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Mylėk prabočių kapus garbingus. 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs. 
Mylėk tuos amžius vardais gar

singus.
Kurie išugdė tautos galiūnus.
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ATPLĖŠTIEJI
perjautriai buvo pasakyta ir raš
tu fiksuota suvažiavusių. Mes 
aiškiai skiriame dvejopus išskry- 
nintuosius — priklausančius prie 
lietuvių bendruomenės ir netu
rinčius teisės prie jos priklau
syti. Kas yra pirmosios katego
rijos, nusakyta tremtinių bend
ruomenės statute. Tu žodžių ne
kartojant galima tik pažymėti, 
kad absoliutinė dalis pašalintųjų 
yra tremtinių bendruomenės na
riai. Jų mes neišsižadėjom ir ne- 
išsižadėsim. Atitinkamos įstaigos 
memorandumais ir kitais raštais 
įrodinėjo absurdiškumą kriteri
jaus, kuriuo daugiausia buvo 
pašalinta iš DP, - zonos pakeitimo 
kriterijaus. Įrodinėjo, kaip kiti 
kriterijali (repatriantų, kolabo
rantų, tarnavusių vokiečių ka- 
riuomėnje, klaipėdiškių) netei
singai buvo taikomi, kaip buvo 
padaryta skriauda pašalinant 
žmones, nieko bendra neturin
čius nei su kolaboravimu, nei su 
tikrąja repatriacijos ar wehr- 
machte tarnavimo prasme. Buvo 
demaskuojama, kaip skryningais 
ne vienoj vietoj siekta pašalinių 
tikslų. Ir šitos kovos rezultatą 
pradedam jausti — jau esama 
žinių, kad ne visi pašalintieji 
nustoja DP statuso. Jeigu iš to 
pripažinimo bus toliau padarytos 
praktiškos išvados,-tai bus paša
linta anoji formalinė kliūtis iš- 
skrynintiems įsikurti ar į darbą 
įsijungti.

Maitinimo padėtis katastrofiš
kai blogėja visiems tremtiniams. 
Tačiau ir šioje srityje centrinės 
įstaigos yra padariusios visa, kaš 
yra jų galioje, atplėštiesiems ma
terialiai padėti.

Perdaug yra aiškus mūsų krau
jo ir dvasios ryšys su atplėštai
siais bendruomenės' organizmo 
narveliais kad būtų aiškina
mas reikalas juos išlaikyti gyvus. 
Belieka tik praktinės išvados žy
mėti:

Patiems pašalintiesiems susi
organizuoti vietose ir laikyti 
tvirtą' ryšį su vietine bendruo
mene.

Bendruomenės nariams neiš
leisti iš akių, kad kiekvieno svei
ko narvelio atskėlimas nuo bend
ruomeninio organizmo yra visos 
bendruomenės žalojimas, o neat
sakinga frazė, kuri normalioj 
padėty mesta bendruomenės na
riui tesukeltų tik nusišypsojimą, 
atskeltajam gali būti kaip kirvio 
smūgis į atplėštą nuo kamieno 
šaką; ji aštriau pataiko i širdį ir 
pagilina plyšį tarp bendruomenės 
ir prievarta iš jos pašalintojo.

Tas pats broliškas jautrumas 
reikalingas ir kalbant apie seno
joj praeityje, iš mūsų tarpo at
skeltuosius Mažosios Lietuvos 
tautiečius.

Jeigu svetimiesiems yra pasi
sekę sudaryti tarp mūsų dirbti
nius plyšius, tai mums sąmonin
gai tenka statyti bent jungiamuo
sius tiltus, kol negalima atskir
tųjų dalių suleisti, plyšių, paša
linti. S.

Stuttgarte buvo išskrynintųjų 
pasitarimas. Jis konstatavo liūd
nus jų padėties reiškinius:

1. Išskrynintam UNRR-os du
rys visai uždarytos, o lietuvių 
bendruomenės atstovai ne visada 
gali padėti ir, kas liūdniausia, 
ne visada nori padėti. Pasku
tiniu metu jau neretas reiškinys, 
kad daug mūsų tautiečių į ne DP 
pradeda žiūrėti vis šalčiau, o 
kartais nesidrovi ir naciu ar 
ųuislingu pavadinti. Skaudžiau
sia tai, kad ir lietuvių spauda, 
nors ir neaiškiai, bet irgi ta link
me eina. Bendrai pradedama ap
siprasti, kad pirmieji Skryningai 
tai buvę „geri“, jie „kaltininkus“ 
išsijoję; bet jei dar sektų kiti, 
tai jie jau būtų „negeri“. Kai ši 
mintis prigis, tai mes, t. y. išskry- 
nintieji, visai nuo lietuvių ben
druomenės atitruksime! Reikia 
tad stengtis, kad tai neįvyktų.

2. Dalyvjų ypač buvo nusiskųs
ta, kad ne DP visur durys užda
rytos. Specialistų emigracijai į 
Kanada ne DP esą neregistruoja
mi. Esą nepriimami net i Belgi
jos anglių kasyklų darbus.

3. Maitinimo padėtis^ ir jos re
zultatai jau po kelių mėnesių 
jaučiami. Pagal vokiškas korte
les mėnesinis davinys toks: duo
nos 6000 gr, mėsos 600 gr. rie
balų 200 gr, sūrio 125 gr, miltų 
gaminių 1000 gr, cukraus 500 gr, 
lieso pieno 3 lt, kavos 125 gr, 
bulvių 12.000 gr. Darbo galima 
gauti iš vokiškų įstaigų tik prie 
griuvėsių valymo su 0,95 RM at
lyginimo valandai. Pusbadis gy
venimas per kelis mėnesius jau 
numušė svori iki 10%. Sveikata 
katastrofingoje grėsmėje. Daugu
mas bedarbiai, tad susirgę nega
li naudotis fiė ligonių kasomis.

Taip užfiksuoti pašalintųjų nu
siskundimai. Iš kitų šaltinių ži
nia, kaip atskiri asmens iš tos 
padėties ieško net desperatiškų 
išeičių. Vienas vyras, išbaigęs vi
sus išteklius, mėginės rasti dar
bo vokiškose įstaigose. Negavęs. 
Mėginęs įsirašyti į Belgijos dar
bus. Nepriėmę. Tada nusprėhdęs. 
vesti vokietę karo našle, turin
čią šiokį tokį turtelį, ir taip įeiti 
į vpkiečių bendruomenę ir aprū
pinti savo egzistencią. Toks išra
dingumas kitais atvejais būtų 
komedijos vertas, bet šiuo metu 
jis tragiškas, tragiškas tautai ir 
asmeniui, nes diktuojamas rea
lios tikrovės, atskeliąs iš lietuių 
bendruomenės vieną narvelį ir jį 
mėginąs priauginti prie svetimo 
organizmo.

Šiokių ar kitokių būdu iš lie
tuvių bendruomenės jėga plėšia
ma ir į vokiečių bendruomene 
grūdžiama apie 3.000 išskrynintų 
lietuvių amerikiečių zonoje. Tai 
nėra menkniekis' mūsų populia
cijos, sakykim, politikoje. Ir dėl 
to mes negalime lengva ranka 
pamoti į jų likimą. Neturime nė 
rimto pagrindo tvirtinti, kad 
tremtinių bendruomenė jų bū
tų išsižadėjusi ar spauda tokias 
žalingas mintis skelbusi, kaip

Pavasaris ateina V. Račkausko nuotr.

Dar vienas lietuviškojo 
n>okslo jubiliejus

Šiais jubiliejų metais minime 
knygos sukaktį, minime 25 metų 
sukaktį nuo Lietuvos universite
to Kaune įsteigimo. Paminėkime 
ta pačia proga labai giminingą 
ir taip pat svarbų musų tautinei 
kultūrai, ypač lituanistikai, ju
biliejų — 40 metų nuo Lietuvių 
Mokslo Draugijos įsikūrimo. Lie
tuvių Mokslo Draugija gan daž
nai buvo prisimenama: ir minint 
Nepriklausomybės šventę, ir ger
biant dr. J. Basanavičių, ir at
gavus Vilnių, ir įvairiomis kito
mis lietuvių tautai svarbiomis 
progomis. Kodėl? Kas ji buvo 
atgimstančiai Lietuvai?

Tik gyva ir sąmoninga tauta 
tiria ir domisi savo kultūra: savo 
praeitimi, savo kalba, savo tau
tosaka.

Ne laisvoje Lietuvoje Liet. 
Mokslo D-ja gimė, o jau žymiai 
anksčiau, dar prieš D. karą. Ji 
atsirado tada, kada jau buvo kam 
žadinti lietuviškąją dvasią. Kny
gnešių periodas, slaptieji lietuviš
kieji laikraščiai brandino tautą. 
Pagaliau atgauta spauda. Po 1905 
m. įgyta daugiau politinių laisvių. 
Vilniaus seime jau aiškiai pasi
sakoma — „mes, lietuviai, esame 
sąmoninga tauta“. Inteligentų 
skaičius augo.

Liet. Mokslo D-jos įkūrimo 
klausimas buvo gyvas per kelis

dešinitmečius. Jau net 1897 m. 
dr. J.Basanavičius galvojo „in- 
stejgt draugistę Lietuvos moks
lininkų“. XIX a. gale lietuvių 
tauta labai domėjosi svetimieji 
(daugiausia vokiečių) mokslinin
kai — kalbininkai, tautotyrinin- 
kai, rinkdami bemirštančios tau
tos kultūros liekanas. Sis sveti
mųjų konkurencijos jausmas, ir
gi buvo vienas iš akstinų pa
tiems save gelbėti ir įrodyti, kad 
nesame žuvę. Gelbėti lietuvių 
tautos gyvybę ir ją palaikyti — 
bus vėliau ir svarbiausias Liet. 
Mokslo D-jos darbo impulsas. 
Apie 1907 metus buvo pribren
dęs reikalas įkurti tokią Lietu
vių Mokslo Draugiją, kuri rinktų 
ne mirštančios tautos liekanas, o 
gyvos tautos, ir, tirdama jos pra
eitį, stiprintų jos ateitį.

Steigiamasis susirinkimas įvy
ko 1907 metais, balandžio friėn. 
7 dieną Vilniuje. 1902 metais dr. 
J. Basanavičius jau buvo paskel
bęs „Varpe“ jo projektuojamos 
Mokslo D-jos programą, kurią 
steigiamasis susirinkimas ištisai 
priima.

Kaip iš programos matyti, lie
tuviškoji mokslo draugija užsi
iminėti turėtų pirmučiausia tar
dymais: „a) tautos ypatybių ir 
josios kilmės, b) lietuvių istori
jos ir c) dvasiškosios bei mede-

giškosios jųjų kultūros. Drauge 
su šituomi draugija turėtų pasir 
rūpinti apie a) rinkimą įvairių 
augsčiau paminėtų daiktų dėl 
tautiškojo muziejaus bei biblio
tekos ir b) įsteigimą ypatingo or
gano apgarsinimui surinktos raš
tiškos medegos.“ Draugijos pa
grindinis uždavinys, Basanavi
čiaus žodžiais, — „visuotinas lie
tuvių tautos ištardymas“. Lietu
vių tautos visokeriopas tyrimas 
liko per visus Liet. Mokslo D-jos 
gyvavimo metus jos svarbiausias 
uždavinys. Kai ji mėgino plėstis 
ir stengėsi vėliau apimti visas 
mokslo šakas, savo pagrinde ta
čiau ji liko beveik grynai litua
nistinė mokslo draugija. Įsteigimo 
dieną išrinktasis pirmininkas dr. - 
J. Basanavičius entuziastingai 
pareiškė turįs vilties, kad lietu
vių tautai, jei ji žengs pažangos 
keliu, artimoj ateity bus lemta 
susilaukti dar kitos tokios istori
nės dienos, kada „Lietuvių Moks
lo Draugija“ pavirsianti „Lietu
vių Mokslo Akademija“.

Idealistinė nuotaika lydėjo 
Liet. Mokslo D-jos darbą nuo pat 
jos isisteigimo dienos. Pirmai
siais metais buvo padėtas stip
riausias pagrindas Draugijos 
knygynui, muziejui ir archyvui 
sudaryti. Į Liet. Mokslo D-ja kas
met įstoja šimtais lietuvių inte
ligentų. Daiigelis aukoja knygas 
bibliotekai. Vienas dr. J. Basana
vičius tuoj pat atidavė visą savo 
privatinę biblioteką — apie 4000 
knygų. VI. Nagiui ir Basanavi
čiui padovanojus archeologines 
iškasenas, pradeda vystytis ar
cheologinis muziejus. Gan greitai 
užsimezgė glaudūs santykiai su 
užsienio mokslo draugijomis ir 
paskirais mokslininkais. Dažnai 
šaukiami draugijos susirinkimai 
ir skaitomi referatai. D. karo me
tu mūsų inteligentija priversta 
išsiblaškyti, susirinkimuose su
mažėja dalyvaujančiųjų skaičius, 
tačiau Liet. Mokslo D-jos darbas 
nesustoja, Kai 1918 m. paskelbta 
nepriklausomybė, LMD-ja užsi
moja dar labiau plėstis, užsimoja 
pasistatyti nuosavus Tautos Na
mus. Tačiau jau po 2-jų metų 
okupuojamas Vilnius; Liet. Moks
lo D-jos veikimo galimybės smar
kiai pasikeičia. Ji nesikelia iš 
Vilniaus, nors ir vienas po kito 
lietuviai inteligentai bėga kiton 
demarklinijos pusėn. Dr. J. Ba
sanavičius vairuoja ir toliau. Da
bar dr-ja nebegalėjo jungti vi
sos plačiosios Lietuvos visuome
nės. Ji tapo Vilniaus krašto lie
tuvių mokslo draugija. Mūsų 
mokslininkai iš Nepriklausomos 
draugijos organui „lietuvių Tau
tai“ nuolatos prisiųsdavo savo 
studijas arba net atvykdavo skai
tyti referatų. Kai 1927 metais 
miršta draugijos tėvas, jos širdis 
ir katalogas (dr. J. Basanavičius 
sakydavęs, kad jis pats esąs bi
bliotekos, muziejaus ir archyvo 
katalogas, dėlto, kol jis buvo gy
vas, katalogavimo darbas ėjo la
bai lėtai, nes ir didelio reikalo 
nebuvo), dr-jos veikimo charak
teris vėl pasikeičia. Jai vadovau
ja dabar Vilniaus inteligentai. 
Imta labiau tvarkytis. Tvarkoma 
biblioteka, archyvas, kataloguo
jama. Knygos leidžiamos ir toliau, 
organizuojami folkloro rinkimo 
kursai, ruošiamos paskaitos. Per 
lenkų okupacijos laikotarpį .nors 
ir gyvesnei veiklai išvystyti ne
buvo sąlygų ir ypač trūko lėšų, 
surinkta daug tautosakinės me-
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džiagos, išsiplečia etnografinis 
muziejus. Lenkų valdžia Liet. 
Mokslo d-jos darbą vis kaskart 
labiau varžė ir trukdė. Pamažu 
stingo jos gyvenimas, kol paga
liau 1938 metais, likviduojant bet 
kokį kultūrinį lietuviškąjį veiki
mą, brutaliomis priemonėmis bu
vo uždaryta ir Lietuvių Mokslo 
Draugija.

Paskutiniaisiais Liet. Mokslo 
D-jos gyvenimo metais jos visas 
turtas buvo sukrautas Vilniaus 
Antakalnyje, ant Neries upės 
kranto, „Ryto“ d-jos namuose. 
Knygyne jau buvo 31.000 veika
lų iš jvairių mokslo šakų, o ver
tingiausių dalykų iš istorijos, et
nologijos ir lietuvių literatūros 
srities. Periodikos skyriuje čia 
buvo surinkti beveik visi lietu
viškieji laikraščiai, pradedant 
nuo pačių seniausiųjų leistų Prū
suose. Vienas iš didžiausių Liet. 
M.D-jos turtų buvo jos archy
vas, kurį sudarė tautosakos ir 
dokumentų skyflai su 50.000 su 
viršum variantų įvairios folklo
ristinės medžiagos, su pirmųjų 
mūsų rašytojų rankraščiais, se
nais bažnyčių, dvarų dokumen
tais ir kt. Nemaža muziejų su
darė archeologijos ir etnografijos 
skyriai ir, be to. numizmatikos, 
antropologijos, gamtos dalykų ir 
kt. rinkiniai. Iki d—jos uždarymo 
buvo išleista d-jos organo „Lie
tuvių Tautos“ penki tomai, ku
riuose atspausdinta visos Basa
navičius studijos*), daugel svar
bių mūsų istorikų, kalbininkų ir 
kt. straipsnių.

*) „Liet. Tautoje“ Basanavičius 
išdėsto trakų-frygų tautų su lie
tuviais giminumo teoriją. III to
me atspausdinta plati Basanavi
čiaus studija „Apie- trakų-frygų 
tautystę ir jų atsikėlimą Lietu
von“. B. įrodinėja, kad senovėje 
trakų-frygų tautos buvo plačiai 
paplitusios Pietų Europoje. Šios 
didelės tautos artimiausi gimi
naičiai yra lietuviai. Kituose 
straipsniuose Basanavičius lygina 
lietuvių tautosaką ir kalbą su 
trakų-frygų tautosaka ir kalba. 
Straipsnyje „Dėiliai Daidaliaus ir 
jo labirinto,“ B. lygina lietuvių 
pasakas ir žodžius su Kretos sa
los , gyventojų pasakų variantais 
prieš 2.000 m. pr. Kr. Kretos sa
loje gyveno žmonės, kurie var
tojo labai panašią į lietuviu kal
bą, nes jos pėdsakai esą likę vie
tovardžiuose ir asmenvardžiuose.

Lietuvių Mokslo Draugijos Vilniuje Etnografinio Muziejaus kampelis

Konkretus Liet. Mokslo D-jos 
palikimas — tai. dar toli gražu ne 
visi d-jos darbai. Per d-jos susi
rinkimus buvo perskaityta 150 
referatų iš įvairių mokslo šakų, 
per tuos pačius susirinkimus bu
vo svarstomi ir aktualūs tautos 
reikalai, ne vien tik mokslo pa
saulį liečiantieji.

LMD-ja suorganizuoja vadovė
lių leidimą, ir per penkerius me
tus buvo išleista 115 vadovėlių 
vidurinėms mokykloms. Liet. M. 
D-ja iš dalies ėjo ir Paminklų 
Apsaugos įstaigos pareigas. Pav., 
ji laiku pasirūpina, kad Gedimi
no kalnas nebūtų panaudotas 
vandentiekio reikalams (1912). 
Jau 1908 m. daro žygių, kad bū
tų apsaugotos Trakų, Lydos ir 
kt. pilys. Basanavičius ir Nage
vičius tyrinėja kapinynus ir pi
liakalnius. Liet. M. D-ja stengėsi 
į savo darbo sritį įjungti visa, 
kas tik lietė lietuvių tautos pra
eitį ir liaudies kultūrą; ji, kaip 
galėdama, buvo apėmusi beveik 
tiek, klek vėliau Nepriklausomoj 
Lietuvoj apėmė išsivysčiusios 
atskiros mokslo įstaigos, kaip Vy
tauto D. Kultūros Muziejus, Tau
tosakos Archyvas, Lituanistikos 
Institutas, Kultūros Paminklų 
Apsaugos Įstaiga. Jeigu Liet. M. 
D-jos sąlygos Vilniuje po 1920 
metų jos plėtojimuisi nebūtų bu
vusios tokios skurdžios, ir ji ne
būtų buvusi atkirsta nuo viso 
Lietuvos kūno, Basanavičiaus 
pranašavimas, kad d-ja turėtų 
išsivystyti i Liet. Mokslo Akade
miją, būtų tikrai įvykęs. Tauto
sakos Archyvas. Lituanistikos In
stitutas ir kt. įstaigos didesniu 
maštabu išbujojo lygiagrečiai 
Kaune ir tik, atgavus, Vilnių, 
Liet Mokslo D-ja buvo įjungta į 
Liet. Mokslų Akademiją.

Vertindami Liet. Mokslo D-jos 
darbus, niekuomet negalime pa
miršti kokiu laiku ir kokiose są
lygose ji veikė. Jos dideliausi 
nuopelnai yra tie, kad ji pradėjo 
jungti lietuviškąją inteligentiją, 
mokslininkus. Surinko mokslo 
jėgas krūvon ir platesnius sluoks
nius supažindino su savo darbais. 
Ji sąmonino tautą ir pratino iš
mokti vertinti savo tautos bran
genybes. Kai Nepriklausomoj 
Lietuvoj lituanistinis darbas vy
ko toliau, nebeteko visko pradėti iš 
naujo, nes tautai nebebuvo visai 
svetimi tų darbų tikslai. Iki uni
versiteto įsteigimo Liet. Mokslo 
D-ja atstovavo Lietuvos mokslą.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė

Olivier Gobert, buv. UNRRA Prancūzų zonos 
darbo paskirstymo valdininkas, dabar dirbąs

UNRRA centre, Paryžiuje.

UNRRA pareigunas-lietuviu draugas
O. Gobert)

Paklaustas apie UNRRA ligšiol 
atliktus uždavinius. O. Gobert 
ypač iškėlė profesinio perauklėji
mo reikalą. Tremtiniams buvo 
stengiamasi suruošti įvairūs kur
sai, norint jiems suteikti daugiau 
pasitikėjimo jų gabumais.

(Pokalbis su
UNRRA baigia savo dienas. Po 

pustrečio mėnesio ji savo pareigas 
bent tas, kurios liečia tremtinių 
šelpimą, jų įkurdinimą ir repa
triating žada perleisti IRO — 
Tarptautinei Pabėgėlių Organiza
cijai. Šiuo metu UNRRA-oje vyk- 
sta personaliniai pasikeitimai, ku
rie reikalingi ryšium su Organi
zacijos lėšų sumažėjimu ir pasi
rengimais savo uždavinius per
leisti kitiems. Daugelis aukštesnių 
UNRRA pareigūnų visai pasitrau
kė iš savo darbo srities arba per
keliami į kitas tarnybos vietas. 
Jų tarpe rasime ir tokių, kurie 
lietuvių ir iš viso baltų atžvilgiu 
yra parodę daug supratimo, sim
patijos, net ir širdies. Vienu’iš to
kių tenka laikyti Olivier Gobertą, 
buv. UNRRA prancūzų zonos emp- 
loymento (darbo parkirstymo) 
karininką. Vasario mėn. iš Arol- 
seno (USA zonoj) iškėlus į Pary
žių UNRRA Europos centrą, ne
trukus ten dirbti buvo pašauktas 
ir O. Gobert. Jis ten šiuo metu 
eina atsakingas pareigas ir turi 
įtakos į tremtinių gyvenimą visose 
trijose zonose.

Dar jaunas, vos 27metų vyras, 
O. Gobert jau turi nemažą 
UNRRinį stažą — dirba UNRRA- 
oje nuo 1945 m. birželio mėn. Nuo 
1946 m. vasario mėn. jis paskirtas 
Empl. Officer prancūzų zonai ir 
šiose pareigose išbuvo ligi š. m. 
kovo mėn. Nuo per. metų vasaros 
daugiau pažines lietuvius, jis vis

Paklaustas apie tremtinių atei
ties gyvenimo perspektyvas ir 
IRO, jis atsakė:

— Šiandien dar sunku kalbėti 
apie IRO vaidmenį, bet, kiek ži
noma, ji daug dėmesio skirs trem- 
tintų emigracijai. Šį vaidmenį da
bar atlieka Tarpvyriausybinis ko
mitetas, kiek tai liečia tremtinius, 
norinčius grįžti į savo kilmės 
kraštus. Dabar daug kraštų pa
geidauja darbo jėgos — tai lei
džia manyti, kad daugeliui trem
tinių atsiras vietos ir užeuropio 
kraštuose.

— Kokie kraštai labiausia tiktų 
tremtiniams įsikurti?

— Į tai sunku būtų atsakyti ka
tegoriškai. Man atrodo, kad baltai, 
kaip giliau pažinę prancūzų kul
tūrą, galėtų be sunkumų įsikurti 
Prancūzijoje ar jos kolonijose. Di
delio lietuvių skaičiaus buvimas 
JAV irgi leidžia manyti, kad ten 
lietuviai galėtų neblogai įsitaisyti. 
„Senųjų“ buvimas turi palankiai 
atsiliepti „naujųjų“ atvykifnui.

— O ką galima manyti apie 
tremtinių likimą UNRRAi pasi
baigus?

— Sunku į tai atsakyti. -Kiek
vienu atveju, visas pasaulis sutin-

labiau susidomėjo jais ir kitais 
baltais. Lietuviai, ypač prancūzų 
zonoje, įsigijo tikrą savo prietelių. 
Jis susidomėjo lietuvių istorija, 
kalba, tautą išlikusiom nelaimėm, 
parodė vis didėjančių simpatijų 
lietuviškajam menui. Gobert — 
nuoširdus Ciurlionies ansamblio 
draugas ir gerbėjas. Ciurlionie- 
čiai nepamirš jo simpatijų bei ne
retai suteiktos paramos ansam
bliui jo koncertų ir išvykų -metu. 
Išvykdamas iš Vokietijos ir pasi
puošęs švarko atlapą lietuvišku 
ženkleliu, jis ir Paryžiuje pasiry
žo domėtis lietuviais ir jų reika
lais. Tai svetimšalių tarpe ne taip 
jau dažnas reiškinys, ir tai mums 
tenka juo labiau įvertinti.

Mums įdomu buvo patirti O. 
Goberto nuomonę apie tremtinių 
reikalus aplamai ir jo mintis apie 
lietuvių tremtinius specialiai. 

ka su nuomone, kad tremtinių 
problema nėra išspręsta ir kad 
jai išspręsti dar reiks visos eilės 
metų bei daug pastangų. Reikia 
tačiau būti tikram, kad tremtiniai 
nebus palikti vieni savo likimui.

Neblogai pažindamas lietuvius 
ir baltus, O. Gobert mielai pa
reiškė savo nuomonę ir apie juos.

— Baltai sudaro tremtinių ka
tegoriją, kurioje lengva pastebėti 
aukštai išvystytą dvasinę, meni
nę kultūrą. Daugelis lietuvių tai 
naudingas elementas. Turėdami 
kvalifikacijų iš praeities, jie gali 
sėkmingai dirbti, vadovaudami 
stovykloms ir pan.

Lietuviai, mano nuomone, gali 
įsikurti emigracijos kraštuose, jei
gu tik jie galėtų atsisakyti libera
linių ir intelektualinių profesijų. 
Todėl aš su tam tikra baime ste
biu didelį lietuvių skaičių, studi
juojantį universitetuose, tuo tar
pu kai emigracijos pasiūlos visai 
neina šia kryptimi. Daugelis kraš
tų pirmoje eilėje reikalauja rau
menų, o ne smegenų.

