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A. Gražiunas 

SUSIRENKANT 
rų, nerių ir cvirkų pasirodymas 
mūsų rašytojų tarpe yra tik liūd
nas epizodas, nebūdingas šios 
dienos mūsų rašytojo dvasiai. O 
šis faktas mums žadina viltį, kad 
ir šios dienos lietuvis rašytojas 
suvaidins mūsų tautos gyvenime 
nemažesnės svarbos istorinį 
vaidmenį,, kokį suvaidino jo pir- 
matakai.

Ko gi mes laukiame šiuo , metu 
iš mūsų rašytojų?

Žinoma, kai mes kalbame, jog 
tikimės šios dienos mūsų rašytoją 
suvaidinsiant nemažesnės svar
bos vaidmenį, kokį suvaidino 
lietuvis rašytojas anksčiau, tai 
nereiškia, jog mes norime, kad 
ir šiandien lietuvis rašytojas irp- 
tųsi to pat ir tokio pat darbo, 
kokį dirbo jo pirmatakai. Šian
dien mes nereikalingi nei subele- 
tristintos patriotinės publicisti
kos, nei (populiarios didaktikos. 
Tą lygį mūsų tauta yra praaugu
si ir jau ko kito reikalinga net ir 
šiose kovos už savo egzistenciją 
sąlygose.

Pirmasis dalykas, kurio iš mū
sų rašytojų mes laukiame, kad 
jie paliktų kartu su savo tauta 
ne tik išoriniu būdu, bet ir visa 
savo dvasia, visais savo jausmais 
ir visomis savo mintimis. Trem
tinio arba ir šiaip emigranto gy
venimas, ypatingai jei nėra ap
linkumoje gausesnės tautinės 
bendruomenės, visuomet sudaro 
pavojų nutolti nuo savo tautos ir 
jos reikalų. Tas pavojus gresia 
ne tik kitiems, bet ir rašytojams, 
ką rodo ir pati mūsų literatūros 
istorija. A. Mickevičius, gyven
damas Vakaruose tremtinio gy
venimą, nutolo nuo Lietuvos ir 
lietuviškųjų reikalų, O. V. Mila
šius tapo beveik prancūzu ir savo 
kūryba prancūzų, o ne lietuvių 
literatūrą praturtino. J. Baltru
šaitis geriausias savo jėgas ati

RAŠYTOJAMS
Būdingas lietuvių literatūros 

istorijos bruožas, kad labai žymi 
dalis mūsų rašytojų yra gyvenę 
tremtinio gyvenimą ir tremtyje 
kūrę savo kūrinius. Vieni šių 
mūsų rašytojų buvo tiesioginės 
prievartos būdu jėga iš tėvynės 
svetimųjų išgabenti, kiti patys 
pasirinko tremtinio dalį, gelbė
dami savo laisvę ar net gyvybę 
arba šiaip priespaudos ir perse
kiojimų priversti palikti savo 
gimtąją šalį ir svetimuose kraš
tuose ieškoti sau prieglaudos.

Jau po filaretų bylos tarp kitų 
tremtinių buvo ir Adomas Micke
vičius. Vėliau sukilimai ir šiaip 
kova su rusų vyriausybės užma
čiomis iš lietuvių rašytojų tarpo 
reikalavo vis naujų aukų. J. S. 
Dovydaitis, A. Tatarė, A. Jase
vičius, Pr. Butkevičius, J. Anuse
vičius, Kl. Kairys, A. Jakštas- 
Dambrauskas ir eilė kitų vienas 
paskui kitą tremtinio keliais bu
vo išvaryti į Rusiją. J. K. Zabi
tis, M. Akelaitis, A. Vištalįauskas 
ir kt. buvo priversti bėgti į Va
karus. Tos pačios priespaudos ir 
persekiojimų politikos, nors ir ne 
visuomet su tuo pačiu brutalumu 
ir tiesioginiu būdu, iš tėvynės 
buvo išspaustas jau ir S. Dau
kantas, o vėliau J. Basanavičius, 
V. Pietaris ir net V. Krėvė, o A. 
Burba, J. Mačys, Kl. Jurgelionis, 
J. Jonila-Žilius ir kt. dėl jos atsi
dūrė net anapus Atlanto.

Tie gausūs iš mūsų rašytojų 
tarpo tremtiniai liudija, kad lie
tuvis rašytojas visuomet yra gy
vai sielojęsis savo tautos reika
lais, energingai kovojęs su pik
tomis svetimųjų užmačiomis ir, 
net brutaliai verčiamas, nesilen- 
kęs smurtui ir su juo nesitaikęs. 
Geriau jis rinkosi tremtinio da
lį, negu pardavė už dubenėlį 
sriubos tautos reikalus arba savo 
žmogiškąją vertę. Ir dėl to lietu
vis jau nuo seno yra įpratęs į sa
vuosius rašytojus ir sava ją lite
ratūrą žiūrėti su meile ir pagar
ba, nes, tuo keliu eidamas, lietu
vis rašytojas visuomet yra buvęs 
savo tautos vadovas į šviesesnį 
rytojų,, to rytojaus pranašas ir 
kovotojas už jį, gi musų literatū
ra buvo reiškėją tautos vilčių ir 
lūkesčių. O šie ypatumai įgalino 
lietuvį rašytoją ir mūsų literatū
rą suvaidinti tą didelį vaidmenį, 
kurį jie suvaidino, daugiau kaip 
kas kitas prisidėdami prie tau
tos gyvybės išlaikymo ir jos lais
vės atgavimo.

Suprantama, kad ir naujoms 
nelaimėms užgriuvus tautą, mū
sų akys vėl krypsta į rašytojus, 
tradicinius su panašiomis nelai
mėmis kovotojus ir kovojančios 
už savo gyvybę bei ateitį tautos 
vadovus.

Nauja smurto banga vėl pri
vertė didžiąją lietuvių rašytojų 
dalį išeiti tremtinio keliais. Tai 
liūdnas faktas, bet, antra vertus, 
tai rodo, kad ir šios dienos lietu
vis rašytojas ne tik yra kartu su 
savo tauta, bet ir stovi jos prie
šakinėse kovojančiose gretose, 
nes tik tai ir vertė jį palikti savo 
kraštą, priešui į jį įsiveržus. Gi- 

davė rusų literatūrai. Didžiai tad 
svarbu, kad mūsų rašytojai ir il
gainiui nenutoltų nuo savo tau
tos, neatitrauktų savo rankos nuo 
jos gyvybės pulso. Jie kaip tik 
turės atsverti jau dabar besireiš
kiantį ir ateity dar ryškiau pasi
reikšiantį mūsų tarp svetimųjų 
tirpimo ir ištirpimo pavojų. Kaip 
jie galės tai atlikti, jei patys bus 
atvėsusios tautinės dvasios.

Palikdami su tautg ir ištikimi 
jos reikalų gynėjai, rašytojai turi 
du didelius uždavinius: kurti di
delės meninės .vertės literatūros 
kūrinius ir tinkamai atstovauti 
mūsų tautos kūrybinį genijų kul
tūringame Vakarų pasaulyje.

Kai mes kalbame, kad rašyto
jai savo pastangomis turi išlai-" 
kyti mūsų tarpe tautinę dvasią, 
tai visai neturime galvoje, kad 
jie mums šabloniškohiis patrio
tinėmis deklamacijomis rodytų, 
kaip jie mylį savo tėvynę, norė
dami savo pavyzdžiu ir mus pa
traukti. Ne to mums reikia. 
Mums reikia tikro tautinio meno, 
kuris betarpiškai prabyla į žmo
gaus Sielą ir joje sujudina tokias 
stygas, kad žmogus psichologiš
kai negali nutolti nuo savo tau
tos bei tėvynės ir be jokių tiesio
ginių raginimų būti patriotu.

Žinoma, daugelis tuojau kelia 
aikštėn, kad kūrybai sąlygos la
bai nepalankios. Tai tiesa. Vis 
dėlto ir tremties sąlygose gali 
būti sukuriami ir didžios vertės 
kūriniai, ką rodo ir konkretūs 
pavyzdžiai. Tremties sąlygose bu
vo sukurta, pa v., ir A. Mickevi-’ 
čiaus „Konradas Valenrodas“, 
„Vėlinės“ ir „Ponas-Tadas“. To
kiose pat tremties sąlygose buvo
sukurti, pav., ir Vaižganto „Pra
giedruliai“, Pasidairę lietuvių ir 
pasaulinės literatūros istorijoj, 
rastume dar ir labiau iškalbingų 
šios rūšies pavyzdžių. Tad nega
lime, teisindamies tremties sąly
gomis, kišti visuomenei ir abejo
tinos vertės raštus, galvodami, jog

žmonėms, kuriems duodamas 
menkas maistas, apdaras ir bu
tas, galima jau pakišti ir menkos 
literatūros. O tokios mums pa
kišti įsidrąsinama ir net už gerą 
kainą.

Pabalgtuvės Šiaulių apskrityje

Kryžius — koplytėlė Pa nevėžio apskrityje

Su šiuo pagrindiniu uždaviniu 
kartu kyla ir su juo susijusių ša
lutinių, bet taip pat didžiai svar
bių uždavinių. Pav., rašytojai tu
rėtų labai žymiai prisidėti prie 
grynos lietuvių kalbos dabarti-
nėse sąlygose išlaikymo. Jai gre
sia labai žymus pavojus. Kasdien 
vis daugiau į ją patenka įvai
riausių grubių svetimybių. Šią 
neigiamą įtaką daug geriau ga
lėtų neitralizuoti gryna ir taisyk
linga kalba parašyti beletristiniai 
ar lyrikos raštai, negu visa eilė 
net labai iškalbingų raginimų 
vengti svetimybių.

Kitas didžiai aktualus reika- 
las-organizuoti lietuvių autorių 
parinktų raštų vertimų leidimą. 
Ligi šiol svetimomis kalbomis 
esame išleidę tik mokslo, .dailės 
ir informacinių leidinių. Dailio
sios literatūros vertimų dar be
veik nepasirodė. Su St. Zobarsko 
„Das Lied der Sensen“ padaryta 
tik pradžia. O reikia pastebėti, 
kad gerai parinkti ir tinkamai iš-' 
leisti gerųjų mūsų autorių verti
mai galėtų suvaidinti ne mažesnį 
vaidmenį, kaip mūsų dailės ir 
liaudies meno parodos, musų an
samblių demonstruojami tauti
niai šokiai, liaudies dainos ir li
audies papročių bei apeigų insce
nizacijos. Mes be jokios abejonės 
turime kuo užimponuoti ir rafi
nuoto skonię skaitytojus, o tai
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Dr. VL Viliamas

SLAPTINGOJI INDIJA PASUKA 
NAUJU KELIU

Indija yra brangiausias deiman
tas Britų Imperijos karūnoje. Ta
čiau' šio deimanto išlaikymas su
daro D. Britanijai didžiausių rū
pesčių. Dabar Indija galutinai su
skyla j dvi dalis: Induistinę In
diją ir machometonišką Pakista
ną. Oficialiai Indija iškrinta iš 
Britų Imperijos karūnos. D. Bri
tanijos karalius nebeskaitomas 
Indijos karaliumi. Dvi naujosios 
Indijos valstybės dideliu šuoliu 

turėtų mūsų tautiniams reika
lams žymiai didesnės reikšmės, 
negu kokios paprastutės infor
macinės knygelės svetimiesiems 
pakišimas. Tik, žinoma, šio darbo 
niekas kitas neatliks, jei jo neat
liks patys rašytojai.

Nekalbant apie įvairius smul
kesnius ir antraeilius dalykus, 
lietuvių visuomenė to šiuo metu 
iš mūsų rašytojų pirmoj eilėj lau
kia.

Žinoma, reikia pastebėti, kad 
visuomenė, laukdama daug ko iš 
mūsų rašytojų, turi jiems taip 
pat pareigų.

Vis dėlto reikia sutikti, jog kū
rybiniam darbui reikia bent mi
nimumo tam tikrų sąlygų. Jas 
mūsų rašytojams sudaryti jau 
visuomenės pareiga. Ypačiai tu
rėtų būti pasirūpinta, kiek sąly
gos leidžia sutvarkyti mūsų rašy
tojų raštų leidimą.

Rašytojams ir visuomenei ben
dradarbiaujant, susidarytų tos 
sąlygos, kuriose rašytojas galėtų 
realizuoti ir menininko ir tautinės 
bendruomenės nario pašaukimą, 
O tai ir įgalintų mūsų rašytojus 
išlaikyti garbingas musų litera
tūros tradicijas, kad, ir tremti
nio kelius mindamas, lietuvis ra
šytojas yra geresnio tautos ryto
jaus pranašas ir kūrėjas. 

Lietuviškos lėlės moterų rankdarbių parodėlėje Ansbache J. Gaidžio nuotr.

pasistumia į nepriklausomas vals
tybes.

Indijos geografiniai apmatai
Kaip retai kuris kitas kraštas 

Indija sudaro labai natūralų, už
darą ir savystovų kraštą. Šiaurė
je ją riboja aukštieji Azijos kal
nai — Himalajai — |,Pasaulio 
stogas“, o pietuose tarp Arabijos 
jūros ir Bengalijos įlankos pa
nirsta į Indijos vandenyną ir tam
pa jo pusiasaliu. Indo ir Gango 
upių slėniai ir Dekaro plokšta- 
kalnis sudaro pagrindinius Indi
jos regionus.

Indija apima 4 mil. km. ir turi 
nemažiau 400 mil. gyventojų iš 
ko 2,2 mil. km. ir maždaug 300 
mil. gyventoju teko Britų Indi
jai, kita dalis Inndijos kunigaikš
čių valstybėms. Taigi Indija tal
pina beveik penkta dali visos 
žmonijos ir tris ketvirtadalius 
Britų Imperijos gyventojų.'

Indijos gyventojai labai spar
čiai daugėja. 1891 m. buvo viso 
279 mil., 1931 —338 mil. o 1941 
m. 388 mil.

Tiek kalbos, tiek religijos atž
vilgiu Indija yra labai mišrus 
kraštas. Plačiau vartojamų kalbų 
yra daugiau tuzino, o dialektų 
virš 200. Tarpusavio susišnekėji
mui naudoja anglų kalbą, nors ją 
mokančiųjų procentas yra gana 
nežymus.

Religinės bendruomenės yra 
labai vienos nuo kitų atsiriboju
sios. Didelę daugumą sudaro 
induistai — 65.5%, kitą dalį — 
23,6% — mochomėtonai, 1,6% 
krikščionys ir kt.

Indijoje gyvena apie 160.000 
britų, tarp jų ir kariuomenės da
liniai, apie 12.000 kitų europiečių 
ir apie 140.000 anglo-indų.

90% visų gyventojų gyveną 

kaimų bendruomenėse ir tik 10% 
sudaro miestelėnai.

Indija yra didelis įvairių ža
liavų rezervuaras. Ji turi pasau
linį monopolį džiutos (pluoštinis 
angalas), gana daug medvilnės 
(antroji po USA) išaugina apie 
pusę visos pasaulinės arbatos 
produkcijos, daug ryžių, kaučuko. 
fee to Indija duodavo maždaug 
pusę viso cino ir gana daug 
mangano. Nemaža turi ir kitų 
gėrybių, kviečių, sorgos, aliejinių 
augalų, cukrinių švendrių ir kt. 
Sunkioji pramonė dar neišaugusi, 
bet už tat gausu medvilnės, džiu
to, vilnos, šilko apdirbimo fabri
kų, o taip pat neblogai laikosi 
popieriaus, cemento, odų apdir
bimo, cheminė pramonė.

Iš viso pramonė neišaugusi to
dėl, kad Britai norėjo čia turėti 
tik žaliavos, o antra, kad Indijos 
gyvenimai, pasireiškęs kastomis 
buvo tam ypač nepalankus. Kiek
vienas indas turi būtinai priklau
syti kokiai nors religinei kastai, 
kas kuriai nors kastai nepriklau
so arba iš jos yra išskiriamas, — 
yra laikomas negarbingu ir gali 
būti skiriamas tik patiems juo
diesiems darbams ir negali san
tykiauti su kastoms priklausan
čiais indais.

Kastos yra surištos su visa 
eile papročių ir tradicijų ir su

Lietuvos ūkininko priebutis 

tam tikrais kuriai nors kastai ti
pingais papročiais.

Išvykdamas indas į miestus 
ten gyventi ir dirbti dar negali 
nutraukti ryšių ir su savo kai
mo bendruomene. Žemės dar
bams jis būtinai turi grįžti atgal 
į kaimą. Taip kad kiekvienas turi 
net keliems mėnesiams į metus 
nutraukti savo gyvenimą mieste. 
Tas savotiškai atsiliepia į miestų 
gyvenimą, kurie tuo atžvilgiu yra 
vis da^ tarytum svetimi savo 
krašto gyventojams. Didieji In
dijos miestai yra: Kalkuta — 1,2 
mil. gyv. Bombay — 1,2 mil. 
Dehli (vyriausias miestas) — 
500.000 gyv. Lahvre 450.000 gyv. 
Madras — 650.000, Karachi — 
270.000 gyv. ir kt.

Politinė Indijos raida
Indijos kova už savystovumą 

pradėjo reikštis jau gana senai. 
Jau 1883 84 m. Indija gauna lo
kalinę savivaldą. Britai visą lai
ką buvo tos nuomonės, kad In-
dijai demokratinė savivaldą ir 
pati nepriklausomybė buvo gali
ma suteikti tik palaipsniu keliu 
(by successive stages). Ir^prie to 
visą laiką buvo einama. Žinoma, 
tai buvo nevien Britų noras, bet 
ir pačios Indų tautos tvirtas ir 
ryžtingas reikalavimas nevengiant 
nei įvairių pasipriešinimų, negai
lint nei aukų. Atsirado Indijoje 
kovotojų už Indijos nepriklauso
mybę, dideliu vyrų, kaip Mahat
ma Gandi, Jawaharlal Nehru ir 
ištisa eilė kitų. Indijos kovu isto
rija yra labai turtinga ir įdomi.

Indijos kovu suaktyvėjimas vi
suomet pasireikšdavo tais atve
jais, kai D. Britanija įsiveldavo į 
karus. Taip, buvo pavvzdžiui ano 
Didžiojo karo metu, tiek ir šio 
paskutinio.

Greit, ką tik praūžusiam karui 
prasidėjus, Indija pareikalavo sa
vo teisių ir jau 1940 m. spalio

Rietavo bažnyčia, viena gražiausių bažnyčių Lietuvoje
A. Bendoriaus nuotr.

Paulius Jurkus 
Studentas

Grįžtu dainuodamas namo, 
Kai miestas jau patogiai miega. 
Po kojų juokiasi akmuo, 
Ir linksmos gatvės bėga.
Tai bent valužė, bent valia — 
Daina laisvūnė aikštėj šoka, 
Parke, po kepure žalia, 
Kaštanai nesulaiko juoko.
Namuos ten, kambary mažam, 
Išminčiai knygų išsišiepę.
Bičiuliai, šiandien jūs ne man — 
Skubėkit į palėpę.
Tenai jūs skųskitės gailiai, 
Kad žemė dūsta nuo vienatvės, 
O man tik juokiasi keliai, 
Ir bėga linksmos gatvės-----------

mėn. 10 dieną vicekaraliaus buvo 
pažadėta: 1) suteikimas Indijai 
dominijų statuso ir 2) suteikimas 
veikimui teisių visoms Indijos 
partijoms ir tautinėms mažu
moms. Tačiau tokių pažadų In
dijai nebeužteko. Iš kitos pusės 
visai išryškėjo, kad Indijos vals
tybė turės skilti į dvi valstybes: 
induistų ir mahometonų. Maho
metonai sau pareikalavo atskiros 
valstybės, — Pakistano (tai reiš
kia „grynųjų kraštas“)’, kuris su
sidėtų iš provincijų Indijos šiau
rės vakaruose:. Pandšabo, Belu- 
džjstano. Sindho, ir kitų to srities 
provincijų ir Indijos rytuose be 
tiesioginio ryšio: Asamo ir Ben
galijos. Tuo būdu Pakistanas su
darytų (tikrų davinių neturim) 
apie 900.000 km. ir 90 mil. gyven
tojų. Induistų Indijai tektų apie 
3,0 mil. km. ir apie 310 mil. gy
ventojų, su svarbiausiomis pro
vincijomis: Biharas ir Orisa, 
Bombay (Bombėja), Madras ir 
kitos.

Nauju įstatymu dėl Indijos, 
kurį nesenai priėmė D. Britanija 
teisiniai saitai su D. Britanija la
bai atsipalaiduoja. Indija suski
lusi į dvi valstybes pradės naują 
kelią. Iš Britų Imperijos išslysta 
brangiausias deimantas ir jis D. 
Britaniją stato į naujas apysto- 
vas. Tai žinoma skaudus smūgis 
ir melancholiškas dokumentas ta
čiau jis yra neišvengiamas. Bri
tai del to oficialiai nereiškia liū
desio, bet priešingai tikisi ir to
liau draugiškų santykių ir linki 
naujoms valstybėms augti ir 
klestėti ir likti garsiomis, kaip 
yra garsi ir jų praeitis.

Tai būtų ir įmanoma, jei taika 
ir tautų sugyvenimas apimtų vi
są žemės rutuli, jei nebūtų anta
gonizmo ir jo kurstytojų.

Be šių persitvarkymų Indijoje, 
Azijoje vyksta ir kiti didelės 
apimties persitvarkymai, kurie 
didžiosioms valstybėms yra ne
mažesnės reikšmės, kaip ir Euro
pos klausimai.

Mažosios Lietuvos ūkininko gyvenamasis kambarys
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Juozas Girnius

Amatai ir universitetas
Yra kalbų, kad reikia mestis i 

amatus ir atsisakyti svajojus 
apie universitetus. Šitokia nuo
monė nėra nepavojinga, nes nėra 
nedviprasmiška. Svarbu iš tiesų 
mestis į amatus, bet lygiai svat- 
bu neatsisakyti ir universitetų. 
Mestis į amatus buvo aktualu ir 
ankščiau, ne tik dabar. Ir ne tik 
dėl to, kad pas mus visą laiką 
stokojo gerų amatininkų ar kad 
amatus buvo užgrobę kitataučiai, 
bet ir dėl to, kad mūsų miesčioni- 
joje bei valdininkijoje buvo be- 
susidaranti nelemta ambicija 
kiekvieną vaiką siųsti į gimanziją 
ir toliau į universitetą, nežiūrint 
kokių gabumų jis buvo. Ir grėsė 
tada pavojus prisiauginti nemaža 
amatininkiškų, vadinasi, blogų 
mokytojų, teisininkų bei gydytojų, 
bet stokoti iš tiesų gerų amati
ninkų. Netikslu, kad tasai, kuris 
neturi reikalingų gabumų, muš
tųsi j aukštąjį mokslą, nes vistiek 
jis ir inteligentinėje profesijoje 
liks tik amatininkas. Tuo tarpu 
pasirinkęs vieną ar kitą amatą, 
gali išeiti geru ir todėl pagarbos 
vertu amatininku. Nėra gėda bū
ti mažesnių gabumų, nes tai, pir
ma, ne pačio žmogaus kaltė, o 
antra, teisingiau yra kalbėti apie 
gabumų kitoniškumą, negu didu
mą, ar mažumą: vienokių gabu
mų reikalauja amatai, ir kitokių 
mokslas siauresne to žodžio pras
me. Bet tikra gėda imtis ko nors, 
ką žinai negalėsiąs gerai atlikti. 
Savigarba iš kiekvieno reikalau
ja žinoti savo vietą: geriau būti 
geru amatininku, negu blogu 
amatininkišku inteligentinės. pro
fesijos specialistu. Vienu žodžiu, 
apsisprendimą kur sukti — į 
amatus ar į universitetą, tenule- 
mia kiekvieno asmeniniai gabu
mai bei pašaukimas.

Atstovauju čia nuomonę ir 
šiandien, ne užmiršdamas, kad 
dabar asame tremtyje, nenamie, 
o kaip tik tai atsimindamas. 
Amatai yra pelninga ir visur pa
geidaujama profesija. Tegu todėl 
ir pasuka mūsų jaunimas į ama
tus daug gausingesniais būriais, 
negu Tiietuvoje. Bet stengtis vi
sus nukreipti į amatus laikau 
pragaištinga mintimi. Ir būtent, 
dėl to: nors principiškai inteli
gentu galima tapti ar išlikti kiek
vieną darbą dirbant (nes inteli
gentiškumas priklauso nuo žmo
gaus, o ne nuo jo dirbamo dar
bo), tačiau faktiškai amato ar 
apskritai juodo darbo sąlygos 
nėra palankios tikrajam inteli
gentų ir kaimiečių, ir amatininkų 
tarpe, bet vis dėlto nepalygina
mai mažiau, negu inteligentinėse 
profesijose, nes mokslas yra nors 
ir nevienintelis, bet vis dėlto

V y tau to Didžiojo Gimnazija Klaipėdoje
A. Bendoriaus nuotr.

reikšmingas veiksnys. Ir todėl 
šūkis „visi į amatus“ man atrodo 
iš tiesų tolygus šūkiui „gana tau
tai inteligentų — apsieisime be 
Jų“.

Nėra abejonės, kartoju dar 
kartą, kad amatai tremties sąly
gose yra pati pelningiausia pro
fesija, bet klausiu: ar iš tiesų 
mes turime galvoti tiktai apie 
pelną, tiktai apie mus asmeniš
kai, tautinį reikalą užmiršdami? 
O kaip nėra abejonės dėl asme
ninio amatų pelningumo, taip ly
giai nėra abejonės, kad visos jau
nuomenės nukreipimas vien į 
amatus tuo pačiu būtų atsisaky
mas mūsų tremtinių bendruomę 
papildyti inteligentiniu prieaugliu 
— būtų atsisakymas ugdyti nau
jus tautinės vadovybės kadrus. 
Todėl su visų į amatus nusikrei- 
pimo mintimi gali -sutikti tik ta
sai, kuris jau nebetiki į Lietuvą 
ar bent į mūsų, tremtinių, tautinę 
mesiją Lietuvos laisvės kovoje.

