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N urimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias . . . 
Praeis skausmų laikai kraujuoti. 
Gyvensim mes dienas laisvas.

P. VAIČIŪNAS
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Lietuviškajai knygai 400 metu
Pirmieji lietuviu raštai

Pirmieji iletuvių raštai buvo 
rašomi svetimomis kalbomis. Pra
džioj mūsų raštuose buvo įsigalė
jusi slavų bažnytinė kalba, o vė
liau lotynų ir lenkų kalbos. Tai 
truko ligi XVI a. pirmosios pu
sės. Ir pirmosios lietuvių knygos 
buvo išleistos svetimomis kalbo
mis.

Tokią mūsų literatūros pradžią 
nulėmė visa eilė ano meto veiks
nių. Tais laikais daug kur raštų 
kalba skyrėsi nuo 
šnekamosios. Va
karų Europoj be- 
reik visur buvo ra
šoma lotynų kalba. 
Ji buvo tapusi ten 
diplomatine, baž
nytine, mokslo ir 
dailiosios literatū
ros kalba. Panašiai 
Rytų Europoj bu
vo įsigalėjusi baž
nytinė slavų kal
ba. Ji buvo varto
jama raštuose ne 
tik rusų arba kitų 
slavų tautų, kaip 
serbų, bulgarų, bet 
net neslavų tautų, 
pav., rumunų, kurie 
kasdieniniame gy
venime - visuomet 
vartojo savo gim
tąją kalbą, bet rašė 
bažnytine slavų kal
ba. Lietuviai, turė
dami daug santy
kių su Rytais, net 
valdydami didelius 
slavų plotus, imda
miesi rašto, nega
lėjo sudaryti ko
kios išimties — ir 
jie vartojo raštams 
tą kalbą, kuri buvo 
vartojama visame 
tame regione. Vė
liau, pasukę dau
giau į Vakarus ir 
suartėję su lenkais’, , 
ėmė vartoti lenkų 
ir lotynų kalbas. 
Anuo laiku sveti
mos kalbos raštuose 
vartojime nieko 
blogo neįžvelgta,
h-ai atsirado pirmieji lietuvių 
raštai, patriotizmas buvo dar dau
giau valstybinis arba net dinasti
nis. Tautinė sąmonė šiandienine 
prasme dar nebuvo susiformavu
si. Tad ir į kalbą, kaip būdingą 
tautos žymę, nebuvo atkreiptas 
demėsys.

Tiesa, ilgainiui pradėjo reikštis 
reakcija prieš svetimųjų įtaką 
Lietuvoje, bet ir šiuo metu dar 
nebuvo imtasi rašyti lietuvių kal
ba. įsigalėjus teorijai, kad lietu
viai esą romėnų kilmės, buvo dar 
daugiau griebtasi lotynų kalbos, 
nes buvo manoma, kad tikroji 
lietuvių senolių kalba esanti lo
tynų kalba, o lietuvių kalba esan
ti tik vulgarinė sugadinta jos tar
mė. Suprantama, kad išrodė ge- I be abejo bus turėję skatinamosios

A. Gražiunas

riau vartoti ištobulintą klasikinę, 
lotynų kalbą, negu vulgarinę jok 
tarmę. Lietuviu kalba, tariamoji 
vulgarinė lotynų kalbos tarmė, 
galėjo būti pradėta raštams var
toti tik tuomet, jei būtų atsiradęs 
reikalas rašyti plačiosioms ma
sėms, kurios kitų kalbų be savo 
gimtosios lietuviu kalbos nemo
kėjo. Tik tuo metu plačios lietu
vių tautos masės buvo dar tokia
me lygyje, kad rašto nepasigedo, 
tad ir nebuvo reikalo pradėti ta 
kalba gaminti raštus.

Prof. Adomas Galdikas Lietuvoje Aliejūs, 1946 m.

metu, 
veiks- 
turėjo 
litera-

Nauji veiksniai ir naujos
XV—XVI a.

Renesanso įsigalėjimo 
XV—XVI a., iškyla naujų 
nių ir naujų idėjų, kurios 
žymios įtakos ir ano meto 
turai bei raštu kalbai. Pirmiausia 
sustiprėja švietimo mintis, nusi
statymas prieš tamsybę ir prie
tarus, nusigręšiama nuo vidurinių 
amžių. Visa tai padėjo literatū
roje ir apskritai raštuose įsigalė
ti naujosioms kalboms vietoj ligi 
tol vartotos lotynų kalbos. Šios 
naujos tendencijos lietuvių švie
suomenei nebuvo svetimos. Žy
mieji ano meto Lietuvos vyrai ir 
pirmieji lietuvių rašytojai (vysk. 
M. Giedraitis. A. Kulvietis ir kt.) 
kaip tik buvo Vakaru kultūros 
žmonės, ten ėję ir mokslus. Tai 

idėjos i

įtakos imtis lietuviškai rašyti. 
Buvo įžvelgta reikalas imtis švie
sti ir plačias šalies gyventojų ma
ses, o tai tegalima, buvo padaryti 
tik žmonių gimtąja kalba. Ypa
tingai tuo metu išrodė aktualus
religinis ir moralinis švietimas,
nes šiuo atžvilgiu mūsų kraštas 
anuomet buvo dar labai žymiai 
atsilikęs.

Krikščionybė Lietuvoje ilgai 
buvo skelbiama svetimomis kal
bomis — D. Lietuvoje lenkų kal
ba, o M. Lietuvoje — vokiečių. 
Dėl šios priežasties ilgai tautos 
masių religinis susipratimas buvo 
menkas. M. Mažvydas sako, jog 
XVI a. lietuvis, paklaustas, ar 
jis mokąs poterius, atsakydavęs, 
jog jam esą geriau su šventa bur
tininke gaidį valgyti, negu krikš- 

čioniškų pamokslu klausyti. O 
Prūsų markgrafas Jurgis Fridri
kas savo 1578 m. įsakyme rašo: 
„... mes priegtam ištyrėm, kad 
daug kuršių ir lietuvininkų mūsų 
šio valsčiaus Ragainės ir Tilžės 
didį deivių arba stabų garbinimą 
daro arba laiko, Atlankydami go
jus, apieravodami bernelius vaš
ko arba sąnarius kokius, iš vaško 
padarytus, ir paveikslus andikš- 
čio kokio darančius ir kitus žo- 
linėjimus arba žynavimus bei 
burtavimus laikančius. O skyrių 
girdėjom šventa dieną nedėles 
krikščioniškų švenčių nešvenčian- 
čius, bet dieną nedėlios dirban
čius, o tatai vis prieš prisakymą 
Dievo darantis.“

D. Lietuvoje buvo panaši būk
lė. Vysk. M. Giedraitis apie tai 
rašė: „Didžiausioje mano vysku-

pystės dalyje nerastum nė vieno, 
kuris mokėtų „Tėve mūsų“ arba 
„Kryžiaus ženklą“, pagaliau nė 
vieno, kuris turėtu šiokią tokią 
pažintį paslapčių tikėjimo. Tiktai 
tuo jie vienu tenkinasi: nesame
liuteronys, mėsos penktadienį ne-
valgome. Paprastai aukoti Perkū
nui, garbinti gyvates, ąžuolus 
gerbti lyg šventus, mirusiųjų vė
lėms duoti peną ir daug panašių 
nesąmonių, dygstančių daugiau 
iš nežinios, kaip iš pikto noro, jie 
nelaiko sau nuodėmė“. O. M. 
Daukša savo 1595 m. katekizme 
rašo: „O kas gi peržengia šitą 
(pirmą) įsakymą? — Šitie ypačiai, 
kurie garbina ugnį, žemyną, gy
vates, žalčius, perkūną, medžius, 
alkus, medeines^ kaukus ir kitus 
biesus, ir anie, kurie žynauja, bu

ria, nuodija, aivų ir vaškų lieja“.
Šiuo žmonių nesusipratimu mū

sų vakarietiškosios kultūros ra
šytojai ir veikėjai, žinoma, nega
lėjo nesusirūpinti ir nesimti su 
juo kovoti. Be to. šiuo metu iš
kilo dar vienas svarbus motyvas 
— Vakaruose prasidėjus reforma
cijos sąjūdis, pasiekė ir Lietuvą, 
sukeldamas tarp katalikų ir re
formacijos šalininkų gana atkak
lias kovas, tad juo daugiau pri
sireikė raštu žmonėms supranta
ma kalba — norint savo įtaką iš
laikyti ir plėsti, teko imtis rašto, 
spaudos, žinoma, žmonėms pas
kaitomų, o toki galėjo būti tik 
jų gimtąja kalba rašyti.

Be to. ne be reikšmės buvo ir 
patriotiniai motyvai. Vakaruose 
kūrėsi ’tautinės literatūros, kas 

nepraėjo ir lietuvių nepastebėta. 
M. Daukša savo Postilės prakal
boje kaip tik iškelia tai. kad vi
sos tautos rašančios savo gimtąja 
kalba naujus mokslo bei meno 
veikalus ir verčiąsi j ją vertin-
giausius veikalus iš svetimų kal-
bų, todėl esą ir lietuviams taip 
privalu elgtis. O tasai paragini
mas motyvuojamas kaip tik rei
kalu branginti savo gimtąją kal
bą. Ši patriotinė mintis jau aiš
kiai matyti mūsų pirmųjų rašy
tojų raštuose. Mažvydas jau sako, 
jog ėmęsis lietuviškai rašyti, 
trokšdamas, „kad ir mūsų dienose 
visur, kur tik gyvena lietuviai, 
bažnyčiose viešpatautų vienų mū
sų prigimtoji lietuviškoji kalba, 
kad vien lietuviškoje kalboje Die
vo žodis apsakinėtas būtų“. Dar 

aiškiau savo pa
triotinius sume
timus rašyti lietu
viškai išreiškia M. 
Daukša savo 1599 
m. išleistos „Postil- 
los Catholickos" 
garsiojoj prakalboj. 
Tuo savo darbu jis 
tikisi ne tik įtik
siąs visiem Didžio
sios Lietuvos Kuni
gaikštijos pilie
čiams, bet taip pat 
„tūliems duosiąs 
progos pagalvoti ir 
branginti didesnius 
dalykus, karščiau 

■ rūpintis ir skleisti 
mūsų tėvų kalbą". 
Pažymėjęs, kad jis 
nepeikiąs svetimų 
kalbų 
Daukša 
peikiąs vis dėlto 
„apleidžiančius, pa
naikinančius, lyg ir 
visiškai atmetan
čius mūsų nuosavą 
lietuvišką kalbą" ir 
sušunka: „Dieve 
duok, idant susi
prastume ir iš šios 
aiego ligos kada 
jakiltumel"
Visos šios knygos 

bei naujosios idė
jos ir paruošė ke
lią lietuviškiesiems 
raštams bei lietu
viškajai knygai.

mokėjimo, 
pasisako

Pirmieji lietuviš
kieji raštai

Pirmieji mūsų 
žinomi rašytojai,

pradėję rašyti lietuviškai, buvo 
Karaliaučiaus universiteto profe
soriai St. Rapolionis, A. Kulvie
tis, ir Jonas Kyrtoforas, J. Za
blockis. St. Marcianas. A. Joman
tas ir eilė kitu, daugiausia vertę 
i lietuvių kalbą, bažnytines gies
mes. Daugumos jų literatūrinis 
palikimas yra negausus, bet mūsų 
raštų istorijoj vis dėlto reikšmin
gas. Jie pirmieji skynė lietuviš
kajam žodžiui kelia į raštą ir nu
galėjo pirmuosius sunkumus, su 
kuriais susitinka rašytojas, pra
dėdamas rašyti dar literatūrinių 
tradicijų neturinčia kalba. Tie 
jų darbai sudarė pagrindą, i ku
rį galėjo atsiremti pirmosios lie
tuviškos knygos autorius M. Maž
vydas. Iš tikrųjų didelę jų darbų
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dalį ir randame M. Mažvydo pa- 
^ruoštose knygose.

M. Mažvydas ir jo darbai
Pirmasis ne tik lietuviškai ra

šęs, bet ir išleidęs lietuviška kny
gą buvo Martynas Mažvydas.

M. Mažvydas gimęs apie 1520— 
1525 m. D. Lietuvoje. Žemaičių 
krašte. 1546 m. kunigaikščio Al
brechto pakviestas, išvyko i Prū
sus ir studijavo naujai įsteigtame 
Karaliaučiaus universitete. Vė
liau buvo Ragainės klebonu, kur 
1563. V. 21 ir mirė.

Mažvydui mūsų literatūros isto
rijoj tenka labai garbinga vieta, 
nes jis, kaip minėiome, išleido 
pirmąją lietuviška knygą, pava
dintą „Catechizmusa prasty Sza- 
dei, maklas skaitima raszta yr 
giesmes del krikszczianistes bei 
del berneliu iaunu nauiey sugul- 
ditas Karaliauczui VIII, dena Me
neses Sausia. Metu uszgimima 
Dieva MDXLVII. Soli Deo glo
ria“. Gale pažymėta, jog leidinys 
„Ischbruktas Karaliauczui per 
Jana Weinreicha".

Mažvydo knyga pradedama 
gražia dedikacija lotynų kalba, 
kur savo darbą skiria autorius 
savo tėvynei Lietuvai šiais žo
džiais:

Garsioji Lietuva, didždų vadų 
laiminga aukėtoja, 

priimk nuolankiai šiuos Dievo 
įsakymus, 

kad tavęs didžiojo teisėjo rūstis 
neprispaustų, 

kai teiksi apyskaitą prieš Aukš
čiausiojo teismą.

Toliau, po šios dedikacijos, eina 
lotynų kalba prakalba, skirta ku
nigams. kurioj M. nurodo žmo
nių religini nesusipratimą ir rei
kalą juos šviesti, o po jos eilėmis 
„Kningeles paczias byla* Lietu- 
vininkump ir Szemaiczitimp“ auto
rius jau kreipiasi į patį skaitytoją 
(jas dedame šiame „Žiburių” nr. 
ištisai). Tolimesnį šios knygos tu
rini sudaro trumpas elementorius 
(„Pigus ir trumpas mokslas skai
tyti ir rašyti“), trumpas katekiz
mas („katekizmo prasti žodžiai“) 
ir 10 giesmių.

Mažvydui šis darbas buvo ne
lengvas, ir jis pats jautė jį ne be 
trūkumų esanti, tad katekizmo 
pabaigoje jis kreipiasi „Skaiti- 
taiap“ šiais žodžiais:

Bralau milasis. skaitidams tatai
. szinasy, 

Jog tassai lieszuvis dabar 
reischkiesy.

Tadrin, iei rassi kaky pakli- 
dima

Pateisik be wisakia uszwide- 
gima.
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Mažvydo katekizmas (1547 m.)

M. Mažvydo Catechismuso 
eiliuotoji prakalba

Knygelės pačias byla lietuvinikump ir žemaičiump

Braliai, seserys imkit mani ir skaitykit, 
ir tatai skaitydami permanykit: 
maksla šito tėvai jūsų trakšdava turėti, 
ale to negalėja nė vienu būdu gauti. 
Regėti to narėjo sava akimis, 
taip ir išgirsti sava ausimis. 
Jau nū ka aėvai niekada nerėja, 
nū šitai vis jusump atėja.

Veizdėkit ir dabakitėsi žmanes visas: 
šitai eit jūsump žadis dangaus karalystas. 
Malaniai ir su džiaugsmu tą žadį priimkit, 
a jūsų hukiusu šeimyną makykit. Į
Sūnūs, dukterys jūsų tur tatai makėti, 
visa širdy tur tą Dievą žadį mylėti. 
Jei braliai, seserys tuos žadžius nepapeiksit, 
Dieva tėvą ir sūnų sau mielu padarysit 
ir pašlavinti pa akimis Dieva būsit; 
visosu daiktosu palaimį turėsit, 
šitų maksiu Dievą tikrai pažįsit 
ir dangaus karalystasp prisiartinsit.

Neužtrukit, braliai, seserys, manęs skaityti, 
jei pagal valės Dieva narit gyventi. 
Jei kas šventą giesmę nar giedati, 
mane po akimis sava tur turėti. 
Dieną ir naktį prieg savęs mane laikykit 
ir niekada manęs nuog jūsų neatmeskit. 
Jei kursai mane nuog savęs atmes, 
tasai nė viena pažitka manip negaus. 
Aš sakau, jog taksai visada tur kliedėti 
ir apie sveikatą sava netur nieką žinati. 
Kursai nenarėtų to maksla žinati ir makėti, . 
tasai amžinasu tamsybėsu tur būti.

Tadrin, jūs žmanes, manęs prisiartinkit 
ir pagal ta šventa maksla gyvenkit. 
Tamsybes senąsias nuog jūsų šalin atvarysit, 
sūnus, dukteris nuog jūsų išgelbėsit, 
jei tą mažą krikščianių makslą makėsit 
ir pagal jo jūs patys save rėdysit. 
Kaukus, žemėpačius ir lauksargius pameskit, 
visas velnuvas, deives apleiskit. 
Tos deivės negal jums nieką gera duoti, 
bet tur visus amžinai prapuldinti.

Sveikatą, visus daiktus nuog to Dieva turit, 
kurio prisakymus čia manip regit. 
Tpsai Dievas dangų, žemę žadžiu vįenu sutvėrė, 
šitų būdu žmones ir visus daiktus padarė. 
Tasai kažnam žmagui vienas gal padėti, 
sveikatą ir palaimį tasai gal priduoti; 
tasai Dievs visas žmanes nar didei mylėti, 
dangaus karalystę davanai nar davanoti. 
Aitvars ir deivės to negal padaryti, 
bet ing peklas ugnį veiklaus gal įstumti.

Pameskit tas deives, Dievap didžiap pristakit, 
šitą makslą visi linksmai priimkit. 
Tasai makslas tur teisiai jus išmakyti, 
kaip Dievą turit pažinti, priegtam ir garbinti. 
Tasai makslas rodą tikrą kelią Dieva sunausp, 
mūsų Išganytajap Jezausp Chrįgtausp. 
Šitą sūnų ir tėvą tikrai pažįsit, 
jei tą makslą gerai makėsit ir permanysit. 
Be šito maksla žmanes regit kleidenčias 
ir deivių šimtą (jei tatai nemaž) turinčias. '

Aš žinau, ir tatai dręsu čia sakyti, 
jag šimty žmanių viena negalėčia atrasti, 
kursai vieną žadį Dieva prisakyma maketų 
ir pateriaus ben du žadžiu atmintų. 
Jei klausi žmagų: „Biau maki paterį bilati? 
Prisakymus Dieva biau galėtu atminti? 
Vieras krikščianių straipsčius ar gali skaityti? 
Apie dušiąs išganymą biau gali ką žinati?“ 
Zatagamis tau žmagus tur atsakyti, 
jag geresnei atmen arti nent paterį bilati: 
„Dievą prisakymų bylą aš nekada negirdėjau, 
nei straipsčių vieras krikščianių skaičiau; 
bažnyčia nuog dešimties metų nebuvau, 
tektai su burtininke ant burtas veizdėdavau; 
begeresny su šventa burtinike gaidį valgyti 
neig bažnyčio šaukimą žėkų klausyti: ‘
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Iš. Mažvydo katekizmo (1547 m.)

Mažvydas ne vieną šį dalyką 
spaudai paruošė. 1549 m. jis iš
leido giesmės „Te Deum lauda- 
mus“ vertima su keletu kitų gies
mių („Giesme S. Ambrasziejaus“) 
ir 1559 m. ..Forma Chrikstima“, 
d jau jam mirus 1566 ir 1570 m. 
B. Vilentas išleido 10 parengta 
giesmyną („Giesmės krikščioniš
kos“) ir 1589 m. J. Bretkūnas iš
leido Mažvydo parašytą „Para 
phrasis permanitina poteraus 

malda“. Taigi pirmosios spaus
dintos lietuviškos knygos autorius 
mums iš karto patiekė visą 
pluoštą knygų.

Mažvydo darbų reikšmė
Kaip jau matėme, š. m. sausio 

8 d. mums tenka minėti lietuviš
kosios knygos 400 metų sukaktį, 
nes kaip tik 1547 m. tą dieną 
Mažvydo katekizmas buvo „per 
Jana Weinreicha ischbruktas“.

Si sukaktis yra ypatingai mi
nėtina ir vertintina. Pirmoji gim
tąja kalba knyga reiškia visu 
pirma tautos įžengimą i kultūri
nių tautų tarpą. Tauta, neturinti 
rašytinės literatūros ir gamtą ja kalba 
knygų, yra tik laukinė kiltis. 
Antra vertus? savo gimtosios kal
bos pritaikymas , ir naudojimas, 
raštams tautai atskleidžia visas 
kultūrinės pažangos galimybes. 
Be raštu fiksuotų praeities laimė
jimų apskritai jokia pažanga yra 
neįmanoma. Lygiai neįmanoma 
tautos pažanga, kol ji neturi tau
tos masėms prieinamų knygų, iš 
kurių jos gali tuos praeities lai
mėjimus pažinti ir pasisavinti. 
Tad jau ir tik šiuo požiūriu Maž
vydo reikšmė mūs tautos istorijoj 
yra milžiniška — jis savo darbais 
įvedė mus į kultūrinių tautu tar
pą ir atskleidė mūsų tautai atei

ties pažangos galimybes. Be to, 
jis savo pavyzdžiu paskatino ir 
kitus eiti jo pramintu keliu.

Ne mažesnės reikšmės Mažvy
do darbai turėjo ir mūsų tautos 
išlikimui bei tautiniam sąmonė
jimui. Be gimtąja kalba knygų 
vargu ar galėtų tauta išlikti gyva 
kultūrinių tautų tarpe. Versda
mos! svetimomis knygomis, neiš
vengiamai prisigertų svetimos 
dvasios, pasisavintų svetimą kaf- 
bą ir ilgainiui visiškai nutaustų. 
Tas pavojus ir mums grėsė. Jei 
šiandien lietuvių tauta dar gyva, 
tai vienas daugiausia šiuo atžvil- 

*giu nusipelniusių yra M. Mažvy
das, įdavęs lietuviui i rankas gim
tąja kalba knygą.

Dėl šios priežasties šie metai 
ir turėtų būti ypatingai skirti šiai 
lietuviu tautai reikšmingai su
kakčiai paminėti ir jos prasmei 
išsiaiškinti. Gaila, kad šią reikš
mingą sukaktį esame priversti 
minėti tokiose sunkiose mūsų tau
tai sąlygose. Laisvoje tėvynėje 
mes butume ją tikrai deramai pa
minėję. Vis dėlto ir šiose sąly
gose mes jos tylomis nepraleisi
me, nes iš tikrųjų lietuviškosios 
knygos istorija kaip tik gali duo
ti mums įkvėpimo dideliems dar
bams ir vilties, jog ateis ir mūsų 
tautai šviesesnė diena.

Ach, panai, klausykit ir permanykit, 
balsus tuos jūsų žmanių išgirskit: 
tų dūšias Dievs nuog jūsų narės turėti, 
kurias jums ing rankas davę rėdyti. 
Hei viešpatys visaki, ant žmanių susimilkit, 
kunigump, žekump žmanes tremkit, 
kiek nedėlias bažnyčian vaikščiati prisakykit, 
kunigus, idant makytų žmonės, raginkit, -(
plebanus, kunigus vienu balsu prašykit, 
idant ta maksla neslėptų, didei melskit! 
Jei kunigai tigėtų tą makslą patys sakyti, 
jus galėsit hukiusi žmanes makinti, 
bet kunigu yra urėdas žmanes makinti, 
bo ant to visi yra apskirti.

O jūs, kunigai, pagal jūsų seną urėdą 
makykit žmanes: tatai visas paklida. 
Sitai turit trumpą makslą krikščianystės 
pagal senąsias bažnyčias. '
Skaitykit ir duokit ing rankas kiek vaika, 
kaip žemaičia, taip ir lietuvinika.
Raginkit žmanes to trumpa maksla išmakti, 
be kurio platesnis makslas negal stavėti. 
Jei to trumpa maksla makyti užtruksit, 
aveles jūsų mažinai pražudysit.
To del kunigai ant avelių susimilkitėsi, 
aštra suda ir narsa Dieva bijakitėsi; 
Begeresny čia Dieva žadžiu žmanes makinti, 
nent aštrą sūdą alba narsą Dieva turėti. /
Dėlto rankasn šitą makslą trumpą imkit 
ir aveles jūsų tuo mažu Dieva maksiu penėkit. 
Priegtam platesnia maksla kiek dienas laukit 
ir ilgai Dieva valio ant svietą gyvenkit.
Dieva žadžia karštai dieną ir naktį eskakit 
a maria darbą už ger priimkit.
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V. K. Jonynas

Prof. Adomo Galdiko kūryba
Mes savuosius pradedame ver

tinti jų nustoję arba kai juos ne
abejotinai pripažįsta ir iškelia ki
ti. Taip buvo su M. K. Čiurlioniu, 
panašiai yra su Adomu Galdiku.

Nors šiandien A. Galdikas lie
tuviškai visuomenei yra labai ge
rai pažįstamas, kaip pasireiškęs 
dailininkas, tačiau jo kūryba toli 
nebuvo reikiamai vertinama. Pa
siskaičius senas recenzijas, gau
namas įspūdis, kad Galdikas, kaip 
.kūrėjas, yra tolygi kitoms ir, kad 
jis skiriasi tik tuo, jog yra kaž
koks kitoks, keistuolis, kurį sun
ku suprasti. Bet suprasti maža 
kas panoro.

Prof. Adomas Galdikas gimė 
1893. X. 18 gilioje Žemaitijoje, 
Giršiniuose, Mosėdžio vals. ūki
ninko šeimoje. Meno mokslus įsi
gijo Petrograde, barono Stiglico 
žinomoje Taikomojo Meno mo
kykloje, kurią baigė 1916 m., įgi
jęs dailininko diplomą. Be to, 
1922-23 m. Galdikas įgytas žinias 
pagilino Berlyne.

