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Lotina tėvyne, tavo žygiai sunkūs, 
Bet vts eiki priekin ir tikėk tvirtai — 
Visa laiko bėgy dyla ir nublunka, 
Visa užsimiršta — užsimirš ir tai...

J. Aistis

Augsburgas, 1946 m. rugsėjo mėn. 28 d. II metai

Panevėžio katedra

tarp kurių negali ieškoti lygiateisiškumo. Bet demokratinė santvarka su tokiais tamsiais piliečiais esti stačiai maitojama. Meta pilietis savo balsą vienai ar kitai partijai lyg ne savo rankomis, ne tiek pažindamas politinę kurios partijos ideologiją, kiek atsitiktinių agitacijos akstinų sugundomas. Šiandien jis rems vienus, o rytoj, žiūrėk, jau kitus. Sako, kad politikams „ant bačkos” esanti ten gera duona. Tiek to. Viena tai aišku: kur tokie piliečiai ir piktanaudžiai jų vadai, p>gu tenai arba pažadais sukelti siauraregių partijų peštynes, arba pagaliau apgaule ir moraline prievarta sulipdyti kokį totalitarinį režimą, kuris nesunkiai paskui dangstomas nuo pasaulio akių šūkavimais: „Štai, pas mus — tai tikra demokratija!" O jau įsigalėjus diktarūrinei santvarkai, piliečiai, už nosies vadžiojami kokio malones ir garbes dalijančio „vado" ar jų grupės su pakalikais.' nori nenori, paskui snūduriuoja politiniame tingume ir pavirsta nelyginant lengvai gainiojamų avių banda. Kaip nusikaltimas ta- riamajai visuomenės rimčiai tada pradeda atrodyti opozicinė nuomonė, o uniforminės nuomonės vyravimu toje visuomenėje pataikūnai ir savanaudžiai susisuka sau šiltus lizdus. Žiūri tada iš apačios į valdžios viršūnes tamsus žmogelis ir vis aimanuoja: „Ai, koks^ sunkus gyvenimas, kiek neteisybės!"Gali pasireikšti politinio tingumo ir tokioje visuomenėje, kurios piliečiai iš paviršiaus, atrodo, jau apsišvietę, bet — stinga gilesnio politinio išsiauklėjimo, temokėdami rūpintis tik siaurais asmeniniais ar atskirų grupių, o ne visos visuomenės reikalais. Šitaip
• J. Vildunas

Del politinio tingumo
kartais atsitinka kraštuose be didesnės kultūrinės tradicijos, kuriems, įsigijus valstybinę nepriklausomybę, reikia pasivyti kul

tūringesnis pasaulis. Sakysim, po pirmojo pasaulinio karo daugelis tautų džiūgavo išsivadavusios iš svetimųjų priespaudos ir laisvę išsikovojusios; jos ryžosi per dešimtmečius pasiekti, kas kitur šimtmečiais įgyta. Bet jų užsimotieji dideli ir greiti kultūriniai šuoliai negalėjo išvengti spragų, ir ilgainiui dėl to atsirado apsivylimo, ypač jaunųjų valstybių politiniame gyvenime. Iš pradžios^ — kas to nežino, — pasiskelbusios sukurkiančios tobulą demokratinę santvarką, ne viena tų valstybių savo idealo netesėjo; ne viena pasinešė gaudytis mados vėjų, kurie anuomet buvo sukilę diktatūriniais pavidalais politiniame Europos gyvenime'. Ir mažne kas valstybė Europoje tuomet turėjo savo „vadą“, šalia dviejų ar trijų Europos „vadų“. Kas gi čia buvo kaltas? — Ogi pagrindinis valstybės narys — pilietis, neįstengęs subręsti tiek, kad liktų neišmuštas iš dar laisvės kovos metais užsibrėžtojo politinio kelio. Užuot savyje plėtodamas demokratijos idėjas, pagrįstas tolerancija ir humanizmu, užuot įgyvendindamas savo krašte laisvę ir žmogaus teises, tas pilities nejučiomis arba užsisklendė siaurais savo partijos programos paragrafais ir beieškojo valstybės priešų savųjų opozicinių piliečių tarpe, arba pasidarė net visiškai abejingas sąmoningam politiniam gyvenimui, rasdamas savo veiklai tikslą valstybinės tarnybos ir „gero“ gyvenimo karjeros varžybose. Nenuostabu, jei dabar, kada likimas ne \vieną privertė numesti puošnias uniformas ir nedalioje primiršti savo garbingus titulus, neretai sutiksi žmogų, kadaise sėdėjusį aukštame krėsle, net savo mokslą diplomu vainikavusį, kurio poli- tinė pasaulėžiūra neturi jokio tvirtesnio pagrindo, o kai kurių demokratijos supratimas, nors apie ją daug kalba, nedaug kuo

aiškesnis kaip ano tamsaus žmogelio. Matai ir stebiesi, kaip toks žmogus kadaise galėjo aukštai sėdėti ir iš kur buvo jo ‘drąsa vadovauti vienai ar kitai visuomenės gyvenimo sričiai? Aišku, ir su tokiais piliečiais, kad ir prašvitusiais, bet neturinčiais jokio intereso sistemingesniam politiniam išsiauklėjimui, — valstybėje negali būti kalbos apie demokratinę santvarką. Ir tokie žmonės, kaip anie tamsuoliai, nesunku būtų pakreipti į kokį totalitarinį režimą ar „vado“ šlovinimą, jei tik jiems kas padės ant stalo geresnio valstybinio ragaišio.Tiek viena, tiek kita čia paryškintoji politinio tingumo priežastis ateičiai iškelia svarbų uždavinį — auklėti visuoęnenę politiškai, kad būtų įmanomas tikrosios demokratijos įgyvendinimas. Reikia tikrai padejuoti, ir Lietuvoje politinis ugdymas nebuvo kaip reikiant išplėtotas. Teisybė, mūsų žmonės turėjo progos praktiškai visuomeninio auklėjimo patirti organizacijose, kurių daugybė buvo pristeigta įvairiems visuomenės gyvenimo ar ideologi- nams tikslams. Kas norėjo, galėjo ir spaudą skaitydamas politiškai prusintis. Bet to buvo maža. O maža dėl to, kad mūsų mokykla ir kiti švietimo veikėjai beveik nesirūpino sistemingu visuomenės, ypač jaunimo, politinio intereso ugdymu. Bendrojo lavinimo mokyklose šalia istorijos einamasis visuomenės mokslas buvo toks menkas ir negyvas, jog mažne kiekvienam jaunuoliui sulig mokslo pabaigimu išgaruodavo iš galvos, ką mokykla iš to mokslo jam buvo davusi, o paskui jis gyvenime dažnai, kaip ir mokslo nematęs žmogus, tik atsitiktiniais motyvais graibydavos politinių sąvokų, kurios negalėjo sudaryti organiškos politines pasaulėžiūros. Tokiam žmogui, žinoma, nebuvo sunku apsikrėsti ir politiniu abe-
Kokia būtų valstybė, kokia ne, — ji skirta tvarkyti tam tikram organizuotam vjsuomenės sambūriui, kur pagrindinis narys yra jam priklausąs žmogus su savo interesais ir prievolėmis, vadinamas pilietis. Juoba demokratinėje valstybėje politinis atskiro piliečio vaidmuo esti žymus, kadangi toji visuomenės gyvenimo , forma pagrįsta ko veikliausiu visų savo narių bendradarbiavimu. Demokratija iš kiekvieno piliečio reikalauja ir politiškai galvoti, ir politiškai veikti.Kas pro pirštus žiūri į savo verslą ir noromis vengia dirbti, stengdamasis pelnytis tik kitų darbo vaisiais, tą paprastai vadina tinginiu. Iš tinginystės žmogus virsta veltėdžiu, o tingioje visuomenėje įvisęs savanaudiškumas ir tuščias garbės gaudymas užkerta kelią bet kokiai kultūrinei pažangai. Taip atsitinka ir politiniame kurio nors krašto gyvenime. Esama juk ir politinio piliečių tingumo, Hanau lietuvių stovyklos meno ansamblio „Dainava“ mišrus choras su dirigentu muz. Br. Jonušu

ir tas ne tik kliudo susikurti tobulesnei valstybės santvarkai, bet tiesiog darko demokratijos idėjas, pridėdamas gal tik reklaminę iškabą prie valstybės namo, kuriame iš tikrųjų nerasi nei laisvės, nei teisės, nei gerovės.Nesunku pasakyti kai kurias politinio piliečių tingumo priežastis, nes jas pats gyvenimas rodo., Šalyse, kur dar didelis atsilikimas j nuo kultūros, tas tingumas kasdien atsigirsta abejingų piliečių samprotavimais: „Kam čia man kištis — valdžia viską išmano ir padarys!" Pilietis čia tesirūpina tuo,. kas panosėje, atlikdamas prievo-1 les, — nors kartais gal su murmėjimu, — kurias jam „visagalė" valdžia uždeda. Autokratinėje santvarkoje, kur priešaky stovi vienas valdovas ar kokia jų grupė, jeigu jie padorūs, — tokiomis są- lygonfls kartais būna gal ir pakenčiamas visuomenės gyvenimas; tačiau, šiaip ar taip, tada valstybėje esti ryškus susikalydymas luo-1 mals: valdančiųjų ir valdomųjų, Į
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jingumu. Lietuvos ateities mokyk
la, be abejo, turės pasirinkti po- 
veikingesnį visuomeninio ir, pla
čiąja prasme imant, politinio ug
dymo kelią.

Bet kaip gi su mumis, išblašky
tais benamais? Kas darytina kal
bamojo reikalo akivaizdoje? — 
Reikia pasakyti, politiškai auklė
tis sąlygų turime, o dar daugiau 
sąlygų turime kelti politiniam in
teresui. Gyvename tikrojo demo
kratizmo sferoje, kur žmogaus 
trinties, žodžio ir pasaulėžiūros 
laisvė nekaustoma pagal vieną 
kurpalį. Be to, rūpesčiai dėl savo 
tautos ir savo ateities, nori nenori, 
kiekvieną tremtinį verčia domė
tis pasaulio politiniais įvykiais ir 
srovėmis, taip pat pačiu politiniu 
gyvenimu. Spaudos ir radijo nau
jienas kiekvienas dabar gaudome 
su tokiu smalsumu, kokio niekad 
gerais laikais, Lietuvoje, politikai 
nebuvome turėję. Dabar čia ir pa
prastas žmogelis, kad ir nedidelio 
mokslo tremtinys, atsidėjęs seka 
ir Visiškai gerai pažįsta pokarinio 
pasaulio gyvenimo vingius: žino 
dalykų, dėl kurių seniau jam daž
nai būdavo nei šilta, nei šalta. 
Taigi, politiniam auklėjimui yra 
geras pagrindas: visi , kaip nie
kad, labai domimės politika, ieš
kote ieškomės atitinkamo peno. 
Deja, to peno kad ir yra, bet jis 
naudojamas dažnai padrikomis. 
Visiškai maža tremtinių bendruo
menėje tesirūpinama pakilusį po
litinį mūsų žmonių interesą pla
ningai įjungti į visuomeninio bei 
politinio ugdymo kelią: paskaito- 
mir ir spauda supažindinti žmones

Dvi telegramos
Aloyzas

Gatvėj skamba: „Ekstra telegrama!
Miestas užimtas, kuriam reikšmės daug skyrėm.
Mūšiai vyko dėl kiekvieno namo,
Ir ten vyras kovėsi prieš vyrą."

Tik viena linų plaukais mergaitė 
Telegramą gavo visai kitą.
Širdžiai plakant, sakinį išskaitė: 
„Imant miestą, mylimasis krito."

— Miestas mūsų! — aidi linksmos žiaios. 
Pranešimams skambius maršus groja.
Kam svarbu ten ji plaukais lininiais, 
Nelaiminga sesė mylimoji,

Kuri verkia ir ant žemės puola, 
Saukdama: „Kodėl jisai negrįžo?!" — 
Miestą ėmęs senas generolas 
Už narsumą gavo aukso kryžių.

su politikos mokslo pagrindiniais 
klausimais, su demokratijos raida, 
jos įgyvendinimo pagrindais Ame
rikoje ir Anglijoje, su Lietuvos 
demokratijos plėtojimus! ir t. t. 
Sis uždavinys juoba pagyvėja, 
kai tvirtai tikime anksčiau ar 
vėliau turėsią atkurti ^priklau
somą demokratinę Lietuvą. Tušti 
žodžiai tebūtų kalbėti apie valsty
bės demokratinę santvarką ir jos 
įgyvendinimą, jeigu jos piliečiai 
nebūtų pakankamai susipažinę, 
kas yra toji demokratija, nes, kaip 
jau pradžioje sakyta, demokratija 
reikalauja iš kiekvieno piliečio ir 
politiškai galvoti, ir veikti. Negi 
čia esą mūsų juristai, politikos 
mokslo žinovai, per tiek laiko 
neįstengė nieko daugiau pateikti 
dvasinio peno alkanai tremtinių 
bendruomenei, kaip tik vieną vie
nintelę P. Juknos knygelę „Demo šiltų vietų užimti! ‘

jungtines Europos Valstybes
W. Churchillis, baigdamas savo 

atostogas Šveicarijoje, pasakė (IX. 
19.) Zūricho universitete kalbą, 
kurioje iškėlė reikalą įkurti Jung
tines Europos Valstybes. „Mes 
turime įkurti savo rūšies Jung
tines Europos Valstybes, nes tik 
šiuo būdu šimtai atras papras- 

! čiausią* džiaugsmą ir pasitikėjimą, 
I o gyvenimas taps vertu gyventi. 
Šios struktūros būdas yra labai 
paprastas; tam tik reikalinga, kad 
šimtai milijonų vyrų ir moterų 
pasiryžtų viską teisingai traktuo-

Baronas

kratijos keliais" (Rosenheim 1946), 
kurios turinys, deja, kad ir gerų 
norų, bet toks lėkštutis ir padri
kas, jog, atrodo, nebūtų vertas re
klamuoti veikalu ir dar 6.— RM 
vertės. Jei šiuo metu čia daugel 
žmonių, poetų ir gal ne poetų, mu
šasi į poe?ijos Parnasą tėvynės 
nedalios verčiami, o gal kartais ir 
greitos „nemarybės“ siekdami, tai 
argi mažiau svarbu būtų plačiau 
per spaudą paieškoti kelių, ku
riuo pradės eiti mūsų išsilaisvi
nusios valstybės gyvenimas? Pvz., 
visiems tremtiniams būtų džiaugs
mo sulaukus nors vieno apie de
mokratiją leidinio, kuris plačiau 
supažindintų su tos valstybės for
mos raida ir jos pagrindinėmis 
sąvokomis. Taip pat apie demo
kratiją daugiau paskaitų pagei
dautina mūsų kolonijose. Jei grį
šime namo, tai, tur būt, grįšime 
tikri demokratai iš Vakarų, kur 
demokratija reiškiasi ne vien žo
džiais, bet ir giliai apgalvotais 
darbais, kad, neduok Dieve, ne
turėtų dąug iškentėję ir tautos 
židinį išsaugoję namiškiai su pa
gieža prikaišioti: „Sitai, parvažiavo 

ti“. Toliau jis pažymėjo: „Pirmas 
praktiškas žingsnis turi būti „Eu
ropos Tarybos" sudarymas. Jei 
pradžioje ne visos Europos valsty
bės norės ar galės įeiti į šią są
jungą, tai mes turime pradėti tik 
su tomis, kurios nori ir gali“. Eu
ropos Jungtinių Valstybių kūri
mui turinčios vadovauti Prancū
zija ir Vokietija, bendradarbiau
damos su britų tautų šeima, su 
galinga Amerika ir su net Sovietų 
Sąjunga.

W. Churchillis Jungtinių Euro
pos Valstybių mintį iškelia nebe 
pirmą kartą. Savo kalboje Ful- 
tone jis’prie to priėjo iš balance 
of power dėsnio. „Mūsų senosios 
doktrinos apie jėgų pusiausvyrą“, 
pareiškė jis, „negalima palaikyti. 
Mes negalime pasikliauti tik ne
reikšminga jėgų persvara."

Rusų spauda šią jo kalbą aiški
om kaip iššaukimą susijungti Va
karų demokratijoms anglų-ameri
kiečių sąjungos pasaulinei hege
monijai. Pasak „Pravdos“, Rusi
jos komunistų partijos organo, to
ji kalba viešai proklamavo smurto 
politiką, juoba,' kad toji turinti 
būti remiama anglų-amerikiečių 
militarinės sąjungos. Tuo būdu, — 
išvedė „Pravda“, — būtų likvi
duota Jungtinių Tautų Organiza
cija.

Jungtinių Europos Valstybių, 
arba Paneuropos, mintis nėra 
nauja. 1923 m. Austrijos grafo 
Coudenhove-Kalerghi ta mintimi

Solistės P. Navickaitė-Bičkienė, St. Daugėlienė ir violončelistas P.
Armonas, surengę Kemptene savo koncertą K. Daugėlos nuotr.

įsteigtojo Paneuropos sąjūdžio 
tikslas siekia politinio-ekonominio 
Europos valstybių suvienijimo. 
Pagal Coudenhove toji suvieny
toji Paneuropa turėtų apimti tik 
tik/ąjį Europos žemyną, be Rusi
jos ir Anglijos, bet su Europos že
myno galybių Afrikos kolonijomis.

Europa — Žemės didvyris
„Europa“, rašo Coudenhove, 

„yra didi ir šviečiąs pasaulio pa
veikslas, jos didybė glūdi nei gė
ryje, nei išmintyje, bet darbštume 
(energijoje). Europa yra Žemės 
didvyris. Jos pasaulinė misija — 
išlaisvinti žmogų per techniką. Ji 
siekia sąmoningai iš'dabarties į 
ateitį.“ Tas Coudenhovės optimiz
mas yra griežta priešingybė Os
wald© Spenglerio pesimizmui dėl 
Vakarų žlugimo. Išradus lėktuvą, 
Europa tapo mažesnė už mažas 
dinastijas ar miestų valstybes, ku
rios kadaise vykdė savo politiką 
ir savu kumščiu sprendė tarpusa- 
vius vaidus erdvėje, kurią auto 
įveikia per valandos dalį. Ne ki
lometrų skaičius, bet jų įveikimo 
greitis yra lemiamas dalykas. Dėl 
to Coudenhove reikalauja mūsų 
amžiui Europos suvienijimo ly
giai taip skubaus, kaip praeityje 
buvo Vokietijos ir Italijos suvieniji
mas. Pagal Paneuropos propagan
dos centralės 1928 m. veiklos pra
nešimą tais metais buvo imtasi: 
Coudenhovės propagandinių ke
lionių per Europos valstybes as
meniškai verbuoti jų politikos, 
ekonomijos ir kultūros vadovams; 
paskaitų propagandos parlamen
tarams, prisiunčiant nemokamai 
„Paneuropos" raštų; panašios 
propagandos Europos ūkio vado
vams. Iš ypatingų akcijų reikia 
paminėti memorandumą Kellogo 
pakto pasirašytojams dėl reika
lingumo jam papildyti Europos 
Monroe doktrina.

Coudenhovės minčių keliai yra 
nenauji, jie turi sentėvių eilę, kuri 
tokio ilgumo, kaip žmonijos isto
rija: filosofai ir valstybės vyrai, 
karo vadai ir politikai, bažnyčios 
ir bažnyčių politikai, religiniai 
abiejų konfesijų mąstytojai, po
piežiai ir atskalūnai, idealistai ir 
materialistai, svajotojai ir proto 
žmonės yra bandę dvasiniame ar 
praktiniame antnacionalizme rasti 
išvadavimą iš babiloniško Euro
pos nacionalinių valstybių sumi
šimo.

Romos Imperija su savo viso 
antikos pasaulio, t. y. Viduržemio 
jūros pasaulio, valstybių santalka 
buvo pirmasis bandymas Graiki
jos palaikuose pastatyti paneuro- 
piškajai imperijai prieš Aziją. Eu
ropa gimė iš graikų miestų lais
vės kovos prieš Persų koloso des
potizmą. Heilas buvo Europos 
pirmtakas. Nuo visų filosofų tėvo, 
Platono, visi utopistai iki po To
mo Moore it lordo Bacon siekė 
žmogaus išlaisvinimo, ypač etinė- 
je-politinėje srityje, suglaudimu 
tautų, kurios jų laikais reiškė 
Europą.

Po vakarinės Romos žlugimo i 
Antikos palaikus stojo kaip baž

nytiniai Europos krikščionijos 
viešpačiai — popiežiai, kaip pa
sauliniai viešpačiai — vokiečių 
tautos Romos imperatoriai. Senų
jų viduramžių scholastika ir mis
tika, Augustinas savo knygoje 
apie Dievo valstybę, Tomas Ak- 
vinietis, Meister Ekkehart, Seuse, 
tik keletą tepaminėjus, yra buvę 
krikščioniškosios žmonijos su
glaudimo į vienybę idėjos nešėjai. 
Hohenstaufenų nugriuvimas buvo 
faktinis popiežiaus, lygiai kara
liaus universalaus viešpatavimo 
galas, stiprių nacionalinių valsty
bių— Ispanijos, Prancūzijos ir Ang
lijos — iškilimo pradžia. Pasirem
damos nacionaliniu egoistiniu 
pagrindu, vadovavo jos naciona
linių valstybių tarpusaviu karų 
epochai priešingai suvienytam 
europiškumui. _ Tarp kruvinųjų 
karų, kurie iš to kilo, šimtametis 
karas tarp Anglijos ir Prancūzijos 
stovi pirmoje vietoje, abu pasau
liniai karai lig šiol paskutinėje 
vietoje.

Europos suglaudimas
Europiškojo kultūros pasaulio 

suglaudimo mintis betgi nenuri
mo, ji toliau gyvavo humanistų ir 
jų palikuonių kūriniuose. Com- 
menius ir Leibnitzas jai lygiai at
stovavo, kaip ir Kantas savo ra
šinyje apie amžinąją taiką. Napo
leonas I savo atsiminimuose 
pastebi, jog jo karų tikslas esąs 
buvęs kovoti prieš karo pavojus, 
suderinant nacionalines priešingy
bes antnacionalinėje Europoje. 
Rusų-Japonų karo įspūdžių povei
kiu buvo iškelta Europos valsty
bių sąjungos mintis pasikalbėji
muose, kuriuos turėjo Rusijos 
min. pirm, grafas Witte su kaize
riu Wilhelmu II Romintbje. Kai
zeris Wilhelmas skatino rusams 
trijų valstybių ėjimą išvien — Vo
kietijos/ Rusijos. ir Prancūzijos, 
kaip Europos vienybę, ir pastatė 
tą planą prieš anglų balance of 
power teoriją, prieš į atskiras ga
lybių grupes Europą skirstančią 
vadinamąją pusiausvyrą. Pirmojo 
pasaulinio karo įspūdžiu vokiečių 
kariuomenės vadovybės viršinin
kas gen. pik. Hans von Seeckt pri
pažino, kad iš tikrųjų tautų sude
rinimo idėjos tegalį būti pergauti 
tik tie vyrai, „kurie pažiūrėję yra 
karuf į jo kraujuotas akis, ku
riems plaukai pražilo nuo sude
gintų miestų ir kaimų pelenų“. 
Atstovavo paneuropiškajai min
čiai ir Aristidas Briand, būdamas 
Prancūzijos užs. reik, ministeriu. 
Taip pat prancūzas Edvardas Her- 
riot Stojo už tai. Paneuropos sąjū
džio kulminaciją prieš antrąjį pa
saulinį karą reiškė 1926 — 27 me
tai. Jo priešai ir kritikai Vokieti
joje atmetė tą mintį, pamatuoda
mi tuo, kad jis galutinai išduodąs 
Vokietiją Prancūzijos hegemonijai 
ir kliudąs stipriam Anglijos ryšiui 
su kontinentu. Jis pašalinąs karo 
pavojų tik Europos viduje ir galįs 
pagal aplinkybes sudaryti sovie
tams priešingą bloką prieš Ru
sija. <”N-z“)
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Jonas Narkevičius

Daina - musu dvasios reiškėją

Rudenėjantis Kaunas

Iš rastų Lietuvos magnatų ar
chyvuose gaidų bei jų atskirų bal
sų nuorašų matyti, kad pavienė 
ir kolektyvinė dainos kultūra, 
bent kai kuriose vietose, jau tada 
buvo aukštai pakilusi. Vėliau 
sunki politinė būklė ir baudžiava 
dainos, ypač chorų skambėjimą 
labai ^nuslopino. Tačiau lietuviai 
kaimiečiai ir sunkiausiais laikais 
dainą kūrė ir dainavo. Švintanti 
aušra atsinešė ir ryškesniuosius 
dainos skelbėjus — vargoninin
kus: Kalvaitis — Kaune, Birman- 
ta ir Mikuckis — Panevėžy, Sen
kus — Marijampolėj. (Atsirado ir 
pirmieji lietuviškosios dainos har- 
monizatoriai — dr. V. Kudirka, J. 
Naujalis, C. Sasnauskas ir M. Pe
trauskas. Siems mūsų tautos vy
rams atitenka ir kilnusis mūsų 
muzikų patriarchų vardas. Lietu
viškąją dainą jie išryškino har
moninėmis spalvomis, įvedė į gau-
singai suorganizuotus chorus (vien 
M. Petrauskas Š. Amerikoje suor
ganizavo apie 40 chorų). Kun. T. 
Brazys, M. K. Čiurlionis, St. Šim
kus, Vydūnas ir kiti — tai asme
nybes, kurių išpurenti tautinės 
muzikos dirvonai šiandien mu
myse nė kiek nesumažina parei
gingumo iš protėvių paveldėtai 
dainai bei savitam muzikos me
nui. Gyvendami „Aušros“ laikams 
artimas dienas, stiprinkimės anų 
didžiųjų vyrų ištverme, mokyki
mės ir sekime jau nepriklausomy
bės laikais gražiai išaugusia cho
rų dainos organizacija. Chorų or
ganizacijos sėkmingumo šaknys 
glūdi mumyse pačiuose. Nekarto
siu pačių pagrindinių šios organi
zacijos dėsnių, o suminėsiu tik 
kelias datas ir skaičius, siekian
čius pirmąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį.

