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Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio 

Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie šešupėlio 
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!

J. Girnius

Zmoniskumas musu istorijos 
didvyrinio didingumo versmė

Ligšiol*) plėtotąją lietuvio dva- šiandieną! Ir tačiau — esame tai- 
sios analizę tenka dar papildyti ki tauta. Tiek didžių- kovų esame 
mūsų istorijos teikiamu liudijimu. _’ *
Ir būtent, laikome šitą papildymą 
esant reikalingą >dėl to, kad kol 
kas žmoniškumą labiau ryškino
me tik kaip vidinį atskiro asmens 
nusiteikimą. Lygiai betgi svarbu džiaugsmo 
atskleisti ir tai, kaip šisai huma- 1
nistinis nusiteikimas išoriškai ap- 
sire'šk’a, kokią kolektyvinę tau
tos laikyseną jis suformuoja. Va
dinasi, jei ana skirsnelį skyrėme 
humanizmui, kaip lietuvio gyve- 
nimožiūrai, tai šį skirsnelį skirsi
me humanizmui, kaip lietuvių 
tautos istorinės laikysenos vers
mei.

Ir būtent, lietuvio dvasioje glū
dįs žmoniškumas mūsų tautos is
torijoje objektyvuojasi idealisti
niu principingumu, kuris visai 
mūsų istorijai suteikia didvyrinio 
didingumo ženklą. Šitai liudija ir 
mums patiems, ir svetimiesiems 
visi mūsų istorijos puslapiai; tiek 
senoji kunigaikščiiį istorija, tiek 
vėlesniųjų metų sukilėlių, knyg
nešių, savanorių, suvalkiečių ūki
ninkų, pagaliau rezistencinių par
tizanų žygiai; tiek tos kovos, ku
rias'didingai laimėjome, tiėk tos, 
kurias tragiškai pralaimėjome. 
Niekada nestokojome herojinės 
drąsos mūsų laisvę ir teises ginti 
visu mirties nebijančių didvyriš
kumu.

■Didvyriška mūsų istorija, ir ta
čiau ne imperializmu ir ne milita- 
rizmu, ne jėgos siekimu ir ne 
ginklo garbinimu, o tik narsiu 
savo laisvės gynimu.

Mylime savo laisvę, bet kaip 
tik dėl to gerbiame ir kitų laisvę. 
Imperialistinis noras svetimie
siems viešpatauti mums svetimas. 
Tiesa, buvome kunigaikštiniu 
laikmečiu sukūrę didžiulę jimpe-’ 
riją. Tačiau aną didžiąją nuo jū
ros iki jūros valstybę kurti mūsų 
kunigaikščius skatino ne plikas 
imperialistinis noras kaimynus 

* pavergti, o gilesnė pačios lietuvių 
tautos išlikimo būtinybė. Eiti į 
Rytus mūsų kunigaikščius vertė 
reikalas chaotiškai išsklaidytas 
rusų jėgas sutelkti prieš germa
nizmo bangą iš Vakarų. Aiškiai 
tai liudija tolerantiška politika, — 1 
ypačiai nuostabi anais viduram- 1 
žinio fanatizmo amžiais —, kurią ' 
lietuviai vedė užimamuose kraš- 1 
tuose. Nesistengė lietuviai užim- ' 
tųjų pavergti, bet lygiai ir patys, 1 
vėliau svetimųjų užimti, nesileido J 
pavergiami. Lietuvis, kaip anks- 1 
čiau iškėlėme, ir išoriškai paverg- ---------
tas. . savo viduje išlieka laisvas kaiP žmogus, ir todėl kiekvienas 
žmogus. Laisvės sąmonės jis ne
praranda nė vergijos pančiuose.

Esame didvyriška tauta ne mi- raas ~ . 
litaristiniu jėgos kultu, o tik mo- 
kėjimu didvyriškai kovoti. Ne- negina jos , -- -.
mylime karo, bet prireikus moka- didvyriškumo credo, kuri skelbia 
me kovoje mirti didvyriais, nes musU Laisvės varpas.
žinome,, kad yra dalykų, vertin- Iš tiesų, kam manasis lietuvio 
gesnių ir už pačią gyvybę, — lais- nusistatymo į ginklą ryškinimas 
vė ir tiesa. Liudija tai senosios is- atrodytų per daug abstraktus, te- 
torijos kronikos, liudija tai ir prisimena mūsų Karo Muziejaus 
------------------ žuvusiųjų gerbimo apeigas ir te-

•) Žiūr. J. Girniaus str. „Lietu- palygina jas su atitinkamomis, 
visko charakterio problema“, „Ži- pvz., vokiečių apeigomis prie 
burių“ Nr 8 (67). Ehrendenkmal berlyniškėje Unter

garbingai kovoję ir galėtume tei- 
sėca: d dziuotis, tiek daugeliu gar
sių žygių, bet gavo dainose dai
nuojame ne juos, o tiktai švel
niuosius meilės ilgesio, jaunystės 
J"---—■) ar tėviškės grožio 
jausmus. Dainuojame: „man ne
reikia kareivėlio, man tik reikia 
artojėlio“, nors ir žinome, kad 
„nenešiojęs šautuvėlio, nebus ge
ras artojėlis“.

Tas ir yra lietuviškojo didvy
riškumo išskirtinis charakteris,

den Linden (Tautos dvasia viskuo 
lygiai sugestyviai apsireiškia — 
net ir apeiginiu ceremonialu!). 
Kai vokiškąsias Nežinomojo Ka
rio apeigas supo triumfališka, bet 
šalta patetika, tai lietuviškąsias 
— intymi, žmogiškos šilimos ku
pina mistika. Šitaip nuteikia jau 
pati vienų ir antrų nežinomojo 
kareivio poilsiui parinkta buvei
nė. Vokiečių nežinomasai kareivis 
įmūrytas į plikų sienų granitinį 
ketvirtainį — šaltą halę. Lietuvių 
nežinomasai kareivis ilsisi po at- 
v u dangum', rūpinto j etiškųjų 
kryžių paūksmėje, rožių sodo 
aplinkoje. Atitinkamai skirtingas 
ir jų gerbimas. Vokiškąjį ceremo
nialą skanduoja aštrus prūsinio 
žingsnio aidas, iškilminga karinio 
maršo rūstis ir agresyviu grasini
mu skambąs „Ueber alles“ ... Tuo 
tarpu lietuviškąją pagarbą dėl 
laisvės žuvusiajam išreiškia lėta

giška. Reta kuri tauta ėjo savo 
istorijoje tokį kančių kelią, kaip 
mes. Po trumpo kunigaikštinio 
kovų dėl laisvės meto patekome j 
ilgus priespaudos šimtmečius. 
Tiek dažnai ir tiek gausiai gėrė 
Lietuvos žemė savo gynėjų krau
jo upelius, ir tačiau, atrodo, šitas 
kraujas tekėjo veltui. Amžinosios 
Lietuvos vardan kovėsi 19/20 me
tų savanoriai, — ne tam, kad vos 
po dvidešimties metų aziatinis 
siaubas vėl siaubtų mūsų šalį. 
Amžinosios Lietuvos vardan krito 
41 metų birželio mėnesio akty
vistai, — ne tam, kad jų gyvybių 
aukomis atstatytasai Lietuvos su
verenumas vėl būtų užgniaužtas 
vos po pusantro mėnesio. Amži
nosios Lietuvos vardan buvo 
kankiniškai mirštama koncentra
cijos stovyklose, — ne tam, kad 
Lietuvos skausmo šauksmas būtų 
negirdomis sutinkamas, garsiai

1905 m. revoliucijos nebūtume pa- 
yertę tautiniu sąjūdžiu, jei 19/20 
metais nebūtume savanoriais be
viltiškai gynęsi nuo priešų visais 
frontais, — būtų didelis klausi
mas, keliuose dar mūsų rusentu 
Lietuvos gyvybė.

Kuria tad prasme paradoksiš
kai sakome, kad mūsų istorija yra 
tragiška ne nežiūrint, bet kaip tik 
dėl mūsų didvyriškumo?

Ta prasme, kad didvyriškumas 
ir tragiškumas yra neišskiriami, 
kad ir mūsų didvyriškumo, ir mū
sų tragiškumo versmė yra ta pa
ti, — žmoniškumas. Iš tos pačios 
žmogaus nelygstamo vertingumo 
sąmonės plaukia ir ta laisvės mei
lė, kuri teikia mums didvyrinę 
ryžt|, ir ta tiesos meilė, kuri mus 
verčia kovoti, net jei kova būtų 
ir beviltiškai tragiška. Turiu gal
voje tiesos meilės žodžiu’ idealis
tinį nusiteikimą vadovautis ne 
naudos, o tiesos principu. Šitas 
nusiteikimas ir daro lietuvį prin
cipų žmogumi, svetimą oportunis- 
tiniam realizmui. Gi principiškai 
tiesaus žmogaus ar tautos likimas 
visada tragiškas, nes kupinas ko
vų ir tuo pačiu*sklidinas aukų.

Tai, ką laikome teisinga, gina
me atviroje kovoje, nors, gal būt, 
oportunistiniu lankstumu ir būtų 
galima tikėtis išvengti vienos ar 
kitos aukos. Nemokame būti „rea
listiški“. Neraudonėjome ir neru- 
dėjome, kaip realistiškesnieji 
kraštai. Nemokėjome lenkti gal
vos prieš neteisybę. Mūsų galvos 
perdaug tiesiai iškilusios, kad pa
jėgtume pagal kiekvieną vėją 
siūbuoti. Mūsų širdys perdaug jau
trios neteisybei, kad galėtume, 
užmerkę akis ir užkimsę ausis, 
neteisybę toleruoti. Mūsų krūti
nės visada buvo atviros visiems 
okupantiniams kirčiams. Ar nesa
me šalia lenkų vienintelė nacii; 
okupuota tauta, iš kurios nė (!) 
rudasis teroras neišspaudė nė • 
vieno SS legiono?!

Pašaliečiui tokia mūsų laikyse
na gali atrodyti tiktai užsispyri
mu, tiktai realizmo stoka. Iš tiesų, 
nėra abejonės, kad lanksčia prisi
taikymo politika būtume galėję 
Išvengti ne vieno smūgio. Ar bu
vo prasminga keturiasdešimt me
tų rizikuoti S’biru vien dėl užsis
pyrimo neatsisakyti lotyniškojo 
raidyno? Ar buvo prasminga, ne
turint jokio kito ginklo, kaip 
„Dievas mūsų prieglauda ir sti
prybė“, priešintis Kražiuose įsiu- 
tusiems caro žandarams? Ar buvo

deklaruojant tautų laisvę. Ir ar ne prasminga ilgą laiką vien protes- 
amžinosios Lietuvos vardan mirš- to zenklan atsisakyti bet kokių 
tama šiandien — mirties tyloje? santykių su Lenkija. „Ar buvo 

Kodėl? Kodėl mūsų istorija to- prasminga* ... galėtų "pasalie- 
kia skaudžiai tragiška, nežiūrint tis stebėtis visa mūsų istorija, 
viso mūsų didvyriškumo? Neras- Ir 'tačiau tokia, pašaliečiui ne 
čiau į šį klausimą kito atsakymo, kartą sunkiai suprantama mūsų 
kaip šį: — mūsų istorija yra tra- laikysena nėra tiktai paprastas 
giška kaip tik dėl mūsų didvyriš- užsispyrimas, kaip iš karto galėtų 
kūmo. pasirodyti. Užsispyrimu tegalima

Ne „nežiūrint“, bet „kaip tik vadinti aklą kietumą. Tuo tarpu 
dėl“, suprantama, ne ta prasme, mes užsispiriame ne dėl to, kad 
kad tarsi būtume turėję laimin- norėtume siena kaktą pramušti, 
gesnę istoriją, jei būtume buvę kai čia pat atviros durys, vadinasi 
mažiau didvyriški. Nėra abejonės: ne dėl to. kad nematytume, kas 
jei būtume stokoję didvyrinės „išmintingiau“ bei „realiau“, o tik 
dvasios, ne tik nebūtume turėję 
laimingesnės istorijos, bet ir iš 
viso neturėtume istorijos, — bū
tume jau seniai slavų ar germanų 
nebeatpažįstamai susiurbti. Jei

kad mūsų didvyriškumas plaukia 
ne iš brutalios jėgos garbinimo, 
o tik iš ramaus, bet gilaus įsitiki
nimo, jog tai, kas teisinga, turi 
būti ginama, nes vertingiau dėl 
tiesos žūti, negu neteisybę pakęsti. 
Mūsų didvyriškumo versmė — 
mūsų krauju sruvenančioji tiesa, 
jog nieko nėra žemėje aukštesnio,

turi žmonišką pareigą savo laisvę 
ginti kiekviena kaina. Žmonišku
mas — lietuvio didvyriškumo 
versmė. „Laisvės nevertas, kas

— štai lietuviškojo

karo invalidų procesija ir lyriška 
„Marija, Marija“ giesmė, per
sunkta teisybės troškuliu — tai
kos ilgesiu: „Tarp siaučiančių 
marių, šių žemiškų karių nupuo
lančius stiprink ir vesk“... Vo
kiškąsias apeigas sekdamas, nei 
vienai minutei neužmiršti, kad jos 
skiriamos tam, kurio rankos valdė 
ginklą. Tuo tarpu lietuviškosios 
apeigos tiesiog užmiršdina, kad 
jomis gerbiamas karys: labiau 
jauti pagarbą apskritai žmogui, 
negu specialiai kariui. Tas ir yra 
pagrindini^ skirtumas: kai vokiš
kosios nežinomojo kareivio apei
gos specialiai skirtos ginklo kul- , 
tui, tai lietuviškosios — žmogaus : 
pagarbai. Mes gerbiame karyje 
ne ginklą, o žmogų, kovojantį 
žmogų, kuris savo žmogiškąjį ver- : 
tingumą gina net pačia gyvybės : 
kaina.

Didvyriška mūsų istorija, ir ta
čiau drauge lygiai skaudžiai tra- :

dėl to, kad pati šita vadinamoji 
politinė išmintis bei realizmas 
mums atrodo žmogaus neverti. 
Labiau klausiame, ne kas būtų 

_____ ____,______ ____ naudingiau, o kas yra teisingiau, 
nebūtume dėl lietuviškos malda- ir atsisakome neteisybę toleruoti 
knygės ėję Sibiro kelią, jei nebū- ar jai pataikauti, net jei tai ir ne- 
tume plikomis krūtinėmis gynę abejotinai būtų naudingiau. Sve- 
Kražiuose teisę į tėvų religiją, jei timas lietuviui vergiškas nuolan-
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kūmas, bet dar svetimesnis opor- yra nežmoniška, ar tai liestų sa- 
tunizmas, mandagiai besidangstąs vąjj, svetimąjį ar pagaliau priešą, 
realizmo kauke. LietuViškasai Atsimenu savo motinos kaimietės 
kietumas — ne aklas užsispyri- pro ašaras ištartus žodžius, kai 
mas, o idealistinis principingumas, pasiekė žinia, kad jau ir mūsų

dar ryškiau mūsų neoportunistinė (Nenorime šituo visos tautos 
laikysena pasireiškė okupaciniais iže'Sti). Tenorime atvirai pasakyti, 
metais. Pakaktų šituo požiūriu kad oportunistinė tendencija lat- 
palyginti mus su šiauriniu kai- viuose stipresnė, negu pas mus. 
mynu. Kai papūtė raudonasis vė- Tą pripažįsta ir patys latviai, sai- 
jas, jisai nuraudo, — daug labiau pydamiesi iš mūsų „romanttšku- 
už mus nuraudo. Kai atsigręžė mo“ ir didžiuodamiesi savo rea- 
rudasis vėjas, jis purudo — daug lizmu. Bet ar dažnai vadinamasis 
labiau nurudo, negu mes. Neabe- realizmas nėra tiktai mandages- 
jotina, kad buvo patogu nurausti nis paprasto oportunizmo pakai- 
o vėliau nurusti: kai mūsų aukšto- talas?
sios mokyklos buvo uždarytos ir Vadinasi, Macchiavellio patari- 
didelis inteligentijos procentas mas būti liūtu arba lape lietuvio 
išsiųstas į koncentracijos stovyk- sielon nesminga, neranda lietu- 
las, kaimynuose buvo galima ir vyje atgarsio. Nenorime niekur 
toliau normalus darbas tęsti, te- -savęs zoologinti, nes norime visur, 
gu, tiesa, ir nelengvose sąlygose, net politikoje, išlikti žmoniški.

apylinkės žydai, ramūs ūkininkai, 
sušaudyti: „nebesinori gyventi, 
kai svietas toks žiaurus' pasida
ręs*. Tokia buvo lietuvio reakcija 
į nacinį terorą. Tokia ji bus ir į 
kiekvieną kitą terorą — nesvarbu, 
kurios spalvos „liūtas“ jį vykdys.

Negalime būti nei lapėmis.* Ne 
dėl to, kad stokotume psicholo
ginio žmonių ir jų silpnybių pa- 
*Wmą kam, pavyzdžiui, jo sto
kojo prūsinis vokietis, — nors pa
prastai jr geras karys, bet nieka
da geras diplomatas. Lietuvis, iš 
prigimties žmoniškai šiltas, ne
sunkiai supranta ir svetimą žmo
gų, pajėgia įsigyventi i jo mąsty
seną ir nujausti jo kėslus bei vei
kimo būdus. Diplomatijai reika
lingo psichologinio subtilumo bei 
blaivaus sprendimo lietuviui ne- 
trūksta. Ir seųieji mūsų kunigaikš
čiai savo uždavinį sukurti nepri
klausomą valstybę labiau pasiekė 
sumanumu, negu pliku ginklu. 
Jei nebūtų buvę mokėta diploma
tiniu taktu ir tolerantiška politika

- •—a, -—--į mirti
nuosius Vakarų priešus, vargu ar 
būtų pasisekę prieš pastaruosius 
atsilaikyti. O kokiu blaiviu padė
ties įvertinimu, tiek priešo kėslų 
supratimu, tiek šių kėslų niekais 

/ pavertimui priemonių parinkimu 
" .Valančiaus veikla, 

pradėjtisi mūsų tautinio atgimimo

Ryškinome lietuvių tautos poli
tinį temperamentą, norėdami at
skleisti, kad net politika, atseit, 
ta gyvenimo sritis, kurioje pa
prastai vadovaujamasis „savais“ 
žmoniškumui svetimais dėsniais, 
lietuviuose persunkta žmonišku- i 
mu, — tiek giliai žmoniškumas 
apsprendęs lietuvio dvasią!

Tš t’esų. sena tiesa, kad visais 
laikais politinį gyvenimą labiau 
valdo ne žmoniškumo,, o siauro 
savanaudiškumo dėsnis. Visada 
paprastai politika lieka — dau
giau ar mažiau — tiktai kova dėl 
būvio, kurioje labiau pasitikima 
brutalia jėga, negu paisoma tei
singumo, kurioje labiau vadovau
jamasi kumštimi, negu sąžine. 
Stipresnysis stengiasi silpnesniji 
pavergti, o šisai savo ruožtu sti
presniajam įtikti — tol. kol atsi
ras ir už ši stipresnis. Nuogu at
virumu šita politinio gyvenimo 
..tiesą“ išreiškė nesenstantysai po
litinės „išminties“ evangelistas 
Niccolo Macchiavelli: yra du ko- 
vos būdai - būti liūtu arba lane. suorganizuoti Ryt ieS 
Jei esi pakankamai stiprus būti ?us Vakaru £ . v 
hutu, vadinasi, atvirai naudokis 
jėga. Jei esi silpnas, griebkis la
pės suktumo, naudokis klasta.

Mūsų gi žmoniškam charakte
riui neįmanoma būti nei vienu, 
nei antru, — nei liūtu, nei lane. ‘ :xvmpin 
Negalime būti liūtais ne vien dėl . rL ,J 
to, kad nesame didelė tauta, bet n
visų nirma dėl to. kad vertindami *’ 
savo laisve, negalime nevertinti ir Tačiau: nors ir turėtume gali- 
kitų laisvės. Kad mūsų „neliūtiš- mybę būti lapėmis, betgi nesame. 

■ kūmas“ neplaukia vien iš mūsų Turėtume galimybę, nes, kaio ką 
tautos mažumo ir tuo pačiu jos tik nurodėme, nestokojame diplo- 
valstybinės jėgos silpnumo, neoa- matinio talento. Betgi nesame, 
neigiamai liudija mūsų valstybės nes šio talento lapinis naudojimas 
vestoji mažumų politika.' Jei ir mums atrodo negarbingas, never- 
nebūtų pakakę jėgų kaimynams -mogaus vardo. Mūsų diplo- 
nulti, bet mažumoms prievartauti matijai būdingas ne naudos tepai- 
būtų jų užtekę. Tačiau nė vienai sąs klastingumas, o principingas 
mažumai (nors kai kuriu jų loja- tiesumas. Nurodėme ankščiau į 
lumas mums buvo labai proble- pati būdingiausią j į tokios musų 
matiškas) nepaneigėme teisės diplomatinės laikysenos pavyzdį

Nemunas ties Rusne Stp. Ivanausko nuotr.

Lietuvos atkūrimo problemos V Prof. dr. J. Krikščiūnas

PIRMASIS LIETUVOS
ATKŪRIMO LAIKOTARPIS

dyti ar pritarti pastovių nepigių 
statybų vykdymui: jos pareika
lautų nemažai medžiagų, lėšų, va
liutos, darbo, o šių dalykų kaip 
tik pradžioje mažai tebus ir, kas 
svarbiausia; jų reikės krašto gy
ventojų mitybai patikrinti 
ūkiui bei kultūrai atstatyti.

Tokiomis aplinkybėmis pasida
ro aktualu miestuose ir mieste
liuose (teisingiau, jų priemies
čiuose) statyti laikinius barakinio 
tipo gyvenamus namelius, o griu
vėsius tvarkyti, šalinant balastą 
ir taisant jų vietose iš pradžių, 
gal būt, daržus, o vėliau aikštes, 
skverus, parkus ir kt. Kai ateis 
laikas galutinai atstatinėti mies-

Lietuviškos lėlės Mūhldorfo lietuvių parodėlėj M. Brazaičionuotr.

Visų pirma išsiaiškinkim, kaip 
Lietuva atrodys, žengdama į pir
muosius nepriklausomo gyvenimo 
metus. Beabejonės, jos vaizdas 
tuomet nebus linksmas: nebus 
tinkamo valstybinio, savivaldybi- 
nio, ūkinio ir kultūrinio aparato; 
krašto ūkis bus iš daliem nualin
tas, iš dalies sugriautas; žemės 
ūky ir miestuose bei miesteliuose 
bus daugybė sunaikinimų, kitais 
žodžiais tariant, „atvirų žaizdų*; 
pagaliau veikiausia krašte švaisty
sis palaido, plėšikaujančio ele
mento būriai, būreliai, kuriuos 
reikės tvarkyti policinėmis prie
monėmis.

Patys pirmieji dalykai, kurių 
reikės imtis, bus saugumo atsta- tus ir miestelius,'šių plotų dalis, 
tymas ir sukūrimas gyvenimą reikia spėti, bus užstatyta pasto- 
tvarkančių institucijų. Tai viso viais trobesiais, dalis paliks par
ko pagrindas: kol krašte nebus kais, skverais ir.kt. . 
saugu ir kol nebus įkurta viešąjį 
ir privatų gyvenimą tvarkanti or
ganizacija, nebus galima dirbti jo
kio rimto darbo. Šis dalykas 
atrodo, savaime aiškus, todėl 
ties juo mes cm ilgiau neapsisto- ges (kOgius) kraunamų nekultų 
Sime. Pasitenkinsime tik konsia- • ■ • • -
tavimu, kad ir jis ūmai nepasida-

52" tai tuose ūkiuose,..i „o* nH ro, „o .ra ngįurgS
Žinoma, kad šie laikinieji tro

besiai gražiai neatrodys; jų am
žius nebus ilgas, bet jie pigiai at
sieis, bus pastatyti iš krašto me
džiagų ir pirmais metais galės pu
sėtinai atlikti jiems uždedamas

ir

Kaime iš pradžių taip pat 
reikėtų tenkintis laikinųjų trobe
sių statymu: barakinio tipo gy
venamieji nameliai, nedideli mo
liniai ar lentiniai tvarteliai, į kaū-

kenčiamai sutvarkyti reikės vie
nų. dvejų, o gal ir daugiau metų 

Šitai atlikus, galima bus imtis 
atstatymo darbo. Kils klausimas, 
nuo ko pradėti ir ką laikyti visų 
pirma tvarkytinais dalykais. Ži
noma, kad į akį labiausia kris 
„atviros žaizdos“, t. y.', padaryti Dareigas 
sunaikinimai: išgriauti miestai bei p Rpikpf 
miesteliai, nuo žemės paviršiaus .. 
nuošluotos ūkininko sodybos ir

— mūsų laikyseną Vilniaus bylos kt.; labiausia pagalbos šauksis tie 
atveju. Bet tai ne vienintelis liu- piliečiai, kuriuos skaudžiausiai 
dijimas. Panašiai principingu tie- bus palietusios sunkių laikų nege- 
sumu vadovavomės ir mūsų san- rovės. Bus stačiai neįnfanoma jų 
tykiuose su Vokietija, ir būtent, reikalų atidėti tolimesniam lai- 
su vokiečių mažuma Klaipėdos kui. Tačiau iš karto nebus galima 
krašte. Buvome jai laidavę pilną taip pat restauruoti tai, ką jie 
kultūrinę autonomiją. Bet kada turėjo, t. y., pastatyti naujus ge- 
ši mažuma, nacinių agentų kurs- rus trobesius, ūkininkus aprūpinti 
tomą, pradėjo terorinę veiklą, iš- gyvu ir negyvu inventoriumi, fa- 
drįsome suorganizuoti pirmąjį brikantus fabrikais, pirklius pre- 
„Nūrnbergą“ — 120 nacinių tero- kybos įmonėmis ir t. t. Šiems da- 
ristų bylą tuo metu, 1934 metais, lykams reikia daug pifligų, reikia 
kai visi kiti dar daugiau mažiau ir laiko, ' .................
vedė diplomatinį flirtą su Hitle- pirmame 
riu. Jei, naudos požiūriu verti- — nebus

javų ir šienų paprasti ir pigūs ap
dengimai turėtų būti pirmi pasta- 

kurie jų visai

laisvai jjyventi savitą gyvenimą. 
Ypatingai mūsų politinį toleran
tiškumą liudija mūsų santykiai su 
žydų mažuma. Nors šitos mažu
mos vienašališkas įsiviešpatavi
mas praKtinėse ūkinio gyvenimo 
sritvse (prekyboje ir pramonėje) 
ir būtų galėjęs būti antisemitizmo 
pagrindu, tačiau net ir pačiu an
tisemitinės aistros kaimyniniame 
Reiche siautėjimo metu antisemi
tizmas nerado lietuviuose jokio 
ryškesnio atgarsio. Žydų mažuma 
gyveno laisvai. Tiesa, pirmosios 
okupacijos metu daugelis šitos 
mažumos žmonių neišlaikė lietu- ... 
vių tautai lojalumo egzamino, nant, nebuvo naudingas peturėji- išspręsti pilnumoje. Tačiau ne
tapdami okupanto pagalbininkais »-»—»- > i-!1 *■ * ’-«-*•
lietuvių tautai niokoti. Tačiau, 
kada po metų antrasis okupantas 
pradėjo nežmonišką terorą prieš 
žydus, lietuvių tauta tai sutiko gi
liu pasibaisėjimo jausmu, nes, 
mūsų supratimu, kas nežmoniška,

todėl iš pat pradžių — 
atstatymo laikotarpyje 

įmanoma visa problema

mas santykių su lenkais, tai na- galima bus taip pat visai apleisti 
cinių veiklos metodų viešumon šių nelaimingųjų: reikės suteikti 
iškėlimas mums kainavo labai jiems egzistencijos pagrindą, pa- 
daug: Reichas paskelbė ūkinį boi- liekant ateičiai kitų jų reikalų 
kotą, skaudžiai atsiliepusį į mūsų tvarkymą.
ūkį, ypačiai anuo tarptautinės Sprendžiant šį klausimą, nera- 
ekonominės krizės metu. — Bet1 cionalu būtų, iš pat pradžių vyk-

Reikėtų padėti visas pastangas 
šią statybą įvykdyti valdžios 
lėšomis, vienodais metodais ir 
kiek galint negadinti krašto vaiz
do, kuris ir prieš karą nebuvo 
gražus, o po karo gali būti visai 
prastas: daug trobesių bus su
griauta, kiti bus patys suįrę, tre
čių stogai suplyšę, apsamanoję. 
Nuo okupacijos pradžios, juk, jie 
beveik netvarkomi ir neremontuo
jami, nekalbant apie naujas sta
tybas, kurių tiek daug Lietu
voje būdavo normaliais laikais.