Visų susiamatinimo mintį pa
gimdė nebe tremtininė, o papras
ta emigrantinė nuotaika. Tik 
emigrantas, palikęs tėvynę, vien 
didesnės asmeninės laimės ieško
damas, težiūri, kaip asmeniškai 
patogiau pelningiau įsikurti. Gi 
tremtiniui visada prieš akis sto
vi ne tik asmeninė laimė, bet ir 
rūpestis, ko iš jo reikalauja tė
vynė. Sunku betgi išlikti tautai, 
netekus savos inteligentijos ir 
tuo pačiu praradus natūralią sa
vo vadovybę.. Ar mūsų tautinis 
atgimimas prasidėjo ne savo in
teligentijos išsiugdymu? O jei 
paklausytume visų susiamatini
mo šūkio, atsisakydami savos in
teligentijos ugdymosi, neabejoti
nai pradėtume (deja, patys!) tau
tinio užgesimo vyksmą. Jei už
gestų mumyse mokslo šviesos 
troškulys, netruktų mumyse už
gesti ir tautinė dvasia. Butų di
delė gėda, kad tai, ką suprato, 
tegul ir labiau instinktyviai, ne
gu sąmoningai, mūsų analfabe
tai tėvai, pasirodytume nebesu
prantu mes, jų nuo burnos ati
trauktu duonos kąsniu į mokslus 
išleistieji vaikai. Inteligentija — 
tautos širdis. Nebeplaks ji, stings 
gyvybė ir visame kūne!

Todėl: kiekvienas, kurį Dievas 
tikrai apdovanojo mokslui gabu
mais, tesvajoja apie universite
tus. Tesvajoja nors šiandien uni
versitetas ir nebėra pelningos 
vietos laidas. Ryžtis šiandien uni
versitetui iš tiesų yra nebe ego
istinio išskaičiavimo dalykas, o 
idealizmo — drauge ir mokslinio, 
ir tautinio idealizmo — reikalas. 
Šiandien mes įrodysime, kas mus 
vertė anksčiau veržtis į universi-

tetus: — pelningos vietos viltis 
ar mokslo šviesos alkis?

Tesvajoja apie universitetus 
kiekvienas, kuriame mokslo švie
sos alkis ir Lietuva tikėjimas yra 
gilesni, negu asmeninio vargo 
baimė. Tesvajoja ne tuščiai, o 
ryždamiesi mokslo siekti, nors ir 
paprasčiausiu darbu! Kas'ko ti
krai siekia, visada pasiekia. Gal 
vienas turės pora metų prakai 
tuoti kasyklose, kad susitaupytų 
lėšų mokslui, gal antras vargs 
drauge ir studijuodamas, ir paša
liniu darbu versdamasis. Gal tre
čias dar. kokią išeitį ras, bet kiek
vienas, kuris bus tikrai pasiryžęs, 
laimės.

Norėčiau šitame sąryšyje pa
našiai pasisakyti ir dėl studijų 
specialybės rinkimosi. Kas turi 
polinkio į mediciną ar techniką, 
chemiją ar agronomiją, — gerai, 
tesirenka šitas specialybes. Jos 
visos praktiškos — ir savo pel
ningumu ir savo panaudojamu- 
mu, kur mes beatsidurtume. Ta
čiau ir tasai, kurį pašaukimas 
kviečia į humanitarines studijas, 
tegul labiau klauso savo vidinio 
balso, negu ateities beperspekty- 
viškumo baimės. Tiesa, pastaroji 
baimė nėra nepagrįsta: lengva iš 
anksto pramatyti, kad humanita
rinės studijos nebus pelningos 
maža pelningos jos buvo ir Lie
tuvoje!) ir nelaiduos užtikrintos 
ateities. Tasai, kuris studijuoja 
humanitarinius mokslus, turi 
skaitytis su tuo, kad gali tekti 
duonos kąsnio ieškoti pašaliniu 
darbu ne tik studijų metu, bet ir 
jas baigus. Tačiau, nežiūrint šito 
nepraktiškumo, humanitarinės 
studijos tautiniu atžvilgiu yra 
ypatingai vertingos, ir mūsų tau
tinė ateitis būtų liūdna, jei neiš
siaugintume akademiškai pareng
tų humanitarų. Humanitarai yra 
specialiai pašaukti tautinės kul
tūros kūrybai. Tai ir yra jų di
dysis tautinis pašaukimas. Kaip 
apskritai inteligentams tenka 
vadovauti tautai, taip humanita
rams lygiai tenka vadovauti ir 
pašiai inteligentijai. Ankštesniu 
palyginimu tariant: kaip inteli
gentija yra tautos širdis, taip sa
vo ruožtu humanitarai yra pa
čios inteligentijos širdis. Kiek
vienas organas reikalingas orga
nizmo gyvybės funkcionavimui, 
ir kiekviena specialybė turi savo 
tautinius uždavinius. . Bet širdis 
yra tasai organas, kuris visus ki
tus žadina, ir humanitarai yra 
labiausiai ir specialiai pašaukti 
saugoti tautinę dvasią. Ir jei, tu
rint galvoje tremties sąlygas, pri
simenamas humanitarinių studijų 
nepelningumas, tai lygiai turi 
būti neužmirštama, kad kaip tik
tai tremties sąlygose kumanitarų 
vaidmuo yra dar didesnis. Juo la
biau grės tautinės dvasios išblė
simas, juo labiau bus reikalingas 
jos žadinimas: Lietuvos istorinės 
praeities priminimu, lietuviškojo 
žodžio kūryba, tautinės minties 
plėtojimu. Kai dydytojas ar in
žinierius, atsidūrę svetimame 
krašte, ir savo darbą į šį kraštą 
nukreipia, tai humanitaras ir 
svetur gali savo veiklą (tegu ir 
priverstas- duoną kitaip užsidirb
ti) skirti savajai tautai — ir to
liau tęsti tautinės kultūros kūry
bą bei tautinio auklėjimo darbą.

Ir todėl tam, kuris svyruoja 
tarp savo humanitarinio pašau
kimo ir ateities beperspektyviš- 
kumo baimės, atsakyčiau tais pa
čiais žodžiais, kuriais šį pava
sarį atsakiau vienam mano ge
riausių mokinių, pasiryžusiam 
filosofijos studijoms: — Perspėju, 
nebus tai pelninga. Visada turėsi 
sunkiai kovoti dėl duonos. Gal 
būt niekada nebūsi sotus, bet 
niekada nemirsi ir badu. Jeigu 
nebūtumei gabus ir darbštus, 
nesvyruodamas atsakyčiau — ne, 
bet kadangi esi gabus ir darbštus, 
atsakau — apsispręski patsai pa
gal savo sąžinės balsą!

Ir turime teisės didžiuotis, kad 
nestokojanje ir šiose sąlygose, 
kurios mus visus „realistina“ (be 
kabučių tariant, oportunistina), 
žmonių, kuriuose mokslo tiesos 
troškulio dar neišsekino pelnin
gesnių šansų medžiojimo aistra.

Grįždamas prie mūsuose inteli- 
gentinio prieauglio ugdymo bei

inteligentijos išsaugojimo klausi
mo, laikau privalomą šį nusista
tymą:

Te^u ir nevisiems, kurie dabar 
studijuoja, būtų lemta laimingai 
studijas baigti, tegu nevienam, 
ir baigus studijas, tektų duonos 
ieškoti paprastu fiziniu darbu, 
tačiau kiekvienu atveju turime 
atsiminti, kad niekada neturime 
lengvai leistis nuinteligentinami, 
nustumiami į proletariato (dva
sine to žodžio prasme) eiles. Ir 
proletariškose sąlygose gyvenda
mi, stenkimės išlikti inteligentais. 
Inteligentais išlikti reiškia: ne

O gerasai Tėve. Tu pats sa
vo dosnia ranka paskyrei mū
sų Lietuvą mums, ir jos žemės 
derliaus užteko visada, ir mes 
nesikėsinom į svetimą kąsnį. Iš 
Tavo delno pasėti auga mūsų 
■aviškai, garąūs dainoje, pastogė 
mūsų galvoms, šalies sveikata 
ir grožybė. I rytus ir vakarus 
plaukė jie mūsų upėmis, kaip 
svetimųjų grobis, ir šiandieną 
mes, (išblaškytieji, norėdami iš
kelti Tavo šventą kryžių, kur 
gausime savo užaugintą medį? 
Kai mūsų bočiai ir tėvai statė 
sodybose, pakelėse ar ant arti
mųjų kapo Tavo kentėjimų 
ženklą — jie rūpestingai ir su 
meile rinko geriausią ir patva
riausią medį. O mes neturime 
nei amžino ąžuolo, nei išlakios 
pušies, nei beržo svyrūnėlio, 
kaip neturime nė tiek savo že
mės. kad joje išsitektų. nors vie
na medžio sėkla. Tačiau, Malo
nės Dieve, mes. paklydę nevil
ties tyruose, norime palikti Tau 
mūsų klajojimo pėdsakus, kad 
rastum mus, kai ieškosi. Tu pa
žįsti tautas, Tu atskiri tas, ku
rios palieka gaisrus ir lavonus, 
kaip savo kelio žingsnius, Tu 
išrenki jų pėdas pagal kraują 
ir ašaras, kurias išplėšė jos iš 
pavergtųjų. Ir tu atrasi mus, 
einančius savo Golgotą, nes mes

Lietuvos atgimimo dainius Maironis. S. m. birželio 26 d. suėjo 1S metų 
nuo jo mirties r

paskęsti vien savo asmens bei 
asmeninės gerovės rūpesčiuose, 
išsaugoti savyje tiesos ir gėrio 
ilgesį, likti šviesiais ir tauriais 
žmonėmis. O išlikti inteligentais 
galima ir sunkiose sąlygose, nors 
ir nelengvai, nes ne sąlygos, ne 
pelningas ar baltas darbas daro 
žmogų inteligentą, o tik pačio 
žmogaus vidinis šviesumas bei 
vidinis taurumas.

Tegu išsaugo mūsų rinktinė 
jaunuomenė savyje nuotaiką at
kakliai siekti mokslo šviesos, ku
ri bus reikalinga atkurti laisvai 
tėvynei.

Nelė Mazalaitė-Krumimenė.

LIETUVIŠKAM KRYŽIUI
SVETIMOJE ŽEMEJE

statome pakeliui Kryžius ir Rū
pintojėlius. Ir šiandieną Tu matai 
mus iškeliančius šita svetimą 
medį. Tačiau tai nėra medis, — 
pažvelk praeidamas, ir Tu pa
žinsi, kad tai mūsų ilgesio dū
savimai. mūsų nuovargis ir nusi
minimo valandos, čia našlaičių 
kūdikių nelaimė, sulūžusių šeimų 
žaizda, išskirtųjų šauksmas, čia 
mūsų bado duona, atimtas žmo
gau vardas. Čia Tu regi svetur 
mirusiųjų kapus ir ligonių deja
vimus. Mes iškėlėme jį už tuos, 
kurie Sibire negali Tau pastatyti 
kito kryžiaus, kaip tik savo kan
čią, už tuos, kurie Tėvynėje už
moka gyvybe dėl kiekvienos šven
tenybės. Ir už mūsų nežinomą 
ateitį, duodame Tau šitą Kryžių, 
gal būt. paskutinį, kurį mes ga
lim savo rankomis padaryti. — 
Viešpatie, mūsų žemės, mūsų tė
vų Dieve, ateik mūsų pėdomis ir 
tark: gana bausmės! Pakelk savo 
ranką ir atskleisk taką į Tavo 
mums suteiktą Tėvynę. Ir ten 
susirinksime mes visi iš visų iš
tremties vietų, ir Tu girdėsi mū
sų meilę ir padėką. Ir iki amžių 
pabaigos Tu regėsi tankius, kaip 
mūsų miškai, Tavo Kryžius-lai- 
minančius Lietuvos sodybas ir 
pakeles.

Iš gilumos šaukiame. Viešpa
tie, išklausyk! ,
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Dr. Normantas

APLANKIUS
Būdamas Detmolde, nepralei

dau progos aplankyti paskutinį iš 
ankstybesnių laikų užsilikusį lie
tuvių tautos budintoją rašytoją 
Vydūną, kuris jau apie metus gy
vena tame švariame ir simpatiš
kame miestely. Vydūnas gyvena 
vienoj gražioj viloj, kur turi iš
sinuomojęs nedidelį kambarį. 
Įžengus į kambarį, Vydūnas at
sikelia nuo rašomojo stalo, kuris 
apkrautas įvairiais rankraščiais. 
Pasisveikinęs jis pasidžiaugia, pa
matęs ką nors iš savo senųjų pa
žįstamų.

Atsisėdęs Vydūnas pradeda pa
sakoti iš savo ilgo ir įvairaus gy
venimo. Nors jis jau turi 80 me
tų su viršum, reikia stebėtis jo , 
skaidria atmintimi ir dabartinės 
politinės padėties supratimu. 
Pažvelgęs į jo pailgą, inteligen
tišką veidą, mėlynas akis ir il
gus, baltus plaukus, manai matąs 
anų jau seniai praėjusių laikų 
vaidilą, dainavusį apie Lietuvos 
galingų laiku kovas ir pergales. 
Vydūnas kalba pamažu, tilžiške 
tarme, apgalvodamas ir vartoda
mas kai kuriuos iš jo veikalų ir 
raštų žinomus išsireiškimus. Kal
bant jo akys žiba, kaip kokios 
vidinės ugnies šviečiamos.

Kalba apie anuos seniai dingu
sius laikus, kai dar ilgai prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, 1907 m., 
dideliu mastu buvo veikiama, kai 
Jokūbinėj kartais negalėjo tilpti 
visi lietuviškų parengimų lanky 
tojai, kai daugel turėjo grįžti at
gal. Šituos parengimus lankė ne 
tik lietuviai, bet ir vokiečiai. „Bet 
visuomet mūsų didieji priešai ra
dosi ir mūsų pačių tarpe“, sako 
Vydūnas. „Tuomet man buvo 
priekaištaujama, kodėl mes kvie
čiame ir vokiečius į mūsų paren
gimus, į mūsų dainų šventes ir 
net kai kuriais atsitikimais dai
nuojame jų šventėse.“ Minėjo ir 
pavardes tų asmenų, kurie ji ir 
Giedotojų Draugiją daugiausia 
puldavo. „Bet koks čia gali būti 
nusikaltimas tai darant“, sako 
Vydūnas, „lietuviai tuomet tik
riausiai galėjo didžiuotis, jeigu 
kitos tautos nariai norėio pasi- 
plausvti lietuviškų dainų.“

Žaurusis likimas yra palietęs ir 
šitą didelį idėjinį kototoją. Ko 
nepasiekė nei nacionalsocializmas 
nei gestapo režimas, įvyko prieš 
porą metų. 1944 m. rudenį Vydū
nas turėjo apleisti savo numylė
tą Tilžę, kai jau didžiausia miesto 
dalis buvo griuvėsiai. Tilžėj jis 
gyveno beveik visą savo amžių, 
Tilžėj jis sukūrė savo didžiuosius 
veikalus, Tilžėj jis plačiu mastu 
veikė kultūriškai savo Giedotojų 
Draugija. Tilžė ir jos kraštas bu
vo ta šalis,. į kurią jis giliai buvo 
įleidęs savo šaknis. Daug žmo
nių, net keliose generacijose, jis 
ten matė. Tilžėj jis labai buvo 
gerbiamas, susilaukė pasitenkini
mo savo darbais ir veikalais, bet 
kartu matė daug nedėkingumo, 
vyliaus ir politinio persekiojimo. 
Hitlerizmo jis buvo metamas net 
į kalėjimą. Jis atrodė nepaprastai 
pavojingu III Reichui. Bet iš sa
vo tautiečių patirtas dėkingumas, 
anot jo žodžių, buvo daug dides
nis ir didele jėga nustelbė anuos 
tamsiuosius momentus.

Išvykęs iš Tilžės. Vydūnas Su
stojo Samlande. Bet frontui arti
nantis. prisiėjo ir iš čia bėgti, 
net tokiomis apystovomis. jog te
ko įkristi į gilų vandenį ir sušla
pusiam toliau keliauti. Viskas 
vyko žiemos metu, vasario m., kai 
gerokai §alo. Karo pabaigos iis 
sulaukė Pomeranijoj. Bet ir tuo
met nesibaigė bėdos. Nauiieii 
krašto valdytojai maža darė skir
tumo tarp pabėgėliu ir vietos gy
ventojų. Galiausiai, patikėdami 
piktais liežuviais ir pasiduodami 
aistroms, ji baisiai sumušė. Pa
ėmė visa, ka jis turėio. net jo 
brangiausią turtą — plunksnako-' 
ti. kuriuo jis visa savo am*in 
fiksuodavo savo mintis. Sirgda
mas, po daug vargu pasiekė Stet
tin*. Lūbecka ir galiausiai Det- 
moldą. k

Su dideliu dėkingumu Vydū
nas pažymėjo Detmolde gyve
nančių lietuvių rūpestį pataisyti 
jo sveikatą ir aprūpinti jį vis
kuo, kas reikalinga gyvenimui. Jų 
triūso dėka jis fiziškai vėl pasi
taisė. Tik klausa yra nukentėjusi, 
ir viena akimi dar tiek nemato, 
kiek reikalinga. Gydytojai saką, 
jog ji dar pasitaisys. Bet šitas 
trūkumas jo nė kiek nesulaiko 
nuo darbo. »

Jo abi sesers Berlyne taip pat 
pergyveno visas karo baisenybes. 
Net namas, kuriame gyvena, te
bestovi, nors ir kiek apgriautas' 
Labai’ kentėjo nuo maisto trū
kumo. Jaunesnioji sesuo jau il
gokai serganti. Vydūnas reiškia 
didėlio pasitenkinimo, Jog jis 
joms gali prisiųsti kiek maisto, 
kurio jis turi per viršų arba ne
gali valgyti. Kaip žinoma, jis ir 
dabar tebevalgo vegetariškai. Sa
vo valgį jis daugumoj pats pasi
rengia, kartais padeda šeiminin
kė. Rodė savo tos dienos vakarie
nę. Reikia pasakyti, kad valgio 
kiekis nė vieno iš mūsų hepaten- 
kintų.

Vydūnas, kaip visą amžių, taip 
ir dabar užimtas rašymu. Ten 
pat gyvenančio klaipėdiškio Erdm. 
Simonaičio prašomas, jis rašo vei
kalą apie Duonelaičio „Metus“. 
Naudoja paskutiniais metais Lie
tuvoj atspausdintus ir jam pasko
lintus Duonelaičio „Metus“, nes 
jo paties biblioteka karo metu 
žuvo. „Šito veikalo tikslas yra su
pažindinti su šiuo lietuvių poetu 
ir tuos lietuvininkus,, kurie apie 
Duonelaitį ligi šiol mažai arba 
nieko nežinojo“, pastebi autorius.

„Aš visą laiką užimtas rašy
mu“, toliau tęsia Vydūnas, „per
traukos daromos tik tiek, kiek 
reikalinnga valgiui pagaminti ar
ba kartais pavaikštinėti. Nors 
mano atmintis labai gera, bet 
visgi jaučiu, kaip mane pamažu 
senatvė prispaudžia. Neturėdamas 
jokios literatūros, turiu vadovau
tis tik atmintimi. Kartais prisi
eina prie kai kurio dalyko arba 
žodžio ilgai mąstyti. Ponas Simo
naitis man kaip tik pranešė, jog 
šito veikalo spausdinimas dar 
kiek užtruksiąs, todėl turiu dar ‘ 
kiek laiko. Kiekvieną kartą jį 
perrašant, mintys darosi vis aiš- 
kesnės ir stilius sklandesnis“.

Nors visas jo gausus knygynas 
yra žuvęs, Vydūnas yra išgelbė- 1 
jęs visus savo naujausių veikalų 1 
rankraščius. Jis juos dabar tvar- ] 
ko. ir mano, jog, nepaisant visų i 
dabartinių sunkumų, bus galimy- 1 
bės vieną arba kitą veikalą at- 1 
spausdinti. Tuo reikalu kai kurie i 
jam dabar artimi asmens rūpina- s

Ir
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p. Simonaitis dar turi kai 
sumanymų.
artinosi saulėleidis, reikėjo

„Ką Tamsta

si.
kurių

Jau 
greitai atsisveikinti 
manote apie dabartinę politinę 
padėti ir lietuviu tautos likimą?" 
pabaigoj klausiau Vydūną.

„Žiaurus likimas užpuolė lie
tuvių tautą, gal žiauriausias, kurį 
lietuvių tautai teko kuomet nors 
pergyventi“, atsakė „Prabočių še
šėlių“ autorius. „Bet aš dar vis 
tikiu į taurųjį žmogiškumą, kuris 
galiausiai prasilauš pasaulyje ir 
su juo ir lietuvių tautai užtekės 
skaidresnis rytojus.“

J. Kruminas

Stovyklos kryžius
Stovime prie kryžiaus ir liūdni galvojam: 
Saugai, geras Dieve, mūsų Tu žemes.
O mes, kaip ir Tujen, čia medinėm kojom^ 
Ir tik piktos dienos mtis gal kur numes.

Tu, Rūpintojėli, mūs tėvynės kloniuos 
Savo skausmui vietos, gal būt, nerandi. 
Ir mes svetimi čia, ir mes čia ne žmonės, 
Tik Tave ir viltį nešamės širdy.

Kur mūs pėdos žengia, ten palieka aidas 
Sopulio bekraščio, sielvarto gilaus.
Dievdirbio išdrožtas mums Tavasis veidas 
Viltimi ir meile visad širdį spaus.

Viltimi, kad grįžim vėl į savo kraštą, 
Kur Tu saugai žemę, pievas ir namus; f 
Meile — kad mums nešant ištrėmimo naštą, 
Kad per skaudų kelią vis lydėsi mus.

Tau neoš, Dievuli, čia klevai ir uosiai, . 
Tiktai mūsų širdys plaks Tau vienumoj.
Kai čia liksi vienas — Tu nusišypsosi, 
Kai vaikai Tavieji grįžo jau namo.

Andriaus Kuprevičiaus fortepiono vakaras 
Augsburge

Lietuvių menininku pasirody
muose Augsburge ypatingą vietą 
reikia skirti Andriaus Kuprevi
čiaus fortepiono koncertui, įvyku
siam liepos 2 dieną Ludwigsbau 
salėje. Nenorėčiau nuslėpti, kad 
į šį koncertą atsilankė tik nedi
delė Augsburgo lietuvių stovyk
los visuomenės dalis. Tūli, skelb- 
damiesi neišmanančiais ar nesi- 
interesuojančiais tokios rūšies 
menu, liko tūnoti pilkose stovyk
los sienose, neatitrūkdami bent 
akimirkai nuo smulkiais rūpes
čiais slegiančios aplinkumos. O 
gaila . . . Buvo kuo pasigėrėti! A. 
Kuprevičius yra vienas iš tų me
nininkų, kurie negali likti nesu
prasti: perdaug jau jis ryškiai 
byloja savo muzikjne kalbai Jo 
skambinimu iškeliama architek- 
toninė kūrinių struktūra yra tiek 
permatoma ir emocionalinis tų 
kūrinių perteikimo būdas tiek 
nuoširdus ir paprastas, kad 
manau, nebuvo klausytojo, kuris 
nesuprato arba bent nepajuto A. 
Kuprevičiaus siekiamo tikslo, at
liekant įvairių formų ir įvairių 
stilių muzikos veikalus. Čia ir 
glūdi A. Kuprevičiaus, kaip in
terpretatoriaus, gilumas. Daugelis 
pianistų ne visada sugeba tinka
mai moderuoti savo pergyveni
mus ir lengvai leidžiasi į atlie
kamų kūrinių stiliaus iškraipy
mus. Nenuosekliais suretinimais, 
pagreitinimais ir gaivalingais 
sustiprinimais kartais siekiama 
iššaukti efektą klausytojų eilėse. 
A. Kuprevičiui nerūpi tie daly
kai: jis siekia kūrinių atlikimo 
grynai muzikinėmis priemonėmis. 
Ir tai jis pasiekia ne šaltu ap
skaičiavimu., bet savo prigimties 
galia.

Malonu buvo išklausyti M. K. 
Ciurlionies 4 preliudus ir J. Gruo- 

. džio „Orientališką šoki“ A. Kupre
vičiaus atlikime. Šiuose miniatiū-

riškuose kūriniuose jis vaizdžiai 
išryškino toli siekiančius mūsų 
kompozitorių kūrybinius polė
kius. R. Schumanno „Karnavale“ 
A. Kuprevičius parodė savo di
delį technišką pajėgumą ir su
gebėjimą prieiti dinamiškus kon
trastus. Audringom nuotaikom 
pavaizduoti A. Kuprevičius ati
tinkamai suintensyvino ir dinami
kos priemones.

Antrojoje dalyje A. Kuprevi
čius grojo Fr. Šopeno kūrinius. 
Jei pirmojoje dalyje koncertantas 
skambino, tai Šopeną, galima sa
kyti, jis improvizavo: taip plo
nai įsijautė A. Kuprevičius į to 
kompozitoriaus stilių. Reikia pri
pažinti, kad A. Kuprevičius yra 
vienas iš nedaugelio pianistų, tei
singai supratusių Šopeno muziką. 
Atliekant Šopeną, susiduriama su 
pavojumi padaryti jį perdaug 
virtuozišką, perdaug sentimentalų 
arba perdaug dramatišką. Čia 
kiekviena prabėganti techninė fi
gūra yra įjungta į muzikinę fra
zę, todėl viskas privalo būti gi
liai išdeklaųruota.

Programos pabaigoje A. Kupre
vičius dėl triumfališko pasiseki
mo turėjo pagroti dar 3 dalykus. 
Be Šopeno Fantazie-impromptu 
ir valso cis-mbll, jis pasigėrėtinai 
pagrojo A. Skriabino noktumą 
kairei rankai.

Šiuo koncertu A. Kuprevičius • 
į mūsų nejaukų tremtinio gyve
nimą įnešė šviesų pragiedruli. 
Mes linkime, kad, progai pasitai
kius, A. Kuprevičius vėl kada 
nors pasirodytų mūsų padan
gėje.

