
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia irgi dvasiai atrasi peno.
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Juozas Girnius

Rūpintojėlis ir Vytis — du lietuvio
dvasios simboliai

Ar*) tasai lietuvio charakterio 
vaizdas, kurį daviau, nėra stili
zuotai išdailintas? Ar toksai lie
tuvis, kurį vaizdavau, nėra labiau 
platoninis lietuvio pirmavaizdis, 
vadinasi, labiau lietuvio idealas, 
negu kasdieninis tikrovės lietuvis? 
Ar neatvaizdavau lietuvio labiau 
tokio, koks jis privalo būti, negu 
tokio, koks jis faktiškai yra?

Neraščiau į šitą klausimą kito
atsakymo, kurį savo laiku „Skai

dymų“ puslapiuose pateikė Dobi
las. Lietuvis, jo žodžiais, savyje 
lygiai slepia ir artoją, ir didvyrį. 
Iš paviršiaus lietuvis — pilkas 
artojas, tačiau savo giliąja dva
sios gelme — tikras didvyris. Jei 
imti atskirą lietuvį kasdieniniuose 
santykiuose, jis toks paprastas, 
kad bet kokia kalba apie jo did
vyriškumą atrodo tik savimeiliš
kas savęs išgarbinimas. Taip gali 
atrodyti ne tik svetimiesiems, bet 
ir mums patiems. Kas tačiau slypi 
po artojiškai paprastu lietuvio pa
viršiumi, sušvinta tik bandymo 
valandą. Ir tik tada praregime, 
ko lietuvio esama, — didvyriškos 
ryžties ir mirties nebijančios drą
sos žmogaus. Štai kodėl, kada no
ri suprasti lietuvį, turi jį imti ne 
tik paskirai ir ne tik dabarties 
gyvenimo pilkumoje, bet ir visoje 
lietuvių tautos istorijos perspek
tyvoje.

Šita prasme į abejonę, ar ma
nasai lietuvio charakterio vaizdas 
nėra perdaug suidealintas, atsa
kyčiau:

Tiesa, kad atskirai gyvenimo 
kasdienybėje paimtas lietuvis yra 
artojiškai paprastas. Bet ar Miso
mis lemtingosiomis bandymo va
landomis neįvykdavo lietuvių tau
toje tarsi stebuklas, ramius ir tai
kius artojus perkeisdamas ryžtin
gais ir kietais kovotojais? Šitas 
stebuklas ir yra liudijimas, kad 
artojinis lietuvio paprastumas 
tėra išorinis kevalas, slepiąs did- 
vyrinę valią ir širdį. Ta tauta, ku
ri turi didvyriškai didingą istori
ją, ir pati yra ne kitokia. Tautos 
istorija — patsai pirmasai ir pati- 
kimasai tautos charakterio liudi
ninkas. Ir tasai lietuvio charakte
rio vaizdas, kurį piešiau, sukur
tas ne kitu, kaip šito liudininko 
liudijimu.

Ir tačiau nenustembu, jei vis 
dėlto daugeliui toksai mūsų tau
tinio charakterio išaukštinimas 
galėjo pasirodyti perdaug idealus. 
Nustebti būtų tekę tik priešingu 
atveju. Nors ir gerbti save, bet 
nebūti apie save pačius pergeros 
nuomonės — tai taip lietuviška! 
Savigarba lietuvyje, nepereina į 
savigyrą. Ir visai nuosekliai. Sa
vimi gali būti patenkintas tik tas, 
kam pakanka būti pagirtam. Gi 
tas, kuris iš tiesų save gerbia, sa
vaimingai žino, kad idealas visa
da labiau tik siekiamas, negu jau 
turimas. Manyti, kad jau esi arti 
idealo, tuo pačiu reiškia būti toli 
nuo jo.' Šventasis, kuris pats save 
tokiu laikytų, yra priešingybė sa-
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vyje. Ir tai, kad paprastai tie, ku
riuos šiandien garbiname kaip 
šventuosius, save laikė tik dide^- 
liais nusidėjėliais, nebuvo farizie- 
iškas muitininkų vaidinimas, o tik 
liudijimas tos didelės tiesos, jog 
visa žmogiškai didelio yra tikra 
tik paprastumo sąlyga. Ir tai, ką 
vadiname šventumu (religiniu 
didvyriškumu), ir tai, ką vadina
me didvyriškumu pasaulietine to
žodžio prasme, pačių niekada nė- žiaus garbės. idealas — su kerštu už asmeniš-

ra žinomi dalykai. Narcizinė są
monė (savo pačio verte gėrėjima
sis) nesuderinama nei su vienu, 
nei su antru. Kaip šventieji, taip 
ir didvyriai tokiais yra tik neži
nodami, kad jie tokiais yra.

Nenuostabu todėl, kad ir mes, 
nurodomi į mūsų charakterio ka- 
ralinį taurumą, atsakome abejo
ne. Nežinome, kieno kraujo esa
me — nežinome tuo aukštesniu 
nežinojimu, kuriuo yra patsai esi- 
mas. Nežinojo mūsų savanoriai ar 
partizanai, kas jie yra — ne dėl 
to, kad nebūtų juose plakusi did
vyriška širdis, o kaip tik dėl to, 
kad ji plakė. Nežinojo jie patys 
savo didvyriškumo, nes išėjo sa
vosios žemės ginti tuo pačiu na
tūraliu paprastumu, kaip dar va
kar jie buvo ėję jos arti. Ir vėliau 
lygiai kukliai jie grįžo vėl prie 
plūgo — toki pat paprasti artojai, 
kaip ir pirma. Ir jei būtume jų 
paklausę, dėl ko jie buvo plūgą 
palikę, būtume išgirdę kaip tik tą 
patį atsakymą, kurio ir laukėme 
— dėl 6 ha! Nors daugeliui jų pa
kako ir 2 metrų! Panašiai ir knyg
nešiai nežinojo, kad jie kovoja 
didvyrinę kovą dėl tautos dvasi
nio atgimimo, dėl teisės į lietuviš
ką žodį, dėl laisvės garbinti Aukš
čiausiąjį tėvų kalba. O paklausti 
būtų panašiai prasčiokiškai atsa

kę, kaip ir savanoriai — dėl už
darbio! Nors daugelis pelnė tik 
ištrėmimą į Sibirą. O prieš kelis 
metus vienas mūsų mokslingųjų 
profesorių (geriau vardo neminėti
— nomina sunt odiosa) išaiškino, 
kad ir pats Vysk. Valančius pra
dėjęs knygešius organizuoti tik 
norėdamas rusams įsiteikti — jis 
buvęs caro gubernatorių draugas.

Suprantama, taip dalykjis 
imant, tektų sakyti, kad iš viso 
gyvenime didvyrių nematyti. Tik 
dramose kovojama vien dėl gry
nų idealų, i tik čia veikiama vien 
pačiais kilniaisiais motyvais. O 
purvinojoje gyvenimo tikrovėje 
drauge grumiamasi ne tik dėl ide
alų, bet ir dėl pačių grubiausių — 
žemės, duonos ar medalio bei kry-

Tai kelia klausimą, ką apskri
tai vadinti didvyriškumu. Daug 
yra tokių, kurie kalba apie aukš
tus idealus ir kiekvieną savo 
žingsnį grindžia pačiais kilniai
siais motyvais, siekdami naudos, 
bet vengdami kovos, kurį žadėtų 
daugiau pralaimėjimo, negu pelno 
šansų. Tačiau nevadinsi šitų žmo
nių didvyriais nes nepakanka tu
rėti vien aukštų idealų, o reikia 
nebijoti ir kovos,.— ir tokios ko
vos, kurią gali tekti kovoti vien 
dėl to, kad ją laikai sąžinės būti
nybe, nors ir iš anksto žinai jos 
„nerentabilingumą“. Nuo šitų 
žmonių atribojant, galima būtų 
sakyti, kad didvyrio vardo yra 
verti tiktai tie, kurie kovoja dėl 
„grynųjų“ idealų. Tačiau taip su
prastas didvyriškumas faktiškai 
taptų tik inteligentinė privilegija, 
paprastiesiems, pilkiesiems žmo
nėms svetimas dalykas. Bet ar ši
toks didvyriškumo apribojimas 
būtų teisingas? Kaip tada tektų 
charakterizuoti tuos, kurie gyve
nime grumiasi dėl pačių papras
čiausių dalykų (tokių, kaip mūsų 
savanorių 6 ha. ar knygešių 5 ru
bliai), bet grumiasi tokiu savęs 
viso kovai angažavimu, kad tie
siog turi stebėtis: argi nemato jie, 
kad tai, ką jie kovai aukoja, yra 
nepalyginamai daugiau, negu tai,

ką jie geriausiu atveju galėtų lai
mėti. Ir tokių kovotojų, kurie sto
ja kovon drauge su sąmoningai
siais idealistais, nors ir savaip, 
konkrečiau bei asmeniškiau for-
muluodami kovos tikslus, yra 
daug, ir be jų sąmoningieji idea
listai liktų vadais be kariuomenės. 
Kaip šituos žmones pavadinti? Jei 
didvyriais vadinti tiktai sąmonin
gai kovojančiuosius dėl „grynų“ 
idealų (tiesos, laisvės, pažangos), 
tai šitų žmonių didvyriais pripa
žinti nebūtų galima, nes jie labai 
dažnai, ko gera būdami analfabe
tai, „grynai“ idealų suvokti bei 
formuluoti neišmano: jų galvose 
„grynieji“ idealai neatsiejamai 
susimaišo su „žemaisiais“ (laisvės 
idealas — su 6 ha. rūpesčiu, tiesos 

kai patirtą neteisybę etc.). Bet ar 
yra pagrindo vien dėl to juos ki
taip vertinti, negu tuos, kurie ko
voja už grynuosius idealus? Ne. 
Kiekvienas angažavimasis kovai, 
kurioje rizikuoji mirtimi, yra ly
giai vertingas, kaip lygiai vertin
ga r kiekviena mirtis. A. Nykos- 
Niliūno žodžiais tariant, „miršta 
lygiai (kokia neteisybė!) papras
tas kareivis ir, sakysime, genero
las“. Iš tiesų: ar tas savanoris, 
kuris mirė „dėl šešių ha.“ (nes ki
taip savo „dėl ko“ jis ir nemokėjo 
pasakyti), yra mažiau „grynas“ už 
tą, kuris savo „dėl ko“ formulavo 
(„laivės“ žodžiu)? Ar artojui žemė 
ir laisvė nėra vienas ir tas pats 
dalykas? Ar gali būti artojas ki
taip laisvas, kaip ant savo žemės? 
Panašiai: ar tas knygnešys, kuris 
išlydėjo į Sibirą kunigą ar kitą 
inteligentą, bus buvęs mažiau 
„grynas“ vien dėl to, kad jis ne
buvo tituluojamas visuomenės 
veikėju, o tik škaplierininku? 
Skirtumas tarp Vieno ir antro tė
ra tas, kad vienas savo kovos 
tikslą ir savo kančios prasmę mo
ka sąmoningiau suvokti, o antra
sis — mažiau. Bet didvyriu žmo
gų daro tik patsai didvyrinis nu
siteikimas, o tai, ar daugiau ar 
mažiau moki sau pačiam ir ki
tiems išreikšti savo motyvus, yra

tik antraeilis dalykas. Svarbu ne 
didvyrio kelią žinoti, o didvyriu 
būti: būti yra daugiau, negu žino
ti. Štai todėl ir manau, kad didvy
riais galima vadinti ne tik sąmo-
ninguosius idealistus, bet ir visus 
tuos paprastuosius žmones, kurie 
mažesnį sąmoningumą dažnai su 
kaupu atperka grynesne širdimi 
ir beasmeniškesniu kovai atsidė
jimu.

Ir kada lietuvio charakterį va
dinome didvyrišku, mes ir turė
jome ne kitą, kaip pastarąją did- 
vvyriškumo prasmę. Tiesa, saky
dami, jog lietuvių tautos istorija 
yra didvyriškai didinga, nemanė
me teigti, kad visada ir. visi mūsų 
tautiečiai visada būtu turėję prieš 
akis tik tautos laisvės, žmonijos
pažangos, socialinės teisybės ir ki- 
tufe grynuosius idealus. Tenorime 
pasakyti (bet tai ir yra svarbiau
sia!), kad visada lietuvis buvo pa
siryžęs tai, ką jis laiko teisinga, 
kietai ginti, nepaisydamas, kad 
dažnai kova buvo iš anksto bevil
tiška. Tą didvyrinę ryžtį lietuvių 
tauta parodė visais lemiamais 
momentais sukildama kaip vienas- 
vyras. Tai ir duodą teisės tą lie
tuvio vaizdą, kurį pateikiau, lai
kyti tikru.

Analizavau didvyriškumo są
voką ne tik tam, kad paaiškinčiau, 
kuria prasme lietuvio charakterį 
pavadinau didvyriniu, bet ir tam, 
kad drauge išryškinčiau bei pa
teisinčiau, kuria prasme manasai 
lietuvio vaizdas galėjo pasirodyti 
dvilypis. Iš tiesų, gali atrodyti, 
kad vienaip lietuvį vaizdavau, ka
da jį ėmiau kaip atskirą žmogų, 
ir kitaip, kada į jį žiūrėjau visos 
tautos istorinės laikysenos žvilgiu. 
Pirmuoju atveju lietuvis atsis
kleidė kaip draugiškai atviras, bi
čiuliškai vaišingas, geraširdiškai 
paslaugus, gerbiąs save, bet tuš
čiai nesipučiąs prieš kitus, savyje 
išdidus, bet visada drauge kuklus, 
paprastas šiltas žmogus. Antruoju 
betgi atveju lietuvis atsiskleidė 
kaip kietai ryžtingas, nepalaužia
mai atkaklus, svetimas oportunis- 
tiniam lankstumui, principų žmo
gus, didvyrinės dvasios kovotojas. 
Vienas ir antras lietuvio vaizdai, 
iš šalies žiūrint, gali pasirodyti 
tiek skirtingi, lyg jie būtų ne to 
paties vieno, o dviejų skirtingų 
žmonių atvaizdai. Tiek skirtingi, 
kad net patsai lietuvis, kai jam iš 
jo tautos istorinės laikysenos ana
lizės sakai: „Tu esi didvyrinės 
dvasios žmogus“, nustemba — toks 
svetimas pasirodo jam jo paties 
atvaizdas.

Ta didvyriškumo sąvokos ana
lizė, kurią anksčiau daviau, kaip 
tik ir siekia atskleisti, jog ir ši
tasai lietuvio neprisipažinimas 
prie savo didvyriškumo nepanei
gia jį, o kaip tik jam priklauso. 
Nė vienas tikras didvyris nemano, 
kad jis toks yra. O tai, ar kieno 
didvyriškumas iš šalies lengviau 
ar sunkiau* pastebimas, vadinasi, 
daugiau ar mažiau sąvo patetiš
ku iškilmingumu krinta į akį, — 
visai nesvarbu. Ir klaidinga todėl 
manyti, kad didvyriškumas būti
nai turįs būti iškilmingai patetiš
kas. Tai specifiškai vokiškas did
vyriškumo supratimas. Jo prasme 
lietuvis yra iš tiesų per paprastas 
savintis didvyrinės prigimties 
žmogaus vardą. Bet nėra pagrin
do iškilmingąjį didvyriškumą lai
kyti apskritai kiekvieno didvyriš
kumo norma. Yra lygiai galimas 
ir paprastas didvyriškumas. O ar-
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tojiškos tautos, kokia mes esame, 
divjyriškumas kitoks ir negali bū
ti. ■ '

Norime tuo pasakyti, kad musų 
charakterio dvilypumas (žmoniš
kas šiltumas bei paprastumas ir 
drauge didvyriškas ryžtingumas' 
bei kietumas) yra labiau taria
mas, negu tikras. Tai, jog esame 
žmoniškai paprasti, nepaneigia, 
kad galime būti didvyriškai prin
cipingi. Žmoniškumas ir didvy
riškumas viena? antro neišskiria. 
Nėra tarp jų priešingos įtampos, 
kad turėtume jūos savo charakte
ryje laikyti dviemis viena an
trai priešingomis tendencijomis. 
Didvyriškumui nėra priešingas 
nei žmoniškumas, nei paprastu
mas. Nėra didvyriškumui priešin
gas žmoniškumas, nes kaip tik 
didvyriškumas, atpalaiduotas nuo 
žmoniškumo, išsigimsta į SS-inį 
satanizmą. Lygiai nėra didvyriš
kumui priešingas nė paprastu
mas, nes kaip tik iškilmingasai 
didvyriškumas gresia išvirsti į 
tuščią didvyriškumo vaidybą. 
Užuot prieštaravęs, mūsasai žmo
niškumas yra pati mūsų didvyriš
kumo versmė. Panašiai ir mū
sasai naprastumas ne neigia, o 
kaip tiktai liudija mūsų didvyriš
kumo tikrumą: visa, kas tikra, 
turi likti intymiai paslėpta, ne
gali būti vieša. Mūsasai žmoniš
kumas gaivina mūsų didvyrišku
mą, ir mūsasai paprastumas saugo 
jį nuo viešumos. Paprastas, net 
šiurkščiai paprastas lietuvis savo 
išore, bet žmoniškai šiltas ir drau
ge didvyriškai kietas savo vidumi. 
Ir šita išorė ne prieštarauja jo 
vidui, o kaip tik tarsi kitokia ir 
negali būti. Yra, būtent, žmogui 
įgimta ne tik blogo gėdytis, bet ir 
gero — tuo atveju, kai gresia pa
vojus būti kito dėl to giriamam. 
Dažnai todėl žmogus, pačiais jau
triausiais momentais greičiau ne
sąmoningai šiurkščiu pasirodys, 
kad tik perdaug atvirai savo šir
dies neparodytų. Panašiai ir lie
tuvio išorinis paprastumas ar net 
šiurkštumas yra tarsi išraiška tos 
gilesnės gėdos, kuri verčia žmo
gų Visada likti intymiai santūrų.

Toksai iškyla lietuvio vaizdas, 
kai seki jį istorijoje eitu kelių, 
vingiuotu laimėjimais ir pralai
mėjimais, bet tiesiu lietuviškos 
širdies žmoniškumu ir lietuviškos 
valios ryžtingumu. Paskutiniu liu
dijimu, patvirtinančiu šito vaizdo 
autentiškumą, ateina pačios tau
tos apie save liudijimas. Turiu 
mintyje ta nesąmoningą savo pa
čios analizę, kurią tauta vykdo 
savo kuriamais mitiniais simbo
liais. Jais tauta pati išreiškia savo 
dvasinį veidą — pati pasisako, 
kas ji yra. Ir būtent, dviem pa
grindiniais simboliais, liudiia lie
tuvių tauta savo dvasini charak
terį — Rūpintojėliu ir Vytimi. Rū
pintojėlis - lietuvio dvasios žmo
niškumo simbolis. Vytis - lietuvio 
dvasios didvyriškumo simbolis. 
Pirmuoju kalba lietuvio žmoniška 
širdis, antruoju — lietuvio ryžtin
ga valia. Rūpintojėliu lietuvis iš
reiškia savo skausmą, kad tiek 
maža širdies pasaulyje. Vytimi — 
savo ryžtingą vilti ir tikėjimą 
žmogumi. Ir kaip šiedu simboliai 
vienas antrą papildo! Nebūtu vie
no, kaip prarastų savo tikrąją 
prasmę ir antrasai! Nebūtų Vy
ties, tasai pats Rūpintojėlis atro
dytų toks užuitas — tiktai vergiš
kos dvasios išraiška, tik vergo be- 
Vlltiško skausmo skundas. Nebū
tų Rūpintojėlio, tasai pats Vytis 
atrodytų toks brutalus — tiktai 
barbariškos dvasios kalba, tik pli-. 
kos jė^os kulto ženklas. Kaip vie
nas antrą sužmonina! Vytis su
teikia Rūpintojėlio bruožams žmo
giškos kančios — kdvos kančios, o 
ne tik pasyvaus Mergiško skausmo 
prasmę. O Rūpintojėlis savo 
ruožtu Vyčio bruožus nušviečia 
žmoniška šilima, iš pliko ginklo

valdytojo padaro jį tiesos ir lais
vės riteriu — žmoniškumo riteriu. 
Abiem kalba lietuvio dvasia — ir 
Rūpintojėliu, ir Vytimi. Abu jie 
drauge — šventieji lietuvio dva
sios ženklai.

Šita prasme savo pateiktąjį lie
tuvio vaizdą ir laikau ne idealiniu 
lietuvio pirmavaizdžiu, o realia 
lietuviškumo esme, esančia gyva 
istoriniame lietuvyje. Išskleidėme 
lietuvį tokį, koks jis nušvinta 
istorinėje perspektyvoje.

Nenorime tuo betgi teigti, kad 
tai, ką mes iškėlėme lietuviškumo 
esme, būtų lygiai tauriai reali-, 
zuota kiekviename, kurio pasas 
skelbia jį lietuvį esant. Kai sako
me, kad lietuviui yra esmingas 
rūpentojėliškasai žmoniškumas ir 
vytinis didvyriškumas, neteigia
me, kad nebūtų ar nebūtų buvę 
lietuvių tautoje apraiškų, atskirų 
asmenų ar net laikotarpių, nesu
taikomų su mūsiškiu lietuvio 
vaizdu. Nė vienai tautai nėra nie
kas visiškai svetima, kas žmogiš
ka — ir gerąja, ir blogąja prasme. 
Klausimas tėra, kurios tendenci
jos galingiausiai ir. patvariausiai 
tautos istorijoje pasireiškia. Jas ir 
laikome tautos charakteriui es
miškai priklausančiomis. Tik šita 
prasme tokiomis lietuvio ęharak- 
teriui esminėmis tendencijomis 
nurodėme šiltą žmoniškumą ir 
drauge principingą kietumą.

Iš tiesų, kito kelio susekti tau
tos dvasiniam charakteriui ir nė
ra. Biopsichinį tautos tipą (aukš
čiau nurodytąja gamtamokslinės 
antropologijos bei eksperimenti
nės psichologijos prasme) galima 
statistiniu metodu tiksliai nusta
tyti — rasti matematinį vidurkį. 
Dvasinio tautos charakterio atve
ju matematinio vidurkio ieškoji
mas yra neįmanomas dalykas; 
Kai pirmuoju atveju turima rei
kalo tik su prigimtimi, tai antruo
ju atveju drauge ir su kiekvieno 
atskiro žmogaus laisva valia. Ir 
todėl kai, aplamai imant,; mažai 
terasi žmonių, kurie ryškiau nu
toltų nuo savo tautos biopsichinio 
tipo, tai visada rasi pakankamai 
atskirų žmonių, kuriems dvasinis 
tautos charakteris gali būti visiš
kai svetimas. Bet jie nėra joks 
argumentas, dėl kurio tektų blan
kinti tautos dvasinį veidą. Imant 
vieną pavyzdį: ir mūsų tautoje ir 
raudonosios ir rudosios okupaci
jos metais atsirado vienas antras 
oportunistas. , Ar nublankina jie 
lietuvio charakterio vytinį did
vyriškumą? Ne, nes ne jie ką 
nors nublankina, o tik patys nu
blanksta prieš tą visuotinę lietu
vių tautos ryžtį, kuri savė paliu
dijo savanoriais ar partizanais.

Palietus šitą klausimą, prisi
mintinas J. K. Aisčio perspėjimas: 
jei sutinki vergiškai oportunistiš
ką lietuvį, nebūki jau tikras, jog 
iš tiesų turi reikalo su lietuviu — 
gal tai tėra svetimųjų vergas, 
įaugęs į mūsų tarpą, bet neįaugęs 
į mūsų dvasią. Ir iš tiesų, pame
name kaip aname okupaciniais 
metais iškilusiame oportunisti- 
niame elemente buvo sutinkami 
Mykalojai, Vladimirai ar Oskarai 
bei Henrikai.

Pagaliau, baigiant, paskutinysai 
pastebėjimas. Laikau tą dvasinį 
lietuvio vaizdą, kuri daviau, ne 
idealiniu pirmavaizdžiu, o realia 
lietuviškumo esme. Bet tai dar 
nereiškia, kad ji būtų jau savaime 
duotas dalykas. Duota tėra bio- 
psichinė prigimtis, o dvasinis cha
rakteris visada lieka labiau už
duotas, negu paprastai duotas. 
Tik kraują paprastai iš tėvų pa
veldime, o tėvų dvasią kiekviena 
karta privalė savo asmeniška ko
va išlaikyti. Ir šita prasme tautos 
dvasinis charakteris kiekvienai 
dabarties kartai yra realus tik 
kaip siektina norma, o ne kaip 
saugiai turimas faktas. Todėl 
tiems, kurie dar tebesame gyvi ir

Kovo mėn. 28 d. šalta Hambur
go kapiniu žemė priglaudė ir 
viena tauriiu Lietuvos sūnų — 
a. a/7 dr. Jurgį Krikščiūną. Jo 
ankstyba mirtis tai didelis smū
gis mūsų visuomenei, nes retas 
kuris tepajėgia papuošti ir įpras
minti savo gyvenimą tokiais gau
siais darbais kaip velionis.

Nesiimdamas šį kartą vertiųti 
velionies visų nuopelnų mūsų 
tautai, tenoriu tik iškelti vieną 
antrą jo turiningo gyvenimo mo
mentų.

Velionis gimė 1894 m. balan
džio 22 d. Ašmintoj, Prienų 
valse. Marijampolės apskr. kul
tūringo ūkininko šeimoje, kuri 
davė Lietuvai, be vielionieę. ži
nomą pedagogą — matematiką, 
prieš kelis metus mirusį žinoma 
mūsų topografą ir Sibire žuvu
sius teisininką ir < pavyzdingą

Prof. dr. Jurgis Krikščiūnas

mūsų žemelės purentoją — ūki
ninką.