Besitvarkant su laikinąja sta
tyba, reikės tuojau imtis planingo 
žemės ūkio, pramonės, amatų bei 
prekybos atstatymo darbo. Į pir
mą vietą išplauks žemės ūkis, ku
ris mūsų gyventojams duoda pa
čio reikalingiausio dalyko — kas
dieninės duonos, iš dalges apsivil
kimo, kuro ir kraštui atstatyti bū
tinai reikalingos valiutos.

Rūpinantis žemės ūkio gamy
bos atkūrimu, visų pirma reikia

kreipti dėmesys į laukus: dirvos, 
pievos, ganyklos yra žmonių mi
tybos ir gyvulininkystės pagrin
das; kol jie pakankamai naudos 
neduos, negalės būti sotūs žmo
nės, gyvulių ūkis neduos to, ką jis 
gali ir turi duoti. Dėl to nereikė
tų gailėtis tiek privačių, tiek vi
suomeninių, tiek valstybinių lė
šų, tiek pagaliau valiutos reika
lingiausioms žemei dirbti įran
kiams įsigyti ir suremontuoti; ly
giai taip pat viskas turėtų būti 
nadaryta, kad ūkmmkams netrūk
tų jėgos tiems įrankiams traukti. 
. Mūsų žemę negana Įdirbti, rei
kia ją taip pat stipriai patręšti. 
Ūkininkai natys pasirūpins atida
vimu augalams tu trąšų, kurios 
pasigaminamos ūkiuose, o ūkį 
vairuojančioms įstaigoms reikės 
galvoti apie tai, iš kur paimti va
liutos perkamoms trąšoms už- 
sienuose pirkti ir sudaryti krašte 
tokias sąlygas, kad kiekvienas 
ūkininkas būtu pajėgus jam rei
kalingų trąšų įsigyti.

Gyvulininkystė prieš karą 
mums daugiausia duodavo maisto 
ir valiutos. Suprantama, kad ja 
reikės pasirūpinti -jau pirmais ne
priklausomo gyvenimo metais. 
Pastangos turės eiti gyvulių 
skaičiaus padidinimo, jiems pa
šarų parūpinimo ir atitinkamų 
imoniu — pieninių, skerdyklų, 
kiaušinių suėmimo punktų — 
sutvarkymo kryptimi. Pašaru 
klausimas spręsis, atstatant ir 
plečiant laukų ūkio gamybą, o gy
vulių skaičiaus didinimas yra at
skira problema, kuri reikės 
spręsti išsiaiškinus, kiek ir kokių 
gyvulių krašte liko. Gyvulių im
portuoti, kaip dabar atrodo, ne
galėsime ir neturėsime didelio iš
skaičiavimo: kiti kraštai jų ne 
kažin kiek teturės, dėl to užsienv 
gyvuliai bus brangūs; be to. jų vi
suomet galima prisiauginti iš tų 
likučiu, kurie krašte bus: paukš
čiu ir kiaulių dauginimas eina la
bai gce’t. arkliu ir raguočių — 
kiek lėčiau, bet ir tam reikalui 
nereikės dešimtmečių.

Tvarkantis su žemės ūkio ga
myba, nebus galima apleisti ir 
miestu ūkio; pramonė, amatai ir 
nrekvba turi rūpėti iau pirmame 
krašto atsfatvmo laikotarpy. §ie 
klausimai dideli ir komplikuoti. 
Didžiąją jų dali reikės atidėti toli
mesniems laikams, bet bus daug 
dalykų, kuriuos reikės greit tvar
kyti. Štai, pav., įvairiu smulkių 
dalykų gaminimas, dažnai ne 
brangus ir ne komplikuotas, o jie 
reikalingi kasdieniniam gyveni
mui. Prieš karą krašte veikusių 
įmonių suremontavimas iy jų ga
mybos į vaga įstatymas, kiek to
liau ir statybos medžiagoms ga
minti (cementui, plytoms, dokal- 
koms, etermitui) ir kagaliau trą
šoms, elektrai įmonių statymas — 
bus aktualūs dalykai. Reikės tik 
žiūrėti, ko ir kiek įstengsime pa
daryti pirmame krašto atstatymo 
laikotarpy.

Iš pat pirmųjų laisvo gyvenimo 
metu taip pat reikės pradėti rū
pintis socialiniais. sanitarijos, 
švietimo ir kultūros reikalais. 
Kaip ir kitose gyvenimo srityse, 
taip ir čia iš pradžių reikėtų var
toti galimai paprastesnes ir piges
nes priemones. Pav., ligonines, 
ambulatorijas, sveikatos punktus 
pirmais metais reikėtų talpinti*po 
audrų išlikusiuose pastatuose ar
ba barakuose; tas pats reikės 
daryti su įvairių tipų mokyklo
mis, teatrais, mokslo įstaigomis. 

cBet vis dėlto ir šis darbas turi 
eiti iš pat pirmųjų metų, nes jis 
ne mažiau svarbus už anksčiau 
suminėtus.

Trumpai suglaudžiant tai, kas 
aukščiau pasakyta, pirmo atkū
rimo laikotarpio uždavinius ga
lima taip formuluoti:

1. Provizorinis atkūrimas gy
venimo iki prieškarinių (1939/40) 
ribų. Visi darbai, susiję su stam- 
besnėm išlaidom, vengiami, ta
čiau dedamos pastangos, kad at
gytų gyvenimo pulsas visose sri
tyse; daugely vietų tenkinamasi 
provizorinėmis, galimai pigiomis 
priemonėmis.

2. Ypatingas dėmesys kreipia
mas į ūkinį gyvenimą, ypač į že
mės ūki, kurio patvarkymas nė
ra labai brangus ir kuris neša 
gyventojams pačių pagrindinių 
dalykų — kasdieninės duonos ir 
valiutos.

2
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S. Suž.

ŠV. KAZIMIERAS MŪSŲ
PRAEITIES VINGIUOSE

... Sv. Kazimieras mūsų pra
eity pasirodė, tarytum, Viešpaties 
parinktu metu. Reformacija buvo 
pakilusi prieš Katalikų Bažny
čią. -Ji daug ką atžėrė iš to, kuo 
šv. Kazimieras gyveno ir šventu 

'paliko. Ar neturėjo Viešpats pa
siremti šiuo skaisčiu savo tarnu, 
kuris ištikimas buvo Jam nedide
liuose, rodos, dalykuose, kad at
liktų ir didesnių? Jis buvo paro
dytas žmonėms dangiškoj malo
nėj, atkreipiant dėmesį į .verty-

vardu ir gyvenimu buvo pasire- 
miama bažnyčiose, šventoriuose 
ir aikštėse-pamoksluose ir vie
šuose diskutuose. Šventojo pavyz
dys rodė žmonėms, ko netektų 
tikėjimas, paneigdamas šventuo
sius. Vėliau jėzuitai ir iš savo 
gretų sulaukė šventųjų, kurių ne 
vienas yra artimas ir panašus į 
šv. Kazimierą (Stanislovas Kost- 
ka, Aloyzas Gonzago). Ju pa
vyzdžiu buvo ginamasi ir apsi
ginta nuo religinės sausros ir

nų dvasia^ Tada Lietuva buvo 
užgulta slogių karų. Pirmą kartą 
mūsų praeity buvo užimtas ir 
nudegintas Vilnius — šv. Kazi
miero miestas (1655). Kai rusa i- 
dar stovėjo prie Polocko, kur ar- 
klidėmis buvo pavertę katalikų 
bažnyčią, jų vadą aplankęs dai
lus jaunuolis ir įspėjęs nerūstin
ti Dievo. „Jūs esate bausmė ma
najai tautai už josios nuodėmes, 
— sakęs jis, — tačiau ji atgailos 
ir bus išgirsta, o jus Dievas taiu 
prispaus, kad nė toli Rytuose ne
rasite išsigelbėjimo“. Sis pasako
jimas įtrauktas į Balondistų 
„Acta Sanctorum“, paremtas Vil
niaus kurijos apklausinėjimu. Ar 
jis patikimas ir ar galėtų liudyti 
antrąjį Šventojo apsireiškimą su 
rūsčiu grasinimu, neaišku? Kai

Rusams lietuvių tautą paver
gus, buvo užginta švęsti šv. Ka
zimiero šventę, nusavinta bei su- 
provoslavinta jo vardo jėzuitų 
bažnyčia Vilniuje. Pats Šventojo 
kūnas buvo iš Vilniaus išvežtas. 
Rusija negalėjo pakęsti šv. Ka
zimiero kulto, kaip šūkio, žadinu
sio religinius ir patriotinius jaus
mus. Sv. Kazimiero vardas, kaip 
tiesos vyro simbolis, pasirodo 
musų kultūrinių organizacijų ir 
religinių kongregacijų pavadini
muose (Lietuvoj ir Amerikoj). 
Gili religinio ir patriotinio veiki
mo vaga mūsų tautoje yra Šven
tojo vardu paženklinta.

Nepriklausomybės metu mūsų 
akys krypo į Šventąjį tiesos ieš
kodamos ir ilgėdamosios jo mies
to ir altoriaus. Ne dažnas lietu

bes, kurios šventumą nupelnė. 
Mat, antgamties pasireiškimas 
neskiriamas tik minių nuostabai 
ar smalsumui patenkinti, o tiks
liai apibrėžtam uždaviniui.

Sv. Kazimieras, kaip žinome, 
pripažintas palaimintuoju, ne
praėjus ne keturiasdešimčiai me
tų nuo jo mirties (1484—1521), kas 
ne dažnai K. Bažnyčioje pasitai- 
koą O palaimintu jį pripažino iš
garsėjęs Medičių giminės popie
žius Leonas X, humanizmo ado
ratorius. J9 globstyta antropocen
trinė srovė buvo jau pakarusi Re- 
fromacijos ugnį, kad sudegtų ir 
jo paties bulė („Exurge Domine“, 
1520). Beatifikaęija sutapo su nu
aidėjusiais Martyno Liuterio dis- 
outais ir Wormso ediktu. Vokie- . 
čių imperatorius Karolis V, Šv. 
Kazimiero giminaitis, rungdama
sis su Reformacija ta proga kū
rė Habsburgų valstybę, kurioje 
saulė nenusileistų. Dėlto į visą 
Vak. Europą buvo nusileidę karų 
viesulai, kuriuose žuvo ir veža
mi Šv. Kazimiero beatifikacijos 
raštai. Rodėsi, jį sąmoningai bū
tų užkliudžiusi ta religinė dok
trina, nominius karas sukėlus, su 
kuria šv* .Kazimiero gyvenimas 
kaip antitezė nesutapo. M. Liute
ris neatsileisdamas raštu plakė 
šv. Kazimiero svainį, Saksonijos 
kunig. Jurgį, kam šis kliudęs ti
kėjimo reformoms, „tas pasalū
nas ir velnio apaštalas“ (Meuch- 
ler zu Dresden, Teufelapostel). 
Priešingai, kitas Šventojo gimi
naitis, seservaikis Albertas, pa
skutinis kryžiuočių magistras, 
taikstėsi numesti vienuolio įža
dus ir svięsti Romai seniai 
jau kryžiuočių dvasioje glūdė
jusi „Non serviam-Netarnausiu!“ 
(1525). Tos pačios karališkos šei
mos eentvs nesikentė-kovojo už 
katalikų tikėjimą ir prieš ji, liu
dydami Kristaus įspėjimo teisin
gumą: ,.ne atnešti aš atėjau, bet 
kalavijo“ (Mat. 10, 34). Vienu me
tu ta religinė neapykanta taip 
Pagilėjo, Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje priekaištų ir apšmeižu bu
vo taip apnešta, tikėjimu buvo 
taip mainaujama, kad ir šv. Ka
zimiero vardas žmonėse prige
so. Paląimintasis kuriam laikui 
primirštas.

Tačiau Dievo žiburys nežiebia
mas tam, kad žmonės ji pavožtų 
po saiku (Mat. 5. 15). Šv. Kazi
mieras savo skaisčiu pavvzdžiu 
blyksteli antru kartu, kai religinė 
suomaištis Lietuvoje ima artėti 
prie, aukščiausio itemnimo. Pri
mirštas Šventasis žmonių maldose 
vėlei atgyja. Juo susidomi Jėzaus 
Vardo vienuoliai, kuriuos patrau
kia Karalaičio tikėjimo tvirtu
mas ir širdies tyrumas. Jėzuitų 
rūpesčiu parvežama iš Romos šv. 
Kazimiero kanonizacijos bulė 
(1603). Kanonizuotojo kūnas per-* 
keliamas i sidabrini karstą ir vie
šai išstatomas. Šv. Kazimiero 
koplyčia atitinkamai įruošiama ir 
išpuošiama. Be to. netolumais 
Aušros Vartų, Didžiojoj gatvėj, 
užbaigiama statyti jo vardo at- ■ 
skira bažnyčia (1604). Iš čia iš
silieja po visą kraštą šv. Kazi
miero kultas, ir iškyla naujos 
bažnyčios ir altoriai. Tie pasta
tai sutvyska skulptūrinėmis 
puošmenomis, suplazda gyvybe ir 
žaisminga harmonija, kaip pat
sai šv. Kazimiero gyvenimas.

Jėzuitai, tarytum „nusavina“ tą 
Lietuvos Šventąjį — palaiko jį 
tikru savo broliu ir ordino 
Šventuoju, ženklina jo vardu sa
vo kolegijas ir mokyklas, Lietu
vos atkatalikinimo rūpestį pave
da jo užtarymui. Šv. Kazimiero

bažnyčių nuogėsio.
Lietųvių^tauta, ypač jos liau

dis, nebuvo linkusi nevertinti do
rinio karžygiškumo. Amžinos ug
nies šildyti žmonės ir ilgai dar 
jos nepamiršę, ieškojo šilimos 
krikščionybėje, kuri išugdo šven- 
•tųjų. Mūsų tėvai guodėsi šven
taisiais, meldėsi jiems ir pamilo 
juos savo pirkiose ir bažnyčiose. 
Vienas iš jų, šv. Kazimieras, buvo 
įmigęs Šventoragio slėny, kadaise 
amžinosios ugnies įdegtam. Jis

kas tragedijoje Romanovų, kurių 
caras Aleksiejus švaiščiojosi po 
Vilnių, įžiūri pranašystės išsipil
dymą (Caro šeimos išžudymą 
prie Uralo). Mums norėtųsi šiuos 
žodžius, jei jie buvo šv. Kazimie
ro kada ištarti, taikyti šiam me
tui. Kaip ten bebūtų, XVII amž. 
užrašytas pasakojimas rodo gyvą 
tikėjimą šv. Kazimiero pasirody
mu sunkiomis tautai dienomis. Jo 
vardas siejasi su ilgesiu teisybės 
ir su kovomis už Lietuvos laisvę.

vis galėdavo užeiti į Vilniaus ka
tedrą ir susitelkti ties Šventojo 
karstu. Jis buvo atidalytas nuo 
savo tautos, kaip seniau jaun<s 
augdamas. Grįžo jis į mūsų tar
pą, kai suėjome į Vilnių, laisve 
apmokėtą. Šv. Kazimieras vis iš
kyla tragiškuose mūsų tautos mo
mentuose. Kaip žaibo blykstelėji
mą, jį pamatome mūsų tautos li
kimo vingiuose, kuriuos užlaužia 
dažnai mūsų pačių didžios nuo
dėmės ...

Juozas Mikštas

- Vienumoje
Išeinant nieks nebeišlydi, 
Pareinant — nieks nepasitinka. 
Nors laikas daug žaizdų užgydė, 
Bet tuštumą jaučiu aplinkui.

Ir taip sutirpsta dienos mano_— 
Vienodos visos, ramios, pilkos. 
Širdis jaunystę kartais mena 
Ir liūdi kažko pasiilgus.

Bet ar liūdžiu, ar nusijuokiu, 
Nemato nieks ir nieks nežino, 
Kodėl pamėgau dalią tokią, 
Kuri ir guodžia, ir kankina.

Ar praeities vaizdai ryškėja, 
Ar buvę metai užsimiršta — 
Man vis tie patys pučia vėjai, 
Likimą gaubia miglos tirštos.

Tačiau dar trokštu aš patirti 
Visas kančias. Kartu ir džiaugsmą, 
Po to sutikti juodą mirtį
Be baimės, gailesčio, be skausmo.-

Išeinant nieks nebeišlydi, 
Pareinant nieks nepasitinka, 
Nors laikas daug žaizdų užgydė, 
Bet tuštumą jaučiu aplinkui.

V. Račkausko nuotr.Vilnius nuo Rasų kapinių

įaugo į savo tautą, nusklido visa 
šalimi krikšto vardais, įsisunkė į 
liaudies mintis ir "kūrybą. . Šalia 
Rūpintojėlių ir Sopulingosiom Mo
tinos, Angelų Sargų ir Apaštalų, 
šv. Jurgio ir šv. Jono Nepamuko 
aptinkame tą Skaistų Karalaitį 
medžio drožiniuose, kryžiuose, 
pakelės koplytėlėse ir altoriuose. 
Šv. Kazimieras pasidarė savas 
lietuviams, kaip paveldi ir ne- 
maini tautos tradicija.

Ji siejasi taip pat ir su kita 
grėsme, kuri smeigėsi į lietuvių 
dvasią rytietiškos provoslavijos 
pavidalu. Germaniški vakarai 
modernuota krikščionybe neigė 
šventuosius, ir jiems buvo paro
dytos dieviškosios šv. Kazimiero 
dorybės. Slaviški rytai sayo sug
lebusioje ortodoksijoje buvo ne- 
besaikūs ir nesantūrūs, ir jiems 
atlaikyti reikėjo jėgos. Prieš su
valstybintą provoslaviją šv. Ka
zimieras sušvyti karžygio kalavi
ju, kaip vadas ant eiklaus žirgo. 
Jis pasireiškė kovos lauke lie
tuvių tautos valstybiniu simboliu- 
Vytimi. Tai anas šv- Kazimiero 
pasirodymas mūsų kariams prie 
Dauguvos. Karių lūpomis tas 
nuostabus vadovavimas kariuo
menei apskriejo visą šalį ir pali
ko įvairiai išdabintas žmonių pa- 
sakojitnuose. Randame jį surašy
tą taip pat kanonizacijos byloje. 
Jis žymi šv. Kazimiero solidari- 
zavimą savo tautos kovai su Ry
tų netvarkingu kolosu.

Ilgą laiką lietuviai laikė sla
vus suveržę jėga, iki patys padri
ko, persisunkę rytietiškų kaimy-

Stasys Yla

Kazimieras Lietuvos dailėje
Vienintelė sritis, kur mūsų 

šventasis labiausia yra gyvas, tai 
plastinis menas. Kodėl? Mūsų 
istorijoj menas nebuvo taip var
žomas, kaip rašytinis žodis. Be to, 
menininkų siela labiau suprato šį 
jautrų karalaitį, daugeliu atžvil
giu menantį meno pasaulyje mė
giamą šv. Pranciškų iš Asyžiaus. 
Jis pats — mūsų šventasis buvo 
žavus savo skaistumu ir jaunatve, 
lyriškas savo nusiteikimais ir tra
giškas savo gyvenimu.

Neliesim visos meno kūrybos, 
susietos su šv. Kazimieru. Per 
platu ir neįmanoma būtų apimti 
liaudies meną, senąsias graviū
ras ir mūsų bažnyčiose sutelktus 
kazimierinius meno lobius. Spe
cialistai kada nors imsis apibū
dinti juos ir įvertinti pilniau. 
Mums gi rūpi tai, ko ieškojo ir ką 
yra iškėlę menininkai mūsų šven
tajame savo spalvomis ir linijo
mis.

Ne vieną dailininką viliojo Ka
zimiero vaikystė. Kuo jis išsiskyrė 
iš vienuolikos savo brolių ir sesu
čių? Karališko dvaro mokykloje 
Kazimieras gabiausias ir stropiau
sias vaikas — pabrėžia istorija. 
Niekad jam nereikėjo vartoti 
bausmių kr pabarimų. Didelės 
išmintingos jo akys veikė net pa
čius mokytojus. Prieš pamokas, 
kai karalaičiai meldžias skubėda

mi ir, vos spėję baigti, tuoj pa
šoka ir ima krykštauti, Kazimie
ras paskęsta ekstazėj, išsijungia 
iš aplinkos ir net nepastebi, kad 
malda baigta. Tada prieina moky
tojas Kalimakas, atsargiai palie
čia ranka jo petį ir tyliai taria: 
„Kelkįs, šventasis vaike!“

Šitą faktą imasi pavaizduoti ži
noma vaikų literatūros iliustra- 
torė A. Stančikaitė-Abraitienė. 
Originaliu spalvingumu dailinin
kė piešia tą nepaprastai jautrų 
mokytojo judesį, kuriuo jis turi pa
žadinti iš ^maldos pakilimo savo 
mokinį.

Po pamokų karalaičiai išsižeria 
į dvaro kiemą žaisti, o Kazimieras 
su knyga rankoje eina vienumos 
taku. Čia pat Vaikšto išdidūs po
vai, tvenkiniuos tyliai irstosi gul
bės, parke čiulba paukščiai, ir 
šventasis paskęsta gyvoj Dievo 
knygoj — gamtoj. Šią sceną vaiz
duoja kita vaikų dailininkė Pe- 
trikaitė-Tulienė. /

Ryšys su Dievu — toks spalvin
gas mūsų šventojo bruožas, vi
siems pažįstamas iš įkvėptų mal
dos valandų ir kartu toks nepa
prastas herojų gyvenime, magino 
mūsų dailininkus pavaizduoti 
•drobėje ir gipse. Prisimenam 
skulptoriaus J. Zikaro bareljefą 
— jaunuolį sudėtom rankom ir 
pakeltu veidu, žvelgiantį, rodos,

per mūsų žemę, kaž kur į berįbes 
aukštumas. Jo galvos nepuošia 
karalaičio karūna, ir jo rankose 
nematyti lelijų, bet iš paties vei
do išskaitom, kad tai jis, mūsų 
Kazimieras.

Talentingasis V. Kasiulis vaiz
duoja šventąjį, kaip atgailotoją, 
suklupusį bažnyčioj paprastame, 
bet nuo šviesų žėrinčiame apdare 
Altoriuje Marijos statula, gzimsc 
priešais — vytis. Jis meldžia 
Mergelę už vyties kraštą giliau
siam nusižeminime, kaip pats 
menkiausias iš menkųjų. O tačiau 
toks didingas jo pavidalas, toks 
žavintis, kad net saulė pro vitra
žą, rodos skuba pamatyti jį, net 
žvakės neplazda užburtos jo ato
dūsių, net amžinoji lempelė ne
tenka savo žibėjimo prieš jo vei
do šviesą.
• Kauno teatro dekoratorius V. 
Labuckas ima tą patį motyvą. Jis 
vaizduoja Dievo Motiną, prieš ku
rią pilies kambaryje klūpo sv. 
Kazimieras. Tokia panaši Ji į mū
sų žemės motinas, apdengusi gal
vą nuometu . . Kaž kur lekia 
baltasis raitelis, o šventasis tiesia 
rankas, lyg norėtų paimti iš Jos 
kūdikį ir atiduoti tautai, kuri sa
vo veržlumo žygiuose dar nespėjo 
Jo pilnai pažinti.

Dail. K. Šimonis, kaip žinom, 
mėgsta pasakišką fantastiškumą 
ir šviesų žaismą. Bet vaizduoda
mas šv. Kazimierą pasidaro toks 
paprastas, tarsi nieko paprastes
nio negali būti, kaip Vilniaus 
šventasis ir Vilniaus Aušros Var- 
tn Dievo Motina. Ties Jos alto
rium, lyg ties savo motinos kara- 
i;»nės. nūn atėjės jisai nraleisti 
tylos valandėlę ir be žodžių išsa- 
kvt; šird»es gėla.

Kazimierą, kaip žmonių prietelį. 
lyg nedrįso lig šiol vaizduoti mū
sų dailininkai. Tarsi šventajam 
netiktų nusileisti iki žmonių pil
kumos. O šventuosiuose žmogaus 
meilė įsilieja į Dievo meilę. Būti 
su vargšais ir kenčiančiais, dalin
tis jų vargais, jiems padėti Kazi
mierui buvo taip artima, kaip ir 
klūpoti ties Marijos altoriumi ir 
ilgėtis Dievo.

Skulptorius J. Marčiulionis bene 
pirmasis pasirenka temą — Kazi
mieras. kaip vargšų globėjas. Vie
name dideliame savo bareljefe jis 
vaizduoja šventąjį, apsuptą kele- 
tos elgetų ir dalinantį jiems iš
maldas. Jo mantija išsiskleidusi 
ir, rodos, apglobianti tuos varg
šus žmones, o jo rankos tiesiasi ne 
tik su dovanom, bet ir kažkokiu 
balzamu, gydančiu pačias jų šir
dis.

Šita gydančią galia, kuri trykš
ta iš šventojo, specialiai vaizduoja 
dail. V. Ratas-Rataiskis viename 
savo piešiny. Lietuviškoj troboj 
guli ligonė, ir Kazimieras, atėjęs, 
tiesia jai ranką, lyg prikelti ją iš 
negaliu pasiryžęs, lyg jai surami
nimą teikti.

Portretistinio meno atstovus 
domino Kazimieras savo žmogiš
kais bruožais. Žymusis raižytojas
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Kauno Dailės, Instituto Direkto
rius V. K. Jonynas duoda spalvo
tą medžio raižinį, menantį kiek 
liaudies raižinius. Majestotas ir 
paprastumas, gilus žvilgsnis ir 
miela veido šiluma trykšta iš šio 
darbo.

To paties Dailės Instituto In- 
.snekt'v'us J D’lka — taoytojas, 
vaizduoja Kazimierą jaunuolį, 
stovintį sosto salės prieangyje, 
apsisiautusį mantija, viena ranka 
priglaudusį prie krutinės lelijų 
puokštę, kita lyg rodantį pamestą 
po kojom karūną. Jo galva pakel
ta lyg himno giesmei aidint. Vei
das stiprių vyriškų bruožų, stambi 
valingųjų nosis, padžiūvę skruos
tai. Visas šventojo pavidalas ka
rališkai didingas, kažkokioj rūmų 
perspektyvoj ir vyties silueto ar
tumoj.
ąTolimesni. mūsų dailininkų dar
bai perkelia Kazimierą antžemiš
kos garbės, plotmėn. Jauna gabi 
dail. Ušinskaitė vaizduoja Kazi
mierą, kaip išminties mokytoją. 
Soste, nepaprastu kruonštumu 
dailininkės išpuoštame, sėdi visoj 
kunigaikštiškoj didybėj šv. Kazi
mieras, viena ranka laikydamas 
atskleistą išminties knygą, antra 
— pakelta lyg laiminti, lyg mo
kyti. Po sostu kažkur gilumoj ru
sena, rodos, amžinoji ugnis. Pro 
sosto tarpus, tolumoj, matyt Vil
niaus bokštų miestas. Kazimiero 
galvą puošia originaliai supintas 
lelijų vainikas. Jo veidas nepa
prastas — skaidrus, dvasingas, jė
ga ir išmintim paženklintas.

Senas meisteris ir profesorius 
Petras Kalpokas pasirenka sun
kiai išsprendžiamą temą — Kazi
mieras Lietuvos Bažnyčios saugo
tojas. Senasis lietuvių riteris, 
priklaupęs prieš Kazimierą, sė
dinti soste, tiesia ant rankos į jį 
bažnyčios modelį. Šventasis glo
biančiu mostu laimina jį. Prie
kyje didelis atviras pilies langas, 
pro kurį matyt Lietuvos bažnyt
kaimis ir javais nusėti lietuviški 
laukai.

Kazimierą, kaip tėvynės gynėją, 
pasirenka savo darbui istorinės 
tapybos meisteris J. Mackevičius. 
Panevėžio katedroj, virš didžiojo 
altoriaus baldakimo, dailininkas 
Vaizduoja didingą Polocko apge
nimo sceną — mūsų senuosius ka
rius, vaduojančius užpultą Lietu
vos pilį, ir Kazimierą, iš aukšty
bių laiminantį šį žygį.

Gražesnio himno, kaip šis, kurį 
sukūrė mūsų dailininkai savo tau
tos globėjui, mes negalėjom net 
laukti. Su laiku, tikėkimės, jis vis 
gražės ir turtės — virs ištisu spal
vingu jo gyvenimu.

Paulius Jurkus

NAKTIES ŽIEDAI
Tai atsitiko senais laikais. Di- Karalaitis suvirpo. Jo akys grį-

dž’ojon karaliaus sdlėn rinkosi 
svečiai. Buvo čia dvaro didikai, 
svetimų kraštų kunigaikščiai, ri
teriai, damos.

Šnarėj‘o auksu siuvinėti dra
bužiai, užgaudami sunkias ąžuolų 
kėdes, tarškėjo kardai.

Svečių tarpe buvo ir viena ku
nigaikštytė. Melsvas ilgas jos 
drabužis driekėsi grindimis, švy
tėjo raudono diržo brangakmeniai 
ir karoliai. Ją pasitiko visų akys 
ir lydėjo per salę.

