
D idžios nelaimės spaudžia tėvynę, 

O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus; 
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus; 
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus; 
Saulutė džiugins vėl patekėjus.
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K. Mockus

Kultūros Fonda organizuojant
Kultūros Fondo klausimas mūsų 

visuomenėje gyvas nuo ankstyves
nių laikų, kada iš tikrųjų turė
jome visas galimybes jį suorgani
zuoti. Tačiau faktas, kad daug kas 
apie jį kalbėjo ir rašė, o praktiš
kai nieko nebuvo padaryta. Ne
tenka šiandien ieškoti kaltininkų, 
tačiau tenka prisipažinti, kad tuo 
klausimu ligi šiol per mažai pa
daryta arba nieko nepadaryta. Ne
turėdami reikiamos organizacijos 
ir plano, atsidūrėme už savo 
krašto ribų be reikalingų materia
linių resursų, todėl visas darbas 
darosi ypatingai sunkus. Esama 
žmonių, tačiau trūksta planuojan
čios organizacijos ir trūksta lėšų. 
Tų lėšų jei kartais kiek ir atsiran
da, jos ne visada pataiko ten, kur 
būtiniausiai reikia, o jei ir pa
taiko, tai dažniausiai pavėluotai.

Dėl to šiandien netektų disku
tuoti klausimo, ar reikia organi
zacijos, kuri jungtų, išlaikytų ir 
planingai vestų mūsų kultūrinį 
•darbą už tėvynės ribų, o tiktai 
reiktų labai rimtai pasižiūrėti, kaip 
konkrečiai to darbo imtis, kad ir 
šį kartą kalbos neliktų tik kalbo
mis ir raštai tik raštais.

Imantis panašaus uždavinio, pir
miausia tenka turėti prieš akis 
gyvenimo tikrovė, kuri, deja, mū
sų nedžiugina. Vadinasi, norint 
šiandieninėse aplinkybėse ka nors 
didesnio padaryti, tenka labai 
pasitempti ir pirmiausia neužmir
šti, kad kiekvienas organizacinis 
darbas tegali būti vykdomas as
menų, kurie gali ne tik pakalbėti, 
bet kurie sugeba ir organizuoti.

Iš kitos pusės tenka būti atsar
giems ir saugotis, kad į kultūrinio 
•darbo organizacija neįsimaišytų 
paprasti vertelgos, kurių jukz ir 
mūsų tarpe pasitaiko. Tai, žinoma, 
nereiškia, jog norime ką pasakyti 
prieš padorius vaizbūnus, ar kad 
jie neturėtų savo lėšomis prisidėti, 
tiktai tuo norima pabrėžti, kad 
sprendžiamąjį vaidmenį tokioje, 
organizacijoje turėtų turėti patys 
kultūrininkai, nuoširdūs to darbo 
kūrėjai ir organizatoriai.

Kultūros Fondą lietuvių išei
viams, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių atsidūrusiems už savo 
gimtojo krašto ribų, tektų organi
zuoti plačiausiais pagrindais ir 
turint galvoj visuose pasaulio 
kraštuose gyvenančius tautiečius. 
Sunku įsivaizduoti Kultūros Fon
dą be atitinkamo užnugario pla
čios kultūrinės organizacijos pa
vidalu. Galvojant apie artimiausią 
ateitį, deja, tenka skaitytis su mū
sų išparcėliavimo galimybe.' Dėl 
to šiuo metu imantis panašaus su
manymo realizavimo, jau tenka 
iš karto skaitytis su faktu, kad 
mūsų išbarstymas po pasauli jau- 
vyksta ir kad ligšiolinė patirtis 
kultūriniu atžvilgiu mums nieko 
labai šviesaus nežada. Tad naujos 
kultūrinės organizacijos pati pir
moji paskirtis ir būtų — turimąjį 
palaidą šakotumą, esamus nema-

išliko, kas turi būti puoselėjama 
ir ugdoma ligi grįžimo į gimtąjį 
kraštą.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad naujai kultūrinei organi
zacijai teks globoti ne tik lietu
viškąjį meną, bet h lietuvišką 
mokslą — lietuvišką mokyklą. 
Teks rūpintis mūsų kultūriniu 
prieaugliu, kuris labai svarbūs ir 
būtinas. Teks galų gale pasirūpin
ti visais tais kultūrininkais ir švie
tėjais, kurie visose sąlygose 
didvyriškai atlieka savo užda
vinius, bet kuriems jėgų gali pri
trūkti. Ne paslaptis, kad esama

Tenka įkinkyti spaudą ir visas ki
tas organizacines priemones tam 
tikslui. Mūsų žmonėse geros valios 
esama, tačiau reikia gerai, supran
tamai išaiškinti reikalą.

O norint gerai žmonėms išaiš
kinti, pirmiausia reikia tiems, 
kurie stoja į darbo priekį, aiškiai 
patiems žinoti, ko siekiama ir kaip 
bus siekiama, nes tik tokiu atve
ju bus galima užsitikrinti visos 
mūsų visuomenės pritarimą ir pa
ramą.

Be abejo — didžiausią dalį dar
bo sudarys materialinių gėrybių,

žus talentus ir galybę gerų norų 
labiau sujungti ir pritaikyti mūsų 
klaikiai tikrovei. Mūsų kultūrinin
kams ir švietėjams, išsibarsian
tiems po įvairius pasviečius, teks 
turėti vieną savo kultūrinį židinėlį 
kiekvienoj vietovėj, kur sūsibur- 
sime bent keletas asmenų. O tuos 
židinėlius jau turėtų juiigti ati
tinkami centrai. Čia šiokiu tokiu 
pavyzdžiu ar negalėtų būta oku
pacijų metais dar tėvynėje pasi
reiškę meno ir mokslo centrai? 
Be abejo, yra kolektyvų, kaip dra
ma, opera, baletas, kurie turi ko
lektyvais išlikti, ir mūsų pareiga 
jiems galimybes sukurti. Tai vis 
degą klausimai, kurie kelia reikalą 
plačiau imtis musų kultūrinio dar
bo rėmimo, imtis gelbėti ir išlai
kyti tai, kas nuo ligšiolinių audrų 

KAJETONAS ŠKLĖRIUS — SKLERIS Laivelis 1931 m.

vadinamų „praktiškų" žmonių, 
kurie neblogai sugeba kombinuoti 
savo naudai. Kultūros darbuoto
jas šiandien kantriai stebi ir kan
triai dirba, kol gali. Tačiau kas 
bus, jei jam teks vėl akmenis skal
dyti, anglis kasti ar pan.? Tada 
jau sunku bus rasti sveikatos ir 
energijos kūrybos darbui. Tad kul
tūros darbuotojai, vardan bendros 
gerovės užleisdami eilę palygina
mai šiltesnių postų kitiems, turi 
pagrino tikėtis visų paramos toje 
srity, kuri mums visiems daugiau 
negu gyvybinė, bet kuri pelno 
atžvilgiu paprastai neviliojanti.

Tad, imantis kultūrinio darbo 
tikslesnio organizavimč, tektų pir
miausia pravesti kultūros va*u 
tarp visų mums prieinamų tautie

čių ir išaiškinti reikalo svarbą. 

reikalingų minimaliems mūsų kul
tūriniams tikslams patenkinti, su
kaupimas ir jų tikslingas paskir
stymas. Tam uždaviniui įvykdyti 
būtina yra visur tarp tautiečių 
sugebėti reikiamai klausimą pasta
tyti, kad neišeitų panašu į elgeta
vimą, o gautųsi aiškus tautinės 
prievolės atlikimas. Dalyvavimą 
tautinės kultūros rėmime turime 
kiekvienas laikyti savo garbe ir 
šventa prievole.

Šitaip klausimą pastatę, neabe
jotinai prieisime prie tikslo, jei 
sieksime planingai, patvariai, soli
dariai.

Pradėjus darbą vykdyti, teks 
susidurti su visa eile finansinių 
problemų, kurioms teisingai iš
spręsti talkininkaus mūsų finan
sininkai. Gyvename juk ne vien
ame krašte. Turime ir turėsime 
reikalo su įvairių kraštų valiu
tomis. Pirmiausia turėsime tų pa
čių sunkumų su šiandienine vo
kiška valiuta, kokių jau turi kiti 

fondai. Užtat sukaupiamąją vo
kišką valiutą reiktų sugebėti kuo 
tiksliau ir kuo skubiau realizuoti.

To uždavinio sėkmingai negalės 
atlikti jokia atskira kultūros dar
buotojų grupė. Tai gali ir turi pa
daryti visa tremtinių bendruo
menė ir visa išeivijpj esanti lie
tuvių visuomenė. Bendruomenės 
darbas paprastai yra sėkmingas, 
jei atsiranda tinkama vadovybė. 
Tos vadovybės tinkamas sukūri
mas ir yra pirmoj eilėj yisų kul
tūros darbuotojų ir kult, darbo 
rėmėjų skubus uždavinys.

Broliai, SeserysLietuviai!
Kūrybos valia mes išsilaikėme 

gyvenimo kovoje, pažadinom sa
ve tautiniams siekimams ir su
artėjome su žmonijos dvasios 
laimėjimais.

Amžių slinktyje milijonai šir
džių ir protų mums patikėjo neį
kainojamas kultūros vertybes, 
kurių ugdymui ir apsaugai esa
me įpareigoti kiečiausiai ištver
mei ir sunkiausiam bandymui.

Mūsų šviesos ir tiesos meilė 
neatskiriamai susieta su pagarba 
žmogui ir laisvei. Žmoniškumo ir 
teisės suniekinimo įvykiuose 
mės gynėm kultūrines vertybes, 
kaip pagrindą žmogaus, valsty
bės bendradarbiavimui. Daug 
kartų kardas ir klasta grūmojo 
sunaikinti kultūrą, gyvenimą, ir 
mes praradome daug kūrybos 
dienų ir plotų, tačiau jokia jėga 
mums nesunaikino kultūrinių 
laimėjimų, tėvų žodžio, vaidilos 
giesmės.

Šiandieninės piktos jėgos iš
siveržimas temdo žmonijos pro
tą, varžo žmogų būti žmogumi, 
ir mes nūn išblaškyti pasaulio 
platumoje, tačiau tik mes atlik
sime mūsų kultūros, tikėjimo ir 
laisvės mums uždėtą pareigą. Ir 
kur mes begyvensim savo van
gų dienas, mes nebūsim niekur 
svetimi, kur bus nors viena krū
tinė, mums artima kultūros 
meile.

Lietuvių Rašytojų Suvažiavi
mas Vokietijoje, Augsburge, lie
pos 12 d., jausdamas atsakomin- 
gumą ir neatidedamą mūsų pa
reigą, nutarė įsteigti' Lietuvių 
Kultūros Fondą.

Keturių Šimtų Metu Lietuviš
kos . Knygos jubiliejaus dienomis 
įsteigtasis Lietuvių Kultūros Fon
das tebus paminklas vaidilai, 
knygnešiui ir neužgesinamam tė
vų židiniui. Tebus paskatinimas 
ir įsipareigojimas lietuviui — 
laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas te- 
sujungs viso pasaulio lietuvius 
kultūros,mokslo ir gėrio laimė
jimams. Ateities tėvynės laisvės 
dienose sugrįšime į savo tėvų že
mę ugdyti kūrybos ir mokslo lai
mėjimų lietuviu ir žmonijos 
šviesai ir gerovei.

Steigiamasis Lietuvių Kultū
ros Fondo Komitetas:

Liudas Dovydėnas 
pirmininkas

Kun. prof. Stasys Yla 
vice-pirmininkas 
Stasys Leskaitis 

sekretorius
Prof. Vytautas Žemkalnis 

iždininkas.
Vytautas Alantas 

narys
Augsburgas, 1947 metai

Kultūros Fondo St. Komitetas 
praneša

Lietuvių Kultūros Fondo stei
giamasis komitetas jau paruošė 
L. K. Fondo įstatus. Visose tri
jose zonose esančios lietuvių 
stovyklos kviečiamos steigti L. 
Kultūros 'Fondo skyrius. Visais 
Lietuvių Kultūros Fondo reika
lais prašoma rašyti: Ingolstadt 
(13b) Litauisches Lager, L. Kul
tūros Fondas.
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II-sios Konferencijos komunikatas
lio likimą sprendžiančių veiks
nių dėmesį į tai, kad DP proble
ma negali būti patenkinamai ir 
pastoviai išspręsta kitaip, kaip 
tik sudarant sąlygas tiems šim
tams tūkstančių grįžti į jų lais
vus nepriklausomus kraštus, pa
šalinus iš jų svetimą okupaciją: 
visi kiti sprendimai tegali būti 
tik laikinio pobūdžio.

Dabartinės sąlygos tremtinių 
pasilikimą Vokietijoje daro vis 
labiau nebeįmanomą, ir dėl to jų 
laikinis įkurdinimas kituose 
aukštos kultūros kraštuose — JV,

Lietuvos laisvinimo veiksnių, 
esančių Europoje ir užjūryje, 
įvykusi II konferencija apsvars
tė Lietuvos bei lietuvių tremti
nių padėtį ir sutarė išvadas to
limesnei veiklai.

I.
Konferencija vieningai priėjo 

išvadą, kad tarptautinė politinė 
padėtis yra žymiai pasikeitusi 
Lietuvos interesu naudai, paly
ginti su pereitais metais. Vakarų 
Demokratijų palinkimui daryti 
nuolaidas Sovietams mažėjant —

Kanadoj, Britanijoj, tam tikrom 
sąlygom Prancūzijoj ir Belgijoj 
randamas aktualus, bet vykdy
tinas planingai, be panikos ir 
neapdairumo. Tam reikalui vi
sos lietuvių išeivių org-jos, ypa
tingai Amerikoje, prašomos rem
ti visomis išgalėmis pastangas, 
kad būtų atvertos durys gauses
nei tremtinių imigracijai, o taip 
pat paimti materialinėn ir mo-

pramatoma Lietuvos interesams 
vis daugiau palankumo.

Kintančios politinės sąlygos 
sustiprina viltis, o taip pat įpa
reigoja suintensyvinti veiklą sti
prinant vieningumą savo tarpe 
ir jungiantis bendrai veiklai su 
visais tais, kurie siekia laisvės, 
o politiniam pasauliui skylant į 
Rytus ir Vakarus visomis išga
lėmis jungiant savo likimą su 
Vakarais bei su kylančiu Jung
tinių Europos Valstybių sąjū
džiu, ligi pagaliau bus realiai 
įmanoma susijungti su heroiiš- 
kai kovojančia tauta pačioje tė
vynėje.

II.
Sąlygos daugiau įgalina sti

printi informaciją apie Lietuvą 
ir lietuvių, ypatingai tuose kraš
tuose, kurie teigiamai gali lemti 
pasaulio taigi ir mūsų tėvynės, 
likimą, tiek atitinkama spauda, 
tiek meniniais, sportiniais pasi
rodymais.

Atitinkami veiksniai įsiparei
gojo pastaruosius imti specialion 
savo globon. o visuomeninės or
ganizacijos, tiek tremtinių, tiek 
ir išeivių, skatinamos mėgsti ar 
intensyvinti ryšius su kitų tautų 
draugiškomis organizacijomis ar- 
asmenimas.

III.
Buvo pareikšta pasigėrėjimo 

ligšioline tremtinių laikysena, 
kuri kad ir sunkiomis sąlygomis 
leido išlaikyti, palyginti, gerą 
lietuvių vanią. Pareikšta pasi- 
tenkimo tremtinių kultūrine 
veikla, kovojančia su tremties 
stagnacija ir demoralizacijos įta
ka ;o taip pat pritarta švietimo 
krypčiai specializacijos ir sveti
mųjų kalbų mokymo linkme, nau
dinga ne tik tremtiniam asmeniš
kai, bet ir atsikursimai’ tėvynei.

Tebeliekantieji Vokietijoje 
kviečiami ta pačia kryptimi ne
sumažinti pastangų ieškoti visų 
galimų būdų sugyventi su kitom 
tautybėm. O iš kitos pusės ati
tinkami veiksniai įsipareigojo 
ginti tremtinius nuo nenupelny
tos moralinės skriaudos, kylan
čios iš nedraugingos ir piktos 
svetimųjų propagandos, ginti be 
teisingo pagrindo išskirtuosius 
iš tremtiniu bendruomenės, kelti 
tremtinių maitinimo Ir patalpų 
gerinimo reikalą.

Užjūrio lietuvių, ypatingai 
BALF’o materialinė parama trem
tiniams rado visuotinio pripaži
nimo ir dėkingumo, sykiu ir vil
ties. kad jų pastangos nesusilp- 
nės, nes paramos reikalingi gau
sėja. Tokis pat dėkingumas pri
klauso Amerikos Lietuvių Tary
bai ir kitom organizacijom gy- 
nusioms ir beginančioms Lietu
vos ir tremtiniu reikalus.

IV.
Konferencija konstatavo, kad 

tremtinių bendruomenė jau žy
mia dalim yra atlikusi savo po
litinę misiją — atkreipti pasau-

Sv. Sosto delegatas kan. F. Kapočius 

ralinėn globon besirengiančius 
emigracijai ar jau nuvykusius. 
Iš kitos pusės atitinkami veiks
niai įsipareigojo ieškoti tremtinių 
įkurdinimui paramos per vyriau
sybes ir per tam reikalui susi- 
dariausias prof, ar konfesines 
organizacijas.

JAV kariuomenės leitenantas Theodoras S. Thurston—Turskis

I st. leitenantas Teodoras Therston—Turskis yra gimęs Amerikoje. Jo tė
vai žemaičiai: tėvas kilęs iš Telšių, o motina iš Tryškių. Lietuviškai kal
bėti išmoko iš savo tėvų. Dar vaikas būdamas neteko jis savo tėvo. Mo
tinai vienai buvo sunku, tad sūnūs (stojo ( karo akademiją, kurią sėk
mingai ir baigė. Karui prasidėjus, su Amerikos kariuomene 1942 m. išsi-
kėlė pirmiausia Kasablankoje. Jam su savo daliniais teko būti Italijoje, 
Persijoje, Eigipte, Pietų Prancūzijoje ir galop Vokietijoje, iš kurios lie
pos mėn. 31 d. grįžo atgal | Ameriką. — Kai buvo suorganizuotos lietuvių 
sargybų kuopos ir, baigę savo apmokymą, atvyko j paskyrimo vietą Fūr- 
the, jis buvo pirmutinis amerikietis dalinio priežiūros kuopos vadas, ku
rio žinion buvo paskirtos Vytauto Didž. ir Algirdo sargybų kuopos. — 
S. m. vasario 16 d. minėjimas 1 st. lt. Teodorui Therston—Turskiui padarė 
gilų/* (spud|, ir jis po minėjimo pareiškė: „Nuo šiol—aš tikras Lietuvos 
reikalų gynėjas. Sis minėjimas išsklaidė man visas abejones. Aš dabar 
pats pamačiau ir (sitikinau, kad lietuviai ir labai sunkiose sąlygose nenu
stoja vilties ir kad jie nėra tokie žmonės, apie kokius teko skaityti čia 
Europoje spaudoje, t. y. kad jie nenori dirbti ir kad jais negalima pasi
tikėti. Aš buvau susidaręs blogą vaizdą, bet šis kuopų karių suruoštas 
minėjimas mane sujaudino. Visur drąsiai ginsiu Lietuvos, o ypač trem
tinių reikalus. Manau, turėsiu laiko aplankyti senatorius ir šiaip aukštus 
pareigūnus. Jiems paaiškinsiu apie tremtinius ir prašysiu, kad jie padary
tų konkrečių žygių — Baigdamas savo pasikalbėjimą, Jis tvirtu (sitikinimu ir 
susijaudinęs pareiškė, kad Lietuva vėl atgaus Nepriklausomybę ir bus 
laisva. — 1 st. lt. Therston—Turskis, čia tarnaudamas kariuomenėje, susi
pažino su lietuve iš Bad Mergentheim DP stovyklos p. Kunigunda Simo- 
naite, kurią ir vedė, ir abu VII. 31 išvažiavo Amerikon. — Vytauto Didž. 
ir D.L.K. Algirdo sargybos kuopų kariai ir Baltų Ryšių štabas 1 st. lt. 
Therston—Tursk| išlydėjo, linkėdami laimės šeimyniniame gyvenime ir 

sėkmės lietuviškame darbo bare, kovojant už lietuviu reikalus.

Kemptene

Jau išsikėlusieji tremtiniai 
skatinami laikyti savo pareiga 
tiesiogiai ir netiesiogiai remti 
Lietuvos laisvinimą ir naujose 
buveinėse būti pasiruošus grįžti į 
tėvynę, kai tik bus tam sąlygos 
— kai tėvynė bus laisva.

V.
O svarbiam tremtinių būties ir

taip pat rezistencijos laikotar
piui dokumentuoti konferencija 
pritarė minčiai steigti tos riišies 
archyvą. Jo surinkta tremtinių 
gyvenimo ir rezistencijos me
džiaga turės patarnauti ir kovai 
už tremtinių teises ir tėvynės 
laisvę.

Lietuviai išeiviai išsiblaškė po 
vasą pasaulį, skatinami organi
zuotis, centralizuotis, jungtis į 
viso pasaulip lietuvių bendruo
menę, kuri energingai ir vienin
gai talkintų Lietuvos laisvinimo 
veiklai vadovaujantiems veiks
niams ginti Lietuvos ir tautiečių 
tremtyje, tėvynėje ir prievarta 
deportuotus į Rytų gilumas.

VI.
Akcijai reikalingų lėšų reikalu 

Konferencija pritarė iniciatyvai 
savanoriškai apsidėti ne tik trem
tiniams Vokietijoje, bet ir išei
viams kituose kraštuose, apskri
tai viso pasaulio lietuviams pas
tovia tautinio solidarumo ir lais
vės rinkliava. Ligšiol politinei 
akcijai reikalingos lėšos buvo 
laisvos atsitiktinės aukos. Kon
ferencija pareiškė už jas nuošir
džios padėkos visiems aukoto
jams, ypatingai Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviams, kurie 
per ALT'o surengtą rinkliavą su
dėjo tam reikalui didžiausas su
mas. o taip pat tremtiniams, ku
rie iš savo skurdžių išteklių gau
siai parėmė Tautos Fondą.

VII.
Numatė artimiausios ateities 

darbų planą Lietuvos išlaisvini
mo akcijai vadovaujantieji veiks
niai iš pagrindu išsiaiškino tar
pusavio bendradarbiavimo gali
mybes ir. sutarė laikantis I kon
ferencijos sprendimu, bendra
darbiavimą dar labiau suglau
dinti ir patobulinti. (E.) 

Lituviai Taikos Jamboree
Kas penkeri metai skautai ren

gia normaliais laikais tarptauti
nius sąskrydžius. Šiemet jie su
silėkė į jamboree (indijoniškas 
žodis, kuris reiškia taikingą su
sitikimą). Prancūzijoje prie Senos 
upės daugiau kaip už 70 kl. nuo 
Paryžiaus.

Atidarymo dieną daugiau kaip 
per dvi valandas defiliavo pro 
Prancūzijos švietimo ministerį, 
kuris jamboree atidarė, ir gau
singus kitus svečius 42 tautų 
skautų delegacijos. Su ypatingu 
entuziazmu buvo sutikti DP

, K. Kazlausko nuotr.

skautai. Iš tų DP tedalvyayo tik 
trys likimo sujungtosios tautos — 
tiefuviai, latviai ir estai}

Ilgai lietuviai, latviai ir estai 
kovojo, kol jiems pasisekė nu
kakti į sąskrydį; kol ten jiems 
pasisekė atgauti savo tautinius 
vardus ir spalvas. Dabar prie 
bendro pabaltiečių įėjimo kabo 
žalios spalvos vėliava, kurioje 
yra išsiūtos skyrium kiekvienos 
tų trijų tautų vėliavos. Latvių, 
estų, lietuvių stovyklos yra sut
varkytos viena šalia kitos su tau
tybių užrašais.

Pirmiausia į jamboree atvyko 
lietuviai iš anglų zonos, paskui iš 
prancūzų ir jau gerokai prasidė
jus pasisekė prasimušti ir iš 
amerikiečių Pastariesiems buvo 
sudaryta .daugiausia kliūčių iš 
tos įstaigos, kuri perėmė tremtį; 
nius globoti po UNRR-os.

Viso lietuvių ten per 80. Jie 
susirado senų pažįstamų iš ank
stesnių stovyklų. Kai kurie iš jų 
yra buvę Lietuvoje skautų stovy
klose. Be abejo, ir jiems teks 
pripažinti, kad dabartinė stovy
klavimo vieta toli gražu .neprily
gsta lietuviškosioms vietoms, nei 
tvarkai. Tačiau šis jamboree 
imponuoja savo didumu: arti 
40.000; imponuoja savo garbin
gais svečiais ne tik iš Prancūzi
jos. Rugpiūčio 15 d. pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė iš Ang
lijos atskridęs narsus teisybės ir 
laisvės gynėjas kardinolas Grif- 
finas, o Komuniją dalino ne ma
žiau kaip 200 kunigų toje gamtos 
bažnyčioje.

Lietuvių skautus, o taip pat lat
vius ir estus aplankė ir pasveikino 
Lietuvos ministerial. O Lietuvos 
ministeris JV p. Žadeikis ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys p. 
Devenienė įteikė jiems ir pini
gines dovanas. Lietuvių jauni
mui tai buvo labai įspūdinga die
na. Malonus siurprizas buvo, kai 
lietuvius aplankė gen. de Lattre 
de Tassigny ir ėmė teirautis, ar 
tarp skautų nėra, kas buvo da
lyvavęs „Čiurlionio“ ansamblyje. 
Ir kai vienas toks atsirado, gene
rolas nepagailėjo pareikšti savo 
komplimentus ansambliui ir lie
tuviams.

Kad lietuvai skautai galėjo pa
sirodyti jamboree, daug padėjo 
BALF-as, paskirdamas 20 skau
tų visą privalbmą įmokėti sumą.