O. Gobert neatsisakė pasakyti 
savo nuomonės ir apie lietuviškąjį 
meną tremtyje, ypač apie čiurlio- 
niškius.

— Ciurlioniškių "koncertai mane 
žavėjo. Jei keleto vakarų pakanka 
susidaryti nuomonę, aš pasaky
čiau, kad lietuvių menas savo es
mėje yra liaudies menas, savo 
šaknis randąs pačioje šio krašto 
žemėje. Reikia pastebėti, kad 
prancūzai savo zonoje visiškai ža
vėjosi lietuvišku meno ansambliu, 
koncertais ir atrodo, kad kiek pa
keitę savo programą ir ją pratur
tinę, jie galėtų pasirodyti ir už
sieniuose, ypač Prancūzijoje. Tie
sa, dažnai esu girdėjęs tokią nuo
monę: jų programa nepakankamai
įvairi.

Pabaigai, į Paryžių išvykęs 
dirbti Olivier Gobert dar buvo 
paprašytas pareikšti savo linkė
jimus tremtiniams Vokietijoje ir 
ypatingai lietuviams.

— Aš linkiu tremtiniams kuo 
greičiausia apleisti Vokietiją, gi 
lietuviams — išsipildyti visiems 
jų brangiausiems norams, ir kad 
jie galėtų savo įnašu prisidėti prie 
pasaulio taikos.

V. Rim.

A. Tyruolis

Prisikėlimas
Vaikų choro giesmė

Kristus jau kėlės: 
Šviesiosios vėlės 
Kyla dievOp.
Žydi vėl gėlęs. 
Ir vyturėlis 
Kyla dangop.
•Saulėta dieną
Valandai vienai 
Vargą užmiršk.
Lydines plieną,
Skink nūn purieną. — 
Šypsnį išpiršk.
Tėviškė pančiuos!... 
Betgi jos kančios 
Greitai praeis.
Kančiai išbandžius.
Rasim ją brandžią.
Grįžę keliais.
Kristus jau kėlės!
Ir tėviškėlė
Kels pro kančias.
Siurbiančia dėlę.
Kur ją sugėlė.
Greit ji numes.

Lietuvių Mokslo Draugijos Namai Vilniuje
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Prof. K. Pakštas.

Amerikos tautines grupes
Kurių tautų ateivių,(ir jų vai

kų) Amerikoje daigiausia yra ir 
.kurios jų grupės daugiausia turi 
įtakos Amerikos gyvenime?

Klausimas yra įdomus ir susi
deda iš dviejų dalių. Į pirmąją 
dalį atsako čia patiekiama tru
putį sutrumpinta statistikos len
telė; nurodanti 22 gausiausių tau
tinių grupių ir jų čia gimusių 
vaikų skaičius; gale dar pride
dame ir latvių skaičių.
Pirmos ir antros kartos ateiviai 
Jungtinėse Valstybėse pagal 1940 

m. satistiką.
(Tūkstančiais)

1. Vokiečiai ir austriai 6,498
2.1talai 4,595
3. Britai (anglai, škotai) 3,079
4. Lenkai (daug ir žydų) 2,906
5. Rusai (tikrovėje daugi

ausia Rusijos žydai) 2,610
6. Airiai 2,411
7. Kanadiečiai (britų

kilmės) 2,002
8. Švedai 1,301
9. Meksikiečiai 1,077

10. Čekai ir slovakai 985
11. Norvegai 925
12. Kanados prancūzai 908

,13. Vengrai (jų tarpe daug
žydų 662

14. Danai 444
15. Lietuviai 395
16. Jugoslavai 383
17. Olandai / 372
18. Prancūzai 349
19. Graikai 327
20. Šveicarai 294
21. Suomiai (finai) 284
22. Rumunai / 248
23. Latviai 35
Antroji klausimo .pusė gana

sunki atsakyti, sukelia daug pai-

lybė ir produkcija kartu paim
tos atsveria visą kitą pasaulio dalį.

4, Lenkų — beveik keturi 
milijonai.

Jie patys sakosi, jų esą net 
šeši milijonai, bet čia bus gal tik 
paprastas pasigyrimas, kurs lydi 
kiekvieną tautą. Girtis visiems 
įprasta. Lenkų kultūrinis lygis 
maždaug toks, kaip ir lietuviu, 
gal truputį žemesnis. Sunkiu savo 
darbo lenkai prikasė Amerikai 
anglių, priskerdė daugybę gyvu
lių ir pagamino mėsos, liedino 
plieną. Lenkų daugiausia New 
Yorko, Pennsylvanijos ir Illinois 
valstybėse. Pas juos nuostabiai 
maža komunistų, ko negalima 
būtų pasakyti apie italus, žydus, 
rusus ir lietuvius. Lenkai davė 
Amerikos istorijai keletą svarbių 
figūrų. Tačiau jų įtaka Amerikos

politikai labai maža: jiems irgi 
labai sunku pasimatyti su Ame
rikos prezidentu ir gauti Lenkijai 
paramos jos nelaimėse. Kai gen. 
Sikorskis (Lenkijos premjieras) no
rėjo Amerikon atvežti keletą tūk
stančių tremtinių ir našlaičių, tai 
Amerikos sutikimo negavo. Jis 
skrido tuomet Meksikon ir ten su 
sau lygiais lengvai susikalbėjo: 
Meksika geromis sąygomis tuojau 
priėmė 6,000 lenkų paliuosuotų iš 
Sibiro. Lenkų įtakos jnenku- 
mas aiškinamas jų finansiniu 
silpnumu: jie neturi didelių mili
jonierių, nevaldo didžiosios angli-. 
škos spaudos ir radio.

5. Žydai.
Rusų skaičius (2,610,000) yra 

grynas nesusipratimas. Rusų Ame
rikoje netgi mažiau negu lietuviu. 
Rusais yra užrašyti Ukrainos ir 
Gudijos žydai, daug ukrainiečių 
ir gal trupučiukas kitų tautų. 
Skaitant vien pagal tikybą, žydų 
Jungt. Valstybėse yra 4,771,000; 
tikrovėje jų bus čia penki milijo
nai su viršum.

Pirmoji Balfo Vajaus Kregždė-Vyskupas John Mark Gannon 
James A. Farley įteikia Balfo pirmininkui kun. dr. J. B. Kon
čiui Amerikos vyskupų aukų — 10.000 dolerių čekį.

AUDROJ
Snaigės — klajūnės, į naktį beskrendančios, 
viesulo blaškomos dvasios nerimstančios, 
aukščių erdvės nežinioj atsirandančios, 
tuoj paslaptingon naktin vėl nugrimstančios:

M. Vaitkus

Kur gi jus neša galia slėpiningoji?
Kur gi pavargę jūs atilsį rasite?
Ach, neramuolių šeimoj nedalingoje 
jūs, kaip ir mes, be pastogės juk esate . . .

Žemėn jus blokš nesuvaldomas viesulas, 
kaip kad ir mus, kur liepsnojame nerimu . . .
Būsite žemei ir purvui patiesalas — 
balčio žvaigždėto, svajingo ir kerimo.

nių klausimų. Kaip iš lentelės 
matote, gausingiausia naujų Ame- 
rikiečų grupė tai.

1. Vokiečiai.
Jų čia nėt šeši su puse milijono. 

Jų daugiausia yra New Yorko, 
Illinois, Wisconsin, New Jersey, 
Pennsylvanijos ir Kalifornijos 
valstybėse. Nors skaičiais jie pir
moje vietoje, pagal jų politinę 
įtaką jiems tektų gal tik kokia 
ketvirta vieta: po britų, žydų ir ’ 
airių. Jie čion atvyko su dideliu 
technišku pasiruošimu, todėl turi 
labai pelningus darbus ir valdo 
dideles įmones. Jų tarpe daug 
stambių ir gerų ūkininkų. Ame
rikoje vokiečiai labai gerbiami, 
bet yra krašte ir nepasitikėjimas 
jais dėl Vokietijos perdažnai su
keliamų karų. Vokiečiai greičiau 
pramoksta anglų kalbos ir grei
čiau nutautę j a, negu slavai ir ita
lai. Daug jų laikraščių jau suban
krutavo, daug jų bažnyčių atiteko 
kitoms tautoms (bent kelios net 
ir lietuviams). Jų organizacijos 
labai sumenkėjo.

Betgi su paukščiais atskris vėl pavasaris; 
saulei pamojus, nušvitę sutirpsite — 
aukščių toliųjų užburtosios ašaros — 
vėliai danguj debesėliais pavirsite.

Šilko sparnais suvirpėjus vėJ šilumai, 
žaibui su tviskus ir trenkus, perkūnijai, 
pievų suvilgysit žaliąją tylumą, 
pertom gyvojom lietuj įsikūniję.

Džiaugsmo čiurliais sužvilgėsi! upeliuose, 'I 
sulčių srovėm pražydėsit lelijose — 
galvos ramunių nulinkusios keliasi, 
gieda osanną pakalnė atgijusi . . ,

Mes gi, žmonijos dulkelės nerimstančios, 
mes jums, klajūnės snaigelės, pavydime . 
Viesulų keliamos, žemėn vėl krintančios, 
žemės dulkelės — klajonėj paklydome.

Nei mes suvilgysim pievą žaliuojančią, 
nei atgaivinsim gėlelę nuvytusią . . . 
nei debesėliai ... Be saulės klajojam čią . . . 
Skruostu įdubusiu ašara ritasi . . .

15. Lietuviai.
Lietuvių masė U.S.A, jau susi

deda bent iš keturių kartų, jeigu 
mūsų masinės imigracijos pradžią 
laikysime 1875—1880 metus. Šių 
visų kartų lietuvių Amerikoje gali 
būti apie 650,000. Tačiau bent 
trečdalis šio skaičiaus lietuviškai 
moka tik po keletą sakinių, po 
kelias dešimtis žodžių ir didelėje 
daugumoje jau nebepasiekiami 
jokio lietuviško laikraščio ar or
ganizacijos. Pirmos ir antros kar
tos lietuvių turime dar 395,000, bet 
šiame skaičiuje gali būti kokia 
dalelė ir Lietuvos žydų.

Antroji (t. y. pirmoji čia gimusi) 
karta lietuviškoje spaudoje ir 
organizacijose bei susirinkimuose 
retai bedalyvauja. Iš Europos 
atvykę prakalbininkai labai greit 
pastebi, kad salėsna susirenka 
beveik vien tik senyvt publika, 
kartais net gerokai sena; jaunimo

- Pažiūrėkime į čia patiektą stati
stinę lentelę į numerius 1 
(austrai), 4 (lenkai), 5 (rusai), 
13 (vengrai) ir 22 (rumanai). 
„Rusų“ tarpan yra patekusių arti 
poros milijonų žydų, austrų tar
pan — daugiau pusės milijono, 
ogi mažesni skaičiai jų yra užsi
rašę lenkais, rumunais vengrais 
ir net truputis lietuviais.

Viename New Yorke žydu gy
vena daugiau dviejų milijonų, ogi 
tarp 300,000 ir 400,0000 žydų ra
sime Chicagoje, ir ’Philadelphijoj. 
Žymūs jų skaičiai Los Angeles, 
Bostone, Detroite ir Clevelande.

Kadangi jie daugumoje ver
čiasi prekyba, labai veržiasi į 
aukštus mokslus, yra nepaprastai 
palinkę į žumalizmą, valdo dide
lius kapitalus ir pasižymi nepa
prastu judrumu ir organizuotumu, 
tai jų įtaka šioje šaly bus tik tru- ________ _ _____ _

' pūtį mažesnė už jankių-britų nesti. Tai bendras reiškinys dau- 
grupes. ,

• 6. Airiai.
Airių pirmos ir antros kartos 

amerikiečių yra tik pustrečio mi
lijono, bet senesnių kartų airiai 
gal būt beveik du kartu gausesni. 
Jų politinę įtaką šalies gyvenimui 
reikia statyti trečion vieton: tuo
jau po žydų, bet žymiai aukščiau 
už vokiečių, italų ar lenkų. Airiai 
turi kai kurių būdo panašumų į 
žydus: jie labai palinkę į politika
vimą, į advokatūrą, turi didelės 
įtakos į šiaurės rytinių valstybių 
administraciją, bet federalinėje 
valdžioje ir kongrese jų įtaka ma
žesnė negu žydų. Jie jau visai 
nustojo savo gimtosios kalbos 
(panašiai, kaip žydai), ir tuo būdu 
jie nebeturi savojo įdomaus kul
tūrino veido.

2. Italai
antroje vietoje: jų per pus

penkto milijono. Beveik trečdalis 
jų viename New Yorke. Jie ma
žesnio išsilavinimo, dirba sunkes
nius darbus ir turi didelių nuo
pelnų Amerikos transportacijai: 
jie pratiesė daug tunelių, geležin
kelių ir plentų. Parapijų jie ne
moka organizuoti, savo mokyklų 
beveik neturi. Masėmis gyven
dami, jie bent kiek lėčiau nutau
tėją.

3. Britai — jų trys milijonai.
Jie pati įtakingiausia grupė 

Amerikoje, nes jų kalba, jų teisės 
sistema, jų matai ir saikai, jų 
daugelis papročių Amerikoje vy
rauja. Tik atvykę iš savo salų, jie 
čia jaučiasi kaip namie. Britų 
istorija ir literatūra čia labiau 
studijuojamos negu bet kurios 
kitos šalies. Galima būttĮ pasa
kyti, kad Amerika yra beveik 
britaniška, o Britanija — beveik 
dvi milžiniškos. Jei šiandien tos 
dvi milžiniškos šalys panorėtų, 
tai jos vienos dvi galėtų 
garantuoti pasaulinui taiką ir 
teisingumą mažoms ‘prispaustoms 
tautoms, nes abiejų kariška ga-

BALF 1947 m. Vajaus oficialus atidarymas. — Sausio 24 d. New Yorke, Waldorf-Astoria viešbu
tyje, Astor Gallery kambaryje, buvęs paštų ministeris James'A. Farley, BALF Vajaus pirmmin- 
kas, dalyvaujant įžymiems asmenims, atidaro vajų. Prie garbės stalo sėdi: 'iš kairės į dešinę) 
Rt. Rev. Msgr. Robert E. McCormick, Jonas Budrys, Rt Rev. Msgr. Patrick O’Boyle, Rt. Rev. Tho
mas J. McDoneU, arkivyskupas J. Francis A. McIntyre, generolas William N. Haskell, vyskupas 
John Mark Gannon, kun. dr. J. B. Končius, JamesFarley, Joseph P. Picarillo irWilliam Collins

geliui kitų tautinių grupių: lenkų, 
rusų, vokiečių ir kitų. Šio rašto 
autoriui atrodo, kad gal tik apie 
10°/» antros kartos lietuvių po 
truputį dalyvauja savo tautinėse 
organizacijose.

Pirmosios kartos, t. y. Lietuvoje 
gimusių žmonių 1940 m. U.S.A. 
buvo 166,000, bet pagal namie var
tojamą kalbą lietuviais yra užs
kaityta tik 140,620, kurių tarpe 
buvo 122,660 Lietuvoje gimusių ir 
17,940 Amerikoje gimusių lietuvių.

Taigi, fantazijos ar gero ūpo 
reikalams mes turime apie 650,000 
lietuvių, bet visiems praktiškiems 
tikslams turime tik 140,000 lie
tuvių, kurių skaičius kasmet ma
žėja 2 •/». Šie 140,000 sudaro 
tvirtą pamatą lietuviškoms para
pijoms ir organizacijoms. Bet lie
tuvišką spaudą remia gal tik tru
putis daugiau negu pusė to skai
čiaus: t.y. apie 70,000, skaitant kad 
išrašomus laikraščius šeimoje 
skaito bent du suaugę žmonės. Tad 
tik šis paskutinis skaičius šiek ar 
tiek maitinasi lietuviška kultūra 
ir po menkutį trupučiuką paremia 
lietuviškus reikalus. Tačiau BALF 
turi tik apie 5,000 narių, norš pri
sirašyti kainuoja tik vienas dole- 
riukas metams. Žinoma, iš dides
nės grupės visuomet atsiranda po 
keletą stambesnių ir nešykščiu 
aukotojų svarbiausiems tautos 
reikalams: kovai dėl nepriklau
somybės, BALF, spaudai ir ki
tiems mažesniems tikslams.

Didžiausia kultūrinio gyvenimo 
yda — tai nesugebėjimas išleisti 
rimto literatūrinio-politinio-kul- 
tūrinio žurnalo. Nelaikysime do
rybe ir bent kiek pramokslintos 
viršūnėlės beveik visiško nesido- 
mėjimo intelektualiniu ir kultū
riniu lietuvių tautos gyvenimu. 
Žinoma, yra juk ir pateisinimų 
prieš tokias pastabas: juk Ameri
kos gyvenimas labai greitas, visi 
labai užimti savo verslais ir visur 
visuomet skubinasi Šita aplin
kybė iš tikro nėra palanki rames
nei kultūrinei veiklai ar gilesniam 
galvojimui. Bet būt geriau, kad 
šita tema jaunosios kartos dau
giau kalbėtų ir ieškotų kokių ge
resnių klausimo sprendimų.
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žinai, rūtela, prie Baltabalos kal
no. Tai ir nėra ko dyvytis, kad 
pamiršau apie tos velionės kau
lus aptrūnijusiam grabe. Ale kur 
tau! Užtat ta velionė manį prisi
minė. Užmigau naktį ir sapnuoju 
Baltabalos kalną. Einu, rodos, prie 
tos vakarykščios duobės, lyg kas 
manį tenai trauktų. O ten jau sto
vi moterukė juodais ir savo man:

— Pankūniene, tu Pankūniene, 
ar aš biedna buvau, ar turtinga, 
tai tu nori žinoti, o už manį pote
rėlį sukalbėti, tai nė į galvą tau.

Man pasidarė lyg koktu, lyg 
graudu.

— O ar tavo giminės už tavį 
nesimeldžia? — paklausiau.

— Kad jie neatitinka mano vie
tos, — atsakė moterukė ir atsidu
so.

— O kaip už tavį melstis? Kas 
tu buvai? — dar pasiteiravau.

— Aš esu zakristijono Zujaus 
pati, Ona vardu, — tarė ji, ir aš 
pabudau.

Dar nedienojo. Bet, kaip dabar, 
atsimenu, nuo Baltabalos kalno 
sklido pakirdusio veversiuko gies
mė.

Žinia, dar nelaukdama ryto, at
kalbėjau tris poterius už amžiną 
atilsį Onos dūšelę. Taigi, dabar 
kasdien savo maldose paminavoju 
dūšeles, už kurias niekas nesi
meldžia. Tai matai, rūtela . . . 
Ale, kad ir užsišnekėjau. Jau ka
dai stovim prie Svipo tvoros. Ana, 
jo pati žiūro pro langą ir kikena.

— O ar toks zakristijonas ir jo 
žmona Ona kada gyveno mūsų 
kaime? — susidomėjau aš.

— Taigi, kad buvo, gyveno. Se
ni žmonės prisimena, kai prieš 
penkiasdešimt dvejus metus dar 
giedojo Onos Zujuvienės šerme
nyse. *

Uždarius kapinių vartus, dar 
kartą žvilgterėjau į kalną, kur 
palaidoti mano artimieji, ir, apsi- 
grįžusi, susidūriau su Pankūniene.

— Ar tai buvai ant Baltabalos 
kalno, širdela? — pakalbino ji 
mane, cvaktelėjusi savo išbalu
siomis, išsekusiomis lūpomis ma
no veidą. — Ale ir daug ty žmo
nelių atrado ramybę. Ir mano 
giminė retėja. Dienu dienas tik' 
bešnabždu amžiną atilsi duok dū
šelei, Viešpatie.

Žvilgterėjau į Pankunienės 
linksmas smalsias akis ir pagal
vojau, kaip gera tiem žmonėm 
gyventi, kurie į mirtį žiūri, kaip 
į paprastą neišvengiamą gyveni- 
rtio reiškinį ir iš to tragedijos ne
daro. Mūsų kaime ypač ramiai 
žiūrima į seno žmogaus mirtį. At
gyveno savo ir gana. Ir teko kar
tą matyti, kai vienai motinai mi
rė vaikas. Jos skausmas atrodė 
nepakeliamas. Bet laidotuvių die
ną apraudojusi jį gailia rauda, 
kitą dieną jau ji ramiai šypsojosi 
ir, kaip bitelė, triūsė.

Ar tai jau toks dzūko būdas, ar 
tai kyla iš tikėjimo į anapus? O 
gal, tikriausiai, gilus tikėjimas 

■ glaudžiai siejasi su dzūko parei
gingumu ir meile žmogui? Jis ne
nori su savo skausmu užsimesti 
kitam.

— O kur jūs, tetule, einat? — 
paklausiau ją.

— Einu, ana, pas Svipienę duo
nos pasiskolinti, rūtela. Tie abla- 
vukai anūkai greit sumaumoja. 
Rytoj reiks naujos pakepti.

— Tai aš jus palydėsiu, — pasi
siūliau, nes man buvo malonu su 
ja ptsikalbėti.

— Gerai padarysi, rūtela, — 
pritarė Pankūniene, savo šiurkš
čia ranka palietusi mano plaukus. 
Tačiau ta šiurkšti ranka man 
kažkuo priminė nedrąsią mano 
mirusios motulės rahką.

— Tavo motka buvo mano 
draugaitė. Tai ir tu man lyg gi
minė, — tęsė toliau Pankūnienė, 
lyg nuspėdama mano mintį. — 
Širdžiai vesala veizdint į tavį. Pri
simenu jaunas dienas.

Aš tylėjau, laukdama tolimes
nio josios pasakojimo, bet Pan
kūnienė, atsigręžusi, žvilgterėjo į 
savo lūšną, beveik prie kapinių 
tvoros vargingai prisišliejusią, 
paskui į kapines, ir jos mintys 
staiga pakrypo kita vaga.

— Kad žinotai, rūtela, kas ma
ne nutiko andai!

Jos veidas kiek surimtėjo, ir ji 
pradėjo:

— Vienam nabašnikui andai 
duobkasiai turėjo iškasti duobę. 
Žinai, tada buvo miręs Punckutis. 
Kasž jie, kasa ir jų kastuvai ūmai 
brinkt ir atsiduria į kietą daiktą. 
Tada jie šaukiasi manęs:

— Pankūniene, akšy, kų mes 
tau parodysim.

Aš, žinia, metiau viską ir nu
dūlinau į kapines. O vyrai jau 
traukė iš duobės grabą, sutrūni
jusį, let besilaikantį. Bestatant, 
jo dangtas atsivėpė.
-— Nagi, žvilgtelkim, Jonai, ko

kie mes būsim posmert, — pajuo
kavo Tamošius ir nukėlė grabo 
antvožą. O grabe dantis rodė kau
kolė, ir matytis buvo juodos suk
nelės skutai.

Tada aš atsidusau,
— Tai, Dzievuliau, nežinia, ar 

tu biedna, ar turtinga buvai. Gil
tinė vienodai visus myli.

Tep pamislijau ir per darbus 
užmiršau apie tą iškastą grabą. 
Kiek tų žmonių kaulų teko man 
per amžį matyti, kiek šermenų 
perleisti, ojajai... Gi kožną mi
rusį reikia apgiedoti. Ir gyvenu,

Aš iš lėto leidausi taku į vieš
keli.

— Palauk, rūtela, — išgirdau.
Gi Pankūnienė besivejanti ma

ne.
Ir ji, baimingai apsidairiusi, 

man sušnibždėjo į ausį:
— Nežinau, ar tai tiesa, ar pra

simanymas, ale žmonės porina, 
kad apie ją buvęs gandas, jog 
jaunystėje kažkokią sunkią nuo
dėmę buvo papildžiusi, vargše
lė... Todėl ir maldų reikalinga ... 
Amžiną atilsį duok tai Zujaus 
Onai, Viešpatie...

Julija Svabaitė

Mirties seseliuose
1 

Naktis
Stebuklingai šiąnakt/atsivėrė 
juodo beržo tyroji sula . . . 
Kai ištroškusios lūpos ją gėrė, 
gaubė veidą šaltoji migla

O šventi juodo miško medeliai, 
o beržynai audrų nuplakti, 
nors viena jūsų smilčių saujelė 
man užbertų negyvas akis . .

Nes mirtis jų užspausti negali, 
kai matau toli gyvą dar šalį, 
jos dangaus begalinio žvaigždes ...

Ir gyvenimo šaukiasi vėlei 
čia nakties amžinosios šešėliuos 
nukankinta manoji širdis . .

2
Aušra

Juodoj svetimšalėj nakty 
iš savo žemės išrauta, 
bandau gyveniman sugrįžt , 
ir sutviksėt širdim šalta . . .

Naktis prikėlė iš kapų 
visas nulinkusias gėles, 
tiktai manęs gėlių kvapu 
žmonių pasaulin neparves . . .

Kai medžiai rengiasi pabusti 
ir kelia virpančias šakas, 
man rodos — vėl gyva esu . . .

Bet veltui ryto spinduliuos 
balta, išblyškusi keliuos 
ištiest sustingusias rankas . . .

. Aktorius, HENRIKAS KAČINSKAS, L.D.T. „Aitvaras" meno 
vadovas V. Račkausko nuotr.

A. Paukštys

Valanda su aktorium Henriku 
Kačinsku

Po plačiai nuaidėjusių aidų apie 
Lietuvių Tremtinių Operos įsikū
rimą Detmolde ir jos sėkmingus 
spektaklius, štai neperseniai iš
girdome, kad dar platesniu ma
štabu buriasi Lietuvių Drama. 
Jungiasi du vieninteliai profesi
niai dramos teatrai — Augsbur- 
giškis su Detmoldo „Aitvaru“. 
Jungtinio teatro būstinė-Augs
burgas. „Aitvaras“ jau supažin
dino Augsburgo lietuvius su sa
vuoju, jau anglų zonoj rodytu 
A. Rūko veikalu — „Bubuliu ir 
Dunduliu“. Hochfelde jis suvai
dintas balandžio 18 d. Šio trijų 
veiksmų nutikimo režisierius — 
J. Blekaitis, apipavidalinimas — 
dail. Andriušio.

„Aitvaro“ kolektyvo pirmųjų 
amerikiečių zonoje gastrolių ir 
ypačiai šių dviejų teatrų susijun
gimo proga „Žiburių“ bendradar
bis laikė savo pareiga kreiptis į 
talentingąjį Kauno ir Vilniaus 
dramos aktorių, šiuo metu esantį 
„Aitvaro“ meno vadovu — Hen
riką Kačinską, kuris maloniai su
tiko pasidalinti savo mintimis, 
liečiančiomis aktualiuosius Lie
tuvių Dramos klausimus.-

— Spaudoje jau buvo rašyta 
apie Augsburgo ir Detmoldo dra
mos teatrų susijungimą. Malonė
kite painformuoti, kokią eigą šis 
reikšmingas lietuviams teatralų 
būrimasis draugėn yra įgavęs da
bar?