Jei sąlygos leis ir pavyks susi
tarti su Augsburgo teatro vado
vybe, dar netolimoj ateity esame 
su A. Kuprevičium numatę pada
ryti bendrą simfoninį koncertą.

Jeronimas Kačinskas

4
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B. S.

„LAPKRIČIO NAKTYS“ MŪSŲ 
LENTYNOJE

Kiekvieną nauja knygą šian
dien imame į rankas su dideliu 
smalsumu ir džiaugsmu, nes dva
sios alkis vis didėja, o musų 
kultūros reikalų gerėjimas nerodo 
tokios pat proporcijos.

Lyrikas Nagys — pereitų metų 
laureatas, todėl jo nauja knyga 
iš karto jau mumyse randa pa- 
si tikėjimą. „Lapkričio naktys" iš
leistas gražiai ir skoningai — ma
lonu ne tik į rankas paimti, bet 
ir atskleisti, puslapį po puslapio 
versti.

Tai jaunųjų kartos poetas, ne
abejotinu talentu pasireaškiąs jau 
eilė metų periodinėje spaudoje.

Autoriaus jaunumų pirmiausia 
matome toje „lapkričio naktų“ 
nuotaikoj: tai būdinga tam tra
piam jaunystės laikotarpiui, kai 
žaliasis idealizmas ima konkre
čiai susikirsti su ruda realybe
— beveik kiekvieno doro jaunuo
lio širdis prabyla tragiškomis 
gaidomis . . . Tai amžinas ver- 
terizmas, kuris vėliau, perpran- 
tant gyvenimo tikrovę, išvirsta 
dažniausiai giedria refleksija, ra
mia klasika arba nuosaikiu pa
sitikėjimo realizmu.

O šiandien Henriko Nagio nuo
taika melancholiška:

„Palauk! man užklojo akis 
liūdesys.“ 102 p.
„... šiąnakt vėjai rudeniniai 

žais", 103 d.
Tas jo liūdesys tėra tik nuo

taikos. tik to verterinio amžiaus 
dalykas, nes — be staigaus tra
gizmo, be aštraus sopulio, o tik 
tartum tąsesnio debesėlio dvelk
telėjimas, tik šešėlių žaismas.

Tai peizažinė ar akustinė me
lancholija:

„tamsa pro langą srūva kam
barin“, 8 p.

- O po juodom, šakom, už lango, 
vaikščioja naktis“, 11 p.
„Tai rudenio beviltiškai nuo

bodūs lietūs
man baigia širdį pilką už

gesint“, 97 p.
„Skamba liūdnas tolimos kapų 

r koplyčios varpas“. 61 p.
Todėl kol kas autorius, jau

nuoliškose „naktyse“ paskendęs, 
eilėraščių turiniu neatneša mums 
nieko savotiškai naujo nei drą
saus, niekuo mūsų nesukrečia nei 
nesujaudina, net neatveria naujų 
vizijų prieš akis, o tiktai prime
na kiekvienam jo kadaise pergy
ventą jaunų dienų melancholiją. 
Jaunuomenėje jis randa ir dides
nį, nors laikinį, atbalsį.

Pranas Kozulis

(Pabaiga)
Aš bandžiau įvairiai aiškinti, ti

kindamas, jog tai — mėnulio 
spindulių įtaka, o gal bus pavei
kęs vakarykštis mūsų pokalbis 
apie gėles.

— Kam tu man pasakoji savo 
sukurtas nesąmones — juk tu 
pats man sakei, kad aš mirsiu. 
Aiškiai gi sapne girdėjau tavo 
balsą.

Sapnas Ramunėlę buvo taip sti
priai paveikęs, kad jos vaizduotė 
nebeskyrė jo nuo realybės. Ji taip 
aklai tikėjo sapne girdėta pra
našyste, kad man nebeliko jokios 
abejonės, jog nužydėjus darže 
paskutinei ramunei — ji tikrai 
mirs.

Diena po dienos Ramunėlė silpo 
ir geso, o darže ramunės viena po 
kitos barstė baltuosius lapelius. 
Atėjo neišvengiamas metas, kada 
darže beliko tik dvi ramunės: 
viena vidury daržo, antra — kitam 
krašte, patvory. Ramunėlės fizi
nės jėgos buvo visiškai išseku
sios. Ji vos begalėjo pakelti gal
vą, kad pažvelgtų į paskutinius 
žiedus.

— Kaip keista; aš kiekvieną ra
munės kelmelį buvau įsižiūrėjusi

ir puikiai pažinojau, bet anos — 
patvory dar niekad nesu mačiusi. 
Sakyk, o gal toji paskutinė ne
nuvys? — Ji laukė mano atsa
kymo, lyg lemiamo sprendimo, o 
žvilsnis liepsnojo tokia neregėta 
aistra gyvent, kad aš nesvyruoda
mas ir visai įsitikinęs atsakiau:

— Aš tikiu daugiau, kaip į 
aukštąjį dangų, kad ta ramunė 
negali nuvysti. — Tie mano žo
džiai ją nuramino. Aš pasisiūliau 
palikt* prie jos per naktį, bet ji 
nesutiko.

— Kam tau be reikalo vargti; 
juk visvien gėlės žydėjimas ne 
žmogaus valioj.

Kitą dieną Ramunėlė švytėjo 
džiaugsmu. Per paskutines dienas 
visai susmulkėjusiam, bekrau- 
jame veidely, rodos, vėl įžiūrėjau 
nesunaikintas moteriško žavumo 
žymes.

— Žiūrėk — tu man sakai, kad 
ji nenuvys, tai ji ir negali nu
vysti. — Daržo pakrašty pama
čiau vienintelį, prie tvoros prisi
glaudusį, ranfunėlės žiedą. Tik 
jame dabar buvo visa Ramunėlės 
viltis ir gyvybė. Jo kritimas — 
būtų neišvengiama mirtis.

Mūsų laimei, nei sekančią, nei 
kitas dienas ramunė nevyto ir ne
numetė žemėn nė vieno žiedlapio. 
Ji, rodos, nė nenusilenkdavo ret
karčiais pro šalį prabėgančiam 
vėjeliui.

Ramunėlė ėmė bematant atsi

Tačiau poetas eina geru keliu, 
nes iš šios knygos matome jį tu
rint didelį jautrumą ir gerą sko
nį. O tai žada jam ateitį.

Nagio kalba yra laki kaip 
paukščio plazdenimas, jo žodis 
liejasi lengvai ir natūraliai, o 
jausmas banguoja ritmiškai, gra
fiškais paveikslais.

Dėl tos lapkritinės nuotaikos — 
spalvų niuansų neperdaugiausia, 
bet šviesos ir šešėliai čia 'vingu
riuoja įvairiausiais kontūrais.

Poeto eilėraštis linksta į sim
bolinį muzikalumą — dažnai re
miasi akustiniais pajautimais: 
„Skardusis tavo tošies ragas ir 

dainelė“, 80 p.
„rudens raudojimuose kyla 
pamiršta gaida vienos brangios 

dainos“ 79 p.
„Teka upės dainuodamos, teka 

tvankioj tylumoj...“ 102 p.
„ir padangė skamba taip skau

džiai.
lyg stiklo varpeliai“, 67 p.

Eilėraščiuose daug grakščios 
dinamikos, vaizdinio lankstumo 
— visa tartum nuolat sruvena, 
plazda, virpa. Tas trapus nuotai
kos ir paveikslų kaitaliojimasis 
daro poeziją gyvą ir nenuobodžią: 
„kaip supas javai! javu auksinės 

bangos“, 72 p.

Šaukėnų senoji statyba

„kad girdėčiau skrendantį viršū
nėm vėją svaigų.“ 74 p.

„ir lengvas vėjas žaidė perma
tomomis vilnim“. 85 p.

Muzikali lyriko siela beria nuo
latinėmis aliteracijomis (o gal čia 
kiek ir Bernardo įtaka?), ir eilu
tės tvaska lyg įvairių spalvų 
skambantieji poterukai: 
„lašėdamas šaltais lašeliais“ ...

80 p.
„ir žėrinti žvaigždė, kurią kaž

kas“ ... 15 p.
„Bet laukime saulėtekio ... Aš 

saule dar tikiu!“ 25 p.
„Šituos tylos atodūsiuos ir mai

šaty“, 27 p.
„Kaip pasakų karaliai kruvinom 

karūnom“. 88 p.
Dėl to muzikinio lengvumo 

eilėraščiai mielai ir skaitomi, su
kelia tikrai lyrine nuotaiką, pa
traukia grožiu ir sužavi.

Tačiau nepatartina gilintis į 
turinį, kur per dažnai viešpatau
ja simbolinė „naktis“: 
„Girdžiu, kaip plaka ir žėruoja 

saulėj bangos.
bet mano širdyje naktis . . . pa

laiminta naktis“. 90 p.
Kodėl ta naktis turi būti palai
minta? — kai kas ir suabejotų.

Arba jei mėgintum pažinti poe
to lyrikos šaltinį — širdį, štai ką 
išgirstum:
„... Ak. ir mana širdis 
išdegusi, tuščia ir pasiklydus pla

ka!“ 88 p.
Taigi. pasigrožėtino skonio, 

lanksčios formos ir gaivios nuo
taikos yra M. Nagio eilėraščiai, 
bet jeigu kas ieškotų čia jaus

gauti. Po kelių dienų ji jau galėjo 
vaikščioti. O vasaros pabaigoj, ka
da soduose noko vaisiai, nema
tytu dar jaunystės veržlumu pra
siskleidė visa jos būtybė. Amžinai 
išblyškęs veidas dabar buvo gie
dras, lyg rytmetys, švelniai pa
liestas saulės spindulių. Iš naujo 
atsivėrė prieš ją gyvenimas, iš 
kurio ji buvo beišeinanti.

Su aiškiai matomu džiaugsmu ji 
apžiūrinėjo kiekvieną medelį, 
krūmą, lauko užuolanką ir tako 
vingį, lyg ji būtų tasai žmogus, 
kuris, išvytas iš namų, po ilgos ir 
pavojingos kelionės vėl netikėtai 
grįžta į savo gimtinę.

Ilgainiui lemtingasai ramunės 
žiedas buvo užmirštas. Bet vieną 
sekmadienio popietę, kai mudu 
panorom, it rimti ūkininkai, apeiti 
laukus ji stabtelėjo prie daržo ir 
tarė:

— Aš gerai atsimenu net ir tvo
ros statinį, prie kurio ramunė bu
vo prisišliejusi, bet toj vietoj nė 
šaknų nebegalima rasti, kai tuo 
tarpu kitų ramunių stagarai te- 
bestypso vidury daržo, — stebė
josi — Ramunėlė.

— O kam tau dabar jos prisi
reikė? Ji, kaip ir kiekvienas gy
vas daiktas, atliko savo — ir din
go. Šita žemė ramunę buvo išau
ginusi tik mūsų laimei, ir mums 
nedera sielotis dėl jos žuvimo.

Ramunėlė, sutelkusi visą dėme

P. Orintaltė

Sesutei latvei
Aš-tave mylėjau, aš tave svajojau, 
Nors ligšiol pennaža, sese, pažinau, 
Tavo skambų vardą Baltija kartojo — 
Ir palinko širdys tekančiam rytojui: 
Pinsiva vainiką vieną pagaliau. i.
Dvelkiančiam dirvone — mėlynas linelis, 
Pakelės papūra žiemkenčiais rugiais!
— Baltijos pajūriu veda vienas kelias, 
Tik tas vienas kelias mūsų vargo dalį 
Iš gailių griuvėsių prisikelti leis...
Balto laivo burės jūroje žaliojoj —
Tai saldi svajonė mūs jaunoms širdims!
— Šiandien mūs abiejų — sielvartas lapoja, 
Nuo vergystės vargo žemėn lūžta kojos, 
Kol sena tėvynė viltimis atgims ...

Aš todėl mylėjau, brangi mano sese, 
Tavo skambų vardą ir laukų dainas — 
Tokie pat žolynai puošia tavo kasą 
Ir tie patys kryžiai mūsų žemei gresia — 
Ir tos pačios žvaigždės glosto mūs marias...

mų turinio ar net idėjos — gali 
ir nusivilti. Nors vaizdu ir iš
raiškos turtas čia gausus.

Yra ir banalių, seniai poezijoje 
besikartojančiu įvaizdžių bei sim
bolių, kurių galėtų jautrus ir sko
ningas poetas išvengti: 
„atskrenda paklydęs paukštis“, 9 p. 
„•išskrido paukščiai klykdami“, 

17 p.

sį, klausėsi mano išvedžiojimų, ir 
iš jos veido ramumo supratau, 
kad ji įtikėjo, jog mums ramunė 
nebereikalinga. Mane apėmė di
delis džiaugsmas dėl tos laimin
gai besibaigiančios rarpunės isto
rijos, nes tik aš vienas saugojau 
ir žinojau tą paslaptį, kad ne ste
buklas išgelbėjo Ramunėlę, bet 
jos begalinis tikėjimas gyvęnimu 
ir viltis, kuri, gal būt, prašoko 
žmogaus išradingumą ir mediciną.

Tas lemtingasai ramunės žie
das buvo netikras. Jis buvo meta
linis.

Aš pats jį buvau suieškojęs 
miestelyje, vienoje karstų dirb
tuvėje, ir įsodinęs patvorin. Taip 
aš apgavau likimą, kuris, sako, 
kartais būna labai žiaurus.

Kai išėjome į pakluones, į vi
siškai išbalusį ir švelniam vėjely 
gaudžiantį rugių lauką, nebetilpo 
mano krūtinėje džiaugsmas, ir aš 
uždainavau, bet jau taip nuosta
biai drebėjo balsas, kad tai buvo 
gal daugiau panašu į žvengimą. 
Staiga grįžtelėjau į Ramunėlę ir 
nustebau: ji labai retai tenusišyp- 
sodavo, o dabar, didžiausiam ma
no nustebimui, juokėsi. Truputį 
primerktose akyse slypėjo kaž
kokia šelmiška mintis. „Gerai, 
kad ji juokiasi“, — galvojau, —“ 
Tai reiškia, kad ji jau nebejaučia 
jokio fizinio silpnumo; nors ta 
mano daina tikrai kvailai nus
kambėjo“ ...

Arba perdaug nuolat kartojami 
kai kurie epitetai. Pav., 88—98 
psl. žodis „juodas“ pavartotas, 
rodos, 18 kartų! s

Jaunuoliškam naivumui atiduo
da didelę duoklę autorius ir per 
dažnu svetimų autorių minėjimu. 
Štai kiek sutelkta knygoje garse
nybių ir draugų: S. Salminen, R 
M. Rilke. M. Indriliūnas, Allain 
Foumier, E. K.. J. Aleksandriškis, 
J. Sereikis, J. S.. J. Švedas, J. 
Kaupas, Alf. N. N.

Šia neskania maniera reiktų 
nusikratyti (pakaktu vienos ar 
dviejų dedikacijų“), nes tai kve
pia ir tuščiagarbiškumu. Kažin 
ar visi suminėtieji džiaugiasi to
kiu būdu į spaudos puslapius 
įliaupsinti?

Kalbos ritmikos reikalas dar 
gerokai taisytinas. Daugelyje eilė
raščių užkliūvame už netaisyklin
gai skambančių žodžių — tos dė
mės dažnai paplauna visą puikų 
įspūdį.

Štai kaip kirčiuoja autorius:' 
įsisunkia, per taures, žodžius, 
stiebus, pirštus, keleiviu, už
merkiu. po sniegu, rūbus, nulen
kia, beržus, karūnas ir t. t.

Yra ir kitokių kalbos klaidų. 
Žodis „sūkurys“ pavartotas netoli 
10 kartų ir vis rašyta sūkurys. 
Be to, H. Nagys rašo: slegia, vy- 
lioja. užgęso, išgriaužė . . .

Nežiūrint šių kai kurių forma
linių smulkmenų, „Lapkričio nak
tis“ reikia laikytį nebloga knyga, 
nes ji ugdys skaitytojuose lyri
nes nuotaikas, grakštų jausmo iš
reiškimą ir, svarbiausia, nega
dins literatūrinio skonio.

— Aš manau tu labai myli že
mę, kad uždainuoji tiktai i švydęs 
jos derlių, — tarė Ramunėlė, dar 
vis nepajėgdama sutramdyti juo
ko antplūdžio.

— Klysti, Ramunėle, aš jos vi
sai nemyliu. O jei ir myliu, tai 
.tik todėl, kad ji augina gėles.

Po šių mano žodžiu ji staiga 
surimtėjo ir taip atidžiai pažvelgė 
į mane, kad aš net susirūpinau: 
ar nebūsiu ko kvailai pašnekėjęs.

— Bet ar tu žinai, kaip elgtis, 
kad gėlė būtų laiminga? — tarė 
nenuleisdama akių.

— Juk tu pati sakai, kad reikia 
skinti — bandžiau išvengti to ke
blaus klausimo.

— Klysti, brangusis, reikia gė
les ne skinti, bet mylėti, — jos 
žodžiams nutrūkus, aiškiai buvo 
girdėti pilno vyturių dangaus 
skambėjimas ir ramus, ramus, 
lyg laimingo žmogaus dainavimas; 
rugių laukų gaudimas.

Paruge mes išbridome iš Gin- 
dvilių kaimo laukų į vieškelį ir 
artėjome į tamsųjį alksnių mišką. 
Kitoj pusėj vieškelio balavo ma
no rugių laukas. Per sunkiai nus
virusias varpas kas žingsnis vis 
aiškiau buvo matyti tuščia dobi
liena, kurioje, aš manau, dar te- 
beriokso seniai nužydėjusių ra
munių stagarai.

Taip mes vėl artėjame į tą vie
tą, kur buvo pradėta laimingiau-

5
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i a. mokytojas Vincas Kairys
1. Biografiniai duomenys

Vincas Kairys gimė 1893 m. 
rugpiūčio 28 d. Žemaičiuose — 
Tauragės apskr., Eržvilko valsč^» 
Skliausčių kaime. Pradinį moks
lą išėjo Eržvilko pradžios moky
kloj. 1913 m. sidabro medaliu 
baigė Liepojos gimnaziją. Norė
damas likti Lietuvoje, rinkosi to
kią profesiją, kuri užtikrintu kas
dieninės duonos kąsnį gimtojoje 
žemėje. Anuo metu tai buvo ku
nigo, gydytojo ar kitos kurios 
laisvosios profesijos darbas, nes 
valdinės tarnybos, lietuviams bu
vo neprieinamos. Dėl to ir Vin
cas Kairys įstojo i Tartu (Dor
pato) universitetą medicinos stu
dijuoti. Kilęs Didysis karas jo 
studijas nutraukė. Kai sugrįžo 
po karo iš Rusijos jau į nepri
klausomą Lietuvą. medicinos 
mokslų baigti nenorėjo, nors 
draugai ir ragino. Jį traukė ki
tas darbas — lietuviška mokykla. 
Dėl to 1922 m. jis steigia 
Eržvilke vidurinę mokyklą ir 
penkerius metus joje direkto
riauja. 1927 m. rudenį nukelia
mas mokytoju į Krekenavos vi
durinę mokyklą, kur išdirba taip 
pat penkerius metus. 1933 m. ru
denį pradeda dirbti Alytaus gim
nazijoje. 1935 m. rudenį keliamas 
į Seirijų amatų mokyklą. 1938 m. 
rudenį grįžta į Alytaus gimnazi
ją. Iš čia jį su šeima 1944 m. va
sarą išbloškia pajudėjęs Sovie- 
tų-Vokiečiu frontas į gimtuosius 
Žemaičius. Buvo nusistatęs „viso
kiomis aplinkybėmis liktis gim
tojoj žemėj su savais tautiečiais 
vargo vargti“, tačiau netrukus 
teko rinktis Vakarus arba Rytus. 
Apsisprendė už Vakarus ir 1944 
m. spalio 6 d. paliko gimtąją že
mę. Su skaudama širdimi ir su 
nujautimu, kad tai daro... vi
sam gyvenimui. Vokietijoj ilgiau 
ar trumpiau kieta tremtinio var
gą vargo Triebes, Nūmberge, 
Fischbache irAmberge (džiovinin
kų sanatorijoj), kur 1947 m. bir
želio 16 d. ir užmerkė savo akis. 
Amžinojo poilsio atsigulė Ans- 
baąo kapuose, po svetimos že
mės pušimi, kaip ir J. Biliūnas 
svajodamas, „kad numirsiu, man 
pakaskit ant Šventosios upės 
kranto“.

2. Gyvenimo vingiuose
Apvaizda Vincui Kairiui gy

venime skyrė nelengvą dalią. Dar 
mykyklos suole sėdėdamas, jau 
turi rūpintis sau duoną užsidirb
ti. Didžiojo karo metu Rusijoj ir 
badas žvelgė i akis. Nepriklau
somoje Lietuvoje, tiesa, galėjo 
dirbti savo mėgiamą švietimo ir 
auklėjimo darbą ir būti tarp jo 

šia (gal daugiau panaši į sapną, 
kaip tikrovę) mano gyvenimo va
sara.

Būčiau didžiai laimingas, kad 
šioj vietoj tą istoriją būtų galima 
užbaigti, bet aš negaliu nuslėpti 
paskutinio akto, kuris mus ištiko 
taip netikėtai, lyg žaibas, visiškai 
sunaikindamas mūsų vasaros iš
gyvenimų kūrinį.

Rudenį, kada ištuštėjo laukai ir 
saulė gerokai jau buvo atitolusi 
į pietus, Ramunėlė vėl ėmė men- 
kėti. Aš nelaikiau tai blogu reiš
kiniu ir galvojau, kad toks svy
ravimas tėra išnykstančios ligos 
žymės.

Giedriam rytmety, kai ant pie
vų švietė tvaskanti šalna, aš vi
sai dienai, be jokios tamsios nuo
jautos, išsirengiau į miestelį. Kai 
vėlai vakare grįžau mamo, man 
pasakė, kad aš būtinai turįs nu
eiti pas Ramunėlę.

Stingstančiu laukų paviršiumi 
pasiekiau Ramunėlės sodybą. 
Stabtelėjau po dvišaku beržu, ku
ris taip staigiai suošė po žvaigž
dėtu skliautu, kad man pasirodė, 
jog tos ilgos nukabusios šakos su
barškėjo, it griaučiai. Mane per
bėgo šaltas šiurpas, ir aš moviau 
sparčiai į trobą.

Mane apakino neįprasta šviesa!

St. BarzdukaS

mylimo jaunimo, tačiau ir čia 
kai kam kliuvo: net kelis kartus 
turėjo keisti ne savo noru tarny
bos vietą. 1926 m. pasirodė džio
vos reiškiniai, ir visą likusį gy
venimo galą reikėjo lopyti savo 
sveikatą. Ją ypačiai susilpnino 
paskutiniojo karo metu persirg
tas plaučių uždegimas. Po šios 
ligos mokykloje daugiau kaip ir 
"neteko dirbti. O tremties gyveni
mo sąlygos sveikatą ir visai pa
kirto. Iš jo man parašytų laiškų 
matyti, kad tos sąlygos plaučių 
džiovininkui buvo tikrai baisios. 
Štai pirmasis kambarys, kuriame 
jam teko Vokietijoje su šeima 
prisiglausti: jo dydis 10,5 m2. 
„Kambarėlis įrengtas virš darži
nės, be jpkio apkūrenimo. Svar
biausia gi vandenėlis vis varva 
nuo lango, durų... Taip ir šą
lame ten ikšiol... (aš „gydau“ 
plaučius!) Pasidarė blogiau ..
Mėgina įsikurti geriau. „Apėjau 
gal daugumą miesto namų ir ap-

Vincas Kairys

linkinius kaimus. Nieko.“ Paga
liau po dviejų mėnesiu žygių ku
riasi Triebes miestelyje: „Tai 
mažas kambarėlis (10 m3) ir dar 
mažesnė virtuvėlė (6 m3) gal la
biausiai apleistame, negyvena
mame namely šiame mieste. Tru
putis remonto — ir bus čia Lie
tuvos dalelytė. Blogiausia, kad 
butelis labai drėgnas. Na, bet vis 
dėlto po stogu“ O sveikata vis 
labiau nyksta. 1945. III. 19. rašo: 
„Pirmą kartą bandau pereiti per 
kambarį iki stalo... Viskas dre
ba, jėgų nedaug ... Juk 6 savai
tės nė kojų nuo lovos nenulei- 
dau. tad suprantama.“

Vakarų frontas nusistūmė iki 

pilna seklyčia buvo užtvinusi žva
kių liepsnos. Įsižiūrėjęs, lėtai pla- 
venančių ‘žvakių centre, pama
čiau Ramunėlę. Ji buvo ta pačia 
šviesia suknele, kurią dėvėjo pir
mą kartą mane aplankydama do
bilų piūties metu. O veide buvo 
man' dar niekad nematyta iš
raiška. Tai buvo panašu į dar ne
praėjusio išgąsčio žymę.

Aš taip šaltai ją apžiūrinėjau, 
lyg tas reginys man būtų visiškai 
svetimas ir manęs neliestų. Staiga 
mano žviglsnis sustingo ties di
dele ramune, padėta prie Ramu
nėlė kojų. Tai buvo ta pati kapų 
gėlė kurią aš buvau įsodinęs pat- 
vorin. Dabar ji mano akyse iš
didžiai ir baisiai blizgėjo, it gy
vatė. Nežinau, kiek laiko taip iš
stovėjau nepajudėjęs, lyg stulpas. 
Kai apsižvalgiau aplinkui, sekly
čiose nebebuvo nė vieno žmogaus, 
o kas nuostabiausia, Ramunėlė 
atmerkė akis ir žiūrėjo tiesiai į 
mane.

— Kaip gerai, kad atėjai. Da
bar mes būsim drauge amžinai. 
Kodėl tu manęs nebučiuoji? — Aš 
išgirdau jos tikrą balsą ir, pa
lypėjęs vienu paaukštinimo laip
teliu, prisilenkiau prie jos kūno. 
Pajutau, kaip švelnios Ramunėlės 
rankos šliaužia mano pečiais ir 
apkabina kaklą.