1924 metais rugpiūčio mėn. 23 — 
24 d. d. Kaune Vileišio aikštėje 
įvyko pirmoji dainų šventė su tri
jų tūkstančių asmenų mišriu cho
ru. 1928 m. liepos mėn. 1 d. Kaune 
įvyko Il-oji dainų šventė su 8490 
užregistruotų choristų. O kas 
įspės, kokios apimties choras ir 
dalyvių skaičius dalyvavo 1930 — 
Vi D. — metais visuotinėje dainų 
šventėje Kaune?

Šiandien mūsoji daina atsimuša 
ne vien į brolių ausis ir ne į tė
viškės laukus. Jos klausosi ir sve
timieji. Gimtosios Rainos menas 
visur ir visada privalo .būti tik 
kultūringai atliekamas. Kitatau
čiai, klausydamiesi mūsų chorų, 
labiausiai dėmesį kreipia į jų kul
tūringumo lygį — balsų išlygini
mą, harmoninį skambumą, kūri
nio interpretaciją, kompozicijos 
originalumą, įvairius niuansus ir 
1.1. Dainuodami nevertingas kom
pozicijas, kurtas nepribrendusi© 
muziko, arba kad ir vien tik gry
nąjį, nors ir labai vertingą, mūsų 
liaudies motyvą su vienu kitu 
pritariamu balsu, šių visų kultū
ringo choro privalumų niekuomet 
neišsemsime. Tokiu būdu aukštos 
muzikinės kultūros svetimtaučiui 
mūsų chorų propaguojamoji daina 
— vokalinės muzikos menas suda
rys labai blankų įspūdį. Šią klaidą 
daro ne tik mūsų chorai, bet ir 
dažnas solistas menininkas, nemi
nint tų, kurie save tik vadina me
nininkais. Į pastarųjų „meninin
kų“ koncertus neįsileiskime nė 
vieno svetimtaučio. Stovyklų ribo
se dirbkime visi, kas ką galime, 
nors nebūtinai reiktų savintis 
meistrų arba menininkų titulus. 
Juk jei Sokratas būtų save vadi
nęs išminčiumi, šiandien tikrai jo 
niekas nežinotų. Tačiau jis laikė 
save tik išminties mylėtoju. Visur 
ir visada būkime kritiški.

Harmonizuotą liaudies dainą, 
kaip tautinės muzikos reiškėją, 
reikia labiau vertinti; taip pat ir 
savųjų kompozitorių kūrybą, kuri

gal ir ne tiek populiari tarptauti
niu mastu. Dabartine savų chorų 
besirutuliojančia organizacija, tu
rimu koncertiniu repertuaru bei 
jų sugebėjimais, atliekant klasikų 
ar kitos epochos garsenybių kom
pozicijas, neužimponuosim nė 
vieno aukštesnės muzikinės kul
tūros kitataučio. Savo chorų re- 
pertuaruosna pirmoj eilėj staty
kime K. V. Banaičio, St. Šimkaus, 
VI. Jakubėno ir kitų, kurių dė) 
tam tikrų priežasčių negaliu su
minėti, kompozicijas. Vienas mū
sų žymus muzikas pedagogas ir 
kritikas „Lietuvos Aide“, 1928 m. 
Nr. 22 rašė: „Ne visi moką rašyti 
gaidas yra kompozitoriai, ir ne 
visi spausdintom gaidom užmar- 
ginti popieriaus lapai yra muzi
kos meno kūriniai. Privalome tai 
įsiminti ir menka muzikos kūry
ba liautis žeminti save ir savo 
tautą.“ Nebūtinai pirmąsias kom-
pozicijas rodykime koncertuose. 
Juk ar girdėjome Čaikovskio pir
mąsias simfonijas? Ne. Jis jas nu
metė į krepšį. Tas pats atsitiko ir 
su jo pirmosiom operom. Beet- 
hovenas gi savo dieviną kūrinį 
„Missa Solęmnis“ kūrė 20 metų. 
Suspėsime ir mes su savaisiais.

Mūsoji daina jau nuo seniau 
užsienyje skambėdavo įvairių gas
trolierių populiarinama. Tačiau 
rimtesnės užsienio kritikos apie 
savą vokalinės muzikos kūrybą 
retai tesusilaukdavome. Gal būt, 
todėl, kad šie gastrolieriai ne visi 
turėjo išmokslinto muziko me
nininko kriterijų ir nejuto atsako
mybės jausmo tautinės muzikos 
kultūrai. Ir šiandien, juk taip pat 
labai daug yra tokių „meninin
kų“ gastrolierių, kurie lietuvių 
vardu skleidžia visokius banaliu
kus. Šiuo keliu nepritrauksime 
kultūringo svetimtaučio, o men
kos kultūros draugų ir njums ne
reikia. Svetiihtautis negalėjo ir 
tokiu būdu negalės susidaryti 
tikro supratimo apie bendrąją 
mūsų muzikos kūrybos būklę. 
Jeigu šiandien dėl daugeliui su
prantamų sąlygų negalime duoti 
visko, kas nepriklausomo gyveni
mo laikais buvo sukurta, duo
kime bent geriausia tai, ką turime, 
ir venkime to, kas patiems nepri
imtina. Programon įtraukdami 
klasikus ar kitus, nepamirškim^ 
jog užsienis visuomet labiau do
misi originaliais, šiuo atveju mū

Vokiečiams traukiantis iš Kauno, dega gumos fabrikas „Inkaras"
Cekausko nuotr.

sų kompozitorių, kūriniais, negu 
visame pasaulyje pripažintais ir 
geriausiose interpretacijoje dau
gelį kartų girdėtais muzikos meno 
veikalais. Nenoriu būti suprastas, 
jog rimtam, muzikališkai pribren
dusiam menininkui ar kolektyvui 
reikia nusigręžti nuo didžiųjų kū
rėjų kūrybos. Tik pabrėžiu: visur 
ir visuomet stenkimės ieškoti ir 
propaguoti savosios tautos genijų.

Mūsų chorų ir mūsų visų tiks
las — tobulintis, ugdyti lietu
višką dainą ir skleisti bei popu
liarinti savitą muzikos meno kul
tūrą Mūsoji daina, gimusi protė
vių išgyvenimuose, „Aušros“ lai
kais buvusi sėkmingiausia tauti
nės sąmonės žadintoja bei ugdy
toja, ir šiais laikais turi perauklėti 
mūsų tragiškąjį „aš“. Šių dienų 
žmogus atgims ir persiauklės ne 
konferencijose, įvairių nutarimų 
pasekmėj, bet žydinčiuose dainos 
meno soduose. Šių dienų pedago
gika savo ugdytiniui privalo kuo 
plačiausiai atverti duris į meno 
pasaulį. Naujojo žmogaus pasąu- 
lėžiūra švytės dieviškojo meno 
spinduliuose. Per dainą ir meną 
žmonijai išauš taikos ir ramybės 
amžius. Tėvynėje broliai žūsta, 
kad pasaulis pripažintų didvyrių 
tautai teisę gyventi. Mes gi atli
kime savo pareigą. Padėkime 
jiems. Skambia kultūringa daina 
priminkime pasauliui meilės ir 
teisingumo dėsnius. •

Baigiant tenka iškelti keletą gy
venimiškų minčių:

1. Suorganizuokime Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės chorų 
sąjungą Vokietijoje.

2. įsteikime L.T.B. chorų sąjun
gos fondą.

3. Pakeldami chorų meninį lygį, 
praveskime griežtą kontrolę esa
muose repertuaruose.

4. Sustiprinkime bažnytinį gie
dojimą.

5. Organizuokime chorvedžiams 
kursus bei studijas.

K. M.

STENOGRAFIJOS REIKALU
Nė vienoje zsrityje, tur būt, nebu

vome taip atsilikę, kaip mūsų 
rankos rašto trumpinime. Kaip ra
šėme prieš šimtmetį, taip beveik 
teberašome ir dabar. Bet taip Yra 
ne visur. Toje pat Vokietijoje, ša
lia senojo rankraščio, plačiai jau 
įsigalėjo ir naujasis raštas, dvide
šimtojo amžiaus raštas, trumpiau 
sakant, stenografija. Taip yra ir 
•daug kur kitur.

Tvirtas pagrindas šiam mokslui 
buvo padėtas ir bas mus, tik ne
lemtas karas viską suardė. Švie
timo Ministerija 1938 metais pripa
žino T. Ruozės sistemą tinkama 
dėstyti mokyklose, o 1939 metais 
buvo išleistas tos sistemos pirma
jai daliai vadovėlis. Antroji dalis, 
įžygiavus raudonajai armijai, ne
bepasirodė. Be to, švietimo Mini
sterijos Specialinių Mokslų Depar
tamento parėdymu galėjo būti 
dėstoma tik Ruozės sistema. Tuo 
buvo užkirstas kelias įsigalėti įvai
rioms sistemoms (Vokietijoje tai 
padaryta 1933 metais; prieš tai čia 
būta apie 100 įvairių sistemų). Pa
sinaudodami šiais tvirtais pagrin
dais, per praėjusius šešerius metus 
jau būtume toli nužengę. Tačiau 
karo audros to mums neleido. To
dėl už šio darbo stverkimės nors 
dabar. Ypač svarbu yra išmokti 
bent pirmąją dalį, nes pirmoji da
lis, su mažais papildymais, tinka 
visoms kalboms. Stenografija daug 
mums sutaupys laiko, suteiks ga
limybės užsirašyti kalbas, paskai
tas ir pamokas, paspartins mūsų 
darbą įvairiose rašto srityse.

Ar daug šiam mokslui mes tu
rime skirti laiko? Paprastai, steno
grafija skiriama į dvi dalis: steno
grafija savo reikalams (pirmoji da
lis) ir stenografija profesionalams 
stenografams. Pramokti stenogra
fijos \ savo reikalams reikalinga 
bent 60 pamokų ir šiek tiek pasi
praktikuoti. Norėdami iš stenogra
fijos duoną pelnytis — tapti steno- 
grafais specialistais, turime dar 
pridėti apie 100 pamokų teorijos ir 
įsigyti bent vienerių metų prakti
ką. Tad laiko tam skirti reikia ne 
per daugiausia, o priemonę įsigy

6. Išsirinkime chorų instrukto
rius kiekvienai zonai atskirai ir 
vieną bendrą visoms zonoms.

7. Organizuotai surinkime, at
rinkime ir atspausdinkime esamą
ją chorams literatūrą.

8. Rūpinkimės naujų kūrinių ug
dymu, remdami ir gerindami lie
tuvių kompozitorių kūrybines są
lygas.

9. Mokykimės iš kitų tautų ge
rai pastatytų chorų ir studijuo
kime jų atliktus muzikos meno 
darbus.

jame labai vertingą, kuri grąžins 
sugaištą laiką tūkstanteriopai.

Kur yra stenografijos kursai ar 
kur stenografija dėstoma moky
klose, ją išmokti nesunku. Bet kur 
to nėra, galimybė mokytis suma
žėja. Vadovėlių neturime, mokyto
jų irgi, tur būt, mdza. Tačiau ir to
kiai padėčiai esant, išeities reiktų 
ieškoti. Iš korespondencijų teko 
pastebėti, kad stenografijos kur
sai kai kuriose stovyklose yra. Bū
tų gera, kad tų kursų vadovai ir 
šio dalyko dėstytojai susirinkę ap
tartų stenografijos reikalą ir paieš
kotų būdų, kaip stenografijos mo
kymąsi padaryti prieinamu visiems 
tiems, kurie jos norėtų išmokti. 
Šiuo klausimu suinteresuotiems su
sižinojimo vieta galėtų būti kurie 
nors stenografijos kursai.

Atkuriant Nepriklausomą Lietu
vą, stenografų trūkumas bus ypač 
laučiamas. Juk bus kuriamos įvai
rios organizacijos, vyks suvažiavi
mai, steigsis naujos laikraščių lei
dyklos, ir visur ten stenografas bus 
mielas bendradarbis. Jautriausiai 
pajus šių specialistų trūkumą kraš
to atstovybės rūmai (ryškų pavyz
dį turime iš Steigiamojo Seimo 
laikų). Be to, ekonominės organi
zacijos ir privačios įmonės, kvies
damos mašininkes, visada pirmeny
bę teiks stenofipistei. Ne paskuti
nėje vietoje stenografiją turėtų sta
tyti ir mokyklos, nes studentas be 
stenografijos — kaip paukštis be 
sparnų. Sparnuotasis raštas studi
juojančiam yra vertinga mokslo 
priemonė.

Stenografija gali būti naudinga 
ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Jei teks laikinai apsgyventi nuo 
seniau lietuyių gyvenamose kolo
nijose, ypač’Amerikoje, kur jau 
yra įvairios lietuvių organizacijos, 
stenografas gali darbo tikėtis ir 
ten, nes moderniškasis raštas tem
po kraštuose ypatingai yra ver
tinamas.

Tad stenografijos klausimu turė
tų susirūpinti ir mūsų švietimo va
dovybė, ir visi tie, kurie bent kuom 
galėtų stenografijos reikalui padėti.

3



4 psi. Zi burial 1946. IX. 28. Nr. 39 (51)

I

Vyt Tamulaiiis

Kryžkelėje
(Tęsinys)

— Koks tu nuoširdus, Povilai! — 
ištarė ji, giliai pažvelgdama j jo 
akis. —Aš dabar pasiekiu tavim ... 
Pasitikiu. Ugi šiol dar abejojau. Tu 
prisimeni mūsų susitikimą prieš 
vestuves ir ką tada norėjai man 
pasakyti. Nuo to laiko aš pradė
jau tavim nepasitikėti ir tavęs 
vengti.*Tu žinai, kokia mūsų drau
gystė buvo graži ir maloni studijų 
metais. Prisipažinsiu, kad aš visuo
met tave mėgau ir tu man patikai. 
Tikiu, kad ir dabar mūsų draugy
stė Hks lygiai tokia. Man atrodo, 
kad moteris ir vyras, nors jie 
vienas kitam ir patinka, taip pat 
gali būti draugais, tik nuoširdžiais 
draugais, žinoma, kai vienas ant
ru pasitiki ir kai vienas kito 
atžvilgiu yra korektiški.

— Tikiu tuo ir aš, Emilija. Bet 
kaip tau atrodo būtų jei vienas 
iš jų mylėtų antrą? — 'paklausė 
jis.

Ji užkaito ir nuleido akis žemyn. 
Valandėlę susikaupusi, ji Atsakė.

— Man atrodo, ir tada būtų 
(manoma, jei tai būtų tvirta as
menybė. Aišku, tai būtų žymiai 
pavojingiau. Bet pavojų yra pil
nas mūsų gyvenimas, lygiai taip 
pat, kaip ir kareivio. Bet turime 
juos mylėti »r iš tos gyvenimo ko 
vos išeiti didvyriais. Juk tik tam 
kareiviui kabinamas ant krūtinės 
kovos kryžius, kuris kovoja, o ne 
tam, kuris bailiai slapstosi, bijo
damas atsistoti veidas į veidą — 
mirti arba nugalėti.

— Gražios tavo mintys, Emilija. 
Bet gyvenimas taip pat turi būti 
pilnas. Širdis negali būti apkalta 
vien tik šarvais. Ji nepajus tada 
gyvenimo grožio. Kai per daug 
(statymų, tai mes nė vieno jų 
gerai nežinome ir būdami jautrūs, 
dar labiau, be reikalo jais suraki- 
nain save.

— Daug ką, Povilai, mes norė
tume pateisinti gyvenimiškumu, 
savo laimės siekimu. Ar tu manai, 
kad man lengva dabar būti vie
nai. Ta pilka be prošvaisčių kas
dienybė ir vienatvė diisina ir 
troškina mano širdį, kuri stipriai 
kartais daužosi norėdama išsiveržti 
ir pasiekti tos išsiilgtosios gyveni
mo laimės. Daug kas, žinoma, jos 
ir siekia, užmiršęs pareigą. Daug 
kas tą ir pateisina gyvenimiš
kumu. Bet tai daugiausia daro tie, 
kurie daug kalba apie didvyrišku
mą, o patys didvyriais jokiu būdu 
nenori būti, nes reikia truputj Ir 
šio, ir to atsižadėti. Aš noriu, pa
vyzdžiui, būti ištikima savo vyrui, 
kurio netekau, bet turiu viltį, kad 
sutiksiu. Prisipažinsiu tau atvirai, 

. kad man ilgu, liūdna be artimo 
žmogaus. Nerimstu ir blaškausi 
pasiilgusi meilės. Ir jei to troški
mo vedina sulaužyčiau savo pa
reigą, sakyk, ar pateisintum tu 
mane, jei aš būčiau tavo žmona? 
Ar sutiktum mane išskėstom ran
kom ir priglaustum prie širdies, 
jei aš tau pasakyčiau, kad nebu
vau ištikima, nes tai buvo negy
venimiška, nes aš buvau pasiilgusi 
meilės, nes aš norėjau semti ir 
gerti džiaugsmą iš viso pilno gy
venimo šulinio? Juk nieko nėra 
lengvesnio, kaip iš kito reikalauti 
išpildyti pareigą, o pačiam ją už
miršti, pasiteisinant, kad to širdis 
troško. Ir tai ypatingai pamėgę 

-vyrai. Aš pažįstu juos, Povilai, — 
nusišypsojo ji. — Už tai ir nepasi
tikiu. Nepasitikėjau nė tavim.

— Klysti, Emilija, — sušuko jis 
karštai. — Išeina taip, kad mes 
visi nusižengėliai, jei jus, mote
ris, mylime. Argi aš, pavyzdžiui, 
būčiau tavo akyse nusikaltėlis, jei 
tave mylėčiau ...

— Būk teisingas, Povilai. Aš 
nepasakiau, kad jūs visi nusižen
gėliai. Anaiptol ne. Be tuo šventu 
meilės vardu jūs daug savo silp
nybių dangstote, ko moteris nepa
daro niekada. Šiuo atveju jūs sau 
daugiau leidžiate, kai tuo tarpu iš 
moters žymiai daugiau reikalau
jate. Tai išplaukia tik iš jūsų per 
didelio egoizmo pažiūroje į mo
terį. Jei jums moteris patinka, jei 
jūs ją pamilstate, žūt būt, veržia
tės visais būdais į jos širdį, no
rėdami vieno — kad ji būtų tik 
jūsų. Ir kai ji yra jūsų •— ar jūs 
ne per greit ja apsiviliate, sugriau
dami jos sielos šventovę, kurios 
niekada neatstatysite. Ar paskui, 
sugriovę ir neatstatę vieną šven
tovę, jūs negriaunate mažiau ar 
daugiau kitos, iš pirmosios ir to
liau reikalaudami visiško atsida
vimo ir ištikimybės, ją pavydo 
pančiais prie tų griuvėsių prira
kindami? I; sakyk, ar jūs neap
gaudinėjate tik patys savęs, vie
nas kito, draugas draugo tuo pat 
metu kartu, visi be išimties, deg
dami neapykanta neištikimai mo
teriai, kai tuo pat metu viena 
ranka jai grūmojate, antra ją tem
piate prie to gėdos Stulpo. Iš mo
ters jūs visi reikalaujate stipry
bės, patys saldžiais nuodais tą 
stiprybę nuodydami ir dažnai pa
tys savo širdį užnuodydami.

— Bet juk mums visiems prigim
ta ieškoti grožio ir laimės. Ir mes 
negalime, Emilija, kovoti su pri
gimtimi, nes tai būtų kova be 
tikslo. Ar gali tu nenorėti nu
siskinti gražios gėlės, kuri žavi 
tavo širdį, nors ji auga ir sveti
mam sode? Nori ir trokšti, nors 
ir žinai, kad neturi teisės.

— Atsakyk, Povilai, jei mes im
sime skainioti svetimo sodo gėles, 
ar mūsų neapšauks vagimis? Taip, 
sutinku su tavimi, mums prigimta 
ieškoti grožio. Mes visi veržiamės 
į laimę. Bet jei jos nepasiekiame 
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savo jėgomis, ar galime ją vogti? 
Ar vogtoji laimė nėra tik dažniau
siai karti? Ar nematome tų sveti
mo sodo gėlių, kurios anksčiau iš 
tolo la(>ai žavėjo, šiandien jau 
išmestų ir nuvytusių? Kas jas 
nuskintas dabar vėl galės atgai
vinti, kad prigytų žydėti?

Ji nutilo ir ėjo valandėlę tylė
dama, žiūrėdama kažkur į tolį pro 
medžių viršūnes. Paskui pasižiūrė

jo į jo veidą ir kietai sučiauptas 
lūpas.

— Tai aš esu tokia, Povilai. 
Kodėl tu tyli?

Jis liūdnai nusišypsojo, žiūrė
damas į ją. >r tik tiek pasakė:

— Tu kalbi apie meilę ir parei
gą kaip visiškai neatskiriamas 
vieną nuo antros. O jei imčiau 
prieštarauti, man atrodo, būčiau 
neobjektyvus ir kalbėčiau tik 
išsisukinėjimui. Atvirai sakant,’ ir 
mušamas lįsčiau į svetimą sodą 
vogti gėlės, kuri mane dar labiau 
vilioja ir žavi. Ir žinai, Emilija, 
o vis dėlto aš sutikčiau būti ir 
kalinamas, ir apšauktas vagimi, jei 
tik galėčiau ją priglausti prie sa
vęs, kaip savo mylimą ir brangią.

— Ir sutiktum būti dėl jos va
dinamas svetimos laimės vagimi?
— paklausė staiga sustojusi ir 
žiūrėjo jam į akis ugningu, per
veriančiu žvilgsniu, lyg, rodos, 
norėdama (žvelgti dabar į pat šir
dies gelmes ir jų tamsą.