— Šie du kolektyvai, idėjiškai 
žiūrint, — pradėjo aktorius H. 
Kačinskas pokalbį — niekad ne
buvo ir išsiskyrę, nes rūpestis buvo 
visų lietuvių aktorių bendras — 
sukurti lietuvių dramos teatrą. 
Ir nebūdami draugėje, mes visi 
siekėme šio bendro tikslo ir dir
bome, kaip mokėjome. Tikslas su
sijungti senai buvo numatytas. Aš 
pernai metų pavasarį išvykau iš 
Augsburgo į Detmoldą, .kaip tik 
ieškodamas geresnių teatrui są
lygų ir norėdamas sustiprinti 
ryšį tarp šių dviejų grupių, kad 
jas galimai greitesniu laiku būtų 
galima krūvon suburti. Vos tik 
man Detmoldan atvykus, susijun
gimo mintis buvo stipriau akcen
tuota ir toje nuotaikoje dirbta.

Dabartinių „Aitvaro“ gastrolių 
amerikiečių zonoje metu kaip tik 
susidaro patogesnė proga šią ank
sčiau mumyse' glūdėjusią mintį 
įgyvendinti. Betgi, kaip tenka ir 
dabartiniu metu patirti, persikė
limo bei apsigyvenimo formalu
mai Augsburge yra be galo sun
kūs. Siame reikale lietuvių visuo
menės bei vadovaujančių asmenų 
parama yra ypačiai reikalinga ir 
būtina. Nežiūrint jau parodytų 
tos visuomenės ir jos vadovų pa
stangų, padėtis šiuo metu dėl ži
nomų priežasčių lieka dar vis 
problematiška. Jeigu mūsų globė
jai parodys susidomėjimo lietu
viško teatro reikalu, tikimės — 
padarytos pastangos duos realių 
vaisių.

— Amerikiečių zonos skaityto
jams būtų įdomu plačiau susipa- 
činti su „Aitvaro“ veikla bei jo 
kolektyvu.

— Nuvykęs į Detmoldą radau 
susiorganizavusią profesionalų 
aktorių grupę, vėliau pasikrikšti
jusią „Aitvaru“, kuri scenoje jau 
buvo pasirodžiusi su Krėvės „Ša
rūnu“ (koncertine forma). Mano 
atvykimo metu Antanas Rūkas 
kaip tik buvo baigęs rašyti savo 
draminį veikalą „Bubulį ir Dun
dulį“. Šį veikalą greičiau paro
dyti scenoje mūs skatino dar tai, 
kad jis buvo pats pirmasis drami
nis kūrinys, parašytas tremtyje, 
ir kad, mūsų supratimu, šis kūri
nys savo tematika ir nuotaika ar
timas tremtinių dvasiai. Nors są
lygos ’buvo ir nelengvos, bet su 
entuziastingais aktoriais, kuri
uos sutikau Detmolde, visos kliū
tys buvo nugalėtos, ir veikalas, 
Vilniaus „Vaidilos“ Teatro reži
sieriui Jurgiui Blekaičiui vado
vaujant, Kauno Teatro dail. Vik
toro Andriušio dekaracijose ir 
kostiumuose išvydo rampą. „Bu- 
bulio ir Dundulio“ premjera įvyko 
Detmoldo miesto teatre 1946 m. 
gegužės 30 d. Premjeroje daly
vavo visas ,,Aitvaro“ kolektyvas, 
kurio sąstatas yra toks: D. Josiu- 
kaitė, D. Kubertavičiūtė, M. Le- 
mešytė, A. Dikinis, H. Kačinskas, 
B. Kvedaras, A. Rūkas, D. Valiu
kas ir R. Veselauskas.

Šiais metais vasario 16 d. Dėt-
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molde suruošėme 400 metų lietu
viškos knygos minėjimo koncertą. 
Lietuviškoje teatro praktikoje to
kio pobūdžio koncertas, kuriame 
dalyvauja tik dramos aktoriai, 
įvyko iš viso pirmą kartą. Šį kon
certą, lygiai kaip ir A Rūko „Bu- 
bulį ir Dundulį“ jūs augsburgiš- 
kiai balandžio 18—19 d.d. turėsite 
progos pirmieji amerikiečių zo
noje išgirsti-pamatyti. Kitos gi 
lietuvių kolonijos jį išgirs „Ait
varo“ gastrolių metu.

— Kaip, Jūsų, manymu, turėtų 
vykti Liet. Dramos Teatro darbo 
ir jojo ateities gyvenimo organi
zavimas?

— Visi šie klausimai daug pri
klausys nuo visų tremtinių pro
blemos sprendimų.

— Kaip sprendžiamas tremtyje 
lietuviškojo dramos repertuaro 
klausimas?

— Pats opiausias ir aktualiau
sias reikalas, kuris sunkiausiai 
sprendėsi ir Lietuvoje, tai reper
tuaras. Mums, esantiems tremtyje, 
ypatingai rūpi surasti lietuviškų 
veikalų,. kurie būtų visuomenei 
artimi. Tenka pastebėti, kad visų 
sričių menininkai — dailininkai, 
literatai, rašytojai, muzikai — 
stengiasi savo kūriniams medži
agą semti iš tautos dvasinių tur
tų: lietu visko folkloro, buities ... 
Tad ir mūsų dramaturgai trem
tyje ypačiai turėtų stengtis su
kurti tokius veikalus, kurie rody
tų, kad lietuvių tauta turi savo 
istoriją, savo_ tradicijas ir didelį 
dvasinės kultūros lobyną. Jau Lie
tuvoje buvo sielotasi grynai lietu
viškojo teatro kūrimu, o šiandien, 
mūsų padėtyje, toji mintis dar ak
tualesnė. Bet visuomet atsiminti- 
na, kad grynai lietuvišką teatrą 
galima sukurti tik turint lietu
višką dramaturgiją. Šia kryptimi 
mes jau kaiką esame suplanavę, 
bet, kol neįgyvendinta, kalbėti per 
anksti.

— Įdomu būtų sužinoti Jūsų 
nuomonę apie gausius tremtinių 
stovykloje dramos mėgėjų pasi
rodymus?

— Mėgėjų darbas stovyklose 
yra didelis ir vertingas kultūri
nis darbas, tik labai liūdna, kad 
mėgėjas, pasirodęs porą kartų 
scenoje, galvoja, jog jisai jau ak
torius. Kaip liūdna, kad jisai ne
žino, kaip sunku tapti aktorium.

— Kurie gi artimosios ateities 
dramos aktorių siekimai bei pla
nai galimos emigracijos atžvilgiu? 
Kokia, aplamai, dramos aktorių 
nuotaika tremtyje?

— Lietuviškasis teatras tegali 
gyventi ten, kur bus jo žiūrovas. 
Ten, kur likimas nublokš visus 
tremtinius, ten ir lietuviškojo tea
tro kelias.

Dėl nuotaikos — aktorius tegy
vena gera nuotaika tada, kada jis 
vaikščioja scenos grindimis ir 
kada jis pajunta turįs nuolatinį 
ryšį su žiūrovu. O šiandieną akto
rius yra nustojęs ne tik to, ko ir

kiekvienas tremtinys nustojo, bet 
dargi scenos grindų ir to nuola
tinio dvasinio ryšio. Taigi, kal
bėti apie savo nuotaiką šiandien 
yra be galo sunku.

Simfoninio koncerto belaukiant
Mūsų tremties muzikinė veikla, 

prasidėjus nuo paprasčiausios liau
dies dainos, perėjus kelis meno 
evoliucijos laipsnius —; nuo choro 
iki operos— siekia pačio aukšči- 
ausio-simfoninės muzikos. Pirmasis 
(neskaitant jau vieno drauge su 
Augsburgo lietuvių choru, įvyku
sio 1947.1.25 d.) grynai simfoninės 
muzikos koncertas įvyksta š. m. 
balandžio 26 d., tai yra šeštadienį, 
14 vai., Liudwigsbau koncertų sa
lėje, Augsburge. Koncertą organi
zuoja ir jL,diriguoja buv. Vilniaus 
Filharmonijos orkestro dirigentas 
Jeronimas Kačinskas. Programą at
liks žinomasis estų smuikininkas- 
virtuozas, Mūncheno operos kon- 
certfneisteris Hubert Aumere, kaip 
solistas, ir Augsburgo operos orke
stras, talkininkaujamas mūsų pasi
žymėjusių instrumentalistų.

Koncerte pirmuoju dalyku bus at
liekama Felix Mendelssohn-Barthol- 
dy uvertiūra „Hebridai“. Autorius 
yra praeito šimtmečio muzikas, 
daugelio simfoninių, kamerinių ir ki
tokio pobūdžio muz. kūrinių auto
rius.; Jis buvo pirmasis vokiečių 
simf. koncertų organizatorius, ypač 
didelis proteguotojas J. S. Bacho, 
kuris iki tol Europoje buvo men
kai žinomas.

Išpildpmoji Mendelssohno uver
tiūra „Hebridai" savo vardą gavo 
nuo Anglijos šiaurėje esančio sa
lyno. Uvertiūros prasmė gali būti 
suprantama keleriopai: operos 
uvertiūra, potpourri uver. ir, šiuo 
atveju, savarankiška simfoninės 
formos koncertinė uvertiūra.

Kompozitorius, matyt, paveiktas 
to Hebridų salyno gamtos bei le
gendų, sukėlusių, jam gilių kūry
binių inspiracijų ir sukomponavo 
savo veikalą.

„Hebridus" pradeda violončeles 
ir violos, kurių išpildoma sva
jinga šios uvertiūros tema, nuolat 
kylanti ir veikalo kulminacijoje iš
sivysianti į galingus fanfarus. 
Nuotaikingas per visą laiką besi-

tęsiantis styginių judėjimas suke
lia šiaurės vandenų vizijas, kurių 
fone nuolat pasigirsta medinių ir 
varinių pučiamųjų atskiri, stichi
jos paslaptis iškelią motyvai. Vei
kalo pabaiga išsivysto į audringą 
ir pagreitintą temos motyvų kom
pleksą, kuris galutinai švelniai 
klarneto užbaigiamas.

Sakoma, kad veikalą pirmą kar
tą išpildžius Mendelssohn pareiš- 
kės-nesitikėjęs, jog jam šios muz. 
minties išreiškimas taip vykusiai 
pasiiseks.

Antruoju dalyku girdėsime Jo
hannes Brahmso-Koncertą smuikui 
D-dur, opus 77. Muzikinėj teorijoj 
koncertas- pažodžiui-reiškia varžy
bas, siauresne gi prasme tuo žod
žiu gi suprantame muzikos solo 
dalyką su orkestru. Solo partiją 
čia ir atliks minėtasis Hubert Au
mere. Kokia tai sunki misija, su
prasime, gal būt iš to, kad 1878 
metais, kada Brahmsas šį veikalą 
sukomponavo, jį paskyrė geram 
savo jaunystės draugui ir didži
ausiam tų laikų smuikininkui J. 
Joachimui, ant kurio partitūros ši
taip užrašė: „Tam, kuriam tai pa
rašyta". Vokiečiai, šios srities 
specialistai, sako, kad veikalas 
dėl savo naujoviškumo ir nepa
prastumo buvo pavadintas „smuiko 
priešu". „Tik labai didelė asmeny- 
bė-rašo jie — tegalės suprasti šį 
kūrinį ir pakeisti virtuozą Joachi
mą, ilgą laiką buvusį vieninteliu 
smuikininku, sugebėjusiu perkelti 
klausytojams to kūrinio grožį."

Meniškai veikalas yra taip api
būdinamas: lyriškai išlaikytas į 
vadas prieš mus išsiskleidžia visu 
pilnumu savo minčių, kurios mei
striškai sutvarkytos ir įgauna pla
tų polėkį. Andante-verčiąs susi
mąstyti veikalo centras; gi pasku
tiniojoj veikalo daly, rondo po
būdžio finale, Brahms suteikia solo 
instrumento virtuoziškumui plačią 
erdvę.

Paskutiniuoju programos dalyku 
eina didinga A. Dvoržako simfo
nija Nr. 5—„Iš Naujojo Pasaulio". 
Ši simfonija, kaip rodo pavadini
mas, buvo sukurta J. A. V—se 
1894 metais, A. Dvoržakui esant 
New Yorko konservatorijos direk
toriumi. Labai charakteringi etno-

— Kada Jūs švenčiate savo 25- 
rių metų sceninio darbo sukaktį?

— Mano pirmasis spektaklis 
įvyko 1923 metų lapkričio 9 d. 
Kaune, Tautos Teatre, Bičiūno 
veikale „Gedimino sapnas“. Tokiu 
būdu paskelbtoji spaudoje žinia 
apie šiemetinę mano 25-rių metų 
seen, darbo sukaktį yra vieneriais 
metais paankstinta — baigė va
landos pokalbį aktorius Henrikas 
Kačinskas;

grafiniai motyvai ir primityvios 
Amerikos negrų ir indėnų dainos, 
susimaišiusios su autoriaus čeko 
dvasia, sudarė akstiną šiam tem
peramentu spinduliuojančiam, per
sunktam egzotiškais elementais 
simfoniniam veikalui.

Violončelė, vėliau nustelbta med. 
pučiamųjų, pradeda pirmąją dali- 
ramų adagio; po to suskamba gar
sus allegro molto. Valtorna, -ly
dima klarnetų ir fagotų, perduoda

Augsburgo Haunstetteno lietuvių stovykla V. Račkausko nuotr.

mums pirmykštės amerikiečių kul
tūros dvasią. Čia kompozitorius 
naudoja turtingą, išreiškimo būdą - 
įvairių garsų kaitaliojimą.

Antroji dalis — Largo. Joje didi 
kūrėjo dvasia klausytojo fanta
zijai perteikia tolimųjų plačių 
Amerikos prerijų vizijas. Tam 
naudojamas švelnus anglų ragas, 
.pasakojantis apie prerijoje esan
čio žmogaus vienatvę, melancho
liškai svajingą idiliją.

Scherzo — trečią dalį pradeda 
trumpas ritmiškas, lyg iš negrų 
lūpų iššvilptas motyvas. Jį uni
sonu paima valtornos su med. pu
čiamaisiais, pritariami štyginių, o 
vėliau ir viso orkestro. Vidurinėj
scherzo daly — trio, fleitos ir obo- 
jai, lydimi smuikų ir mažųjų būg
nelių ritmo, mums temperamen
tingai aiškina naivų egzotinės bū
ties džiaugsmą, kurį netrukus 
išryškina visas instrumentų cho
ras. Staiga viskas nutyla, ir vio
lončelė kartoja pirmosios dalies 
temą. Scherzo pabaiga yra ausiai 
malonus smuikų ir bosų derinys. 
Finale (allegro con fuoco) Dvor- 
žakas didžiu pajėgumu išryškina 

visos simfonijos idėją. Smuikams 
pradėjus, visi instrumentai užtrau
kia „Naujojo Pasaulio" pergalės 
himną. Veikalas baigiamas turtin
ga instrumentuotu ir kontrapunk- 
tiškai puikiai atliktu „con fuoco".

Baigiant, porą žodžių apie kon
certo solistą Hubertą Aumere. Sim 
patingas, 33 melų estas eina tikru 
laurų keliu. Baigęs Talind kon
servatoriją, pasitobulinęs pas to 
laiko geriausius pasaulio smuiki
ninkus, jau 17 metų jaunuolis Vie
nos konkurse laimi antrąją viet^ 
o po trijų metų Varšuvoje jis jau 
nebepralenkiamas (I—ji premija). 
Šiuo metu jis yra Mūncheno ope
ros pirmasis koncertmeisteris. Šią,
vokiečių taip gerbiamą vietą jis 
laimėjo iš 4-rių konkurse reikalau
jamų dalykų tepagrojęs pirmąjį. 
Tuo pačiu Aumere tapo garsiojo 
smuikų meistro Stradivarijaus ga
minto smuiko (Bavarijos valstybės 
nuosavybė) valdytoju. Tad kon
certe mes turim retą — gal vienin
telę progą išgirsti ir vieną tobu
liausių pasaulio smuikų talento 
rankose.

A. Š.

V. Krėvė

Bedievis
(Tęsinys)

— Senis namo rengiasi, — ty
liai į mus kalbėjo, prisidengęs lu
pas ranka. — Žemė jau pas save 
jį traukia. Ir metas gi jau: sveti
mą amžiir žmogus gyvena.

Noreika iškratė pypkę ir užsi
kišo už juostos. Klierikas tylėjo 
ir lazdelės galu raižė kažką smė
lyje.

— Kas žino, — atsakiau aš No
reikai, norėdamas paerzinti jį ir 
klieriką: — gal gi senis tiesą 
kalba.

— Kokią tiesą? Herezijas, bet 
ne tiesą? t— šiurkščiai atsikirto 
klierikas ir net subarė mane: — 
o tau gėda šį „mažutį“ pykinti.

— Geras mažutis, — nusijuo
kiau aš.'— Jonai, ar girdi? Kuni
gėlis sako, kad tu mažutis, ir tave 
mudu su Vainoru piktinava.

Noreika linksmai nusijuokė. 
Sugriebė pilną saują akmenų, jis 
pavarė juos pakalnėn.

—’ Kas jo, kunigėli, paiso! Jis 
vistiek, kaip vaikas, jau nebenu- 

vokia, ką kalba. Tokiam gal jau 
ir nuodėmės nėra.

Toli vėl sugriaudė.
— Girdite, griaudžia. Trauki

mės namo, kol neužlijo, — pasis
kubino Noreika. — Aš čia užtru
kau ir, žiūrėk, dabar šieną suly
dinsiu. Ak, kad tave galas! — pa
krapštė jisai pakaušį ir neatsis
veikinęs bėgčiomis nulipo nuo 
kalnelio ir pranyko tarp medžių.

Senis pakėlė galvą ir tęsė da
bar balsu savo mąstymus. Man 
atrodė, kad jisai pamiršo mus, 
kurie čia sėdim.

— Vai, nemėgau kapinyno. 
Nelinksma buvo man ten, baugu 
ir koktu . . . Svetimas juk man 
jisai buvo. O dabar, — ir senis, 
dirstelėjęs į mane, balsiai kalbėjo 
toliau: — einu ten, lyg viešnagėn. 
O gal gi ir viešnagėn tikrai: juk 
mano amžiaus žmonės bene visi 
ten nusikraustė.

— Argi tu negirdėjai, ką aš tau 
kalbėjau, kad vėlės negyvena ka
pinyne? Taip ir šventa bažnyčia 
moko. Ar gal tu netiki tuo, ko ji 
moko?

— Tau gi, kunigėli, geriau ži
noti, ko ji moko. Tu tam ir aukš
tus mokslus eini.

— Taigi bažnyčia šventa, — 
karščiavosi klierikas: — moko, 
kad vienų žmonių vėlės danguje, 

kitų pragare — pagal tai, kaip jų 
žemėje buvo gyventa.

Senis pažiūrėjo į kunigėlį, su
pliauškino lūpomis, lyg jisai ką 
valgė. Paskui išsiėmė iš užančio 
ragelį, išpylė ant nykščio piršto 
nago tabokos ir suuostė visą. Ne- 
siskubėdamas užkišo ragelį ir vėl 
įdėjo užantin.

— O aš kvailu protu manau — 
prabilo jisai vėl: — kad pragaras, 
tik kol žmogus gyvas. Dangus čia, 
žemėje, mūsų giriose, šlaituose, 
kapinynuose, tik mes jo per dar
bą nemokame pamatyti. Dangus 
tenai tam, kuris jau nieko nebe- 
reikalauja, kurio siela jau laisva, 
kaip paukštutė. Manau, kad gy
vas žmogus neklausytų savo uvė
rių akių, o tik sielos balso, kuriai 
nieko nereikia, jis dar šiame gy
venime dangų sau rastų.

— Tikras heretikas! — sušuko 
klierikas- ir, atsistojęs priešais 
Vainorų, paklausė:

— Ar tu seni, vaikščioji išpažin
ties atlikti?

— Vaikščioju, kunigėli. Mano 
amžiuje kaip nevaikščiosi?

— Ir tu kunigui viską sakai, ką 
dabar čia kalbėjai?

— Kaip pareina į žodį, sakau, 
kunigėli.

— Ir jis klauso/tavo išpažin
ties?

— Senas klauso, o pas jauną aš 
nebuvau. Bet kodėl jisai turėtų 
neklausyti?

— Ir kunigas tau nieko nesako, 
girdėdamas tavo kalbą?

— Kadai nesako! „Palauk, sako, 
netrukus abu viską sužiposiva, 
nebeilgai jau mum laukti“. Ir 
tikrai, devintą dešimtį baigiu.

— M-m! — krūptelėjo pečiais 
klierikas ir pasitraukė šalin. — 
Kaip jisai galėjo tave leisti į Šven
čiausiąjį, jei šventai Dvasiai esi 
nusidėjęs?

— Kodėl gi neleisti, kunigėli? 
Ar aš už kitus žmones aršesnis? 
Juk aš niekam pikto nedarau. O 
kad aš, kunigėli, manau kitaip, 
negu tu, patsai Dievas kaltas, kam 
tokį man protą davė.

Vėl sugriaudė, dar smarkiau ir 
arčiau. Draugas norėjo dar kaž
ką pasakyti, bet aš priėjau ir 
truktelėjau už rankovės.

— Griaudžia, girdi, drauge. Ei
siva namo, kad neužlytų.

Bet jisai neiškentė, kad dar ne
pabartų seno Vainoraus.

— Ne nūnai — ryt tau mirti 
reikės, o tu Dievą rūstini savo 
kalbomis. Melstaisi geriau.

. — Na, na! — tempiau jį už ran
kos: — užteks tau, brol, kalbėti! 
Tu jo nepamokysi. Tavo visas 

protas iš knygų, o jo pažiūros sa
vos, iš galvos, iš širdies . . .z

— Dėde! — pašaukiau, jof nes 
maniau, kad jisai negirdėjo griau
džiant: — einam namo! Girdi — 
griaudžia.

— Nesiskubėkita, lis dar ne
greitai. Gal naktį kada . . .

Mudu nulipova nuo kalnelio, 
palikusiu ten senį vieną. Išėjusiu 
iš miško, pamatėva, kad šalimis 
slinko mažas debėsėlis ir griaudė.

Audra pakilo tik vėlaus vaka
ro sulaukus ir siuto visą naktį.

II.
Praėjo daugiau kaip savaitė 

laiko. Mano draugas išvažiavo 
namo; aš jį nulydėjau į stotį ir 
ten viešnagėjau pas pažįstamus 
kelias dienas.

Kada aš pėsčias grįžau, žmonės 
jau pradėjo rugius pjauti.

Dar neparėjęs namo, sužinojau, 
kad Jonas Noreika sunkiai serga. 
Jis tą dieną, apie kurią aš esu 
pasakojęs, nubėgęs pievon, gerai 
iškaito ir nuvargo, šieną benešio
damas, kūgelius bestatydamas. 
Suplakęs paskutinę plakę, prigulė 
ant jos truputį atsilsėti ir užmigo. 
Saulė jį gerai įkaitino. Atsikėlęs 
pajuto, kad jam' gelia šoną, ant 
kurio jis gulėjo. Tarėsi nugulėjęs. 
Bet naktį surėmė jį tokie diegliai.
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D-ras Jonas Matusas
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Lietuviai sulaiko vokiečiu
smelkimasi i rytus

Taigi viena kryžiuočių vienuo
lija ir vienokia organizacija. Na
tūraliai turėjo būti ir viena teri
torija bei viena .valstybė. Apie 
tai nukariautojai ne tik svajote 
svajojo, bet ir realiai to siekė. 
Kodėl tai neįvyko? Kodėl, šalia 
atbaigtos vokiečių kryžiuočių val
stybės Prūsijoje, visą laiką egzis
tavo ir Livonijos kryžiuočių šaka, 
kuri turėjo atskirą teritoriją ir 
buvo kas panašu į valstybę? — • 
Kad juodvi negalėjo susijungti 
teritoriškai. Tai sukliudė Lietuva- 
ir lietuviai. Jie pajėgė sukliu
dyti, — nors iš vakarų griuvo 
kryžiuočių ir vokiečių įsiūbuotas 
Europos potvinis, nors pietvaka
riuose kovoje palūžo lietuviški 
prūsai, o šiaurėje — latviai ir ki
tos artimos giminės. Iš lietuvių 
laisvės ir savo žemės meilės buvo 
nukaltas milžiniškas kylys. Gy
vas kylys, kuriam per šimtą su 
viršum metų palaikyti reikėjo 
neapskaičiuojamų kultūros ir tur
to aukų, reikėjo ašarų ir kraujo 
upelių. Kylio smaigalys atsirėmė 
į Baltijos jūrą ir maždaug nuo 
Nimerzatės iki Šventosios uosto 
išnešė tik 21-ną kilometrą. Tas 
siaurutis Pabaltijo ruoželis lietu
viams buvo brangesnis už auksą, 
ne, ir už kraują. Jie praminė jį gin
taro pajūriu, mat, jūra čia išplau- 
ja daug puikaus gintaro. Antra
sis pavadinimas — Birutės pajū
ris. Birutė gi buvo Lietuvos val
dovo Kęstučio žmona (XIV-to am
žiaus pabaigoje). Apskritai, ji lai
koma lietuvės valdovės, žmonos 
ir moters pavyzdžiu.

Lietuvių tautos atstovai žinojo 
likiminio pajūrio vertę. XIV-to 
amžiaus pabaigoje ir XV-to pra
džioje jį lankė žymiausios lietu
vių asmenybės — valdovai Vytau
tas, Jogaila, Švitrigaila, Vilniaus 
vyskupas ir ištisa eilė valstybės 
vairuotojų. Lietuva ir lietuviai 
visuomet žinojo Pabaltijo lietu
viškojo kylio vertę. Bet vieni tik 
jie. O verta, būtinai verta apie tai 
sužinoti ir plačiajam pasauliui. 
Dėlko?

Pirma. Lietuviškas kylys sus
kaldė vokiečių sukoncentruotas 
jėgas, kai jos, palaužusios slavus 
Elbės-Oderio plotuose, tiksliai ap
galvotu smūgiu užsimojo prieš li
kusią šiaurės-rytų Europą. O ji 
apėmė ne tik vieną Lietuvą, ne 
tik lietūviškas prūsų ir latvių gi
mines, ne tik Estiją, bet ir Rusiją. 
Suskaldymas buvo esminis, ku
ris suparaližavo vokiečių pastan
gas. Vokiečiu kryžiuočių organi- 

į dvi 
kurių 
sava- 

diametraliai

Aleksandru Neviškiu įvyko 1242- 
ais metais. Tiesa, valdovas Alek
sandras laimėjo, tačiau jo sūnus 
pradėjo dairytis patogesnės vie
tos sostinei. Neilgai trukus, ji nu
kelta į Maskvą, ir Aleksandro 
antrasis įpėdinis Jonas Kalita 
galutinai apsigyveno Maskvoje 
kaip Rusijos didysis kunigaikštis 
(1328—1340). Svarbiausia priežas
tis Rusijos sostinės iš Didžiojo 
Naugardo į Maskvą nukėlimui bus 
buvusi vokiečių kryžiuočių grėsmė.