Triebes. Jei anksčiau dažnai vis
kas drebėdavo nuo šimtų lėktu
vų, praskrendančiu bombarduoti, 
tai dabar amerikiečiai „mūsų 
vargšą miestuką ištisą naktį nuo
11,30 vai. vakro iki 6,30 ryto ap
šaudė be pertraukos patranko
mis. Mes išsėdėjome mūsų to na
muko koridoriuje ir mūs virtu
vėlėj ant grindų! Aplink mus 
daugiausia krito sviedinių. Bu
vo net graudu ir be galo gaila, 
kad žūtume paskutine karo aki
mirką. Nežuvome. Visi net svei
ki išlikome“. Karas baigtas. Bet 
vargų galas dar ne čia. Ameri
kiečiai traukiasi iš Tiuringijos, 
tad prieš akis ir vėl siaubas. Ir 
Vincas Kairys su savaisiais nuo 
jo traukiasi toliau i Vakarus, 
nors pats paeiti nė kiek negali. 
Kai patenka pagaliau į traukinį, 
tai 100 km keliauja net penkias
dienas — „per didį lietų, nedeng
tuose anglių vagonuose“ . . . 
Džiaugiasi, kad buvo, „išgelbėti 
ir šį kartą“.

Atsiduria Nūmberge. Čia di- f
džiulė stovykla „sunaikintose ka
reivinėse. mieste, tarp griuvėsių, 
be durų, be langų ir t. t. Mūsiš
kiai ir dabar dar tebegyvena ga
ražuose ...“ Šitame pačiame laiš
ke pasisako esąs jau visai „nuo 
koto nusivaręs“: serga atvira 
džiova, temperatūra kasdieninė, 
daugiausia guli lovoje, liūdna ir 
ilgu be darbo ... Bet gyvena vil
timi: iš šios stovyklos patenka į 
užsieniečių ligoninę kur pušynas, 
geras maistas, tad tikisi „dar ir
šį kartą pakilti“. Po trijų mė
nesių, 1945. XII. 8., rašo esąs pa
vargęs begulėdamas, nes jau 10 
mėnesių kaip gulįs. 0'1947. III. 
28 jau atvirai konstatuoja: „Gu
liu, guliu... Praėjo metai, pu
santrų. Dar vis tikėjaus, kaip 
būdavo ir anksčiau, priveikti li
gą. Bet, atrodo, šį kartą bus ne 
taip..Svyruoja temperatūra 
— rytą normali, vėliau pakyla 
ligi 38°. net iki 39°. Reikia valan
das drebėti šalčio krečiamam. 
Visą skauda. Temperatūros kriti
mą reikia prakaitu laistyti. Ži
aurus kosulys — be pertraukos 
iki 3 valandų — neduoda pailsė
ti, net naktį. Negaluoja širdis — 
pulsas iki 100 — 110 — 120 . . . 
Niūri moralinė aplinkuma, nes 
reikia gulėti sanatorijoj sunkiau
siųjų ligonių skyriuje. Gretimame 
kambary per pastaruosius porą 
mėnesių iš 9 ligonių mirė ... 6. 
Visa įstaiga taip pat neteikia 
džiaugsmo: kambariuose prirū
kyta, per naktis kortos, girtavi
mai. vagystės ir kt. Visa paguo
da — artimųjų apsilankymai, lie
tuviška spauda, artimųjų ir bi
čiulių laiškai........ Mano šeimy
nėlė — mano džiaugsmas! Visos 
dirba, kruta, pluša . . . dar svei
kos, dar taikoj ir meilėj tebegy- 
venam.“ Džiaugiasi, kad jį prisi
mena ir paremia užjūrio broliai:

— Nukelk mane žemėn, bran
gusis. Man labai nejauku tarp ši
tų žvakių ugnies.

Ji buvo tokia lengvutė, kad, 
rodos, pati pakilo ant mano 
rankų.

— Tik aukščiau, dar aukščiau 
pakelk, kad žvakių liepsna nepa
degtų suknelės.

Aš pakėliau ją taip aukštai, kad 
net susverdėjau ir netekau pusi
ausvyros. Tada prasidėjo ilgas 
kritimas. Rodos, krentu amžiny
bėn, ir tas kritimas niekad netu
rės pabaigos. Per širdį jaučiau bė
gantį alpinantį kutenimą, kuris 
užėmė man kvapą. „Jeigu tas kri
timas nesibaigs, aš išeisiu iš pro
to; būtinai išeisiu — kitaip nega
lės būt,“ — pagalvojau ir staiga į 
kažką taip stipriai atsitrenkiau, 
kad visas tas į kliedėjimą pana
šus nuotykis nutrūko.

Kai pabudau, buvo prieblanda. 
Aš buvau savo namuose, pro lan
gą raudonavo vakarų dangus. 
Man sujudėjus, prie manęs pri
artėjo žmogaus šešėlis. Tai buvo 
Ramunėlės tėvas.

— Ar tikrai Ramunėlė mirė? — 
paklausiau. Bet žmogus tylėjo.

— O kodėl ji taip greit mirė? 
— nekantriai klausiau toliau ir 
jaučiau, kad imu pykti. Žmogus 
sunkiai atsiduso ir tarė lėtai,

Tiesa
Atėjo ji saulėleidžiui užgęsus. 
Pasidalint klajoklių laužo ’ugnimi 
Pavargę kojos, kruvinos ir basos — 
Drabužiai jos tokie seni ir dulkini

— Kas tu esi? — klajokliai ją paklausė. 
Sakyk, iš kur šį vėlų vakarą eini?
Skausmu skaistus jos veidas apsiblausė — 
Į jį klajoklių žvilgsniai smigo klausdami.

— Esu Tiesa, kurios žmogus nerado.
Nors amžių eisenoj margoj su juo einu- 
Kenčiu su juo ir troškulį, ir badą,
Tik nesulaukiu džiaugsmo užburtų dienų . . .

— Keliauju žemės vieškeliais dulkėtais. 
Verkiu suklupusi prie durų užtrenktų. 
Bet niekas nei sutikt, nei palydėti . . . 
Vien mano skausmas eina su manim kartu.

Tyloj ištirpo žodžiai jos be aido, 
Tik svaidė laužo liepsnos kibirkštis vikrias, 
O ji kukliai žemyn akis nuleidus 
Tarytum laukė, ar klajokliai ją supras.
— Nebeiki niekur, pasilik prie mūsų. 
Užteks, pasidalinsim duonos trupiniais- 
Tu mums paguodos angelu pabūsi. 
Kol mūsų vargo žingsniai į namus nueis.

paskutinėmis dienomis gavęs dar 
paketėlį iš Lietuvai Vaduoti Są
jungos Detroito skyriaus . . .

Pagaliau 1947. V. 30. parašo 
paskutinį laišką. Jis jau trumpas. 
Skirtas atsisveikinti: „Taigi jau 
pasukau paskutinį savo gyveni
mo vingį. Kada bus pasiektas 
galas — sunku pramatyti: gal bet 
kurią akimirką, o gal ir užsitęs
ti.“ Dėkoja už bičiulystę, linki 
nepalūžti dvasioj, ir grįžti į lais
vą Lietuvą darbo’ dirbti. Kitoj la
po pusėj rašo vyresnioji dukrelė: 
gavusios telegramas, atvyko ji ir 
sesuo, o mamytė sanatorijoj jau 
nuo seniau; ligonis aprūpintas 
šv. sakramentais, nes gydytojas 
įspėjęs, kad dėl širdies galį būti 
staigmenų; apskritai, tėvelis daug 
kenčia dėl burnoj atsiradusių 
žaizdų, dėl kurių n,et valgyti ne
gali . . . Svoris — vis 47 kg. Ta
čiau gyvybės siūlas nutrūko tik 
birželio 16 d. naktį pusiau antrą 
vai. Akis užmerkė žmona, kuri 
per 30 bendro gyvenimo metų su 
velioniu dalijosi tais pačiais var
gais, skausmais ir džiaugsmais.

3. „Stengiausi būti žmogumi“
Prieš mirdamas Vincas Kairys 

patiems artimiesiems savo br- 

apsvarstydamas kiekvieną žodį:
— Ji mirė iš išgąsčio, kai tik 

palietė tą geležinę gėlę. Ji buvo 
tokia aštri, kad net iki kraujo 
perdrėskė jos ranką. O vidunakty 
radau jus abu viduasly. Ramu
nėlė taip stipriai ant tavo kaklo 
laikė sunėrusi rankas, kad ir liko 
pirštai nepajudinti...

Daugiau aš jo nebeklausinėjau, 
nes aš pats tą ramunę iš daržo, 
niekam nematant, buvau nunešęs 
seklyčion ir užmetęs ant knygų 
spintos, kurias Ramunėlė retkar
čiais pavartydavo.

Kada visi sumigo, o Ramunė
lės tėvas išėjo, pirmą kartą taip 
aiškiai pajutau, kad aš vienui vie
nas likau šitoj prasidedančioj 
nakty ir pasauly. Įsijautęs į tam
sėjančios rudens nakties ritmą ir 
įtempęs visą savo protavimo ga
lią, aš regiu prasiskleidžiančių 
tamsią likimo uždangą. Rodos, jau 
ima aiškėti vos nujautimui ap
čiuopiamos priežastys, kai vėl už
plūsta sąmonę tamsi bangą, ir aš 
paklystu savo mintyse, lyg vidury 
nakties. Koks aš aklas buvau, kai 
kartą vasaros laukuose džiūgavau 
apgavęs likimą. Gal būt, dar že
mėje jo niekas nebuvo apgavęs, 
neapgavau ir aš; jis tik leido pra
ilginti laimingiausią mano gyve
nimo akimirksnį ir vien tik dėl to, 
kad paskui būtų dar tamsiau.

Vyt. Girdauskas

čiuliams parašė laiškus. '*Mano 
šeimai rašytame laiške yra ir to
kie žodžiai. „Skaudžiai suėmė 
visokie fiziški skausmai . . . Bet 
dvasinė savijauta ikšiol rami. 
Viską, rodos, jau atlikau. Kaip 
mokėjau, stengiausi būti žmogu
mi .. .“ Tai nėra tušti, tik šiaip 
sau pasakyri žodžiai: jų prasmę 
rodo visas Vinco Kairio gyveni
mas. Biaurėjimasis žmonių pa
sauly įsigalėjusiu žiaurumu, bru
talumu, egoizmu bei suktumu ir 
ilgėjimasis žmogiškos širdies bei' 
taurumo buvo tos gairės, kurio-

Iš birželio mėn. 14 — 15 d. d. minė
jimo Mūncbene. Lietuvaitės su tau
tiniais drabužiais neša vainiką į baž

nyčią pagerbti tautos kankiniams
V. Raslūno nuotr.

mis jis savo gyvenimo kelią nus- 
maigstė.

Tai buvo pareigos ir darbo 
žmogus. Atitrukdamas nuo tiesio
ginio savo darbo mokykloj, savo 
studijų reikalus tvarko Vytauto 
Didžiojo Universitete Gamtos- 
Matematikos Fakultete, labai ge
rai parašo diplominį darbą „Izo
liacijos * reikšmė natūralinėje 
atrankoje“, ir Švietimo Vadyba 
nuo 1942 m. birželio 11 d. jam pri
pažįsta aukštojo mokslo teises ir 
mokytojo cenzą. Rūpestingas ir 
sąžiningas mokytojas. Jei ką bū
tų galima čia jam „prikišti'1 — 
tai per didelį gerumą, kurį, kaip 
jau paprastai gyvenime būva, ne 
vienas gal ir piktam išnaudojo. 
Tokie dalykai, kaip iškilimas vi
suomenėj, karjeros padarymas, 
išgarsėjimas, jo dvasiai ir šir-
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Vienuolika pries naciu 
atomine bomba

Vieną 1944 metų vasario mė
nesio rytą sunkiai pakrautas 
„Hydro" stūmėsi pirmyn per Nor
vegijos ežero Tinnsjo bangas. 
Staiga — duslus sprogimo garsas. 
Penkiomis minutėmis vėliau „Hy
dro" nuskendo, o kartu su juo ir 
Hitlerio svajonė turėti pirmą ato
minę bombą. Už šios eksplozijos 
slepiasi viena iš fantastiškiausių
praėjusio karo istorijų.

Jau 1940 metų balandžio mėn. 
aliantams buvo žinoma, kad Kai
zerio Wilhelmo Institutas padarė 
plataus masto eksperimentus ato
mo skaldymo srityje. Kada 1942 
metais amerikiečių buvo sudary
tas „Manhattano“ projektas, iš 
britų žvalgybos atėjo jaudinanti 
informacija: vokiečiai įsakę Nor
vegijos elektrochemijos įmonei 
„Norsk Hydro" (didžiausiai šios 
rūšies pasaulyje) pakelti „sunkio
jo -vandens" gamybą nuo 3000 iki 
10 000 svarų per metus. Tai galė
jo reikšti tik viena: amerikiečių 
fizikai buvo atradę, kad „sunku
sis vanduo“ yra idealus „modera

džiai buvo visai svetimi. Dėl savo 
tiesaus ir atviro būdo patirdavo 
nemalonumu ar net ir skriaudos. 
Nemėgo girtaujančių, kortuojan
čių ir padaužų. Dėl šių „vėžių“, 
kai kur įsimetusių ir į mūsų sto
vyklų gyvenimą, daug sieloj os. 
Svetimos jam buvo ir bet kurios 
intrigos. Pvz., 1945. XII. 8. laiš
ke aprašo žmonių susirūpinimą 
paketėliais: „Pas mus ... iki 
pasiutimo buvo sukvailėje žmo
nės (intrigantai dar kurstė) dėl 
tų nelaimingų paketėlių“ su api- 
pėlėjusiu šokoladu ir t. t. Žmonės 
apie nieką daugiau savaitėmis 
nekalbėjo, kaip apie šokoladą, 
gulė ir kėlė su ta, taip sakant, 
„šokoladine malda“ . . . Atrodė, 
kad jie tiesiog išmirti gali be to 
paketėlio! Rodos, ir dūšią par
duotų ui tai..I visa tai žiūri 
„su šypsena pro ašaras“. Jį vi
sados traukė dvasios pasaulis. La
bai daug skaitė. Labai daug mąs
tė. Džiaugėsi tremties mokyklo
mis, spauda, iš viso kultūrinio 
gyvenimo pragiedruliais. Gyveno 
tiesos ir gėrio laimėjimo vilti
mis. Dažnam laiške liūdi, kad, 
prie ligos patalo prirakintas, ne
gali niekur dalyvauti. Nemėgo 
tinginčių dirbti mokinių: kai rei
kėdavo kurį dėl nepažangumo 
pavaryti iš mokyklos, jei pa
grindinė nepažangumo priežastis 
būdavo tingėjimas, tokio niekados 
nesigailėdavo. t

Labai mylėjo savo tėvynę Lie
tuvą. Gyveno jos laimėjimais ir 
kilimu, liūdėjo dėl jos gyvenimo 
negerovių ir žaizdų.' Net skriau
džiamas savo tėvynėje, ją mylėjo 
pačia tauriausia 1 ir didžiausia 
meile. Savo skriaudų net nepri
simindavo. Nemėgo svetimos že
mės, nors ir kokia' graži ji būtų. 
Sunkiai skyrėsi su .gimtinės lau
kais, sunku jam, buvo atsigulti į 
svetimąją žemę ir amžinojo po
ilsio. O ntemirtingoji, gyvoji ir 
taurioji jo dvasia visados bus su 
Lietuva ir jos žmonėmis. Čia už
tvarų negalės pastatyti joks ti
ronas. Didžioji jo svajonė — ne
priklausoma Lietuva.

Nuostolis Lietuvai, per anks
ti netekusiai šio (ištikimo savo 
sūnaus. Liūdi ir Lietuvos moky
tojų gausi šeima. Su žemiškai
siais Vinco Kairio palaikais gra
žiai buvo atsisveikinta Ansbache: 
susirinko gausus būrys žmonių, 
karstas skendėjo gėlių žieduos ir 
vainikuos, atsisveikinimo žodis 
prie duobės buvo tartas artimų
jų ir draugų, mokytojų šeimos ir 
Švietimo Valdybos, vietos lietu
vių ir latviu komitetų, bendro li
kimo draugų — ligonių ir gydy
tojų vardu. Gražu pamokslą pa
sakė vietos lietuviu klebonas. 
Angelas Dievo, ir jo karstas iš
nyko iš visų akių amžinai.

Amžinąjį atilsį duok jam, Vieš
patie.

torius” uranijaus 235 gamyboje. 
Kadangi aliantai neturėjo pakan
kamai „sunkiojo vandens" ir ka
dangi jo pagaminimas reikalauja 
ilgesnio laiko, tai amerikiečių 
fizikai sėkmingai vartojo tam 
procesui grafitą. Vienok britų ra
portas patvirtino, kad Kaizerio 
Wilhelmo Institutas daro pažangą 
eksperimentuose.

„Norsk Hydro” fabriko parali- 
žavimo ir „sunkiojo vadens" su
naikinimo problemai Britų Karo 
Kabinetas skyrė ypatingą rū
pestį. Aviacijos štabas pranešė, 
kad bombardavimo ataka dėl vie
tos sąlygų yra - nepraktiška ir 
esamose galimybėse sunkiai įvyk
doma.

Kiek anksčiau grupė Norvegi
jos rezistencijos vyrų užėmė gar
laivį Galtesund ir per minas 

Elektros—radijo mokyklos Ansbache lietuvių skyriaus egzaminai
J. Gaidžio nuotr.

ir povandeninių laivų pavojų at
plaukė į Alerdeną. Vienas iš jų 
buvo hidroelektros specialistas, 
suorganizavęs labai aktyvią grupę 
Norvegijos rezistencijoje.

Einar (jis ir jo draugai pagei
dauja jų pavardžių neminėti) bu
vo tuoj pakviestas į specialių 
pajėgų skyrių Londone. Inteligen
tiškas, tvirto sudėjimo inžinierius 
buvo meisteris ant pašliūžų ir 
puikus šaulys"— svarbūs teigia
mumai būsimam uždaviniui. Dar 
geriau, jis beveik visą laiką gy
veno tiktai kelių mylių atstume 
nuo „Norsk Hydro", ir jo brolis 
ir draugai turėjo ten svarbias 
tarnybas.

Specialių pajėgų štabe Einar 
sutiko Dr. Leif Tronstad, kuris 
buvo „Norsk Hydro" sunkiojo 
vandens fabriko inžinierius. Tai 
buvo Dr. Tronstad, kuris išvystė 
didelio masto „sunkiojo vandens" 
gamybą ir, kaip prieškarinis as
meninis daugelio vokiečių fizikų- 
draugas, turėjo daugiau negu kiti 
tikslių informacijų apie Vokieti
jos atominės bombos gamybos 
pastangas.

1941 mėtų gale Norvegijos re
zistencija „ištransportavo“ Trons- 
tadą į Švediją ir iš čia išskrai
dino į Londoną.

Po pasikalbėjimų su Tr’onstadu 
Einar buvo paklaustas, ar jis ma
nąs, kad „Norsk Hydro" gali būti 
sustabdytas sabotažu. Jis paaiš
kino situaciją. Fabrikas buvo sep
tynių aukštų, masyvus plieno ir 
betono pastatas. Visi priėjimai 
prie fabriko buvo vokiečių sar
gybų saugomi. Aplinkiniai kalnai 
buvo nepereinami. „Tai būtų, ži
noma, labai sunku, bet, — jis pri
dėjo, — mes, žinoma, bandysime!“

Einar buvo pasiųstas į specialių 
pajėgų lavinimo centrą. Būdamas 
radijo operatorius, jis greit prasi
lavino veikti su stipriu trumpų 
bangų siųstuvu — priimtuvu, kurs 
tilpo mažame lagamine. Jis buvo 
išmokytas reikalingų slaptaženk- 
lių, atliko kelis lavinimosi šoki
mus su parašiutu, ir jam buvo 
duoti galutiniai įsakymai. Jis tu
rėjo tuojau grįžti atgal į Norve

giją, surinkti visas įmanomas in
formacijas apie „Norsk Hydro", 
pasiųsti jas į Londoną ir laukti 
kitų atvykimo.

Vieną mėnesienos naktį Einar 
iššoko iš R.A.F. bombonešio, apie
20 mylių nuo savo namų. Auštant 
jis jau pusryčiavo su savo mo- 
tifia.

„Aš pasakiau savo namiškiams, 
kad aš buvau išvykęs lu slidė
mis, ir niekas nežinojo, kad aš 
dalyvavau Galtesund reikale.

Per savo brolį Einar gavo darbo 
prie „Norsk Hydro" naujos užt
vankos konstrukcijos, kuri buvo 
statoma norint pakelti „sunkiojo
vandens" gamybą. Su atsargumu 
jis organizavo sava labiausiai pa
tikimus draugus, ir gautos infor
macijos buvo siunčiamos Britų 
žvalgybai.

„Sunkiojo vandens" gamyba 
visą laiką didėjo; pagaminti kie
kiai kas mėnesį buvo siunčiami 
Vokietijon — Einar raportavo. Ka
ro Taryba įsakė tuoj paruošti 
grupę žmonių „Norsk Hydro" 
puolimui.

Lletuvių kooperatininkų susirinkimas Ansbache J. Gaidžio nuotr.

Tai turėjo būti labai sunkus už
davinys. Uoloti kalnai, virš kurių 
siautė smarkios oro srovės, darė 
Norvegiją nepatogiausia vieta pa
rašiutininkams ir sklandytojams. 
Su Dr. Tronstad, kuris vadovavo 
organizavimui, pagalba ir Einaro 
raportais „Kregždės“ akcija buvo 
galutinai suorganizuota. Keturi pa
rinkti norvegai, visi puikūs pašliū- 
žininkai, vietos gyventojai, turėjo 
būti nušokdinti. Du kartus bombo
nešis skraidino pasiruošusius šokti 
vyrus virš Norvegijos, bet turėjo 
grįžti atgal dėl nepermatomų de
besų. Pagaliau 1942 m. spalio 
mėn. vakarą jie buvo vėl išskrai
dinti ir po kelių valandų, naktį, 
iššoko iš bombonešio. Kitą rytą 
jie rado, kad nusileido kalnuotoje 
vietoje, apie 100 mylių nuo tikslo 
vietos. Praėjo dvi dienos, kol jie 
surado visą savo parašiutais nu
leistą aprūpinimą. Per sekančias 
15 dienų jie įvykdė vieną iš sun
kiausių uždavinių. 1500 metrų 
aukštumoje, nuolatiniame šaltyje, 
jie turėjo tris kartus atlikti tą patį 
kelią, pergabendami savo krovinį.

Pagaliau, lapkričio 9 d., susirū
pinę pareigūnai iš Anglijos išgir
do ilgai lauktą signalą. Jie buvo 
vietovėje netoli „Norsk Hydro",

Ansbacho elektros—radijo mokyklos patalpų barakas J. Gaidžio nuotr.

buvo jau sudarę kontaktą su Ei
nam ir pasiruošę priimti sklan
dytuvu atskrendančią sabotažinin
kų grupę su radijo ir šviesos žen
klais.

Lapkričio 19- d. du Halifakso 
bombonešiai, kiekvienas vilkda
mas skandytuvą su žmonėmis, iš
skrido iš Anglijos. Kelioms va
landoms praėjus, agentas iš Nor
vegijos per radiją pranešė, kad 
bombonešiai ir sklandytuvai nu
krito ir kad žmonės yra arba žu
vę, arba paimti į nelaisvę. Sekė 
dar blogesnės žinios. Vokiečių 
karo žvalgybos karininkas, tyri
nėdamas katastrofos vietą, rado 
žemėlapį, kuriame raudona linija 
buvo pabrauktas Vermok, mies
tas, kuriame buvo „sunkiojo van
dens" fabrikas. Vokiečių reichs- 
komisaras Norvegijai Josef Ter- 
boven ir generolas von Falken- 
horst nuskubėjo į Vermoką pati
krinti apsaugos priemones asme
niškai. SS perkošė visą apylinkę 
ir suėmė kiekvieną įtariamą pro- 
britiškumu. Tačiau jie nesurado 
nei vieno iš „kregždžių".

Londone vėl buvo pradėta vis
kas iš pradžių. Sklandytuvų pa
naudojimo idėja buvo atidėta 
šalin. Šeši norvegai turėjo būti 
nušokdinti parašiutais. Dr. Trons- 

tad juos instruktavo, aiškindamas 
fabriko .vidaus situaciją.

Laikas buvo brangus. „Kregž
dės", dėl maisto stokos ir jų ra
dijo baterijoms eikvojantis, gy
veno blogose sąlygose kalnuose 
Einar, už kelių mylių, buvo nuo
latiniame Gestapo pavojuje. Jis 
pranešė per radiją beveik neįti
kėtiną informacią, kad vokiečiai 
dėl kažkurių priežasčių mano, -jog 
pasiųstieji buvo ne prieš „Norsk 
Hydro", bet prieš netoliese stato
mą naująją užtvanką. Šimtas nau
jų sargybinių buvo ten pasiųsta 
ir tiktai 12 į fabriką.

Gruodžio mėnesio gale vėl vis
kas buvo paruošta. Vieną vakarą 
šeši- norvegai nusileido ant snie
gu padengto Skryken ežero ledo, 
30 mylių į šiaurę nuo „Kregž
džių" slėpimosi vietos. Vos pra
dėjus žygį, kilo didžiausia pūga. 
Penkias dienas jie šalo ir badavo. 
Pagaliau pūga nutilo, ir išvargę 
vyrai tęsė žygį toliau. Staiga jie 
pastebėjo tolumoje du pašliūži- 
ninkus. Slinko nervus veikiančios 
minutės. Kiekvienas susitikimas 
su vokiečių žvalgais galėjo būti 
lemtingas. Be t tai buvo „kregž
dės". Po to viskas ėjo sparčiau.

„Kregždžių" slėptuvėje 11 nor
vegų aptarė padėtį. Einar davė 
paskutines informacijas apie sar
gybų pozicijas ir jų keitimąsi, 
apie vartus bei jų užraktus. Ata- 
kuotojai turėjo pereiti keletą my
lių per sniegu padengtą mišką, 
nusileisti į slėnį, persikelti per 
kalnų upę ir vėl kopti beveik 
stačia, 300 metrų aukščio uola, 
kad pasiektų kelią, vedantį į fa
briką. % Esant menkiausiam aliar
mui visa vietovė būtų automatiš
kai prožektoriais apšviesta.