Karalius pradėjo puotą, kvies
damas svečius linksmintis ir links
minti liūstančius. Čia jis pažiūrė
jo į savo sūnų, kuris nešiojo jo 
vardą.

Bajorai gėrė taures ir džiaugė
si. Visa salė skambėjo nuo kalbų 
ir juoko. Švietė sidabrinėse žva
kidėse žvakės ir skaidrino rau
donus apsiaustus, apikaklių bran
gius kailius ir linksmus veidus.

Karalaitis išsiskyrė iš visų sve
čių. Sėdėjo nekalbus, lyg sveti
mas šituos namuos.

— Jum liūdna? — paklausė 
kunigaikštytė.

— Taip!
— Atvykau jūsų pralinksminti.
— Vargu, šviesioji kunigaikš

tyte! . . . Mano siela kaip paukštė 
vieniša.

— Aš išmokysiu ją gražių dainų.
— Ji jau išdainavo visas dainas 

ir todėl nuliūdo ...
— Bet yra dar viena, niekieno 

nežinoma, karalaiti, sena kaip
kalnu šaltinis.

— Ir kunigaikštyte moki ją, — 
kalbėjo pragiedrėjusių balsu ka
ralaitis.

— Taip, tai nuostabi daina.
— Aš jos ilgiuosi, renku žo

džius, bet nei aido negaliu iš
girsti.

Kvepėjo vynas, plaukė links
mos kalbos, ir tolimoj salėj dai
navo mergaitės.

Kungaikštytė paėmė nuo* stalo 
kelis "lelijų žiedus ir žaidė jais 
rankose.

— Aš moku ją, šviesiausias 
karalaiti!

— Meldžiu, išmokyk, kad mano 
sielai būtų lengviau.

Kunigaiktštytė pAsis'uko į ka
ralaitį ir pakuždėjo:

— Kai pasikeis pirmosios nak
ties sargybos bokšte, ateik prie 
šulinio. 

pro šalį ilgas melsvas drabužis, 
auksu siuvinėtas, ir kvepia žie
dai ... Ir švelnus balsas girdis: 
kaį^ pasikeis sargybos . . . Išmoky
siu dainą . . .

Tada jis kakta palietė grindis 
ir sukniubo.

‘— Viešpatie, mano siela vie
niša . . . daina . . .

Po valandėlės pakilo. Rūmuos 
buvo jau tylu. Kieme girdėjos 
sargybų žingsniai.

Jis susirinko žiedus nuo gfindų 
ir išėję.

Prie durų stovėjo tarnas ir už
stojo kelią.

Šviesiausias karalaiti, žinote, 
kad jum uždrausta naktį išeiti, 
sargybos nepraleis.

— Aš turiu lelijos žiedą . . .
Tarnas nusilenkė, praleido ka

ralaitį ir ėjo iš paskos.
Prie rūmų durų sargybiniai su

kryžiavo jietis,
— Niekam nevalia, — skambė

jo rūstūs žodžiai.
Karalaitis’’ parodė žiedus.

— O! Karalaitis! — nustebę 
atitraukė jietis, — ilgai dar teks 
laukti ... — šyptelėjo ir vėl su
stojo ramūs prie durų.

— Ir vis dėlto vieną kartą . . . — 
kalbėjo vienas.

— Nudžiugs rytoj karalius, kai 
pranešim.

— Ir graži ji . . .’*•
Karalaitis dingo nakties šešė

liuose. Jis perėjo sodą ir sutiko 
vartuose antras sargybas. Šios, 
pamačiusios žiedus, irgi atitraukė 
jietis ir šypsojos.

‘ Aplink kvepėjo naktis. Žvai
gždės spindėjo sargybinių šar
vuose, ir tyla pripildė katedros 
aikštę.

Karalaitis bėgte bėgo į bokštą. 

žo vėl prie stalo. Jautė syaiginan- 
'tį gėlių kvapą. Dar niekada ne
buvo pastebėjęs taip jas kvepiant. 
Atsigręžė vėl į kunigaikštytę, lyg 
klausdamas, ar tai tiesa.

— Kaip kvepia žiedai, — ištarė 
karalaitis.

— Paimki juos, — kalbėjo ku
nigaikštytė, — iš jų pažins tave 
sargybos, — ir įdavė karalaičiui 
lelijos žiedus. Jos pirštai palietė 
karalaičio ranką, ir suvirpo . . .

Karalaitis vėl - grįžo prie stalo 
ir nutilo.

— Daina! — galvojo jis. — Ji 
turi būti trapi kaip stiklas. Ir ji 
giedama tik vienurąoje. O gal 
ten prie šulinio, kai pasikeis pir
mosios nakties sargybos . . .

Staiga karalaitis pakilo ir 'eš- 
kojo kelio išeiti.

— Kur? — Idausė kunigaikš
tytė.

Nutilo kalbos, ir visi sužiuro i 
jo įraudusi veidą.

— Kur skuba karalaitis? — 
paklausė netoli sėdį bajorai.

— Pas Viešpatį!
— Viešpats juk prie stalo — 

kalbėjo didikai.
— Karalaitis skubėjo. Aplenkė 

tarnus koridoriuj ir įėjo į savo 
kambarį. Puolė ant kelių ir visas 
drebėjo.

Už lango buvo rami naktis, sa
lėse atsišaukė kalbos, ir visa 
kvepėjo, kvepėjo . . .

— Viešpatie, Viešpatie, — kuž
dėjo jis. Bet čia lyg praplaukia

NAKTIS
Heprikas Nagys

Užpūsiu žiburį šaltoj palėpėj 
ir vėl budėsiu visą ilgą naktį — 
O, mano Viešpatie, už ką baudi taip mus? 
Gimtojoj šiaurėj paukščiai jau parlėkę, 
Baltojoj mano šiaurėj uoės teka, 
ir vėjai budina varpus senus . .

Tai skrieja lygumom jų aidas nuostabus! 
Pavasario naktim ir vėliai šniokščia upės . .
Kaip be manęs beržai mani pabus?!

Ir jų žaizdas drėgnas bučiuos ne mano lūpos . .
Geriau miegotume kapuos kur nors — '
medinių kryžių tūkstančiai — gimtinės smėly . .
Klausytume atskriejančio pavasario dainos.
Klausytume varpų varpinių bokštuose senuos . .

Naktis. Tamsu ir šalta svetimoj palėpėj.

bijodamas, kad niekas jo nepa
stebėtų. Tarnas nepatenkintas se
kė jį.

Karalaitis, priėjęs katedrą, puo
lė ant kelių ir prisiglaudė prie 
geležim apkaustytų durų. Ištiesė 
rankas į viršų, lyg norėdamas 
kažką pasiekti.

— Viešpatie, Viešpatie ... ko
kie sunkūs tavo bandymai. Ko
kia ugnim degini žemę, kad ji 
būtų šventa . . . Viešpatie, o mą- 
no Dieve!

Meldėsi prigludęs prie durų, 
lyg norėdamas jas atidaryti ir iš
tirpti katedros tyloje. *

Bokšte keitėsi pirmos sargy
bos, kareivių žingsniai aidėjo pi
lies kieme ir aikštėje.

Tarnas stovėjo prie mūro pri
siglaudęs. -

— Girdi, šviesiausias kunigaikš
ti, — kalbėjo, — jau keičiasi sar
gybos . . . Grįžkim.

Karalaitis atsistojo ir priėjo.
— Pabūk su manim šią valan

dą, greit tu būsi visai laisvas.
— Kad šalta.
— Stok į mano pėdas.
— Bet . . . ten šulinys . . .
— Taip, čia dar didesnis šu

linys ...
Karalaitis vėl puolė prie durų, 

kniubo ir su ašaromis meldėsi.
Tarnas nepatenkintas atsistojo 

į karalaičio pėdas ir laukė, kada 
galės grįžti atgal į rūmus.

Prie durų lyg upė tekėjo žo
džiai. Karalaitis minėjo savo vie
nišumą ir paklydimą. Meldė būti 
čia grindinio plyta, kad sudiltų be 
pėdsakų. Troško pavirsti dulkele, 
kad čia nutūptų ir girdėtų dainą, 
kuri‘pralinksmina sielą.

Lyg tolimas aidas pasigirdo 
švelnūs balsai ir, plaukdami per 
kvepiančią žemę, kas kartą artė
jo. Karalaitis klausėsi ir atpa
žino ją ateinančią iš didelių gel
mių. Pripildė jo ausis, ir tilo lū- 
pos, ir svaigo galva. Daina ap
supo jį ir liūliavo. Rankos sviro, 
šliejosi kūnas prie mūro, o daina 
liūliavo ir liūliavo —*------

Karalaičio pėdose stovėjęs tar-- 
nas sušilo, atsisėdo ten pat ant 
laiptų ir užmigo.

Rytmety sujudo visa pilis, ne
radus karalaičio kambary. Klau
sinėjo sargybų, bet šios nieko ne
žinojo. Praleidusio jį su žiedais, 
kaip buvo įsakytą, ir daugiau
nemačiusios.

Kunigaikštytė buvo liūdna ir 
tyli. ,

Tada dvariškiai nuėjo prie ka
tedros. Balti lelijų žiedai švietė 
keistu grožiu. Ant laiptų miegojo 
tarnas ir karalaitis.

(Ak^Į£faukį*S
(Pabaiga)

— Dėde, kas gi matė mano že
mę pakelti į pirmą rūšį — kur tiek 
pinigų mokesčiams gausiu! Juk 
akmenys ten buvo... Ko stebėtis, 
jei pinigų mokesčiams neištenku. 
Juk triobas ne už dyką įsistačiau, 
nė gyvulių niekas nedovanojo 
man! .Na, o dar pridėk skolą už 
žemę...

Baltrus Žirgelis stovėjo gale 
stalo ir lenkė kelintą’stiklelį. Nuo 
degtinės jo žandai paraudo, ir šne
ka vis smarkėjo. Galop jisai trink
telėjo kumščia į stalą, nusispiovė 
ir išėjo karvės lupti, grūmodamas:

— Tegul jie atsibaladoja, jeigu 
■nori, kad makaules išlaižyčiau.

— Žmogus kaip parakas, — tarė 
dėdė į mamą, kuri su priegalve 
glėbyje ’ stovėjo gale krosnies ir 
stebėjosi. — Bet paleis iš varžyty
nių, ir viskas. O gali sakyti, už 
nieką — ką ten pora ar trys de
šimtinės!

4.
Buvo padūmavusi diena. Visur 

aplinkui buvo ramu, ir balsą nešė 
toli. Mūsų tėviškės pusėje dun
dėjo garsiau, negu paprastai. Ži
nojom, kad apšaudo stotį ir kad 
tėtis su vyresniais broliais lindi 
apkasuose sode. • 

Su Silbalių vaikais, sustoję ana
pus vartų ir nedrįsdami toliau 
žengti, Žirgelio kieme pamatėme 
tris ūkininkus, vieną bobą su rau
dona skara ir patį Baltrų, kuris 
skaldė kelmą ant kaladės gale 
kluono, prie pat žardžio vartų, už 
kurių buvo arklys ir karvė su šio?- 
mečiu teliuku, dar visai jaunu ir 
gležnu.

Baltrus su nieku • nešnekėjo ir 
akių nepakėlė, tartum kieme nė 
gyvos dvasios nebūtų. Vienmarš
kinis, pasiraitojęs rankoves, jis 
skaldė įnirtęs, ir tik kirvio ašme
nys sublizgėdavo greitai ir aštriai, 
kol įsmigdavo į medį.

Tuo tarpu, nuparkusį kuiną įsi
kišęs į savo tarandaiką, atgikara- 
vo mė^ihinkąs žydas Leizeris, o 
netrukus už jo atidardėjo ir an
tras mėsininkas, vokietis Fricas 
Baumelšlėgelis^ kurį žmonės tie-^ 
siog Šlėgele šaukė.

Žydas numetė diobilų saują sa
vo kumelkai ir rėkiančiu balsu 
šaukė:

— Nu, Baltruk, sveikas gyvas!
Jis buvo beketinąs pro Žirgelį 

patraukti į žardį gyvulių aožiūrėti 
Bet už kelių žingsnių žydas susto
jo ir, pamatęs nieko gero neža

dantį skaldytojo veidą, pasitraukė 
į šalį ir vėl tarė: >

— Nu, tu man galėtum atsakyti
— sveikas gyvas, Leizeriuk! Žmo
gau, ko čia dabar tylėti... O kur 
gaspadinė? >

— Šįryt į turgų su vaikais išėjo,
— atsiliepė boba su raudona ska
ra. — Matyt, tyčia išsiuntė... Gi 
kam širdies neskaudėtų!

Fricas Baumelšlėgelis nelipo iš 
ratų. Raudonas ir nutukęs, su 
švariai nuskustais veidais, kad net 
žvilgėjo, kaip taukuoti, jisai už
sirūkė pypkę ir iš tolo tyrinėjo 
karvę su arkliu.

Leizeris nuskėtriojo aplink 
kluoną prie kito užtvaros šono. 
Pralindęs pro tvorą, jis apčiupi
nėjo žalmargės slėpsnas, ar rie* 
bios, perbraukė sauja per gurklį, 
lyg tikrindamas, ties kur geriau 
su peiliu rėžti, ir patekšleno lėliu
kui, kuris išsigandęs prisiglaudė 
karvei prie pirmagalinių kojų.

Į kiemą įsirito brička su ant
stoliu ir dviem žandarais. Žvan
gindami kardais, jie iššoko ant 
žemės ir apsidairė, tartum vilda
miesi, kad štai išbėgs kas jų pasi
tikti, tokių retų pon»ų. Niekas į 
juos nesikreipė, tik boba su rau
doną skara pakilo nuo rąsto, ant 
kurio buvo pasitursinus, į jų pusę 
paėjėjo, pasižiūrėjo, linguodama 
galva^ ir tarė, lyg tam ji čia būtų 
tik ir atkeliavusi:

— Še, balandėli, koki jie... Ir 
su pištalietais prie diržo...

Pamačiusi ponus, ji vėl nugūri- 
no prie rąsto ir ramiai atsisėdo. 
Trys ūkininkai, išsitraukę pypkes 
iš burnos ir prasižioję, laukė, su
tūpę ant kluono Slenksčio. Bau- 
(nelšlėgelis teberūkė ratuose, o 

žydas apsukui vėl grįžo ant kie
mo ir rėkiančiu balsu prašneko į 
antstolį:

— Teliukas bus mano. Taip 
Leizeris sako.

Patenkintas jisai pasipašė barz- 
dą.

— Je, je, bet paklausk, ar aš 
nusileisiu, — pirmą kartą prabilo 
vokietis mėsininkas ir taip išdi
džiai pasipūtė, jog rodės, kad ims 
ir siūlės iširs jam per mentes.

Antstolis sausai tarė, matyt, ne
patenkintas, kad niekas pagarbos 
nerodo:

»— Pradėsim nuo karvės... Dvi
dešimt penki... Kas daugiau?

Išgirdęs kainą, Baltrus Žirgelis 
liovėsi kapojęs ir atsirėmė ant 
kirvio, lyg sakytų: už tokią karvę 
siūlyti dvidešimt penkinę!

— Kas daugiau? — klausė ant
stolis, žvelgdamas čih į tris ūki
ninkus, kurie nepakilo nuo slenks
čio, čia į bobą su raudona skarų 
ant rąsto, čia vėl į popieros lakštą 
rankoje ir į abu mėsininkus.

Visiems betylint, netikėtai su
krykštė šarka, ant baslio nutūpusi 
ir kraipydama uodegą, lyg tyčio
damasi iš susirinkusių žmonių. 
Vienas ūkininkas atsikėlė ir pa
leido grumstu į paukštę, barda
masis:

— Štiš, biaurybe tu!
Sarka, tai aukštyn, tai žemyn 

svirduliuodama, lyg negalėtų tie
siai lėkti, tarškėdama nuskrido 
link Kartuvių kalnelio ir išnyko 
už jo.

Leizeris užkėlė kainą vienu dvy
lekiu. Jis, tur būt, galvojo: jeigu 
niekas nesivaržys daugiau, tai 
karvė jam už pusdykę atiteks.

Baumelšlėgelis nenusileido ir 

juodu su žydu varinėjosi, kol 
Leizeris supyko ir pradėjo bartis:

— Tu tyčia... tu tyčia man ko
ją kiši... tu tyčia ...

— Je, Leizeri, tu norėtum už 
tris skatikus tokį galviją gauti, — 
atrėmė vokietis

— Kas daugiau, kas daugiau? — 
negalvodamas kartojo antstolis ir 
braškino popieros lakštu rankose.

Žydas jau nekėlė, ir karvė teko 
Baumelšlėgeliui.

Baltrus Žirgelis, viena ranka te- 
besiremdamas į kirvį, kurio plie
niniai ašmenys- buvo atgręžti į 
žandarus, antrąja susiėmė kaktą, 
lyg nepajėgdamas ko suprasti.

— Pinigų dar neužteks mokes
čiams, — tarė anstolis. — Dabar 
imsim arklį.

— Ne, man arklio nereikia, — 
įsiterpė Baumelšlėgelis. — Duokit 
karvę, ir aš važiuoju sau.

— Ilgai netruks, — pasakė ant
stolis.

— Ko man čia sėdėti! — spyrė
si vokietis. — Je, man reikia sku
bintis ... “

— Gali imtis, jeigu taip reikia,
— nusileido antstolis.

— Aš ten neisiu. Tegul žandaras 
atveda, — šnekėjo nuo ratų mė
sininkas. — Tam ir yi*a žandaras. 
Aš nenoriu lįsti prie to žmogaus.

Jis mostelėjo į Baltrų Žirgelį, 
kuris dabar abiem rankom laikė 
kirvį ir savo mėlynom akim bėgi
nėjo nuo antstolio prie žandarų ir 
prie mėsininkų.

— Na, ponas, nieko nepadarysi,
— kalbėjo antstolis Baltrui Žir
geliui, kai vienas žandaras, aukš
tas ir dailus vyras su garbiniuoto- ‘ 
mis žandenomis, artinosi prie žar-

4
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VI. Krekėnas

Kokybe ir kiekybe 
musu muzikiniam gyvenime

Kokybės ir kiekybės sąvokos 
gali būti viena kitai priešpastato
mos. Kokybė nusako daikto ar 
reiškinio vertę, Jo turinį, išskir
dama jį iš kitų tarpo. Kiekybė 
yra matematinė sąvoka, ir jai ru
pi skaičius, kiekis, ji neįžvelgia 
vertybės. Kiekybėje nekeliama 
daiktų ar reiškinių vertės: jai rū
pi aprėpti kuo daugiau, bet ne 
kuo geriau. Kokybė atremta j 
vertę, kiekybė — į skaičių. Šios 
dvi sąvokos vaidina didelį vaid
menį kiekvienoje mūsų gyveni
mo apraiškos formoje, tuo pačiu 
ir mene.

Jei tremties literatūra šiandieną 
susirūpino savo skaitlingų kūri
nių kokybe, besigriebdama aštrios 
kritikos, tai muzikinis menas dar 
tebetyli. Laikraščių skiltys vis te- 
beoperuoja skaičiais įvykusių 
koncertų, skaičiais sukurtų ir ku
riamų ansamblių, chorų, tautinių 
šokių, skaičiumi solistų. Kartais 
minimas skaičius atsilankiusiųjų 
asmenų, skaičius net išvažinėtų 
kilometrų. Visur kiekybė. Visur 
klausimas kiek, ir atsakymas — 
,.susižavėjo pilna salė“, „nustebo 
šimtai klausytojų“ ir t. t. O kur 
kokybė? Kas ir kada kėlė meno 
vertę? Gal būt, tik kelios nes
kaitlingos kritikos bandė atsakyti 
į klausimą, kaip ir koks.

Ruošiant koncertą stengiamasi 
kuo daugiausia surinkti artistų, 
išvedant juos lyg kokiai parodai 
į sceną. Vyrauja įsitikinimas, esą- 
juo daugiau vienam koncerte pa
sirodys dainininkų, chorų, šokėjų, 
instrumentalistų ar kamerinių 
vienetų, tuo koncertas bus turi- 
ningesnis, vertingesnis, ir jo ko
kybė bus aukštesnė. Net spaudos 
skiltyse, kai kalbama apie mūsų 
tautos reprezentaciją, tuojau siū

loma sudaryti ansamblį, kuo, 
skaitlingiausią dalyvių skaičiumi. 
Esame taip įsižiūrėję į kiekybę, 
kad kokybė dažnai paliekama už
pakalyje.

Gyvenimo sąlygos, kurios pas
katino inžinierius, agronomus ir 
kitų profesijų žmones griebtis 
poeto ar literato plunksnos, tos 
pačios gyvenimo sąlygos privertė 
(kaip išsitarė vienas mūsų saty
ros žurnalų) susikurti „10.000 šo
kančių porų“ ir daugelį ansam
blių bei meninių vienetų. Pats 
gyvenimas pažadino ir iškėlė me
no kiekybę. Stovyklos, viena nuo 
kitos atskirtos, kūrėsi pačios, ką 
galėjo su turimomis savo pajė
gomis. Tai sveikintinas momen
tas, nes jis pasako, kad mūsų žmo
nės „gyvena ne vien duona“. Bet 
laikas pribrendo, kad ateitų kri
tika ir atskirtų meną nuo dile
tantizmo, kūrybą nuo pramogos, 
mėgėją nuo profesionalo. Atėjo 
laikas, kad būtų iškeltas klausi
mas — „koks“, ne tik „kiek“, ir 
kokybe besivadovaujant būtų 
žvelgta į mūsų meninio gyvenimo 
eigą.

Pasigendama rimto muzikos 
kritikų balso, kuriuo jie plačiau 
ir aiškiau pasisakytų mūsų me
ninio gyvenimo klausimais. Jiems 
tektų iškelti ir kokybės klausimą, 
nurodant vieną kitą kriterijų, ku
ris yra privalomas meninio gyve
nimo eigoje. Meninis gyvenimas, 
paliktas pats savo likimui, susi
lauks liūdnesnių rezultatų, kaip 
kad susilaukė nūdienė literatūra. 
Literatūrinė nuovoka yra prieina
mesnė didesniam skaitytojų skai
čiui, nes literatūra yra nagrinė
jama vidurinėje mokykloje.. Mu
zikos. likimas kitoks: jei su mu
zikos teorijos pagrindais buvo su-

Reginys iš Linksmadvario. Matyti plaukią 1926 m. potvynio sulaužyto Vilijampolės tilto atlaužos.
B. Poškaičio nuotr.

pažindinama gimnazijoje, tai mu- turėti pretenzijų mus reprezen- M. Vaitkus
zikos forma ir ypač muzikinė lite- tuoti, atstovauti kaip tobulybė. v v
ratūra retai kuriam asmeniui yra Jei recenzentai, rašydami apie 7’nz7;/7 -r/VAo /n tnoniiliv 
žinomi. Daugumos muzikinis iš- savo stovyklinius, dažnai diletan- 4/
silavinimas yra labai ribotas: su- tų vedamus chorus, vertins juos ... .
prasti liaudies dainą visi suge- lygiomis, o net ir aukščiau iškel- „Žvaigždės, metas jau, eikšekit — 
bame, bet nusivokti sudėtingos- darni, kaip chorus tų žmonių, auksu, deimantais, rubinais 
niuose kūriniuose — vargu. Taigi kurie jau Lietuvoje buvo žinomi, virpančią sidabro naktį 
nenuostabu, kad plačioms masėms kaip rimti šios rūšies specialistai, *vftina.na-ak_ mlim ~>kitpi<«_
muzikos kokybė sunkiai prieina- niekados visuomenė neįgaus ti- žvainą pasaKą mum sexwe.
mas dalykas: jai pavaduoti grie- kro supratimo, kas tai yra choras 
biamasi skambios kiekybės, kuri ir kokios gero choro ypatybės. Kaip tylos krikštolas grynas, 
dažnai yra įdomesnė ir patrau- Scena taip arti žiūrovo, kad mėlyna tamsa prabilo — 
klešnė. kartais užtenka tik drąsos į ją ir isižiebė gėlynas

Kiekybė niekados nepavaduos užlipti, o pasisekimą pasistengs ... .7 . .....
kokybės. Jei turėsime tiek tauti- užtikrinti to pdties bloko gyven- nuostabiom akim žvaigždynuose.

Motina
Alfonsas Nyka-Niliunas

Gęsdama paslaptingoj šviesoj Eldorado, 
Begalinių laukų apkabintam name, 
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę, 
Lyg apakę klajoja naktim neramia.
Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama, 
Ir užgesti tenai, lyg šešėlis, be skundo, 
Kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama.

nių ansamblių, kiek stovyklų, ir 
juos visus vertinsime vienu mas
tu — niekad nesusilauksime vie
no tobulo, tikrai aukštos kokybės 
tautinio vieneto. Atskirose sto
vyklose išsibarsto pavienės ^sti- 
presnės jėgos, o mūsų geriausieji 
ansambliai pasigenda balsingų 
dalyvių. Kiekvienos stovyklos an
samblis turi egzistuoti, kaip tos 
stovyklos kultūrinis mėgėjinis 
vienetas, vienetas sukurtas loka
liniais sumetimais ir auklėjimosi 
tikslu. Visos „10.000 šokančių 
porų“ mokosi šokti, bet negali

tojai ir . . . recenzijos. Išeiti į 
sceną šiandieną niekam nėra 
draudžiama, tik čia norima dau
giau dėmesio atkreipti į savikri
tiką. Kas Lietuvoje buvo įstojęs į

džio vartų. — Būtum užsimokėjęs, 
tai nė mums nereikėtų vargti.

Baumelšlėgelis išlipo iš vežimo 
ir prisiartino prie antro žandaro. 
Visi trys ūkininkai sustojo, lyg 
laukdami ko nepaprasto — ar 
muštynių, ar riksmo. Tačiau nieko 
neatsitiko. Žandaras atsargiai pra
žingsniavo pro Baltrų ir atsikėlė 
vartelius, kurie girgždėjo. Žirgelis 
gręžė veidą sulig praeinančiu žan
daru, vis atsirėmęs į kirvį, kuris 
dabar buvo jam už nugaros.

— Ar nesakiau, ar nesakiau! — 
nežinia kuo norėjo pasigirti Lei- 
zeris, skėsčiodamas prieš antstolį.

Šisai gi mumojo ranka, aitriai 
nusišypsodamas, lyg norėtų pa
brėžti, kad ne vieną tokį smar
kuolį, kaip Baltrus, regėjęs savo 
gyvenime.

Žalmargė, pamačiusi žandarą, 
atkišo ragą ir subaubė, tarsi gra
sindama. Vienok ji nieko nedarė, 
kai žmogus atrišo saitą ir trukte
lėjo virvę. Karvė davėsi vedama. 
Teliukas, pasilaižęs nugarą, nu- 
striuoksėjo paskui motiną, kuri 
jau buvo vartuose.

Mėsininkas vokietis atsiskyrė 
nuo žandaro ir antstolio, eidamas 
pasitikti savo pirkinio. Čia žal
margė sustojo žardžio vartuose, 
pasižvalgė veršiuko ir gailiai su
mūkė, didelėmis, liūdnomis aki
mis žiūrėdama į savo poną prie 
kelmo.

— Laikas ją melžti, — garsiai 
atsiliepė moteriškė su raudona 
skara nuo rąsto.

Žandaras patempė virvę, bet 
karvė nėjo, tik vėl sumūkė. Tada 
jisai sudrožė saitu jai per šner
ves, ir žalmargė iš skausmo prisi-

Čia išvydau kraujo srovelę, ku
ri iš Baltraus krūtinės per kaklą 
ir. veidą varvėjo ant žemės. Man 
taip negera pasidarė, kad net aky
se aptemo. Lyg pro kokį gelsvą 
debesėlį, žaižaruojantį mano aky
se, aš regėjau, kaip perdribęs 
Baltraus Žirgelio kūnas ūmai 
truktelėjo, sudrebėjo ir kaip jo 
pirštai įsmigo į žemę, lyg atiduo-

merkė, lyg verkdama. Ji trukte
lėjo atgal, paskui šokosi į priekį, 
kol žandaras ją sutūrėjo ir kumš- 
čia davė per snukį.

Jis nespėjo atitraukti rankos, 
kai Baltrus Žirgelis šoko prie jo 
ir sugriebė už gerklės. Žandaras 
atplėšė jį ir partrenkė ant kelmo 
su kirviu. Baltrus apsivertė kūliu, 
kaip paspirtas kačiukas, susiraitė, 
ir mes vos spėjom suspigti, kai jis darni jai paskutinę savo dvasią, 
pašoko ir užsimojo kirviu. Plieni- ‘ " ......................
niai ašmenys sužvilgo ore, vieną 
akimirką tartum sustingo viršum 
galvos, ir buvo tai gal tik vienas 
kvėptelėjimas, o gal ir visai nieko 
nebuvo, bet kol kirvis nukrito ant 
žandaro, padrioksėjo pagrečiui du 
šūviai iš kiemo.

— Jėzau, Marija! — sušuko mo
teriškė, pašokdama nuo rąsto.

