Krikš
čiūnas, Variakojis, Lūžas, prof. 
Elvikis, dr. Tupčiauskas.

Išsamų ir įdomų darbuotės pra
nešimą padarė zoninio komiteto 
pirm. dr. Leimonas.

Nežinia, kur naujai rinktasis 
komitetas pasirinks būstinę, nes 
Detmoldas ne visiems patogus 
pasiekti.

PRANEŠIMAS FILATELISTAMS
Gegužės mėn. 24 d. Altenstadte 

prie Schongau ruošiama Baltijos 
tautų pašto ženklų diena. Filate
listai kviečiami su savo turimais 
pašto ženklais gausiai dalyvauti. 
Ženklai bus extra antspauduojami.

Dalyviai tą dieną išlaikymą gaus 
nemokamai.

PRANEŠIMAS
Lietuvių aukštesniajai prekybos 

mokyklai Soest’e (Westfalijoje) 
reikalingi stenografijos ir mašin
raščio mokytojai. Asmenis, galin
čius dėstyti šiuos dalykus, malo- 
miai prašome kreiptis šiuo adresu: 
Lithuanian Secondary Commercial 
School, (21) Soest (Westf.), Baltic 
Camp.

Mokytojams bus sudarytos ge
ros gyvenimo sąlygos ir mokamas 
atitinkamas atlyginimas.

Mokyklos direktorius

Mokslo darbui skubiai reikalin
ga: 1) Lietuvos Konstitucija (1938 
m.); 2) Seimo Darbo V. Statutas— 
pask., ,,Vyr. Žin.“; 3) Lietuvos 
konstitucinė teisė — M. Romerio.

Tautietį, turintį šią medžiagą, 
labai prašau man ją paskolinti ar 
1 — 2 duoti nusirašyti. Būsiu la
bai dėkingas, jei žinantis nors pra
neš, kur ją galiu surasti, ypač 
1 — 2.

Dipt teis. Stasys Grigaliūnas 
(17a) Heidelberg, Rottmannstr. 34

PRANEŠIMAS
Sofija Žibutienė, gyv. Augsburg- 

Hochfeld, praneša, kad Albinas 
Grikietis mirė Stambergo ligoni 
nėj ir palaidotas Stambergo R. ka 
tailkų kapinėse.

PADĖKA
Wiesbadeno Lietuvių Tautinio 

Ansamblio Vadovybei, moraliai ir 
materialiai parėmusiai Erlangeno 
lietuvius studentus, nuoširdžiai 
dėkoja

Erlangeno Lietuvių Studentu 
Valdyba.

Musų darbas, musų mokslas Lietuvai tėvynei
Augsburge abiturientai V. Račkausko nuotr.

Įvyko žurnalistų suvažiavimas
Gegužės mėn. 11 —12 d. Hanau 

stovykloje įvyko lietuvių tremti
nių žurnalistų suvažiavimas. Buvo 
pasitarta aktualiais klausimais, 
priimta į Sąjungą naujų narių ir 
išrinkta nauja valdyba.

Suvažiavimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje.

SCHONGAU ŠVENTES — 
PARODOS ATIDARYMAS

Oficialus parodos atidarymas 
įvyko gegužės 12 d. Altenstadte.

Visų pirma žodį tarė Schongau 
Baltijos tautų komiteto pirminin
kas (estas), kuris paprašė 
UNRRA'os direktorių p. Wishik 
atidaryti šventę — parodą. P. Wi
shik savo trumpoje kalboje padė
kojo visiems prisidėjusiems prie 
parodos surengimo. Po jo kalbos 
sugriežtas Amerikos himnas. To
liau kalbėjo estų, latvių ir lietu
vių komitetų pirmininkai. Po kiek
vienos pasakytos kalbos sugie
doti tautiniai himnai.

Dr. Virkutis, lietuvių komiteto 
pirmininkas, padėkojo UNRRA’os 
direktoriui ir kt. už paramą ir 
globą ruošiant šią parodą ir pa
reiškė, kad visa tai, ką mes čia 
atsiekiame, turi eiti mūsų tautų 
gerovei ir laisvei.

Po atidarymo svečiai ir patys 
rengėjai nuvyko parodos apžiūrėti.