Vasario 27 d., 8 vai. vakaro, 
devyni vyrai pradėjo žygį. Apsi
krovusiems, kaip jiems, jautria 
sprogstamąja medžiaga, žygis bu
vo neįmanomai sunkus. Persikėlę 
per upę, norvegai pradėjo lipti 
beveik statmena uola į viršų. 
Pagaliau, po begalinių pastangų, 
jie pasiekė uolos viršūnę. Už 200 
metrų ‘stovėjo fabriko pastatai. 
Jie galėjo girdėti jo mašinų ūžesį. 
Ronnie, ekspedicijos vadas, dar 
kartą davė paskutines instrukci
jas, kad kiekvienas tiksliai žino
tų, ką daryti. „Laikas", pasakė jis 
pagaliau. Vienas iš vyrų, su di
džiulėmis žirklėmis nuėjo pirmyn 
prie fabriko vartų, kurie buvo pa
rinkti dėl to, kad buvo užrakinti 
su grandine. Pasigirdo aštrus lūž
tančio plieno, garsas. Visi, sustin
go savo vietose, bet — viskas 
buvo tvarkoje. Greitai jie įsmuko 
per atvirus vartus. Penkių vyrų 
grupė su paruoštais Tommy-auto- 
matais užėmė pozicijas aplink ba
raką, kuriame gyveno 12 vokie
čių sargybinių. Aliarmo atveju jie 
turėjo sulaikyti sargybinius.

Taip gerai Dr. Tronstad buvo 
supažindinęs vyrus su fabriko 
aplinka, kad sprogdinimo grupei 
iš keturių vyrų, kuriai vadovavo 
Ronnie, tereikėjo tik kelių minu
čių atrasti tunelį, kuris vedė į 
patalpą šalia aukšto įtempimo 
skyriaus. Du iš Ronnie vyrų pasi
metė tamsoje, bet jis ir dar vie
nas slinko toliau.

Sargybinis, esąs tame skyriuje, 
staiga pasijuto žiūris į dvi revol
verių tūtas ir . . . tyliai iškėlė 
rankas. Jis atrodė išsigandęs, — 
sakė norvegų raportas, — bet bu
vo tylus ir paklusnus." Greitai 
Ronnie pritvirtino sprogdinimo 
užtaisus prie svarbiausių mašinų 
dalių, kaip kad mokėsi tai daryti 
Anglijoje. Staiga kažkas pabeldė 
į langą. Ronnie jau norėjo šauti, 
bet laiku pažino vieną iš savo 
žmonių. Drebančiomis rankomis 
jis pabaigė savo darbą.

Aliarmo sirenos, kurių jis kiek
vienu momentu tikėjosi, dar nes
taugė. Jis dar kartą patikrino 30 
sek. užtaisus. Tada liepė norve
gui ir sargybiniui bėgti. 20 metrų 
nuo rūsio jie išgirdo sprogimą, 
duslų, bet sukrečiantį visą pasta
tą. Tuo laiku, kai sirenos pradėjo 
staugti ir mieguisti vokiečiai, seg- 
damiesi * savo šovinynus, bėgo 
laukan, Ronnie ir jo vyrai išny
ko per tą patį pavojingą ir vo
kiečiams nesitikimą kelią.

Tuo tarpu 1000 svarų sunkiojo 
vandens tekėjo iš sudaužytų tan
kų ir nyko kanalizacijos kanale.

Po kelių valandų generolas von 
Falkenhorst atvyko į Vermoką. 
Apžiūrėdama? sunaikinimą, jis 
nusikeikė: „Tai pats geriausias 
prakeiktas darbas, kurį aš bet ka
da mačiau." Po to generolas davė 
įsakymus. Visa Wehrmachto divi
zija, 12000 karių, apsupo vietovę. 
Žvalgai ir lėktuvai zujo po kal
nus. Visi keliai buvo užblokuoti;
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Spakenbergo lietuvių stovykloje pastatytas kryžius, kuris buvo per 
Sekmines pašventintas V. Augustino nuotr.

Baltijos Valstybių reikalas 
britu Z. Rūmuose
DEBATAI 1947 M. GEGUŽES 23 D. 

(Tęsinys)
... ir palyginti Karališkosios 

vyriausybės elgesį su JV
Jo Didybės vyriausybė, kaip 

matyti iš atsakymo, kurį valst. 
pasekretoris man davė 1947 m. 
vasario 10 d., pripažįsta, kad Sov. 
S-ga Baltijos valstybes absorbavo 
d e facto; bet ji (britų vyr-bė) 
to nepripažįsta d e jure. Tokią 
poziciją nusako atsakymas, kurį 
aš gavau iš pasekretorio.

Aš prašau Jo Did. vyriausybę 
palyginti savo nusistatymą su JV 
nusistatymu. JV tos aneksijos ne
pripažino nei d e fakto, nei d e 
jure. Tų valstybių diplomatiniai 
atstovai Amerikoje naudojasi vi
somis privilegijomis, kurias turi 
Jo Did. ambasadorius ar bet ku
rios valstybės diplomatiniai at
stovai. Štai ką 1940 m. liepos 23 d. 
pasakė p. Sumner Welles, kuris 
tuo metu ėjo valst. sekretoriaus 
pareigas: „Pastarosiomis dieno
mis sparčiai buvo užbaigtas ne
teisingas procesas, kurio dėka ga
lingesnysis kaimynas sąmoningai 
likvidavo trijų mažų Baltijos val
stybių — Estijos, Latvijos ir Lie- 

tuo tarpu Gestapo ir SS kratė 
namą po namo. Bet sprogdintojų 
nebuvo nė žymės.

Penki iš vienuolikos tuojau pa
suko Švedijos sienos kryptimi ir 
po daugelio neįsivaizduojamų 
sunkumų ją pasiekė, o vėliau bu
vo nuskraidinti atgal į Angliją. 
Šeštasis, Bonzo, ir keturi iš 
„kregždžių" pasiliko Norvegijoje. 
Einar grįžo į savo slėptuvę pra
nešti Anglijai apie sunaikinimus 
ir toliau stebėti „Norsk Hydro".

1943 metų gale Einar pranešė, 
kad sugadinimai pataisyti ir kad 
fabrikas atnaujina gamybą. Tuo
jau 8—tos U.S. Oro Grupės pajė
gos bombardavo ir sunaikino fa
briko elektros jėgainę. Tada vo
kiečiai nusprendė perkelti visą 
„Norsk Hydro" fabriką į pože
mines patalpas Reiche. Einar 
pareikalavo leidimo nuskandinti 
„Hydro", kuris turėjo plaukti per 
Tinnsjo ežerą. Leidimas tuoj atė
jo, ir Einar įsakė Bonzo, kuris 
dirbo su Norvegijos rezistencijos 
judėjimu apie 50 mylių atstume, 
atvykti pas jį. Su klastotais do
kumentais, kaip „Norsk Hydro" 
tarnautojas, Bonzo apžiūrėjo lai
vą, kad nuspręstų, kaip „Hydro" 
turi būti nuskandintas, kad vėliau 
būtų galima jį vėl iškelti. Prieš 
išplaukiant, buvo padėti sprog
dinimo užtaisai.

Keliomis dienomis vėliau pasku
tiniai vokiečių „sunkiojo van
dens" kiekiai buvo po Tinnsjo 
ežero vandeniu. Desperatiškam 
reikale turėti ką nors naujo, ką 
būtų galima panaudoti prieš alian- 
tus, Hitleris ir Goringas nusikrei
pė į naujus ginklus ir vokiečių 
eksperimentai atominės energijos 
srityje sustojo....
Pagal „Reader's Digest" paruošė M.

nesu pasakęs nė žodžio prieš Ru
siją. Priešingai, aš esu entuzias
tiškas rusų literatūros ir tautos 
gerbėjas ir visada stengdavaus 
pareikšti savo dėkingumą už di
dingas rusų armijų pergales. Ta
čiau mane smerkia kaip fašistą, 
reakcininką ir — tikėkit manim, 
pone vicepirmininke — kaip karo 
Kurstytoją, mane, taikingiausią 
ir ramiausią šio parlamento at
stovą!“

Po to vicepirmininkas jau no
rėjo leisti vyriausybės atstovui 
atsakyti, tačiau keli atstovai pa
sisakė už platesnius debatus, ir 
vicepirmininko leistas pradėjo 
kalbėti —

Mr. Hollis: „Žinau, kad par
lamentas nenori būti perdaug 
trukdomas, tad aš nė nebandysiu 
kartoti liūdnos ir patetiškos isto
rijos kurią ką vik papasakojo ma
no garbingasis draugas, Karalie
nės Universiteto Belfaste atstovas 
(prof. Savory). Tai yra viena iš 
liūdniausių istorijų pasauly, ir tos 
trys respublikos yra veik simbo
liai tos rūšies valstybių, dėl ku
rių mes vedėme praeitąjį karą. Jų 
tautos nukryžiuotos tarp dviejų 
latrų. Rusų-vokiečių draugystė, 
vokiečių pergalė ar rusų laimė
jimas — bet kuriuo iš tų atvejų 
jų kančios tik didėjo. Vienintelis 
praktiškas klausimas, kuriuo aš 
norėčiau kalbėti, yra — ar mes 
tuo reikalu galim ką nors padary
ti, ir ryšium su tuo aš norėčiau 
iškelti tris punktus. Pirmiausia, 
aš norėčiau paremti savo garbin
gojo draūgo pareiškimą, ir i šreik štd 
viltį, kad pasekretoris galės pa
kartoti ankstybesnį pažadą, jog 
tų teritorijų prijungimas prie Ru
sijos nebus pripažintas d e j u r e . 
Priežastys yra dvi. Pirma ir 
svarbiausia, Jo Didybės vyriausy
bės užsienių politika neturėtų bū
ti pagrįsta melu. Pripažinti tai d e 
jure reikštų pripažinimą to, ko 
faktiškai nėra. Antroji priežastis 
— kad dabar Europa padalinta į 
dvi dalis. Europos vaizdas labai

tuvos — politinę nepriklausomy
be ir teritor. integralumą. Nuo 
pat pirmosios dienos, kada tų 
respublikų tautos gavo savo ne
priklausomybę ir demokratinę 
valdžios formą. JV su giliu ir 
draugišku dėmesiu sekė jų nuos
tabią savarankaus valdymosi pa
žangą. JV vyriausybės politika 
visuotinai žinoma. Jungtinių 
Valstybių tauta priešinga plėši
kiškiem veiksmam, vistiek ar jie 
daromi jėgą pavartojant ar ja 
grasinant. Ji lygiai priešinga tam, 
kad bet kuri valstybė, kad ir ko
kia galinga, kokia nors forma kiš
tųsi į vidaus reikalus bet kurios 
kitos suvereninės valstybės, kad 
ir kokia silpna ji bebūtų“.

Aš norėčiau paprašyti užsienių 
reikalų ministerijos atstovą pa
aiškinti tą skirtumą, kuris yra 
tarp kilnaus nusistatymo, kurio 
laikosi JV vyriausybė, ir -v- aš 
nenoriu pavadinti jo niekšingu, 
nes nenoriu pasakyti nieko įžei
džiančio — tarp netokio kilnaus 
nusistatymo, kurio laikosi Jo Di
dybės vyriausybė.

Mūsų pareiga
Aš atidžiai sekiau visus prane

šimus, pasirodžiusius mūsų lai
kraščiuose apie tai, kas vyko 
Maskvoj, ir man neteko girdėti, 
— gal a» klystu, ir aš viliuos kad 
klystu, — kad tas klausimas 
Maskvoje iš viso būtų buvęs iš
keltas. Jeigu jis nebuvo iškeltas 
Maskvoj, tai mūsų pareiga jį iš
kelti čia, parlamente, ir pareikšti 
savo pažiūras. Labai daug mes 
gal ir negalim padaryti. Fizinė 
jėga gal mus ir verčia pripažinti 
fait accompli, bet aš jaučiu, kad 
mūsų, kaip laisvo britų parlamen
to narių, garbės dalykas yra pa
reikšti protestą šiuo labai svar
biu reikalu.

Baigdamas aš tenoriu pasakyti, 
jog norėčiau, kad čia būtų mano 
garbingasis draugas ėst Fife at
stovas (Gallacher, komunistas), 
nes aš turiu po ranka vieną Le
nino citatą, kurią aš norėčiau už
baigti šias kelias savo pastabas. 
Ji paimta iš Lenino raštų rin
kimo XII tomo 13 psl. ir skamba 
šiaip:

„Jeigu mažai ir silpnai tautai 
neduodama teisė laisvu balsavimu 
apspręsti savo politinio gyvenimo 
formos, — tai suponuoja ir in
korporavusios arba tik stipres
nės tautos karinių pajėgų pasi
traukimą, — tada inkorporavimas 
yra aneksija, t. y. savivališkas 
svetimos šalies užgrobimas ir tuo 
patim smurto aktas“ ...

Niekas negali geriau apibūdinti 
tų trijų nepriklausomų Baltijos 
valstybių aneksijos kaip šie pa
ties Lenino žodžiai.

Nerėčiau baigti asmenine pas
taba. Mane puolė Maskvos radi
jas, todėl noriu pasakyti, kad aš 
nei čia, parlamente, nei kur kitur 

skirtingas nuo mūsų svajojamųjų 
Jungtinių Tautų. Mes tikim, kad 
vieną gražią dieną Europa galės 
pasidaryti geresnė. Aš tikiu, kad 
tų skirtumų nepašalins glostymo 
(appeasement) politika ir kad mes 
turim pasilikti sau teisę tuos 
punktus iškelti ateity.

Su didžiausiu dėmesiu 
traktuokim DP

Aš taip pat norėčiau paremti 
savo garbingojo draugo, Belfasto 
Universiteto atstovo (prof. Savo
ry) prašymą, kad jeigu mes šiuo 
metu negalim nieko kita padaryti 
tų kraštų piliečių labui, tai kad 
mes bent su ko didžiausiu dėme
siu juos traktuotume visais klau
simais, liečiančiais tremtinius (DP). 
Iš atsakingiausiu žmonių lūpų aš 
esu girdėjęs, kad baltų DP padėtis 
yra visiškai nepatenkinama. Aš 
tikiu, kad vyriausybė vis dėlto 
gali šį-tą padaryti. Aš prašau pa- 
sekretorį paaiškinti, ką reiškia 
valstybės ministerio atsakymas į 
mano garbingojo draugo, Moseley 
atstovo (sir P. Stannen) klausimą. 
Mano garbingasis draugas klausė: 
„Ar ministeris prisimena, kiek 
daug mūsų šalis yra praeity pri
sidėjusi prie tų trijų respublikų 
laisvės ir kiek institucijų ten bu
vo įsteigta dosnios mūsų krašto 
pagalbos dėka? Ar kas nors da
roma tom institucijom išlaikyti?“ 
Ministeris atsakydamas pareiškė: 
„Atsakymas į visą trilypį klausi
mą yra: taip, sir“ (Official Report, 
1947. II. 10, tomas 433,0.5.). Matyt, 
šiuo metu kas nors yra daroma 
išlaikyti Baltijos kraštuose insti
tucijom, kurios buvo įsteigtos bri
tų globoje. Jeigu taip yra, labai 
gerai. Labai svarbu, kad parla
mentas sužinotų, ką vyriausybė 
randa reikalinga dabar daryti ir 
kaip jai sekasi“.

Su rusais užtenka rietis
Mr. Paget : „Aš nemanau, kad 

ilga ir stipriai kovinga garbingojo 

Spakenbergo baltiežių eisena į kapines pašventinti paminklo

Spakenbergo baltiečių kapinėse pastatytas paminklas. Nuotrauko je paminklo pašventinimas.
V. Augustino nuotr.

Karalienės Universiteto Belfaste 
atstovo (prof. Savory) istorinė 
apžvalga būtų buvusi labai nau
dinga arba kad ji būtų padoriai 
prisidėjusi prie šio parlamento 
darbų. Visa, apie ką jis pasakojo, 
įvyko dar prieš tai, kai mes rusus 
priėmėm savo sąjungininkais. Mes 
juos priėmėm savo sąjungininkais 
gerai žinodami visa, kas buvo įvy
kę, ir tokiomis aplinkybėmis sta
čiai nepadoru iškasti senus prie
kaištus. Dievaži, šiandien su ru
sais rietis mes ir taip jau turim 
pakankamai priežasčių. Aš manau, 
kad yra esminių motyvų užimti 
kietą linija su rusais, ir dėl to aš 
savo nuomones niekad neslėpiau, 
bet mes savo bylos nesustiprin- 
sim iškasdami jau gražiai suvirš
kintus praeities įvykius. Man at
rodo, kad perdaug panėšėtų į Hit
lerio taktiką, jeigu norėtume ieš
koti ginčų su tais, su kuriais ilgo
kai ko draugiškiausiai sugyve
nom.

Baltus norim pas save turėti
Taip pasakęs dėl istorinio fo

no, aš manau, kad mes humaniš
kuoju požiūriu esam skolingi Eu
ropos tremtiniam (DP). Tai aukš
čiausios kokybės žmonių medžia
ga. Kiekvienas, lankęsis jų- stovy
klose, grįžęs pasakoja, jog stačiai 
neįtikima, kaip tie žmonės, gy
vendami klaikiose sąlygose, ne tik 
išliko padorūs, bet išlaikė ir savo 
kultūrinį gyvenimą. Tie žmonės 
tikrai būtų išganingas įnašas į 
mūsų gyventojus. Aš nejaučiu, 
kad tuo klausimu mūsų pažiūros 
būtų nevienodos, tačiau klaidinga 
būtų baltus parsigabenti čia, pas 
mus, tam, kad parodytume rusam, 
kokie jie avigalviai. Taip padary
ti nėra pagrindo. Tikrasis pagrin
das yra tas, kad baltai yra šau
nūs žmonės, kuriuos mes norim 
pas save turėti ir kurie gali duoti 
savo įnašą mūsų kultūrai“.

(E.)
(Bus daugiau)
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GANDAI IR TEISYBE APIE BALFA
Joks visuomeninis darbas negali 

išvengti kritikos, palankios ar 
nepalankios, dažnai visiškai ne
pamatuotos. O ką kalbėti apie 
šalpos darbą, kuris visur ir visa
da buvo ir yra labai sudėtingas 
ir be galo jautrus. Todėl visiškai 
nenuostabu, kad ir BALFo adre
su pasigirsta ir spaudoje pasiro
do vienas kitas balsas, nerodąs 
palankumo BALFo darbui ar or
ganizacijos vadovybei, o ypač pir
mininkui. Bet paskutiniu metu 
„Dirvoje“ ir „Vienybėje“ pasiro
dė ištraukos iš lietuvių tremtinių 
laikraščio „Varpo“ apie BALFo 
veiklą, kurios visiškai prasilenkia 
su faktais, ir todėl laikau savo 
pareiga į paskleistus gandus at
sakyti. Paleisti gandai kenkia ne 
kam kitam, tik patiems lietu
viams tremtiniams, kurių gėrovai 
BALFas įsteigtas ir vadovauja
mas.,

1. Apie atsiskaitymą
„Varpas“ parašė, kad, ienkyda- 

masis Europoje, esu davęs pinigų

Iš širdies galiu tvirtinti, kad 
BALFo vadovybei neteko nusi
vilti nė dėl vieno jos paskirto 
įgaliotinio veiklos. Visi jie savo 
pareigas eina ir atlieka sąžiningai 
ir uoliai.

Aišku, šalpos darbe nė vienas 
žmogus nepatiks visiems. Atsi
minkime, kad lietuviai tremtiniai 
baisių nelaimių ir neaiškaus ry
tojaus ir baimės yra taip 
ginti, jog niekas neįstengs 
sų pageidavimų ir reikalų 
kinti.

išvar- 
jų vi- 
paten-

Lankydamasis Europoje, lai- 
kiaus didžiausio taupumo. Nors - • 
BALFo valdyba buvo siūliusi 
pasiimti sekretorių, kuris atliktų 
kelionėje visą eilę techniškų dar
bų, bet nuo to atsisakiau, norė
damas sutaupyti kiek galima dau
giau BALFo lėšų.

Mano kelionė, įskaitant bilie
tus (lėktuvų, traukinių ir kt.), 
pragyvenimo (viešbučius, maistą) 
ir kitas būtinas išlaidas, atsiėjo 
tik pusę to, kiek atsieina žemiau
sio UNRRA. CARE ar kitų šal
pos organizacijų tarnautojų pana
ši kelionė. Mano kelionės išlaidų 
pilnas atsiskaitymas buvo pa
teiktas BALFo valdybai, kuri jį 
priėmė ir patvirtino.

4. Siuntų dalinimas
Priekaištas, kad BALFo siun

tos dalinamos šališkai, irgi vi
siškai be pagrindo. Čia turiu pa
sakyti, kad BALFo įgaliotiniai 
BALFo gėrybių neskirsto. Jie yra 
tik tarpininkai BALFo gėrybėms 
priimti ir perduoti, o jų skirsty
mą atlieka mišrios komisijos, ku
rias sudaro Lietuvos Raud. Kry
žiaus, Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės, studentijos ir profe
sūros išrinkti atstovai ir BALFo 
įgaliotinis. Gali būti, kad yra 
tremtinių, kurie nežino, kaip 
BALFo atsiųstos gėrybės dalina
mos, bet tremtinių organizacijos 
tai puikiai žino ir nėra padariu
sios jokių nepasitenkinimo pa
reiškimų.

Važinėjimai ir išlaidos
Prikišama man ir per didelis 

„važinėjimas“ ir kelionės išlai
dos ... Tiesa, važinėjau daug, bet 
BALFo valdyba siuntė mane ne 
vienoje vietoje sėdėti, o kiek ga
lima daugiau vietų ir šalių ap
lankyti, tiksliau lietuvių tremti
nių gyvenimą ir jų sąlygas pa
žinti, sudaryti palankesnes aplin
kybes jų būklei palengvinti, vesti 
derybas su karinėmis ir civilinė
mis įstaigomis ir pan. Jei būčiau 
sėdėjęs vienoje vietoje, aišku, 
būčiau susilaukęs daugiau prie-

6. Kenkia tremtiniams

Miincheno Raudonojo Kryžiaus mote rų komitetas svarsto lašinius, gautus 
iš BALFo. kurie bus paskirstyti tik tarp nedidelio skaičiaus sunkiai ser
gančių V. Rasiūno nuotr.

Vykdydami (sakymą, paskutini kartą 
klausomės lietuviškų garsų muzikos 

senojoje vietovėje — Indokinijoje 
St. Radavičiaus nuotr.

be jokių kvitų. Tai yra netiesa. 
Nesu davęs nė vieno BALFo cen
to niekam be pakvitavimo. Už 
kiekvieną įteiktą pašalpą esu kaištų. Per dešimt mėenesių kelio- 
paėmęs kvitą, ir visi pakvitavi- nėję dirbau be jokios pertraukos, 
mai yra BALFo centre. Tegu be atostogų.

»„Varpo“ redakcija ar kas kitas Vykau rūpintis ne atskirų as- 
nurodo bent vieną atsitikimą, kur menų, o visos tremtinių bendruo- 
aš būčiau davęs kam nors BALFo menės reikalais, todėl natūralu, 
piniginę pašalpą nepaėmęs kvito! kad galėjau nepatikti tiems as

menims. kurie laukė tik sau pa
galbos. Man rūpėjo visu interesai. 
Antra, man rūpėjo ištirti, kaip, 
galima taupiau* BALFo pašalpą 
sunaudoti, pasiekiant labiausiai 
jos reikalingus. BALFo valdyba 
pilnai pritarė rekomenduotiems 
pakeitimams Švedijoje, Šveicari
joje ir Italijoje, bet tai. žinoma, 
galėio nepatikti kai kuriems as
menims.

2. Rūpinimasis siuntomis
„Varpas“ daro priekaištą, kad 

aš nekreipęs dėmesio, kur eina 
BALFo siuntos. Tai irgi didžiau
sia netiesa.

Pagal UNRRA ir karo vadoy- 
bės susitarimus, BALFo daiktinės 
siuntos pradžioje turėjo būti per
duodamos per UNRRA. Nuvykęs 
Vokietijon, tuojau ėmiausi žygių 
išlaisvinti BALFo siuntas iš UN
RRA sandėlių ir perduoti tiesiog 
lietuviams tremtiniams. Dėl to 
teko daug kovoti. Vienur pasise
kė, kitur nepavyko. Pvz., iš UN
RRA sandėlio Hanau, gavęs vie
nos organizacijos sunkvežimį, pats 
atėmiau BALFo vaistų siuntą, o 
Mūnchene nepavyko išgelbėti 
Amerikos katalikų vyskupų at
siųstos didelės vaistų siuntos. 
Apie mano pastangas visas 
BALFo siuntas (drabužius, maistą, 
vaistus ir kt.) perduoti lietuviams 
gali paliudyti Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus vadovybė, su kuria 
glaudžiai bendradarbiavau, kiek 
tik leido mano veiklos sąlygos.

2. įgaliotinių parinkimas
Toliau sakoma, kad BALFo įga

liotiniai paskirti labai šališkai, iš 
vienos grupės ir pan. Nė 
vienos įgaliotinio nesu paskyręs. 
Aš tik parinkau kandidatus, 
įgaliotinius skyrė BALFo valdy
ba, su kuria visą laiką susisiek
davau oro paštu arba kablegra- 
momis.

Rinkdamas kandidatus įgalio
tinių pareigoms, nė vieno neklau
siau tikybinių, politinių ar kito
kių pažiūrų. Man svarbu buvo 
asmens tinkamumas įgaliotinio 
pareigoms, žinojimas kalbų, tu
rėjimas santykių su atsakingomis 
įstaigomis ir sugebėjimas šalpos 
darbe. Tik sugrįžęs Amerikon, iš
girdau apie įgaliotinių vienokias 
ar kitokias pažiūras. Man buvo 
svarbu, kad įgaliotiniai_ būtų ga
būs, sąžiningi ir patvarus asmens.