Žinoma, yra tiesa, jog Rusijos 
kunigaiktis Aleksandras Nevi^kis 
1242-ais metais vokiečius nuga
lėjo. Bet tai lygu teigimui, jog 
sutrikdė organizmą, jog vienų 
stiklelio. Iš tikrųjų, gi išgerta jų 
keliasdešimt, kurių lakoholis taip 
sutrikdę organizmą, jog vieno 
vienintelio pakako jam galutinai 
suparaližuoti. Panašiai buvo su 
vokiečių riteriais, atsieit, su jų 
livoniške šaka. Lietuviai jai davė 
smūgį po smūgio nuo pat 1219-tų 
metų. O 1236-tų metų Šiaulių kau
tynės buvo lemiamos. Mat, nuo 
to Livonijos kardininkai visiškai 
susmuko ir buvo priversti įsilieti 
į Prūsijos kryžiuočius.

Pagaliau, kas gi buvo anų laikų 
Rusija? — Visos vakarinės jos 
sritys priklausė Lietuvos valsty
bės. Iš eilės: Polockas su Pskovu 
buvo įjungti apie XIII-to amžiaus 
vidurį; su Minsku, Vitebsku, Nau
garduku, Slanimu, Volkovisku ir 
pačiu Kievu su puse Ukrainos tai 
atsitiko laikotarpyje iki XIV-jo 
pirmosios dalies. To meto Lietu
vos valdovas Gediminas visai tei
sėtai pasivadino- „karalium lietu
vių ir daugumo rusų“ (Rex Li- 
thuanorum et multorum Ruthe- 
norum). Kas dar liko, atsiet, 
Maskva ir kitos sritys nuo 1224- 

zacija ir teritorija suskilo 
dalis-Prūsiją ir.Livoniją, 
kiekviena pradėjo varyti 
rankišką, dažnai 
priešingą politiką.

Antra. Lietuvių titaniškos ko - 
vos išgelbėjo Rusiją. Daug kas 
pirmą kartą šitokį teigimą girdi. 
Taip, Rusiją. Nes Drang nach 
Osten buvo ir jai taikomas. Juk 
visi didieji istoriniai užsimojimai 
'buvo dideli ne tik smūgio, bet ir 
apimties atžvilgiu. Tik pora pa
vyzdžių. IX-X-to amžiaus uraga- 
niški normanų-vikingų žygiai pa
siekė du istoriškai svarbiausius 
Rusijos centrus-Didįjį Naugardu
ką ir Kijevą, ne tik pasiekė, bet ir 
lemiamai paveikė. Arba XIII-to 
amžiaus mongolai. Jų vadai Džin- 
gischanas ir Batu pradėjo nuo 
Kinijos Nankino ir Pekino, bet 
apie amžiaus vidurį pasiekė Kle
vą, Maskvą, pagaliau ir visą Ru
siją pavergė. O kryžiuočių užsi
mojimai? — Vokiečių imperato
rius Fridrikas II-sis, juos įkurdin
damas ant Vislos, jų valstybės 
kuriamajame dokumente nepažy
mi sienų, girdi,- visi plotai bus jų, 
kuriuos tik pajėgs nukariauti. 
Nukariavus Prūsiją, kryžiuočių 
viršininkas, vadinamas vyriausias 
magistras 1309-ais metais čion 
perkelia savo būstinę. Pagaliau, 
plačios kryžiuočių riterių vienuo- tųjų metų iki XV-to amžiaus Vi
lijos politikos vadžias paima jis 
su savąja Prūsijos provincija, o 
ne pačios Vokietijos provincijos 
viršininkas. Tai daug pasako-va- 
dinasi, vokiečių karinio veržlumo 
centrinis svoris rfusikelia į šiaurės 
rytų Europą, tiesiog, į Rusijos pa
sienį. Dar daugiau: puikiai pa
rengta išeities pozicijos. Prūsija, 
Livonija-Latvija ir Estija sodinte 
apsodintos tvirtomis mūro pili
mis, kurių daugumas dar ir Šian
dien stovi. Kas gi yra Estija? — 
Nei daugiau, nei mažiau, kaip 
Suomijos įlankos pietinis kran
tas. Čia anuomet kaip tik išėjo iš 
Peipuso ežero į Baltijos jūrą van
dens kelias, kuriuo Rusija galėjo 
pasiekti platųjį pasaulį. Kryžiuo
čiai iš Estijos tą kelią buvo užblo
kavę. Pagaliau, greta ant limento 
ežero stovėjo Didysis Naugardas, 
kuris tuomet buvo Rusijos centri
nis miestas (tik apie XIV-to am
žiaus vidurį sostinė nukelta į 
Maskvą). Taigi, vokiečiai atsidūrė 
jau prie Rusijos širdies. Jie iš Li
vonijos (t. y., Latvijos ir Estijos 
plotų) nesykį stipriai susikovė su 
rusais. Atmintinos kautynės su 
Naugardo didžiuoju kunigaikščiu

dūrio buvo mongolų pavergtos, 
taigi negalios būtyje išbuvo apie 
200 metų. Vadinasi, Lietuvos di
džiajam kyliui suplaišėjus, Rusi-

ja būtų atsidūrusi vokiečių ran
kose istorijos geležinės logikos 
būtinumu.

Juo labiau, kad rusai nebuvo 
Romos katalikai, o kriščionys or
todoksai, priklausą Konstantino- 
polio-Bizantijos patriarko ir, ap
skritai, kultūriškai susieję su Bi
zantijos imperija. O su ja nuo 
amžių buvo ant peilių, vadinamoji 
„Romos imperija vokiečiu tau
tos“. Tarp abiejų imperijų lagerių 
buvo svaidomasi epitetais: „bar
barai“, „eretikai'*. Taigi, kryžiuos 
čiai nukariavimui priekabę turė
jo po ranka. Istoriniuose šalti
niuose yra šokiu tokių duomenų, 
jog kryžiuočiai siekė, kad Vaka
rų autoritetai juos, bent 4uo tarpu, 
pripažintų globėjais katalikų, gy
venančių rusiškuose kraštuose. 
Bet XV-me amžiiije, kai vokiškų 
riterių švaigždė buvo aptemusi, _________________ *____
vienu iš tokių globėjų buvo pas-, butine kovą su vokiečiais, o savo 
kirtas Lietuvos valdovas Vytau- - • • ’ '
tas (Byžnyčios visuotinio susirin
kimo Konstance).' ;

Trečia, Lietuviškas kylys netie
siogiai prisidėjo prie latvių ir estų 
tautų išlikimo. Livoniškė vokie
čių kryžiuočių šaka, teritoriškai 
atskirta nuo Prūsijos pagrindinės 
šakos, taigi ir nuo vokiškos poli
tikos židinio, pradėjo tolti nuo 
vokiškų idealų. Dar daugiau —t 
pradėjo linkti į tą kraštą, kuriame 
sėdėjo, ir į tuos žmones, kurių 
tarpe gyveno. Dėl to germaniza
vimas Ltavijoje ir Estijoje įgavo 
švelnesnį atspalvį. Ilgainiui jo 
svorio centru tapo krašto kultū
rinimas. Pradėta domėtis vietinė
mis valdomų krąštų kalbomis ir, 
pagaliau, vėliniais amžiais net 
prisidėta prie jų išlikimo. Šiaip gi, 
istoriniu būtinumu, latvių ir estų 
likimas būtų buvęs panašus į 
prūsų likimą.

Ketvirta. Lietuvių kylys kry
žiuočiams buvo lemiamas. Jis, lyg 
juodas šešėlis, lydėjo Prūsijos vie-

nuolinę valstybę. Pagaliau, 1410 
m. liepos 15-ta dieną prie Griin- 
waldo-Tannenbergo (Žalgirio) vo
kiečiams kryžiuočiams Prūsijoje 
suduota tokis smūgis, kad jie 
per 300 metų liko bejėgiai. Kau
tynių didvyris buvo Lietuvos val
dovas Vytautas Didysis ir jojo 
lietuvių pulkai. Ten dalyvavo 
taip pat lenkų čekų ir kitų tautų 
dalinių, bet Vytauto kariuomenė 
suvaidino pagrindinį vaidmenį. 
Dailininkas Mateika savo garsia
me Grunwaldo kautynių ' pa
veiksle Vytautą ant įsiutusio 
arklio pastatė veiksnio centre. ■

Paunksmėje lietuvių kovų su 
vokiečiais rusai galėjo sustiprėti, 
išstumti iš krašto mongolus ir 
sustiprinti savo valstybę. Nepri- 
puolamai Rusijos valstybė pradė
jo cementuotis XVI-me amžiuje, 
t. y., kuomet Lietuva kovojo žūt- 

galybei pagrindus padėjo XV-me
— kuomet vokiečiai lietuvių buvo 
paklupdyti.

Lietuvių kovos ir kraujas buvo 
auka tautų laisvei . ir kultūrai. 
Auka, kuriai nėra kainos, auka, 
kurios platusis pasaulis iki šiol 
neįvertino.

Ar yra pasaulyje bent viena 
kultūringa tauta, kurios vidurinių 
amžių visos pilys būtų sugriau
tos? — Lietuvių nei etnografinia
me, nei istoriniame plote neliko 
nei vienos sviekos pilies. Jos visos
— griuvę — siuose. Griuvėsiai 
Nemuno- pakrantėse, griuvėsiai 
Kaune, griuvėsiai Vilniuje, griu
vėsiai Trakuose . . .

Pilių griuvėsiai. Tai paaiškins 
keletas faktų. Tik per 32-jus me
tus (1345—1377) vokiečiai kryžiuo
čiai į Lietuvą sruošė visą šimtą 
žygių. Lietuviu atsparumas, o 
kryžiuočių atkaklumas ir kovos 
būdas istorijoje neturi pavyzdžio. 
Pat žygio metu buvo statomos pi
lys. Lietuviai jas griaudavo. Lie
tuviai besigindami, o kryžiuočiai 
puldami’, savąsias pilis atstaty
davo po keleą kartų. Tokių kovų 
liekanų ir pėdsakų pilna Nemuno 
upės pakrantėse. Dėl karų prieš 
lietuvius kartais įsikišdavo po
piežiai ir kryžiuočius ekskomuni- 
kuodavo. Kad visa vienuolija bū
tų įšskiriama iš Bažnyčios ben
druomenės, tai nepaprastai retas 
atsitikimas istorijoje.

Lietuyių laisvės kovos ne tik jų 
pilis pa'vertė griuvėsiais, .bet ke
liais šimtais metų suvėliną krik
ščionybės įvedinmą, pagaliau, pa
žeidė jų kultūrą ir valstybę iš
mušė iš pusiausvyros. Tai, iš ti
krųjų, epochinio masto auka 
žiemryčių Europai, auka ir visam 
pasauliui. Lietuviškas kylys Pa
baltijyje išauga į dvasinę pira
midę, ties kuria verta sustoti 
istorikui, politikui ir kiekvienam 
šviesuoliui.

jog žmonės manė, kad gyvas ne
beliksiąs, ir net kunigo važinėjo. 
Bet dabar jau pagerėjo, ir galima 
spėti, kad pasveiks.

Žmonės mano, kad jį monąi už
kerėję, kai jisai sėdėjo ant Šmė
klų kalno.

— Pamatysi, kad ir tave dar 
kažkas pikta ištiks, jei lankysi 
tas vietas. Atmink mano žodį! — 
įspėjo mane Simas Kūdris, kurį 
aš sutikau, eidamas šilu, ir kuris 
man visa tai papasakojo. — Argi 
galima klaustyti senio, kuriam 
jau nesivaimėja? O vėl dievai jį 
žino. Kur tik jisai savo amžiuje 
nėra buvęs. Jis, sako, skersai ir 
išilgai išvaikščiojęs visą pasaulį. 
Gal senis kažką žino! .

Ejova namo ne keliu, bet dar
žais, nes taip buvo arčiau. Kaip 
tik teko eiti per Vainorų daržą. 
Senas Vainorus buvo sodely, pas 
bites. Pamatęs mudu, pakvietė 
mane užeiti sodelin. Kadangi 
didelio darbo vyrams dar nebuvo, 
užėjo drauge ir Kūdris.

Ten sėdėjo dar vienas vyriškis, 
Petras Karpis. Vainorus rengėsi 
leisti spiečių avilin.

— Suleisim bitukes naujan na- 
man, ir aš tamistąs šiuo metu me
dumi pavaišinsiu.

— Ar bus dar naudos iš šio 
spiečiaus. Juk vėlu jau. Pievas

nušienavo, rugius pjauna. Viskas 
giriose ir laukuose jau peržydėjo, 
— išreiškė savo nuomonę Kūdris, 
kuris taip pat turėjo bičių, keletą 
kelmų.

— Žinai, ką seni žmonės kalba? 
Per rugius spiečius lekia — vyk, 
o jei per rugieną — akmenimi pa
varyk. Rugius dar tik pradeda 
pjauti, — atsakė jam Vainorus ir 
atidarė avilį.'

Buvo dar storo medžio kam
blys, gana papuvęs. Vienas galas, 
kuris žemiau buvo nuleistas, visai 
išpurtęs ir buvo užlipdytas mo
liu, maišytu su spaliais. Vidury 
tas galas buvo užkaltas lentele.

Vainoras dabar ištrynė avilį 
vašku, „kad kvepėtų“, įkorė ten 
Vieną baltą korelį, pritaisė nuo 
žemės į avilį dvi lenteli ir užklojo 
jas balta paklode: kelią bitėms 
paruošė.

Paskui apsirišo galvą skarelę ir 
mums tokias pat davė, kad apsi
rištume. Anūkas atnešė iš pirkios 
rūkulį, padarytą iš seno skarulio 
ar autakojo.

Senis dar vieną kartą viską ap
žiūrėjo, pamiklino, ar stipriai lai
kosi lentelės, pataisė paklotę, kad 
garankščių nebūtų, rūkulį padėjo 
šalin ir atnešė iš papavietės sie
tą, tam tikrai pritaisytą, kuriame 
buvo susemtas spiečius.

— Kur gi tavo bitininkas? — 
paklausė jį Kūdris.

— Kam jisai?
— Argi nežinai, kam? Bitiną 

kaip gi avilin patupdysi?
— Žmogel, tegul laisvas gyvena. 

Niekur mano spiečius nelėks iš 
avilio. Bitės juk jaučia, kad aš 
myliu jas. Na, su Dievo pagalba 
pradėsime dabar.

Senis persižegnojo; paskui per
žegnojo avilį ir atrišo sietą. Bičių 
buvo daug, spiečiaus būta didelio.

Vainorus pasėmė bites mediniu 
šaukštu iš sieto, lyg tyrės, ir 
įpylė avilin kartą ir kitą . . .

— Kad turšimas susidarytų. 
Tada bjčiukės pačios eis avilin, 
— paaiškino jisai man.

Paskui du, tris (šaukštus iš>- 
pylė ant paklotės.
' — Keliui parodyti, — aiškino 

vėl, Tikrai, bitės iš sieto ėmė 
kopti aukštyn, viena per kitą 
lipti per ištiestą paklotę avilin ... 
Slinko, slinko ir slinko. Rodos, 
nei nelekiojo, tik vis kopo. Re
ginys buvo man iškilnus ir dar 
nei kartą nematytas. Žiūrėjau 
atsidėjęs, net akyse ėmė mir
gėti.

— Sakyk, tu žmogau! — nusi
stebėjo Karpis: — toks mažas 
gyvuliukas, o kiek turi proto! 
Eina, kaip avelės tvartan! A, 
kad jas Dievulis!

— Bitė, žmogau, protingesnė 
už kitą vyrą. Ji net supranta, 
ką žmogus mano, — paaiškino 
jam Kūdris, dėdamasis gerai ži
nąs bites.

— Ar nejaugi? — nusistebėjo 
vėl Karpis.

— Matai, veikei, kokia rami 
"bitukė, — prabilo Vainorus: — 
nors užantin pilk. Tebūtu čia kas 
nors, kuris pavydėtų, ar kita ku
rią piktą minti turėtu, pamaty
tume, kaip kirsti pradėtų. Štai 
tirštai ėmė kopti! Žiūrėkit, vy
ručiai, ar nepamatysite bitino?

Štai, štai! Bitinas. — rodau aš 
pirštu bitukę, kuri kopa pakrašte 
avilin, didesnė, negu kitos.

— Tai, vaikeli, jaunas tranas. 
Bitino reikia žiūrėti ten. kur tirš
čiausia bičių. Juk jis dar slaps
tosi po kitomis.

— Štai, štai, jisai! — rodo Kud- 
ris ten, kur didžiausia bičių krū
va.

— Matau, matau, žmogeli! O. o! 
rodo šaukštu Vainorus čia vieno
je, čia kitoje vietoje! — štai kad 
sprunka avilin! •

Aš nors labai norėjau pamaty
ti, kokis tasai bitinas, bet nieko 
nemačiau.

— Kad bitinas avily, dabar 
nėra ko jūsų čia paisyti.

Vainorus pakėlė sietą ir iš
kratė bites paklotėm Vienos jų 
ėmė tuoj kopti avilin, kitos pasi

kėlė oran, palekiojo, palekiojo ir 
sutūpė ant avilio, avily...

— Na, na! Greičiau, mažosios, 
nesnauskite; kam gaišinate laiką?

Ir, paėmęs rūkulį, papūtė i bi
tes dūmų. Bitėms dūmai nepati
ko, jos ėmė greičiau kopti avilin. 
o kitos net pasikėlė ir nulėkė.

Po dviejų, trijų minutėlių, liko 
ant paklotės vos keletas bičiukių. 
Vainorus atsargiai, kad nesutrin
tų kurios, atėmė nuo avilio pa
klotę ir nukrėtė bičiukes žemėn.

— Sakiau, nesnauskite. Dabar 
teks lėkti avilin.

Vainorus truputi parūkė, kad 
nuvarytų nuo avilio krašto bi
tes giliau ir. kiek galėdamas at
sargiau, pridengė vienu plautu. 
Lukterėjęs, vėl parūkė tą vietą, 
kur antrasai plautas turėjo gul
ti, ir pridengė avilį.

— Dabar gyvenkite ramiais ir 
laimingai, mažosios bitutės. Dievo 
darbininkės. Tesaugoja Jisai jus 
nuo viso ko pikto. Vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios Šven
tos! Amen.

Ir Vainorus tris kartus peržeg
nojo avilį. Aukštas, žilas, saulės 
spinduliais apvainikuotas, jis pa
našus buvo dabar į kažkokį se
nąjį krivį, kuris seniai kažkada 
gal taip pat laimino mažas bi
čiukes. *

(Bus daugiau) .
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KETURIOS LAISVES
{Ištrauka iš prezidento Franklino D. Roosevelto metinio pranešimo 

kongresui 1941 m. sausio 6 d.)
„... Norėdami užtikrinti ateitį, mes norime matyti pasaulį be

siremiantį keturiomis pagrindinėmis laisvėmis.
Pirmoji laisvė yra kalbos ir nuomonės reiškimo/ laisvė — vi

same pasauly.
Antroji laisvė yra laisvė kiekvienam žmogui garbinti Dievą jo 

pasirinnktu būdu — visame pašau ly.
Trečioji laisvė yra laisvė nuo vargo. Siu dienu sąvokomis iš

reikšta šioji laisvė reiškia tokį tarpusavį ūkinį susipratimą, kuris 
garantuotų kiekvienos tautos gyventojams sveiką gyvenimą — 
visam pasauly.

Ketvirtoji laisvė yra laisvė nuo baimės. Siu dienų sąvokomis 
išreikšta šioji laisvė reiškia ginklavimosi apribojimą visame pa
sauly tokiame laipsny, kad jokia tauta nepajėgtų užpulti bet kurio 
savo kaimyno — bet kurioje pasaulio vietoje.

Tai nėra už tūkstančio metų sukursimos valstybės vizija. Tai 
yra tikras pagrindas tokiam pasauliui, kuris gali būti sukurtas 
mūsų laikas ir mūsų kartos. Šios rūsies pasaulis sudaro griežtą an
titeze tai vadinamajai tiranijų naujai tvarkai, kuria diktato
riai nori sukurti bombų pagalba.

Šiai jų naujajai tvarkai mes priešpastatome pilnesne sąvoką — 
moralinę tvarką. Normali bendruomenė pajėgia be baimės pasitikti 
pasaulio užvaldymo ir tokius pat svetimų revoliucijų planus.

Nuo pat mūsų amerikoniškos istorijos pradžios* mes turėjome 
reikalą su pasikeitimais — pas mus vyko ir dabar tebevyksta 
nuolatinė taiki revoliucija, kuri ramiai prisilaiko prie be
sikeičiančių sąlygų; tam reikalui mum» nebuvo reikalingi nė 
koncentracijos lageriai, nė kalkių duobės. Mūsų siekiama pasau
lio tvarka remiasi laisvų valstybių bendradarbiavimu draugiškoje, 
civilizuotoje bendruomenėje.

Mūsų tauta sudėjo savo likimą j milijonų savo vyrų ir moterų 
rankas, galvas ir širdis, o savo pasitikėjimą — į laisvę Dievo 
vadovybėje. Laisvė reiškia aukščiausią žmonių teisių pasireiškimą. 
Mes teikiame paramą visiems, kurie kovoja arba už tų teisių at
gavimą, arba už jų išlaikymą. Mūsų stiprybė glūdi mūsų siekimų 
aiškume.

Siems aukštiems tikslams pasiekti nėra kito kelio, kaip tik per
galė.

Baltieji Rūmai, Franklin D. Roosevelt
1941 mjsausio 6 d.

VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI Ž.SUSISIEKIMO SISTEMA
Susisiekimo sistema eskizinis 

projektas išsprendžia bendrą 
sauskelių arterijų išplanavimo 
problemą, tačiau jis atsižvelgia 
kiek tik galima į geležinkelių, 
susisiekimą. Mažiau dėmesin 
paimtas lokalinis — kvartalų su
sisiekimo tinklas — vagos gat
vės (pagrindinės. Sammelstr.) ir 
privažiuojamos (Zufahrtstr.), ku
rios tampriai rišasi su statybos 
blokų ir sklypų sistema. Projek
tas apytikriai nurodo situaciją, 
arterijų išilginius ir akersinius 
piūvius. Detalizuojant projektą 
gali atsirasti smulkūs nukrypi
mai, tačiau kiekviena kartą rei
kia remtis esminiais argumentais 
ir nepažeisti judėjimo organiza
cijos principo.

A. ESAMOS IŠEINAMOSIOS 
IŠ MIESTO KRYPTYS (Ausfall- 
richtungen) apibrėžia svarbiau
sius susikirtimo taškus tarp 
miesto ir užmiesčio susisiekimo 
kelių tinklų. Pagal Vilniaus mie
sto situaciją Lietuvos Valstybėje 
ir bendrai Europoje (iž. st. B-l.), 
iš esamų susisiekimo ruožu iš
skirta aštuonetas pagrindinių iš
einančių iš miesto krypčių (nuo 
1—8) ir šešetas regionalinio 
pobūdžio krypčių. Iš jų trys (3a. 
5a ir 8a) yra kaipo atsišakojimai 
miesto pakraščiuose, trys (6’; 8’ 
ir 8)“ savarankiškai prasiskver
bia į centrą.

IŠEINAMŲJŲ IŠ MIESTO 
KRYPČIŲ IŠVARDINIMAS

1. Varėna — Gardinas — Balt
stogė — Varšuva — Silezija

2. Rykantai — Kaunas — Kara
liaučius — Vąkarų Baltijos 
pajūris

3a Suderva — Dūkštas
3. Maišiogala — Ukmergė —Pax 

nevėžys — Ryga
4. Paberžė — Utena — Daugpi

lis — Peterburgas — Šiaurės 
Rytų Baltijos pajūris

5. Nemenčinė — Švenčionys — 
(Daugpilis)

5a Bezdonys — Bistryčia
6. Naujoji Vilnia — Kumelnin- 

kai — Dysna — Plockas
6’ Kena — Šumskas — (Smur- 

gainys)
7. Medininkai — Ašmena — 

Smurgainys — Molodečną — 
Minskas — Smolenskas — 
Maskva — Šiaurės Rytų Eu
ropa

8a Rudamina — Turgeliai
8. Benekainiai — Lyda — Sla- 

nimas
8’ Rodunė
8” Rūdininkai — (Gardinas)

Be to yra išeinamosios iš mie
sto kryptys, jungiančios miestą 
su priemiesčio satelitinėmis so
dybomis, išimtinai priemiesčių 
reikšmės, į kurias susisiekimo 
schemoje neatsižvelgta.

B. BENDRĄ SUSISIEKIMO 
SCHEMĄ (įž. st. B-3) sudaro 
griaučiai, ant kurių uždėtas tik
rasis (eigentlicher) eskizinio pro
jekto svarbiausių arterijų tink
las. Tvarkant schema tema pa
dalinta šiais 'klausimais.

1. Aplinkinės (UmfahrtstraBe) 
tolimo susisiekimo, tranzito arte
rijos miesto srityje turi tikslą 
palengvinti judėjimą svarbiau
siuose valstybiniuose ruožuose ir 

Mūhldorfo DP gailestingosios seserys, atliekančios praktiką „Ecksbergo“ ligoninėje. Tarp jų ma- 
. tyti ir šios ligoninės medic, personalas.

jo nestabdyti jam einant per 
miestą. Pirmoj projektavimo sta
dijoj tolimo susįsiekimo tranzi
tas išsisprendė uždaru apvažia
vimo žiedu, kuris apjuosia staty
binius plotus ir sujungia visus
spinduliais s ubėgančius į centrą 

_ kelius. (įž. st. B-3 ir I?-10).
Antroj projektavimo stadijoj 

rasta tikslu išskirti du susisie
kimo atžvilgiu. svarbiausius val
stybinius kelius:

Kelias — A. — jungiąs Juodą
sias ir Viduržemio jūras su 
Pabalti j u, išeinamosios kryp
tys 1 ir 4.

Kelias — B. — jungiąs vakarų 
Pabaltijį su Siaurės — Rytų 
Europa, išeinamosios kryp
tys 2 ir 7.

Iš likusiųjų keturių pagrindinių 
išeinamųjų iš miesto krypčių, 3 
ir 8 jungiasi su tolimo susisieki
mo tranzito ruožais — betarpiš
kai; 5 ir 6 — tarpininkaujant lo
kalinio tranzito keliams.

Abu tojimo susisiekimo tran
zito keliai A ir B praeina i va
karus ir į pietus nuo miesto, 
apimdami ji šakių forma. Kelių 
susikirtimas yra į pietvakarius 
nuo miesto, Panerių kalnų rajo
ne. Grafiškai tai atvaizduota pla
nuose skalėj 1:250.000 (įž. st. B-2, 
ir B-3). Pagrindiname projekte 
jų nematyti, kadangi praeidami 
už miesto ribų netelpa plano ska
lėje 1:10.000.

Anksčiau minėti svarbesnieji 
■ valstybinio susisiekimo ruožai 
turi būti realizuoti autostradų 
forma ir turi turėti dvi j uostines 
važiuojamąsias dalis.

Žinoma, tai sudaro identiškus 
reikalavimus ir keliams A ir B 
miesto rajone, kur kritimai turi 
būti apriboti iki 4 %, o kelių su-
sikirtimai sprendžiami tiltų pa
galba.