Jo lūpos suvirpėjo, norėdamos 
tuojau ištarti tiesų ir aiškų, jam 
seniai jau žinomą, sprendimą. Bet 
staigiu rankos judesiu ji užspaudė 
jam lūpas.
• — Nesakyk, — sušuko karštai.
— Nenoriu, nenoriu to girdėti...

Jis karštai pabučiavo, prispaudęs 
prie veido, jos pirštus, kuriuos J> 
greitai atitraukė nuo jo lūpų, kaip 
nuo įkaitintos gelžies. Kita ranka 
jis ją norėjo prispausti prie krūti
nės. Ji greit atstūmė jį nuo sa
vęs-, nepasiduodama tam staigiam 
jausmo veržimuisi, kurį pajuto šir
dyje, ir skubiai žengė keletą 
žingsnių pirmyn.

— Kodėl tu, Emilija, neleidai 
man atsakyti į tavo pačios klau
simą? — staiga paklausė jis, dar 
neramiu, virpančiu balsu.

Ji tylėjo, nesiryždama atsakyti. 
Bet staiga atvirai pasakė:

,— Aš ir be to žinau, kad tu tą 
svetimą gėlę myli. Ir nenoriu, bi
jau išgirsti tai tiesiog iš tavo lū
pų, nes tai mane gąsdina.

— Ne tik myliu, Emilija, bet ir 
kenčiu ... — ištarė palenkęs galvą 
prie jos tamsių garbanų. — Labai 
kartais kenčiu, žinodamas* tikrai, 
kad ji niekada nebus mano, ji neis 
kartu su manim tuo pačiu keliu,

v Bern. Brazdžionis

Sugrizimo kelias
O pasaulio keliai, kaip gyvenimas platūs,
Vieno kelio aš ieškau tarp jūsų visų,
Ir vienos tik dienos ieškau tremtinio metuos, 
O aplinkui naktis, o klaiku, o tamsu...

Vieno kelio aš ieškau griuvėsiuos paklydęs
Į tenai, kur mus šaukia tėvynės varpai,
Į tenai, kur kfauju senas Nemunas žydi,
I tenai, kur tėvų ir seneli^ kapai;

Į tenai, kur nuo amžių lietuvis gyveno
Su audrų ąžuolais, su berželiais baltais,
Į tenai, kur kiekvienas piliakalnis mena
Mūsų laisvės kovas po aukštaisiais skliautais;

Į tenai, kur namų židiniuos neužgeso
Amžinųjų dienų amžinoji ugnis,
Į tenai, o pasaulio keliai, širdį neša 
Ilgesys per audras, per marias, per pusnis.

O pasaulio keliai, vienas kelias man šviečia
Iš Europos kelių, iš mirties .pelenų —
Iš šalių, tartum rožės, ten žydi erškėčiai, 
Palikti tremtinių, kalinių, kankinių...

Ten įmintos į mirtį keliavusių pėdos, r
Ten jų sunkūs, kaip akmenys, skausmo lašai,
Ten kiekvienas jų žingsnis — nežemiškas žiedas, f
Ir maldoj kiekvienoj, juo kad grįžtum, prašai.

O pasaulio keliai, iš namų mus išvedę, 1 .
Į namus jis tik vienas, tik vienas mus veš, 
Vienas švies žvaigždėmis sugrįžimo baladėj, 
Vienas naują gyvenimo rytmetį švęs.

nors tame kelyje ji visą laiką 
vaikščios kartu su mano mintimis, 
su mano svajomis ir ilgesiu, degs 
kartu su mano vienatvės šauks
mu ...

Bet aš jaučiu ir raminuosi tuo, 
kad ta meilė mąnęs nežudo, nors 
ir yra skausminga. Kaip ta gydy
tojo aštri adata su stebuklingais 
vaistais, kuri skaudžiai (duriai 
kartu gaivindama ir stiprindama 

širdį, ji duoda man gyvybės ii 
jėgos, ji pakelia man sparnus di
deliems ir platiems užsimojimams.

Ji nieko neatsakė.
— Aš suprantu, Emilija, kad aš 

veržiuos-. į tą širdį tikrai kaip va
gis, o gal, kaip tu pasakei, ir kaip 
plėšikas. Ar nuoširdžiai kartais 
dėl to nerimauju ir bijau.

— Bet jei ta meilė tave gaivina, 
kaip tu prisipažinai, ar tu negali 

vien tik ta teikiama jos gyvybe 
pasitenkinti? — paklausė nudžiu
gusi, lyg būtų staiga po kojų pa
jutusi viltingą atramą. — Ar tu 
negali gerti tą džiaugsmą tik iš 
tolo, neištuštindamas to gyvybės 
šulinio? Juk atsimink, Povilai, kad 
tik siekimų ugnis tyriausiai ir 
karščiausiai dega, o išgertas 
džiaugsmo šulinys neteiks daugiau 
gyvybės, lygiai taip pat nuskinta 
gėlė, apie kurią tu nuolat kalbi, 
nustos savo grožio ir neteiks to 
žavumo. Bendrai, Povilai, turime 
prisipažinti, kad, ką tik paliečia 
nuodėminga žmogaus ranka, viskas 
vysta nuo jos palietimo. Žiūrėk, 
drugelis! Koks jis žavus! Bet vos 
tik paliesime — jis mirs. Argi ne 
panašj į jį ir mūsų meilė. Gal ji 
taip greit ir nemiršta, bet nė ne
žavės taip, kol spindėjo savo ne
pasiekiamumu. Ir jei neliktų tada 
nė pareigos tyro jausmo, tai kas 
tada iš viso liktų iš meilės? Ar 
tu, Povilai, nepagalvojai apie tai?

— Žinai, kad ne. Gal būt, per 
daug aklai visi mes žiūrime tik į 
tikslą, vedini savo egoizmo.

— Žinoma, bus daug tokių, ku
rie sakys, kad negyvenimiška at
sižadėti savo troškimų, kad tai ne
bus gyvenimo pilnumo, kuĄ no
rime sau sklidiną visuomet prisi
pildyti, nežiūrėdami nei sąžinės, 
nei proto. O aš gyvenimo pilny
bę, Povilai, visai kitaip suprantu. 
Jei mes gyvenimą kuriame tik iš 
džiaugsmų, tik iš laimės trupinė
lių, man atrodo, tada, priešingai, 
kaip tik jis yra nepilnas, nes mes 
užmirštame skausmą, kančią ir at
sižadėjimą savęs, savo polinkių, 
kuriė tik kartu su laime ir 
džiaugsmu sudaro žmogaus visu
mą ir jo gyvenimo pilnumą. Bet 
mes visi jų kratomės, jų bijomės 
ir nuo jų bėgame tik dėl to, kad 
jie mums nemalonūs. Juk kaip 
lęngvai pasmerkiame ir nuteisia
me tą, kuriam jaučiame neapykan
tą.

— Gal būt, tiesa, ką tu sakai, 
Emilija, — ntfsišypsojo jis. —Bet 
noriu pasakyti, kad labai maža to
kių moterų, kaip tu. Ir jei tu bū
tum kaip visos, gal seniai būčiau 
sugebėjęs tave užmiršti. O da
bar ... -

(Bus daugiau)
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PARYŽIAUS SALONU
DAILININKAI RAVENSBURGE

Porą savaičių čia buvo galima 
lankyti prancūzų dailininkų tapy- 
bos .parodą. Didieji vardai, kuriuos 
mes pratę girdėti kalbant apie 
prancūzų meną, kataloge nebuvo 
pažymėti. Išskyrus Pierre Monte- 
žin, visi dailininkai gyvi ir akty
viai reiškiasi Paryžiaus meno 
judėjime.

Vieni jų priklauso nepriklauso
mųjų grupei, kiti — prancūzų dai
lininkų sąjungos nariai, rudens 
salono aktyvūs kūrėjai ir kitų gru
pių tapytojai. Atrodė, kad teks 
pamatyti eksperimentinį meną, 
kaip daugelis mažiau pažįstančiųjų 
modernųjį meną yra pratę jį ver
tinti; tačiau reikia pripažinti, kad 
beveik kiekvienas kūrinys yra 
išbaigtas, išlaikyta reikšminga ta 
arba kita nuotaika, aiškiai trykšta 
iš drobių neužkankinta technika, 
laisvas teptuko brūkšnys, tem
peramentingas špaktelio mostas, 
gilus supratimas dažų savybių, 
beveik nematyti dirbtinio patoso. 
Žinoma, jaučiama didžiųjų mei
sterių — Cėzanne, Vangogh, De
gas, Renois, Corot ir vėlesniųjų 
Bonnard, Rouault, Matisse, Braque, 
Denis, Utrillo — įtaka; kitaip ir 
negali būti, nes pastarieji gi buvo 
jų mokytotai. Paveikslai nepasižy-

Lucien Madrassi Deportuotasis 
Iš prancūzų dailės parodos
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mi didelėmis drobėmis, labai kuk
lūs motyvai — gamta įvairiu laiku, 
miestai, miesteliai, kaimai, sodai, 
ganyklos, upokšniai, uostų pa
krantės, gėlės ir pora portretų.

Įsižiūrėjęs į pavienių dailininkų 
darias, sustoji prie dviejų Jules 
Joets paveikslų. Motyvai labai pa
prasti: kaimo kamputis pavasarį. 
Žydintis sodas, prasta kaimo pir
kia, labai panašu į mūsišką gam
tą. Bet kiek nuotaikos, kiek jau
kumo! Gamtos sklypelis paverstas 
kūrybiniu šedevru. Dažų čia nebe
juntama, materija ištirpusi, tik 
trykšta į mus šviesos ir šešėlių 
burtai, pranyksta šilumoje daiktų 
kontūrai, tonai spalvų harmonijoje 
žaidžia lyg muzikos akordai, gam
ta skendi saulėtume, pavėsyje 
gera, nes saulė labai jau prikai- 
tinusi aplinką. Pavargusiam kelei- 
viui čia ramybė ir sielos poilsis.

Antras impresionizmo atstovas, 
Pierre Montezin, rodo mums vieną 
paveikslą, pavadintą „Geležinkelio 
gatvė". Motyvas taip pat labai jau 
paprastas, gamtoje užtinkame jį 
labai dažnai, bet vargu ar kada 
grožėjomės, kaip dabar, stovėdami 
prieš šį kūrinį. Čia rudenio gamta 
savo auksiniuose tonuose sunkiasi 

į mūsų jausmus. Krinta nuo medžių 
lapai, atgyvenę trumpą savo am
žių, greitai žmogaus kojos įmins 
juos purvynan, keliu juda mo
teriškė, stumdama vaikų vežimėlį 
— jaunas pumpuras skleidžiasi 
gyvenimui. Tolumoje telefono stul
pai, aprūkę nuo garvežio dūmų, 
blyškios rudens saulės apšviestas 
namo kampas. Tikra rudens sonata, 
viskas reikšminga, įprasminta. 
Gamta — tik priemonė kūrybai, o 
kokia ji graži kūrėjo valioje!

Toliau lankytojo žvilgsnis nu
krypsta į ekspresionistinius Louis 
Berthomme Saint-Andre darbus. Jo

Jonas Rackaitls

Pūsis ant Nemuno
Žaliavo ant Nemuno kranto, 
Žaliavo ir ošė pušis. — 
Kas norą mylėt ir gyventi, 
Kas skausmą širdies aprašys? ...

Skambėjo ji vėtroj kaip styga, 
Su vėtromis žaidė jinai — 
Nei saulės, nei oro nestigo, 
Nei skambančio juoko jaunai.

Vainikais žaliais vis dabinos, 
Vėjelis šukavo kasas, 
Ir stebino savo kaimynes 
Ji ūgiu jr grožiu visas.

Bet kartą, kai blaškė giružę 
Atklydę gandai negeri, 
Pušis neatlaikė ir lūžo 
Jaunystės pačiam vidury.

Ir sukrėtė viesulas pirkią, 
Subildo perkūnas kalnuos — 
Ir ąžuolas tyliai pravirko, 
Pagailęs sesutės jaunos.

Ir liūdna prie Nemuno kranto 
Audrų nukamuotoms širdims — 
Bet noras mylėt ir gyventi 
Atgis dar, liepsnos ir nerims!...

kūriniuose sentimentalizmui nėra 
vietos. Natūrali gamta jam tik 
priemonė kūrybai. Perdaug stipri 
dailininko individualybė pertvarko 
gamtą, kūrybinis mostas ir tem
peramentas pamina natūralizmą. 
Raudonų, mėlynų, geltonų, žalių 
spalvų deriniai, ekspresingi tep
tuko brūkšniai, dailininko kūry
binis pajėgumas iššaukia paveiksle 
tragišką nuotaiką. Negyvoje gam
toje kūrėjas alegoriškai sprendžia 
žmogiškąsias problemas. Paste
bėjęs gamtoje nevienodumą, dar 
giliau bando ryškinti, medžius 
skeldamas ir vaizduodamas jų 
šerdis. Kitas paveikslas, kataloge 
atžymėtas „Svajonė", ir be pa
aiškinimo trykšta pasirinktosios 
temos nuotaika. Sėdinti moteris 
šviesos ir šešėlių žaisme darosi 
permanentinė. Spalvos visame pa
veiksle sklando. Nors pasirinktieji 
tonai bei pustoniai yra labai 
ryškūs, tačiau kūrybiškas jų 
išdėstymas teikia harmoningą vi
sumą.

Kaimynystėje atkreipia dėmesį 
du Stėphane Magnard paveikslai, 
sakytumei, daugiau šiaurės dai
lininko persunkti stipriu vaizduo
jamos gamtos ekspresingumu. 
Taip pat kūrėjas, paklusęs savos 
individualybės, gamtos motyvus 
paverčia įprasmintais. Paveiksle 
„Apsiniaukę" tikrai junti prislėgtą 
nuotaiką. Pirmam plane baugiai 
susiglaudę belapiai medžių ka
mienai išgyvena nerimą, tolumoje 

pabarstyti namai ir apsitraukęs 
dangus dar giliau išryškina vaiz
duojamos gamtos niūrią buitį. 
Tapybinė technika drąsi, tempera
mentinga; visa spalvų gama pa
rinkta dusliuose tonuose nei pus
toniuose.

Sustojęs prie Pierre Jerome pa
veikslų, jauti visišką tapytojo 
pasitikėjimą savimi. Motyvas ir 
viename, ir kitame paveiksle 
pasikartojantis, , Spalvose duslus, 
tamsiai žaliuose tonuose su melsvų 
violetinių niuansų atspindžiu dažų 
intensyvumąs ir kiek' technikinis 
efektas teikia majestotišką nuo
taiką.

Pierre Bokfelande paveikslai 
„Parkas rudenį" ir „Ganykloje" 
atlikti, sakytumei, daugiau paste
line, o ne aliejine tapybos techni
ka. Iš drobių trykšta rudenio 
tikrovė, ne melaginga, ne banali, 
bet kūrėjo užfiksuota giliu vaiz
duojamos gamtos pajautimu. Tai 
kūrybinė meilė, nuoširdumu, poe- 
tingumu persunkti kūriniai...

Priešingoje sienoje pastebime 
sodrius, turtingus spalvomis, tyros 
nuotaikos Jean-Louis Bouchez pa
veikslu^ Tai didelės kultūros 
tapyto! J nuosaikus tiek temati
kos pasfiinkime, tiek tapybinėje 
technikoje.

Visai priešingos nuotaikos pa
sireiškimą matome tapytojo Jean 
Robert Ithier paveiksluose. Daili
ninką domina prasti, aplūžę, nu
sigyvenę pastatai. Jo drobėje 
vaizduojamas vyno ir likerio vieš
butis dvelkia senatve, ir, kaip 
apleistas kregždės lizdas, rodos, 
greitai turės atitrūkti nuo didelio 
pastato sienos. Bet juk ir čia 
gyvena žmonės, turintieji teisę 
gyventi kaip ir kiti. Faktūrinis 
vaizduojamos medžiagos pajauti
mas labai tikras. Jo ddrbai kiek 
primena Utrillo drobes, tačiau jis 
yra dekoratyviškesnis.

Francois Gall rodo mums aktua
lia tema tapytą paveiksią „Subom
barduotieji”. Žmonių figūros pir
mame plane reikšmingai patalpin
tos šešėlyje ir neiponotoniškai su
grupuotos. Išgąstingi veidai, pač 
vaiko, prisiglaudusio prie motinos 
šono, teikia vaizduojama j ai nuo
taikai nemelagingą vaizdą. Tolu
moje sudaužyti miestų pastatai 
tamsių spalvų gamoje simpatingai 
įsijungia į kompozicinę visumą, 
dar giliau paryškindami tragišką 
padėtį.

Kiek didesnėje drobėje taip pat 
aktualią temą pasirinkęs tapytojas 
Stephane Magnard vaizduoja „de
portuotąjį", Tačiau dailininkui ne 
visai pavyko atvaizduoti pasirink
tosios temos mintį. Vyyo figūra 
daugiau primena benamį, valkatą; 
deportuotasis, mano supratimu, 
turi kitokią sąvoką ir kitokią sie
los būseną.

Dekoratyvinius paveikslus, pla
čius teptuko brūkšnius, daugiau 
pajūrį mėgstančius dailininkus su
tinkame pavardėmis Hortense Pi- 
ronin, Raymond Wintz, Renė Car
pentier.

Pirmasis iš šio trejeto labai jau 
nuotaikingas. Jo vaizduojamame 
pave&sle „Treboul įlanka" pajū
rio miestelis pritvinkęs šilumos, 
atmieštos drėgme. Pirmame plane 
pabarstytos moterų figūros tauti
nių drabužių ryškiose spalvose 
duoda gyvybės toje tingioje nuo
taikoje. Paprasta, saikinga ir to
bula tapybinė technika panaudo
jama išgauti pėfspektyvai. Pirma
me plane drastiškesni teptuko pa
braukimai iššaukia artumos 'vaiz
dą, tolumas vaizduojantis teptu
kas rimsta.

Raymond Wintz paveikslai per
pildyti daugiau saulėtumo, o ta
pybinė technika dekoratyviškesnė: 
paveikslas susideda iš aiškių di
delių plokštumų, kurios visumoje ]

Jean Robert Ithier Smuklė
Iš prancūzų dailės parodos Ravensburge

Vyt. Kastytis

Namu ilgesys
Kaip turi gera būt namie,
Kai vakare ugnis rusena židiny,
Kada po rudenio kandžios drėgmės 
Į šiltą savo trobą pareini!

Kai tarpdury sutinka mylinti žmona, 
Ant rankų puola laukiantys vakai — 
Ilgai jauniausią prie širdies laikai, 
O jis tau plaukus glosto rankute gležna...

Paskui — patrauki kėdę prie ugnies:
Nuo šilumos atgyt pradėjo sąnariai, 
Sustingęs kraujas gyslose užkais, 
Ir didelė gaivinanti liepsna į širdį įsilies.

Senom ir šimtmečių nuvargintom akim
Nuo sienų protėviai sužiuro į tave.
Jauti, kaip tyliai ūkia vėlės kamine — 
Darbams ir žygiams ragina dvasia atgimt.

jungiasi, suteikdamos kūriniui 
ryškią, saulėtą pajūrio nuotaiką.

Negalima praeiti nepastebėjus 
Lucien Jonas darbų, ypač karo ka
pelio portreto, kuris jau labai pa
jėgiu teptuko mostu, anatomišku 
piešinio tikslingumu atliktas. Por-

Muz Br. Budriūnas x 
diriguoja Lietuvių Dainų šventėj 

Wflrzburge

tie tuo j amas asmuo paimtas su vi
somis detalėmis: medaliais, blizgu
čiais. Kompozicija įdomi, apšvie
timas klasiškas. Rankos reikšmin
gai , ilsisi ant kėdės kraštų; jų 
bendravimas kompoziciškaj papil
do portretuojamo asmens charak
terį. Paviršiaus vaizduojamieji 
daiktai giliai sujungti su dvasine 
portreto išraiška.

Andrė fyfaire atkreipia dėmesį 
originaliomis atvarelėmis iš Indi
jos,' kaip štai paveikslas „Karaka- 
los šventykla". Sprendžiant iš jo 
darbų gero piešinio ir kompozici
jos didingumo, tenka laikyti jį 
stipriu dekoratyvinės tapybos at
stovu.

Jeanne Marie Barbey rodo labai 
simpatingus du kūrinius, iš kurių 
sruvena didelės dailininkės skonis.

Dar tenka sustoti prie Paulemile 
Pissaro (nemaišyti su Camile Pis- 
saro), kuris gamtą spalvomis ban
do idealizuoti. Tačiau jo pasirink
toji tapybinė technika yra labai 
slidi, ir greitai galima nukrypti į 
pigų saldumą.

Baigiant tenka pastebėti, kad ir 
kitų dailininkų darbai yra gana 
simpatingi ir iš vertingos parodos 
lygio neiškrenta, tik gal ne tiek 
sudėtingi dvasinės kūrėjų indivi
dualybės pasireiškimu, jautrumu, 
kūrybingumu.

5
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Jurgis Kilna

Dr. Kazio Griniaus sukaktuvėms 
artėjant

(1866. VH. 17. -

1946 m. gruodžio mėn. 17 d. dr. 
Kaziui Griniui sudina 80 metų 
amžiaus ir 60 metų visuomeninio 
darbo;

Šio mūsų tautos didelio darbi
ninko ir garbingo vyro dvigubos 
sukaktifVės tiek reikšmingos lie
tuvių tautai, valstybei ir bendri
nei žmonių gerovei, kad yra bū
tino reikalo sukaktuvėms tinkamai 
iš anksto pasirengti ir gražiai jas 
paminėti. Minėjimas dr. K. Gri
niaus ilgo ir tautiškai sąmoningo 
gyvenimo, apibūdinimas jo dau
giau kaip 60 metų labai naudingo 
darbo lietuvių tautai yra lyg ko
kia apyskaita mūsų tautos kovų, 
vargų, nelaimių ir džiaugsmo, lai
mėjimų bei pasisekimų nuo 1883 
metų „Aušros" pasirodymo laikų 
iki pat šių dienų kančių ir ne
vilties. Dr. K. Griniaus darbai ir 
žygiai lietė visą šį laikotarpį, ir, 
nagrinėjant šio žmogaus veiklą, 
tenka drauge paliesti mūsų tau
tos bei valstybės istoriją per 
pastaruosius dešimtmečius. Mūsų 
jaunesniajai kartai ir ypač besi
mokančiai jaunuomenei daugelis 
anų laikų ir net pastarųjų metų mūsų 
tautos ir valstybės istoriškai svar
bių posūkių ne visuomet yra aiš
kiai suprantami ir ne visuomet da
romos tikslios išvados, juos vie
naip ar antraip vertinant bei nu
statinėjant ateities darbų gaires. 
Nedaug jau ano meto didžiųjų 
mūsų visuomenininkų gyvųjų tarpe 
teliko, ir todėl pagerbiant dr. K. 
Griniaus asmenį, apibūdinant jo 
daugiapusę veiklą, susidaro mums 
ypač maloni ir reta proga daug 
ką išsiaiškintti iš praeities įvykių, 
panagrinėti dabartinę mūsų tautos 
ir valstybės būklę ir prieiti tin
kamų išvadų tautiniuose reikaluo
se, kad ateityje išvengtume klaidų 
ir, be to, kad paskatintume jau
nesniuosius garbingo sukaktuvi- 
hinko pavyzdžiu dar su didesne 
energija kovoti dėl šventų lietu
vių tautos teisių.