Mano giliu įsitikinimu, BALFo 
adresu skleidžiami gandai, ar jie 
kyla iš tremtinių, ar jų draugų, 
niekam kitam nepakenkia, kaip 
tik patiems lietuviams tremti
niams. BALFo darbe nieko slap
ta ar paslėpta nėra ... Kiekvieno 
laikraščio redakcija, gavusi nu
siskundimų ar įtarimo pareiški
mų, galėtų pirma pasiteirauti 
BALFo centre ir tik tada spręsti, 
ar nusiskundimai turi pagrindo 
ir ar verta jiems duoti savo laik
raščio skiltis, keliant savo visuo
menėje nepasitikėjimą ir abejin
gumą.

PVZ., neseniai „Vienybė“ pa
rašė vedamąjį straipsnį, ku
riame pareikšti priekaištai Ame
rikon naujai atvykusiems lietu
viams, kaltinant juos nenoru 
dirbti sunkesnį darbą ir pan. Sį 
straipsnnį persispausdino komu
nistinė spauda ir labiau išpūtė, 
smerkdama tremtinius, kaltinda
ma juos tinginiais ir norinčiais ir 
toliau iš pašalpos gyventi. Visa 
tai neatitinka tikrovei, nes atvy
kę tremtiniai visi dirba sunkiai, 
ir ne vienas neprašo jokios pašal
pos. Dauguma jų dirba visai ne 
tuos darbus, kuriems jie yra pasi
ruošę; pvz., yra rašytojų ir diplo
matinės tarnybos narių, kurie da
bar dirba ūkiuose ir dirbtuvėse; 
vienas buvęs profesorius, neseniai 
atvykęs, genėja miesto, medžių 
šakas; vienas žemės tvarkytojas 
dirba kaip daržininkais; buvęs 
mokesčių inspektorius dirba siu
vykloje; vienas aukštas karinin
kas dirba medicinos instrumentų 
dirbtuvėje ir t. t. Žodžiu, naujai 
atvykę lietuviai nieko neapsunki
no, niekam darbo neatėmė. Tad 
kam skleisti gandus, kurie tik su
darys kliūtis didesniam skaičiui 
lietuvių tremtinių įvažiuoti Ame
rikon?

Kun. Dr. Juozas B. Končius
BALF Pirmininkas

PREZ. TRUMANAS PASIRAŠĖ 
ĮSTATYMĄ, KURIUO JAV 

ĮSTOJA NARIU J IRO
Liepos mėn. 1 d. JAV prez. 

Trumanas pasirašė įstatymą, pa
gal kurį Jungtinės Amerikos Vals
tybės tampa Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos nariu. Ta 
proga jis pareiškė, kad IRO duos 
pasauliui naują viltį tikėti, 
nėra jokio klausimo, kurio 
galima bendradarbiaujant 
spręsti.

Pagal šį įstatymą JAV-bės įmoi 
kės IRO reikalams 73,5 milijono 
dolerių (S&S, 7. 2).

kad 
ne- 
iš-

KANADA „TINKAMI NAMAI“ 
DP APGYVENDINTI

Kanadiečių-baltiečių šalpos ko
miteto Europos sekretorius baro
nas Cecil Hahn Kanadą pavadi
no „tinkamais namais“ išvietin- 
tiems asmenims dėl jos geografi
nio panašumo į Europą.

Baronas Hahn pareiškė, kad 
vienintelis Europos pabėgėlių 
problemos sprendimas ^ra juos 
iškraustant iš Europas. Jis atvyko 
į Halifaxą laivu .,Aquitania“ bal- 
tiečių šalpos reikalais. (S&S, 7. 1).

UŽ STOVYKLŲ DIRBANTIEJI 
DP GALI IŠLAIKYTI DP STA

TUSĄ
Eucom (amerikiečių kariuome- 

’. nės vyr. štabas) praneša, kad iš- 
. vietintieji asmens, kurie išsikelia 

iš stovyklų mokytis ar dirbti, ga
li išlaikyti savo DP statusą, gau
dami specialius certifikatus.

Šie certifikatai bus įrodyti DP 
tinkamumą galimai emigracijai ir 
duos teisę grįžti į savo stovyklą 
baigus mokslą ar darbą.

Amerikiečių pareigūnai pareiš
kė, jog jie tiki, kad šis raštiškas 
užtikrinimas paskatins daugelį DP 
darbams išsikelti iš stovyklų. 
Certifikatai bus išduodami ka
rinių postų (military posts), kurių 
ribose yra stovykla.

* Naujasis patvarkymas netaiko
mas DP, kurie negyvena pripa
žintose stovyklose (S&S. 7. 1).

BRITAI PERIMA 
ATSAKOMYBĘ UŽ DP GLOBĄ 

Britų karinė valdžia, veikdama 
kaip Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos agentas, sutiko paimti 
visą atsakomybe už DP ir pabė
gėlių aprūpinimą britų zonoje. 
Atitinkamas susitarimas tarp bri
tų karinės valdžios ir IRO pasi
rašytas birželio mėn. 29 d.

Panašaus susitarimo tarp ame
rikiečių karinės valdžios ir IRO 
pasirašymo yra laukiama.

Susitarimą iš britų pusės pa
sirašė britų karinis gubernatorius 
sir Sholto Douglas ir IRO paren
giamosios komisijos sekretorius 
Arthur Altmeyer. IRO paskirs zo
nos direktorių ir tarnautojus pri
žiūrėti pabėgėlių ir DP aprūpi
nimą (S&S, 6. 30).

Rekordinis šuolis — 7,27 m.! Algimantas Kernius šiuo šuoliu Mūncbene pastatė naują Lietuvos rekordą

OLANDŲ GVAJANA PRIIMS DP
Olandų Gvajtmos parlamentas 7 

balsais prieš 5 nutarė priimti 
30.000 žydų DP (S&S, 6. 30).

KATALIKŲ VYSKUPAS BARA 
AMERIKOS MOTERŲ ORGANI
ZACIJA UŽ PRIEŠINIMĄSI DP 

ĮLEIDIMUI Į AMERIKĄ
Vyskupas James A. Griffin, 

Springfield, bara Amerikos Re
voliucijos Dukteris ir kitas orga
nizacijas. kurios priešinasi įsta
tymui įleisti DP i Ameriką. Ka
talikų šalpos konferencijoj vys
kupas pareiškė, kad vieninteliai 
Amerikos gyventojai, kurie galė
tų priešintis DP įleidimui, yra 
Amerikos indijonai. Visi kiti, kal
bėjo jis toliau, esame arba mes 
patys ar mūsų seneliai buvę iš-

' vietinti asmenys (S&S, 6. 28).

AUSTRALAI BALTUS VADINA 
LABAI PUIKIAIS ASMENIMIS

Australijos imigracijos ir in
formacijos ministeris A. A. Cal- 
veli atvyko j Londoną organi
zuoti įvažiavimą iš Europos į 
Australiją.

Antroj liepos pusėj Calvell lan
kysis Prancūzijoj, Belgijoj, Olan
dijoj, Vokietijoj, Danijoj ir Nor
vegijoj ištirti galimybėms surasti 
imigrantų ir įsteigti šiuose kraš
tuose imigracijos agentūras.

Vokietijoj Calvell pirmiausia 
nori susipažinti su 80.000 baltų iš- 
vietintų asmenų stovyklose, ypač 
britų zonoj. Daugelis šių baltų, 
kurie preliminariniame Australi
jos raporte vadinami kaip „labai 
puikūs žmonės“, nori išvykti į 
į Australiją (S&S, 6. 27).
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NUO PAVASARIO 38.900 DP 
GRIŽO NAMO

UNRRA išvietintu asmenų sky
riaus šefas Meyer Cohen pranešė, 
kad nuo pavasario 38.900 DP grį
žo namo. Dauguma jų buvo len
kai: iš kitų tautybių buvo tik 27 
asmens, įskaitant viena kalmuką, 
kuris iš amerikiečiu zonos grįžo 
į Rusiją. Cohen pranešė, kad 
UNRRA globoj dar yra 700.000 
DP.

OLANDAI VERBUOS DP DAR
BAMS PAS SAVE

Olandijos socialiniu reikalų mi
nisterija pranešė, kad liepos mėn. 
pabaigoj viena olandų komisija 
išvyks į amerikiečiu zoną Vokie
tijoj atrinkti DP. kurie nori at
vykti į Olandiją pagal nustatytą 
8.000 kvotą. Į šią kvotą įeina 
3.500 vyrų ir 4.500 moterų, ku
riems bus duota darbo anglių 
kasyklose, tekstilės fabrikuose, li
goninėse ir namų ūky (S&S, 6. 27).

„MES NEGALIM ATIDARYT KE
LIŲ DP-MS, KAI TŪKSTANČIAI 
MUSŲ PAČIŲ NĖRA APRŪPINTI"

Amerikos Moterų Klubų Gene
ralinė Federacija 556 balsais 
prieš 341 atmetė rezoliuciją už 
įleidimą kasmet 100.000 DP iš 
Europos į Ameriką. Rezoliucija 
buvo atmesta nežiūrint1“ Danijos 
delegates Margaret Jensen prašy
mo ją priimti. Ji susirinkimą pa
informavo, kaip Danija priėmė 
DP į savo kraštą, nežiūrint kad 
jai trūko maisto ir kuro. Jos kalba 
buvo pertraukta švilpimais ir plo
jimais. Ponia Poquita Kabeli pa
reiškė: ./Pūkštančiai mūsų vetera
nų rtegali rasti darbo. Kaip mes 
galim atidaryti kelius į mūsų 
kraštą, jei tūkstanūiai mūsų, pa
čiu nėra aprūpinti?“ Ponia Alves 
Long iš Columbijos pasiūlė pri
tarti tokiai rezoliucijai: „JAV rei
kalingos žmonių — šie žmonės 
kovojo už laisvę“ (S&S. 6. 27).

— „Žmogus, kurį užmušiau“ — 
A. L. Dramos Teatro naujo pasta
tymo premjera numatoma liepos 
18-tą d. Augsburge, lenkų sto
vyklos salėje.

— Lenkų ir ukrainiečių žurna
listų suvažiavimas, kuris įvyko bir
želio 15 Eppsteine, sutraukė didelį 
skaičių šių tautų žurnalistų. Suva
žiavimas' praėjo geroj nuotaikoj, 
buvo diskutuojama abi šalis in
teresuojančiais klausimais ir su
sitarta siekti tarpusavio bendra
darbiavimo.

— Lenkų rašytojų draugijos 
iniciatyva liepos pradžioje Stutt- 
garte įvyko visuotinis Vokietijoje 
gyvenančių lenkų rašytojų suva
žiavimas.

— Ukrainiečių profesorius J* 
Rusov su žmona Natalija yra 
pakviesti skaityti paskaitų į Mon- 
frealio universitetą.

— Ukrainiečių meno paroda, 
kurioi dalyvauja 25 jų meninin
kai, išstatę 175 kūrinius, yra ati
daryta Berchtesgadene.

— Esperanto kalbai 60 metų. 
Ją sukūrė Varšuvos gydytojas Dr. 
Zamenhofas. Pažymėtina, kad 
vienas iš pirmųjų esperantinin
kų buvo prof. Jakštas-Dambraus- 
k^s. Tarp daugelio kitu pasauli
nės kalbos projektų tik Esperanto 
plačiai pasklido po pasauli ir pri
gijo. Nacių Vokietijoje ši kalba 
buvo uždrausta, bet dabartinėj 
Vokietijoj esperatininkų skaičius 
vėl smarkiai auga.

— Mūncheno Universitetas krei
pėsi i visas Vokietijos mokvklas, 
bibliotekas, seminarus, institutus, 
akademikus ir šiaip knygos drau
gus, prašydamas padėti atstatyti 
sunaikintą jo biblioteką.

— Prancūzu kultūros lyga Mūn- 
chene. norėdama vokiečius supa
žindinti su iki šiol jiems mažai 
pažįstama naująja prancūzu mu
zika. buvn sumojusi koncertą, 
kuriame pianistas Emst von Le- 
ehenfeld atliko kplis prancūzų 
impresionistu veikalus.

— „Šveicarų knygos pagalba“ 
numato Vokietijos amerikiečiu 
zonos universitetams paaukoti 
Įvairaus pobūdžio knygų 50.000 
šveicaru franku sumoie.

— Mūncheno Universitetas 
šventė 475 savo veikimo metus. 
Universitetas buvo ikurtas 1472. 
VI. 26 Ingolstadte. 1800 m. buvo 
perkeltas į Landshutą, 1826 m. į> 
Miincheną.

— Tan>ia"*<nk rašytojų ir 
kompozitorių XIV kongresas įvy
ko birželio 23 d. Londone. Dalv- 
vavo 50 atstovu iš 30 valstybių. 
Tain nat buvo atstovaujama ir 
Vokietija.

— Onera apie Koperniką, di- 
dįjį astronomą yra rašoma šių/ 
dienu vokiečių kompozitoriaus 
Paul Hindemith.

— Bavarijos studentai, kurie 
priklauso CSV, jteikė savo švie
timo ministerijai rezoliuciją, ku

rioj prašo, kad ne bavarų stud, 
skaičius būtų sumažintas iki 20%. 
Pateikti skaičiai rodo, kad iš 
23910 žiemos semestre studijavu
sių studentų 8566 buvo ne bava
rai, nors vokiečiai pabėgėliai bu
vo skaitomi į bavarų skaičių. Mi- 
nisteris Dr. Hundhammer savo 
atsakymo dar nepranešė.

Naujos knygos
VOKIEČIŲ KALBOS VADOVĖ

LIS mokyklai ir pačiam mokytis. 
Paruošė J. Paškevičius, Mūnche- 
nas 1947. Išleido ir V.A.P. Šulai- 
čiai. 176, psl. Kaina 12 RM.

Autorius nelabai atsargus skir
damas šį vadovėlį mokyklai ir pa
čiam mokytis. Pažiūrėję kiek 
arčiau, pastebėsime, kad šio vado
vėlio turinys netinka mokyklai, p 
išviršine forma, be vokiško teksto 
vertimų, paaiškinimų, pratybinių 
sakinėlių ir fonetinio įvado, ne
bus naudingas pačiam mokytis. 
Wolfhart Klee ir Magda Gerken, 
kuriais autorius ištisai, be jokių 
pakeitimų, pasinaudojo, paruošė 
šį vadovėlį suaugusiųjų kursams. 
Taip, tik suaugusiųjų kursams 
arba, dar tiksliau sakant, suau
gusiųjų kursų mokytojui. Jeigu 
pas mus tokių kursų nėra, tai kam 
leisti tokią knygą? Gal būt, kad 
autoriui patiko 'ji labai, o gal kad 
neturėjo kitos. Bet tai dar nereiš
kia, kad ji tinkama visiems ga
lams.

Ruošiant knygą, reikia turėti 
aiškų tikslą. Tikslas gali būti tik 
vienas: arba pačiam mokytis, arba 
mokyklai. Ir vieną ar kitą tikslą 
turint galvoj, reikėtų remtis lie
tuviu kalbos dvasia, tai reiškia, iš 
pradžių parinkti lietuviui artimas 
sakinio konstrukcijas ir žodžius ir 
palaipsniui pereiti į germanizmų 
labirintą. Ne tik su sakiniais, bet 
ir su atskirais žodžiais reikėtų 
elgtis atsargiau. Šioj knygoj pir
moj pamokoj pasitaiko žodelytis 
„doch", kuris gyvoj kalboj labai 
dažnai vartojamas, bet mūsų žmo
gui iš pradžių daug sudaro, sun
kumu. net tik vartojimo atžvilgiu, 
bet ir tarimo. Ir autorius, vers
damas „tačiau, juk”, jo, reikšmės 
šiuo atveju nepataikė. „Der Hut 
ist doch weiss" vargu ar galime 
versti „skrybėlė tačiau balta", o 
reikėtų „skrybėlė gi balta".

Šiuo vadovėliu autorius mažai 
padės mūsų jaunimui. Be gero vo
kiečių kalbos žinovo mokiniai ne 
tik kankinsis, bet dar net ir bus 
klaidinami.

Pagaliau dar norėtųsi pabrėžti, 
kad mokyklinės knygos per bran
gios. 12 RM už šitą vadovėlį at
rodo lyg ir lupikavimas.

Atsitiktinai turiu tą patį vado
vėlį vokiečių išleistą už 2.60 RM. 
Vadinas, beveik penkis kartus 
daugiau drįstame lupti iš savo 
mokinių. V. P.

NANKINGAS. Kinijos vyriausybės 
pareigūnai Nankinge oficialiai tvir
tina, kad Rusija atvirai remia kinų 
komunistų kariuomenę Mandžiūrijoj. 
Pranešama, kad Rusija paruošė 600.000 
komunistų vyrų Mandžiūrijoj ir di
deli kariuomenės skaičiai yra dar 
ruošiami Daireno ir Port Artūro sri
tyse. Taip pat nurodama, kad Rusija 
komunistams davė 151 lėktuvą, 155 
tankus, šarvuočius ir 787 dideles pa
trankas (S &S, 6. 27).

VAŠINGTONAS. Bernardas Baru- 
chas kaltina Rusiją, kad ji veda 
„šaltą karą“, prieš Jungtines Ameri
kos Valstybės, siekdama sukelti vi
daus neramumų, bet ginkluotas kon
fliktas tarp šių dviejų tautų dar esą 
nesudaro tiesioginės grasmės. Jis pa
tiekė 16 punktų programą ūkiškai pa
siruošti taikos sutvirtinimui. Žymioj 
vietoj yra įtrauktas visuotinis karinis 
pasiruošimas. Taip pat jis pasiūlė 
planą kaip programos minimumą, ku
ris turėtų pradėti veikti, jei karas 
prasidėtų. Čia yra numatytas darbo 
ir karo prievolės įstatymas, pagal 
kurį visi vyrai ir moterys turėtų 
būti mobilizuoti ir visos profesijos 
bei visa pramonė pajungta karo rei
kalams. Baruchas taip pat remia prez. 
Trumano planą suvienodinti Vakarų 
pusrutulio valstybių apmokymą ir ap
ginklavimą (S &S, 6. 27).

VAŠINGTONAS. Buvęs JAV Aukš
čiausio Teismo teisėjas Owen J. Ro
berts pareiškė, kad karinis silpnu
mas Jungtines Amerikos Valstybes 
veda per „glostymą“ į trečią pasau
linį karą. Ragindamas Kongresą pri
imti visuotinio karinio paruošimo 
įstatymą, Roberts pasakė, kad „pa
saulio reikalai artinasi prie krizės", 
o „Jungtinių Amerikos Valstybių ka
rinis sį'pnumas paskubina šios krizės 
prisiartinimą". (S & S, 8. 28).

VAŠINGTONAS. Gen. D. D. Eisen- 
howeris Senato pakomisėje pareiškė, 
kad Karo Departamentas flenumato 
karo „galimumo“ per sekančius dvy
lika mėnesių, tačiau kariuomenės va
dai neturi visiškai paneigti tokios 
galimybės. Jis nurodė, kad JAV ka
riuomenė pirmumo atžvilgiu stovi po 
sovietų kariuomenės. Taip pat JAV 

giedojimu, Tėvo V. Gutausko, S. J., 
vestomis rekolekcijomis bei Didžiojo 
Ketvirtadienio bendra Sv. Komunija, 
kurioje dalyvavo_ 90% tikinčiųjų. Ve
lykų karstą rūpestingos daugelio 
rankos paruošė taip, kad žmogus įė
jęs užmiršdavai, jog stovi ne Lietu
vos gražiai išpuoštoj provincijos ba
žnyčioj. Aukštai iškelta nuostabiai 
švitėjo Dekano rūpesčiu įgyta, die
vadirbio Saučiullo darbo medinė mon
strancija.

Taip nejučiomis laikas pereina į 
gegužį — tą romantiškiausią Marijos 
garbei skirta mėnesį. Ir į kiekviena 
vakarą čia giedamas pamaldas stovy
klos gyventojas sudėjo ne tik reli
ginį, bet ir žmogišką pavasarinį gra
žųjį širdies ilgesį. — Gegužės 4 baž
nyčioje pagerbiama Motina. Ir vė
liau prasideda tokimame Lietuvos 
provincijos užkampyje pažįstama nu
otaika: laukiama Sekminėms atvyk
stant Vyskupo. Tada turėtų būti paš
ventintas ir stovyklos kryžius — ko
plytėlė, brolių Saučiulių darbas. Kry
žius pastatomas aikštėje prie vėliavos 
stiebo ir iš visur matomas. Tačiau 
vyskupas neatvyko, ir, šalia pačių

VIENOS PARAPIJOS RELIGINIO 
GYVENIMO KRONIKA

SPAKENBERGAS — Lietuvių reli
ginis gyvenimas tremtyje turi labai 
savotišką pobūdį. Apaštalų Sosto De- 
legatūra Lietuviams, keletas vysku
pų, nemažas skaičius kunigų — įga
lina keliasdešimčiai tūkstančių tikin
čiųjų suteikti religinius patarnavimus 
ne blogiau, kaip Lietuvoj, ir nepa
lyginamai laisviau negu ten dabar.

Lietuvių religinis budrumas dabar 
yra stipresnis, negu bet’ kada. Sitai 
mes stebime ir savo parapijoje — 
Spakenberge.

Viena iš didžiausių lietuvių stovy
klų Anglų zonoje, ji turi katalikų 
apie 1 000, kuriems vadovauja klebo
nas, Schleswigo-Holsteino dekanas, 
kun. Vikt. Dabašius (Dabašinskas). 
Jam talkininkauja gimnazijos kape
lionas kun. Ant. Sabas ir kun. Vacį. 
Sarka.

Iš garažo pertvarkyta bažnyčia — 
gana didelė — šventadieniais prisi
pildo tikinčiųjų. V. Augustino įruo
štas lietuviško atspalvio altorius, ir 
antrasis, atsivežtas persikėlusių čia 
Schwarzenbeko lietuvių. — dailininko 
Kasiulio darbo paveikslas; tautiniais 
raštais išsiūtu kilimu užklota sakyk-
la, dali. A. Puidos pieštas Sv. Kazi
mieras; nežinomo lietuvio kario ka
pas bažnyčios kampe — visa šita 
padaro, kad žmogus nejaučia ank
stesnės šios vietos paskirties, kad ne
junta cemento grindų ir šaltų sienų. 
Štai todėl ir praeitos žiemos didelių 
šalčių metu nebijota čia ateiti pasi
melsti. Prie netikrų vargonų gražiai 
gieda choras, vadovaujamas chorve
džio V. Verikalčio arba teisėjo A. 
Rimkevičiaus ir kartais studento V. 
Janevičiaus. Prieš didesnes šventes 
chorą paruošia Edmundsthalio sana
torijoj beslgydąs muzikas Valteris 
Banaitis.

Jokios atmintinos lietuvių ar Baž
nyčios dienos nepraėjo čia nepami
nėtos. Trumpai peržvelgsime keletą 
datų — pradedant nuo p. m. lapkri
čio mėn., kai lankėsi čia Apaštalų 
Sosto Delegatas Lietuviams Jo Pra
kilnybė kan. F. Kapočius, ypatingai 
jautriai besirūpinąs visais dvasiniais 
ir tautiniais lietuvių tremtinių reika
lais, suradęs laiko pakalbėti su moks
leiviais ir atlankyti Edmundsthalio 
sanatorijos lietuvius. Kalėdos buvo 
sulauktos su V. Banaičio harmonizu
otomis giesmėmis. Ir Vasario 16, ir 
kovo 10 — protesto diena' — buvo iš
kilmingai bažnyčioje minima. Tačiau 
ypatingai gyvas religinis pakilimas, 
tebesltęsiąs iki šiol, prasidėjo gavė
nioje, su jautriu graudžių verksmų 

kariuomenė yra skystai išblaškyta 
po pasaulį ir daugumoj susideda iš 
jaunų ir neprityrusių savanorių. Jis 
pabrėžė, kad pasaulio reikalai tebe
tvarkomi „ karinės jėgos pavėsy". 
Gen. Eisenhoweris prašė Senatą pas
kirti kai kurias Atstovų Rūmų nu
brauktas sumas iš kariuomenės biu
džeto, pažymėdamas, kad šie suma
žinimai yra „nepaprastai rizikingi“ 
(S & S, 6. 29).

ČIKAGA. Čikagos universiteto sekre
torius Robert Hutchins, kuris dirbo 
prie atominės bombos, pareiškė, kad 
Amerika dabar turi pakankamai, 
„naujų ir patobulintų“ bombų, kad 
galėtų sugriauti visus didesnius pa
saulio miestus. (S & S, 6. 29).

VAŠINGTONAS. Buvęs Aukščiausio 
Teismo teisėjas Owen J. Roberts pa
reiškė Įsitikinimą, kad Rusija pasi
gamins atominę bombą 1948 ar 1949 
metais vėliausiai. Kalbėdamas Atsto
vų Rūmų karinės tarnybos komisijoj 
dėl visuotinės karinės prievolės įvedi
mo jis pažymėjo, kad šiandien pasau
lio padėtis yra „žymiai pavojinges
nė“ negu 1939 metais. Karinio apmo
kymo programos atidėjimas , esą , 
„veda mus nesulaikomai prie trečio 
pasaulinio karo“. (S & S, 6. 29).

PRINCETON. Prof. Albertas Ein
šteinas ir grupė mokslininkų pareiš
kė, kad Jungtinėms Tautoms nepa
vyko sudaryti atomo kontrolės plano 
ir įspėjo, kad visiškai pribrendęs 
atominis karas gali prasidėti laike 
afsuonerių metų. Sovietų Sąjunga 
masiškai pradės gaminti atomines 
bombas 1955 metais. Jie pareiškė: 
„Kai dviejų pasaulį padalinusių blo
kų, bus prikrauti atominių bombų 
sandėliai ilgiau išlaikyti taiką bus 
nebeįmanoma“. (S & S, 6. 30).

VAŠINGTONAS. Oficialiai praneša
ma, kad JAV ir Kanada netrukus 
paskelbs bendrus arktinius manevrus 
ateinančiai žiemai pasiruošti galimai 
transpoliarinei atakai. Alaskos plen
tas per Kanadą bus atidarytas JAV 
naudojimui. Abidvi valstybės yra įsi
tikinusios, kad didžiausias ir pirma
sis bet kokio priešo tikslas bus iš 
oro užpulti gyvybiškai svarbias pra
monės sritis prie Atlanto ir Didžiųjų 
Ežerų. (S & S, 7. 1).