2. Pereinančios per miestą lo
kalinio tranzito arterijos betar
piškai rišamos su astuoniomis 
pagrindinėmis kryptimis.

Iki bus realizuoti anksčiau mi
nimi keliai A ir B, jos turi pri
imti be lokalinio -tranzito taip
pat ir tolimo susisiekimo tranzito 
judėjimą, kuris dabartinėje būk
lėje labai sunkiai skverbiasi per 
Senojo Miesto gatvių . kreivumas 
ir siaurumas.

Pereinančios per miestą kryp
tys 1,2—5 yra aptarnaujamos nuo 
miesto ribų Savanorių, Basana
vičiaus, Kalinausko, Palangos, 
Liejyklos, Benifraktrų. Vrublevs
kio, Kosciuškos ir Aitakalnio gat
vėmis. Šiame ruože reikia sure
guliuoti kritimus dviejose vieto
se — nusileidimą nuo Panerių 
kalnų (žemės darbai jau atlikti) 
ir serpentina Kalinausko gatvėje. 
Be to reikia nutiesti nauja kelią, 
kuris aplenktų pramonės rajona.

Atsišakojimas nuo minimo ke
lio 6-j a kryptimi nuo miesto yra 
žemiau Vilkpėdės ligoninės ir 
eina Vilkpėdės, Panerių, Geležin
kelio, Pov. Višinskio. Zarasų gat-

JAVprcz. Roosevelto malda
kalbėta Jungtiniu Tautu diena 1942. VI. 14

Dievė laisvųjų, leisk mums šią dieną pašvęsti savąsias širdis ir 
gyvybes visos laisvosios žmonijos labui. Leisk mums nugalėti tiro
nus, pasišovusius visus laisvuosius padaryti savo vergais. Duok 
mums* pasitikėjimo ir padėk mums pažinti visus kovojančius už 
laisvę, kad mes juos priimtumėm kaip brolius. Duok mums bro
lišką viltį ir vieningą mintį, išlaikydamas mus ne tik šio karčiojo 
karo metu, bet taipogi vadovaudamas mums ateities dienose, nes 
mes trokštame ir turime visus Tavosios žemės vaikus įjungti į 
tąjį ateities gyvenimą.

Mūsų pasaulis yra maža žvaigždelė Tavo didžiojoj visatoj, bet Tu 
esi davęs mums galios padaryti ją kūnų, kuris nežino karo, alkio, 
nei baimės ir kurio nedalija piktosios rasiškumo, spalvos ar žmo
nių nusistatymo ribos. Duok mums drąsos ir proto jau šiandien 
pradėti šitą didelį darba, kad mūsų vaikai ir vaikų vaikai laimin
gai gyventų žmogaus vardu. Kilnioji žmogaus dvasia yra atbudus, 
ir jo siela reiškiasi. Duok mums išminties ir pramatymo, kad mes 
išmoktume suprasti didybę šios žmogaus dvasios, kuri gali tiek daug 
iškentėti ir pernešti vienam tikslui, esančiam tolumoj ir vėliau te
pasiekiamas negu mūsų trumpo gyvenimo dienos leidžia.

Leisk mums tinkamai pagerbti savo žuvusiuosius, kurie mirė 
tikėdami. Suteik garbės tiem, kurie su mumis dirba ir veikia už 
tikėjimą; gi šalims ir tautoms, kurios kenčia nelaisvę, leisk išsiva
duoti ir suteik saugumą. Duok mums kantrybės susiduriant su neiš
manėliais ir atlaidumo — su paklydusiais (suvedžiotaisiais). Taipogi 
duok mums sugebėjimo ir jėgos nušluoti nuo žemės paviršiaus visą 
priespaudą ir tas žiauriąsias praeities dogmas, jog stiprusis galįs 
praryti silpnąjį vien dėl to, kadangi jis pats stiprus esąs.

Betgi daugiau už visa kita suteik mums broliškumo ir ne tik šiai 
dienai, bet visam mūsų amžiui — broliškumo ne tik žodžiuose, bet 
ir veiksmuose bei darbe. Mes esame Tavosios žemės kūdikiai—leisk 
mums bent šitiek įsisąmoninti. Jeigu mūsų broliai yra pavergti, tai 
ir mes esame pavergti, gi kada jie badauja, kenčiame ir mes. Duok 
mums bendrą tikėjimą kad žmogus, turėdamas savo kasdieninę 
duoną ir taiką, patirtų, kas yra teisingumas bei teisėtumas, kas lais
vė bei saugumas, kas lygiateisiškumas ir lygūs galimumai visiem 
daryti savo geriausia kaip savuose kraštuose, taip lygiai ir visame 
pasaulyje. Šiokiu pasitikėjimu leisk mums žengti pirmyn į tą lais
vąjį pasaulį, kurį gali sukurti mūsų rankos.

vėmis ir Batoro plentu. Projek
tas numato sumažinti Vilkpėdės 
kritimą ir taip pat pažeminti ir 
pravesti iškasima Panerių gat
vėje, kad galima būtų virš gatvės 
pravesti geležinkelio šakas i san
dėlių sklypus. Toliau būtina yra 
nutiesti naują kelią prailginti
Geležinkelio gatvei nuo Aušros 
Vartų g. iki Povilo Višinskio g.

Pereinamasis per miestą judė
jimas (Durchfahrtstr.) iš kryp
čių 7,8 į 3,4 nuo Ašmenos ir Ly
dos plentų susikirtimo vietos, 
piauna miestą Liepkalnio. Dzū
kų, TyzenhausenO. Pylimo. Jogai
los, Vilniaus gatvėmis, išsišako
dama vėl už žaliojo tilto į Uk
mergės ir Kalvarijų gatves. Šia
me ruože projektuojama pravesti 
tunelį po geležinkeliu, kuris 
jungtų Tyzenhauseno g. sų Py
limo g. ir praplatinti Vilniaus g. 
nuo Jogailos g. pradžios iki Ža
liojo tilto.

Judėjimo pagerinimas viršuje 
aprašytuose lokalinio tranzito 
ruožuose yra pats svarbiausias 
miesto reikalas susisiekimo sri
tyje.

3. Antraeilės reikšmės arterijos 

išeinančios iš miesto papildo lo
kalinio tranzito arterijų sistemą, 
aptarnaudamos papildomus re
giono su miestu sujungimus.

Trys jų — 3a, 5a. 8a. atsišako- 
damos meisto pakraščiuose nuo 
pagrindinių išeinančių iš miesto 
krypčių, neturi įtakos susisieki
mo schemos sistemai. Trys liku-, 
sios — 6’. 8’ ir 8” prasiskverbia 
savarankiškai iki aplinkinės si- 
steinos ir tampriai jungiasi su 
miesto gatvių tinklu. '

Panašiai kategorijai galima 
priskaityti Šilo, D. Ribiškių gat
ves, jungiančias šiaurini ir pie
tinį miesto kvartalą su išeinan
čiom iš miesto kryptim į rytus 
6 ir 6). Kitą dalį jumėjimo, pra
siskverbiančio iš tų krypčių iki 
senojo miesto aplinkinės, turi 
perimti tinkamai sureguliuota 
Šventikų gatvė. Tai turi tikslą 
aplenkti siauras ir. dėl savo se
novinio pobūdžio, negalimas pra
platinti Malūnų, Užupio ir Suba
čiaus g-ves.

4. Tarpkvartalinė aplinkinė tu
ri tikslą sudaryti galimybę pasi
keisti aplinkiniam judėjimui tarp 
išeinančių iš miesto krypčių ir 
sujungti; tarp savęs aplink vidur- 
miestį sugrupuotus gyvenamų 
kvartalų centrus. Svarbiausia in
vesticija, būtina realizuojant • šį 
ruožą, yra tilto statyba ant Ne
ries Kęstučio gatvės tąsoje.

5. Senamiesčio aplinkinė turi 
uždavinį išjungti praeinamąjį 
per miestą judėjimą iš Senojo 
Miesto. Jos kelias ’/s ilgyje Su
tampa su lokalinio tranzito arte
rijomis. tiktai iš pietų ir iš rytų 
savarankiškai eina Bazilionų g., 
sujungta su naująja serpentina 
nuo Subačiaus g. iki šv. Onos 
gatvės ir Katedros aikštės.

6. Kitos viduje miesto susisie
kimo arterijos jungia paskirus 
svarbius miesto gyvenamus cen
trus ir sudaro paskirų kvartalų 
susisiekime ašį. Vienas svarbiau
siųjų — ašis N.M. .jungianti pie
tų kvartalą su naujojo miesto 
centru, Lukiškio aikšte ir Šni
piškių. Jos realizavimas reikalau
ja Rodunės viaduko perstatymo 
ir naujojo ant Neries tilto sta
tybos.

Esamai geležinkelio susisiekimo 
sistemai projektuojama susisie
kimo schema neįveda esminių 
pakeitimų; išimtį sudaro geležin
kelio šoninės šakos į Pramonės 
rajoną. Geležinkelio šakos į Pa
nevėžį statyba ir regionalinės 
aplinkinės klausimas paliekami 
atviri, neturint galimybės susi
pažinti su atitinkamomis studijo
mis.
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AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUS PAVARČIUS

M. Krupavičiaus pareiškimas 

apie santykius su Amerikos lietuviais
.Draugas“ savo 46 nr. spaus

dina pasikalbėjimo su M. Krupa
vičium tęsinį, kur M. Krupavičius 
pasisako apie santykius su Ameri
kos Jjetuviais, apie galimą lietu
vių tremtinių emigraciją ir išreiš
kia šventą tikėjimą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimu. .Drau
gas“ M. Krupavičiaus pareiškimą 
taip aprašo:

„VLIKas stengiasi užmegsti san
tykius su viso pasaulio lietuvių 
išeivių kolonijomis ir tuos santy
kius brangina. Daugiausia bran
gina santykius su Amerikos Jung
tinių Valstybių lietuviais. Pir
miausiai dėl to, kad ten yra skait
lingiausia lietuvių kolonija, antra, 
kad ten yra geriausiai organizuo
ta, trečia, kad ji yra gyviausiai įsi
jungusi į Lietuvos laisvinimo 
darbą ir pasiekia apčiuopiamiau
sių tikslų, kadangi kaip demokra
tinės valstybės piliečiai, savo bal
su gali daugiau pasiekti Lietuvos 
laisvinimo darbe, negu kituose 
kraštuose, nes su jų balsu vyriau
sybė skaitosi.

Amerikos lietuviai pirmosios 
nepriklausomybės atstatymo dar
be yra nulėlnę svarbų vaidmenį, 
kuris aukso raidėmis yra įrašytas 
Lietuvos laisvės atgavimo istori
joje. Lygiai taip pat nuopelningai 
ir pasigėrėtinai gražiai šiame bare 
jie dirba ir dabar Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimui.

Mes tikime demokratijos tei
singumu, Amerikos bei Anglijos 
valstybės vyrų žodžiais.

Amerikos lietuviai, stovėdami 
bendroje Lietuvos nepriklauso
mybės sargyboje ir įjugnę savo 
gyvastingąsias jėgas jai atkurti, 
suvaidins lemiamą vaidmenį. Mū
sų viltis Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse per Amerikos lietuvius. 
Mūsų troškimas, kad visos Ame
rikos lietuvių organizacijos dirbtų 
Lietuvos atvadavimo darbą vie
ningai petis į petį. Tuo reikalu 
VLIKo buvo padaryti mėginimai, 
kurie, deja, nedavė norimų rezul
tatų.

Su ALTu (Amerikos Lietuvių 
‘Taryba, Red.) VLIKo santykiai 
yra nuoširdūs, tamprūs ir sėk
mingi. Su ALMu (Amerikos Lietu
vių Misiją, Red.) VLIKas neturi 
jokių santykių, nes į VLIKo bal
są ALMas iki šiol neatsiliepe. Ta
čiau VLIKas nepraranda vilties, 
kad šiais kritiškais Lietuvai lai
kais, ALMas įsijungs į bendrą ir 
suderintą visų lietuvių Lietuvos 
laisvinimo darbą.“

Toliau „Draugo“ kpresponden- 
tas paklausė M. Krupavičių, kaip 
žiūrima į lietūvių tremtinių pas
tovesnį įkurdinimą kur nors ki
tuose kraštuose. M. Krupavičiaus 
atsakymą „Draugas“ taip išreiš
kia:

„Salia Lietuvos laisvinimo dar
bo VLIKas ir V. T. yra įtraukusi 
p savo darbų tvarką ir tremtinių 
reikalais rūpinimąsį, vadinasi ir 
emigracijos klausimą.

VLIKas tvirtai tiki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu, ta
čiau dėl susidėjusių moralinių ir 
ekonominių pragyvenimo sąlygų, 
tremtinių emigracijos klausimas 
šiais laikais pasidarė labai ak
tualus. Tremtinių ekonomiška 
būklė kasdien smarkiai blogėja, 
jų atsivežti iš Lietuvos ištekliai 
baigiasi, teiktas iki šiam laikui 
tam tikrų organų medžiaginis rū
pinimasis kasdien blogėjai; kai 
kur maistas tiek sumažintas, kad 
nepatenkina kuklaus žmogaus 
mitybos reikalavimų. Gyvenimas 
lageriuose — barakuose neigia
mai veikia tremtinių moralę, bai
gia ištampyti jų nervus ir pasi
baisėtinai ardo jų sveikatą, ypač 
nesubrendusio jaunimo. Atsigau
nančių vokiečių įtaka ir veikla yra 
priešinga svetimšalių buvimui Vo
kietijoje, vadinasi ir lietuvių 
tremtinių tolimesnis pasilikimas 
Vokietijoje pasidarė veik neįma
nomas.

VLIKas savo emigracinės poli
tikos pagrindais laiko kompak
tinę masę, nes tiktai kompak-

tinėje masėje gyvendami lietu
viai galės ilgiausiai išlaikyti tas 
tautines vertybes, kurias jie yra 
išsinešę iš tėvynės ir kurias turės 
grąžinti nesusilpnintas, bet žymiai 
sustiprintas atgal į savo gimtąsias 
pastoges. Tačiau suprantama, kad 
lietuvių tremtinių emigravimo 
klausimą spręs ne VLIKas, bet ki
ti organai. Gi tų organų siekimai 
diametriškai yra priešingi VLIKo 
siekimams nes jie, siekdami savo 
interesų, nori tą nykų lietuvių 
tremtinių likutį suskaldyti ma
žomis grupelėmis pagal profesijas. 
Jei tų organų norai būtų įgyven
dinti ir būtų sukliudyta kompak
tinei lietuvių tremtinių emigraci
jai, tai būtų visiems tautiniams 
siekimams didelis smūgis VLIKas 
dės visas pastangas, kad tai neį
vyktų, ir kviečia viso pasaulio 
lietuvius į pagalbą šioje srityje.“

Amerikos lietuviai raginami 
gelbėti Lietuvą

Lietuvos gelbėjimo reikalu 
dienraštis .Draugas“ kovo 10 d. 
numeryje rašo:

„Jei mes tikrai suprastume, 
ko šiandien iš mūsų laukia Lietu
va, ne doleriais, ne šimtais ir ne 
tūkstančiais, bet visą savo turtą 
paaukotum, kad tik Lietuvą išgel
bėtume. Tauta veda žūtbūtinę ko
vą, todėl tenelieka nė vieno lie
tuvio, kuris darbu ir auka ne
prisidėtų prie Lietuvos gelbėjimo. 
Tai yra mūsų šventa pareiga. Ne
galim užmiršti nekaltai pralieto 
mūsų brolių kraujo, iškentėtų ir 
tebekenčiamų kančių. Juk jie ne
kalti, jei juos užklupo neteisybė 
ir nežmoniškumas. Lietuviai daug 
prisidėjo prie Lietuvos' išlaisvini
mo po pirmojo pasaulinio karo. 
Amerikiečių aukomis buvo pa
siųstas Lietuvon Laisvės Varpas, 
kuris skambino ir skelbė mūsų 
pasiaukojimą. To varpo garsą pir
mą kartą išgirdau 1922 m. Iš susi
jaudinimo žodžio negalėjau ištar
ti. Šiandien niekas to brangaus 
garso nebegirdi.

Amais laikais mūsų aukos ir tė
vynės meilė buvo įamžinta. Tai 
neišdils. Tačiau dabar tėvynė mus 
ir vėl šaukia. Ir dabar jai pagalba 
tūkstančius kartų reikalingesnė.“

Bimba ragina nesiųsti aukų | 
Lietuvą

„Draugas“ 58 nr. persispausdina 
iš komunistinės „Laisvės“ žinutę, 
kurioje jos redaktorius A. Bimba 
ragina Amerikos lietuvius nieko 
nebesiųsti į Lietuvą, nes turtin
giems Lietuvos žmonėms jokia 
pagalba nebereikalinga. A. Bimba 
taip rašo: „Lietuvos žmonės vis 
daugiau pradeda patys pasigamin
ti visokių reikmenų. Mūsų siun
čiami dėvėti drabužiai pradeda 
darytis nebe taip reikalingi, kaip 
buvo tuomet, kada vos tik išvijus 
priešus fašistus lietuviai pradėjo 
grįžti iš miškų, iš vokiečių nelais
vės. Grįžti tiktai prie griuvėsių 
arba į šaltus, buvusių okupantų

apiplėštus namus. Iš to viso aiš
ku, kad vieniems tęsti toliau tą 
darbą susidarytu didelių sunku
mų, su kuriais nėra prasmės 
grumtis, nebelikus būtino reikalo 
Lietuvai pagalbą teikti“.

.Draugas“ nuo savęs priduria, 
kad A. Bimba taip rašo todėl, kad 
į Lietuvą siunčiami siuntiniai 
grįžta atgal, kaip nesuradę adre
satų, kas labai jaudina Amerikos 
lietuvius. Esą norima, kad tarp 
Amerikos ir Lietuvoje esančių 
lietuvių būtų kuo mažiausias susi
rašinėjimas ir nebūtų siunčiama 
iš Amerikos jokių dovanų, nes 
Lietuvoje skelbiama, kad Ameri
koje daug bedarbių ir gyvenimas 
sunkesnis kaip Lietuvoje.

Lietuvoje leista atidaryti 40 pieno 
produktų krautuvių

.Draugas“ 47 nr. rašo, kad ta
rybinės Lietuvos prekybos „mi- 
nisteris“ Ivaškevičius (ne lietu
vis) leido visoje Lietuvoje atida
ryti 40 pieno produktų- krautu
vių. Iš to skaičiaus penkios krau
tuvės atidaromos Vilniuje, pen
kios Kaune ir po vieną kituose 
didesniuose Lietuvos miestuose. 
Iki šiol Lietuvoje pieno produktų 
krautuvių nebuvo.

Lietuvoje labai jaučiamas tru
kumas popierio. Grigiškių po- 
pierio fabrikui užplanuota šiais 
metais pagaminti 1200 tonų po
pierio ir tiek pat kartono. Nusta
tyta, kiek popierio turi pagaminti 
Verkų, Kairiškių, Varėnos ir Klai
pėdos fabrikai.

JTO gen. sekretoriaus atsakymas 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

„Draugas“ 46 nr. spausdina 
Jungtinių Tautų Organizacijos ge
neralinio sekretoriaus Trygve Lie 
atsakymą Amerikos Lietuvių Ta
rybai, prisiųstą ALT sąryšyje su 
pranešimu JTO apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Trygve Lie atsa
kymas taip skamba: „Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius turi 
garbės pranešti, kad gavo tele
gramą iš 1947 m. vasario 12 d., ku
rioje nušviečiama dabartinė Lie
tuvos būklė.

Generalinis sekretorius nori pa
brėžti, kad šiuo metu Žmogaus 
Teisių Komisija neturi galimumų 
daryti kokiui žygius bet kokiam 
skundui dėl žmogaus teisių, bet 
turi garbės painformuoti, jus, kad 
jūsų komunikatas bus patiektas 
komisijai, kuomet ji susirinks.“

R. Šilbajoris

SUGRĮŽIMAS
Šlamės beržai, kasas taisydami, prie vartų 
Ir pamatyt manęs daugiau nesitikės, 
Bet aš, kaip vaikas pasakoj, sugrįšiu kartą, 
Ieškodamas paukštelio, beržo ir žvaigždės.

Bus vakaras skaidrus virš tėviškės parimęs, 
I savo lizdą paskutinis paukštis grįš, 
Kai aš, plataus pasaulio mažas piligrimas, 
Pabelsiu tyliai į gimtų namų duris.

Ir durys atsivers ... raukšlėtas, liūdnas veidas 
Ir žvilgsnis mirštančių, išgesusių akių... 
O motin! Ar tai tu, kurią kadais apleidau?
Sakyk, mamyt, sakyk, brangioji, ar tai tu?

Ak, tu nešei, motule, sunkų skausmo kryžių, 
O aš svečioj šaly klajojau neramus.
Dabar bus visa vėl gerai. Jau laimė grįžo.
Ir vėl gobos Dievulis tėviškės namus.

Atbėgs smagus pavasaris į gimtą žemę, 
Ir tūkstančiai margų, žiedų lankoj žydės. 
Mes vėl, motut, išeisim, vakarui sutemus, 
Pasveikinti paukštelio, beržo ir žvaigždės.

dėti savo tėvų kraštui dr*iš jo iš
tremtiems broliams, tai dabar, 
neabejojame, dar daugiau, sti
priau ir vieningiau bus dirbama. 
Ligi šiol mūsų visuomenės dalis 

•svyravo ir abejojo dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, dabar gi ji pradės 
drąsiau ir šviesiau žiūrėti į savo 
tėvų krašto ateitį.“
,.Atvykusi iš Lietuvos pasakoja“

Tokia antrašte „Draugo“ 64 nr. 
Dr. J. Prunskis rašo pasikalbėji
mo įspūdžius su viena Amerikos 
piliete lietuve, šį pavasarį iš Lie
tuvos atvykusia į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Atvykusi pa
sakoja, kad iš Lietuvos išvažiuoti 
buvo labai sunku, nors rūpinosi 
giminės Amerikoje ir visomis iš
galėmis padėjo JAV pasiuntinybė 
Maskvoje. Kelis kartus jai buvo 
siūloma atsisakyti JAV piliety
bės.

Viešnia iš Lietuvos pasakoja, 
kad Vilniaus stotyje didžiausia 
spūstis. Keleivių daugumą sudaro 
rusai, atvažiavę iš Sovietų Sąjun
gos gilumos į Lietuvą ko-nors nu
sipirkti. Traukinio Vilniaus stotyje 
tenka laukti apie keturias dienas. 
Užsieniečiams bilietus pardavi
nėja ne stotyje, bet mieste, kad jie 
nematytų spūsties. Pasakotoja va
žiavo iš Vilniaus į Panevėžį pre-

- kiniame vagone, kuriame vietos 
atsisėsti nebuvo. Lietuviai tame 
vagone dainavo dainą: „Sėk, se
sute, žalią rūtą, kad Lietuva laisva 
būtų.“

Sunkus gyvenimas ūkininkų. 
Vyksta dideli plėšikavimai, ūki
ninkai turi atiduoti didžiausias 
piliavas 18 ha ūkio savininkas 
turi valdžiai pristatyti apie 1500 kg. 
grūdų, 1250 kg. bulvių, 125 kg. mė- 

1250 kg. pieno, 165 kiaušinius

Trumano kalba pagyvino lietuvių 
sąjūdį.

Amerikos lietuvių spauda vie
ningai rašo, kad žinomoji prezi
dento 'rtumano kalba labai pagy
vino lietuvių sąjūdį Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Kovo 17 d. 
„Draugas“ tuo reikalu taip rašo: 
„Po prezidento Trumano kalbos 
pakilo pavergtų tautų viltys išsi
laisvinti. Jos pajuto, kad Jungti
nės Valstybės tebesilaiko principo, 
kad visos tautos, didelės ar mažos, 
turi teisę į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą, ir kad joms turi 
būti sudaryti galimumai tomis tei
sėmis naudotis. Prezidento Tru
mano kalba paveikė ir laisvuose 
kraštuose gyvenančius lietuvius. 
Jei ligi šiol jie, gyvendami vilti
mis Lietuvos ateities atžvilgiu, rū
pinosi, kiek galima daugiau pa-

sos,

nuo avies ketvirtį kg. vilnų ir apie 
350 kg. šieno. Tai dar ne viskas. 
Į šitas piliavas neįeina daviniai 
„tėvynės fondui“, pergalės fondui 
ir panašiai.

Ūkininkai dažnai varomi dirbti 
į miškus. Dažnai vyrus su arkliais 
kaip transporto priemonę paima 
„istrebiteliai“, važiuodami gau
dyti partizanų. Susirėmimuose 
neretai nukenčia ir ūkininkai. Da
bar „istrebiteliai“ pavadinti „lais
vės gynėjais“, „aktyvistais“ ir ki
tais gražiais vardais, bet žmonės 
juos vadina „strebokais“.

Krautuvėse sunku ką nupirkti. 
Kas atveža virš normos grūdu, tas 
gauna specialią kortelę kai kuri
oms prekėms pirkti. Bet atlie
kamų grūdų pas ūkininkus 
nėra, tad, kas dar įstengia, 
naudojasi juodąja rinka. Juo
dojoj rinkoj grūdų centneris atsi
eina 400 rublių, sviesto kg. 800 
rublių, 10 papirosų 15 rublių, pa
prastos moteriškos kojinės 200 
rublių. Darbininkų ir 
mėnesiais atlyginimas 
šokšta 350—400 rublių.

Lietuviai rūpinasi 
kyklomis ir jas remia. . _ 
dažnai susišaukia mokinių tėvus 
ir jiems paaiškina, kad jie pragy
venti negali. Vaikų tėvai kiek ga
lėdami mokytojams padeda.

Kiekviename valsčiuje yra vyk
domojo komiteto pirmininkas, 
partorgas, komsorgas ir kiti pana
šūs padėjėjai. Milicijos viršinin
ku, kaip taisyklė, yra atvykęs 
„specialistas“. Labai sunku laisvą 
surasti buvusį nepriklausamos 
Lietuvos seniūną. Jie be pasiaiš
kinimo perkeliami kitur.' Kai kas 
iš Lietuvos nuvažiuoja į Sovietų 
Sąjungą tremtinių pamatyti.

mokytojų 
retai pra-

savo mo- 
Mokytojai

ALT Vykd. Komitetas aptarė Lietuvos 
laisvės reikalą su atsakomingais 

JAV pareigūnais

Mūhldorfo lietuviai — „Foto kursų“ klausytojai

S. m. kovo mėn. 15 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas — ponai Leonardas Simu
tis, dr. Pijus Grigaitis ir Mikas 
Vaidyla — aplankė senatorius Ar
thur Vandenberg, Tom Connally, 
Brooks, Lucas ir Myers iš Penn
sylvania valstijos, išaiškino jiems 
dabartinę Lietuvos būklę ir įteikė 
nuorašus memorandumo, kurį vė
liau pateikė valstybės departa
mento sekretoriui.

„Po pietų Vykdomasis Komite
tas kartu su p. Jurgėla nuvyko į 
Valstybės Departamentą ir kalbė
josi su Mr. Flickerson, Rytų Euro
pos skyriaus viršininku ir einan
čiu pareigas Europos skyriaus vir
šininko, kuris priėmė delegaciją 
sekretoriaus paręigas einančio 
Dean Acheson vardu.