Pirmasis velionies prasmingo 
gyvenimo tarpas - Marijampolės 
gimnazija: čia jis ne Ūk geras 
mokinys, bet ir aktingas slaptojo 
moksleivių sąjūdžio — aušrinie- 
čiu dalyvis, o vėlesni laiką net 
jo vadovas.

1914 m. velionis įstoja į Petra
pilio universiteto gamtos fakul
tetą. Ir čia jis jau nebesitenkina 
vien uoliomis gamtos mokslų 

tebekovojame laiko tėkmėje, nėra 
teises didžiuotis savo tautinio 
charakterio kilnumu bei didingu
mu, o tėra pareiga jį pažinti. Nė
ra teisės didžiuotis, nes tai, kuo 
didžiuotumėmės, yra labiau tėvų, 
o ne mūsų pačių laimėta. Bet yra 
pareiga pažinti, nes tautos dva
sinis charakteris yra mus įparei
gojanti tėvų testamentinė valia. 
Ir tiek būsime savo tėvų verti, 
kiek šitą jų valią išpildysime. O 
mumis galės didžiuotis tik tie, ku
rie jau po mūsų ateis. Bet vargas 
būtų mums, jei tasai testamenti
nis žodis, kurį mums perdavė tė
vai, liktų mųsų vaikams neper
duotas.

Ėmiausi šitos mūsų tautinės 
dvasios analizės ne mūsų tautinei 
savimeilei paglostyti, o tik dabar
tinės kasdienybės tvanke iškelti 
taurųjį mūsų tėvų charakterį, kaip 
rūstų klausima:
ar tėvų dvasia dar tebėra mumyse 

gyva?*) -
*) Šito klausimo šviesoje įver

tinti mūsų kasdienybę jau kitas 
uždavinys. Prie jo grįšiu vienur 
ar kitur vėliau.

studijomis, bet imasi ir plataus 
visuomenės darbo: jis studentų 
dr-jos valdybos narys, studentų 
liaudininkų kuopos narys, „Ne
priklausomos Lietuvos“ bendra
darbis, o kuri laiką ir redakcijos 
narys, pabėgėliams šelpti dr-jos 
„Grūdas“ reikalų vedėjas, žodžiu, 
gana gausioj Petrapilio lietuvių 
visuomenėj velionis, dar jaunas 
studentas, vaidina žymų vaidme
nį. Čia velionis parašė 1917 m. 
ir savo pirmąjį darbeli — Visuo
tinas, lygus, slaptas ir proporcio- 
nalus balsavimas.

Karui pasibaigus velionis gri
žo į Lietuvą. Kuri laiką jis dirbo 
Propagandos Biure, o vėliau iš
vyko i Hallės universitetą baigti 
studijų. Čia jis 1923 m. gavo 
agronomo diplomą, o netrukus 
parašęs, apgynęs disertaciją „Apie 
cukrinių runkelių auginimą Lie-

tuvoje“, ir gamtos moks, d-roi 
laipsnį. Velionis' ne tik rimtai 
studijuoja, bet taip pat uoliai 
bendradarbiauja Amerikos liet, 
spaudoj, parašo pirmąjįsavo spe
cialybės savarankų kūrini „Že
mės tręšimas“, uoliai dalyvauja 
studentų — lietuvių kuopos veik
loj/

Baigęs studijas, velionis grįžta 
į Lietuvą jau apsišarvavęs ne tik 
„mokslu įstabiu“, bet ir geroku 
patyrimu visuomenės darbe.

Savo profesijos darbą velionis 
pradėjo Šiauliuose. Man regis, 
anuomet velionis pirmasis pra
dėjo taip plačiai ūkio tyrimo dar
bą, nusėdamas .plačią apylinkę 
visokių bandymų laukeliais. Bet 
neilgai teteko velioniui būti pla
čios Šiaulių apylinkės ūkininkų 
talkininku, nes 1926 m. jis jau 
Žemės Ūkio ministeris. Po gruo
džio mėn. 17 d. perversmo, mini- 
sterio kėdę turėjo apleisti. 1927 
m. jis būna paskiriamas savo pa
ties sukurtos ir išvystytos Žemes 
Ūkio Tyrimo Įstaigos valdytoju. 
Tas pareigas jis eina ligi 1929 m. 
Jo vadovaujama Žemės ūkio Ty
rimo Įstaiga išaugo į stiprią or
ganizaciją, apjungdama visa eilę 
savarankiškai žemės ūkio tiria
mąjį darbą dirbančių įstaigų: ke
lias lauko bandymų ętotis. selek
cijos stotį, kiaulių tyrimo ir au
galų apsaugos stotis.

Įvertinti velionies nuopelnus 
šitoj srity reikia būti žemės spe
cialistu. Bet jau kiekvienam su
sidomėjusiam mūsų krašto ūki
niais reikalais iš anksto yra aiš
ku, kad žemės ūkis yra ir dar 
ilgai bus mūsų krašto egzisten
cijos pagrindas; todėl, kas pir
mas ėmėsi rimtai jį tirti, tas mū
sų žemės ūkio istorijoje įrašė sa

vo vardą auksinėmis raidėmis. 
Velionis ne tik rimtai tyrinėjo 
mūsų žemės ūkį, bet, turėdamas 
lengvą plunksną, nedelsdamas tų 
tyrimų rezultatus skelbė ne tik 
mokslinėj, bet ir plačiai visuo
menei prieinamoj spaudoje.

Agr. Jonas Krikščiūnas^ buvo 
pionierius populiariosios ž. ūkio 
literatūros anais senais laikais 
(1908—1914), o velionis yra pio- 
nerius mūsų ž. ūkio ekonomikos 
mokslo, rimtos mokslinės infor
macijos apie mūsų žemės ūkį už
sieniui. Jis ž. ūkio ekonomikos 
'klausimais ne tik daugiausia ra
šė, bet ir giliausia buvo pergal
vojęs; kitų kraštų jis gerai pa
žino ž. ūkį ne tik • iš' knygos, bet 
ir vietoje jį studijuodamas, to
dėl neuostabu, kad jis geriausia 
mokėjo kitų laimėjimus ne tik 
pamatyti ir kritiškai įvertinti, 
bet ir, ko reikia pasiūlyti mūsų 
krašto ūkiui.

Velionis kaip ūkininkas ir val
stybės vyras matė, kad privatūs 
linų pirkliai (jų rankose buvo 
visa linų prekyba) labai skriau
džia ir ūkininkus, mažai jiems 
mokėdami, ir valstybę, nesisteng
dami pakelti eksportuojamų pre
kių markės. Todėl jis visu at
kaklumu ėmėsi organizuoti linų 
prekybą kooperacijos pagrindais 
— buvo įkurta' Kooperacijos S-ga 
„Linas“, kuriai velionis vadovavo 
iki buvo priverstas apleisti x savo 
kraštą.

Šiandien jau pamiršome anuo
met vestus karštus privatinės ir 
kooperatinės linų prekybos šali
ninkų ginčus. Įdomu konstatuoti, 
kad Įinų prekyba tada buvo 
išimtinai ne lietuvių rankose; bet 
kaip tik buvo pradėtas kelti tos 
prekybos sukooperatinimo klau-, 
simas, tai kaip grybų po lietaus 
išdygo lietuviškų linų pirklių, ku
rie dėjosi dideliais patriotais ir 
jau kartu su kitais šaukė, kad 
kooperacija pražudys Lietuvą. 
Reikėjo tikrai mylėti žemės pu
rentoją ir savo kraštą, kad nepri
trūktų drąsos mesti pirštinę tai 
nedidelai, bet stipriai savanau
džių kuopelei. Velionis nenusigan
do ir laimėjo. Jo vadovaujamas 
„Linas“ vis plėtė savo veikla, 
sparčiai keldamas\linų ūkio kul
tūrą, tobulindamas* linu pluošto 
paruošimą, didindamas linų au
gintojų ir valstybės pajamas. Bet 
velionis turi didelių nuopelnų ir 
kitose mūsų kooperacijos srityse. 
Be kooperacijos jis neįsivaizdavo 
pasiekti šviesios ateities, todėl jis 
nesigailėjo jėgų nei vienai koo
peracijos rūšiai. Mes matome jį 
visą laiką ir Lietūkio, ir Pieno
centro, ir pagaliou mūsų koope
racijos aukščiausioj įstaigoj — 
kooperatyvų Tarybos vadovybėse. 
Ir visūr jis labai aktingas nus- 
maigstant kooperatine? gaires! 
Velionies veikla ir nuopelnai 
kooperacijos srity taip pat verti 
plačios studijos, nes jie šiaip ne
pastebimi, o visam kraštui labai 
naudingi.

Atsidūręs ištrėmine. velionis 
nesėdi rankų sudėjęs — jis juk 
pirmasis Tremtinių S-gos pirmi
ninkas, pirmasis imasi sujungti 
visus suvargusius, po visą Vokie
tiją išsklaidytus Lietuvos tremti
nius į vieną šeimą, jis siėlojasį 
Lietuvos atstatymo klausimais, 
jis rūpinasi rimta mūsų krašto 
propaganda, todėl, atspėdamas 
nuo sunkių Pabaltijo universite
to profesoriaus pareigų, rašo apie 
Lietuvos atkūrimo problemas (at- 
tspausdintas „Žiburiuose“), apie 
Lietuvos ūkinę pažangą, anie 
Nepr. Lietuvos ūkinę dinamiką, 
anie Pabaltijo valstybes, kaip po
zityvų faktorių Europos ūkiniame 
gyvenime (dalis šitų kūrinių tu
rėjo išeiti anglų kalba). Deja, ne- 
gaįlestįnga mirtis jo gyvenimą ų 
pakirto dar didelio kūrybingumo 
momente ir sutrukdė įvykdyti 
dar daug gražių pradėtų ir ne
pradėtų sumanymų.

Bet ir atliktieji velionies dar
bai iškėlė jį’ i mūsų rinktinių vy
rų eiles ir įamžino jo vardą.

Mes tikime — ateis valanda, 
kada mes visais keliais ir kele
liais trauksime i savo laisvą 
kraštą. Tada mūsų pareiga bus 
nepalikti ir a. a. Jurgio Krikš
čiūno palaikų svetimoj žemėj, o 
parvežti juos į savo gimtąjį 
kraštą ir ten juos palaidoti. Jo 
numytėtoji, jo tyrinėtoji sava že
melė jam būtų lengvesnė!

V-gas
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Jeronimas Kačinskas — naujosios 
lietuviu muzikos kūrėjas

stogės, bloškia ir J. Kačinską ne- 
svetingon Vokietijon. Dirba sun
kiausiomis sąlygomis daržininky
stėje, iš kurios grįžusiam tik vėlų 
vakarą dirigentui pavyksta prieiti 
prie vietos vokiečių vargoninko 
pianino.

Naciams kapituliavus, J. K. su 
žmona traukias tolyn — j vakarus. 
Šiuo kartu ilgiau apsistoja ?. ugs- 
burgo pabaltiečių kolonijoj.

Nelemtos DP sąlygos kiekvie
nam menininkui, juo labiau kū
rėjui nelengvos,, bet J. K. tikru 
žemaitišku atkaklumu siekia sa
vo. Šiuo metu vadovauja Augs
burgo lietuvių chorui.

— Kalbant apie šį chorą, būti
ni paminėti tas sunkias sąlygas, 
kurias nugali savo pasišvventimu 
chorvedys ir choristai. Po sunkių 
dienos darbų jie klampoja per 
purvą, balas — rudenį žiemą — 
iš vienos į už kelių kilometrų 
esančią kitą stovyklą repeticijoms. 
Choras, mat, susideda iš abiejų 
koloni j ų (Hochfeldo — Haunstet- 

gyventojų, todėl repeticijos

Menas — yra aukščiausių žmo
gaus dvasios apraiškų, liudytojas, 
nes pati meno esmė glūdi siekime 
kažko tai kilnesnio, aukštesnio.

Menas tautoje yra jos siela, 
netgi, jei taip būtų galima išsi
reikšti — josios sąmonė. Tauta, 
kuri nepajėgia kurti, ar suprasti, 
kas josios sukurta, yra merdė
janti arba dar pakankamai nesu
brendusi.

Tautos meną, jos sielą išreiškia 
talentingos josios asmenybės me- 

x nininkai. Tikrasis menininkas yra 
asmuo, kuris skiriasi iš masės, 
savo nenumaldomu troškimu, 
kurti nes jis yra dalelytė to kūry
binio visatos polinkio, kuris ver
čia pasaulį, progresuoti.

„Štai dėl ko, rašo Kulbokas 
„Tremtinių Mokykloj“, tautos me
nas, tiek atskiri menininkai negali 
ir neturi teisės sustingti, pasilikti 
prie pasiektų laimėjimų, o didži
ausių pastangų dėka turi veržtis 
pirmyn ... Juk jei menininkas — 
tautos širdis ir sąžinė — užmigs, 
ar apsnūs, mirs mūsų tautos są
monė.“

Ir mes nesame sustingę. Musų 
publicistai konstatuoja, kad tau
tos, bent tremtyje, sąmonė yra 
gaji ir pajėgi, džiaugiasi jos kūry
bingumu — tremties mokyklomis, 
chorais, ansambliais, drama, net 
ir opera. ■

Mūsų spauda vieną kitą kartą 
pamini šios lietuviškos Sąmonės 
ugdytojus menininkus, visuome
nės veikėjus. Laikydamiesi šios 
tradicijos mes lietuviams prista
tome jubiliatą — naujosios muzi
kos kompozitorių, grynosios mu
zikos propagatorių, simfoninio or
kestro dirigentą Jeronimą Ka
činską.

Tai yra tikra to žodžio prasme 
menininkas, nesitenkinantis, kaip 
mūsų spaudoje buvo išsireikšta — 
muzikine kiekybe, bet kuris nuo
latiniu kūrybiniu, dirigavimo ir 
pedagoginiu darbu judina toli nuo 
Vakarų Europos skomo atsilikusią 
lietuviškos muzikos sielą.

Trumpa Jeronimo Kačinsko 40 
metų amčiaus ir 15 metų darbo 
sukakties apžvalga.

Jeronimas Kačinskas gimė 1907 
metais, balandžio 17. d.. Viduklės 
miestelyje, Žemaitijoje. Jo tėvas, 
taip pat Jeronimas, buvo šio mies_ 
telio parapijos vargonininku. Šei
moje augo trys broliai. Muzikos 
pradžiamokslį J. Kačinskas gavo 
iš savo tėvo. 1923 metais baigęs 
Viekšnių Vidurinę mokyklą, stojo 
į Klaipėdos konservatoriją, kur 
lankė fortepiono klase. 1925 me
tais, pastudijavęs vienus metus 
Kaune, grįžta Klaipėdos konser- 
vatorijon ir liekas iki 1929 metų. 
Šiuo kartu lanko violos ir kom
pozicijos klases. Kompozicijos mo
kėsi pas prof. Žilevičių komp. St. 
Šimkų, kurie, o ypačiai žymus 
fortepiono pedagogas prof. Ig. 
Prieiga uskas, turėjo lemiamos įta
kos J. K. muzikiniam išsivystymui. 
Jau Klaipėdoje J. Kačinskas su 
V. Marijošium vadovavo konser
vatorijos vyrų chorui.

1929 m. J. K. išvyksta į Čeko
slovakiją — Prahą, kurioje po 
dviejų metų baigia kompozicijos, 
dirigavimo ir pas. žymųjį, vadina
mą ketvirtinių formų muzikos tė
vu, prof. Habą ketv. formų kom
pozicijų — klases.

1931 riietais grįžta Lietuvon ir 
netrukus prie Klaipėdos muz. mo
kyklos suorganizuoja simfoninį 
orkestrą ir operą. 1938 metais 
įvykiai priverčia J.-K. palikti sa
vo pamiltąjį lietuvišką pajūrį 
ir trauktis į Kauną. Čia tais pa
čiais metais pakviečiamas vado
vauti Kauno Radiofono simfoni
niam orkestrui ir kartu perima 
Kauno Radiofono muzikinės pro
gramos vadovavimą.

1940 metais su Radiofono or
kestru persikelia į Vilnių Kilus- 
rusų — vokiečių karui, pastarieji 
netrukus šį orkestrą likviduoja, 
ir J. Kačinskas užima Vilniaus 
operos dirigento vietą. 1944 me
tais fronto viesulas, išplėšęs tūk
stančius tautiečių iš gimtosios pa-

Žiburiai 

eilės išpildytų dalykų choras įs
pūdingai drauge su .simfoniniu or
kestru atliko minėtąją „Pagirėnų“ 
ištrauką. Antroji to koncerno da
lis J. Kačinsko buvo pašvęsta 
simfoninei muzikai, jo paties su
organizuotam ir vadovaujamam 
orkestrui išpildant Massenet ir 
Griego veikalus.

Sunkiai suprantamas tautiečių 
plačiosios masės, kuri neretai jį 
apšaukia „nesuprantamu“, „keis
tu“, J. Kačinskas yra gerbiamas 
užsienyje. Dar Lietuvos llikais 
priklausė „Tarptautinei kompozi- 
torių-Muzikų draugijai“ būdamas 
kartu, Lietuvos Sekcijos pirmi
ninku.

1938 metais tarptautinė kompo
zitorių jury komisija Londone įt
raukė J. Kačinsko nonetą į „Tarp. 
Naujosios Muzikos Draugijos fes
tivalio Londone programą. Tada 
Europos spauda J. Kačinską įver
tino labai palankiai. Toks europi
nės spaudos atsiliepimas kry
žiuojasi su mūsų masės „keistu“ ir 
„nesuprantamu“.

Šalia gausaus pedagoginio dar
bo, nenutrūkstančio ir dabar, ša
lia žurnalistinio — priklausė M. 
Budriūno redaguoto „Muzikos Ba
rų“ redakcinei kolegijai ir bendra
darbiavo „Naujojoje Romuvoje“

Kompozitorius-dirigentas JERONIMAS KAČINSKAS

vyksta tai vienoj, tai kitoj stovyk
loj. Dažnai pasitaiko įvairiausiu 
kliūčių čia patalpos užimtos, ar 
tramvajus neina, čia choristai 
pavaryti anglių krauti ir dar 
negrįžę, ar skryningas paliečia 
stipriausius chore balsus . . . Šių 
garbei pastebėtina, kad neatbo- 
dami „antrojo išvietovinimo“ iki 
šiolei jie randa galimumo ir toliau 
chore dirbti. J. Kačinsko vadovy
bėje Augsburgo lietuvių choras 
savo kokybe atsistojo pirmaeilių 
lietuvifj chorų eilėje. Stebiesi, kaip 
šis, daugumoj iš „žaliavos“ susi
dėjęs choras per gana trumpą lai
ką paruošė repertuarą, kaip St. 
Šimkaus „Pagirėnų“ operos I 
veiksmo „Saulė motina pakilo“, 
senųjų Europos klasikų-kaip Or
lando di Lasso ar kitų svetimų bei 
mūsų kompozitorių kūrinius. Pa
žymėtini, du naujai J. Kačinsko 
sukomponuoti originalūs kūriniai 
— „Esi dangau“ ir „Lietuvos ta
keliai“. Su choru ir atskirai su so
listais J. K. yra aplankęs visą eilę 
lietuvių stovyklų.

Choras dalyvauja kiekviename 
stovykloj rengiamame minėjime, 
kartais gi surengia savo atskirtus 
koncertus. Paskutinio tokio pasi
rodymo metu, sausio mėn., be

— J. Kačinskas yra ndvaręs paly
ginant nemažą kūrybinį barą, su
kurdamas: simfoninę fantaziją, 
koncertą triūbai, Vydūno „Augai“ 
muziką, atliekamą simf. orkestro 
su choru, kamerinės muzikps: du 
stygų kvartetu, trio ir didelį, jau 
paminėtąjį nonetą, taip pat daug 
kūrinių mišriam ir vyrų chorui.

Kaip visų menininkų, taip ir J. 
Kačinsko gyvenimo ir kūrybos 
kelias nėra vien pasisekimais klo
tas. Bet pasitaikiusias kartybes 
mūsų minimasis pernešą ramiai ir 
kantriai, nuolatiniame darbe at
rasdamas nusiraminimą ir kūry
binį įkvėpimą. Eidamas sunkias 
ir gana jam nedėkingas chorve
džio pareigas, J. Kačinskas taip 
pat neužmiršta ir savo kūrybos — 
šiuo metu jis kaip tik baigia kom
ponuoti simfoniją.

Artimiausioj ateityje J. Kačins
kas, dalyvaujant talentingam estų 
smuikininkui — Mūncheno Operos 
koncertmeisteriui Aumere, pra
ves didelį simfoninį koncertą 
Augsburgo didžiojoje Ludwigsbau 
salėje.

Baigdami, kompozitoriui — di
rigentui Jeronimui Kačinskui 
nuoširdžiai linkime ištvermės ir 
sveikatos jo kūrybingame gyveni
me. A. Šalčius

laimingųjų, kurie galėjo tą dieną 
patekti į Detmoldo miesto teatrą, 
bet tos dienos data bus atžymė
tas vienas šviesiausių bei reikš
mingiausių įvykių visoje trem
ties kultūrinių pastangų grandi
nėje. Šioji data, be abejo, pateks 
ir į lietuvių tremties istoriją ir 
į Lietuvos operos istoriją. Tą 
dieną Detmolde susibūrę Kaimo 
ir Vilniaus operos teatrų artistai 
pastatė — sukūrė, galima sakyti, 
iš nieko — operos premjerą. G. 
Rossinio Sevilijos Kirpėją.

Laikas neišdildys mūsų atmin
tyje tų garsų ir tų vaizdų, ku
riais gėrėjomės kauniškės operos 
scenoje. Šiandieną mūsų operos 
meno puoselėtųjų darnaus ir 
stipraus kolektyvo teliko tik ske
veldras. Bet ir jos yra gajos bei 
kūrybingos.

Mes nežinome, kaip dabar atro
do opera tėvynėje, tačiau mes 
žinome, kad ir teatras, ir ben
drai menas tenai yra pajungtas 
lietuvių tautai priešingų idėjų 
propagandai.

Čia gi iš pradžių mes gėrėjo
mės paprasta liaudės dainele. 
Paprasto mėgėjo padainuota jos 
miela melodija neretai išspaus
davo mums ašaras. Vėliau susi
darė chorai, ansambliai, neretai 
diletanto diriguojami. Ėmėsi dar
bo patyrę chorvedžiai — ir susi
kūrė stiprūs kolektyvai, džiugi
ną savo menu mūsų širdis ir su- 
teikią estetinį pasitenkinimą mu
zikoje išprususiam vakariečiui. 
Jie atstovauja čia mūsų muziki
nę kultūrą, reprezentuoja lietu
vių dainą.

O dabar čia mes turime jau ir 
operą!

Šis faktorius mūsų kovoje dėl 
laisvės ir ateities yra reikšmin
gas ir stambus.

Operą aplankęs vienas UNRRA- 
os pareigūnas nustebęs sušuko: 
— Kaip, nejaugi tai tie patys lie
tuviai DP įš musų lagerio bara-
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Augustdorfo stovykla prie Detmoldo, kur gyvena L. T. Operos 
kolektyvas V. Adomavičiaus nuotr.

Detmolde atidaryta 
lietuviu tremtiniu opera

1947 m. vasario 25 diena ne kų šią operą pastatė ir suvaidi- 
tiktai liks ilgam atmintyje tų no?!... \

Vertindami spektaklį, pirmiau
sia stabtelkim ties dail. V. An- 
driušio sukurtu scenovaizdžiu. 
Dekoracijos puikios, spalvingos, 
kruopščiai atliktos. O buvo dirb
ta per visus žiemos šalčius ne
kūrentose teatro patalpose, kai 
užšaldavo klijai ir dažų vanduo. 
Paskutinėm savaitėm dailininkui 
teko teatre dieną ir naktį gyven
ti, valgarit gerų žmonių jam ga
benamus pietus ir nakvojant ant 
grimavimosi stalų. Užeidavę vo
kiečių dekoratoriai stebėjosi: 
„Pas mus * taip tapomi tik pa
veikslai!“

Visą tapybos darb^ atliko pats 
dailininkas, techniškuose, paruo
šiamuosiuose darbuose jam pa
dėjo akt. R. Veselauskas.

Ypač žaviai, skoningai ir puoš
niai bei turtingai atrodė kostiu
mai. Stačiai sunku patikėti, kad 
visa tai padaryta iš atlikusių 
BALFO sandėly rūbų, įvairių 
skudurų, užuolaidų, antklodžių, 
kurias reikėjo plauti, lyginti, 
dažyti, derinti. V. Andriušio nu
rodymais ir projektais kostiumų 
pasiuvimui vadovavo J. Vencla- 
vičienė, buv. Kauno V. Teatro 
rūbinės vadovė. Jei mums stovy
kloje dažnai sunku gauti siūlų ar 
prisiprašyti siuvėjo atlikti mažą 
rūbo pataisymą, įsivaizduokime, 
— kiek pastangų reikėjo padėti 
pasiuvant 25 teatrinius kostiu
mus, kurie turėjo būti turtingi, 
gražūs, spalvingi. O čia kaip tik 
pačiame darbo įkarštyje Ima ir 
išveža visus siuvėjus su vienin
tele siuvama mašina i kitą sto
vyklą (į Greveną). Tai ir dirbk, 
kad nori!

Kaune >ši opera buvo statoma 
visą mėnesį. Dirbo 60 žmonių 
technikinio personalo. Čia opera 
pastatyta per 3 mėn., o techni
kinį personalą be V. Andriušio 
tesudarė 7 žmonės: jų tarpe J. 
Venclavičienė su trim siuvė
jais, R. Veselauskas... E. Kar
delienė (dažiusi bei tvarkiusi me-

Lietnvių Tremtinių Operos Dėt molde pastatyto „Sevilijos Kir
pėjo“ I-jo veiksmo scena: kairėje -solistai A. Kutkus ir V. Puškorius

V. Adomavičiaus nuotr.
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Mary: — tvam reikalingas skolos raštelis? — scena iš Augsburgo Lietuvių Prof. Dramos Teatro 
pastatyto veikalo „Žmonės kaip ir mes“ premjeros, įvykusios 47. 3. 29 d. Augsburge. Flory — B. 
Pukelevičiutė, Reims — A. Brinką, Mary — Z. Kevalaitytė ir Halevy — V. Žukauskas

- Don. šulaičio nuotrauka, padaryta premjeros metu

džiagas) ir... J. Kardelis, kuris 
gamino butaforinius dalykus.