Parodoje lietuvių skyrius turi 
j šiuos poskyrius: istorinį bei trem

tinių liaudies meno, lietuvių dai
lininkų kūrinių, filatelijos. Išsta
tyti šių dailininkų kūriniai: A. 
Varono, A. Staneikos, V. Dobužins
kio, V. Petravičiaus, V, Rato( P, 
Augustinavičiaus, L. Vilimo, C. 
Janušo ir E. Krasausko. Lietuvių 
skyrius buvo tvarkomas 7 daili
ninkų, padedant vietinio komiteto 
pirmininkui dr. Virkučiui ir kt. 
komiteto nariams.

Eksponatų kiekybe daugiau pa
sižymi estai ir, gal būt, latviai, 
bet lietuvių viskas meniškai su
tvarkyta ir atkreipia žiūrovų ypa
tingą dėmesį.

Baigiant tenka pastebėti, kad šia 
švente ir paroda turėtume paro
dyti didesnį susidomėjimą, nes tai 
mūsų reprezentacijos reikalas, o ki
taip mes būsime kaimynų nustelbti. 
Laukiamos ekskursijos iš tolimes
niu vietų, juo labiau kad ir gam
tos vaizdai yra gražūs, ir susieki
mas patogus.

Šventė ir paroda truks iki bir
želio 12 d.

ATSIPRAŠYMAS
Už klaidingai padarytą viešą 

{žeidimą š. m. balandžio mėn. 6 
dieną DP valgykloje Tūbingene p. 
Dr. Šaulį labai atsiprašau.

B. Aniulis
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MIRTIES TAŠKE
Paryžiaus konferencija pavirto 

nepaprastomis kietomis diplomati
nėmis kautynėmis dėl naujojo jė
gų santykio Viduržemio jūros sri# 
tyje.

Užsienių reikalų ministerial, už
simoję susitarti dėl Europos tai
kos, nieko pozityvaus nepasiekė; 
trečiąją derybų savaitę konferen
cija atsidūrė mirties taške. Bene 
reikšmingiausias bus# negatyvusis 
rezultatas: derybininkai turėjo pro
gos puikiai pažinti vieni kitų sie
kimus ir metodus, ir tatai nebus 
likę be įtakos tiek vyriausybių ap
sisprendimams, tiek demokratijų 
opinijai. Didžioji spauda, aprašinė- 
dama Paryžiaus jomarką, savo 
publikai pateikia ne tik labai bū
dingus jo faktus, bet ir daro labai 
taiklias išvadas. Ta prasme ketu
rių konferencija tikrai bus buvusi 
naudinga.

*

Rašant, šį pranešimą, konferen
cijai iš mirties taško išeiti buvo 
du keliai: arba išsiskirstyti, arba 
susitarti dėl kokio nors blankaus 
kazuistinio kompromiso, kuris 
praktiškai nieko nereikštų, taip, 
kad netrukus derybininkams tek
tų dėl tų pačių dalykų dar kartą 
iš esmės susikibti.

Triesto ir Venecijos Džiulijos 
klausimas buvo kriukis, aplink ku
rį sukosi visas konferencijos biz
nis, jis buvo ir tasai keras, kuris 
derybų vežimą nuvertė į krizę. 
Gegužės 4 d. konferencija galuti
nai suglaudė bures, ir derybos pa
virto kasdieniniais barniais tarp 
Bymes, kurio guvus protas ir vikri 
vaizduotė berte bėrė vis naujus 
projektus bei pasiūlymus, ir Mo
lotova, kuris įsispyręs laikėsi iš 
Maskvos atsivežtų instrukcijų, ne
nutoldamas nuo jų nė per nago 
juodymą. Bevinas ramstė Bymes 
iš šalies, patsai subruzdamas tik

Lietuvos pamarys

kai Molotovas paliesdavo gyvybi
nius Britų Imperijos nervus, o 
Bidault atsargiai manevravo po

Prie manų

visą kautynių lauką, savo judru
mu demonstruodamas Prancūzijos 
reikšmingumą, esmingaisiais klau
simais niekur savo krašto neužan- 
gažuodamas, aplamai jis vis dėlto 
buvo „trijų B" (Bymes — Bevinas 
— Bidault) komandos žaidėjas.