„Lietuvos, kaip nepriklausomos 
valstybės, atstatymas buvo nuo
dugniai aptartas ir įteiktas memo
randumas abiem Valstybės Depar
tamento pareigūnams. Jiedu užti
krino šiltą ir teigiamą J. Valstybių

nusistatymą šiuo reikalu ir pa
reiškė, kad Jungtinės Valstybės 
stoja- už Lietuvos nepriklauso
mybę."

Nesenai gautame laiške iš 
Lietuvos rašoma:

„Prel. Valaitis, Prienų klebo
nas, yra miręs. Kun. Pr. Riau
ba, Griškabūdžio klebonas, yra 
žuvęs karo metu. Vysk. Borise- 
vičius ir vysk. Matulionis išvežti 
jau trečias metas. Išvežti kuni
gai: Jon. Grigaitis, Mildažis, 
SUiumpa, Vaišnora, marijonai 
Ylius, Adomaitis ir kt. Vysk. 
Karosas ir kan. Vizgirda gyvena 
Marijampolėje. Sakių bažnyčia 
bandoma atstatyti. Sintautų ir 
Naumiesčio nieks nejudina, taip 
ir rėpso.“ Bendrai apie gyveni
mą ten išsireikšta taip: „dar to
kios laimės neturėjome, kitų net 
širdys plyšta iš tos laimės, pra
žilome besidžiaugdami“ ... Laiš
kas rašytas ir pasiųstas iš Lie
tuvos 1947. II. 5. K. R-
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DP įkurdinimas D. Britanijoje
Kaip jau žinome, D. Britanijos 

Vyriausybė yra nutarusi 120.000 
DP pervežti iš Vokietijos ir Aus
trijos zonų į D. Britaniją, kur jie 
bus įjungti į įvairius darbus. Tas 
nutarimas yra vykdomas skubos 
keliu. Iš Seedorfo stovyklos DP 
iškelti kitur: joje bus įrengta pe
reinamoji stovykla vykstantiems 
į D. Britaniją. Netoli Londono, 
prie Temzės, yra ruošiama kita 
priimamoji stovykla atvykusioms 
į D. Britaniją, iš kurios atvyku
sieji bus išskirstyti po darbovie
tes.
Yra sudarytas 82 profesijų rūšių 
sąrašas, iš kurio kiekvienas DP 
gali pasirinkti sau tinkamą amatą 
ir darbą. Kartu su dirbančiu gali 
vykti ir nedarbingi šeimos nariai, 
tačiau pradžioje pirmenybė duo
dama viengungiams.

Kiekvienas, norįs išvykti, turi 
būti gydytojo apžiūrėtas. Visi pri
imtieji bus veltui nugabenti ir 
išlaikomi, ligi gaus darbą. Pirme
nybę gaus tie vyrai ir moterys, 
kurie moka kokį technišką ar 
šiaip amatą.

Visi D.P. gaus vienodą Msu ang
lų darbininkais atlyginimą ir nau
dosis vienodomis darbo sąlygo
mis. Bendrai imant, D. Britanijoje 
juodadarbiai gauna po 80—100 
šilingų (4—5 svarai) į savaitę, 
kvalifikuoti darbininkai nuo 90— 
120 š.; juodadarbėms moterims 
nuo 50—65 š. Normalus darbo lai
kas yra 44—48 darbo valandos į 
savaitę.

Ligoninėse ir kitose panašiose 
darbovietėse moterims vidutinis 
atlyginimas siekia 64 š. savaitei, 
iš kurių išskaitoma savaitei už 
maistą 23 š., butą ir baltinių skal
bimą, taip kad lieka gryno uždar
bio 41 š.

Darbininkai, atvykę į Britaniją 
ir negavę butų prie darboviečių, 
bus patalpinti bendrabučiuose bei 
stovyklose. Dirbančiųjų šeimos 
nevisados galės kartu su jais gy
venti, bet kiekvienam bus leidžia
ma savaitės galą praleisti pas sa
viškius. Bendrabučiuose bei sto
vyklose gyveną darbininkai turės 
mokėti po 30 š. (moterys po 25 š.) 
į savaitę už maistą ir butą. Už ši
tą mokestį jie kasdien gaus du 
kart valgyti, o sekmadieniais — 
tris kartus. Pietus darbininkai 
gaus už pigią kainą darbovietės 
kantinoje. Kiekvienas šeimos na
rys, gyvenąs D. Britanijoje, už 
maistą ir butą turės papildomai 
nedidelę sumą primokėti. Už šei
mos narių išlaikymą mokestis yra 
taip apskaičiuotas, kad iš darbi
ninko uždarbio liktų reikalinga 
suma jo ir jo šeimos narių asme
ninėms išlaidoms.

Dabartiniu metu maisto normos 
Anglijoje yra aukštesnės, negu 
kad D.P. normos Vokietijoje. Re
storanuose, kantinose galima pa
valgyti be. kortelių; Be to, daug 
maisto produktų yra nenormuo
jama.

Kiekvienas darbininkas ir pil
nametis šeimos narys, atvykęs į 
D. Britaniją, gaus ligi metų galo 
po 60 drabužiams pirkti kuponų, 
vaikai (ligi 18 m.) gaus 70. Pav., 
vyr. kelnės kainuoja 20 š. ir dar 
5—7 kuponai; moter. batukai maž
daug tiek pat ir 7 kuponai.

Visi svetimšaliai darbininkai 
turi tas pačias teises, kaip ir bri
tų darbininkai. Jie moka tuos pa
čius išskaitymus apdraudimui nuo 
nedarbo ir ligų ir naudojasi tomis 
pačiomis teisėmis ir kompensaci
jomis nelaimingų atsitikimų atve
jais. Kiekvienas, atvykęs į D. Bri-' 
tani ją, moka tuos pačius mokes
čius, kaip ir britų darbininkai, ir 
visais atvejais yra priklausomi 
D. Britanijos įstatymų.

Pirmai pradžiai darbininkai į 
D. Britaniją bus įleidžiami viene
riems metams su geros laikysenos 
sąlyga ir ypačiai, kad jie rūpin
sis tik Darbo Ministerijos nuro
dytoje srityje dirbti, ir kad darbą 
keis tik su Darbo M-jos žinia ir 
pritarimu. Ilgesniam laikui pasi
likti leidimas bus duodamas, kai 
atitinkamas asmuo laikysis nu
rodytų sąlygų ir bus vertingas 
britų bendruomenės narys.

Pagal veikiančius nuostatus jo
kiu atveju nebus keičiama vokie
čių markės į anglų svarus. Atvyk
stą į D. Britaniją privalo atsikra
tyti visų vokiškų pinigų. Bagažo 
kiekvienas gali tiek turėti, kiek 
pats gali panešti. Kiekvienas dar
bininkas, atvykęs į išvykimo 
uostą, gaus po 5 š., o atvykęs į D. 
Britaniją — sekančią sumą.

(LTBVKI, 47. 4. 0)

Vyr. UNRRA
dir. kalba Romoje

Bedelsiant įkurti naująją Tarp
tautinę Pabėgėlių Organizaeiją, 
gali atsitikti, kad 750.000 išvietin
tųjų asmenų bus užmesti ant pe
čių visai nepasiruošusioms vieti
nėms valdžioms, kai UNRRA už
darys savo sandėlius Europoje po 
aštuoniasdešimt trijų dienu skai
tant nuo dabar.

Šį pareiškimą davė vyriausioji 
UNRRA-os galva, gen. Loveli 
W. Rooks. Gen. Rooks ragino ko
respondentus paskleisti tą žinią, 
kaip „vieną iš didžiausių šių die
nų problemų.“

Gen. Rooks tai pareiškė pabai
goje konferencijos, kuri tęsėsi vi
są savaitę ir kurioje dalyvavo 
Europos ir Sovietų Sąjungos 
UNRRA-os direktoriai. Konfe
rencijoje buvo sudaryti planai 
kaip sutvarkyti iki birželio mėn. 
30 d. nesutvarkytus pašalpos or
ganizacijos aktyvus.

Generolas patvirtino faktus, 
kad tiktai dvylika iš penkiolikos 
Tarptautinės Pabėgėliif Organiza
cijos narių ratifikavo savo daly
vavimą organizacijoje ir nei vie
na dar neįmokėjo savo inašų pir-

irtiesiems biudžetiniams metams, 
kurie sudaro 150 mil dolerių. Jis 
pareiškė, kad tokia vėlinanti pra
džia sudarys nepaprastų sunku
mų perimant šiuos nelaimingus 
benamius, kuriais iki šiol UN- 
RRA rūpinosi Vokietijoje, Aus
trijoje, Italijoje ir kituose Euro
pos kraštuose, Afrikoje ir Azijoje. 
Vokietijoje ir Arstrijoje UNRRA 
išlaiko išvietųjų asmenų stovyk
las, aprūpindama jas „malonu
mais“, kaip tualeto reikmenimis 
ir cigaretėmis. Kituose kraštuose, 
kaip Italijoje, kur yra apie 25.000 
išvietintųjų asmenų, UNRRA iki 
šiol aprūpina maistu, rūbais ir 
medicinos pagalba.

UNRRA yra numačiusi išleisti 
savo periodinį atsišaukimą į pa
bėgėlius, kad jie grįžtų į savo 
gimtuosius kraštus, bet jei jų 
dauguma vėl atsisakys, bus rei
kalingas dvigubai didesnis biu
džetas už dabartini, dar negalimą 
panaudoti 150.000.000 dolerių 
jiems aprūpinti“, pasakė gen. 
Rooks.

„Tai yra viena iš svarbiausių 
šio momento problemų“, prasitarė 
susirūpinęs UNRRA-os direkto
rius. „Šių asmenų perdavimas 
naujajai IRO organizacijai galės 
įvykti tik tada, jei nariai — vy
riausybės greitai aprūpins ja pi
nigais. O tas man sukelia abejo
nių“. /

Daugiausia pabėgėlių yra iš tų 
sričių, kuriuose dominuoja So
vietų Rusijos įtaka: apie 250.000 
lenkų, 190.000 iš Estijos. Lietuvos, 
Latvijos ir kitų Baltijos rajonų; 
125.000 iš Ukrainos ir 130.000 
įvairių pilietybių žydų.

Gen. Rooks pasakė, kad UN
RRA tęs savo programą Kinijoje 
iki š. m. galo ir tuo budu už
baigs savo egzistenciją. 87% iš 
2.900.000.000 dolerių biudžeto pa
šalpos jau yra išsiuntinėta vie
nuolikai kraštų — gavėjų per 
keturiasdešimt aštuonis UNRRA- 
os skyrius. JAV yra sumokėjų- . 
sios apie du trečdalius visu iš
laidų. (NYHT, 47. 4. 10)

Kempteno G.S.K. krepšininkai, š. m. kovo mėn. 29 d. nugalėję 
Dannstadto latvių krepšinio komandą A. Balsio nuotr.

perimsime, nebus galima padaryti 
automatiškų įkurdinimų".

Senatas priėmė įstatymo pro
jektą, kuris įgalina JAV paskirti 
71.000.000 dolerių pašalpos naujo
sios organizacijos pirmiesiems 
biudžetiniams metams. Šį suma 
sudaro daugiau, kaip 40 •/• viso 
numatomo 161 mil. dolerių biu
džeto.

Toliau vykdomasis sekretorius 
pridūrė, kad IRO nereikalauja 
Rusijos finansinės paramos, bet 
DP problemos išsprendimas juos 
grąžinant ar įkurdinant yra tarp
tautinės atsakomybės reikalas ir 
negali būti išsprendžiamas vienos

KANADOS. GEN.KONSULO pranešta, kad pirmoji 500 grupė 
iš 20.000 DP vykstančių i Belgi-

Lietuvos GeneraLKonsulo Ka- jos anglių kasyklas, išvažiavo ba- 
nadoje pranešimu (vasario mėn.), Jandno 1r?.enf;n8 Jų š^Lmos ga- 
į Kanadą gali įvažiuoti: tėvai, ne
vedę sūnūs ar dukterys, našlaičiai 
brolvaikiai, seserėnai ligi 16 me
tų. Norį į Kanadą atvykti turi 
kreiptis į Lietuvos Konsulatą se
kančiu adresu:

Consul General of Lithuania, 
110 St. George Street, 
Toronto 5, Ontario, Canada.

Be to, gautomis žiniomis (kovo 
16 d.), Kanadoje esąs priimtas 
naujas pabėgėlių iš Vokietijos įsi
leidimo įstatymas, pagal kurį bū
sią įsileista 120.000 žmonių sekan
tiems darbams: miškų eksploata
cijai, žemės ūkiui ir anglių kasi
mui. Norį vykti turės pasirašyti 
vieneriems metams sutartį ir iš 
darbdavio gauti afidevitą. Išdir
bus 1 metus, būsią galima laisvai 
pasirinkti darbą. Turį giminių 
Kanadoje gali prašyti, kad jiems 
sudarytų darbo sutartį ir atsiųstų 
afidevitą. Tuo reikalu žada teikti 
pagelbos ir mūsų organizacijos 
Kanadoje.

PRANEŠIMAS

lės išvykti 90 dienu vėliau.
Laivai, kurie gali paimti 900 

keleivių, galės būti panaudoti vė
lesniam transportui 1.500 kana
diečių giminių ir 1500 vokiečių 
emigrantų, kuriuos Kanada su
tiko priimti.. (S & S. 47. 4. 1.)

BRITŲ ZONOS DP Į ANGLIJĄ 
Iš kompetentingų sluoksnių 

pranešama, kad britų UNRRA-os 
keli lietuvių tarnautojai gavo 
paskyrimus vykti į Angliją galu
tinai paruošti stovyklas, kuriose 
gyvens Anglijos pramonėje dirbą 
DP lietuviai. 

Pagl tą pranešimą transportai iš 
britų zonos prasidės gegužės mėn. 
pabaigoje. Numatoma išvežti po 
4.000 asmenų į savaitę. Pirmoje 
eilėje darbams bus priimami vien
gungiai ir tokie vyrai, kurie su
tiks savo šeimas palikti Vokieti
joj®* . ticuau uuu *09]Darbininkai, dirbsią pramonėje kurios tautos, 
ir gyvensią stovyklose. Paprastas 
darbininkas i _____ „___ ,,____
uždirbti 5 svarus sterlingų (1 sva- įaĮ,ar gauna pašalpą ir aprūpi- 
ras = 4 doleriams). Pusryčius ir njm^ amerikiečių zonos stovyklo- 
vakarienę gausią stovyklos virtu- se ir gyvena už jų. IHO negali 
..Ai. „ -i..,,. r.Kriv. užtikrintii kad ji pajėgs išlaikyti-

tokį pat aprūpinimo standartą, 
kuris dabar teikiamas iš kariuo
menės ir UNRRA-os išteklių. 

Jis aiškiai pabrėžė, kad DP ne
būtų nutrauktas pašalpos teiki
mas. Jis pasakė, kad jų problema 
esanti kaip moralinė, taip ir tarp
tautinė. 

„Mes negalime leisti jiems ba
dauti“, pasakė IRO sekretorius 
(S. & S., 47. 4.1) , ,

— ■2------- - -r—--3 Altmeyer pabrėžė, kad daugiau,
per savaitę gales i^aip 500.000 DP asmenų, kurie

DP PALIEKA VOKIETIJĄ
Sir Herbert Emerson. Tarpvy

riausybinio Pabėgėlių Komiteto 
pirmininkas praneša, kad pirma
sis išvietintųjų asmenų transpor
tas, susidedąs iš 1.000 šeimų, iš
plaukia į Braziliją š. m. gegužės 
mėn. 1 d.

Emerson transporto reikalams 
aptarti susirinkime pranešė, kad 
IGCR susitarė dėl panaudojimo 
dviejų ar eventualiai trijų Ame
rikos kariuomenės laivų.

Tikimasi, kad be šių 5.000 as
menų, kurie išvyks į Braziliją, 
5.000 šeimų arba 25.000 DP dar 
šiais metais bus priimti į Vene- 
cuelą.

Oficialiai susirinkime buvo

UŽ ĮSILEIDIMĄ 400.000 DP 
Į JAV

Buvęs valstybės pasekretoris 
Adolf A. Berle, JAV kritikavo są
jungininkų vedamą DP politiką ir 
kvietė baigti tokia diplomatiją, 
kuri nori išstumti iš vieno krašto 
gyventojus kito krašto naudai".

Kalbėdamas Amerikos Federaty
viniame Tarptautiniame Institute, 
Berle nurodė, kad priverstinos 
masinės imigracijos politika prasi
dėjo pasirašius Hitlerio — Stalino 
paktą.

„Pirmasis šio pakto rezultatas 
buvo iškėlimas didelio skaičiaus 
asmenų, padalinant Lenkiją ir 
petvarkant rytų Europos sienas", 
— pareiškė jis.

Berle ragino paremti buvusio 
Imigracijos komisaro Earl G. 
Harrison jaštą, nesenai įteiktą 
Kongresui, kuris prašo leisti įva
žiuoti į JAV 400.000 DP asmenų 
4—5 metų laikotarpy, priskaitant 
ir tuos, kurie imigruos pagal kvo
tos įstatymus.

Jis pasakė, jei JAV niekuo ne- 
parems DP asmenų — nieko ne
darys ir jokia kita tauta.

„Šis kraštas gali priimti pasiūly
tąjį skaičių, veikdamas pagal 
emigracijos įstatymus, nes pagal 
dabartinius potvarkius nuo 1930 
metų turėjo būti leista įvažiuoti 
du milijonai, o atvyko mažiau, 
kaip 600.000" (S & S, 47. 4. 1.).

vėje, o pietus fabriko valgykloje. 
Už maistą bus atskaitoma vienas 
svaras ir 10 šlingų per savaitę. 
Paskirtame fabrike reikėsią iš
dirbti nemažiau vienerių metų, vė
liau darbovietes galės 
keisti. Po vienerių metų 
suteikti ir britų pilietybė.
PRIEVARTA NEGRĄŽINS

Britų kontrolinė misija, 
dama į balandžio mėn. 11 d. pasa
kytąją generalinio UNRRA-os 
direktoriaus gen. Lowel Rooks 
kalbą, kurioje generolas pasakė, 
kad baigus UNRRAi darbą, trem
tiniai bus prievarta grąžinami 
namo arba perduoti aprūpinimui 
tiems kraštams, kuriuose jie da
bar gyvena, pabrėžė, kad tokios 
rūšies, priemonės yra visai prie
šingos pakartotam britų vyriau
sybės nusistatymui.

Iki bus įkurta naujoji tarptau
tinė įstaiga, jų aprūpinimą perims 
okupacinės pajėgos. Iš britų pu
sės prievartos grąžinimas nebus 
niekada naudojamas. (NZ, 47. 
4. 14.).
„MES NEGALIME LEISTI JIEMS 

BADAUTI"
Vykdomasis sekretorius Arthur 

J. Altmeyer paruošiamojoje Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
komisijoje, kurios būstinė dabar 
yra Ženevoje, pareiškė, kad ga
lima pilnai pasitikėti, jog IRO bus 
pajėgi paremti Europos vieno 
milijono DP asmenų naštą trijų 
mėnesių laikotarpy, jei UNRRA 
parama nebebus teikiama.

Jis, atvykęs į Vokietijos amer. 
zoną trims dienoms, norėdamas iš 
pirmųjų šaltinių susipažinti su 
Amerikiečių zonos pabėgėlių pro
blema, pranešė: „Būtų žiauru DP 
asmenims užtikrinti, kad IRO pa
rodys jiems stebuklų. Kai mes

laisvai 
žadama

NAMO 
atsaky-

GEN. CLAY ATSIŠAUKIMAS
Vyriausias amerikiečių kariuo

menės pagėjų vadas Europoje 
gen. Lucius D. Clay išleido išvie- 
tintiems asmenims atsišaukimą, 
kuriame sakoma:

„Kaip vyriausias JAV pajėgų 
vadas Europoje naudojuos proga 
ir kreipiuos į visus Jungtinių 
Tautų narius, gyvenančius ame
rikiečių zonoje, grįžti namo. Pe
reitų metų spalių mėn. JAV per 
savo okupacinę kariuomenę pa
siūlė visiems amerikiečių zonoje 
gyvenantiems lenkų išvietintiems 
asmenims specialų 60 dienų mai
sto davinį, kuris buvo duodamas 
visiems, kurie savanoriškai grįžo 
namo.

Pergabenimas vyko be jokių 
nesklandumų ir patenkinamai ir 
tik užėjusi stipri žiema daug len
kų privertė savo grįžimą atidėti.

Nuo balandžio mėn. 15 d. JAV 
vyriausybė naujai siūlo 60 dienų 
maisto davinį visiems išvietin
tiems asmenims, kurie savanoriš
kai grįš namo. Tie, kurie čia lie
kasi, turi prieš save netikrą ateitį, 
nes amerikiečių tautos pagalba 
negali neribotai tęstis. Taip pat 
netikra ir tarptautinių organiza
cijų pagalba. Aš tikiuosi, kad Jūs 
pasinaudosite J. Valstybių pasiū
lymu ir grįždami namo išveng- 
siete neaiškios ateities Vokietijo
je“. (NZ., 47. 4. 14)

9
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Sėtuvių tremtinių
spaudojpasižvatcpus

NESUSIPRATIMAS AR SĄVOKŲ 
PAINIOJIMAS

„Mūsų Kelias“ Nr. 15/75/ tal
kina Vyt. Alanto str. „Kai senieji 
stabai griova“, iš kurio matyti, 
kad jo autoriaus (ne „mūsų“) 
„galvosenoje ir- pažiūrose vyksta 
revoliucija, ir kuo ji pasibaigs, 
dar negalima numatyti“.

Autorius rašo:
Daug vertybių, kurių kur

sas prieš karą atrodė labai 
aukštas ir pastovus, šiandien 
mums virto pigiomis senieno- 

. mis. . . Paimkime, pavyzdžiui, 
kad ir mūsų pažiūrą į Vakarų 
kultūrą. Kaip mes tą kultūrą 
vaizdavomės prieš karą, bū
dami laisvi, ir kaip mes ją 
vaizduojamės šiandien, betar
piškai su ja susidurdami? Iš
skyrus vieną kitą nepataisomą 
entuziastą, o gal nepagydomą 
aklį, bendra mūsų tremtinių 
mdsė savo pažiūrą į Vakarų 
kultūrą revizavo iš pagrindų.

Tokios mintys autoriui atėjo į 
galvą perskaičius tūlo korespon
dento laišką, kuris manęs, kad 
„Vokietija ir vokiečiai tai tikrai 
„kito pasaulio“ žmonės“, o dabar 
su ja susipažinus, apsivylė. To 
rezultate autorius daro išvadą:

Žodžiu, iliuzijų krizė. Reikia 
manyti, kad taip galvoja ne 
tik mano korespondentas iš 
anglų zonos, bet ir lietuvių 
tremtinių dauguma.

Pažvelgus į šiuos autoriaus tvir
tinimus, pirmiausia keistai atro
do, kad autoriui Vokietija ir Va
karai yra tas pats. Kai šiandien 
Kalbame apie Vakarų demokra
tiją, jų kultūrą, tai pirmiausia tu
rim galvoju Prancūziją, Angliją ir 
net JAV. Kad ir priskaitoma prie 
Vakarų, viena Vokietija jokiu bū
dų Vakarų nesudaro. Vargu ar 
tas laikytinas „nepagydomu akliu“, 
kuris, pamatęs Vokietijos kultūrą,

nerevizuoja savo pažiūrų į Va- ; 
karų kultūrą. Berods, šiandien 
kaip tik laikoma, kad Vokietija . 
daug ko turi pasimokyti iš tų pa- 
čių Vakarų. — Tam, kuris taip 
manė apie Vokietiją, kaip autori- , 
aus korespondentas, gal ir tinka 
autoriaus išvados. Bet tokių lietu
vių buvo nedaug: Daugumos lie
tuvių akys buvo nukreiptos į ti
kruosius Vakarus ir jų vertybes, 
kurios prieš karą buvo aukštai 
vertinamos ir dėl kurių per karą 
buvo kovojama; jos tebėra mūsų 
branginamos ir dabar.

Dėl to keistai skamba autori
aus be rezervo cituojamas kore
spondento tvirtinimas, kad dau
gelis mūsų, pažinę Vakarus, nebe 
norime būti vakariečiais, ir paties 
autoriaus žodžiai: „Kitaip tariant, 
šalin nuo Vakarų.“

Jei jau^šalin nuo'Vakarų, tai 
prie ko artyn? Bendrai imant, 
šiandien pasaulis turi pasirinki
mą tik tarp Vakarų ir Rytų. Ir 
prez. Trumanas nurodė, kad šian
dien tėra tik du gyvenimo būdai, 
vakarietiškas ir rytietiškas, ir kad 
pasaulis vieną iš jų turi pasirink
ti. Sunku manyti, kad mūsų maža 
tauta galėtų sukurti trečią ga
limybę.

Tiesa, vietomis autorius nevy
kusiai bando įrodinėti, kad nusi
gręžimas nuo Vakarų (nedaroma 
skirtumo tarp Vakarų ir Vakarų 
Europos) nebūtų mums nau
dingas ir gal negalimas, tačiau 
baigdamas jis vėl rašo:

Nereikia mums Vakarų Eu
ropos, nereikia Vokietijos, nes 
ji mums nieko negali duoti, 
gal būt, galvoja šiandien mū
sų ne vienas.

Mums gi rodos, kad sunku bū
tų rasti bent vieną tokį „nepagy
domą aklį“, kuris taip sakytų Va
karų atžvilgiu, nebent jis butų 
Rytų saulės apakintas.

Mahometonai prieš šį karą Lie
tuvoje turėjo 5 savo maldos na
mus.

— Rašytojas Stepas Zobarskas 
su šeima Amerikoje laikinai apsi
gyveno pas žinomą lietuvį kuror- 
tininką, literatų bei menininkų 
globėją Juozą Bačiūną, Tabor 
Farm, Sodus, Mich.

— Žinomas lietuvis dailininkas 
Puzinas, visą tremties laiką gyve
nęs Ulme, nuvyko į JAV.
• — Dr. A.' Gervydas, nacių ka
lintas Štuthofo koncentracijos la
geryje ir paskutiniuoju metu gy
venęs Stockholme, neseniai nu
vyko į Ameriką. Dr. A. Gervydas 
su paskaitomis jau spėjo aplan
kyti Kanados lietuvius. Įdomius 
jo atsiminimus iš kalinimo laikų 
išspausdino savaitraštis „Ame
rika“.

— Iš Švedijos į Ameriką nuvyko 
buvęs Lietuvos pasiuntinys Lat
vijoje ir ELTos direktorius Pr. 
Dailidė.

— Šiais metais visa eilė kultū
rininkų, esančių tremtyje, sulau
kia 40 metų amžiaus-poetas Ber
nardas Brazdžionis, žurnalistas 
Aleksandras Merkelis, žurnalistas 
Pulgis Andriušis, rašytojas An
tanas Gustaitis, žur.-rašytojas Si
mas Urbonas, dailininkas V. K. 
Jonynas ir kiti.