Aplinka į Galdiką yra padariu
si mližinišką įtaka. Ta įtaka kaip 
veidrodyje spindėjo jo kūryboje. 
Augęs Žemaitijoje, tarp šimtame
čių ąžuolų, stebėjęs žiedais nuklo
tas plačiąsias Lietuvos pievas, 
rytmečio rūkus ir žydriąją rasą, 
ilgaisiais rudens vakarais iš. mo
tulės lūpų išklausęs tūkstančius 
lietuviškų pasakų, o vasaros metu 
ligi gilios nakties lydimas liaudies 
dainų, ugdė savy didįjį kūrėjo 
troškimą. Pasvirę pakelės kryžiai, 
medinės bažnyčios ir varpinės, 
margosios drobulės ir juostos, 
dulkėti vasaros vieškeliai, auksu 
pražydę javų laukai, piliakalniai, 
milžinkapiai ir žmonių padavimai 
formavo vidujinį A. Galdiko pa
saulį ir didžiąją meilę savajam 
kraštui, ir lietuviškam peizažui.

Be milžiniško kūrybinio turto, 
kurį Galdikas sukūrė daugiau 
kaip per 25 metus, jis yra nudir
bęs Lietuvos menui didelį naujo
sios kartos auklėjimo darbą.

Daugiau kaip 17 m. A. Galdikas 
vedė grafikos studiją Kaune. Rei
kia tik prisiminti, kaip Galdikas 
dėstydamas grafiką Meno mokyk
loje, norėdamas pakelti jos lygį, 
duoda eilę metų vakarines pamo
kas už tai negaudamas jokio at
lyginimo. Anuo meto darbo sąly
gos buvo labai sunkios ir reika
lavo iš kiekvieno didelio pasiau
kojimo. Pagaliau ar galima dau
giau pasiaukoti, savo kūrybinį 
laiką pašvenčiant pamokoms* vien 
iš meilės, iš idealizmo menui.

Galdiko pastangos nenuėjo vel
tui. Išaugo jaunoji karta, kuri 

V. Krėvės „Šarūno“ dekoracijos eskizas

vyresniesiems daugiau skolinga, 
bet daugiausiai įsiskolino vis dėl
to Galdikui. Kurią sritį nepaimsi, 
visur matai Galdiką, jei ne tiesio
ginį vadovavimą, tai nors ryškią 
įtaką. Taip peržvelgus mūsų jau
nus pažangiuosius tapytojus, ma
tai jų pirmuosius žingsnius esant 
Galdiko kūrybinėje įtakoje. Nauji 
keliai, naujos srovės, kaip ir nau
jas gyvenimas, ėjo drauge su Gal
diku. Pagaliau nenuostabu, nes 
Galdikas ruošė atskiras parodas 
ar dalyvavo bemaž kiekvienoje 
parodoje. Jose Galdikas buvo 
ieškąs,'audringas, vis su naujomis 
problemomis ir uždaviniais. Jis 
patraukia akį parodų lankytojų, 
tai kaipgi liks nepastebėtas me
nas studijuojančio ir naujų kelių 
beieškančio jaunimo? Pagaliau 
progresuojąs Valst. Teatras pri
reikė kūrybingesnių pajėgų. Spra
gas užpildo Ad. Galdikas, paruoš
damas 17 pastatymų, kostiumus ir 
dekoracijas. Iš ryškesnių pastaty
mų primintinas Krėvės „Šarūnas“, 
už kurį 1937 Paryžiaus m. paro
doje buvo apdovanotas aukso me
daliu.

Neišsivertė be Galdiko nė viena 
užsieniuose ruošta paroda. 1937 m. 
Paryžiaus parodoje jis išstatė tuo 
metu didžiausią Lietuvoje tapy
bos paveikslą-triptiką 3,70 X 3 m. 
dydžio. Už šį paveikslą Galdikas 
parodoje buvo apdovanotas aukš
čiausia premija Grand prix. New 
Yorko parodai Galdikas sukuria 
didžiulį 2 X 4 m. istorinį paveiks
lą. Paskutinius metus Galdikas 
baigė didelio formato žanrinės 
tapybos kūrinį „Bulviakasi^“ ku
rio nuotrauką matėme šio laik
raščio skiltyse.

Greta pedagoginio darbo grafi
kos srityje, Galdikas aktyviai da
lyvauja ir užpildo vis daugiau ir 
daugiau.

Čia jį matome laimint pašto 
ženklų, litų, banknotų ir kitus 
konkursus. Maža kas bežino, kad 
visus buv. Lietuvos popierinių pi
nigų projektai, išskyrus 10 litų, 
buvo Galdiko darbo. Padarė taip 
pat nemaža parodų, diplomų, ak
cijų ir plakatų. Iliustravo pirmą
sias gražiau išleistas knygas. Ap
žvalginėje 1942 m. Dailės parodo
je už grafikos darbus buvo apdo
vanotas I-ja premija.

Galdiko įtaka į Lietuvos meną 
susidarė neįkainuojama ne vien 
dėl jo kūrybinio pajėgumo, naujų 
kelių ieškojimo ar originalumo, 
bet taip pat ir dėl jo produktin- 
gumo ir meninio aktyvumo.

Galdikas neužsidaro siauruose 
rėmuose, bet aistringai seka visos

Prof. Adomas Galdikas

Europoš meninį gyvenimą. Šio gy
venimo atspindžiai, literatūra, 
nuotraukos ir spalvuotos repro
dukcijos žurnaluose jo nepatenki
na. Jis kiekvienais metais išva
žiuoja į užsienius, lanko Europos 
geresnius muziejus, galerijas ir 
parodas. Atsigaivinęs klasiniais 
meno pavyzdžiais, grįžęs į Lietuvą 
vėl dirba po kelioliką valandų į 
dieną. Ir taip kasmet šiuo keliu 
Galdikas įsigyjo retą meninę kul
tūrą, erudiciją ir skonį. Pagaliau 
1931 m. Galdikas suruošia savo 
kūrinių parodą Paryžiuje. Be pa
lankaus meno kritikų įvertinimo, 
du Galdiko darbus nuperka Lu
xemburg© Muziejus.

Neliko Ad. Galdikas nuošalyje 
ir nuo organizacinio dailininkų 
gyvenimo, įeidamas į įvairias 
draugijas arba inspiruodamas jas 
steigti. Jo pastangomis 1932 m. 
buvo susiorganizavusi „Ars“ dai
lininkų grupė, kuri įnešė į mūsų 
plastinio meno gyvenimą nemaža 
šviesos.

Statant 1923 m. Meno Mokyk
los patalpas, dabartinį Dailės Ins
titutą. Ad. Galdikas su J. Vieno- 
žinskiu aktyviai rūpinasi ir bė
gioja po įvairias įstaigas sklypo, 
kreditų ir kitais reikalais.

Paviršutiniškai pervertęs pra
bėgusius 23 metų darbą, netiki, 

kad vienas žmogus galėtų tiek 
nudirbti! Sunku įsivaizduoti šių 
dienų Lietuvos meną be Ad. Gal
diko kūrybinio įnašo, be jo pas
tangų, geros valios ių kilnių sie
kimų. Neapsiriksiu pasakęs, kad 
Ad. Galdikas yra ne tik vienas 
žymiausių Lietuvos tapytojų ir 
kūrėjų, bet savo individualumu, 
savitumu, originalumu, ir nauju
mu įeina į Europos kūrėjų elitą.

Sis meno teigimas nėra senti
mento reiškimas jubiliatui, bet 
logiška faktų išvada. Kas pėžįsta 
meno raidą, lig šių dienų, kas do
mėjosi meno klausimais ir jo 
problemomis, tas be abejonės su
tiks, kad Galdikas savo kūryba 
yra visiškai savitas ir originalus. 
Jo originalumas neplaukia iš noro 
ką nors nustebinti ar pasakyti, 
kad ir nežmoniškai, by tik kito- 
kiškai, bet nuoseklios meno stu
dijos, geras meno pasaulio paži
nimo ir individualaus išgyvenimo 
išdava. Manau Galdiką reikia 
priskirti prie peizažistų, nors ne
svetima yra jam ir žanrinė kūry
ba, kurioje jis yra padaręs jau 
minėtas dideles figūrines kompo
zicijas. Pamilęs Lietuvos gamtą 
ir jos peizažą, Ad. Galdikas neįna 
prie jo kaip stebėtojas ar kopijuo
tojas. Galdiko peizažai nėra ku
rios nors vietovės fotografija ar 
fotografinis piešinys, ji nėra nė 
individuali gamtos kopija. Savuo
se peizažuose Galdikas viršgam- 
tinė jėga atkuria mums ne tiek 
matytą, kiek suprastą, išgyventą 
ir svarbiausia nenužudytą, pilna 
gyvybės, įvairumo, džiaugsmo ir 
nuotaikos gamtos fragmentą. Įsi
gilinęs į jo paveikslus, pajunti vi
sagalių kūrėjo jėgą, kuri ryžtingai 
ir sąmoningai pertvarkė visą gy
vūniją, ją pakeldama naujam gy
venimui. Šios jėgos pagautas, kaip 
kūdikis giedria širdimi su žydrio
mis akimis seki kiekvieną tapy
tojo ryžtingą brūkšnį, kiekvieną 
derinį. Stebiu ir matau Galdiko 
paveiksluose jo mėgiamus skai
drius pavasarius, spalvingus kon
trastingus rudenims, audringas 
kapines, vėjo supamus beržus ir 
liepas.

Pažvelkite kada nors į Galdiko 
kapinių peizažus, kiek juose nuo
taikos. Susikaupę nejučiomis pa
jusite tą rudenio vėją, kuris kla
bina iš lauko langinę, lempos 
šviesą pirkioje, vieton lango tam
sią pilną slėpinių bedugnę ir pri
siminsite liaudies pasakas apie 
vaiduoklius, tas sektas rudens va
karais pasakas. Šiurpas perbėga 
per kūną. Prieš akis Galdiko su
kurtos kapinės, juk jos nėra be
dvasė kopija, jose yra įkūnytas 
žmogaus beviltiškas likimas, lai
mė ir mistika, jos virsta tikriai- 
siais kapais. Štai Galdiko jėga.

Kas Galdikui neretai meno re
cenzentų prikaišiota, kaip neigia-

i

Piešinys rašalu, 1945 m.

mybes tikrumoje buvo jo indivi
dualumo ir savo „aš“ charakte
ringieji bruožai. Kas būtų palikę 
iš Galdiko, jei jis paklausytų 
piktų kritikų žodžių ir nueitų 
profesinio tobulėjimo, ar paveiks
lų dirbėjo keliu. Šia proga prisi
menu Ganguiną, kai jis 1895 m. 
paprašė žymų tuo metu meno kri
tiką Strindbergą parašyti savo 
parodos patalogui įvadą. Pastara
sis atsisakė, motyvuodamas tuo, 
kad Ganguino kūrybos nesupran
ta, nes „aš“ matau medžius, kokių 
noras joks botanikas, gyvulius, 
apie kuriuos Cuvier nesapnavo ir 
žmonės, kuriuos jūs vienas galė
jote sutverti. Jūra veržėsi vulka
nų, dangaus, kuriame joks dievas 
negalėtų gyventi, jūs sukūrėte 
naują žemę ir naują dangų ...“ 
Po Ganguino mirties, kaip rašo 
meno istorikas Alfred Loroy, jau 
visiems paaiškėjo, kad Ganguinos 
didybė slypėjo kaip sykis toje 
fantastinėje ir personalinėje kū
ryboje, tame pasukime į neįsi
vaizduojamą, nei tariamą pasaulį.

Be savito, originalaus ir nuo
širdaus matomojo pasaulio pa
vaizdavimo, be atradimo naujų 
priemonių šioms kūrėjo vizijoms 
reikšti nėra meno, nėra kūrybos. 
Nieko nėra lengvesnio, kaip dary
ti ką kiti darė. Tačiau sukurti ką 
nors nauja, reikia turėti ne tik 
pakankamai drąsos, bet taip pat 
žinoti, ko nori, ir rasti plastines 
priemones saviems troškimams 
išreikšti. Suprantama, kad kurti 
meno vertybes, reikia būti kūrė
ju. Be prigimties dovanos, reikia 
nemaža pasišventimo ir darbo. 
Tik visiškas atsidavimas meno 
studijoms įgalina žmogų įkopti į 
tas spindinčias viršūnes, kuriomis 
žmonija didžiuojasi ir atperka 
save.

Jei pažvelgsime arčiau į Gal
diką, kaip dailininką ir darbinin
ką, tai pamatysime, kad daugiau/ 
kaip 25 metai nenuilstamo darbo 
diena iš dienos mėnesiais ir me
tais, be poilsio, be atostogų dirba, 
ieško, kuria, veržiasi, nesitenkina, 
ką pasiekė, sielojasi, kenčia ir vėl 
prie darbo su naujais uždaviniais, 
naujomis idėjomis. Pažįstantiems 
Galdikas atrodo fenomenalios 
energijos žmogus. Tačiau tikru
moje, tai yra žmogus, kuriam gė
rio ir grožio siekimas virto vie
ninteliu ir tikruoju gyvenimu. 
Ne kas kita, kiek menas skaidrina 
gyvenimą, stiprina dvasią ir yra 
jos tiesioginis penas.

Savo nepaprastu jautrumu A. 
Galdikas yra išgyvenęs visas nau
jausias meno sroves. Jis į sustin
gusį mūsų meno pasaulį dar prieš 
23 metus įnešė gyvybės, kūrybinės 
ugnies ir nuoširdžios meilės me
nui. Kaip ta skruzdė žiemai, taip 
Galdikas mūsų ateities menui
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Vasarą traukia atlankyti sodų 
ir bičių karaliją, Teofilio Bajoro 
sodybą. Tarp dviejų kalvų, sau
gančių slėnio krūmus iš šiaurės 
ir pietų teka krūmus skrosdamas 
vingiuotas upelis. Vanduo šaltas 
ir sraunus, todėl upelyje, kaip 
staklių šaudyklės, tvyksčioja tore
lės. Kelių dešimtų va dauba užau
gusi krūmais, kurių viduryje bal
tuoja kaminas viršum šiaudinio 
stogo ir ant dvišakos svirties, vie
na koja stovi raudonas gaidys, vi
sada prasižiojęs, tarsi jam stigtų 
oro.

Netoli sodybos, tik išbėgęs iš 

krovė ir tebekrauja didelius plasti
nio meno lobius.

Dėl savo nacionalinės vidujinės 
jėgos, A. Galdikas yra ryškiau
sias lietuviškojo peizažo kūrėjas 
ir lietuviškojo meno atstovas. Gal
dikas kurdamas lietuviškąjį me
ną, nekopijavo liaudies ornamen
tų, bet gaivališkai yra susijęs su 
savo kraštu ir jo praeitimi, bepro
tiškai jį pamilęs, konvulsiškai iš
gyvenęs to krašto kančias, suge
bėjo tai įlieti į savo darbus. Gal
dikas perdavė ne vien matomąjį 
lietuvių tautos pasaulį, bet ir jo 
dvasią. Šį Galdiko sugebėjimą 
mums nurodo svetimieji. Giliau 
įsijausti į kuriamuosius objektus, 
perprasti jų esmę ir šio laiko dva
sią, pajėgiant visa tai atvaizduo
ti drobėje, tam suradus reikiamą 
savitą meninę formą ir išraišką 
buvo ir tebėra visų laikų meninin
kams pats sunkiausiais uždavinys. 
Galdikas visą gyvenimą paskyrė 
studijoms ir ieškojimams. Ne
nuilstamu darbu surado save. Jo 
temperas yra būdingiausi sponta
niškumo pavyzdžiai. Kaip tokios, 
yra netikėtino meistriškumo, vir
tuoziškumo, pajėgumo ir origina
lumo meno kūriniai.

Niekur nematytos, ištisai savi
tas tiek gamtos interpretavimu, 
tiek pačia technika. Čia Galdikas 
pasiekė tikrą genialumo laipsnį, 
sukurdamas pasakiškas gamtos 
vizijas, persisunkusias tikrovės 
pajautimu ir laisvu jos traktavi
mu. Nežiūrint į ištrėmimo sąlygas, 
dailininko paskutinieji tapybos ir, 
ypač temperos kūriniai yra ne 
kas kita, kaip tikrieji šių laikų 
tapybos šedevrai. Žiūrint į tuos 
kūrinius, negalima atsistebėti kaip 
plačiai dekoratyviškai ir kons- 
truktyviškai yra apvaldytos ben
drosios masės, kaip rafinuotai iš
balansuota šviesių ir tamsių dė
mių žaidimai ir su kokiu ritmu 
pravesta pagrindinė kompozicija. 
Greta to, su kokiu įvairumu, spal
vingumu ir faktūriniu turtingumu 
išmodeliuotas kiekvienas kūrinio 
kampelis. Kiek ten įlieta kūrybi
nės meilės! Kokie atrasti nauji, 
nesikartoją ir stebuklingi spalvi- 

, niai deriniai! Gerai įsižiūrėjus, 
nenoromis peršasi mintis, ar gali
ma iš viso toliau nueiti? Kokiu 
nervų įtempimu tai pasiekiama? 
Kokio jėgų išteklio ir valios pa
reikalaujama iš žmogaus? Tikrai 
reikia būti dideliu žmogumi mene. 
Tačiau visais laikais buvo sun
kiausia suprasti, ir mažiausiai su
prantama paliko tikrieji kūrėjai. 
Tie dvasios galiūnai, kurie savo 
jėgomis plėšė dirvonus, ieškojo 
naujų takų, jais žengė per kan
čias ir išgyvenimus. Ir tikrai — 
kas būtų palikę iš žmonijos, jei 
žmoguje nedegtų kūrėjo liepsne
lė, jei jis neieškotų nieko nepa
matęs! Tikriausiai gyventume ur
vuose, o titnagu gauta ugnis būtų 
palikusi — stebuklinguoju atra
dimu.

Didelius darbus gali nudirbti 
tik didieji žmonės, o mūsų tautinė 
ir istorinė pareiga yra išmokti 
galų gale gerbti ir suprasti juos 
dar jiems gyvenant.

Iliustravo dail. V. Ratas 

alksnių sustoja prie užtvankos 
upelis, kad kiek pailsėjęs nuo 
avino ūgio tvenkinio pultų iš miš
ko. Ošimą primenančių šniokšti
mu pripildytu krūmus, sodą ir 
dangų, kuris ilsis ant dviejų kalvų.

Iš pietų einant keliu į šiaurę, 
perkopus kalvą tuojau patenki į 
tankų alksnių, putinų, jaunų ąžuo
liukų krūmyną ir po keliolikos 
žingsnių pasieki pievelę, už jos 
sodo tvorą. Turi atidaryti girgž
dančius karklų pynėmis be vinio 
sutvertus vartus ir patenki į sodą.

Tai buvo prieš eilę metų. Pa
baigoje birželio, šeštadienio po
pietės tyloje atsargiai uždaręs 
vartus, truputi sustojau ant kal
niuko pasiklausyti milijonus bi
čių, kurios su netolimu upelio 
ošimu, kaip auksinis lietus, dūzgė 
tarp obelų šakų. Akis pastebėjo 
kelis ankstyvuosius obuolius, slap
tingai šypšančius pro lapus, bet 
pranyko obuoliai, pažvelgus į 
dešimtis mėlynų, žalių, baltų ir 
visai dryžuotų avilių. Nespėjus 
apsidairyti, du trumpakojai margi 
taksai, per viens kitą versdamiesi 
atbėgo aploti, bet porą kartų am
telėję, it susigėdę ardydami po
pietis rimtį ėmė vartytis tankiam 
atole tarp obelų šešėlių.

Pro du atdarus langus pažvelgė 
trys dukters veidai; jos nukaitą 
plovė grindis ir paklausus pro 
langą tėvo, viena iš jų rankos 
riešu nubraukusiu nuo akių gels
vų plaukų sruogą, kitoj rankoj 
laikydama varvantį skudurą, gar
džiai nusijuokė. Pasisukęs išvy
dau tėvą Teofilį Bajorą, jis tur 
būt kertėj atėjęs, atsistojo užpa
kalyje manęs. Pasisveikinus, jis 
perbraukė savo gelsvus, vašius 
ūsus, mažai ką mažesnius už an
takius, užgulusias giliai mėlynas 
akis, vis pilnas ramaus kiek į šalį 
krintančio žvilgsnio.

— Mamulė ir sakys šiandien. 
Kas čia yra, eik medaus imti, nes 
visa savaitė joks svečias koją neį
kėlė. Ir tu man, spėjau avilį pra
dengti — svečias. Sakyk, ar ne
bijai bičių, patalkininkausi? — 
prabilo Bajoras.

— Medaus tikrai nebijau, o dėl 
bičių ... 

Prof. Adomas Galdikas Žemaitijos peizažas Tempera, 1944 m.

mu, nors ir pirmą kartą atvykęs, 
bet kalba griežtais* judesiais, jinai 
atrodė geidė būti griežta, truputį 
pašaipi.

Gal ir Dievui nusidėdavau dėl 
tavęs berneli. Bažnyčioje būdavo 
skaitau Ir laukiu, kada užgiedosi. 
Patinka giesmė „Malonės Dieve“ 
ar ta lotyniška „Sanctus sanctus“. 
Užgiedi ir susimaišo malda. Tai 
ir nežinau, kuris iš mudviejų nu
sikalstam.

— Sakoma giedodamas dvigu
bai meldžias, matot, aš norėdama 
dvigubai pelnytis, jums "melstis 
trukdau.

— Gerai nusakyta ha, ha — 
tvirtai, kiek dirbtinai nusijuokė 
Teofilis.

— Čia tau ne tavo Teofilis, kurį 
kasdieną visokiam jojimui po 
penkis kartus balnoji.

Tuo metu su grėbliais ant pe
čių grįžo iš pievos dvi dukterys. 
Abi vienodos kaip vyšnios, ūgiu, 
akimis, antakiais ir gražiais dan
timis. Šios dvynės ir kartu būda
mos nesiskyrė, ir ne tik motina, 
saviškiai žinojo, kuri iš jų Verutė, 
kuri Danutė. Jos abi giedojo baž
nyčios chore, vienodai rėdėsi, vie
noda šukuosena vašių kaštaninės 
spalvos plaukų dažnai klaidindavo 
vargoninką, kuris supraną Veru
tę dažnai pastatydavo vietoj alto 
Danutės. Apie jas daug girdėta. 
Pasakoja, kad gimnazijoje mate
matikos mokytojau visada abiems 
statydavęs vienodus pažymius, 
viena už kitą egzaminus taikiu-' 
sios, vienas aštuntokas kelis sy
kius abiems meilėje prisipažinęs, 
ir jos nutarę vaikiną esant nerim
tu. Abi baigė keturias klases, grį
žo į ūkį arti ir akėti, nes brolių 
nebuvo, o esant šešioms dukte
rims samdytis svetimą, neįmano
ma.

(Abi atėjo prie mūs, paklausė 
tėvą kur pririšti arklius, abi atsi- 
piovė po vienodą riekę duonos ir 
storai apsitepė medumi. Joms 
nueinant, pastebėjau vienos kojos 
lyg storesnės, bet ar Verutės ar 
Danutės? Nors bažnyčios chore 
vasarą dažnai susitinkam.

— Na, sakyk, argi jos nepana
šios į tėvą? — aiškiai gėrėdamosi 
gražiai nuaugusiomis dukterimis 
paklausė motina.

— Panašios, rodos ir į motiną.
— Gerai, gerai, visai motinos 

dukterys. O ji mane ir čia vadina 
apgaviku, girdi, aš ne tik ją ap
gaudinėjęs, bet ir žmones su šiom 
dviem mergiotėm, — šluostydamas 
ūsus, atsistojo Teofilis.

— Na ar tu nesakei, kad gims 
sūnus, o po trijų dukterų — lept 
čielos dvi. Apgavike.

— Kur dvi, vis dvi, tariant bent 
vargas, vienas lopšys, vienas bari
mas. Ginčijosi, atrodė piktai, bet

Teofilis nieko nebesakydamas 
paėmė už rankos ir nusivedė už 
klėties, kur jo moteriškė Ona sto
vėjo prie atdaro avilio ant galvos 
užsidėjusi sietelį ir su baltomis 
pirštinėmis. Ir ji ^o0riu prietyliu 
balsu prašneko:

— Pačiu laiku, Žiūrėk, kiek jau 
laiko pas mus nebuvai.

Po keleto žodžių, kuriais iš
sklaidoma dirbtinė nuotaika, ap- 
sivožęs galvą sieteliu, atsargiai 
dėliojau ant neštuvų Teofilio pa
duodamus rėmus pilnus it tirpyto 
aukso ir su Ona nešėm į klėtį, kur 
sudėję sukom seperatoriumi. Grį
žus prie kito avilio Teofilis paty
lomis pasakojo.

— Dariau ir aš bandymą. Žinai, 
šito avilio motina perdaug kiau
šinėlių dėjo. Stropi. Tai sugalvo
jau”: įdėjau mažą veidroduką. Ir 
žinai, motina, kaip ir kiekviena 
moteris, sugaišdama prie veidro
džio nebepersistengė kiaušinius 
dėdama.

— Ir manai, kad tau tiki, — 
šypsodama atsakė žmona, pilna- 
kutė, švelnios odos, moteris. — 
Kalbi bile tik kalbėti, lyg nežino
tų, kad tu apgavikas. Šitą žodį ji 
pasakė mielu lengvumu, ir sunku 
buvo suprasti ar tai priekaištas 
ar pagyrimas.

— Ak mamule, apgaudinėti ma
lonu. Na, gi reikėjo paskubėti 
prieš pietus, po pietų bitės irz
lesnės, bet svarbiausia bitininko 
vadovėlis neleidžia. O aš apgau- 
dinėju biteles, nes ana, va, ant 
prieklėčio stovi laikrodis ir matai 
— lygiai vienuolikta.

Tu žadi į miestą vežti, o jau 
trys savaitės laikrodis stovi.

— Apgavikas, mamule, — pats 
Teofilis matyti, ne niekino apga
viko.

Baigus kopinėj imą susėdom ant 
prieklėčio iš didelio dubenio tep
dami medų ant agurkų ir ruginės 
duonos. Bajęrienė klausinėjo kaip 
sveikata. Ar jau užmetęs dainavi
mo mokslus? Jos gražūs, tankūs 
dantys, tvirtai kando kietą duo
nos kriauklę, net jos kuklios kasos 
virpėjo. Skruostuose gilios duo
butės, jaukios akys tryško simpa- 
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Juozas Mikuckis

Atakoje
įsakymas — keli tik žodžiai: 
Lig paskutinio ginti, gimtą sodžių!