Tik pajutau, kaip Jeronimukas 
nusitvėrė man už rankos, visas 
drebėdamas.

Baltrus Žirgelis susvyravo ir už
vertė akis aukštyn, lyg dar sykį 
žvelgdamas į tą stogą, kurį pernai 
dengėL ir į tą padūmavusį dangų, 
kur liūdnai trileno vyturėlis. Jisai 
susvyravo, lyg ant vienos kojos 
pašokdamas, skėstelėjo rankomis, 
iš kurių išpuolė kirvis, ir nugriu
vo jis, kniūpsčias sudribdamas ant 
žardžio vartelių. Jo rankos nuka
ro, vos nesiekdamos pirštais že
mės, nuo kurios su tokiu vargu 
buvo nurinkęs akmenis.

Vienas ūkininkas atsiskyrė nuo 
kitų ir pribėgo prie Baltraus. Bė- 
go ir žandaras su antstoliu. Atbė
gęs ūkininkas pritūpė, lyg norė
damas nukelti Žirgelį nuo vartų, 
paskui atsigręžė ir pasakė:

— Negyvas...

Žiba, šypso, kuždąs tyliai: 
„Sesės, kaip smagu švytėti, 

o t kai liePsn4 sparnai iškilę 
konservatoriją, šiandien dar ne- neša mus per tamsią giliąją!“ 
turėtų teisės absolventu šauktis.
Kas Lietuvoje šoko kordebalete, „Kaip smagu siųst džiaugsmo ietį 
arba dalyvavo chore choristu, f Kūrėjo auk5t sost 
vis tik be pagrindo kartais šian- ... , „ _ , _r
dien jaučiasi išdidus, esąs pirma- Vlsur esanh» beyietį, 
eilis solistas. Kas normaliais lai- kai maldų žaibai apšvietę jį!* 
kais laisvalaikiu pašokdavo tau
tinius šokius ar padainuodavo „Tolimų visatų juosta 
bažnytiniam chore, šiandien ne- mus sidabro šydais sieja, turėtų reikalauti papildomo mais- / J ’
to ar atsisakyti nuo stovyklos PIa‘U laimės kelią klosto 
darbų. Viešpaties šviesingi nuostatai.“

Mišriojo koncerto metu daž-
niausiai visos turimos stovykloje „Dievo švyturiai aukštieji, 
meninės pajėgos išleidžiamos į . T • .
scenų. Tikras kaleidoskopas! Sten- skelbiam Jojo am21ų šlovę! 
giamasi tik dalyvių skaičių di- Slėpiningai sumirksėję, , 
dinti. Kodėl gi niekas neiškelia te Jam meilės himnai liejasi.“ 
mišriojo koncerto meninės linijos 
ir nesutvarko jo programos bent 
kuriuo principu? Kodėl bemaž 
niekas nepasisako dėl mišriojo bOks nuliūdęs brolis mėnuo? 
koncerto kokybės apskritai, dėl jo Kas, išsekdė džiaugsmo srovę? 
meninės vertės, dėl koncerto vi- Kas gi laimės gėlę novija?“—

„Bet kodėl erdvių Šventovėj

Mane tas truktelėjimas kaip 
peiliu pervėrė. Pajutau mirtį, kuri 
man pasirodė baisesnė už mano si 
senelių ir brolių mirtį — didelė 
mirtis, netelpanti žmogaus prote 
ir toje ramioje gamtoje, kur vy
turėlis trileno.

Suklikęs pasileidau pro Kartu
vių kalnelį į Silbalius. Už savęs 
girdėjau šniokštuojant kitus vai
kus ir dar mačiau, kaip keliu nu
dardėjo, savo kuiną pliekdamas, 
mėsininkas Leizeris ir kaip į 
Kregždės upelės pusę nugąsdinta 
bėgo žalmargė su teliuku.

Tik štai, apstulbęs, sustojau. 
Mano akis apvilko gelsvas debe
sėlis, ir aš nemačiau, kur bėgti. 
Žiūrėjau prieš save ir regėjau, „ , _
kaip iš to debesėlio pamažėle išsi- ją lankoma — besitobulinant ko- 
nėrė Baltrus Žirgelis, persisvėręs...................
per žardžio vartus, kaip jis dar 
sykį visas sudrebėjo, lygiai kaip 
pirmai, ir kaip jo rankos paskuti
niu truktelėjimu sugniaužė sau
jelę žemės.

Praėjus kiek laiko sužinojom iš 
žmonių šnekų, kad aną žandarą, 
kuriam galvos kaulas buvo įkirs
tas, Kaune sugydė.

Baltraus Žirgelio laukas neliko 
dykas. Ten šeimininkavo Kęstutis 
su motina ir mažąja sesele.

sumos bei loginės sąrangos? Ne tai
sudaro koncerto vertę, kad dau- _ . ....... ,, ,
gumas jį atlieka. Turime galop Taip’ kukkai ls P° blakstienų 
nusikratyti klaidingos nuomonės, žvelgusi, viena jį klausia 
fesą du tenorai ar sopranai, išėję Tyliai jai atsakė mėnuo, 
vieno koncerto metu, dvigubai mirksnį pragiedrėjus vienumai: 
pakels ir jo vertę. Verčiau tebūna 
leista vienam tenorui ilgiau sce
noje pabūti, kad jis pajustų stro- »Ach, bepigu gerti gausiai 
pesnio' pasiruošimo reikalą. Bus džiaugsmo srovę, saulių sese, 
laiko, pasirodys ir kitos meninės dukteriai šviesos mieliausiai,

bCt ‘-egU1 3 a Pfirodo širdį spindulėtą gavusiai!visiškai pasiruosusios, duodančios 1P 46 
viską, ką tik gali duoti. Tegul 
menininkas pajunta, kad scena 
tai irgi mokykla, kurios niekad svaigulingai, neribotai, 
nebaigiama, bet visą gyvenimą švytint vilčiai, kad negesi, m lanlrnma — hMitnhiiiinanf Irn- J •
kybės atžvilgiu. amžiais plūstant tamsai grasiajai!

Straipsnio pradžioje buvo
kreiptasi į muzikos kritikus. Pa- Betgi dulkei, vainikuotai 
baigoje norėtųsi dar kartą į juos svetimos šviesos pašvaiste, 
prabilti: 
muzikos 
kinkite, 
vertė ir 
skaičių. _
meno vertę, meno, kuris yra tau
tinis, lietuviškas, gilaus atspin
džio, u: __ _ 
skaičius.

Taip, tai — laimė šviesti drąsiai,

“ * t J SVCvimOS SVlcbUu įJdSVdlbLc, H
m" kaip gi džiaugtis saulių puotoj
kur yra muzikos tikroji savo spindesiu miglotuoju?

kaip ji suvokiama. Gana
Jie baigia laidoti mūsų Netgi žemės sūnui žaisti 

"’’.i?“-’ ~~ "* ‘ su jumis, šviesos šaltiniai,ueiuvisKas, guaus aispm- 
bet ne miręs, matematinis ir šią blankią aido skraistę 

rodyt karalaičių miniai?“

5
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St. Devenis

Literatūros premijų įteikimo
▼ * *

švente
kui Nagiui už rotatorium išleistąjį 
rinkinį „Eilėraščiai“.

Nebuvo pamiršta ir lietuviškoji 
daina. Vykdomoji I Taryba, didžiai 
įvertindama „Ciurlionies“ an-

1940 m. ankstyvą pavasarį poe
tui Bernardui Brazdžioniui buvo 
paskirta paskutinė Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybinė literatū
ros premija. Lietuviškos knygos 
mylėtojai „Kunigaikščių Miesto“ samblio meninę ir kultūrinę reikš- 
autorių gražiai pagerbė jo apdai- mę, paskyrė 5000 Rm. premiją, 
nuotame ir mūsų visų išsiilgtame................................ ’.................
Kunigaikščių Mieste-Vilniuje. To
liau lietuvių grožinė knyga tebe
matė tik vargo kelią. Jos kūrėjas 
jautriai kentė visos tautos nelai
mes, vargus, baimę, bet širdies 
skausmo išlieti knygų puslapiuose 
nebegalėjo. Gražioji tradicija — 
kiekvienais metais pagerbti sa
vąją knygą ir jos kūrėją — liko 
panaikinta. Svetimiesiems rūpėjo 
savųjų stabų garbinimas, bet ne 
lietuviška knyga ir mūsų kultū
rinis gyvenimas.

Dabar, praėjus sunkiems sep- 
tyneriems metams, kad ir toli nuo 
gimtojo krašto esant, lietuvis ra
šytojas ir jo sielos kūdikis — kny
ga vėl atsimintas. Vasario 15 d. 
Tūbingene, sename kultūros 
mieste, kur prieš keletą šimtų me
tų sėmėsi šviesą Lietuvos didikai, 
lietuviškoji knyga sulaukė tinka
mo įvertinimo ir garbės. Pasi
džiaugta jos pasirodymu, pasiek
tais laimėjimais, jos kūrėjas dva
siniai išaukštintas, o medžiaginiai 
nepamirštas. Tą dieną lietuviams 
rašytojams tremtiniams buvo 
įteiktos skirtosios literatūros pre
mijos už tremtyje parašytas ir iki 
1947 m. sausio Id. išleistas groži
nes knygas.

Iškilmingojo literatūros premi
joms įteikti akto metu, Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos 
pirmininkas rašytojas Stasys 
Santvaras vaizdžiai apibudino

Literatūros laureatų vardu poe- misiją į Vokietiją ir Austriją dar- 
tingą žodį paskaitė poetas Ber- bo jėgai verbuoti, 
nardas Brazdžionis. „Ciurlionies“ 
ansamblio vadovas ir siela mu
zikas Alf. Mikulskis . . - -
žodžiais dėkojo, kad jų nenutils- nant gimimų skaičių arba nedel- 
tanti daina randa atbalsį lietuvių siant įsileisti didesnį, greitai asi- 
širdyse.

Iškilmingojo akto pabaigoje 
visi laureatai paskaitė po kelis 
savo premijuotųjų knygų eilėraš
čius, o „Ciurlionies“ ansamblis 
padainavo.

Gyventojų skaičių padidinti ga- 
jautriais lima dviem būdais: žymiai padidi-

Amerikoje veikianti Lietuvai Va
duoti Sąjunga per savo įgaliotinį 
Europoje dr. T. Dirmeikį „Ciur- 
lionies“ ansambliui taip pat įteikė 
5000 Rm. dovaną.

miliuojančių imigrantų skaičių, 
arba panaudoti tas abi priemones 
drauge. Aišku, kad valstybė, su
interesuota padidinti savo krašto 
gyventojų skaičių, neturi pa
sikliauti vien įsivežtine žmonių 
„medžiaga“ — imigrantais, ji turi 

Vasario 16 d. literatūros laurea- pirmiausia pati griebtis priemo- 
tai su savo kūryba dalyvavo Tu- nių savai tautai išlaikyti — ma- 
bingeno ir Reutlingeno lietuvių žinti vaikų mirtingumą, kovoti su 
bendruomenės suruoštose Nepri- užkrečiamom ligom ir pan. Be to, 
klausomybės šventės minėjimo iš- laiku negalės būti efektinga, to- 
kilmėse. • dėl bevelyjama įsileisti svetimša-

įrengta ir nuo pereitų metų va-
* K. Daugėlos nuotr.

Kempteno YMCa patalpose, liet stovykloje, UNRRA-os pastangomis 
saros veikianti biblioteka — skaitykla

1946 mm. yra: 13 mil. ir 8 mil.; 
11 mil. ir 10 mil., atseit, pastarais 
laikais vienam dirbančiam tenka 
vienas nedirbantis, o jeigu paimti 
bendrą gyventojų skaičių, tai san
tykis bus vienas prieš tris. Labai 
aukštą procentą dirbančiųjų kate- 
goriioie sudaro vadinami- „com- 
mercant’ai“ — įvairūs tarpininkai 
ir pan. (25%), valdininkai (6%).

Dabartinį darbo rankų trūkumą 
Prancūzijoje laikmai kiek išlygina 
vnk’ečni ka^o belaisviai (800.000), 
kurie ilgainiui išvyks į savo tė
vynę . Normaliam gamybos lygiui 
pasiekti bei jam pakelti reikalin
ga nekvalifikuotų darbininkų, pa
jėgių našiai dirbti. Monnet pla
nas ūkiui atgaivinti numato Pran- 
cūzijon įsileisti 500.000 svetimšalių 
darbininkų ir 100.000 iš savo ko
lonijų šiaurės Afrikoje. Rašoma, 
kad artimiausiu laiku manoma 
įsileisti 1,5 mil. suaugusių, tarp 
26—35 metų amžiaus, su vyrau
jančiu moterų skaičiumi ir tiek 
pat paikų ligi 15 metų amžiaus. 
Tačiau ir tų skaičių nepakaktų 
Prancūzijos siekiamiems demo
grafiniams bei ūkiniams tikslams 
pasiekti artimoj ateity, — tat te
galėtų būti planingos imigraci
jos pradžia. Neorganizuota imi
gracija gali sudaryti, kajp prisi
bijo patys princūzai, ūkinių bei 
socialinių sunkumų, yoač jei sve
timšalių masės nebūtų pajėgta 
greitai absorbuoti. Kaip minėta, 
Prancūziją domina tik darbo jėga, 
nekvalifikuoti darbininkai; inte
lektualinių profesijų jie turi savo 
žmonių. Tačiau ir tiems žmonėms 
privilioti turi būti patikrintos ati
tinkamos sąlygos krašte, didžiai 
nukentėjusiame nuo karo. Turė
tų būti, pavyzdžiui, pašalintos 
kliūtys, trukdančios svetimšaliams 
kurtis, pasirinkti darbą, duota 
proga avansuoti darbe, sudaryti 
tinkamas sąlygas dirbti ir pan. 
Taip pat turėtų būti duota gali
mybė svetimšaliams ginti savo 
teises bei interesus. Sis' pastarasis

lietuviškosios grožinės knygos 
nueitą kelią, pasiektus laimėji
mus, patirtus vargus ir dabar vėl 
prasidėjusį jos atgimimą. Iki 
1947 m. sausio mėn. Id. lietuviai 
rašytojai tremtyje išleido 33 gro
žinės literatūros knygas. Per pu
santrų metų tai nedaug, bet reikia __________ ___ _ ____
atsiminti, kad kūrybai sąlygos bu- mo davinius, metropolijoje buvo 
vo labai nepalankios. Sunku pa- 40.517.923 gyventojai, jų tarpe 
rašytas knygas išleisti. Baigda- 1.670.729 svetimšaliai, ne Prancū- 
mas Lietuvių Rašytojų Tremtinių zijos piliečiai. (Ne prancūzų Pran- 
Draugijos pirmininkas padėkojo cūzijoje priskaitoma ligi 3,5 mil.), 
premijų davėjams ir išreiškė Palyginus tuos skaičius su 1936 m. 
tvirtą viltį, kad šie metai lietuviš- surašymo daviniais, gauname, kad 
kai knygai bus našesni. Premijos bendras gyventojų skaičius per tą 
rašytojams įlieja naujos ugnies, laiką yra sumažėjęs 1.389.133 
Rašytojai tiki, kad ir šiais metais, asm., iš kurių prancūzų 606.355 ir

, .. _ cTzatimcalm 7R9 7RR T->lrf-icjei mums bus lemta čia gyventi, 
tos pačios organizacijos lietuviš
kos grožinės knygos nepamirš.

Prof. J. Brazaitis savo paskai- na Drisimjnus turėtus šio ir ypač 
toje apibudino dabartinę lietu- pirmojo pasaulinio karo nuosto- 
vių rašytojų kūrybą. Ji esanti he- iįus žmonėmis ir gyventojų naiki- 
rojinė. Palyginus su Nepriklau- nimą vokiečių okupacijos metu, 
somos Lietuvos knyga, tremtyje T’e nuostoliai prancūzu tautai yra 
pasirodžiusios knygos menininiu itin skaudūs, nes nuo 1870 metų 
požiūriu yra silpnesnės. Bet rašy- gyventojų prieauglis kas kartą 
tojų per daug kaltinti negalima, eina mažyn.
Mes esam kritę visose srityse. Kai kurių Europos valstybių 
Sunkios gyvenimo sąlygos, neti- prieauglis 1938 metais matyti iš 
krūmas, tėvynės netekimas mus pateikiamų skaičių apie ginimo 
veikia ne teigiamai, bet neigia- perteklių promilėmis ir gyventojų 
mai.

Švietimo Valdybos atstovas Va- prSeOriia' 
Jekonis, skaitydamas jury komi- 8 Ju(4į4
sijos protokolą ir (teikdamas 5000 
Rm. premiją Bernardui Brazdžio- 
niui už jo eilėraščių rinkinį „Sve- ___
timi Kalnai , konstatavo, kad jo cazjja yra vienintelis kraštas Eu- 
,,Svetimų Kalnų“ poezija geriau- popoje, kur kasmet gyventojų 
šiai pavaizduoja lietuvio tremti- skaičius ne daugėja, bet mažėja, 
nio dalią. BALF-o įgaliotinis dr. »rOs šalies gyventojų struktūra 
A. Trimakas 3000 RM. BALF-o amžiaus požiūriu dėl gimimų ma- 
premiją įteikė Alfonsui Nykai — žėjimų nėra normali, nes labai 
Niliūnui už jo išleistą eilėraščių stokojama jaunų žmonių. Tad ne 
rinkinį „Praradimo Simfonijos“, be pagrindo prancūzus imta va- 
Iš jury komisijos protokolo maty
ti, kad buvo įvertinta A. Nykos- 
Niliūno nauja poetinė forma ir 
gili filosofinė mintis. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus 3000 Rm. 
premiją „Svetimos Duonos“ auto
riui Kaziui Bradūnui įteikė dr. D. 
Jasaitis. Jury komisija įvertino 
K. Bradūno prisirišipią prie gim
tosios žemės ir jos purentojo — 
ūkininko. Knygų leidyklos „Pa- 
trios“ 3000 Rm. premiją jos savi
ninkas Lenktaitis įteikė Henri-

J. Venta

Imigracijos problema Prancūzijoje
Pagal paskelbtus Prancūzijos karų, nerodo pastovios tendenci- 

gyventojų 1946. III. 10 d. surašy-......................jos didėti, ir būkštaujama, kad po 
kiek laiko Europa galinti virsti 
„dykuma“. Iš to visuotino reiški
nio gal laikino pobūdžio išimtis 
prieš šį karą buvo totalitariniai 
kraštai (Vokietija, Italija, S. Ru
sija), kur ar tai teikta materiali
nių lengvatų skaitlingoms šei
moms, ar dėta didesni mokesčiai 
viengungiams bei rūpinta sąlygos 
sveikatingumui patikrinti, arba 
atimta galimybė šeimai preventy- 
vinėmis priemonėmis kontroliuoti 
gimimus. Beje,

Gyventojų skaičius kiekvienos 
valstybės gyvenime yra labai 
svarbus veiksnys, galima sakyti, 
jos egzistencijos pagrindas, ir jis 
šiandien vertinamas daugiau, kaip 
ūkinio protekcionizmo laikais. 
Gyventojų skaičiaus padidinimu 
yra taip pat susirūpinusi ir Britų 
Imperijos metropolija. D. Brita
nijoje esama prieauglio (3,7%o — 
1938), tačiau jis toli gražu nėra 
normalus: dabar vidutiniškai vie
nai šeimai tenka vos du vaiku, o 
1870 metais turėta penki. Gyven- 

J *toių sudėtvie taip pat vyrauia vy
resnio amžiaus žmonės. Žodžiu, 
ateities perspektyva panaši kaip 
prancūzų tautos. Britai, susirūpi
nę savo tautos ateitimi, 1944 m. 
sudarė populiacijos klausimams 
tirti komisija kuri savo darbu dar 
nėra baigusi. Britų įsileidimą bal
tų (tremtinių) moterų darbams į 
Angliją, atrodo, galima laikyti 
viena priemonių, numatytų savo 
tautai demografiniu bei ūkiniu 
atžvilgiu stiprinti. Panašios rūšies 
pastangomis reikia laikyti ir len
kų karių, nenorinčių vykti į ana- 
turi imtis atikinkamų pertvarky
mų savo ūkyje, pavyzdžiui, su
mechaninti gamybą, suredukuoti 
neproduktingą' gyventojų skaičių 
ir pan. Sakysim, reikiamai darbo 
jėgai užauginti savam krašte, jei, 
žinoma, esama tinkamo gyventojų 
prieauglio, reikalinga bent 20 
Prancūzijoje, bent artimiausiu 
metų. Tad šitokia priemonė, ypač 

Iš viso, bendrai paėmus, gyven- pus geležinės uždangos, įkurdini- 
tojų skaičius Europoje, ypač Va- mą Anglijoje bei ketinamą siųsti

[’ svetimšalių 782. 788. Pats faktas, 
kad Prancūzijos gyventojų skai
čius per toki trumpą laiką yra 
taip žymiai kritęs, nėra staigme-

prieauglį absoliutiniais skaičiais 
1000-čiui gyventojų: Britanija 3,7 «----- --’ji _ Q8 (_ 10);
Vokietija 8,0 (464); Olandija 12,1 
(100); Belgija 2,6 (20); Lietuva 10,0 
(20); Estija 1,8 (2); Latvija 4,9 (7); 
Sovietų Rusija 20,0 (2000). Pran-

dinti nykstančia, išsigimstančia 
tauta Prancūzijos gyventojų skai
čiaus kitimui pavaizduoti dar pa
lyginsime jos ir Vokietijos gyven
tojų skaičius: 1850 metais Prancū
zijoj gyventa 36 mil. žmonių, Vo- 
kietioj — 38 mil., o 1936 m. pran
cūzų būta 42 mil. ir 67 mil. vokie
čių. Todėl suprantamas Prancūzi
jos didelis susirūpinimas savo po
puliacijos padidinimu.

lius. Imigrantai tampa vertingi 
kaip biologinė medžiaga senstan
čiai tautai sustiprinti (nors tat da
limi graso pakeisti vietos gyven
tojų etninį charakterį) ir, antra, 
kaip darbo jėga krašto ūkiniams 
resursams išnaudoti (kas tam tikru 
atyeju gali paveikti krašto socia
linę ir ūkinę struktūrą).

Tiesa, technikos pažanga, dar
bo organizacija tauso darbo jėgą, 
tačiau tuo pat metu atveria nau
jas galimybes užsiėmimui. Pran
cūziją interesuoja imigracija ne 
vien kaip darbo jėga, bet ypač 
kaip priemonė tautai „atjauninti“, 
teigiamai paveikti senstačios tau
tos sudėtį. Todėl yra aiškus imi
grantus įsileidžiančios šalies no
ras asimiliuoti ateivius galimai 
trumpesniu laiku, įlieti juos į sa
vo tautą. Reikia manyti, kad indi
ferentiškas svetimšalių laikyma
sis dėl visa, kas prancūziška, var
gu ar galės būti toleruojamas 
ateityje. Bet kokie imigrantai, 
atvykę kompaktine mas.e ir besis
tengi ą joje išsilaikyti bei išsaugoti 
savas tautines savybes, negalės 
būti pasitenkami itin entuziastin
gai.

Imigricijos reikalingumas Pran
cūzijoje šiandien nebedisku tu o ja
mas; tik svarstomi būdai, kaip 
tinkamiau paskirstyti ateivių ma
sę, tiriątpa darbininkų paklausa 
atskirose ūkio šakose, ieškoma 
šaltinių klausiamai darbo jėgai 
gauti. Prancūzai jau nnuo seniau 
mielai įsileisdavo svetimšalius. Jų 
būta 1851 m. 350.000, 1921 m. — 
1.532.000 asmenų, arba 3,9% visų 
gyventojų, 1926 m. — 2,5 mil. 
(6,5%), 1930 m. — 3,5 mil. (7,0%), 
kurių žymi dalis visiškai įsiliejo į 
prancūzų tautą, kas matyti iš sve
timšalių. ne Prancūzijos piliečių 
skaičių 1946 III. 10 dieną.

Prancūzijos krašto ištekliai (že
mės ūkis, pramonė, amatai) gali 
išmaitinti žymiai didesnį, nei da
bar esamą gyventojų skaičių, įlie
tą į žemės ūkio bei pramonės dar
bą. Svetimšaliai paprastai suda
rydavo 75% visų nekvalifikuotų 
darbininkų Prancūzijoje. Reikia 
pastebėti, kad per pastaruosius 15 
metų žemdirbių skaičius Prancū
zijoje sumažėjo per 1,5 mil. asme
nų. Per tą patį laiką dirbančiųjų 
buvo 14,8 mil., nedirbančių 6,8 
mil., o atitinkami skaičiai 1936 ir

klausimas, galima spėti, negalės 
būti išspręstas svetimšaliams pa
lankia prasme, nes jis kertasi su 
imigracija suinteresuotos valsty
bės užsibrėžtais uždaviniais.

Žmogaus, jei taip galima aiš
kumo dėliai pasakyti, medžiaginė 
vertė yra pakilusi, nes įprastiniai 
rezervuarai, iš kurių buvo lygina
mas darbo žmonių trūkumas yra 
at«?idūrp<5 anapus geležinės uždan
gos ir dėl to neprieinami (Lenkija, 
Čekoslovakija). Iš antros pusės, 
esama kraštų, kur šiuo metu gy
ventojų yra net per daug ir, jei 
nebus rasta priemonių juos vie
toje įjungti į produktyvų darbą, 
gresia nedarbas (Italija, Vokieti
ja). Žmonių judėjimas, tartum 
koks kapitalų ar prekių tarpval
stybinis judėjimas, yra virtęs val
stybės tvarkomu dalyku, tarptau
tinių susitarimų objektu. Ligi šiol 
dar nėra rasta būdo gyventojų 
;m:g»-ac’1ai reikiama kryptimi, vi
siems priimtinu būdu nukreiptu 
Ligi šiol tat tvarkyta atskiro
mis tarpvalstybinėmis sutartimis. 
Pav., Prancūzija su Italija 1946 m. 
pasirašė sutartį įsileisti 20.000 iti- 
lų, dabar naujai sutarta vėl įs’- 
leisti 200.000 asmenų vokiečių ka
ro belaisviams, dirbantiems ang
lies kasyklose, pakeisti. Paprastai, 
sutartimi įsileistus darbininkus 
yra sunkiau asimiliuoti, nes už jų 
nugaros stovi juos globojanti tė
vynė — sutarties partnerė. Žinia, 
imigraciją iš lotynų kraštų pran
cūzai norėtų atsverti ateiviais iš 
šiaurės Europos kraštų. Nesveti
ma jiems mintis yra atpalaiduoti 
vakarų okupuotą Vokietiją nuo 
2d j 000 jaunų vyrų (belaisviu), ta
čiau, prisiminus netolimą praeitį, 
bijomasi' sudaryti eventualią 
„penktąją koloną“.

Valstybė savo piliečius papras
tai brangina kaip savo stiprybės 
pagrindinį šaltinį bei darbo jėgą 
ir nėra linkusi juos lengvai išleisti 
ar jų pigiai išsižadėti. Ji deda la
bai d’delių pastangų darbo jėgai 
— imigrantams gauti. Milijonai 
žmonių, iškeldintų iš savo tėviš
kių, atsiradę pokario Europoje, 
gyvai interesuoja tartum koks 
prekių aukcionas ne vien Pran
cūziją, Angliją, Belgiją ir kt., bet 
ir Jungtines Amerikos Valstybes, 
pietų Ameriką.
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Saaro kraštas, ku
riam žadama nepri

klausomybė
Vokiečiai įvairiuose savo vado

vėliuose nedviprasmiškai sten
giasi tvirtinti, kad Saaro kraštas, 
tai jokia geografinė sąvoką, tai 
tik Reino provincijos ir Bavari
jos Reinfalco dalis, kuris dėl sa
vo puikios anglių kasyklų, aukštų
jų krosnių ir perdirbamosios pra
monės, esąs neatmezgamai suriš
tas su kalbamomis provincijomis.

Saaro kraštas užima 1881 ketv. 
klm. (Klaipėdos kraštas — 2417 
ketv. klm. su 145, 940 gyventojais, 
1931 metais) su 805.274 gyvento
jais. Krašto paviršius yra gana 
kalnuotas ir išraižytas slėnių, pa
našių į geldas. Aukštumos dau
giausia apaugusios miškais, Žemės 
derlingumas — vidutiniškas*

1927 metais iš visų gyventojų 
305.400 priklausė pramonės ir kal
nų kasyklų darbams. Iš paminėto 
skaičiaus 60% priklausė kalnų 
kasykloms, prekyboje ir susisie
kime dirbo 17,3%. Gi žemės ūkyje 
— tik 10 8%. 27.514 pramonės įmo
nėse dirbo 254.120 darbininkų, o 
anglių kasyklose 75.914 darbinin
kų.

Saaro krašte prieš šj karą buvo 
iškasama 12 milijonų tonų, anglių 
pl’eno žaliavos gaudavo apie 2 
milijonus tonų, tięk pat ir gele
žies rūdos.