Sis jamboree pavadintas taikos 
jamboree. Taika dabar tai suaugu
siųjų kartos idealas, vardan kurio 
yra aukojami visi kiti idealai. Jau
nimui ne mažesnės reikšmės yra ir 
laisvės bei tiesos idealai. Tai rodo 
ir šis jamboree, į kurį susirinko 
atstovai iš viso laisvojo pasaulio 
ir į kurį tik dvi vadinamos rytieti- 
nės valstybės atsiuntė savo atsto
vus. Taigi viso jamboree vakarie- 
tinis charakteris. Galim tikėti, kad 
šiam jaunimui bus prie širdies ir 
Baltijos tautų tiesa,jeigu mūsiš
kiams pasiseks jai tinkamai at
stovauti.
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Laiškas iš Amerikos (1)

DP IMIGRACIJOS I JAV KLAUSIMAIS
1. Strattono projektas

Savo straipsnyje, tilpusiam „Ži
burių" Nr. 27 (86), esu iškėlęs kai 
kurias abejones bei pastabas dėl 
Strattono DP jleidimo į' JAV įsta
tymo projekto. Netikslumų bei ne
aiškumų projekte yra nemažai; jie, 
neseniai besvarstant Kongreso 
k—joje, visu ryškumu iškilo ir 
pasitvirtino. Tikrai, Strattono pro
jektas neduoda jokių garantijų, 
kad, jį vykdant, bus laikomasi tei
singumo bei etninio proporciona
lumo principo, įsileidžiant DP į 
JAV. Projektu reikalaujama affi
davitų ir kitų finansinių garantijų 
kelionei apmokėti. Šios sąlygos 
palyginti nesunkiai išpildomos 
turtingesnioms ir geriau susior
ganizavusioms tautybėms. Parū
pinti affidavitus bei kelionės iš
laidų apmokėjimą tik pusei trem
tyje esančių liėtuvių, t. y. 35,000, 
jau yra sunkus ir Amerikos lietu
vių organizacijoms beveik ne
pakeliamas dalykas. O juk dau
gumas tremtinių neturi giminių, 
kurie sutiktų sumokėti už jų ke
lionę. Apskritai, projektas menkai 
tepradaro duris lietuviams; jiems 
beliktų pasinaudoti tik trupiniais, 
likusiais nuo kitų stalo. Bet kaip 
ten bebūtų, visdėlto geriau turėti 
kad ir šį netobulą bilių, negu visai 
nieko. Todėl, Amerikos lietuviai 
rėmė šį projektą ir darė žygių, kad 
jis būtų priimtas. Pagaliau, biliaus 
netobulumai galėjo būti pataisyti 
Kongreso k—je ir plenume, o taip 
pat gyvenimo praktikoje, ypač jei 
jo vykdytąja! laikytųsi teisingumo 
ir objektyvumo.

Nors projekto oficialus įnešėjas 
į Kongresą yra atstovas Stratton 
iš Illinois, tačiau iš tikrųjų tas 
projektas pačios vyriausybės pa
ruoštas ir jos aktyviai remiamas.

Didžio džiaugsmo ir vilčių su
kėlė, kai Prezidentas Trumanas 
oficialiai liepos 6 d. kreipėsi į Kon
gresą, prašydamas specialaus įsta
tymo įleisti į JAV žymų DP skai
čių iš esančio bendro apie 1 mil. 
DP skaičiaus Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje. Nors Prezidentas 
savo laiške ir neminėjo Strattono 
projekto, tačiau siūlydamas įleisti 
žymų DP skaičių (pagal Strattono 
nrojektą 400,000) ir minėdamas tik 
iš Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
'Strattono projektas tik tas šalis 
ir tenumato), aišiai parodė, kad 
jis remia Strattono projektą ir 
siūlo jį priimti. Praktiškai jį vyk
dant, administracija yra nusista
čiusi teįleisti tik iš Amerikos oku
pacinių zonų.

2. Trumano laiškas Kongresui
Trumanas savo laiške į Kon

gresą pabrėžė, ’kad „šitie žmonės 
nenori grįžti į savo tėvynes dėl 
priešingo politinio nusistatymo ir 
bijodami būti persekiojami". Pre
zidentas paminėjo, kad didžioji 
dalis jų paeina iš esančių dabar 
‘usijos valdžioj, k. t. Baltijos 

kraštai, Lenkija, Ukraina ir Jugo
slavija.

Toliau, Prezidentas savo laiške 
pabrėžė:

„Tai yra žmonės, kurie yra 
priešingi totalitariniam valdymui 
ir kurie dėl savo karšto tikėjimo 
į laisvės ir demokratijos principus 
kentėjo neišpasakytą vargą ir 
priespaudą.

„Dėl to kad jie nėra komunistai 
ir yra priešingi komunizmui, jie 
priešinosi visoms pastangoms grą
žinti į sritis, esančias komunistų 
kontrolėj.

„Yra nesuprantama, kad jie 
turėtų būti palikti Ir Vokietijoje, 
kurioje jie buvo persekiojami.

„Šitos karo ir priespaudos aukos 
viltingai žiūri į demokratines šalis, 
kad jiems padėtų atstatyti jų gy
venimą ir pasirūpintų jų vaikų 
ateitimi.

Toliau Prezidentas pabrėžė, kad 
šių naujų imigrantų įleidimas turi 
atitikti visus imigracijos taisyklių 
reikalavimus. O tie reikalavimai, 
kaip žinome, yra: sveikatos, finan

sinių garantijų bei affidavitų, kad 
nebūtų apsunkinimas valstybei, 
politinio ištikimumo demokratijos 
principams, t. y. kad nepriklauso 
komunistinėms ar anarchistinėms 
organizącijoms, ir t. t.

Kaip matome, Prezidento laiškas 
buvo rimtas ir įtikinantis. Buvo 
susidaręs įspūdis, kad tai teigiamai 
gali nulemti Strattono projektą 
Kongrese.

3. DP įleidimo projektas Kongrese
Tačiau Kongresas vis atidėliojo 

Strattono projekto svarstymą. Kad 
projektas būtų priimtas šioje Kon
greso sesijoje, galimybės tolydžio 
mažėjo.

DP imigracijos biliui paremti, 
liepos 16 drį Kongreso teisių k—ją 
atvyko pats Valstybės Sekretorius 
(užsienio reikalų ministeris) gene
rolas George C. Marshall ir Karo 
Sekretorius Robert P. Patterson. 
Specialų tuo reikalu laišką parašė 
Prekybos Sekretorius W. Averell 
Harriman, kuris negalėjo dalyvauti 
posėdyje.

Valst. Sekretorius Marshall pa
reiškė, kad „žymaus DP skaičiaus betarpiškai liečia jų kailį. Dėl to 
įleidimas pašalintų vieną konflik- jos negali nereaguoti, juo labiau 
tų šaltinį su Sov. S--ga. Kol trem- kad apsilenkiama su teisingumo 
tiniai yra Vokietijoje ir neįleis principu. Jokia etninė grupė ne- 
šaknų naujoje jiems draugingoje gali reikalauti sau ypatingų privi- 
žemėje, jie pasilieka pastoviu legijų, vis tiek ar jie būtų žydai 
tarpatautinių nesusipratimų šal- ar lietuviai.
tiniu". Atstovas Ed. Gosset, demokra-

Debatų metu atstovas Frank L. tas iš Texas, užklausė Sekretorių 
Chelf, demokratas iš Kentucky,, Marshalli, „ar tai teisybė, kad 
paklausė, „ar įsileidimas bent Prezidentas Trumanas davės 1945 Takelis | kalną ties Ilguva 
100.000 DP neparodytų mūsų gerą m. tokias instrukcijas, kad rezul- 
valią". — , ”* ‘ 2 ’* ... ...........................
nieko", — atsakė Marshall. i.* •* . ... 1 . w 3QUI111C3 ai u llįlldllaib, ,,OUL*

„As esu vienas is tų 10 nuli- Denartamentas reme si vienašališką varkyti šią neišspręstą problema 
jonų, kurie vykdė Jūsų įsakymus įleidimą, todėl mūsų daKar,5»'ic • .............................
karo metų", tęsė toliau p. Chelf. bandymas su ’ 
„Aš esu nusistatęs ir čia sekti Ju- žaidimas, už 
mis ir ieškoti patvarkymo, kad sumokėsime", 
būtų Įleisti bent 100.000 DP". Sekretorius .

Toliau Karo Sekretonus Patter- sakė, kad jis su skaičiais nesąs i82 mįi dolerių kasmet, 
son buvo daug kartų klausinė- susipažinęs, bet manąs, kad tatai 
jamas dėl Strattono projekto Sek- galima būtų „išaiškinti ir pati- 
cijos (straipsnio) 3 apie pirmeny- krinti".
bes. Jis pareiškė, kad jis „sutin- i____ „ ____  ,______  __
kąs, kad DP būtų įleidžiami pro- kalbanti gen. Marshalli tvirtin- 
porcingai jų etninių grupių didu- damas, kad JAV ir taip jau turin- 
mui". Ir tai teisinga. Lietuviai trem- čios didžiausią svetimu tautybių 
tiniai nieko daugiau nereikalauja, procentą. I tai Marshallis trumpai 
kaip tik laikytis etninio propor- atkirto, „jog tai yra tikroji Lais- 
cionalumo. vės Statulos prasmė". O mes žino-

Tačiau Strattono projekto nuo- me. 1 
statai apie preferencijas ką kitą Yorko uoste yra įrašyti kilnūs, -r-v—-—------- - ------- ---------
sako. Tie nuostatai toli gražu ne- nepamirštami žodžiai: „Ateikite P tarP kitko rašo:
kalba apie proporcionalumą, bet pas mane visi. kurie esate \ „Šie žmonės (t. y. DP) Kovojo
apie tai, kad įleidžiamieji DP turi nrispausti ir persekiojami, o aš už- arba kentėjo dėl savo idealų. Jie
turėti Amerikoje esančiu giminių densiu jums laisvės žiburį", ir t. t. ir po šiai dienai kenčia dėl jų. Jie
finansinę garantiją. Vadinasi, tik ' Toliau, Karo Sekretorius Patter- turi teisę į prieglaudą (azylį), t. y. 
tie galės įvažiuoti, kurie turės sopas įrodinėjo reikalą įleisti DP į tą teisę, kuri liko pripažinta kaip

„ar

„Tai būtų geriau, negu tate tarp Įvažiavusiųjų 1946 m. ekonominiais, žmoniškumo ir pa- 
atsakė Marshall žydai sudaro net 75%? Valstybes sauIinės taikos argumentais. „Sut-

dabartinis reiškia paruošti sveiką kelią ir su
su imigracija yra tik teįfctj milžinišką paramą pasau

Ekonominiai argu
mentai buvo jo šie: DP išlaikymas 

Marshall į tai at- ja. v mokesčių mokėtojams sudaro

kurį mes brangiai linei taikai."

Prekybos Sekretorius Harrimanas 
pareiškė, kad „atidėliojimas cha- 

Atstovas Gosset peršaukė be- ^kterizuoja mūsų tautos elgesį 
- - -. šiuo klausimu ir suteikia mums

patiems maža pasitikėjimo, kai mes 
nekreipiame dėmesio pagelbėti 
šioms nusivylime ir varge atsi- 
durūsioms karo aukoms".

__  . ~..........»••••'* Šia proga atsiuntė Kongresui la- 
kLl'dTais^s Statuloje New bai g«žų laišką „Katalikų D—ja 

................   - rarp tautinei Taikai". Savo laiške

Vladas

giminių ar tam tikrų organizacijų 
affidavitus of support. Ir, kaip 
New .York Times rašo, kaip šis 
nuostatas buvo labai smarkiai 
puolamas ir kritikuojamas. Puoli
mai buvo tokie smarkūs, kad at
stovas Louis E. Gorham, republi- 
konas iš Pennsylvanijos, išdrįso 
pastatyti Valstybės Sekretoriui 
Marshalliui net tokį klausimą, „ar 
jis turįs bet kokį pagrindą abe
joti; kad šiuo nuostatu mes rem
sime tik išskirtinę DP grupę?" Kad 
jis taip sakydamas turėjo galvoje 
žydų etninę, grupę, berods, nerei
kalinga nei komentarų.

Į šį priekaištą Sekretorius Mar
shall gana diplomatiškai atsakė, 
kad „jis manąs jog preferencijų 
klausimas yra mažesnės svarbos, 
bet svarbiausias klausimas, tai DP 
įleidimas. Žinoma, Valstybės Se
kretorius gali būti daugiau ar ma
žiau indiferentiškas, ar vienos ar 
kitos etninės grupės žmonių įva
žiuos didesnis ar mažesnis skai
čius. Bet pačioms etninėms grupėms 
toli gražu ne' vis tiek, ar jų įva
žiuos daugiau ar mažiau, nes tai

šventų švenčiausia Jungt. Valsy- 
bių istorijoje ir kultūroje". .

Atstovas Chelf tuo klausimu 
atsiuntė Sekretoriui Marshalliui 
tokį projektą:

1. Jungt. Valstybės turėtų re
komenduoti, kad kiekvienas kraš
tas, norįs gauti iš mūsų paskolą, 
pasižada priimti dalį DP;

2. Kiekviena Paryžiaus konferen
cijoje dalyvaujanti valstybė turi 
būti paprašyta priimti tam tikrą 
DP skaičių iš bendrojo 850,000 DP 
skaičiaus;

3. Jei tautos geruoju nesutinka 
priimti visų 850,000 DP, tuo atve
ju turi būti sušaukta specialinė 
Jungt. Tautų sesija šiai pasaulinės 
reikšmės problemai spręsti.

„DP stovyklose", sako p. Chelf, 
„yra šimtai mūrininkų, stalių, ma
šinistų, šaltkalvių ir kitų ama
tininkų, kurie galėtų būti panau
doti ūkiniam atstatymui.

„Nors milijonai dolerių bus iš
leista pagal Marshall© planą",
sako toliau atstovas Chelf Valsty
bės Sekretoriui Marshallui, „visa 
tai bus veltui, jei DP problema 
neišspręsta. Ji ir toliau mus var
gins ir kankins. Yra būtinas impe
ratyvas pašalinti karo žaidzdas 
nuo Europos tautų, lygiai kaip 
reikia pašalinti jas ir nuo Euro
pos miestų".

Į tą bendrą balsą už DP įsilei
dimą pagaliau pasisakė ir didžiu
lės profesinės darbininkų ir tar
nautojų organizacijos. Tai CIO 
(Cogress of the Industrial Organi
zations) ir AFL (American Federa
tion of Lobor). O jos ligi šiol kaip 
tik buvo priešingos DP įvažia
vimui. Šios organizacijos turi virš 
15 mil. narių ir vaidina didelį 
vaidmenį JAV ūkio gyvenime.

Už DP įsileidimą taip pat pasi
sakė ir religinės bendruomenės, 
būtent: Protestantų bažnyčių s—ga 
(Federal Churches of Christ in 
America) ir Katalikų Veikimo 
Centras (National Catholic Wel
fare Conference). Jos tuo reikalu 
įteikė Kongresui atitinkamus raš
tus.

Kaip matome, Amerikos visuo
menė, jos galingos organizacijos 
ir įtakingi asmens buvo DP pusėje. 
Buvo padarytas didelis spaudimas 
i vyriausybę ir Kongresą DP nau
dai.

Kodėl vienok DP įleidimo pro
jektas Kongrese nepraėjo? — Apie 
tai pakalbėsime kitame laiške.
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B. SuduvisApie romantinio peizažo lyrika
A I

Ir gali rodytis keista, kad net tremtinio buitis autoriui beveik nesudaro tragikos, o vien ramina paprastais aplinkumos vaizdais kuklių reikalavimų širdį ir pastabų žvilgsnį (Darnusis vakaras).
mėgtu pasauliu ir tenkinasi labai poetiniu žodžiu išsako išdainuojakukliais kūrybos siekiniais: -J- x- ’—’—*X! *—•Norių prabilti į sutiktą žmogųpaprastu meilės žodžiu .. - visą tą kasdienę buitį, kuri iš paviršiaus tokia paprastutė, betgi slepia savy gausybę žmogiškojo- gyvenimo grožio. Jie todėl taip pamėgsta gamtos melodijas irAmžino romantiko Benedikto Rutkūno poezija atskrenda pas mus paukščių sparnais. Ketvirta lyrikos knyga, 156 puslapių. 78 eilėraščiai trijuose skyriuose: Kada vėjas atpus . . Kabantis lieptas ir Tylusis lietus.Jau skyrių įvardijimai mus nuteikia elegiškai, nors kabančio liepto alegorija yra šiek tiek painesnės prasmės. Bet ir to skyriaus poezija — daugiausia ta pati gyvosios gamtos peizažika ar me- lancholinė svajonė.B. Rutkūnas savo nauja ir taip didele knyga pasirodo kaip nusistovėjęs romantikas, sklen- denąs tarp įvairiausių gamtos vibracijų ir jautriai reaguojąs — į kiekvieną vėjelio pusnį, į žvaigždės mirksnį, į žolelės lingavimą ... Tas subtilus jautrumas visai išorės plastikai, tas mokėjimas sugauti kiekvieną gamtos atspalvį, garsą ar judesį ir savo širdim nušviesti — sudaro šio poeto kūrybos grožįŠvelnus ir liūdesingas, B. Rutkūnas dainuoja apie aukso žvaigždes, kurias naktis žarsto saujom, apie gervių kirbines, į šiaurę vir- vančias, apie tolių užburtuosius slėpinius ir amžių gelmes . . Jis eina — žaidžiančios vasaros juoko klausytis, amžiais negęstančio žiedo surasti . . . Jam blakstienos pražysta pavasario girtu sapnu, jis — velėnoje regi naujos gyvybės diegą, girdi upelių iuoką, o auksaplaukis ruduo — jam širdyje šviesias viltis pabudina . . .Tai tikriausio romantiko sielos kalba, kurią mes gerai pažįstame ir kuri daugeliui šiais žiaurios realybės laikais atrodo, gal but, jau nebeaktuali. Tačiau romantizmas buvo, yra ir bus — amžinos jaunystės ir neišsemiamo idealizmo srovė. Jaunuomenei jis visada aktualus ir jaudinantis, jei tik pilasi srauniais žodžiais, gyvais, nemeluotais paveikslais.B. Rutkūno kalbos ir ritmavi- mo lengvumas neabejotinas — ir visa jam liejasi iš širdies tikrais pergyvenimais bei įspūdžiais.Tačiau romantizmo kryptis šiandien kiekvienam poetui labai pavojinga. Jau praeitam šimtmety prancūzų lenkų ir kitų taip tobulai lig viršūnių iškelta, ji dažniausiai kartojasi senais įvaizdžiais ir simboliais. Ir skaitytojui susidaro jausmas, lyg visi šitie gražūs žodžiai bei posmai — jau seniai girdėti kažkurioj dainoj ar pasakoj- Todėl ir B. Rutkūno puikiuose eilėraščiuose dažnai jausti atbalsis įvairių kitų romantikų, savų ar svetimų, kuriuos mes jau nuo pat jaunystės nešiojamės savo viduje. Tačiau vistiek mus traukia vis iš naujo skaityti apie — žemės vieškelius, apie auksines žvaigždes, apie trapius žiedus ir lakias svajones . . . Tai nėra nauja nei originalu, bet jaunystės žydėjimi, kaip ir kasdienei maldai, dažnai pakanka vis tų pačių žodžių ir tokių pat jausmų, kurie atrodo vis nauji ir nesenstanti.Eleginis grakštumas siaučia visą B. Rutkūno poeziją. Nėra čia tragiško pasaulio nei beviltiško sielvarto. Taip pat nėra iškilmingos didybės nei pragariško nuopuolio, bet jausti vien melancho Ii ja, neleidžianti nuklysti nei į satyrą.Gražiausi posmai tai — gyvosios gamtos peizažo atspindžiai poeto sieloje (Pavasario daina. Ramuma, Tylusis lietus, Debesėliai, žiemos rytą, Išnaktų kraitis, Į tolį ir kt.). Čia mes nuoširdžiai drauge su autoriumi — pary- mome tyloje ties palangių daržais, mes žvilgsniais lydime baltaplaukių debesėlių būrius, mes klausomės, kaip meldžiasi sužydusios ievos, kaip žiemą žemė sapnuodama miega ... Ir mums gražu pajusti, kaip naktį nuvargusios žvaigždės vis budi, sidabrą lydamos ir žėrėdamos . . . Savas ir paprastas, bet sykiu jautriai mielas mums lietuviško pavasa

rio paveikslas, kaip pakyla — iš burto žalios dobilienos suklegęs žvalus vyturys . . . Kaip ramiai — miega vyšnios sode, o kaip gaiviai — nuo miško žengia rytas: purįenom apsikaišęs, nakties lašais apkritęs . . •
* Išraiškos atžvilgiu B. Rutkūnui geriausiai pavykę trumpasakės formos, aiškaus paprastumo, lengvučio ritmo eilėraščiai, kurių yra gana daug (Gyvasties žaismas, Pavasario vėjuos, Budėjime naktų, Kelionėy Aguonų

Ir išsakyti sielvartą, laimę žodžiais keliais, eit per gyvenimą atvira siela mažojo brolio keliais . . .Taigi, yra poetų, kurie pasirenka pranašo kovotojo, ateities ieškotojo kelią. Bet žmonėse mylimi ir tie dainiai, kurie nesiverž-

spalvas, kuriose dažniausiai atsiš- viečia žmogaus dieviškojo prado spindesys.Dailininko K. Žilinsko iliustracijos puošia knygą, visai atitik— damos turinio nuotaikas. Viršelis neperkrautas ir nerėžia stiliaus aštrumu. Vien tiktai tuodu spar-

Petras Klaulėnas Moteris geltonuose rūbuose

darni į kalnų viršūnes, pasilieka nai, lyg piaute nuplauti, šiek tiek drauge kentėti ir džiaugtis su nesiderina prie grakščios roman- „mažaisiais broliais“ — jie tik tinės kompozicijos.
Dr. Normantas

A. A. Kristupas Leksas
LIAUDIES POETAS IR VISUOMENININKASŠ. m. rugpiūčio 31 d. sueina 75 metai, kai 1872 m. Strilių kaime, Tilžės-Ragainės apskrity, gimė Kris tubas Lekšas, vėliau žinomas liaudies poetas ir visuomenininkas. Tėvai buvo stambesni ūkininkai, turėjo apie 100 margų ūkį. Sūnus buvo krikštytas Kristupo • vardu, nes Mažojoj Lietuvoj šitas-Dievo nešėjo-vardas buvo labai mėgiamas. Lankydamas liaudies mokyklą jaunasis Kristupas rodė žymių gabumų, tad jam mokytojų buvo patarta įsigyti aukštesnį mokslą bet, jo tėvai tam nepritarė, nes norėjo, kad jų vienturtis sūnus liktų namuose ir vėliau paveldėtų tėvų ūkį. Tai buvo didelis smūgis gabiajam sūnui, nes ir jam, kaip ir kitiems lietuvininkams, dėl beveik tų pačių motyvų nebuvo leista įsigyti aukštesnio mokslo, kuriuo jie būtų galėję daug pozityviau pasireikšti lietuvių tautiniame gyvenime. Sūnus bet vėliau kiek nusi- • ramino, kai tėvas sutiko jam leisti mokintis vakariniuose kursuose, kuriuos jis lankė apie dvejetą metų.Jaunasis Kristupas jau iš moky-

susipažinti ir kartu pasidalinti mintimis su pažįstamais.Jaunojo Lekšo jaunystė sutapo su anuo laiku, kai Prūsų Lietuvoj prasidėjo reikštis tautinis sąjūdis. Kai turėjo kiek laiko, Kristupas skaitė lietuviškus leidinius, kurie buvo spausdinami Mauderodes, Reylaenderio ir vėliau Jankaus spaustuvėse Tilžėje. Ypatingai jis mėgdavo lietuviškus eilėraščius, kuriuos atmintinai išmokdavo. Kartu Kristupas lankydavo visus lietuviškus parengimus, kurie įvykdavo jo parapijos kaiminystėj.Turėdamas jau iš jaunų dienų dideli palinkimą prie poezijos, jis anksti pats pradėjo rašinėti eiles. Pirmąsias religinio turinio eiles jis parašė 16 m. amžiaus šventų Velykų proga.„Laukuose beardamas, vieną vagą išvaręs, parašiau eilutę", Lekšas vėliau pasakodavo savo draugams, „kol ligi vėlybo vakaro visos mano mintys buvo ant popieriaus”. Gal ir šitos profesijos dėka lietuvių kaimiečių tarpe buvo pastebima daug palinkimo domėtis religiniais ir filosofinais klausimais.Šitos pirmos eilės, parašytosGreta šitų sravių gamtovaizdžių egoistinis poeto jausmas — tiktai tartum spalvinga atošvaita, tartum tos pačios tėkmės sultinga verdenė, sutaptinai gamtoje išsiliejanti. Kai kur paralelizmas mėgina dar labiau išryškinti jausmą (Pasodėje lazdynas), bet dažniau kūrėjo pasaulis žydi tuose pačiuose organinės gyvybės žieduose, ir sielos skambesys pasklinda sykiu su pievos gėlių varpeliais, tai pakildamas į šviesų aukštį, lyg pienės pūkas vėjyje, tai panirdamas miego nakčiai, lyg — papieviuose žalsganos miglos, lyg — miškas į tamsą įbridęs . . .Tokio švelnaus grakštumo ir nuostabaus trapumo yra B. Rutkūno lyrinis peizažas. Krištolinio skaidrumo paveiksluose spalvingai sruvena elegiški jausmai.Net ir ten, kur autorius kalba apie skausmą ar sielvartą, apie sunkius ar tragiškus dalykus, mes nepajuntame sukrečiančio šiurpulio, o tik — šiek tiek juodesnių spalvų peizažą (Tamsus regėjimas, Mes aklieji).Ir mirties elegija (78 pusi.) prašliaužia pro mus su švelniu šnabždėjimu apie knygas apdulkančias, apie voratinklius palangėse, apie nedrumsčiamą miegą po žeme . . .Meilė taip pat yra kukliai subjektyvi, individualiai susiaurinta, gamtiniame peizaže švitanti (Poeto meilė, Sietynams žaidžiant).Vietomis yra ir refleksijos, bet ir ta — tik probėgomis, tik pusiau lūpų, nes visa užpildo — vitalinis gamtos gaivumas, optiniai ir akustiniai vaizdų atspindžiai jautrioje poeto sieloje.Todėl B. Rutkūnas beveik laimingai išvengia patrijotinių lamentacijų, kuriomis serga dauguma tremties kūrėjų. Jei kur ir mėgina liesti tautos ar tėvynės temą politine prasme, tai, be abejo, ta simbolika lieka tik nevykęsbandymas (Regėjimas).

sapnas, Baltosios piršlybos, Kur pasuksim, ūkanos ir kt.). Kur nesilaiko posmų ir sugeba laisvai žaisti lakių įspūdžių skambėjimu, B. Rutkūnas primena net B. Sruogos „Dievų takus“ (O, gyvi daigai, Žiemos burtas).Nuotaikingai autorius stilizuoja savo eleginius jausmus romantinės tautosakos pavyzdžiu: maloninai žodeliai, refreninis kartojimas, turinio paprastumas ir t. t. Tai skambūs, beveik dainuotiniai eilėraštukai (Ne girelė ... Iš ka- ružio jojau, Daina apie klevą ir kt.). Bet tai, žinoma, čia nėra nieko originalaus, išskyrus labiau determinuotą temą ar konkretesnius vaizdus,., negu liaudies dainose.Pažymėtinas kūrėjo kalbos žodingumas. Ir tie žodžiai — vis ypatingiems švelnumo, trapumo, subtilumo niuansams išreikšti (pav. žalsganas; verptis, pūkštyti, išbėglus, drinkėti, nudulkti, su- glusti, dvazgėti, skrydis). Korektūros ir kalbos klaidų yra viena kita, (autorius klaidingai ištaria bei'rašo žodžius: sutemos ir slegia). Retkarčiais .kirčiavimo netikslumai ardo ritmą (netinkamai kirčiuoti: sodus, greitaspames, po sniegu, perlus, paežerėje, su toliu, pro kryžius, debesėliu etc.)Darant bendras išvadas, reikia pasakyti, kad Benedikto Rutkūno poezija graži ir įspūdinga, švelni ir jausminga — džiugins nevieną skaitytoją. O rinktinio meno mėgėjai, tur būt, čia pasiges savito originalumo, kuriuo kūrėjas turi švystelti, kaip meteoras, nakties pilkumoj ir staigiai suvirpinti širdis. Nėra čia ir žodžių sklidinumo nei ypatingo dvasinio gilumo, kaip Baltrušaičio eilėse, nes sunkesnieji motyvai, kurių čia, tiesą sakant, nedaug, tartum pasiklysta miglotose alegorijose (Tylioji paslaptis, Neregėtas paukštis).Gal ir gęrai, kad autorius, pa

klos laikų labai mėgo skaityti ir mokintis lietuviškus ir religinio turinio eilėraščius. Kaip Mažojoj Lietuvoj įprasta, Lekšų šeima buvo uolūs bažnyčios lankytojai, Kristupo ir jo draugų nesulaikė nuo pamaldų lankymo nei didelis šaltis nei lietus. Bažnyčios lankymas kartu duodavo progos susieiti su parapijiečiais iš tolimesnių kaimų,

Prūsų lietuvių tarme ir gyvu ritmu, rado pritarimo gyventojų'tarpe. To pasisekimo paragintas, Kristupas pradėjo daugiau eiliuoti, beveik be išimties religinio turinio. Kai pasidarė žinomas, apylinkės gyventojai dažnai į jį kreipdavosi, jį kviesdavo į vestuves ir prašydavo parašyti eiliuotus sveikinimus jaunavedžiams.