Griaudimas pragariškas tęsias ... 
Nerimstam žemėj įsikasė! — 
Mes matom Nemuną banguojant. 
Kur rauda motina brangioji. 
Kur vysta rūtos Daliai taką ... 
Ir ... keliamės atakon!

Iš kur esi-čion atsitrankęs? 
Mes giname savus iš seno 
Laukus, nes juos pureno 
Vien mūs. tik mūsų rankos. 
Kam milijonais tu keliesi 
Prieš, mažą panemunės kraštą? 
Tau svetimi čia kryžiai pakelėse 
Ir neišskaitomi audimu raštai.
Mes mylim samanota gličią. 
Čia gimėm, čia mes augom 
Ir šeimininkai mes tikri čia! 
Ne skaičiuj mūs jėga, ne daugy!

Kryžiuojasi prožektorių liežu
viai ...

Šauliai iššoko žvalūs.
Pirmyn, kas dar nežuvęs? 
Raketų, tartum, karnavalas, — 
Akysna veržiasi j u spalvos ... 
Ir galvos, žilos galvos 
Kardais perskrostos.
Ir per jaunuoliu skruostus 
Nutyso sukrekėjęs kraujas ... 
Kas gyvas dar? Kas kaujas?!. 
įsakymas — keli tik žodžiai: 
Lig paskutinio ginti gimtą sodžių!

sunku nepastebėti, kaip jiems 
tiko ta savotiška pramoga. •

— Atsvėrus du kilogramu me
daus, kurį maniau perduoti plau
čių uždegimu persirgusiam kole
gai Jokūbui, saulei pasiekus obelų 
viršūnes, rengiausi namo, nes geri 
penki kilometrai kelio. Pati jau
noji Elvira 7 metų, gyvom, mėly
nom akim, geltonplaukė, mamos 
prašyta atnešė dvi našlaites ir pa
ti net šniokšdama įkišo į atlapus. 
Teofilis pakvietė dar prie tvenki
nio, kur jam esą labai reikalingos 
vyriškos rankos.

Traukinyje padedant paremti 
vienoj pusėj vandens verčiamą 
lentų užtvarą, Teofilis pasakojo, 
kaip su kaimynais susitaręs daly
je upelio palaikyti šaltinio van
denį karališkom žuvim — forelėm. 
Bet tai buvo įžanga į kitą kalbą.

— Matai Tamsta, turiu tokį su
manymą. Gal gi kvailokas, bet su 
viena sakau, pabandysiu. Matai, 
šešių žentų šitai gūžtai per daug, 
tarp dviejų kalvų neužteks vietos 
autams išdžiovinti, tai noriu Ve
rutę leisti mokytis dainuoti? Kaip 
tau regis?

— Jos abi turi gerus balsus, — 
atsakiau, nė tikrai nežinojau, kuri 
iš dvynių buvo geresniu balsu.

— Dviejų perdaug. Matysi, ir 
vienos motina nori išleisti, ji sa
ko, kad dainavimu duona prasta, 
tai mat, nori šį vakarą dar šit ką 
daryti. Dabar grįžkim ir visi taip 
sau, saulutei leidžiantis, sudai
nuosim. O paskiau šnekinsim ma
niškę. Apgausiu, vadinasi, — žyb- 
tebėjo vieną akį primerkdamas.

Grįžtant nuo tvenkinio siauru 
takeliu, atsiminiau Bajoro kaimy
nų pagyras, šešioms dukroms, ku
rios dažnai vasaros vakarą daina
vo daug dainų. Vidury kiemo, kiek 
dirbtinu ir garsiu balsu prašneko 
Bajoras.

— O kaip gi šį vakarą su daina, 
a? Turiu svečią dainininką ir im
sim ir apsikiaulinsim. Verute, Da
nute, Agne, Juste, Nijole! Į krūvą!

Pamažu rinkosi dukterys. Vy
resnioji Agnė tvirta, petinga, vy
riškom rankom atnešusi glėbį 
malkų nutrenkė virtuvėje ir pir
moji atsidėdo plačiai ant prieklė
čio akmens. Verutė su Danute jau 
gal septynioliktuosius užkliudė, 
daug juokdamosi klausinėjo vieną 
kitą, kurią dainą pradėti. Tėvas 
pečius atrėmęs į prieklėčio stul
pą, ragino mažiau kaip šarkoms 
krykštauti, o pradėti, nes svečiui 
dar ilgas kelias. Ir man pasidarė 
nejauku, tėvo žodžiais spren
džiant, lyg ir man dainuojama. 
Ko aš bijojau, kad pirmoji daina 
gali nepavykti, tas ir atsitiko. 
Dainą „Viena linelius roviau“, te
ko nutraukti, nes per aukštai paė
mėm. Dar labiau sudriko, kai tė-
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Alė Sidabraitė

I langa tyliai, tyliai beldės 
Lietaus lašai kuždėdami kažka. 
O vėtroj žaidė šakomis senutės 

eglės 
Palinkusios po samanų našta.
Norėjau aš kalbėt žodžius švel

niuosius. 
Tiek dau^ ju sutaupiau aš širdyje. 
Už lango vėjuj supės lieknas 

uosis
Ir vyto palaužta baltoji lelija.. k
O kam dabar širdis pavargus 

guosis
Ir kas priims iš jo žodžius švel

niuosius.
Ar tas linguojantis pavėjui uosis, 
Ar palaužta baltoji lelija?!...

vas lyg ir juokomis, bet subarė: 
„Nu ir užbliovėt, kaip avys“.

Tuo metu, uždarius tvartą, kur 
triukšmingai kriuksėjo kiaulės, į 
priedangstę rankas nusišluosčiusi, 
šypsodama atėjo motina. „Nuo di
delio rašto išėjos iš krašto“, barė 
ir motina Verutę, ragindama pra
dėti.

Vakaro tyloje, už krūmų, kur 
pasislėpė įraudusi saulė, šlamėjo 
tvenkinys ir metaliniai kažin ko
kio paukščiuko garsai. Labai rim
tai mūsų dainuota „Atskrend sa
kalėlis per žalią girelę“, kažin 
kaip sunkiai tekėjo ir balsai nesi-. 
klijavo. Netoli manęs gaudžiąs 
tėvo bosas dengė motinos ir Ve
rutės sopranus. Danutė ir Agnė 
altais aidėjo; Agnė laikė po prie- 
dangste pakišusi rankas, ant pilnų 
krūčių įrėmusi smakrą, tolyn 
žvelgdama rusvomis akimis, aidė
jo pasitikinčiu ir sodriu altu, ir 
glostė vis dar nesusibėgančius 
motinos ir Verutės sopranus, 
liepnos Nijolės smuiku virpantį 
ryškų balsą, kurį našlaitiškai sky
rėsi nuo motinos ir Verutės balsų.

Trečioj dainoj „Bijūnėlis“, mes 
balsais geriau plaukėm viršum 
viršum vakaro, virš tos žalsvumos 
pripildyto sodo, bet nebuvo tos 
laisvės, sutarimo, kurį sparnų 
aiklumu neša dainą, tolyn, platyn.

Tėvas matyt, / nusivylė, akys 
giliai pasislėpė, užsidegęs pypkę 
pasakė, kad taip daug esą dainų, 
bet nesą dainos. Po trečios dai
nos duktetsn darėsi ir norėjo, ma
tyt, pasitaisyti, bet tėvas pasi
siūlė mane palydėti iki kalno 
liepos. Atsisveikinus, kiek paė
jus, staiga atsigrįžo tėvas tarda
mas: „Mamule, eik ir tu, man bus 
nenuobodu grįžti“. Žmona, nusi
juokė, girdi, mažas vaikas, bi- 
josiąs grįžti, bet iš lėto lyg , neno
romis mus pasivijusi žengė vy
rų petis į petį.

Tėvas paklausęs mane ir išgir
dęs, kad Verutės stojimas į dai
navimo mokyklą būtų tikslu ir 
laiku, jis nudžiugęs didele ranka 
sudavė žmonai į petį.

— Ar aš nesakiau motin! Tai 
ot, klausyk mama, jei taip, tai 
rudenį vežam ir tegu mokosi. Aš 
apie tai jau galvojau.

— O man pirmą kartą sakai? 
Tu tikras slapukas, maža to, tu 
visada esi apgavikas? Na gi, tams
ta ar matai, jis mano vaiką ka
žin kur, o man nesako.

—Tai šit, kiek čia seniai sa
kei, kad tai mano vaikas, — į šalį 
žvilgsnį mesdamas nepaslėpė 
šypsenos jos žilstančiais ūsais.

Tuo metu mes ėjom siauru va
karo vėsa dvelkiančių krūmų ta
ku ir mus pavijo mergaičių daina: 
„Už jūrų marių, už vandenėlių“. 
Iš lėto žengėm taku, lyg bijoda
mi užkliudyti slėnio krūmuose 
sklindančios dainos. Turėjau su
tikti, kad apylinkės kaimynų šne
kos apie labai gražiai dainuojan
čias Bajoro dukras neperkrovė 
pagyrimų. Išėjus iš krūmų, pasie
kus kalvą, Bajoras sustabdė ma
ne ir žmoną paimdamas už rankų.

— Girdi įsismagino mūsų šarkos.
— Tik taręs dar trūksta, lyg su

barė žmona, bet abiejų veidai 
pasukti į vakarus, buvo nužerti 
saulėleidžių žaros, pilni laimės ir 
gal būt pasididžiavimo. Pietvaka
riuose, už kalvos, kaip vašku ap
taškyta, stūksojo liepos viršūnė.

Mums lipan į kalvą, jau linkstan
čių rugių varpų supami, klausėmės 
Bajoro žodžių.

— Šitą liepą tamsta, sodinau tą 
dieną... ir pažiūrėjo į žmoną. —\ 
Gal tu, Ona pasakysi? Tu a? 
Kalta — vadinasi. Taigi, tą dieną, 
kai tu sutikai pakeisti savo pavar
dę Dundulytę į Bajorienę. Tai bu
vo lygiai prieš 22 metus. Atsimeni, 
mamule?.

Patylėjusi, tarsi kerštaudama, 
pastūmė vyrą: „Kad būčiau žino
jusi, argi būčiau už tavęs, čia į 
šitą daubą ir krūmus... Apgavai.

Bajoras paėmė žmoną už paran
kės. Kai užkopėm ant kalvos, lie
pa rugių daubos pakelėje atsisto-

jo visu ūgiu. Po liepa iš baltų ber
želių sukaltas suolas viliojo pri
sėsti, bet gerokai į slėnį paėjus, 
Bajorienė pasiūlė vyrui grįžti. 
Sustojom.

Bajoras kažin ką mąstė, prige
susią pypkę padunksenęs į nykš
čio nagą, prašneko.

Regis vakar, a? O jau dvidešimt 
antri. Va, girdi, šeši balsai mus 
pasiekia. Sakau, kad tau balą, o 
jau vakaras, mamule.

— Šeši balsai, šeši, — lyg barėsi 
žmona, bet nuo jos veido dar ne
buvo dingusi ta laimė, ir gal išdi
dumo šypsena, — Ateis šeši žen
tai, tai tau ir krūmus nugrauš. 
Tai vis per tave, vis ieškojai sū
naus, o aš, kaip kvaila žąsis, tikė
jaus ... Kad tu kur ant šieno pri- 
gertum. 

.< — Ims ateis šeši žentai, ir rems 
pečius į pietų pusės kalvą, ir rems 
į šiaurės ir pastums — platumos 
bus.

Nebeminėjo Verutės reikalo, 
matyt Bajorui buvau reikalingas, 
tik pradžios užmezgimui. Visa ki
ta klostėsi savaime. Kiek paėjęs, 
supdamas prie ?ežero krantų iš
lenkto kelio, atsigrįžau: rugių 
tamsiai žalioj jūroj, pilko kelio 
pakraštyje, po liepa sėdėjo Teofi
lis ir Ona, o iš kalvos, kur nutilo 
bitės, atplaukė merginų daina.

Rudenio metu su krepšiu ant 
pečių bridau iš kaimo į kaimą. 
Nutaręs aplankyti Teofilį ėjau 
aukštu ežero krantu, kartu su sa
vo šešėliu, nuo skardžio krintan
čiu į debesuotą ežero vandenį. 
Tarsi myniau vandenį, plaukian
čius rudens kalnuotus debesis, re- 
tas^cranto egles, stovinčias ežere 
žemyn. Pakilo vėjas ir viršūnėmis 
ėmė kristi įstrižai į vandenį stam
būs lašaLSustojęs po reta egle, eže
ro kranto iškišuly je pamačiau šako
tą, plačią eglę. Kiek pritilus lie
taus skambiam šnarėjimui ežere, 
pasiskubinau pasiekti eglę, kur 
sėdėjo žmogus susisukęs plačią 
žemės spalvos sermėgą, įtraukęs 
tarp pečių galvą, pridengta sermė
gos bašliku. Jis sėdėjo žiūrėdamas 
į mišką, užklaustas ar galima pri
sėsti po medžiu, žmogus kažin ką Prof. Adomas Galdikas Miškas prie Freiburgo piešinys, 1946 m.

sumurmėjo, todėl aš atsisėdau an
troj pusėj storos eglės, veidu į 
ežerą.

Vėl užėjo triukšmingas lietus, 
ežero paviršiuje, krintant stam
biems lašams, rodos kyščiojo gal
vas iš vandens milijonai mažų žu
vyčių. Anoj pusėj ežero balti dva
ro rūmai, rudens klevuos kaip ug
nyje degę, vos matomi lietuje kle
vų liepsna taip prigeso, tai vėl 
ryškėjo švininio lietaus alsavime. 
Pokštelėjo miške šūvis. Vėjas šūvį 
viršūnėm medžių nuvilko ir aidu 
atsimušė į ežerą.

— Partizanai, — taria žmogus.
— Prieš vokiečius?

— Dievai juos žino, — abejingai 
atsakė. — Iš kur keliauji?

Iš miesto, einu kąsnio ieškoti.
Žmogus .valandėlę patylėjęs, at

sistojo ir atsisuko į mane, per
žvelgęs, kiek nustebusiu balsu:

— Taigi tamsta, juk mes kaimy
nai!

— Ponas Bajore, tai jūs!
Jis patylomis pastebėjo nebuvęs 

ponu ir nesąs; po kelių sakinių, 
tarsi apgailestaudamas, priminė: 
„Tai jau bus geri septyneri metai, 
kai buvai mano krūmuose, o per
gyventa šio ir to. Girdėjau iš laik
raščių apie patį. Kaip pagalvoji 
tai rodos nebūta taipos. Kaip kūl- 
varta persiritus, atrodo viskas at
bula, sukasi.

(Bus daugiau)

Aleksis Rannit

Galdikas - F orma ir dvasia
(Dailininko surengtos parodos proga, Freiburg, Augustiner Mu

seum, 1946 m. lapkritis)

Stilius yra nesusilpninto, bet 
suintensyvinto išgyvenimo išdava. 
Stilius gema žmogaus asmenybei 
kovojant su gamta. Taip kūrė van 
Gogh ir Munch. Panašus ir Gal
diko kūrybinis kelias. Jis sugeria 
tikrovę į save apsėdimui panašiu 
jautrumu, ir tada ją savo dvasios 
ugnim apipavidalindamas suku
ria kūrinį, laisvą ir gyvybę alsuo
jantį, dažnai panašų į sapną arba 
viziją. Kalbant senu prancūzų po
sakiu, tai „gamtos iškarpa, per* 
sunkta kuriančiojo tempera
mentu“.

Norint išlaikyti gyvenimą ir jo 
amžiną dinamiką, reikia paveiks
lą, tarytumei išplėšti iš pačios 
gamtos visumos. Sitai uždavinių 
būtina ne tiktai akis, kuri regi, 
bet ir lengva, savimi užtikrinta 
ranka, ir laisvas, grynai tapybinis 
būdas, toks, kokį randame impre
sionistiniam pasaukio vaizdavime. 
Be išsilaisvinimo, kurį atnešė im
presionizmas į meną, menininkai 
niekados nebūtų radę amžinai ne
ramios gamtos išgyvenimo. Nes 
menininkas išgyvena tik tai, ką 
jisai ir išreikšti sugeba, arba ta
riant, išreikšti galįs. Šitas teigi
mas atskleidžia meno išsivystimo 
faktą, kalbant bendrai apie meną, 
arba nagrinėjant atskirus atvejus. 
Kiekvienas technikinės pažangos 
žingsnis praplečia ir išgyvenimo 
galimybių apimtį. Po pleinarizmo 
ir .impresionizmo laikotarpių, ku
rie dažnu atveju buvo tapę gry
nai regimuoju menu, pasiilgta vė
liau naujo, nes giliai širdy buvo 
jaučiama, kad tapyba turi būti I 
daugiau negu tiktai menininko 
temperamento apipavidalintas re
gimosios gamtos išorės perdavi
mas, ieškota vėl intensyvaus vidi
nio jos išgyvenimo. Gamta nebu
vo tokiu būdu atstumta, bet ko
vojusiems prieš impresionistinį 
meną ji liko vis dėlto antros ei
lės šaltiniu; pirmojo šaltinio ieš
kota kuriančiojo jausme, jo išgy
venime. Tiktai taip mąstydami, 
galėsime suprasti tokį menininką 
kaip Galdiką.

Jam visa gamtos visuma yra 
vienas nedalomas milžiniškas iš
gyvenimas. Jo atverton širdin 
įsrūva visa prigimtinė gamtos 
jėga. Jis dienų dienas praklai- 
džioja miške, gyvena kartu su 
medžiais, augmenija ir dangumi, 
jis ima jausti juos, kvėpuoja jų 
orą ir pamilęs juos tampa jiems 
giminingu, tampa pats peizažo 
dalimi. Jis išgyvena šitą galin

giausią tikrovę, bet dar nebando 
jos tapyti. Ilgas ir sudėtingas 
vyksmas bręsta jo viduj, iki jis 
imasi teptuko. Sielos gelmėn nu
grimzdęs tikrovės išgyvenimas 
sukristalizuojamas į esmįnį jo 
dvasios regimą peizažą, kuriame 
lieka tik tai, ką menininkas laiko 
amžinu, lieka tikrasai jo išgyve
nimo branduolys, išgyvenimo sim
bolis.

Ir juo stipresnis ir intensyves
nis pajautimas, tuo siauresnė 
tampa išgyvenimo tematinė plot
mė. Galdikas tapė daugelyje Salių. 
Ir kiekvienam krašte jis turėjo 
pralaukti tam tikrą inkubacinį 
periodą, kad arčiau pažintų aug
menis, medžius ir visos naujosios 
gamtos esmę, kuri tokia įvairi ir, 
galima būtų pasakyti, tokia ka
prizinga, nes labai nenoriai lei
džiasi atspėjama ir pajaučiama. 
Jis kovojo ir stengėsi užkariauti 
Prnacūzijos, Italijos, Vokietijos ir 
Skandinavijos gamtą. Ir šioje ko
voje išryškėja vienas aiškių ir 
charakteringų jo bruožų: prisiri
šimas prie savos tėviškės, savo
sios gamtos, kurios prieglobsty 
jis gimė ir kuriai jis aukoja vi
sas geriausias jėgas. Tokia vie
nos gamtos įtaka jo charakterio 
susiformavimui yra ypatingas li- 
kiminis bruožas ir neįmanoma jo 
būtų išaiškinti vien tiktai atsitik
tiniu ir paviršutinišku motyvų 
pasirinkimu.

Ir tai daugiausia peizažai tapyti 
galingais ir sodriai liepsnojančiais 
mostais, išreiškia Lietuvos gam
tos mistinę didybę ir neaprėpia
mą jos erdvę. Tai — Žemaitija, 
kurią jis taip nepaprastai myli, ir 
nuo kurios jis niekados nėra ati
trūkęs. Jo tapybos lietuviškumo 
niekas neužslopino; Galdikas vis 
ir vis grįžta į gimtąją žemę, kad 
atnaujintų savo jėgas. Lietuva 
yra ne vien jo fizinė, bet ir dva
sinė tėviškė. Tai toji kryžių ša
lis, „miškų karalaitė“, kaip ją va
dina Balmont, gintaro kraštas, se
nų medinių bažnyčių, kapinių, ir 
primityviųjų medžio droždirbių 
žemė, tų dievdirbių, kurie ab
straktųjį Dievo supratimą galin
gai savy išgyvenę, konkrečiai 
perkėlė į savo kūrinius. Ir reikia 
pripažinti, kad šituose paprastuose 
Dievo ir šventųjų drožiniuose, ku
riuose užtinkame beveik kiek
vienam Lietuvos kaime, slypi ne
paprasta magiška galia. Visą, ką 
Vakarai atlieka, yra apskaičiuota 
ir tikra /savo darbo pasisiekimu.
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Čia apvaldoma daugybė madų ir 
manierų, bet mes dažniausia ne
randame tikrojo pirminio jausmo, 
kuris trykšta iš pačios žmogaus 
širdies. Todėl jau dešimtmečiais 
žiūrima su pavydu į tas tautas, 
kurios gal būt „neišauklėtos“, bet 
ir nepersisotinusios savo grynai 
civilizaciniu išauklėjimu kuria iš 
tyros širdies. Tikri tokios kūrybos 
pavyzdžiai yra turtinga lietuvių 
liaudies skulptūra ir liaudies 
medžio raižiniai. Galdiko vaikystė 
prabėgo šitoj betarpinio kūrybiš
kumo atmosferoje, tarpe atviro 
jausmo žmonių. Kai žvelgiame į 
„Maldą“, vieną parodoj išstatyta 
paveikslą, mums atrodo, tarytu
mei ne toji moteris, bet pats dai
lininkas meldžiasi prieš prigim
tinės ir pagoniškosios gamtos 
idealą, simbolizuojantį senosios 
Žemaitijos „Rūpintojėlį“. Iš tiesų 
Galdikas nėra dogmatiškai su
prastinąs krikščionis, todėl visa 
ką jisai tapo, tarytumei tiesiogi
niai santykiauja su tamsia ir pir
mykšte mistine dabartimi, ir toji 
kalba yra nuostabaus kondensuo
tume stipraus jausmingumo ir gi
lios ekstazės kupina. Ji yra gimu
si iš grynos intuicijos, ir jeigu 
taip galima pasakyti, siekia vidu
tinio nušvietimo.

Visa Galdiko kūryba aiškiai tei
gia panteistinį principą. Impre- 
siomistus žadino kūrybiniam pa-, 
sisakymui giliai išvystytas gam
tos mechanizmo pažinimas, Gal
diko kūryboje srūva gamtą sudie
vinantis, dieviškosios visumos da
lis sulydinantis entuziazmas, 
keistai apsėta dvasia, kuri tary
tumei pati save išalsuoja moder- 
ninėj ir kartais net savotiškai ne
jaukioje spalvų harmonijoje. Mes 
jaučiame menininko džiaugsmą 
psakęsti savam kolorite, ir taip 
tariant pati sau pačiam objektu.

Iš viso — šiaurės tapytojų ti
kėjimas ir jų panteistinis pasau
lio pajautimas įkvėpė gyvybę į 
jų gamtovaizdžių formas, panašiai 
kaip pietiečių skulptorių tikėji
mas yra apsireiškęs žmogaus kū
no traktavime.

Subjektyvinės menininko pas
tangos, kurios šių laikų kiekvie
nam kūriny sukelia abejonių dėl 
perdėjimo, nesveiko originalumo 
ieškojimo, šablono arba madin- 
gumo, Galdiko kūriniuose mus 
įtikina, nes mes matome juose 
žmogų, kuris išreiškia taip nuos
tabiai sudvasintą realybę, jog 
mes esame priversti tikėti, kad 
pati realybė- jam yra atvėrusi 
slapčiausias gelmes. Jau jo kūri
nių visumos vieningumas ir juose 
slypintis jo kūrybinių jėgų orga
niškas išsivystymas kalba apie 
šios tapybos tikrumą; o atskirų 
jo kūrinių skaidrus skambesys 
nuslopino visas abejones. Ne vien 
tas Galdiko kūrinių skambesio 
naujumas, jų harmonija ir ritmika 
apsunkina žiūrovui jų supratimą, 
bet labiausiai jo visai neįprastas 
tapybinio muzikalumo stilius. Nes 
kiekvienas naujas žvelgimo būdas 
mus sukrečia, pakrikdo, atrodo 
chaotiškas ir tik vėliau atsiden
gia kaip paprasta būtinybė.

Tai ir yra mūsoji tragiką, kad l 
debesugebame žvelgti, kad mes 
kiekviena proga nuo pat vai-1 
kystės maitinti šiauriai miesčio
nišku beskoniu, esame tapę regė
jimo diletantais. „Pats kilniausias 
pojūtis yra regėjimas“ sako Dū- 
rer. „Svarbiausias uždavinys yra 
išmokti žiūrėti“, pabrėžia Maier- 
Graefe. Negalima tokiom pat 
akim žiūrėti į maisto kortelę ir į 
meno kūrinį. Praktiškoji mūsų 
akių kalba yra gimininga mūsų 
racionaliniam žvelgimui, bet vi
sai netinkama menui. Mes visi 
nesame menininkai, bet žvel
giame. Mes sugebame žiūrėti ir 
pažvelgti, bet meno kūrinį reikia 
peržvelgti (=erschauen, aperce- 
voir), ir kaip tik to mums trūksta. 
Be to, yra pasyvus ir aktyvus 
žvelgimo būdas. Ir mes turime 
bandyti žiūrėdami suprasti api
pavidalinto regėjimo kulminaci
nius punktus. Vaisingas ir tikras 
pergyvenimas, tuo tarpu, tiktai 
tada įmanomas, jeigu mes nuo
lankiai trokštame, gerbdami ste
bimės, jeigu mes tikime taip tyra 
širdimi, kaip vaikai, jei mes la
biau mūsų troškimų ir vilties pai
some negu mus pavergusio tuščiai 
pagyraus „samprotavimo“. Ir dar 

jeigu norime Galdiko tapybą ir 
visą moderniąją tapybą suprasti, 
turime išmokti mąstyti ir jausti, 
ne tik linijomis, bet ir spalvomis.