— Kovo mėn. pabaigoje suėjo
15 metų, kai Klaipėdoje mirė Hamburge buvo pastatyta nau- 
Jonas Žilius (Žilinskas), literatu- 
ros pasaulyje žinomas Jono Jony- 
los vardu. Jonas Jonyla aktingai 
bendradarbiavo „Tėvynės Sarge“, 
„Vienybėje Lietuvininkų“, „Žvai
gždėje“, „Vilniaus Žiniose“ ir ki
toje spaudoje. Gyvendamas Ame- 
rikoje, redagavo lietuvių laikra- ,iiic<ui
Sti „Tėvynę . Išleido keletą eile- LAIŠKELIAI. Pirmoji eilėraščių 
raščių rinkinių. Vertė eilerascius knyga. Išleido Povilas Abelkis 
iš svetimų kalbų į lietuvių kalbą. Freiburge.*1947 m. 80 psl. Kaina 
Parašė istorinio epo knygelę „Pa- nepažymėta.
lemonas ir jo giminė“. Įžanginiame eilėrašty autorius

— Gegužes mėn 19 d. sukanka P^.? ^ngtausius
mptn kai mirp Sta- iąiskus . Kam tie laiškai ski 

narni, nusako skyrių pavadini
mai: „Prarastai tėvynei“. Miru
siai mamytei“ ir „Pasilikusiai 
mergaitei“. Paties rinkinio pava-

davė diplomatiniam darbui ir 
Lietuvą atstovauja Vašingtone.

— Rugpiūčio mėn. sueina 10 
metų, kai Kaune mirė Vladas Du
bas, „Prancūzų literatūros istori
jos“ ir kelių monografijų auto
rius.

— Dr. J. Šaulys Amerikos lietu
vių spaudoje išspausdino savo at
siminimų pluoštą, pavadintą „Po 
vasario 16 dienos“. Savo atsimi
nimuose Dr. J. Šaulys vaizduoja 
1918 m. Lietuvos gyvenimą, Lie
tuvos valstybės atkūrimu.

— Amerikos lietuvių kultūri
ninkas, J. B. Laučka, prieš porą 
metų sėkmingai redagavęs lietu
vių savaitraštį „Ameriką“, o pas
kutiniuosius metus pašventęs 
BALF reikalams, grįžo vėl reda
guoti „Ameriką“. Nepasitraukda
mas iš BALFo, jis „Ameriką“ re
daguos kartu su A. Vaičiulaičiu. 
Numatytasis „Amerikos“ redak- 

v«xU H___ - torius K. Cibiras-Verax pakvie-
kiečių zonoje įvyksta š. m. balan- s^as redaktorium į „Darbininką. 
džio 18 ir 19 d. d. Augsburge. _ Lietuvių filatelistų draugija

— š. m. birželio 15 d. sukanka Čikagoje laišku padėkojo senatoriui 
15 metų nuo mūsų didžiojo tautos Brooks už jo kalbą, pasakytą JAV 
poeto Maironio mirties. Tiki- senate Lietuvos reikalu. Senato- 
masi, kad liet, spauda, organiza- r^us. Broks laišku išreiškę savo 
cijos ir paskiros stovyklos Mairo- pasitenkinimą,kad draugija *do- 
nio minėjimą tinkamai parengs.

— Lietuvos pasiuntinys Jungti
nėse Amerikos Valstybėse Povi-

— š. m. balandžio 26 d. 14 vai. 
Augsburgo koncertų salėj e-Lud- 
wigsbau, įvyksta dirigento Jero
nimo Kačinsko organizuojamas ir 
vadovaujamas simfoninio or
kestro koncertas. Koncerto pro
gramoje atliekama Felix Men
delssohn - Bartholdy: Uvertiūra 
„Hėbridai“; Johannes Brahms: 
Koncertas smuikui D-dur, opus 77 
ir A. Dvoržak: Simfonija Nr. 5 — 
„Iš Naujojo Pasaulio“.

Į šį plačiu mastu organizuojamą 
koncertą tikimasi sulaukti ir iš 
artimųjų Augsburgui kolonijų 
svečių. Koncerto solistas yra pa
sižadėjęs būti pirmasis Mūncheno 
operos koncertmeisteris Hubert 
Aumere, estų smuikininkas — 
virtuozas. Sis talentingasis smui
kininkas yra laimėjęs Vienoje ir 
Varšuvoje smuikininkų konkur
suose pirmąsias premijas (Vie- 
noje-II-ją, Varš.-I-ją).

— Lietuvių Dramos Teatro „Ait
varo“ pirmosios gastrolės ameri-

misi, kas . veikiama pavergtųjų 
tautų klausimu.

___ _ ___ —Jungtinėse Amerikos Valsty- 
Tas Žadeikis'šią' vasarą'mini* 60 bėse V™ 43 Parapijinės lietuvių 
metų amžiaus sukaktį. Be diplo- mokyklos ir keletas lietuvių kata- 
matinlo darbo Povilas Žadeikis 'ikt» išlaikomų aukštesniųjų mo- 
reiškėsi ir spaudoje — yra buvęs ^yklų.
„Lietuvos Žinių“ ir kitų laikraš- ____
čių bendradarbis. Parašė keletą Lietuvoje buvo 681 ] 
politinėm temom knygų. Dar ge- bažnyčia. Karo metu

— Prieš

rokai prieš karą P. Žadeikis atsi- skaičius

antrąjį pasaulinį karą 
buvo 681 parapijinė 
----- --- —*j nemažas 
bažnyčių sunaikinta.

ten. Pirmą kartą ši opera buvo 
pastatyta Londone 1945 metais.

— Prof. Hans Knappertsbusch, 
vienas' žymiausių šių dienų vo
kiečių dirigentų, per šias Vely- , 
kas su Mūncheno Filharmonijos 
orkestru davė koncertą Deut
sches Museum iškilmių, salėje. 
Programoje, buvo Haydno vari- 
jacijos, vienas Bramso koncertų 
pianinui, kuri grojo solistė Rosi 
Schmid ir pora simfonijų.

— Mūncheno miesto teatras yra 
nutaręs nuo šiemet kasmet per 
vasaros festivalius statyti Kari

— S. m. kovo 21 d. Eisenache 
vėl atidaryti Bacho Namai. Tąja 
pat diena pradėtos Eisenacho Ba
cho Dienos.

— S. m.
Toscaniniui 
žiaus. Porą 
vinę dieną __ ,
tas su Amerikos Radijo Sąjungos 
orkestru davė vien italų kom
pozitorių koncertą, kurio progra
moje buvo Cherubini. Catalani ir 
Respighi veikalai.

— Vienietis kilme prof. Fritz ________  _____ ___
A. Panethist žinomas šių dienų' Orffs naująją operą „Die Ber-

— Prancūzų Akademija, nese
niai priėmusi į savo narius Edu
ard Herriot, Jules Romain ir 
Paul Claudel, dabar naujai pri
ėmė patį jauniausiąjį akademiką 
— (51 metų) dramaturgą, filmų ' 
rašytoją ir režisierių Marsel Pa
gnol. Su šio „nemirtingojo“ priė
mimu Akademija oficialiai' pir
mą kartą pripažino, kad filmą 
taip pat yra menas.

— Hooliwoode parengta nauja 
filmą iš Čaikovskio gyvenimo- 
Jos pavadinimas — „Tragiškoji- 
simfonija“. Pagrindinei rolei iš 
40-ties mėgintų kandidatų išrink
tas švedas Frank Sundstroem.

— Iš Šekspyro veikalų žada
ma ateinančiais metais parengti 
filmą. Tokios filmos parengimo 
sumanymą iškėlė filmų magna
tas — amerikietis Saipuel Gold- 
wyn Londono spaudos konferen
cijoje.

kovo 25 d. Arthuro 
suėjo 80 metų am- 
dienų prieš sukaktu- 
šis žymusis dirigen-

mokslinirikas, š. m. kovo mėn. 
buvo pakviestas Royal Society — 
anglų mokslininkų draugijos na
riu. Mokslininkas yra nuo 1939 
m. chemijos profesoriumi Dun
ham Universitete. Šia proga pa
žymėtinas ir kitas mokslininkas, 
kuris yra priimtas tos pačios 
draugijos nariu, būtent, Sir Frank 
Wittie, raketų tyrinėtojas ir ra
ketinio lėktuvo išradėjas.

— Šiuo metu Vokietijoje 77507 
studentų lanko 38 universitetus. 
Didžiausia dalis tų universitetų 
— 14, yra amerikiečių zonoje, 
toliau seka anglų zona — su 12 
aukštųjų mokyklų ir galop rusų 
zona — su 9. Didžiausią klausy
tojų skaičių turi Muncheno uni
versitetas, kuriame yra užsiregi
stravę 7000 studentų.

— š. m. kovo mėn. pradžioje

joji anglų opera Peter Grimes“. 
Jos autorius yra Benjamin Brit-

NAUJOS KNYGOS
Vincas Jonikas. TRYS MARGŽ

dvidešimt metų, kai mirė Sta
nislovas Didžiulis „Aušros“, „Apž
valgos“ laikraščių bendradarbis.
Jis išsaugojo daug vertingos A . raues.rumsmv
Baranausko medžiagos. Spaudos — nors ir charakterizuo-
draudimo metu Stanislovas Didzi- j^s ^m-inį, tačiau nevykęs, savo 
ulis buvo suorganizavęs slaptą sentimentaliu pigumu atgrasąs 
lietuvišką biblioteką. skaitytoją.

— Kauno Operos solistė Anta- Besklaidant rinkinio puslapius, 
nina Dambrauskaitė balandžio 13 įspūdis šia prasme susidaro ge- 
d koncertavo Tūbingene. Solistė resnis. Sentimentalaus pigumo 
dideliu pasisekimu padainavo A. čia nerandame. Tiesa, daug pas- 
Kaėanausko, K. V. Banaičio, K. tebime trukumų, savo verte nn- 
Kavecko, A Dvoržak, J. Massnet, kinys musu dar nepatenkina, ta- 
G. Puccini ir kitų kompozitorių «au tunme pripažinti autoriaus 
kūrinius. Solistei akompanavo 8?Į>umus;_ nejneno^ vietoj sus- 
muzikas Kučiūnas.

— Franklino Institutas Fila
delfijoje, vykdąs fizikos ir che
mijos tyrimus, paskyrė, savo 1947 
metų premijas Čikagos Nuclear 
Tyrimo Instituto fizikui Dr. En
rico Perini ir Oxfordo Universi
teto chemijos profesoriui Sir 
Robert Robinson.

— Artimoje ateity 19 laikraščių 
leidėjų iš įvairių šalių numato 
leisti iliustruota žurnalą. Žurna
las bus spausdinamas Ameriko
je visomis tų 19 šalių kalbomis 
Jo tikslas — glaudesnis tarptau
tinis bendradarbiavimas.

— Žinomasis smuikininkas prof. 
Karl Klingler įkūrė Berlyne nau
jų styginį kvartetą, kuris netru
kus Vokietijoje pradės koncerti
nes keliones.

■— Trumano duktė nesenai de
biutavo kaip koloratūrinis so
pranas su Detroito simfoniniu 
Orkestru. New York Times mu
zikos kritikas jos balsą apibūdi
no kaip įdomų, padariusį* gerą 
įspūdį; tuo tarpu Detroito Times 
ją charakterizuoja kaip gabią, 
bet dar bepradedančių dainuoti 
mokinę, kuriai dar trūksta sce
ninio patyrimo.

— Walter Kraft, ilgametis var
gonininkas, Lūbecko Marijos 
bažnyčios kviečiamas į Freiburgo 
Muzikos Akademiją vargonų 
virtuozinės (meisterių) klasės ve
dėju. f

— Pasaulinio garso fiziologas 
Sir Joseph Barcroft š. m. kovo 
21 d. mirė, eidamas 75-sius me
tus.

pindinčius tikru talentu. Tai pat
virtinti gali kad ir šie pavyzdžiai: 

Per mažai mane pamokei 
Išminties, geroji mama, — 
Vėtros iškvietė į šokį 
Ir akiraty sutemo.

(43

(8 psl.) — Kai kada, pakėlęs 
pirštą, įspūdingai pagrasai. (16 
psl.) — Vieną liūdną pasaką, mo
tinai žinotiną čia pasekti tams
toms vis dėlto žadu. (39 psL)

Tokių prazaiškumų, kaip pa
brauktieji, rinkinyje pasitaiko 
daug. Dažnai jie yra įsibrovę į 
šiaip gražius, poetiškus posmus.

Kai kur autorius turėtų atsi
sakyti nuo maloniniu žodžiu, i 
eilėeraštį įnešančių dirbtinio švel
numo. Pvz.: Nežinia gal širdelę 
ir • gtąžė tau šaltais nevilties ši
urpuliais. (58 psl.) Liūdesys tau 
blakstienas nusėdo kaip rasa ant 
linelio žiedų. (65 psl.) Tas pats; 
priekaištas gali būti taikomas ir 
šios knygos pavadinimui. .

Pageidautume, kad mintys bū
tų reiškiamos kaip galima trum
piau, kondensuočiau. Ilgesniuose 
eilėraščiuose čia neišvengiama 
balasto, ir jie darosi mažiau įs
pūdingi, nuobodėja.

Autorius silpniausias ten, kur 
jis kalba iškilmingai, ir stipriau
sias savo lyriniame paprastume.

DSl.) Alė Rūta-Nakaitė,’ BE TAVĘS- 
Poezija. 1946 m. 132 psl. Išleido 
A. Urbonas. Kaina 6 RM.

Šio eilėraščių rinkinio autorė 
mums pažįstama iš periodikos tiek: 
tremtyje einančios, tiek Lietuvo
je ėjusios. Atskiru rinkiniu ji pa
sirodo pirmą kartą. Iš rinkinių- 
paprastai reikalaujama daugiau, 
negu iš eilėraščių, spausdinamų 
periodikoje. Tais reikalavimais 
tenka vadovautis ir recenzuojant 
šį leidinį.

Nors eilėraščių i šį rinkini su- 
, dėta, palyginti, daug, tačiau jų

(43 psl.) tematika neįvairi. Negrįžtančios- 
laikosi taisyklingos dienos ir prisiminimai — nuolat

Tąsyk vėtros klaikios 
Blaškė vis ir pūtė, 
Vis neliko laiko 
Prie tavęs, motute.

(52 ___
Duok, mergele, baltą ranką 
Ir neklausk! kur vedu ‘— 
Praeitis kur nesilanko 
Iškeliausim vieni du.

(60 psl.) 
Kartais šnekina paukštelis 
Nesuprantamais balsais. 
Kad ir tolimas dar kelias. 
Bet sustoji ir klausais.

•DS1.)

Autorius laikosi taisyklingos dienos ir prisiminimai — nuolat 
eilėdaros (kartais suklupdamas) besikartoją motyvai. Užtat visas: 
ir stengiasi mintį išreikšti ko pa- rinkinys gerokai dvelkia monoto- 
prasčiausiais žodžiais. Už tai au- nija. Autorės jausmas švelnus, 
torių tenka tik sveikinti, nes tačiau niekur jis nėra stiprus, 
paprastumo jaunieji poetai kaip Dėl poetinių priemonių skurdu- 
tik labiausiai ir stinga. O tačiau tno ir sultingesniu vaizdų stokos 
mūsų talentingiausieji (imkim, jos eilėraščiai daug kur yra blan- 
pvz., Brazdžionį, Aistį, Bradūną, kūs, nors ir nuoširdūs. 
Nyką-Niliūną) esmėje yra pa- Autorės vartojamos frazės-be 
prasti. reikiamo reljefo, dažnai šlageri—

Šios knygos autorius, žinoma, nės. Keletas pavyzdžių: ’ 
turi dar gerokai apsivalyti. Jo Aš laukiu, laukiu taip labai ta- 
eilėraščiuose dar nuolat kyšo vęs (15 psl.)—Pažįstų visa aš tave, 
prozaiški išsireiškimai, dirbtinu- nors niekados nebuvom susitikę, 
mai, negailestingai žaloją gražius jr nieko aš apie tave dar nežinau, 
užsimojimus. Pvz.: (15 psi.) _ prisimenu ir tavo žo-

Tris brangiausius laiškus tau džius, ir giedrias vaikiškas akis; 
čia patikėsiu ilgesy nupintus iš matau. (17 psl.) — Ir nebežinau, 
susikaupimo. (3 psl.) — O atleis- kur mane bangos neša, kas mane 
ki, jei taip susipynė čia godelės, parves, kas gi mane namo par- 
buriais susispietę. (7 psl.) — Gal ves? (21 psl.) — I teatrą nūėįom 
Praamžiaus pajuntame pirštą, kur kartu, mėnesienoj lydėjau tave- 
suglebėlius moko ir baudžia. — Kur gi tu? Klausiu erdves —

10



1947. IV. 19. Nr. 16 (75) Žiburiai 11 psi.

kur tu? Ar likimas mus vėliai 
suves? (28 psl.) — Trumpai ir 
taip čia mūsų dienos bus kartu, 
o tu vis bėgi, bėgi nuo manęs 
(37 psl.) — Tdvo žodžius kartoja 
man vėjas, tavo žodžius anuos. 
(127 psL)

Paskiri eilėraščiai formos atžvil
giu nėra reikiamai išbaigti. įgu
dus ranka galėtų juos įvairiai 
kaitalioti, ir nuo to jie nenuken
tėtų. Beveik visi eilėraščiai rei- 

, kalingi lyginimo (šlifavimo).
Autorė per maža dėmesio krei

pia i tai. kad kiekvienas žodis 
turi būti savo vietoj -arba gali jo 
visai nebūt, o vietoj jo galima, 
rasti kitą, tinkamesni. Ji dažnai 
pasirenka žodžius, kurie nėra nei 
pakankamai taiklūs, nei spalvin
gi, tik pakenčiami.

’Eiliuoti autorė sugeba, tik ir 
čia reikalingas didesnis griežtu
mas. Rimai taip pat dažnai tėra 
tik pakenčiami.

Rinkinyje esama ir tikrų poe
zijos deimančiukų (eilėraščiai „Į 
jūrą“, „Parvesk“).

Vienas -dalykas šiame eilėraš
čių rinkinyje mums neįprastas — 
tai autorės atvaizdas. Nors tai 
nesmerktina, tačiau' ir negirtina, 
juo labiau, kad šiuo nekukliu pa-, 
vyzdžiu gali pasekti kiti.

Br. Klinga

Augsburgas. — S m. balandžio 
10—11 d. d. Hochfeldo ir Haun
stetteno stovyklose lankėsi kpt 
Maxley, baltiečių darbo kuopų or
ganizatorius. Viešuose susirinki
muose pareiškė, kad jis aplankęs 
daug baltiečių stovyklų ir jau su
organizavęs nevieną darbo kuopą. 
Pažymėjo, kad baltiečių kuopos 
labai gerai užsirekomendavo ir 
todėl j is norįs baltiečiams padėti. 
Šiuo metu jis norįs Augsburge su
organizuoti vieną lietuvių darbo 
kuopą. Darbo kuopos sąlygos to
kios: nėra jokios sutarties — kada 
nori, tada gali pasitraukti; šeimos 
nariai pasilieka gyventi ten, kur 
gyveno. Darbas įvairiausias: san
dėliuose, namų remontas, kelių 
taisymas ir t.t. Bus dirbama Ame
rikos kariuomenės reikalams; va
dovybė sava; kuopoje bus tik vie
nas amerikietis ryšininkas. Darbo 
laikas 48 vai. per savaitę. Nedarbo 

-metu gali eiti ir važiuoti, kur no
ri, o ilgiau padirbusiam'bus duo- 

1 damos ir atostogos. Atlyginimas: 
3% pakel. cigarečių ir 2 pak. 

j tabako per savaitę, per mėnesį 
; dar 5 „skriptai1, už kuriuos gali

ma pirkti amerikiečių krautuvėje 
įvairių dalykų arba juos (skriptus) 
taupyti; be to, vokiečių markėmis 
bus mokoma ir alga, diedesnė 
negu gauna vokiečiai; pav., kuo
pos vadas gauna 1000 RM. per 
mėnesį, t. y., daug daugiau negu 
Berlyno burmistras. Maisto per 
dieną 3700 kalorijų. Be to, kiek
vienas gauna dvi poras batų, dvi 
eilutes drabužių, baltinių, tris ant
klodes.

— Augsburgo Liet. Prof. Dra
mos Teatras š. m. balandžio 9 d. 
Haunstetteno stovykloje pakarto
jo „Žmonės kaip ir mes“.

šachmatininkų skaičių ir sekcijos 
adresą. /.

Po rajoninių pirmenybių seks 
apygardų pir-bės. būtent: Hesse- 
no, Badeno, Wuertenburgo Šiaur. 
ir Pietų Bavarijos, i kurias kiek
vienas rajonas duos po 3 pirmau-

— Š. m. balandžio 11 d. H och- jančius lietuviu ^šachmatininkus,
feldo stovykloje lankėsi Augs- -1 ’’’ ~sx
burgo karo apyg. pik. Tupper ir 
naujoji Teamo direktorė Miss Ro
bertson. Jie aplankė stovyklos 
įstaigas, virtuves, kurios svečiam 
padarė gerą įspūdį, o taip pat ir 
atskirus butus. Ta proga svečiai 
lankėsi ir Lietuviškos knygos pa
rodoje.

— Prieš Velykas elektro-insta-
liatorių 9 mėn. kursų klausytojai 
laikė egzaminus, kuriuos išlaikė 
12 (iš 16) asmenų ir gavo ęlektro- 
instaliatoriaus pažymėjimus. Kur
sus vedė inž Br. Stančikas. Netru
kus taip pat baigia darbą braižy
bos ir radijo technikų kursai. Be 
minėtųjų kursų Hochfeldo stovy
kloje veikia: anglų kalbos (net 
keturios grupės), ispanų kalbos ________
(dvi grupės), auto - mechanikų, . tremtinių, 
moterų - siuvėjų kursai, grafiko. 
V. Rato Dailės studija ir balan
džio 14 d. įsikūrusi Drazdauskai- 
tės-Ciunovienės baleto studija.

—Š. m. balandžio 13 d. buvo už
daryta Hochfeldo stovykloje su
rengtoji knygos paroda, kuri buvo 
atidaryta ištisą, savaitę. Parodoj’ 
buvo įrengtas ir specialus „Žibu-' 
rių’ savaitraščio skyrius, kuriame 
buvo matyti visi 72 išėję šio lai
kraščio numeriai.

— Hochfeldo stovyklos pradžios'
mokykla balandžio 13 d. iškilmin
gai baigė mokslo metus. Gausiai 
svečiams, tėvams ir visai moky
klai dalyvaujant buvo įteikti bai
gimo pažymėjimai 17 mokinių. LR 
Kryžius kiekvienam baigusiam do- 
vonojo Herlito Anglų kalbos žo
dyną, o goriausiems kitų skyrių 
mokiniams, Kudirkos Satyras; be 
to jie visi gavo po plytelę šoko
lado. V-gas

— Graikija pareiškė, fcad rusų 
pasiūlymas Amerikos pagalbos rei- 

/ kalą pavesti Jungtinių Tautų 
priežiūrai esąs „aiškiai pasirašy
tas" paraginimas įkurti „komunistų 
diktatūrą" Atėnuose.

Šį pareiškimą davė Saugumo Ta
ryboje graikų atstovas Vassili Den- 
dramis po to, kai Amerikos 'atsto
vas Warren Austin paprašė Tary
bos šį rusų pasiūlymo svarstymą 
atidėti.

Taryba taip pat išklausė lenkų 
delegato dr. Oscar Lange, kuris ra
gino priimti Sovietų rezoliuciją. 
Dr. Lange siūlė, įkurti naują gį&rp- 
tautinę agentūrą, panašią į UNRRĄ, 
kuri suprastų Graikijos padėtį taip, 
kaip jie įsivaizduoją.

Dendramis, nukrypdamas nuo
savo kalbos, pareiškė, kad Rusija DĖL SPORTO TERMINŲ 
nesenai sutiko suteikti Lenkijai 
28 mil. dolerių kreditą ir aprūpinti Skaitydami sporto žinias, nere- 
ją „ginklais ir karo medžiagomis". x‘* ’"“3 “

Jungtinės Tautos, pasakė jis, 
apie šį susitarimą nesančios oficia
liai painformuotos. (NYHT.47.4.12)

— Amerikos informacijos kon
trolės įstaiga praneša, kad buvo 
susektas sabotažas amerikiečių kon
troliuojamoje Mūncheno radio sto
tyje/ Valstybės sekretoriaus pava
duotojas \Villiam Benon praneša, 
kad Vašingtono „Amerikos balso" 
pertransliuojamoji stotis Mūnchene 
buvo taip sabotažo veiksmu suga
dinta, kad transliacijos, nukreip
tos į Rusiją, turėjo būti perduotos 
ne į Rusiją, bet į Pietų Ameriką 
(S*S, 47.4 2)

— Graikijos užsienių reikalų mi- 
nisteris ir pirm, pavaduotojas ra
gina, kad „komunistai kalnuose pa-

fut-

Žinias siųsti K. Markevičiaus 
vardu, (14a) Kirchheim-Teck, 
Steingaustr. 19.

LŠS C. V. Įgaliotinis

Atsiusta paminėti
Pranys Alšėnas, TALISMANAS, 

novelės, Bambergas, 1946 m., Ta- 
lalgio leidinys, Viršelis ir vinjetės

St. Montvydo, 59 psl., kaina 
3,5 Rm. . '

D. Martyno Liuterio MAŽASIS 
KATEKIZMAS, 1947 m. Išleido 
.Atžalynas“.

Jonas ir Adolfas Mekai, IŠ PA
SAKŲ KRAŠTO, rinktinės įvairių 
tautų pasakos, iliustravo. VI. 
Adamkevičius, Išleido „Giedra" 
1947 m. 64 psl. Kaina 6 Rm. 
Spausdinta rotatorium.

Maurice Rostand, ŽMOGUS, 
KURĮ UŽMUŠIAU, trijuose veiks
muose su prologu. Vertė A. Lands
bergis ir J. Mekas, Kassel, 1947 m., 
34 psl. Leidėjas ir kaina nepažy
mėta. Spausdinta rotatorium.

Pranešimai
L.V.S. SKELBIA LITERATŪROS 

KONKURSĄ
Vaduoti Sąjunga 

Amerikos Valstybėse 
paskatinti lietuvių 
esančih Europoje, 

vykdydama savo dar-

Lietuvai 
Jungtinėse 
norėdama

veiklą ir 
bo planą, skelbia literatūros kon
kursą parašyti beletristikos vei- 
kalui-romanuL apysakai ar no
velių - rinkiniui. Veikale turi bū
ti pavaizduota kova dėl Lietu
vos laisvės ar lietuvių kultūros.

Už geriausius veikalus skiria
ma dvi premijos. Pirmoji pre
mija — RM. 15.000— ir antroji 
premija — 8.000 RM. Premi
juotieji veikalai pereina Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos nuosavybėn. 
Juos atspausdinus, autoriams su
mokamas papildomas honoraras.