Molotovas, iš anksto apsispren
dęs nė žingsnio nesitraukti Triesto 
klausimu, apdairiai užėmė plates
nį barą, kad turėtų erdvės manev
ruoti. Pareikalavęs Sovietų Są
jungai globos Tripoliui, jis vėliau 
davė suprasti nusileisiąs, jeigu va
kariečiai nusileis dėl Tyesto. Be- 
vinui ir Bymes politiškai bizniauti 
nesutikus, Molotovas pasiūlė Ita
lijos klausimą svarstyti sykiu su 
Bulgarijos, Rumunijos ir Vengri
jos klausimais, tikėdamasis, kad 
anglosaksai susigundys perspek
tyvomis Balkanuose ir atsileis dėl 
Triesto. Bet Byrnes nelauktai su
manė urmu įsiveržti už garsiosios 
„geležinės uždangos", pareikalau
damas Dunojaus laivininkystės 
laisvės ir paprašydamas raudonąją 
armiją atitraukti iš Bulgarijos. Mo
lotovas, konferencijos kuluaruose 
juokais pravadintas „Mister Niet- 
Niet", su tuo negalėjo sutikti, ir 
ginčai vėl grįžo prie Italijos te
mos. Abiejų frontų pozicijos dėl 
Triesto visą laiką liko nepakitėju- 
sios; dėl Italijos reparacijų ir ko
lonijų pačiu paskutiniu metu at
sirado kiek gyvumo, bet, „Times“ 
korespondento manymu, tai tik 
silpnutės vilties kibirkštys, kurioms 
kažin ar nebus lemta galutinai už
gesti.

*

Būkštaudamas, kad keturių kon
ferencijos iširimas neperdalytų 
didžiųjų sąjungininkų į du aiškius 
priešingus frontus ir jų nepastū

mėtų į beatodaires rungtynes, Byr
nes pasiūlė, kad birželio 15 d. 
Paryžiuj susirinktų taikos konfe
rencija, kurioje dalyvautų 21 vals
tybė. Gal JAV užsienių reikalų 
ministeris tikėjosi, kad daugiau 
žmonių ir daugiau nuomonių 

Tūbingeno lietuvių moterų 
krepšinio komanda

V. Bacevičiaus nuotr.

įkvėps daugiau išminties; gal jis 
norėjo, kad tuo atveju, jeigu tai
kos pasitarimams būtų lemta ga
lutinai iširti, atsakomybė dėl to 
fatališko rezultato tektų didesniam 
pasaulio tautų sambūriui.

Molotovą šis Byrnes pasiūlymas 
užklupo netikėtai; jis tik antrą 

dieną, pirma pasitaręs su Maskva, 
ir į tai atsakė „ne", nurodydamas, 
jog keturi - užs. reik, ministerial 
į taikos konferenciją turi nueiti jau 
su sutartais taikos sutarčių projek
tais. Tuo būdu prie konferencijos 
mirties taško prisidėjo dar vienas 
punktas. Į naują savaitę tarptau
tinė politika įžengė neramios ne
žinios ženkle.

*
Tuo pačiu ženklu pažymėta ir ta 

politika, kuri daroma JTO Saugu
mo Tarybos prieglobsty. Gegužės 
8 d. Saugumo Tarybos posėdy ne
buvo nei sovietų atstovo, nei 
Maskvos yvriausybės pranešimo 
apie raud. armijos pasitraukimą 
ar nepasitraukimą iš Irano. Turėjo 
pagrindo vienas amerikiečių laik
raštis, pastebėdamas, kad JTO ar 
tik nepradeda eiti dar kreivesniais 
keliais, kaip senoji Tautų S-ga.