Pirmą kartą žvelgiant, mums 
pasirodo Galdiko kūriniai rėkian
čiai ryškūs, o gausybės spalvuotų 
dėmių liepsnoj imas mus pakrik
do. Tačiau ilgiau įsižiūrėję, mes 
pastebime, kad Galdikas spalvas 
komponuoja simfoniniu būdu. įsi
žiūrėkime, kaip įvairūs raudonų 
ir rausvai geltonų dėmių kom
pleksai savo turtingume — gam
tovaizdžiuose visą nušviesdami 
išsidėsto ir pasikartotinai atsilie
pia. Nėra tai joks perdėjimas, jei
gu mes sakome, kad šitie peiza-

žai kupini tikrai genialaus ir gy
vo spalvų žaismo. Juose nėra nie
ko pastovaus, visa srūva ir truk- 
šioja, nebėra atrodo — jokiu pas
tovių formų ir pačios spalvos ne- 
beatlieka savo prigimtinio vaid
mens, nes šviesa virpuliuoja jas 
užleisdama visa yra gyva, nėra 
likusios nei vienos ramios dėmės. 
Taip gema didžiulė spalvų dida- 
minė jėga ir peizažų gaivalingo 
kolorito į mus tiesioginiai plūstan
ti srovė, mums primeta vulkanus 
arba krioklius. Ir vis dėlto kiek
vieną menininką įpareigojanti bū
tinybė išlieka: formos skaidru
mas ir spalvų aiškus santykiavi
mas. Tai veda į plastinės ir tapy
binės formos susivienijimą, kurį 
įveikti padeda spalvų intensyvu
mas. Niuansų suderinimas ir vis 
didėjantis spalvų žėrėjimas ga
liausia atneša tapybinio elemento 
pergalę. Kontūrai įgauna naujas 
gyvybes. Jie neberiboja ir ne
beskiria vieną spalvos dėmę nuo 
kitos, bet suskirsto jas ir ištrykš
ta tarpe dviejų spalvų dėmių, kaip 
medžio šakos lapų vainikuose.

Galdikas tapo džiaugsmingai ir 
iš visos sielos visų gelmių gamtą 
ir jos šviesų žaismą, kai tuo tar
pu kiti dažnai ieško patirties 
praėjusių epochų formose. Jis 
tapo savo paveikslus neilgai, bet 
daug laiko praeina, ligi jis ap
sisprendžia savo regėjimus ir vei
dus įforminti. Jo viduj nusistovi 
ir ryškėja jo išgyvenimas, kol jie 
įgauna pavidalus, tada jis taria 
greitai ir aiškiai kas svarbiausia, 
ką jo jautrioji jausminė prigim
tis dovanoja mūsų išgyvenimui, ir 
jis tapo tai virpančiomis nuo su
sijaudinimo rankomis ant drobės.

Nėra jisai vienas tų, kurie vie
ną paveikslą vis ir vis kankina, 
norėdami jį pataisyti arba pa
gražinti Tačiau matančiajam, 
kaip tiktai nors kartais ir labiau
sia škicinės formos toji tapyba 
būtų, yra ji tikra ir aiški Meni
ninko staigi ir aistringa ranka čia 
neklysta. Ir ilgiau žvelgdami jo 
kūrybon tik dar džiugiau ją išgy
vensime. Taip Galdikas yra prie
šingybė visiems aniems, didie
siems menininkams, kurie tik po

ilgo pasirengiamojo darbo, po hu- 
suskaitomos gausybės eskizų ir 
projektų ima savo paveikslams 
ieškoti tos formos, kuri atitiktų 
kūrinio pirmykštį jaustąjį pavi
dalą. Bet tai yra, galų gale, nes
varbu, kuriems šių menininkų 
pripažinsime aukštesnį laipsnį — 
tai ką mes retai, sutinkame ir mus 
svaigina, yra paveikslas, kuris 
mus žavi savo betarpiškoje dva
sinėje ir tapybinėje visumoje, — 
palaimintos valandos kūdikis.

Galdiko peizažai paperka žiū
rovą nuoširdumu ir pilnutiniu 
gamtos jausmu. Dienos ir metų 
laikų keitimasis tėra tik dalis to 
gamtos daugialypumo, kurį dai

Prof. Adomas Galdikas Žiema Tempera, 1945 m.

lininkas suvokia per savo pa
veikslus. Juose glūdi tikrai žmo
giško turinio pradai ir jausmo 
įtampa, kuri charakterizuoja visą 
kūrybinį Galdiko kelią. Pas jį ra
sime, peizažų, kuriuos, pavarto
jus literatūrinį terminą, galėtu
mėm pavadinti tapybinėmis ly
rinėmis novelėmis, o taip pat 
peizažų-dramų ir peizažų-trage- 
di j ų.Ne veltui žinomas prancūzų 
kritikas Waldemar George savo 
knygose apie Galdiką vadina jį 
tragišku Lietuvos gamtos vaiz
duotojų.

Gamtovaizdis mūsų sieloje nuo
lat sukelia sudėtingas grynai 
žmogiško pobūdžio nuotaikas; ta

Prof. Adomu Galdiku Schwarrwalda, pleilnys, 1946 m.

čiau rytas pats savaime nėra 
linksmas, vakaras pats savaime 
liūdnas ir t-t. Džiaugsmą, skaus
mą, iškilmingumą, nuolaidumą, 
rūstybę, švelnumą — visa tai 
mes išskaitome gamtoje, tačiau iš 
tikrųjų visa tai mes įdedame į ją 
patys. „Peizažas yra sielos stovis“, 
ir iš visų meno šakų jis yra arti
miausias muzikai, nes jis kaip ir 
ši pastaroji, gali gyvai perduoti 
tai, ką mes vadiname nuotaika. 
Galdikas savo peizažuose skina 
tai nuotaikai nemaža dėmesio, 
tačiau jo talento galia glūdi ne 
nuotaikingo gamtos charakterio 
ieškojime. Geriausiuose dailinin
ko darbuose mes stebimės ta gry-

niausios tapybos ir politinio tu
rinio sinteze, kuria jam pavyksta 
juose pasiekti.

Impriosionizmas yra įalsavimas, 
ekspresionizmas — iškvėpimas. 
Galdiko tapyboje randame juos 
neperskiriamai sutapusius. Jo kū
ryboje glūdi taip pat rytų ir va- 

I karų sintezė. Tačiau niekur ne
pasireiškia tai, kas jį leistų pava
dinti vienos kurios nors mokyklos 
ar meninės srovės atstovu, — to
dėl reikia sutikti, kad jis pats 
sau yra geriausias mokytojas ir 
mokinys.

Jis yra menininkas, kuriam 
meno kūrinys, bręstąs panašiai, 

i kaip jis pats, tampa magiška rū-

Ligina Sinkevičiūtė

Mano tėviškėlė
Mano tėviškėlė.
Tu šalie gimtoji. 
Į Tave sugrįžti — 
Vien tiktai svajoju.
Tavo melsvas dangus 
Ir žali miškeliai.
Vingiais upės rangos — 
Kryžkelėj berželiai.

Niekad neužmiršiu 
Tų žaliųjų pievų; 
Prie kaimų, sodybų 
Žydinčiųjų ievų.
Pakelėse kryžiai.
Taip liūdnai ten stovi — 
I Tėvynę grižo — 
Vargas, negerovė.
Mano tėviškėlė. 
Tu šalie gimtoji. 
Neliūdėk! — išauš Tau 
Laisvasis rytojus.

na. Galdiko paveikslai, nežiūrint 
į jo priėjimų gausumus ir kom
pozicinius įvairumus, veikia į 
mus, tapybinei didžiulė gyveni
mo visuma, kaip puokštė rudens 
eilėraščių, kurie kasmet labiau 
subręsta ir pasiekia didesnio me
ninio užbaigtumo.

Šitie poetiniai, vyriškai dekora
tyvūs peizažai yra menininko 
pasisakymai apie patį save. Nes 
menininkas visuomet yra ypa
tingas žmogus, jautresnis negu 
kiti žmonės, turįs daugiau min
čių ir jausmų; jis mato ir girdi 
daugiau ir stengiasi tai, ką jis 
mato ir girdi išreikšti, — kuriuo 
nors būdu jėgingai apipavidalinti 
ir atkurti atitinkamomis formo- 
mi.s Menininkas yra pranašas, 
kupinas veidų. Jo gyvenimo tiks
las — savo didelę ir šviesią sielą 
išsemti ir ją kitiems dovanoti. Ir 
ne vien todėl jis yra pranašas, 
kad savo sielos virpesius išreiškia 
menine forma, t. ^y. leidžia ki
tiems žmonėms gerti iš jo gyvas
ties versmės ir atveria jų žvilgs
niui, slapčiausiasias gelmes ir 
jausmus, rasdamas ir spalvas ir 
linijas ir pavidalus savo sielos
tvariniams, — jis pranašas dėl to, 
kad duoda visiems reikalinga 
žmogiškai dievišką turinį. Gal
diko jėga glūdi jo sugebėjime per 
savąją kūrybą į mus kalbėti taip, 
kad dvasinis jo kūrinių turinys 
neateitų pas mus iš jo proto į 
mūsąjį protą ir tik vėliau į širdį, 
— bet tiesioginiai iš jo individua
linės pasąmonės į mūsų pasą
monę. Jo kūryba atsiskleidžia 
betarpiškai iš jo dvasios slaptin
gųjų gelmių, išsilieja ant drobės 
ir per mūsų akis pasiekia mūsų 
sielos slaptingąsias gelmes.

„Genijaus kelias — tai žaibo, 
arba audrų vėjo kelias“, sako La- 
vater. Galdikas yra klajūnas 
audringame vėjuje.

6
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Adomas Galdikas/Tragiškoji Lietuva
siduodant kolorito žavumui, ku
ris grindžiamas ežeriniais mėly
nais, auksiniais rudais, ižumrudi- 
niais žaliais ir oksidiniais, pilkais 
spalvų tonais, galima pastebėti jos 
chromatinius išteklius. Tos spal
vos dėmės yra išdėstytos erdvėje, 
dėmės sticifikuotos, sutvarkytos. 
Galdikas nėra darnos žmogus, 
kuris iešką tikslių tonacijų, kad 
sukurtų orinės perspektyvos iliu
ziją. Jis naudoja įvairių spalvų fi
zines ypatybes. Jo akvarelės yra 
gal būt miražais. Bet visų pirma 
tai yra spalvinės fikcijos.

Galdiko dvasios dvilypumas 
pirmą kartą pasirodo „barbariš
kų“ natures-mortes cikle, kuriam 
temas jis ima iš Lietuvos liaudies 
meno. Tie Kristaus ir Mergelės 
Marijos paveikslai yra nuspal
vinti pagonybės. Pagoniškos tra
dicijos ir sąvokos dar yra išlikę 
tarp slaviškos krikščionybės pa
pročių ir apeigų. Krikščioniški 
dievai tėra tik stabai. Lietuvis 
žemdirbys ar piemuo, kuria vie
nybę iš savo vidaus būties ir iš 
išviršinio pasaulio. Jo bendravi
mas su motina gamta, su žeme, 
kuri yra jo maitintoja, su dangu
mi, kuris iš plataus gausybės ra
go teikia lietų, kaip būtiną maną, 
yra mistinio panteizmo primityvi 
forma. Kokio nebūtų apeigos, jo 
tikėjimo branduolys visada lieka 
nepakitęs. Žmogus sudievina že
mę, tą gyvybės principą.

Atrodo, kad prieidamas prie se
novinės religinės tautodailės ga
minių, Galdikas yra ieškojęs ka
žin ko kito negu linijų ir spalvų 
repertuaro. Kai jis imasi polichro- 
ninių Nukryžiuotojų, apibendrin
tai išskaptuotų peilio piūviais, 
bet tokių jaudinančių savo pap
rastybėje, jo kūryba yra šokis 
prieš veidrodį. Tai nereiškia, kad 
tapytojas nežinotų savo amato 
slaptų pradų. Bet šis susidūrimas 
su tautiniu menu jam padeda įsi
sąmoninti savo žemišką pasiunti
nybę. Galdikas, kuris buvo Lie
tuvos sūnus-švaistytojas ir kuris 
per daugelį metų dailino savo lie- 
dinį, susidūręs su apžadų ex-vo- 
tais, tais, tikėjimo ir maldingumo 
aktais, staiga supranta, kad vi
sokie objektyvūs absoliutūs ieš
kojimai mene yra bergždi ir ne
naudingi. Ar dėl to jis atsisakys 
kūrybos, kuri yra ir individualus 
menas ir drauge įvadas į lietuviš
kąjį meną bendra kolektyvine to 
žodžio prasme? Ne. Savo tikslams, 
kurie jam atrodo aukšti, jis nau
doja šventuosius paveikslus, me
dines madonas, fetišus, kuklių ar
tojų meninius dievukus.

Tapytojas dirba kosmopolitinių 
meno židinių lauke. Šis tapytojas 
yra atviros dvasios ir pasiduodąs 
visokiom nerimui. Jis netiki, re
gionalinio, tam tikro krašto meno 
tikslingumu. Jis nesispiria nepa
siduoti šių dienų meno poveikiuj. 
Bet jis nėra ir Paryžiaus meninės 
mokyklos-frantų tolimas varžo
vas. Galdikas, gal net prieš savo 
norą pasilieka originalus.

Koks keistas atsigręžimas! Šis 
menininkas, kuris taip trokšta 
naujų pažinčių ir niekina provin- 
cionališkumą, yra giliai paveik
tas savo gimtojo krašto. Jis yra 
lietuvis. Bet kuo ir kaip jis toks 
yra? Galdikas nėra nei žanrinis 
tapytojas, susižavėjęs kaimiškais 
ir kraštui būdingais bruožais, nei 
netikras paveikslininkas. Jis ne- 
gal apsispręsti už kurį nors vieną 
darbo metodą. Jis nori apreikšti, 
pabrėžti savo asmenybę, nesi- 
griebdamas mokyklinių formulių, 
nesukurdamas šablono. Gerai, kad 
jis ieško anapus nusistovėjusių 
doktrinų, pastovių vertybių ir, 
kad jis išsireiškia tapybos menui 
prigimta kalba. Dvilypis pradas 
glūdi visuose darbuose to drama
tinės išraiškos tapytojo, kuris mė
gina veikti prieš savo intymiuo
sius palinkimus. Aš nesiekiu pa
daryti „tobulą rasą“ iš jo jau
nystės kūrinių, iš jo portretų, ku
rie yra veidų studijos, pusiausvy
rinis statikos patvarios ir blaivios 
kompozicijos. Bet šio straipsnio 
uždavinys nėra pasekti visą žmo
gaus plėtotę, bet parodyti jo vy
raujančią galią, išryškinti jo tik- I 
rąjį veidą ir jo meno pastoviuo
sius bruožus. Tikrą matą apie ta
pytojo viziją Galdikas duoda seri
joj skaidrių akvarelių, kurios bu
vo parodai išstatytos „L Atelier 
Francais“ (Paryžiuj, 1931 balan
džio mėn).

Skysti, fluidiški gamtovaizdžiai, 
peizažai. Tie gamtovaizdžiai reiš
kė nenumaldomą užmačią per
duoti laisvą erdvę, gilumos erdvę. 
Tai nereiškia, kad menininkas 
sektų „vandens lelijų“ meistro 
pėdomis, kad jis vengtų pastovios 
aplinkos ir vengtų įrašyti savo 
duomenis, savo motyvus apibrėžto 
regėjimo lauko ribose, tačiau jo 
gamtos vaizdų topografija nepas
tovi ir nesaugi. Jo planai yra suny
kę, pagriaužti spalvos, kuri ne
telpa konvencionalinėse formų 
sienose. Ta spalva, kuri iš tikrųjų 
tapybiniame meno kūriny yra es
minis veiksnys, veikia tiesiog, 
laisvai, spontaniškai. Kokia yra to 
viso prigimtis ir svarba? Ką tai 
reiškia? — Galdikas yra pralen
kęs tą impresionistinio stiliaus 
tarpsnį, kuris reiškia nuotaiką 
gerai patalkininkaujamą techni
kos. Be abejo jo rašysena ir jo 
spalvinių tonų faktūra yra leng
vos, skystasrovės. Tapytojas eina 
ir veikia sugestijų (įtaigos) keliu. 
Bet praskiesdamas formas, ne
siskaitydamas su jų kūnine ir 
plastine tikrove, jis vis dėlto nu
tolsta nuo Monet linijos. Jo spal
vos interpretuoja ir atskleidžia ne 
jautraus inilumo ir pasjfcaus ly
riškumo nuotaiką, bet veiklų nu
sistatymą priešais faktus.

Galdikas mums atskleidžia 
reakcijas-atoveiksnius, kuriuos 
jame pažadina vaizdas toks, koks 
pasireiškia jo sąmonei ir pažini
mui. Dešifruodamas tas mažas 
akvareles aš ieškiau ne pėdsakų, 
ne atsiminimų, menininko prime
namų, bet tiesioginio prisipaži
nimo, liudijimo apie žmogų, kuris 
tapydamas gamtą išpąsakoja sa
ve, tą ekraną, kur jis atmuša sa
ve .. .

Jūriškai žalios spalvos. Štai 
kaip esam toli nuo mėlynų šešėlių, 
taip brangių impresionistams, ir 
nuo Signac ir Crosso prizmniių 
tonų. Spalva Galdiko supratimu 
nėra nei vaizdavimo būdas, nei 
nei regėjimo reiškinių kopija, nei 
simbolis, nei pakaitalas, bet tai 
yra sava kalba, organinė funkcija, 
normali minties nešėja. Iš čia ky
la jo paletės nuostabi galia. Pa

Galdikas juose temato tik pap
rastus formų santykius. Jis atsta- 
tinėja, geometrizuoja. Jis nepri
pažįsta jų religinio turinio ir jų 
burtingos galios. Jis juos pakei
čia į abstrakcinius poliedrus (dau- 
giaplokščius). Jis išjungia spal
vos planą. Pąveikslo erdvėje jis 
leidžia žaisti tonų mozaikai.

Ar jis nugalėjo meninius dievu
kus? Argi modernusis europietis, 
toks išdidus dėl savo ateizmo, kū
nu ir siela atsidavęs mechanikos 
pažangai, taf civilizacijos paro
dijai, būtų pakeitęs savy tą šim
tametį laukų ir žemės žmogų?

Galdikas niekada neįveikė savo 
vaikystės dievų. Ar jo bendravi
mas su jų atvaizdais nepasireiškė 
legendarinės vizijos pabudimu? 
Tapytojas senajam tikėjimui su
teikia naujo ir šviežio kraujo. 
Jis atlieka sunkų perėjimą iš na- 
ture-morte į gyvąją gamtą; jis 
sugyvina visatą. Tas animistinis 
tikėjimas, ta galia įžvelgti ir su
vokti gamtoi dieviškąjį pradą, jį 
paskatina atrasti Lietuvos paslap
tingumo prisotintą atmosferą. Jis 
atsisako grynai formalinio po
būdžio ieškojimų. Tiesa, jis buvo 
visiškai bejėgis sunaikinti „mito
loginei nuotaikai“. Ką tai reiškia? 
—Galdikas atskleidžia visur esan
čią antgamtinę jėgą. Nors jis ta
po nesigriebdamas simbolių, nors 
jis sakosi nesekąs gamtos, jo me
džių pavėsiai, jo miškų aikštelės 
ir jo lygumos yra užburti gamtos 
reginiai.

Menininkas atsistoja gamto
vaizdžio centre. Kaip Dore, tas 
didelis užmirštas tapytojas, kurio 
teisėtu įpėdiniu, pats to nežino
damas, yra Galdikas, jis suteikia 
nustebimo dorybę tam patriar
chališkam Lietuvos kaimui, kuris 
nenusižengė meilės įstatymui, ku
ris neiš vi jp Dievo ir sugebėjo pas, 
save išlaikyti visas savo šmėklas, 
visus savo šeimyninius vaiduok
lius, visus aitvarus, visus silfus 
ir elfus.

Iš to susitikimo veidas į veidą 
su peizažu, kuris yra gražus savo 
nuogume, nes jo įkūnijama idėja 
graži, gimsta šiurkštaus bei at
šiauraus grožio ir maišatingo rit
mo kūriniai. Čia nėra vietos gyve- 
timo džiaugsmui. Kaip jo perse
kiojama tėvynė, kaip jo sukausty
ta ir prislėgta tauta, ta tauta, ku
rioj jis yra vienas iš švyturiu, 
Galdiko kūryba yra gimusi kan
čioje. Ji augs, kaip jos, ji įkūnys 
savo epinę paskirtį, ji ras savo 
giliąją prasmę būti, ištverti ir 
augti savo gyvybiniame poskridy ir 
savo galybės nepalenkiamoj va
lioj.

Redakcijos pastaba. Dėl tokių 
vietų, kur autorius kalba apie sla
višką krikščionybę ir p., redakcija 
turi savo atskirą nuomonę.

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsiny,)

Būtent, iš mūsų krosnies už
pakalio išėmiau vieną plytą, ir 
pro tą skylę įkišdavau ant vielos 
suvertas bulves. Bulves įkišus, 
vėl užstatydavau plytą ir užmas
kuodavau lentomis. Šiuo kepimo 
būdu naudojomės gan ilgai, kol 
sykį neatrado prižiūrėtojas. Skylė 
tapo užmūryta, o mums prigra
sinta, kur jei mes dar kartą kra- 
kalsime krčsnyje skylę, tai tas, 
kuris bus prakalęs ir tie, kurie 
ja naudosis, gaus nemažiau, kaip 
po 4 savaites karcerio.

Mažos porcijėlės iš bulvių sku
tėjų mums neužteko. Vieną kartą, 
tiesa, atvežė kalėjimui porą sunk
vežimių bulvių, kurias kaliniai 
krepšiais nešė pro mus. Pores 
centnerių sukombindotų bulvių, 
užteko tik vienai dienai. Tiesa, 
mes tą dieną nieko kito nedirbom, 
kaip kepėm ir valgėm, valgėm ir 
kepėm . . .

Jautėme reikalą susirasti pas
tovesnį maisto šaltinį — kaip 
nors prieiti prie sandėlių. Į mano 
celę buvo tuo tarpu atkeltas jau
nas vokietukas Fredi, pakliuvęs 
už smulkes vagystes. Su juo mes 
ir sudarėme planą, kaip pasida
ryti sau maisto priedą.

Koridoriaus galas buvo užtver
tas grotomis, už kurių buvo krū
vos vokiškos pagrindinio ėdalo — 
kolrabi ir kopūstų. Tas visas šlaš- 
tas (tada auksas . . .) gulėjo už, 
maž daug, trijų metrų nuo grotų. 
Už šios patalpos buvo durys j... 
rojų. T. y., į duonos ir kitokių 
gėrybių sandėlį. Apie rojų, tačiau 
dar nė nesvajojome. Nutarėme, 
kol kas, vogti tik kolrabi tokiu 
būdu: vienas stovi prie laiptų ir 
saugoja, vienas sudaro priedangą 
koridoriuje krapštydamasis su 
lentomis, o trečias, apsiginklavęs 
kaip don Kichotas ilgu pagaliu, 
kurio' gale įkalta vinis, bado kol
rabi ir traukia juos lauk. Šiuo 
būdu išnešėm gan daug kolrabi. 
bet tas pareikalaudavo daug lai
ko. Tada, nors tai buvo pasiutusi 
rizika, išklibinome ir pagaliau 
išėmėm vieną štangą iš grotų. 
Pro pasidariusią skylę įlysdave 
vienas kuris iš mūsų, greit išmes
davo kelis glėbius daržovių, iš
lipdavo lauk ir tada štangą vėl 
{statydavome į vietą. Daržoves, 
jei taip galima pavadinti kolrabi, 
sudėdavome į dėžę, užmesdavome 
ant viršaus porą lentelių ir neš- 
davomės pas save, kur su visais 
pasidalindavome. Mus pagavo tik 
sausio mėnesį ... Į vidų buvo 
įlindęs hamburgietis Karl Stade. 
Kolrabi jau nebebuvo ir jis ėmė 

kopūstus. Jam ramiai besidarbuo
jant užėjo ten kalėjimo sekreto
rius Hartmann’as, paėmė Stadą 
už apykaklės ir nusivedė pas ins
pektorių.

— Kodėl jūs vogėte kopūstus? 
— klausė inspektorius Stadės.

— Buvau labai alkanas ir no
rėjau pasiimti vieną kopūsto gal
vą, pone inspektoriau.

— Tai tuo^ 4 centnerius kol
rabi turbūt jūs būdamas alkanas 
irgi surijote, — niršo inspekto
rius, kuris jau buvo painformuo
tas apie didelius trūkumus dar
žovių sandėlyje.

Stadės nubausti nebususpėjau, 
nes prie miesto priartėjo rusai 
ir visus politinius kalinius vo
kiečiai išvežė. Bet, užbėgau už 
akių pats sau, dovanokite.