Salia didžiųjų geležies ir ang
lių kasyklų, pramonės ūkyje ne
blogai klestėjo stiklo ir kerami
kos pramonė.

1920 metais, Entantės. sprendi
mu, Saaro kraštas buvo nuo Vo
kietijos atskirtas ir 15 metų pris
kirtas prie Prancūzijos, kaip at
lyginimas už sunaikintas Siaurės 
Prancūzijos provincijose anglies 
kasyklas. Po 15 metų — 1935 me
tais šis kraštas, Saaro krašto gy
ventojų sprendimu, turėjo nu
spręsti galutinai krašto likimą.

Per visą 15 metų Saaro krašte 
vyko dvikova, tarp stiprėjančios 
Vokietijos įtakos ir Prancūzijos 
vyriausybės, vieni ir antri turė
dami galvoje artėjančius balsavi
mus — Saaro krašto sprendimą, 
juo varžėsi. Ta dvikova, ypač bu
vo paaštrėjusi, kai priartėjo tau
tos apsisprendimo laikas. Bet, de
ja, kadangi Saaro kraštas buvo ir 
yra perdėm vokiškas, todėl tau
tos atsiklausimo rezultatai buvo 
jau ir nebalsavus aiškūs. Kraštas 
nusprendė grįžti atgal prie Vo
kietijos; tai įvyko 1935 metais. 
Tais pat metais Saaro kraštas 
paimamas į stiprias nacių ran
kas, partijos įgaliotiniu Saaro 
kraštui paskiriamas buv. užsienių 
reikalų ministeris v. Papen.

Kaip matome, Saaro kraštas 
yra perdėm vokiškas, ir nemažos 
vertės pramonės kraštas. Trumpai 
kalbant — ištisa anglies ir plie
no pramonės sritis.

Praeitais metais, gruodžio mėn. 
30 d., tyliai pritariant Vakarų Są
jungininkams, Saaro krašto SPD 
ir CDU partijoms ir jų spaudai, 
Prancūzijos vyriausybė įvedė 
krašte su Vokietijos kitomis pro
vincijomis muitų sieną, būk, kad 
apsaugotų krašto ūkį nuo iš Vo
kietijos plūstančios spekuliacijos.

Saaro krašto komunistų partija, 
kuri tautoje turi apie 7% prijau
čiančių, ir Maskva dėl šio, anot 
jų vienašališko prancūzų sprendi
mo, pareiškė gana stiprų nepasi
tenkinimą.

Sausio mėn. pradžioje, Prancū
zijos užsienio reikalų ministerijos 
pranešėjas, pareiškė, kad galimas 
dalykas, kad Prancūzijos vyriau
sybė Saaro kraštui suteiks poli
tinę nepriklausomybę.

Trumpai kalbant, Prancūzijos 
vyriausybė, Saaro kraštui yra 
daug dėmesio atkreipusi, pav. 
apie 7.000 belaisvių, kilusius iš 
Saaro krašto, pažadėjo paleisti 
namon, kai tuo tarpu apie kitų 
Vokietijos provincijų belaisvius 
nenori nei kalbėti, kad jie būtų 
paleisti namon.

Bidault, užsienio reikalų minis
teris, Saaro klausimu pareiškė: 
„Saaras privalo būti nuo Vokieti
jos atskirtas, nes Prancūzijos 
ūkiui jis yra labai svarbus, už tat 
prancūzai jį privalo kontroliuoti. 
Mums yra aišku, kad 800.000 Saa
ro krašto gyventojų yra vokie
čiai. Bet ūkiniu atžvilgiu jis pri
valo būti prijungtas prie Prancū
zijos.“

Manoma, kad Maskvos konfe
rencijoj Saaro krašto klausimas 
iškilsiąs visu aštrumu ir būsiąs 
puikus mainų objektas politiniams 
nesutarimams išlyginti.

A. Rot.

Austrijos dramos epilogas
Iš kanclerio Scbusch niggo atsiminimų)

Vokiečių spauda dėl šio Pran
cūzijos vyriausybės žygio išsitarė 
gana nepatenkintu tonu, anot jų, 
vienašališko prancūzų elgesio. 
Dar tenka pridurti, kad prancū
zai Saaro atžvilgiu taip toli nuė
jo, kad sausio mėn. pradžioje už
draudė vokiečių laikraščių įveži
mą iš ameitkiečių ir prancūzų zo
nų. Ir už tat, spaudos ir žurna
listų tarpzoninis pasikeitimas yra 
galimas tik be Saaro krašto. Tų 
priemonių, x esą, būk buvę imtasi 
tik todėl, kad klaidinančios žinios 
neveiktų neigiamai dirbančiųjų 
anglių kasyklose, dėl ko galinti 
kristi anglių iškasimo produkcija.

Vasario 12 d. sukako 9 metai 
nuo to momento, kada susitiko 
gražiuose kalnuose dviejų vokiš
kų valstybių kancleriai. Greitai 
po to dramatiško pasimatymo 
didžioji prarijo mažąją. Tai buvo 
pirmas skambutis, pranašaująs 
didžiąją audrą. Taip išnyko 
Austrija. Paskui ją sekė Čeko
slovakija... paskui mūsų Klai
pėda . . . paskui Lenkija ... ir 
jau didysis kataklizmas.

Šiandien prie diplomatinio sta
lo grumiamasi už Austrijos ne
priklausomybės atstatymą. Pa
skutinis prieš užgrobimą Austri
jos kancleris Dr. Schuschnigg, iš 
nacių lagerių dar gyvas įšėjęs, 
dabar prancūzų spaudoje skelbia 
savo atsiminimus apie ta lem
tingą pasimatymą. Prieš 'kiek 
laiko jo atsiminimai yra tilpę ir 
anglų spaudoje. Taip pat pe-

Augsburgo-Haunstetteno kolonijos lietuviai Vasario 16 os Šventėje pakelia vėliavą
V. Račkausko nuotr.

reitą rudenį jis lankėsi ir keliose 
Europos sostinėse su viešais pra
nešimais. Štai šio istoriško liudi
jimo atpasakojimas:

— 1938 mt. pradžioje v. Pa
pen pradėjo manęs teirautis, kaip 
būtų reaguota į tai, jeigu būtų 
pasiūlyta atvykti į Berchtesga- 
deną susitikti su fūhreriu. Aš su
tikau principe pakvietimą priim
ti, tačiau pabrėžiau, kad, einant 
diplomatiniais papročiais, iš 
anksto norėčiau žinoti numato
mo pasikalbėjimo objektą. Taip 
pat pabrėžiau, jog laikau svarbiu 
dalyku, kad spaudai duodamas 
komunikhtas būtų bilaterališkai 
suredaguotas dokumentas ir kad 
iki susitikimo būtų išlaikyta 
griežta paslaptis.

— Po asmeniškos intervencios 
v. Papen man pranešė, kad kal
ba būtų apie trynimosi šaltinius, 
kurie dar atsiranda po 1936 mt. 

liepos mėn. susitarimo, apie to 
susitarimo pagilinimą ir sustipri
nimą. Tai mane ypatingai in
teresavo. Todėl aš pabrėžiau, 
kad derybų pabaigos komunika
te būtų proklamuotas nusistaty
mas ir toliau laikytis 1936 mt. 
susitarimo ir kad tąja prasme 
būtų painformuota viešoji nuo
monė.

— Von Papenas dar pridūrė, 
kad, nežiūrint koks bus pasikal
bėjimo rezultatas, padėtis tarp 
Austrijos ir Vokietijos negalės 
pablogėti Austrijos nenaudai ir 
negalės pasunkinti Austrijos vy
riausybės padėties. Blogiausia, 
kas galėtų atsitikti, tai kad ne
bus padaryta pažangos, ir padėtis 
pasiliks nepasikeitusi.

Šitą pareiškimą darydamas, v. 
Papenas vis rėmėsi Hitlerio auto- 

ritėtu. Po šio pasikeitimo nuo
monėmis, mes paskyrėme pasi
matymą vasario 12 d. Kai aš su 
savo palydovais atvykau prie 
muitinės, ten jau manęs laukė 
von Papenas. Jis atrodė gerai 
nusiteikęs ir tuojau manęs pa
klausė, ar aš nieko prieš netu
rįs, kad pripuolamai Berchtesga- 
dene yra ir keli generolai. — 
Kokie, paklausiau aš jo? — Ge
nerolas Keitel, gen. Reichenau 
ir aviacijos gen. Sperl. Aš ne
protestavau.

— Hitleris sutiko mus kieme 
su savo palydovais, kurių tarpe 
buvo ir trys generolai. Po abi
pusio palydovų pristatymo, Hit
leris nusivedė mane į savo ka
binetą, kuris buvo pirmame pla
taus Berghofo aukšte. Ir tuoj 
prasidėjo šitoks pasikalbėjimas:

Aš. — Šitoji nepaprastai graži 
patalpa be abejo yra pasitama-

vusi daugeliui lemiančių pasikal
bėjimų, pone kancleri. ♦

Hitleris. — Taip, čia bręsta vi
sos mano mintys. Bet mes čia 
susirinkome ne apie orą ir gam
tovaizdį kalbėti.

Aš. — Aš norėčiau pirmiausia 
padėkoti, p. kancleri, kad davėte 
man progą su jumis pasikalbėti. 
Aš noriu jus užtikrinti, kad mes 
labai rimiąi žiūrime i 1936 mt. 
susitarimą ir norime viską pada
ryti dar esantiems nesusiprati
mams ir sunkumams nuo kelio 
pašalinti. Apskritai kalbant, mes 
padarėme viską, kad vestume 
vokišką politiką.

Hitleria. — Štai kaip! Ar tai
visa jūs vadinate vokiška politi
ka, p. Schuschnigg? Priešingai, 
jūs ramiai sau pasilikote Tautų 
Sąjungoje, nors Reichas iš jos iš
stojo. Ir tai jūs vadinate vokiška
politika? . . .

Aš. — Niekas nereikalavo iš
Austrijos, kad ji įšeitų iš Tautų 
Sąjungos. Mes negalėjome ma
nyti, kad toks mūsų pasielgimas 
būtų naudingas, nes 1936 mt. su
sitarimo metu Reichas jau buvo 
iš T. S. išstojęs ir mūsų to paties 
padaryti neprašė. Priešingai, mes 
manėme, kad mūsų buvimas ten 
yra naudingas abiem pusėm. Tą 
mums yra patvirtinusi ir Italija, 
kuri taip pat yra iš T. S. išstoju
si. Galop, mūsų viešieji finansai 
mums neleidžia T. S. apleisti.

Hitleris. — Yra savaime su
prantama, kad jūs turėjot išsto
ti. Galop, Austrija nėra nieko 
padariusi, kas naudinga Reichui. 
Visa jos istorija yra nenutrūksta
ma išdavimų grandinė. Ir tai tę
siasi iki šiol. Tačiau šitam isto
riškam nonsensui reikia padary
ti galas. Ir aš jums tvirtinu, p. 
Schuschnigg, kad aš nutariau su 
tais dalykais tuojau baigti. Vo

kiečių Reichas yra didelė galy
bė, ir jis niekam neleis įsikišti 
tuo metu, fcai jis daro tvarką 
prie savo sienų.

Aš. — Aš žinau jūsų Austrijos 
klausimo ir Austrijos istorijos 
koncepciją. Tačiau Tamsta žinai, 
kad mano pažiūros tuo reikalu 
yra griežtai skirtingos. Mums 
austrams visa mūsų istorija su
daro integralinę ir reikšmingą 
vokiečių istorijos dalį. Ir mūsų 
austriškoji dalis yra labai svarbi.

Hitleris. — Ji yra visiškas nu
lis, štai ką aš jums galiu pasa
kyti. I tautinio judėjimo veži
mą Austrija kaišiojo tik pagalius.' 
Tai buvo pagrindinė Habsburgų 
ir katalikų bažnyčios veikla.

Aš. — Vienok kultūrinis Vo
kietijos paveikslas visai neįma
nomas be kai kurių Austrijos 
faktorių. Tarp kitko aš galvoju 
apie Beethoveną . . .

Hitleris. — Taip, šitas mano 
akyse visada buvo žemutinis vo
kietis.

Aš. — Toks, kaip ir daugelis 
rinktinių) austrų. Juk niekam 
neateis į galvą, pavyzdžiui Met
ternich ą laikyti reinlandiečiu.

Hitleris. — Aš jums dar kartą 
sakau, kad taip toliau nebegali 
būti. Aš turiu istorinę misiją ir 
aš ją įvykdysiu, nes aš tam esu 
Apvaizdos skirtas. Aš i tai esu 
įsigilinęs, j tai tikiu tvirtai kaip 
uola ir niekam neleisiu manęs 
nuo to kelio nukreipti.

Aš tikiu Dievą ir turiu religi
nių jausmų, nors nesu susirišęs 
su jokia bažnyčia. Pagalvokite 
apie tą kelią, kuriuo aš pradė
jau eiti. Šiandien vokiečių tau
toje nebėra nė partijų, nė klasių, 
nė frakcijų. Visi siekia vieno ir 
to paties dalyko. Aš turėjau ir 
kitą projektą: aš norėjau sujung
ti vokiečių tautą į dvi didžiąsias 
bažnyčias-katalikiškąją ir prote
stantiškąją, ir kartu su jomis 
vykdyti savo misiją. Faktai pa
rodė, kad tai nepasiekiama, nes 
bažnyčios to nenorėjo. Dabar aš 
tai padarysiu be jų ir, reikalui 
esant, prieš jas. Kas atsisakys 
bendradarbiauti, bus sutrintas. 
Apsidairykite po Vokietiją, ir jūs 
pamatysite tik vieną valią. Mano 
misija buvo iš anksto nužymėta. 
Aš einu sunkiausiu keliu, koks 
kada nors yra buvęs vokiečiui 
skirtas, ir aš įvykdžiau vokiečių 
istorijoje grandioziškiausia dalį, 
kuri kada nors yra tekusi vokie
čiui įvykdyti. Ne jėga, bet tautos 
meile mane iškėlė. 'Kiekvienu 
momentu ir visur aš galiu laisvai 
ir be apsaugos vaikščioti, nes 
tauta mane myli ir manimi pasi
tiki.

Aš. — Aš tikiu, p. kancleri.
Hitleris. — Aš galėčiau daugiau 

negu jūs save laikyti austru. Pa
darykite laisvą plebiscitą Austri
joje ir jūs pamatysite, kuris iš 
mudviejų laimės.

Aš. — Jeigu tai būtų galima. 
Bet jūs žinote, kad tai negalima. 
Aš turiu tuo reikalu kitą pažiū
rą. Reikia, kad mes gyventume 
vienas šalia kito, mažasis greta 
didžiojo. Kito pasirinkimo mes 
neturime. Todėl aš prašau jus 
man pareikšti konkrečius fak
tus, kurie jums nepatinka. Mes 
padarysime viską, kad pašalintu
me kliūtis draugiškiems santy
kiams susidaryti trukdančias, nes 
mes daugiau nieko nenorime, 
kaip tik gyventi įnešdami savo 
vokiškąjį indėlį į vidurinę Eu
ropą.

Hitleris. — Tai štai ką jūs sa
kote. O aš jums sakau, kad aš 
likviduosiu tą vadinamąjį Austri
jos klausimą ir tai nežiūrint kuria 
kaina. Ir jūs manote, kad aš ne
žinau, jog jūs stiprinate prieš 
Reichą Austrijos sieną?

Aš. — Aš tą reikalą tikrai ži
nočiau ...

Hitleris. Žinok, Tamsta, kad aš 
rytoj žinosiu visas detales, jeigu 
nors vienas akmuo bus pajudin
tas Austrijos pasieny.

Aš. — Tai yra tik primityvios 
apsaugos priemonės. Ir Brenneris 
nėra išskirtas.

Hitleris. Aš turiu tik duoti įsa
kymą, ir visa ta inscenizacija su
birs per vieną naktį. Ar jūs ti
kite, kad jūs galite mane sulai-
kyti 'nors pusę valandos? Kas 
gali žinoti? Gal vieną rytą aš 
staiga atsirasiu Vienoje? Kaip 
pavasario audra. Tada jau var
gas jums! Aš norėčiau austrus 
nuo to apsaugoti, nes bus daug 
aukų — po kariuomenės ateis 
S.A. ir Legionas. Niekas nesulai
kys keršto, net irzaš pats. Ar jūs 
norėtumėt iš Austrijos padaryti 
Ispaniją?

Aš. — Aš žinau, kad jūs galite 
įžygiuoti į Austriją, tačiau tai 
neįvyks be kraujo praliejimo. 
Tai greičiausia reikš karą.

Hitleris. — Apie karą lengva 
kalbėti atsisėdus minkštuose fo
teliuose, tačiau už to žodžio sle
piasi okeanas vargo ir ašarų. Ne
jaugi, Tamsta, nori pasiimti visą 
tą atsakomybę? Žinok, Tamsta, 
kad niekas pasauly manęs nega
li sulaikyti vykdyti tai, ką esu 
pasiryžęs.

7
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Italija? Su Mussolini aš esu 
susitaręs, ir mūsų draugystė yra 
labai ankšta.

Anglija? Ji nepajudins dėl 
Austrijos nė vieno piršto, ir iš 
jos nieko nelaukite.

Prancūzija? Taip, kai prieš tris 
metus mes su keliais batalionais 
{žengėme i Rheino sritį, aš daug 
rizikavau. Jeigu Prancūzija tada 
būtu pradėjusi žygiuoti, mes bū
tume turėję trauktis. Tačiau da
bar Prancūzijai žygiuoti yra jau 
per vėlu.

Visas pasaulis turi suprasti, 
kad didelė valstybė negali pa
kęsti, kad prie jos sienų, bet ku
ri maža valstybė užsiiminėtų pro
vokacijomis. Aš ilgai laukiau nie
ko nesakydamas, nes tikėjausi, 
kad sveikas protas paims viršų. 
Tačiau, kaip galima toleruoti, 
kad Austrijoje sodinamas i kalė
jimą žmogus už tai, kad jis dai
nuoja kam nors nepatinkama 
dainą arba sako,,Heil Hitler“. Na
cionalsocialistų persekiojimas 
Austrijoje turi liautis, arba aš 
pats tam galą padarysiu.

Aš. — Austrijoje niekas neper
sekiojamas, kas neprasižengia 
įstatymams. 1936 mt. susitarimu 
Reichas pripažino mūsų įstaty
mus ir mūsų konstituciją — pra
eitis turi būti užmiršta, o atei
ty kiekviena nelegali veikla drau
džiama. Taip buvo susitarta. Jei
gu nebūtų buvę 1934 m. liepos 
25 d., sunkumai jau būtų seniai 
Išnykę.

Hitleris. — Taip, tarp mūsų 
stovi Dollfusso lavonas. Aš jums 
tvirtinu, kad aš nieko nežinojau 

-apie atentatą ir aš jo nenorėjau. 
Bet visgi pripažinkit, kad buvo 
klaida teisti Planetterį (Dollfusso 
žudikas). Žiūrėkite, kaip mes da
rome, pav., kad ir su Taelmannu. 
Jūs gi padarėte Planetterį kan
kiniu.

Aš. — Niekas tuo momentu ne
būtų galėjęs kitaip pasielgti.

Hitleris. — Aš žinau Austrijos 
padėtį geriau, negu Tamsta. Nė
ra nė vienos dienos, kad manęs 
nemaldautų įsikišti.

Aš. — Tur būt. Tamsta, kitaip 
galvotum, jeigu vietoje būtum. 
Argi Tamsta Vienos nepažįsti?

Hitleris. — Jau seniai aš ten 
bebuvau. Aš dabar Tamstai pa
reiškiu, kad duodu paskutinę 
progą, arba mes susitarsime, ar
ba dalykai vyks savo keliu. Ta
da pažiūrėsim, kas iš to 
Sekantį sekmadienį aš 
prieš vokiečių tautą. Iš 
kalbos reichstage vokiečių 
turi sužinoti ir apie tuos 
kus. Aš tamstai duodu terminą 
apsigalvoti iki šio popiečio. Ilgiau 
laukti negaliu. Ir prašau priimti 
tuos mano žodžius rimtai, nes 
aš ne blefuoju. Aš visada pasie
kiau tai, ko norėjau pasiekti, ir 
tur būt dėl to aš esu tapęs pa
čiu didžiuoju Vokietijos istorijos 
vokiečiu. 'Aš daug nekalbu ir 
neužsiimu pranašystėmis. Yra 
kitokių žmonių, pav., Mussolini — 
jo stilius visai kitoks. Tačiau be 
manęs yra ir kitų didžių vokie
čių. Jei šiandien aš mirčiau, vis
kas yra numatyta. Mes turime 
Goeringą, Hessą, Fricką, Eppą ir 
daug kitų. Aš jums duodu vie----------  --------------- - -------
nintelę progą įrašyti savo vardą pirmykštį savo pasiūlymą — pa- 
į didžiųjų vokiečių eilę. brėžiu, kad taip atsitinka su ma

Aš. — Koks yra jūsų pageidavi- 
naps, p. kancleri?
Hitleris. — Apie tai pakalbėsime 
po pietų.

Po ilgos pietų pertraukos 
Schuschniggas ir jo palydovas Dr. 
Schmidt buvo pakviesti į mažą 
salioną, kur jie rado von Pane- 
ną ir užsienių reikalų ministrą v. 
Ribbentropą, kuris jiems pateikė 
Vokietijos sąlygas. Stąi ir jos: 
1. Austrijos vyriausybe pasižada 
tuojau paskirti Dr. Seys-Inquar- 
tą Austrijos saugumo ministeriu 
su neribota valdžia tvarkant 
Austrijos policiją.

2. Dr. Fischbeck bus paskirtas 
vyriausybės nariu, ir jam bus pa
vesti austrų-vokiečių ekonomi
niai santykiai su visomis iš to 
plaukiančiomis prerogatyvomis.

3. Visi Austrijoje kalinami na
cionalsocialistai, neišskyrus nė 
1934 m. sukilimo dalyvių ar da
lyvavusių užmušimuose, bus am
nestuoti trijų dienų bėgy.

4. Visi nacionalsocialistai val
dininkai ir karininkai, pašalinti 
iš savo vietų, bus tuojau į jas 
grąžinti.

išeis. 
stoju 
mano 
tauta 
daly-

nim pirmą kartą mano gyveni
me. Tai bus paskutinis mano 
pasiūlymas, ir jis turi būti įvyk
dytas per tris dienas.

Pasirodė, kad 
vo padaryti tik 
esminiu reikalu, 
laidoja Austrijos_________ ,...
be, nebuvo pakeista nė vienu 
kableliu. Hitleris nebedavė dau
giau kalbėti, ir nusiraminęs jau> 
vienas pats dar savo svečiams 
kalbėjo apie būsimus gerumus, 
kurie kils iš šio susitarimo. 
Hitleris. — Dabar Austrijos 
klausimas bus išspręstas. Ir tai 
yra gerai. Dabar mes galėsime 
laukti penkis metus. Per tą laiką 
pasaulis bus pasikeitęs.
Aš. — Ar p. kancleris mano, kad 
pasaulinė situacija plėtosis tai
kiu budu?

Hitleris. — Jeigu manęs paxlau- 
sytų, taika būtų galima; tačiau 
manęs niekas neklauso. Aš norė
čiau pasaulį apsaugoti nuo nau
jo pasaulinio karo, bet, jei man 

.. netiki, tai aš nematau, kaip ga-
grąžinti. ' lima karo išvengti. Italija mili-

5. Šimtas Wermachto karininkų kariškai gali būti pajėgi susti-
tuojau bus inkorporuota į Aus- Prll}ant ją, aviatoriais ir povan- 
trijos kariuomene ir šimtas aus- d.®nbli,0 ^.ai.vyn?, Tar?
trų karininkų į vokiečių kariuo- tlkslui Jai reikia 200.000 gerai 
menĘ apmokytų vyrų. Musų atsiginkla-

6. Leidžiama laisvai išpažinti vimas vyksta pilnu tempu. Jau
nacionalsocialistų doktriną. Aus- mes Sa^me visose srityse lygintis 
trijos nacionalsocialistai Patrio- su Prancūzija. Mes net esame 
tiniame Fronte naudojasi tomis šarvuočiais, aviacija ir
pačiomis teisėmis, kaip ir kitos artilerijos motonzacija. Butų 
grupės ir tuo būdu šituose rė- tikrą beprotybė vokiečių istorijos 
muose veikia legaliai. atžvilgiu, jeigu toks mstrumen-

7. Reicho vyriausybė iš naujo Įas kaip vokiečių wermachtas 
patvirtina 1936 m. liepos 11 d. butų nepanaudotas.
susitarimą ir atsisako nuo kiši
mosi į Austrijos vidaus reikalus. , 

Po ilgų ginčų su Ribbentropu 
Schuschniggas vėl pakviečiamas 
pas Hitlerį, ir prasideda toks pa
sikalbėjimas:

Hitleris. — Štai mano pasku
tinis bandymas, p. Schuschnigg. Pasibaigus antrajam pasauli- 
Stai projektas, ir jis nebus dis- niam karui, JAV pasišovė galuti- 
kutuojamas. Aš nekeisiu jame nė nai sutvarkyti ir Kinijos vidaus 
vieno kablelio. Jūs arba turite reikalus, pasiimant nedėkingą 
jį pasirašyti, arba mes būsime tarpininkavimo vaidmenį tarp 
nesusitarę. Tada aš sekančios Kinijos nacionalistų ir komunistų, 
nakties bėgy padarysiu savo Amerika norėjo derybų ir kom- 
sprendimus. promisų keliu pagaliau baigti tą

Aš. — Aš susipažinau su pro- dešimtmečius besitęsiantį Kini- 
jekto turiniu, bet turiu pareikšti, joje pilietinį karą,’ kuris Tolimųjų 
kad mano parašas Tamstai nieko Rytų kolosą įstūmė į tokį vargą 
neduos, nes pagal Austrijos kon- įr skurdą, kaip retą kurį kitą 
stituciją ministerius skiria pre- kraštą. Kad JAV į šį reikalą la- 
zidentas; jam taip pat priklauso baį rimtai žiūrėjo, parodo ir pa- 
amnestijos teisė. Mano parašas ties ypatingojo atstovo ir ambasa- 
reikš tik tiek, kad aš apsiimu pa- doriaus, karo metu buv. JAV ge- 
teikti projektą vyriausybei ir neralinio štabo viršininko gen. 
prezidentui. George C. Marshallio paskyrimas
Hitleris. — Taip ir darykite... Kinijai 
Aš. — Todėl aš negaliu garan
tuoti. kad reikalaujami terminai 
bus ištęsėti.

Hitleris. — jus pnvaiute uu ; •• j-t 14 būstinę Kinijoje ir pasitraukti
paaaryu.. iš vadinamojo Trijų Komiteto. Si-

Hitlęris pradėjo labai nervin- tas žygis, aišku, prilygsta JAV 
tis; staiga liepė Sehuschniggui iš- pastangų galui mėginti susi
eiti ir pas save pasikvietė Keitė- hj? keliu baigti pilietini karą Ki
li. Atmosfera susidarė tokia, kad Nijole. ,,YPa|Į??asls atstovas gen. 
Sehuschniggui ir jo palydovui Marshallis skiriamas uzs. reikalų 
Dr. Schmidt atrodė, jog jie tuoj ministeriu. j
bus areštuoti. Po pusvalandžio Sis faktas sukėlė tikrą audrą 
Hitleris vėl pasikvietė pas sa- pasaulio politikoje ir buvo mė- 
ve Schusčhniggą, ir prasidėjo ginama jį interpretuoti kaip Ame- 
paskutinis pokalbis. rikos politikos posūkį. Amerikie-

AX būstinė Kinijoje betgi teigia,Hitleris. - Aš nutariau peržiūrėt! .. n£są pagal
„New Yorko Times“ specialaus 
korespondento tvirtinimą, tai esąs 
tik vieno politinių pastangų įran
kio pakeitimas, bet bendroji poli
tika pasiliekanti ta pati. Vykdo
mosios vyriausios būstinės užda
rymas neturįs tendencijos pa
veikti dabartinę Kinijos padėtį. 
Tai buvęs tiktai neišvengiamas 
žingsnis, kurį reikėjo padaryti 
baigiant vienos veiklos etapą.

Kartu su politiniu pasitrauki
mu JAV grąžina namo ir savo ka
ro laivyno vienetus, buvusius Ki
nijos vandenyse, išskiriant mažą 
bazę, Tsingtao vandenyse ir kelis 
mokomojo laivyno vienetus. Va
dinas, JAV pasitraukė ir iš Kini
jos stratėginės politikos, norėda
ma išvengti tiesioginės įtakos į 
dabartinę Kinijos politinę padėtį. 
Dabar dar sunku tvirtinti, ar ši 
naujoji politikos linija neturės 
blogesnių pasėkmių negu ameri
kiečių narių pasitraukimas iš pa
liaubų komisijos ir Kuomintango 

•— komunistų kovos lauko. Poli
tikų nuomone, dabartinis pasi-

pakeitimai bu- 
vienu kitu ne- 
o viskas, kas 
nenriklausomv-

Tuo Austrijos drama ir pasi
baigė. Už mėnesio jau riedėjo 
per Austrijos teritoriją vokiečių 
tankai, ir abu vyrai daugiau nie
kad nebesusitiko, nors Hitleris ir 
buvo pažadėjęs penkių metų pa
liaubas. Šiandien jau kiti atstati- 
nėja naują rūmą ant senų tradi
cijų ir pamatų.