Su Iranu taip ir tebėra mįslė. Jo 
atstovas ST gegužės 8 d. tegalėjo 
pranešti, jog pati Teherano vy
riausybė nežinanti, kaip iš tikrųjų 
yra su raudonosios armijos pasi
traukimu, nes negalinti patikrinti 
padėties Azerbeidžane. O to Azer- 
beidžano autonomistai, sutvirtėję 
sovietų okupacijos laikais, tiek 
nesiskaito su centro valdžia, kad 
drįso sudaryti prieš ją nukreiptą 
sutartį su Kurdistanu, kita tokio 
pat tipo „autonomine" respublika 
Irano valstybės rėmuose. Azerbei- 
džano atstovai, neišgavę iš centro 
vyriausybės savo’ reikalavimų pri
pažinimo, gegužės 11 d. iš Tehe
rano išvyko ir toliau ketina tvar
kytis visiškai savarankiai. Tokiu 
būdu, nepaisant visų ST nedrąsių 
nutarimų, Irano suverenumas liko 
pažeistas, o teritorinis integralu
mas sužalotas. Ką pasakys ST, kai 
Irano vyriausybė gegužės 20 d. 
pateiks jai savo padėties raportą?

*

Gindami savo pozicijas diploma
tinėse Paryžiaus kautynėse, anglo
saksai turi ir kitur rūpesčių, ku
rie nukreipia jų dėmesio ir pajėgų 
dalį.

Indijoj britų vyriausybės misi
jai buvo pasisekę muzulmonų lygą 
ir kongreso partiją susodinti prie 
vieno pasitarimų stalo; iš tų pasi
tarimų nieko neišėjo, ir Indijos 
muzulmonuose toliau rūgsta iš ki 
tur kurstomo maisto pradai, ku
riuos palaiko ir bado grėsmė.

Arabų pasaulis kyla „kryžiaus 
karui" prieš britų ir amerikiečių 
komisijos pasiūlymus dėl Palesti
nos, — pasiūlymus, kuriais, be 
kitko, nepatenkinti ir žydai.

Milijono angliakasių streikas 
Amerikoj po pusantro mėnesio 
pradėjo taip katastrofiškai atsi
liepti JAV pramonėje, kad, pvz., 
Fordas uždarė savo fabrikus, o 

Middle West miestai nebeturi 
elektros šviesos.

Vakaruose su palengvėjimu su
tikti prancūzų referendumo rezul
tatai — tauta atmetė konstituci
jos projektą, kuris teikė pernelyg 
didelius šansus komunistams poli
tiškai užvaldyti Prancūziją. Dabar 
ne tik patys prancūzai, bet ir vi 
sas demokratiškasis pasaulis įtemp 
tai laukia, ar prancūzams birželio 
2 d. rinkimuose pasiseks apginti 
demokratijos pozicijas prieš ko
munistų užsimojimą žūt būt pasi
daryti to krašto šeimininkais.

Tie ir tolygūs šalutiniai rūpesčiai 
negali nestabdyti didžiųjų vakari
nių demokratijų iniciatyvos ir ne
mažinti svorio Europos problemas 
betvarkant. Jie, be abejo, varžo ir 
Paryžiaus derybininkų sprendimų 
laisvę.

DP klausimas
JTO komisijoj

Speciali JTO komisija pabėgė
lių ir tremtinių klausimui spręsti 
balandžio 11 d. pradėjo darbą. 
Pirmiausia ji ėmėsi nustatyti pa
bėgėlio ir tremtinio (DP) sąvoką. 
Jugoslavijos atstovas pasiūlė, kad 
komitetas rūpintųsi tik fašizmo 
aukomis. Lenki j os atstovas siūlė 
tremtiniais laikyti tuos žmones, 
kurie negali grįžti tėvynėn; atsi
sakančius grįžti jis siūlė laikyti 
emigrantais ir jais nesirūpinti. 
Abiem tiems pasiūlymams pasi
priešino D. Britanijos ir Olandijos 
atstovai. Britų sir G. Rendel pa
reiškė, jog komisijai nesusitarus 
savo tarpe dauguma ir mažuma 
turės savo pasiūlymus JTO pa
siųsti skyrium. Tremtinio sąvokai 
nustatyti sudaryta pakomisė, ku
riai pirmininkauja JAV atstovas, 
o nariais įeina D. Britanijos, Pran
cūzijos, SSSR, Lenkijos, Jugosla
vijos ir Belgijos atstovai.

Tūbingeno lietuvių krepšinio 
komanda
V. Bacevičiaus nuotr.
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