Už, maždaug, dviejų mėnesių 
po pirmo mano pasimatymo su 
tėvu, turėjau vėl pasimatymą. Šį 
kartą jis jau turėjo oficialų leidi
mą pasimatyti. Nuo to laiko jis 
ir dažniau gaudavo tokius leidi
mus. Maisto pristatyti vistiek ne
leido, galėdavau tik pasimatymo 
metu valgyti tai, ką man tėvas 
atnešdavo. Tai būdavo ne valgy
mas, bet tiesiog rijimas. Tėvas 
„patepdavo“ visada kalėjimo se
kretorių Hartmann’ą ir inspekto
rių, pripūsdavo jiems visokių mig
lų ir šie ėmė manimi daugiau pa
sitikėti. Hartmann’as dažnai pa
siimdavo mane su savimi į vadi
namąjį „rojų“, padėti iškrauti 
duoną. Po darbo gaudavau visa
da neblogą riekę duonos, o kartais 
pasisekdavo nušvilpti ir kokį svo
gūną ar ką panašaus. Įsižiūrėjau 
gerai sandėlio užraktą, kuris bu
vo labai paprastas, ir susitariau 
su Stade ir kitu vokiečiu iš Flens- 
burgo- Gosch, pasidaryti raktą ir 
kaip nors prieiti prie duonos. Be 
to, Gosch, Stade ir aš, tarėmės ir 
pabėgti iš kalėjimo. Mūsų planas 
buvo atkelti koridoriuje geležinį 
dangtį nuo kanalizacijos šulinio 
ir iš ten, kanalizacijos vamzdžiais, 
pasiekti gatvę. Toliau ketinome 
susiorganizuoti sau kaip nors ci
vilius drabužius, pasiekti Flens- 
burgą, o iš ten Gosch garantavo 
laisvą kelią į Švediją. Plano įvyk
dyti negalėjome dėl įskundimo. 
Vokietukas Fredi, gyvenęs kartu 
su manimi vienoje celėje, pamatė 
Gosch’ą dirbantį raktą duonos 
sandėliui atrakinti ir nugirdo po
rą žodžių tarp Gosch’o ir Stade’s 
apie pabėgimą. Norėdamas įsi
teikti kalėjimo valdžiai, jis pra
nešė prižiūrėtojui apie tai. Gosch 
ir Stade' gavo gerokai mušti ir 
buvo kuriam laikui uždaryti ats
kirai. Tuo būdu ir įsilaužimas į 
duonos sandėlį irgi nepavyko.

Badas, nežiūrint visų nelegalių 
priedų, mus vertė dirbti kiek ga
lima mažiau, Tuo tikslu visada 
vienas iš mūsų būdavo koridoriu
je ir ten neva tai dirbdavo, o pa
matąs ką nors ateinant, lyg ne
tyčia numesdavo ant durų kokią 
lentą, kad visi esantieji viduj pa
sitrauktų nuo krosnies ir dirbtų 
savo darbą. Mūsų padirbamų dė
žių skaičius ėmė pastebimai ma
žėti. Firma susirūpino, o jos at
stovams mes pareiškėme, kad su 
tokiu maistu dirbti yra neįmano
ma ir, jei mes negausime maisto 
priedo, tai gaminių kiekis dar su
mažės. Prieš šį tylų mūsų streiką 
firma nieko negalėjo padaryti, 
nes kalėjimo administracija jau
dinosi tik dėl formos. Mat, firma 
buvo padariusi sutartį su kariuo
mene dėl dėžių gaminimo ir su
tarties sutraukti negalėjo. Kalėji
mo administracija į mūsų darbą 
perdaug nesikišo, nes ant savo 
sprando mes turėjome firmos 
meistrą. Už mūsų darbą kalėji
mas gaudavo pinigus ir daugiau 
jiems niekas nerūpėjo. Firma 
kreipėsi į kalėjimo administraci
ją, klausdama, ar kalėjimas ne
galįs mums duoti maisto priedų. 
Ne, tokie priedai skiriami tik lau
ko komandoms: Mes streikuojame 
toliau.

Po poros savaičių tokio tylaus 
streiko firma pagaliau išsirūpina 
mums iš Emahrungsamto papil
domą maistą, kaip sunkiai dirban
tiems. Kiekvieną dieną mes gau
name dabar po 1,5 litro vokiško 
„štamo“ be bulvių riebalų ir mė
sos, ir 750 gramų duonos savaitė
je. Mes laimėjome! Laimėjimo pra-
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džiunginti, tačiau, dirbti perdaug 
nepersistengiame.

Netrukus, pagausėjus dirban
tiems mūsų firmai, gauname dar 
vieną patalpą rūsyje, j kurią per
kelia 6 kalinius, jų tarpe ir mane. 
Naujoji patalpa yra mums labai 

_ dėkinga visais atžvilgiais. Visų 
pirma, joje turime geležinę kros
nelę, kurią galime kūrenti visą 
dieną ir be jokios baimės joje 
.kepti ar virti bulves,, ir jei „suor
ganizuojame", kitas daržoves. Be 
to, mes esame prie pat daržovių 
sandėlio ir mums jau nebėra tiek 
daug rizikos „organizuojant" ("or
ganizuoti" — tai specifinės kalė
jimo ar K.Z. terminas, reiškiąs 
neoficialų apsirūpinimą maistu). 
Bet čia vėl išeina nesusipratimai 
su forma. Ji pastebi, kad mes su- 
vartojame dvigubai tiek medžia
gos, (pagal specialias išmieras 
išpiautų lentelių), kiek pagamina
me reikalingų dėžių. Kaip gi nesu
vartosime, jei krosnelė stovi 12 
valandų raudona! Už tai mus pa
žada nubausti (sabotažas) ir mes 
turime susirūpinti. Išeitį greit ran
dame. Celėje, į kurią neša kali- 
faktoriai išpilti „aparatus", stovi 
dėžė su briketais. Dabar mes kas
dien po pietų pranešame meistrui 
Herr Flegeliui, kad mūsų „apa
ratai" pilni (jei ne, tai pripilame 
vandens) ir, kad mums juos reikia 
išnešti. Meistras atrakiną duris ir 
mes su dviem „aparatais" žygiuo
jame į pirmą aukštą, ten juos išpi
lame, prikrauname briketų (kartais 
atrasdavome runkelių, skirtų triu
šiams, tai ir tuos paimdavome) ir 
grįžtame atgal. Kalėjimo admini
stracija to visiškai nė nepastebėjo 
ir nutarė mums kiekvieną savaitę 
duoti po krepšį briketų iš anglinės, 
esančios kitoje pusėje kiemo. Per 
pasivaikščiojimą, kai tik išgirsda
vome šaukiant prižiūrėtoją: „Md- 
gelin”, griebdavome krepšį ir bėg
davome į anglinę (faktinai ten bu
vo ne anglinė, bet sandėlys viso
kio šlamšto). Prižiūrėtojas kartu su 
mumis nešdavo ir mums reikėjo 
pasirinkti: briketai ar kolrabi? Mat, 
šalia briketų buvo ir krūva kol
rabi. Nusprendėme imti kolrabi, 
briketų su „aparatais" prisinešime! 
Taip ir darydavome, tik ant 
viršaus užmesdavome porą briketų, 
kad prižiūrėtojas nepastebėtų 
tikrojo tūrio.

Mūsų meistras su vienu kaliniu, 
vardu Konig, kuris buvo vietinis, 
kasdien važiuodavo į miestą par
vežti iš ten mūsų sriubos. Paste
bėjau, kad Konig po kiekvieno 
„reizo" atsiveža sau duonos, taba
ko ir kitokių gėrybių. Aišku, kad 
meistras užmerkia akis, o Komgas 
viską garma iš žmonos. Kilo min
tis, ar negalėčiau ir aš tuo pačiu 
ryšiu pasinaudoti? Pasikalbėjau su 
Konig, pažadėjau jam cigarečių, 
kurias tikėjausi iš tėvo gauti ir jis 
sutiko. Beliko dabar apie tai pain
formuoti tėvą. Parašiau jam mažą 
laiškelį, kiurį turėjau visą laiką 
prie savęs ir galvojau perduoti, jei 
turėsiu pasimatymą. Ačiū Dievui, 
ilgai laukti neraikėjo. Kai vieną 
dieną mane pašaukė į raštinę, 
laiškelį sugniaužiau į saują ir no
rėjau pasisveikindamas su tėvu, 
jam brukti. Išėjo, tačiau truputį 
kitaip. Tėvas matydamas mano 
sugniaužtas rankas ir žinodamas 
apie pūliuojančias ir negyjančias 
žaizdas ant jų, norėjo iš karto pa
sižiūrėti, ar žaizdos jau užgijo, ar 
ne. Jis paėmė mane už rankų ir 
nieko nenusivokdamas atgniaužė 
jas. Laiškelis iškrito ir atsidūrė 
prie prižiūrėtojo kojų. Jutau, kaip 
mane išpylė šaltas prakaitas, bet 
tėvas greit pasilenkė, paėmė laiš
kelį ir šalčiausiai įsidėjo jį į ki
šenę. Ar prižiūrėtojas buvo toks 
žabalas, kad nepastebėjo, ar jis 
tyčia nenorėjo pastebėti, nežinau. 
Už poros dienų gavau iš tėvo pir
mąjį mažą siuntinuką ir laiškelį.

Pirmos priedą nešiodavo kali
niams (aišku, dirbusiems tik mūsų 
firmai) Konig ir kitas vokietis- 
Wemer, prižiūrimo meistro. Wer
ner buvo jaunas (20 metų) Hitler- 
jugendų vadas Frankfurte prie 
Oderio. Partijos aktyvus narys, 
nemobilizuotas, nes kairė jo ranka 
buvo nesveika. Į kalėjimą pakliuvo 
dėl neaiškiu keliu "nuėjusių 500 
maisto kortelių. Savo naciškų idė-

Lenkijos rinkimu išvakarėse
1946 metai praėjo Europoje rin

kimų ženkle. Antrojo pasaulinio 
karo sugriautoji Europos politinė 
struktūra turėjo būti demokratiš
kais rinkimais atstatyta. Vąkarų 
Europos valstybėse, kur mažiau
siai pasireiškė komunistų įtaka, 
rinkimai seniai jau pravesti ir 
apie juos baigiama pajniršti. Sun
kiau sekėsi tose valstybėse, kur 
ryški vietinių komunistų įtaka 
arba Sovietų įtakos sferoje esan
čiose valstybėse. Ilgiausiai betgi 
rinkimų nebuvo galima pravesti 
Lenkijoje. Jie jau buvo porą kar
tų paskelbti, bet vis dėl opozici
jos priekaištų, kad jiems nelei
džiama laisvai pravesti rinkimi
nės kompanijos ir kitų vidaus 
priežaščių buvo atidėti. „N.Y.H. 
T.“ korespondentas Homer Bigest 
pereitų metų gruodžio mėn. 25 d. 
rašė: „Rusija tvirtai remia dabar
tinę Maskvos išauklėta Lenkijos 
vyriausybę ir nenori turėti kitos.“ 
Dabartinis rinkimų terminas nu
matytas š. m. sausio mėn. 19 d. 
Su šiais rinkimais turėtų baigtis 
ir pokarinės Europos pirmoji rin
kimų serija.

Rinkimų kompanijos įkarštis 
tęsiasi jau kelintas mėnuo. Jis, 
tur būt, niekur Europoje nebuvo 
tiek karštas niekur ir ne parei
kalavo tiek aukų kaip Lenkijoje. 
Čia dėl rinkimų laimėjimo run
giasi du blokai: vadinamasis de
mokratiškasis arba vyriausybės 
blokas, kurį sudaro komunistinė 
darbininkų partija, socialistai, de
mokratai ir nepriklausomi ūkinin
kai ir antrasis vadinama ūkinin
kų partija arba tiesiog vadinama 
Mikalaičiko partija. Pirmasis blo
kas yra aiškiai kairysis, turįs, pil
ną pritarimą iš Varšuvos vyriau
sybės ir Maskvos. Antrajam gi 
vadovauja bu v. karo metu lenkų 
egzilinės vyriausybės šefas dr. 
Stanislovas Mikalaičikas ir da
bartinis' Varšuvos vice-premieras,

Abu blokai rinkiminėje kom
panijoje naudoja radio, spaudą, 
mitingus ir, esant reikalui, prie
vartos priemones. „New York He
rald Tribūne“ pr. m. gruodžio 
mėn. 25 d. korespondentas rašo, 
kad Maskva tikinti tik i Varšu
vos vyriausybės skundus ir kad 
Mikalaičikas, ūkininkų partijos 
vadas esąs susirišęs su pogrindžio 
judėjimu, nes keletas suimtųjų 
pogrindžio judėjimo narių nešio
jo ir PSL (ūkininkų partijos) na
rio pažymėjimus. Vienas Lenki
jos užsienių reikalų ministerijos 
atstovas, kaip AP iš Varšuvos 
praneša, pareiškė, kad Lenkijos 
pogrindžio organizacijos prieš ar
tėjančius rinkimus pagyvino savo 
veiklą. Antroje gruodžio mėn. pu
sėje buvę 20 vietinių rinkiminės 
komisijos narių nužudyta arba jų 
nesurandama. Ypatingai Bialy-

jų neišsižadėjo nei kalėjime ir, jei 
kas tik būtų leidęs, tai jis prižiū
rėtojus būtų sveikinęs „Heil Hit
ler!" Jį netrukus iškėlė į kitą kalė
jimą ir garbingą antrojo firmos 
„Mogelin" kalifaktoriaus vietą 
teko užimti man. Antruoju kalifak- 
toriumi skaičiaus! todėl, kad padė
davau tiktai nešti katilą, o pilsty
davo Konig. Sriubą nunešdavome 
ir moterims į trečią aukštą, kur aš 
susipažinau su viena kaline — 
Gerda Conzad iš Kūstrino. Buvo 
gan įdomu susirašinėti su ja laiš
kais pasikeičiant dalinant maistą.

Maždaug tuo pačiu laiku į mūsų 
firmą atkėlė dar du lietuvius- 
majorą G. ir Rudoką. G. buvo pasi
daręs kalėjimo kirpėju ir todėl ne
galėdamas eiti į lauko komandas 
buvo paskirtas mums. Jo amatas 
buvo neblogas, nes apeidavo visą 
kalėjimą ir šio to susiorganizuo
davo. Geriausiai apsimokėdavo 
jam skusti ir kirpti kalėjimo tar
nautojus, virėją, kalifaktorius, bul
vių skutėjus. Rudokas gi, buvo lyg 
ir paskirtas mirčiai, nes nuo suti
nimo ir vočių beveik negalėjo ju
dėti ir į lauko komandą jo jau 
jokiu būdu negalėtų išgrūsti.

(Dus daugiau)

atsakoma, kad vyriausybė, pas
kelbdama rinkimų įstatymą, esan
ti savo įsipareigojimą atlikusi ir 
kad britų kišimasis į Lenkijos vi
daus reikalus pažeidžiąs Lenkų 
suverenumą. Be to, Lenkijos vy
riausybės notoje iškeliami šie 
kaltinimai. Britų vyriausybei: 1. 
dar ir dabar tebeegzistuojanti 
Londono Lenkų vyriausybė, 2. 
lenkų kariuomenė Anglijoje ne- 
demobflizuota, 3. įsteigtas Britų 
karo ministerijos kontrolėje len
kų įkurdinimo korpusas, kuris 
trukdąs norinčius namo grįžti 
lenkus, 4. negrąžinamas lenkų 
auksas ir kitos vertybės Londone. 
Anglijos vyriausybė, atsakydama 
į šią notą pabrėžė, kad dabartinė 
lenkų vyriausybė Londone negau
nanti jokios Didž. Britanijos pa
ramos ir neturi jokių diplomati
nių teisių, o naudojasi tik forma
liomis susirinkimų ir žodžio lais
vės teisėmis. Britų vyriausybė 
esanti įsipareigojusi lenkų karius, 
nenorinčius grįžti namo, neversti 
grįžti. Įsteigimas įkurdinimo kor
puso esąs mėginimas britų įsta
tymų rėmuose lenkų buv. kariuo
menės dalinius paruošti civiliniam 
gyvenimui. Lenkijos karo skolos 
esančios jau pereita vasarą dide
lėje dalyje sutvarkytos ir dideli 
britų karo medžiagų kiekiai esą 
perleisti Lenkijai. Britų vyriausy
bė numato sugrąžinti Lenkijos 4 
mil. svaru sterlingų vieton Len
kijos vyriausybės prašomų 7 mil. 
Bet ir tuos pinigus Britų vyriau
sybė grąžinsianti tik tada; kai 
Lenkijos vyriausybė tikrai atsto
vaus lenkų tautą. Likusieje 3 
mil. svarų sterlingų bus laikomi 
skoloms padengti, kurias padarė 
lenkų egzilinė vyriausybė. Faktas, 
kad Didž. Britanija šio susitari
mo neratifikavo ir delsia lenkų 
aukso grąžinimą, rodo, kad lenkų 
vyriausybė nesilaikanti savo įsi
pareigojimų pravesti laisvus ir 
„fair“ rinkimus. Šis įsipareigoji
mas esnti viena iš sąlygų susita
rimą pripažinti. Britų užsienių 
ministerijos kalbėtojas, „New 
York Herald Tribūne“, 46. 12. 26 
pranešimu, lenkų protestą dėl 
Britų daromų kaltinimų laiko po
litine prieš įvykstančius rinkimus 
propoganda.

Britų vyriausybė jau seniai į 
būsiančius Lenkijos rinkimus dėl 
nuolatinių Lenkijos ūkininkų par
tijos narių suėminėjimų žiūri su 
susirūpinimu. Jau praeitų metų 
spalių mėn. 2\ d. vienas britų už
sienių reikalų ministerijos kalbė
tojų pareiškė, kad yra bijomasi, 
kad tie suėminėjimai gali turėti 
įtakos į laisvus rinkimus, kuriuos 
pravesti Lenkijos vyriausybę įpa
reigoja tie pasižadėjimai, ku
riuos yra davusi ją pripažįstant 
Potsdamo konferencijoje. Jis pri
dūrė, kad į tuos suėmimus žiū
rima, kaip i bandymą susiaurinti 
Lenkijos ūkininkų partijos vei
kimo laisvę. Jau tada Lenkijos 
ūkininkų partijos vadas dr. St. 
Mikalaičikas pareiškė, kad iš 125 
partijos vykdomojo organo narių 
šešiolika, ju tarpe ir partijos or
gano „Gazeta Ludova“ leidėjas 
buvo paskutiniu metu suimti, 
ūkininkų partija dar pereitų me
tų rugsėjo mėn. buvo išnešusi 
rezoliuciją, kad kariuomenė bū
tų iš rinkimų išjungta. Š. m. gruo
džio mėn. 26 d. „N.Y.H.T.“ pra
nešimu iš Varšuvos i rinkiminę 
akciją įtraukiama ir kariuomenė. 
Lenkijos politinio auklėjimo sky
rius išleido per paskutines dvi 
savaites septynias brošiūras, ku
rių viena „Kareivių balsas“ pa
vaizduoja Amerikos karį ant vo
kiečių mergaitės kelių ir toje 
brošiūroje mėginama susieti Ame
rikos ir Britų auksą- su Lenkijos 
teroristų pogrindžio judėjimu. 
Kariai turi instruktuoti rinkėjus 
balsuoti už kairiųjų bloką.

Laiko iki rinkimų nebedaug. 
Kas šiuos, rinkimus laimės ir ar 
jie bus pravesti iš viso, o ir pra- 
vedus, ar jie bus Anglijos ir 
Amerikos pripažinti yra klausi
mai, kuriems atsakymus duos pk- 
čių rinkimų išdavos. Vyriausybės

štoko, Rzeszowo ir Krokuvos ra
jonuose tokie prievartos veiksmai 
esą išsiplėtę. Be to, penki prie
žiūros komisijos nariai ir septyni 
vyriausybės partijų blokų nariai 
esą nužudyti. Prie* Sokolovo esą 
nulinčiuoti aštuoni darbininkų 
partijos nariai. Iš kitos pusės, at
sakydamas į tuos ūkininkų par
tijai metamus kaltininimus, atsa
ko pats ūkininkų partijos vadas 
dr. Mikalaičikas, nurodamas, kad 
lenkų saugumo, policija prieš len
kų ūkininkų partijos seimo kan
didatus naudojanti Gestapo me
todus. '„Daily Mail“ gruodžio mėn. 
22 d. praneša iš Varšuvos, kad 

‘Mikalaičikas pareiškęs, jo lenkų 
ūkininkų partija paskelbs visuo
tinų rinkimų, turinčių įvykti sau
sio mėn. 19 d. baikotą, jei riebus 
paskelbti visuose rinkimuose 
teisingi kandidatų sąrašai. Vice- 
premieras pareiškė, kad pagal 
gautus jo partijos būstinėje pra
nešimus, tiktai 32 iš 52 rinkimi
nėse apygardose įrašyti jo parti
jos kandidatai i sąrašus. Mikalai
čikas savo kaltinimus remia ir ma
siniais ūkininkų partijos ypatingai 
Vakarų Lenkijoje, suėmimais. 
„New York Herald Tribūne“ pr. 
m. gruodžio mėn. 26 d. pranešimu 
iš Varšuvos. Mikalaičikas sekan
čiomis dienomis nuspręsiąs ar 
bendrai verta dalyvauti rinki
muose. PSL vadas pranešė, kad 
slaptoji policija Swiebzioje, neto
li Poznanės areštavo grupę ūki
ninkų partijos narių, ju tarpe ir 
vieną moteri ir vieną parlamen
to kandidatą ir laikė juos rūsyje 
prie atvirų langų 48 valandas. 
Dancige ūkininkų partijos kandi
datas buvo laikomas rūsy, suki
šus jo kojas į šaltą kaip ledas van
denį ir buvo paleistas tik pasira
šius sutikimą pasitraukti iš rin
kimų. Ūkininkų partijos vadas taip 
pat kaltino ir ORO. savanorių 
miliciją, kuri puolė PSL narius 

nelaisdama dalyvauti rinkiminėje 
kompanijoje Varšuvoje.

Rinkimų kompanijos eigą aky
lai seka ir Anglija su Amerika, 
kurios pasirašė Jaltos ir Potsda
mo susitarimus. Pagal tuos susi
tarimus Anglija ir JAV yra pasi
žadėjusios prižiūrėti, kad Lenki
joje rinkųnai būtų pagal „raide 
ir dvasia“ pravesti. Dėl nuolati
nių areštų ir rinkiminės propo- 
gandos pravedimo trukdymo, pav. 
neduodant popieriaus ūkininkų 
partijos laikraščiams spausdinti 
tokiame kieky ir apimty, kaip 
kad gauna vyriausybės bloko par
tijos, Lenkijos vyriausybės vice- 
premięras skundėsi Britų vyriausy
bei Britų vyriausybė įteikė Varšu
vos vyriausybei notą, kaltindama, 
kad Lenkijos vyriausybė nesilai
kanti Potsdamo sutartyje numa
tytų rinkimams pravesti nuosta- 
tų.Panašią notą įteikė ir JAV. 
Lenkija gruodžio mėn. 20 d. įtei
kė notą Anglijos ambasadoriui 
Varšuvoje. Šioje Lenkų notoje

Iš. Mažvydo katekizmo (1*547 m.)

bloko kalbėtojai tikisi, kad už jų 
partijas bus atiduota 85—90*/« vi
sų teisėtų balsų. Šiuo klausimu 
pasisako „New York Herald Tri
būne“, iš š. m. sausio mėn. 4 d. 
Jį duodame ištisai: „Sausio mėn. 
19 d. Lenkijos rinkimai bus tik
tai formalumas. Išdavos jau da
bar yra nuspręstos. Užtikrinti kai
riojo sparno bloko laimėjimui vy
riausybė praveda masinius areš
tus, atimant opozicijos rinkėjams 
rinkimų teises ir įvairiose vietose 
įrengiant slaptas balsavimo ur
nas. ’

Kad galėtų būti liudininkų per
sekiojimų įskaitant ir kai kuriuos 
fizinius sauvaliavimus kuriuos 
patiria Vice-premiero Stanislovo 
Mikalaičiko Lenkų ūkininkų par
tijos nariai, kuri yra viena žymi 
opozicija, šis korespondentas (Mar 
guerite Higgins) pats patyrė keli
audamas per Lenkijos kaimus ir 
pramonines sritis, padarydamas 
750 mylių. Aplankytos vietos api
ma universiteto miestą Krokuvą, 
Katovicų kasyklų rajoną ir tek
stilės centrą Lodze. Ši kelionė 
automobiliu buvo padaryta ly
dint kitiems dviems korespon- 
dentamsA kad jie galėtų asmeniš
kai paliudyti kairiojo sparno vy
riausybės tvirtinimą, kad „nėra 
politinių areštų Lenkijoje".

Vyriausybė tvirtina, kad sui
mami, tiktai tokie asmens, kurie 
turi ryšio su pogrindžio gaujomis, 
kurios pereinančios valstybės 
sieną ir dažnai žudanti lenkų 
saugumo policininkus. Bet mieles
nis ir mėgstamesnis objektas esą 
rusiškieji NKVD ir vyriausybės 
tarnautojai ir simpatikai. Gene
rolas Viktoras Grosz, užsienių 
reikalų ministerijos kalbėtojas in
terviu nfetu pasakė, kad užmuštų 
kareivių ir saugumo policininkų 
skaičius per paskutinį mėnesi pa
šoko iki 5.000 prieš 20.000 narių 
užmuštų pereitais metais. Jis ma
nąs, kad padidėjęs šis piktas sau
valiavimas ir kraujo praliejimas 
padidėjęs artėjant rinkimams. 
Provokačijos kylančios iš pogrin
džio gaujų. Generolas Grosz tvir
tino, kad areštų padidėjimas 
esąs dėl reakcionieriškų gaujų 
teroro, bet keletas šimtų lenkų 
su kuriais aš kalbėjaus savo ke
lionėje Pieningai tvirtino, kad 
areštai visiškai absoliučiai nieko 
neturi su pogrindžio judėjimu. 
Saugumo policija, atrodo, visgi 
siekia dviejų dalykų: perkalbėti 
ūkininkų partijos kandidatus pa
keisti jų nuomonę ir atsisakyti 
partijos įstaigas ir padaryti „kry
žiaus kelia sulaikant ūkininkų 
partijos narius nuo jų kandidatų 
išstatyfno (išstatant i kandidatų 
sąrašą reikalinga 100 parašų). 
Lodzėje mes apsilankėme dvy
likos įvairių asmenų namuose, 
kurie buvo praleidę nuo dvylikos 
valandų iki penkių dienų saugu
mo policijoje. Trys sumišę pa
reiškė, kad jie savo parašus tik 
spaudimu atšaukę. Vienas rinkė
jas, trijų vaikų tėvas praleido 36 
vai. saugumo policijoje. Jis sa
kėsi buvęs muštas su gumine 
lazda ir kantintas iki sąmbnės 
netekimo, bet jis pridūrė: Pa
rodžiau jiems, kad tokiu keliu 
negali laimėti, aš niekada neat
šauksiu savo: parašo“.