Alkoholikas (pleStukas>žindamas save, ribojasi savo pa- J. Dobkevičiūtė-Paukštienė
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Pamažu jaunasis Lekšas pradėjo 
daugiau eiliuoti ir lietuviškiems 
laikraščiams siųsti, kurie juos 
daugiausia atspausdindavo pir
muose puslapiuose, gražiai apvai
nikuodami ir išpuošdami kaip tuo
met buvo įprasta. Lekšas palaiky
davo artimus santykius su Tilžės 
lietuviškos spaudos redaktoriais: 
Kiošiu, Tulevaičiu, Jagomastu ir 
Arnašiu.

Be grynai tikybinių jis parašy
davo ir lyriško turinio eilėraščių, 
apie gamtos grožį, jos tikslingumą 
ir kartu prisimindavo, kad visą 
gražiąją gamtą yra sutvėręs visa
galis Viešpats Dievas iš didelės 
žmonijos meilės. Nors eilių stilius 
nebuvo tobulas, bet jos buvo pa
rašytos lietuvininkų tarme, jiems 
gerai suprantamos, todėl ir skaity
tojams patiko. Žmonės,prie jų pri
pratę, pastebėjo tam tikrą spraga 
jeigu tam tikrų įvykių proga, ne 
buvo Vėversėlio parašytų eilučių. 
Jo tikybinio turinio eilėraščiai bu
vo spausdinami „Ziono Varpely", 
daug jų tilpo ir lietuviškuose laik
raščiuose, ypatingai „Lietuvos Ke
leivy".

Vėlesniais metais Lekšas perėjo 
daugiau prie tautinio turinio poe
zijos. Joje aiškiai reiškėsi jo mei
lė tautai, jo noras savo tautiečius 
žadinti iš politinio miego, skiepyti 
jų širdyse tautos meilę ir lietuviš
kų papročių pagarbą ir savo tiky
binio turinio eilėraščiais jis daug 
prisidėjo prie lietuviu kalbos iš- 
taikymo, jos pagyvinimo ir jais jis 
galėjo daug lengviau prieiti prie 
savo tautiečių sielos, nes prūsų 
lietuvių dauguma tuomet tikrai 
buvo giliai tikinti žmonės. Daug 
Vėversėlio dainelių buvo atspaus
dinta laikraščiuose, o dalis buvo 
surinkta 1919 m. „Rūtų Vainikėly".

Žymiai prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Lekšas pradėjo aktyviai daly
vauti tautiniame sąjūdy. Tuomet 
jis susipažino ir į ankštesnį kon
taktą suėjo su tų laikų politikais: 
patriarchu Jankum, dr. Gaigalai
čiu, regierungsratu Steputaičiu ir 
kitais tų laikų darbuotojais. Su 
pastaruoju ir Smalakiu jis važinėjo 
po kraštą ir agitavo už lietuvių 
kandidatus į Prūsijos karalystės 
seimą. Mažai būdavo lietuviškų 
parengimų, kuriuose Lekšas neda
lyvavo. 1912 m., vienos lietuviškos 
šventės metu, ant senojo Rambyno 
kalno buvo skaitomos jo eilės, ku
rios prasidėjo žodžiais:

Kur kalnas Rambynas mus 
sveikindamas moja, 

kur mūsų sens Nemuns per 
lankas banguoja, 

kur mūsų prabočiai gyveno 
tada, 

čia mūsų tėvynė, graži Lietuva.

Iš profesijos vėlioms buvo ir 
liko ūkininkas, Anksčiau gyveno 
Versmininkuose, kur vedė Anę

Kristupas Lekšas

Saulytę, vėliau Pleinėj ir Usėnuose. 
1914 m. pirko Dėkintų kaime, Ka
tyčių parapijoj, 50 margų ir čia 
gvveno ligi mirties. Iš čia spindu
liavo jo tautiškoji veikla po visą 
kraštą. Perdavęs visą savo ūkio 
tvarkymą namiškiams, mažai jis 
buvo namuose. Jis vis būdavo pa
keliui, susirinkimuose ir tarny
biniais arba politiniais reikalais 
užimtas. Jokių materialinių turtų 
jis nesusikrovė, visą amžių liko 
nedidelio ūkio savininkas.

Pasauliniam karui pasibaigus ir 
Vokietijos imperializmui subyrė
jus, Lekšas su dideliu entuziazmu 
stojo į darbą, nes jau matė jo ilga
mečių siekimų išsipildymą. Bet 
pirmaisiais metais politika ėjo kita 
kryptimi. Prancūzų okupacijos me
tu velionis todėl su dideliu atsi
dėjimu ir pasiaukojimu kartu su 
kitais bendraminčiais kovojo už 
Klaipėdos krašto prisijungimą prie 
Lietuvos. Tada labai jį puolė jo 
politiniai priešai. Kai kada jam 
tekdavo ir fiziškai nukentėti. 
Grįždavo net sumuštas iš politinių 
susirinkimų, nes antagonizmas Lie
tuvoj prancūzų valdymo metu bu
vo labai sustiprėjęs. Bet jokia jė
ga negalėjo vėlionies nusistatymo 
pakeisti.

Įsisteigus Mažosios Lietuvos 
Tautos Tarybai, Lekšas joje vai
dino aktyvų vaidmenį. Slapta dele
gacija iš trijų asmenų, kurioj ir 
velionis dalyvavo, vyko į Kauna 
prašyti Klaipėdos kraštą prijungti 
prie Lietuvos. Po 1923 m. sausio 
15 d. įvykių Lekšas aktyviai prisi
dėjo prie krašto valdymo ir buvo 
du kartu Direktorijos narys. 
Įsisteigus Klaipėdos krašte Sau
lių sąjungai, jis stojo jos nariu.

Būdamas ūkininkas, jis su kitais 
bendraminčiais suorganizavo gry
nai tautiškai nusistačiusį Mažųjų 
Ūkininkų Susivienijimą. Vykstant 
pirmiesiems Klaipėdos krašto sei
melio rinkimams, Lekšas stojo 
kaip šitos partijos atstovas į rinki

mus ir kartu su Vėveriškių Bro- 
žaičiu buvo išrinkti kaip vienin
teliai tautiškai nusistatę lietuviai 
į krašto seimelį. Čia jis liko at
stovu ligi prieš paskutinio seime
lio,, į kurį jis nebepateko, nes III 
reichas, trumpai prieš tai panai
kinus karo stovį, išvystė rinkimų 
metu tokia nepaprastą propagan
dą ir terorą, kad Mažųjų Ūkinin
kų Susivienijimas nebesurinko rei
kalingo balsų skaičiaus dviem at- 
viams kaimuose netaupė grąsinimų 
viams kaimuose netaupe grasinimų 
ir užsipuolimų ir jiems darė įvai
riausių trukdymų. Dalis rinkėjų, 
esant tokioms sąlygoms, nubyrė
jo, jie perėjo ar *į kitas lietuviškas 
partijas arba nuėjo į Neumano 
vadovaujamą hitlerišką vienybės 
sąrašą.

Patekę su Brožaičiu į seimelį, 
juodu visuomet vartojo lietuvių 
kalbą, kas labai nepatiko prie
šingoms partijoms, nes buvo su
laužytas seimelio vieningumas, 
kurį jis visuomet mėgdavo demon
struoti. Sunki buvo Lekšo padėtis 
seimely, ginant lietuvių teises ir 
Lietuvos valstybės politiką. Krašto 
gyventojų dauguma, jau iš pra
džių kurstoma iš užsienio, negalėjo 
susigyventi su Centro vyriausy
bės vedama kultūrine z ir žemės 
ūkio politika. Abu atstovai, viešai 
palaikydami vyriausybės politiką, 
seimely nuolatai buvo puolami. 
Net jų pačių rinkikai nevisuomet 
buvo patenkinti pasiektais rezul
tatais. Tokioms sąlygoms esant, 
reikėjo didelės ištvermės ir patrio
tinio nusistatymo, norint tiek daug 
metų ištverti Klaipėdos krašto 
seimely.

Būdamas geras ir įtakingas 
ūkininkas, Lekšas pakartotinai bu
vo išrinktas atstovu ir į Pagėgių 
apskrities seimelį, be to, daugel 
metų buvo Katyčių parapijos 
bažnytinės tarybos narys.

Bažnyčios konflikto metu, kai 
buvo norima atskirti Klaipėdos 
krašto evangelikų bažnyčią nuo 
Berlyno, Lekšas su kitais dele
gatais buvo siunčiamas Berlynan 
tartis. Pasiekus tam tikro susi
tarimo, Lekšas, numatydamas šito 
susitarimo žalingumą, visos valsty
bės reikalams, atsisakė jį pasi
rašyti ir grįžo Klaipėdon. Jis buvo 
pasirašytas kitų delegacijos narių.

Prijungus Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos ir perorganizuojant paštą, 
Kristupas Lekšas buvo pritrauktas 
prie šio darbo. Daugel į jį pradė
jo kreiptis prašydami tarnybos ir 
kartu demonstruodami savo lietu
vybę. Sunki ir atsakinga tuomet 
buvo Lekšo pareiga, atskirti grū
dus nuo pelų ir neįleisti nepati
kimų asmenų į pašto tarnybą.

Kristupas Lekšas visuose šituose 
darbuose reiškė stiprų tautinį nu
sistatymą. Visuomet jam pirmoj 
eilėj rūpėjo lietuvių tautos gerovė. 
Mažai jam liko laiko sau; didelę 

dalį savo gyvenimo praleido poli
tiniuose susirinkimuose, pasitari
muose, paskaitose, kelionėse ir ra
šydamas straipsnius arba eilėraš
čius. Jo veikla buvo pripažinta ir 
pačios vyriausybės. Už nuopelnus 
tautai ir valstybei velionis Lietu
vos vyriausybės buvo apdovano
tas Gedimino ordinu, Klaipėdos at
vadavimo medaliu ir Šaulių 
žvaigžde.

Visą amžių uoliai dirbus, 1938 
m. žymai pradėjo silpnėti jo svei
kata ir, ryšium su pergyvenimais- 
po Klaipėdos krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos, velionis sunkiai susirgo 
nugarkaulio paralyžu. Norėjo taip 
pat Lietuvon persikelti, kaip dau
gel kitų klaipėdiečių, bet tuome
tinis generalinis konsulas Kalvai
tis jam, senam žmogui, patarė lik
ti vietoje, nes Lietuvos interesai 
reikalaują, kad bent keli tvirti lie
tuviai liktų krašte. Pergyveno 
visus nemalonumus ir triukšmus, 
III. reichui užėmus Klaipėdos 
kraštą. Šitie pergyvenimai labai 
neigiamai paveikė jo sveikatą. 
Sunkiai susirgęs buvo nuvežtas į 
ligoninę. 1941 m. kovo m. 30 d., 
jo žmonai ir sūnui esant, Klaipė
dos miesto ligoninėj Kristupas 
Lekšas atsisveikino su šiuo pa
sauliu.

Daug savo mielų bendradarbių 
velionis savo gyvenime buvo paly
dėjęs į kapus. Dažnai kapinėse bu

Lietuviškos koplytėlės, inž. Muloko projektas V. Račkausko nuotr.

vo skambėjęs jo tvirtas balsas, 
tariantis paskutinius atsisveikini
mo žodžius. Ne vienas tuomet bu
vo apsiašarojęs, kai kalbėtojas 
jausmingais žodžiais kėlė laido
jamojo tautos ir ir tėvynės meilę. 
Bet Kristupui Lekšth, 20 amžiaus 
žiaurumo dėka, nebuvo lemta, kad 
prie jo karsto būtų kalbama jo 
gimtąja kalba, del kurios teisių 
jis tiek daug buvo kovojęs, nes 
nacionalsocialistai buvo griežtai 
uždraudę lietuvių kalbą viešai 
vartoti. Tai žinodamas, vėlionis 
savo namiškių prašė, kad, kai bus 
pasibaigusi nacionalsocializmo ga
lybė, pakviestų prie jo kapo liku
sius draugus ir pažįstamus lietuviš
koms pamaldoms. Jo namiškiai 
jam tai pažadėjo. Balandžio 4 d. 
jis buvo palaidotas Laugalių ka
pinėse, kur jau iš seniau ilsėjosi 
jo tėvo kaulai. Kartu į karstą bu
vo įdėtos 4 knygutės su jo pa
rašytais eilėraščiais.

Baltas akmeninis kryžius su 
užrašu: Kristupas Lekšas „pa
ženklina vietą, kur jo kūnas rado 
paskutinę atilsio vietą.

Nors ir subyrėjo daug vilčių ir 
svajonių, nors, rodos, niekais nuė
jo visas jo darbas, vėlionis turi 
vieną didelę paguodą: jo kūnas 
ilsis tame krašte, kuriam jis taip 
daug dirbo ir veikė.

Tebūna jam lengva Lietuvos že
melė.

Juozas Kruminas

Tolimas draugas

(Tęsinys)

„Labas vakaras", — pasakėme 
mes, ir aš net dabar nežinau, ar 
jis ką nors atsakė. Jis praėjo pro 
mus šaltas ir piktas. Ak taip, kar
tais užtenka vieno žmogaus pasi
rodymo, kad dingtų visa graži nu
otaika. Mes grįžome namo pavargę 
ir alkani, ir atsisveikindama ji 
kalbėjo man:

„Mielas mano, man taip nejau
ku, aš turiu kažkokių negerų nu
jautimų. Man rodos, jog ryt vėl 
bus nemalonumų". —Ir aš sakiau:

Ak ne, negalvok apie tai. Visą 
dieną mes buvome drauge, ir ši
tas vakaras priklauso mūsų die
nos prisiminimams". — Mes išsis
kyrėme, ir aš negalėjau užgesyti 
blogos nuotaikos, nes, matai, aš 
jokiu būdų negalėjau tikėti, kad 
mūsų ramus gyvenimas, trukęs ke
letą savaičių, galėtų tęstis ir to
liau. Taip jau buvo įėję į papra
timą — kelios ramios dienos, o 
paskui ir vėl nemalonumai. Dieve 
mano, kiek mes turėjome visko 

pakelti, niekas apie tai nieko ne
žino, ir gerai, ir gerai — o dabar 
atėjo nauji nemalonumai.

Ir aš gerai prisimenu tą rytą — 
buvo apniūkę ir šalta, sanatorijos 
koridoriais vaikščiojo šlavėjos, tu 
stovėjai atsirėmęs į langą ir kal
bėjai:

— Kartais man atrodo, kad šitas 
gyvenimas, kurį mes gyvename 
sanatorijoje, yra tikrasis gyveni
mas. Tačiau kartais aš negaliu pa
kelti viso jo slėgimo. Aš žinau, 
mūsų padėtyje gera nuotaika yra 
didelis dalykas, tačiau aš gi nie
kam nepadariau nieko blogo, aš 
gi kiekvienam pasitraukiu iš ke
lio, manęs nėra čia, aš stengiuosi 
kuo mažiausiai rodytis kitų aki
vaizdoje, o tačiau aš žinau, kad 
apie mane kalbama. Tiek to. Bet 
vakar aš su savo mergaite ėjau 
gatve, ir mes susitikome skyriaus 
gydytoją, ir šiandien ji tapo per
kelta į kitą skyrių, toli nuo ma
nęs, kad visiškai jos nematyčiau. 
Ne, sakyk, ar tai yra įmanoma?

— Aš nežinau, — kalbėjau aš, 
— gal būt, tai yra teisinga, — sa
kiau aš tada, — tu juk žinai, tu 
esi pacientas, yra ji sesuo, o juk 
taisyklės.-----------

— Žinau, žinau, — nutraukei tu 
mane nekantriai. — Sitai aš jau 
girdėjau žimtus kartų — pacien
tas ir sesuo. Nejaugi ir tau atro

do, kad tarp šitų abiejų sąvokų 
yra bedugnė? O jeigu pagalvoti, 
kad mes esame žmonės, tik žmo
nės, ir daugiau nieko? Gal būt, 
ryt aš išeisiu iš sanatorijos ir ne
bebus daugiau sesuo — ne, ne, tai 
yra kažkokia fikcija, kažkoks ap
sėdimas — pacientas ir sesuo.

Ak, mano tolimasis drauge, gal 
būt, aš tada buvau neteisus, gal 
būt, tu negalvojai apie susidariu
sią padėtį, gali būti, o dienos ėjo, 
ir visa sanatorija ūžė, kad dėl ta
vęs turėjo nukentėti viena sesuo. 
Aš sutikdavau tave kasdien ne
linksmą, tu nieko nekalbėjai, tu 
vengei žmonių, sanatorijoje buvo 
ruošiami pasilinksminimai — ta
vęs nebūdavo čia. Dienos praei
davo sunkios ir slegiančios, o va
karais tu išnykdavai, ne, argi tai 
buvo gerai visa šita nuotaika, ir 
vieną kartą aš paklausiau tave:

— Sakyk, tu labai kankiniesi?
Ak ne, tu nesupratai manęs, ir 

šituos žodžius tu priėmei kaip pa
juoką ar įžeidimą, daugelį dienų 
aš nekalbinau tavęs, daugelį die
nų, buvo prasidėjęs rugpiūtis.

Bet tada visi dar labiau ėmė 
kalbėti apie tave — taip, tu buvai 
užsispyręsrftu demonstratyviai,ves- 
davaisi savo mergaitę po ranka 
mieste jūs sutikdavote pažįstamus 
ir bendradarbius — ne, ne, tau nie

kas nerūpėjo, aš žinojau, kad tu 
mylėjai ją.

— Paklausyk, — sakiau aš tau 
vieną dieną, — padėtis darosi 
sunki, vieną kartą užgrius tave 
nemalonumai. Tu perdaug viešai 
rodai savo jausmus, ne, aš kartais 
nesuprantu tavęs — gyvenimas 
nėra tiktai žaidimas, juo labiau 
žaidimas kito žmogaus širdim. Tu 
turėtum šitai suprasti. Nekalbė
kime apie tave, kalbėkime apie 
ją — kaip žiūrės į ją visi jos ben
dradarbiai ir draugai tada, kai tu 
ją paliksi? Ne, ne, tai, ką tu da
bar darai, nėra gražu, tu pagalvok.

Tu stovėjai* nuleidęs galvą ir 
žiūrėjai kažkur tolyn.

— Aš jos niekad nepaliksiu, — 
kartojai tu.

— Nesąmonė, — kalbėjau aš, — 
tu girdi, tai yra nesąmonė. Aš 
žinau, tai nėra tavo pirmoji meilė, 
jų buvo daugelis, ir kiekvieną 
kartą tau atrodė, kad tai tęsis am
žinybę, ir jos visos praėjo, nėra, 
nebeliko nė pėdsako — taip pat 
praeis ir šita. Tu atsisveikinsi su 
sanatorija ir išeisi — pasaulis pla
tus, o ji pasiliks, viena, apleista, 
atstumta, be draugų. Ar tu pagal
voji kada nors apie tai? Aš žinau, 
tau dabar sunku atsisakyti jos, tai 
yra apsvaigimas, aš gi pažįstu 
tave, Dieve mano, tai yra apsvai
gimas, jų buvo daug, jie praėjo, 

neliko nė vieno, o dabar atėjo 
naujas, ir jis praeis. Bet tu pagal
vok apie ją.

— Aš jos niekad nepaliksiu, — 
kartojai tu užsispyręs.

— Tu neprivalai būti neprotin
gas vaikas, tu gi pats netiki tuo, 
ką sakai. Būkime atviri — ką gi 
tu veiksi su ja? Tremtinių likimas 
vienaip ar kitaip bus išspręstas, 
tu kur nors išvažiuosi, tavęs ne
bus, o ji pasiliks čia. Kur nors 
tave apims panašus apsvaigimas 
— ne, ne, tu net neprisiminsi, kad 
kažkada Vokietijoje mylėjai vieną 
mergaitę. O ji — praeis daugelis 
dieną, ji lauks tavęs. Ji yra pa
prastas žmogus, be išsisukinėjimų 
ir rafinuotumo, ir jeigu ji sako, 
kad myli tave, ji tai sako iš šir
dies. Bet ar tu turi teisę žaisti jos 
širdimi — aš nežinau, tu pagalvok.

— Žaisti? Ak ne, tu visai nesu
pranti manęs. Žiūrėk, mes baisiai 
daug turėjome abu pereiti, ji ne
palūžo, ir aš prisirišau prie jos. 
Taip, tikrai, aš esu svetimšalis, ir 
šituo adresu pastabos buvo ne
lengvos, jos buvo mums abiems 
nelengvos. Paskui įvairiausios kal
bos dėl išsilavinimo skirtumo. Ne, 
ne, ji nelankė jokių aukštų moky
klų, bet argi tas neduoda jai tei
sės būti tikru žmogum? Dabar stai
ga dar atsiranda padėties skirtu
mai — pacientas ir sesuo. Jeigu
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A. Rūkas

QERAS SKONIS, KUKLUMAS
IR KITOS

Faustas Kirša dar „Pirmuosiuose 
Vainikuose” aiškino, jog gerai 
parištas kaklaraištis yra didelės 
svarbos reikalas ir, einant į gy
venimą, esą, labai reikšminga į 
tai atkreipti tinkamas dėmesys 
ir... pasimokyti. Žinoma, mes at
liekamieji žmonės arba sužymėtie
ji DP raidėmis, dažnas ir kak
laraiščio neturime ... Bet Faustas 
Kirša ne apie šilkinį ar vilnonį 
kaklaraištį tuomet galvojo, o mū
sų dvasinis kaklaraištis, nežiūrint 
kokiose sąlygose mes bebūtume, 
turėtų nesusilaukti priekaištų nei 
iš mūsų pačių, nei iš kaimynų.

Sutikime, kad Faustas Kirša tei
sus, ir apsidairykime. Tinkamai 
parištas kaklaraištas — gero sko
nio reikalas, o geras skonis, išmin
čiai sako, pirmasis pasisekimo gy
venime laidas. To gerojo skonio 
mes kaip tik daug kur ir trūk- 
stame. Ir keistas dalykas: trem
tyje pasidarėme labai nekuklūs!

Lietuvių, jeigu perversime raštus 
lenkų romantikų, daug rašiusių 
apie mūsų senovę, ir pavartysime 
ne visuomet mums palankius vo
kiečių autorius arba prisiminsime 
mūsiškius — Adomą Mickevičių ir 
Simaną Daukantą, vienas pačių 
gražiausiųjų bruožų buvo kuk
lumas. Juk mūsų ir piemenų dai
nos ar liaudies anekdotai, paly
ginus su bet kuriuo kaimynų, — 
kuklumo pavyzdys. Ką bekalbėti 
apie tokias dainas, kuriose mer
gaitė iš kuklumo „skarytėlę užsi
leido, kad nematytų jos veido" 
Deja, šitą kuklumo dorybę, nors 
iš namų ir išsinešę, palengva pra
dedame užmiršti.