Visumos vaizdą papildė iš Se- 
ligenstadto atvykusio St Ilgūno 
pagaminti parūkai.

Bet čia tėra tik spektaklio rė-
mai. Patį gi spektaklį, gyvą ir 
jaudinantį įvykdė patyrę operos 
meno meisteriai ir įtikinančiai 
perteikė žiūrovams.

E. Kardelienė Rozinos rolėje 
buvo ypatingai geroje formoje. 
Svariai, ryškiai praskambėjęs ko
loratūrų tvaiskas vertė gyvai pri
siminti gražiausius Kauno ope
ros laikus. Sunki partija buvo 
atlikta stebėtinu lengvumu, grakš
čia vaidyba, įsigilinimu ir gera 
technika.

Grovui Almavivai — A. Kut- 
kui pilnai pasireikšti trukdė li
ga gripas bei sloga. Tačiau šva
riai ir muzikaliai praskambėjusi 
jo partija, mokėjimas valdyti 
balsą ir apgalvota vaidyba pa
sakė tikslo, ir žiūrvoui jis per
sistatė kaip gyvas, jaunas, nerū
pestingas ir įsimylėjęs grovas.

V. Baltrušaitis puikiai suvai
dino centrinį operos asmenį pajo- 
džargą kirpėją Figaro, pasiryžu
sį visur ir visiems padėti. Nežiū
rint ką tik atsirgtos ligos, jo gra
žus balsas, meistriška dainavimo 
technika, gyva vaidyba nepaliau
jamai žavėjo žiūrovus.

Daug kam mūsų jau teko čia 
girdėti vokiškų operų bei vokie
čių dainininkų. Bet klausydami 
Ip. Nauragio (Don Bazilio) ir ste
bėdami jo vaidybą, mes galėjome 
širdies gilumoje džiaugtis ir pa
matuotai didžiuotis, turėdami sa
vo tarpe tokią stambią vokalinę 
jėgą. Visa rolė nuo pradžios iki 
galo atlikta be priekaišto.

J. Vencevičaitė gražiai padai
navo ir suvaidno Marceliną.

V. Puškorius, turėdamas du 
vaidmeniu, vykusiai apsidirbo su

Barakas, kariame gyvena L- T. Operos solistai
. V. Adomavičiaus nuotr.

abiem. O į daktaro Bartolo as
menį stačiai įsikūnijo. Savo ko
miška vaidyba ir dainavimu džiu
gino žiūrovus.

V. Bražėnas, nors pirmą kartą, 
bet vykusiai pasirodė operos sce-
noje — buvo šaunus karininkas.

A. Kutkaus ir V. Puškoriaus 
paruoštas 6 asmenų choras, su
darytas iš mėgėjų, sklandžiai įsi
jungė į visumą, gerai atlikda
mas jam patikėtus uždavinius.

Daug darbo padėjo S. Paleček- 
Levickienė, buv. Kauno operos 
koncertmeisterė, repetuojant par
tijas, taip pat šauniai ^skambi
nusi fortepionu per spektaklį.

Dirigentui A. Kučiūnai. atvy
kusiam savaitę prieš spektaklį iš 
Tubingeno, teko sunkus uždavi
nys. Nebuvo partitūros su reči
tatyvais. Tokia buvo vargais ne
galais surasta Hannoveryje.

Dirigentas turėjo užsiimti net 
važinėjimu ir gaidų ieškojimu, ir 
tai savaitę priešspektaklį, o kas 
ir kada gi repetuos? Ypač, kad 
vietinio teatro orkestras šios ope
ros dar nebuvo grojęs. Tesuspė- 
tos padaryti tik dvi generalinės 
repeticijos, ir per tas dirigentas 
turėjo kelis kartus griežtai su
drausminti vokiečius orkestran
tus, skeptiškai ir su nepasitikė
jimu žiūrėjusius į dirigentą „aus_ 
landerį“. Tačiau energingas ir 
sugebąs dirigentas orkestrą sut
varkė, ir premjera pasirodė aukš
tumoj. Dirigento darbą tenka lai
kyti pavykusiu.

Atskiro režisieriaus neturėta. 
Režisūra įvykdyta artistų bend
rom jėgom, imant pagrindan 
Kauno pastatymą, tik mažai pa
keičiant kai kurias mizanscenas 
ir padarant mažas kopiūras. Taip 
pat yra sušvelnintas ir personažų 
šaržavimas. Nors pasitaikė blan
kesnių vietų, bet režisūra ben
drai įtikinanti ir nenutolusi nuo 
tradicijos.

Po spektaklio teko pasikalbėti 
su premjeros dalyviais.

A. Kutkus, kolektyvo vadovas, 
pareiškė esąs laimingas, kad vis 
dėlto pavyko operą parodyti pu
blikai, nors kliūtys atrodė kar-
tais nenugalimos. Operą statant, 
artistai buvo kilnojami net du 
kartu, kol pakliuvo į Augustdor- 
fo barakus. Nežiūrint anglų ka
rinės valdžios paramos (m j r. Gi
rard leido pasinaudoti teatru ir 
orkestru), vietinėje UNRRA-oje

trų scenose, dabar mielai vaidina
mas ir Europoje. Į lietuviškąją 
sceną jis yra atkeliavęs iš vokie
čių teatrų (verstas, turimomis ži
niomis, iš vokiečių kalbos P. Ku
tento).

Veikalo fabula nėra sudėtinga. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai 
tik vadinamojo lengvojo žanro 
kūryba. Tačiau, įsigilinus, tenka 
veikalą charakterizuoti kaip pat
rauklią, meistriškai parašytą ko
mediją, kurią galima net pava
dinti psichologine.

„Žmonės kaip ir mes“ sprendžia 
šeimos gyvenimo problemas. Pa
grindiniai komedijos veikėjai-jau- 
navedžių pora, Mary ir Reims. Jų 
gražų vedybinį gyvenimą įkyriai 
drumsčia nemaloni kasdienybė: 
virtuvės darbas, piniginės sąskai
tos, žmonos giminių lankymasis. 
Tai priveda jaunąją porą prie 
laikinio išsiskyrimo. Pagaliau jie 
grįžta vienas prie antro.

Sis veikalas — visais atžvilgiais 
be didelių pastatymo sunkumų, su 
kuriais tenka susidurti statant tū
lus veikalus. Veikėjų skaičiumi jis 
kaip tik labai tinkamas aptrupė
jusiam Augsburgo lietuvių prof, 
teatro kolektyvui. Šioje premje
roje turėjo gražios progos pasi
reikšti daugumoje jaunesnieji ak
toriai.

Z. Kevalaitytė, prieš keletą me
tų pasigėrėtinai reiškusis Kauno 
Jaunajame Dramos Teatre, šioje 

vedžiau vietini liet, choriuką, ats
kubėdamas čia. Ten nuolat meš
keriodavau. Juk gyvenau ant pat 
Reino kranto. O čia nė upelio 
nėra. Bet už tat čia dūšią ir kū
ną atiduodu operai — žemaičiuo
damas kalbėjo dainininkas.

V. Baltrušaitis, kuklus, nenori 
pripažinti savo nuopelnų, atlik
damas atsakinga ir sunkų Figa
ro vaidmenį. Jis kalbėjo:

Pradėję ši darbą, ištesėjom iki 
galo. Bet aš netikiu, kad dabar
tinėse sąlygose būtų galima su
kurti dar vieną pastatymą. Juk 
teatras nuo stovyklos nutolęs per 
15 km. Už vienintelį fortepioną 
tenka kovoti, kad neatimtų: Štai 
šiame barako kambarėly, kol 
kūreni, yra karšta kaip pirty. O 
už valandos, pabaigus kūrenti, 
temperatūra ima prilygti lauko 
temperatūrai. O dainininko bal
sas tokių staigių atmainų, oi. ne-

A. ŽALINKEVlCAITE, Veikalo „Žmonės kaip ir mes“ režisierė
V. Račkausko nuotr.

ir pas jos direktorių Chatmo- 
vitzą palankumo neturėta.

V. Puškorius Kaune buvo ne
pamainomas dr. Bartolo vaidme- 
ny ir vaidino jį jau daugelį kartų.

— Pakviestas į operos kolekty
vą, tučtuojau apleidau savo pa
mėgtą Oberkasselio stovyklą, kur

— Jūs esat DP. ir mes tokie 
pat. Tokį pat gaunam davinį, to
kias pat turim prievoles, gyveni
mo sąlygas ir „teises“ — pradėjo 
Ip. Nauragis. — Padarėm, ką ga
lėjom, kad opera išvystų sceną. 
Tačiau, jūs nepasakokit publikai 
tų visų sunkumų, tų vargų, ku
riuos tenka nugalėti, kuriant 
premjerą. Kam tai reikalinga? 
Publikai tėra įdomu pamatyti ir 
įvertinti jau atlikta darbą, pa
ruoštą veikalą. O kas artistų sir
go, buvo užkimęs, kokie vargai, 
bėdos, nepasisekimai lydėjo pa
ruošimo darbą, juk tai žiūrovams 
visai nerūpi, jų nejaudina... —

Ip. Nauragio patarimo nepa
klausiau, ir štai atskleidžiu skai
tytojams nors mažą dalele tų 
visų nežmoniškų sunkumų, var
gų, trūkumų, kuriuos teko kolek
tyvių pakelti.

Daug įdomių vykusio darbo de
talių patyriau iš E. Kardelienės, 
tos pirmaklasės solistės, kuri bet
gi turėjo prisidėti ir prie rūbų 
siuvimo, medžiagų paruošimo, 
parūpinimo bei dažymo darbų.

Kareiviams getrus dažiau pati, 
pirštai buvo tokie juodi, kad il
gai neišsiplovė, — pasakojo E. 
Kardelienė. — Ilgai vaikščiojau, 
kol užtikau žąsį, iš kurios, baue- 
riui sutikus, išplėšiau dvi plunks- kuriam Jūs aukojatės, bus kuria- 
nas, reikalingas scenoje. Manti- mas kultūrinis įnašas kovai dėl 
Ii ją savo kostiumui gavau iš Lietuvos išvadavimo. Sis ginklas 
langų užuolaidų; dail. Andriušis yra tiek pat brangus, kaip ir vi
jas gražiai išmargino. O langai sos kitos naudojamos priemonės 
štai liko be užuolaidų. — Lietuvos išlaisvinimui.“

E. Kardelienė parodė gražiai VL Adomavičius

ŽMONĖS KAIP IR MES
Augsburgo Lietuvių Profesinio Dramos Teatro premjera

Nesibaigiančiose tremties ūką- Maxwell Anderson — amerikietis, 
nose Augsburgo Lietuvių Profe- gimęs 1888 m. Pensilvanijoj, rašy- 
sinis Dramos Teatras š. m. kovo tojo garbę nusipelnęs ištisa eile 
29 d. sušvito nauja, A. Žalinkevi- veikąlų. Sis jo veikalas, su dide- 
čaitės režisuota, premjera, kartu Hu pasisekimu ėjęs Amerikos tea

įnešdamas šviesos į apatijos apim
tų tautiečių dienas. Šį sykį buvo 
pasirinkta Maxwell Andersono 3 
veiksmų komedija „Žmonės kaip 
ir mes“ (originale pavadinta „Sa
turday’s Childr^p“).

Lietuviams šios komedijos auto
rius ligi šiol nebuvo pažįstamas. 

padarytas bei išmargintas šukas, 
vėduoklę ir kitas scenos smulk
menas, kurioms pagaminti bei 
susieškoti įvairių blizgučių, sagu
čių, kaspinėlių, padėta daug pas
tangų ir kruopštaus darbo.

— O šią vėduoklę pagamino 
mano vyras, — rodo E. Karde
lienė.

J. Kardelis, (vyr. Liet. Žodžio 
redaktorius) vienas operos inicia
torių, padėjęs daug energijos jos 
įsikūnijimui, šypsodamasis pasi
gyrė įsigijęs naują butaforijos 
gamintojo specialybę.

Premjeros spektaklis, pradėtas 
Anglijos himnu, praėjo sklan
džiai, įspūdingai, pakilia nuotai
ka. Po uvertiūros plojimai. Už
dangai pakilus — vėl plojimai 
(dekoracijoms). Daugelio akyse 
ašaros. Ir štai, opera prabilo lie
tuviškai. Mes sujudome. Pasižiū
rime vieni į kitus. Pasijuntame 
Kaune ar Vilniuje. Opera baigta 
Lietuvos himnu. Seka sveikini
mai, adresai, aukos, dovanos, gė
lės, telegramos. Ypač šiltai pri
imami buvusių darbo kolegų — 
Lietuvos teatrų artistų, išblaškytų 
plačiai po Vokietiją, sveikinimai.

Lietuvai Vaduoti S-ja iš Cleve
land©, USA, atsiuntė toki svei
kinimą: ... „Naujuoju darbu,

mėgsta. Atvykau čia is Tiibin- Detmoldo miesto teatras, kuriame įvyko L. T. Operos premjera 
geno. — V. Adomavičiaus nuotr.
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premjeroje, įsimylėjusios Mary 
vaidmenyje, susilaukė visuotinų 
publikos simpatijų. Jos vaidyba 
buvo natūrali ir nuoširdžiai pa
prasta.

A. Brinką, publikai gerai pa
žįstamas iš Kauno Didžiojo Tea
tro, Reims O’Neil vaidmenyje bu
vo savas ir įsigyvenęs. A. Brinką 
prigimties apdovanotas ryškia 
tarsena ir gera balsine medžiaga.

B. Pūkelevičiūtė, atkreipusi į
save publikos recenzentų akį 
Kauno Jaunajame Dramos Tea
tre „(Hanelės“ spektaklyje) neap
vylė žiūrovų ir šį sykį, puikiai 
suvaidindama Flory Sands. Pa
čioje pradžioje jos vaidyba buvo 
lyg ir perdėta, tačiau jau tame 
pačiame veiksme įėjo į tinkamas 
vėžes. *

K. Oželiui mažiau charakterin
gas Willi Sands vaidmuo neleido 
pilnai išryškėti, ir gal dėl to jo 
vaidyba atrodė blanki.

V. Žukauskas, Lietuvos scenoje 
dėl savo jauno amžiaus nesuspės 
jęs pilpai suklestėti, viltingai mus 
nuteikia tremtyje. Šioje premje
roje jam teko senio Halevy vaid
muo, kurį jis suvaidino pasigėrė
tinai. Tai talentingas ir daug ža
dąs jaunas aktorius.

SL Kielaitė Gorlik vaidmenyje 
jautėsi laisvai, tačiau jos vaidyba 
buvo šiek tiek dirbtinė.

Ryškūs ir neabejotini premje
ros pasisekimo nuopelnai priklau
so jos režisierei, žinomajai mūsų 
aktorei A. Žalinkevičaitei. Natū
raliai paprasta aktorių vaidyba, 
amerikietiško veikalo mums arti
mas interpretavimas ir kiti teigia
mi ypatumai — vis tai rezultatai, 
išplaukę iš režisierės rankos.

Molskio scenovaizdis buvo kuk
lus, apribotas tremties sąlygų.

Kai kurie ir neprofesiniai trem
tinių teatrai pasidaro geresnių Ak, negrižt atgalios! 
scenos dekoracijų.

Sveikindami šią premjerą, vil
tingai žvelgiame'į Augsburgo lie
tuvių teatro ateitį, ypač dar ir dėl 
to, kad jo Sąstatas kvetina pasi
pildyti. Tada, tikimės jo reper
tuare daugiau matysime ir origi- 
nalinių lietuviškų veikalų pasta
tymų, kurie mums visada bus ar
čiau prie širdies ir kurių neatstos 
kad ir ši premjera. A. Tauterys

Menas

A. Lušnaitis

musu tragedijos reiškėjas
(KRITIKŲ ATSLIEPIMAI APIE LIETUVIŲ GRAFIKOS PARODĄ)

Vasario 16 — tąją atidarytoji 
lietuvių moderniosios grafikos pa
roda Freiburge susilaukė ne tik 
žiūrovuose, bet ir meno kritikuose 
palankaus įvertinimo. Štai 47. 2. 22 
d. „Sudwestdeutsche Volkszei- 
tung“ apie parodą šiaip atsliepia: 
„Jau vieną karta savo mieste mes 
pergyvenome susitikimą su lietu
vių menu, Galdiko ir Jonyno pa
rodoje. Dabar išeina viešumon 
jaunesnioji menininkų, . karta 
(Paulius Augius bei Vaclovas 
Rataiskis Ratas Schererio na
muose ir Viktoras Petravičius bei 
Telesforas Valius—Stadelmanno). 
Jei abiejų senesniųjų darbai mums 
pasirodė jau svetimi, tai šis įspū
dis dar pagilėjo prieš dabartinės 
kartos'paveikslus, nors juose kiek 
ir atsiliepa Vakarų Europos bal
sas. Neramus šių raižinių gyveni
mas neleidžia lengvai prie jų 
prieiti. Bet jie verčia į juos 
įžvelgti savo elementarios, nuo 
visų malonių pagražinimų atsisa
kančios kalbos jėga. Kietai nu
brėžti brūkšniai ir dažnai staigūs 
kontrastai tarp juoda ir balta. Iš 
pasireiškiančios savitos ornamen
tikos kyla aiškios lietuviško kra-

Erika Uhlig.

Jūrate
Supa vilnys laivelį, supa širdį 

svaja.

Sielvartinga Jūratė, kaip vandens 
lelija,

Pavilios.
Iš gelmių plaukia skundas 
atsiliepia liūdnai 
Bangose.
Kas pamilo Jūratę, pasiliks 

amžinai
Gelmėse^

Vert. L. Žitkevičius.

što vizijos, ramiai sumišusios su 
ūkininkiška realistika. Nejučiom 
atsimenama ana linijinė orna
mentų kalba, kuria reiškėsi Siau
rinės Europos germanų ir Airijos 
menas. Žmogus pasirodo kaip 
kampuotai apibrėžta statula: — 
didelų figūrų keliais brūkšniais 
paišytose Augiaus kasdieninio gy
venimo ilustracijose; imantrių 
brūkšnių Petravičiaus piešiniuose, 
kuriuose jis gabiai moka išreikšti 
didį skausmą savo elegantiškose 
kompozicijose; stipriose linijinėse 
statulose-kaip Motinos ar Žvejo- 
Rato, kuris išsiduoda turįs artimą 
ryšį su omamentaliu liaudies 
menu; ar aname, mums artimiau
siai kaip Vidurio Europos gyven
tojams pasirodančiame Valiaus 
žmoguje. Ir gamtovaizdis keičiasi. 
Jų formos yra tokios, kaip ir turi 
būti, ir visada papuoštos neišsen
kančiu ornamentalinės fantazijos 
turtingumu, kur dangus ir žemė 
atvaizduoti šauniai kaip paveiks
lai. Nors tikrai juntam, kad šie 
lietuvių medžio raižiniai savo sa
vitumu išsiskiria iš Europos meno, 
bet tuo pačiu savitumu jie ver
čia žiūrovą jais gėrėtis.“

Tuo pačiu laiku pasirodė dar 
keli kituose vokiečių laikraščiuose 
apie šią parodą atsiliepimai, iš ku
rių tepateiksime porą charakte- 
ringesnių. Štai „Badische Zeitung“ 
meno kritikas dr. R. Giessler šiaip 
atsiliepia: „Jau antrą karta lietu
vių menininkai išeina j viešumą 
su paroda Freiburge. Iš dabar pa
rodytų medžio raižinių dar aiš
kiau prasikiša lietuvių tautos ir 
krašto dvasia, negu iš reikšmingų 
tapybos ir grafikos darbų, artimai 
stovinčių prie Vakarų Europos 
meno pirmoje parodoje. Vacio 
Rato ornamentalinėse kūrinių for
mose, blokiškai juoduose-baltuose 
Telesforo Valiaus paveiksluose, 
kuriuose tiek daug sukaupta tragi- 
kos, aiškiai justi vidinis ryšis su 
senuoju lietuvių liaudies menu ir 
paslaptinguoju tos šalies legendų 
pasauliu. Bet vistik tai nėra kokie 
nuo senumo sutrūniję lapai: jų 
išraiškinga kalba yra moderni, 
Valiaus gi kūryboje ji artima eks
presionistinių formų pasauliui. 
Paulius Augius parodo kupinas 
savotiško rytietiško žavesio ilu- 
stracijas. Priešingai pasirodo Vik
toras Petravičius: savo nerviškai 
jautriu, lengvu piešiniu, lyg linijų 
tinklu išpintais lapais jis yra arti
miausias Vakurų Europos pasau
liui. Visuose keturiuose lietuvių 
grafikuose, neabejotinai, esančiu
ose, šios meno rūšies meisteriais 
medžiagiškai teisingoje formoje, 
simbolinis piešinys turi ypatingai 
didelę reikšmę, kuri gali būti su
prantama tik žiūrint iš mitologi
nių gilumų. Yra daug pagaunan
čios melancholijos šiuose medžio 
raižiniuose, kurių tematinis turi
nys daug išsako apie iškentėtą

to, ko aš nedaryčiau-scena iš Augsburgo Lietuvių— Ir nedaryk . _ _  _ ______ __ ___ „____________,
Prof. Dramos Teatro pastatyto Maxwell Anderson veikalo „Žmo
nės kaip ir mes“ premjeros, įvykusios 47. 3. 29 d. Augsburge

Halevy-V. Žukauskas. Mary-Z. Kevalaitytė
Don. Šulaičio nuotrauka, padaryta premjeros metu

šios tautos likimą („Tremtiniai“. 
„Neviltis“, „Tragedija Pabaltijy“, 
„Badas“, „Gedulas“ — tokie yra 
paveikslų pavadinimai). Ir forma 
yra šios tautos stebinančiai kūry
binga jėga, bet ir leidžia įžvelgti 
į josios istorinių, išgyvenimų 
veiktą sielą.“

Gi socialistinis Freiburgo 
kraštis „Das Volk“ š. m. kovo 
recenzentės Erika Uhlig žodžiais 
šiaip apibūdina lietuvių grafikų 
parodą: „Dabartinė moderniosios 
lietuvių grafikos paroda Stadel
manno ir Schererio namuose dar 
daugiau kaip pirmoji lietuvių me
nininkų paroda, kurioje buvo 
justi stipri Vakarų Europos įtaka, 
išreiškia lietuvių tautos dvasios 
gelmes, jos pirmykštį, ir mitinį 
atspalvį. .

Pradėję nuo Pauliaus Augiaus, 
kurio raižiniai yra žavios ir kupi
nos primityvizmo iliustracijos, 
persunktos ornamentikos ir sim- 
bolingumo formomis, prieiname 
prie Vacio Rato kūrinių. Sioio 
darbai taip pat dvelkia paprastu-
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Medardas Bavarskas

Aš nieko neturiu, bet tu man mielas.
Ir kai turiu tave, man rodos, viską aš turiu . . . 
Bet tau sunku, ir toj mažytėj tavo sieloj, 
Žinau, taip juoda ir graudu.

O man taip pat nežmoniškai graudu ir juoda. 
Aš tyliu ir girdžiu, kaip tu verki, 
Bet nežinau nė vieno, nė mažyčio žodžio, 
Kad tavo motinos sapnuotoji šviesi 
Diena greičiau prašvistų tavo akyse.

' „Rytoj", aš dar beviltiškai kartoju.
Ir vėl užgesusia kalba sakau; „Rytoj“.
Bet prieš akis man mano tuščios dienos atsistoja, 
Kada taip pat sakydavau: „Rytoj“.

Flory: — Man rodos, jums trūksta kūdikio-scena iš Augsburgo 
Liet Prof. Dramos Teatro 47. 3. 29 d. pastatyto Maxwell Ander
son veikalo „Žmonės kaip ir mes“ premjeros, įvykusios Augs
burge. Flory — B. Pūkelevičiūtė. Mary — Z. Kevalaitytė. Reži

sūra — E. Žalinkevičaitės.
Don. šulaičio nuotrauka, padaryta premjeros metu

Bet tu vistiek verki, o aš visai bejėgis . . .
Ir tau kalbu: „Rytoj pavasaris ateis.
Tos baisios dienos greit atbėga, greit nubėga, 
Kaip tie už lango ten žaidžią vaikai“.

mu, bet giliai išgyventi, atlikti 
tvirtai ir meistriškai nors ir pa
prastom priemonėmis jo naudo
jamasi (plg. „Motina“, „Žvejys“ 
ir 1.1.). Rato kūriniuose matomas 
ir puikesnis plokštelės apdirbi
mas, kuris Telesforo Valiaus rai
žiniuose yra dar toliau pažengęs.’ 
Jau vien/Valiaus paveikslai „Gais
ras lietuvių sodžiuje“ ir „Trage
dija Pabaltijy“ ciklas rodo kru
opščiai ir meningai atliktas jau
dinančias tautos gyvenimo scenas. 
Ir visad pagrinde yra lietuviško
sios gimtinės žemė, kur tai pasi
reiškia pilnas melancholijos įvy
kis, tai iškylą pasakiškas vaizdas. 
Viktoras Petravičius pasirodo dar 
žengiąs viena tolimesnį žingsnį 
prie Vakarų Europos pasaulėvai
zdžio ir formų. Jo kūriniuose vis
kas gyva, bemaž nerviškam nera
mume, dažnai tarsi vos nesuraiz- 
gytas' gamtovaizdžio ir figūrų 
audimas.