8



1947. I. 11. Nr. 2 (61) Žiburiai 9 psi.

JAV. DP globai Vokietijoje išlėk 
v

dzia 100 mil. doleriu per metus
Šeši tūksktančiai išvietintų bal

tų Hanau UNRRA-os stovykloje 
laukia pasaulio išsprendžiant jų 
likimą. Čia yra tiktai maža dalelė 
painios mįslės benamių žmonių, 
kurių globai JAV-bės išleidžia žy
mias pinigų sumas, kurias turi su
mokėti Amerikos mokesčių mokė
tojai. ____ __ ___

Neišsprendus, kas su jais toliau 
darytina, JAV-bės vyriausybė, 
išleidžia vidutiniškai 8 mil. dolerių 
per mėnesi, išvietintų asmenų šel
pimą amerikiečių zonoje norėdama 
įvykdyti. Apytikriais apskaičia
vimais, prasidedantiems 1947 me
tais liepos mėn. biudžetiniams me
tams numatyta šiam reikalui ICO 
mil. dolerių. Ši našta nei kiek ne
palengvėjo DP problemoje; ji capo 
nepakenčiama, vieton kad kiek pa
gerėtų nuo šio karo pabaigos. 
Išlaidos sekančių metų biudžetui 
yra bazuojamos numatant ■ gyven
tojų padidėjimą amerikiečių zonos 
stovyklose. Šis padidėjimas yra 
grindžiamas didelei žydų inf ii naci
ja iš Rytų Europos ir atvykimus į 
stovyklas „bona fide" DP asmenų, 
kurie nebegali gyventi dabar vo 
kiečių ūkyje, o taip pat vokiečių 
pabėgėlių, išvarytųjų ir karo be 
laisvių, kurie grįžta į savo namus 
ir prie savo darbų.

4 Trukdoma rekonstrukcija
DP problema yra rimta ir poli

tinių,. ir ekonominiu, o taip pat ir 
humanišku atžvilgiu, šiuo me‘u 
yra daugiau kaip 500.000 nenorin
čių asimiliuotis asmenų amerikie
čių okupuotoje Vokietijoje. Jie 
ne tik trukdą Vokietijos rekon
strukcijos planą, bet taip pat yra 
nedidelis kivirčų šaltinis tarp JAV 
ir Sov. Rusijos.

Šio mėnesio pradžioje čia buvo 
393.385 DP amerikiečių stovyklose, 
tarp kurių buvo 126.729 žydai. 
193.000 vis dar tebegyvena vokie
čių ūkyje.

Nors UNRRA aprūpina aptarnau 
jamuoju personalu ir kai kuriomis 
reikmenimis, amerikiečių armijai
tenka nešti DP agyvendinimo, 
maitinimo ir aprengimo naštą nuo 
pat jų išlaisvinimo dienos. Ir šian
dien apie 10% pastangų visų kari
nėje tamybpje esančių dalinių Vo
kietijoje yra pašvenčiama vykdy
mui išvietintų asmenų rėmimo pro
gramos. Repatrijacija ir peikel- 
dinimas yra vienintelis praktiškas 
kelias DP problemai likviduoti. 
Nors daugiau kaip 100.000 šių me 
tų sausio — rugpiūčio mėn. laiko
tarpy sugrįžo į savo gimtuosius 
kraštus ir kiti 6.000 buvo perkelti 
į kitas šalis, DP skaičius stovy
klose per tą patį laikotarpį pakilo 
74.000. Armijos vyr. būstinės G 5 
divizijos spalio mėn. raporte kon
statuojama: „Yra aišku, kad dabar
tiniu greičiu vykstanti repatrijaci
ja ir perkeldinimas yra nepaten
kinamas ir ši problema negalės 
būti išlaikyta buvusioje apimtyje".

Baltai nenori grįžti
Tarp labiausiai nenorinčių namo 

grįžti DP yra 100.000 baltų ameri
kiečių stovyklose, iš kurių Hanau 
stovykla yra labai tipiška. Pav., 
mažiau kaip 1% lietuvių sutiko bū
ti pasiųsti atgal į jų Sovietų oku
puotą kraštą. Panašią entuziazmo 
stoką parodė latviai ir estai. Nors 
lenkams ir daugiau yra galimybės 
grįžti namo, bet yra skaičiuojama, 
kad mažiausiai 100.000 daugiausiai 
dėl politinių priežasčių niekad na
mo negrįš. Karinė valdžia nustatė, 
kad apie 175.000 DP, išskiriant 
127.000 žydų pasisako geriau už 
perkeldinimą negu repatrijačiją. 
Rusai iš pavydo kaltina Vakarų 
demokratijas, kad jos norinčios 
pasinaudoti šiais tūkstančiais kaio 
pigiu darbo jėgos šaltiniu. I

Kol bus surasta šiems žmonėms I 
apgyvendinti vieta, jie turi gy
venti Vokietijoje. Bombų padaryti | 

nuostoliai, okupacinės kariuome
nės sekvestravimai ir vokiečių 
grįžimas, butų problema, taip suak
tualino, kad DP buvo priversti ap
gyvendinti palapinėse ir lūšnelėse.

Kariuomenė aprūpina maistu
Maistas, kuris sudaro 2.000 ka

lorijų dienai arba 775 kalorijų dau- 
diau negu dabartinė vokiečių mai
sto norma, teikiamas Amerikiečių 
Armijos. Kitais reikmenimis, kaip 
antklodėmis ir vaistais aprū
pinami iš konfiskuotų vokiečių
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sandėlių ir Armijos išteklių, kurie 
palaipsniui baigiasi.

Nemažiau svarbu ir iš moralinės 
pusės nelaikyti DP be darbo. Nofs 
apie pusė visų DP dirba Amerikie
čių kariuomenėje, UNRRA-oje arba 
vokiečių ūkyje, tačiau dėl jų dau
gumos pasibiaurėjimos prisidėti 
prie atstatymo Vokietijos, kurios

Anglija del Baltijos valstybių 
likimo

Švedijos latvių laikraštis LAT- 
VJU ZINAS lapkričio mėn. 30 d. 
talpina Mintauto Cakstės straipsnį 
„Anglija pripažino de facto". 
Šiame straipsny rašoma: „Pasiun
tinio dr. A. Bilmanio rašte, kuris 
tilpo LATVJU ZINAS lapkričio 
mėn. 20 d. numery, tarp kitų yra 
viešumai paskelbtas faktas, kad 
Anglijos vyriausybė yra de facto 
pripažiąusi Baltijos valstybių in
korporavimą į Sovietų Sąjungą. 
Kalbama apie įvykį, kuris atsitiko 
prieš metus laiko. Pripažinimo prie
žastis tuo tarpu dar nėra žinoma. 
Ar dabartinė Anglijos vyriausybė 
tuo išpildė jau karo metu kokį 
duotą pasižadėjimą, ar' paskutiniu 
laiku iškilusios kitos priežastys 
duoti pripažinimą, to šiuo metu 
tikrai pasakyti negalima. Faktas 
yra, kad Anglijos vyriausybė yra 
de facto pripažinusi Baltijos val
stybių inkorporaciją.

Anglijos Aukštojo Teismo (The 
High Court of Justice) teisėjas At
kinson sprendė bylą tarp dviejų 
Estijos laivininkystės bendrovių 
dėl draudimo sumos už nusken
dusį estų laivą. Viena bendrovė 
buvo nepriklausomos Estijos, o an
tra buvo įkurta sovietų valdžiai 
Estijoj esant. Sausio mėn. 25 d. po
sėdy teisėjas Atkinson paskelbė, 
kad užsienio reikalų ministerija 
(Foreign Office) į jo užklausimus 
davusi šiuos atsakymus:

1. Jo Didenybės vyriausybė pri

darbo rinka yra perpildyta išvary
taisiais iš Rytų, tinginystė daugiau 
virto taisykle negu išimtimi. Visi 
šie veiksniai turi tendenciją paA 
kasti moralę stovyklose, kurios 
yra mažiau vienalytės ir disci
plinuotos negu Hanau stovykla, o 
daugumoje yra panašios į stovyklą 
netoli Zeilsheimo. Nusivylimas ki
lęs iš tinginystės ir nusiminimo 
išsiveržia mažomis nusikaltimų 
bangomis į nesuvaldomas juo
dosios rinkos operacijas. Pastangos 
sulaikyti šiuos pasireiškimus ka
rinės policijos ir viešosibs polici
jos priemonėmis tą nesveiką įtem
pimą dar padidino.

Padėtis blogėja
Reikia šiuos išblaškytuosius as

menis perkeldinti, nes padėtis iš 
blogos virsta į labai blogą. Bent 
kokie mėginimai priversti juos asi
miliuotis su vokiečių tauta, atro
do, yra pasmerkti nepasisekimui. 
Daugelis iš jų yra perdaug nuken
tėję nuo vokiečių rankos, kad ga
lėtų gyventi su jais kaip su kai
mynais.

Šiuo metu perkėlimo planai pa
kibo dėl Rusijos laikysenos sie
jant lenkų ir baltų klausimą sti 
Palestinos klausimo išsprendimu. 
Kitais žodžiais. DP proMema per
daug surišta su visomis žemės ru
tulio problemomis, kad galėtų jų 
klausimą greitai išspręsti.

Kol Sovietai febeinteresuojasi 
DP asmenimis iš jų satelitinių 
kraštų, daugelis šalių, priimdamos 
šiuos asmenis kaip emigrantus, 
nenori rizikuoti įžeisti Rusiją.

Todėl maža ką galima padaryti 
su DP, bet dar reikia truputį laukti 
ir turėti vilties, kad valstybės 
vyrai, kurie dabar skuba pasaulio 
skirtingumus sulopyti, padarys ką 
nors likviduoti šiai tragiškam žmo
gaus paveldėjimui iš naciškosios 
Vokietijos. Dabartiniu metu DP 
nenori tapti pasaulio užmirštais 
žmonėmis. Šiuo atžvilgiu sąjun
gininkų valdininkų Vokietijoje 
nuomonės sutampa. Šį momentą 
DP jaučia, kad ta maža parama, 
kurią jie gauną, yra jų egzistenci
jai palaikyti; Negalima apsakyti, 
kokį vargą neša šie pusė milijono 
alkanų žmonių šių dienų nuniokio- 
toje, suskaldytoje, bet vis dar 
rusenančioje Vokietijoje.

(New York Herald Tribune, 
46. 12. 30)

pažįsta Estijos sovietinės respubli
kos vyriausybę Estijos de facto 
vyriausybe,

2. Jo Didenybės vyriausybė pri
pažįsta, kad Estija de facto yra 
įstojusi į Sovietų Sąjungą, bet to 
nepripažįsta de jure,

3. Jo Didenybės vyriausybė pri
pažįsta, kad Estijos respublika, 
kuri egzistavo prieš 1940 m. bir
želio mėn., nustoja de facto eg
zistavusi,

4. Jo Didenybės vyriausybė pri
pažįsta, kad Estijos respublika iki 
1940 m. birželio mėn. buvo neu
trali; po 1941 m. birželio mėn. 22 d. 
vyriausybė pripažįsta Sovietų Są
jungą kariavusia. Estijos teritori
ja buvo vokiečių kariškai okupuo
tas nuo 1941 m. birželio mėn. pra
džios iki 1945 m. rugsėjo mėn. pa
baigos.

Rugpiūčio mėn. atsakydama į 
Škotijos Europos laisvės lygos pir
mininko raštą, Anglijos užsienio 
reikalų ministerija primena teisė
jui Atkinson duotą paaiškinimą 
apie Estijos inkorporacijos de fac
to pripažinimą ir iš naujo paaiš
kina, kad ‘šis pripažinimas reikia 
taikyti taip pat Latvijos ir Lietu
vos inkorporacijai. Atsakyme nuro
doma, kad šiuo metu Jo Dideny
bės vyriausybė nieko nėra pa
dariusi, kad ši inkorporavimą pri
pažintų de jure. Baigiant pri
duriama, kad de facto ir de jure

pripažinimo efektyvus skirtumas 
yra greičiau politinio negu teisinio 
pobūdžio".

Straipsnio autorius toliau sten
giasi išaiškinti, koks yra skirtumas 
tarp pripažinimo de facto ir de 
jure, ir remdamasis *dviem tarp
tautinės teisės autoritetais anglais

Lietuviai legionieriai kaunasi 
Indokinijoj

Visais laikais vienas kitas lie
tuvis patekdavo į prancūzų sve
timšalių legionus. Daugumoje jie 
būdavo siunčiami i šiaurės Afri
ką, kur klajodavo ir kovodavo Sa
charos tyruose. Niekas nežino, 
kiek lietuviu svetimšalių legio
nuose žuvo. Bet grįžtančių pasi
taikydavo.

Apie svetimšalių legionus, jų 
drausmę, kovas, klajoklišką gyve
nimą daug knygų prirašyta. Ne 
vienas ir lietuvis spaudos pusla
piuose yra išdėstęs legionieriaus 
vargus ir džiaugsmus. Anais lai
kais \ mes stebėdavomės legionie
rių pergyvenimais, ir šiurpas nu- 
kratydavo pagalvojus, jei taip at
sitiktų su mumis. Dabar taip ne
begalvotume, nes patys esam dau
giau ir baisesnių dienų išgyvenę, 
negu anie legionieriai Šiaurės 
Afrikos tyruose.

Dabar lietuvių prancūzų sve
timšalių legione yra žymiai dides
nis skaičius. Ir jie daugumoje nu
vežti ne i Šiaurės Afriką, bet į 
tolimąją prancūzų valdomą Indo
kiniją, kur prieš pat Kalėdas
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prasidėjo didelis vietinių gyven
tojų sukilimas. Prancūzu kariuo
menė kartu su svetimšalių legio
nais nelengvose kovose sukilimą 
malšina, šitose kovose neabejo
tinai dalyvauja ir lietuviai legio
nieriai, kurių Indokinijoj priskai- 
toma per šimtą. Neabejojama, 
kad lietuyiu legionierių Indokini
joj yra gerokai dąugiau, tik ne 
apie visus turima žinių.

Ne paslaptis kaip lietuviai pa
teko į svetimšalių legionus. Dalis 
jaunų lietuvių, kuriuos vokiečiai 
jėga buvo sugaudę i pagalbinę 
vokiečių aviacijos tarnybą, pate
ko prancūzams i belaisvę. Buvo 
labai rimto pavojaus, kad jie gali 
būti jėga atiduoti sovietams. To
kių atsitikimu yra ir buvę. Pran- 
cūzaf ragino norinčius savanoriš
kai stoti i svetimšaliu legionus. 
Kad išvengus priverstinio grąži
nimo, dalis lietuvių belaisvių pa
sirinko nelengvą legionieriaus da
lia. Greit legionieriai buvo išvežti 
į Indokiniją ir išskirstyti po višą 
kraštą. '

Taip lietuviai legionieriai atsi
dūrė Indokinijoj.

Ilgesnį laiką apie juos nebuvo 
jokių žinių. Tik praėjusią vasarą 
vienas kitas legidnierius susirišo 
su Amerikos lietuvių spauda ir 
apibudino savo gyvenimą. Pra
džioje manyta, kad Indokinijoj 
atsidūrė tik vienas kitas lietuvis, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jų yra 

nurodo, kad jų nuomone de facto 
pripažinimas yra laikino pobūdžio 
ir atšaukiamas, o de jure pripažini
mas yra galutinis dr neatšaukia
mas. Tokio nusistatymo laikėsi ir 
Tarptautinės Teisės Institutas savo 
1936 m. Briuselio rezoliucijoj. (Lat- 
viešu Zinas, 1947. 1. 4).

žymiai daugiau. Vienas lietuvis 
legionierius jau turi tikrų žinių 
apie šimtą lietuvių legionierių, 
esančių indokinijoi. Susižinoti 
yra labai sunku, nes lietuviai yra 
išskirstyti ir gyvena daugumoje 
po vieną.

Štai ką patys legionieriai rašo 
apie savo: „Paskutiniuoju metu 
dėjau pastangų surasti ryšį su lie
tuviais, esančiais čia. Legione. 
Nors visi be galo išsimėtę po pa
saulį, bet jau sudariau ryšį maž
daug su šimtu vyrų. Daugelį jų 
aplankiau asmeniškai“.

Kitas legidnierius, Gediminas 
Žebertavičius, taipgi likimo nu
blokštas į Indokiniją, rašo: „Mū
sų pulke esame šeši lietuviai, bet 
irgi išsklaidyti po kuopas. Susi
tikti yra labi sunku, toli vienas 
nuo kito. Jei susitinki lietuvį, tai 
yra šventė. Kiek buvau sutikęs, 
visi skundžiasi nežino nieko apie tė- 
yvnę, šeimas ir pasaulį. Neturime 
jokios spaudos. Vakar gavau iš 
vieno legionieriaus 3 lietuviškus 
laikraščius — „Draugą“, „Keleivį“ 
ir „Laisvąją Lietuvą“. Tai pirmie
ji lietuviški laikraščiai dviejų me
tų bėgyję. Galite suprasti mano 
džiaugsmą.“

Toliau legionierius G. Žeberta
vičius pasisako gyvenęs Kaune ir 
už nestojimą i vokiečių kariuo
menę buvo išsiųstas i Pravieniš
kių priverčiamojo darbo stovyklą. 
Bolševikams ateinant, vienus ka
linius vokiečiai sušaudė, kitus iš
vežė ir aprengė rusų belaisvių 
uniforma. Dabar G. Žebertavičius 
gyvena Saigon mieste. Jo adresas 
toks: Leg. Žebertvičius Gedimi
nas 3 C-ie M-le 33.635 S.P. 53.341 
France, Exstreme-Orient.

Prasidėjęs Indokinijoj vietna
miečių tautelės didelis sukilimas 
prieš prancūzus neabejotinai ir 
lietuvius legionierius įtraukė į tų 
kovų sukūrį ir pasunkino ir taip 
nelengvą gyvenimą. Lietuviškas 
kraujas turi lietis ir tolimoj In- 
dokinijos žemėj, lyg savarųp kra- - 
šte jo būtų perdaug . . .

Kojinių fabriko „Cotton“ Kaune 
veikla

Praėjusiais metais sovietinėje 
zonoje vokiečių kalba leidžiamas 
laikraštis „Taegliche Rundschau“ 
141 nr. rašė apie Kauno kojinių 
fabriko „Cotton“ veiklą. Laikraš
tis fabriko veiklą nupiešė labai 
gražiai, ir padarė jį lyg ir pavyz
džiu. Tarp kitko „Taegliche Rund
schau“ taip apibūdino dabartinę 
„Cotton“ veiklą: „Cotton“ koji
nių fabriko paleistos dirbti aštuo- 
nios mašinos, vienu metu mez
gančios po 24 kojines. Sumontuo
tos dar 22 tokios mašinos. Ernus 
fabrikui veikti, kasmet numezga- 
ma milijonai geriausios rūšies ko
jinių. Penkmečio pabaigoje Lie
tuvos trikotažo fabrikai pajėgs 
numegzti aštuonis milijonus koji
nių per metus“.

Amerikos Lietuviu komunistų 
vadas A. Bimba savo viešnagės 
metu Lietuvoje taip pat lankėsi 
ir „Cotton“ kojinių fabrike. Jis 
savo įspūdžiuose rašo: „Cotton“ 
fabrike ne viskas taip gerai ir 
laimingai eina. Mat. fabrikas ga
mina moterims kojines iš natūra
laus ir dirbtinio šilko. Fabriko 
įrengimas buvo labai modemiš
kas, bet šiuo metu įmonė dirba 
labai menkai. Viena, neturi pa
kankamai žaliavos, o ir iš tos pa
čios neprityrę darbininkai dau
giau blogo, negu gero padaro; 
antra-vokiečiai pasivogė ir išsi
gabeno daug tam tikrų ratų, ku
riu jokiu būdu negali Kaunas pa
gaminti ir kurių Tarybų Sąjun
goje nepavyko gauti“.

9
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Ar Tu stovėsi nuo
šaliai abejingas?
Vargas vis labiau ir labiau beld

žiasi į mūsų duris. Ir brolių ameri
kiečių padedams, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius nebepajėgia atlikti 
visų jam gyvenimo statomų užda
vinių. Invalidai, seneliai, tautie
čiai buvę prievarta nacių kariuo
menėn suvaryti, o vėliau išgyve
nę žiaurų karo belaisvių likimą, 
besimokantis jaunimas (ypač stu
dentai), iš stovyklų išmestieji, yra 
tik dalis tų tremtinių, kuriems 
reikia kiekvienu momentu padėti, 
kurie kartais neturi nė skatiko 
kišenėje.

Ar nereikia sušelpti sunkiai Aus
trijoje vargstantį tautietį, kuris 
turi mokėti 90 šilingų už išlaikymą 
stovykloje?

Ar nereikia padėti tam DP teisių 
netekusiam tremtiniui, kuris nebe
turi už ką nė vokiškų kortelių 
išsipirkti. >

Ar nereikia sušelpti tų vargšų, 
kurie ne dėl savos kaltės kentėjo 
nacių pagalbiniuose daliniuose, o 
paskui daug mėnesių vargo kaip 
karo belaisviai?

Ar nereikia padėti gausioms šei
moms, našlaičiams, seneliams

Ar nereikia rūpintis ligoniais, 
kurių ligos sąskaitos kartais kelis 
kart viršija jų turimus paskutinius 
skatikus?

x
Ar nereikia šiepti studentų, ku

rių daugelis neturi lėšų nė rašo
majai medžiagai įsigyti?

Tai tik mažytė dalis tų klausimų 
kuriuos kiekvieno ir ypač dar šiek 

'liek skatikų turinčio tautiečio są
žinei stato pats gyvenimas.

Visus tuos klausimus galima po
zityvai atsakyti tik, paremiant L. 
R. Kr. piniginį vajų, įvykstantį 
1947. I. 6—II. 16.

dėtuvių tremtinių
^^spaudojpasKvatpus
ŠV. SOSTO DELEGATAS APIE 

ANGLŲ ZONOS LIETUVIUS
Anglų zonoj išeinąs lietuvių 

laikraštis „Lietuvių Žodis“ (11-12 
Nr) talpina pasikalbėjimą su Šv. 
Sosto delegatu lietuviams Vokie
tijoj ir Austrijoj kan. F. Kapočium. 
J. E. Delegatas visą mėnesį lankė
si po lietuvių stovyklas anglų zo
noj (aplankė 38 stovyklas) ir vie
toje susipažino su religiniais mo
raliniais lietuvių reikalais.

Paklaustas, kokioj padėty yra 
religiniai moraliniai lietuvių rei
kalai anglu zonoj J. E. Delegatas 
atsakė:

Daugelyje stovyklų radau 
įrengtas savas koplyčias su ga
na originaliais lietuviškos or
namentikos altoriais (ypač pa
žymėtinos Oldenburgo, Seedor- 
fo, Spakenbergo ir k. koplyčios, 
lietuvių dailininkų pieštais 
religiniais altorių paveikslais, 
iš kurių didžiausią įspūdį pa
darė p. Stančikaitės—Abraitie- 
nės Gross Hesep'ęj lietuviškoji 
Madona, einanti Lietuvos lau
kais. Daug kur stovyklose lie
tuviški kryžiai. Šitos lietuviš
kos šventovės yra kad ir vargo 
kūriniai, bet ilgesio poveikyje, 
įvedusios mus į grynai lietu
viško bažnyčių įrengimo stilių. 
Sakramentinė praktika dauge
lyje vietų apima beveik visus 
katalikus. Atrodo, kad kunigų 
uolumas ir Tėvo Bružiko dide
liu pasišventimu atliktos mi
sijos, o taip pat pačių pasauli- 
ninkų religijos vertės suprati
mas bus davęs tokių gražių 
vaisių. Girtavimo reiškinių, 
daugeliui žmonių įsijungus į 
darbą, beveik nepastebėti. Sei
mų moralė, išskyrus kai ku
rias liūdnas išimtis, yra verta 
pasigėrėjimo ir pasididžiavimo.

Tikimės, kad Tu, mielas tautieti 
pažiūrėsi ar negali paaukoti, kiek 
Tąvo išgalės leidžia.

MINISTERIS ŽADEIKIS DALY
VAVO PRIĖMIME PAS PREZI

DENTĄ TRUMANĄ
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Amerika“ savo 49 nr. rašo, kad 
Lietuvos ministeris Amerikoje 
pulk. Žadeikis dalyvavo priėmime 
pas prezidentą Trumaną. Dėl di
delio diplomatų skaičiaus į pirmą
jį parengimą buvo pakviesta tik 
pusė diklomatų. Lietuvos min. 
Žadeikis dalyvavo pirmojoj gru
pėj. Tame pat priėmime dalyvavo 
gen. Eisenhoweris, admirolas Lea
hy ir Senato bei Kongreso užsie
nių reikalų komisijų pirmininkai. 
Sis pakvietimas nepatiko „Prav- 
dai“, kuri dėl Lietuvos ministerio 
pakvietimo į oficialų priėmimą 
apkaltino Amerikos Valstybės De
partamento pareigūnus.

Dr. K. Grinius išvyko i Ameriką
Buvęs Lietuvos Respublikos 

prezidentas Dr. K. Grinius^ nese
niai atšventęs 80 metų amžiaus 
sukaktį, sausio mėn. 3 d. išvyko 
į Amerikos Jungtines Valstybes. 
Į Frankfurtą, kur Dr. K. Grinius 
gyveno, jo palydėti surinko vien
minčių būrelis. .

Amerikos Lietuvių Tarybos pa
stangomis ir privačių iniciatorių 
rūpesčiu New Yorke sudaryta 
speciali komisija Dr. K. Griniui 
sutikti. Į komisiją įeiną A. Deve- 
nienė, adv. K. R. Jurgėla, P. Ba
joras, adv.'S. Briedis. Dr. P. Da
gys, M. Kižytė ir rašytojas A. 
Vaičiulaitis.

Dalį lietuvių iš Tūbingeno nori 
iškeldinti

Prancūzų karinė vadovybė yra 
nusistačiusi iš Tūbingeno iškel
dinti DP asmenis. Sis iškeldini
mas liečia nemaža skaičių ir lie
tuvių. Neaplenkiamas nė konsu
latas ir kitos lietuviškos įstaigos. 
Paliekami tik studentai. Kur lie
tuvius ir kitus DP asmenis nori
ma perkelti, nežinoma. Manoma, 
iškeldinimas prasidės kovo mėn.