Kinija naujam bandymu kely

atnaujinti tarpininkavimo pas
tangas. Iš viso atrodo, kad JAV 
bent šiuo metu aktyviai seks pa
dėtį Kinijoje ir visus tarptauti
nius veiksnius, kurie gal turėtų 
įtakos į Kiniją. Komunistams ir 
Kuomintangui duodama proga be 
kitų tarpininkavimo susitikti ir 
mėginti baigti pilietinį karą.

„Ney York Time Weekly“ abe
joja, ar amerikiečių pasitrauki
mas iš tarpininko vaidmens gali 
sukelti bet kokį per ankstyvą 
tarptautinį įtempimą tarp Sovie
tų Sąjungos ir Jungt. Amerikos 
Valstybių. Bet iš kitos pusės ne
tikima, • • • -• • • •
Rusijos 
durnas, 
drauge 
kad ir 
rusai norėtų Kinijos klausimu 
padiskutuoti jau Maskvos konfe
rencijoje, nors rusų ir amerikie
čių šių dienų politikos priešingu
mai kalba prieš tai.

Jei Rusija nenorės bendradar
biauti su JAV, atstatant Kinijos 
pusiausvyrą, aišku, nei D. Brita
nija, nei kita kuri valstybė neno
rės kištis į šį ginčą. Palikus Kini
ją vieną, neabejotina, kad Rusija 
gali atvirai įsikišti į Kinijos gin
čą dabartinėje stadijoje. Kinijos 
komunistai yra lojalūs Rusijai, 
nors jie to liaudies akyse ir ne
nori parodyti. Rusija šiuo metu 
stengiasi oficialiai išlaikyti korek
tišką neutralumo laikyseną, bet 
yra žinoma, kad ne vieša pagalba 
Kinijos komunistams yra teikia
ma. .

Yra prileidžiama galimybė, kad 
generalissimus Ciangaišekas, jei 
jo padėtis pasidarytų beviltiška, 
mėgintų pats betarpiai sueiti į 
kontaktą su Rusija.

Politinis skurdas, surištas su 
oficialiųjų valdininkų korupcija, 
beveik 5 mil. kariuomenės išmai- 
tinimo sunkumai, silpnas mokes
čių plaukimas valstybės iždan 
yra priežastys, kurios iššaukia

kad būtų pasiektas tarp 
ir Amerikos toks nuošir- 
kuris įgalintų abi tautas 
dirbti Kinijoje. Atrodo, 
ministeris Marshallis, ir

kaip nepasisekimo išdava, jau 
esąs praktiškai senai įvykęs.

Kokios politikos laikysis JAV 
ateityje Kinijos atžvilgiu? „New 
York Herald Tribūne“ savo New 
Yorko laidoje nurodo keturis ga
limus variantus:

1. JAV turėtų atsisakyt savo 
interesų Kinijoje ir leisti pačiai 
Kinijai be jų tiesioginio įsikišimo 
laisvai apsispręsti. Tiktai stipri ir 
demokratiška Kinija gali laiduoti 
pastovią taiką Tolimiesiems Ry
tams. Bet čia labai sunku nusta
tyti šios veiklos liniją. Galimas 
dalykas, kad pirmutinis šios poli
tikos rezultatas būtų visiškas 
Ciangaišeko vyriausybės, kuri 
šiuo metu pergyvena beviltiškus 
ekonominius sunkumus, sugriu
vimas. Esant tokioms aplinky
bėms, apie 450 mil. kiniečių tau
ta patektų į mažos marksistų gru
pės, inspiruojamos iš Maskvos, 
rėžimą.

2. Antras galimas variantas 
būtų — duoti besąlyginę paramą 
Ciangaišeko vyriausybei. Prak
tiškai tai reikštų, kad Amerika 
teikia pagalbą rėžimui, kuris rodo 
nemaža pastangų, siekiant tikro
sios demokratijos, nors iš tikrųjų 
tik vienas dešinysis sparnas kon
troliuoja visą valstybės organiz
mą. Iš kitos pusės dešinyjį sparną 
sudaro žmonės, kuriuose yra įsi
galėjusi korupcija ir kurių ilgų _ 
metų darbus nedavė laukiamų nepasitenkinimą Nankingo vy- 
vaisių. Šie vyrai vienintelį teigia
mą reikalų išsprendimą mato tik 
feodalinėje ūkio sistemoje.

3. Kinijos problema, kaip pa
saulinės taikos klausimas, per- 
duotina spręsti Jungtinėms Tau
toms. Bet Jungtinių Tautų orga
nizacija dar nėra tiek išaugusi ir 
sustiprėjusi, kad galėtų sėkmingai 
išspręsti tokius milžiniško svar
bumo ginčus.

4. Rimti Azijos reikalų autori
tetai Kinijos problemai išspręsti 
pataria sušaukti tarptautinę kon
ferenciją, kurioje Rusija, D. Bri
tanija ir JAV paruoštų planus 
taikai įgyvendinti Kinijoje. Pa
siūlymas būtų priimtinas, bet ru
sai’pirma reikalauja įkurti demo
kratinę vyriausybę. O ką toks de
mokratinės vyriausybės sudary
mas reiškia, aiškiai parodo įvy
kiai Lenkijoje ir Balkanuose.

JAVbaigė savo tarpininkavimo 
darbą Kinijoje. Pilietinis karas 
vis labiau įsiliepsnoja. Šiuo metu 

tiku nuomone, dabartinis pasi- nematyti dar jokių ženklų, kurie 
traukimas esąs tik tariamas. Jis, rodytų Amerikos bent kokį norą

lt štai, po daugiau kaip metų 
įtemptų pastangų JAy. nutarė už- 

Jūs privalote tai dary*i savo vyriausiąją vykdomą- JUS privalote tai innHnU lr nasitraiikH

riausybe.
Šiandien pagrindinis klausimas 

Kinijai yra — ar apsišvietęs ir 
modemiškai galvojąs Kinijos ele
mentas, dirbąs pačioje vyriausy
bėje ir už jos ribų, pajėgs apval
dyti dabartinę padėtį ir ateinan
čiuose mėnesiuose pravesti pla
čias reformas. .

Siekdama šių tikslų, vyriausy
bė pakvietė jaunosios Kinijos so
cialdemokratų partijos vadus į 
vyriausybę. Iš karto šie vyrai 
abejojo įeiti į „pilietinid karo“ 
vyriausybę. Jų įėjimas vyriausy- 
bėn yra svarbus argumentas at
remti visiems priekaištams, kad 
Kuomintangas esąs vienas par
tijos rėžimas.

Visos generalissimo pastangos 
sustiprinti vidaus padėtį ir baigti 
pilietinį karą kol kas nedavė jo
kių teigiamų rezultatų. Pasitrau
kus Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms iš Kinijos arenos, tos vil
tys dar susilpnėjo. 450 mil. tauta 
pergyvena naujų bandymų laikus 
ir neramiai dairosi į savo ateitį.
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— Atidarytoji moderniosios lie
tuvių grafikos paroda š. m. 16 d. 
Freiburge tęsis ligi kovo 6 d. Pa
rodos eksponatai patalpinti dvie
jose patalpose. Savo 77 kūrinius 
yra išstatę — Paulius Augius, Vik
toras Petravičius, Vaclovas Ratas 
ir Telesforas Valius.

— Dirigentas A. Kučiūnas, nę- 
seniai persikėlęs gyventi į Tūbin- 
geną, steigėjų pakviestas diriguoti 
L. T. Operos premjerą. Po kruopš
taus paruošiamojo darbo su prem- 
jėros kolektyvu š. m. vasario 25 
ir kovo 3 dienomis (14 vai.) 
įvyksta dirigento pravedami du 
operos atidarymui skirtieji spek
takliai.

— Pianistas Andrius Kuprevi
čius žada artimiausiu laiku per
sikelti iš Innsbrucko į Ravens- 
burgą. Tūbingeno L.T.B. Komitetas 
jau yra padaręs žygių padėti šį 
panisto norą įgyvendinti.

— Baletininkė Aldona Šlepety- 
tė, kurį laiką gyvenusi Graze ir' 
buvusi to miesto operos prima
balerina, šiuo metu yra gavusi 
angažamentą į Paryžiaus Operą. 
Kai tik po kelių mėnesių baigs 
Tūbingeno Universiteto Filologi
jos fakultete studijas,, ši mūsų 
šokėja žada prancūzų kvietimu 
pasinaudoti.

— Smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas šią savaitę (II. 25 d.) 
grojo Stuttgarto „Wilhelma“ teat
ro salėje sonatų .vakarą. Vakaro 
pianistė buvo H. Wieser.

— S. m. II. 22 d. Augsburge 
įvyko "Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, gyv. amerikiečių zono
je, suvažiavimas. Jame buvo skai
tyta prof. Kolupailos paskaita — 
„Lietuvis akademikas tremtyje“ 
ir išrinkti atstovai į sušauksimą 
visų profesūros atstovų Vokietijo
je suvažiavimą. Pastarajam su
važiavime numatoma įkurti savo 
draugiją.

— Canterbury Katedros atsta
tymui amerikietis Thomas W. La
mont, J. P. Morgan ir Co. savi
ninkas, padovanojo 500.000 dole
rių. Laiške Canterbury arkivy
skupui labdarys rašo: „Šioji do
vana težymi amerikiečių pripa
žinimą tos drąsos, kurią anglų 
tauta parodė prieš vokiečių puo
limus*“

— USA ir Prancūzija abišaliu 
susitarimu jau nuo š. m. vasario 
pradžios keičiasi kultūrine ir in
formacine radijo programa. 145 
amerikiečių stotys (4i valstybė
se) jau bendradarbiauja, perduo7 
damos radijo programą iš Pary
žiaus. Tuo pat atsiteisia ir pran
cūzų radijo.

— Artur Rodzinski, New Yor- 
ko Filharmonijos simfoninio or
kestro dirigentas, dėl nesutarimų 
su direkcija bei orkestro mena- 
džeriu A. Judson iš savo pareigų 
pasitraukė. Nors jo vieton buvo 
numatoma Leopold Stakovskio 
kandidatūra, bet galutinai diri
gento lazdelę šiuo metu yra pe
rėmęs Bruno Walter, Amerikon 
emigravęs (dėl nacių rėžimo) Vo
kietijos žydas.

— Neseniai John Fischers pa
rašytoji knyga, antrašte — „Griež
tasis vyras Maskvoje“, sukėlė 
Amerikoje audringų komentarų.

Pats autorius yra 1946 m. pa
vasarį, kaip Jungtinių tautų mi
sijos narys, buvojęs Ukrainoje. 
Jau prieš knygai pasirodant yra 
tilpę to paties autoriaus paskirų 
straipsnių apie Rusiją iliustruo
tuose žurnaluose — „Harper“ ir 
„Life“.Kaikas šį autorių bando ap
šaukti antirusu. (N.Y.H.T.47.II.2)

— Prancūzų Rivieros Cannes 
mieste nuo š. m. II. 9 d. iki II(. 2 
d. vyksta belgų, britų ir prancūzų 
muzikų koncertai. Šiame trijų tau
tų muzikiniam festivalyje dau
giausia atliekama klasiška pro
grama. Į ją įeina smuiko, forte- 
piono rečitaliai, fleitų kvartetas,... 
Ši festivalį globoja Prancūzijos 
Švietimo ministerls, . Prancūzų 
Menininkų Sąjunga, Belgijos ir 
Britų konsulai.

— Š. m. kovo mėn. pabaigoje 
Stuttgarte atidaroma jaunųjų 
šveicarų tapytojų ir skulptorių 
paroda. Iš savo pusės šveicarai š. 
m. birželio pradžioje Schaffhau- 
seno mieste rengia farptautinę 
Bacho muzikos šventę. Ta proga 
planuojama tam pačiam mieste 
surengti senųjų vokiečių meiste*- 
rių dailės kūrinių parodą. Tokia 
paroda būtų vokiečiams pati pir
moji užsienyj po šio karo.

— Londono televizijos siųstuvas' 
pirmą kartą perdavė tiesiog iš 
Cambridge teatro ištisą operą. Ši 
istorinė „garbė ir laimė“ atiteko 
Puccini „Bohemai“.

— Muzikos festivalis Salzburge 
(Festspiele) šiais metais numa
tytas tarp liepos 27 ligi rugpjūčio 
31 d. Programoje bus 8 orkestro 
koncertai, 5 religiniai, 4 kameri
niai ir kt. Šalia 4-rių žinomų 
operų tėip pat šia proga numato
ma pirmą kartą pastatyti vieno 
jauno austrų kompozitoriaus ope
rą — „Dantono mirtis“.

— Vienos Opera pakviesta š. m. 
rugsėjo mėn. gastrolėms į Lon
doną.

— Devynmetis „stebukiavaikis“ 
Pietrino Gamba, italiukas iš Ro
mos, gastroliavo Zūriche, diri
guodamas 70 — ties orkestrantų 
orkestrui ir pravesdamas Beet- 
hoveno I-ją ir V-ją simfonijas.

— Lauritz Melchior, danų teno
ras, dainavo New Yorko Metro
politeno operoje R. Wagnerio 
„Walkure“ op. Siegmund partiją.

— Numatytoji antroji kultūrinė 
savaitė Konstancoje šių metų va
sarą negalės įvykti (dėl blogos 
maitinimo būklės). Rudenį betgi 
planuojama čia sušaukti kompo
zitorių suvažiavimą, kuriame nu
matoma įkurti tarptautinę kom
pozitorių sąjungą.

— Vokiečių mokslininkę Anna 
Siemsen-Vollweider Hamburgo se
natas pakvietė grįžti iš Šveicari
jos, kurion ji emigravo 1933 m. 
dėl savo pacifistinių įsitikinimų. 
Ji kviečiama vadovauti Hambur
go Pedagoginiam Institutui.

— Rehabilitavęsis Wilhelm 
Furtwangler, žymiausias šių die
nų vokiečių dirigentas, savo pir
muosius koncertus pramato diri
guoti Berlyne, Hamburge. Užsie
ninėm gastrolėm dirigentas pir
moje eilėje yra kviečiamas į Ita
lija. Romos operoje jis angažuo-

Mūhldorfo lietuviai sportininkai rungtyniauja M. Brazaičio nuotr.

jamas diriguoti R- Wagnerio 
„Tristaną“, o Augusteume-kon- 
certą.

— Anglų zonoje švietimo rei
kalams vadovu (iš anglų pusės) 
paskirtas „Charter Hause“ mo
kyklos direktorius Robert Birley.

— Eisenach teatro direktorius 
Peter Kroll traukiamas Tūringi- 
jos spaudos atstovybės atsakomy
bėn už tai, kad neleistinom po
licinėm priemonėm išmetė iš 
spektaklio laikraščio „Thūrin- 
ger Volk“ recenzentą Dr. Ritter, 
kuris prieš keletą dienų buvo

Dinkelsbuhl stovyklos direktorė Mrs. E. P. Colley (sėdi) ir jos pa
vaduotoja Miss A. Beri

Vasario 16 paminėjimas 
latviu ir estu spaudoje
Mūsų Nepriklausomybės pas

kelbimo sukaktį gražiausiai pa
minėjo latvių laikraščiai „Tevze- 
me“ (Hanau) ir „Latviešu Žinąs“ 
(Esslingen). Trečias latvių laikraš
tis „Latvija“ (Gūnzburg-D.) šią 
mūsų šventę praleido nė žodeliu 
neprisiminęs. Estų laikraštis 
„Eesti Rada“ (Augsburg) įdėjo 
trečiam puslapy, nereikšmingoj 
vietoj, trumputį dr. A. Stanio 
straipsnelį.

„TEVZEME“ APIE VASARIO 16

Šis latvių laikraštis (Nr. *14) šia 
proga duoda vedamuoju Raimun
do Cakso straipsnį „Viena svajonė 
išsipildys — Lietuvos nepriklau
somybės šventė“, kuriaine rašo:

Kitkart prie Baltijos jūros 
gyveno trys laimingos tautos. 
Jos turėjo laisvas ir nepriklau- 
somas valstybes, kurios smar- j 
kiais žingsniais ėjo į didesnį 
dvasinės ir medžiaginės kultū
ros suklestėjimą — Estija, Lat
vija, Lietuva ... Kartą buvo ... 
Dabar paliko tik skausmingi 
praėjusių dienų prisiminimai ir 
— malonios ateities svajonės.

Ateina Vasario 16. Lietuvos 
nepriklausmoybės paskelbimo 
paminėjimo diena. Vėliavomis 
papuoštos ne tik visos Lietuvos 
laukų sodybos ir miestų namai, 
bet taip pat abiejų tautų tauti
nės garbės simboliai draugiškai 
plevėsuoja ir Rygoj, Jelgavoj 
bei kituose latvių miestuose^ 
Lietuvių šventės yra taip pat 
latvių šventės, nes juk mes esam 
brolių tautos. Mūsų gyslose teka 
vienodas kraujas — baltų krau
jas, kuris savo smarkų pulsavi- 

. mą pradėjo tais nežinomais se
nais dainių laikais, kai pats 
Dievas mūsų tautoms lėmė ,ap- ' 
sigyventi gražiame krašte prie 
Baltijos jūros, Dauguvos ir Ne
muno pakrantėse.
Pavaizdavęs Vasario 16 minė

jimą Rygoj, autorius toliau rašo:
Latvių ir lietuvių tautos gy

vens ir pasiliks amžinai, nes 
pats Dievas mums yra patikė-

iškritikavęs šio teatro „Plėšikų“ 
pastatymą. Be šių teisminių pa
stangų spaudos atstovai nutarė 
nedėti apie Eisenacho teatrą jo
kių žinių nei skelbimu ir tokiu 
būdu boikotuoti tol. kol šiam 
teatrui vadovaus P. Kroli.

— Paula Wessely, žinoma fil
mų artistė, prieš keletą mėnesių 
dėl nervų pakrikimo buvo pa
guldyta ligoninėn. Šiuo metu ji 
iš ligoninės išrašyta ir gydosi 
naminėje priežiūroje. Pc neku
rto laiko tikimasi ją. galėsiant 
vėl scenos darbą tęsti.

jęs dalį misijos, kurią jis už
dėjo žmonijai, kol yra ir bus 
šis pasaulis. Mūsų tautoms šimt
mečiais ilgoj istorijoj daug kar
tų reikėjo pergyventi tragiškus 
ir pilnus nusiminimo laikotar
pius, kada viskas buvo prarasta. 
Bet mes šias tamsias naktis 
esam pergalėję ir visuomet su
laukę šviesaus rytmečio ir nau
jų prisikėlimo dienų. Mes esam 
buvę išvyti iš savo žemės, bet į 
ją vėl sugrįžę! Mes buvom pa
vergti ir spaudžiami, bet taip 
pat esam retežius sutraukę ir 
laisvai gyvenę bei valdęsi.

Straipsnis baigiamas linkėjimu:

Mes linkim visiems savo tau
tos broliams ir liūdno tremties 
kelio bendrakeleiviams tikėji
mo, jėgos, ištvermės ir kantry
bės, nes žinom, kad viena sva
jonė išsipildys, tai —• trijų Bal
tijos tautų laisvės svajonė. 

Trečiam puslapy „Tevzeme“ 
deda ilgą Karlio Vanago straipsnį 
lietuviška antrašte „Lietuva buvo 
ir bus“. Straipsnis iliustruotas tri
mis Lietuvos vaizdais: V. D. Uni
versiteto D. Rūmai, Žemės Ban-, 
kas Kaune ir bendras Kauno 
vaizdas. Straipsnį autorius taip 
pradeda: •

Mūsų tremties likimo broliai 
lietuviai vasario 16 d. švenčia 
savo laisvos valstybės atstaty
mo 29-tas metines, o su jais 
švenčiam ir mes. Tegu šią die
ną kiekvienas tremties latvis 
nuoširdžiai spaudžia ranką lie
tuviui DP. tegu šią dieną atski
ros baltiečių stovyklos sudaro 
pamatus abiejų tautų tremtinių 
tvirtesniam bendradarbiavimui, 
atremtam į tikrą draugiškumą, 
nes Baltijos valstybių nariams 
gali būti tiktai vienoda ateitis, 
ir šio laiko mes neturim pra
leisti nepanaudoję suartinimui 
ir kančiose sujungimui mūsų 
tautų, kurios niekad daugiau 
tiek nekentės, kiek dabar ken- 

' čia. Dabar yra pats laikas dar
bais įgyvendinti tą Baltijos tri
jų tautų viehybę, apie kurią 
nepriklausomybės metais tiek 
daug kalbėjom žalio stalo kon
ferencijose ir kitokiuose, susi
artinimo susitikimuose, darbais 
parodant, kad ji buvo tikras 
mūsų nusistatymas, bet ne išo-

riniai artimų kaimynų manda
gumo gestai. Lietuvos valstybės 
šventė mums sudaro retą progą 
tai padaryti, nes iš tikro su lie
tuviais mus riša bendras liki

mas nuo neatmenamų laiku, ir
iš visų Europos tautų šiuo metu 
tiktai lietuviai yra mūsų kraujo 
giminės. Atsiminkime senosios 
Latvijos laisvės kovas, kurias 
mūsų sentėviai buvo atnaujinę 
su lietuvių ginklų pagalba, ir 
kada žemgaliai, jėgos persva
ros spaudžiami išdidžiai ir ne
nugalėti sudegino savo pilis ir 
pasitraukė gyventi pas brolius 
lietuvius. Atsiminkime Saulės 
kautynes, kurioj Viesturo įpė
dinis bendrai su lietuvių kuni
gaikščiu Ringaudu sunaikino 
kalavijuočių ordeną, mūsų se
novės kilčių nelaimės priežastį. 
Atsiminkim savo nesenas die
nas, kada latviai kovojo už Lie
tuvą ir lietuviai už Latviją. 
Abiejų mūsų kraštų karių ka
puose ilsis abiejų kraštų geriau
si sūnūs. Cervonkos kapinėse 
(Ilukštės apskr.) už Latviją žu
vusiam 51 Lietuvos kariui pa
minklą puošia būdingas užra
šas: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, 
kad mes savo gyvybes atidavėm 
tėvynei!“ — juk mirt už Latviją 
buvo tas pats, kąs mirti už savo 
tėvynę, nes suvereni Lietuva 
galėjo būti tiktai šalia laisvos 
Latvijos ir atvirkščiai.

Toliau autorius nupasakoja Lie
tuvos istoriją nuo Jogailos laikų, 
pamini 1926 m., 1927 m., 1934 m., 
iškelia lietuvių priešinimąsi per 
pastarąsias dvi okupacijas, prime
na 1940 m. spalio mėn. 15 d. prez. 
Roosevelto lietuvių delegacijai pa
sakytus žodžius, kad „Lietuva ir 
jos kaimynai bus laisvi ir nepri
klausomi“, ir savo straipsnį baigia 
latviškai ir lietuviškai Maironio 
žodžiais: „O vienok Lietuva prisi
kels gi kada, ne veltui ji tiek nu- ’ 
kentėjo!“
. Penktame puslapy „Tevzeme“ 
talpina A. M. straipsnelį apie 
„Lietuvių tremtinių literatūrą“, 
kuriame paminimi visi tremty pa
sirodę lietuvių autorių veikalai

Šeštas psl. — meno ir literatū
ros puslapis — visa$ skirtas litua
nistikai. ir pailiustruotas Hanau 
lietuvių choro nuotrauka. Čia 
telpa ilgokas E. Brusubardos 
straipsnis „Lietuvių muzika“. Ja
me suminėti visi žymesnieji lietu
vių kompozitoriat ir jų darbai. 
Pabaigoj taip pat paliestas lietu
vių muzikos gyvenimas tremty. 
Puslapio atkarpoj einna ilgokas 
Jono Biliūno dalykėlis, pavadin
tas „Lazda“. Pagaliau tame pat 
puslapy skaitome Edvardo Tutero 
eilėraštį „Lietuvos vėliava“.

Iš tikro, paėmęs „Tevzeme“ Nr. 
14, jauti, kad latviai mūsų nepri
klausomybės šventę tikrai broliš
kai paminėjo.

„LATVIEŠU ŽINĄS“ apie va
sario 16

Šis Esslingene išeinąs latvių lai
kraštis (Nr. 13/131) pirmame pus
lapy įdėjo str. „Trys linkėjimai 
Lietuvos nepriklausomybės 29-se 
metinėse“ ir greta patalpino lietu- - 
vių delegacijos su prez. Trumanu 
prie Baltųjų Rūmų nuotrauką. z 
Straipsny atpasakojami Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto (JAV), lie
tuvių tremtinių vyriausio komi
teto ir Šv. Sosto lietuvių delegato 
Vokietijoj bei Austrijoj sveikini
mai bei linkėjimai Vasario 16 
proga.

Trečias puslapis veik visas paš
vęstas mūsų šventės paminėjimui. 
Pirmoj vietoj įdėtas „Latviešu Ži
nąs“ korespondento pasikalbėji
mas su LTB Vyr. Komiteto pir
mininku Vilkaičiu.

R. Liepinio str. „Saulės amžių 
Lietuvai rašoma:

Trijų baltų tautų — senprūsių, 
lietuvių ir latvių kurios nuo 
neatmenamų laikų gyvena Bal
tijos jūros pietų ir pietvakarių 

pakrašty, likimas klostėsi nevie
nodai. -Jei senprūsiai po šimt
metinės karžygiškos kovos su 
vokiečių oędenu kaip tauta žu
vo, o kuršių, žemgalių ir Jersiko 
karaliai prieš antrą vokiečių

9
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(teutonų) ordeną dėl persvaros E. K. str. „Lietuvių kultūrinė 
buvo priversti kapituliuoti, ir „veikla“ trumpai apžvelgia lietuvių 
tauta pateko į vergiją, tai lietu- tremtinių kultūrinį gyvenimą, 
viai buvo tie, kuriems pasisekė 
ilgiausiai išsaugoti savo nepri
klausomybę ir XIV šimtmety 
sukurti galingiausią valstybę- 
Rytų Europoj. /

Toliau autorius trumpai perbė
ga mūsų istoriją, paminėdamas 
1569 m., 1795 m., 1918 m., Vilniaus 
ir Klaipėdos problemas ir iškėlęs 
nepriklausomos Lietuvos pažangą, 
straipsnį baigia linkėjimu:

Lietuvos valstybės atsikūrimo 
šventėje siunčiam savo bro

lių tautai nuoširdžiausius svei
kinimus. Mes džiaugiamės šian
dien kartu su jais ir kartu su 
jais taip pat liūdim dėl tų sun
kių bandymų, kuriuos mums 
nepelnytai atnešė antrasis pa
saulinis karas. Bet eidami ran
ka rankon mes juos lengviau 
perkentėsim. Neveltui priežodis 
sako, kad bendras džiaugsmas 
yra dvigubai didesnis, o ben
dros bėdos — perpus mažesnės 
Tegyvuoja Lietuva! Tegyvuoja 
mūsų brolių tauta!

Lietuviai savo tremties metų 
nepraleidžia veltui. Peržvelgus 
lietuvių spaudos pranešimus 
apie tremties gyvenimo svar
besnius įvykius praėjusiais me
tais įvairiose Vokietijos vietose 
matyti, kad njūsų brolių tauta, 
nugalėdama nepatogumus ir 
sunkumus, kuria ir ugdo savo 
kultūrinį gyvenimą, kuris jau 
tėvynės nepriklausomais me
tais parodė gražių pasisekimų.
Toliau autorius pamini mūsų 

chorus, ansamblius, organizacijas, 
mokyklas, spaudą ir baigdamas 
rašo:'

Valstybės gyvenimo metinėse 
linkim, kad šie plataus kultūri
nio darbo laimėjimai mus tar
pusavy rištų, artintų ir vienytų, 
ir kad šie ryšiai tarp mūsų, 
kieto likimo bendrai išbandytų, 
pasiliktų ir tada, kada likimo 
lėmėjas mums skirs grįžti atgal 
į gimtinę.
Puslapis iliustruotas vienu Vil

niaus atvaizdu.

dėl ir „Minties“ baiminimasis, 
kad

šis Anglijos žygis turės labai 
toli siekiančių pasekmių, nes, 
galimas daiktas, valstybės, ku
rios labiau orientuojasi į Ry
tus, paseks Anglijos pavyzdžiu 

nebeturi tokio efektingo pagrindo.

kitokiu principu. Ji neturi nei 
vienokių, nei kitokių ryšių su 
sionizmu“. Jis toliau pareiškė: 
„Yra tikras faktas, kad amerikie
čių okupuotos Vokietijos ir Aus
trijos zonos turi per pusę mili
jono lenkų, žydų, lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių, kurių di
džiausioji dalis neranda vietos, 
kur galėtų išvažiuoti, ir dabar 
yra šelpiami amerikiečių kariuo
menės.“

Komitetas mano, kad JAV ga
lėtų paimti gerai patikrintų D P 
asmenų dalį ir tuo būdu suda
rytų puikų precedentą ir kitoms 
tautoms panašiai pasielgti. (Stars 
& Stripes, Febr. 7. 47)

dėtuvių tremtinių

„Minties“ metinės
Vasario mėn. 16. d. savo pasi

rodymo pirmąsias metines atžy
mėjo paskutinis licenzijuotas 
laikraštis „Mintis“.. Savo atsira
dimu jis yra panašus į daugelį 
mūsų stovyklinių laikraštėlių. 
Kaip rašo jo leidėjas ir redakto
rius („Mintis“, II. 16, Nr. 18,255), 

pradžioje „Mintis“ buvo tik 
stovyklinis žinių biuletenis. 
Pirmieji numeriui atstovavo 
tik vietos lietuvių gyvenimą.