Daugis šių medžio raižinių, at
liktų taip grakščiai ir vikriai, tarsi 
piešti paveikslai, savo tremties ir 
tėvynės netekimo vaizdavimu 
turi savyje lyg įbrėžtą skausmo 
įspaudą. Tokiu būdu mums ši pa
roda ne tik naujai įrodo nuosta
biai kūrybingą lietuvių tautos 
dvasią, bet dargi mus supažindina 
su šiosios tautos išgyvenimais ir 
atkurtais istoriniais įvykiais“, bai
gia meno kritikė savo pastabas. 
Kad tai nuoširdus žodžiai, rodo ir 
ta charakteringa smulkmena — 
ši recenzente net keturiems vieno 
mūsų grafiko kūriniams supos- 
mavo po eilėraštį, kurių vieno 
vertimą čia ir pateikiame.

Baigiant malonu pasidžiaugti, ' 
kad palyginti dar visai jaunutėlė 
Lietuvoje meno šaka-grafika jau 
spėjo susilaukti gabių puoselėtojų, 
kurie taip sunkiomis sąlygomis 
reikšdamiesi įneša didelį įnašą lie
tuvių kultūrinio baro plėtiman 
europėjinėje dirvoje. Menas šian
dien mums yra brangus ne tik dėl 
savo grožinių tikslų, bet ir dėl to, 
kad jis savo tarptautine kalba su
gestyviai liudija apie musų tėvy- **- 
nės ' kančias ir patiriamą j ą trage- 
diją, kartu supažindindamas su 
mūsų mažos tautos dideliais pasie
kimais.

5
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS ATGARSIAI iš savo neriboto idealizmo atiduo-

ARGENTINOJE.

švenčiama toli, toli, net antroje žemės rutulio pusėje - Argentinos sostinėje Buenos Aires, prie 35 ° drėgno, šutinančio karščio. Tėvynė, jos baltas sniegas, jos užšalę ežerai čia mums virto tikra pasaka, kurios vien prisiminimas išspaudė ne vieną ašarą ... Dieve, kaip griaudu buvo, kai suklaupę savo vienintelėje lietuviškoje bažnyčioje iš širdies giedojome „Pulkim ant kelių“ . . . Giedojo ir tie, kurie paliko tėvynę prieš 15—20 metų, ir tie, kurie jos niekad nematė, kurie čia gimė užaugo ir tik iš tėvų girdėjo apie tolimą ežerų ir gintarų kraštą, ir tie, kurie vos tik čia prieš kelius mėnesius ar prieš kelias dienas išlipo iš laivo į šios laisvės šalies krantus, po baisių išgyvenimų, netekę savo gimtinės namų . . . įspūdingai čia nuo lubų ligi pažemės dengė altoriaus šonus lietuviška trispalvė, draugiškai žaizdama spalvomis su Argentinos žydriai balta vėliava. Maldai už Lietuvą ties altoriumi nulinko galva garbingo 'arkivyskupo Aragone, ir kai jis prabilo į susirinkusius, cituodamas Lietuvos himno žodžius, kalbėdamas apie Lietuvos didingą praeitį su tokiu susižavėjimu, kad tiesiog, rodos, štai prieš mus ne svetimtautis argentinietis, bet pats pralotas Maironis savo didžiausio įkvėpimo valandomis kalba-pra- virko visa bažnyčia . . Nusišluostė ašarą ir pats arkivyskupas ir su tękia užuojauta ir tokiu temperamentu ėmė kalbėti apie Lietuvai padarytą neteisybę, apie he- rojišką šių dienų Lietuvos kovą,apie jos baisias aukas ir apie jos dvasios didybę, kad rodosi, jog kiekvieną žodį jis stačiaj ima iš mūsų širdies. Iš tikrųjų, palaiminta šalis, kuri tokių draugų sau randa tolimam plačiam pasauly.Lietuviškas Šv. Cecilijos choras, kuris tikrai yra visų Argentinos lietuvių pasidžiavimas, ir reprezentuoja čia mūsų dainą visame jos grožy ir spindėjime, 16 Vasario proga, sudrebina visą bažnyčią tokiu galingumu ir tokiu menišku darnumu, kad miela buvo klausyti. Tas pats choras, margas lietuviškų trispalvių kaspinėliais buvo dar margesnis savo nauju, puikiu, lietuvišku repertuaru, su kuriuo pasirodė 16 Vasario vakarą, Lietuvai Išlaisvinti Centro Ar

gentinoje ruoštame vienoje iš puikiausių Buenos Aires salių — Consejo de Mujeres — oficialiame akte. To choro dirigentas p. V. Rymavičius sugebėjo perkelti iš salės visą publiką į Lietuvos laukus ir pievas, ju ta žmogus čia pat ir svajojančią, ir mylinčią, ir kovojančią ir darniai žygiuojančią

■IBM

J. Gaidžio nuotr.Ansbacho Lietuvių 6—kl. Progimnazija prieš mokslo metų pabaigąLietuvą. O reikia čia pažymėti, kad chorą sudaro labai marga publika. Čia yra lietuvaitės ir lietuviukai tie, kuriems nelabai sekasi lietuviškas „1“ pasakyki, nes kai jie pasaulį išvydo, jisai vadinosi ne Lietuva, bet Argentina ... Bet gražūs gelsvi chorisčių plaukai, lieknos figūros ir akys, mėlynos kaip linas, liudijo apie jų kilmę iš tolimos šiaurės, nuo Baltijos krantų.Choristų tarpe tarp puikaus jaunimo matėsi ir žilstelėjusių, pagyvenusių, amerikoniškos išvaizdos vyrukų. O reikia neužmiršti, kad visi jie ištisas dienas sunkiai dirba fabrikuose ar įmonėse, o vakarais, nežiūrint nuovargio ir didelio atstumo, važi-

Dr. H. L nėja ištisom valandom nepato- — reikia, pasirodo, tam tik mei-

da šiam chorui visą savo sielą. Iš tikrųjų, kai tolimam užjūryj yra dar tokių idealistų, — Lietuva nežus, prikelsime ja, nors ji 10 kartų būtų guldoma į grabą!Tame pačiame minėjime išėjo į sceną jį atidaryti jau nemažą metų nešdamas ant savo pečių Liet. Išl. Cen. Arg. Pirmininkas Pad- valskis. Ir šis kilnus žmogus pra

byla nuostabiu širdingumu ir meile savo tėvų žemei, nors iš jos teišsi- vežė tik labai kuklią materialinę gėrybe-siuvėjo amatą, o tačiau satvo tėvynei atidavė visą savo gyvenimą ir visą save. Kai kartais darosi sunku ir jėgos išsenka vargingose emigrantinėse dienose, pa- vydzdys tokių nepalaužiamų senų veikėjų sugrąžina vėl viltį ir norą kovoti. Nereikia, pasirodo, turėti aukštų titulų, kad galima būtų sukurti ir vesti organizacijas, kurių veikimo garsas skamba per Reuter agentūras, kurių kovos balsas ir teisybės šauksmas nuaidi radijo bangomis ir per visą pasaulio spaudą ligi pat Zūricho, ligi Stockholm© — kaip tai buvo su Liet. Išl. Cent. Arg. atsišaukimu

lės ir darbo.Kai Vokietijoj, Prancūzijoj ar kitame pasaulio kampe stumdomas ir niekinamas D. P. nustoja vilties ir pradeda galvoti, kad jis niekam jau negertas ir nereikalingas, jam reiktų pamatyti Buenos Aires 16 Vasario iškilmių aktą ir pasiklausyti tų griausmingųaplodismentų, kuriais buvo sutikti čia tie vargo tremtiniai, kurie prabilo į mūsų emigrantų mases. Lietuvos tremtinio kun. Grauslio nuoširdi paskaita ir drąsus žodis, ginant čia mūsų nuo jos užmiršimo, buvo išklausyta su didžiausiu dėmesiu. Publika griausmingu entuziazmu sutiko senuką Dr. Babelį, apjuosusį pusę mūsų planetos, kol pasiekė Argentiną. Kar

štą kalbą buv. Vilniaus teisėjo Kairelio, kuris vos tik prieš kelias dienas išlipo iš laivo, nutraukė kuone po kiekvieno sakinio plojimai. Visi, susidomėję dar prieš susirinkimą tarpusavy šnekėjosi: „Į domu, ką gi tie tremtiniai pasakys, argi ištikto Lietuvoj taip bloga, ar tai tik fašistinė propaganda?“ ... Ir Tamstos net neį- sivaizduojat, kaip labai čia reikalingi gyvieji liudininkai, ypač liudininkai, kuriuose teroras ir baimė nebūtų išrovę iš jų širdies drąsą pasakyti visą tiesą, nežiūrint to, kad raudonosios Ambasados seka, kaip šešėliai, nelaimingą tremtinį visuose žemės kampuose, kur tik jis iškeltų koją. Čia Argentinoje tremtinių atviras žodis 

reikalingesnis negu kur kitur. Čia perdaug kam galvos apsuktos... Jie turi kalbėti ir liudyti apie žiaurią tiesą tuo labiau, kad Lietuvos vardu Argentinoje, deja, jau negali prabilti oficialieji Lietuvos atstovai ... Ir šiame minėjime dalyvavęs Lietuvos Įgaliotas Ministras Pietų Amerikai, deja, negalėjo jau tarti viešo protesto žodžio prieš Lietuvos pavergėjus, kaip tai buvo galima anksčiau...Pabaigoj tos didelės šventės minėjimo, išėjo į sceną aukštas, kaip mūras vyras, Lietuvos niekad save gyvenime nematęs, čia gimęs ir išaugęs, energiškas ir talentingas lietuvių veikėjas Ceferinas Juknevičius ir skambia, gražia lietuvių kalba perskaitė VLIKO atsišaukimą, ir pasiūlė susirinkimui priimti I) griežčiausią protestą prieš rusų okupantų terorą politiką Lietuvoje ir kreipimas! į viso pasaulio atstovus šaukiantis, kad būtų atstatyta sulaužytoji teisė ir kad okupantai iš Lietuvos išsinešdintų; 2) Protesto ženki an priimti nutarimą skelbti Argentinos lietuvių bado streiką kovo mėn. 10 d.; 3) Įteikti Argentinos Respublikos Prezidentui vardu visų lietuviškų patriotinių organizacijų Argentinoje peticiją, prašant atstatyti suspenduotos dėl bolševikų spaudimo Lietuvos Pasiuntinybės veikimo Buenos Airėse ir pasiųsti tuojau specialią Argentinos Komisiją Vokietijoj atgabenti į mūsų sočią, gražią ir laisvą šalį lietuvius tremtinius. Visos tos Rezoliucijos buvo priimtos audringiausiomis ovacijomis, ir kontakte su latvių ir estų kolonijomis Liet. Išl. Centro vadovybėje visu tempu jau vkydomos.Visas minėjimas praėjo ypatingu tvarkingumu ir sklandumu, ir to viso „kaltininkas“ neabejotinai yra to Centro sekretorius Gilvydis, kuris gyvai vedė visą programą, ir d4rė pranešimus užkrėsdamas publiką savo gera nuotaika ir sužadindamas dėmesį. Svetimtaučiai, kūne paminėjime nematė salėje, apie mus skaitė vietos didžiojoje spaudoje, iš kurios eilučių šaukėsi į pasaulio sąžinę lietuvių tauta sekančiais žodžiais:Šis Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimas Argentinoje yra lietuviško patriotinio darbo vainikas, bet tai nėra darbo galas tik pradžia — nuo šios didžibs dienos sujungtomis senomis ir naujomis jėgomis išeina į kovą Argentinos lietuviai, pareikšdami, kad uždarius čia mūsų valstybės atstovybę, kiekviena lietuviška šeima čionai pavirs į Lietuvos Atstovybę!V. Krėvė
BedievisKadangi tremtiniams dėl knygų stokos trūksta vertingesnės literatūrinės lektūros, šalia naujųjų kūrinių pradedame dėti lietuvių ir pasaulinių klasikų raštus, kurie, tikimės, bent iš dalies pašalins šią spragą.RedakcijaTą vasarą pas mane viešėjo draugas, kuris „kuniguošna ėjo".Vasara buvo šilta, giedri, o tą dieną šutino ir kaitino, kaip puode. Niekur nei lapas nesušlamėdavo, nei žolė nesukuždėdavo: nebuvo jokio vėjelio.Vidudieny dangus nusidumblavo, bet kaitino dar labiau.Ėmiau kviesti draugą maudytis. Ežeras buvo ne arti, už kokio versto, miške, ir draugas nenorėjo taip toli eiti, ir dar tokiam karšty, bet aš įgundžiau jį.Nuėjova į ežerą ir išsimaudėva. Pas ežerą buvo vėsu; mudu sėdė- jova ir gulėjova ten, vejelėj, ilgą laiką ir būtuva dar ilgiau sėdėjusiu: tiek ten buvo ramu ir gera; 

bet debesys ėmė slinkti padangėmis vis tirštesni, vis tamsesni, pabrinkę. Toli, ten kažkur už kalno, už girios, sugriaudė, ar gal mums tik pasirodė, kad griaudė.Ežeras buvo gilioj klony ir miške; draugas ėmė nerimauti. Ir neapsižiūrėsi gi, kai pakils audra, o į namus kelio visas gudų verstas.Grįžova namo šilu. Netoli lauko buvo kalnelis, apaugęs ištekinėmis pušimis, kurios buvo daug storesnės ir aukštesnės, negu medžiai kitoje šilo vietoje. Kai čia seniau kirto girią, augančių šiame kalnely medžių kftsti niekas nenorėjo. Kad ir kiek mišku vertelgos siūlė žmonėms, kad ir kaip gundė, senų pušų niekąs nekliudė. Taip jos ten ir pasiliko.Vieni tą kalnelį vadina Milžinkapiu, kiti Šmėklų kalnu.Žmonės kalba, kad toji vieta esanti negera. Kiekvienas eidamas skubinosi greičiau ją praeiti, ypač pavakarėj arba sutemus; kas jaunesnis, net bėgte. Dažnai ten vaidenosi žmonėms. Nors ten niekados nieko pikta neatsitikdavo, kaip kad kitose vietose, kur vaidenasi, bet vis dėlto ten gero žmogus nelauk, kur šmėkla apsigyveno.— Kur, vaikeliai, judu skubina- ta? Ar tik ne nuo lietaus judu bėgata?

Nustebau. Kas čia mus užkalbino? Ar tik nesivaidena man?Dirstelėjau į kalnelį ir matau: sėdi ant vėjalaužio senis Vainorus, kurį vienu žodžiu vadina viso sodžiaus moterys „bedieviu", o vyrai — „filozopu”, ir tuo mano pasakyti, kad jisai jau suvaikėjęs nenukalbąs, nes labai jau senas.Netoli jo sėdi ant akmenų krūvos Noreika ir, pasidėjęs krepšį sterblėj, kemša sau pypkę.Tfu, kad jus kur galai! O ūš tik vakar dar pasakojau draugai, kad čion nei vienas sodietis kojos nekelia!...— Ką judu čia veikiata? — klau siu aš sustojęs. Draugas truputį pasėjėjo, bet matydams, kad aš stoviu, sustojo ir jisai.— Bitukes šile aplankiau. Čia yra viena drevė, kurioje bitės jau gyveno, kai aš dar buvau jaunas.— Ir niekas iki šiol neišplėše?— Kas gali turėti tokią piktą širdį, kad išvaikytų bitukes iš tokio seno lizdo.— O gal dabar nėra tokių žmonių? — paabejojau aš, lipdamas kalnelin. — Žmogus žmogų išva*o iš senos tėvų būklos, o kad jau bitės pasigailėtų.Pasisveikinau už rankų ir su vienu ir su kitu ir atsisėdau ant vėjalaužio greta senelio.

— Žmogus žmogui, vaikei, padaro pikta, kai širdis užgula. Keršija tada ir vienas antram pikta daro. O bitukė maža, nieko neįžeidžia, ir jos niekas nekliudo. Štai nors ir skruzdėlė, kam ji gera daro, ar nauda iš jos kokia? Kas praeina basas, dar kojas nuperšia, apsiavusiam autuosna įlenda, tačiau skruzdėlyno niekas nepaliečia nei geras žmogus, nei piktas, nors skruzdėlynų daugiausia pakelėje? Žmogus, vaikei, visai ne tokis piktas, kaip tu manai, o ypač nepiktas mūsų žmogus, sodietis.Matydamas, kad aš, įlipęs kal- nan, atsidėdau, atėjo ir draugas.— Ar negeriau būtų, kad pasis- kubintavo namo?— Palauk, drauge. Pamatysi sodietį, kokio niekuomet nesi dar užtikęs. O šiandien, kaip matau, jis linkęs pasikalbėti.— Tai mūsų filozopas, — paaiškino Noreika. Jis įsikando pypkę dantysna ir užrišo krepšį.Draugas pastovėjo, lyg svyruodamas, ar kviesti mane namo, ar taip pat atsisėsti.— Ar neužlis mūsų?— Kaip, dėde, mahai, neužlis mūsų čia?— Ne, vaikei. Matai, paukštukai ramiai lekioja. Ir musė nelenda į akis. Gal nakčia tik ar nebus lietaus?.

— Na, girdėjai dabar, — nusijuokiau aš į draugą.Draugas atsisėdo.— Aš net nusigandau, dėde, kai tu mudu prakalbinai. Aš maniau, kad čia vien šmėklos gyvena.— Ir mane nugąsdino, — prabilo Noreika, skildamas ugnį. — Einu sau, galvą nuleidęs, ir girdžiu — šaukia kas: „Jonai, Jonai!" Tiesiog nuo kalnelio. „Monai" — tariau sau ir nustebau. Net kūnas pagaugais nuėjo.— Nuilstu, kol nueinu, ir mėgstu čia pasėdėti, atsilsėti. Čia vis- tiek, kąip kapinyne. Tokių min- čių ateina galvon, jog paskui net stebiesi žmogus.— Tikrai, tylu ir ramu čia. Ir vieta taip pat graži. Malonu, kai tokis senas žmogus, kaip tamista, apie mirtį galvoji, nepamiršti ir jos nesibijai, — pagyrė jį klierikas.— Gražių vietų yra daugel. Dar gražesnių yra. O šile tylu ir ramu, jei vėjo nesti. Bet vis dėlto ten ne tas. Čia senų amžių žmonės guli, milžinai, štai kas yra. Kol buvau jaunesnis, man nei galvoj jie buvo, o dabar mėgstu čia pasėdėti, su jais pasiginčyti. Su šio meto žmonėmis jau nesusikalbu.— Tikrai įdomus senelis. Jis net su numirusiais moka kalbėtis, nu-
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Lietuvos vyskupu, esančiu tremtyje

Laiškas broliams lietuviams Amerikoje
Besirūpindami savo tautie

čiais, esančiais tremty, J.E.J.E. 
arkivysk, J. Skvireckas, vysk. 
V. Brizgys ir vysk. V. Padolskis 
kreipėsi laišku į Amerikos lie
tuvius, kviesdami juos padėti 
tremty vargstantiems savo tau
tiečiams. Laiško pradžioje ra
šoma:

„Jūs visi gerai žinote, kad vi
sai neseniai yra buvęs pasauli
nis karas, nes apie ji visi kal
bėjo ' ir visi rašė. I kara buvo 
šaukiama ir daugybė Amerikos 
piliečių ir nemaža buvo pašauk
ta Jūsų brolių lietuvių. Toli gra
žu ne visi jie sugrįžo.

Bet tikro karo, visų jo bai
senybių, visų nelaimių kurių jie 
atnešė žmonijai, ■ Jūs nematėte 
ir vargiai tegalite visa tai Įsi
vaizduoti. Ant Jūsų galvų neūžė 
šimtai bombonešių, kurie savo 
bombomis griovė didžiausius 
Europos miestus, griuvėsiais 
vertė gražiausius jų pastatus ir 
vertingiausias jų šventoves bei 
laidojo griuvėsiuose šimtus ir 
tūkstančius jų gyventojų.

Jūs negirdėjote tūkstančių pa
trankų gaudimo, kurios griovė 
karinius įtvirtinimus ir skleidė 
baimę ir mirti visur, kur jos 
siekė.

Jūs negalite įsivaizduoti kul
kosvaidžių ir kitokių karo pa
būklų tratėjimo karo laukuose. 
Dievo Apvaizda saugojo Jus nuo 
to siaubo ir tų vaizdų, kuriuos 
pergyveno Europos kraštai, ku

riuos iškentėjo ir mūsų nelai
mingoji Tėvynė-jos gyventojai: 
nemaža jų dalis, bėgdama nuo 
šūvių, ieškojo sau prieglaudos 
ten, kur tikros prieglaudos ne
bebuvo ir kur nevienas iš jų tu
rėjo atiduoti savo gyvybę, kaip 
auką viską naikinančiam karo 
Molokui.

Tų nelaimingų lietuvių vardu, 
kuriuos karas išsklaidė vokiečių 
gyvenamuose kraštuose, kreipia
mės mes čia j Jus, Mylimieji 
Kristuje.“ .

Toliau J. E. Vyskupai nurodo, 
jog, „nekarta jau buvo kreiptasi 
i Jus, besišaukiant Jūsų para
mos ir pagalbos lietuvių trem
tiniams vadinamiems pabėgė
liams. Daug tos paramos iš Jūsų 
jau susilauktu, bet daug dar jos 
reikia ir ilgai dar jos reikės.

Jūs buvote kviečiami i šalpos 
fondo vajų, kuri yra užgyrę Jū
sų Vyskupai. Už tai mes esame 
be galo dėkingi Jūsų Garbin- 
giausiems Ganytojams. Jie. įver
tindami kilnias Jūsų pastangas, 
kurias Jūs šelpimo reikalais esa
te atlikę tūkstančių Lietuvos 
kenčiančių žmonių ir vaikų kan
čioms ir sunkumams palengvin
ti, ir toliau kviečia Jus remti ne
laimėje esančius.“

Išreiškę viltį, kad vajus atneš 
gausių aukų bendriems tremti
nių reikalams aprūpinti. J. E. 
Vyskupai toliau rašo: „To ne
žiūrėdami, Mes Lietuvos Vysku
pai, esantys taip pat tremtyje.

Iš Seligenstadto liet. stov. parodos: tapybos skyriaus kampelis. 
Kairėje matyti dail. L. Vilimo darbai. K. Vasyįiaus nuotr.

kreipiamės į Jus dar atskirai ir 
štai kodėl: kiekviena pašalpa 
yra artimo meilės pasireiškimas, 
bet tobulesnė yra ta artimo mei
lė, kada gelbstanti ranka tiesiog 
ištiesiama tam, kuriam pagalbos 
reikia. Išganytojas sako:' „Aš 
buvau išalkęs, ir jūs manę pa
valgydinote; buvau ‘ištroškęs, ir 
jūs mane pagirdėte; buvau sve
čias, ir jūs mane priėmėte; bu
vau nuogas, ir jūs mane priden
gėte; ligonis, ir jūs mane ap
lankėte; buvau kalėjime, ir jūs 
atėjote pas mane.“

KHausasmas. kada šelpiantieji 
tai jam padarę, atsakė: „Kiek- 
kartų jūs tai padarėte vienam ši
tų mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte“ (Mat. 25. 35—36, 40). 
Reiškia, kas šelpia atskirai savo 
artimą, tas pasitarnauja pačiam 
Išganytojui ypatingu būdu."

Toliau J. E. Vyskupai atskirai 
kreipiasi į Amerikos lietuvius 
tėvus ir motinas, brolius ir sese
ris, inteligentus, kunigus, darbi
ninkus bei darbininkes ir Ame
rikos lietuvių jaunimą ir visus 
juos kviečia pažvelgti i lietuvių 
tremtinių skurdą, suprasti jų pa
dėtį ir pagal galimybę atitinka
mą asmenį paremti. Jie kviečia, 
kad Amerikos inteligentai, kuni
gai ir darbininkai bei darbinih- 
kės pasirinktų iš tremtinių sau 
panašų darbininką, darbininkę, 
inteligentą ar kunigą, kurie čia 
nebegali žmoniškai apsirūpinti 
savo rankų darbu. Taip pat 
Amerikos lietuvių jaunimas ga
lėtu paimti savo ypatingon glo- 
bon panašaus į save jaunuolius- 
es. Visa tai nurodę, J. E. Vys
kupai toliau rašo: „Mylimiau- 
sieji Kristuje, jei Jūs savo kilnų 
ir išgarsėjusi duosnumą tremti
nių reikalams papildysite mūsų 
čia paminėtu asmeniniu artimo 
šelpimu — Jūs būsite įvykdę 
Dieviškojo Išganytojo pamoky
mą, Jūs pakelsite aukštyn savo 
nelaimingųjų brolių suspaustas 
širdis. Padėdami gal ir mažmo
žiais, bet duodami atskiram, Jūsų 
numatytam asmeniui, jei tik visi 
dėsitės prie šio pašalpos būdo, 
tikrai geriausiai paremsite trem
tinius ir pelnysitės Dangiškojo 
Tėvo atsilyginimą, kuris būda
mas visų Tėvas, visus myli ir 
laimina, ypač tuos, kurie myli 
savo brolius nė žodžiu, bet dar
bu.“

Laiško priede J. E. Vyskupai 
kviečia prie šios akcijos prisidė
ti Amerikos lietuviu klebonus, 
laikraščių redaktorius ir katali
kų organizacijas ir konkrečiai 
nurodo būdus, kaip užmegsti šel
pimo santykius bei pradėti susi
rašinėjimą su šelpiamaisais. bū
tent, jie patiekia visą eilę ku
nigų (38), dirbančių atskirose 
stovyklose, adresus ir prašo 
Amerikos lietuvius kreiptis į 
juos kaip i ryšininkus, kurie 
tarpininkaus užmegsti ryšį su 
atitinkamu lietuviu tremtiniu.