NANKINGAS. Du Kinijos vyriausy
bės nariai po penkių valandų posė
džio su gen. Ciankaišeku nutarė pas
kelbti pilną vyrų ir lėšų mobiliza
ciją totaliniam karui su komunistais. 
Sulkmenos apie mobilizaciją yra šykš
čios, bet vienu iš pirmųjų žingnių 
laikoma kariuomenės suliejimas su 
San Min Chu Yi pašiau karine jau
nimo organizacija. Visuotinė mobili
zacija, atrodo, yra daugiau įsitempi
mo ženklas, nes Kinija jau senai ka
riauna visu .pajėgumu. Vienas vy
riausybės narys pareiškė: „Tai tik 
reiškia, kad mes nusimauname pirš
tines ir nuo šiol komunistus mušime 
be atodairos". (S & S, 7. 2).

Pereitame „Žiburių“ numeryje bu
vom paskelbę apie naują Lietuvos 
rekordinę pasekmę šuolyje į tolį 7,27 
m. pasiektą Alg. Kerniaus per tarp- 
klubines Mūcheno V.f.L. Frankfurto 
Eintrachto lengv. atl. rungtynes. Ka
dangi minimoji pasekmė yra pasie
kusi tarptautinio masto, tad norime 
sporto bičiulius supažindinti arčiau 
su rekordinės pasekmės savininku 
Alg. Kernium ir šio šuolio istorija.

Alg. Kernius, dabartinis Mūncheno 
gimn. kūno kultūras mokytojas, spor
to visuomenei yra pažįstamas iš Lie
tuvos, kaip šuolininkas. Būdamas. 
v:d. Gimnazijoje, Klaipėdoje, 14 m. 
amžiaus pirmą kartą dalyvauja gim- 

Sekminių pakilimo, šią šventę pa
puošia tik vienas ypatingas dalykas: 
pirmoji vaikų Sv. Komunija. Jai vai
kučius paruošia kun. V. Šarka, ypa
tingas mažųjų bičiulis. Birželio 5 — 
Devintinių procesija — yra iškil
minga eisena per visą stovyklą. Pas
kutinei evangelijai apsistojama prie 
naujojo stovyklos kryžiaus, kurį šitą 
momentą pašventina dekanas kun. 
Vikt. Dabašius. Savo žodyje jis nu
sako mūsų tautos kryžiaus kelius, 
kuriuose mes paliekame krikščiony
bės ir savo ištvermės simbolius pa
sauliui. Jis perskaito Ir Juozo Kru- 
mino šiai dienai rašytą eilėraštį, o 
V. Banaičio vedamas choras sugieda 
jo kompozicijos Kryžiaus giesmę.

Birželio 14 dieną už mūsų žuvu
sius visose pasaulio šalyse atlaikomos 
iškilmingos gedulo pamaldos. Birželio 
15 sulaukiame J. E. vyskupo V. Pa- 
dolskio. Iškilmingas sutikimas — Vys
kupo celebruojama suma, jo turinin
gas pamokslas ir dideliam skaičiui 
suteiktas sutvirtinimo sakramentas 
lyg atbaigia dienos iškilmę baž
nyčioje. Vėliau stovyklos salėje visų 
pabaltiečių rimties dienos minėjimas, 
į kurį atsilanko ir J. E. Vyskupas. 
Ir iš salės — .pabaltiėčių eisena į 
smėlėtas jaukias naujas Geesthachto 
kapines, kurių dalis pavesta pabal- 
tiečiams. Ten pastatytas visų trijų 
tautų įnirusiems pagerbti paminklas; 
jį pašventina dekanas kun. V. Daba
šius, dalyvaujant ir evangelikų lie
tuvių ir latvių kunigams.

Kitą dieną J. E. Vyskupas atsilankė 
gimnazijoje, kur pasakė moksleiviams 
žodį

Išvykstantieji į Angliją ar Kanadą, 
kiekviena grupė yra palydima mi- 
šiomis ir kitais religiniais patarnavi
mais. — Taip pat stovyklos dvasinin
ką! aptarnauja Edmundsthalio TBC 
sanatoriją, Hamburgo ligonines, Ham
burgo uostų laivuose gyvenančius lie
tuvius bei pavieniai \ išsibarsčiusius 
po - didmiestį.

Reikia priminti, kad prie bažnyčios 
papuošimo ir priežiūros, be „tikro 
lietuviško“ zakristijono B. Mikalaus
ko, labai daug prisideda ir bažnyčios 
komiteto nariai F. Manelienė, K. 
Mikšys, Bitlierius ir kt. Labai uoliai 
ir rūpestingai apšvietimu rūpinasi 

• Karia. Mykolas Norgėla.

KEMPTENAS. — Rimties dienų pro
ga Kemptene gyveną pabaltiečiai bir
želio 15 bendrame gausingame susirin
kime priėmė rezoliuciją dėl Pabaltijo 
tautų laisvės. Kalbėjo atskirų tauty
bių komitetų pirmininkai. Iškelta tri
jų kaimyninių tautų bendradarbia
vimo svarba. Per religinį -koncertą, 
įvykusį birželio 14 d., programą at
liko muz. Ajmono vadovaujamas an
samblis ir solistės Radzevičiūtė, Ar- 
monienė ir Daugėlienė. Rimties dienų 
pabaigoje, birželio 22 d., kolonijos 
skautų rūpesčiu stovyklos kieme bu
vo pastatytas ir pašventintas kuklus 
beržinis kryžius. Svetinimo apeigas 
atliko prof. kan. Meškauskas. Pasta-
tydinimo aktą paskaitė skautė E. 
Skladaitytė, o į susirinkusiuosius pa
kalbėjo A. Radžius — skautų vardu 
Ir P. Sopaga — komiteto vardu. Per 
klebono kun. Stanevičiaus atlaikytas 
pamaldas turiningą pamokslą apie 
teisingumo ir kryžiaus gražinimą į 
pasaulį pasakė kun. J. Panavas.

— Birželio 24 d. kempteniečiams 
deklamacijomis, dainavimu ir šokiais 
pasirodė Mūncheno menininkai Dau
guvietytė, Pupėnaitė ir Kepalaitė su 
Modzeliausku.

— Birželio 29 d. apstus kolonijos
vaikučių būrelis priėjo prie pirmo
sios komunijos. Taip pat buvo pa
krikštyta vienos kolonijos šeimos 
paūgėjusi dukrelė. K. Da.

ANSBACHAS. — Nuo š. m. gegužės 
22 dienos Ansbache veikla fotografi
jos kursai. Kursus suruošė ir jiems 
vadovauja fotografas J. Gaidys. Juos 
lanko per 20 lietuvių. Atitinkamos 
fotografijos pamokos spausdinamos 
šapirografu, o praktiškai dirbama pa- 
v/ljone, ore ir laboratorijose.

Be to, fotografijoj, naudodamiesi 
dirbančiųjų teisėmis, kaip mokiniai, 
dirba 2 asmeny: 1 lietuvis ir 1 latvis. 
Fotografija turi įsirengusi erdvas la
boratorijas bei patenkinamą pavil
joną ir planuoja priimti daugiau mo
kinių dirbančiais.

Fotografijos tikslas yra greit ir 
gerai apmokyti didesnį skaičių lietu
vių, kurie ateityj galėtų verstis foto
grafijos amatu.

kos varžybose, kuriose šuolyje į 
aukštį pasiekia 1.40. Jaunajam Ker
niui pirmasis pasirodymas ir laimė
jimas buvo paskatinimas tolimesniam 
darbui. Tačiau puikiomis Klaipėdos 
gimnazijos sporto sąlygomis (V. D. 
Gimn. kūno kultūra buvo pastatyta 
ypatingai aukštai) neilgai teko nau
dotis nes mums gdrai atmenami poli
tiniai įvykiai privertė lietuvius iš 
Klaipėdos trauktis. Alg. Kernius su 
šeima atsiranda Kaime. Čia jį ma
tome jau Kauno valstybiniame sta
dione. 1939 m. Kernius pirmą kartą 
patenka į mūsų tautines spalvas 
ginančios rinktinės sąstatą, kaip at
sarginis ir vyksta į Varšuvą. Tačiau
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distrikto pirmenybes, šiemet Kernius rą, kur Vinča buvo minimas kaip Pa- 
pradeda sezoną per pietų Bavarijos baltijo meisteris — Lietuva.
pirmenybes su 6.75 m. T tnir Vinča

Nauja rekordinė pasekmė pasiekta 
prie gražaus, ramaus oro, MUnchene. 

____ t_______  ____ ____ ___ _______  Jau pirmu šuoliu pasiekiama 6.99 
per tarpmiestinės Kaunas — Maskva antras šuoliš — 6.97; trečias perženg- 
lengv. afl. varžybas Kernius peršoka tas. Kadangi tarpklubinėse varžybose 
1.85. Tai geriausia jo asmeninė šuolio vertiniami 3 šuoliai iš kurių vedami 
( aukštį paseknė. Besikaitalioją poli- nugalėtojai, o esant gerom pasekmėm 
tiniai vėjai Lietuvoje, trukdė spor- Frankfurtas pakvietė Mūncheno 
to vystymąsi platesniu mastu. Toliau lengvaatlečius pagerinimui pasekmių 
ir Kernius neteko progos pasireikšti be konkurencijos dar 3 šuoliams, 
didesnėse rungtynėse.__________________Kernius jau pirmuoju šuoliu užfiska-

Besitraukiąs frontas atbloškė mus yo rekordinę pasekmę 7.27 m., an- 
tremtln. Pasikeltus sąlygoms Ir susi- ‘Pll peržengs, trečias - 7.00 m. su 
darius galimybėms mūsų kultūriniam ,Ker,n us , yr,a ,A?ntrS ?
gyvenimui plėtotis, atkuto Ir sport- Vokietijos geriausiųjų lentelėje. Pir
ininkai. Kernius įradėjo dalyvauti mauja Luther (Hamburgas) su 7.38 m. 

,DP rengiamose rungtynėse, šokinėti Nesant kompetentingų Lietuvos 
į tolį pradėjo tik pernai, per DP Kūno Kultūros įstaigų tremtyje, ku- 
MUncheno lengv. atl. pirmenybes, rios galėtų pripažinti Kerniui naują 
šiose pirmenybėse buvo kviestas pasekmę Lietuvos rekordu, Bavarijos 
dalyvauti Supronas, bet Šiam neat- vyriausioji sporto sąjunga pasiūlė su- 
vykus Kernius patsai pirmą kartą daryti ir sudarė protokolą pagal tarp- 
bando. Bandymas pavyko — 6.60 m. tautinės lengv. atl. mėgėjų sąjungos 
Pasekmė, paskatino bandyti toliau; nuostatus, kad grįžus tėvynėn, galė- 
Hhnau įvykusiose varžybose jau 6.66. tume šį naująjį rekordą įteisinti. Bai- 
Toliau seka II-Baltijos Tautų spor- giant reikia pasakyti kad ši pasekfnė 
to šventė, kurioje Kernius po Su- Vra VPač iškeltina nes Ją padaryti 
prono yra pirmas su 6-74 m. Čia Jis Prie, dabartinių gyvenimo sąlygų yra 
dar pasirodo kaip puikus šuolinin- sunku. Paties A. Kerniaus tvirtinimu 
kas į aukštį pasekme 1.80 m. Tik tai 8alima buvo pasiekti tik slstema- 
gaila, kad tai paskutinis jo pasirody- ^ingu darbu susilaikant nuo rūkymo 
mas į aukštį, nes Kernius pasiryžta *r gėrimo. "
dirbti tik šuolyje į tolį. Paskutinė Linkime Kerniui ir toliau tlnka- 
pernai metų šuolio į tolį pasekmė mai reprezentuoti lietuvio sportinin- 
yra 6.85 m. peršokta per 5 UNRRA ko vardą svetimame krašte. V. A.

jau tais pačiais metais dalyvauja 
kaip aktyvus lengv. atlet. rinktinės 
dalyvis per Pabaltijo turnyrą Kaune 
šokdamas į aukštį ir pastatydamas 
naują Lietuvos juniorų šuolio į 
aukštį rekordą 1.80 m. 1940 m. Kaune

Žaidynės pravestos dviejų minusų 
sistema. Ir taip vyrų vienete baig
mėje susitiko Smolinskas (turis vie
ną minusą), pusfinalyje įveikęs Ku
dabą, ir iš kitos pusės einąs be pra
laimėjimo Mičiulis, kuris Smolinską 
kvartfinalyje Įveikė 21:15, 10:21, 21:19. 
Sį syk| Smolinskas prieš Mičiulį pa
lyginti lengvai laimėjo — 3:1. Turė
dami po vieną minusą, jie dar kartą 
turėjo sužaisti ir šį sykį; Mičiulis, 
teparodęs didesnį pasipriešinimą ant
rame ir trečiame setuose, pralaimėjo 
Smolinskui pasekme 15:21, 22:20, 20:22, 
12:21.

Moterų vienetą laimėjo Cenkutė 
Aid., kuri pusfinalyje pralaimėjo Vai- 
lokaltytel, tačiau, perėjusi į minusų

DEL SPORTO ŽINIŲ BEI PASTABU

Laisvo stiliaus imtynėse, kur Vinča 
iškovojo I-ąją vietą, galutinis 7-tukas 
atrodė šiaip: vokiečiai Baumann (Vo
kietijos meisteris), Walloschke, West- 
fal, Jansing, du vengrai L. Nagy ir B. 
Nagy (pastarasis Vengrijos meisteris) 
ir lietuvis Vinča.

Čia be pralaimėjimų ėję vokietis 
Baumann ir lietuvis J. Vinča susitiko 
lemiamoj kovoj, kurią sekė per 4 000 
žiūrovų. Vinča tą dieną buvo geroj 
formoj ir, iki 21 min. pavaikęs po 
ringą savo priešą, jį galutinai „pa
guldė". Reikia pažymėti, kad laisvo 
stiliaus imtynėse yra leidžiami visi 
ėmimai, Išskyrus kandžiojimą ir akių 4
badymą. Šios imtynės (laisvo stiliaus) grupę, laimi prieš Baranauskaitę ir 
Vinčai yra „arčiau širdies“, nes Jis finale Vėl susitinka su gerai puolan- 
dalyvavęs ir graikų-romėnų stiliaus Cla vailokaityte. Sį sykį Cenkutė 
pirmenybėse, kurios yra labiau taisy- ---------- ----- ........ ..
klėrųis suvaržytos, dažnai užsimirš
davo ir pereidavo prie laisvo stiliaus, 
užką tekdavo kiek nukentėti ilgais 
vokiečių „pful“ šaukimais.

Tačiau, nežiūrint to, . Vinča ir čia 
gražiai pasirodė, užėmęs iš 20 daly
vių 6 vietą. Graikų-romėnų stiliaus 
USA zonos pirmenybėse galutinė pa
dėtis atrodo taip : 1) Walloschke (Vok.) 
Sasorški (Lenkija), 3) B. Nagy (Ven- 

1 grlja), 4) Kaiser (Vok.) 5) Jansing 
’ (Vok.) ir 6) Vinča (Lietuva).
' Po turnyro Vinčai, kaip laimėju

siam USA zonos lasvo stiliaus pirme
nybėse I—ą vietą, buvo įteikta daug 
dovanų, lygiai iš vokiečiu imtlninkų

, Sąjungos, lygiai ir iš gausios Augs
burgo lietuvių kolonijos. Linkime 
Vinčai meisterio vardą išlaikyti ilgus 
metus! K. Br.

Štai Scheinfeldas ėmėsi iniciatyvos 
organizuoti savo L.T.B. ribose esan
čius sporto klubus į apygardą.

— Mūsų žymusis sportininkas Z. 
Puzinauskas šio mėnesio vidupyje 
išvyksta į Oslo (Norvegijoje) daly
vauti YMCA-os atsovų konferencijo
je.. Kelionėje išbus maždaug mėnesį 
laiko.

PRANEŠIMAS
VISIEMS SPORTO KLUBAMS

L. T. B. Vokietijoje lengvosios at
letikos pirmenybės įvyks š. m. rug- 
piūčio mėn. 9 — 10 d. d. Rosenheime.

Sekant mūsų laikraščių sporto ži
nias, paskutiniuose numeriuose ypač 
krito į akis sporto žinios bei pasta
bos, pasirašytos p. Ck„ daugumoje 
liečiančios krepšinio žaidynes Schein- 
felde.

Malonu,- kad atsiranda žmonių, 
aprašinėjančių sportinį gyvenimą ne 
vien pažymint tik sausas pasekmes, 
bet ir paliečiant gerąsias bei blogą
sias puseš, tik žiųoma, jei visa tai 
atliekama objektyviai. Deja, šį kartą 
p. Ck. pamiršo žurnalisto pareigą ir 
į žaidynes pažvelgė gal net per
daug subjektyviai. Iš visų jų straips
nių, spausdintų keliuose laikraščiuose 
o viename net keletą kartų, išplau
kia labai aiškūs du p. Ck. tikslai: a) 
iškelti Tūbingeno ASK Vyties ko
mandą (joje, kaip teko patirti, žai
džia ir pats p. Ck.), kitoms .koman
doms prikišant daugybes trūkumų; b) 
nuplėšti garbę žaidynių rengėjams, —.------- «-------------.— ___ , ____
(dėjusiems tiek daug darbo bei pas- sija sušaukė posėdi iš 8 žmonių prieš 
tangų ir taip puikiai suruoštiems '*—’*-------------- ------- ---- .. . ---- . .
jau antras žaidynes, iki šiol, manau, 
visų žiūrovų ir žaidėjų nuomone, ne
turinčias lygių.

Siekdamas pirmojo tikslo, p. Ck. 
pradeda nuo Kovo. Ir štai: Kovo sti
prybė yra sparta ir geri mėtymai, 
tačiau kokių nors išmanlngesnių de
rinių, stiliaus bei išbaigtumo nema- 
tyti-tai dar ateities dalykas; reikia 
tikėti, kad Kovas, noriai dirbdamas, 
pažangės (Z. Nr. 24). Kiek teko ma
tyti Kovo rungtynių, tai drąsiai galiu 
tvirtinti, kad Kovas vienintelė lietu
vių komanda, kuri vartoja išmanin
gus derinius ar bent stengiasi prie 
to eiti. Tegu tik p. Ck. prisimena 
paskutiniųjų Kovo — ASK Vyties 
rungtynių pirmąjį kėlinį. Silpnybių 
turi kiekviena komanda, tačiau šiuo 
atveju nelabai į jas pataikyta. Ko-

kaip buvo tvarkomas dovanų paskir
stymas. Ir štai: buvo sudaryta iš 
dviejų žmonių dovanų parengimo 
komisija, kurios tikslas apdo
vanoti tik tris pirmąsias vietas. Ta
čiau prieš pat žaidynes atsirado ne
maža dovanų, kurios jau turėjo savo 
paskyrimus, nepriklausančius nuo 
šios komisijos. Iš jų keletas buvo 
paskirta atskiriems žaidėjams, pvz., 
Ingenbergs, Saladžiui; kitos — ko
mandoms, pvz., GSK, Kovui, estams, 
Tūbingenui. Nemanau, kad būtų lo
jalu šiems sporto rėmėjams pasa
kyti: Ponai, neduokite šitai koman
dai, ji jau gavo-duokite šitai! Ir tre
čia dovanų rūšis buvo paskirta už 
tam tikrus nuopelnus, pvz., geriau
siam metikui, padariusiam daugiau
sia baudų, už tvarkingiausią uni- 
forftią, komandai, įmetusiai daugiau
sia krepšių, ir t. t. Kad šias dovanas 
tiksliausiai paskirstytų dovanų komi-

finalines rungtynes. Labai gaila, kad 
p. Ck. apie tai nepasiinformavo, ra
šydamas išsireiškė — jei neklystu 
(T.G.Nr.77), pats suklydo ir nereika
lingai klaidino visuomenę’, šitam po
sėdy buvo nutarta viską spręsti iš 
pirmųjų dvejų rungtynių, nes/pagal 
dviejų minusų sistemą visos koman
dos turi mažiausia po dvejas rungty
nes. Aš manau, kad šis sprendimas 
visiškai teisingas, šitaip buvo spren
džiama ir paskutiniame „Dešimtuko“ 
turnyre Kaune. Neaišku, kaip gal
vojo šį klausimą išspręsti p. Ck., ta
čiau šį sprendimą laikyti nevykusiu 
vien dėl to, kad burtai lemia nevie
nodus priešininkus, beprasmiška ir 
ypač šiuo atveju, kai dovaną už dau
giausia krepšių gavo komanda, pirmą
sias dvejas rungtynes, ir kaip tik sun- 

_______________ , .__r______ „______ klausias, turėjusi su tomis pačiomis 
vui galima būtų prikišti ne visada komandomis, kaip ir ASK Vytis, 
tikslias fasuotes ir dažfiai silpnokus Tuo būdu kaltinimas, kurs niekad 
metimus iš geresnių padėčių. Tiesiog —«»»-«’—’—•«’— -----* *• —*-
juokingai skamba atskirų rungtynių 
aprašymai. Kovas visas rungtynes 
laimi labai sunkiai, net prieš Gdt- 
tingeno SK, kuriam (deda tik 84, ar
ba prieš „pervargusius" studentus 
(T.G.N.75)), kurių sąstate matom 9 
vienodo pajėgumo žaidėjus, Kovas 
lygiai po tiek pat rungtynių ir su 7 
žaidėjais vos laimi 19 taškų skirtu
mu. Iš viso apie Kovą tegu , kalba jo 
pasiektos pasekmės - 27 : 25 ir 39 : *5 
prieš mūsų reprezentacinę, kurios 
eilėse ne eiliniai žaidėjai, gynę dau
gelį kartų Lietuvos spalvas.

Toliau GSK tik dėka burtų iškopęs 
į trečią vietą, turi keletą iškilesnių 
žaidikų, tačiau kaip vienetas neiš
baigtas, nors daug ko pasimokė, pri
silaikydamas Šarūno šešėlio (Z.Nr.24). 
Kaip Tūbingeno studentai ne daug 
ko išmoktų prisilaikydami savo pro
fesorių šešėlių, taip ir GSK, kuris, 
neseniai įveikdamas ASK Vytį. įro
dė, kad ir be burtų gali laimėti tre
čiąją vietą.

Kalbant apie Dillingeno SK. reikia 
pasakyti, kad jis tikrai per šias žai
dynes pasirodė Išdraikytai. Tik p.Ck. 
primeta Dillingenui „puikų stilių" 
(T.G.Nr.75), norėdamas iškelti savo 
komandą. Jei tokiu stiliumi dillinge- 
niečiai būtų žaidę, tai tikrai, turė
dami nemažą persvarą prieš ASK 
Vytį, būtų rungtynes laimėję.

Ir pagaliau apie savo komandą p. 
Ck. atsiliepia: tai stiprusis lietuvių 

ja yra <>aT-
monstravęs savo žaidimo lygį (Z.Nr. rnn1p Datvs soortinlnkai. suprantą bei 
24) Skamba pompastiškai! Tik sekan
čio turnyro Kemptene pasekmės la
bai liūdnos: skaudus pralaimėjimas 
prieš Šarūną 76:30 ir dar skaudesnis 
prieš „neišbaigtą" komandą GSK 
25:21. Ar tik ne limonadinės pagyros 
nuvedė ASK Vyties komandą į klyst
kelius?
' Einant prie antrojo punkto, p. Ck. 
žaidynių organizacijoj randa įvairių 
šešėlių, nesklandumų, klaidų kurios 
prasideda dovanomis ir baigiasi . . . 
dovanomis. Atrodo, kad čia visa žai
dynių prasmė, kad visos komandos 
kovoja dėl dovanų bei gėlių. Norė
damas šį klausimą tiksliau išsiaiš
kinti, pasiklausiau rengimo komitetą,

AUGSBURGO DP — 
MŪNCHENO DP 7:5

Birželio 6 d. Augsburge įvyko drau
giškos bokso rungtynės tarp vietos 
DP ir Mūncheno Dp rinktinių. Rung
tynės, sutraukusios per 3 000 žiūrovų, 
baigėsi užternautu Augsburgo laimė
jimu pasekme 7 : 5.

Plunksnos sv. Morozevičius (Mūn- 
chenas), Pabaltijo 1946 m. meisteris, 
lengvai Įveikia taškais Martenskį. Iš 
Morozevičlaus buvo laukiama 'gražes
nės kovos.

Antrasis to paties svorio susitikimas 
Mukuklenov (Mūnch)-Mataitis baigėsi 
jau pirmame runde techn. Mataičio 
K. o laimėjimu. Mataičio laukia graži 
ateitis, tačiau jis turi būti globoja
mas gero trenerio.

Lengv. sv. kova tarp Markevičiaus 
(Mūnch.) ir Hake baigėsi lygiomis. 
Abu ėjo per daug „ant smūgių“, no
rėdami kovą išaiškinti k. o. laimėjimu. 
Tačiau tai jiems nepasisekė, ir abu 
turėjo pasitenkinti lygiosiomis.

Antroje lengv. sv. kovoje Kigura 
Jau pirmame runde techn. k. o. laimi 
prieš Korolkevlč (Mūnch.).
• Vid. sv. Dundzys (Mūnch.), gražiai 
pasirodęs pirmame runde pr.eš Lich- 
tenkerker, sekančiuose runduose klek 
atlyžta, tačiau taškais aiškiai laimi 
ir tuo pačiu bendrą pesekmę lygina

lengval nuginkluoja Vallokaitytę — 
21:14, 21:11, 21:16; ir abi turėdamos 
po1 minusą, sužaidžia dar kartą, kur 
vėl Cenkutė laimi 21:11, 21:19, 21:18. 
Atskirai tenka suminėti Haunstetteno 
žaidėjas — Briklenę ir Valiulienę. 
Šias dvi moteris lydi nesėkmė, ne
žiūrint jų gana gero žaidimo.