Jau dveji metai skaitome savo 
negausioje spaudoje stovyklų gy
venimo aprašymus, ir štai kokiais 
superlatyvais jie išmarginti:

..lietuviai nelauktai nustebino 
ne tik UNRRos direkciją, bet ir 
kitas tautybes;

... mūsų nepalyginamasis men
ininkas X;

... tautiniai šokiai galingiausias 
ginklas tėvynei atvaduoti;

... nors mieste yra ir vokiečių 
menininkų, tačiau miešto burmis
tras pakvietė mūsų meno pažibas 
programai atlikti;

... mūsų meno sužavėtas, nuste
bintas ir pritrenktas svečių kny
goje įrašė: linkiu tikrai sugrįžti į 
laisvą tėvynę;

... teko pastebėti, kaip ne vienas 
išlavinto skonio kitatautis, tik 
įėjęs į lietuvių skyrių...;

... buvo svečių knyga ... kitos 
tautybės svečių knygos neturėjo;

... lietuviai geriausiai pasirodė".
Pavyzdžių būtų galima pririnkti 

daugybę. Ir nors ir yra priežodis,

DORYBES
jog „sviestu košės nepagadinsi”, 
tačiau yra ir priešingas gyvenimo 
faktas, kad, sviesto be saiko priri
jus, darosi bloga. Ir mūsų pačių 
skaitytojams nuo šitų superlatyvų 
tikrai jau darosi bloga. O jeigu 
užsienietis paskaitytų tokius daly
kus, tai jis, mokėdamas lietuviš
kai, atsakytų senų lietuvišku prie
žodžiu: „kasgi katinui pakels 
uodegą, jeigu ne pats?”

Pagaliau tiems korespondentams, 
kurie tas žinias ar straipsnius į 
laikraščius rašė, keletas klausime- 
lių:

1. Nejaugi jūsų UNRRos direk
cijoje sėdėjo tokie dideli meno 
žinovai, kad jų nustebimas tinka 
matu meno vertybėms vertinti? Aš 
pažinojau keletą UNRRos direk
torių: vienas iš jų buvo ruletės 
krupjė, antras — smulkių prekių 
krautuvės savininkas Kinijoje, tre
čias — atsargos puskarininkis, ket
virtas mėgdavo pasakoti, kokį nuo
stabų meną rodo Briuselio resto
ranų šokėjos ir šokėjai.

2. Su kuo, gerbiamasis, mūsų 
menininką X lygini? Jeigu su 
Everesto kalnu, tikrai palyginti 
negalima, o jeigu su kitais tos 
srities menininkais, tai net mū
siškis pasaulinio masto pijanistas 
Andrius Kuprevičius konkurse 
Šveicarijoje turėjo visą eilę var
žovų, su kuriais, tur būt,* ir jį paly
ginti galima.

3. Mūsų tautiniai šokiai yra 
brangus dalykas ir didelis ginklas 
lietuvių reikalo propagandoje, ta
čiau vienaip jie atrodo, kai juos 
šoka Baronaitės ar Ličkūnaitės 
mokiniai, ir visai kitaip, kai Tintel- 
fingeno stovyklos berniukai ir mer
gaitės. O, be to, perskaitęs Tam
stos sakinį, kiekvienas nusišypso
jo, nors ir būtumei rašęs apie patį 
geriausią šokių ansamblį.

4. Jau pats faktas, kad vokie
čiai savo šventei pasikvietė mūsų 
menininkus, yra graži jų atestaci
ja. O Tamsta, mielas korespon
dente, reikalą sugadinai, pridė
damas „nors ir yra vokiečių men
ininkų" ir epitetuodamas juos „pa
žibomis". Jeigu tie patys meninin
kai Tamstą pažinotų, už tokį bes- 
koniškumą ir takto neturėjimą, 
manau, Tamstos nepaglostytų.

5. O jeigu tas knygon įrašytojas 
mūsų menu būtų nesužavėtas, 
nenustebintas ir nepritrenktas, kaip 
jis tuomet būtų į tą svečių kny
gą įrašęs? Nejaugi — nelinkiu 
sugrįžti į laisvą tėvynę?

6. Būtų labai gerai, kad kore
spondentas paskelbtų, kokiu prie
taisu jis atskiria kuris į salę įei
nantis svetimtautis yra išlavinto 
skonio ir kuris ne.

7. Kitos tautybės svečių knygos 
neturėjo, bet gal jos turėjo kitų 
dalykų, tokių, kurių neturėjo lie
tuviai?

8. Kas geriausiai pasirodė, rei
kėtų, kad ne mes patys, bet kiti 
nuspręstų. Juk kiekvienose varžy
bose patys dalyviai nesprendžia, 
tam yra teisėjai.

Bet būna ir dar blogesnių daly
kų. Pasitaiko, kad koks recenzen
tas ar korespondentas, entuziazmo 
pagautas, taip išgirta savo „para
pijos" menininkus, jog jo raštas 
labai nedaug bendro su tikrąja 
teisybe beturi. Tuo būna suklai
dinami skatytojai, kartais nepel
nytai prisidarydami nesmagumų ir 
net pakenkdami lietuviškojo meno 
reprezentacijai.

Prieš mane tiesiog aliarmuojan
tis laiškas. Jo autorius — žmogus 
didelę vagą nuvaręs mūsų kul
tūrinio darbo bare, kuriu jis atėjo 
1920—22 metais. Aišku, nei objek
to, apie kurį rašoma, nei laiško 
autoriaus neskelbsime.

Veiksmas vyksta sename ir gra
žiame universitetiniame Vokieti
jos mieste, kur suplaukusi dalis 
mūsų universitetinio jaunimo, nes, 
be studentų, kitokių DP ten nera-

Tles Aleksoto šlaitais V. RaCkausko nuotr.

Vyt. Girdauskas 
Ilgesys

Kas vakarą nekviečiamas ateina jis, 
Gerai pažįstamas, tarytum s<nas draugas,
Ir, kol aušra nepradeda žvaigždžių gesyt, 
Čia būna su manim ir mano skausmą saugo.

Ramus, tik paslaptingai degančiom akim, 
Tiek daug šalia manęs gilių nakčių prarymo... 
O aštrūs nerimo nagai kaskart skaudyn 
Pavargusios širdies žaizdas draskyti ima.

Jo akys — du melsvi žiedai iš pamiškės, 
Žiedai skaidrių sapnų, vaikystėje sapnuotų, 
Kurie lyg nepasiekiama žvaigždė mirgės 
Ir niekad nebegrįš čionai pasikartoti.

sį. Lietuvių studentų, palyginti, 
daug, o jų santykiai su kolegomis 
vokiečiais bei profesūra labai gra
žūs. Tautinės savigarbos ir dar 
tampresnių saitų noro vedami, 
studentai, sutaupę maisto, parū
pinę nakvynes ir sutvarkę kitokius 
reikalus, pasikviečia vieną iš mū
sų gerokai išgirtų meninių kolek
tyvų: tegu pamato mūsų kolegos 
studentai ir profesūra, kokių mes 
turime meninių pajėgų, kultūrinių 
vertybių ir tautinių tradicijų, tegu 
nemano, kad toji maža Pabaltijo 
tauta tamsi ir Juoda, kaip jie yra 
pratę manyti apie viską, kas yra 
toliau į rytus nuo Gumbinės! Ir 
įvyko!

O dabar tegu kalba laiško 
ištraukos: „Salė buvo sausakimšai 
pilna... Visa profesūra su rek
torium priešakyje ... Daugelis stu
dentų nebegalėjo patekti... Vai
šingus šeimininkus vaidinome 
prieš koncertą, o po jo neturė
jome, kur akių kišti. Tiesa, mūsų 
svečiai, matydami mūsų nusimini
mą ir užjausdami', sakė mums 
komplimentus, bet tatai mus dar 
labiau siutino, nes nieko nėra nes
magesnio, kaip pasigailėjimo šyp
sena svetimame veide ... Nejaugi 
nėra galimybės tokius ponus sut
varkyti? Kad jie nevežiotų po sto
vyklas meno surogatų! Nejaugi 
negalima paveikti mūsų spaudos, 
kad tokių „menininkų" negirtų ir 
negarbintų?"

Manau, kad platesnių komen
tarų šiuo atveju nebereikia.

Aš manau dar ir kitą dalyką. 
Manau, kad tie visi koresponden
tai ir recenzentai, liaupsiną, 
nereikšmingus ir nevertingus mū
sų gyvenimo kultūrinius įvykius 
ir tų įvykių kaltininkus, blogos 
valios tikrai neturi, jie, paprastų 
paprasčiausiai neturėjo progos ir 
laiko išmokti pasirišti Fausto Kir- 
šos kaklaraiščio, todėl jiems trūk
sta skonio, o skonio neturėjimas, 
kaip mėgdavo juokauti profesorius 
Karsavinas, yra viena iš tų di
džiųjų nuodėmių, už kurią nebus, 
įleidžiama į dangų.

yra kokios taisyklės, draudžian
čios šitokią meilę, tai jau yra la
bai seniai pavėluota, tikrai. Ji gali 
būti kilnojama po kokius nori sky
rius, ji gali būti visiškai atleista 
— ak ne, tai neišskirs mūsų. Tu 
sakai — tai yra apsvaigimas, jis 
praeis, kaip jau daugelis praėjo. 
Matai, aš nesistebiu tavo galvo
jimu, tačiau į tavo žodžius aš žiū
riu tik kaip į naują dalyką, pro 
kurį mums reikia praeiti. Ir aš kar
toju tau — mes praeisime, ne, ne, 
tai nėra lengva, tačiau mes prae
isime. Ir aš kartoju: aš nežinau, 
kaip susiklostys mano dienos, bet 
aš nepaliksiu jos.

Argi buvo įmanoma su tavim 
kalbėtis? Mano tolimasis drauge, 
aš nežinau, koks likimas dabar nu
sineša tavo dienas, taip, tikrai, aš 
nežinau, ar tu dar prisimeni anuos 
laikus, ir jeigu tu galvoji apie tai, 
jeigu tu dar apie tai pagalvoji, tu 
turi prisiminti, kas netrukus už
griuvo ant tavo pečių.

Tada buvo tokios gražios die
nos, taip, tikrai. Rugpiūtis buvo 
pasibaigęs, bet rugsėjo pradžia 
stovėjo danguje su skaidria saule, 
ir kai ateidavo naktis, didelės 
žvaigždės krisdavo kažkur į miškų 
gilumas. Tada mes gulėdavome 
balkone, medžių šakos sviro į mus, 
miškas tolėliau atrodė tamsus. Ne, 
argi reikėjo gražesnio laiko — 

mums niekas nerūpėjo, dienos bu
vo vienodos, ir naktys nuostabios. 
Taip, tikrai, reikia būti atviriems, 
tėvynės ilgesys buvo jau šiek tiek 
apkritęs dulkėmis, jis nesirėžė į 
mus jau taip stipriai, kaip pirma
isiais ištremties metais, mes net 
negalvojome apie savo ligą. To
kios buvo tada dienos, o tu bū
davai liūdnas ir nesukalbamas. Ir 
kai aš dabar galvoju apie tas die
nas, taip, tikrai, aš tavo vietoje 
irgi nebūčiau kitaip elgęsis, bet 
tada man atrodė, kad tu esi netei
sus. Ach taip, Dieve mano, kiek 
tau teko tada pakelti, ir aš buvau 
tas, kuris suteikė tau daugiausia 
sielvarto.

Po to įvykio su gydytoju ir se
sers Ilzės perkėlimu į kitą skyrių 
tu tapai dar labiau užsispyręs.

„Tai negali mūsų išskirti, — kal
bėjai tu, — atvirkščiai, per visus 
nemalonumus mes einame ranka 
rankon".

Ir tu ėjai su ja ranka rankon 
visur ir viešai. Mieste jus visi su
tikdavo, ir ne, nebuvo nė vieno 
atvejo, kad jūs būtumėte nėję kaip 
sužadėtiniai.

„Argi tai gali kam rūpėti?" — 
sakydavai tu, kai vakare mes gu
lėdavome balkone ir žiūrėdavome 
į krintančias žvaigždes.

Tada kalbos apie tave ūžė visu 
stiprumu, ir aš žinojau, kad jų nuo

trupos pasiekia ir tavo ausis. Ir 
tu buvai dar labiau užsispyręs, 
taip, tikrai, tu su nieku nekalbė
jai, tu vengei susitikti su pažįsta
mais, ir vakarais tavęs niekad ne
būdavo sanatorijoj. Aš laukdavau 
tavęs sugrįžtant, ir spėliodavau, 
kokios nuotaikos tu grįši, nors iš 
anksto žinodavau, kad tu būsi 
liūdnas.

„Kai mes esame drauge, toli nuo 
žmonių, — sakydavai tu, — vis
kas yra pamiršta ir gražu, bet vos 
tik aš peržengiu sanatorijos slenk
stį, aš negaliu nuslėpti blogos nuo
taikos, kad štai vėl sutiksiu žmo
nes, kuriems rūpi ne savo reikalai. 
Dieve mano, argi aš padariau kam 
ką blogo, argi aš užkliūvu ką nors, 
ko jie visi iŠ manęs nori?"

Ilgą laiką aš nesakiau tau nie
ko, aš mačiau, kad tavyje auga 
užsispyrimas. Ak, mano tolimasis 
drauge, tai nebuvo meilė, kas tuo
met vertė tave kovoti su visa ap
linkuma, ne, ne, tai nebuvo meilė 
— užsispyrimas, tiktai užsispyri
mas, ir aš norėjau palaukti, kol jis 
praeis.

O dienos ėjo, įpusėjo rugsėjis, 
ištisą savaitę lijo. Ne, ne, tavęs 
nebūdavo čia net lietingomis die
nomis, ir šitai dar labiau kėlė 
nuostabą ir kalbas. Ir aš pastebė
jau, kad tu daraisi atbukęs, tavęs 
nebejaudina pastabos ir pajuokos,

pro viską tu praeidavai vienas ir 
užsidaręs, tarytum nematydamas 
ir nieko negirdėdamas. Ak taip, 
niekas nežinojo, kas darosi tavo 
viduje, tu mokėjai slėpti savo nuo
taikas, ir šitas nežinojimas dar la
biau kurstė tave supančiuosius, ir 
vieną vakarą man pasirodė, jog 
pribrendę laikas tarti tau tiesų 
ir atvirą žodį. Ne, ne, mano 
tolimasis drauge, ne tave įžeisti ar 
įskaudinti norėdamas kalbėjau aš 
tau, bet daugelio žmonių pasipik
tinimas kabojo virš tavęs, ir kiek
vieną minutę jis ruošėsi prasiver
žti, ir aš maniau, kad bus geriau
sia, jeigu aš tave paruošiu šitai 
audrai.

Vakaras buvo tvankus ir slopus, 
mes gulėjome išsirengę, miškas ty
lėjo, medžių šakos rėmėsi į bal
koną, nejudėjo nė vienas spyglis, 
visos šviesos buvo užgesytos. Tu 
buvai niaurus, nekalbėjai nė vieno 
žodžio. Blankioje prieblandoje aš 
mačiau tavo už galvos sunertas 
rankas. Danguje degėsi žvaigždės. 
Tu žiūrėjai į jas. Taip, aš nežino
jau, ką tu galvojai, bet man buvo 
sunki šita tyla.

O šiandien žvaigždėta, — pasa
kiau aš, norėdamas tave prakal
binti, o tu nieko neatsakei, ir aš 
vėl ieškojau kokio nors kvailo sa
kinio, kad praverčiau tavo lūpas, 
ir nieko neradau, ir tada despe

ratiškai nusitvėriau įprastojo klau
simo:

— Sakyk, ar tu vis dar nemanai 
išsiskirti su savo mergaite?

Tu krūptelėjai ir atsisėdai sude
damoje kėdėje, tačiau tyla stovė
jo tarp mūsų, tu nepasakei nė 
vieno žodžio, tu nežiūrėjai į mane.
— Dieve mano, galvojau aš, tau 
yra sunku, bet tu privalai pasikei
sti, taip, taip, mąsčiau aš, tu turi 
pasikeisti, taip toliau negali tęstis. 
Ne, ne, gyvenimas nėra tik užda
ras žaidimas, nors ir gyventum 
tokiame siaurame rate, kaip sana
torija. Ir žiūrėk, kai aš tada taip 
gulėjau ir mąsčiau apie tave, į 
mane atėjo staigus pyktis, nesu
prantamas ir neišaiškinamas, ir aš 
tylėjau ir leidau jam vis giliau 
sunktis į save. Bet tu tada staiga 
pakėlei galvą:

— Ko jūs visi iš manęs norite?
— pasakei tyliai. — Nejaugi aš 
esu erškėtis, išaugęs vidury kelio, 
pro kurį praeidami jūs būtinai tu
rite užkliūti ir susiplėšyti drabu
žius? Tu klausi, ar aš nemanau iš
siskirti su savo mergaite? Aš ne
suprantu priežasčių, dėl kurių jūs 
visi norite, kad aš išsiskirčiau su 
ja, ir nenoriu jų suprasti nei ži
noti. Ne, ne, tas man visiškai ne
svarbu, bet jeigu jums labai svar
bu žinoti — aš niekad su ja neiš- 
siskirsiu, tu supranti — niekad. Tai

6



1947. VIII. 30. Nr. 35 (94) Žiburiai 7 psL

A LTOTTIN Q AS - B AVAR ĮJOS 
TAUTINĖ ŠVENTOVE

ir kelių arkivyskupų bei vyskupų.
Antra vietovė, kuri traukia Alt- 

ottingan maldininkus, yra
Brolio Konrado karstas ir bažnyčia.

1. Altottingas

Altottingas*) yra apskrities mie
stas pietryčių Bavarijoj, nuo Mūn- 
cheno 92 klm. į rytus, Susisiekimo 
atžvilgiu patogioj vietoj, nes pro 
jį eina geležinkelio linija Mūhl- 
dorfas—Burghausenas, tat iš visų 
vietovių galima atvažiuoti trau
kiniu, persėdant Mūhldorfe.

Prieš šį karą miestas turėjo 5372 
gyventojus, iš kurių buvo 5318 
katalikai, 51 protestantas ir 3 žy
dai. Per karą miestas visai nenu
kentėjo, nes nė sykio nebombar
duotas ir neapšaudytas.

Miesto apylinkės yra lygios, di
deliu grožiu nepasižymi, nes čia 
neprieina gražieji Alpių kalnai ir 
neteka pro šalį srauniosios kalnų 
upės. Tačiau visgi čia kasmet at
silanko po keletą šimtų tūkstan
čių keleivių iš Vokietijos ir už
sienio, nes Altottingas yra gar
siausia Bavarijos šventovė.

Altottingo centrą sudaro 
šventoji Koplyčia

Ji stovi vidury miesto aikštės ir 
susideda iš dviejų pastatų: seno
sios koplyčios dalies, kuri yra 
aštuonkampė, pastatyta vokiečių 
Liugviko laikais 830 metais, ir nau
josios koplyčios dalies, kuri prista
tyta 1494.

Apie visą koplyčią yra savo
tiškas prieangis (pristatytas 1577), 
kuriuo omonės eina keliais aplink 
koplyčią. Jo sienos nukabinėtos 
šimtais padėkos paveikslų raštų ir 
įvairių votų. Ten yra pakabinta ir
daug kryžių, kuriuos žmonės ne
ša aplink koplyčią, pildydami sa
vo apžadus. Tarp tos daugybės 
vokiškų paveikslų yra vienas ir 
lietuviškas: 1946 m. birželio mėn. 
14 d. Mūhldorfo lietuvių kolonija 
nuvežė ir pakabino Aušros Vartų 
Marijos paveikslą su užrašu lietu
vių ir vokiečių kalba: „Vilniaus 
Aušros Vartų Marija, išmelsk mū
sų Tėvynei Lietuvai Laisvę ir Ne
priklausomybę, o jos išblaškytiems 
po pasaulį vaikams laisvon Tėvy
nėn sugrįžimą".

Visas koplyčios vidus išdažytas 
juodai. Vidaus sienos taip pat ap
kabinėtos įvairiais padėkos pa
veikslais ir votomis. Didžiajame 
altoriuje yra Stebuklingoji Mari
jos Stovyla, padaryta iš liepos 
medžio 1320 m. Nuo žvakių dūmų 
ji visai pajuodusi. Apie 1490 m.

•) Lietuvių Tautinio Delegato pave
dimu žinomas misijonierius Tėvas 
Bružikas S. J. š. m. rugsėjo mėn. 8 d. 
organizuoja visų lietuvių ..Maldos Ir 
atgailos žygį“ l Altdttingą.

Šiuo str. supažindiname, kas yra 
Altottingas. 

ši Stovyla staiga pragarsėjo ste
buklais, greit prasidėjo didelės 
žmonių procesijos į Altottingą ir 
miestas tapo Bavarijos tautine 
šventove. Prieš karą kasmet čia 
suplaukdavo 2—300,000 maldinin
kų. Daugiausia žmonių buvo at
vykę 1934 m. (Brolio Konrado 
šventuoju paskelbimo metais), nes 
priskaitoma iki 400.000. Po šio 
karo maldininkų skaičius dar la
biau padidėjo, nes, pavyzdžiui, šie
met iki liepos men. 1 d. jau buvo 
atvykę daugiau, kaip 200.000. Vien 
tik birželio mėn. 14 d. per „Vokie
čių pabėgėlių dieną" buvo atvykę 
20—25.000.

Pernai koplyčioj atlaikyta per 
metus 4000 mišių.

Vokiečiai labai myli ir gerbia 
šią šventovę. Čia atvyksta pasi
melsti ir koplyčias aplankyti vyrai 
ir moterys, seni ir jauni, turtingi' 
ir beturčiai, valdovai ir pavaldini
ai. Visa eilė Vokietijos valdovų 
bei aukštų dvasiškių prieš mirtį 
pareiškė pageidavimą kad būtų 
palaidotos jų širdys koplyčios vi
duje. Koplyčios sienose įmūryta 
arba sidabriniuose induose viešai 
išstatyta šių valdovų širdys:

Kurfiursto Maksimilijono I (f 
1651), didžiojo karvedžio Tilly 
(t 1632), Karolio VII (f 1745); ka
ralių: Maksimilijono I (1825), Liud
viko I (1868), Maksimilijono II 
(1864) ir Liudviko II (1886); be to, 
kurfiursto Maksimilijono III, Ka
rolio Teodoro, karaliaus Otto I ir 
paskutinės Bavarijos karalienės 
Marijos Teresės, vieno kardinolo

Brolis Konradas yra vienas iš 
naujausių laikų šventųjų. Jis gimė 
vidutinių ūkininkų šeimoj 1818 m. 
gruodžio 22 d. Paržhamo kaime, 
Wengo parapijoj prie Obergries- 
bacho, Žemojoj Bavarijoj. Jis bu
vo devintas kūdikis (iš dešimties) 
Baltro ir Gertrūdos Birndorferių 
šeimoj. Lankė pradžios mokyklą 
ir iki 31 metų dirbo kaime žemės 
ūkio darbus. 1849 m. įstojo į ka
pucinų vienolyną Altottinge ir po 
3 metų padarė amžinus vienuolio 
įžadus, gaudamas brolio Konrado 
vardą, ir buvo paskirtas ten pat 
vienuolyno durininku. Tas parei
gas ėjo iki mirties 41 metus. Mirė 
1894 m. balandžio 21 d. Altottinge 
ir ten pat palaidotas.

Dar gyvam esant, žmones jį la
bai gerbė ir laikė šventu.

1914 m. Passau vyskupijos kuri
ja pradėjo informacinį tardymą 
apie Br. K. dėl pripažinimo jį šven
tuoju. Per Didįjį karą darbas bu
vo nutrauktas, bet 1924 m. vėl 
atnaujintas. 1928 m. rugpiūčio 15 d. 
bažnytinė vyriausybė paskelbė 
dekretą, pripažindama jo dorybių 
aukštą laipsnį. 1930 m. birželio 
15 d. iškilmingai paskelbtas palai
mintuoju. Tų pat metų gruodžio 
10 d. pradėtas procesas dėl pripa
žinimo šventuoju, kas ir įvyko 
1934 m. gegužės 20 d.

Altottinge prie vienuolyno yra 
Br. K. muziejus, kuriame yra jo 
drabužiai kasdieninio vartojimo 
daiktai, visi tardymo protokolai, 
išleistos apie jį įvairiomis kalbo
mis knygos, įvairios fotografijos 
ir tt. Muziejus kasdien atidarytas

Kassel-Mattenberg lietuvių stovyklos gyventojai prie baseino.
V. Bulkaičio nuotr.

ir kiekvienas gali jį apžiūrėti. Čia 
pat gyvena Tėvas J. A. Horsberg, 
kurio rūpesčiu buvo pravestas 
tardymas apie pripažinimą Br. K. 
šventuoju. Jis mielai papasakoja 
daug įvairių atsiminimų apie Br. K.

Be to, Altottinge teko sutikti 
daug žmonių, kurie gerai atsimena 
gyvą Br. K. ir yra ne sykį su juo 
kalbėję ir iš jo dovanų gavę. 
Vienas iš tokių yra kapinių sar
gas, apie 78 metų senukas.

BAZILIKA
Tai naujas puikus meniškas 

pastatas, pagal žymaus Mūncheno 
architekto Schott projektą. Retai 
kur galima rasti taip menišką iš 
oro pusės ir iš vidaus baziliką. 
Statyba pradėta 1910 m. gegužės 
30 d. ir iškilmingai pašventinta 
1912 m. spalių 13 d. Bazilikos ilgis 
83 mtr., plotis 27,5 mtr., vidaus 
aukštis 24 mtr., bokštų aukštis 57 
mtr., telpa iki 10.000 žmonių. Var
gonai turi 62 skambančius re
gistrus, 3601 vamzdelį.

Altorių, stacijų ir rožančiaus 
paslapčių paveikslai piešti geriau
sių Bavarijos dailininkų.

PANORAMA
Taip pat meno šedevras yra pa

norama, arba apvalus Kristaus 
Kančių paveikslas. Sis paveikslas 
vaizduoja Kristaus laikų Jeruzalę, 
jos apylinkes ir Kristaus mirtį ant 
kryžiaus.

Paveikslas užima 1200 kv. mtr. 
Jį nupiešė pasauly pragarsėjęs 
bažnytinio meno dailininkas prof. 
G. Fugel 1903 metais. Sis paveik
slas laikomas geriausiu jo kūriniu. 
Jam padėjo dirbti žinomas Mūn
cheno dailininkas J. Kriegeris. 
Wurzburgo prof. Ellenbergeris pa
dėjo padaryti tikrą Jeruzalės 
miesto rekonstrukciją. Čia pada
rytos taip puikios perspektyvos, 
kad, rodos, matai natūraliai visą 
Jeruzalės miestą ir jo apylinkes. 
Kiekviena figūra suteikia tikrą 
menišką pasigėrėjimą. Nuostabus 

yra perėjimas iš natūros į paveik
slą. Pavyzdžiui, negalima atskirti, 
kur baigiasi natūrali tvora ar na
mų laiptai ir kur prasideda pa
veikslas.