Pedagogai tiek darželiuose, tiek 
pradžios mokyklose, tiek gim
nazijose dirba didelį ir krikš
čioniškos dvasios ugdymo dar
bą. Nenuostabu, kad Anglų Zo
nos vokiečių ir kitų tautybių 
katalikų ar net protestantų ku
nigai ir vyskupai, su kuriais 
šioj kelionėj teko susidurti, 
reiškia didelį pasigėrėjimą lie
tuviais.

Bendrą lietuvių kultūrinę veiklą 
anglų zonoj J. E. Delegatas taip 
apibūdino:

Kultūrinė veikla „priklauso 
nuo stovyklų ir vietinių žmo
nių iniciatyvos. Nedidelėse 
stovyklose ir prie geriausių 
norų neįmanomas gyvesnis kul
tūrinis veikimas! Tačiau dides
nėse sotvyklose į kultūrinį gy
venimą įsijungia net patys ma
žiausieji vaikučiai, nekalbant 
apie pradžiokus ir gimnazistus. 
Įdomus, vertas dėmesio — Ang
lų Zonos stovyklų jautrumas 
save tinkamai x reprezentuoti 
prieš kitas tautas. Meno dar
bai, ypač liaudies meno darbai 
(Neustadto, Greveno ir kit.) su
silaukia užsakymų net iš pačios 
Anglijos. Kai kur, kaip Blom- 
berge ir Eutine yra susiburu- 
sios žymesnės meno pajėgos. 
Daugelyje vietų gana aukšto 
meniško lygio chorai ir an
sambliai. Viena, kuo Anglų Zo
na gali pasiskųsti, kad čia stin
ga vietinės spaudos ir apskri
tai spaudos. Daugelį meno ver
tybių, mano atsilankymo pro
ga, stovyklos teikėsi parodyti. 
Sitai man sudarė daug asmeni
nio džiaugsmo, už kurį šioje 
vietoje tariu — ačiū. Anglų 
Zona gali nesibaiminti, kad jų 
kultūrinis lygis būtų žemesnis 
negu kitų zonų.

(fcfahnynų

PRAŠO JAV KARIUOMENES 
APSAUGOS

Tokia antrašte latvių laikraštis 
„La t viešu Z i pas“, 1 (119) 
deda straipsnį, kuriame rašo:

Latvijos ev. liut Bažnyčios 
galva arkivyskupas T. Grin
bergs gruodžio mėn. paskutinė
mis dienomis įteikė JAV 3-sios 
armijos vadui gen. Kišui Hei
delberge raštą, kuriame nušvie
čiama latvių pabėgėlių padė
tis, kuri susidarė dėl nebaigia
mų UNRRA ir kariuomenės 
tikrinimų DP stovyklose. Ra’;- 
to nuorašai pasiųsti Europos 
ginkluotų jėgų viršininkui gen. 
McNarney Frankfurte ir JAV 
kariuomenės gen. štabo ■virši
ninkui gen. Eisenhoveriui ir 
poniai Roosevelt Vašingtone.

Savo rašto pirmoj daįy ar
kivyskupas nurodo, kad pus
metis, kai baltiečiai išvietinti 
asmens sistematiškai Ir pakar
totinai .tikrinami (skrininguo- 
jami) tiek UNRRA, tiek kariuo
menės. Taip, pav., didesnėje 
latvių kolonijoj Esslingene be 
vieno politinio patikrinimo dar 
buvę kariuomenės ir vienas 
UNRRA patikrinimas. Tų as
menų, kuriems pripažinta teisė 
gauti aprūpinimą iš UNRRA, 
identifikacijos kortelėse pažy
mėta „tikrintas“, arba „DP 
status pripažintas“ arba įrašy
ti šie abu pažymėjimai. Ap
skritai ir kitų DP baltiečių sto
vyklų padėtis yra panaši.

Kadangi pagal gaunamas ži
nias netrukus numatytas.. vėl 
naujas UNRRA patikrinimas, 
tai arkivyskupas nurodo kaip 
.faktą, kad begalinė tikrinimų 
akcija jau pati rodo nepavydė
tiną baltiečių DP padėtį, kuri 
šiandien yra susidariusi. Išme
timo priežastys neskelbiamos, 
o apeliacija taip pat praktiškai 
nėra įmanoma. Baltiečiai yra 
tos nuomonės, kad šios akci
jos tikslas yra DP problemos 
sprendimas visai pagal kitus 
principus.

„Visagalio vardu“? baigia ži
lagalvis sielų ganytojas, „aš jus 
nuoširdžiai prašau priimti bal- 
tiečius išvietintus asmenis, kaip 
buvo gen. Eisenhoverio metu, 
JAV kariuomenės apsaugon ir 
nutraukti šią begalinę akciją,

DP klausimais
— Kanada lengvina imigraciją 

Lengvatos emigrantams iš Europos 
įvažiuoti į Kanadą nuo sausio mėn. 
1 d. bus sudarytos beveik tokios 
pat, kokios buvo prieš karą, kai 
bus atidarytos įstaigos Paryžiuj, 
Briusely ir Hagoj.

Nuo sausio mėn. 1 d. kiekvienas 
imigrantas, kuris turi reikalingų 
kvalifikacijų, galės vienoj iš šių 
įstaigų gauti reikalingą leidimą.

Panašios lengvatos jau duo
damos Anglijos, piliečiams,

Tose Europos vietose, kur nėra 
jokios Kanados imigracijos įstai
gos, reikalingi ištyrimai bus atlie
kami ambasadų.

Didelis kliuvinys imigrantų įva
žiavimui yra okeaninis transpor
tas, kuris dėl karo pasekmių te
bėra nepatenkinamas. Tačiau ofi
cialūs šaltiniai tvirtina, kad ši 
kliūtis greit išnyks.

Specialių žygių dominijos vyriau
sybė imasi pagreitinti įvažiavimą 
į Kanadą pabėgėlių ir išvietintų 
asmenų, kurie turi giminių Kana
doje.

Pabėgėlių priėmimo politika bu
vo nustatyta .pradžioj praėjusių 
metų ir įsigaliojo gegužės mėn. 
Turį giminių Kanadoj pabėgėliai 
priimami į Kanadą, jei jų giminės 
Kanadoj apsiima juos išlaikyti ir 
duoti pastogę taip, kad jie nesu
darytų valstybei naštos.

Kadangi dauguma kalbamų as
menų gyvena pabėgėlių ir išvietin-

kuri jau tretį kartą pastarųjų 
metų bėgy pastato nekaltus bal- 
tiečius persekiojamų padėty“.

Raštą su f arkivyskupu taip 
pat pasirašė Esslingeno koloni
jos pirmininkas K. Kalninš.

TRYS MEMORANDUMAI
Latvių laikraštis „T e v z e m e“ 

Nr. 1—2 rašo:
„Latvijos pasiuntinys Vašing

tone dr. A. Bilmanis, susižino
jęs su pasiuntiniu K. Zariniu 
Londone, sąryšy su JT visumos 
susirinkimu, kuris įvyko New 
Yorke, įteikė eilę svarbių me
morandumų dėl laivių pabėgė
lių ir Latvijos valstybės suve
renumo.
Vienas memorandumas buvo 

įteiktas JT generaliniam sekre
toriui dėl latvių pabėgėlių padė
ties, teisių ir ateities. Gen. se
kretorius buvo prašomas šį me
morandumą perduoti atitinkamai 
JT komisijai, kuri sprendžia pa
bėgėlių likimą. Toliau pasiunti
nys prašo, kad

Latvių Centrinis Komitetas bū
tų laikomas latvių pabėgėlių 
atstovybe Vokietijoj ir kad su 
juo bendradarbiaujant būtų 
sprendžiami klausimai, kurie 
liečia latvių pabėgėlių gyveni
mą. Jis nurodo, kad latviai no
ri grįžti į savo gimtinę, bet tik
tai išlaisvintą nuo didžiųjų 

- jungo.
Antras memorandumas buvo 

įteiktas JT visumos susirinkimo 
delegacijų vedėjams dėl atstaty
mo Latvijos suverenumo ir tei
sių. Lydrašty pasiuntinys Bilma
nis remiasi JT statutu ir nuro
do, ,kad tokia padėtis, kokia da
bar yra Latvijoj, nėra pakenčia
ma bei leistina.

Toliau laikraštis rašo:
Panašius memorandumus taip 
pat įteikė Lietuvos ir Estijos 
pasiuntiniai.
Trečias memorandumas įteik

tas didžiųjų valstybių užsienio 
reikalų ministeriams dėl Latvijos 
teisių į reparacijas iš Vokietijos. 
Juo pasiuntinys Bilmanis nrašo 
nepriimti kokių nutarimų,

kurie galėtų pakenkti Latvijos 
valstybės interesams ir pareiš
kia, kad SSSR, kaip nelegaliai 
okupavusi Latviją, neturi tei
sės Latvijos atstovauti. .

tų asmenų stovyklose ir todėl ne
gali pasiekti imigracijos įstaigų, 
dominijos vyriausybė pasiųs į 
stovyklas specialias imigracijos 
delegacijas tyrimus pravesti vie
toje.

Kita šios programos fazė yra 
priėmimas į Kanadą 4.000 lenkų 
buvusių karių, kurių dauguma jau 
yra atvykę į Kanadą ir nori dirbti 
Kanados ūkiuose, o vėliau tapti 
piliečiais.

Emigrantams iš Europos, kurie 
nori įvažiuoti į Kanadą po sausio 
mėn. 1 d. bus statomi tie patys 
reikalavimai, kaip ir prieš karą — 
jie turi būti žemdirbiai dr norėti 
dirbti žemės ūky;; taip pat jie turi 
atitikti sveikatos ir būdo reikala
vimus ir turėti pakankamai pinigų 
išsilaikyti su šeima, kol įsikurs. 
(CDM, 12.26).

Amerikiečiai baigia sutvarkyti 
savo DP Austrijoj

Visų iš centrinės ir pietryčių 
Europos išvietintų asmenų, ku
riuos amerikiečiai rado Austrijoj 
karui pasibaigus, išaiškinimas 
yra netrukus baigiamas po 18 mė
nesių skausmingo tyrinėjimo.

Iš asmenų, pretenduojančių į 
I Amerikos pilietybę, 500 jau išaiš
kinti ir išsiųsti į JAV-bes, kai ku
rie su žmonomis, vyrais bei ma
žais vaikais. Panašus skaičius dar 
laukia laivų ar tvarko savo išva
žiavimo reikalus.

Pagal Amerikos gen. konsulo L. 
Frank pareiškimą, pinigai kelionei 
buvo paskolinti iš valstybės iždo, 
ir repatrijuojami daugumoj pa
sirašė pasižadėjimus juos grąžin
ti, jei giminės neprisiųstų reika
lingų pinigų.

Dauguma tų, kurįe atvyko į 
JAV-bes jau išpildo savo pasiža
dėjimus apsimokėti, ir daugelis 
nuostabiai greitu laiku gavo dar
bo. Didžiausias repatrijuojamų 
procentas yra ūkininkų, bet aps
kritai profesijų skaičius siekia 
apie du tuzinus. *

Dauguma repatrijuojamų sutiko 
laukti aiškinimo butuose, kuriuos 
jie patys susirado, ir tik nedauge
lis atvyko į DP stovyklas.

Pretendentai į Amerikos pilie
tybę, kurie iš JAV išvyko prieš 
40 metų ar daugiau ir per tą laiką 
buvo vieną ar du kartus ą Ameri
ką atvykę, buvo atiduoti CIC 
išaiškinti. Žymus jų skaičius buvo 
atmestas, nes jie tarnavo sveti
mose kariuomenėse, pav. Wehr- 
machte ar rumunų kariuomenėj, 
arba buvo davę priesaiką kitai 
valstybei.

Be naturalizuotų piliečių, kurie 
sudaro daugumą, norinčių grįžti į 
JAV dar yra apie 200 asmenų 20- 
25 m. amžiaus, kurie, kaip jie sa
ko, atvyko į Europą su savo tėvais 
krizio metais.

Tiktai apie trečdalį parinktų re
patrijuoti į JAV-bes kalba šiek 
tiek angliškai.

Amerikiečių zonos DP į Austri
ją buvo atblokšti iš kitų kraštų 
traukiantis frontui. Dauguma len
kų ir lietuvių buvo į čia nacių at
vežta kaip darbo vergai.

(NYHT, J^n. 4)

Argentinos delegacijos imigraci
jai oficialus kalbėtojas pareiškė, 
kad delegacijos ekspertai nuo at
vykimo į Romą dienos „nepertrau
kiamai posėdžiauja" ir jau yra 
pasiruošę pradėti derybas su italų 
vyriausybe.

Pranešama, kad sausio mėn. 7 d. 
delegacija . atidaro Romoj imigra
cijos biurą, pirmą šios rūšies Euro
poj, ir netrukus panašų Madride. 
Italijoj su italų imigracijos eksper
tų pagalba. delegacija rinks dar
bininkus, norinčius sukurti savo 
atęitį Argentinoj (UP, 1.1).

— Londone gruodžio mėn. 20 d. 
buvo baigtas Tarpvyriausybinio 
Komiteto Pabėgėliams šeštasis vi
sumos posėdis. Asmenims be tė
vynės ir pabėgėliams remti šešiems 
ateinantiems mėnesiams buvo pa- 
skirta šeši milijonai svarų ster
lingų. (NZ, 12.20).

— Senatorius Elmer Thomas, 
demokratas, pareikalavo baigti 
imigraciją į Jungtines Amerikos 
Valstybes „be rasės ir tautybės 
skirtumo". Savo pareiškime jis pa
sakė: „Mes jau pęr daug turime 
žmonių šiame krašte", tuo jis pas
merkė- Trumaho planą atidaryti 
Amerikos vartus pabėgėliams, 
įskaitant tūkstančius žydų.

Spalio mėn. prez. Trumanas, at
siliepdamas dėl žydų imigracijoą į 
Palestiną,pasakė, kad jis ruošiasi 
prašyti Kongrešą suliberalinti JAV 
įstatymus dėl priėmimo į JAV 
tūkstančius pabėgėlių.

Senatorius Thomas, kuris per 
paskutinę Kongreso sesiją nesėk
mingai bandė sulaikyti visokią 
imigraciją penkeriems metams, 
pareiškė: „Aš esu prieš imigraci
ją. Galima padaryti keletą išimčių, 
tačiau apskritai aš pasisakau prieš 
imigraciją, iki kol mes kiek dau
giau’ stabilizuosim savo ūkį, o tai 
gali pareikalauti kelių metų" 
(CDM, 12.28).

— Pietų Afrikos imigrantų parin
kimo komisijos pirmininkas gen. 
I. P. Devilliers sausio mėn. 15 d. 
lėktuvu išskrenda iš Pretorijos 
aplankyti Norvegijos, Švedijos, 
Belgijos, Olandijos, Italijos, ir Bri
tanijos ir tuo pradėti Pietų Afrikos 
imigracijos organizacijos darbą. Jis 
pareiškė, kad. pirmenybė bus duo
dama" inžinieriams, amatininkams 
ir kvalifikuotiems darbininkams". 
Be to „jis pridūrė, kad" prašymai 
bus svarstomi pagal kvalifikącijas, 
bet neatsižvelgiant ypatingai į ko
kį kraštą; tuo jis paneigė prane
šimą iš Romos, kad Pietų Afrika 
Italams imigramtams parūpins 
transportą. (NYHT, 1.6).

10



1947. I. 11. Nr. 2 (61) Žiburiai 11 psi.

— Britų oro ministerija prane
ša, kad tarp britų ir amerikiečių 
yra susitarta pasikeisti aviacijos, 
karininkais, kurie galės susipažin
ti su štabo metodai?, taktika, ap
ginklavimu ir tyrinėjimais. Pra
džioj bus pasikeista po 30-40 kari
ninkų. Šis skaičius vėliau galės 
būt didesnis, bet neviršys 100. 
Dauguma pasikeičiamų karininkų 
bus nuo Sparno komandierių (wing 
commander) iki skraidančių kari
ninkų (flying officer), o aukščiau
sias rango atžvilgiu bus pulkinin
kas (JAV) arba grupės kapitonas 
(britų). ' (CDM, 1. 3.)

— Vyriaušybės sluogsniai pat
virtino, kad JAV ir D. Britanija 
principe susitarė standartizuoti 
„kai kuriuos karinio apginklavimo 
reikmenis“. Yra numatoma stan
dartizuoti mažuosius ginklus, ta
čiau nėra išskiriama galimybė, 
kad gali būti siekiama standarti
zuoti visus ginklus. Abiejų val
stybių kariniai patarėjai esą „pra
dėję iš esmės ir eina savo keliu 
toliau“. Britų laikraščiai iš New 
Yorko praneša, kad JAV ir D. 
Britanija skubiai daro bendradar
biavimo sausumoj> ore ir jūroj 
planus, „jei jos būtų įtrauktos i 
kitą karą“. Pranešimuose iš New 
Yorko sakoma, kad abiejų Valsty
bių kariuomenės apmokomos ir 
apginkluojamos pagal standarti
zuotą sistemą ir galės veikti vie
noje vadovybėje.

Tvirtinama, kad šis dviejų val
stybių karinis bendradarbiavimas 
nereiškia, jog britai ir amerikie
čiai ruošiasi pasirašyti pilną kari
nį, ekonominį ir politinį susitari
mą, kuris pradėtų veikti, jei vie
ną šių valstybių būtų užpulta. 
Prancūzų laikraštis praneša, kad 
JAV ir D. Britanija tokią sąjungą 
pasirašys kovo mėn. 15 d. (NYHT, 
1. 3.)

— JAV atominės bombos tyrimo 
komisijos šefas mjr. gen. L. R. 
Groves pasitraukdamas iš šių pa
reigų pakartotinai pareiškė savo 
įsitikinimą, kad atominės bombos 
paslaptys yra užsieny pasklidusios. 
Paklaustas, ar jis manąs, kad kai 
kurios žinios apie atomą yra pa
tekusios i neteisėtas rankas, pa
sakė: „Tai neginčijama tiesa“ ir 
priminė Kanados šnipų bylą.

(NYHT, 1. 3.)
— JAV Atstovų Rūmų specia

lus komitetas pokario ekonominei 
politikai savo raporte primetė Ru
sijai ekonominio pavergimo, poli
tinio terorizmo, religinės priespau
dos .pasižadėjimų laužymo ir ka- 
nės galios troškimo kaltinimus. 
Šiuo reportu, kuris nuo Rusijos 
įstojimo į katą su Vokietija suda
ro aštriausią oficialią Rusijos kri
tiką JAV kongrese, reikalaujama, 
kad JAV-bės paremtų „pozityvią 
vadovybę“ Europos ekonominiuo
se reikaluose.

Kartu minėtas komitetas pabrė- 
šia, kad, jei Rusija naudoja Vo
kietijos fabrikus iš naujo apsigin
kluoti, tai Vakarų sąjungininkai 
turi visiškai atsisakyti nuo trijų 
didžiųjų Potsdamo susitarimo ir 
pareikalauti, kad rusai „visiškai 
evakuotų Vokietiją“. (CDM, 12.31)

— JAV kariuomenės ir laivyno 
ministerijos komisija tikisi iki 
ateinančio rudenio užbaigti smul
kų planą pramonei mobilizuoti 
atominio karo atveju. Tai būsiąs 
pirmas pokary sudarytas pramo
nės mobilizavimo planas, bet „dėl 
greito municijos ir pramonės kei
timosi, jis turės būti kasmet pri
žiūrimas“, nes „šiandien mes bom
bonešiams skaičiuojame gazoliną, 
o rytoj gal jiems bus'naudojama 
atominė energija“ (NYHT, 12. 26).

— JAV karo departamentas, no
rėdamas atkreipti Kongreso dė
mesį/prieš jam susirenkant išlei
do 24 psl. knygelę apie visuotinį

Naujus metus pradėjus 
žiemos šaltis sukaustė žalią, 
minkštą, patogų stadiono paviršių 
ir jau ištisai pridengė baltu snie
gu. Tuo pačiu jis išvarė ir pasku
tinį kantrų sportininką dar be- 
sportuojantį po atviru dangumi. 
Tačiau dėl to nusiminti netenka. 
Gal žiema bus priežastimi mūsų 
sportininkų glaudesnio bendra
darbiavimo, nes — kur ‘ daugiau, 
ten ir šilčiau. Tai gal ir sportinin
kai pritars šiai pilkai, bet gana 
teisingai gyvenimo taisyklei.

Na, kaip ten bebūtų, o žieminės 
patalpos reikalingumas prisiarti
no iki pat nosies. Gera buvo pa
vasarį ir vasarą. Ar vienam pa
saulio krašte ar kitam, ar vienoje 
pamiškės aikštėje, ar kitoje, spor
tininkai surasdavo sau erdvės ir 
patogumų tiek žaidimams, tiek 
įrankių gimnastikai pravesti. Žo
džiu, visokį suijianymąi įvykdavo.

Visai puiku, nes atrodo, kad tik 
keturi vėjai iš keturių pasaulio 
kampų geriausia supranta dy- 
pukų — sportininkų gyvenimą ir 
vargus, kada jiems reikia drebėti 
ir lankstytis prieš kolonijos vieš
pačius dalinant papildomą maistą, 
skiriant prie barakų statybos ir 
pan. Saldžias akis rodyti reikia ir 
prieš krautuvės svėrėją, kad vie
toj mėsos į kašę neigriūtų kaulas, 
kad kitų paskirtų gėrybių porcija 
per daug nenusmailėtų. Žodžiu, 
pastovumo, tiesios linijos nėra. 
Visi linksta ten, kur randa vieno
kių ar kitokių išskaičiavimų. Pra
dėjo linkti ir sportininkai į tą pu
sę, kur randa asmeninę naudą, 
toli nuo savęs palikdami bendrus 
lietuvio sportininko interesus.

Užteks visokių karčių prisimi
nimų. Nieko nepadės ir gražūs žo
džiai bei pagynimai, jei jų nely
dės darbai. Čia noroms nenoroms 
prieš akis visu' savo didumu sto
jasi mūsų Augsburgo kolektyvo 
„Dainava“ valdžia. Ji užprotoko
lavus jau šimtus posėdžių, daug 
gražių planų buvo išdirbus ant 
balto popierio, ne kartą kalbėjus 
apie sporto salės reikalingumą ir 
pan. dalykus. Tačiau praktiškai 
padarius ne per daugiausia.

Kiek yra žinoma, latviai turi 
žiemines patalpas, estai taip pat. 
Tik tie lietuvių sportininkai, tai 
jau atrodo ir gimę tam, kad tarp 
trijų besivaržančių užimtų trečią 
vietą.

Žinoma, tokiu atveju visai 
neaktualu nei sporto aikštės, nei 
kitos patalpos, nei sporto įrankiai, 
na, ir galų gale pats progresas. 
Visai aišku, kad šie keli palaidi 
žodžiai vienuose iššauks juoką, 
kituose pyktį. Tačiau visiems įtik

karinį apmokymą. Joje sakoma, 
kad 70% amerikiečių yra už vi
suotinį apmokymą, kaip geniausią 
priemonę išvengti naujo karo. 
Įspėjama, kad neginkluota Ame
rika būtų „riebiausias pasaulio 
grobis" ir sakoma, kad programa 
būtų tuojau pradėta vykdyti. 
„Atominė bomba nepadaro, kad 
kariuomenė nebūtų nereikalinga“, 
sakoma knygelėje: „Priešingai, ji 
dar labiau padidina apmokytų vy
rų reikalą. Karo pralaimėjimas 
nebegali būt matuojamas mūšių 
pralaimėjimo skaičiais. Dabar visa 
tauta yra įtraukiama; visuotinis 
apmokymas yra reikalingas gim
tojo krašto apsaugai“ (NYHT, 1.1.)

— Dėl skaitmeniškai per mažos 
kariuomenės atominiam karui JAV 
karo departamentas planuoja su
daryti „atitinkamos gynimo struk
tūros branduolį“ ir patiekti tai 
svarstyti kongresui.

„New York Times“ pareikšda
mas, kad karo departamento dar
be pirmasis žingsnis yra „katalo
guoti“ būsimą užpuoliką, rašo: 
„Kiekvienas laikraščių .skaitytojas 
žino, kad Rusija šiandien yra sti
priausia Europos tauta. Todėl yra 
logiška, kad kariuomenės gynimo
si planai turi būt sudaromi turint 
galvoj Rusiją. JAV ir Rusija žino 
baisią Rusijos kariuomenės jėgą, 
palyginus su skaitmeniškai silp
nomis amerikiečių okupacinėmis 
pajėgomis Europoj. Amerika ne

pajėgtų net kontinento prietilčio 
išlaikyti".

Ataka atominėmis bombomis, 
rabotinėmis raketomis, radioakty
viu gazu ir mirtingomis bakteri
jomis gali būt suderinta su milži
nišku žymiai gausesnės kariuome
nės puolimu prieš mūsų skaitme
niškai mažas pajėgas“, sakoma 
straipsny.

Karo departamentas turi savo 
dienos mobilizacijos planus. Jie 
žinoma, yra slapti. Tačiau yra fak
tas, kad kariuomenė (sausumos) 
nori mobilizacijos dieną turėti 
1.750.000 vyrų. Tai sudarytų pajė
gą pravesti apsigynimą, užimti rei
kalingas bazes ir sudhryftj pagrin
dą karo meto kariuomenei“. /

(C. D. M. 12. 27).

— Suomijos min. pirmininkas 
praneša, kad Sov. S-ga atidarė 
Porkkala sritį suomių geležinkelių 
susisiekimui tarp Helsinkio ir 
Turku ir taip pat pietryčių Suo
mijoj Saunos kanalą suomių jūros 
susisiekimui. Pagal taikos sutartį 
Rusija 50 metų nuomon gauna 
Porkkalos prietiltį į pietvakarius 
nuo Helsinkio pasistatyti jūros ba
zei. (CDM, 1. 2.)

— 140.000 amerikiečių karių yra 
palaidota II pasaulinino karo ka
pinėse Europoj, iš kurių 6.900 yra 
užregistruoti kaip „nežinomi“; 
14.000 tebėra neatkasti ir išblaš
kyti po visą kontinentą (NYHT, 
1. 1.)