Vyrų dvejete I-o j i vieta atiteko 
Smolinskui — Norkui, finale įveiku
siems Mičiulį — Simutį, 20:22, 21:16, 
21:18, 22:20 ir ni-čioji Baronui — 
Krištolaičiui.

Moterų dvejetą užtikrintai laimėjo 
Cenkutė — Baranauskaitė, įveikusios 
siems Mičiulį — Simuti, 20:22, 21:16, 
21:17, 21:15. Dvejete ypač nesėkmė 
lydėjo Haunstetteno moteris, Brin- 
klenę Valiulienę, kurięs pusfinalyje 
( turėdamos užtikrintą laimėjimą) 
skaudžiai pralaimėjo antrosios vietos 

, nugalėtojoms.
Mišriame dvejetą laimėtojais išėjo 

Baranauskaitė — Mičiulis įveikę Cen- 
kutę — Simutį (turėdami po minusą) 
16:21, 17:21, 21:15, 21:10, 21:18; III-oji 
vieta atiteko Vailokaitytei — Kereliui.

— Birželio 6 d. Augsburgo-Hochfel- 
do jaunučiai sužaidė pirmas futbolo 
rungtynes su vokiečių „Viktorijos“ 
jaunučiais ir skaudžiai jiems pra
laimėjo — 8:1 (1:1). Tenka priminti, 
kad „Viktorijos“ jaunučiai žaidė 14- 
tas futbolo rungtynes ir antrame pus- 
laikyje savo komandą sustiprino žai
dėjais iš jaunių komandos.

— Žinomas Augsburgo boksininkas 
Severinas St., kovojąs Augsburgo 
vokiečių klubo BSV eilėse, neseniai 
susitikęs komandinėse varžybose dėl 
pirmos vietos Bavarijoje su Coburgo 
klubu, vidutiniame svoryje taškais 
pralaimėjo geram Bštzui. Tuo tarpu 
latvis Smits taškais įveikė pusvidut. 
svoryje Bommerį.

Vyrams — 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 3000 m į tolį, į aukštį, su kar- 

, timl, tflšokis.
T r i k o v a : 4X100 m, rutulys, ietis 

diskas, kūjis.
Jauniams — 100 m, 1000 m, į 

tolį, į aukštį.
T riko va: 4X100 m, rutulys, ietis, 

diskas.
Moterims — 60 m, (tik mergai

tėms iki 16 m (skaitytinai), 100 m, 
500 m, į tolį, į aukštį, rutulys, ietis, 
diskas, baseballo sviedinukas tik mer- . 
gaitėms iki 16 m (skaitytinai 4X100 
m, trlkova.

Trikovoms pasekmės bus imamos 
iš bendrų varžybų. Dalyviams pagei- 

' daujant, programa galės būti papil-
• dyta. Todėl, kas turi kokių nors pa-
• siūlymų, prašomi kuo skubiausiai 
: mums pranešti.
• Registracijos terminas — liepos 25 d. 
; Visi sporto klubai yra prašomi kuo 
’ skubiausiai registruoti dalyvius, pa- 
5 žymint gimimo datas, kuriose kon

kurencijose nori startuoti ir kokius
’ rezultatus šiose konkurencijose šiais 
" metais yra pasiekę.

Pakartotinai primename, kad jaunių 
1 gimimo datos riba yra 1929. I. 1.

Po liepos mėn. 25 d. visiems už- 
’ siregistravusiems dalyviams bus iš- 
! siuntinėti asmeniški kvietimai.

Visas registracijas prašome siųsti 
šiuo adresu: ‘Alg. Blelskus, Rosen
heim, Max Joseph Platz 4, Tel. 688.

Pranešimai

neišlalkytų kritikos, ypač šį kartą 
buvo visiškai nenusisekęs. Kitaip 
sprendžiant, Vytis turėtų dar mažiau 
šansų, nes per greit iš žaidynių iš
krito. Dėl sprendimo už tvarkingiau
sią uniformą taip pat daug kalbėti 
nereikia, nes buvo aiškiau negu aiš
ku, kam ši dovana turi priklausyti, 
ir svarbiausia, kad ir šis sprendimas 
iš dangaus nenukrito.

Tuo būdu daugumą dovanų Kovas 
gavo užtarnautai, o likusias, ir kaip 
tik pinigines, Kovui paaukojo jo rė
mėjai. Manau, kad nėra tokio klubo, 
kuriam jo rėmėjai ar simpatikai ne
būtų paaukoję piniginių dovanų. 
Šiuo atveju tai įvyko viešai, o slaps
tytis dėl to tikrai nėra reikalo. Na, 
ir pagaliau gėlės! Dažniausiai žaidy
nėse rengėjai parūpina visoms ko
mandoms gėlių, tik šį kartą rengėjai 
pasitenkino trimis dovanomis. Ir jei 
privatine iniciatyva po finalinių rung
tynių Kovo žaidėjai buvo apiberti gė
lėmis, už tai p. Ck. drįsta kaltinti 
rengėjus, pavadindamas tai lokali
niu patriotizmu (T.G.Nr.77), nepagy
doma rakštimi (Z.Nr.24) ir pan. Tuo 
tarpu patys tūbingeniečiai atvežė ke
letą dovanų, kurias gavo ne latviai, 
ne kas kitas, o . . . ASK • Vytis. Ar 
nevertėtų patiems apsikarpyti loka
linio patriotizmo ragus? (pagal T.G. 
Nr.77).

Norėčiau dar palinkėti p. Ck. la
biau pasukti išmaningesne kryptimi, 
tikriau, objektyvumo linkme, nes 

moję patys sportininkai, suprantą bei 
galį įvertinti sportinius įvykius ne
mažiau teisingai, kaip ir p. Ck-

Tadas Matulevičius

IS TARPTAUTINIŲ AMERIKIEČIŲ 
ZONOS LAISVO IR GRAIKŲ- 
ROMĖNŲ STILIAUS IMTYNIŲ

Kaip jau esame pereitame Nr. rašę, 
lietuvis J. Vinča. dalyvavęs profesio
nalų USA zonos laisvo stiliaus pirme
nybėse, kurios įvyko Augsburge, iš
kovojo I—ą vietą, tuo dar labiau iš
populiarindamas Lietuvos vardą, nes 
visur plakatuose anglų ir vokiečių 
kalbomis, visuose vokiečių laikraščiu
ose buvo daug rašoma apie šį turny-

Lemiamoj kovoj Rieks (Augsb.) lai
mi taškais prieš Rieps (Mūnch.) ir 
tuo nulemia bendrą rungtynių rezul
tatą į 7 :5 Augsburgo naudai.

Virš programos įvykę dar du susi
tikimai, kur latvis Smits ir lietuvis 
Severinas geriausi savo svoryje bok
sininkai Augsburge, susitiko su MUn- 
cheno vokiečiais — pirmasis su Stel- 
zeriu ir Severinas su Radgeberiu.

Smits, tą dieną kovojęs savo jubi
liejinę 75-tą kovą, pasirodė iš geriau
sios pusės, vaikęs per 3 rundas po 
ringą kietą vokietį. Trečiame runde 
Stelzerį tik gongas išgelbsti nuo k. o. 
Aiškiai taškais laimi Smits.

Antrasis susitikimas Severinas — 
Radgeber (Mūncheno Jahn) baigiasi 
Severino techn. k. o. laimėjimu. Pir
mame runde abu ieško silpnųjų 
pusių, tačiau, nežiūrint to, lygiai 
kaip antrame runde, nežymią per
svarą turi Severinas. Trečiame run
de Severinas pereina į puolimą, 
siunčia keletą tiesių smūgių, ap
svaigina Radgeberį, tačiau šis ko
voja toliau. Teisėjas Gabon (USA), 
teisėjavęs gerai visiems susitikimams? 
nutraukia šią nelygią kovą, skelbda
mas Severiną laimėtoju.

Rungtynių rengėjams tektų pada
ryti porą pastabų — tai nepuktualu- 
mas ir klek silpnoka organizacija.

K. Br.

AUGSBURGAS. — Stalo teniso se
zono uždarymui Augsburge pravestos 
lietuvių stalo teniso žaidynės, su - 
traukusios per 60 žaidėjų. Taip pat 
baigtos jaunių ir jaunučių stalo te
niso žaidynės.

Jaunių berniukų grupėje I-ą vietą 
laimėjo šiaurusaitis, II-oje vietoje 
liko Mikalojūnas ir III-oje Dubaus
kas.

Jaunių mergaičių grupė vietomis 
pasiskirstė: I — Lopetaitė Alb., II — 
Saulytytė, III — Zibutytė.

Jaunučių (iki 12 metų), žaidynės 
nežiūrint kai kurių dalyvių lygaus 
ūgio su stalu, buvo labai įdomios 
ir dar kartą įrodė, kad ir* ateityje 
Lietuva bus pirmose gretose. Nuga
lėtojais liko berniukų grupėje: I — 
Kapočius, II — Jakubauskas, III — 
Navasaltis; mergaičių grupėje I — 
Balsytė, II — Baleišytė, III — Ku
melaitė. Pirmųjų vietų nugalėtojams 
įteiktos „Žiburių“, L.T.B. Augsburgo 
skyriaus „Dainavos“ sporto klubo 
dovanos.

Seniorų grupėje turėjusios įvykti 
birželio 14 —15 d. d. stalo teniso žai
dynės dėl bendro tautos liūdesio įvy
ko birželio 20, 21 ir 22 d. d., sutrauk- 
damos taip pat gražų dalyvių skai
čių. Nežiūrint, kad žaidynėse nedaly
vavo žinomi stalo teniso šulai — Ge
rulaitis, Tėvelis, Jeršovas, Trečiokas 
ir kt., žaidynės praėjo sklandžiai ir 
buvo taip pat aukšto lygio, ypač 
moterų grupėje, kur susitiko vienodo 
pajėgumo žaidėjos. *

Sporto klubų dėmesiui!
Pastaruoju laiku buvo išleisti krep

šininkams ir krepšinio mėgėjams 
ženkliukai. Papildomai pranešame, 
kad sporto klubai užsisakantieji 
šiuos ženkliukus ir siųsdami pinigus 
pašto perlaidomis, privalo pridėti 
RM. 2.— persiuntimo išlaidoms pa
dengti. „Šarūnas“

Sudarytas Mūncheno Sporto Apygar
dos Krepšinio ir Tinklino Komitetas

Mtlncheno Apygardos krepšinio ir 
tinklinio pirmenybėms pravesti, šiuo 
metu yra sudarytas naujas Krep
šinio ir Tinklinio Komitetas, kurį su
daro: St. Mackevičius, Pr. Mažeika, 
Pr. Mickevičius ir V. Balsys.

šis komitetas taip pat spręs pir
menybėse kilusius neaiškumus ir 
tvarkys visą Mtlncheno Apygardos 
krepšinio ir tinklinio gyvenimą.

Mtlncheno Sporto Apygarda

Sporto 
kurtis

Kaip teko 
Apygardos 
ir kitos

patirti. Mūncheno 
pavyzdžiu, pradėjo 
sporto apygardos.

Pranui Dagiui gautas iš Amerikos 
nuo Pr. Valiuko laiškas. Paieškomi 
giminės: Sedlevičiaus šeima kil. iš 
Vindzullų km., ir Valukevičlų šeima 
iš Babrų km. Taip pat kitų asmenų 
paieškomas Kostas Dagys. Rašyti: J. 
Dagys, Mūtzelburg Lager, (24) Flens
burg.

Prašomas atsiliepti Ant. .Grinevi
čius, kuriam yra gautas laiškas iš 
Anglijos nuo Juozo Jurgilos, gyv. 
High Ash. Camp 18 Thethort-Nortolk. 
L.T.B. Augsburgo Apyl. K-tas (Hochf.)

* ATITAISYMAS
„Žiburių“ Nr. 26 (85) skyriuje 

„Naujos knygos“ recenzijoje apie 
Alf. Sešplaukio „Vokiečių kalbos, 
skaitymus“ paskutinės dvi pas
traipos nepriklauso.'prie šios re
cenzijos. Jos per neapsižiūrėjimą • 
paimtos iš kitos rezencijos.

„Žiburių“ Nr. 26 straipsnyje 
„Knygos sukaktis ir Naujokaičio 
istorija“ 4 psl. 4 skilty 9 eil. iš
spausdinta „nė vienas iš mūsų 
inteligpntų nepajėgė tinkamai 
lietuviškai išmokti“ ... turi būti 
„nevienas iš mūsų inteligentų..“

Paieškojimai
4409. Palčiauskas, Oberursel (Tau- 

nus), Motorenfabrik, US. Army, ieško 
Elenos Adomaltytės-Ziliūnienės, kuri 
ieškoma iš JAV-bių.

4410. Jeskelevičius Petras, Oberursel 
(Taunus), Motorenfabrik US. Army, 
ieško Valentukevičienės Veros ir pa
žįstamų,

4411. Antanas Agurkis, 93 Russell 
St. Edwardsville, Pa., USA., ieško 
Cernelio Algirdo, sūnaus Juozo ir Ka
trės Agurkiūtės, gim. 1926. m. Slina- 
kiemio km., Punsko parapijoje.

4412. Eugenija Jurkšaitienė Girai- 
tytė ieško brolio Vinco Giraičio. Atsi
liepti arba siųsti apie jo likimą ži
nias: (13b) Kempten, Lithuanian DP 
Camp, P. O. Box 229, III blokas, 23 
kamb.

4413. Aniela Piaulok, 27 Spruce 
Street, Pawrence, Mass, USA., ieško 
sesers Onos Jankaitės iš Gargždų ir 
Pranės Butkaitės.

4414. Starolis Stasys, Memmingen, 
Fliegerhorst, Block 5, ieško štarolio 
Kazio, gim. 1899 m.

4415. Juozas Kepalas, iš Kalvojų km,. 
Kamajų valsč., Rokiškio apskr., dabar 
gyv. 10911, Olis Str. Lynwood, Calif., 
USA., ieško brolių Jono, Petro ir An
tano, Prieš karą Jonas Kepalas gy
veno fcaune, Petras Kepalas — Roza
lime, o Antahas Kepalas — Kalvojų 
km., Kamajų v., Rokiškio apskr.

4416. Mikelionio (vardas nežinomas), 
kilusio iš Garliavos, Kauno apskr., 
Ieško JAV pilietis Kashio Stanley, 17 
Walnut St., New Haven, Conn. Ieš
komasis, norėdamas smulkesnių žinių, 
kreipiasi į Iz. Gestartą, Schw. Gmūnd, 
Litauisches Lager.

4417. Valičkienė (Valickus) Katrina, 
USA., Conn., New Haven 82, Pardee 
Str., ieško Bernoto Jono, kilusio iš 
Vilkaičių km., Šiaulėnų, valsč.

4418. Pranas Armakauskas, Brook
lyn, N. Y., nori sužinoti apie likimą 
savo brolių ir seserų — Antano, Ju-

4409. ozo, Antaninos ir Elzbietos Arma- 
kauskų. Raseinių apskr.. Dargių km., 
Šimkaičių pašto. Armakauskal arba 
žinantieji apie juos prašomi atsiliepti 
„Žiburių“ red.

4419. Juozas Daunoras, 086407 (21b) 
Wetter a d. Ruhr, DP Camp Harkort- 
berg, ieško Ievutės Blčūtės, kil. iš 
Zelvaičlų km., Telšių apskr.

4420. Vincas Vaitkevičius ar žinan
tieji apie jį prašomi skubiai pranešti 
gyv. vietą ir asmens žinais šiuo adre
su. John Jodwalls, 2426 W. 34 Pl. Chi
cago 8, Ill. USA.

4421. Anastazija Vaitkevičienė, gyv. 
JAV, ieško Vinco Vaitkevičiaus, ki
lusio iš Lietuvos. Zarasų apskr., Smal
vų valsč. Pekalniškių km., dabar be
sirandančio kažkur Vokietijoje, tikslu 
pasiųsti jam affidavitus.

4422. Mr. Joseph Rasulis, gyv. 38 
White Street. Rockville, Conn., prašo 
atsiliepti Petra Vengrauską, kil. .iš 
Seinų.

4423. Sofija Kerze. UI. Nowa 6, No- 
wa Ruda, pow. Klodzko, Dolny Slask, 
Polska, prašo atsiliepti Jos giminaitę 
Rhanl (Renė?) Kersajtė.

4425. Onytė Cižfūnaitė, Casilla de 
Coneo 313, Buenos Aires, Argentina, 
„Argentinos Lietuvių Balsas“, ieško 
Bo’eslovo Januškos ir Kundrotų ar Jų 
giminių.

PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
prie Kasselio, ieško šių 

asmenų
BRAZYS Matas;
FRANCKEVICIUS
FRANCKEVICIUS
FRANCKEVICIUS
FRANCKEVICIUS
FRANCKEVICIUS
FRANCKEVICIUS
JANKAUSKAS Jonas;
Dr. LEVINSKAS Bronius; 
LEVINSKAS Vincas;

UNRRAos 
AROLSEN

Antanas; 
Augustas; 
Juozas; 
Kostas; 
Stasys; 
Vincas;
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12 psi.

A. B.

Po Paryžiaus konferencijos
Trijų užsienio reikalų ministe- 

rių konferencija Paryžiuje buvo 
laukiama su tokiu įtempimu, ku
ris priminė laikus, kada grėsė 
aštriausi tarptautiniai konfliktai. 
Atsakingi asmens šioj konferen
cijoj matė paskutinius šansus nu
galėti plyšiui tarp Vakarų ir Rytų 
ir tuo sudaryti sąlygas Europos 
atstatymui bei taikai išlaikyti.

Kodėl konferencija iširo? Anot 
anglų dienraščio „Daily Graphic“, 
Paryžiaus konferencija atsimušė 
į seną uolą — Rusijos atsisakymą 
eiti į kompromisą. „Molotovo 
„ne“, kurį jis po karo taip dažnai 
vartojo, šį kartą buvo jo panau
dotas su tokiu aštrumu, kad nus
kambėjo aplink visą pasaulį". Pa- 
sakutiniame savo žody jis sten
gėsi už konferencijos nepasiseki
mą kaltę suversti, kaip papras
tai, kitiems dviems užsienio rei
kalų ministeriams. „D. Britanija 
ir Prancūzija“, kalbėjo jis, „nori 
sukurti organizaciją, kuri kištųsi 
į Europos valstybių vidaus reika
lus ir nurodytų, kaip tvarkyti sa
vo ūkinį gyvenimą. Britanija ir 
Prancūziją su kitomis valstybė
mis sieks užsitikrinti jos vykdo
majame komitete vadovaujančias 
vietas. Europos valstybės nebe
teks savo ekonominio ir valstybi
nio nepriklausomumo, ir turės 
tenkinti tik kai kurių didžiųjų 
valstybių reikalavimus bei pagei
davimus. Sovietų vyriausybė ma
no, kad anglų-prancūzų planas 
veda prie kišimosi ypatingai į tų 
kraštų vidaus reikalus, kurie la
biausiai reikalingi pagalbos. To
dėl Sovietų Sąjunga atmeta šį 
jungtinį planą, kaip visai nepa
tenkinamą. Jungtinių Amerikos 
Valstybių kreditas prisidės ne 
prie Europos atstatymo, bet kai 
kurių Europos valstybių vienos 
prieš kita nustatymą. Todėl so
vietų vyriausybė laiko reikalinga

Rašytojas Hermann Hesse, 
Nobelio premijos laureatas, š. m. 

liepos mėn. 2 d. Šveicarijoje šventė 
savo 70 metų sukakti

Pokarinė Varšuva. Naujai Mykusios vieno aukšto puoSnio, parduotuve, sudaro didžiuli kontrastą tone esantiems griuvėsiams

įspėti britų ir prancūzų vyriausy
bes del šios akcijos pasekmių. Ji 
nieko bendro neturi su tikraisiais 
Europos žmonių interesais“. Be- 
vinas į šiuos Molotovo žodžius 
atsakė nurodydamas, kad „jie 
yra paremti visišku faktų iškrei
pimu ir visiškai klaidingu atpa
sakojimu viso, ką britų vyriau
sybė yra šiai konferencijai pasiū
lius. „Aš manau“, kalbėjo Bevinas, 
„kad tęsiant šiuos klaidingus at
pasakojimus yra tikimasi, kad 
pagaliau jais kas nors patikės. 
Bet britų dokumentai kalba pa
tys už save. Mes laikomės pa
grindinio principo — nesikišti į 
kitų kraštų vidaus reikalus. Mes 
tikime, kad Europos valstybių vi
daus suverenumas turi būti pri
pažintas ir kiekvieno vienodai 
respektuojamas. D. Britanija kaip 
galima glaudžiau bendradarbiaus 
su Jungtinėmis Tautomis ir pa
gal reikalą su kitomis, organizaci
jomis. Jei yra šalių, kurios ne-

Z i b u j i a i

Budapešto gyventojai sėdi vienos kavinės terasoje prie sovietų karo paminklo

nori bendradarbiauti, tai mes 
bent būsime atleisti nuo pareigos 
bandyti joms padėti.“ Bidault į 
Molotovo įspėjimą Britanijai ir 
Prancūzijai pareiškė: „Aš norė
čiau Sovietų Sąjunga įspėti del 
Europos skaldymo į dvi gru
pes. Prancūzija visada siekė 
Europą ne skaldyti, bet 
jungti. Pasaulis gali paliudyti, 
kad Prancūzija darė visa galima 
šiam tikslui pasiekti. Mes nesiim
sime atskomybės už tai, ko mes 
stengėmės su geriausiomis pas
tangomis išvengti.“ Toliau jis pri
dūrė: „Mes turime vienas kitam 
draugiškai padėti ir prašyti pagal
bos iš tų kraštų, kurie karo nebu
vo sunaikinti. Prancūzų plano 
tikslas yra ne suvaržyti, bet iš
laisvinti Europos kraštus.“

Taip baigėsi šį reikšminga kon
ferencija,. gal būt viena iš svar
biausių. „Dabar pavojus pasauliui 
suskilti į dvi dalis ir didžiausias 
ir artimiausias“, rašo „Daily Gra
phic“, visi valstybės vyrai mato, 
kad padėtis aptemsta.“ „Mes ne
galime abejoti, kad politinis horU
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zontas apsiniaukė“, daro išvadą 
kitas britų laikraštis „Daily Tele
graph“ po konferencijos.

Nežiūrint viso pesimizmo, kurį 
ši konferencija sukėlė, neatrodo, 
kad D. Britanija ir Prancūzija 
nuleistų rankas. Minėtasis „Daily 
Telegraph“ rašo: „Rusijos atsi
sakymas keliauti nereiškia kelio
nės galo. Kai kuriuo atžvilgiu tai 
dar gali reikšti; kad kiti gali ke
liauti net geriau. Atvykimas ga
liausiai priklauso nuo Kongreso, 
kuris nuspręs del amerikiečių pa
galbos. Rusijos nuoširdus bendra
darbiavimas su kitais Europos 
kraštais būtų leidęs jai šia pa
galba pasinaudoti.“ „Daily Gra
phic“ taip pat nepasiduoda nevil
čiai. „Mes negalime pasyviai 
laukti, „rašo jis“, Vakarų Europa 
reikalinga tvirto ir pagrindinio 
atstatymo plano. Tai sudaro ge
riausią ateities garantiją. Suda- 
rvmas stiprios, sveikos ir vienin
gos tautų grupės šioje geležinės 
uždangos pusėje yra būtinas, jei 
mes norime šią uždangą pašalinti. 
Prašvmais ir įspėjimais ji negali

būti pašalinta. Tarpusavis res- 
pektas ir tarpusavis susipratimas, 
paremtas lygia jėga, tam sudaro 
reikalingas sąlygas. Paryžiaus 
konferenciją, kuri buvo sušaukta 
su viltimis, užbaikime su pasiry
žimu tuojau eiti prie darbo pa
saulio gerovei. Čia glūdi saugu
mas.“ '

D. Britanija ir Prancūzija jau 
padarė reikalingas išvadas iš Pa
ryžiaus konferencijos. Nežiūrint 
sovietų atsisakymo, jos pasiryžo 
nepraleisti tų vienkartinių šansų, 
kuriuos duoda Marshall© planas 
išgelbėti Europai. Liepos mėn. 
12 d. Paryžiuj vėl susirenka Euro
pos valstybių atstovai su D. Bri
tanija ir Prancūzija apsvarstyti 
šio plano įvykdymą. Si konferen
cija turės parodyti, ar Europa 
bus išgelbėta iš skuro ir chaoso.

IŠ GYVENIMO 
TĖVYNĖJ

Susisiekimas nuo 1946 m. bir
želio 1 d. laisvas ir galima keliau
ti po visas respublikas be jokių 
specialių leidimų.

Traukiniai perpildyti keleiviais, 
kurie nebesutilpdami važiuoja ir 
ant stogų, Stotyse visuomet ant 
grindų pilna prigulusių, miegan
čių keleivių, nes viešbučiai jiems 
neprieinami.

Himnas, pavadintas tautos gies
me, yra leidžiamą^ groti per ra
diją ir tarybines iškilmes. Tauti
nė trispalvė ir vytis yra drau
džiami.

Karui pasibaigus, vyrų mobili
zacija sustabdyta, vykdoma tik jų 
registracija. Suregistruoti vyrai 
laiks nuo laiko pora savaičių sa
vo apylinkėse kariškai apmoko
mi. Pabradėje tebėra gen. Kar
velio vad. „lietuviška divizija“, 
kurioje yra daug rusų.

Lietuvoj į akis krenta raudo
narmiečių gausumas, kai tuo tar
pu Vokietijoj nuo Berlyno iki 
US zonos jų kaip ir nematyti. 
Lietuvoj gi jų pilnos stotys ir 
traukiniai, jau nekalbant apie 
uniformuotus NKVD dalinius, 
kurių visur pilna. Generolas Ma
cijauskas tebėra vyriausias ka
riuomenės politvadovas.

Geležinkelių administracijoj be
veik išimtinai rusai. Visoj Lietu
voj yra tik du lietuviai konduk
toriai.

Pereitų metų pabaigoje ištrė
mime mirė agr. Valatka. Dr. Pen - 
kauskas gyvena Lenos žemupyje. 
Lietuvoje apie prezidento Stul
ginskio mirtį negirdėti kalbant.

(Naujienos Nr. 114; 116)
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