_ MISIJŲ MUZIEJUS
Pravartu aplankyti ir apžiūrėti 

ir Misijų muziejų. Muziejus užima 
3 didelius kambarius. Eksponatai 
daugiausia iš Pietų Amerikos: 
paukščiai, gyvuliai, driežai, vabz
džiai, gyventojų kasdieninio var
tojimo daiktai, papuošalai, ir tt. 
Eksponatai pradėti rinkti 1895 m., 
muziejus atidarytas 1905 m. Kas
met jį aplanko labai didelis skai
čius asmenų.

TILLY KAPAS
Altottinge palaidotas Valstybės 

Grafas, generolas leitenantas, Ka
talikų Lygos 30 metų kare Feld
maršalas Jonas Tilly, gimęs 1559 
m., miręs 1632 m. Ingolstadte. Jo 
vardu pavadinta viena koplyčia 
prie Stiftskirches (parapijos bažny
čios), kurios pogrindy yra votims 
karstas su stikliniu viršum, pro 
kurį matyti to didžiojo kario pa
laikai. Kasdien galima aplankyti 
koplyčią ir ten pamatyti karstą.

Dar ir daugiau yra Altottinge 
įžymybių. Viena iš tokių — me
chaninis Kalėdų tvartelis, kuris 
yra didžiausias visoj Bavarjoj, o 
gal ir visame pasauly. Tame tvar
tely yra 130 įvairių figūrų kurios 
visos juda, kruta, vaikščioja, 
slenka. Padarytas garsiausiose Vo
kietijos medžio piaustymo dirbtu
vėse Oberamergau.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
Altottingas yra tikrai nepaprasta 
vieta, kadangi čia kiekvieną ke
leivį traukia savotiška aplinkuma, 
čia susidaro nepaprasta, šventiška 
nuotaiką. Kas bent sykį jį ap
lanko, tas išvyksta patenkintas su 
pasiryžimu vėl apsilankyti ir pasi
džiaugti šia Bavarijos Šventove 
bei pasigrožėti jos meno kūriniais.

neturi reikšmės, ar aš vesiu ją, ar 
ne, bet aš visuomet pasiliksiu 
drauge su ja — tai aš sakau visai 
atvirai. Taip, nematau reikalo to 
slėpti, ir jeigu jums patinka kal
bėti apie tai, ar smerkti, ar ty
čiotis — to aš negaliu jums uždrau
sti, bet ir man tas visiškai nerūpi. 
Aš tiek prisiklausiau visokiausių 
kalbų, aš pripratau prie jų, taip, 
tikrai, jūs nepakreipsite mano nu
sistatymo, ir ne jums įeiti į tą gy
venimą, kurį aš gyvenu su ja. Gal 
būt, iš jūsų tarpo bus intrygų, gal 
apkalbų ir šmeižtų — iš anksto 
sakau, tas neišskirs mūsų. Mes pe
rėjome daugelį slidžių lieptų, tas 
užgrūdino mus, ir dabar netekti 
visų jūsų draugystės man nėra 
sunkus dalykas. Aš ilgą laiką ma
niau, kad tu galėsi suprasti mane, 
bet dabar matau, jog bus geriau
sia, kad ir tu pasitrauksi nuo ma
nęs. Aš negaliu turėti draugų su 
galvojimo rezervais, ir jeigu aš 
tau nesu priimtinas toks, koks esu 
— labai ačiū už visas buvusias 
draugystės dienas.

O pyktis į mane vis sunkėsi ir 
sunkėsi, ir kai tu ištarei paskuti
niuosius žodžius — ak taip, pagal
vojau aš, užsispyrimas dar nėra 
apleidęs tavęs, genai, tada tu iš
girsi mano nuomonę apie tavo 
keistąją draugystę, gerai, taip turi

būti, vieną kartą tu turi suprasti, 
kad visų nuomonė nėra tuščias 
dalykas, visų, neišskiriant ir ma
nęs, tu turi tai suprasti.

— Tai, kas yra tavo asmeniški 
dalykai — tegu pasilieka tavyje, 
— pasakiau aš tada, — bet tu vi
sur ir visada demonstruoji savo 
jausmus, o tai jau tampa viešu 
reikalu. Mūsų tauta daug kentėjo 
abiejų okupacijų metu. Tu užmir
šai jau visa šita, tu nuėjai su vo
kietaite ir nustūmei į šalį visus 
tautinius jausmus ir reikalus. To 
maža, šitą savo žygį tu nori įpi- 
lietinti, kasdien pabrėždamas į 
savo pasivaikščiojimais ir viešais 
pasirodymais su ja. Tai jau nėra 
tavo asmeniškas Veikalas, ben
drasis pasipiktinimas turi pras
mę. taip, tikrai, didelę prasmę. 
Tu esi reikalingas savo tautai, 
tu neturi teisės staiga sudėti 
ginklus ir nueiti i belaisvių sto
vyklą. apgalvotai, laisvu noru — 
ne, ne, tu neturi teisės, ar tu 
gali tai suprasti? Aš tau padariau 
didelių nuolaidų, tas tiesa, iš tik
rųjų, aš gi gerai pažįstu tave, 
aš galvojau, kad tai yra žaidimas, 
jis pasibaigs, pralis, jo nebeliks 
nė ženklo, tuščia — ir tu vėl 
sugrįši į savo vietą. Bet da
bar aš toliau nebegaliu. Aš dar 
galėčiau menka dalele pateisinti 

tave, jeigu tai iš tikrųjų būtų di
delė asmenybė, bet dabar, Dieve 
mano, tu pats vėliau pamatysi, 
kiek tu beprasmiškai kentėjai 
dėl menkų dalykų.

Ak, mano tolimasis drauge, aš 
niekad nepamiršiu to žvilgsnio, 
kurį tu metei į mane po šitų žo
džių. Ne ne, tai nebuvo liūdesys, 
tai buvo kančia ir įtūžimas. Aš 
ir dabar dar. rodos, matau tavo 
išbalusį veidą ir akis — tai buvo 
kančia ir įtūžimas.

— Gana, — pasakei tu dusliai. 
— Gana, pakartojai po trumpos 
pertraukos, — aš nematau reika
lo teisintis. Tu pasakei, ir aš tau 
tik atsakysiu — ne, argi jūs pa
galvojate. jūs visi, kad aš esu 
žmogus, turįs savo jausmus ir 
savo galvoseną. Jūs manyje {ma
tote tiktai darbininką, kuris šiuo 
metu negali dirbti, ir tai jūs va
dinate nuostoliu, kurį aš darau 
savo tautai. Taip, tikrai, jus ma
nyje įmatote įrankį, kurio pagal
ba galima turėti keletą linksmų 
valandų, ir jums pikta, kad šituo 
įrankiu jūs negalite dabar pasi
naudoti — ir tai jūs vadinate 
krašto išdavimu. Gal būt. aš jau 
daug padariau savo kraštui, ir 
galimas daiktas, kad aš jam dar 
daug padarysiu. Ne. ne, kaip jūs 

negalite to suprasti — jeigu aš 
myliu kitos tautos moterį, tai dar 
nereiškia, kad aš perėjau į prie
šo pusę. Tau, gal būt. sunku su
prasti. Iš tikrųjų, meilė yra keis
tas dalykas, taip, ir ji atėjo, ir 
aš tapau surištas su ta mergaite, 
kurios jūs nė vienas nepažįstate, 
kurios jūs nenorite pažinti, ne, 
ne, juk jūs temokate tik smerk
ti. Jūs galite tai vadinti nenku 
dalyku, galite tai vadinti krašto 
išdavimu — aš esu tik žmogus, 
ir aš myliu ją, ir aš nepaliksiu 
jos. Viešpatie, ji gi yra toks pa
prastas ir naivus kūdikis, ji ne
reikalavo iš manęs jokių pažadų, 
jokių iškilmingų žodžių: „Tu my
li mane?“ — kartojo ji, ir aš kas
dien sakiau:

„Liepsnele mano, argi tu ne
matai šito?“, — ir ji sakė:

„Aš matau, kaip tau yra sun
ku, ir kiek tu turi pergyventi, 
ir jeigu tu nemylėtum manęs, ir 
aš nebūčiau šalia tavęs, tada juk 
nebūtų visų šitų priekaištų ir 
nuolatinio nerimo“.

„Ką tu nori tuo pasakyti, my
limoji mano?“ — klausiau aš, ir 
ji kalbėjo:

„Tai nesvarbu, kad aš nuvysiu 
iš liūdesio, bet man atrodo, kad 

tau bus daug lengviau, jeigu mes 
išsiskirsime".

„Aš juk nepalikau tavęs tada, 
kai tau buvo sunku“. — kalbėjau 
aš, ir tada ji nuleisdavo man ant 
pečių rankas ir verkdavo. Dieve 
mano, kiek buvo tokiu dienų! 
Mes praėjome pro jas. Nebuvo 
nė vienos savaitės, kad neiškiltų 
koks nors naujas nemalonumas, 
ir dabar aš turiu palikti ją, be 
priežasties, dėl to, kad jūs to no
rite. Ne, ne, aš niekad jos nepa
liksiu. tai nėra žaidimas, žmo
gaus jausmai nėra siūlų kamuo
lys kurį galima išvyti ir vėl su
vynioti. O dabar pakanka. Aš 
žinau kad aš lieku vienas, bet 
man nereikia draugystės,-'grin
džiamos priekaištais ir neapy
kanta. Jūs neapkenčiate jos už 
tai, kad aš myliu ją, ir todėl aiš
ku, kad mes negalime visi drau
ge eiti vienu keliu. Aš tikėjau, 
kad tu mokėsi suprasti mane, bet 
štai ir mudu priėjome kryžkelę, 
ir ne aš kaltas, kad nuo šiandien 
mes privalome pasukti skirtin
gais kelias. Aš lieku vienas, ir aš 
būsiu laimingas, jeigu negirdėsiu 
iš jūsų jokių žodžių. Labąnaktis.

(Bus daugiau)
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NAUJOS KNYGOS
Juozas Paškevičius. Lietuviš

kai - Vokiškas Žodynas, 24 000 
Sodžių „Sudavijos“ Leidinys, 
1547—1947, 400 spaudos sukak
ties metais. Mūnchenas-Augsbur- 
gas, 734+VIII pusi.

Didesnio pilno lietuviškai vo
kiško žodyno po 1883 m. Kuršai
čio išleistojo neturėjome. Karo 
metu pradėtas ruošti rimtas tiek 
lituanistikos tiek germanistikos 
atžvilgais K. Fulsto. A. Scholzo 
ir J. Talmanto lietuviškai-vokiš- 
kas žodynas. Pirmoji dalis-A-N 
raidės išėjo iš spaudos 1943 m. 
Antroji dalis turėjo būti atspaus
dinta 1944 m. rudeni. Bet artė
jantis frontas ir pagaliau krašto 
šeimininkų pasikeitimas sutruk
dė, o vėliau ir visai sustabdė 
darbą ir leidimą. Karo metai 
taipogi sutrukdė Heidelberge jau 
1943 m. pradėtą sąsiuviniais leis
ti M. Niedermanno. A. Senno ir 
Fr. Brenderio rašomosios lietu
vių kalbos žodyną. 1941 m., pa
siekęs raidę P. sustojo ir vargu 
ar bebus toliau tęsiamas.

Todėl Įsu džiaugsmu sutinka
me šį J. Paškevičiaus paruoštą 
24.000 žodžių apimantį žodyną. 
„Veikalas visai nepretenduoja į 
kokį mokslinį darbą,“ rašo auto
rius įžanginiame žodyje. „At
virkščiai, autorius stengėsi jį pa
daryti populiarų, kiekvienam 
lengvai prieinamą“. Tenka sutik
ti su autorius nusiskundimais, 
kad „darbą sunkino neturėjimas 
gero lietuviško žodyno ir ypač 
lietuviškosios terminologijos“. 
(Gal fcnūsų lituanistai begyven
dami tremtyje pasidarys jautres
ni bendrinei lietuvių kalbai ir, 
sutelkę visas stipresnes jėgas, o 
jų tremtyje pakaktų, pradės pa
galiau standartinio lietuviško žo
dyno darbą.)

Dėl šios priežasties iš dalies ir 
šis žodynas nepilnai išbaigtas. 
Pirmoji dalis, t. y. iki N raidės, 
turėdama gerą pagrindą — K. 
Fulsto, A. Scholzo ir J. Talman
to lietuviškai vokišką žodyną — 
žymiai išsiskiria tiek lietuviškais 
žodžiais bei jų vertimo tikslumu, 
tiek vokiškų reikšmių sugrupavi
mo sistematingumu. Apie antrą
ją dalį, kuriai pagrindu eina pa
ties autoriaus 1943 m. ‘išleistas 
lietuviškai vokiškas žodynėlis bei 
žodžių rankiojimas iš 1932 m. pa
ruošto V. Gailiaus ir Slažos vo
kiškai lietuviško žodyno, to ne
galima pasakyti. Autorius pasku
bėjo darbą atiduoti spaudai. Tai 
tėra tik žaliava, kuri privalėjo 
būti taisoma, perrašoma ir per
žiūrima, dar sykį taisoma, pera- 
šoma ir peržiūrima ir tik tada, 
gal būt, ^atiduota spaudai. Jei 
medžiagos apdirbimo ir išbaigia- 
mumo reikalaujame iš eilinio be
letristikos kūrinio, tai ką bekal
bėti apie žodyną, kuris yra prie
monė mintims išreikšti svetima 
kalba, turi tarnauti ilgą laiką ir 
visokiems atvejams.

Kad antroji dalis ne tik, pil
nai neišbaigta, prie ko vėliau dar 
grįžime, bet ir su eibe klaidų, 
pamatysime iš žemiau patiektų 
pavyzdžių. Visų pirma paminėsi
me keletą žodžių iš daugybės už
tiktų, kurie visai klaidingai iš
versti arba jų verstinių reikšmių 
dalis klaidinga. Klaidingai ver
čiami: putinas Waldho- 
1 u n d e r turi būti Schneeball 
(Viburnum), skroblas Bu - 
che, Rotbuche t. b. Weiss- 
buche, Hainbuche (Carpinus be- 
tulus); uosis Erie; Erlen- 
holz; Esche t. b. tik Esche 
(Fraxinus), o Erie yra alksnis 
KAlnus); įe va F a u 1 (b e e r) - 
baum; Traubenkirsche t. 
b. tik Traubenkirsche (Prunus 
padus), kai tuo tarpu Faulbeer- 
baum yra šaltekšnis (Rhamnus 
frangulą); siausti (kraštą) 
toben, rąvsen. branden, 
s t ii r m e n... t. b. (dūkti) toben, 
rasen; wūten, stiirmen, bran
den ..., nes šiuo atveju „siausti“ 
yra nedarybinis veiksmažodis; 
užtraukti verztehen; 
hinaufziehen; (bausmę) 
verwirken ... t. b. hinauf- 

ziehen; zuziehen ir kiti, o „ver- 
ziehen“ ir „verwirken“ šiam 
veiksmažodžiui visai netinka; 
v y'n ai (kortose) s Pick (—s, 
—e) t. b. s Pik (—s, —s) ir t. t. 
ir t. t.

Vėl kitur reikšmės tiek sujauk
to^ kad sunku ir susigaudyti, 
kaip antai: sukta-s ge.wun- 
d e n, gedreht, gerieben; 
(fig.) iistig, schlau, feb- 
g e f e i m t. Įdomu, kad „gerie
ben“ vartotinas neperkelta pras
me ir yra žodžio „gedreht“ sino
nimas. Dar geresnis vokiškų 
reikšmių jaugalynės pavyzdys 
yra žodis perkelti, kuris ver
čiamas verlegen, v e r s e t - 
z e n ; (į kitą upės krantą) ū b e r- 
setzen, ūbersch re i ben. 
umstellen, verschieben, 
ūbertragen, (į kitą butą) um- 
quartieren; (gyventojus) 
umsiedeln. Pirmosios dvi 
reikšmes tikrai ne pirmykštės ar 
pagrindinės ir vartotojas nežinos, 
ką jos tikrai reiškia ir kokiu at
veju jos vartotinos. Bet dar įdo
miau, kad sekantieji penki žodžia\ 
reiškia perkelti „į kitą upės kran
tą“. Jeigu pirmasis jų su kirčiu 
ant pirmojo skiemens ir atitin- 
ka tą reikšmę, tai jau su kirčiu 
ant trečiojo skiemens reiškia 
„versti“, o kiti visi ne tik kad 
neatitinka, bet ir vienas nuo kito 
didžiai skirtingi.

Jei autorius skiria žodyną prak
tiškiems reikalams, tai labai pa- 
sjigendam vokiškųjų veiksmažo
džių artimesnio gramatine api
būdinimo: ar tai darybinis veiks
mažodis, ar nedarybinis. ar paga
liau nedarybinis veiksmažodis 
vartojamas sudurtiniuose laikuose 
su „haben“ ar „sein“. Aiškų bū
tu gera, kad ir lietuviški žodžiai 
būtų tiksliau nusakomi. Dabar ne
aišku, ar žodžiui „aplink“ duo
damos reikšmės prielinksninės ar 
prieveiksminės, ar dalelytė „ar“ 
eina klausiamosios dalelytės ar 
jungtuko ar kitų galų funkcijas.

Prie ežero Bendoriaus nuotr.

Prileiskim, kad noriu išsivers
ti „šiandien pusto“. Nežinau, kaip 
vokiškai —pustyti“, bet žinau, 
kad šiuo atveju jis nedarybinis 
arba negaliniuotinis veiksmažodis. 
Veltui ieškau nedarybinlo; yra tik 
darybinis pustyti (dalgį) Ar
ba aš noriu išsiversti „santaupos 
smarkiai senka“. Nežinomas žo
dis „senka“, kurio bendratis sek
ti“. Tiesa, žodžiui „sekti“ duota 
daug reikšmių, bet kurios reikš
mės atitinka darybinį veiksma
žodį „sekti, seku, sekiau ir ku
rios — nedarybinį „sekti, senka, 
seko“ yra visiškai neaišku, nes 
jos suplakamos, jų reikšmės net 
kabliataškiu neišskiriamos. Taip 
sujaukti visi darybiniai bei ne- 
darybiniai veiksmažodžiai, kaip 
antai: spėti, praminti, užkaisti, 
siausti, prilipti ir t. t.

Iš to seka, kad žodynas neati
tinka užsibrėžto tikslo „padaryti

jį populiarų, kiekvienam lengvai 
prieinamą“. Paskubėta autoriaus 
kruopščiai darbo neišbaigus me
džiagą atiduoti spaudai, pasku
bėta ir technikinį darba atliekant. 
Dėl to, 14psl. spaudos klaidų ati
taisymo. O jų galėjo būti ir dvi
gubai ar net trigubai tiek, ir tai 
dar ne visi žodžiai būtų atitaisyti.

Skautai stovyklauja

Lietuvių spauda JAV dvyliktoj 
vietoj

Common Conncil for American 
Unity žiniomis. JAV yra 1.010 
svetimomis (ne anglų) kalbomis 
leidžiamų laikraščių. Lietuvių 
kalba leidžiamiems laikraščiams 
tenka dvylikta vieta tarp 39 sve
timomis kalbomis leidžiamų lai
kraščių. Jų išleidžiama 28. Dau
giau kaip lietuvių kalba leidžia
ma ispanų, vokiečių, italų, len-

kų, žydų, vengrų, čekų, prancū
zų, švedų, norvegų ir slovakų 
kalbomis. Mažiau — graikų, ar
mėnų. danų, rusų, ukrainiečių, 
kinų ir t. t.

Naujos Amerikos lietuvių inteli- 
gentinės pajėgos

V. G. Balanda John Marshall 
Law School gavo neseniai teisių 
daktaro laipsnį. Tuo pačiu kartu 
A. N. Štilio gavo Master of Law 
ir Master of Patent Law laips
nius ir Russell Bachelor of Law 
laipsnį. Gulbėnaitė gavo medici
nos daktaro laipsnį Womans Me
dical College of Pennsylvania. P. 
Vilčinskas baigė studijas New 
Yorko universitete, kur gavo che
mijos inžinieriaus laipsnį. M. 
Bajorynaitė, gyv, Brooklyne, bai
gė Fordham Universiteto biologi
jos skyrių su Master of Science 
laipsniu.

Pripažįstu, kad autoriui ir lei
dėjams tenka dirbti žymiai sun
kesnėse sąlygose negu ramiais 
laikais. Galimas dalykas, kad ir 
skubėjimui turėta priežasčių, bet 
ar nebūtų geriau buvę, kad žo
dynas būtų pasirodęs metais, ar 
bent pusmečiu vėliau?

V. Pėteraitis.

Lietuviškos knygos klubas
Chicagos padangėje kilo suma

nymas daugiau susirūpinti lietu
viškų gerų knygų leidimu.

Kad būtų galima padėti liet, 
knygos mylėtojams geras knygas 
pigiai įsigyti ir rašytojams jų pa
gamintus veikalus išleisti, Mari
jonų seminarijoje įsikūrė „Lie
tuviškos Knygos Klubas“. Pir
mais metais klubas nori duoti 
knygų ėmėjams apie 1.000 spau
dos puslapių knygių. Tai bus 2,
3 ar 4 knygos.

Vyčiai mokosi lietuvių kalbos
’31 vyčių kuopa jau porą mėne

sių tęsia lietuvių kalbos kursus. 
Kursus lanko didelis būrys jau
nimo. Dėsto prof. P. Padalskis ir 
dr. B. Kazlauskas, prieš kiek lai
ko nuvykę į JAV iš Europos.

Poetas P. Babickas leidžia knygą
Argentinoj apsigyvenęs rašy

tojas P. Babickas išleidžia knygą 
„Conoce Ud. Lituania?“

Mūsų šachmatų meisteris M 
Luckis. ryšium su knygos leidi
mu, rašytojui Petrui Babickui do
vanojo lietuviško gintaro 200 pe
sų sumai. Ši dovana labai sujau
dino rašytoją, kuris visa širdimi 
yra pamėgęs mūsų tėvynę — 
Gintaro Žemę — ir jau 1932/3 
metais vaizdavo jos grožį knygo
mis Gintaro krantas ir „Marių 
pasakos“.

Atsilipė ir daugiau lietuvių, 
pasižadėdami remti knygos iš
spausdinimą.

Poetas J. Kėkštas Argentinoje
Žinomas vilnietis poetas J. 

Kėkštas po įvairių nuotykių pra
ėjusio karo metu iš Italijos nu
vyko į Argentiną ir apsistojo 
Buenos Aires.

Nauji leidiniai
J. Butėnas komunistinėj Ame

rikos „Laisvėj“ Nr. 159 rašo, kad 
išleidęs naują laidą savo „Žemai
tės gyvenimo“ ir Jovaro poezijos 
rinkinį. Rengiąs Skabeikos poe
zijos ir J. Gurauskio apysakų 
rinkinius ir monografiją apie L. 
Ivinskio kalendorius.

Dailininkai, dirbą Kauno Dailės 
Institute

Amerikoj leidžiamoje komunis
tinėj „Laisvėj“ V. Kairiūkštis ra
šo apie Kauno Dailės Instituto 
studentų darbų parodą. Iš to 
straipsnio matyti, kad instituto 

grafikos skyriui vadovauja T. Ku
lakauskas ir A. Kučas, tapybos 
St. Ušinskis, fresko ir mozaikos 
dirbtuvei R. Kalpokas, teatro de
koracijos L. Truikys, architektū
ros katedrai J. Prapuolenis, kera
mikos Strolis, padedamas J. Mi
kėno, skulptūros B. Pundzius, o 
skulptūros individualinei dirbtu
vei V. Palys.

Ramuzo mirties atgarsiai
Gegužės pabaigoje mirus pran

cūziškosios Šveicarijos dalies gar
siajam rašytojui Ramuzui. pran
cūzų spaudoj visa eilė iymių ra
šytojų ir kultūrininkų paskelbė 
plačių straipsnių, iškeliančių ve
lionio kūrybos vertę ir svorį.

F. Ambriere „Carrefour“ rašo, 
jog Ramuzo mirtis yra, tur būt, 
didžiausias prancūzų literatūrai 
nuostolis nuo Paul Valery mir
ties. Paul Claudes „Le Figaro 
Litteraires“ ypačiai iškelia mi
rusiojo kūrybos didingą pobūdi. 
Jis sakosi nedrįstas jos pavadinti 
antgamtiška, bet vis dėlto ji 
esanti daugiau negu gamtiška, ji 
nesanti dieviška, bet vis dėlto 
pašventinta. H. Poulaille mano, 
jog Ramuzas esąs rytdienos lite
ratūros pionierius ir jo valanda 
esanti netoli. Ir tuomet pasirody
sianti Ramuzo kūrybos visa di
dybė.

250 „Carmen“ spektaklis
Paryžiaus Komiškoji opera iš

kilmingai paminėjo 2500 Bizet 
„Carmen“ spektaklį. Spektaklio 
įdomybė buvo tai, kad Carmen 
vaidmenį kiekvienam veiksme 
atliko kita daininkė. o partijas 
Escamillo trys ir Micaele du dai
nininkai.

Laisvės filosofijos sąjunga
JAV įkurta „Laisvės filosofijos“ 

sąjunga. Į ją pakviesta ir eilė 
Europos intelektualų. Naujosios 
sąjungos tikslas, kaip pranešama, 
nėra politinių problemų sprendi
mas ar bandymas laimėti masių 
pritarimą, bet „sujungti geriau
sias jėgas išdirbti programai, ku
ri gal būt, kada nors ir vėliau 
susilauktų visuotinio tautų prita
rimo.“

Išleis vokiečių užsienių reik, 
ministerijos dokumentus

Prancūzų vyriausybė nutarė 
dalyvauti leidime keletos tomų 
vokiečių užsienių reikalų ministe
rijos dokumentų. Paruošiamie
siems darbams vadovauja profe
soriai Sontag ir Wheeler-Bennet.

Kas yra beprotis?
Prancūzų studentų laikraštis 

„Hebdo-Latin“ neseniai atspaus
dino penkis eilėraščius, kurių ke
turi buvo moderniųjų poetų ir 
vienas gydytojų pripažinto be
pročiu. Rezultatai moderniesiems 
poetams nebuvo palankūs. Bepro
tis autorius tokiu buvo pripažin
tas 165 skaitytojų ir užėmė tre
čią vietą. Pirmoj vietoj buvo poe
tas Loys Masson, kurio eilėraštį 
204 skaitytojai palaikė bepročio 
kūriniu.