Mūhldorfo lietuviai-tautinių šokių šokėjai

D-ras Jonas Matusas 

Lietuviai išgelbėjo nuo vokiečiu žiemryčiu Europa II 

Vokiečiai pavergia Prūsija,
Latvija ir Estija

Ir taip, apie XII-to amžiaus metu apie lietuviškas gimines 
pabaigą vakarų slavai buvo ga- pradėjo rašyti Europos moksli- 
lutinai nukariauti ir įjungti į vo- ninkai. Jų tarpe žymiausią vietą 
kiečių imperiją. Bet Drang nach užima Anglijos karalius Alfredas 
Osten, lyg tas sneigo gniužulas, Didysis (849—901). Jo paskatin- 
ritosi tolyn nesustodamas ir pa- tas, jūrininkas-keliautojas Wulf- 
sidarė dar veržlesnis, dar galin- stanas IX-to amžiaus pabaigoje 
gesnis. Jam pakeliui buvo lietu- iš Slezvigo nuplaukė į Truso- 
viškos arba aistiškos giminės (vo- Druzino uostą, buvusį Elbingo 
kiečių mokslininkai III-jo Reicho upės žyotyse prie Aistmarių (Fri- 
laikais savais sumetimais pradėjo sches Haff). Čia gi gyveno viena 
jas vadinti baltiškomis). Jos kai- lietuvių giminė — prūsai. Wulf- 
bėjo ir šiandien kalba artima In- stanas savo kelionę ir lietuviškas 
dijos sanskritui kalba, kuri yra gimines aprašė anglosaksiškai 
viena pačių seniausių indo-euro- (t. y., senąja anglų kalba) ir pra- 
pinių kalbų ir nieko bendra ne- nešimą įteikė karaliui Alfredui, 
turi nei su germanų, nei su slavų Tas gi, būdamas žymus moksli- 
kalbomis. Lietuviškos giminės ninkas, tą aprašymą paskelbė sa- 
sėdėjo Baltijos jūros rytiniame vo paties anglo-saksų kalba išlei— 
pajūryje tarp Vislos ir Dauguvos stoję pasaulio istorijoje. X-me 
upiu. Ju gyvenamas plotas trau- amžiuje panašų aprašymą padarė 
kėši į rytus maždaug iki Polocko, žydas Ibrahimas-ibn-Jakubas. Jis 
Minsko, Naugarduko ir Slanimo rašė arabiškai. Ibrahimas, kaip 
sričių. Konstantinopolio imperatoriaus

Lietuviai Kristaus mokslą pir- pasiuntinybės narys, buvo atvy- 
miausia pažino iš normanų arba kęs pas Vokietijos karalių Ottoną 
skandinavų. Tai įvyko apie IX-to I-jį į Merseburgą ant Saalės upės, 
amžiaus pradžią. I-to pabaigoje Krikščionybę lietuviams pir- 
čia mėgino misionoriauti Prahos mieji atnešė skandinavai-norma- 
arkivyskupas Adalbertas-Vaitie- nai. Iš tikrųjų tai buvo švedai. Jie 
kus. Vėliau tokių mėginimų buvo užmezgė su lietuviškomis giminė- 
ir daugiau. Maždaug tuo pačiu mis prekybinius ir, apskritai, kul-

sijuokė į mane atsigręžęs klieri
kas.

Noreika krūptelėjo petimi, nu
sispjovė, ištraukęs pypkę iš dan
tų ir padaužė pirštu sau kelis kar
tus kakton, rodydamas akimi Vai
norą, — suprask: senis nenuvokia, 
ką kalba.

— Prieš kelerius metus buvau 
stipriai susirgęs. Ilgai sirgau; ne 
visai sirgau, bet lengau, — tęsė 
senelis tyliai, lyg sau tik vienam 
kalbėdamas.

— Visą tada mane laužė, man
kė, • kojas mielino ir lyg mane 
kažkas traukė į žemę, kad atsi- 
sėstau, atsiguliau. Maniau — mir
siu, kad jau žemė į save traukia. 
Amžius mano tokis jau buvo. Jau
nas miršta netikėtai, o senas turi 
mirti — kalba žmonės; bet tik su
sergi kiek žmogus, ir manai jau: 
dabar mirsiu. Sunku, vaikei, se
nam. Man tada pasirodė, kad aš 
dar nei negyvenau, kad vos va
kar tik esu užgimęs. Nuilsau eida
mas nuo bičių, atsisėdau pakelėj 
ant kelmelio ir tariau sau: štai, 
medžiai siūbuoja, žolė auga, paukš
čiai skraido, o aš gal po kelių 
dienų nieko nei matysiu, nei gir
dėsiu, numiręs jau gal būsiu . . . 
Kažin, ar jausiu aš ten ką, ar gal 
tik sudūlėsiu, kaip mėšlas. Vai, 
baisu, vaikei mirti, ir senam, vai
kei baisu! — tęsė senis: — dar 

baisiau, negu jaunam. Tasai ap
sirgęs vis tikisi, kad dar nenumirs, 
pasveiks . . .

Vos tik taip sau tariau, man lyg 
kažkas ausin kalba, girdžiu aiš
kių aiškiausiai: nemirsi dar ne
mirsi! Nuo to laiko aš nepraeinu 
šitos vietos, kad čia neužeitau.

— Tikrai, čia dažnai vaidenasi, 
kad tave kažkas šaukia. Mano čia 
palaukėje rėželis yra. Kitą kartą 
ardamas aiškių aiškiausiai girdi 
kad tave kažkas vardu šaukia, jog 
net nusigręžti žmogus. Bet aš ma
nau, kad tai tik iš oro vaidenasi, 
iš karščio — paaiškino Noreika. 
— Tai atsitinka vasaros karščiais 
dažnai ir kitose vietose.

— Galite manyti, kad ir man 
tik pasivaideno, bet aš žinau kad 
ne, — tikrai man kalbėjo tie, ku
rie čia guli. Aš ir dabar girdžiu,* 
kaip jie man kušta ausin, kad ne 
tik pasivaideno tada man . . . Bet 
gal gi ir dabar tik rodosi, — jūs 
juk nieko negirdite?

Noreika neramiai apsidairė; pas
kui, išėmęs iš dantų pypkę, vėl 
nusispjovė ir lūpas nusišluostė 
marškinių rankove.

— Visai suvaikėjo senis, — pa
aiškino jisai mum. — Kalba' nei 
du nei vienas. Užeina jam kai- 
kada . . .

— Tikrai nuostabus senelis, — 
pritarė klierikas. — Aš niekuomet

nebūtau tikėjęs, kad tokis gali at
sirasti sodžiuje. Tik ar ne here- 
tikas jisai?

Noreika atsikėlė, nuskynė smil
gą ir ja ėmė valyti rūkiklį.

— Dar ne tai išgirsite ilgiau 
su juo pakalbėję.

Visą šitą kalbą rfles kalbėjome 
tyliai, pusbalsius senelis negirdėjo, 
matyti, nieko ir manė, kad mes 
kalbam vis apie numirusius.

— Sako, vaikei, kad tu esi la
bai mokytas visus mokslus išėjęs, 
kreipėsi senis vėl į mane: — sako, 
kad tu daugiau žinai, negu kuni
gas. Pasakyk gi tu man, vaikei, 
kodėl, kur tik kapinynas, ten vis 
medžiai auga žolė želia ir kaip 
dar nubujoja. Ne pas mus, saky
sim — „Šiluose". Žiūri, kitur ap
linkui nei medelio, nei žolelės, 
vieni smiltynai, o kapinynas ža
liuoja ir švokščia, kaip šilas.

— Aš manau — todėl, kad daž
nai žmonės mylėdami tuos, kurie 
ten guli palaidoti, puošia jų ka
pus, sodina ten žolynus, net ir 
medžius. O kas kapinyne užauga, 
niekas nei šakutės nenulaužia, nei 
vienos gėlelės nenuskina, nesu
naikina.

— Ir aš ankščiau taip maniau. 
Yra net tokių žmonių, kurie sako: 
žemė ten riebi, gerai įmėžta, to
dėl viskas ten gerai auga — ir 
medžiai ir žolės. Bet aš manau,

kad netiesa. Mūsų žmogus nemėg
sta kapinyno, ir retas kuris paso
dina ten žolynėlį, o kad jau medį 
kokį, nesu nei matęs to, nei girdė
jęs. Aš manau, kad numirę ten gy
vena ir patys žiūri kapinyno. Mū
sų žmogus mėgsta girias, medžius, 
o numirę gal net labiau mėgsta, 
negu gyvi būdami mėgo.

— Užteks tau, dėde, apie nu
mirėlius kalbėti! — šiurkščiai su
barė jį Noreika. — Teguli jie sau 
ramiai, o mes dar mirti nesiren
giam.

— Matai, matai, kaip jis remėg- 
sta, kada aš apie numirėlius kai
liu. Jis jau bijo. Ir kodėl žmonės 
jų bijo? —; nusistebėjo Vainorus. 
— Numiršta mažas vaikas, kuris 
musės dar nenuskriaudė, ir jau 
viso sodžiaus moterys bijo iš pir
kios išeiti, vos tik sutemo

— Nebijau aš nieko. Tik neken
čiu mirtį minėti. Dar visi mes gy
venti norime.

— Žinau gerai, kad visi nemėg
sta kapinyno. Ir aš pats nemėgau 
jo, kai jaunas buvau. O dabar 
mėgstu ir čia pasėdėti ir kapiny
ne; nueini ten, lyg viešnagėm 

Klierikas pakraipė galvą.
— Tikras filozofas!
— Mes jį visi taip ir vadiname, 

o kas praminė, niekas nepamena. 
Gal kunigėlis, — paaiškino No
reika.

— Ar tu išpažinties laikyti 
vaikščioji? — paklausė Vainoraus 
klierikas: katechizmų mokeisi? 
Argi nežinai, kad numirę ne ka
pinyne gyvena, tik danguje ar 
pragare, kur kas, gyvas būdamas, 
nusipelnė darbais sau vietą. Argi 
šio niekuomet nesi girdėjęs? Argi 
kunigas nemoko to?

Klierikas net karščiuotis ėmė. 
Atsikėlė iš vietos ir ėmė lazdele 
daužyti sausas šakeles. Apėjęs ap
link vėjalaužį, atsisėdo toj pačioj 
vietoj, tik iš kito šono.

— Temoko sau. Juk jūs tam ir 
duoną valgote, — ramiai atsakė 
Vainorus. — Betgi aš vis juntu, 
kad ten kažkas gyvena, ir gana. 
Ten kryžius ir tasai, rodosi, gy
vas. Tik gyvybė ten kitoniška, ra
mi, netokia, kaip žmonių tarpe. 
Sėdi ten žmogus, ir vis rodosi, kad 
štai, štai, vienas akimirksnis — ir 
tu sužinosi didelę, didelę paslaptį 
ir būsi tokis pat ramus. Neberū
pės tau tada nei javai, nei gyvu
liai, nei bitės.

Senis nuleido galvą, nutilo, su
simąstė. Noreika pakrapštė pirštu 
savo pypkė, patraukė stipriai, jog 
net vidury sugruzdėjo, lyg lašiniai 
suspirgo ant ugnies, ir nusispjovė. 

'Jisai mirktelėjo, kryptelėjo galva 
Vainoraus link.

(Bus daugiau)
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tūrinius santykius. Taip susigy
veno su lietuviais, jog pradėjo 
čio sėsliai įsikurti ir su vietinėmis 
moterimis sudarinėti šeimas. Ga
lima net sakyti, jog IX-XII-me 
amžiais Lietuva buvo skandina- 
viškai-švediškos kultūros ženkle. 
Švedų įtaka apėmė visą pajūrį 
Visla-Venta (Windua). Didžiausi 
skandinaviškos kultūros centrai 
buvo Elbingo (Truso uostas) ir 
Nemuno žiotys, Sambos pusiasa
lis (Samland) ir Apuolės pilis 
Žemaitijoje. Nemuno arterija bu
vo naudojama susisiekti su Lie
tuvos vidumi. Tam bendravimui 
tarpininkavimo bei atramos 
vaidmenį sudraė Lietuvos pašo- 
mėje esnati Gottlando sala su 
anuomet garsingu Wisby'o miestu. 
Iškalbingiausi švediškos kultūros 
liudininkai yra lietuviškame pa
jūryje išksaamieji arba archeolo
giniai daiktai, atsieit, įvairiausi 
metaliniai įrankiai. Po .pirmojo 
pasaulinio karo patys švedai tuo 
susidomėjo ir jų mokslininkai da
rė platesnio masto kasinėjimus. 
Bendradarbiavimo pėdsąkų liko ir

kį talkininkavo ir rusų kuni
gaikščiai.

Kas gi dėjosi lietuvišku giminių 
pietų — vakarų plote, atsieit, apie 
Vislą ir Prieglių? — Čia XIII-to 
amžiuas pradžioje prūsams Kris
taus mokslą pradėjo skelbti cis- 
tersietis vienuolis iš Olyvos pa- 
liai Dancigą. Jis priėmė Kristijo
no vardą ir tapo pirmuoju prūsų 
vyskupu. Susigundęs Rygso vys
kupo Alberto vokišku misiono- 
riavimu, jis irgi įsisteigė karinę 
karinę vienuoliją — vadinamus 
Dobrynės Brolius. Kadangi Kris
tijonas rimtai skaitėsi su Kristaus 
mokslu ir neniekino vietinių gy
ventojų savitumo, tai jis negalėjo 
taip greitai užvaldyti Prūsijos. 
Tai erzino Vokiečių imperatorių, 
ypačiai gi lietuviškų prūsų pietų 
kaimyną lenkiškos Mozūrijos ku
nigaikštį Konradą. Pageidauta 
stipresnės organizacijos, kuri, ne
paisydama vietinių gyventojų 
tautinių reikalų, geležim ir ugnim 
siektų tik vieno tikslo — pavergti 
kraštą. Tai patikėta įvykdyti Vo
kiečių Kryžiuočių Ordinui.

pripažįstama ne tik Prūsija, bet ir 
visi kraštai, kuriuos tik nuka
riaus. Dar ^daugiau — leidžiama 
kurti valstybinė organizacija. Sal- 
za savo diplomitiniu gudrumu 
naujam vokiškam užsimojimui 
palenkė ir popiežių. Dėlko Her- 
mannas Salza savo steigiamą vie
nuolinę valstybę nepadarė pri
klausomą popiežiaus, atsieit, jo le- 
nininke? Dėlko, nors buvo pakan
kamai pavyzdžių '(Sicilija)? — 
Jam buvo neparanku Romos nuo
laidumas vietiniams gyventojams 
ir į pirmą vietą statymas krikšto, 
kirkščionybės — viena, ir kaip 
tik masino imperatoriaus prię- 
vartinė, karinė pagalba — antra. 
Pagaliau, kuriama vlstybę turėjo 
būti grynai vkoiška, numatyta 
įjungti į Vokietiją, ir iš jos im
peratoriaus ir paskirų kunigaikš
čių natūraliai turėjo gauti dau
giausia, kas prūsų krašto nuka
riavimui ir valstybės steigimui 
reikalinga.

Istorikas, turėdamas prieš akis 
kryžiuočius, kardininkus ir Do
brynės brolius, būtinai apsidairo

pasako lietuviškas jo Klaipėdos 
vardas. Tik kryžiuočiai, jį nuka
riavę, pavadino Memeliu. XIII-to 
amžiaus dokumentuose jis vadi
namas tik lietuviškuoju vardu.

Tuomet Lietuva( įtempė visas 
savo jėgas vakarų įsiveržėliams 
atremti ir savo laisvei išsaugoti. 
Karaliui Mindaugui teko kovoti 
titanišką kovą. Jis 1236-tais me
tais prie Šiaulių vokiečių kardi
ninkų vienuolijai sudavė tokį 
smūgį, jog ji daugiau neatsitiesė 
ir buvo priversta jungtis su Prū1- 
sijos kryžiuočiais. Nuo dabar 
šiaurėje tebuvo šiųjų šaka arba 
provincija-Livonijos kryžiuočiai. 
Tačiau nuo to vokiečių jėgos tik 
sustiprėjo. Mat, pasidarė viena 
organizacija ir viena valstybė. Ji 
užsimojo prieš Lietuvą iš šiau
rės. Vokiečiai ir lietuviai susi
kovė prie Durbės (1260), atsieit, 
pajūryje, Ventos upyne. Tai buvo 
milžiniško masto kautynės. Vo
kiečių eilėse — Prūsijos ir Livo
nijos kryžiuočiai, riteriai iš Vo
kietijos ir nemašas skaičius nau
jai krikštytų vietinių gyventoju.

kalboje. ' Mokslininkai - filologai 
(lietuvis prof. K. Būga ir kitų tau
tų kalbotyros uatoritetai) lietuvių 
ir švedų kalbosų rado bendrų žo
džių. Iš keliolikos suminėsime tik 
pora: iš lietuvių švedai perėmė 
kvietį, o lietuviai iš jų gatvę. 
Švedų įtaka Lietuvai bus buvusi 
ne tiek politinio, kiek kultūrinio į‘ 
pobūdžio. Tai derinasi su norma- E 
nų būdu. Tiesa, jie įsteigė savo p 
valstybes Anglijoje, Prancūzijoje fe 
(Normandija), Rusijoje, Sicilijoje. Įį 
Tačiau visuose tuose kraštuose jie I 
nesistengė nutautinti vietinius £ 
gyventojus, dar daugiau — patys B. 
su jais sumišo ir nutautėjo. Kokį r 
didelį, gal net sprendžiamąjį | 
vaidmenį normanų užsimojimuo- g 
se vaidino kultūra, rodo kad ir | 
šitokis faktas. Jų valdoma Sici- . 
lija buvo šviesiausia, kultūrin- « 
giausia valstybė viduriniais am- | 
žiais. "

Jei Švedijoje po I-mo pasauli- | 
nio karo buvo politikų, kurie L 
skelbė Švedijos ir Pabaltijo (pir- g 
moję eilėje Lietuvos) sąjungą, va- ■ 
dinamą Balto-Skandijos vardu, 
tai šitas dalykas turėjo seną ir 
gilią tradiciją.

Visai kitokio pobūdžio buvo 
vokiečių veržimasis į Lietuvą ir, 
apskritai, į lietuviškų giminių 
kraštą. Drang nach Osten. Žodis 
Drang pažymi jėgos panaudojimą, 
prievartą. Kad ir tokis Adalber- 
tas-Vaitiekus. Tas Prahos vysku
pas, čekų kilimo, bet vokiškos 
kultūros, pats pirmasis X-to amž. 
pabiagoje atvyko evangelizuoti 
prūsų, atsieit, vienos lietuvių ša
kos. Bet kokis buvo jo metodas?
— Pirma — jis vyko pritariamas, 
gal net raginamas Vokietijos im
peratoriaus Ottono III-jo ir antra
— jį palydėjo Lenkijos vieno ku- . _ ...
nigaikščio kareiviai. Nepavykus tai buvo karinė vienuolija ir, an- 
Adalberto misijai, buvo daryta ir tra, grynai vokiška vienuolija. Iš 
daugiau panašių pastangų tačiau to beveik loginiu būtinumu sekė 
jos visos buvo nesėkmingso. Taip užsimojimas įkurti naują sava- 
su pietvakarine lietuviu gimine rankišką vokišką valstybę.
— prūsais. --

Šiaurėje, Dauguvos upyne, gy- pradžioje. Kai Vengrija tą karinę 
veno kita giminė — latviai. Čion vienuoliją įkurdino savo krašte, 
vokiečių laivai pradėjo lankytis kad ji kariautų pries pagonis, ji- 
apie XII-to amžiaus vidurį. Tai be niekur nieko pradėjo steig- 
buvo ginkluoti pirkliai. Daugu- ** ”D*
vos žiotyse jie įkūrė savo koloniją. 
Su pirkliais buvo ir vienuolių, 
kurių vienas, Meinhardas, tapo 
pirmuoju Dauguvos sričių arba 
Livonijos vyskupu. Kadangi per 
prekybą ir krikščionių tikėjimą 
negalima greitai užvaldyti sveti
mą žemę, tai antrasis vyskupas 
Albertas įkūrė karinę jėgą — kar
dininkų ordiną, arba vienuoliją. 
Tai įvyko apie 1200-sius metus. 
Čia buvo pirmas atsitikimas pa
saulio istorijoje, kai karinės vier 
nuolijos skiriamos ne Palestinai 
vaduoti ir ne Palestinos kryžiaus 
karų dalyviams saugoti bei glo
boti, bet svetimai žemei užimti ta 
viena priekabe, kad jos gyvento
jai nėra krikščionys. Dar dau
giau — pirma kartą istorijoje vie
nuoliai steigia savo valstybę. Jos 
pagrindas ir veikimo atrama tu
rėjo būti Rygos miestas, Alberto 
įsteigtas apie 1200-sius metus. 
Vokiška kardininkų vienuolija 
palengvia nukaravo beveik visą 
dabartinę Latviją, Estiją ir bro
vėsi į Lietuvą. Karuose prieš lat
vius ir estus kardininkams nesy-
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Kas gi jis tokis buvo? — Jis 
įsteigtas- per kryžiaus karus Pa
lestinoje 1190-tais metais. Ordino 
tikslas buvo ginti Jeruzalę ir Pa
lestiną nuo nekrikščionių ir, be 
to, globoti ir slaugyti vokiečius 
Šventosios Žemės maldininkus. 
Pagal tai atitinkamas ir vardas — 
„Jeruzalės Ligoninės Marijos Bro
liai“. Tačiau naujam ordinui 
įspaudė esminę žymę du dalykai:

Tai 
išėjo aikštėn pat XIII-to amžiaus

INĖS

VO KIE Cm KRYŽIUOČIU 
ANTPUOLIAI PRIĖi Lltm- 

VliKAfc GIMINES 
XIU-XIV

palinkui. Juk anais laikais tem- 
plininkai ir apie tuziną ispaniškų- 
portuglaiškų . . . Tuo tarpu iš jų 
visų tik vokiškosios, žūt būt, siekė 
įsteigti savas, nepriklausomas 
valstybes. Aišku, skyrėsi misio- 
noriavimo bei evahgelizavimo 
metodai. Iškyla rėkiančių spalvų 
paveikslas — pirmiausia sveti
mame krašte įkurti karinę jėgą, o 
tik paskui palenkti gyventojus 
naujai pasaulėžiūrai.

Kryžiuočių vienuolija įsikūrė, 
ant Vislos krantų apie Tarną ir 
Kulmą. Tai buvo strategiškai pui
kiai parinkta pozicija, mat, Vis
los upė čia daro gilų vingį j pie
tus. Užėmus vingį, jau bus iš trijų 
pusių apsaugotas išėjimo baras 
veržtis į prūsų žemę. Paskui Visla 
leidosi žemyn. Ant prieupio No- 
gtao surentė galingą Marienburgo 
pilį, kur neilgai trukus apsigyve
no kryžiuočių vadovybė su pačiu 
aukščiausiu viršininku arba ma
gistru. Marienburgas arba, anot

ti savas vlastybines įstaigas ir net 
mušti savus pinigus. Vengrai be 
ilgų ceremonijų tą vokišką vie
nuoliją išvarė.

Ot, tuomet vienuoliai-riteriai ir _ _ .
atsikėlė į lietuvių šakos prūsų pa- didžiojo lietuvių poeto Maironio, 
sienį prie Vislos. Tai įvyko 1228- Malburgas lietuvių tautai pasi- 
tais metais. Dėlko būtinai čion, o ’ ’ -• *
ne kur kitur? — Apie Rygą Lat
vijoje Albertas su vokiškais kar
dininkais steigė vokišką valstybę.
Lietuvos pietvakariuose Prūsi- _
joje panašų darbą dirbo irgi vo- Vislos upę ir paupį pietuose, pas- 
kiečiai — Kristijonas su Dobry- kui Baltijos pajūrį vakaruose, 
nės Broliais. Taigi kelias į rytus Taip Prūsija radosi užblokuota iš 
buvo praminti ir sąlytis su sve- dviejų pusių..
timu kraštu padarytas. Oficialiai Ne iš dviejų, bet iš trijų. Juk iš 
vokiečių kryžiuočių ordiną arba žiemių nuo Dauguvos slinko kry- 
vienuoliją pakvietė Mozūrijos ku- žiuočio broliai kardininkai. Lie- 
nigaikštis Konradas. Tačiau le- tuva ir visos lietuviškos giminės 
miamą vaidmenį suvaidino Vo- atsidūrė milžiniškose vokiškose 
kietijos imperatorius Friedrikas replėse. Replių centras buvo ties 
II-sis. Mat, savo imperatorine Klaipėda — Memeliu. Ne pripuo- 
valdžia, jis savinosi visus kraštus, lamai. Mat, per tą Nemuno žiočių 
kame gyveno nekrikščionys. Fri- uostą lietuviai jau nuo normanų 
driko neoficialus kancleris buvo laikų iš Europos įsiverždavo truk-, 
kaip tik kryžiuočių ordino virši- štamų žaliavų ir gatavų gaminių, 
ninkas Hermannas Salza. Sis iš Dėlto kryžiuočiai suruošė tam ty- 
imperatoriaus lengvai išgavo do- čia kryžiaus žygi šiam uostui 
kumentus, kuriais kryžiuočiams užimti. Jog tai lietuviškas uostas,

Vadinasi, beveik vieni svetimieji, 
atėjūnai. Tuo tarpu lietuvių karo 
vadai išrikiavo visas gimines, 
kurios įėjo į Mindaugo valstybę. 
Taigi stojo vyrai, suaugę su žeme 
ir tauta. Dėlto jie laimėjo. Ir dar 
kaip! — vokiečiai kryžiuočiai bu
vo partiesti ne tik karo lauke, bet 
ir jų naujosios valstybės egzisten
cija pakibo ant plauko. Jei pir
miausia iš Vokietijos, o paskui ir 
iš visos Europos nebūtų atėjusi 
pagalba žmonėmis, daiktais ir pi
nigais, kryžiuočiai iš lietuviško 
Baltijos pajūrio būtų turėję išsi
kraustyti.