Iš dr. K. Griniaus veiklos ne-
maža yra minėtino. Visuomeniškai 
veikti jis pradėjo nuo pat trečio
sios gimnazijos klasės. Iš karto 
moksleivių tarpe organizavo ir re
dagavo laikraštėlius, vėliau plati
no ir skaitė gautuosius iš Prūsų 
leidinius tiek mokleivijoje, tiek 
platesnėse tautiečių masėse. Buvo 
talkininku Petrui Arminui, Petrui 
Kriaučiūnui, dr. Vincui Kudirkai 
ir kitiems to meto veikėjams. Ta
pęs Maskvos universiteto studen
tu, atsidūrė pirmose lietuvių stu 
dentų visuomeninio darbo eilėse. 
Vėliau aktyvus varpininkas — ko
miteto veikėjas, „Varpo" bendra
darbis, „ūkininko" redaktorius, 
Lietuvių Demokratų Partijos pro
gramos autorius, Lietuvos Valstie
čių Sąjungos, Liėtuvos Valstiečių 
Liaudininkų S-gos žymiausias veikė
jas ir iki šių dienų jos garbės pirmi
ninkas. Dar rusų caro priespaudos 
laikais organizavo pirmąsias lie
tuviškas mokyklas ir įvairias lie
tuvių parodas. Per savo sąmonin
go gyvenimo laikotarpį nenuilsta
mai kovojo dėl lietuvių tautinių 
teisių ir jų gerovės. Visą laiką 
buvo gilaus ir aiškaus demokrati
nio nusistatymo.

i Dr. K. Grinius jau 1917 m. bu
vo išrinktas Lietuvių Tarybos na
riu Rusijoje. 1919 metais buvo lie
tuvių delegacijos repatriacijos ko
misijos pirmininku Paryžiuje ir, 
grįžęs Lietuvon, nuo 1920 metų 
birželio mėn. 19 d. virš pusantrų 
metų Lietuvos respublikos ministe- 
riu pirmininku, visų seimų nariu; 
1926 m. išrinktas Lietuvos respu-

- 1946. XII. 17.)

blikos prezidentu. Ilgesnį laiką bu
vo Kauno Miesto Savivaldybės 
Sveikatos skyriaus vedėju.

Spaudos darbas dr. K. Griniui 
per visą jo gyvenimą buvo labai 
arti širdies. Draudžiamosios lietu
vių spaudos platintojas, knygnešys, 
organizatorius, bendradarbis, re
daktorius, atgavus spaudą — pir
mųjų laikraščių ir dienraščių lei
dėjas, redaktorius, organizatorius 
ir 1.1, nuo pat „Aušros" laikų iki 
šių baisiųjų tremties dienų. Dėl 
spaudos darbų dr. K. Griniaus 
ypač daug vargta ir kentėta visais 
laikais, tardant, kalinant, tremiant.

Mokslo darbuose ir meno reika
lų tvarkyme dr. K. Grinius taip 
pat turi nuopelnų. Folkloro — pa
sakų, dainų, patarlių, padavimų 
rinkimas buvo jo vienu svarbes
niųjų jaunystės darbų. Botanikos 

Neuffeno lietuviai skautai sąskrydžio metu

mokslo lietuvių terminologijos rin
kimas, knygos ir straipsniai iš šios 
mokslo srities. Istorijos mokslo 
darbai — Ivinskio veiklos medžia
ga, Seinų vyskupystės istorija ir 
t. t., iš valstybinių mokslų — Kaip 
tvarkosi amerikiečiai, Lietuvos že
mės klausimu, bibliografija ir 1.1. 
Ypač dr. K. Grinius mėgo lietuvių 
liaudies meną. Jo lietuvių pri
juosčių kolekcija buvo gana garsi 
Lietuvoje. Jis rinko eksponatus 
1900 metų Paryžiaus parodos lie
tuvių skyriui. Už mokslo darbus 
dr. K. Griniui suteiktas Lietuvos 
Universiteto daktaro laipsnis ho
noris causa.

Savoje medicinos gydytojo pro
fesijoje dr. K. Grinius taip pat 
daug nudirbo. Sėkmingai prakti
kavo Marijampolėje, Virbalyje, 
Kud. Naumiestyje, Pilviškiuose ir 
čia paliko žmonėse geriausius pri
siminimus apie save, kaip gygy- 
toją ir žmogų.

Perėjęs dirbti į socialinės medi
cinos sritį, labai daug nudirbo 
profilaktinėmis priemonėmis ir 
ypač kovoje su džiova bei vaikų 
mirtingumu. Sveikatos srityje dr. 
K. Griniaus parašyta daug darbų 
ir atlikta daug organizacinio dar
bo, steigiant naujas sveikatos sri
ties organizacijas, įstaigas, statant 
namus, ligonines, ambulatorijas ir 
t. t.

Kafp^ žmogus dr. K. Grinius — 
didelis džentelmenas, inteligen
tas, gilus demokratas ir labai lo-

lerantingas kitokių pažiūrų asme-
nims. Gerai moka senovės kalbas, 
matematikos dalykus ir Lietuvos 
bei visuotinę istoriją. Draugijoje 
nepakeičiamas dalyvis, juokdarys 
ir imponuoja artistiniais pasako-
jimais linksmo pobūdžio nuotykių, 
kurių jis labai daug žino. Dar ir 
šiuo metu geros sveikatos. Humo
ras ir šiuo liūdnuoju 4netu sukak
tuvininko neapleidžia. Visai sta
tus ir gražiai atrodo,' o ypač įpras
toje DP uniformoje. Tikras balta
plaukis jaunuolis! Regėjimas kiek 
daugiau susilpnėjęs. Vis nesiliau
ja domėjęsis mūsų tautos ir mūsų 
likimo klausimais. Daug rašo iš 
savo gausių atsiminimų, tvarko 
jau parašytuosius ir rengia straips
nius įvairiems lietuvių laikraš
čiams. Nevengia tarti žodžio opiai
siais reikalais ir pasirašinėja pa
rengtuosius memorandumus pasau- 

Į tio galiūnams. Noriai kalbasi su 
visuomenės darbuotojais ir trem
tiniais. Nevengia ir paskaitų bei 
šiaip iškilmių. Šiuo metu K. Gri
nius kartu su šeima pasirengę iš 
Europos vyktj Amerikon pas savo 
sūnų ir brolį. Mano, kad šioje

* Jurgis šlapikai

Pasaulis tremtinio akimis
(Tęsinys iš „Žiburių" 31/43 Nr.)

Naujoji Zelandija. Si dviguba sa
la yra toliausia nuo mūsų nutolus. 
Salos pagrindą sudaro lyg ir pie
tinė Australijos dalis. Gamtos po
žiūriu labai panaši į Australijos 
gamtą. Kraštas labai turtingas ir 
labaia ukštos kultūros ir civilizaci
jos. Žmonės gyvena puikiai. Kli
matas geras. Auksas, plienas, ang
lis randasi dideliuose kiekiuose. 
Žemdirbystė ir gyvulininkystė la
bai aukštai pakilusi ir šis kraštas 
galėtų lengvai išmaitinti gyventojų 
trisdešimts, ar ketunasdešimts 
kartų daugiau, kaip dabar be 
abejo ir šiame gražiame Krašte 
yra lietuvių, bet smulkesnių žinių 
neturima. Be abejo tat būtų ge
riausias lietuvių įkurdinimo kraš
tas, jeigu ne toki milžiniški atstu
mai. Čion nuvykus, jau nėra jokios 
vilties sugrįžti. Labai jau sunku bū
tų sudaryti kapitalą grįžimo išlai
doms padengti. Be to ir patekti į 
šią šalį labai sunku. Iki šiol buvo 
įsileidžiama tik anglų kilmės žmo
nės, kurie disponavo dideliais tur
tais. Vargšų čia niekas nelaukia. 
Kol kas ši šalis gali būti mūsų tik 
svajonėmis liečiama.

Australija. Dauguma plotų neap
gyventa. Gyventojai susitelkę ryti
nėj, pietrytinėj ir pietvakarinėje 
dalyje greta didžiulių uostų.

Laisvės šalyje jis galės būti žy- 
miai naudingesnis mūsų tautiniams 
siekimams. Ga jo laukia nauji 
vargai ir bėdos. Vietos lietuviai 
komunistai jaučia jo galią ir jau 
dabar pradeda įvairiai pulti jo as-
meni ir visaip žeminti. Dr. K. 
Grinių jie laiko savo dideliu prie
šu.

Dr. K. Grinius savo darbais lie
tuvių tautai daug nusipelnė. Jis 
vienintelis gyvųjų tarpe buvęs Lie
tuvos respublikos prezidentas ir 
tuo būdu vienintelis nepriklauso
mo Lietuvos gyvenimo simbolis! 
Visi lietuviai turime subrusti jo 
gražias sukaktuves tinkamai pa
minėti. Jau Hanau lietuvių stovy
kloje susidarė dr. K. Griniaus su
kaktuvių minėjimo komitetas. Ši
tokius komitetus turėtume sudary
ti gausiau apgyventose lietuvių 
vietovėse ne tik Vak. Vokietijoje, 
bet ir visame pasaulyje. Minėdami 
praeitą dr. K. Griniaus kelią ir 
atliktus jo darbus, tinkamai pa
gerbsime jo asmenį ir patys su- 
brusime didesne energija dirbti 
tautinį darbą ir aršiau kovoti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Dauguma gyventojų anglai, vieti
niai baigia išmirti; likę vos keletas 
dešimčių tūkstančių. Žymūs plotai 
naudojami ganykloms ir tik vos 
2% ploto paversta dirbama žeme. 
Žemdirbystė ir gyvulininkystė turi 
labai gražią ateitį ir iki šiol neiš
naudota. Laukiama naujų jėgų, ka
pitalų ir naujų plotų išnaudojimo. 
Klimatas tropiškas ir subtropiškas. 
Kviečių sėja milžiniška. Vaisių plo
tai taip pat. Bananai, ananasai, 
pietų vaisiai, obuoliai, kriaušės 
labai žymiais kiekiais ekspertuo- 
jami. Avių vilna sudaro 50% 
eksperto ir 25% pasaulinės gamy
bos.

Australijoje iš seno gyvena lie
tuvių. Lietuviai į čia kėlėsi iš Ame
rikos, Anglijos, Kinijos ir iš Lietu
vos. Daugiausia gyvena Sidnėjuj, 
kur turi savo draugiją ir klubą. 
Brisbain’e apylinkėje veikė lietu
vių ūkininkų kolonija. Lietuvos pi
liečių yra Porte, Adelaidoj ir Mel
burne. Australijos lietuvių draugijai 
1933 m. priklausė apie 100 tikrai 
veiklių lietuvių-patriotų. Draugijos 
pirmininku buvo Antanas Baužą — 
140 Sutherland str., Padaington— 
Sydney. N.S.W. Australia. Viso 
pagal latvių konsulo p. N. Mc. Leed 
pranešimą Australijoj su Tasmani
jos sala gyveno Lietuvoje gimę 

235 asmenys. Iš jų 119 pasivadino 
tikrais lietuviais. Šiuo metu yra 
Australijoj apie 60 liet, šeimų.

Australija pasiryžusi priimti di
desnį kiekį emigrantų, kasmet ne 
mažiau, kaip po 70 naujų šeimų. 
Yra tinkamo klimato ir lietuviams, 
ūkinės galimybės labai didelės. 
Valstybinis ūkio sektorius labai 
platus, ir ši aplinkybė labai pa- 

' lengvina neturtingiems imigran
tams tinkamai įsikurti. Praeitų me
tų pabaigoje Australijos delegacija 
lankės Švedijoje ir siūlė 33.000 
Baltijos tremtinių vykti į Austra
liją. Čion gali vykti visų kraštų 
emigrantai, bet pirmenybė duoda
ma kare nukentėjusioms tautoms. 
Olandai, belgai, danai labai domisi 
minėtu pasiūlymu. Labiausiai pa
geidaujama šeimos iš technikų ir 
pramonės darbininkų vykdymui mil
žiniškos atsistatymo programos. 
Kolonizacijos galimybių Australija 
nenumato, bet nori įsileisti pavie
nius šeimas ir per metų eilę. Iš 
anksto parengiamas įkurdinimas, o 
tik vėliau įsileidžiama. Anglų zo
noje buvo daromas siūlymas ga
benti Australijon DP vaikus be tė
vų ir vyresniųjų. Rimtas Australi
jos kolonizacijos veiksnys, tai vi
siška atvykusiųjų asimiliacija ir ne
supratimas svetimšalių. Dėl milži
niškų atstumų masinei lietuvių ko
lonizacijai šis kraštas neįmanofnas.

Argentina. Čia klimatas panašus 
į Lietuvos klimatą. Dideli galimu
mai įsikurti žemės ūkyje ir verstis 
javų bei gyvulių auginimu. Kraštas 
labai didelis ir turtingas. Lietuviai 
apie Argentiną turi smulkesnių ži
nių ir čia nedėštytina. Šiuo melu čia 
gyvena apie 35.000 lietuvių. Turi 
savas lietuvių organizacijas ir 
spaudą. Lietuvos pasiuntinio adre
sas: Dr. Kazys Graužinis, Legation 
de Lithuanie, Buenos Aires, Calle 
Carrite 1493. x

Argentina pasiryžusi priimti iki 
2.000.000 emigrantų. Esama galimy
bių lietuvius kolonizuoti ir viename 
plote. Tačiau, Imigracijos Direkcija 
neleis, kad Argentinoje susikurtų 
atskiros svetimšalių respublikos. 
Paskutiniu metu oficialiai siūloma 
įsileisti po 100.000 lietuvių, latvių 
ir estų. Ypač augštai vertinami šių 
tautų ūkininkai. Pabaltifčiai galėtų 
gyventi drauge, bet tarp savęs 
susimaišę. Kartu su ūkininkais ga
lėtų įsikurti 5—7%% intelektualų. 
Argentinos valdžia duotų lietu
viams žemės, parūpintų prie žemės 
vandens ir pravestų kelius. Būtų 
sudaryta privatinė bendrovė val
džios kontrolėje, kuri telktų lėšas 
ir tuo būdu aprūpintų baltiečius in
ventorium, gyvuliais, sėklomis ir 
pragyvenimu kokiai porai metų. 
Emigrantai turėtų dirbti ir vėliau 
gražinti b-vei skolas su atitinka
mais nuošimčiais. Kooperacijos ke
liu būtų organizuojama mašinų 
įsigijimas, elektros stočių statyba 
ir derliaus realizavimas. Gavus 
žemę iš valdžios galima bus ja 
naudoti, perleisti vaikams ir tt., bet 
ne perleisti svetimiems. Pirkę y iš
mokėję valstybei galės elgtis su 
žeme kaip tinkami. Pradžios mo
kyklos tik argentiniškos, gimna
zija galėtų būti steigiama tautinė 
arba baltiečių. Garantuojama tiky
binė laisvė ir statyba bažnyčių, ar 
maldos namų. Kunigų veikla ne
varžoma. Argentinoje gimė vaikai 
jau turės būti tikri argentiniečiai. 
Žemė baltiečiams numatyta žemiau 
36? paralelės, žemiau upės „Rio 
Colorado” — Neuguen, Rio Negro, 
Chubut, Santa Cruz provincijoje. 
Čia yra dideli ežerai kalnuose — 
Lage Celhue ir Lage Hustars, ku
rie netoli nuo Comodoro Rivada- 
via uoste. Juos galima gražiai nau
doti apylinkių irigacijai, nes užten
ka iš kalnų pravesti kanalus ir jais 
žemyn leisti vandenį. Čia šis reiški
nys esąs tikra Dievo palaimai Lei
džiama atvykti ekspertams šias 
vietoves apžiūrėti. Duodama vizos, 
bet kelionės išlaidas reikia apsi
mokėti. Sis Argentinos vyriausybėą 
pasiūlymas labai rimtai svarstyti
nas ir tyrinėtinas. Projektuojama
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kartu su latviais siųsti specialistus 
čia tinkamai apsižiūrėti, nors pas
taruoju metu Argentinos vyriausy
bėje daug kas pasikeitė it šis pro
jektas galėjo sugriūti. Jeigu nebū-
tų galimybės įvykdyti mūsų svajonę 
vykti JAV arba Kanadon bei Ze
landijoj tai kaip antraeilį dalyką 
tektų tyrinėti Argentinos vyriau
sybės pasiūlymą, neužmirštant, kad 
čia lauktų mūsų žmones labai sun
kus darbas visai neįprastose są
lygose be rimtos pagalbos ir pa
ramos. Kasdieninis bendrovės iš
naudojimas lydėtų tremtinio dar
bą ir žygius. Lietuviai tremtiniai 
neužsipelnė, kad juos kas verstų 
Pietų Amerikos pionieriais-koloni- 
zatoriais. Jie turi pilną teisę reika
lauti žmoniškų įkurdinimo sąlygų,
gi Argentinos projektą galima gvil
denti kaip paskutinę galimybę ir 
labai jau nusivylusiems gyvenimu 
tremtiniams. Tiek daug mūsų ken
tėta, tiek daug nustota ir todėl be 
šių didelių rezervų mes negalime 
žiūrėti ir į Argentinos visais po
žiūriais mums labai malonų ir ga
na prielankų pasiūlymą apsigyventi 
jų žemėje. Mūsų pergyvenimai te- 
neįžeidžia mums bičiuliškos Argen
tinos tautos ir vyriausybės.

Dalis lietuvių galėtų naudotis čia 
gyvenančių ir jau gražiai įsikūru
sių giminių ar pažįstamų globa bei 
parama. Dėka Dr. K. Graužinio ir 
ypač žurnalisto Cibiro-Verax sėk
mingos veiklos bei ihformacijos ir 
dėka pačių lietuvių labai teigia
mos veiklos lietuvių vardas Ar
gentinoje gražiai vertinamas ir tuo 
būdu gyvenimas šioje šalyje būtų 
visais požiūriais ypač malonus. Ar
gentiniečių tauta ir vyriausybė 
kiekviena progą reiškia taip pat 
labai daug ir gana gražių simpa
tijų lietuvių tautai ir jos žmonėms 
bei tikrai atjaučia mūsų iškentė
tus šio karo vargus ir nelaimes.

Cili. Turi klimato panašaus į Lie
tuvos klimatą, šalis labai turtinga 
ir šsikūrimo galimybės didelės. 
Krašto kultūra ir civilizacija gana 
aukštai pakilus. Lietuviai čia gerai 
žinomi, nes 1863 m. vienas Lietuvos 
sukilėlis emigravo į Cilį, čia išrado 
Cili salietrą ir visą kraštą pastatė 
ant tvirtų kojų. Jam paminklai Cili 
valstybėje daug kur pastatyti ir tat 
atžymėta pasaulio ūkinėje litera
tūroje. Mūsų ekonomistai, studijavę 
mokslus Vokietijoje, tat asmeniškai 
patvirtina. Mūsų dvasiškiai Romoje 
buvo maloniai priimti naujai cele- 
bruoto Cili kardinolo, j^aguosli ir 
pažadėta parama apgyvendinti čia 
didesnį kiekį lietuvių tremtinių. 
Kviesta net kunigų delegacija į 
Cilį atvykti. Iš seniau čia didesnis 
kiekis lietuvių gyvena. Žinomas 
mūsų žurnalistas ir keliautojas a. 
a. Matas Šalčius čia baigė savo 
gyvenimo dienas ir buvo palaido
tas.

Nors Cili nuo Lietuvos labai toli, 
bet laikinam apsigyvenimui gali
mybių čia yra daugiau, kip kur ki
tur ir todėl Cili mūsų visuomet at
mintina.

" _________________________________ _____ _________ :________  tų dar vieną kartą pabrėžti, kad šie
reikalai yra gana mums svarbūs ir 
reikalauja rimto mūsų organizacijų 
bei įstaigų dėmesio. Ypač yra bū
tinas organizavimas kovos dėl tin
kamo įsikurdinimo ir dėl pagrin
dinių lietuvių tremtinių teisių būti 
žmonėmis ir naudotis visomis žmo
giškomis laisvėmis. Kalbant apie 
įsikurdinimą užjūriuose nė vienai 
akimirkai nepamirštama galimybė 
įsikūrimo ir apsigyvemimo pačioje 
Europoje.

Vėliau teks trumpai paliesti ša
lis ir kraštus su žemesne kultūra 
bei civilizacija ir su blogesnėmis 
klimatinėmis bei ūkinėmis sąlygo
mis, kurių tyrinėjimas nerekomen
duotinas ir čia įsikurdinimas nenu
matomas, nors ir šiose šalyse lie
tuvių gyvenama ir kai kurie tremti
niai mano, kad į šiuos žemesnio 
gyvenimo lygio kraštus lietuvių 

Ravensburgo lietuvių dramos studija su režiere Al&ksandra Gustaitiene tremtiniams yra daugiau tinkamo 
(trečia ir kairės) I įsikūrimo perspektyvų.

V. Rimvydas

Atomines bombos veikimo pasekmes
Ką parodo sunaikintuose Japonijos miestuose atlikti tyrinėjimai

Lygiai prieš metus laiko į Ja
ponijos miestus Hirošimą ir Na
gasakį numestos dvi atominės 
bombos. Tai buvo lyg ir „eks
perimentas" su šiomis bombomis, 
eksperimentas, skaudžiai palie
čius miestus ir jų civilinius gy
ventojus. d

Neseniai JAV ir D. Britanijoje 
paskelbti oficialūs daviniai apie 
šių dviejų atominių bombų veiki
mą ir jų sprogimo padarinius.

Iš britų pusės bombų sprogimo 
padariniais domėjosi speciali ko
misija — jos nariai jau visą eilę 
metų tyrinėjo miestų civilinės ap
saugos reikalus ir tų narių tarpe 
buvo žymių mokslo vyrų — taigi, 
šioji komisija 1945 m. lapkričio 
mėn. buvo nuvykusi į abu nusiaub
tus m iestus ir gavo pilnumoje 
susipažinti su visais raportais ir 
tyrinėjimo daviniais tiek iš japo
nų, tiek iš amerikiečių „Strategic 
Bombing Surveg" pusės. Šių visų
tyrinėjimų išdava — Stationery 
Office neseniai Londone išleista 
nedidelė brošiūra.

Britų specialistai visus duome
nis apskaičiavo pagal britų sąly
gas ir jų mastą. Čia mes patiek
sime skaitytojams galutinas bri
tų prieitas išvadas, po to gi bus 
pavaizduoti tų bombų tiesioginiai 
padariniai abiejuose japonų mies
tuose.

Šiurpios pasekmės.
Kokios tad šios britų mokslo 

vyrų išvados? Pirmiausia jie pa
žymi, kad jeigu į vidutinį, įprasto 
gyventojų tirštumo ir namų skai
čiaus, Anglijos miestą būtų nu
mesta tokio pat dydžio ir iš to 
paties aukščio atominė bomba 
apie 1945 m. į abu japonų miestus, 
tai šiuo atveju visiškai būtų su
naikinta, be • galimybės atstatyti, 
30.000 namų, 35.000 namų būtų 
rimtai ir ligi 100.000 — lengvai 
sužalota. 400.000 gyventojų spro-

Savo laikraštiniame straipsnyje 
kiek plačiau paminėjau 6 kraštus: 
Jungtines Amerikos Valstybes, Ka
nadą, Naująją Zelandiją, Austra
liją, Argentiną ir Cilį.-Tyčia sura
šiau išdėstytoje eilėje pagal trem
tinių įsikūrimo galimybes šiuose 
kraštuose. Norėčiau, kad tremti
niai savo svarstymuose ir projek
tavimuose pirmoje eilėje šių kraštų 
ir šios eilės prisilaikytų. Visi šio 
kraštai tinkami mūsų laikinam ap
sigyvenimui. Šios išvados priėjo 
mūsų žymesnieji šių reikalų žino
vai. Tremtiniams ir ypač jų orga
nizacijoms tektų smulkiau ir giliau, 
jau ne laikraščio rėmuose, įsikur- 
dinimą šiuose kraštuose ištirti, o 
ypač tuo atveju, jeigu nebūtų ga- 

gus bombaį netektų pastogės, jų 
tarpe pusė gyventojų, atlikus na
mų remontą, vėl galėtų grįžti į 
savo židinius. Iš likusių gyventojų 
tik 100.000 žmonių liktų visi be 
oastogės, nes 50.000 gyventojų 
bombai sprogus žūtų tuoj arba 
numirtų per 8 savaites, gi dar 
50.000 atsidurtų ligoninėse — jiems 
gal būtų išgelbėta gyvybė.