A. Einšteinas apie atominės bom
bos pavojų

A.Einsteinas ir jo Atomo Moks
lininkų komitetas kreipėsi į 
Amerikos žmones, idant jie rea
guotų Jungtinių Tautų pastangas 
dėl tarptautinės atominės energi
jos kontrolės nepasisekė ir kad 
mažai laiko liko. Mokslininkai 
spaudos konferencijoje įrodė, kad 
yra būtinas reikalas tarptautiš- 
kai kontroliuoti atomine energi
ją, nes kitaip laukia pražūtis. 
Mokslininkai, kurie pagelbėjo iš
rasti atominę bombą pareiškė, 
kad Sovietai turės atominių bom
bų atsargą 1955 met. ir tada pra
sidės karas. Kai tik atominių 
bombų atsargos bus sukrautos 
dviejų tautinių blokų padalytame 
pasauly, nebus galima ilgiau pa
laikyti taiką.

Mokslo vyrai mano, kad vie
nintelis būdas išvengti atominio 
karo, yra įsteigimas pasaulinės 
vyriausybės su jai duota galia, 
kuri galėtų pasauly taiką palai
kyti.
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Likviduojami Baltijos pagelbiniai daliniai
Amerikiečiai pradėjo paruošia

muosius darbus likviduoti Bal
tijos sargybos kuopas (Civilian 
Guard) ir organizuoti pramonės 
policiją (Industrial Police). Šiuo 
reikalu „Eesti Rada“ korespon
dentui estų ryšio karininkas 
kapt. Uurand davė šį pareiški
mą:

Likvidacijos priežastys
Yra daromas intensyvus spaudi
mas, kad kaip galima didesnis 
DP skaičius repatrijuotų namo 
ar būtų iškeldinti iš Vokietijos, 
todėl nutarta paleisti visus D P 
organizuotus dalinius, juos pa
keičiant neorganizuotais DP ir 
organizuotais vokiečių daliniais.

Likvidacįjos periodas
Civilian Guard likvidacija nu
matoma baigti iki š. m. pabai
gos. Tiktai išimties atveju kai 
kurie daliniai bus palikti ilges
niam laikui. Baigusiems tarnybą 
bus išduodami atitinkami pažy
mėjimai: „for the good of the 
service“, „certificate of Dischar-

Priėmimas į stovyklas 
Atleistieji ir grįžtantieji iš dali
nių stovyklas akmenys skrynin
go atžvilgiu yra skirstomi į tris* 
kategorijas: a) asmenys, gyvenę 
stovyklose, atlikę skryningą ir 
gavę DP Ident. card; b) asmenys, 
skryningą atlikę Military Labor 
Service skryningo komisijoje ir 
turį pažymėjimus su savim ir c) 
asmenys, kurie nėra atlikę skry
ningo . ir neturi skryningo pažy - 
mėjimų.

Pirmosios ir antrosios katego
rijos asmenys be jokio raštiško 
ar žodinio skryningo vėl priima
mi į stovyklas; c) kategorijos as
menys, pareiškę norą toliau tar
nauti Industrial Police daliniuo
se, gali užsitikrinti sau DP sta
tusą. Admision Center pristato 
juos IRO vadovybei, kuri jiems 
išrūpina dokumentus, atstojan
čius DP statusą. Asmenys, pri
klausą a ir b kategorijai ir pa
reiškę norą toliau tarnauti In
dustrial Police daliniuose, turi 
gauti iš Post S-5 karininko taip 
vadinama Displaced Persons Cer- 
tifikatą, pagal kurį gauna leidi- 

arti- 
* bus

mą laikinai apsigyventi i 
miausioje stovykloje, kol jie 
priimti į I.P. dalini.

Industrial Police
Į šiuos dalinius verbavimas 

vykdomas individualiai. Buvę 
Civilian Guard nariai, norį tar
nauti I. P. daliniuose, nebebus 
skryninguojami ir gydytojų tik
rinami. Tarnybos sutartis pasi
rašoma šešiems mėnesiams. Bu
vusiems sargybos nariams nėra 
numatyta jokio naujo apmoky
mo. Atskiro I. P- dalinio sudėtis 
yra tokia: 300 vyrų-sargybinių,
I karininkas. 2 jo pavaduotojai,
II puskarininkių ir 21 korpora- 
las.

Aprupinimas
Pusryčius ir vakariene iš vo

kiškos maisto kortelės. Pietūs — 
US armijos davinys (1.200 kai.). 
I. P. nariai gaus tos pačios spal
vos ir kokybės uniformas, kokias 
turėjo ir Civilian Guard nariai. 
PX ir skriptų šiems daliniams 
nėra numatyta. Piniginis atlygi
nimas bus mokamas pagal aukš
čiausią vokiečių tarifą: žemiau
sias atlyginimas RM- 230.—. aukš
čiausias RM. 500.—. įvairiems 
socialiniams mokesčiams atskai
toma nuo 4—7%.

IRO sekretorius lankys 
stovyklas

Iš Frankfurto pranešama, kad 
naujai išrinktasis Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos paruo
šiamosios komisijos vykdomasis 
sekretorius William Hallam Tuck 
atvyks į Frankfurtą*- kur turės 
su gen. Lucius D. Clay pasikal
bėjimą ir po to lankys DP sto
vyklas. Jį lydi britu atstovas Sir 
Arthur Rucker.

Tuck, Arthuro J. Altmeyerio 
įpėdinis, yra buvęs Herberto Hoo- 
verio pasaulio maitinimo padė
ties tyrimo komisijos narys ir 
prekybiniame gyvenime žinomas 
kaip Jungtinės Chemikalų ir 
Dažyklų bendrovės direktorius.

Išvykstantieji' iš amerikiečių 
zonos gaus Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus dovanų
Stars & Stripes praneša, kad 

kiekvienas DP, išvykstąs iš ame
rikiečių zonos . įsikurti kitur, 
gaus megstinį, šaliką, tualeto 

Market Harborough stovykloje 1947. 5. 21 d. Lietuvos min. Anglijoje B. K. Balutis (viduryje) aplankė ten esan- 
čius lietuvius, atvykusius iš britų zonos

reikmenų ir vaistų. Šias dova
nas dalins Amerikos Raudona - 
sis Kryžius tiems asmenims, ku
rie iki rugsėjo mėn. Išvyks 
šios zonos.

iš

Karo grobis Tarptautinei 
Pabėgėlių Organizacijai

Amerikiečių karinė valdžia 
perduos Tarptautinei Pabėgėlių 
Organizacijai nacionalsocialistų 
paimtą grobį maždaug vieno mi
lijono dolerių vertės.

1447 išvietintieji asmens su
grįžo atgal iš Belgijos i amerikie
čių zoną, nes jie anglių kasyklų 
darbui nebuvo tinkami.

Britų zonoje sudaryta lenkų 
patariamoji komisija, kurios už
davinys bus sekti ir stebėti 
100.000 ten gyvenančiu lenkų DP 
padėtį. (NZ. 47. 8. 22.)

Nori apmokyti DP Pietų 
Amerikai

Senatorius Owen Brewster pa
taria šiuo metu nenaudojamą 
Quaddy kaimą paversti DP ap
mokymo stovykla. Si darbą tu
rėtų atlikti New Yorko labdary
bės įstaigos.

Brewster pranešė, kad Easpor- 
to (Maine) miesto savivaldybė, 
kurios ribose yra šis kaimas, yra 
labai .susirūpinusi. matydama 
neišnaudojamą vietą ir kreipėsi 
į Karo Turtu Administraciją ir 
kitas valdžios įstaigas, prašyda
ma perduoti šį kaimą jiems.

Pagal Brewsterj, New Yorko 
finansininkas ir pramoninkas ir 
vienas vadovu išvietintiems as
menims pagalbai ir apmokymui 
teikti Frank Cohen pranešė val
džios pareigūnams, kad jo viena 
grupė asmenų sutinka parūpinti 
lėšų DP apmokymo išlaidoms 
padengti. DP turėtų būti parengti 
fabrikų darbams Pietų Ameri
koje.

Pagal Coheno planą, 2000 iš- 
vietintųjų asmenų turėtų būti at
gabenti iš Europos šešių mėnesių 
lankymosi vizos teisėmis.

S&S. 47. 8. 17.)

Vašingtonas. Karo departamentas 
pranešė apie savo nutarimą laikyti 
60 pilnai įrengtų, valstybės nuosavy
bėje esančių pramonės įmonių ver
tėje 2.301.348.000 dolerių. Šias įmones 
reikią laikyti parengties stovy spe- 

dalinei gamybai, jei kitas karas vėl 
grasintų Amerikai.

Karo minlsteris Kenneth C. Royall 
savo pranešime konstatuoja: „Ameri
kos pramonė vienos generacijos lai
kotarpyje du kartus irodė, kad ji per 
tam tikrą • laiką gali būti paversti 
ginklų pramone ir kad ji gali tiek 
pagaminti, kiek negali jokia kita ša
lis pasauly".

Toliau karo minlsteris pridūrė, kad 
greita mokslo pažanga gali padaryti, 
kad „laikas veiks prieš mus“.

Karo departamentui prartešime Ro
yal sako, jog „vertinant padėti, rei
kia būti paslruošusiems išlaikyti mū
sų ateities saugumą“.

„Mūsų įmonių svarbiausias užda
vinys yra turėti jau sandėliuose arba 
būti pasiruošusiems greitą! gamybai 
karo medžiagų, kad galėtumėm at
sispirti užpuolikui dar pirmajame 
užpuolimo tarpsny“.

Kempteno lietuvius aplankė Cv. Sosto ja. Pradžioje apie kolonijos darbus 
’**’—ir veikimą pranešimą padarė koloni

jos pirmininkas Dr. Kaškelis. Aukšt. 
technikos kursų, skautų ir bažnytinio 
komiteto vardu Delegatą pasveikino 
prof. Kolupaila. Mokyklų vardu svei
kinimą ir padėką už pagalbą jauni
mo auklėjimo darbe pareiškė gim
nazijos dir. Zalubas. Čia pat mokslei-

Delegatas

Sv. Sosto Delegatas Jo Prakilnybė 
kan. F. Kapočius rugpiūčio 14—16 
dienomis lankė Kempteno lietuvių 
koloniją.

Garbingasis svečias buvo sutiktas 
šv. Lauryno bažnyčioje. Prie durų 
pasveikintas kolonijos komiteto, o 
viduje sutiktas dvasininkijos. Dele
gatas išklausė kolonijos klebono ra
porto ir tarė | susirinkusiuosius žod|, 
pataikiusi | kiekvieno lietuvio šird|: 
„Kam Dievas yra tėvas, tam kiek
vienas žmogus yra brolis ir sesuo" . . 
„Mums truko meilės ir vienybės. 
Skaldėmės visokeriopai — partijomis 
grupėmis 4r kaip išmanėme, ši di
džioji pamoka turi būti kelrodis 
grįžti t vienybę, kuria pasižymėjo 
mūsų senoliai.“

Paliesdamas ateiti, Delegatas pa
mokinančiais žodžiais {liejo | visų lie
tuvių širdis vilties: „Mes tik tėvų 
takais, jų pramintais keliais turime 
gr|žti | tėvynę“. „Kažin, koks yra 
Dievo saikas? Ar viena panemunės 
.senutės ašara per Jį nepadės dau
giau už ištisas UNO konferencijas?"

Pirmosios Delegato apsilankymo 
dienos programa buvo baigta pamal
domis už žuvusius ir mirusius.

Antrąją dieną per iškilmingas pa
maldas Delegatas pasakė pamokslą 
iškeldamas didelę maldos reikšmę 
mūsų tautos atsikūrimui. Po pamal
dų sutvirtinimo sakramentą priėmė 
84 asmenys.

Tą pačią dieną stovykloje Delega
tui pagerbti buvo suruošta akademi-

Stockholmas. U. P. pranša iš Stock- 
holmo, kad Madonos radijo siųstuvas 
liepos mėn. 15 d. pranešęs, jog apie 
100 ..tarnybinių pabaltiečių savano
rių“ dalyvauja „kažkokios tarptau
tinės brigados eilėse ir kovoja už 
Graikijos laisvę". Tarybinis radijo 
siųstuvas nepaminėjęs, kad ši tarp
tautinė brigada esanti ta, kuri ne
seniai buvo įsibrovusi iš Albanijos l 
Graikiją. Tarybinis latvių siųstuvas 
paminėjęs 3 latvių pulkininkus ir 20 
kitų karininkų; taip pat paminėjęs 
20 estų ir 45 lietuvius. Kovos lauke 
esąs baltiečių medicinos personalas ir 
ryšininkai. Brigadoje dalyvauja daug 
ukrainiečių ir rusų partizanų, kovo
jusių užfrontėje vokiečių okupacijos 
metu.

Los Angeles. Gen. lt. Ira Eaker 
JAV oro pajėgų viršininko pavaduo
tojas, kalbėdamas apie trečiąjį pa
saulini karą, pareiškė, kad ,.nors mes 
jam ir ruošiamės, bet JAV nebus lai
mėtojų pusėje“.

„Tretysis pasaulinis karas prasidės 
trumpais, skaudžiais ir paraduojan
čiais bombardavimais, po kurių seks 
parašiutininkų invazija.“ •

Eaker po trisdešimties tarnybos 
metų pasitraukia iš šių pareigų. Sa
vo pareiškimą davė mokslinės aero
nautikos institutui.

„Mūsų kraštui užimti užteks ma
žiau negu 300.000 parašiutininkų, pa
reiškė jis.

Tiesioginiai neminėdamas jokio 
krašto, gen. pasakė kad karą pradės 
tas kraštas, kuris turi „galingą vyrų 
pajėgą ir stiprų pramonės poten
cialą. Mes žinome, ka<V karas mus 
pasieks per Arkiką, tai yra trum
piausiu oro keliu, bet mes nežinome- 
kada“.

Jis siūlė aptverti radaro sekamai
siais prietaisais visą Arktikos sritį (S 
& S, 47. 8. 12). 

Buvusio Augsburgo—Hochfeldo lietuvių stovyklos klebono kun. Raubos 
laidotuvės B. Rimkevičiaus nuotr.

vių atstovai perskaitė poeto Tyruolio 
tai progai pritaikintą eilėrašti IT 
įteikė gėlių. Profesinių organizacijų 
vardu sveikino gen. Mieželis. Po to 
sveikino moksleivių ateitininkų atsto
vai, pareiškę ištikimybę bažnyčiai. 
Raud. Kryžiaus vardu padėkojo ir 
sveikino pik. Tautvilas. Pagaliau 
vaikų darželio mažieji ir skautai 
Delegatui |telkė gėlių.

Atsakydamas | sveikinimus, Jo Pra
kilnybė šv. Sosto Delegatas nurodė 
rpusų tolimesnių siekimų gaires. Ga
lingesnė už atominę energiją, — pa
reiškė Delegatas — yra vieninga va
lia. Jeigu Ji bus nukreipta | musų 
siekiamąjį tikslą, t. y. į grįžmą j 
laisvą |j- nepriklausomą rėvy„ę, v.& 
tiek, anksčiau ar vėliau, tai (vyks. 
Krikščionybės pagrindai yra mūsų 
tautos, mūsų ateities, o taip pat ir 
mūsų egzistencijos pagrindai.

Gražią šventės nuotaiką pastiprino 
solistės Bičkienė ir Daugėlienė bei 
muzikas P. Armonas, Delegato gar
bei išpildę bažnytinės muzikos pro
gramą Šv: Lauryno bažnyčioje an
trosios dienos vakarą.

Po koncerto suruoštoje kuklioje 
arbatėlėje Delegatas dar kartą iš
reiškė padėką už gražų priėmimą, o 
dalyviai sugiedojo ..Ilgiausių metų“.

Rugpiūčio 16 d. išsirikiavusi gimna
zija, visuomenė ir kunigai Delegatą 
išleido.

Pažymėtina, kad per šias iškilmes 
Kempteno lietuviai gražiai ir organi
zuotai pasirodė. Prie šio pavyzdingo 
priėmimo daugiausia yra prlsidėjas 
kleb. kun. Stanevičius. K. Da.

Kemptenas. DP. Meno Studija, kuriai 
vadovauja latviai menininkai: pia
nistė A. Sineps, baleto artistė E. 
Forstman ir smuikininkas J. Gleške, 
rugpiūčio 13 d. minėjo darbo metines, 
kartu duodami savo mokinių kon
certą vietos Kornhauzo salėj. Tai Jau 
yra antras jųjų pasidodymas scenoj. 
Nors studijai vadovauja latviai, ta
čiau, tačiau mokiniai beveik visi lie
tuviai. Programoj pasirodė pianino, 
smuiko ir baleto klasių mokiniai, šis 
koncertas nebebuvo tiek {domus, ly
ginant su pirmuoju, nes nemaža pro
gramos dalis buvo jau kartą girdė
ta ar matyta, tik (domu buvo pa
matyti padarytą mokinių pažangą. Iš 
pianino klasės mokinių tarpo išskir
tinos G. Klimaitė A. Kanaukaitė ir 
P. Daukutė, kurios turi gražių da
vinių tapti geromis pianistėmis. Vie
tinis vokiečių savaitraštis „Allgaeuer" 
rugpiūčio 16 d. numeryje labai pui
kiai atsilieptą apie minėtą DP Meno 
Studijos mokinių koncertą ir iš ba
leto klasės mokinių tarpo ypač pasi
gėri lietuvaite Veleckyte.

— Lietuviai nė piršto nepakė
lė dėl karo, o dabar jiems tenka 
nešti tokie vargai ir jie neranda 
net vietos pasaulyje, — pareiš
kęs prof. Kolupaila tarntautinia- • 
me inžinierių kongresb, kuris 
vyko liepos mėn. pabaigoj ir 
rugpiūčio pradžioj Darmstadte. 
Daugelis iš dalyvių parodę dide
lį susidomėjimą dabartine lietu
vių tremtinių bei vargstančios 
ju tėvynės padėtimi. Taip pat 
daugelis užsieniečių (ne vokie
čių!) pareiškė, kad jie iki šiol 
mažai ką apie Lietuvą ir jos 
vargus težinoję ir prašė plates
nių informacijų. Prof. Kolupaila 
šiame inžinierių kongrese pers- 
kaitė net tris referatus ir aktin
gai dalyvavo diskusijose.

— Rugpiūčio 11 d. 20 lietuvaičių 
baigė med. seserų kursus Ir gavo 
baigimo pažymėjimus. Kursai buvo 
suorganizuoti prieš metus laiko ir 
jiems vadovavo gyd. Mikelionls, o 
juos globojo LRK Kempteno skyrius. 
Darbui sąlygos buvo labai sunkios. 
Teorinėms pamokoms neturėta net 
pastovios patalpos, o prisiglausdavo 
ten, kur rasdavo laisvą kampelį. 
Norima suorganizuoti antrąją laidą, 
žinoma. Jei atsiras pakankamas skai
čius klausytojų.

— Vietinės PC IRO direkt. mjr. 
Wattlemorth yra pasišovęs suorgani
zuoti visų jo žinioje esančių DP sto
vyklų parodą Kemptene. L. V - kas

Genzenhausenas. Rugpiūčio 11 d. 
lietuvių kolonija pal—aidojo Antaną 
Krygerį, iš Kybartų, 46 m. amžiaus. 
Prieš I pas karą A. Krygeris dirbo 
Vilniuj, ..Vilties“ redakcijoj, vėliau— 
Kaune Šv. Kazimiero knygų leidy
kloj, o prieš mirtį dirbo IRO buhal
terijos darbą ir kartu „Sudavijos"

9



10 psi. Žiburiai 1947. VIII. 30. Nr. 35 (94)

knygų leidykloj. Velionis buvo tau
rus lietuvis, doras ir sąžiningas žmo
gus ir geras šeimos tėvas. Del tų 
ypatybių visa kolonija susirinko i 
laidotuves, buvo sudėta Skautų, LRK, 
Siuvyklos, Visuomenes, IRO ir pa
vienių asmenų vainikai ir gėlių 
puokštės. Kolonijos kap. dekanas A. 
Bardauskas pasakė gražią atsisvei
kinimo kalbą. Visuomenės vardu kal
bėjo J. Raudonis, kybartiečių vardu 
šulaitis. Pr- Fab.

Amerikiečių Kryžiaus pakieteliai 
SchwSbisch Gmūnd DJP. vaikams

Rugpiūčio 6 d. 13 vai. 30 min. lie
tuvių bendruomenės salėje , Schwab. 
Gmūnd Įvyko Amerikos Raud. Kryž. 
pakietėlių įteikimas lietuvių stovy
klos vaikams, nuo 6—17 metų. Pakie
tėlių įteikimo dalyvavo Amerik. ka
rinės vald.. IRO ir Amerikos Raud. 
Kryz. atstovai, vietos stovyklos dire
ktorius Salčiūnas, komiteto nariai, 
gimnazijos ir pradžios mokyklos 
mokyt.

Prieš Įteikiant pakietėlius, apdo
vanotieji berniukai ir mergaitės 
pasipuošę skautiškomis uniformomis 
ir tautiniais drabužiais, svečių garbei 
išpildė kelioliką ritmiškų šokių ir

Colleges GRAŽINĄ IR BI
RUTĘ ČAPLIKAITES, liūdin
čias brangiam tėveliui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi

Frankfurto Universiteto 
liet. Studentai

GAMZE ponams
dėl jų mylimo sūnaus ankstyvos mirties giliausios užuo
jautos reiškia LJl.K.Mūncheno skyriaus dan

tų technikos kursų klausytojai.

DANUTĘ REKSTYTĘ, 
liūdinčią dėl tėvelio mirties, ir 

PETRONĖLĘ REKSTIENĘ, 
liūdinčią dėl vyro mirties pavergtoj tėvynėj, nuoširdžiai ■ 
užjaučia ir kartu liūdi Brazauskų šeima.

Staigia^ ir netikėtai mirus
A. A.

ANTANUI KRYGERIUI, 
skaudaus liūdesio valandoje mielai mūsų bendradarbei 

JULIJAI KRYGERIENEI ir
dukrelėms reiškiame gilios užuojautos.

L. R. Kryžiaus, Gunzenhauseno 
.Skyriaus VALDYBA

Mūsų brangiam bičiuliui
ANTANUI KRYGERIUI

staigiai mirus, giliausią užuojautą reiškiame p. Krygerienei, 
jos dukrelėms, p. Puniškiams ir Skardžiams.

Šulaičių šeima.

Collegoms advokatui PETRUI GAMZIUKUI ir jo žmonai dipl. 
teis. VALERIJAI GAMZIUKIENEI, broliui ir švogeriui Viktorui, 
Gamziukui mirus, reiškiame širdingą užuojautą.

Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugijos 
Centro Valdyba

SĖKMINGOS LIETUVIU LENG
VOSIOS ATLETIKOS PIRME

NYBES ROSENHEIME
Pries baigiant spausdinti šį 

laikraštį yra gautas pranešimas, 
kad įvykusiose lietuvių lengvo- 
lios atletikos pirmenybėse Rosen- 
heime yra pagerinti trys Lietu
vos rekordai. Bronius Keturakis 
pagerino 1 anglų mylios ėjime ir 
3 km. ėjime. Zenonas Puzinaus- 
kas — rutulio stūmime.

Apie šias pirmenybes sekan
čiame numeryje bus plačiau.

BAYREUTHE RENGIAMA 
DIDELE KREPŠINIO ŠVENTE

Lietuvos — nenugalėto Europos 
krepšinio meisterio 10 metų sukak

tuvių paminėjimas
Bayreuthe YMCA lietuvių sporto 

klubas, norėdamas paminėti Lietuvos 
krepšinio rinktinės 1937 m. laimėjimą 
Rygoje, iškovojant Lietuvai Europos 
krepšinio meisterio vardą, rengia 
Bayreuthe plataus masto krepšinio

dainų programėlę. Be to, gimnazi
jos skautai atliko komišką dalyką 
„Maharadža". Po- šios programos 
Amerik. Raud. Kryž. atstovė Miss 
Quinland padėkojo jaunuoliams, už 
atliktą programą ir apibūdino pakie
tėlių reikšmę vaikams ragindama ir 
ateityje tarp Amerikos ir D.P. vai
kų palaikyti draugišką bendradarbia
vimą.

Po to trumpą žodi 1, susirinkusius 
ir jaunuolius tarė Mr. Paul Iltis 
Area Debuty Director Mr. Lascoe, 
Schwab Gmūnd karo komendanto 
žmona. Išdalino pakietėlius. kas jau
nuolių tarpe sukėlė didelio dži
augsmo.

Užbaigus Mr. Lascoe pakietėlių da
linimą padėkos išreiškimui, viešnios 
ir svečiams buvo {teikta gyvų gėlių 
bukietai. V. Pavasakys

Miinchenas. — Rugpiūčio 10 d. MUn- 
cheno .lietuvių stovyklos ..Lairn“ 
bažnyčioje {vyko kun. Slapšio Pri- 
micijoš, kuriose dalyvavo gausus 
mūncheniečių būrys.

— Operos solistė Vincė Januškaitė 
su savo šeima -jau pakviesta į Funk- 
kasefne, 1 pereinamąją stovyklą Iš
vykimui t USA. A. Gajunas

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir 

broliui a. a. Viktorui Gamziukui 
mirus, visiems parėmusiems mus 
moraliai bei materialiai, o taip pat 
visiems palydėjusiems mirusį į 
amžino poilsio vietą nuoširdžiai 
dėkojame.

Bronė Gamziukienė su dukrele 
ir Petras Gamziukas su šeima.

NURNBERGO SPORTO ŠVENTE

turnyrą. Turnyras prasidės rugpiučio 
29 dieną ir tęsis iki 31 dienos imamai 
(tris dienas). Turnyre dalyvauti yra 
pakviestos geriausios amerikiečių zo
nos lietuvių, latvių ir USA armijos 
komandos. Beveik visos pak/t:stos 
komandos Jau oficialiai pranešė ren
gėjams apie savo sutikimą dalyvauti 
turnyre. Laukiama atvažiuojant iki 
12 komandų.

Turnyro metu bus atitinkamai pa
gerbti tremtyje esantieji Lietuvos 
krepšinio veteranai. Iškovojusieji 1937 
m. Rygoje Europos krepšinio meiste
rio vardą.