Mat, Durbės laimėjimas, lyg 
kariuomenės puolamosios muzi
kos garsai, bematant pasklido 
perpus pavergtoje prūsų žemeje. 
O lietuviška prūsų giminė laisvę 
brangino ir gerbė, anot garsaus

darė vokiečių kryžiuočių sinoni
mu. Vokiečių strategija, nors su
galvota prieš 700 metų, iš tikrųjų 
reikia stebėtis. Buvo suplanuota 
ir tiksliai vykdoma — užimti

Kuršių marėse

Prūsijos archeologo d-roW. Gaer
tes, lyg kokią deivę. Jie jau bu
vo sukilę 1242-ais metais. 1260- 
sius metus prūsai laikė kaip tik 
12-ta valanda kryžiuočiams su
vyti į jūrą. Taip galvojo ir Lie
tuvos valdovai. Juk žieminį vo
kiečių sparną jie palaužė, taigi 
dabar buvo proga taip padaryti 
su pietų-vakarų sparnu. Lietu
viai pasiuntė savo kariuomenę 
giminaičiams prūsams padėti. Su
liepsnoję vokiečių kryžiuočių pi- 
nistų kaimai. Neatlaikė nei vie- 
lys, miestai ir čion atkeltų kolo- 
nuolinio tipo vokiečių riteris, nei 
jo stiprūs šarvai, nei sunkūs ar
kliai---- susijungusios lietuviškos
giminės ėmė vieną vokiečių pilį 
po kitos. Patys kryžiuočiai jau 
laikė savo dainą sudainuotą. Taip 
be niekur nieko XIV-to amžiaus 
pradžioje parašė oficialus kry
žiuočių kronikininkas Petras 
Dusburgas.

Dėlko kryžiuočiai vis dėlto ga
lėjo atitokti? — Tik dėl Vokieti
jos, ne, dėl visos Europos pagal
bos. Prieš sujungtas Europos tau
tų jėgas jokiu būdu nebuvo ga
lima atsispirti. Plaukė riteriai,, 
ginklai, pinigai ir šimtai tūkstan
čių paskatinimų ar, kaip sakoma, 
moralinė pagalba. Ji čia vaidino 
nemažą, drąsiai galima tvirtinti, 
pirmąjį vaidmenį. Europa pri
tarė kryžiuočių karams prieš lie
tuviškas gimines. Mat, vokiečiai 
kryžiuočiai skersai ir išilgai že
myno triūbyte triūbijo šūkį: pa
krikštyti pagonis! Kas gi galėjo 
nesižavėti krikščionybės idėja?!! 
Vokiečių emisarai iš Prūsijos, Ry
gos ir Livonijos siute siuvo po 
Euronos miestus ir ta idėjos lieps
ną išpūtė į gaisrą. Buvo organi
zuojami formalūs kryžiaus žygiai' 
prieš lietuviškas gimines — į Prū
siją, į Lietuvą. Čia dalyvavo, ži
noma, pirmiausia vokiečiai iš 1 
daugybės Vokietijos kunigaikšti
jų, paskui riteriai iš Čekijos, Aus
trijos, Prancūzijos, Niderlandų 
(t. y., dabartinės Belgijos ir Olan
dijos, Anglijos ....

Istorikas ir vėl plačiau apžvel
gia žmonijos mueitą kelią. Be idė
jos, be šūkio jokis karas negali
mas. Sūkis pirmiausia skiriamas 
užpuoliko-grobiko masėms įti
kinti bei uždegti. O paskui — mo
raliai nuginkluoti, palaužti be
siginantiems. Taip viduriniais 
amžiais arabų šūkis buvo: pri
versti „netikėlius“, t. y. nemaho- 
metonus priimti Mahometo tekė
jimą. XVI-XVII-to amžiaus žiau
rieji karai buvo vedami „krik
ščioniškos laisvės“ bei protestan
tizmo vardu. XVIlf-XIX-me Na
poleono pasauliniai užsimojimai 
buvo vykdomi vardu laisvės, ly
gybės, brolybės“. Trečiasis Rei
chas ižuliai skelbė „gyvenamo
sios erdvės“ (Lebensraumo) ir 
pranešesnės rasės teisę. Pagaliau, 
moderniausiais laikais būta karų, 
kai užpuolikas kariavo apsigyni
mo vardu, vadinasi, stengėsi įro
dyti, kad jį kiti užpuolė ar ren
gėsi pulti. Taigi čia mes susidu
riame su saugumo šūkiu. Apskri
tai, toje karu šūkių, jei taip ga
lima sakyti, filosofijoje, viskas 
sukasi apie tai, kaip plačiai ir gi
liai prisiimtąją idėją sugebama 
paskleisti.

Kai kryžiuočiams prieš lietu
viškas gimines, prūsus ir latvius, 
krikščionybės vardu pavyko su
mobilizuoti visą Europą, pasta
rųjų likimas buvo nelemtas. Juo
ba, kad tą visą reikalš rėmė ir 
globojo „Vokiečių tautos Romos 
imperatorius“. Kryžiuočiai, pa
dedami imperatoriaus suktais iš
vadžiojimais ir gudriomis machi
nacijomis, sugebėjo nuo pasaulio* 
paslėpti savo tikrąjį tikslą — lie
tuviškų giminių krašte įkurti 
naują grynai vokišką valstybę ir 
paskui ją įjungti į Reichą. Prie
monės buvo naudojamos grynai 
praktiškos ir pritaikytos siekia
mam tikslui. Kąi tik būdavo už
imama nauja vietovė, tuojau bu
vo statoma pilis ir čia įkurdina
ma kryžiuočių įgula. Prie piliig 
kurta vokiški miestai, o atokiau 
— vokiečių kolonistų kaimai. Ir 
taip visa Prūsija apsodinta pili
mis. Iki 1289-tų metų prūsų kraš
tas galutinai nukariautas. Apie 
tą laiką tokio pat likimo susilaukė 
Latvija ir Estija. Tačiau šiuodvi 
buvo valdomos livoniškės arba 
rygiškės kryžiuočių šakos.
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VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI Ž.
V V

Vilniaus miškams tvarkyli bendrieji bruožai
(Tęsinys iš Nr. 7/66)

6, 7, 8. Antakalnis, Užupis — Bei 
montas ir Markučiai — Paupys — 
gyvenamieji kvartalai senuoju 
miestu izoliuoti nuo centrinės 
miesto dalies ir todėl jų, kaip gy
venamųjų kvartalų, vertė yra 
daug mažesnė. Taip pat pavir
šiaus atžvilgiu kvartalas su ma
žom išimtim yra sunkus užstaty
mui, o įsiterpdamas į apželdintas 
Antakalnio ir Belmonto kalvas 
naikina, kad ir lėtai, miškus. Pro
cesas panašus kaip Žvėryne. Pro
jektas šiuose- plotuose numato 
mažo intensyvumo statybą, apsi
ribodamas esančių statybos skly
pų sutvarkymu į galimai racio
nalesnes sodybas, kad užkirtus 
kelią neorganizuotam polipiniam 
išilgai traktų užstatymui.

9. Pietinė dalis geležinkelio dė
ka miestui besiplečiant į pietus, 
b taip pat besiorganizuojant pra
monės rajonui, įgauna ypatingą 
svorį kaip gyvenamasis kvarta
las, panašiai kaip vakarinė naujo 
miesto dalis. Sutvarkymo atžvil
giu — paviršius mažai tinkamas 
statybai (kalvota dalis). Suregu
liavus dabartine neracionalią par- 
celiaciją, projektas numato dau
giau suintensyvintą stabybą, ypa
tingai centriniame kalnyne. To
limesnei ateičiai yra išsivystymo 
galimybės.-

10, 10a. Vilkpėdė ir Pramonės 
rajonas drauge su rezervo plotais 
dėžiniam Neries krante skiriami 
pramonės objektų koncentravi
mui. (Dabartinė, chaotingame 
stovyje išmėtyta visame mieste 
gyventojams kenksminga pramo
nė iškeliama į šį rajoną). Dabar 

Miesto paskirstymas į rajonus

Nr. Rajonų pavadinimas Paviršius 
ha

Gyventojų 
skaičius

1. Senamiestis 122,6 21.406
2. Centrinė dalis 154,7 31.621
3.3a. Naujamiestis su geležink. 724,4 104.760

stoties dal.
4. Žvėzynas 401,3 16.618
5. Šnipiškės 700,3 45.946
6. Antakalnis 722,1 19.952
‘7. Užupis — Belmontas 658,6 16.717
3. Paupys — Markučiai 151,5 11.998
9. Pietinė dalis 555,5 47.893

10. Pramonės rajonas 437,8 ——
11; Šeškinė — Baltupė 814,2 542
12. Jeruzalė 977,0 8.991
13. Smėlynė 721,0 ' 11.893
14. Geležinkelio kolonija — 830,0 12.502

Tupatiškės
15. Ribiškės — Kuprioniškės 1030,3 1.000
16. Kirtimai 450,6 56
17. Burbiškės 573,8 5.623

Geležinkelių plotai 202,6 ——
Upė 171,8 —

Viso 10.400,0 357.222
Statybos zonų charakteristika

Gyvenamųjų plotų stabybos zo- Užstatymo intensyvumo atžvil
gių charakteristika daugiau yra giu išskirtos devynios statybos 
išvystyta referate, įeinančiam į zonos, 
įžanginių studijų ciklą.

Įvairių tautybių išvietintų asmenų — visų krikščioniškų tikybų dvasininkų konferencija Ansbache. 
firmoje eilėje šeštas iš kairės yra amerikietis dvasininkas Rev. C. F.Schaffnit J. Gaidžio nuotr.

šie plotai yra beveik neužstatyti. 
Pramonės objektų statybos pra
džia ir išsivystymas priklausys 
nuo to, kaip greit šiame rajone 
bus pravestas ir' sutvarkytas ge
ležinkelis fu visom pramonės ra
jonui reikalingom atšakom. Už 
miesto ribų rezerviniuose pramo
nės plotuose dešiniam Neries 
krante yra milžiniški puikaus 
molio klodai — čia numatoma or
ganizuoti keramikos industriją. 
Dalis Pr. rajono palikta miško 
kultūroje kaip izoliacinė riba.

11, 15. Šeškinė - Baltupis ir Ri- 
biškės - Kuprianiškis yra rezer
viniai miesto plotai, artmiausiai 
ateičiai paliekami žemės ūkiui ir 
miškams.

12, 13, 14. Jeruzalė, Pospieška - 
Smėlynė ir geležinkelių kolonija- 
Tupaciškės projektuojami kaip 
gyvenamieji satelitai tam tikru 
nuolatiniu gyventojų %, tačiau 
pagrinde skirti kaipo vasarvietės. 
Šiuose plotuose numatomas ma
žas užstatymo intensyvumas, pa
pildomas apželdinimas ir esamų
jų žaliųjų plotų apsauga viešuose 
ir privačiuose sklypuose.

16. Kirtimai — dominuoja 
aerodromų plotai, kur gali būti 
vykdomos statybos, surištos išim
tinai su aeroposto eksploatacija.

17. Burbiškės projektuojamos 
pusiau miške, pusiau ūkinės kul
tūros. Šiuose plotuose statybos 
beveik nėra. Siaurės dalyje yra 
galimybės sukurti mažą gyvena
mą rajoną Pramonės rajono dar
bininkams, pietų dalyje — gyve
namą rajoną aeroposto darbinin
kams bei tarnautojams.

x Paskirties atžvilgiu „vidurmies- 
čio užstatymas“ skiriasi nuo „gy
venamojo užstatymo“ tuo, kad vi- 
durmiesty dalis patalpų pastatuo
se faktinai gyvenamuose, kai ka
da ir visas pastatas talpina savy 
išimtinai darbovietes (kontoras, 
krautuves, dirbtuvėles ir pan.), 
tuo tarpu kai gyvenamuose už
statymuose tatai tik retkaičiais 
pasitaiko.

Todėl esant didesniam užstaty
mo intensyvumui vidurmiesty gy
ventojų tirštumas yra mažesnis 
negu gyvenamuose užstatymuose.

Be to vidurmiesty didesniam 
laipsny kyla reikalas derinti pa
galbinę specialinę statybą vitri
nom, prekybos operacinėm salėm, 
restoranams, garažams ir pan., 
tuo tarpu kai gyvenamose zonose 
pagalbinė specialioji statyba ap
siriboja išimtinai gyventojų blo
kų ūkio reikalams, tai bus gara
žai, malkų bei kuro sandėliai ir 
pan.

1. Aukštas užstatymas, 5 — 6 
aukštų pastatai projekte numaty
ti tik naujajam mieste; 6 aukštų 
namai numatyti Švitrigailos ir 
Mortos Mindaugienės gatvėse.

Laisvas ir grupinės formos 
aukštas užstatymas numatytas 
Pylimo g. Ši forma Pylimo g-vėj 
priimta tam, kad geriau palaikyti 
šlaitą ištisoj žalumynų gamtoje.

2. Vidutiniškas užstatymas, 3—4 
aukštų suglaustoje formoje pro
jektuojamas kaipo dominuojantis 
likusiojo vidurmiesčio daly, o taip 
pat dviejose gyvenamose dalyse 
— Snipiškėj ir pietinėj daly. 
Laisva forma yra projektuota vi
durmiesty išilgai šlaito ir pagal 
Nerį Lukiškio daly.

Gyvenamuose kvartaluose vi
dutinis užstatymas, laisvas ir gru
pinis Žvėryne ir Snipišky, o taip 
pat geležinkelio stoties srityje 
Pietinėje dalyje. Senamiestis pa-
liekamas dabartiniame stovy, su
glaustoj statyboj 2 — 3 aukštų.

3. Žemas užstatymas, 1 — 2 
aukštų kaipo dominuojantis gy
venamuose rajonuose laisvoj ar 
grupinėj formoj su nedidele plo
to išimtimi šiaurės rytų Šnipiškių 
pusėje.

Žemo laisvo užstatymo pamaina 
yra sodybinis užstatymas, išsiski- 
riąs nuo kitų didesniu parcelės 
plotu (0,25 — 0,5 ha).

Tas parceliacijos būdas turi 
tikslą padėti tai gyventojų daliai, 
kuri turi reikalo papildyti pra
gyvenimo lėšas iš daržų.

Šitie plotai projektuojami me
džio statybai — žinoma, esant ga
limybei, rekomenduotina nedega
mos medžiagos statyba. Sodybinių 
blokų išplanavimas turi permaty
ti ateičiai galimybę vėlyvesniam 
padalinimui į normalias parceles 
(iki 1000 m2) žemam gyvenamam 
užstatymui. Taip pat miesto va
sarvietėse numatomas žemas už-
statymas ant didelių sklypų (0,25 
— 0,5 ha), kad galima būtų palai
kyti dabartinį apželdinimą ir taip 
pat praplėsti ar apsodinti. Žemės

panaudojimo reikalas daržams čia 
yra antraeilis.

Dabartiniame 2919 ha. statybi
niame plote projektuojama gyve
namiesiems plotams 2795 ha, kur 
racionaliniu būdu patalpinama 
355.000 gyventpjų.

Bendro užstatymo plano pro
gramos analizė parodo, kad šis 
skaičius 30 metų laikotarpyje 
nepadidės.

Projektuojamas gyventojų pas
kirstymas patikina taisyklingą 
butų apšvietimą ir vėdinimą, ga
limybę naudotis viešaisiais ža
liaisiais plotais pagal dabartines 
nustatytas normas, o taip pat ir 
iš savų daržų išimtinai gyvena
mose ir sodybinėse dalyse.

Pačiame mieste daugiaukš - 
čiams namams suglaustam ir lais
vam užstatyme tenka 215.336 gy
ventojai, t. y, 59*/« 1 — 2 aukštų 
šeimyniniams mamams tenka 
105.342 gyventojai, t. y. 30*/». »

Sugrupavimas, Vilniaus sąlygo-. 
mis, gana didelio gyventojų skai
čiaus vidurmiesčio aukštajame ir 
vidutiniame užstatyme turi tikslą 
sustabdyti nesveiką tendenciją 
gaišinti plotą ir laiką, kuri yra 
taip charakteringa rytų miestams.

Likusieji 36.545 gyventojai, t. y. 
!!•/• palieka laisvam kontakte su 
miestu ir apgyvendina ūkinius 
plotus ir satelitines vasarviečių 
sodybas.

D. LAIKO — ATSTUMO CHA
RAKTERISTIKA. Vidurmiesčio 
plotas, sudarąs administracinį, 
prekybos ir smulkios pramonės 
centrą, uždaromas ratu 2,5. km. 
skersmenyje. Vidutinis gyvena-

TB —V

Tolimiausias kelias vi
durmiesčio ribose 2,5
Gyvenamų rajonų susi- nuo 2,0 
siekimas su vidurmiesčiu iki 4,0

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUS PAVARČIUS

M. Krupavičiaus pareiškimas 
Amerikos lietuviu spaudai

Amerikos lietuvių spauda pas
kelbė pasikalbėjimą su Mykolu 
Krupavičium, kuris apibūdino 
Lietuvos išlaisvinimo kovų eigą 
ir paryškino vyriausios Lietuvos 
institucijos santykius su vadina
muoju VLAKu, kurio vardą nere
tai linksniuoja ir mūsų tremtinių 
bendruomenės nariai. „Draugas“ 
45 nr. pasikalbėjimą su M. Kru
pavičium taip aprašo: „Mūsų už
duotis, pareiškė VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius, yra visus 
sujungti bendram Lietuvos lais
vinimo darbui. Visos partijos, 
kurios reiškėsi Lietuvoje, yra at
stovaujamos. Kadangi VLIKas 
yra Lietuvos, o ne lietuvių trem
tinių organas, tai eventualiai, jei 
susikurtų politinė organizacija 
tremtyje, ji į VLIKą, įeiti nega
lėtų.

Mūsų sunkiam Lietuvos lais
vinimo darbui reikalinga ypatin
gai tampri tautinė vienybė. VLI
Kas visomis jėgomis stengiasi tą 
vienybę sukurti ir palaikyti, nes 
tik viršžmogiška lietuvių vienybė 
ir solidarumas gali privesti prie 
galutino Lieuvos išlaisvinimo lai
mėjimo. Tas vieningumas ir so
lidarumas reikalingas ne tik va
karų Europoje, bet ir visuose ki- 

■ tuose kraštuose, kur tik lietuvių 
gyvenama. Kiekvienas lietuvių 
susiskaldymas, kiekviena tarpu
savy intriga, kiekvienas žodis ar 
žygis kliudąs Vyriausiajam Lie
tuvos Išlaisvinimo organo dar
bui yra piktybinis Lietuvos iš
laisvinimo darbo kliudymas, už 
kuri Lietuva negalės būti dė
kinga."

Tolesnėje pareiškimo dalyje M. 
Krupavičius palietė VLAKą. Lie
tuvių tremtinių bendruomenė 
apie vadinimą j į VLAKą truputį 
yra girdėjusi, tačiau aiškaus

Koplytstulpis
Dipl. inž. arch. Mulokas

mųjų rajonų nuo vidurmiesčio 
centro atstumas oro keliu sudaro 
nuo ca. 2 km (Pietinė dalis ir 
Žvėrynas) iki ca. 4 km (Anta
kalnis).

Perskaičiavus šiuos duomenis į 
laiką, gausime lentelę TB-V.

Atstumas Laikas, reikalingas šiam at- 
km stumui nugalėti

pėščiom autobusu
0 vai. 55 min. 0 vai. 12 min.
0 vai. 45 min. 0 vai. 15 min.
1 vai. 15 min. 0 vai. 25 min.

vaizdo tuo klausimu neturi. Kai 
kas VLAKą bando girti fr kelti 
į viršūnes, bet dauguma lietuvių 
laikosi rezervuotai, nes pats 
VLAKo buvimo faktas dokumen
taliai nėra įrodytas. M. Krupa
vičiaus pasisakymas įneša dau
giau šviesos ir aiškumo. Minėta
sis „Draugas“ M. Krupavičiaus 
pareiškimą dėl VLAKo taip api
būdina: „Lietuvos išlaisvinimo 
darbas yra milžininškas ir rei- 
kalalaująs visų lietuvišku jėgų 
įjungimo ir įtempimo. VLIKas 
sveikina kiekviena asmenį ir or
ganizaciją, kuri į tą darbą su pa
siaukojimu, įsijungia. Tačiau 
Lietuvos išlaisvinimo darbui turi 
vadovauti tik vienas organas. 
Kiekvienas lygiagretumas, kiek
vienas dvilypumas Lietuvos dar
bui yra kenksmingas. Kadangi 
VLIKas teisėtai atstovauja visą 
politiškai organizuota Lietuvą, 
kadangi VLIKas yra jau prezen- 
tavęsis ir žinomas viso pasaulio 
vyriausybėms ir sujungęs i vie
ną damų darbą visus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius, tad tam 
vyriausiam Lietuvos laisvinimo 
darbui turi vadovauti, kaip iki 
šiol vadovavęs, jis.

Jei Lietuvoje ir būtų susikūręs 
VLAKas ir efektingai veiktų, 
VLIKas tai tik džiaugsmingai 
sveikintų, nes tai būtų didelis 
laimėjimas kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybę. >Toks susikūręs 
Lietuvoje organas, turėdamas 
galvoje tik Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, lygiai taip pat 
turėtų sveikinti VLIKą, kuris, to 
paties tikslo siekdamas, atlieka 
sėkmingą darbą tame bare, kurio 
nėgalėtų atlikti VLAKas, būda
mas Lietuvoje, tai yra politinia
me ir diplomatiniame bare. Ki
tokia VLAKo pažiūra i VLIKą 
rodytų, arba jo kitokius tikslus
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negu Lietuvos išlaisvinimo dar
bą, arba jo turimas klaidingas in
formacijas apie VLIKą ir veiklą. 
Paaiškėjus, kad VLAKas tikrai 
egzistuoja, VLIKas rastu būdų 
su juo tampriai ir darniai ben
dradarbiauti. Tačiau .kaip VLI
Kas negalėtų šiose sąlygose pa
vaduoti VLAKo, lygiai taip pat 
VLAKas negali pavaduoti VLI-

Iš M. Krupavičiaus pareiški
mų galima susidaryti vaizdą, kad 
ligi šiol tariamasis VLAKo susi
kūrimas dar nėra įrodytas.

BALFo pirmininkas apie sunkią 
lietuvių tremtinių būklę

„Draugas“ 51 nr. rašo apie 
sunkią ir vis sunkėjančią lietuvių 
tremtinių būklę Vokietijoje ir 
Austrijoje. Laikraštis cituoja 
BALFo pirmininko kun. D. Kon
čiaus žodžius, kuriais jis lietu
vių tremtinių sunkėjančia padė
ti taip apibūdina: „Šiandien lie
tuvių tremtinių būklė Europos 
valstybėse eina žymiai blogyn. 
Tas ypač pastebima Vokietijoje 
ir Austrijoje, kur UNRRAai lik
viduojant savo darbą, tremtini
ais daug mažiau besirūpinama. 
Ryšium su tuo lietuviškų organi
zacijų Europoje, BALFo įgalio
tinių ir atskiru asmenų praneši
mai reiškia susirūpinimo ateiti
mi. Kasdieniniai žmogaus svei
katos ir gyvybės klausimai da
rosi didžiausios problemos, nes 
maisto produktų trūkumas yra 
labai didelis. Ypač trūksta pa
grindinių produktų: riebalu mė
sos, pieno, o kai kur net ir pa
prastos duonos.“

Toliau BALFo pirmininkas ra
šo, kad prieš kurį laiką jam te
ko kalbėtis su JAV generalinio 
štabo majoru Carl, neseniai grį
žusiu iš Vokietijos, kurs jam pa
reiškęs, kad DP padėtis Vokieti
joj ir Austrijoj yra labai kritiš
ka. BALFo pirmininkas ragina

IRO SEKRETORIUS LANKYS 
STOVYKLAS

EUCOM iš Frankfurto prane
ša, kad Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos paruošiamosios ko
misijos vykdomasis sekretorius 
Arthur J. Altmeyer turės pasikal
bėjimą su amerikiečių štabo pa
bėgėlių skyriaus pareigūnais. Alt
meyer, pasitraukęs iš JAV socia
linio saugumo administracijos ko- 
misionieriaus pareigų, numato 
neoficialiai inspektuoti amerikie
čių zonos tipiškas stovyklas. (S & 
S, 47. 3. 30)

VENECUELA PRIIMS DP
„Stars & Stripes“ kovo mėn. 31 

d. praneša, kad Venecuelos dele
gacija prieš dieną išskrido lėktu
vu iš New Yorko į Londoną viską 
sutvarkyti, kad dar šiais metais 
15.000 Europos pabėgėlių galėtų 
būti išsiųsti į Venecuelą.

VYR. UNRRA’OS DIREKTO
RIAUS atsišaukimas

UNRRA-os generalinis direkto
rius gen. maj. Loveli E. Rooks 
kreipėsi į amerikiečių zonoje gy
venančius persekiotuosius trem
tinius, kad jie „gfįžtų namo ir 
pradėtų naują gyvenimą“.

Jis užakcentavo faktą, kad 
UNRRA savo darbą baigs birželio 
mėn. 30 d. Nenumatoma ir tikrai 
nežinoma, kas ir kaip po šios da
tos DP stovyklos bus tvarkomos.

Pranešdamas apie koordinuotą 
pavasario repatriacijos programą 
visose trijose vakarinėse Vokieti
jos zonose, Italijoje, Austrijoje ir 
Viduriniuose Rytuose, gen. Rooks 
ragina DP asmenis pasinaudoti 
teikiamomis pirmenybėmis ir įsi
jungti | jų kraštų atstatymo dar
bus.