Kaip matyti, tik vienos bombos 
sprogimo pasekmė — 50.000 žuvu
sių. O kad tai dar geriau įsisamo- 
ninti praktiškai, pakaks čia pri
minti, kad karo metu 1939—45 m. 
Londone nuo orinių puolimų šuvo 
30.000 gyventojų, gi visoje D. Bri
tanijoje lėktuvų bombų aukomis 
iš viso tapo 60.000 žmonių. Britų 
mokslininkai savo darbe toliau iš
kelia niūrių faktų, bdtent, kad 
civilinės apsaugos organizacijoje 
atominei bombai sprogus viena 
sunkiausiai įvykdomų problemų 
būtų lavonų surinkimas ir pa-

ar antroji bomba. Britų misijos 
atstovai savo pranešime šiuo rei
kalu nurodo, kad jeigu bomba 
būtų sprogusi žemiau, mirįies ir 
sunaikinimų spindulys gal būt bū
tų buvęs trumpesnis, nors abiejų 
šių veiksnių veikimas spindulio 
vidury būtų dar stipresnis.

Koks sprogimo vaizdas?
Vieno ar kitd Japonijos miesto 

gyventojas sprogimo metu pir
miausia išvydo visą horizontef 
apimantį, apakinantį baltą žaibą, 
po to jis, jei dar jutime^ galia jo 
neapleido, pajuto oro slėgimą ir 
po kelių sekundžių išgirdo mil
žinišką sprogimo griausmą ir 
griūvančių namų dundėjimą. Se
kančią akimirką miestas paskendo 
tamsoje — ją sukėlė didžiuliai 
dulkių debesys. Šioje tamsoje kilo 
ir plėtėsi gaisrai ir jų, žinoma, 
niekas negalėjo užgesinti tuomet 
ir niekas negalės ateity.

Toliau britų pranešime pažymė
ta, kad teoretiniu požiūriu atomi
nė bomba atitinka 20.000 tonų 
stipriausios vartojamos sprogsta
mosios medžiagos, sutrumpintai 
vadinamos T. N. T. (trinitroluen). 
Tačiau šios medžiagos veikimas 
visai kitoks — ji beveik išimtinai 
veikia staiga susidarius dideliems 
dujų kiekiams. Tačiau sprogimo 
rezultate atsiradusios aukštos tem
peratūros veikimas yra nežymus 
ir jis turi pasekmių tik čia pat spro
gimo vietoje. Visai kas kita su 
atominės bombos sprogimu. Jos 
sprogime vertinant tenka skirti ke
letą veiksnių. Vienas jų — oro 
įkaitinimas ligi labai aukštos tem
peratūros. Čia ji skiriasi nuo che
minių bombų veikimo. Antras veiks
nys —- įvairaus pobūdžio spindu
liavimas, būtent: paprastos šviesos 
spinduliavimas, šilumos, nežiūrint 
jau įkaitinto oro, spinduliavimas, 
pagaliau, trumpesnių bangų už 
šviesą, būtent, Roentgeno spindu
lių ir, gal būt, gamma spindulių 
spinduliavimas.

Atominės bombos veikimas ne
naikina statinių dalies, kurie vei
kiant dinamitinei bombai paprastai 
vėliau griūna dėl jų konstrukcijos 
pažeidimo.

Atomirtei bombai sprogus, silp
nesni pastatai pavirsta į dulkes, 
arčiau sprogimo centro esančių 
stiprių pastatų stogai įlenkiami, 
toliau esą gi gelžbetoniai pastatai 
šio progimo paverčiami į kažin ko
kias šmėkliškas figūras. Žinoma, 
yra įmanomas dalykas pastatyti 
namus, kurie, nežymiai pastorinus 
jų sienas, galėtų atlaikyti bombos 
veikimą. Tat priklauso nuo specia
lių konstrukcinių apskaičiavimų. 
Apsisaugoti nuo bombos veikimo 
galima karo ni'etu D. Britanijoje 
naudojamų slėptuvių, tipuose, gi 
visišką apsaugą teikia slėptuvės 
panaudotos Londono požeminio ge
ležinkelio tuneliuose.

Atominė bomba nepajėgia sunai
kinti požeminių dujinių ir vanden
tiekio vamzdžių, tačiau rimtai su
žalojami visi techniški įrengimai 
ant žemės. Palyginti gerai atsilaiko

laidojimas. Dar 1945 m. lapkričio 
mėn. britų misijos nariai abiejuose 
bombų nusiaubtuose japonų mies
tuose rasdavo žmonių griaučius.

Britų mokslininkai, palyginti, 
tiksliai nustatė bombos sprogimo 
centrą. Jie nustatė šitokią mirtin
gumo tabelę, kuri yra apskaičiuo
ta, palyginus su minėtuoju spro
gimo centru. Žiede ligi vienos ket
virtosios mylios žuvusiųjų nuo
šimtis siekė 95%, tolimesniam 
nuotoly — ligi pusės mylios šis 
nuošimtis nukrito ligi 85%, dar 
toliau — pasiekus dar mylios ket
virtį, siekė 58% ir dar toliau — 
35%. Kituose tolimesniuose žie
duose, pusės mylios spinduly šie 
nuošimčiai smarkiai mažėja. Žie
de tarp vienos mylios ligi vienos 
su pusę šis nuošimtis siekia 13%, 
gi nuo vienos su puse lig* dviejų 
mylių jau tik pusę nuošimčio.

Ligi šiol dar nėra paskelbtas 
aukštis, kuriame sprogo pirmoji

Įima tinkamai apsigyventi mums 
žinomoje ir visais požiūriais arti
moje Europoje. Kiekvienas lietuvis 
tremtinys turi savų nujautimų, pri
sitaikymo galimybių, įsikurdinimo 

'pasirengimų, profesinių sugebėji
mų ir gali savaip į įsikurdinimo 
reikalus žiūrėti, bei juos gvildenti, 
žinoma, nė akimirkai nepamirš
damas lietuvių tautos pagrindinių 
tikslų ir jo, kaip šios tautos nario, 
pareigų. Pareigų tautiniai išsilai
kyti ir atėjus momentui grįžti Lietu
von! Tremtinių organizacijos ir 
įstaigos geriausiai nuvokia trem
tinių reikalus ir taip pat viešąjį lie
tuvių labą, o. todėl atsižvelgdamos 
į pavienių lietuvių kategorijų po
linkius gali sėkmingai įsikurdinimo 
reikalus gvidenti ir nagrinėti. Tek-

Kempteno lietuvių koplyčios altorius
Projektas ir piešiniai dali. Paškevičiaus ir Rutkausko

Stepo Karvelio nuotr.

ir tiltai — mat, jų konstrukcija pa
prastai apskaičiuojama išlaikyti 
įvairų sunkų svorį.

Šiluma, atsirandanti ar iš įkai
tinto oro, ar tiesiog iš atominio 
spinduliavimo, pasirodo, veikia 
trumpai, tačiau naikinančiai. Šios 
šilumos įtempimas buvo tiek stip
rus, kad granitinės plokštumos vi
siškai buvo „išėstos".

„Gamina“ spinduliai
Šiurpiausi šiluminių bangų vei

kimo pėdsakai — tai žuvusių žmo
nių „šešėliai", atsiradę gatvių as
faltuose ar šiaip kur nors, pav. ant 
akmeninių laiptų (žiūr. „Žiburių" 
52 Nr. 8 psl. įdėta paveikslą). Žmo
nių kūnai sulaikydavo šiluminius 
spindulius ir jų bruožai atsiras
davo žuvimo vietoje. Šiluminiai 
spinduliai veikdavo tiek nepaprastai 
trumpą akimirką, kad. pav. palie
tę moterį sudegindavo visas jos 
kūno emalis, tačiau nesuskubdavo 
padegti pačios suknelės.

Šie šiluminiai spinduliai ar, ’ pa
galiau, įkaitintas oras sugebėdavo 
padegti mažiau atsparias ugniai me
džiagas, net ir atsparių ugniai pa
statų viduje. Buvo ir tokių keistų 
reiškinių, kad pastatai, kurių lan
gai ar langinės buvo atitinkamai 
uždarytos, sulaikydavo garso ki
limą viduje, nors ir griūdavo nuo 
spaudimo. Mat, šviesos greičiu 
einą šiluminiai spinduliai pralenk
davo garso greičiu slenkantį oro 
spaudimą.

Žmonių mirtis — įvairi Vieni 
jų žūdavo nuo oros spaudimo ir 
po namų griuvėsiais, kitus šilumi
niai spinduliai visiškai ar dalinai 
degino, vėl kitus gi žudė už šviesą 
trumpesnės spindulių bangos, ku
rios dar nėra tiksliai ištirtos ir va
dinamos gamma spinduliais. Jų 
veikimo įtaka į žmogaus kūną yra 
panaši, nors ir stipresnė už tą, 
kuri atsiranda leidžiant per daug 
veikti Roentgeno spinduliams.

Šie gamma spinduliai be skaus
mo pereina per odą ir savo vei
kimu sustabdo kraujo rutuliukų 
plėtimąsi. Jiems nykstant ir neat
sinaujinant, auka mirdavo nuo 
smarkiai progresuojančios anemi
jos kraujaplūdžių ar audinių už
degimu, kuriuos paprastai sustab
do baltieji kraujo rutuliukai.

šalia šių ligų iškrisdavo plaukai, 
įvykdavo per ankstyvi gimdymai ir 
pan. Be to, pas vyrus atsirasdavo 
ir sumažėjusi vaisingumo galia. Tai 
vis gamma spindulių veikimas.

Kas apsaugo prieš šiluminių 
bangų veikimą ir apdeginimus? 
Kai kurie audiniai, įvairios, net ir 
medinės sienos, žinoma, jei jos 
pačios neužsidegdavo. Prieš gamma 
spindulius iš dalies apsaugo ir 
gelžbetoninės sienos.

Tokios yra dviejų atominių bom
bų, pernai numestų į Japonijos 
miestus, veikimo pasekmės. Jos šiur
pios. Bet kas bus, jei kada nors į 
kuriuos nors nebe Japonijos, bet 
pasaulio miestus bus numestos ne 
dvi, bet šimtai, gal tūkstančiai 
atominių bombų?

7
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Generolo McNamey atsisaukimas i 
isvietintuosius asmenis

Generolas J. T. McNamey, Ame
rikos karinių pajėgų vadas Euro
poje, kreipėsi į 4O0.OOO Amerikie
čių zonoje gyvenančių ne žydų 
kilmės išvietintųjų asmenų, kad 
jie, atsižvelgdami į sunkias išva
žiavimo galimybes, dar kartą pa
grindinai apgalvotų grįžimą į savo 
tėvynes, nes Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms esą nebeįmanoma 
neaprėžtą laiką visas surinkimo 
vietas ir stovyklas išlaikyti.

Atsišaukimo tekstas, kuris pa
skelbtas iš Amerikos vyriausiosios 
būstinės Europoje, yra toks:

„Asižvelgiant į ribotas išvažia
vimo į kitus kraštus galimybes, aš 
patariu Jums dar, kol per porą 
mėnesių bus švelnus oras, apsi
spręsti, ar norite grįžti į savo tė
vynes. Jungtinių Amerikos Valsty
bių politika buvo ir yra savanoriš
ką grįžimą į Jūsų tėvynes paremti 
ir jį skatinti. Mes tikimės, kad 
Jūsų grįžimas būtų geriausias klau
simo sprendimas abiem šalims.

Kadangi Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms nėra įmanoma neribo
tą laiką surinkimo vietas ir sto
vyklas išlaikyti, Jūs padėtumėt 
įgyvendinti tarptautines pastangas, 
sudarant apsigyvenimo galimybes 
tiems, kurie dėl rimtų priežasčių 
negali namo sugrįžti. Įvažiavimas 
į Vakarų pusrutulio kraštus įstaty
mais nustatytų kvotų yra su
varžytas.

Kanados vyriausybė, neskaitant 
4.000 lenkų, įvažiavusių iš Italijos, 
nėra paskelbusi jokios pagrindinės 
linijos dėl išvietintųjų asmenų pri
ėmimo ir, atrodo, šiuo metu jokių 
ypatingų nuostatų neišleis, kad 
galėtų priimti didesnį, negu pa
prastai, emigrantų skaičių.

Lotynų Amerikos vyriausybės 
duoda suprasti, kad jokios progra
mos išvietintųjų asmenų iš Euro
pos didesnio skaičiaus apgyvendi
nimui anksčiau, negu kitais metais, 
nenumato.

„Kiekvienu atveju", sakoma to
liau atsišaukime, „įsikūrimo sąly
gos tuose kraštuose taip pat ne
lengvos bus, nes reikalaujama ma
žesnių, iš apmokytų žemės darbi
ninkų susidedančių šeimų, kurios 
pusiau tropiškame ir tropiškame 
klimate galėtų gyventi ir dirbti. 
Jūs turite pagalvoti, kad, kol 
įsigysite nuosavos žemės, ilgesnį 
laikotarpį turėsite dirbti kaip že
mės .darbininkai už kuklų atly
ginimą. Kad galėtumėt sulaukti ko
kio Jūsų ekonominio gyvenimo 
pagerėjimo už Jūsų tėvynės sienų, 
irgi yra abejotina. Mažesniam 
mechanikų, išmokslintų fabrikų ir 
statybos darbininkų kiekiui yra 

numatomos išvažiavimo galimybės, 
bet, kad ir čia galėtumėt savo 
ekonominį gyvenimą pagerinti, 
yra maža vilties. ■

Kol nebus suteikta žymios pa
šalpos ar užsienių devizų pasko
los, taip pat nebus įvežta mašinų. 
Jūsų daugumos ir grupėmis įkur
dinimo skubios programos įgyven
dinimo negalima laukti. Ši galimy
bė yra labai maža.

Įvažiavimas iš Amerikiečių zo
nos į Jungt. Amerikos Valstybes 
jau vyksta penki mėnesiai. Iki šiol 
4.500 išvietintųjų gavo įvažiuoti 
leidimus. Įvažiavimo kvota įgalina 
iš Jūsų per mėnesį po 1.100 as
menų, jei toks yra Jūsų noras, įva
žiuoti į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Įvažiavimo skaičių padidinti 
gali tik Jungtinių Amerikos yals- 
tyibų senatas.

Todėl Jūsų daugumai, jei negrį- 
šite į tėvynes, yra tokios galimy
bės: gal po daugelio metų truku
sio laukimo įsikursite, ir tai ribo
tas skaičius, kituose kraštuose, 
gal būt, daugelio tūkstančių kilo
metrų nuotoly, menkai apgyven
tuose kraštuose, sunkiose ekono
minėse ir klimatinėse sąlygose, 
arba įsijungsite į vokiečių gyven
tojus.

Aš pasirinkau šį kreipimosi į 
Jus būdą, kad pašalinčiau visus 
gandus apie lengvą, greitą ir pil
ną įkurdinimą ir jums nušviesčiau 
padėtį, kad galėtumėt dėl savo 
ateities apsispręsti."

Savaitine pasaulio ivykiu apžvalga

AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA
LIEKA NEPASIKEITUSI

Wallace pasitraukė
Buvęs JAV prekybos ministeris 

Wallace masiniame susirinkime 
rinkimų proga pasakė kalbą, ku
rioje jis kritikavo „Britų imperia
lizmą" ir JAV santykius su Sovie
tų Sąjunga.

Prezidentas Trumanas dėl Wal
lace kalbos turinio pareiškė: 
„JAV užsienio politikoje nėra įvy
kę jokių pakeitimų, ir ateity ne
įvyks nieko be prezidento, užsie
nių reikalų ministerio ir vadovau
jančių kongreso asmenų pasitari
mų bei diskusijų."

Sis prezidento Trumano pareiški
mas amerikiečių sostinėje įverti
namas kaip politinis užsienių rei
kalų ministerio triumfas prieš Wal
lace, o kartu kaip ir Bymes už
sienio politikos triumfas.

Prezidentas Trumanas paprašė 
Wallace atsistatydinti, ką šis ir 
padarė. Ta proga Prezidentas spau
dos konferencijoje pareiškė: „Esu 
tikras, kad ponas Wallace bus 
patenkintas, jei jis turės teisę sa
vo nuomonei atstovauti kaip pri
vatus asmuo. Mūsų užsienio poli
tika pasilieka nepakeista ir 
toliau." Be to, jis reiškiąs visišką 
pasitikėjimą užsienių reikalų mi- 
nisteriu Bymes ir jo delegacija 
Paryžiaus taikos konferencijoj.

Dėl Wallace pasitraukimo dau
gelis ’senatorių, tiek demokratai, 
tiek respublikonai, pareiškė, kad 
prezidento Trumano laikysena su
tvirtino Amerikos užsienio politi
ką. Taip pat pritarė Prezidento 
laikysenai ir buvusiųjų karo daly
vių sąjunga. Demokratų senato
rius Claude Pepper pareiškė, kad 
Wallace pasitraukimas turės di
delių pasekmių krašte ir, gal būt, 
demokratų partijoj.

Churchillis siūlo įkurti „Europas 
Jungtines Valstybes"

Churchillis Zūricho universitete 
pasakė kalbą, kurioje iškėlė rei
kalą ikurti „Europos Jungtines 
Valstybes". Šiai valstybių organi
zacijai turėtų vadovauti Prancūzi
ja ir Vokietija. Europa negalinti 
prisikelti be dvasiškai didelės 
Prancūzijos ir Vokietijos. Pirmas 
žingsnis Europos šeimos struktūros 
sudarymui esąs glaudus Prancūzi

jos ir Vokietijos bendradarbiavi
mas. i

Atsiliepdamas į Churchillio kal
bą, pracūzų komunistų laikraštis 
„Humanite" sukėlė smarkiausią 
visų kairųrių grupių reakciją. Nuo
saikiųjų ir konservatorių spauda 
pareiškė savo skeptiškumą ir net 
paslėptą priešingumą.

„Senoji lapė žino, ką daro", ra
šo „Humanite", „jis mėgina vie
šąją nuomonę apgauti pilkąja ti
krove. Jei Churchillis mus prašo 
prieš Vokietiją panaudoti užmirši
mo aktą, tai tuo jis spekuliuoja 
mūsų tautos padorumu. Ir Hitleris 
kalbėjo apie vokiečių civilizaciją 
ir europietišką šeimą, kuriai būtų 
suteikta vieta antisovietiškoje 
koalicijoje.

„L‘ Aube”, respublikonų parti
jos organas, pareiškė, jog nusikal
tę vokiečiai privalo būti nubausti 
prieš Europos tautų šeimos suda
rymą.

Britų užsienių reikalų ministeri
ja pranešė, jog Churchillio pada
ryti išvedžiojimai yra jo privati 
nuomonė ir kad užsienių reikalų 
ministeris Bevinas jo kalbos iš 
anksto neskaitęs.

Maskvos radijo komentatorius 
pareiškė, jog apie Europos valstybes 
buvo kalbėta tik todėl, kad demo
kratinis lageris būtų padalytas į 
dvi dalis. Tuo būsiantį sutrukdyta 
sąjunga tarp jėgų, kurios galėtų 
priešintis karo kurstytojams tarp
tautinės reakcijos lageryje. Chur
chillis pasisakęs už prancūzų-vo- 
kiečių ryšius po anglų ir ameri
kiečių. patronatu prieš Sovietų 
Sąjungą. Šie ryšiai sudarysią pa
grindą antisovietiško bloko atsi
radimui ir tik vesią prie naujo 
karo.

Graikijos klausimas Saugumo 
Taryboje

Saugumo Taryba praėjusio? sa
vaitės penktadienio posėdyje Grai
kijos klausimą išėmė iš dabotvar- 
kės. Šio posėdžio metu, Sovietų 
atstovui Grėmyko panaudojus ve
to teisę, buvo atmestas amerikie- 
ūių pasiūlymas, pagal kurį turėtų 
būti sudaryta trijų asmenų komi
siją patikrinti įvykiams graikų- 
albanų-bulgarų ir jugoslavų pasie
nyje. Už šį pasiūlymą balsavo 8 
atstovai ir prieš — 2.

Gromyko pasiūlymas, kad bri
tai pasmerktų graikų politiką, bu
vo atmestas 9 balsais prieš 2. So
vietų Sąjunga ir Lenkija balsavo 
už pasiūlymą.

Paskutinę minutę Lenkijos įneš
tas pasiūlymas, kad Graikijos 
klausimas būtų paliktas darbotvar
kėje „stebėjimo" padėtyje, buvo 
9 balsais atmestas; už pasiūlymą 
balsavo 8.

Tokiu būdu Ukrainos skundas 
prieš Graikiją nuėjo niekais.

Molotovo kalba ir jos atgarsiai
Molotovas priėmė lenkų spau

dos atstovą, kuriam pasikalbėjimo 
metu pasisakė prieš nuomonę, kad 
vakarinės Lenkijos sienos iš nau
jo- turėtų būti peržiūrėtos. Pots
damo konferencijos nutarimas ne
sąs tik ant popieriaus padarytas 
nutarimas, šio nutarimo vykdymas 
pradėtas tuojau konferenciją bai
gus. Busimoji taikos konferencija 
taikos sutarčiai su Vokietija pa
ruošti turėsianti atlikti formalų 
patvirtinimą.

Molotovo kalba nepraėjo be ko- 
merttarų. Amerikos atstovai Pary
žiaus konferencijoje atsisakė ją ko
mentuoti. Tačiau jie pareiškė, kad 
dabartinio Molotovo pareiškimo 
anksčiau ar vėliau tikėjęsi su
laukti.

Britų užsienių reikalų fninisteri- 
ja pasisakė prieš Molotovo pareiš
kimą, kad Lenkija vakarinių sienų 
nustatymui reikalinga tik forma
laus patvirtinimo. Užsienių reika
lų ministerijos kalbėtojas pasakė, 
kad britų vyriausybė pritaria ame
rikiečių išaiškinimui Potsdamo su
tarties. Buvusios 'Vokietijos ryti- 
tės sritys buvo perduotos valdyti 
Lenkijai tik jei ji išpildys nusta
tytas sąlygas. Vienas iš tokių už
tikrinimų, kurį Lenkija buvo pa
dariusi, buvo pasižadėjimas pra
vesti rinkimus 1946 m. pradžioje. 
Tačiau iki šiam laikui pasižadėji
mas neišpildytas. Taip pat Angli
ja buvo pareiškusi nepasitenki
nimą dėl Lenkijai perleisto krašto 
valdymo būdo.

Molotovo pareiškimas sukėlė 
tam tikrą nusistebėjimą ir Berlyno 
politiniuose sluoksniuose. Social
demokratų partija pritaria Bymes 
nuomonei, kad dabartinės Lenki
jos vakarinės sienos yra laikinos. 
Berlyno SPD vadovas F. Neu
mann pareiškė: „Aš tikiu, kad 
Potsdamo sutartis bus išlaikyta, 
taip pat bus prisilaikyta pasakytų 
kalbų ir Atlanto Chartos, pagal 
ką norėta nubausti ne vokiečių 
tautą, bet fašistinius vadus, ir kad 
teritorijos atskyrimas bus įvykdy
tas tik užklausus liečiančią tautos 
dalį." Taip pat ir Kurt* Schumacher 
rugsėjo 8 d. Osnabrūcke pareiškė, 
kad vokiečių socialdemokratai tai
kiomis politinėmis priemonėmis 
kovos už kiekvieną kvadratinį ki
lometrą į rytus nuo provizorinės 
sienos.

Berlyno CDU pirmininkas J. Kai
ser pareiškė: „Potsdame nėra ga
lutinai nustatytos rytinės sienos. 
Lenkijai šis kraštas nereikalingas, 
ji riepajėia šio krašto apgyvendinti, 
tuo tarpu mes mažesnėje teritori
joje privalome daugiau išmaitinti, 
kaip 1938 m. Mes pasitikime, kad 
nugalėtojai tai pripažins ir ras iš
mintingą sprendimą."