Turnyrui rengiamasi visu stropumu 
ir energiją. I tą darbą {traukti ne 
tik visi Bayreutho lietuvių sporto 
klubo nariai, bet ir aktingesnieji vie
tos lietuvių stovyklos gyventojai. IRO 
Area Team 1044 vadovybė su direk
toriumi Mr. Wheeler, kuris yra tur
nyro globėjas, priešakyje sutiko- vi
sokeriopai paremti tiek turnyrą, tiek 
ir atvykusius sportininkus. Vietos lie
tuvių bendruomenės pirmininkas p. 
K. Martinkus ir bendruomenės komi
tetas entuziastingai rūpinasi, kad ne
nugalėto Europos krepšinio meisterio 
— Lietuvos — dešimtmečio sukaktu
vės būtu kuo geriausiai paminėtos. Į 
ši svarbų Lietuvos reprezentacini rei

kalą visa Bayreutho lietuvių ben
druomenė kreipia ypatingą dėmesį. 
Savo paramą pažadėjo ir Mainfrankų 
lietuvių tremtinių bendruomenės apy
gardos komitetas Schweinfurte.

Turnyras prasidės rugpiūčio 29 die
ną 9 - vai. Iškilmingas atidarymas 
jvyks ta pačią dieną 14 vai. Turnyro 
uždarymas ir dovanų įteikimas — 
rugpiūčio 31 dieną, baigus rungtynes. 
Amerikiečių- karių sporto salė Bay
reuthe, kurioje {vyks rungtynės, su
talpina virš 1000 žiūrovų. Turnyro 
rengėjai prašo, kad atvykstančios 
ekskursijos juos iš anksto apie tai 
painformuotų, nes tai yra reikalinga, 
rezervuo j art tylėjimo bilietus ir tvar
kant apnakvindinimą. Visais turnyro 
reikalais prašoma kreiptis šiuo adre
su: YMCA lietuvių sporto klubas, 
DP Camp Mack, (13 a) Bayreuth. At
vykstančias komandas bei ekskursi
jas Bayreutho geležinkelio stotyje 
pasitiks uniformuoti lietuvių skautai.

Ant. K.

Latvių sporto žinios
Latvių suruoštame krepšinio tur

nyre WUrzburge, laimėtoju tapo Ko
vas.

Pirmą dieną, rugpiūčio 16 d. Kovas- 
Hanau YMCA baigėsi 49 :37. Darm- 
stadto Kursą -WUrzb. YMCA 48 :46. 
Po kietos kovos, vien tik baudų ge
resniu mėtymu, laimėjo Kursą. Iš 24 
baudų Kursą įmetė 11, o tuo tarpu 
WUrzb. YMCA iš 29 tik 8.

Antrą dieną WUrzb. YMCA - Hanau 
YMCA 51:18. Tai nebuvo WUrzb. pel
nytas laimėjimas, nes Hanau atsto
vavo antrojo ir trečiojo penketuko 
žaidėjai.

Su nekantrumu lauktas £• t\ių ir 
latvių pirmaujančių komandų si siti- 
kimas tarp Kovo - D. Kursas bėgėsi 
užtikrintu Kovo laimėjimu 70:45. 1 aug 
vargo sudarė Kursos Igendbergas 1 96* 
m. aukščio. Kovui taškus pelnė. Gry
bauskas — 25, Gružauskas — 21, i Ku
raitis — 14, Birutis — 6, Gailius —4.

Kovas laimėjęs pirmą vietą, grvo 
labai gražią dovaną — iš medžio 
drožtą lėkštę.

Rugpiučio 12 d. Kovas-Hanau YMCA 
baigėsi 63:52.

Latviai pradeda savo L kl. krep
šinio turnyrą, kuriame dalyvaus 5 
komandos; Darmstadt, Kursą, Hanau 
YMCA. Wttrzburgo YMCA, Hersbruck 
ir Esslingen YMCA. Žais dviem ra
tais. Turnyras numatomas pradėti 
rugpiūčio 20 d. ir baigti apie rug
sėjo vidurį. Išaiškinę šiame turnyre 
amerikiečių zonos meisteri, numato 
susitikimą dėl latvių meisterio v ..-do 
Vokietijoje. Anglų zonos meister’s — 
LUbecko Ryga, numato iki rugsėjo 
15 d. atvykti ; amerikiečių zoną ir 
čia susitiks su Darmstadto Kursą ir 
Hanau YMCA. Latviai ir lietuviai jau 
pradėjo tartis dėl LUbecko Rygos ir 
Kovo susitikimo, kuris numatomas 
Hanau. Dr.

S/m rugpiūčio 9 ir 10 d. Ansbacho 
apygardos YMCA-os suruoštoje spar
to šventėje Nūrnberge, lietuvių krep
šininkus atstovavo naujai sudaryta 
komanda iš Ansbacho bendruomenės 
ir iš kitų bendruomenių žaidėjų. Lie
tuvius tinklininkus atstovavo iš Area 
surinkta komanda.

Rugpiučio 9 d. po pietų, šventę ati
darant, pirmas futbolo rungtynes 
sužaidė ukrainiečiai prieš latvius. 
Laimėtojais išėjo latviai. Ir antras 
futbolo rungtynes sužaidė lietuviai 
prieš estus. Rungtynės pasibaigė 5:3 
(5:0) estų pergale. Estų futbolo ko
manda -nebuvo žymiai stipresnė už 
lietuvių komandą. Pergalė jiems teko 
tgdėl, kad lietuvių futbolo komanda 
yra naujai sudaryta iš kelių koman
dų žaidėjų, kurie tarp savęs rresu- 
sižaidę. Žaidimo metu, jiems teko 
keisti komandos kapitonas. Turėjo 
silpną gynybą ir del to estai lengvai 
praeidavo. Lietuvių puolimas buvo 
stiprus, bet nesėkmingas. Varžybos 
visą laiką ėjo prie estų vartų. An
trame kėlinyje lietuviai pasirodė ge
riau organizuoti. Estai pro lietuvių 
gynybą daugiau nepraėjo. Antras kė
linys baigėsi 3:0 lietuvių naudai.

Rupiūčio 10 d. rungtynės prasidėjo 
9 vai. ryto. Pirmas tinklinio rungty
nes sužaidė latviai prieš estus. Lai
mėtojais išėjo latviai. Antras tink
linio rungtynes sužaidė lietuviai prieš 
ukrainiečius. Čia ukrainiečiai laimėjo 
prieš lietuvius žymia persvara, nes 
lietuviams ukrainiečiai buvo nelygus 
partneris. Toliau krepšio rungtynes 
sužaidė Kovas prieš latvių Hers- 
brucho komandą. Koviečiai žaidė ra
miai ir rungtynės baigėsi 48:21 (19:11) 
Kovo pergale, kuri pelnytai buvo iš
kovota, Paskutines krepsio-rungtynes 
sužaidė estai prieš ukrainiečius. Rng- 
tynės baigėsi 31:21 estų pergale.

15 vai. pradėtos žaisti tinklinio fi
nalas latvių prieš ukrainiečius, bai
gėsi latvių laimėjimu. Toliau buvo 
sužaistas krepšinio finalas Kovas 
pries estus ir baigėsi 64:19 Kovo lai
mėjimu. šio žaidimo pasižiūrėti pri
sirinko Įvairiu tautybių daug daugiau 
žiūrovų, negu l kitas rungtynes iki 
šio žaidimo jau sužaistas. Paskutini 
futbolo finalą sužaidė latviai prieš 
estus, kuris baigėsi latvių laimė)imu.

19,30 vai. YMCA-os buvo išdalinta 
laimėtojams dovanos. Kovas gavo pir
mąją krepšinio dovaną. Antrąją krep
šinio dovaną gavo estai. Pirmąją fut
bolo dovaną 'gavo latviai, o antrąją 
futbolo dovaną gavo estai. J. Gaidys.

AR PASIRODYS DAR „ŠARŪNAS“ 
IR GSK?

Spaudoj jau buvo pasirodę žinutės, 
kad trys šarūniečiai pasišovę vykti 
Kanadon. Gi GSK, pralaimėjęs L 
klasės pirmenybėse prieš Hanau 
„Perkūną“, supasavo ir iš pirmeny
bių pasitraukia, — kitaip tariant, ati
duoda taškus priešininkui be žaidimo. 

Atrodo, kad senasis ..Šarūnas“, atš
ventęs savo dviejų metų sukaktuves, 
aikštėj nebepasirodys. Juk Kemptene 
dabar beliko tik trys šarųniečiai: Pu- 
zięauskas, Norkus I ir Norkus II. 
Ba'gdonas, Mackevičius ir Duliūnas 
pakėlę sparnus išskristi Kanadon, o 
Varkala, Andrulis II ir Andrulis III 
jau perėjo i kitus klubus (pirmasis 
atstovauja Kassel’io „Lituanicai", o 
kiti du — Kempteno GSK). Kas gi 
kaltas, kad toks puikus vienetas, 
skynęs laimėjimą po laimėjimo, ima 
subyrėti? „Šarūno“ negalavimas pra
sidėjo jau 1946 metų pabaigoj, pasi
traukus iš komandos vadovą pareigų 
Ed. Vengianskui. Buvo mėginta kelis 
kartus vėl atgauti senąją formą-su- 
sicementuoti, bet tas reikiamai nepa
vykdavo. Šiandien gi didesnė jų dalis 
pajudėjo ar pajuda savo keliais- 
skirstosi. Pirmo! eilėj kalti patys ša- 
rūniečiai, kad savo užsibrėžto tikslo, 
per sportą garsinti svetimtaučių tarpe 
Lietuvos vardą ir tuo laimėti savie
siems simpatijų, taip lengvai atsisako. 
Mano nuomone, jie žymiai daugiau 
pasitarnautų savajam kraštui būdami 
pakol kas Europoj ir tęsdami savo 
misiją, negu kur nors Kanadoj kirs
dami mišką. Taip pat didelė kaltės 
dalis dėl „Šarūno“ pakrikimo tenka 
vietos lietuvių komitetui, kuris nesu
darė šarūniečiams geresnių darbui 
sąlygų. Idealizmas menkėja, kai pil
vas „vaitoja“. Turim Kemptene ir 
PCIRO įstaigoj lietuvišką vadovybę, 
bet ir ji tame reikale maža supratimo 
teparodė, o galėjo žymiai daugiau. 
Gal kiek kaltas ir Puzinauskas, ko
mandos „siela“, kuris savo autorite
tingu žodžiu galėjo pašalinti jų tarpe 
tas nesantaikėles, kurios privedė iki 
jų „išsibarstymo“.

Gi GSK šiuo momentu irgi labai 
nerimtai užsirekomendavo. Siekiant 
ko nors aukštesnio, tenka dažnai su
klupti, bet tas dar npręiškia, kad nuo 
savo siekių reikia atsisakyti. Argi dėl 
vieno pralaimėjimo vertėtų taip vai
kiškai elgtis. Toks GSK nerimtumas 
turėtų iššaukti atatinkamą Vyr. Krep
šinio Komiteto reagavimą.

Dar žiemą, abiems minėtoms ko
mandoms kartą susvyravus, buvo at
siradusi iš jųjų viena 'nauja-,,Viltis.“. 
Tačiau ..Vilties“ dienos buvo trumpos 
ir nesėkmingos. Pirmas susitikimas 
su dillingeniečiais atnešė ..Vilčiai“ 
pralaimėjimą. Ar nevertėtų ir šian
dien panašiai pasielgti ir iš tų dviejų 
komandų „likučiu“ sudaryti vieną. 
„Likučiai“ yra dar labai puikus — 
Puzinauskas. Norkus I, Norkus II, 
Andrulis II, Andrulis III, Sventickas 
ir kit. Tik, gink Dieve, nepasekti 
„Vilties“ pėdomis ir nesubyrėti. 
Spiestis ir dirbti ne po ..Vilties“ ar 
kit. vardais, bet po „Šarūnu“. Lietu
viškoji visuomenė toki kempteniečių 
krepšininkų žyg{ tik sveikintų. Vie
tos lietuvių komitefas turėtų jų dar
bą kiek galėdami paremti, o patiems 
krepšininkams dėl niekų nekelti vai
dų ir rimtai dirbtfr —das—kas.

Kasselio Lituanica Hanau
VIII. 10 Kasselio Lituanica viešėjo 

Hanau, kur su vietos Perkūnu sužai
dė stalo teniso ir futbolo rungtynes.

Stalo teniso susitikimas baigėsi 3:2 
Perkūno naudai. Techniškos pasek
mės: Adomavičius (L) — Ignatavičius 
(P). 3 a, Moleris (L) — Januškis (P) 
0:3* Adamavičius — Januškis 3:1, 
Adomavičius/Moleris — Januškis/Igna- 
tavičius 1:3.

Futbolo- rungtynės Lituanicai bai
gėsi tragiškai. Nors ir žaizdama ne
pilnos sudėties, Lituanica parody
dama geresni komandini žaidimą ir 
turėdama lauko persvarą ypač an
trame kėlinyje, pralaimėjo laimę tą 
dieną turėjusiam Perkūnui 4:3 (1:1). 
Pirmame kėlinyje žaidimas buvo per
mainingas ęu nedidele kasseliečių

Paieškojimai
4458. Belaisvis Janulevičius Pranas, 

1453 125 Dėpot Nr. 32, Rouen Caserne 
Richepause, paieško savo brolio Mo
tiejaus Janulio, kil. iš Lazdijų apskr., 
buvusio Belgijoj. Atsiliepus susisiek
ti su ieškotoju betarpiai ir savo 
adresą pranešti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyr. Valdybai, (14b) Reut
lingen, Lederstr. 94.

4459. Palčiauskas, gyv. Oberursel 
(Taunus), Mot'orenfabrik, US Army, 
ieško Elenos Adomaitytės — Zili- 
ūnienės, kuri paieškoma iš JAV.

4460. M. Mockienė, gyv. (24b) Kl. 
Wittensee, Krs. Eckernforde. Lit. La
ger, ieško Liudo Taujenio iš Kauno, 
Jono' Baltakio iš Panevėžio ir Česlo
vo Petronio iš Telšių.

4461. Urbonas Ignas, gyv. Haag 
(Obbay.), DP Camp, ieško giminių 
bei pažjst.

4462. Jonušas Adomas gyv. Haag 
(Obbay.), DP Camp, ieško giminių 
bei pažist.

4463. Skučas Vytautas, gyv. Haag 
(Obbay.), DP Camp, ieško giminių ir 
pažist.

4464. Albertas Ubavičius, gyv. (13b) 
Memmingen, Auf der Nudelburg 7, 
ieško Purinio Voldemaro iš Akmenės 
valsč. Konteikių dvaro.

4465. Kun. J. Bor., gyv. USA, ieško 
Viktoro Palio ir gyd. Masilionytės ir 
jos sesers. Adresus prašome pranešti 
šio laikraščio redakcijai.

4466. Anton Mayer, Moosbrunn ūber 
Gaggenau. Murgtal, Baden, Frz. Zone, 
ieško Kazio Jasinsko. — Lietuvių 
Komitete Hochfelde yra Mindaugui 
Putrimui laiškas iš jo tėvų Prašome 
atsiimti.

4467. Juozas Kajackas, iš USA, tei
raujasi apie savo seserį Kajackaitę — 
Gegužienę, ūkininkę iš Pervazninkų 
km., Kudullų vlsč., Sakių apskr. Jie 
patys arba žinantieji Gegužių šeimos

persvara. ŠŠbaliausko šūviu 5 min. 
Lituanica vedė 1:0 ir vieną minutę 
prieš švilpuką Surkevičlus II išly
gino. Aptro kelinio pradžioje šei
mininkams pavyko keli prasiveržimai 
ir Perkūnas dviem Kunčiūno ir 
vienu Surkevičiaus H Įvarčiais vedė 
4:1. Toliau žaidimas vyko vien prie 
Hanau vhrtų, ką rodo ir kampinių 
santykis 15:3 Lituaųicos naudai. 
Adomavičiaus ir Norvilaičio Įvarčiais 
kasseliečiai pasekmę sušvelnino iki 
4:3, tačiau išlyginti nepavyko. Teisė
jas latvis Lidmanis, žinomas futbolo 
internacionalas, rungtynes pravedė 
visiškai gerai ir žaidimas vyko tikrai 
sportiškoje dvasioje. jkm.

Kempteno sporto žinios
— Liepos mėn. 8 d. Kempteno gim

nazijos krepšininkai stojo | kovą 
prieš estų-latvlų kombinuotą rinktinę 
(geriausias čia Kemptene jų esančias 
jėgas). Rungtynes lengvai laimėjo 
jaunieji musų krepšininkai rezultatu 
41:17. Tai jau ne pirmas kartas, kai 
kempteniečiai gimnazistai šioj sporto 
šakoj puikiai užsirekomenduoja. Taip 
pat džiugu, kad pakaitalas seniesiems 
krepšinio veteranams auga puikus.
— Liepos mėn. 6 d. lietuvių bendra

bučio pramogų salėj |vyko stalo te
niso rungtynės tarp lietuvių ir Kemp
teno vokiečių TTC (stalo teniso klu
bo) ir kartu Allgaeu meisterio. Kemp
teno lietuviams atstovavo: Andrulisn, 
Andrulis HI, Norkus II, Sventickas, 
Osteika ir Gilys. Vokiečių klubo abi 
komandos — A ir B pralaimėjo lie
tu viarns tuo pačiu rezultatu — 5:0. 
Gi liepos 8 d. tie patys lietuviai vėl 
stojo i kovą prieš Kottern (Kempteno 
priemiesčio) vokiečių tenisininkus. 
Rungtynės baigėsi kaip ir su Kemp
teno TTC tuo pačiu rezultatu — vo
kiečių A ir B komandos pralaimėjo 
5:0. Netolimoj ateity kempteniečiai 
žada vykti Kaufbeurenan ir ten tu
rėti stalo teniso rungtynes su ameri
kiečių karių rinktine. Reikia pami
nėti, kad jau kartą lietuviai buvo su
sitikę su kaufbeureniečiais kariais ir 
lengvai prieš juos laimėję.

— Sporto šakos, kaip lengvoji atle
tika,- futbolas, orinis ir kit. kemp
teniečių visai nekultivuojamos. Visa 
bėda, kad iki šiol čia nėra sporto 
klubo, kuris apimtų paminėtas sporto 
šakas. Tiesa, pavasari buvo sulipdyta 
futbolo komanda, kuri po pirmų 
rungtynių prieš vietos vokiečių II 
komandą, kurios atnešė lietuviams 
pralaimėjimą 2:1, subyrėjo ir iki šiol 
jau nebepasirodo. Kempteniečiai spor
tininkai nesnūduriuokit ir rimčiau 
pasidarbuokit: vienas pralaimėjimas 
teneišmuša jus iš pusiausvyros, o te
būnie paskatinimas rimtesniam dar
bui. L.V-kas.

Pranešimai
Išėjo iš spaudos geros rūšies tauti

niai atvirlaiškiai ir atvirukai. Užsaky
mai priimami tik per komitetus, ko
operatyvus ir spaudos platintojus. 
Vietovėse, kur šios įstaigos yra sun
kiai pasiekiamos, išimties keliu, pri
imami pavieniai užsakymai. Pavyz
džiai (2 kompl. — 20 st.) siunčiami, 
prisiuntus RM. 7. — Be to, baigiami 
'spausdinti tautiniai laiškams blokai 
ir vokai, o taip pat Įvairus bloknotai. 
Fma „Aufbau“ MUnchen 27, Fr. Her- 
schelstr. 16.

Atitaisymas
.Žiburių“ Nr. 32 (91) korespondenci

joje iš Bad Wdrishofeno išspausdinta 
prelegento pavardė Bieliackas, o turi 
būti Bieliauskas.

gyv. vietą arba Jų likimą praneškite 
Viktorui Klapatauskui, Augsburg- 
Hochfeld, Leyboldstr. 3.

P.CJ.R.O. PAIEŠKOJIMŲ įstaiga, 
AROLSEN prie KASSEL’io IEŠKO 

SEKANČIUS ASMENIS:
JURKSITYTE Teodora, 20 metu;
KAN ar KANAS Shiman, 13—14 metų, 

iš Kauno;
KAN ar KANAS Rivka, 12—13 metų, 

iš Setos, Kėdainių aps.;
KAPLAN Chane, 50 metų, kurioj nors 

DP stov. Vokietijoj;
KAPLAN Sara, iš Simno;
KARLA Jonas, 21 metų, buvo Vo

kietijoj ;
KARLIENE Anele, 45 metų, buvo Vo

kietijoj ;
KASPERAVIČIUS Jonas, 12 metų, 

1945 m. buvo Rytprus.;
KASPERAVIČIUS Juozas, 10 metų. 

1945 m. buvo Rytprus.;
KATINAIT Josef, 65 metų, buvo Vo

kietijoj;
AKELAITIS Kazys, paskut. laiku bu

vo Vokietijoj;
BLECHER — SETZER Chana, 43 metų, 

buvo kone, stovykloj Gutaw’e, Len
kijoj;

ILJASEVIČIUS Romanas, 46 metų, iš 
Kauno:

JAKSTAITIENE Ona, 1945 sausio mėn. 
buvo anglų zon.;

JANAVIČIENE Karolina, 83 metų;
JANAVIČIUS Alfredas, 30 metų, is 

Kauno;
JANAVIČIUS Henrikas, 22 metų, iš 

Kauno;
JANCAUSKAS Vladas. 30—35 metų, 

Liet. Kar. karininkas;
JAREVSKY Moshe, 30 metų, buvo 

Dachau kone, stov.;
JOSUPAT Andreas, 48 metų, 1945 m. 

buvo Vak. Prūsijoj.

10



1947. VIII. 30. Nr. 35 (94) Žiburiai 11 psi.

„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS /RED. P. JANUTIENE

lų nepasieks, nes nėra gražesnės 
moters, kaip toji, kuri myli na
tūralųjį grožį. Rimtesnis vyras į 
kruvinomis spalvomis išsidažiu
sią lūpas ir nusilakavusią nagus 
moterį žiūri su pasišlykštėjimu. 
Tokia moteris primena plėšriąją 
liūtę, kuri, ką tik sudraskius 
ėriuką, dar nespėjo lūpų ir nagų 
nusilaižyti... Palyginimas, žino
ma, griežtokas, bet jis yra nė 
kiek neperdėtas.

Tarptautinis motinu sąjūdis
(MOUVEMENT MONDIAL DES MĖRES — MMM)

Visuomeninės ir Socialinės 
Moterų Unijos š. m. gegužės 2 d. 
tarptautinio kongreso nutarimu 
pradėjo veikti Tarptautinis Mo
tinų Sąjūdis (MMM) ir tapo su
daryta Tarptautinė Taryba iš 
buvusio kongreso dalyvių — Įvai
rių kraštų patarėjų. Lietuvių 
Motinų Sąjūdžio patarėjomis 
pakviestos buvusio kongreso da
lyvės O. Bačkienė ir Dr. V. Kar- 
veliene. M.M.M. siekia įstoti į 
UNO tarptautinių organizacijų 
tarpą.

M-M.M. paruošė Motinos Char- 
tą, kuri siekia užtikrinti moti
noms galimumą tapti „žmonijos 
pažangos darbininkėmis“ visiška 
šio žodžio prasme.

Motinos Charta
Motina užima pirmą vietą tarp 

Žmonijos Pažangos darbininkų 
šeimos, ekonominiam, socialiniam 
ir visuomeniniam gyvenime. Tė
vo bendradarbė kūrime. Motina 
drauge su juo atsakinga auklėji
mo darbe, kuris papildo kūrimą.

Ji ugdo dorines ir dvasines 
vertybes, be kurių visa civiliza
cija krinta ligi nuvertinimo žmo
gaus asmens, kuris traktuojamas 
tada jau kaip priemonė, ne kaip 
tikslas. Motinos įtaka, kurią ji 
turi, šeimoje, privalo taip pat at
sispindėti bendruomenėj, tauti
niam ir tarptautiniam gyvenime. 
Moters specifiniai sugebėjimai 
privalo pasireikšti visuomeni
niam, socialiniam ir ekonominiam 
gyvenime.

Todėl būtina įvairiuose kraš
tuose siekti viešosios opinijos, 
įstatymų ir institucijų efektyvinio 
pripažinimo moters misijos ver
tingumo pasaulyje, ypač jos dar
bo šeimoje ir bendruomenėj.

M M. M., siekdamas savo tiks
lo, remiasi šiais pareiškimais:

1. Moters gyvenimas nepriva
lo būti aprėžtas rasės išlaikymo 
vaidmeniu ir materialiniais rū-. 
pesčiais ir ypač neprivalo būti 
traktuojamas kaip malonumų ar 
pasinaudojimo priemone.

Savo esme moteris, būdama 
lygi vyrui, turi teisę į pagarbą 
ir į pilnutinį savo asmenybės 
ugdymą vedybiniam gyvenime ir 
motinystėj'. Ši teisė tačiau ne
privalo būti priešinga jos šeimi
nėms pareigoms vyrui ir vai
kams.

2. Auklėjimas kaip ir socialinis 
gyvenimas, privalo duoti sau at
skaitomybę dėl šios esminės ly
gybės ir specifinių skirtumų, ati
tinkančių papildančius kits kitą 
vyro ir moters vaidmenis.

3. Moteris privalo būti laisva 
pasirinkti savo gyvenimo pašau
kimą. Kiekvienam savo pašau
kime ji privalo turėti galimumų 
išugdyti savo prigimtą moters 
vaidmenį.

4. Vedybinė sąjunga, pasi
rinkta abiejų laisvu noru atitin
kamai moraliniam dėsniui, ne
privalo būti nei verčiama nei 
trukdoma nacionalizmo, rasės ar 
eugenikos sumetimais.

5. Tik legali ir pastovi šeima 
gali užtikrinti moteriai tinka
miausią aplinką jos asmeninei, 
jos vyro ir jos vaikų laimei. Tik 
tokia šeima galės atnešti geriau
sią duoklę Tėvynės didingumui 
ir Žmonijos Pažangai.

6. Šios sąjungos našumas ne
privalo būti draudžiamas ar apri
bojamas bet kuriais sumetimais 
ekonominėmis institucijomis ar
ba organizacijomis.

7. Tik savo šeimoj ir iš savo 
motinos lūpų normaliu būdu vai
kai pasisavina asmeninio ir šei
minio auklėjimo pagrindus. Vie
šos ar privačios institucijos pri
valo tęsti, papildyti bet ne ats
toti šeimos auklėjimą.