Konkursui pateikiami veikalai 
turi būti dar niekur nespaus
dinti. Rankraštis turi būti rašy
tas rašomąja mašinėle ir pažy
mėtas slaypvardžiu. Prie rankraš
čio, uždarytame voke, turi bū
ti pridėti autoriaus tikroji pa
vardė ir adresas. Konkurse ga
li dalyvauti visi lietuviai rašy
tojai tremtiniai, gyveną Euro
poje.

Konkursiniam veikalui premi- str. 2 
juoti bus sudaryta jury komisija 
iš keturių narių. Du narius ski
ria Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
du narius Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijos Valdyba.

Rankraščiai konkursui prista
tomi iki. 1948 metų sausio mėn. 
1 dienos. Rankraščius siųsti šiuo 
adresu: L. V. S. Literatūros Kon
kursui, (14b) Pfullingen. Goethe- 
str. 22.

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, Miinchen 23, Dresch- 
str. 5.

„Aidų“ redakcijos adresas: Mūn- 
chen 27, Lamonstr. 21, Litauisches 
Komitee.

spausdinti Prof. S.
„HIDRAULIKA“.

300 psl., spausdinta 
nomogramos spaus-

Baigiama 
(Kolupailos 
Knyga apie 
rotatorium, 
tuvėje.

Užsakymus siųsti J. Bulotai, 
Kempten (13b), Litauisches La
ger, Postfach 229. Studentu At
stovybes ir L. T. Inžinierių D-jas 
prašoma prisiųsti vardinius są
rašus. Atsiėmimo data bus pra
nešama asmeniškai.

Mokyklų ir kunigų dėmesiui 
Dar galima gauti platus, moky
kloms ir katekizacijai pritaikytas 
Katalikų tikybos katekizmas, 154 
psl. kaina 4 RM. Kreiptis į kun. 
J. Gasiūną, Stuttgart (O), Luisen-

Atitaisymas
Pereito „Žiburių,, Nr. 15 straips

nyje „A. a. Prof. Dr. Jurgis Krikš
čiūnas" — įsibrovė pora klaidų, 
kurias atitaisome: 1) 8 pastr. turi, 
būti: Žemės ūkio Tyrimo Įstaigos 
vedėju velionis buvo nuo 1927 m. 
iki 1939 m. (o ne iki 1929 m., kaip 
atspausdinta); 2) dešimtos pastr. 
pirmas sakinys atitaisomas: „Agr. 
Jonas Kriščiūnas (o ne Krikščiūnas) 
buvo pionierius populiariosios ž. 
ūkio literatūros anais senais laikais 
(1908^—1914), o velionis yra pio
nierius mūsų ž. ūkio ekonomikos 
mokslo, rimtos mokslinės informa
cijos apie mūsų žemės ūkį užsie
niui" ...

Išeina žurnalas „Aidai"
Artimiausiu metu išeina naujas 

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

ar Paskiro numerio kaina RM 6.— 
Žurnalas 48 pusi. 30X21. Platin

tai pastebime, kad kai kurie ter
minai įvairiai rašomi. Būtų įvai
riais atžvilgiais naudinga, kad 
būtų prieita vienodumo. Dėl to, 
pasitarę su kalbininku Prof. Dr. 
Pr. Skardžium, surašėme kai ku
riuos plačiau vartojamus termi
nus. Būtų gera, kad visi, rašą į 
sporto skyrius, juos įsidėmėtų ir 
kiek galėdami vienodžiau rašy
tų. Vienodumo reikalui siūlome 
šitaip rašyti:

Tinklinis — ne „orinis“ ar „ora- 
svydis“.

Ledo ritulys — ne „ledo hockey“ 
Rankinis — ne „kanibalas“. rasĘ ^UBVOJUJ 
Plaukymas ne „plaukimas . patartina taip rašyti: 100 m 10.3 
Zaidikas — ne „žaidėjas . (sekundes nuo dešimtųjų atskir- 
Stalo tenisininkas — ne „stalo ti kableliu); 800 m 1.57,6 (po mi- 

- tenisistas“. Lygiai taip pat fut- nutės taškas, bet ne dvitaškis):
dėtų, savo ginklus dabar ir me- bolininkas, tinklininkas. šachma- maratonas 2:30.45,4 (po valandos

....i—dvitaškis). Tąsyk nereikės pridėti m. spalio 5 d., gyv. Poland Polska 
* " ’ " „vai.“ — kablelis, maj. Smuga gm. Trzeinsko-Zdovj

pov. Choinice nzOdra Pomerze — 
kad rašantieji Zachodnie, ieško tėvų Vinco Pie- 

' ’ at- čaičio, Marcelės Piečaitienės, taip 
pa- pat brolio ir seserų gyvenusių 
Ck. Turčinuose, Sakių apskr.

4274. Juozas kūnas, (23) Hall- 
stedt, Post Neubruchhausen, ieško 
Jokūbo Kūno, Adolfo Wingendorfo, 
Otto Aschenbacho ir Adolfo Hen- 
selio iš Lietuvos. •

svgiuw lutuiesius, 4275. Mss. Stella Semkus, 503 E. 
>y.qjq .u..,)., u _ ..... . ‘ ra jonines šachmatų"* 'pirme- 66 th- st; Los Angeles, Cal., ieško
mos programą, JAV tankai, arlile- (Kortomis pra ose.i nybes, įkeliant iš kiekvienos sav° brollU Albino Sunkaus is Tel-

- ne^lragvaaŲetas“ “B stovyklos po 2-3 stipresniuosius aPsk.r- ?tas‘° Simkaus-Taura-
” 7 .... lietuvių šachmatininkus. Per šias 9es aP«k-. lr Justo Šimkaus is

Priešininkas — ne „priešas n-bes kiekvienas žaidžia su kiek- Kauno.

--1, • - a------- ----------------- - uuiiniilK<», unn 
. gintų pasiekti politino susiartini- tininkas ir t. t.

mo pries jų galutinį sunaikinimą“.
(NYHT,47.4.12)

— Lenkų užsienių ministerija 
praneša, kad Amerikos komunistų 
vadas William Z. Forster nesenai 
praleidęs keletą dieną Lenkijoje ir 
turėjęs pasikalbėjimus su sociali
stų darbininkais ir vadais. Forster 
vykstąs į Pragą ir po to į Paryžių. 
(NYHT.47.4.12)

Iš administracinių šaltinių pra
nešama, kad pagal pasiū
lytąją Turkijai ir Graikijai para-

Baudinis — 11 m' bauda 
bole.

Sparta — ne „teihpas“.
Nuošalė — ne „absaitas“.
Gynikas — ne „bekas“.
Saugas — ne „dengėjas"
Puolikas — ne „puolėjas“ 

„forvardas“. •
Sparninis puolikas, pusinis 

puolikas, vidurio puolikas (ne 
„centro puolikas“).

Be to, patartina atkreipti dė
mesį į klubų pavadinimus. Dabar 
kai kurie rašo — Scheinfeldo 
<,Kovas“ ir t. t. Mūsų supratimu, 
kabutės nereikailingos. Pakanka 
rašyti — Scheinfeldo Kovas, kaip 
ir savo gimtinėj panašiai esame 
rašę. Lengvojoj atletikoj laikus

Pasekmė — ne „rezultatas“. 
Kėlinys — ne „puslaikis“. 
Derinys — ne „kombinacija“. 
Padavimas — ne „pasuotė“. 
Pradinė — ne „startas“. 
Baigmė — ne „finišas“. 
Atsigriebimas — ne „revanšas“. 
Kliūtinis bėgimas — ne „bar

jerinis bėgimas“.
Trišuolis — ne „trišokis“. 
Čiuožikas — ne „čiuožėjas“. 
Pralaimėjo — ne

„seki“, „min.
taškas ir dvitaškis pats bylos.

Reikia tikėti, 
sporto žinias i šias pastabas 
kreips tinkamą dėmesį ir jas 
seks savo rašiniuose.

Paieškojimai
4272. Stanislovas Svetojus, kilęs 

iš Worcester Mass., prašo atsi
liepti savo tetą Veroniką Skrin- 
skienę, jos vyrą ir vaikus: Vincą, 
Konstantiną ir Teofilę Skrinskus. 
Pranešti šiuo adresu: Stanley 
Swipp, 4218—71 st. Ave, Landover 
Hills, Maryland, USA.

4273. Juozas Piečaitis, gim. 1928

Šachmatininkų žinitfi
Lietuvių šachmatininku sekci

jos prošomos, susitarus su apy- 
linkinėm stovyklom, pravesti per 

„pralošė“ balandžio — gegužės mėnesius

rija ir kiti lengvieji ginklai bus 
siunčiami į Turkiją.

Tie patys šaltiniai sako, kad Tur
kijai reikalinga tuojau pakeisti jos (sporte nėra priešų!), 
pasenusias medžiagas, kurias ji 
pirko dar prieš, karą iš Vokietijos.

.(NbHT,47.4.9)

Žaidynės — ne „turnyras“.
Užribis — ne „autas“.
Bauda — ne „faulas“.

p-bes kiekvienas žaidžia su kiek- Kauno.
vienu pgl. Bergerio lentelę. 4276. Mrs. Budrienė Viktorija,

Sekcijos prašomos pasiskubin- 9yv. USA, ieško savo pusbrolio 
ti įsiregistruoti, pasiunčiant drau- Uginto Rapolo, gyv. Vokietijoje, 
ge žinių apie turėtas rungtynes. Jos adresą ir kitų žinių galima

gauti L. Tr. B-nės Augsburgo Apy- • 
linkės Komitete.

4277. Amerikos lietuvis W. J. 
Kailiūnas, 59 W. Marthart Ave, 
So. Ardmore, Penna, ieško savo 
giminių, brolių ir jų vaikų Vokie
tijoje: Mykolo, Alfonso ir Antano 
Kailiūnų.

4278. Iš JAV yra paieškoma 
Marytė Ričkutė, gyvenusi Kaime, 
Nepriklausomybės Aikštė, pas J. 
Grigaitį. Adresą sužinoti: Meer
beck, b/Stadthagen, 20a/Frejeris.

4279. Elena Masnickaitė, gyv. 
146 Sheridan St., Wilkes-Barre, 
Penna, USA, ieško Kazio Pažėros, 
gyvenusio 1945 m. Fuks lageryje, 
Muhlhausen, Thūr.

4280- Olekas Juozas, gyv. Wol- 
terdingen b. Soltau, Baltic Camp, 
ieško dėdžių Brazauskų — Juozo 
ir Justino, Sperausko Jono ir Juo- 
dišiaus Jono.

4281. Radvilavičienė Stasė, gyv. 
Oldenburg (Oldg.), Wehnen, liet, 
stovykla, ieško RadviĮavičiaus 
Juozo.

4282. Feiferis Juozas, gyv. Bam
berg, Soloki Str. Nr. 12, lietuvių 
stovykla, ieško sūnaus Prano ir 
Urbanavičiaus Antano.

11



12 psi. Ziburfai 1947. IV. 19. Nr. 16 (75)

J. ButėnasPadegėjai ir ugniagesiai
Pernai Paryžiuje Byrnes šuk

telėjo Molotovui atidengti so
vietų politikos kortas. Ligi šiol 
tai nepadaryta, ir Maskvos lo
šimo planą teko pačiai amerikie
čių diplomatijai kantriai šifruo
ti įkyriose derybose. Balandžio 
pradžioje JAV visuomenė gavo 
išgirsti tų tyrinėjimų rezultatus 
bent dviejuose JAV ir Sovietų 
S-gos santykių sektoriuose: Vo
kietijos ir nusiginklavimo.

Maskvos konferencijos vieno 
mėnesio sukaktį Bevinas atžy
mėjo pareikšdamas, jog „mes čia 
jau keturios savaitės, ir dar nie
ko nepadarėm“. Šitas nulinis re
zultatas lieka nepakitėjes ir 
konferencijai įsivažiavus giliai į 
antrąjį „darbų“ mėnesį. Tačiau 
už tą rezultatą nepalyginti reikš
mingesnės yra išvados, kurias 
JAV publikai pateikia jos infor
matoriai. „New York Times“ 
Maskvos korespondentas Drew 
Middletonas po anglosaksų ir 
sovietų tąsymosi dėl Vokietijos 
politinės santvarkos ir ūkinės 
vienybės rašo: „Jeigu p. p. Mo
lotovas ir Višinskis sutiktų su 
vakarietine demokratijos inter
pretacija ir apsiimtų ją vykdy
ti Vokietijoje, jie tuo patim pa
neigtų savo politinį credo. Ly
giai taip 'pat savo (politinio) ti
kėjimo atsisakytų JAV delegaci
ja, jeigu ji priimtų sovietini (de
mokratijos) aiškinimą . . . Molo
tovas ir kiti sovietų derybinin
kai nė neketina sutikti su ame
rikiečiais ir britais. Politinis Vo
kietijos užvaldymas sovietams 
yra ir pasilieka didysis antrojo 

Lietuvos ministeris Pietų Amerikoje Dr. K. Graužinis kovo mėn. 10 d. badavimo metu „Rambia“ 
viešbutyje, Montevideo, kalbasi su Uragvajaus laikraščio „EI Dia“ redaktorium G. Vidai

Niekad lietuviškoji propagandos akcija P. Amerikoje nebuvo taip išplėsta kaip šiemet. Visa 
Uragvajaus spauda paskelbė lietuvių protestus prieš tėvynės okupaciją.,Vasario 16 d. dvi radijo 
stotys davė po pusvalandį Lietuvos reikalui nušviesti; kalbėjo Šacikauskas, Jazauskas. kun. Gri
galiūnas ir Dorelis. Apie kovo 10 d. bado streiką pranešė 11 radijo stočių, ypač šiltą ir platų pra
nešimą davė lenkai savo radijo pusvalandy. Dienraštis „La Manana" kovo 8 d. įsidėjo platų 
pasikalbėjimą su Lietuvos pasiuntiniu Dr. K. Graužiniu; katalikų dienraštis „EI Bien Publico“ 
kovo 9 d. paskelbė gražų V. Dorelio str. apie lietuvių bado streiko prasmę. Plačiausiai skaito
mas Uragvajaus dienraštis /.EI Dia“, pranešęs iš anksto apie bado streiką, kovo 10 d. į Rambia 
viešbutį pasiuntė savo redaktorių ir fotografą, gi kitą dieną įsidėjo ministerio Graužinio nuotrau
ką, kurioje jis vaizduojamas sėdįs viešbučio restorane prie vandens stiklo. Kartu įdėtas platus 
ir išsamus pasikalbėjimas. Su badaujančiu Lietuvos ministeriu pasikalbėti buvo atėję „EI De
bate“, „EI Pais“, „La Manana“, La Razon“, „EI Plata“, „EI Diario“ reporteriai ir fotografai. Uni
ted Press ir Reuterio atstovai padarė interview telefonu. Visą kovo 10 d. Lietuvos ministeris 
buvo sensacingo dėmesio objektas; daug net nepažįstamų uragvajiečių, sužinoję apie bado streiką 
iš spaudos ir radijo, skambino jam telefonu ir reiškė savo simpatijas ir užuojautą Lietuvai.

Kovo 9 d. Montevideo katedroj kun. Grigaliūnas atlaikė už Lietuvą iškilmingas pamaldas.

kompromisų metas“. Tą prarają 
gilina pikta sovietų propaganda 
apie tai, jog kapitalistinis pasau
lis rengiąsis sunaikinti Sovietų 
Sąjungą. Savo ruožtu „New York 
Times“ konstatuoja, jog „sovietų 
ekspansija sudaro naują pavojų 
Amerikai; ji gresia apimti visą 
Europą ir išsiplėsti Azijoj ir gal 
net Pietų Amrikoje“. Laikraštis 
numano, kad „sovietų obstruk
cinė ir vilkinamoji politika yra 
pagrįsta lūkesčiu, kad JAV kils 
ūkinė krizė, kuri mus (JAV) pri
vers atsisakyti nuo tarptautinių 
įsipareigojimų ir tuo būdu patar
naus sovietų ekspansijai“. ’

Atrodo, kad „tuščių derybų, 
įklimpimų ir vis naujų kompro
misų“ metas tikrai eina į galą. 
Patiems sovietams atsisakius pa
dėti savo politikos kortas ant 
stalo, jos vistiek jau iššifruotos. 
JAV senato užsienių komisija, 
visais balansais priėmusi Truma- 
no pagalbos Graikijai ir Turkijai 
planą, savo pranešime jau drįsta 
formaliai konstatuoti, kad „Grai
kijai grasina komunistiniai par
tizanai, aiškiai gauną iš svetur 
pagalbą jr nurodymus“. Prezi
dentas Trumanas prieš pat Ve
lykas padarė išvadą: „Mes turim 
užimti pozityvią poziciją. Jau ne
bepakanka vien kalbėti, kad ne
norim karo. Mes turim veikti 
laiku — turim net užbėgti laikui 
už akių, kad užslopintume smilk
stančius konflikto židinius . - . 
Mes žinom, kaip gaisras išsiple
čia ir kuo jis baigiasi“.

Visiškai pagrįstai klausiama, 
koks yra didžiojo veiksnio JAV 
Viešosios opinijos nusistatymas, 
prieš kurį ir vyriausybė nieko 
negali nutarti. „New York Ti
mes“ informuoja, jog „įžūlūs ir 
neigiamas Sovietų S-gos laiky
masis tarptautinėje srityje JAV 
viešąją opiniją pakeitė taip stai
giai, kaip gal dar niekada nėra 
buvę. Karo metu mūsų krašte 
vyravo kraštutinai prorusiška 
nuotaika . . . Dabar, po 19 mė
nesių nuo karo pabaigos, turim 
pripažinti, kad amerikiečių nuo
taikos pakitėjo griežtai antirusiš
ka linkme, ir 1 vis dažniau reika
laujama vadinamojo viešo išsi
aiškinimo . . . Mes turim išmokti 
nuolatos budėti prieš Rusija ir 
būti pasirengę tinkamomis ir

Pasaulinio karo laimikis. Jie gali 
pakeisti savo taktiką, gali per
simesti į kitus kovos laukus, ta
čiau jie niekada negali paleisti 
iš akių to tikslo“.

Balandžio 7 d. Gromyko Sau
gumo Tarybos nusiginklavimo 
komisijai paklojo., savo vyriausy
bės nusitatymą dėl atominio’ ir 
bendrojo nusiginklavimo. „New 
York Herald Tribūne“ rašė, kad 
sovietų atstovo pareiškimas bu
vo tarytum „niūrus aidas anų 
niūrių debatų, kurie prieš 15—20 
metų vyko dėl to, ar pirma turi 
eiti saugumas ar nusiginklavi
mas. Gromyko pareiškimas teį- 
rodęs, kad kaip ano meto dery
bininkams, taip dabar sovietams, 
nusiginklavimas“ tėra priemonė 
visus kitus pastūmėti pirmiau 
nusiginkluoti. „Tatai prie nieko 
neprivedė prieš 20 metų, nėra 
pagrindo tarti, kad ir dabar iš 
to kas nors išeitų“, sako 
„NYHT“.

Ne geriau ir kituose sektoriuo
se. JTO komisija Graikijos įvy
kiams tyrinėti Ženevoje nesusi
taria dėl bendro raporto Saugu
mo Tarybai. Daug kraujo suga
dino Gromyko veto britų byloj 
su albanais dėl Korfu kanalo už- 
minavimo. „Tolydžio sparčiai 
platėja pasauli skaldanti prara
ja, kurią iškasė keistai tarp sa
vęs susipynė Kremliaus dogma
tinė ideologija, išdidumas, igno- 
rancija, baimė, ūkiniai sunku
mai ir totalistinė politika, rašo 
„NYHT“. Neįmanoma neklausti, 
ar jau tik nesibaigia tuščių de
rybų, įklimpimų ir vis naujų

Didysis pasaulio dirigentas Arturo Toscanini š. m. kovo 25 d. 
atšventė savo 80-ties metų amžiaus sukaktį. Jo dirigento karjera 
prasidėjo sensacingu Rio de Janeiro Operos įvykiu: gastroliuo
janti italų trupė statė šiame mieste „Aidą“, bet prieš pat spek
taklio pradžią užsikaprizinęs jos dirigentas atsisakė diriguoti; pa
dėtį gelbėjo 19-kos metų violončelistas, šauniai ir ištisa operą 
čia mintinai sudirigavęs. Tai ir buvo Arturo Toscanini- Grįžęs 
į Italiją-savo tėvynę, A. Toscanini tuojau būna paskiriamas To
rino Karališkosios Operos, o kiek vėliau Milano Scalos dirigen
tu. Būdamas griežtų meninių pažiūrų ir nesutikdamas su fašistų 
užuomačiomis meną pajungti savo reikalui. Arturo Toscanini 
emigravo į USA. kuri virto antrąja dirigento tėvyne. Nuolatinė 
jo gyvenamoji vieta buvo New Yorke, kurio Operoje, Radiofo
nuose ir koncertuose A. Toscanini buvo dirigentas be konkuren
cijos.

Kada tėvynė būna išlaisvinama iš diktatūros. A. Toscanini mie
lai prisideda prie jos atstatymo: Milano 1943 m.' subombarduotai 
Scalai atstatyti dirigentas vienas pirmųjų paaukoja 1.000.000 lirų. 
Jau 80-ties metų senukas štai nesenai sėda i translantini lėktu
vą ir atvyksta diriguoti restauruoton (priėmęs tėvynės kvietimą) 
ton pačion Milano Scalon atidaromojo koncrto. Jį žengiantį 
prie pulto pasitinka nenutrūkstami tautiečių šauksmai — „Ev- 
viva!“ ... Grįžęs tėvynės sūnus, dabar jau Amerikos pilietis, į tuos 
šauksmus duoda jautų atsakymą-per didžiojo pasaulio žmogaus 
ir dirigento skruostus rieda ašaros... Visos pasaulio radijo sto
tys tuokart klausėsi koncerto iš Milano Scalos.

realiomis priemonėmis išlaikyti 
savo demokratinius, interesus“.

Pagalba Graikijai ir- Turkijai- 
yra pirmoji iš tų „realių ir tin
kamų priemonių“. Walter Lipp
mannas, kurio samprotavimus 
paprastai įkvepia žvarbus realiz
mas, pataria savo vyriausybei 
neslėpti, kad tos- pagalbos „pa
grindinis tikslas yra JAV karine 
jėga paspausti sovietų jėgą“, bū
tent, toje vietoje, „kur Sovietų 
S-ga yra labiausiai pažeidžiama 
strategiškai“, nes Graikija ir Tur
kija yra „strateginiai vartai į 
Juodąją jūrą ir į Sovietų S-gos 
širdį“. Lippmannas kone ciniškai 
pripažįsta, jog „mes Turkiją ir 
Graikiją pasirinkom ne dėl to, 
kad jos būtų ypačiai reikalingos 
pagalbos arba kad jos spindėtų 
kaip demokratijos bei keturių 
laisvių pavyzdžiu“. Bet Lippman
nas su savo nuogu realizmu var
giai ar bus visiškai teisus. Mes 
mieliau sutiktume su prancūzų 
„Le Monde“ teigimu, kad JAV 
ir Sovietų S-os konfliktas nesu
prantamas be ideologinio fono. 
Prezid. Trumano terminologija, 
Graikija ir Turkija tėra ruseną 
gaisro židiniai; tikrieji padegė
jai yra tie „svetimieji“ į kuriuos, 
vardu nepasakydama, pirštu pa
rodė JAV senato užsienių komi
sija. Ju nusikalstamą veikimą. 
Graikijoj besireiškiantį parama 
ir nurodymais partizanams. įk
vepia komunistinė ideologija. 
Lippmannas neaiškina, ar JAV 
užsimotoji strateginė operacija“ 
tos ideologijos centrinę tenori 
priversti, kad ji susilaikytų nuo 
savo planų vykdymo, ar ji siekia 
tą gaisro židinį išjungti. Bet kaip 
ten bebūtų, JAV operacija 'sie
kianti „ne tik sustabdyti sovietų 
galybės ekspansiją, bet ir ja at
stumti atgal“. JAV karinės galy
bės pademonstravimo tikslas esąs 
priversti sovietus išpildyti „esmi
nes karines ir politines sąlygas“, 
be kurių Europos taika ir sau
gumas neįmanoma ir kurias 
Lippmannas šiaip nusako: „Turi 
būti atitraukta raudonoji armija, 
išskyrus tas pajėgas, kurios rei
kalingos Vokietijai kontroliuoti. 
Sovietai turi sutikti su Vokieti

jos decentralizacija ir ūkine Ry
tų ir Vakarų Europos vienybe. 
Tatai reiškia, kad dabar sovietų 
orbitoje esančioms vyriausybėms 
turi būti leista dalyvauti Euro
pos vienybėje“.

Iš to aiškėja tasai organinis ry
šys, Graikijos ir Turkijos bylą 
siejąs su Maskvoje svarstomomis 
problemomis, kurių branduolį 
sudaro Vokietija. Svarstant Vo- 
kietijos-Lenkijos sienų klausimą 
Marshallis davė suprasti, kad 
tai ne vien vokiečių ir lenkų, bet 
europinis reikalas. JAV nelinku- 
sios sutikti, kad vokiečių ir lenkų 
pasienio erdvėje pasiliktų gele
žinė uždanga, už kurios rusentų 
demokratiniams ugniagesiams ne
prieinamas komunistinės ekspan
sijos bei agresijos židinys. Toks 
ugniakuras jau gesinamas Dar
danelų apylinkėse. Tenai, rytinė
je Viduržemio jūroj, prieš metus 
pradėjo demonstratyviai sukiotis 
JAV karo laivyno vienetai. Ne
seniai skaitėm. kad šį pavasarį 
įspūdingos JAV karo laivyno pa
jėgos — tarp jų du dideli lėk
tuvnešiai ir du kovos laivai — 
— rengiasi atplaukti vizito į Si
aurės Europą. Išdrįsdami pra
vesti tarp tų reiškiniu lygiagretę, 
galim laukti, kad tai. ką JAV 
dabar jau daro Graikijoj ir Tur
kijoj, jos savo laiku prddės da
ryti ir Siaurės bei Rytų Europoj.

Lippmannas sutinka, kad tokia 
JAV politika ne tik brangiai joms 
atsieis doleriais, bet kad joje taip 
pat glūdi daug rizikos ir pavojų. 
Ir ugniagesys, kovodamas su 
gaisro stichija, rizikuoja apdegti. 
Nalauktina, kad ekspansijai pa
sinešęs komunistinis totalizmas 
lengvai duotųsi surakinamas. Tai 
žino JAV, ir jų diplomatija, be 
abejo, bus atsargi. Tačiau atsar
gumas tegali apspręsti ugniage- 
sybos metodus. JAV jau pąsirodė 
įsitikinusios, kad pasaulį būtina 
apsaugoti nuo komunistinio gais
ro, nes jeigu tai nebus pada
ryta, tai, anot to paties Lippma- 
no, „plėsis chaosas, didės įtem
pimas, pagaliau, prasidės pilieti
niai suomaiščiai ir kils katastro
finis pasaulio karas“.

12


	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0009
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0010
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0011
	C1B0002139329-1947-Bal.19-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0012