Įdomus nusistatymas SĖD. Jos 
atstovas Grottewohl pareiškė: 
„Mūsų nuomonė lieka panaši. Šio 
klausimo sprendimas nepriklauso 
nuo mūsų, tačiau mūsų nusistaty
mas privalo Ibūti tvirtas vokiečių 
interesams. Rusijos užsienių poli
tiką veda Molotovas." Su šia nuo
mone SĖD pirmą kartą pasisako 
kai kuriais punktais nesutinkanti 
su rusų politika. Tuo tarpu tos 
pačios partijos šulas Pieck savo 
laiku yra pasisakęs, kad vokiečių 
tauta turinti sutikti su rytinių sie
nų netekimu, tačiau ji be Reino-
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Valanda
su senatorium Vandenbergu

Trumpai jau buvo rašyta, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos vyk
domasis komitetas Lietuvos išlais
vinimo reikalu turėjo ilgą ir nuo
širdų pasikalbėjimą su žinomu 
Amerikos politiku senatorium 
Vandenbergu. Senatorius Vanden- 
bergas yra vienas iš pačių žino
miausių Amerikos politikų. Jis 
priklauso konservatorių partijai, 
bet jo vardas su pagarba minimas 
ir demokratų partijoje, ir Ameri
kos visuomenėje, o jo tartas žodis 
senate ar per radiją visada turi 
didelės svarbos. Senatorius Van- 
denbergas, kaip JAV delegacijos 
narys dalyvaudamas visose pasau
linėse konferencijose, yra gerai 
susipažinęs su dabartine pasaulio 
politine painiava ir seniai numato 
tuos sunkumus, kurie dabar yra 
ir kurie atsiras beorganizuojant 
pasaulyje teisingą ir pastovią tai
ką. Čia norime suglaustai atpasa-
koti sen. Vandenbergo pasikal
bėjimo su ALT delegatais turinį, kad 
skaitytojai patys susidarytų vaiz
dą, ar senatorius tiki Lietuvos 
ateitimi ir kaip jis įsivaizduoja 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą dabartiniame pasaulyje.

Pasimatymas su sen. Vanden
bergu įvyko Grand Rapids mieste, 
Mich., dieną prieš jam išvykstant 
į Paryžiaus taikos konferenciją. 
Šen. Vandenbergas, nežiūrėdamas 
skubaus pasiruošimo vykti į Pa
ryžių, ALT delegaciją priėmė la
bai maloniai ir su ja kalbėjosi iš
tisą valandą. ALT delegaciją su
darė L. Šimutis, dr. P. Grigaitis ir 
M. Vaidyla. Senatoriui delegaciją 
pristatė ALT Grand Rapids sky
riaus pirm. J. Morris. Lietuvių 
grupėje dar dalyvavo to skyriaus

Ruhro ir Saaro kraštų negalinti gy
venti.

Pabėgėlių klausimas ūkio ir 
Socialinėje Taryboje

ūkio ir Socialinė Taryba tęsė 
savo darbą toliau dėl pabėgėlių 
ir išvežtųjų asmenų pagalbos pla
no įgyvendinimo. Pritariant ir ki
tiems nariams, Kubos atstovas pa
reiškė, kad pasiūlytoji organizaci
ja esanti perdaug brangi. Kartu 
su Graikų atstovu jis parėmė Či
lės nuomonę, kad pabėgėlių orga
nizacijai pinigai būtų paimti iš 
reparacijų sumų. Kanados atsto
vas prisidėjo prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių pažiūros, kad pa
bėgėlių problema artimiausiu lai
ku turinti būti išspręsta, nes ki
taip jokiu būdu Europoje negalė
sianti būti įgyvendinta tvarka. Jis 
pareiškė, kad Kanada iš naujo per
žiūrės įvažiavimo Kanadon klausi
mą, kuriuo paruoštų naują, išvež
tųjų asmenų apgyvendinimo kelią. 
Ukrainos atstovas pareikalavo 
veikti kuo skubiausiai. Jis tvir
tino, kad šiuo metu tremtinių sto
vyklose yra daug karo nusikaltė- 
lių> ir siūlė vyriausybėms paskelb
ti išvežtųjų sąrašus. Taip pat vy
riausybių atstovams turėtų būti 
leista lankytis jų stovyklose.

Atsakydamas į visus pasiūly
mus, JAV atstovas George War- 
Ten užakcentavo organizacijos už
davinių sunkumą. Šios organizaci
jos priemiesiems veiklos metams 
numatyta 250 mil. dol. Warren pri
pažino, kad tai didelė suma, bet 
iš 12 tautų sudarytoji komisija, 
rūpestingai ištyrusi visus punktus, 
pripažino ją esančią realia. Ap
skritai vyrauja nuomonė, kad pa
bėgėlių problema per trejus-pen- 
kerius metus turinti būti išspręsta, 
ūkio ir Socialinė Taryba nutarė 
sudaryti U narių pakomisę, • kuri 
paruoš pranešimą apie naujosios 
tarptautinės pabėgėlių organizaci
jos sudarymą. Pr. Mačys

sekretorė Albina Driza, ALT Pu
blic Relations komiteto narys E. 
Purazienė ir vietinis lietuvių kle
bonas kun. Juozas Lipkus, geras 
-senatoriaus pažįstamas.

Trumpai paaiškinus senatoriui 
ALT vykd. komiteto atvykimo tiks
lą, jam buvo išdėstyta dabartinė 
apverktina Lietuvos padėtis so
vietų okupacijoje.

Vykd. komitetas prašė senatorių 
daryti kas galima, pavartojant sa
vo didelę įtaką JAV valdžioje ir 
dabartinėje taikos konferencijoje, 
kad lietuvių tauta būtų apginta 
nuo bolševikų smurto ir kad būtų 
jai duota proga galimai greičiau
siu būdu atsistatyti kaip laisvai ir i 
nepriklausomai valstybei.

Čia pat jam buvo įteiktas visų 
trijų ALT Vykd. Komiteto narių 
pasirašytas laiškas, kuriame yra 
išdėstyti ryškesnieji faktai, lie-

čiantys dabartinę Lietuvos padėtį, 
ir cituojami kai kurie dokumentai.

Senatorius, atidžiai išklaušęs 
žodžiu duotus jam paaiškinimus ir 
padėkojęs už laišką bei pridėtą 
prie jo informacinę literatūrą, pa
reiškė, kad jisai giliai simpatizuo
ja lietuvių tautai, supranta jos 
nelaimę ir darys ką galėdamas, 
kad jai pagelbėtų.

Sovietų Rusijos užsimojimas 
aneksuoti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, jo įsitikinimu, yra niekuo ne
pateisinama nedorybė ir sutrem- 
pimas visų principų, pažymėtų 
Jungtinių Tautų Carteryje. Čia 
senatorius paėmė pasaulio organi
zacijos čarterio tekstą, išspausdin
tą mažoje knygelėje, ir nurodė tą 
vietą, kur kalbama apie tautinio 
apsisprendimo teisę. Aišku, tarė 
jisai, kad tie rinkimai, kurie buvo 
pravesti Baltijos kraštuose, yra 
tik pasityčiojimas iš tautinio ap
sisprendimo.

Tačiau kyla klausimas, kaip ati-1 
taisyti daromą šitoms mažoms 
tautoms skriaudą.

Sen. Vandenbergas apgailesta
vo, kad taip ilgai buvo daromos 
visokios nuolaidos Rusijai. Per 
trejus su puse metų sovietų val
džia, be pasipriešinimo iš Ameri
kos ir Anglijos pusės, gaudavo, 
galima sakyti, viską, ko tik ji no
rėdavo. Ji taip įprato elgtis, kad 
nenori tikėti, jog nuolaidų laikas 
jau praėjo.

Karo metu tos nuolaidos, gal 
būt, buvo pateisinamas dalykas, 
kada galėjo būti pavojaus, kad 
maršalas Stalinas vėl susidės su 
Hitleriu, jeigu Vakarų demokrati
jos pasipriešins jo reikalavimams. 

Bet dabar jau eina dalykas apie 
taikos įsteigimą, ir taika tuii būti 
pagrįsta tais moralės ir teisingu
mo dėsniais, kuriuos priėmė ir 
Rusijos valdžia.

Mes turime įtikinti Molotovą ir 
jo valdžią, kad Amerika „appea- 
semento“ daugiau nebedarys. Mas
kva liausis siekusi to, kas jai ne
priklauso, kada ji tikrai žinos, jog 
Amerika mano tai, ką ji sako.

Senatorius yra įsitikinęs, kad 
JTO yra geriausia ir šiuo laiku, 
gal būt, vienintelė tikra viltis nu
skaustoms tautoms, | kurių skai
čių įeina ne tiktai Lietuva, Latvija 
ir Estija, bet ir taip pat Lenkija 
ir kiti kraštai.

Šita organizacija, kurios steigi
me pats sen. Vandenbergas daly
vavo kaip JAV delegacijos narys 
San Francisco konferencijoje, turi 
uždavinį ne tik palaikyti tarptau
tinę taiką, bet ir pašalinti blogu
mus iš pirmesnių laikų, nežiūrint 
kokios jie būtų kilmės. Tas labai 
svarbus paragrafas UN Carteryje, 
buvo priimtas San Francisco mies

te daugiausia sen. Vandenbergo 
pastangomis. Čia, jo manymu, gali 
būti raktas ir į Lietuvos ateities 
klausimą.

Kada ateis momentas šį klausi
mą iškelti, kol kas sunku pasaky
ti. Pasaulyje santykiai dabar kei
čiasi. Galima susidurti su visai 
netikėta situacija už kelių savai
čių, gali praeiti mėnesiai ir metai. 
Turime neužmiršti, kad Lietuvos 
klausimas yra tiktai dalelė viso 
pokarinio susitvarkymo proble
moje.

Sehatorius davė suprasti lietu
vių grupei, kad jisai, nuvykęs į 
Paryžių, bus visą laiką sargyboje. 
Jeigu Molotovas panorėtų gauti 
pripažinimą sovietinėms Baltijos 
respublikoms, kurių tariamus at
stovus jisai atsivežė į konferenci
ją, tai pagreitintų klausimo iškė
limą. Senatorius griežtai pasiprie
šintų Maskvos norams. O jeigu 
Rusija to reikalo nekels, tai teks 
laukti, iki JAV bus pasiruošusios 
tarti savo žodį.

Kilus ginčui didelės moralinės t 
svarbos klausimu JTO visuotiniam 
suvažiavime, Rusija gali turėti 
savo pusėje ne daugiau kaip šešis 
balsus — prieš 45. Tokiame atsiti
kime ir jos veto nieko nereikštų.

Visas pasikalbėjimas ėjo labai 
draugiškoje nuotaikoje.

Senatoriui buvo duoti keli klau
simai, į kuriuos jisai atsakinėjo 
noriai, paįvairindamas, rimtus iš
vadžiojimus sąmoningomis pasta
bomis apie savo patarimus tarp
tautinėse konferencijose.

Pasikalbėjimo dalyviai gavo iš 
jo naudingų patarimų ir išsinešė 

įspūdį, kad senatorius yra didelis 
lietuvių draugas.

Amerikos' Lietuvių Tarybos de
legacija paliko senatorių Vanden- 
bergą su sustiprinta viltimi, kad 
Amerikos lietuvių troškimas — iš
vysti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą — išsipildys.

\ --------
MIRĖ LIUDAS GIRA

Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad liepos 1 d. Vilniuje mirė vi
siems gerai atmintinas tarybinis 
poetas Liudas Gira. Liudas Gira 
ir Salomėja Neris pirmieji iš ra
šytojų išsižadėjo savo krašto ir 
pradėjo garbinti svetimus stabus. 
Beveik kartu abu ir gyvenimą bai-' 
gė: praėjusią vasarą mirė Salo
mėja Neris, o dabar ir Liudas Gira.

Jaunystėje Liudas Gira buvo 
patriotinis poetas. Vėliau nepa
prastai pamėgo pinigus, kurių nie
kada jam nepakako. Dirbo tam, 
kas brangiau mokėjo. Geriausias 
jo darbdavys buvo rytų kaimynas. 
Jam Liudas Gira dirbo kiek ga

lėdamas. Liudas Gira 1940 m. ru
denį pirmasis reikalavo naikfnti 
išleistas knygas ir skubiai leisti 
antireliginę literatūrą. Liudas Gi
ra mirė būdamas suparaližuotas.

IŠĖJO NAUJASIS TESTAMEN
TAS LIETUVIŲ KALBA

Bostone išėjo iš spaudos Nau
jasis Testamentas, kurį lietuvių 
kalbon yra išvertęs Kauno arki
vyskupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas. Leidinys turi 765 pus
lapius.
VYSKUPAS KAROSAS TEBĖRA 

GYVAS
Dar karo metu buvo pasklidę 

gandų, kad J. E. Vilkaviškio vys
kupas Antanas Karosas mirė ar 
žuvo fronto metu Vilkaviškio apy
linkėse. Dabar sužinota, kad vys
kupas Antanas Karosas, dabar 91 
metų senelis, tebėra gyvas. Vys
kupas Antanas Karosas gyvena 
Šunskuose, nes Vilkaviškis yra vi
siškai sugriautas.

Žinios is tėvynės
— Pradėti leisti rusų kalba 

nauji laikraščiai — metraščiai: 
„Sovietskaja Litva", „Jaunimo gre
tos“, „Komunistas", „Agitatorių 
bloknotas* ir kiti.

— „Tiesa" Nr. 249 praneša, kad 
Šiauliuose karo tribunolo nutarimu 
sušaudytas smetonininkas Pranas 
Jankauskas.

— Sovietų spaudos pranešimu, 
Lietuvoje beveik visi lengvosios 
pramonės fabrikai atstatyti. Veikia 
šie: odos ir kailių apdirbimo — 17 
(1939 m. buvo 50 fabrikų), tekstilės 
— 16 (buvo 84), trikotažo — 19 
(buvo apie 50) ir kiti.

— Veikia 170 „Kultūrinio masi
nio darbo komisijų“ su 1.575 na
riais aktyvo. Pirmoj eilėj šios ko
misijos 223 įmonėse suorganizavo 
raudonuosius kampelius. Šitiems ir 
kitiems panašiems tikslams pa
skirta 49,4% Lietuvos biudžeto iš 
bendrų 723,5 mil. rublių pajamų.

— „Tiesa" Nr. 256 rašo: „Rum
šiškių valsčius valstybei yra davęs 
tik 13,5% metinio grūdų paruošos 
plano. O kiek buožių; kurie dar 
nedavė nė vieno grūdo arba ma
žai galvoja apie paruošas. Štai 
Vosyliškiu kaime buožė J. Dauno- 
ravičius turėjo pristatyti valstybei 
1.500 kg grūdų ir tiek pat bulvių, 
o davė tik 50 kg grūdų. Sis buožė 
taip pat neatsilygino ir už 1944 
metus. Toks pat ir kitų buožių el
gesys". Toliau rašoma: „Aš netu
riu iš ko atiduoti, — pareiškė buožė 
Matakas. Patikrinus pasirodė kas. 
kita. Javų pas jį rasta pakankamai. 
Labai silpni grūdų pristatymo 
tempai ir Pakuonio valsč. Sis vals
čius iki šiol atliko tik 19,8% meti
nio grūdų plano. Nepatenkinamai 
vyksta paruošos ir Garliavos 
valsč.“

— Propagandos reikalams Uk
mergėje leidžiamas savaitraštis 
„Kelias i socializmą“ ir Šiauliuose 
— „Raudonoji Lietuva".

— Prieš kiek laiko buvo teisiami 
kunigai, bendradarbiavę su vadi
namaisiais smetonjninkais: karme
litų parapijos klebonas Bubnys, 
Žaliakalnio par. kleb. Tamoše- 
vičius, Kelmės par. vikaras Ant. 
Cimielius ir Lyduvėnų kleb. Bro
nius Gaižutis. Nuteisti laisvės atė
mimu ir ištrėmimu.

— Vilniuje lėlių teatras pastatė 
Balio Sruogos pjesę „Aitvarą Tei
sėją“. Vaikų scenai pritaikė A. 
Vengrys, pastatė M. Krinickaitė. 
Dekoracijos P. Mingilaitės ir mu
zika J. Navakausko. — Vilniaus 
radijo direktoriumi yra J.Banaitis 
ir jo pavaduotoju — Cirinskas. — 
Liudai Girai naujai įteiktas liaudies 
poeto raštas. Be to, mokslo vei
kėjo vardą suteikė ir įteikė raštus 
pro. P. Sivickiui ir Klimaičiui.

— Vilniuje įsteigta juridinė mo
kykla ruošti liaudies teisėjus, tar
dytojus, miesto ir apskrities pro
kurorus. Mokslas—2 metai. Priima
mi vyrai ir moterys 23 — 35 metų, 
baigę 4 klases. Įstojant laikomi 
egzaminai iš TSRS konstitucijos, 
TSRS istorijos, lietuvių ir rusų 
kalbų.

Kultūrines naujienos
— D r. Martynas A n y s a .s 

rašo savo atsiminimus iš Klaipė
dos krašto lietuvių gyvenimo ir 
kovų. Autorius ilgą laiką buvęs 
gubematūros patarėju, direktori
jos nariu. Atsiminimuose jis pla
čiai paliečia lietuvių darbą ir ko
vas su vokiečiais įstaigose, kraš
to seimeliuose, politiniame ir kul
tūriniame gyvenime.

— Stocįcholme švedų kalba išė
jo Europos literatūros istorija, 
apimanti 1918 — 1930 metų laiko
tarpį. Dešimt puslapių skirta Ne
priklausomos Lietuvos literatūrai, 
apibūdinant net naujuosius rašy
tojus ir literatūrines sroves./Lie
tuvių literatūros istorijos skyriaus 
autorius yra Juozas Lingis, 
baigęs Stockholme etnografiją ir 
archeologiją, o Kaune studijavęs 
literatūrą.

— Muzikas Juozas Strolia, 
ištrėmime gyvendamas, • parašė 
per 50 dainų, daugiausia vokali
nės muzikos dalykėlių: smuikui 
su fortepijonu, mišriam chorui ir 
vargonams, mišriam chorui a cą- 
pella, keturiems vyrų balsams, vi
dų t. balsui solo, mišriam chorui 
su fotepijonu ir t. t. Be to, parašė 
15 dainų vaikams, keletą dainų 
melodeklamacijai, dešimtį dides
nių muzikos dalykų. Baigė rašyti 
ir paruošė spaudai solfedžio va
dovėlį aukštesniosioms moky
kloms.

9
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Naujos knygos
VERPETAI. Poezijos almanachas- 

Redagavo Vytautas Dyvas. Išleido „Al- 
guvos Baras“ Kemptene. 144 pusi., 
kaina 5 RM.

Nedidelio ir patogaus formato, 
kuklios, bet neatstumiančios išvaiz
dos „Verpetai“ savo išore nieko ne
atbaido. Bet kai pradedi versti pus
lapį po puslapio, skaityti visų aštuo- 
nių autorių eilėraštį po eilėraščio 
nuotaika ima prastėti. Be Tyruolio, 
beveik visi nauji žmonės, o taip vis
kas sena, taip nieko nauja. Nauji 
vardai į poeziją įneša naujovių, gy
vumo, veržlumo. Kad ir ne viskas 
būna sveikintina ir girtina, bet vis
gi nauja, įvairu, gyva ir už daug ką 
atleistina. „Verpetuose“ to nėra. A. 
Tyruolis, Paulius Stelingis, Eug. Pa- 
kulienė, At. Kairys, A. Badžius, Z.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
„ATŽALYNO“ PREMJERA 

RAVENSBURGE
Praėjusių metų birželio mėn. 

15 d. Kauno valstybinio teatro 
aktorės Aleksandros Gustaitienės- 
Zdanevičiūtės iniciatyva suorgani
zuota dramos studija. Nors dra
mos studijos nariai nėra pro
fesionalai aktoriai, bet per dau
giau kaip metus laiko kruoštaus 
darbo yra pasiekę gražių rezul
tatų.

Š. mėn. 17 d. duota jau penktoji 
premjera, Kazio Binkio 5 v. dra
ma „Atžalynas". Premjera praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. De
koracijas paruošė bei pritaikė iš 
vokiečių teatro dailininkas J. Bag
donas.

Dramos studija nuo savo darbo 
pradžios yra dar pastačiusi šiuos 
veikalus: Ant. Gustaičio „Sekminių 
vainikas“ (kaimo vaizd.), P. Babicko 
„Gintaro žemės pasaka” (3 v. ir 
prologo drama), P. Vaičiūno , Nuo
dėmingas angelas" (5 v. drama), 
A. Adomėno „Svetimos plunksnos" 
(3 v. komedija). Aplankytos šios 
kolonijos: Tūbingenas, Wiesba- 
denas, Biberachas, Memmingenas, 
Wangenas. Lietuviams duoti 8 vai
dinimai.

Visiems šiems vaidinimams de
koracijas paruošė dailininkai A. 
Vaičaitis ir J. Bagdonas. Pasku
tiniu metu prie šio darbo prisidėjo 
Šiaulių valstybinio teatro gri- 
morius J. Korsakas.

Dramos studiją globoja vietinės 
UNRRAos direktorius. Be to. nuo- 
pat įsikūrimo šią studiją remia 
komiteto pirmininkas prof. A. Var
nas, vicep. P. Viščinis ir meno 
vadovas Ant. Gustaitis.

Lietuviai Erlangeno Universitete
Prieš ši karą universitete norma

liai būdavo apie 1500 studentų, kai 
tuo tarpu 1946 mt. vasaros semestre 
buvo 4517 studijuojančių, iš jų 585 
užsieniečiai ir 62 svečiai klausytojai. 
Charakteringa, kad užsieniečiai stu
dentai yra iš visų pasaulio konti
nentų, išskiriant Australiją, ir be
veik iš visų Europos valstybių. Tau
tybėmis užsieniečiai taip pasiskirsto: 
austrų 14, bulgarų 24, čekų 7, estų 
32, italų 2, ispanų 1, jugoslavų 8, 
kinų 1, latvių 105, lietuvių 64, len
kų 119, rumunų 7, olandų 3, švei
carų 3, vengrų 21, Venecuelos 1, 
USA 1, ukrainiečių 172.,

Universitete yra teologijos, gam
tos moksli), filosofijos, teisės ir me
dicinos fakultetai ir fizinio lavini
mosi institutas. Gamtos mokslų ir 
medicinos fakultetai yra perpildyti, 
ir į juos įstojimas yra labai suvar
žytas, gi į kitus fakultetus patekti 
lengviau. Visi norintieji stoti per 
universiteto vadovybę tiesiogiai tu
ri kreiptis į atitinkamą dekanatą, 
bet tuo atveju UNRRA nei maistu, 
nei kitkuo nešelpia. '

Kas nori įstoti ir gauti iš UNRRA 
aprūpinimą, turi . gyvenamoje vie

Kaulienė, V. Muraškauskas ir Vytau
tas Dyvas visi savo tematika ir for
ma labai panašūs vienas į kitą ir 
primena seniai atgyventus laikus.

Niekas nedraudžia rašytu Darbas 
pasisekimo laidas. Ne vienas ir „Ver
petų“ autorius kruopščiai dirbdamas 
susiras save. Bet su rinkiniais, nors 
jie ir sudėtiniai ir turi almanacho 
vardą, nereikia skubėti.

Jei tai vienos Kempteno koloni
jos poezijos mėgėjų rinkinys, reikia 
bijoti, kad :ir kitos kolonijos ne
pradėtų panašių almanachų leisti. 
Nepriklausomoj Lietuvoj, kada kū
rybai buvo tinkamos sąlygos, išleisti 
jaunųjų kūrėjų almanachą nebuvo 
lengva. Dabar sąlygos nepalyginamai 
sunkesnės^ Sunku būtų sudaryt! visų 
tremtinių jaunųjų poezijos almana
chą, o ką bekalbėti, kai tokio dar
bo imasi vienos kolonijos jaunieji 
kūrėjai. J- Žvainys 

toje gauti ištikimybės pažymėji
mą. ' Toliam reikalinga kreiptis į 
gyv. vietoje esančią UNRRA Wel
fare Office. Čia bus duota užpildyti 
studijų reikalams anketos ir, pridė
jus pažymėjimą, jau pati Welfare 
Office viską pasiųs į studentų rei
kalams centrą prie UNRRA vadovy
bės. IŠ čia bus praneštas teigiamas 
ar neigiamas atsakymas. Žodžiu, tie
sioginis kreipimasis į UNRRA valdi
ninką prie Erlangeno universiteto 
liks be pasekmių.