Savo metiniame balanse „Mintis“ 
užfiksuoja, jog ji

buvo pirmasis spausdintas 
dienraštis tremtinių gyvenime, 
o gal ir iš Viso pokarinėje Vo
kietijoje. Dienraščiu ji išsilai
kė iki praeitų metų rudens, kai 
ją palietė spaudos suvaržymai. 
Sunku, žinoma, „Mintį“..laikyti 

dienraščiu ta prasme, kaip mes 
apskritai esam įpratę. Moderniško 
dienraščio negalima įsivaizduoti 
be . žinių agentūros patarnavimo. 
„Mintis“, kaip ir visi mūsų stovy
kliniai dienos žinių biuleteniai, 
naudojosi paprastomis ų^dijo ži
nių transliacijomis. Šiuo atžvilgiu 
ji skiriasi nuo pastarųjų tik tuo, 
kad yra ne rotatorium spausdi
nama.

Žinoma, girtinas dalykas, kad 
šalia savo tiesioginio darbo 
„Mintis“ dar buvo pradėjusi 
leisti kultūros žurnalą ... yra 
išleidusi vieną kitą leidinį... 
Ts tikro, tai nėra tiesioginis 

laikraščio darbas. Jei tas „dide
lis įtempimas“, kurio „visi šie 
darbai pareikalavo ... iš neskait
lingo asmenų būrelio“, būtų bu- 
yęs nukreiptas į laikraštį, jis, be 
ibejo, būtų tapęs stipresniu.

Malonu, kad
„Mintis“ atidžiai seka mūsų 
bendruosius interesus ir už juos 
kovoja.
Tačiau reikia pažymėti, kad šis 

„Minties“ kovingumas ne visada 
tinkama kryptimi ir tinkama 
forma reiškėsi. Ne laikas ir ne 
vieta mums tarp savęs ginčytis, 
todėl ne visada ir „Minties“ „vi
tališkumas ir ekspansyvus cha
rakteris“ susilaukė atgarsio ...

Žengiančiai i antruosius savo 
gyvenimo metus „Minčiai“ palin- 
kėtina, kad ji demokratijos dva
sioje kovotų už tikrai bendruosius 
mūsų tautos reikalus.

tijos valstybių, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos įjungimą į So
vietų Sąjungą britų vyriausybė 
yra pripažinusi ne de jure, bet 
de facto. Tai yra nelauktas ir 
netikėtas sprendimas Pabalti
jo valstybių klausimu iš Di
džiosios Britanijos puses.
Ir toliau straipsnio autorius 

min.' McNeil pareiškimą taip 
paduoda, lyg kad britų vyriau
sybė Baltijos valstybių įjungimą 
į SS būtų de facto pripažinusi 
ar tą pripažinimą pirmą kartą 
paskelbusi tik dabar. Iš tikro, 
kaip žinom# ir iš mūsų spaudos, 
šis britų de facto pripažinimas 
Estijos atžvilgiu-pirmą kartą pa
skelbtas yra praeitų metų sausio 
mėn. 25 d., o visų trijų Baltijos 
valstybių atžvilgiu jis buvo kon
statuotas rugpiūčio mėn. (Plačiau 
apie tai žiųr. „Žiburių“ 2 (61) Nr.) 
Taigi, š. m. kovo mėn. 10 d. nąn. 
Me Neil Žem. Rūmuose pakarto
jo tai, kas britų buvo jau daugiau 
kaip prieš metus paskelbta. To-

NETIKSLUS KOMENTARAS
„Mintis“, Nr. 19 (256), straipsny 

„Anglijos de facto — mums skau
dus smūgis“ rašo:

Štai Nepriklausomybės su
kaktuvių išvakarėse mus pa
siekė skaudi žinią, kad vasario 
mėn. 10 d. Žemuosiuose Rū
muose valstybės ministeris 
Hector McNeil pareiškė: Bal

spaudos konferencijoje Berlyne 
padarė platų ir išsamų praneši
mą apie naująjį išvietintų asme
nų, gyvenančių britų zonoje, pa
dėtį. Pagal jo pranešimą dpie 
90% visų išvietintų asmenų esą .
jau sugrįžę namo. Bet pasilie
kanti viena grupė, kuri jokiomis 
sąlygomis į savo gimtuosius 
kraštus nenori grįžti. Anglų įstai
goms niekada nebuvo leista nau
doti prievartos repatriacijos rei
kalui. Karinė valdžia remianti 
visus asmenys, kurie yra pada
vę pareiškimus išvažiuoti į Ang
liją, Prancūziją, Braziliją ir kitus 
kraštus. Iki DP galės iškeliauti, 
jie bus įtraukti į darbus. Panau
dojant šias priemones, bus pa
baigtas ir neproduktingas DP as
menų šelpimas, kuris apsunkin
davo britų mokesčių mokėtojus.

Visi išvietintieji bus registruo
jami vokiečių darbo įstaigose ir 
priskiriami į atitinkamas darbo 
vietoves. Prieš jų įjungimą į dar
bą gali jie protestuoti, bet tas 
nuo registravimosi nesulaiko. Nu
sižengimai prieš šiuos nuostatus 
bus baudžiamų Dirbantieji gaus 
atlyginimą, atitinkamas vokiečių

DAR VIENAS ROTATORINIS 
■ BIULETENIS

Nesenai pasirodė rotatorium 
spausdinamos „LTB VK Informa
cijos“. Pradžioje nurodoma, kad 
užsidarius vienam laikraščiui 
„bendruomenė liko be tiesioginių 
informacijų. Tad „tą spragą turi 
užpildyti šis biuletenis“.

Kiekvienas pildo spragas kaip 
jis išmano. Tačiau šio biuletenio 
išleidimas rodo, kad mes dar vis 
neišaugam „rotatorinio amžiaus“. 
Turim spaustuvėj spausdinamus 
5 laikraščius (4 amerikiečių ir 1 _____  __ F____ ____ _____
britų zonoj), ir atrodo, kad galėtų .birželio 30 d. perimti iš UNRRA- 
4.. i!- «os centrinę paieškojimų įstaigą.

Įstaiga dabar perkeliama į Pa
ryžių ir vėliau įsikurs Berlyne.

Kad paieškojimų įstaiga galėtų 
lęsti savo darbą, jai reikalinga 
800.000 dolerių. Ieškomųjų skai- _ _ . __ c
čius siekia 2.900.000, iš kurių di- . maisto normas, bus apdrausti so
delė dalis, manoma, yra mirę. ............................. .........
(N.Y.H.T. '20. II. 47)

jų užtekti perduoti visoms „tie- ’ 
stoginėms informacijoms“, jei 
anksčiau tam reikalui užteko 
vieno laikraščio. Tur būt, nė vie
nas laikraštis nėra uždaręs durų 
bet kokio komiteto informaci
joms.

Iš viso, informuoti laikraščius, 
per biuletenius, kurie nėra tik
tai spaudai skirti, yra nevykęs 
dalykas, ypač musų masto gyve-
, nimė. Viena, žinių perdavimas

j nusidelsia, o antra, laikraščiai
'ZZAJ ♦ atsiduria prieš žinomų žinių kar

tojimo klausimą. Užtektų, kad 
pati informacija būtų tiesiog 
laikraščiams perduota, nekom
plektuojant jos į biuletenį. Ko
mitetas juk nėra žinių agėntūra.

GALUTINAI SPRENDŽIAMAS 
DP LIKIMAS

Amerikiečių zonos UNRRA-Os 
vyr. direktorius Paul Edwards 

'.pareiškė, kad ateinantis 40—50 
dienų laikotarpis bus kritiškasis 
laikotarpis, sprendžiant išvietin- 
tųjų asmenų likimą.

Dir. Edwards spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad dar nesą 
nuspręsta, "ar civilinė institucija, 
ar kariuomenė perims DP aprū
pinimą.

Atsakydamas i daromus UN- 
RRA-i kaltinimus, kad ji naudo
janti prievartos priemones re
patriacijai skatinti. Edwards 
griežtai tai paneigė, pabrėžda
mas, kad nei vienas asmuo ne
buvo „priverstas arba viliotas“ 
tokiu būdu apsispręsti. UNRRA 
neturinti sprendžiamo balso skri- 
ningo reikaluose, nes jie esą iš
imtinai kariuomenės kompetenci
joj. Apie „abejotinus asmenis“ 
esą pranešta kariubmenei, kuri 
padarys savo bešališką spren
dimą.

Edwards užakcentavo, kad ka
riuomenės ir UNRRA-os bendra
darbiavimas buvęs labai sėkmin
gas ir tik kariuomenės svarbių 
asmenų pakeitimas įnešęs kai 
kurių sunkumų: reikėję paruošti 
naujus žmones dabartinėms są-

PAIEŠKOJIMŲ BIURAS TĘS 
SAVO DARBĄ TOLIAU

Ženeva. Tarptautinės pabėgė
lių organizacijos paruošiamoji 
komisija nusprendė nuo š. m.

SOVIETAI NORI PRIEVARTA 
. REPATRIJUOTI DP IS 

AUSTRIJOJ
Viena. Sovietai atsisakė priim

ti 60.000 išvietintųjų asinenų. ku
rie buvo pasiūlyti vyriškosios 
darbo jėgos trūkumui pašalinti 
rusų okupuotoje Austrijos zono
je. Sovietai pagrasino, kad visi 
tie darbininkai, kurie pareiškė 
nenorį grįžti namo, būtų prie
varta repatrijuoti.

Austrijos ministerių kabinetas 
pradėjo vesti darybas su Itali
jos ir Vengrijos politinėmis at
stovybėmis dėl darbininkų ver
bavimo žemės ūkio darbams jų 
turtingiausioje, žemutinės Austri
jos žemės ūkio srityje.

Kaip austrų gerai informuoti 
sluoksniai praneša, Austrija no
rėjo DP panaudoti bent pava
sario sėjos darbams, bet rusų 
komendantūra tam pasipriešino.

Rusai aiškiai pabrėžė, kad pa
siūlytieji darbininkai, kurie atsi
sako repatrijuoti, turi būti grą
žinti namo, ar jie nori, ar neno
ri.

Austrijai trūksta apie 150.000 
žemės ūkio darbininkų. Ypatin^ 
gas trūkumas jaučiamas rusų

DĖL PROFESINIO SUSI- 
ORGANIZAVIMO

Oldenburgo lietuvių stovykla 
leidžia du rotatorinius laikraš- 
čius-bįuletenius: „Buitis“ '— sa
vaitraštis ir „Mūsų Dienos“ — 
dieninė informacija. „Mūsų Die
nų“ Nr. 429 straipsnely „Ar tai 
neaktualu“ rašoma:

Dalis mūsų bendruomenės 
susiorganizavo 1 specialybėmis- 
prof esi jomis ... kaip agronomų, 
ūkininkų, teisininkų, inžinie
rių ir k. 
Tačiau dar ne visos mūsų ben

druomenės profesijos tai pada
riusios. 

Profesiniai dar nesusiorgani
zavo amatininkai ir darbinin
kai. Ši svarbi mūsų bendruome
nės grupė ... yra palikusi pa
laida jai. Ši mintis savo laiku 
buvo įskelta vienoj kitoj musų. okupuotoje zonoje. 
bendruomenes stovykloj... Skaičiuojama, kad amerikie

čių ir britų zonų stovyklose yra 
apie 400.000 asmenų, išskyrus žy
dus, kurie jau senai yra dagys 
Vakarų valstybių ir rusų santy
kiuose. Rusai kaltina DP už 
priešsovietišką veiklą.

Pereitais metais rusų ir jugo
slavų repatriacijos misijos lai
kas nuo laiko lankėsi šiose zo
nose, bet jiems sunkiai sekėsi 
įkalbėti DP grįžti namo. • (N.Y.H.T. 
20. II. 47)

cialinėje ir nelaimingų atsitikimų 
draudimo įstaigose. Profesinės 
Sąjungos išvietintiems asmenims, 
įstojusiems j jų narius, teiks pa
ramą. Bus sudarytos tokios dar
bo ir gyvenimo sąlygos, kad dir
bantieji nebus atskirti nuo kitų 
savo šeimos narių. Moterys, gy
venančios be- šeimų, bus įjungtos 
į darbus tokiom pat sąlygom, 
kaip ir vokiečių moterys. ^Mote- 
riims su šeimomis darbas bus 
skiriamas netoli stovyklos. Žydų 
išvietintieji , asmens darbą gaus 
pačiose stovyklose. Nedarbingi 

- asmens bus išlaikomi vokiečių 
kaštais. Mokinimosi ir lavinimosi 
galimybės bus pilnai palaikomos.

Britai darys viską, kad galėtų 
išvengti iš vokiečių pusės prasi
žengimų.

Iš 157.000 darbingų asmenų jau 
šiuo metu 47.000 turi darbą sto
vyklų ribose. Kiti 40.000 jau už
siregistravo darbo įstaigose. Šiuo 
metu britų okupuotoje zonoje yra 
apie 235.000 DP, iš kurių 109.556 
lenkai, 29.210 be pilietybės, 80.565 
baltai, 10.115 jugoslavų, 3.668 
vengrai, 3.144 -rumunai, 180 rusų 
ir 1.359 kitų tautybių. Britų zo
noje taip paj yra 33 tūkstančiai 
buvusių karo belaisvių iš Jungti
nėmis tautoms priklausančių 
tautų.

Amerikiečių vyr. kariuomenės 
vadas Europoje gen. Joseph T. 
MacNarney š. m. vasario 20 d. 
savo prainešime pabrėžė, kad iš
vietintieji asmenys 'britų zonoje 
turės patys rūpintis, pragyvenimu 
ir kad amerikiečių zonoje nenu
matoma „jokios naujos politikos“ 
išvietintų astnenų klausimuose. 
(Neue Zeitung* 24.-II. 47)

lygoms ir tai pareikalavę nemaža 
laiko.

Vyr. dir. Edwards pasakė, kad 
stengiantis atstatyti vokiečių 
ekonominį gyvenimą, įšalo ir 
daug galimybių, kurių anksčiau 
turėjo UNRRA, galėdama įsigy
ti pigiomis kainomis priešo gė
rybių ir tuo palengvindavo aprū
pinimą.

Edwards pranešė, kad dirban
tysis personalas-iš trijų tūkstan
čių buvusio prieš metus-suma- 
žintas iki 1425-esančio dabarti
niu momentu. (Stars & Stripes, 
Febr. 9. 1947.)

AMERIKOS AKCIJA UŽ DP 
PRIĖMIMĄ Į JAV

Portland© (Ore.) gyventojai su
darė komitetą,1 kurio uždavinys 
yra pagyvinti akciją, kad JAV 
greičiau atidarytų duris Vokieti
jos DP'asmenims.

Komitetas sudarytas plačiu 
valstybiniu mastu ir tikisi rasti 
plataus pritarimo. Komitetui va
dovauja Philip H. Parish, „Ore- 
goniano“ laikraščio redaktorius, 
kuris šiuo metu, kaip karo mi- 
nisterio Roberto Patersono atsto
vas, lankosi Europoje.

„Mūsų grupė, pasakė Parish 
hera grindžiama nei rasės, nei

PRANCŪZAI KVIEČIASI DP
Frankfurtas. Iš 11 asmenų susi

dedanti prancūzų delegacija lan
kosi prancūzų ir amerikiečių ie
nose dėl DP asmenų perkeldini- 
nto į Prancūziją.

Amerikiečių vyr. būstinė pra
neša, kad šios delegacijos lanky
masis esąs grynai informacinio 
pobūdžio. Prancūzai labiausiai 
suinteresuoti perkeldinti tokius 
DP asmenys, kurie tinka anglies 
kasykloms, plieno pramonei, že
mės ūkiui ir tekstilei.

Delegacija susideda iš Užsie
nio reikalų ministerijos. Darbo 
ir Ūkio ministerijų ir Prekybinių 
sąjungų atstovų.
> Jei tarp prancūzą vyriausybės 
i? išvietintų asfnenų bus pasiek
tas susitarimas, apie 20.000— 
40.000 darbininku su savo šeimo
mis galėtų išvykti į Prancūziją. 
(N.Y.H.T. 22. II. 47)

BRITŲ ZONOS DP PRIVALO 
REGISTRUOTIS VOKIEČIŲ 

DARBO ĮSTAIGOSE
Britų zonos vyr. kariuomenės 

vadas, oro maršalas Sir Sholto 
Douglas š. m. vasario mėn. 20 d.

DP Į BELGIJĄ
Frankfurtas. Generolas Josef 

T. Mac Namey praneša apie pir
mąjį didelį 7.0.000 išvietintųjų as
menų perkėlimą iš Vokietijos 
amerikiečių zonos į Belgiją.

Kai Briuselis oficialiai ratifi
kuos pasiūlytąjį susitarimį apie 
20.000 darbininkų su šeimomis iš 
buv. vokiečiu kariuomenės bara
kų bus pradėta perkelti į Belgi
jos anglies kasyklų miestus.

Baltijos kraštų išvietintieji as
mens bus įpareigoti dvejus metus 
dirbti anglių kasyklose. Darbinin
kams bus pasiūlytos tos pačios 
gyvenimo ir darbo salvgos, ko
kias turi vietiniai angliakasiai, ir 
bus duota galimybė įsigyti Belgi
jos pilietybę. Iki gaus pilietybe, 
DP naudosis Tarptautinio Komi
teto apsauga.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausioji būstinė Europoje i ši 
Belgijos reikalą žiūri su dideliu 
pasitenkinimu, nes kiekvieno DP 
įkurdinimas reiškia palengvini
mą Amerikos mokesčių mokėto
jams. Skaičiuojama, kad 450.000 
DP amerikiečių zonoje, Vokieti
joje, sudaro 4 dideles tautinės 
grupes, būtent: baltai, lenkai, Len
kijos žydai ir jugoslavai.

(N. Y. H. T., 2. 3)
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— Ministeris pirmininkas 
Amann Semir Rifaii pranešė, kad 
jis gavęs iš Transjordano delega
cijos Londone pranešimą, pagal 
kurį D. Britanija pasižadėjusi 
visiškai neutraliai stebėti Palesti
nos problemos vystymąsi, perda
vus ją Jungtinėms tautoms. Bri
tai sutikę palaikyti arabų valsty
bių reikalavimą sulaikyti žydų 
imigraciją, kol sulauks Jungti
nių tautų šio klausimo sprendi
mo. (N.Y.H.T. 20. II. 47.)

— Š. m. kovo mėn. 15 d. pa
sitraukiantis Amerikos karinis 
gubernatorius Vokietijai gen. J. 
T. MacNamey spaudos konfe
rencijoj Berlyne pareiškė, kad 
jis priėjęs prie šių trijų liečian
čių Vokietijos okupaciją pagrin
dinių išvadų:

1. kad būtų tižtikrintas pasau
lio saugumas, Vokietija turinti 
būti palikta okupuota 10—15 me
tų.

2. keturių, karą laimėjusių są
junginių valstybių sudarytoji są
jungininkų kontrolinė taryba sa
vo uždavinio nepajėgusi atlikti.

3. Amerikiečių karinė valdžia, 
turėtų būti pierimta iš kariuo
menės ir perduota Amerikos 
aukštajam komisarui, kuris tie
siogiai priklausytų valstybės de
partamentui. (NYHT 23. II. 47.)

— Kokią reikšmę Sovietų S-ga 
skiria pramonei, aiškiai matyti 
iš 1947 metų biudžeto, kurį abie- 
ji rūmai pradėjo svarstyti. Pe
reitais metais Rusija pramonei 
išleido 61.600-000.000 rublių 
(12.320.000.000 dolerių). Šiais metais 
šios išlaidos sieks, 79.900.000 000

rublių arba 18.300.000.000 rublių 
daugiau.

Šios biudžeto sumos ne tik su
teiktų darbo visiems, bet aiškiai 
duotų darbo daugiau negu iš- 
tikrųjų yra dirbančių asmenų. Sis 
reiškinys yra ir svarbiausioji 
priežastis, dėl ko rusai nori pra
vesti visuotinį pasaulio nusigin
klavimą.

Sovietų finansų ministeris A. G. 
Sverev pranešė, kad kariuomenės 
reikalams numatyta išleisti 18% 
visų biudžeto išlaidų. 1946 metais 
ginkluotoms pajėgoms buvo iš
leista 24% ir 1943 metais 43*« 
visų pajamų. (NYHT 23. II. 47.) 

Užsienių reikalų 
ministerija paskelbė ministcrio 
Marshallio atsakymą į, sovietų 
užs. reik. min. Molotovo skun
dą dėl vienos užs. reik. min. 
pavaduotojo Dean Acheson pas
tabos. Marshallis Achesono pas
tabą pavadino „teisingu įvertini
mu“. Achesonas savo pastaboje 
sovietų užsienio politiką pažy
mėjo kaip „agresyvią ir ekspan- 
sišką“.

Oficialioje Marshallio notoje 
rusų užs. reik, ministeriui sako
ma: „Jūs-charakterizuojate mūsų 
užs. reik. min. pavaduotojo pas
tabos turinį, kaip piktą šmeižtą 
ir nedraugišką Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu. Mūsų nuomone, pasi
sakymas- tam tikru politiniu 
klausimu negali būti prilygintas 
šmeižtui. Aš esu tvirtai įsitiki
nęs, kad jūs, giliau' šį reikalą 
paanalizavę, pripažinsite mūsų 
užs. reik. min. pavaduotojo teisin
gumą, bet ne nedraugiškumą“.

Toliau Marshallis pažymėjo, 
kad Achesono pastaba buvusi tik 
atsakymas i senatoriaus Me Kel
lars paklausimą, bet ne iš anksto 
paruoštas pareiškimas. Jis nuro
dė, jog kiekvienas JAV valdinin
kas esąs. įpareigotas parlamento 
komisijoms į visus svarbius klau
simus atsakyti teisingai, jei šie 
klausimai neliečia tokių dalykų, 
kurie dėl viešo intereso turėtų 
būti laikomi paslaptyje. (NYHT. 
20. II. 47.) 

Kemptenas
— Kempteno lietuvių bendruo

menės visuotiniame susirinkime, 
įvykusiame š. m. vasario mėn. 9 
d., išrinktas komitetas pasiskirstė 
sekančiomis pareigomis: komiteto 
pirmininkas — dr. J. Kaškelis, 
vicepirmininkas — Z. Puzinaus- 
kas, sekretorius — inž. K. Dau
gėla, bendrabučių ir administra
cijos reikalų vedėjas — P. So- 
paga, kultūros ir švietimo reik, 
narys — A. Gausas, ūkio tvarky
mo reikalams ir komiteto iž
dininkas — B. Pulkauninkas.

Naujasis komitetas padėkojo už 
darbą senojo komiteto nariams, o 
ypač buv. pirm. N. Tautvilui, ku
ris įvairiose pareigose be per
traukos komitetų sąstate yra la
bai kruopščiai dirbęs 14 mėnesių.

— Vasario* 10 d. Kempteno lie
tuvius aplankė „Čiurlionio“ an
samblis, vedamas A. Mikulskio. Į 
šią didelę dainos ir šokio šventę 
sugužėjo virš tūkstančio žiūrovų, 
perpildydami didžiulę miesto sa
lę. Svečių tarpe buvo UNRRA 
Area Direktorius kpt. le Qrand 
su, visu tarnautojų štabu. Tai, ką 
ansamblis, vedamas Mikulskio, 
parodė — patenkino iššiilgusią 
tremtinio širdį ir išprususią sve
čio skonį> Lygiai mišrus choras 
su instrumentais, o taipogi ir an
samblio vienetai — vyrų, moterų, 
chorai ir šokėjų grupė pasirodė 
darniai ir susilaukė didžiulio pu
blikos pritarimo.

\
Vasario 16 Kemptene

Su didele rimtimi kempteniškiai 
šiais metais atšventė brangiąją 
šventę. Stovyklos koplyčioje bu
vo suruoštas maldos ir atgailos 
tridienis, o šventės išvakarėse re- 
ligininis koncertas šv. Lauryno 
bažnyčioje. Koncerto programą 
atliko solistės Armonienė, Bič-

kienė ir Daugėlienė, smuikinin
kas Jak'avičius ir violončelistas 
Armonas. Vargonais palydėjo ir 
solo pagrojo Lehrndorfer . . .

Šventės dieną, pakeliant vėlia
vą, žodi tarė bendrabučių vedė
jas P Šopaga. Iškilmingų pamal
dų metu, kurias atlaikė prof. kan. 
Meškauskas šv. Lauryno bažny
čioj, šv. Sosto delegato tai dienai 
pritaikytą raštą perskaitė kun. 
Paulauskas. Po mišių, visai baž
nyčiai giedant „Šventas Dieve“ ir 
himną, buvo'atliktas iš naujo pa
siaukojimas šv. Jėzaus širdžiai.

Tuoj po pietų įvykusiose krep
šinio rungtynėse „Šarūnas“ tik su 
dideliu vargu ir vos vieno taško 
persvara įveikė GSK-29:28. Žiū
rovai pamatė iki paskutinės mi- 
bei tolimų tikslių metimų rung- 
nutės įdomias ir gražių derinių 
tynęs. ,

YMGA salėje komiteto vice
pirmininkas Z. Puzinauskas tarė 
žodį ir perskaitė vyr. LTB komi
teto tai dienai skirtą raštą. ,Prof. 
Kolupaila pažymėjo, kad yra 
suėję 25 metai Lietuvos universi
tetui, išleidusiam apie 5000 aukšto
jo mokslo žmonių, ęo to paskaitas 
skaitė Tijūnėlis ir Gaušas.

Šventės minėjimas baigtas kon
certu didžiojoj miesto salėj, kur 
svečių tarpe buvo matyti miesto 
komendantus pik. Wagner, Kemp
teno vyr. burmistras ir UNRRA- 
os atstovai. Koncerto programą 
pradedant, anglų ir lietuvių kal
bomis žodį tarė komiteto pir - 
mininkas dr. J. Kaškelis. Po to 
muz. P. Armono vedamas ansam
blis ir solistės — Armonienė, Bič- 
kienė ir Daugėlienė atliko baž
nytinės ir pasaulinės muzikos 
kompozitorių kūrinius. K. Da.

Ingolstadt. Nors šių metų va
sario 16 minėjimo apystovos buvo 
liūdhos, bet Ingolstadto kolonijoj

Žiburiai

* ši šventė praėjo nuotaikingai. Prie 
•iškilmingumo daug prisidėjo J. E. 
vysk. V. Brizgio atsilankymas. 
Vyskupas atlaikė sumą, pasakė 
pamokslą ir laikė paskaitą. Savo 
pamoksle ir paskaitoj Ekscelen
cija iškėlė daug gražių minčių, 
kaip mes tremtyje turime elgtis, 
kaip ruoštis, kad tiktume. grįžti 
į laisvą tėvynę.

Iškilmingame susirinkime buvo 
kaimyninių tautų sveikinimai 
Gražiai pasirodė deklamacijomis 
if dainomis pradžios mokykla, 
skautai ir vaikų darželis. Choras 
sudainavo keletą lietuviškų dainų.

Hamburgas. Lietuviai studentai 
Baltijos Universitete labai iškil
mingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės ir 25 m. Kauno 
Vytauto Didž. Universiteto ju
biliejaus šventes.

Po iškilmingų šv. Mišių visų 
trijų tautybių studentai ir pro
fesoriai susirinko vienoje miesto 
.salėje aktui. Po atidaromojo 
prof. Manelio žodžio giedamas 
Lietuvos himnas. Po sveikinimų 
taria žodį Vilniaus Universiteto* 
rektorius prof. Myk. Biržiška. 
Tylos minute pagerbiami Lietu
vos Laisvės kovotojai. Didelę 
reikšmę Lietuvos gyvenime turė
jo Kauno Vytauto Didž. Univer
sitetas. Apie tai trumpai, vaiz
džiai nupasakoja to universiteto 
rektorius prof. Graurogkas. Rek
torių kalbos palydimos tradicinio 
„Gaudeamus igitur“. Tautinė
mis ‘mūsų dainomis pradžiugino 
Kauno Didž. Teatro Operos sol. 
Ip. Nauragis ir Vilniaus Operos 
sol. Juz. Augaitytė. Prie rojalio 
jų nuolatinė akompaniatorė, Ope
ros koncertmeisterė Paleček-Le- 
vickienė. Menininkai turėjo pel
nytą didelį pasisekimą.