SPORTAS
Red. V. Gerulaitis

ti sunku. Pastarieji save pateisinti 
griebsis argumento, kad negalir 
ma prieiti prie valdžios, kurią 
daugumoj sudaro latviai ir estai, 
o be jos pritarimo nieko neišeina. 
Jie nesupranta mūsų reikalų ar
ba, kitaip sakant, nenori suprasti. 
Kaip iš aprašymo matyti, išgyve
nom „sunkius laikus“.

Na, tai dabar, vyručiai, viskas 
tvarkoj. Galop ir valdžią turim 
savo. Vadinas atėjo galas visoms 
rietenoms ir nesutarimams, o su
sidarė puikios sąlygos dirbti ir 
sutvarkyti tai, ką „nepalankios 
valdžios“ trukdė.

Nevisiems tokia laimė, yra pa
žadėta, kaip vokiečiams. Tik jie 
vieni „moka“ tai, kas tūkstančius 
metų kurta, sugriauti, sunaikinti, 
jie tik vieni, o ne kiti, „moka“ ir 
atstatyti.

Aukštieji diplomatai jau seniai 
yra išdirbę formulę, kad tik Vo
kietija yra laidas Europos ger
būviui. Tik Vokietiją atstačius, 
ir visa Europa išbris iš skurdo 
klano (Schwabische Landeszei- 
tung).

Sportininkams lankstumo nie
kad netrūko, netrūksta jo ir šian
dien. Tačiau tie visokį atstatymo 
darbai „atsistojo“ jiems skersai 
Icelią. Įsijungimas į vokiečių ūkį, 
kuris taip dažnai visur yra links
niuojamas net ir skriningų anke
tose iki šiai dienai yra labai sun
kiai'„virškinamas''. Bet ką gi pa
darysi. Aplinkybių verčiami, bent 
dalimi jie pasilieka „klusnūs“ to
li siekiantiems aukštosios diplo
matijos dėsniams. Negalėdami įsi
jungti į jų ūkį, nesuprasdami, kaip 
atstatyti (nes patys negriovė), jie 
tik užėmė atitinkamą vietą vokie
čių sportininkų eilėse. Gaila, kad 
šiais Naujais Metais iš daugelio 
sekcijų gyvybės žymės yra paro
džiusi tik viena — stalo — teniso 
sekcija.

Čia: Meilus, Tėvelis ir Gerulai
tis, sustiprinę eiles Augsburgo 
stalo teniso klubo (T.T.C.), iš 4 
laimėtų taškų prieš Mūncheno 
rinktinę iškovojo ,3. Galima tie
siog pasakyti, kad jie sudarė' ir 
patį komandos branduolį. Tai ti
krai sveikintina ir gražu.

Tačiau dar maloniau girdėti, 
kad Mūncheno studentų pastan
gomis įkurtas Akademinis Lietu
vių Stalo—teniso sporto klubas, 
kuris užsibrėžė suburti pačias ge
riausias stalo—teniso pajėgas la
vinimui pastabumo, greitesnės ju
desių reakcijos, kovos dvasiu to
limesniam mūsų tėvynės vardo 
išpopuliarinimui per sportą.

Vasaros ir rudens sezonų metu 
nemažiau teko girdėti ir apie ki

gal būt, kiek per daug skambiu 
pavadinimu. Paprastai šitokiu pa
vadinimu užvardinami žymiai 
svaresni ir didingesnį muzikos kū
riniai. Giesmė parašyta tiek kom
pozicijos, tiek harmonijos atžvil
giu be ypatingų pretenzijų ir ne
sunkiai gali būti sugiedama bet 
kurio choro. (—S—)

ALF. DARGIS, LIETUVIŲ VE
STUVIŲ PAPROČIAI. Tai liuksu
sinis iliustruotas leidinys keturio
mis kalbomis. Tinka dovanoms 
užsieniečiams. Kaina 35 RM Pla
tintojams duodama nuolaida. Kny
ga galima gauti pas F. Klimatį 
ir Alf. Dargį, 20 Gottingen,, Ma- 
rienstr. 19.

Pranešimai
Pranešame, kad 1947 m. sausio 

25 d. Augsburge yra šaukiajnas 
Ateitininkų sendraugių suvažia
vimas. Suvažiavimas prasideda 
pamaldomis už mirusius, 8 vai. 
Toliau bus vienas priešpietiniš ir 
vienas popietinis posėdžiai. Jų 
metu be eilinių dienotvarkės 
punktų numatytos trys paskaitos, 
o vakare-bendras pobūvis su me
nine programa.

Sausio 26 d. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos ir bendra komunija.

Tą pačią dieną po pietų įvyks 
Vytauto klubo suvažiavimas, jų 
20- ties metų sukakties proga.

Į konferenciją nuo dešimties 
sendraugių ar didesnės dalies, 
kaip penki, renkamas vienas at
stovas. Atskirų kvietimų nebus 
siunčiama. Vykstą į konferenciją 
iš anksto praneša „Žiburių" re
dakcijos adresu. Atstovams nak
vynės bus parūpintos ir bus sten
giamasi pavalgydinti, bet kiekvie
nas pasiima kiek ir savo maisto.

Kitame pranešime bus duotos 
tikslesnės informacijos.
At-kų Sendraugių Centro Valdyba

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisijos pranešimas

Pranešame autoriams, leidėjams 
ir mokyklų vadovybėms, kad yra 
jau parengta spaudai, spausdinami 
arba išspausdinti šie vadovėliai ir 
kt. bendrojo pobūdžio knygos:

Leonardas Žitkevičius „SAU
LUTE DEBESĖLIUOSE", eilėraščių 
rinkinys vaikams (spausdina „Gie
dra" Kassely).

K. Meškauskas „STENOGRAFI
JOS VADOVĖLIS" (Ansbach).

Maironis „PAVASARIO BAL
SAI" (spausd. L. Viskanta Schwein
furt). ’

M. Bavarskag „KLAŪJŪNAS”, 
novelių rinkinys (Schweinfurt).

Alf. Sešplaukis „VOKIEČIŲ 
KALBOS SKAITYMAI" (aukšt. g- 
jų klasėms.

Dr. J. Balys.. „LIETUVIŲ FOL
KLORISTIKA" (ieškomas leidėjas).

Pranas Pauliukonis „NAUJŲJŲ 
AMŽIŲ ISTORIJA" (spausd. „Gie
dra Kassely).

A. Ribskio parengtas lietuviškas 
žodynėlis prie Chamber English 
History.
Sviet. Vald. Knygų Leid. Komisija

tas sporto šakas bei tų šakų at
stovus. Visi džiaugėmės, kad krep
šininkai žengia be pralaimėjimo, 
pasiekdami vis triženklių pasek
mių (per šimtą), kad Tendžio su 
Keturakių nepavijo net 15 jaunų 
skautų estatetė, kad Saldatis lai
mėjo mačą prieš Jakutį, kad Tė
velis daug galų įmušė ir pan.

Tačiau antra žiema, kaip pasi- 
gendam žiemos’ sporto atstovų. 
Ką gi veikia Ignąitis zu Zeikum? 
Juk jie taip pat randasi tremtinių 
tarpe. Argi jie galėjo taip greitai 
pasenti? O gal, pramatydami arti
mą grįžimą tėvynėn, pasiskyrė 
ministerių portfelius, ir jau jiems 
nebepatogu pasirodyti ant ledo?

Tačiau čia tik spėliojimai. Tuo 
mes netikime. Greičiausia jie, 
„atlietuvinę“ pavardes, sėdi Gar- 
mische ir ten išdarinėja visokius 
„vikrentasus“ ant ledo. Būtų iš 
tikro puiku. Iš to turėtų sekti ir 
pažanga.

O mes, mylintys žiemos sportą, 
norėtume juos matyti nors tokius, 
koki jie buvo Kauno ir Vilniaus 
čiuožyklose.

Neatsižvelgiant į sporto šakų 
įvairumus, Naujų Metų angoje 
norisi visiems sportininkams pa
linkėti nemiegoti ant pasiektų 
laimėjimų laurų, bet dirbti, pa- 
žangėti ir tuo pačiu tiesti kelią 
į nepriklausomą laisvą tėvynę.

V. Gerulaitis

Mūnchenas.
1945 m. spalio mėn. 17 dieną 

įsisteigęs Mūncheno Lietuvių 
Sporto Klubas „Gintaras“, š. m. 
sausio mėn. 2 diena dėl netin
kamų sporto ir žaidėjų gyvenimo 
sąlygų, nustojo egzistavęs.

Visą ši laikotarpi klubui vado
vavo Laugalis ir Cižauskas. 
Daugiausia veiklumo parodė 
„Gintaro“ krepšininkai, laimėda
mi trejuose turnyruose antrąsias 
vietas po mūsų reprezentantų 
(Kempteno „Šarūnas“), keturiuo
se turnyruose Mūncheno pirmą
sias'" vietas ir YMCA surengtose 
pirmenybėse UNRRA 5 Districto- 
aukso medalį. Ekipa iš viso tu
rėjo 74 rungtynes, iš kurių 60-lai- 
mėjo ir tik 14-pralaimėjo, iš jų 
5-rias Kempteno „Sarunui“. Ben
dras taškų skirtumas 3971—1866 
„Gintaro“ naudai. Per visą lai
kotarpį „Gintaro“ vardą yra gynę 
šie sportininkai: Grybauskas, 
Gružauskas. Ginčiauskas, Gailius, 
Bulionis, Bandžius. Beržanskis 
Br., Beržanskis J.’. Lauraitis, La
banauskas. Laugalis, Plelrys, Za
leskis ir Vakselis.

Nebuvo atsilikusios ir kitos 
sporto šakos, kaip futbolas, bok
sas, stalo tenisas, tinklinis ir leng
voji atletika.

Imant dėmesin, kad tai buvo 
gan gerai susitvarkęs ir narių 
tarpe susigyvenęs klubas, kuris 
savo pasirodimais ne kartą pra
giedrindavo tautiečių nuotaikas, 
nustojus egzistuoti mūnchenife- 
čiai dažnai pasiges to darnaus 
krepšinio penketuko ir jo vadovo 
Grybausko, kuris su ekipos šu
lais Gružausku ir Ginčiausku del 
nepakenčiamų gyvenimo sąlygų 
apleidžia Mūncheną ,..

Mūncheno Lietuvių Spcrto Klu
bas „Gintaras“ nuoširdžiai dėko
ja visiems tautiečiams, prisidėju- 
siems prie klubo veiklos, o ypa
tingai Augsburgo futbolistams: 
Tėveliui, Jeršovui, Kėvalaičiui, 
Saldainiui ir Simučiui už 
aktyvią parama svarbiose rung
tynėse. „Gintaras".

Skelbimas
Reprezentacinė krepšinio ko

manda „Šarūnas*-' praneša, kad 
nuo pr. m. gruodžio mėn. 16 d. 
Edmundas Vengianskas koman
doje jokių pareigų nebeeina. Vi
sais reikalais prašome kreiptis 
į komandos reikalų vedėją S. 
Mackevičių sekančiu adresu: 
Kempten (Allgau), SchloBkaseme 
(Litauisches Lager), Block II. 
75 kamb.

Atsiusta paminėti
DE PROFUNDIS. Jonas Zdana

vičius. Giesmė mišriam chorui su 
vargonais. Išleista Minties-Mem- 
mingeri, 1946 m. Kaina RM, 3.—.

Tai 20 taktų giesmė mišriam 
chorui su vargonų pritarimu ir,

Spaudos platintojų žiniai
Pranešame, kad netrukus papil

domai visoms stovykloms išsiun
čiame trūkstamus 1947 m. kalen
dorius.

LEIDYKLA „ATŽALYNAS“'

Paieškoj i mai
UNRRA’os paieškojimų įstaiga, 

Arolsen prie Kassel’io, ieško se
kančius asmenis:

Milos Jono, 74 metų, gyv. Dauk- 
niškiuos, Milos Voldemaro, 3o 
metų, gyv. Daukniškiuos, Milienės 
Elzbietos, 58 metų, gyv. Daukniš
kiuos, Miškinienės Adelės, 39 me
tų, iš Geroj, Motekaičio Jono, 32 
metų, Nakučio Mykolo, 43 metų, 
Narbuto Petro, 32 metų, gyv. Vil
niuj, Narbuto Povilo, 30 metų, 
gyv. Kaune. Motekaičio Vlado, 
42 metų, iš Looben, Narkio Po
vilo, 24 metų, iš Mažeikių.
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Politiniu įvykiu paraštėje
Karo meto pabaiga JAV

Su Naujaisiais Matais Jungti
nėse Amerikos Valstybėse pasi
baigė specialūs įgaliojimai, ku
riuos karo metu kongresas buvo 
suteikęs prezidentui. Tokiu būdu 
JAValstybėset formaliai pasibai
gia karo meto padėtis. Tarp ypa
tingųjų prezidento įgaliojimų bu
vo teisė konfiskuoti ir atiduoti 
vyriausybės žinion karui reika
lingas įmones, jeigu jose grėsė 
kilti streikai.

Vienas žurnalistas spaudos kon
ferencijoje paklausė prezidentą 
Trumaną, ar kartu su visomis ki
tomis karo meto institucijomis 
nustos veikti ir britų-amerikiečių 
generalinių štabų bendras komite
tas. Prezidentas atsakė, kad tasai 
komitetas dar pasiliksias koki 
pusmetį.

Maskvos konferencija *
Maskvoje jau intensyviai ren

giamasi keturių užs. reik, ministe- 
rių konferencijai, kuri* tenai pra
sidės kovo 10 d. Britu laikraštis 
„Observer“ rašo, jog sovietai, 
atrodo, stengiasi palaikyti taikin
gą nuotaiką, kuri susidarė New 
Yorke praeitu metų pabaigoje. 
Maskvos diplomatiniai sluoksniai 
pabrėžią, kad derybose dėl Vo
kietijos ir Austrijos aktingai da
lyvausiąs ir sovietu delegacijos 
darbus prižiūrėsiąs pats Stalinas. 
Jie, matyt, nori sudaryti įspūdį, 
kad Stalino dalyvavimas turės 
palankiai atsiliepti konferencijos 
darbuose. Dar New Yorke Višins
kis prasitaręs, kad nuolatiniai 
Stalino raginimai Molotovui būti 
nuolaidesniam pagaliau privedę 
prie atmosferos pasikeitimo drau
giškesne prasme. Stalinas jau 
esąs visiškai sveikas ir visus 
valdžios siūlus laikąs savo ran
kose.

Prie konferencijos atmosferos 
pasręngimo prisideda ir britų ge
neralinio štabo viršininko marš. 
Montgomery kelionė į Maskvą. 
Kalbama net apie britų ir sovietų 
štabu susitarimą, kuris, anot 
„People“, tikrai laiduosiąs taiką 
20 metų. Ir šiuo atžvilgiu inicia
tyva išeinanti iš Stalino.

Bernard Baruch,
šiomis dienomis pasitraukęs iš 
Atominės Energijos komisijos kaip 
JAV atstovas. Savo pasitraukimo 
rašte prez. Trumanui jis rašo: „Aš 
nematau jokio pagrindo, kodėl šis 
kraštas (JAV) turi nutraukti ato
minių bombų gamybą, mažiausiai 
iki kol bus sutartis patvirtinta. — 
Aš atkreipiu jūsų dėmesį į reikalą 
išlaikyti atomo paslaptį.” (NYHT, 
61).

Amerikos spaudoje pasirodė 
neoficialių žinių, kad „didieji“ esą 
nutarę Lietuvos klausimą kelti 
kartu su Vokietijos sienų proble
ma. Žinios šaltiniai kol kas neaiš
kūs, ir ji priimtina su visu at
sargumu.

Gen. Clay, kuris nuo kovo mėn. 
15 d. yra paskirtas Vokietijos kari
niu valdytoju ir amerikiečių kari- 
nomenės Europoj vadu vietoj gen.

Mc Namey

Už geležinės uždangos
Svarus politinis ir ekonominis 

britų savaitraštis „The Econo
mist“ 1946. XII. 28 įsidėjo platų 
savo korespondento pranešimą 
apie padėti Baltijos valstybėse. 
Pranešimas pagrįstas pačių sovie
tų pranešimais. „The Economist“ 
konstatuoja, jog „maža tautų taip 
žiauriai nukentėjo, kaip trys Bal
tijos respublikos“. Vien 1945 m. 
pradžioje iš Lietuvos išvežta 
83.000 „savanorių“ dirbti Rusijoje; 
jų likimas esąs žmoniškesnis pa
lyginti su likimu tų. kurie kaip 
„nepatikimi“ išgabenti į Sibiro ir 
Arktikos sritis. Vietoj deportuo
tųjų vietos gyventojų Estija. Lat
vija ir Lietuva kolonizuojamos 
rusais; „The Economist“ žiniomis, 
į Kauną atgabenta per 20.000 ru
sų, į Vilnių daugiau kaip 40.000, 
O Talinas. 1939 m. turėjęs 190.000 
gyv., planuojamas išplėsti ligi 
500.000 gyventojų. Jie visi būsią 
atgabenti iš Rusijos. „Jeigu baltų 
deportavimas ir rusų importavi
mas taip eis keletą metų, tai tau
tinis Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
charakteris galutinai pranyks“, 
rašo „The Economist“. Greičiau- 

I šia, kad Maskva to ir siekia“.

Laikraštis priduria, jog „visame 
tame siaube nėra jokios vilties“. 
Jis taip pat pastebi, kad „JAV ir 
D. Britanija Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo i Sovietų S-gą 
niekada nėra pripažinusios.“

Akcija prieš gen. Franco
Britų ir amerikiečių spauda 

sveikina žinią, kad demokratinės 
ispanų partijos be komunistų ir 
karlistų (monarchistų) — susitaru
sios dėl bendro veikimo Franco 
režimui nuversti ir laikinajai vy
riausybei sudaryti. Jeigu ši žinia 
pasitvirtintų, jungtinės tautos jau
stųsi atpalaiduotos nuo reikalo 
pačios ką nors daryti Franco re
žimui likviduoti. Atrodo, kad įga
liotųjų ministerių atšaukimas bus 
didžiausias žygis. Bet ir ši akcija 
nesutartinė, nes pvz. Argentina 
rengiasi paskirti nauja ambasar- 
dorių Madride. O daugiau ką da
ryti aiškiai nenorima.

Ta prasme būdingas britų dar- 
biečių atstovo parlamente Renal
do Chamberlaino pranešimas apie 
savo tyrinėjimus Ispanijoj 1946 
m. pabaigoje. Chamberlainas 
„Spectator“ laikrašty rašo radęs 
Ispanijoj maisto nepriteklių ir 
juodąją rinką — net gal netaip 
išbujojusia kaip kituose Europos 
kraštuose. „Bet šių metų javų ir 
alyvos derlius’ Ispanijoje buvo 
puikus, davinys jau padidėjo, ir 
žmonės laukia naujo pagerėjimo. 
Nereikia užmiršti rašo Chamber
lainas, kad pastaraisiais metais 
Franco ypatingai stengėsi page
rinti darbininkų sąlygas. Jis įvedė 
arba patobulino toli siekiančias 
socialines priemones — draudimą 
nuo ligos, nelaimingų atsitikimų 
ir senatvės, įrengė geras ligoni
nes bei klinikas ir t. t. Bilbao, 
Burgose ir kitur aš mačiau pui
kius naujus namus, kuriuos dar
bininkai nuomoja žemomis kai
nomis. Mums gali nepatikti, kam 
jis tai padarė, bet būtų kvaila ne
paisyti, kad jis daug padarė su 
darbininkais susiderinti. Madride, 
Barcelonoje, Bilbao apylinkėse aš 
atvirai ir laisvai išsikalbėjau su 
darbininkais, amatininkais, namų 
šeimininkais, ir nė vienas jų ne
pritarė išorei intervencijai, vis 
tiek, ar tai darytu Giralio, ar ku-

Lietuvos partizanai veda atvira 
kara pries raudonąja armija

Tokia antrašte didelis britų dien
raštis „C. Daily Mail"'(I. 5. d.) 
pirmame puslapy deda savo spe
cialaus korespondento pranešimą, 
kuriame rašo: x

„Per 10.000 ginkluotų partizanų 
veda atvirą karą prieš rusų kariuo
menę Lietuvoje.

Baltai ir Baltijos vokiečiai, at
vykę į britų zoną pasakoja apie 
veiklą šios pogrindinės kariuo
menės, kuri turi tris generolus ir 
susideda iš lietuvių lenkų ir apie 
1000 vokiečių.

Kasdien įvykstd užpuolimų ant 
geležinkelių stočių ir mažų raudo
nosios armijos ir rusų policijos da
linių; dažnai įvykdomos ir dides
nės akcijos. Pav., neseniai buvo 
užpultas 5.000 gyventojų miestas, 
iš kuris raudonosios armijos 150 
vyrų buvo išvyta, ir maisto bei 
municijos atsargos paimtos.

Žiaurios priemonės taikomos pra
nešėjams, kurių ištisą šeimą parti
zanai išžudo.

Raudonosios armijos aštuonios 
divizijos kariauna prieš partiza
nus, kurie operacijų pertraukų 
metu išsiskirsto ir slepiasi miškuo
se ir kaimuose.

Keletą partizanų neseniai buvo 
paimta į nelaisvę, nors jiems yra 
įsakyta nusišauti, kad išvengus 
snėmimo. Du buvo priversti pasa
kyti vardus kaimų, kuriuose jie 

ri svetima vyriausybė. Jie nebe
nori kraujo ir nepriteklių. Ar 
dera už tai juos peikti?“

Kautynės Indokinijoje
Prie gausių Prancūzijos vidaus 

sunkumų prisideda neramumai 
Indokinioje, kurie išsiplėtė į kru
viną maištą. Nuvykęs užjūrių te
ritorijų ministeris Moutet tikisi 
laviną sulaikysiąs, bet ji įsibėgė
jusi gali su savim nunešti visą 
prancūzų užjūrių imperiją. Tatai 
mato ir patys prancūzai.

„New York Herald Tribūne“ 
kaltina prancūzus, kad jie nei 
praeity, nei dabar neparodė dide
lių sugebėjimų dorotis su tauti
niais Azijos tautų siekimais bei 
išpildyti jų troškimą, kad būtų 
pagerintos ūkinės sąlygos. Galų 
gale prancūzai Indokinijoj gali 
netekti visko, ką turi“. Britai In
dijoje ir Burmoje ir olandai In
donezijoje pasielgę kitaip — jie 
skaitėsi su tuo, „kas neišvengiama 
Azijoje ir kas jiems galutinėje 
sąskaitoje gali mažiau kaštuoti 
kaip prancūzams.

Argentinos „imperializmas“
Neperseniausiai Argentinos vy

riausybė pasiskelbė ketinanti įsi
leisti 4.000.000 imigrantų iš Euro
pos, pirmon galvon iš lotyniškųjų 
kraštų. Veik tuo pačiu metu Ar
gentina nutarė investuoti Čilėj 
700.000.000 Argentinos pezų (apie 
160.000.000 JAV dolerių).' Tiedu 
reiškiniai rodo ambicingą Argen- 

I tinos užsimojimą išugdyti savo 
gamtos turtų išnaudojimą ir pasi
imti Pietų Amerikos tautų poli
tinį ir ūkinį vadovavimą. Britų 
„Truth“ rašo, jog dinamiškai sa
vo planus realizavusi. Argentina 
gali ne tik išstumti vyraujančią 
JAValstybių įtaką iš Pietų Ameri
kos, bet ir konkuruoti su JAVal- 
stybėmis dėl viso Vakarų pusru
tulio vadovavimo. Tatai, be abe
jo, tolimesnės ateities dalykas, 
tačiau jau pasigirsta spėjimų apie 
ateinanti „Pietų Amerikos šimt
metį“. Pietų Amerikoje, be Ar
gentinos prezidento Perono, yra 
ir daugiau politikų, kurie tokias 
svajones puoselėja ir pagal jas 
kala savo planus.

slėpėsi, ir abiejų kaupu gyventojai 
buvo išvežti į Sibirą.

Partizanai žudo kiekvieną belais
vį, kuris patenka į jų rankas, ta
čiau neseniai du raudonosios ar
mijos karininkai pasakė, jog jiems 
pavykę įrodyti, kad jie buvo anti- 
komunistai ir dabar jie kovoja 
drauge su partizanais."

Vyriausybės sudarymo sunkumai Prancūzijoj
(New York Times Oversees Weekly)

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ PARTIJOS ATSI
ŠAUKIMAS I KRIKŠČIONIŠ

KĄJĮ PASAULĮ
Didžioji Amerikos spauda gra

žiai paminėjo Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partijos išleistą 
atsišaukimą krikščioniškajam pa
sauliui. Atsišaukime prašoma, kad 
Lietuvai būtų suteikta laisvė ir 
teisingumas. Krikščionys demo
kratai prieš visą pasaulį pasmer
kia žiaurumus, dabar vykdomus 
Lietuvoje „kardu ir ugnimi“.

Visų kenčiančiųjų lietuvių var
du kreipiamasi į krikščioniškąjį 
pasauli prašant padėti prislėgtai 
lietuvių tautai.

— Savo tylėjimu neleiskite jai 
pražūti, nes yra atvejų, kur tyla 
prilygsta nusikaltimui! — skundo 
balsu skamba atsišaukimas.

Atsišaukimo pabaigoje Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partija 
prašo kitų kraštų krikščionis pa
dėti lietuvių tautai atgauti savo 
nepriklausomybę.

Savaitė pasauly.
— Amerikiečių karinės valdžios 

pareigūnai praneša, kad jungtinės 
amerikiečių—britų zonos bus pri
verstos padaryti pinigų reformą, 
jei kovo mėn. Maskvoj nebūtų su
sitarta dėl centrinės vokiečių vy
riausybės. (NYHT, 4.1)

Gerb. Skaitytoju 
dėme siui

Dėl elektros energijos suvaržy
mų „Žiburiai" tuo tarpu išeina 
pavėluotai. Susitvarkius elektros 
tiekimui, tikimės vėl galėsią gerb. 
Skaitytojams laikraštį reguliariai 
siuntinėti. Administracija.

Aukokime i skurdą patekusiems tautiečiams
L. R. Kryžiaus piniginis vajus
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