Iš 585 užsieniečių studentų Er
langeno universitete per 300 yra 
UNRRA šelpiami. Dalis jų važinėja 
iš artimesnių stovyklų, o dauguma 
gyvena Erlangene. Čia yra įrengti 
DP studentų namai — bendrabu
čiai. Centriniuose namuose yra val
gykla, skaityklos, poilsio ir susirin
kimų patalpos ir pramogų salė. 
Studentai bendrabučiuose gyvena po 
2 — 4 kambaryje. Kadangi visiems 
patalpų bendrabučiuose nepakanka, 
tad dalis gyvena privačiai.

Kadangi miestas yra išlikęs visai 
sveikutėlis, tad teikia normalaus 
prieškarinio gyvenimo vaizdą. Pa
tys universiteto centriniai pastatai 
yra gražioje universiteto parko ap
linkoje, kas studijuojantiems teikia 
gražaus poilsio ir sveikatingumo.

Naujuoju rektoriumi dabar yra 
išrinktas prof. Brenner, kuriam 
militarinė valdžia pavedė pravesti 
politinę profesūros ir studentų va
lymo akciją. Nuo rugpiūčio mėn. 
1 d. Erlangeno universitete yra va
sarok atostogos, kurios užtruks grei
čiausiai iki spalio mėn. vidurio. Vi
si lietuviai, suinteresuoti studijo
mis, turi per šį laiką susitvarkyti.

Pažymėtina, kad šią informaciją 
suteikęs prof. Wenckc domėjosi lie
tuvių spauda Vokietijoje ir parašė 
keletą leidinių susipažinimui.

J. P. Kedys

NURTINGENAS. — Iš šešių Nur- 
tingeno apskr. esančių lietuvių 
stovyklų Nūrtingenas iškyla kaip 
savotiškas lietuvių kultūros cen
tras. Be gimnazijos, technikos mo
kyklos, čia dar veikia įvairūs kur
sai, būtent: šoferių (išleidę net dvi 
šoferių laidas), braižybos, anglų 
kalbos ir 1.1.

Gimnazija, vadovaujama direk
toriaus Danusevičiaus, jau yra iš
leidusi pirmąją abiturientų laida 
(12 asmenų).

Gimnazijoje aktyviai veikia 
poeto B. Rutkūno vadovaujamas 
literatūros būrelis, gražiai pasiro
dęs viešumoje, paminėjęs Jankų, 
Šliūpą, Maironį, suruošęs meno 
vakarą. Aktyvus ir religinis būre
lis. Skautai globojami kūno kult, 
mok. inž. Petrausko.

Dėka vietoje gyvenančiu mūsų 
intelektualų (prof. Ivinskio, prof. 
Griniaus, prof. Damušio, prof. 
Girniaus ir kt.) yra dažnai skai
tomos kolonijos salėje įvairiomis 
temomis gana turiningos paskai
tos. Br. Kr.

WEIDENAS. — Kolonija nedide
lė, bet kultūriniu atžvilgiu nfeatsilie- 
kanti*. Veikia progimnazija, 6 kl. 
pradžios mokykla ir vaikų darže
lis. Gana aktyvios sporto ir me
no grupės.

— Kolonija prenumeruoja 389 
egz. laikraščių: „Žiburių" dienr. — 
45, „Žiburių" sav. — 74, „Min
ties“ dienr. — 40, „Minties" žum. 
— 15, „Apžvalgos" — 10, „Mūsų 
Kelio“ — 70, „Mūsų Vilties" — 
40, „Tėviškės Aido" — 40, „Pėd
sakų" — 15, „Naujojo Gyveni
mo" —30. Kiekvienam kolonijos 
gyventojui tenka daugiau negu 
vienas laikraštis.

— Neseniai koloniją vizitavo J. 
E. vysk. V. Padolskis.

— Prieš kurį laiką Weideno lie
tuviai lankėsi Flossenburge, kur 
buvo šventinamas KZ stovykloje 
nužudytiesiems statomo paminklo 
kertinis akmuo. J. Vaitiekūnas

KEMPTENAS. — Rugsėjo 16 d. 
Kemptene įvyko koncertas, kuria- 

me jaunos solistės Pudencija Na- 
vickaitė-Bičkienė ir Stasė Dau
gėlienė pirmą kartą išėjo į sceną 
kaip koncerto rengėjos. JLietuvoje 
jos individualiai pasireikšti dar 
nesuspėjo, nes, nors ir arčiau pa
baigos, betgi dar tebebuvo moki
nės. Pirmoji lankė Vilniaus Muzi
kos Mokyklos A. Norvaišos dai
navimo klasę, antroji — Kauno 
Konservatorijos A. Binkevičiūtės 
klasę. Tremtyje abi solistė^, tiek 
Kemptene, tiek apylinkės stovy
klose, yra plačiai reiškęsi įvai
riuose koncertuose, minėjimuose, 
pamaldose ir pan.

Tame pat koncerte pasirodė ir 
violončelistas P. Arminas, buvęs 
Šiaulių muzikos mokyklos inspek
torius ir violončelės klasės vedė
jas. abcd

KEMTENE atidaryta Žemės 
Ūkio Mokykla. Direktoriumi pa
kviestas agr. Špokevičius. Lekto
riau ja: prof. Paltarokas, agrono
mai Špokevičius, Velža, Žumbakis, 
Bučinskas, Pročkys, veter. gyd. 
Osteika ir sod. techn. Tamošickas. 
Mokslas numatomas išeiti per 7 
mėn. K. Da.

OLDENBURGAS. — Rugsėjo 3 d. 
Oldėnburgo gimnazija, pradžios mo
kykla, skautai ir šiaip jaunimas su 
pakilia nuotaika išvyko į Bad Schwi- 
schenan, kur prie didelio ežero, la
bai gražiose apylinkėse, stovyklavo.

— Neseniai Oldenburge viešėjo 
Wiesbadeno ansamblis, jaukiai pra
skaidrinęs apsiniaukusias nuo kas
dieninių rūpesčių nuotaikas.

V. Pašilys

LAlSKAS REDACIJAI
Didžiai Gerbiamasis, 

skaičiau Jūsų laikraštyje, jo 35 
Nr., Rugp. 31 d., rašinėlį apie 
mane ir šį sakinį: „Naciai jį ne
kartą buvo suėmę kaip įkaitą, 
norėdami išsiderėti, kad už jo pa
leidimą būtų paleisti Lietuvoje 
suimti Vokiečių šnipai."

Tas sakinys yra visiškai netei
sybė. Aš nieko tokio neesu para
šęs Amerikos Lietuviams. Ir man 
tiesiog skaudu, kad Lietuviai gali 
taip nusikalsti ir skelbti tokį pra
simanymą. Esu tik vieną kartą 
įvestas į Vokiečių kalėjimą dėl 
nusižengimo prieš Devizų Įstaty
mą, bet byla vėliau nutraukta.

Gal malonėtute šį pataisymą at
spausdinti savo laikraštyje.

Iš anksto sakau už tai a'čiū ir 
linkiu Jums viso gero Jus nuo
širdžiai sveikindamas.

Detmold, 1946 m. rugs. 13 d.
Vydūnas

SPORTAS
Red. V. Gerulaitis

ANTROJI BALTIJOS TAUTŲ 
SPORTO ŠVENTE AUGSBURGE

Stiprus vėjas, žemi debesys su 
nesiliaujančiu lietumi rugsėjo 19 
d. — II sporto šventės išvakarėse 
— ir ištįsę peršlapusių sportininkų 
veidai pranašavo tikrai liūdną 
varžybų pradžią. Atrodė, kad Šfva- 
bijos dangus, pamiršęs bet kokį 
svetingumą, ruošia rimtą pasi
priešinimą neįprastai svetimtau
čių demonstracijai.

Tačiau neįtikėtinai gražus rug
sėjo 20-osios rytas su seniai ma
tyta saule išblaškė visas likusias 
abejones ir jau 9 vai. sutraukė 
pilną aikštę nekanktraujančių 
žiūrovų.

Po iškilmingo vėliavų pakėlimo 
trijų Baltijos tautų sportininkai 
darnioj parado rikiuotėj išsirikia
vo aikštėje prieš karinės valdžios, 
UNRRAos ir komiteto atstovus, o 
taip pat ir prieš tūkstantinę žiūro
vų minią. Sportininkus gražiais 
žodžiais ir maloniais linkėjimais 
pasveikino UNRRA Team 114 di
rektorius p. Wishik ir Welfare 
Officer Miss Fancoujt. Sportinin
kų vardu į sveikinimus atsakė 
YMCA atstovas ir vėliau aktyvus 
varžybų dalyvis p. Puzinauskas, 
Oficialiai varžybų daliai pasibai
gus, prasidėjo sporto šventės var
žybos.

Čia paduodame varžybų pasek
mes.

Šuolis su kartimi vyrams: 1. Ja- 
arver (E) 3,40 m; 2. Polens (L) 
3,20 m; 3. Gorsko (E) 3,20 m; 4. 
Liepnieks (L) 2,70 m; 5. Paranse
vičius (Li) 2,60 m; 6. Kvedaras (Li) 
2,60 m.

60 m moterims: 1. Remeikytė 
(Li), 8,5 sek.; 2. Kapustina (L) 8,6 
sek.; 3. Spruzenice (L) 8,7 sek.; 4. 
Kilsapea (E); 5. Gumbytė (Li).

Diskas vyrams: 1. Millers 40,30 
m; 2. Ratas 39,72 m; 3. Mitme 
39,64 m; 4. Puzinauskas (Li) 39,26 
m; 5. Maalstein 38,20 m; 6. Ta- 
mulynaš 37,39 m.

Šuolis į aukštį moterims: 1. Tim- 
ma (L) 1,45 m; 2. Graudina (L)
I, 40 m; 3. Ploompuu (E) 1,40 m;
4. Karell (E) 1,35 m; 5. Gumbytė 
(Li) 1,30; 6. Kemiūtė (Li) 1,25 m.

400 vyrams: 1. Teteris (L) 53,0 
sek.; 2. Gorskov (E) 53,4 sek.; 3. 
Dransutavičius (Li) 53,5 sek.; 4. 
Mikšys (Li) 53,7 sek.; 5. Jaarver 
(E) 54,3 sek.; 6. Gudarams (L)
54.3 sek.

100 mtr. vyrams: 1. Priednieks 
(L) 11 sek.; 2. Ademkavičius (Li)
II sek.; 3. Ouht (E) 11,6 sek.; 4. 
Parlioja (E); ' 5. Mikšys (Li); 6. 
Gunarsons (L).

Rutulys vyrams: 1. Maalstein 
(E) 14,6 m; 2. Puzinauskas (Li) 
13,99 m; 3. Millers (L) 13,53 m; 
4. Upmanis (L) 12,78 m; 5. Raag 
(E) 12,23 m; 6. Savukynas (Li)
II, 35 m.

Šuolis į tol| moteriams: 1. Tim- 
ma (L) 5,32 m; 2. Kapustina (L) 
5,02 m; 3. Kudu Luka (E) 4,57 m; 
4. Remeikytė (Li) 4,53 m; 5. Gum
bytė (Li) 4,33 m; 6. Taal (E) 4,20 m.

Rutulys moterims: 1. Baranaus
kaitė (Li) 10,90 m; 2. Konce (L) 
10,76 m; 3. Samovičia (L) 10,39 m.

Šuolis į aukšt| vyrams: 1. Ker
nius (Li) 1,80 m; 2. Liepnieks (L) 
1,80 m; 3. Kuusima (E) 1,75 m; 4. 
Osvalds (L) 1,75 m; 5. Hannibal 
(E) 1,70 m; 6. Adamkavičius (Li) 
1,70 m.

1500 m vyrams: 1. Lillakas (E)
4.12.3 m; 2. Tendys (Li) 4.16,5 m;
3. Liepnieks (L) 4.19,6 m.

110 m su kliūtimis: 1. Gorskov 
(E) 17,6 sek.; 2. Lood (E) 18,5 sek.;
3. Karosas (Li) 18,6 sek.; 4. Supro- 
nas (Li) 19,7 sek.; 5. Liepnieks (L) 
19,7 sek.; 6. Reinholds (L)" 20,7 sek.

Šuolis | tolį vyrams: 1. Supro- 
nas (Li) 6,85 m; 2. Kernius (Li) 
6,74 m; 3. Gųnarsons (L) 6,61 m;
4. Gorskov (E) 6,54 m; 5. Hakelis 
(L) 6,52 m: 6. Annis (E) 6,35 m.

Ietis vyrams: 1. Stendzenieks 
(L) 67,28 m; 2. Hakelis (L) 58,66 m; 
3. Hannibal (E) 53,81 m; 4. Sooluk 
(E) 53,72 m; 5. Tamulynas (Li) 
53,66 m; 6. Jaudegys (Li) 53,44 m.

3000 m vyrams: 1. Tendys (Li)
9.11.1 sek.; 2. Liepnieks (L) 9.19,5 
$ek.; 3. Pohlak (E) 9.30,5 sek.;
Saldaitis (Li) 9.32,3 sek.; 5. Agus 
(E) 9.40,6 sek.; 6. Karolins (L) 
10.12,8 sek.

4X60 m moterims: 1. Latvės —
32.1 sek.; 2. Estės — 33,2 sek.; 
3. Lietuvės — 34,8 sek.

4X100 vyrams: 1. Latviai —
45.3 sek.; 2. Lietuviai — 45,4 sek.; 
3. Estai — 46,1 sek.

Orasvydis: 1. Latviai; 2. Estai; 
3. Lietuviai.

Orasvydis moterims: 1. Estai; 2. 
Latviai; 3. Lietuviai.

Krepšinis vyrams: 1. Lietuviai;
2. Latviai; 3. Estai.

Futbolas: 1. Latviai; 2. Lietu
viai; 3. Estai.

Boksas: 1. Latviai; 2. Estai; 3. 
Lietuviai.

Šachmatai: 1. Latviai; 2. Estai;
3. Lietuviai.

Atsižvelgiant į bendrą laimėtų 
taškų skaičių, šventės nugalėtoju 
išėjo latviai su 146 tšk., toliau eina 
estai su 118 tšk. ir lietuviai su
III taškų.

TARPTAUTINIS ŠACHMATU
TURNYRAS WATENSTEDTE *
S. m. rugpiūčio mėn. 28 d. Wa- 

tenstedto JJetuvių Apylinkės Ko
miteto buvo suorganizuotas tarp
tautinis šachmatų turnyras.
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Turnyre dalyvavo didmeisteriai 
Koblitz ir Eigner (Braunšveigo vo
kiečių šachmatų klubas); Lietuvos 
meisteriai P. Tautvaiša, Arlauskas 
(Dillingenasj, Škėma ir Žalys 
(Blombergas), Jurkšaitis (Waten- 
stedtas); latvių meisteris Teteris 
(Halendorfas), Ziluzis ir Brants 
(Watenstedto latviai), Monachov 
(ukrain.).

Pirmame rate susitiko Lietuvos 
meisteriai Tautvaiša ir Škėma. Po 
trijų valandų įtemptos kovos ma
žą persvarą išsikovojo Tautvaiša 
ir jis šią partiją laimėjo. Šis lai
mėjimas ir užtikrino jam pirmąją 
vietą. Škėma daugiau partijų iš 
10 susitikimų nepralaimėjo, o Taut
vaiša sulošė vieną partiją lygio
mis su vokiečių didmeisteriu Kob
litz.

Šachmatų turnyras tęsėsi iki 5 
rugsėjo. Kaip rodo galutiniai re
zultatai, pirmąsias vietaą iškovojo 
lietuviai. Štai tie rezultatai: I vie
ta — Tautvaiša, 9.5 taškai, II — 
Škėma, 9 taškai, III —Arlauskas,
7.5 taškai, IV — Žalys, 6,5 taškai, 
V — latvis Teteris, 5 taškai, VI —• 
vokiečių didmeisteris Eigner, 4,5 
taškai,. VII — lietuvis Jurkšaitis,
4.5 taškai, VIII — vokiečių did
meisteris Koblitz, 3 taškai, IX — 
latv. Ziluzis, 3 taškai, X — Mo
nachov (ukrain.), 2 taškai, XI — 
latv. Brants,' Vs taško.

Rugsėjo 6 d. 11 vai. Tautvaiša 
ir Arlauskas davė simultaną Wa- 

'tenstedto lietuvių gimnazijoje, ku
riame dalyvavo taip pat ir sto
vyklos šachmatininkai. Simultane 
dalyvavo 17 lentų, iš kurių viena 
išlošė, o 16 pralošė.

ANSBACHAS. — VIII. 26. Ans- 
bacho lietuvių sporto klubas „Tau
ras" sužaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes su Memmingeno estų 
komanda. Rungtynės baigėsi 40:18 
(21:7) musų naudai. Daugiausia 
taškų ^jelnė Sakevičius. Komanda 
žaidė džentelmeniškai ir korek
tiškai, vadovaujama komandos ka
pitono Trumpio.

VIII. 28. Arisbacho lietuvių spor
to klubo „Tauro“ futbolo komanda 
sužaidė draugiškas futbolo rung
tynes su Ansbacho ukrainiečių fut
bolo rinktine. Rungtynės baigėsi 
11:0 (6:0) mūsiškių naudai.

Bežemis

Atitaisymas
Š. m. „Žiburių" 37 Nr. įdėta 

sportininkų nuotrauka su užrašu: 
„Oberlenningeno lietuvių krepši
ninkų komanda"; turėtų būti: 
„Oberlenningeno sporto šventėje 
I-ąją vietą laimėjusi Nūrtingeno 
tinklinio komanda".

Pranešimai
TIPINIŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Lietuvos kaimui ir miestams at
statyti L.I.T.D. Centro Valdyba skel
bia architektūrinį tipinių eskizinių 
(idėjų) projektų konkursą.

§ 1
Eskizai turi duoti racionalų iš

planavimą. Pageidaujama, kad pa
statams būtų suteiktas savitas lie
tuviškos architektūros pobūdis, kiek 
autoriams pasiseks tai įkūnyti mūro 

■bei medžio pastatuose. Jie gali būti 
charakteringi Lietuvos atskiroms 
sritims: Vilniaus kraštui, Dzūkijai, 
Aukštaitijai, Žemaitijai, Mažajai Lie
tuvai ir Suvalkijai.

§ 2
Miesto mūrinių gyvenamųjų namų 

tipams vienai šeimai nustatoma:
a) 2 gyv. kambarių

(su 24 — 32 m2 naudingo ploto),
b) 3 gyv. kambarių

(su 32 — 48 m2 naudingo ploto),
c) 4 gyv. kambarių

(su, 48 — 72 m2 naudingo ploto).
§ 3 •

Kaimo mūrinių bei medinių gy
venamųjų namų tipams vienai šei
mynai nustatoma: 

d) 8 ha ūkiui,
e) 15 ha ūkiui, 
g) 25 ha ūkiui.

Fasadai turi būti projektuoti mū
ro ir medžio statybai. Skaitoma, 
kad gyvenamieji namai nejungiami 
po vienu stogu su kitais ŪKIO tro
besiais. Prie visų šių variantų duo
damas SODYBOS išplanavimas.

§ 5
Už tinkamiausius eskizinius pro

jektus prizažįstama šios premijos: 
už a, b ir c punktus
I PREMIJA — 1750 RM,

II „ —. 1250 RM,
III „ — 1000 RM.

už d, e ir g punktus
I PREMIJA — 1750 RM,

II „ — 1250 RM,
III „ — 1000 RM.

§ 6
Terminas, eskiziniams projektams 

įteikti Jury Komisijai, Augsburg- 
Hbchfeld, Kollmanstrasse 7, nusta
tomas iki 1946 metų lapkričio mėn. 
20 dienos.

Pilnos konkurso sąlygos yra „IN
ŽINIERIAUS KELY“, Nr. 4, arba 
gaunamos Inž. D-jos Centre: Augs- 
burg-Haunstetten, Baltic Camp.

L.I.T.D. C-tro Valdyba

Lietuvių Atstovybėj Tūbingene, 
Am Lustnauer Tor 4 (14b), yra 
gauti asmens dokumentai iš Švei
carijos šiems asmenims:

Medekša Steponas, Dūda Bro
nius, Dūda Rapolas, Dūda Marija, 
Augustinas Bronius, Augustinas 
Vladas, Ramanauskas Vladas, Ra
manauskas Regina, Ramanauskas 
Vincas, Vambutas Alfonsas, Vam- 
butas Elena, Ramanauskas Kos
tas, Banevičius Eva, Banevičius 
Balys, Deveikis Vytautas, Devei
kis Marija, Deveikis Teofilė, Druk- 
tenis Aldona, Druktenis Edmun
das, Gudaitienė Marija, Bernotas 
Justinas, Bernotaitė Birutė, Ber
notas Emilija, . Mackevičius Vy
tautas, Sodys Juozas, Sodys Jad
vyga, Sodys Matas, Ratkauskas 
Vaclovas, Lisauskas Kazimieras, 
Gintalas Narcizas, Gintalas Elena, 
Būdavas Stasys, Bižys Viktoras, 
Bižys Danutė, Pulauskas Matas, 
Bulota Vytautas, Bulota Julija, 
Draugelis Vytautas, Draugelis Ni
jolę, Daugėla Vera, Daugėla Ma- 
rija-Žibutė, Daugėla Stasys, Žiū
raitis Vytautas, Žiūraitis Antanas, 
Ramonas Juozas, Ramonas Bronė, 
Ramonaitė Birutė, Viliamas Vla
das, Viliamas Regina, Dailydė Al
gimantas, Kalvaitis Brunonas, 
Kalvaitis Blena, Griauzdė Alek
sandras, Griauzdė Eleonora, But
kevičius Jonas, Kontrimas Si- 
manas, Kontrimas Jadvyga, Se
verinas Stasys, Užumeckas Bro
nius, Žukauskaitė Katryna, Bo- 
binskas Mikas, Stašaitis Sofija, 
Gecevičius Vaclovas, Vilkutaitis 
Viktoras, Vilkutaitis Elena, Gar
benis Eleonora, Garbenis Vladas, 
Šerepėka Kazimieras, Andriušaitis 
Olga, Norvaiša Antanas, Makaus
kas Emilija, Cibas Daumantas, 
Cibas Adelė, Dūdaitė Veronika, 
Gailiūnas Kotryna, Baronienė An
tanina, Rankaitis Juozas, Puknie- 
nė Elena, Arbušauskas Stanislo
vas, Raulinaitis Juozas, Grab- 
nickas Marija, Vanagas Kazimie
ras, Švažas Bronė, Švažas Anta
nas, Savickas Bronius, Savickas 
Domininką, Sjimkūtė Galina, Na- 
mikas Daumantas, Namikas An
tanas, Puzinaitė Gražina, Gasiliū- 
nas Jadvyga, Lapelis Petras, Dam
brauskas Henrikas, Matutis Van
da, Prielgaųskas Klemensas, Bytau
tas Dagmara, Bytautas Liuba, Ku- 
biliūnienė Irena, Kubiliūnaitė 
Irena.

Bad-Mergentheimo lietuvių gim
nazijai skubiai reikalingi lituanis- 
taikos ir muzikos-dainų mokytojai.

Kreiptis šiuo adresu: Bad-Mer- 
gentheim, „Sixt" Haus, L. Bil- 
dušas.

Kas turite Ilgūno buhalterijos 
vadovėlį, II dalį (aukštesnysis kur

sas), maloniai prašome mums par
duoti arba bent sutartam laikui pa
skolinti.

Jis mums reikalingas buhalteri
niam kursui praplėsti. Už patarna
vimus atsilyginsime ir už apsaugą 
garantuojame.