Vakarą profesoriai ir studentai 
praleido kartu, draugiškai besiš
nekučiuodami dienos temomis. 
Lietuvių gyvenamasis pastatas 
buvo papuoštas Gedimino -stul
pais. Vytimi ir gražiai iliuminuo
tas spalvuotomis lemputėmis. Per 
visą šventės dieną didieji Uni
versiteto vartai buvo pasipuošę 
Didž. Britanijos. Lietuvos ir Uni
versiteto vėliavomis. A—is.

Seligenstadto (Wiirzburgo apyl.) 
lentiniuose barakuose gyvena apie 
1300 lietuvių, kitų čia tautybių 
šioje stovykloje nėra. Šios sto
vyklos komendantu yra Aušrotas, 
kuris neseniai vėl( buvo perrinktas.

Nors selingenstatiečiai lietuviai 
gyvena nepavydėtinose gyvenimo 
sąlygose, bet kultūrinėje ir švieti
mo veikloje yra toli pažengę, kas 
gali būti pavyzdžiu kitoms sto
vykloms. Seligenstatiečiai gali pa
sididžiuoti 8 kl. gimnazija, kuri 
gerai veikia nuo stovykolos įsi
kūrimo pradžios, šiuo metu jos 
direktorium yra Sirusas. Be to, 
Seligenstadto stovykloje veikia 
įvairūs kursai: anglų kalbos, 
buhalterijos if šoferių, kur pa
staruosius jau yra baigę ir turi 
pažymėjimus 105 asmenys. Siu
vėjų kursuose, prie kurių yra ir 
siuvykla, stovyklos gyventojai 
gali pasisiūti naujus drabužius, 
bei susitaisyti senus. Čia pat yra 
ir batsiuvių, laikrodžių taisymo 
dirbtuvės, kuriose patarnaujama 
stovykloje gyvenantiems asme
nimis. Šioje stovykloje gerą įspūdį 
daro stovyklos liet, statybininkai, 
kurie stovyklos rajone pastatė 
nemažą baraką ir baigia vidujinį 
Įrengimą. Šių metų vasario mėn. 
12 d. šiame barake seligenstatie-

I
Stuttgarto Aukštosios Tech
nikos Mokyklos studentai
coli. Jūratei Bytautaitei, 

jos mylimam tėveliui mi
rus, reiškiame gilią užuo
jautą.

Stuttgarto Lietuviai 
Studentai

Padėka
Išraiškos šokio menininkei Aid. 

Valeišaitei ir solistui Ant Paukš
čiui, gražiai paįvairinusiems korp! 
„Gajos“ šventę, nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Tūbingeno Stud. At — kųMed.
Korp! „Gaja“ 

čiai savo stovykloje atidarė meno 
ir rankdarbių parodą. Eksponatai 
šiai parodai buvo paimti iš stovyk
los dirbtuvių, amatininkų, gimna
zijos, pradžios mokyklos darbų: 
nėriniai, tautiniai, drabužiai, mez
giniai,, audiniai, rankdarbiai ir ki
ti. Aukščiau paminėti eksponatai 
pagaminti tremtyje, dalis jų, ypač 
audinių yra atsivežtų iš Lietuvos.

Išstatytieji eksponatai parodo, 
kad seligenstatiečiai ir tremtyje, 
kaip kad ir sayo tėvynėje, neat
silieka nuo savo mėgiamiausių 
darbų, kuriais garsina lietuvio 
vardą ir svetimųjų tarpe. Paro
domieji eksponatai tikrai yra pa
trauklūs ir verti pasigėrėjimo.

Dar stovykloje veikia: paštas, 
kooperatyvas ir pirtis — dušas, du 
kartus savaitėje. V. Pavasakys

Red. V. Gerulaitis
Šuolių su pašliūžomis riba

Pirmą kartą vidurinėje Europoje 
šuoliai su slidėmis buvo pravesti 
lygiai prieš 50 metų. Mūrzuschla- 
ge norvegas Samson nušoko 6 
metrus ir tąsyk tai buvo paste
bėtinas įvykis. 1941 metais Pla- 
nitzoj • vokietis Gehring pagerino 
pasaulio rekordą iki 118 metrų. 
Šiandien mes tuo nesistębim, ir 
šimtinės ribą yra jau ne vienas 
šuolininkas pasiekęs. Tuo tarpu 
1913 m., kai didysis slidžių žino
vas Huitfeld užsiminė apie spe
cialią nuosklandą, kur būtų gali
ma pasiekti 100 m. ribą, daug 
kas jį apšaukė. fantastu ir išjuo
kė. Betgi pažanga ėjo dideliais 
šuoliais ir kažkada buvusi fanta
zija šiandien eilinė tikrovė. Da
bar atsidėjus svarstoma, kiek iš 
viso slidėmis įmanoma nušokti. 
Pasigirdo balsų ir apie 150 ir 200 
m. šuolius. Nereikia būti dideliu 
žinovu, kad būtų galima šį neap
dairų teigimą atmesti. Mat, už
mirštama žmogaus pajėgumo ri
bą, kuri bent šiam atvejy yra ga
na apibrėžta. 200 m. nušokti žmo
gus ne’galėtų jau vien dėl to, kad 
to neišlaikytų žmogaus kūnas. Sa
vo rekordinio šuolio metu, Geh
ring atsipalaidavo nuo nuosklan- 
dos tilčiuko 105 kilometrų į va
landą greičių, pasiekė 61 metro 
aukštį ir nusileisdamas jau iš
vystė 133 kilometrų į valandą 
greitį. Pagal mokslinius apskai
čiavimus, fiziškai puikiai sudėtas 
šuolininkas gali nušokti daugiau
sia apie 130 m. Kitu atveju, susi
duriant su žeme, būtų toks dide
lis slėgimas, kad 7 šuolininkas 
neišlaikytų. Vienas žymiųjų nuos- 
klandų statymo specialistų, švei
caras dipl. inž. Straumann, yra 
paruošęs nuosklandos modeli su 
kritišku tašku 125 m. ribai. Teo
retiškai tai ir bus pats didžiau
sias atstumas.

Nauja plaukymo žvaigždė
Į geriausių pasaulyje plaukikų 

tarpą neseniai iškopė aštuonioli
kos metų prancūzas Alex Jany. 
Jis jau spėjo pagerinti 200 m. 
laisvo stiliaus pasaulio rekordą 
iki 2.05,4 Be to, 100 m 1. st. jis; 
praplaukė rekordiniu Europai 
laiku — -56,7. Jo didysis siekimas 
yra pagerinti šiam nuotoly ir pa
saulio rekordą, kuris dabar pri
klauso amerikiečiui Fordui — 
55,9. Privačiam gyvenime Jany 
yra labai kuklus ir tylus jaunuo
lis. Jo tėvas yra plaukyklos pri
žiūrėtojas. Dar keturių metų am
žiaus Jan v įkrito į vandenį ir lai
mingai išvengė / pavojaus nus
kęsti. Netrukus vanduo jam jau 
nebuvo didysis nežinomasis ir, 
sulaukęs 8 metų, jis dalyvavo 
plaukymo rungtynėse. Nuo 14- 
kps metų jį paėmė i savo globą 
treneris Minville ir iš jo išsun
kė, kas tik galima. Iš prigimties 
Jany yra idealus plaukiko tujas: 
ilgos rankos ir kojos, platūs pe
čiau 190 cm aukščio, sveria 80 
kg. Jo pasisekimų kaltininkai yra 
jo didelės, pėdos — Jany avi ba
tus „tik“ 51 nr. Apie vieną ge
riausių pasaulio plaukikų, švedą 
Ame Borg, buvo sakoma, kad jis 
savo kūne turi plaukymo pūslę, 
— jos niekas nematė. Jany yra 
pastebėtinų pėdų ir tai jam pa
deda traiškyti pasaulio rekordus.

Ck.

11 psi.

Pranešimai
Filatelistams

Parduodami ir perkami pašto 
ženklai. Siūlomi vokiški, buv. ge
neral. gubernijos ir Bohemijos — 
Moravijos ženklai, taipogi ženklų 
albumai. Kreiptis: Aug. Pensą, 
Augsburg-Hochfeld, Camp Post 
Office. *

Juozui Launikoniui iš JAV yra 
atsiųsta gimimo metrikai. Be to, 
yra atsiųsti laiškai L. Valeckui, 
Adalbertui Milaševičiui.

Laiškus atsiimti galima L.R.K. 
Reutlingen, Lederstr. 94.

Advokatas Walter Woit š. m. 
kovo mėn. 6, d. Wiesbadene, Ba- 
lenhofstr. 24, atidaro savo įstaigą.

Wdit 1929 — 1944 metais vertėsi 
advokatūra Rygoje. Nuo 1945 m. 
Hesseno krašto amerikiečių kari
nės valdžios teisės patarėjas. Lat
vijos pilietis, (trauktas į advokatų 
sąrašus prie Wiesbadeno vokiečių 
teismų. Perima atstovavimą Stutt
garto amerikiečių karinės valdžios 
civiliniame teisme ir bylų gyni
mą visose trijose vakarų zonose 
karinės valdžios ir vokiečių teis
muose, taip pat teisinius reikalus 
užsienyje. Kalbos: vokiečių, ang
lų, prancūzų, latvių, lietuvių, len
kų, rusų.

1924 — 1925 m. Walter Woit bu
vo Latvijos pasiuntinybės Lietu
voje narys.

Lietuvių komitete Augsburge- 
'Hochfelde yra Kaziui Aukštkal- 
niul du laiškai iš S. Amerikos. 
Laiškų siuntėjai: Joe Gužauskas 
ir Joe Adomaitis.

Aukštkalnis prašomas atsiųsti 
savo adresą ar betarpidi atsiimti 
laiškus iš Lietuvių komiteto Augs- 
burge-Hochfelde.

Liet Komitetas

Tumėnienė — Raščauskaitė Jad
vyga, d. Justino ir'Sofijos Sasnaus
kų, gira. 1919. 10. 13, 'įtariama pa
dariusi eilę apgavyči" bei vagys
čių, iš Greveno stovyklos slapta 
pasišalino.

Kas turi apie šią įtariamąją bet 
kokių žinių, prašau man pranešti. 
Stovyklų Komendantus ir Policijos 
Vadus prašau padaryti jos paieš
kojimą ir, suradus, gyvenamą vie
tą pranešti man.

Gyveno DP Stovyklos 
Liet. Policijos Vadas.

Jau išėjo Tubinqene iš spaudos 
perspausdintas Pr. Naujokaičio 
..Aritmetikos uždavinvnas" IV pr. 
mok. skyriui. Kaina €.75 RM. Iš
leidus dėl popieriaus sunkumu tik 
mažą kiekį (1500 egz.), ju užteks 
mokvkloms.tik.kruopščiai skirstant. 
Todėl mokyklų vedėjai bei or. mok. 
inspektoriai prašomi užsakymuos 
žymėti tik būtinai reikalinga va
dovėliu kieki. Kreiotis i platinto
ja p. A. Urboną, Tūbingen, Karl- 
s t raBe 11.

Paieškojimai
UNRRA’os paieškojimų įstaiga. 
Arolsen prie Kassel’io, ieško 

sekančių asmenų:
Albertinas Jonas, 41 metų, iš Si- 

tienlanken;
Ališauskas Kazys, 19 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
Alkevičius Antanas, 32 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
Andriekus Pranas. 66 metų, gyv. 

Pauyra;
Andriušis Juozas, 40 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
Arminas Juozas, 61 metų, gyv. 

Vilkaviškis:
Asevičius Kęstutis, 31 metų, gyv. 

Lazdijai;
Augustatitietis Endrius. 51 metų; 
Ausiljus Kipras, 37 metų, gyv.

Kaunas; y
Bendoravičius Juozas. 40 metų.

ATITAISYMAS.
„Žiburių“ Nr. 8 (67) pirmajame 

puslapyje tilpęs paveikslas nėra 
iš Estijos gamtovaizdžio. Dėl šios 
klaidos kaimynus estus atsipra
šome. Redakcija.
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J. Butėnas

KOVA DEL EUROPOS
Tarp Maskvos ir Vašingtono 

paskutiniuoju metu suintensyvėjo 
publicistinė dvikovė — Maskvos 
konferencijos kautynių propagan
dinis parengimas.

„Pravda“ vasario 19 d. įsidėjo 
žinomojo suomių komunisto Ku- 
usineno straipsnį, kuriame anglo
saksai apkaltinami, kėsinusi prieš 
Vakarų Europos valstybių ūkinį 
ir politinį .nepriklausomumą. Bri
tų ir ypač amerikiečių trestai 
stengiąs! paimti savo kontroiėn 
Europos kraštų pramonę. Ameri
kiečiai, teikdami Europos kraš
tams kreditus jų ūkiui atstatyti, 
siekia apvaldyti jų rinkas. Ap- 
valdytami juos ūkiškai, amerikie
čiai savaime plečia savo įtaką ir 
Europos kraštų vidaus ir užsienių 
politikai. Konkreti tų Vakarų Eu
ropos valstybių , .pavergimo“ 
pastangų forma esą Vakarų bloko 
ir Jungtinių Europos 'Valstybių 
„pavergimo“ pastangų forma esą 
Vakarų bloko ir Jungtinių Euro
pos Valstybių planai, tarp kurių 
autorių „Pravdos“ publicistas su
mini „didžiuosius naujo karo 
kurstytojus“ Churchillį ir Edeną. 
Kiek anksčiau Maskvos propa
ganda pasmerkė ir JAV respubli
konų politiką John Foster Dulles, 
ūkinio Vakarų Europos susivieni
jimo minties pionierių. Vakarinių 
demokratijų spaudoj ir politikų 
kalbose svarstomi Vakarų Euro
pos valstybių susibūrimo projek
tai sovietams griežčiausiai nepri
imtini, nes, pirma, jie pagrinde 
esą nukreipti prieš Sovietų Są
jungą, o antra, projektuojamasis

tikroji Balkanų taikos drumstėja, 
ir JTO komisiją partizanų veiki
mui tyrinėti ji išsišaukusi tam, 
kad pridengtų savo nusikaltimus 
ir kaltę suverstų tauriesiems šiau
rės ka’mynams. ,

Anglosaksinių demokratijų to
nas šiuo klausimu ramus, bet žo
dis aiškus ir kietas. „Richmond 
Times Dispatch“ pasako visų 
amerikiečių mintį, pareikšdamas, 
jog Vakarų demokratijos nė ne
galvoja apie antisovietinę kam
paniją ir neplanuoja karo komu
nizmui sunaikinti; visas pavojus 
pasaulio taikai tegalįs kilti iš so
vietų užsimojimo išplėsti komu
nizmą visame pasaulyje per atski-. 
rų kraštų komunistines partijas 
ir tai smurto būdu. Kad tokios 
sovietų ekspansijos iš tikrųjų esa
ma, JAV kongrese vasario 10 d. 
konstatavo valstybės pasekreto- 
ris Dean Achesonas, be užuolan
kų pareikšdamas, kad sovietų po
litika esanti agresinė ir ekspan
sinė. Tos nuomonės nepaneigė ir 
pats valstybės sekretorius Mar- 
shallis, atmesdamas sovietų dėl to 
įteiktą protestą. „New York Ti
mes“ Achesono pareiškimą pa
grindžia, primindamas, kad sovie
tai yra užėmę apie 650.000 kv. km. 
svetimų teritorijų su maždaug 20 
mil. gyventojų,. . .

Dėl to, sakysim, John Foster 
Ūulles nė neslepia, jog jo many
mu Vakarų Europos valstybės 
turėtų susiburti tam, kad suda
rytų atsparą prieš tą sovietų eks
pansiją. Anglosaksinių galybių 
politika yra tokiu būdu defenzy-

dovaujama savo laisvai išsirink-' 
tos vyriausybės, galėtų pasiekti 
ūkinį ir politinį stabilingumą ...“

Rodos, aišku, kad JAV užsienių 
politikai rūpi išgelbėti dar tebe- 
laisvą Europos kontininto likutį. 
Bet tai tik pradinė bazė norma-: 
liai tvarkai Europoje atstatyti. 
Dėl to suprantamas „New York 
Herald Tribūne“ konstatavimas, 
jog jeigu J. F. Dulles mintį sovie
tų vyriausybė kategoriškai atmeta 
(kaip galima spręsti iš Maskvos 
spaudos ir radijo kampanijos), tai 
iš Maskvos konferencijos nieko 
gera netenka laukti. Nes sveikas 
ir racionalus Europos patvarky
mas reikalauja, kad okupacinės 
pajėgos pagaliau pasitrauktų iš 
ItalijosAustrijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos ... ir kad 
tuo būdu galėtų prasidėti laisvas 
taiftų ūkinis ir politinis santykia
vimas. Kad išdraskytos ir išvar
gintos Europos atsigavimui tai 
būtina, buvo kalbama visose kon
ferencijose; tam pasirašytos tai
kos sutartys su buvusiais Vokie
tijos sąjungininkais, tam stengia
masi išspręsti pačios Vokietijos ir 
Austrijos klausimą.

Sunkiausia pradėti. Kas pirmas 
surizikuos pasitraukti iš užimtų
jų kraštų? Tam reikia abiejų di
džiųjų frontų — Rytų ir Vakarų 
— gera valia pagrįsto tarpusavio 
pasitikėjimo. Kaip matyti iš trum
pai pavaizduotos Vašingtono — 
Maskvos dvikovės, to pasitikėji- 
jimo nėra. Todėl ir pasirašytųjų 
taikos sutarčių žodis nenori tapti 
kūnu, ir Maskvos konferencijos 
sėkmė stovi abejojimo ženkle.

Atmosferai pavaizduoti paima
me vieną sektorių - Italiją, su ku
rios klausimo patvarkymu su
rišta dalies Balkanų stabilizacija: 
britų ir amerikiečių pajėgos pasi
traukia iš Italijos tuo pačiu rpe- 
tu, kai sovietų kariuomenė išsi
krausto iš Bulgarijos. Kad šią 
operaciją būtų galima atlikti ra
mia, širdim, norima išsiaiškinti ir 
užbaigti Graikijos bylą su kaimy
nais; tą uždavinį turi atlikti JTO 
komisija. Britai Saugumo Tary
boje nori išsiaiškinti ir tvirtai fik
suoti Albanijos poziciją, kurią sir 
Alexander Cadogan toje pačioje 
S. Taryboje apibūdino kaip prie
šišką D. Britanijai. Anglosaksai, 
be abejo, tyrinėja ir Jugoslavijos 
nuotaikas bei užsimojimus Vene
cijos Džiulijos srityje, ir ne be 
pagrirido: jugoslavų vyriausybė 
gi pasisakė neatsisakanti nuo pre
tenzijų į tą Venecijos Džiulijos da
lį, kurios ji taikos sutartimi ne
gavo. Jeigu visi tie nesandoros 
momentai būtų išjungti, britai ir 
amerikiečiai, be abejo, ramiai ga
lėtų iš Italijos išvykti. Bet JTO 
komisijoj Graikijai pacifikuoti 
šalys aistringai kertasi; Saugumo 
Taryboje britų ir albanų nesan
dora aitriai reiškiasi

Visa tai turėdami galvoje, iš
girstame Italijos premjero de 
Gaspėri pareiškimą, jog pagal 
konstituciją taikos sutartis įsiga
liosianti tik tada, kai ją ratifikuos 
Italijos parlamentas. O italų spau
da jau karštai svarsto, ar parla
mentui derėtų tokią sutartį iš vi
so ratifikuoti. Savo ruožtu tarp- 
sąjunginis štabas Romoje pasis
tengė kiek galima plačiau pagar
sinti savo komunikatą, pagal kurį

ABRAHAM LINCOLN, didysis JAV prezidentas, kurio gimimo dieną, 
vasario 12-tą, Amerika švenčia kaip savo tautinę šventę. Jis gimė 
1809 metais, buvo sielininku, matininku, advokatu ir pagaliau prezi
dentu. Jis išlaisvino negrus iš vergijos. Jis vadovavo Amerikos pi
lietiniam karui. Jo kalbos, pasakytos per Amerikos piletini karą, 
ypač taip vadinamos Gettysburg** prakalbos, kurias jis pasakė Gettys- 
burgo kovos lauke pagerbti žuvusiems, yra tapusios žmonijos są
žinės istoriniu balsu. Amerikoj kiekvienas mokinys atmintinai iš
moksta garsiuosius žodžius, kuriuos Lincolnas 1863 m. lapkričio mėn. 
19 d., kaip jaunos valstybės prezidentas, anais dramatiniais laikais 
pasakė. „Gettysburgo prakalbos“ ir JAV nepriklausomybės paskel
bimo deklaracija priklauso prie amerikiečių ir kartu prie demokra
tinio galvojimo pagrindinių princinų. Štai baigiamoji prakalbos min
tis; . . . „Mūsų, gyvenančiųjų, uždavinys — tęsti šį neužbaigtą dar
bą, kurį čia žuvusieji kariai yra taip kilniai pradėję. Mes privalome 
atlikti savo didžiąją pareiną, mokydamiesi iš kritusiųjų, kuriems 
šiandieną atiduodame pagarbą, pasišventimo tam kilniam tikslui, už 
kurį jie atidavė savo didžiausią auką. Šioj vietoj mes turime tvir
tai pasiryžti kilniam ryžtui, kad šių karžygių mirtis nebūtų bepras
mė. Tegimsta šioj tautoj, Dievui padedant, nauja laisvė, ir tautos 
valdžia per tautą ir dėl tautos niekados tenežūna, kol tik pasaulis 

gyvuos.“

Teherano konferencijos atgarsiai
Daug psikalbėta ir spėliota apie 

žinomąją Teherano konferenciją, 
kur karo metu tarėsi-ir darė pa
saulinius sprendimus Rooseveltas. 
Churchillis ir Stalinas. Dabar pa
aiškėjo, kad Teherano konferen
cijoje tikrai buvo paminėti ir tri
jų Pabaltijo valstybių vardai. Jan 
Ciechanowski, buvęs egzilinės 
Lenkijos vyriausybės ambasado
rius Vašingtone, neseniai išleido 
dokumentuotus atsiminimus, ku
riuose atskleidžia ir Teherano 
konferencijos eigą, dvasią ir tuo
metines nuotaikas.

Anglosaksai Teherano konfe-

draugo“ Paassikivi, kuris turįs vi
sišką jo pasitikėjimą, nors ir esąs 
ne komunistas, bet tik demokra
tas.“

Stalinas nebuvęs linkęs duoti 
bet kokių garantijų dėl trijų Pa
baltijo valstybių. Jų atžvilgiu jis 
dar neturįs sprendimo. Stalinas 
pasakęs-nežinąs, ar jas paliksiąs 
jų prieškariniame statuse, arba 
jas sujungsiąs į vieną valstybę. 
Toliau Stalinas atvirai prisipaži
nęs, kad Pabaltijo valstybės dėl 
jų strateginės reikšmės ir ekono
minių pozicijų su Sovietų Sąjun
ga turėsiančios palaikyti glaudų

Robert Murphy ir gen. M. Clark, JAV atstovai užsienio reikalų mi- . britų ir amerikiečių pajėgos iš rencijai buvo gerai pasiruošę ir kontaktą. Bet tai dar nereiškia,
nisterių pavaduotojų konferencijoje Londone Venecijos Džiulijos nepasitrau- nusistatę aiškia progamu So - kad jos tapsiančios sovietinėmis

ksiančios, kol nebus italų parla- vietai Teherano konferencijai nes- respublikomis Sovietų Sąjungos
mepto ratifikuota taikos sutartis, kyrė didesnės reikšmės. rėmuose. Stalinas pasisakęs nu-

Vakarų Europos valstybių susi- vinė. Jungt. Amerikos Valstybės Prancūzų laikraštis „Tribūne de Vienoje vietoje Jan Ciecha- matąs naują susiartinimo sistemą, 
būrimas apribotų tų valstybių su- nori sustiprinti tos ekspansijos Nations“ lakoniškai praneša, jog now^ki rašo: „Prezidentas (Roose- apie kurią esą dar per anksti kal- 
verenumą ir pajungtų jas anglo- grasinamų Europos valstybių at- „sąjungininkų Viduržemio jūros veltas) daugelį kartų bandė dis- bėti.
saksų imperializmo tarnybai. So- sparumą ir jos tai daro taikiausiu karinių pajėgų organai teikia di- kutuoti su Stalinu visais klausi- Churchilliui paklausus, ar So
vietai, tie „didieji tautų laisvės būdu — ūkiškai jas remdamos. Tų džiulę reikšmę įvykiams, pasta- mais, kurie buvo įrašyti į pro- vietų Sąjunga mananti Pabaltijo 
gynėjai“, iš principo negalį su tuo savo pastangų JAV neslepia; prie- ruoju metu'vykstantiems Vene- gramą. Jis išreiškė savo susido- valstybėse turėti karines bazes, 
sutikti. Kuusinenas „Pravdoj“ šingai, jas akivaizdžiai demon- cijos Džiulijos srityje; britų ir mėjimą Suomija ir trimis Pabal- Stalinas atsakęs, kas sovietai 
guodžiasi, kad Vakarų Europos struoja. Vienas iš labiausiai į akis amerikiečių daliniai yra nuola- tijo valstybėmis. Jis paaiškino įsteigsią Pabaltijo valstybių teri- 
„demokratinės masės“ su to pa- krintančių pavyzdžių yra JAV vy- tinėj aliarmo padėty . . .“ Stalinui, kad sąjungininkai turi torijose sausumos, oro ir jūrų ba-
vergimo užsimojimais aršiai ko- riausybės Vengrijai suteiktoji 15 gįe motyvai sudaro savotišką visas galimybes ištraukti Suomiją, zes. Stalinas pridūręs, kad neski- 
vojančios, bet jis karčiai skun- mil. dolerių paskola, kurią paly- bruožą bendrajame fone, kuriame iš Vokietijos nagų. Stalinas atsa- riąs jokios reikšmės jų vyriausy- 
džiasi, kad britų darbiečiai ir de- dėjo JAV vyriausybės pareiški- vyks Maskvos konferencija. Tenai kęs, kad Švedijoj palankiai vyk- bių klausimui ir net neatmetąs 
šinysis prancūzų socialistų spar- mas, tūkstančiais egzempliorių g, reikalas eis nebe apie vieną stąnčios taikai sudaryti tarp So- galimybės leisti joms gyventi ka
nas eina ranka rankon su miųč- specialiai paskleistas Vengrijoje kurį periferinį Europos regioną, vietų Sąjungos ir Suomijos pa- pitalistiniame rėžime. Pagaliau 
taisiais „reakcininkais“. antikomunistiniam vengrų tau- bet apie patį mūsų kontinento rengiamosios derybos ir jis nulis Stalinas patikinęs prezidentą

Tos „reakcijos“ ofenzyvą sovie- tos atsparumui sustiprinti. Pa- branduolį, kuris yra ir didžiųjų pasirodyti geraširdžiu. Stalinas Rooseveltą ir Churchillį, kad Ra-,
tų propaganda mato ir Pietų-Ry- reiškime sakoma: . partnerių pagrindinių interesų su- pridūręs, kad jis respektuosiąs po baltijo valstybės turės visišką Vi
tų Europoje. Vasario 20 d. Mask- „Pagal Jaltos deklaracijos nuo- sidūrimo sfera. Atrodo, kad kiek 1940 metų karo nustatytas sienas daus reikalų autonomiją.
vos radijo komentatorius Lema- status ir dvasią JAV vyriausybė savo interesus ginančių komandų nieko nepakeisdamas ir nenorįs Prezidentui Rooseveltui paklau-
nas kartoja seną sovietų propa- pakartotinai stengėsi susiderinti žaidimas bus kietas, tiek taiką kištis į Suomijos vidaus reikalus, sus, kokios sąlygos turėsią įtakos
gandos tezę, jog „fašistinė“ Grai- su kitais Jaltos signatarais. Ne- išlaikyti trokštančių diplomatų nei daryti įtakos jai pasirinkti į jo galutinį sprendimą, Stalinas
kijos vyriausybė laikantis tik dėl pavykus susitarti ir veikikno su- kantrybė bus neišsemiama, kol vyriausybę. Vis dėlto jis norįs, atsakęs, kad jis bet kokį sprendi-
to, kad tame krašte stovi britų derinti, ji pati viena imasi reika- laikas dar leidžia bandyti, ma- kad Suomijos vyriausybė būtų mą darydamas turįs norą atsi-
karinės pajėgos. Graikija esanti lingu žygių, kad venerų tauta, va- nevruoti ir atidėlioti. vadovaujama „didelio Rusijos klausti vietinių gyventojų.
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