Viešai paskelbtame atsišaukime, 
išverstame į keturias Kalbas, gen. 
direktorius pažada bendradar
biaujant su UNRRA, kariuomene 
ir jų kraštų atstovais, padėti iš-

Amerikos lietuvius visomis išga
lėmis remti lietuvius tremtinius.

Baltijos tautų būvis liūdniausias
Prof. K. Pakšto redaguojama 

„Vytis“ vasario mėn. numeryje 
rašo: Trijų Baltijos tautų padė
tis daug liūdnesnė, negu žydų, 
lenkų ir kitų. Gal būt ne visai 
tikslūs, bet vis dėl to rimtų žmo
nių pranešimai sako, kad pusė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos gy
ventojų jau išnaikinta ar išga
benta į ten, iš kur nebegrįžtama. 
Antroji jų pusė toliau naikinda
ma. ir nėra jokių garantijų, kad 
šis naikinimas artimoje ateityje 
bus kieno nors sustabdytas. Dar 
ilgai eis krikščionių civilizacijos 
naikinimas Europos centre, ir 
mes esame tos civilizacijos avan
gardas. Prieš mus bus atkreipti 
patys stipriausi Rytų smūgiai, kol 
neliks mūsų kultūros jokių gyvų 
žymių. Trys Baltijos tautos turė
tų prašyti savo kalbai, kultūrai 
ir Institucijoms rezervato erdvin
guose kontinentuose. Rezervatu 
esti vadinamas gana stambus že
mės plotas, paskirtas išsaugoti 
gyvybei kurios nors pavojuj at- 
sidūrusios tautelės ar laukinių gy
vulių grupės. Amerikoje daug 
rezervatų yra paskirta indėnų 
tautelėms, o taipgi bizonams Yel
lowstone ir kitur. Naujojoj Ze
landijoj yra rezervatas 91.000 
maorų, kuriems buvo begresiąs 
visiškas išnykimas. Panašių re
zervatų yra ir Afrikos tautelėms. 
Rezervate gal būt ne visi apsigy
vens. Dalis panorės išsisklaidyti 
plačiame pasaulyje ir ten sau 
laimės pasiieškoti. Bet mūsų žem
dirbiai, dalis amatininkų ir inte
lektualų turėtų tokiame rezerva
te apsigyventi, jeigu norime savo 
kalbą ir dar savo nepasakytą Lo
gos, savo didįjį žodį pasakyti bū
simų amžių gal būt kulturinges- 
niam pasauliui, negu šių laikų 
mechanizuota barbarija.“

praneša, kad apie 132.000 išvie- 
tintųjų žydų amerikiečių zonoje 
turėjo 231 susirinkiną, kurių tiks
las buvo paremti rezoliuciją, pa
siųstą Maskvos užsienio reikalų 
min. konferencijai. Rezoliucija 
reikalauja įtraukti ir žydų pro
blemą jų busimuosiuose pasikal
bėjimuose.

Rezoliucijoje iškelti keturi rei
kalavimai:

1. tuojau uždaryti stovyklas, ati
darant vartus masinei emigraci
jai į Palestiną;

2. tarptautinė jurisdikcija pe
reinamame laikotarpyje,

3. (kurti- tarptautinę organiza
ciją, kuri rūpintųsi tarptautinių 
žydų institucijų perkėlimu,

4. reparacijos turi būti sutvar
kytos pagal tarptautinių žydų in
stitucijų rekomendacijas.

Miinchene įvyko protesto de
monstracijos 2.000 žydų prieš bri
tų politiką Palestinoje.

Stuttgarte žydų masiniame su
sirinkime buvo pasakyta kalbų 
žydų ir vokiečių kalbomis ir per
skaityta peticija prez. Trumanui.

Pagal žydų vadų pranešimus, 
nacių ir fašistų valdymas jų rasei 
atsiėjo daugiau megu 6 mil. gyvy
bių. (S & S, 47. 3. 30-25)

— Buvęs diplomatas George H. 
Earle pranešė Kongresui, kad jis 
netikįs jog esą didesnių galimybių 
daugiau kaip 10% visų amerikie-

vietintiems asmenims „sukurti ža
dančią ateitį“.

Jis užtikrino patenkinamą per
vežimą, maistą ir medicinišką bei 
socialinę priežiūrą.

Rooks aiškiai pabrėžė, kad jo 
pranešimas yra tiktai kreipimasis 
j išvietintuosius asmenis savo no
ru grįžti namo, bet jokiu būdu ne 
įsakymas.

Gen. direktoriaus atsišaukimas 
lenkų, rusų, jugoslavų ir vokiečių 
kalbomis bus iškabintas prokla
macijų forma visose amerikiečių 
zonos DP būstinėse. (S & S, 47. 3. 
25)

PABĖGĖLIŲ klausimas 
MASKVOS KONFERENCIJOJE
Kovo mėn. 26 d. posėdyje So

vietų Sąjungos užs. reikalų min. 
pavaduotojas Višinskis metė kal
tinimus, amerikiečiams ir britams, 
kad nebuvo leista Sovietų atsto
vams lankyti išvietintųjų asmenų 
stovyklas Vakarų zonose. Atsaky
damas į tai, gen. Clay pareiškė: 
„Atrodo, kad valstybės gynėjas 
yra labiau suinteresuotas šiame 
reikale pasiekti laimėjimą, negu 
nušviesti teisingą padėties stovį“.

Toliau debatų metu dėl išvie
tintųjų asmenų stovyklų gen. Clay 
pasakė, kad Sovietų atstovams ne
buvo uždrausta įeiti į tokias ame
rikiečių zonos stovyklas, kuriose 
gyvena Sovietų piliečiai. Genero
las toliau nurodė, kad „sovietų 
piliečių“ sąvoka skirtingai ameri
kiečių ir sovietų suprantama. 
JAV-bės nepripažįsta Baltijos 
valstybių piliečių, įjungtų j Sovie
tų Sąjungą, sovietų piliečiais. 
221.525 išvietintuosius asmenis, 
kuriuos Višinskis apibūdino kaip 
sovietų piliečius Vokietijos vaka
rinėse zonose, sudaro kaip tik Pa
baltijo valstybių piliečiai. (NYHT, 
47. 3. 27)

ŽYDŲ DP REIKALAVIMAI
Centrinio išlaisvintųjų žydų ko-. 

miteto pirmininkas David Teger

karo, Swierczewski nuvyko į Ru
siją, kur iki susidarė Lenkų kor
pusas, tarnavo kaip raudonosios 
armijos generolas. (S & S, 47. 4. 1).

— Gen. Dwigth D. Eisenhover, 
kalbėdamas moterų komitete už 
pastovią taiką, pasakė, kad jis 
esąs įsitikinęs, jog Rusų tauta 
karo nenorinti taip, kaip ir ameri
kiečiai.

Generolas patarė paremti visuo
tinio karinio apmokymo programą, 
motyvuodamas, kad tai būtų pa
grindas pašalinti amerikiečių karo 
isteriją ir padaryti, kad amerikie
čiai jaustųsi saugūs. (S & S, 47. 
3. 30.).

— Stars & Stripes užsienio rei
kalų žinovas dvejoja, ar bus su
teikta galimybė susitikti užs. rei
kalų min. Marshaliui su generalis
simo Stalinui Nuo šių dviejų 
pasikalbėjimo gali priklausyti ir 
pasaulio taika. Jei šis susitikimas 
įvyktų, būtų realus neaiškių 
Amerikos — Rusijos reikalų iš
siaiškinimas.'(S & S, 47.'3. 27.).

— Kinijos komunistai apiplėšė 
ir pravedė sabotažo veiksmus 
amerikiečių karo laivyno amunici
jos sandėliuose Kinijoje, užmuš
dami penkis jūrininkus ir šešio
lika sužeisdami žiauriose kovose, 
kurios tęsės daugiau kaip keturias 
valandas. (NYHT, 47. 4. 7.).

— Graikijos užš. reikalų mini
sterija pranešė, kad išvyksta į Ru
siją Sovietų ambasadorius Rodio- 
noff, trys jo sekretoriai ir kiti 
dešimt Sovietų ambasados narių. 
Aštuoniolika Sovietų ambasados 
narių pasilieka su charge d’ affai
res Cemiceff priešaky.

Ambasadoriaus atšaukimo prie
žastimi pranešama. — klaidingas 
pasikalbėjimo teksto su generalis
simo Stalinu atspausdinimas grai
kų spaudoje. (NYHT, 47. 4. 7.).

— Keturių didžiųjų pasaulio ga
lybių kariuomenių pasiskirstymas

čių išlikti gyviems per ateinantį 
penkerių metų laikotarpį.

Pagal jį, nusiminimo priežastis 
esanti ta, kad amerikiečiai esą 
gailestingi ir nenorį pirmieji' pa
naudoti atominę bombą.

Jis pataria JAV — bėms tuojau 
naudoti atominę bombą prieš bet-
kokią tautą, kuri atsisako leisti 
inspektuoti atomines įmones.

Earle mano, kad JAV turėtų 
mėginti sulaikyti rusus, tobulin- 
damos ir slėpdamos „baisiuosius 
naikinamuosius ginklus". JAV 
turėtų duoti jiems suprasti, kad 
pirmoji bomba, kuri sprogtų 
Amerikoje, reikštų kiekvieno Rusi
jos miesto sunaikinimą.

Earle yra buvęs JAV įgaliotas 
ministeris Austrijai ir Bulgarijai, 
jūrų karininkas ir Prezidento slap
tasis agentas Turkijoje karo metu. 
(S & S, 47. 4. 1).

— Senatorius Harry F. Byrd, at
sakydamas į senatoriaus Arthur H. 
Vandenberg pasiūlymą Graikijos 
— Turkijos pagalbos planą per
duoti Jungtinėms Tautoms pava
dino nerealiu. Tą planą jis apibū
dino, kaip leidimą Jungtinėms 
Tautoms išvystyti „veto akciją 
prieš kongresą" ir pridūrė": tai 
yra pasiūlymas veto teisei veto’.

Byrd sako, jei ši programa būtų 
perduota Jungtinėms Tautoms ir 
būtų Rusijos užvetuota, tai ir Jung
tinės Tautos turėtų būti peror
ganizuotos. (NYHT, 47. 4. 3.).

— Kanadas vyriausybė praneša, 
kad bendradarbiaujant "su JAV 
šiaurėje yra steigiama visa serija 
toli nusitęsiančių radaro stočių, 
kurios įjungiamos į apsigynimo 
planą. (S & S, 47, 3. 30.).

— Maskvos radijo, remdamasis 
Tasso žiniomis iš Varšuvos, pra
neša, kad pulk. gen. Korol Swier
czewski, Lenkijos tautos gynybos 
min. pavaduotojas, nekdi Sanok 
miesto buvo klastingai ukrainie
čių fašistų nužudytas.

Varšuvos spaudos žiniomis, 
Swierczewski ir trys jo pagelbi- 
ninkai buvo nužudyti, o kiti trys 
sužeisti atliekant inspekcinę ke
lionę.

Swiersczewski buvo Lenkijos 
darbininko sūnus, ilgą laiką ko
munistų kovotojas, šeimos narys 
ir tautos gynybos viceministeris. 
Sugrįžęs iš Ispanijos pilietinio

Profesinio dramos teatro „Aitvaro" 
gastrolės / ,

Anglų zonos profesinis dramos 
teatras „Aitvaras" š. m. balandžio 
viduryje atvažiuoja į Augsburgą, 
kuriame pademonstruos lietuviams 
A. Rūko veikalą „Bobulį ir Dun
dulį", Tai 3 — jų veiksmų nuti
kimas. Režisūra — Jurgio Šlekai
čio, įpavidalinimas — dail. An- 
driušio. Be to, šio dramos kolek
tyvo aktoriai yra paruošę ir 400 m. 
liet, knygos sukakčiai paminėti 
literatūros kūrinių koncertą, kuris 
įvyks taip pat šių gastrolių proga.

Baltijos Universitete (Pinne
berg b. Hamburg). — Šiomis die
nomis apleidžia Baltijos Univer
sitetą vienas jo steigėjų, rėmėjų 
ir didelis baltiečių bičiulis Uni
versiteto Pricipai Wtelfare Offi
cer Mr. Robert Riggle. .

Iš vykstančio jo garbei buvo su
ruoštas aktas, kurio metu buvo 
pasakyta daug nuoširdžių žodžių, 
įteikta keletas adresų ir kt. bū
dais pagerbtas išvykstantysis. Po 
to sekė meninė dalis, kurios me
tu dainavo Valst. Operos sol. VI. 
Ivanauskas ir smuikavo prof. 
St. Kairys. Be to. latvių studen
tų choras padainavo keletą dai
nų. Po programos Mr. Riggle su 
nepaprastu nuoširdumu padėko
jo visiems už bendradarbiavima 
ir pabrėžė, kad tokių malonių 
žmonių, kaip baltiečiai. vargu ar 
jam teks kada sutikti. Nuvykęs 
Amerikon, jis visur kels mūsų 
reikalą ir gins mūsų' bylą.

Vakare dar kartą buvo susi
rinkta bendrai vakarienei, kur 
jaukiai ir pakilioje nuotaikoje 
buvo praleistos paskutinės va
landos su mūsų didžiuoju Priė- 
teliumi.

— Miręs Baltijos Universiteto 
profesorius dr. Jurgis Krikščiūnas 
palaidotas š. m. kovo mėn. 28 d. 
Hamburgo Ohlsdorfo kapinėse.

Velionį palydėti susirinko' gau
sus būrys artimųjų, profesūros, 
studentų, bendradarbių ir idėjos

vidurio ir rytų Europoje šiaip at
rodo:
Vokietijoje: rusų — 400.000 vyrų 

britų — 350.000 „ 
amerik. — 150.000 „ 
prancūzų — 90.000 „

Austrijoje: rusų — 60.000 „ 
britų — 28.000 „ 
amerik. —’ 10.000 „ 
prancūzų — 12.000 „

Italijoje: britų — 35.000 „ 
amerik. — 28.000 „

Graikijoje: britų — 6.000 „ 
Lenkijoje: rusų — 250.000 „ 
Cekoslovak. rusų — 5.000 „ 
Vengrijoje: rusų — 10.000 „ 
Rumunijoje: rusų — 250.000 „ 
Jugoslav!joje> rusų — 8.000 ,, 
Bulgarijoje: rusų — 85.000 „ 
Albanijoje: rusų — 3.000 „

Sovietų pajėgos Europoje, neįs
kaitant pačios Rusijos, sudaro 
1.071.000 vyrų,- kitų trijų didžiųjų: 
britų — 419.000, amerikiečių — 
188.000 ir prancūzų — 102.000 — 
viso 709.000. Skaičiai tik apy
tikriai. (NYTOW, 47. 3. 30.).

— Atstovų rūmų neamerikiečių 
veiklai sekti komitetas pateikė 
patikrintų davinių, pagal kuriuos 
Amerikos komunistų partija esanti 
Rusijos vyriausybės agentas.

Komitetas išvardins ir 92 tipiš
kas, autentiškas ir paskiromis da
tomis direktyvas, gautas iš Mask
vos, kurios skatino komunistų ju
dėjimą JAV — bėse.

Pirmininkas J. Parnell Thomas 
pranešė reporteriams, kad šis 
pranešimas įrodo, kad nebėra jo
kios abejonės, jog komunistų par
tija Amerikoje yra Maskvos, penk
toji kolona.

Raporte sakoma: „Mes turime 
pripažintj, kad veikloje prieš ko
munizmą turime naudoti tuos pa
čius būdus kaip ir prieš plačiai 
pasklidusį revoliucinį judėjimą, 
diriguojamą iš svetimos vyriau
sybės". (S & S, 47. 3. 30.).

draugų. Prie kapo duobės atsi
sveikinimo žodžius tarė profesū
ros, studentijos, tremtinių organi
zacijų atstovai, viso net 14 asme
nų.

Vos supiltą kapą papuošė lai
kinas ąžuolinis kryžius ir daugy
bė vainikų (21), kuriuos prisiuntė 
universitetai, LT B CK, C B K, 
BALF-as, buv. Pienocentras, dot- 
nuviečiai, liet, liaudininkai, liet, 
socialdemokratai ir kt. lietuviško
sios visuomenės sambūriai.

Su a. a. profesoriaus mirtimi 
Baltijos Universiteto Žemės ūkio 
Fakultetas neteko vieno žymesnių 
dėstytojų, o tremtinių bendruo
menė ir visa tauta didelio tėvy
nės mylėtojo ir kultūrininko.

— A —

Mūnchenas. — Kovo 30 d., Ver
bų sekmadienį, Mūncheno-Frei- 
manno lietuvių stovykloje įvyko 
vietinių studentų suorganizuotas 
a. a. prezid. Aleksandro Stulgins
kio ir prof. Stasio Šalkauskio mi- 
nėjimas-akademija. Po rytinių 
pamaldų (10 vai.) stovyklos ko
plyčioje, sekė popietinė akade
mijos dalis. Apie Aleksandrą 
Stulginskį, Lietuvos Respublikos 
prezidentą, paskaita laikė Vin
cas Šmulkštys, gi prof. St. Šal
kauskio asmenybę, iškeldamas jo 
kaip filosofo, pedagogo ir visuo- 
meninko bruožus, apibūdino 
kviestinis svetys dr. Kazys Gir
tautas, nesenai pradėjęs docen- 
tauti Erlangeno universitete. Po 
paskaitų sekė muzikinė-literatū- 
rinė dalis, kurios atlikėjai buvo 
poetas Kazys Bradūnas ir sve
čiai solistai iš Augsburgo: Sta
sys Baranauskas (tenoras) ir An
tanas Paukštys (baritonas).* So- 
b’stamas akompanavo šios sto
vyklos gyventojas prof. D. Kon- 
radi. Rimtai ir vykusiai organi
zuota šios akademijos programa, 
susilaukusi kelių šimtų klausy
tojų, iššaukė juose gyvą susido
mėjimą ir malonia padėką aka
demijos organizatoriams ir atli
kėjams. \ Dalyvis.
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Red. V. Gerulaitis 
Kempteno Šarūnas laimėjo, bet..

(Iš sporto šventės Kemptene)
Kovo 29—30 d. d. Kemptene 

YMCA-YWCA rūpesčiu buvo su
rengta, didesnė sporto šventė. 
Kempteno stovykliniame gyveni
me ši šventė buvo šviesi proš
vaistė, gera pradžia į pavasarį 
prasidedančius mūsų sportinius 
įvykius. Programoje buvo krep
šinis, tinklinis, stalo tenisas ir 
šachmatai. Kaip paprastai, krep- • 
šinis patraukė didįjį visų dėme
sį. Ir buvo ko pasižiūrėti. Lietu
vių žaidrkų pranašumas prieš-ki
tus Baltijos atstovus dar kartą 
susilaukė visuotinio pripažinimo. 
Iš stipriųjų kitataučių komandų 
Kemptene dalyvavo Darmstadto 
latvių Cursa. šiuo metu vienas 
iš iškiliausių latvių vienetų vaka
rinėse zonose. Be to, dalyvavo 
Kempteno latviai ir estai, bet jie 
žymesnio vaidmens neturėjo. Be
je, ir Darmstadto latviai nedaug 
ką pešė ir - iškrito pat pirmose 
rungtynėse prieš Kempteno GSK.

Išsirikiavus visiems dalyviams, 
šventės atidarymo proga žodi ta
rė amerikiečių karinės valdžios, 
UNRRA ir YMCA-YWCA aukš
tieji pareigūnai, ir buvo pradė
tos krepšini‘6 žaidvnės.

Iš pradžių susikibo Kempteno 
GSK ir Darmstadto latviai. Pa
sekmė ilgą laiką svyravo, bet pa
ti baigmė buvo palenkesnė gele
žinkelininkams. kurie išplėšė 
džiugia pergalę (28—23 (9—11). 
Pergalės taškai: Racevičius (14), 
Sventickas- (7), Panavas (3), Ma
kauskas (2), Krutulis (2).

Toliau Kempteno Šarūnas be 
didesnio Įsitempimo laimėjo 
prieš Kempteno estus 71—19 
(41—6). Priešininkai nebuvo stip
rūs, ir išarūniečiams nebuvo rei
kalinga per daug eikvoti savo 
pajėgumo: jie sužaidė daugiau 
parodomąsias rungtynes. Taškai. 
Varkalą (20), Norkus II (12), Nor
kus I (10), Bagdonas (8), Puzi
nauskas (8), Duliūnas (7), Andru
lis III (4), Andrulis II (2).

Trečiose pirmosios dienos rung
tynėse teko susipažinti su pasku“ 
tiniaisiais mėnesiais išgarsėjusiu 
Scheinfeldo Kovo r—» 
Susiliejus kai kuriems buv. Mun
ch eno Gintaro ir Scheinfeldo-Vy- 
ties žaidikams, susikūrė aukšto 
pajėgumo krepšinio kolektyvas 
nauju vardu-Scheinfeldo Kovas.

' Jo pasiekimai prieš kitas stiprią
sias lietuvių komandas ir prieš 
daugį amerikiečių kariu ekipų, 
nuskardeno per visas stovyklas. 
Pirmose I Kemptene rungtynėse 
schemfeldiečiai be didelio rū-. 
pėsčio įpylė Kempteno latviams 
70—35 (28—11). Taškai: Birutis 
(20), Gružauskas (19), Grybaus
kas (12),. Lauraitis (8), Gailius (4), 
Jokūbaitis (4), Ginčauskas (3).

Antrąją dieną žaidė. Scheinfel
do Kovas-Kempteno GSK. šis 
susitikimas pateikė įdomesnė 
kovą, nors GSK atkakliau prieši
nosi tik pat pradžioje, o vėliau 
sugniužo. Kovas laimėjo 69—32 
(27—13). Savo greitu, produktingu 
žaidimu ir ypatingai tiksliais 
metimais koviečiai užpleškino 
neeilinę pasekmę ir galutinai įti
kino, kad tai komanda „par ex
cellence“. Žinoma, pažangai ribos 
neužbrėžė, bet jau tai, ką ko- 
viečiaii Kemntene rodė, pakanka, 
kad juos būtų galima iškelti į 
apylygias gretas su Kempteno 
Šarūnu. Taškai: Scheinfeldo Ko
vas: Lauraitis (18), Grybauskas 
(16), Gružauskas (14), Birutis 
(10), Jokūbaitis (6), Ginčauskas 
(3), Gailius (2), Kempteno GSK:, 
Krutulis (11), Sventickas (10), 
Racevičius (8), Panavas (2), Ma
kauskas (1).

Be to, Kempteno Šarūnas įvei
kė atkakliuosius Kempteno lie
tuvių gimnazijos auklėtinius 67— 
36 (27—17). Reprezentantams ne
buvo lengva, ir jaunieji gimna
zistai nesidavė lengvai išžaidžia- 
mi. Pav., esant pasekmei 7—26, 
gimnazistai įstengė pasekmę ap- 
švelninti iki 17—26. Iš jaunųjų 
tenka laukti gerų žaidikų. Taš
kai: Kempteno Šarūnas: Varkala 
(22, Norkus II (14), Norkus (7), 
Puzinauskas (6), Andrulis III (6),

Mackevičius (5), Bagdonas (4), 
Duliūnas (3); Gimnazija: Šlepetys 
(9), Ringys (8), Pabedinskas (7), 
Murauskas (6), Gilys (6).

Tuo būdu buvo išaiškinti abu 
baigmininkai, priešininkai, verti 
vienas 'kito. Prieš šią dvikovę 
nublanko visa, kas buvo anks
čiau, ir ne tik Kemptene maty
ta. Susikovė du didžiūnai, ir ne
buvo aišku, kam atiteks taip 
svarbi pergalė. Jei Kempteno 
penketukas žibėjo savo techniš
ku išbaigtumu, tai svečiai de
monstravo labai greitą ir produk- 
tvyų žaidimą. Šiaip ar taip, tai 
nebuvo eilinės rungtynės, ir dau- 
.giau panešėjo į Europos pir
menybių baigmę Ženevoje ar į 
universitetines amerikiečių pir
menybes.

Pirmosios 10 minučių davė ly
gią .pasekmę 9—9, nors daugiau 
vedė Kovas ir tik pabaigoje Nor
kus I išlygino. Po to Šarūnas pa
tempė iki 16—11, ir svečiai te- 
suskubo sušvelninti iki 13—16. 
Taip ir baigėsi pirmasis kėlinys.

Antram kėliny Scheinfeldo vy-’ 
rai užplėšia iki 19—18. bet vė
liau šeimininkams geriau vyksta 
— jie sukala ilki 27—įl. Lieka 
4 min. Šarūnas sąmoningai delsia, 
susilaukia iš žiūrovų replikų, o 
Scheinfeldas kaupia paskutines 
pastangas, prisiveja iki 25—27. ir 
čia neprityręs laikininkas švil
pia pabaigą — ir tuo metu, kai 
kamuolys buvo už aikštės ribų ir 
Scheinfeldas turėjo mesti Užribį. 
Liko nedaug sekundžių, ir kas 
žino, jei... Bet šį „Jei“ teko ati
dėti kitai progai. Šiomis rungty
nėmis Scheinfeldo vyrai tvirtai 
kibo į nenugalimąjį Šarūną, ir jam 
reikia susirūpinti, jei ir toliau 
nori vyrauti.

Taškai: Kempteno Šarūnas: 
Norkus II (11), Norkus I (7), 
Bagdonas (5), Puzinauskas (2), 
Mackevičius (2); Scheinfeldo Ko
vas: Grybauskas (12). Birutis (8), 
Lauraitis (4), Gružauskas (1), Gai* 
liūs (0). Šarūnas žaidė, aftrodd, 
savo pagrindiniu penketuku, jo 
nekeitė. Birutis iš 8'tšk. 6 tšk. 
pasiekė iš baudų.