Laukiame malonaus atsiliepimo.
Lietuvių Komitetas

D. P. Camp Rebdorf, Eichstatt

Liet. Tremt. Bendr. Miincheno 
Apygardoje yra gautas labai svar
bus laiškas, liečiąs Gasparaitienę 
Eugeniją, Ingaunienę Aldoną, Go- 
maitę Danutę ir Užupienę Pranę. 
Laišką galima atsiimti tik čia iš
vardintiems asmenims.

Liet. Tremt. Bendr. Mūncheno 
Apygardos Komiteto Pirmininkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Benys Rutkūnas, PULSAS PLA

KA. Lyrika, IV knyga, 1946 m., 
204 psl. Spausdinta rotatorium. 
Leidėjas ir kaina nepažymėta.

Inž. V. Miniukas. AUTOMOBI
LIS. Antroji laida, 1946 m., ilius
truota 314 pav., 164 psl. Leidėjas 
ir kaina nepažymėta.

ALGUVOS BARAS. Neperiodi
nis leidinys, Nr. 6, Kempten, 1946. 
VII. 15. Skirtas UNRRA įsisteigi- 
mo Kemptene metinėms paminėti. 
Spausdinta rotatorium.

Pranas Razminas. LIETUVIŲ 
KALBOS SINTAKSE. Wiesbaden, 
1946 m., 22 psl. Spausdinta rotato
rium. Kaina nepažymėta.

TREMTINIŲ MOKYKLA. Mė
nesinis pedagoginis žurnalas, Nr. 
2, 1946 m. rugpiūtis.

Paieškojimai
3521. Vaitonis Pranas, (13b), Bal

tic Camp Haag (Obb.), Krs. Wag- 
serburg bei Mūnchen, ieško tėvų 
ir pažįstamų.

3522. Mallach Hans Joachim, 
(23) Verden/Aller, Worstelerweg, 
ieško Janulaitienės Danutės.

3523. Sartorius Andrius, (13b), 
Harthausen 32, Post Paar, uber 
Augsburg II, ieško motinos, sesu
tės, brolių ir pažįstamų.

3524. Blaževičius Aleksandras, 
244 Main Str., Bristol, Conn., USA, 
ieško motinos Blaževičienės-Sa- 
vickienės, brolio Jurgio, kun. Ša- 
teikos Broniaus ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

3525. Kasparaitienė-Baltrušaitytė 
Ona, Spakenberg; Lit. Lager I, 
Geesthacht b. Hamburg, ieško vy
ro Kasparaičio Jono, giminių ir 
pažįstamų.

3526. Bružienė-Slavinskaitė Biru
tė, Kempten, Lit. Lager, ieško tėvų 
Baltrūno Jono ir E.

3527. Žemaitis Jonas, (24) Geest
hacht - Spakenberg, Camp 1225 F, 
Lit. Lager, ieško tėvų Jono ir Pe
tronėlės Žemaičių, Žemaitytės Te
resės, Bulvičienės Adelės, Gatž- 
veckienės Onos, Lukoševičienės 
Uršulės ir pažįstamų.

3528. Japertas Kazimieras, Os te r- 
reich, Vorarlberg, Bludenz, Blei- 
cherstr. 15, ieško Japerto. Bronisla- 
vo.

3529. Kairys Povilas, Headquar
ters 1193rd Labor Supervision Com
pany A. P. O. 168, Mannheim- 
Rheinau, ieško Jurkevičiaus Kęs
tučio.

3530. Lendra Adomas, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
sūnaus Lendros Juliaus, gim. 
1924 m.

3531. Budrys Jonas, Chieming, 
Krs. Traunstein, DP Camp, ieško 
žmonos Fortunatos Leonidos- ir 
dukrelės Leonidos Lydijos.

3532. Eimutytė Jadvyga, Schwein
furt, Lit. Lager, ieško sesers Stasės 
ir brolio Jono Eimučių, paskt. me
tu gyv. Saksonijoje.

3533. Sės. Sarmavičiūtė R. Lau- 
rencija, Kirchheim a. Teck, Kolb- 
str. 30, ieško sesers Sarmavičiūtės 
Onos.

3534. Bacevičius, V., bei Fr. 
Kirchner, Unterlennigen, Brunnen- 
str. 11, Krs. Nurtingen, Wurtt, 
prašo atsiliepti Viknių Antaną, 
gim. 1918 m.

3535. Vabolis Antanas, Seedorf 
b. Zeven, Krs. įJremervdrde, DP 
Baltic Camp, ieško sūnaus Vabo- 
lio Anatolijaus, stud, med., 22 met.

3536. • Levandauskas Petras, 
Recke, Haarhof 10, Kreis Mecklen
burg, Westfalen, bei August Mol- 
lenkamp, ieško brolio Stasio su 
šeima.

3537. Mokyt. Petruškevičiūtė 
Kazimiera, Oldenburg 23, Lager 
„Unterm Berg", ieško svainio tard. 
Michelevičiaus Antano, pusbrolio

Italia: arba: Innsbruck-Austria, 
Sūdtirolerpl. 10/n, Lit. Verband.

3553. Bielskus Vladas, ieško 
brolių Prano ir Jono.

3554. Žemeliauskas Vladas, ieš
ko Dauko Prano.

3555. Dr. Dičpinigaitis Juozas, 
ieško brolių Zigmo ir Motiejaus.

3556. Dimavičius Antanas, ieško 
brolių Prano ir Adolfo, Parieščio 
Prano ir Antano, Šilko Vinco.

3557. Duseika Zigmas, ieško Du- 
seikos Igno su šeima ir Mituzo 
Broniaus.

3558. Ivanauskas Vytautas, ieš
ko brolių Gedimino ir Antano.

3559. Jablonskis Vladas, ieško, 
žmonos su šeima.

3560. Ukšė Valteris (latvis), 
ieško Karin-Priedyt ir Korčinsko 
Liudo.

3561. šliauteris Antanas, ieško 
Kengrio Mykolo, Paniuškio Vlado 
ir Pionteko Vlado.

3562. Jokūbaitis Jonas, ieško 
Kiršino Gaspero, Kiršino Petro ir 
Kiršinienės Elzbietos.

3563. Kiaršteinas Eduardas, ieš
ko Kiršteino Eduardo.

3564. Lapienis Kazys, ieško 
žmonos Stefanijos ir sūnaus Al
gimanto.

3565. Mackevičius Edvardas, 
ieško žmonos Elenos su dviem 
sūneliais ir dukrele.

3566. Ramoška-Ramaitis Povi
las, ieško brolio Petro ir Tan- 
kūno Jurgio.

3567. Vyšniauskas Ksaveras, ieš
ko Rinkevičiaus Vacio.

3568. Semaška Vytautas, ieško 
sesers Semaškaitės Valės.

3569. Stankevičius Albinas, ieš
ko Stankevičiaus Kazio.

3570. Tamošaitis Vaclovas, ieš
ko žmonos Elzbietos, gim. 1923 m.

3571. Zdanavičius Julius, ieško 
žmonos Elenos-Grinkaitės.

3572. Zubrickas Mečys, ieško 
Zubricko Antano su šeima.

3573. Arštikys Jonas, ieško bro
lio Antano.

3574. Devenis Petras, ieško Da
gio Viliaus, Devenio Petro, Deve- 
nienės Emilijos, Devenytės Kat
rės, Kvedaro Kosto ir Margenio.

3575. Majauskas Stasys, ieško 
brolio Majausko Jono.

3576. Žurauskas Vincas, ieško 
brolių Juozo ir Alekso bei Karo
lio ir Kazio Marcinkevičių.

3577. Sirutis Petras, ieško Šarp- 
nicko Petro ir Vaihučio Stasio.

3578. Šimkus Antanas, ieško 
Šimkų Jono ir Stasio, Šimkutės 
Onos ir Simkūtės-Grietėnięnės 
Bronės bei Šidlausko Juozo.

3579. Vyšniauskas Ksaveras, 
ieško brolio Mykolo.

Lietuviai, gyv. Austrijoje, Spit- 
tal/Drau, DP UNRRA Camp, ieš
ko:

3580. Kaktavičius Kazys —bro
lio Kaktayičiaus Sasto.

3581. Telyčėnas Mamertas — 
tėvo Telyčėno Augusto, motinos 
Telyčėnienės Marijos ir brolio 
Telyčėno Juliaus.

3582. Arcimavičius Juozas — 
brolio Felikso.

3583. Kaulinis Kazys — pusbro
lių Prano ir Leono Kaulinių.

3584. Dauginas Algirdas — bro
lio Vytauto.

3585. Trumpis Vytas — Bro
niaus ir Karolio Trumpių.

3586. Eikšys Vladas — Andri
jausko Stasio, Andrijauskienės- 
Mikšytės Stasės ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

3587. Ribokas Valentinas — bro
lių Alfredo ir Adomo.

3588. Kavaliauskas Antanas — 
Urbono Fortuno.

3589. Bražaitė Stanislava — Bū
dos Antano, Buivydienės Onos, 
Normantienės Bronislavos.

3590. Taujanskas Juozas — Ža- 
deikaitės Teodoros, PetrylosVlado.

3591. Babanakovas Valentinas 
— Gurko Janinos, Boettcher Liud- 
milos, giminių ir pažįstamų.

Chmieliausko Algio ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

3538. Dovydaitis Vincas, Lands
hut, Lehbūhlstr. 5—-17, Lit. Lager, 
'ieško brolio Dovydaičio Prano su 
šeima ir kitų giminių bei pažįsta
mų.

3539. Puškevičius Jurgis, Stutt
gart, Bad Cannstatt, Ringelgarten- 
str. 107, ieško sūnaus Puškevičiaus 
Juozo ir Navickaitės-Baltršaitienės.

3540. Dravininkienė Marija, Stutt 
gart, Bad Cannstatt, Ringėlgarten- 
str. 107, ieško posūnio Žigaičio 
Stasio ir Šimkaus Prano.

3541. Sapkauskas Mykolas, (14b) 
Ravensburg, Schillerstr. 31, prašo 
atsiliepti matininką Ivanauską Jo
ną, paskt. gyv. vieta Anzenkir- 
chen, Niederbayem.

3542. Glionertas Silvestras, Linz 
a. Donau, Raimundstr. 32, Oester- 
reich, ieško Grigo Juozo su šei
ma, Jasiukaičio Jono, Savickienės 
Agotos, Savicko Kazio ir Balevi- 
čiaus Petro.

3543. Ulanskas Juozas, Marquart
stein, Kr. Traunstein, R.B. Hospital, 
ieško Jakubausko Jono ir kitų pa
žįstamų.

3544. Karia Jonas, Nymindegab, 
Dansk Rode kors Lager, Danmark, 
ieško žmonos Karlienės Anelės, 
sūnaus Karlos Jono ir Karlos Vy
tauto.

3545. Kraniauskas Petras, (20) 
Bodenburg, Schattenberg 126, Krs. 
Marienburg, Prov. Hannover, ieško 
inž. Liudo ir Povilo Dagių, Saba
liausko Ričardo, Dagytės-Sabaliau- 
skienės Matildos ir Wymerienes 
Alysos.

3546. Calnaris Povilas, Litauiska 
Komitten, Odegaten 45 IV. Stock
holm, ieško brolio Calnario Prano, 
Žirgulytės Jadvygos ir Grimskio 
Juozo.

3547. Štramaitis Petras, Dinkels
buhl, DP Camp, ieško Štramaičio 
Antano, Simokaičio Felikso, Pul- 
tinevičiaus Albino, Žemaičio Vy
tauto.

3548. Karalius Vincas, Rends
burg, Rotenhofer Weg 48, Lit. La
ger, ieško Moliejaus ir kitų pa
žįstamų.

3549. Jasiulionis Valentinas, Wa- 
tenstedt, Wohnheim 2/3, ūber 
Braunschweig, ieško pusbrolio But- 
kio Balio, Janušio Juozo, Genočio 
ir kitų pažįstamų.

3550. Siurblytė-Kirschling Barba
ra, Harburg,' Bismarckstr. 32, ieško 
brolio Siurblio Stasio ir Pauliko 
Prano.

3551. Mikalauskas Aleksas, In
golstadt, Lit. Lager, ieško Saka
lausko Vytauto, gyv. Sterntal sto
vykloje.

3552. Karpaitė Monika, Augs- 
burg-Hochfeld, Lit. Lager, ieško 
med. sesers JaroslavlivienėsrPara- 
gytės Valės.

Italijoje gyvenantieji lietuviai 
ieško giminių bei pažįstamų. 
Rašyti: Rev. Jatulis Povilas, Coli. 
Pio Latino, Via G. Belli 3. Roma,
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J. Butėnas

Byrnes kova
Atsakymas į fatališkąjį klau

simą „Vienas ar du pasauliai?" 
žymia dalim priklausys nuo atsa
kymo į kitą klausimą: „Viena ar 
dvi Amerikos?"

Prasidėjus Paryžiaus konferenci
jos krizei, Bymes atsikvietė sena
torius Connally ir Vandenbergą. 
abiejų partijų užsienių politikos 
ekspertus. Jųdviejų pritariamas, 
jis galėjo jaustis turįs visos 
amerikiečių opinijos pritarimą ir 
konferencijoje drąsiai kalbėti visos 
JAV tautos vardu.

Wallace kalba drastiškai parodė, 
kad net pati JAV vyriausybė ne
buvo vieninga dėl politikos, kurią 
Bymes, nepaisydamas didžiulių 

Nūrtingeno apskrities sportininkų kursų dalyviai.su SMCA atstovais Oberlenningene V. Kizlaičio nuotr.

kliūčių, atkakliai veda Paryžiuje 
Tos kalbos efektas buvo kelerio
pas. Pirmiausia, „patys amerikie
čiai pasijuto esą apstulbinti ir pa
žeminti", rašo Don Iddon britų 
„Daily Mail" .iš New Yorko. 
„Jungtinės Valstybės išgyvena 
pasitikėjimo krizę. Publika pra
deda netekti pasitikėjimo savo va
dais, matydama, kad Bymes sako 
viena, Wallace kita, o Prezidentas 
pritaria abiem ir sako trečia ... 
Jeigu rytoj būtų rinkimai, demo
kratų partija po jų atrodytų kaip 
Hirosima ar Nagasakis po ato
minės bombos sprogimo." Toksai 
pačių amerikiečių kriktelėjimas 
negalėjo neatsiliepti ir tarptau
tinėje politikoje; ši krizė ir parodė, 
koks esminis pasaulinės tvar
kos ramstis yra JAV. Tuoj 
kitą dieną po Wallace kalbos 
rugsėjo 14 d., Molotovas, Paryžiaus 
konferencijoje kalbėdamas dėl 
Triesto, taip aštriai puolė Vaka
rines demokratijas, kad, sutar
tinių diplomatinių korespondentų 
pripažinimu, „jis neabejotinai dar 
labiau pagilino prarają tarp Va
karų ir Rytų" („Manchester Guar
dian"). Išnaudodamas amerikiečių 
visuomenės suskilimo įspūdį, „jis 
tikisi anglosaksines valstybes pri- 
versiąs grįžti prie nuolaidų ir glos
tymo (appeasement) politikos". 
Įdomiausia, kad toje savo kalboje 
Molotovas „aiškiai nedarė jokio 

skirtumo tarp britų ir amerikie
čių imperializmo; jam abu jie 
atrodo vienodai pragaištingi".

Tokiu būdu pats Molotovas, 
norėdamas ar nenorėdamas, pa
dėjo užlyginti tą britų ir ameri
kiečių solidarumo plyšį, kurį bu
vo bepadarąs Wallace, aštriai ul- 
damas britų „imperializmą", bet 
tylomis praeidamas pro kitų im
perializmus. Britų „Manchester 
Guardian" editorialistas pereina 
priešpuolin ir rašo: „Wallace bu
vo aršus Mūncheno susitarimo 
(1938 m.) kritikas. Ar nėra pana
šumo tarp vokiečių ir sovietų 
ekspansijos?- Wallace pyko ant 
Chamberlaino, kam jis kurį laiką 

buvo pasišovęs bendradarbiauti su 
Hitleriu. Dabar jis tiki galėsiąs 
bendradarbiauti su sovietais, jeigu 
britai bus pašalinti iš kelio." Bet 
„M. G.“ įspėja, kad iš Wallace 
siūlymo pasidalinti pasaulį į dvi 
aiškiai atribotas įtakų sferas nieko 
neišeis, „nes sovietų įtakos sferai 
nėra gi jokių natūralių geografinių 
sienų". Taip galvoja ir prancūzų 
„Epoque": „ideologinio pasaulio 
pasidalinimo idėja yra labai pa
vojinga, nes ji tegali pagreitinti 
krizę, o ne ją pagydyti." Wallace 
optimizmui nepritaria ir tų pačių 
prancčzų „Aurore" sovietai negalį 
ramiai laikytis savojoj įtakos 
sferoj — „to neleidžia pats SSSR 
charakteris; Maskva nūn rengia 
antrąjį tarptautinio komunistų kry 
žiaus žygio etapą".

Byrnes šitoje Wallace aferoje 
laikėsi oriai ir tylėdamas laukė 
jos išsprendimo. Dvidešimt ke
turias valandas, kol prezidentas 
Trumanas fęrmaliai nepatvirtino 
prieš visuomenę jo politikos, jis 
sėdėjo savo apartamentuose, nie
kur nesirodydamas ir nieko ne
veikdamas; ar ne vienintelis 
istorijoj tokio pobūdžio streikas! 
— Pagaliau, Wallace iš prekybos 
ministerių buvo atleistas, ir Byr
nes gavo iš prezidento Trumano 
įsakmų jo ir jo delegacijos laiky
mosi pripažinimą. Bet tarptautiniai 
tos aferos efektai taip greit ne-

Žiburiai 

pranyks, juo labiau, kad Wallace 
savo kampaniją varo toliau. Anot 
„Times", „demokratų partijos" 
kairiojo sparno (kuriam priklauso 
Wallace) svoris dedamas už savor 
tišką naujo izoliacionizmo formą 
— už griežtą neutralumą tarp so
vietų ir britų „imperializmų". Kita 
vertus, Wallace kampanija sukėlė 
aistringą spaudos ir politikos vyrų 
reakciją, kuri, sensacinėmis for- 
momis reikšdamasi, iki raudonu
mo įkaitina nuotaikas ir kuria 
naują įtempimo psichozę.

Wallace turėjo pasitraukti 
didžiulės amerikiečių opinijos dau-
gumos spaudžiamas. Galima sa
kyti, visa didžioji JAV spauda 
stojo remti Byrnes politiką. JAV 
valstybės sekretoriui ir toliau teks 
vesti sunkią kovą dėl Vieno Pa
saulio — stengtis įtraukti sovietus 
į pozityvios naujosios tvarkos j 
kūrimą. Žinom, koks tas darbas 
sunkus, ir tik neriboto optimizmo 
žmonės tiki jo sėkmingumu.

Du „Daily Mail" bendradarbiai 
— Broadbent ir Clifford — paskel
bė sudėtinį straipsnį, kuriame 
tyrinėja sovietų politikos tikslus 
ir motyvus. Jie yra įsitikinę, kad 
sovietai ginklų karo nenori — j 
Maskva tenorinti laimėti laiko; 
jos išmanymu, dekadentinis bur

tai ir prancūzai pasisako už gu
bernatoriaus neginčijamą valdžią; 
Molotovas ją nori atiduoti gyven
tojų rinktai atstovybei. „Šis pasiū
lymas, rašo „Manchester Guar
dian", tik padidintų įtempimą, nes 
nešališkam tarpininkui atimtų ga
limumus palaikyti taiką tarp besi
varžančių elementų." Bet revoliu
cinė taktika ar nesiekia, kad tos 
taikos kaip tik nebūtų?

KARD. SPELLMAN UŽSTOJO 
LIETUVĄ

Garsusis Amerikos kardinolas 
Spellman, vienas iš įtakingiausių 
žmonių Amerikoje, viename Ame
rikos laikraštyje išspausdino 
straipsnį, kuriame užstoja Lietu
vą. Priminęs padarytą neteisybę 
ir kančias, kard. Spellman rašo: 
,jlš Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
mažiausia ketvirtis milijono žmo
nių, kurių daugumas yra užgrū
dinti ūkininkai, buvo išgabenti 
Sibiran, kur vidutiniškai gyvas 
teišliksi apie penkerius metus.“ 
Straipsnio pabaigoje kard., Spell
man klausia: „Ar milijonai mūsų 
sūnų kovojo ir kraują liejo žmo
nėms bei tautoms išvaduoti iš vie-

žuazinis Vakarų pasaulis, dabar 
einąs per krizes, su laiku nukris 
į sovietų glėbį kaip nunokęs vai
sius. „Vietoj ginklų karo Maskva 
yra paskelbusi ideologinį karą, — 
rašo „DM" bedradarbiai. — Ji tuo 
būdu nori pasiekti komunizmo 
laimėjimo."

Ta prasme labai aiškus „DM" 
cituojamas maskviškės „Pravdos” 
pareiškimas:

„Mūsų žygiai nenugalimi. Di
dieji Lenino ir Stalino laimėjimai 
pašalino visus mūsų galybės apri
bojimus. Mes, sovietų tauta, te- 
turim vieną kelią — pirmyn ir 
pirmyn, į vis naujas ir naujas 
pergales, į galutinį komunizmo 
triumfą."

Tiedu britų publicistai įspėja 
apsišarvuoti drąsa ir mesti šalin 
visas iliuzijas: „kompromisų ne
bus, nes SSSR negali daryti tiktų 
ir pastovių kompromisų su tokiais 
režimais, kaip mūsų. Kaip reikalai 
dabar stovi, nėra net garbingos 
bičiulystės vilčių. Mes esam vieni 
kitiems priešai, nes mes esam 
priešai tam tikros socialinės teori
jos, į kurią sovietai tiki su tiesiog 
religiniu atsidavimu".

Paryžiaus konferencijoje pagrin
diniai sunkumai sukasi apie tai, į 
kur perkelti busimosios laisvosios 
Triesto srities valdžios svorio cen
trą — į gubernatorių, ar į gyven
tojų atstovybę. Amerikiečiai, bri-
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Pr. Urbučio nuotr.Kempteno lietuviai savo darže

| Maskvos „Kresnąją Zvezda" 
rašo: „Vokietijoj, amerikiečių zo
noj, pastebimos slaptos ir viešos 
fašistų organizacijos. Pvz., Miin- 
chene ir Wiirzburge pabėgėlių sto
vyklose veikia gestapo bandos, 
šnipai, policininkai, SS vyrai, na
cių burmistrai ir koncentracijos 
stovyklų sargybiniai. Šios bandos 
gresia amerikiečių saugumui. Vo-, 
kiečiai žino ne tik jų praeitį, bet ir 
jų ateities uždavinius; ir vokiečiai 
su džiaugsmu skaito jų skleidžia
mus lapelius, kurie išeina lenkų, 
jugoslavų, ukrainiečių ir kt. kalbo
mis. Nors amerikiečiai oficialiai 
laikomi fašizmo priešais, tačiau jie 
aprūpina šiuos fašistus. Tatai juo 
labiau skatina „pabėgėlių ir asme
nų be pilietybės" plūdimą į ame
rikiečių zoną." („Valis-Eesti“, 
VIII. 11)

TRYS LIETUVIAI IŠ ŠVEDIJOS 
NUVYKO Į ARGENTINĄ

Šią vasarą trys lietuviai iš Šve
dijos nuvyko į Argentiną. Tai An
tanas Vosylius, Kostas Arasima- 
vičius ir Mečys Statkevičius. Kiek 
anksčiau iš Vokietijos į Argentiną
nuvyko dr. H. Lukoševičius ir 
buv. Argentinos pasiuntinybės 
Kaune sekretorius Antanaitis su 
šeima. Iš Paryžiaus į Braziliją nu- 

. vyko adv. J. Našliūnas ir kpt. 
I Marcinkus.

nos diktatorių grupės tik tam, kad 
išlaisvintuosius regėtų patampant 
naujų diktatorių grobiu?“ -

Kardinolas ragina atitaisyti pa
darytas skriaudas, pašalinti nege
roves ir kulti naują ateitį.

Hunterlord In-Tbt Pltti»vr(h Pctl-CaxeUe 
Iš (vykių Palestinoj .
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