Tinklinio žaidynėse lietuviai 
nedalyvavo. -Stalo tenise lietu
viai pirmavo: -
Andrulis III prieš Duliūną (abu 
Kempteno Šarūnas), o dvejetą — 
Duliūnas-Andrulis III prieš Nor- 

penketuku. kų H-Osteiką (visi kemptenie- 
*čiai).

Šachmatuose lietuviai su estais 
sužaidė 4—4; pralaimėjo prieš 
latvius 3, 5—4, 5 ir pirmą vietą 
užleido estams, 
įpylė 6—2.

Po sportinių 
jungtinis visų 
kraštų koncertas. Prieš jį buvo 
apdovanoti laimėtojai.

K. Čerkeliūnas

siųsti žaidikų .sąrašus! (vardas, Anketas prašoma siųsti per sa- 
pavardė, amžius) LT sporto ir fi- vo įgaliotinius arba stačiai C. V. 
zinio auklėjimo org. komiteto reikalų Vedėjui — P. Sniegaičiui. 
reikalų vedėjui V. Jeršovui, Visais kitais reikalais kreiptis į 
(13b) Augsburg-Hochfeld. Lithua
nian Committee. Tos stovyklos, 
kur klubų ar komandų nėra ir 
kur tai galima padaryti, prašo
mos taip pat sukrusti ir užsire
gistruoti. Žinias prašome skubiai 
siųsti, nes netrukus vyr. krepši
nio komitetas numato platesnio 
masto žaidynes ir pirmenybes. 
Pastebima, kad žaidikai negali 
būti registruoti dviejose ko
mandose.

Reikalų Vedėją aukščiau nurody
tu adresu.

ARPK S-gos Centro Valdyba

Iš JAV gauti laiškai sekan
tiems asmenims: 1. Veronikai 
Katilienei ir 2. Borai Sidabrie
nei. Laiškai randasi L.RK. Vyr. 
Valdyboje, Reutlingen, Leder- 
str. 94.

Atsiusta paminėti
Alė Rūta-Nakaitė. BE TAVĘS; 

Poezija. Stuttgart 1946. Leidėjas 
Antanas Urbonas. 132 puslapiai. 
Kainai 6 RM.

Vincas Jonikas. TRYS MARGI 
LAIŠKELIAI. Pirmoji eilėraščių 
knyga. Išleido Povilas Abelkis 
Freiburge. Iliustravo dail. A. Do- 
cius, 80 psl. Kaina nepažymėta.

MCMXLVI — MCMXLVII. Iš
leido Lanau lietuviai vaidintojai. 
Redagavo K. Veselka. Iliustruota, 

i Leidinys Hanau teatro • metinėms 
; paminėti.

ATŽALYNAS. 6 atvirukai. Iš
leido Hanau lietuviai vaidintojai.

ARIRATYJE, Nr. 2 (15). Infor
macinis biuletenis. Itzehoe. Spaus- 

; dinta rotatorium.
J. Beržinskas, J. Beržinskas, V. 

Minkūnas. ANGLIŠKAI - LIETU- 
VIŠKAS-VOKIŠKAS ŽODYNAS. 

‘ Dalis II. M — Z. Rosenheim — 
į Mūnchen 1946. J. ir J. Beržinskų* 

leidinys. 705 psl. Kaina nepažy- 
. mėta.

P. Tulpė KALNŲ DVASIA ir 
’ kitos novelės, Freiburgas, 1946 
’ metai. Iliustravo R. Berauer . ir„ 

Docius, 206 psl., leidėjas ir kai- 
’ na nepažymėta.

Vincas Kudirka SATYROS, 
’ 1947 m., L. T. B. Gunzenhausenp 
’ skyrius, technišką spaudos darbą 
" atliko Br. V. A. P. Šulaičiai, Gun- 
. zenhausen 214 psl.. Kaina 5 RM. 
1 LATVIAN POETRY, an An- 

, . .. ’ thdlogy of Latvian Lyrics Į in vienetą _ laimėjo English versjons Including’the 
Story of Latvian Poetry with 
Sidelights on the History of Lat
via, by Prof. J. Burtnieks. Com
piled and Edited by Arturs Bau- 
manis, 1946, Augsburg, 133 psl. 
Kaina nepažymėta.

TAUTAS DZIESMU IZLASE. 
sastadijis Arturs Baumanis. 
Augsburg, 1946, 128 psl. Kaina 
nepažymėta.

AKTUALIOSIOS INFORMA
CIJOS, 50(524)—67(541) Nr. Nr. 
III metai 1947 m. kovo mėn. 
3d. — 1947 m. kovo mėn. 24 d. 
Leidžia Seedorfo Liet. Vyr. Ge-, 
rovės Komitetas. Redaguoja L. 
Pilipavičius. Išeina kasdien be 
šventadienių, 
rium.

kurie . latviams

varžybų įvyko 
trijų Baltijos

Krepšininkų registracijos reikalu
Visi sporto klubai, turi krep

šinio komandas, yra prašomi pri-

Pranešimai
■ Išeina žurnalas „Aidai“

Artimiausiu metu išeina naujas 
mėnesinis kultūros žurnalas ,Ai
dai". Užsakymo reikalais prašoma 
kreiptis: „ Aidai" — Augsburg- 
Hochfeld, Baltic DP Camp.

Paskiro numerio kaina RM 6.— 
Žurnalas 48 pusi. 30X21. Platin
tojams duodama 7% nuolaidos. 
Kreditan nesiunčiamas. Stovyklų 
platintojai prašomi pranešti pagei
daujamą gauti egz. skaičių. Žur
nalo tiražas labai ribotas-

Už anksčiau ėjusį „Aidų" žur
nalą prašome atsiskaityti betarpiai 
su ankstyvesniuoju leidėju dr. V. 
Bieliausku, Mūnchen 23, Dresch- 
str. 5. i

„Aidų" redakcijos adresas: Mūn
chen 27, Lamontstr. 21, Litauisches 
Komitee.

„Aidų“ Administracija

POLITINIŲ KALINIŲ REIKALU 
(Pranešimas) t

Palitinių kalinių registravimas 
ir aprūpinimas pažymėjimais 
vyksta ir toliau prie ARPK S-gos 
Centro Valdybos. Kartu su pa
žymėjimų išdavimu yra surištas

kreiptis į „Sudavijos“ leidyklą: 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp, 
Bl. 10 — 24.

Knygų leidykla „Sudavija“

Pranešu, kad „Melbourn“ sto
vykloje, Stuttgart, Bad Cannstadt, 
Ringelgartenstr. 109, pagal Pu
blications Control Officer leidimą, 
veikia knygų bei laikraščių par
duotuvė. Vedėja p. Lasauskienė. 
Laikraščių administracijas ir kny
gų leidyklas prašau siuntinėti sa
vo leidinius platinimui.

Savininkas Juozas Kapočius

— Matildos Norkūnienės vardu 
yra gauti iš USA du laiškai. At
siimti LTB Ravensburgo Apylin
kės Komitete, Herrenstr. 41, arba 
pranešti savo adresą, 
siuntėjas yra J. Žebrys.

Laiškų

S. m. balandžio mėn. 20 d. šau- 
. kiamas lietuvių stovykloje Hanau 
. visų zonų lietuvių amatininkų ir 

darbininkų atstovų suvažiavimas.
Prašau visus lietuvių stovyklų 

komendantus ir komitetų pirmi
ninkus leisti pravesti stovyklose 

’ amatininkų ir darbininkų susirin
kimus, kur būtų išrinktas nuo 
10 — 20 žmonių vienas (1) atsto
vas suvažiavimui, suteikiant įga- 

‘ liojimus. Vykstantieji į suvažia
vimą prašomi pasiimti po vieną 

, antklodę ir maistą.
Amatininkų ir darbininkų 

laikinoji Atstovybė

Spausdinta rotato.

i Sąjungos narius.

MIELI KOOPERATININKAI
Visiems kooperatyvams rūpi

miems klausimams aptarti, koo
peratyvų veiklai derinti it pasi- 
informuoti Lietuvių Vartotojų 
Bendrovė „Koperatyvas“, Schein
felde, išnaši iniciatyvos sušaukti 
kooperatyvų atstovų bei koope
ratininkų suvažiavimą. Suvažia
vimas šaukiamas 1947 m. balan
džio mėn. 25 ir 26 dienomis 
Scheinfeld’o lietuvių stovykloje 
(tarp Wiirzburg’o — Nūmberg’o 
gelež. stotis Mąrkt Bibart).

Dienotvarkę 'siūlytume tokią: 
1) Suvažiavimo atidarymas. 2) 
Prezidiumo sudarymas, 3) Pa
skaita „Kooperacijos vaidmuo 
atstatysimos Nepriklausomo^ Lie
tuvos ūkio atstatyme“, 4) Inicia
torių pranešimas, 5) Pasisakymai 
iš vietų, 6) Kooperatinio centro 
steigimo klausimas ir 7) Suma
nymai.

Atstovais į suvažiavimą kvie
čiama po vieną nuo kiekvienų 
50 narių (nuo. nepilnų 50 narių 
taip pat. 1 atst.j jau veikiančių 
kooperatyvų ir po 1 atstovą nuo 
besiorganizuojančiu.

Apie dalyvavimą suvažiavime 
ir atvykstančių atstovu skaičių, 
o taip pat anie kitus pageidavi
mus bei pasiūlymus del dieno
tvarkės ar bendrai suvažiavimo, 
prašome mus painformuoti raš
tu iki š. m. balandžio jmėn. 22 ' 
d. šiuo adresu: 
13a Scheinfeld., 
ger.

..Koperatyvas“.
Litauisches La-

Scheinfelde 
tojų B—vė

Lietuvių Varto- 
„Koperatyvas“

ATITAISYMAS
„Žiburiu“ Nr. 13 atspausdinta, 

kad br. Šulaičių leidvkla Gun- 
zenhausene numato išleisti ang-. 
lų-lietuvių ir lietuvių-anglu kal
bos žodvna. Turi, būti: leidvkla 
baigia spausdinti J. Paškevičiaus 
............ kalbos vadovėlį (su

Mūsų išleista J. Paškevičiaus 
Vokiečių kalbos Gramatika iau 
visa išplatinta. Esant vokiečių 
kalbos vadovėlių paklausai, mū
sų leidykla baigia spausdinti to Vokiečių 
naties autoriaus paruošta Vo - gramatika); ir pradėjo spausdinti 
kiečių kalbos vadovėlį (su gra- J. Paškevičiaus lietuviškai - vo- 
matiika). Suinteresuoti prašomi kiečių kalbos žodyną.

ir priėmimas , 
Dėlto prašoma pasiskubinti pri
siųsti anketas, kas jų dar nėra 
prisiuntęs.

Vietose, kur Sąjungos narių 
skaičius susidaro ne mažesnis 
kaip penki asmenys, sudaromi 
skyriai ir išrenkamas seniūnas. 
Tuo tarpu C. V-bai žinomi 7 se
niūnai. Kadangi seniūnas yra ry
šininkas .visais reikalais su C. 
V-ba, dėlto prašoma, sudarant 
skyrius per įgaliotinius infor
muoti, kas jam vadovauja.

Zonų — sričių įgaliotiniai Po
litinių Kalinių reikalams yra:
1. Anglų zonai — -C. V. narys 

Jonas Rimašauskas, 22a 
Ober Kassel b. Bonn. Magda- 
lenenstr. 8.

2. GroB Hėsseno sričiai — Jonas 
Grigolaitis, 16 Hanau, DP 
Camp 554.

3. Bavarijos sričiai — C. V. na
rys Povilas Žičkus. 13 b 
Augsburg-Hochfeld. DP Camp.

4. Wurttembergo sričiai — S-gos 
C. V. Reikalų Vedėjas Petras 
Sniegaitis, 14a Stuttgart, 
Bad Cannstatt, Taubenheim- 
straBe 57.

Paieškojimai
4262. Žinantieji apie mano bro

lį Vytautą Ropę, gim. 1927 m., 
prašau pranešti Hanau Lietuvių 
Komitetui.

4263. Bronius Gaižauskas, — 
Montevideo calle Rio de Janeiro 
4001. cerro. Uruguay — ieško sa
vo brolių Vlado, Kazimiero. Sta
sio ir Antano Gaižauskų.

4264. Amerikos karys, Stanly 
Goy, Munich, Lohengrinstr. 43, 
ieško savo dėdės Tamulevičiaus 
(ir tetos Markonis (merg. pa
vardė).

4265. Prošoma atsiliepti Helen 
Treiderytę, gyv. Kaune, paskuti
nis adresas Bamberg, Hainstr. 
18. Prašome atsiliepti į L. R. Kry
žių (14b) Reutlingen, Lederstr. 94.

4266. Uršulė Garlaučienė, gyv. 
4437 So Artesian Av.. Chicago 
32 Ill, USA. ieško savo brolio 
Juozapo Sedžio.

4267. F. Valys, gyv. Lands- 
krona, Cittadellet, Sweden, ieško 
savo giminaitės Romos-Stanis- 
lovos Viečaitės. kil. iš Joniškio, 
Šiaulių aps., apie 18 m., gyvenusi 
netoli Vienos.

4268. Balčiūnienė Emilija, gyv. 
115 Ames St. Brockton. Mass., 
ieško Juozo Narbuto (sūn. Anta
no) gim. Biržų aps., Krinčino 
vals., Trečioniu km. ir Bakšio, 
gyv. Biržai. Vilniaus 43.

4269. Cerniukas Adolfas, gyv. 
Papenburg-Ems. Kirchstr. 73, 
ieško Vilko Eduardo. Vilkienės 
Onos ir giminių.

4270. Karo pabėgėlio Aleksie- 
jūno Alfonso, gyv. Kaime, gi šiuo 
metu Campo dei Profughi. Ca
serma Artigleria, Reggio Emilia. 
Italy, yra ieškomi šie asmenys: 
brolis Aleksiejūnas Antanas, gyv. 
Vilijampolėj; ZelenkevičiusLeo
poldas, buv. paskt. laiku Ost- 
sudetenland; Griškevičius Vla
das, paskt. laiku buv. Berlyne: 
Gudaitis Juozas, gyv. Erfurte.

4271. Karo pabėg. Malkevičius 
Adolfas, gyv. Catnno dei Profu- 
ghi, Caserma Artigleria, Reggio 
lEmiiia, Italy, ieško savo arti
mųjų: (iš Nevarėnų) Statkienės 
Julės, Statkučių-Jadvygos ir Ja
ninos, Sapaitės Elenos.

17. UNRRA’os PAIEŠKOJI
MŲ . ĮSTAIGA, AROLSEN 
prie KASSEL’io. IEŠKO ' 
SEKANČIŲ ASMENŲ:

LAŽAUNINKAS Juozas, 54 metų, 
gyv. Vilkaviškis;

LAŽAUNINKIENĖ Lucija, 37 me
tų, gyv. šakiai;

LEMANTAS Augustinas, 43 me
tų, gyv. Vilkaviškis;

LENGVENIS Kostas, 29 metų, 
gyv. Šiauliai;

LENGVENIS Stasys, 23 metų, gyv. 
Šiauliai;

LENGVENVTĖ Genovaitė, 21 me
tu, gyv. Šiauliai;

LEONAVIČIUS Stasys, 37 metų, 
gyv. Kaunas;

LEŠCIAUSKAITYTĖ Albina, 
metų, iš Ostpreussen;

LEŠCIAUSKAITYTĖ Aldona, 
metų, iš Ostpreussen;

LEŠCIAUSKAITYTĖ Aksena, 
metų, iš Ostpreussen;

20

20

27

ŠIUGŽDA Jonas, 27 metų;
STUSKIENĖ Petronėlė, 34 metų;
SIVCOV Georges, 54 metų, iš Pa

ryžiaus, 15,14 rue įvare;
SKAISGIRYTE Magdalena, 37 

metu, iš Vilniaus;
SKAISKORYS Vincas, 45 metų, iš 

Kauno;
SKRANDŽIUVIENĖ Marija, 23 

metu, iš Vilkaviškio;
SKRITULSKIENĖ Viktorija, 40 

metiį, iš Marijampolės;
SMALIENE Stasė Tamasevičiūtė, 

40 metų, iš Stralsund;
ŠMITIENĖ Emma, 47 metų, iš 

Seefeld ūber Kolberg;
SMULKEVICIENĖ Petronė, 79 

metų, iš Sakių.
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J. Butėnas

Gen. de Gaulle ar Thorezas?
Kovo 30 d. Brunevaly, nedide

lėj vietovėj prie Atlanto, gen. de 
Gaulle pasakė kalbą, su kuria 
Prancūzijoje prasidėjo didelė po
litinė audra. Bendrajame tarp
tautinės raidos fone toji audra 
yra kur kas daugiau kaip Pran
cūzijos vidaus reiškinys: ji yra. 
galima sakyti, akivaizdi pradžia 
Vakarų ir Rytų kovos dėl Pran
cūzijos.

Dvejetas pokario metų paro
dė, kad Prancūzijos atsigavimas 
nebuvo toks, kokio laukta, ūki
nė bei finansinė pusiausvyra vis 
neatstatoma. Už jūrinėse imperi
jos teritorijose—Indokinijoj. Ma
dagaskare — kyla pavojingi ne
ramumai, grasiną išdraskyti pa-

Gen. de Gaulle, šiuo metu vėl 
pradėjęs politinę veikla

ti imperijos pastatą. Tų sunkumų 
akivaizdoje prancūzų tauta sto
vi nevieninga, politinių aistrų 
suskaldyta. Kone dvejus metus 
trukusi kova dėl konstitucijos 
pasibaigė blankiu kompromisu, 
kurio vaisius — Ketvirtoji Res
publika — pasirodė teikianti 
pernelyg palankias sąlygas ek
scentrinių jėgų veikimui. Pran
cūzuose jau dažna girdėti balsų, 
kad kai kurios tų jėgų tarnauja 
veikiau kieno kito, bet ne pačios 
Prancūzijos interesams. Žymi 
prancūzų opinijos dalis užaliar- 
muota savųjų komunistų politikos 
Indokinijoj ir Madagaskare, kur 
atviro sukilimo mastą pasiekusių

neramumų pagrinduose aiški ko
munistinių kurstytojų ranka. Tų 
aplinkybių aiškinimasis prancūzų 
parlamente buvo porą sykių pri
vedęs prie muštynių. Kita vertus, 
komunistai balsingai kalba apie 
„reakciją“, kuri tarnaujanti tarp- 
tutiniam kapitalui ir sąmoningai 
kenkianti „demokratinės darbo 
liaudies“ interesams. Prancūzų 
visuomenėj aiškiai formuojasi 
dvi priešiškos stovyklos — ko
munistinė ir antikomunistinė, ir 
po žodinės jų dvikovės paviršium 
rusena realaus jų susidūrimo pa
vojus.

Brunevaly gen. de Gaulle teiš
tarė vos porą sakinių apie vi
suomenines Prancūzijos negero
ves. Jis prirpinė prancūzų rezi
stencijos dvasią ir skelbė, jog 
„ateina diena, kada reikės mesti 
nevaisingą žaidimą ir reformuoti 
blogai pastatytą (konstitucini) 
pastatą, kuriame tauta pasiklys
ta, lo valstybė save diskvalifi
kuoja“.

Gen. de Gaulle šiais žodžiais 
aiškiai pasisakė prieš dabartinę 
Prancūzijos konstituciją. Bet 
tiems jo žodžiams savotišką ak
centą davė entuziastiškas 50.000 
klausytojų minios šauksmas „de 
Gaulle į valdžią!, o ketvirtosios 
Respublikos šulus išgąsdino dau
gelio aukštų kairių — tarp jų ke-' 
lių generolų bei admirolų — da
lyvavimas Brunevalio iškilmėse. 
Komunistų partija tą gen. de 
Gaulle pasirodymą palaikė „vie
no asmens iššūkiu Ketvirtajai 
Respublikai“ ir pasiskelbė pasta
rąją visomis jėgomis ginsianti. 
„Nėra abejonės, kad mūsų demo
kratinė respublika atsidūrė pavo
juje“, šaukė prancūzų komunistų 
organas „Humanitė“. „Tą pavojų 
sudaro įvairiaspalvės reakcijos 
manevrai, reakcijos, kuri, jei ne- 
apsižiūrėsim, susitelks apie re
vizionistinę Brunevalio progra
mą“. Kitas prancūzų komunistų 
laikraštis „Franc Tireur“. rašė: 
„Gen. de Gaulle labai rūpestin-« 
gai parengė savo manevrą ... 
Apie savo atkaklia asmenybę jis 
nori visus buvusiuosius slapto
sios armijos kovotojus suburti 
tiksliai numatytam veikimui, ku
rio valanda turi tuoj išmušti. 
Brunevalis buvo pradžia. Strass- 
burgas — pirmasis etapas. Po 
Strassburgo numatyti kiti eta
pai . .“ Lyg iliustracijai „Huma- 
nitė“ tuoj po Brunevalio pra-

Užsienio reikalu ministerial Maskvoje: Bevin, Marshall, Molotov ir Bidault

Augsburgo miesto centre. Einąs pagrindine miesto gatve tramva
jus Nr. 4 yra patogi susisiekimo priemonė Hochfeldo ir Haunstet- 
teno lietuviams. A. V. Vilčiausko nuotr.

dėjo skelbti pikantiškus „prane
šimus“ apie pogrindinį prancūzų 
„reakcijos“ ginkavimąsi...

Dar prieš de Gaulle pasirody
mą j balandžio 6 ir 7 d. d. Strass- 
burge keletas faktų paryškino, 
apie ką iš tikrųjų eina reikalas. 
Tuoj kitą dieną po gen. de Gaulle 
kalbos Brunevaly prancūzų min. 
pirm. Ramadier kalbėjo apie 
prancūzų „susitelkimą apie vie
ną idėją, o ne apie trumpalaikę 
vieno žmogaus didybę“. Jis, 
atrodo, išreiškė tą sutaikinimo 
troškimą, kuris praeitą rudenį 
daugelį dorų prancūzų pastūmė
jo nepaklausyti gen. de Gaulle 
opozicijos ir sutikti su kompro
misiniu ir dėl to netobulu kon
stitucijos projektu. Tada, atsime
nam, tūlas ne tik prancūzas, bet 

*ir užsienietis stebėtojas drįso 
spėti, jog konstitucijos nepriėmi
mas būtų ligi pavojingo įtempi
mo (įkaitinęs komunistų ir an- 
tikomunistų priešiškumą, Kon
stitucijos priėmimas buyo laiko
mas tarytum ventiliu tam įtem
pimui sumažinti, tikintis, kad jam 
atslūgus vėliau bus galima nor
malios procedūros būdu pasiekti 
reikalingos revizijos. Buvo tiki
ma, kad Prancūzijos idėja apra
mins aistras ir pastūmės prancū
zus rasti bendro kūrybinio darbo 
bazę. Tą idėją ir priminė Ra
madier, iškeldamas ją aukščiau 
kad ir daug nusipelnusio vieno 
asmens didybės. "Prieš „vieno as
mens“ primatą pasisakė ir ko
munistai, turėdami galvoj gen. 
de Gaulle; tačiau po kelių dienų 
masiniame jų mitinge Velodrome 
d’Hiver, Paryžiuj, raudonoji mi
nia šaukė „į valdžią Thorez!“, 
tuo būdu pasisakydama taip pat 
už vieną asmenį. — beje ir už 
idėją, bet ne už visuotinę Pran- 
cūžijos idėją, galinčią apjungti 
visus prancūzus, o už komunisti
nę idėją, visiems žinomu būdu 
išplaukiančią iš svetimos valsty
bės siekimų. Prancūzams pama
žėle pradėjo aiškėti, kad gen. de 
Gaulle ir Thorezo vardai jiems 
tampa simboliais dviejų griežtai 
vienas antram priešingų receptų, 
pagal kurių vieną galutinėj są
skaitoj bus apsprendžiamas Pran
cūzijos likimas.

Strassburge balandžio 6 ir 7 d. 
d. gen. de Gaulle buvo dar aiš
kesnis. Jis dar žvarbiau kritika
vo konstituciją, kurios sukurto

jos ir komunistinio Rytų totaliz- 
mo varžytynės dėl Europos. Nes 
Graikijos likimas nėra atsietas 
nuo visos Europos likimo, o 
Prancūzija tebėra vienas iš pa
grindinių Europos kontinento šu
lų. Britų atstovas Saugumo Tary
boj sir Alexander Cadogan ba
landžio 7 d. pareiškė, jog esa
ma pavojaus, kad artimiausiomis

ji sistema įklampinusi prancūzų 
valstybės vežimą į neišbrenda
mą balą. Jis įspėjo, kad dabar
tinė sistema privesianti Prancū
ziją prie anarchijos ir įstumsian- 
ti į pavojų pačią Prancūzijos ne
priklausomybę. Gen. de Gaulle 
Strassburgo kalbų akcentas bu
vo ant Prancūzijos nepriklauso
mybės. „Natūralioj JV ir S-gos 
rivalizacijoj“ Prancūzija turinti * savaitėmis Graikija gali pasida- 
išlikti nepriklausoma, tačiau ji 
turinti išlikti ir kaip Vakarų pa
sauliui priklausanti valstybė, su 
kuriuo ji eitų išvien eventualios 
naujoj agresijos atveju.

Prancūzija turi priklausyti Va
karams, nes tik tada ji galės bū
ti nepriklausoma: šiuo šūkiu 
prasidėjo pirmasis, anot „Franc 
Tireur“, de Gaulle kampanijos 
etapas. Tas prancūzų komunistų 
organas bus turėjęs pagrindo, sa
kydamas, kad de Gaulle akcija 
buvo apgalvota ir parengta: ji 
prasidėjo kaip tik tuo momentu, 
kai su Trumano kovo 12 d. kal
ba prasidėjo Vakarų demokrati-

ryti svetimųjų intervencijos au
ka. Šitokio netikrumo atmosferoj 
prancūzų vidaus politikos kova 
yra daugiau negu idomi iš šalies 
stebėti: ji yra Europai gyvybinio 
aktualumo reiškinys.
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