8. Motina turi teisę j gyvenimo 
sąlygas ir būtent i ekonominio 
ir socialinio gyvenimo sąlygas, 
kurios privalo jai duoti galimumų 
pasiaukoti savo uždaviniui šei
moje ir įvairiose vietos ir tau
tinėse- bendruomenėse.

9. Šeiminis Motinos vaidmuo ir 
šeimininkavimas turi dar realią 
ir svarbią ekonominę vertę visų 
kraštų gyvenime, ypač vartojimo 
ekonomijoj, ir daro didele įtaką 
viešosios sveikatos ir kraštų kul
tūrinio lygio klausimams.

J. Dobkevičiūtė-Paukštienė Portretas (pastelė)

10. Kai įvairūs kraštai po karo 
stengiasi atstatyti ekonominę pa
dėtį, M.M.M. deda visas pastan
gas įspėti, kad ypač ekonomi
niuose žmonijos planuose neįvyk
tų klaida, siekiant įtraukti mo
tinas į gamybą per profesinį dar
bą šalia šeimos židinio.

Kaip vaikų pramonės darbas 
praeito šimtmečio ekonominėj 
organizacijoj įnešė sunkią socia
linę netvarką ir parodė visišką 
vaiko teisių nepaisymą, lygiai 
apibendrintas motinų darbas, 
atitraukiąs jas nuo jų prigimto 
pašaukimo šeimoj ir visuomenėj, 
užkraunąs joms dvigubą naštą, 
atneštų didelę žalą vaikui, šei
mai ir tautų laimei ir gerbūviui.

11. Intelektualinė, meninė, so
cialinė ir visuomeninė motinų 
veikla, vistiek ar profesinė, ar 
iš pamėgimo, yra legali, jei ji 
yra sutaikoma su motinos pašau
kimu.

Tarptautinis Motinų Sąjūdis, 
norėdamas matyti šias idėjas pa-

sireiškiant individualiniam, so
cialiniam ir politiniam gyveni
me, prašo:.

kad būtų pripažintos jr remia
mos iniciatyvos lir institucijos, 
kurios leidžia moteriai ugdyti
savo specifinius sugebėjimus;

kad viešoji opinija ugdytų pa
garbą motinoms, jauni vyrai pra
tintųsi gerbti moterį, kad litera
tūra, filmos. teatras, spauda, ra
dijas, menas-keltų pagarbą le
galiai motinystei;

kad institucijos ir įstatymai 
imtųsi reikalingų priemonių at
statyti piliečių fizinę pusiausvy
rą ir sveikatą, atsižvelgiant į šei
mos veiklos ir būtent motinos 
veiklos sustiprinimą ir gerbiant 
asmens vertę ir jo esmines tei
ses;

kad moralinis, kultūrinis ir 
profesinis ugdymas normaliu bū
du būtų užtikrintas per šeimą 
(būtent per motiną) ir tęsiamas, 
papildomas, bet jokiu būdu ne 

atstojamas i specialinėmfis įstai
gomis, laisvai šeimos pasirink
tomis;

kad konvencijos, institucijos ir 
įstatymai dirbtų ta prasme, kad 
uždarbis ir šeiminiai priedai 
duotų žmonai ir vaikams gyveni
mo sąlygas, kurios neverstų mo
tinų dėl lėšų stokos pasiimti dvi
gubą naštą (profesine ir šeimi
nę) ir kad vaikų gimimas nesu
darytų vis augančio lėšų nepri
tekliaus.

M.M-M. tikisi pažadinti teigia
mą srovę šiai chartai priimti ir 
ją vykinti.

M.M.M. bendradarbiauja su 
šeiminiais sąjūdžiais, atstovauda
mas specifines motinų mintis.

Ši Charta numatoma įgyven
dinti visame pasaulyje ir pri
taikyti tautiniam ir tarptautini
am gyvenimui^ Visi, norintieji 
padėti motinoms, kviečiami vi
siškai atsiduoti Dievo ir Žmoni
jos tarnybai.

Higienos atžvilgiu didelis kos
metikos vartojimas taipogi nieko 
gero nežada ir neduoda. Išpudra
vus veidą, tuo pačiu užkemšamos 
odos skylutės, kuriomis nusėta 
žmogaus oda, ir tuo pačiu nelei
džiama pro jas išsiveržti prakai
tui. Prakaitas, žinoma, veržiasi 
per jėgą iš po „tinko", ir-todėl 
dar jaunų moterų veidai pasidaro 
grublėti, suvytę ir be laiko pa
senę. Tokios moterys jau ir mi
nutėlei bijo žmonėms pasirodyti 
neišsipudravusios.

Antakių pešiojimas įr blakstie
nų retinimas erzina' jautriuosius 
žmogaus kūno organus-akis. Tas 
gali sukelti liguistą akių uždegi
mą. Žinoma, nesu gydytojas ir 
nesiimu smulkesniais išvedžioji
mais nusakyti tų reiškinių, kurie 
gali pasireikšti pas chroniškas 
„kosmetininkes“, bet kad galimi 
čia sumirfėti nesveikatos pasireiš
kimai — tą gali kiekvienas su
prasti, kuris bent kiek nusimano 
apie žmogaus kūno anatomiją.

Ir kad skandalinga būklė šioje 
srityje pas mūsų lietuvaites, net 
ir čia ištrėmime, to niekas, ma
nau, neužginčys. Yra ištisų sto
vyklų (ten pav. Stuttgarto kryp
timi — gal daugiausia), kad sun
ku būtų rasti neišsidžiusią moterį. 
Jas net ir vokiečiai jau puikiai 
pažįsta iš išsidažymo. Pamatę iki 
kraujo raudonumo dažytomis lū
pomis moterį, jie sako: „A. tai 
lietuvė!. ..“

Ir ar ne kurijozas? Yra net to
kių lietuvių moterų čia ištrėmi
me, kurių jau dukterys ištekė
jusios, o jos pačios jau mažai 
dantų beturi, o lūpos... vis dėl
to dažytos...

Baigiant tenka pasakyti: „Grįž
kite, lietuvaitės, prie natūralumo, 
grįžkite prie savo senų ir šventų 
tradicijų ir nesivaikykite sveti
mų dievų...“

Is moterų pasaulio
Toronto moterų grupė „Daina“

Birželio 27 d. (vykusiame narių su
sirinkime pas dainietes Vaitkevičienę 
ir jos dukrą Angelę gausiai aukota 
tremtinių reikalams. Skaitymas gau
tųjų padėkos laiškų už pasiųstas mai
sto, drabužių ir piniginių dovanų si
untas truko net dvi valandas. Pas
kui buvo perskaityti naujai atsilie
pusių tremtinių pagalbos šauksmai — 
ir tie visi buvo patenkinti maisto ar 
drabužių siuntinėliais ir pinigais. Dar 
buvo skaitomi sveikinimo laiškai, 
gauti iš Europos lietuvių, kurie stebi 
„Dainos" grupės veikimą ir džiau
giasi jų šalpos darbais. Vienas profe
sorius iš Švedijos rašo: „Tamstų or
ganizacija — ... yra dalis gražaus 
lietuviško gyvenimo — Ji yra priedas 
prie viso to. ką lietuviai dabar pa
saulyje išblaškti daro. Garbė Jums 
dabar, o ateityje Jūsų garbingas dar
bas bus (rašytas šio nepaprasto laiko
tarpio istorijoje . . .“ Susirinkime 
dalyvavo ir Vera Treigienė iš Delhi 
(Ont.), kur Jų šeima turi stambų ta
bako auginimo ūkį (toje apylinkėje 
daug lietuvių yra prasigyvenusių ir 
gyvena nuosavuose ūkiuose). Tikras 
siurprizas dainietėms buvo tas, kad 
V. Treigienė atvežė labdaros reika
lams šimtą dvidešimt šešis dolerius, 
surinktus viename pasilinksminimo 
pobūvyje (aukojo šie lietuviai: J. ir 
O. Dumšai, J. ir O. Januševičiai, 
Petras Karasauskas, Edvardas Pakė- 
nas, J. ir Z. Radvilai, Mr. ir Mrs. 
Kisieliai, V. ir V. Treigiai, Mr. ir 
Mrs. Radzevičiai, Mr. ir Mrs. Gun- 
čiauskai ir dar 2 dol be pavardės).

„Dainos" grupės vardas Europoje 
plačiai žinomas — vis daugiau gau
nama (vairių laiškų. Yra net pra
šoma išrūpinti kelią tremtiniams į 
Kanadą. Tačiau šiuo reikalu dainle- 
tės yra bejėgės ką nors padaryti, 
nors Jų troškimai ir pastangos butų 
kuo didžiausios. Žinoma, dažna narė 
turi savo artimų giminių Europoje ir 
jų atvykimui ( Kanadą jau išnaudo
tos visos teisės.

Susirinkimas nutarė, kad visi vai
kų drabužėliai, kuriuos narės pačios 
sukerpa ir siuva (pav. p. Kavollū- 
nienė viena pasiuvo net 24 sukneles), 
bus pasiųsti ( Europą per L. Raud. 
Kryžių.

Pranys Alšėnas

Žodelis lietuvėms moterims
Redakcijos pastaba: Nors „M.2." 
redakcija yra šiek tiek kitokios, 
nuomonės (pav. apie plaukų kir
pimą), bet su nuoširdžiu dėmesiu 
skaitytojoms paskelbia ir vyrišką 
nuomonę šiuo aktualiu klausimu.

Kai prisimename mūsų gra
žiąsias liaudies daineles, kuriose 
apdainuojamos geltonkasės, skai- 
taveidės lietuvaitės, dažnai mums 
stojasi klausimas: „O kur jos 
dingo šiandien?“ ...

Ne paslaptis, kad kaskart sa
vo tarpe vis daugiau matome 
kirptais plaukais, dažytomis lū
pomis, pudruotais veidais, pešio
tais antakiais, lakuotais nagais ir 
kitokiomis „paryžietiškomis“. 
„naujorkiškomis“ ar dar viso- 
kiausiomiš iš svetur atklydusio- 
mis „mandrybėmis“ išsigražinu- 
sių* lietuvių moterų . . .

— Ir kur jos eina, ko siekia, 
tos mūsų lygiųjų laukų dukros? 
— norisi klausti. Argi joms jau 
nebemielos lietuviškos tradici
jos, ar joms nebemielas natūra
lusis žmogaus grožis? ...

Gal mažiau tektų stebėtis tų 
kraštų moterimis, kurios, gyven>- 
damos milijoniniuose didmies
čiuose, kaip pav. Paryžiuj, Lon
done, Naujorke ar kitur — toli 
nukrypo nuo natūralaus grožio 
išlaikymo ir ėmė ieškoti to. kas 
net jų protui nebesuvokiama. 
Mat, didmiesčiai — visuomet 
didmiesčiais pasilieka ...

Bet iš kur tiek palinkimo j tą 
pusę įgavo-mūsų lietuvaitės? Jos 
gi visos, galimd sakyti, yfra ki
lusios iš lietuviškų kaimų arba 
iš mažų mūsiškių miestų.

Per didelis moterų nukrypimas 
nuo natūralumo — kelia rūpes
čio net didžiosiose valstybėse, tai 
ką bekalbėti apie mūsų mažo 
krašto moteris, tuo labiau, kad 
pas mus moterų natūralumas ri- 
šasi dargi su šventomis mūsų 
tradicijomis.

štai, pav. JAV Prekybos De
partamentas apskaičiavo, kad to 
krašto moterys vien nagų Išdavi
mui per metus išleidžia 20 000 000 
dolerių. Taigi, graži kumelė!...

Amerikos spauda pastebi, kad 
su nagų lakavimu grįžtama į 
prieš Kristaus gimimo laikus, 
nes tuomet egiptietės vartojo na
gų dažymą. Tad tegul pagalvoja 
moterys: ar verta . joms pasukti 
savo gyvenimą du tūkstančiu 
metų atgal? ...

Žinome, kad nemažas skaičius 
pabaltiečių moterų išvyko į 
Didž. Britaniją dirbti ligoninėse. 
Jų tarpe, žinoma, “išvyko ir Iie«| 
tuvaičių. Ir štai. Amerikos lietu
vių laikraštis „Darbininkas“, ra
šydamas apie atvykusias į Angli
ją pabaltietes,* pagal iš ten gau
tas žinias, rašo, kad vis dėlto kai 
kurios iš pabaltiečių moterų (ku
rios tautybės •— nerašo) anglams 
padariusios ne visai kuklų įspū
dį. Jos buvusios perdaug išsida
žiusios ir įkyriai rinkusios auto
grafus iš atvykusių jas pasitik
ti anglų. \

Tai, va, nors čia ir nepažymi
ma, kurios tautybės buvo tos 
„kai kurios“ pabaltietes, bet tuo 
pačiu geras įspėjimas mėgstan
čioms per didelį veido grimavimą 
ir mūsiškėms moterims ...

Ir iš viso, norisi konkrečiai pa
klausti lietuvių moterų: „Kas 
verčia prie to pernelyg didelio 
veidų grimavimo — noras būti 
gražioms, troškimas patikti vy
rams, higienos kokie sumetf- 
mai?“...

Deja, perdideliu kosmetikos 
vartojimu jos nė vieno iš tų tiks-
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J; Butėnas

Vašingtonas - Maskva
Tarptautinės politikos reiški

niai šiandien yra tartum kibirkš
tys, kurias duoda aukšto įtempi
mo srovė, pulsuojanti tarp dviejų 
polių — Vašingtono ir Maskvos. 
Kokie pagrindiniai impulsai varo 
tų sostinių užsienių politikos mo
torus ir lemia jų santykius?

Vašingtonas skelbia absoliutų 
ryžtingumą

Būdingasis JAV užsienių poli
tikos bruožas — vis stiprėjąs nu
sistatymas vesti „kietą“ politiką 
Sovietų S-gos atžvilgiu. Tai poli
tikai pritaria didžiulė amerikie
čių viešosios opinijos dauguma.

Tasai nusistatymas pagrįstas 
ne praeinamais sentimentais, bet 
yra brutalios tikrovės padiktuo
tas. — Amerikiečius žiauriai ap
vylė ir papiktino sovietų politinė 
strategija savo jėgai ir įtakai iš
plėsti; į sovietų ekspansiją jie jau 
žiūrį nebe kaip į atsitiktinių iš
sišokimų virtinę, bet kaip į nuo
seklų Maskvos ideologijos prin
cipų realizavimą. (Pavyzdys: 
JAV atstovų rūmų užsienių 
komisijos pirmininkas Bato
nas liepos 29 d. pareiškė: 
„JAV privalo veiksmingai remti 
Graikiją, nes jeigu sovietai už
valdys ir tą kraštą, tai jie netru
kus pajungs ir Turkiją, Iraną bei 
Indiją; tada jie bus lanku apjuo
sę visą Aziją ir iš ten žengs į vi
so pasaulio apvaldymą. Esu ti
kras, kad sovietų ekspansijos pla
nas yra pats rūsčiausias faktas, 
su kokiu žmonijai kada nors yra 
tekę susidurti. Su juo kovoti rei
kia nepaprastos išminties ir drą
sos ir absoliutaus ryžtingumo“.) 
Vašingtonas yra prisirinkęs 
gausios informacijos apie ko
munistų partijų užsieniuose tak
tiką ir iš tų duomenų darosi išva
das. (JAV kongreso komisijos an- 
tiamerikietinei veiklai tirti^ pir
mininkas Parnell Thomas liepos 
pabaigoj pareiškė, kad toji komi
sija iš pagrindų tyrinėja sovietų 
ir jų satelitų agentų perversminę 
veiklą JAV. Į tą kelią ją atvedę, 
be kitų, pabėgusio jugoslavų di
plomato Zorkino tai komisijai ne
seniai duotas parodymas, jog so
vietų bei jų satelitų diplomatiniai 
ir konsuliariniai atstovai organi
zuoja JAV penktąją koloną.) To
liau, amerikiečiai yra pasimokę 
iš skaudaus patyrimo su nacine 
Vokietija, kad glostymo poli
tika totalistų nenuramdo. (Lie
pos 26 d. du aukšti val
stybės departamento pareigū
nai, Reberis ir Clevelandas, per 
JAV radiją aliarmavo skubiai ir 
energingai pasipriešinti raudona
jam totalizmui Europoj, nes „liko 
jau nebedaug laiko“.)

Amerikiečių „kietą“ nusistaty
mą tolydžio formuoja vis gauses
ni sovietinę problemą liečiančių 
informacijų aptarimai spaudoje, 
debatai kongrese, diskusijos po
litinių studijų rateliuose, ir t. t. 
Su Marshallio atėjimu valstybės 
departamentas prigūžėjo jaunų 
diplomatų, ilgai buvusių Mask
voj, mokančių rusiškai ir iš pana
gių sovietinį reikalą pažįstančių. 
Jie jau ima duoti toną valstybės 
departamente. Labai svarbu, kad 
pačioj Amerikoj yra JTO cen
tras, ir JAV visuomenė iš arti 
gali prisižiūrėti sovietų griauna
mosios akcijos pavyzdžių.

Marshall!© planas tėra „kietu
mo politikos“ tik viena dalis, vie
nas aspektas; jo paskirtis ribota 
erdvės ir laiko atžvilgiu: da
bar sustabdyti sovietų ekspan
siją Europoje. Švėicarų „Bund“ 
Vašingtono korespondentas liu

dija, kad JAV pramonės ir 
armijos viršūnėse yra tenden
cijų pradėti ko greičiausiai- pre
ventyvioj karą, kol JAV te
beturi atominio ginklo pirmeny
bę. Tačiau tai ne lemiamųjų po
litinių instancijų pažiūra. Viešoji 
opinija preventyvinio karo min
čiai priešinga, o ir atsakingieji 
politikai — Marshallis, Vanden- 
bergas, Dulles ... — nusistatę 
prieš vabanque lošimą. Jų for
mulė — kietumas ir nenuolai- 
dumas kaip tik karui su sovietais 
išvengti. Mūsų praeitąsyk užsi
mintas Kennano (valst. dep-to 
politikos planuotojo, pirmaeilio 
Rusijos problemų specialisto JAV) 
straipsnis „Foreign Affairs“ žur
nale išduoda vyraujančią Vašing
tono pažiūrą, kad „raudonoji 
žvaigždė ima leistis“, kad Sovie
tų S-gos traukiamoji jėga silpnė
ja ir kad sovietai gelbėdamieli 
dar galį padaryti nelauktų politi
nių šuolių atgal. Tačiau Kennan 
pabrėžia, jog sovietai niekad ne
bus JAV partneris, bet visada 
konkurentas. Nebūtina tą kon
kurentą sunaikinti karu: rei
kią ji priversti bendradarbiauti 
JAV principų pagrindu, o jei jis 
atsisakys — sudaryti tokias tarp
tautines sąlygas, kad jo vidiniai 
prieštaravimai ir neturinti kur 
prasiveržti dinamika per kurį 
laika jį sužlugdytų iš vidaus.

„Bund“ korespondentas liudija, 
kad Vašingtone įtemptai laukia
ma rugsėjo m. įvyksiančios JTO 
Visumas sesijos, kurioje, rimtų 
Vašingtono šaltinių įsitikinimu, 
ryšium su tokiu JAV nusistaty
mu įvyksiąs galutinis Rytų — 
Vakarų lūžis: sovietai su sateli
tais išeisią iš JTO, ir JAV vado
vaujamos • Vakarų valstybės su- 
kursiančios savo sąjungą, kuri be 
sovietų darysianti taiką su Vo
kietija ir Japonija. Tačiau švei
carų korespondentas nėra visiš
kai tikras, ar JAV savo liniją 
narsiai išlaikys ligi galo — ar jos 
nesuklups pusiaukelėj ir ar dar 
kartą nebandys ieškoti kompro
misinio „išlyginimo“ su Maskva.

Maskva atgaivina komunistinį 
fanatizmą

Jeigu JAV „kieta politika“ bu
vo atsakymas į sovietų ekspansiją, 
tai sovietai į tą JAV politiką at
sako stiprindami savo komunisti
nį fanatizmą. Karo metu jį buvo 
atskiedęs rusiškasis patriotizmas, 
puoselėtas tautos kovingumui pa
kelti. , Dabar slavų vienybės 
špkis tebenaudojamas satelitams 
politiškai apjungti, bet pirmauja 
komunistinės minties stiprinimo 
motyvas. Rusų tautai ypatingai 
kalama į galvą, kad socialistinei 
sovietų valstybei grasina kapita
listinio pasaulio konspiracija. Ry
šium su tuo svorio, centras nuo 
karinio sektoriaus, įsigijusio įta
kos karo metu, grąžinamas į poli
tinį sektorių, atstovaujantį „gry
najai Markso-Lenino-Stalino li
nijai“.

Švedų laikraštis „Svenska Dag
bladet“ neseniai įsidėjo straipsnį,, 
pasirašytą „Cancellarius“ slapy- 
varde, po kuria slepiąsis vienos 
demokratinės galybės aukštas di
plomatas, ilgus metus atstovaująs 
savo kraštui Maskvoj. Jis tikina, 
kad politbiuras vėl pasidaręs ab
soliutus Sovietų S-gos šeiminin
kas *ir kad iš jo išguiti visi praei
tojo karo herojai. Didieji karo 
vadai kaip marš. Žukovas ir 
marš. Rokosovskis, ir po karo so
vietų propagandoj kurį laiką 
spindėją savo žygdarbių garbe, 
dabar nugramzdinti į tylą ir Už

Žiburiai

marštį ir išjungti iš bet kokių 
kontaktų su užsienių žmonėmis. 
Visa sovietų propaganda sutelkta 
į ištikimybę partijai į partinę 
drausmę ir į bolševikinį atsakin
gumą.

Iš postų nušalinti ir didieji so
vietų diplomatai, -savo karjeroj 
užmezgę glaudžių ryšių su užsie
nių politikais bei Maskvoj esan
čio diplomatinio korpuso nariais. 
Litvinovas jau anksčiau pasitrau
kė. Maiskis nugrūstas ambasado
rium į Indiją, neseniai atstatytas 
Dekanozovas, kažkur iš akių din
go Bogomolovas. Nė vienas iš 
naujųjų Molotovo su Višinskiu 
bendradarbių, pagrindinių Mask
vos užs. reik, min-jos pareigūnų, 
nepalaiko jokių asmeninių santy
kių su užsienių diplomatais.

Bene sensacingiausias, anot 
„Cancellarius“, sovietų atsiriboji
mo nuo „kapitalistinio pasaulio“ 
reiškinys yra sovietų komunistų 
partijos vadovybės nutarimas 
baigti flirtą su Europos socialis
tais ir pradėti kampaniją prieš 
„reakcinius“ j u lyderius: vokiečių 
Schumacherį, prancūzų Blumą. 
britų Laskį, italų Saragatą, belgų 
de Brouckėre, norvegų Tranmae- 
rį. Kol'kas tausojami vieni švedų 
socialistai. Maskva bus pasiryžusi 
forsuoti socialistų skilimą, kurio 
rezultate kairysis jo sparnas pa
sijus įjungtas į gerai organizuo
tas komunistų partijas ir tuo bū
du žymiai sustiprins jų frontą. — 
„Cancellarius“ baigia, kad Mask
va metodiškai naikina karo meto 
„trijų didžiųjų“ bendradarbiavi
mo prisiminimą ir rengiasi šuo
liui be galo migloton ateitin.

Ne be to, kad tas procesas so
vietų masėse nekeltų susirūpini
mo. Propagandos įtaigojamos, kad

KRIZĖ GRŪMOJA
Rašant šią apžvalgą (rugpiučio 

16 d.) Europoj bręsta dvi krizės. 
Pirmu pažvelgimu jos yra be ry
šio, bet jų sąveika gali pavirsti 
visuotine, katastrofinio masto 
Europos krize. Pirmoji liečia 
Marshall!o plano vykdymą Va
karų Europoje; ji duoda akstiną 
antrajai, vykstančiai Balkanuose, 
toj neuralginėj mūsų kontinento 
erdvėj.

Pasikalbėjimuose dėl Marshal- 
lio plano konkretizavimo D. Bri
tanija ir Prancūzija užėmė pozi
ciją, kuri daro garbę jų savaran
kumui, tačiau labai maža ką 
bendra teturi su Europos realy
bėmis. Prancūzų vyriausybė pa
darė demaršą Vašingtone, protes-

Neseniai apsilankęs Vokietijoje JAV 
karo ministeris Kenneth C. Royal

tuodama prieš JAV planą atsta
tyti Vakarų Vokietijos sunkiąją 
pramonę ir duodama suprasti, 
kad toks JAV užsimojimas gali 
pastūmėti prancūzus išsijungti iš 
Marshallio plano vykdymo. Dar- 
bietinė britų vyriausybė parengė 
ūkinį planą, apskaičiuotą be JAV 
pagalbos. Tie abiejų pagrindinių 
Vakarų Europos valstybių aktai 
yra suprantamas jų savarankumo 
gynimas prieš politinį JAV dik
tatą. Bet antra vertus tie aktai 
ardo demokratinės Vakarų Euro
pos politinę vienybę, kuri yra 
vienintelis jų savarankumo lai
das. Tam savarankumui grasina 
gi, žinom, ne vien JAV pasišovi- 
mas vadovauti, bet ir aiškus so
vietų užsimojimas vyrauti visame 
mūsų kontinente. Ne kas kita, 
kaip sovietų vyravimo baimė ir 
paakino Vakarų Europos valsty
bes principe priimti Marshallio 
planą. Dabar, pradėjus tą planą 
konkretizuoti, sovietų grėsmė pri- 
mirštama gal kiek daugiau, negu 
kad visos Europos požiūriu atro
do išmintinga.

Norim tikėti, kad britų-pran- 
čūzų pasiš laušimas prieš JAV tė
ra taktinis manevras, skirtas iš
spausti iš JAV daugiau nuolaidų 
ir išreikalauti daugiau atodairos 
bei respekto Prancūzijos bei D. 
Britanijos specifiniams intere
sams. JAV vyriausybė jau sutiko 
dėl Ruhro pramonės kalbėtis su 
prancūzais, ir reikia manyti, kad 
bus susitarta. Tačiau ima baimė, 
kad tos derybos absorbuos per
daug dėmesio ir kad aistra, su 
kuria prancūzai žiūri į visus Vo
kietiją liečiančius reikalus, neleis 
jiems visiškai blaivia galva pai
syti bendrųjų Europos interesų.

Pavojingiausia yra D. Britani
jos krizė. Naujasis britų vyriau
sybės planas ūkiniams šalies sun
kumams nugalėti turi toli sie
kiančių politinių aspektų. Ketu
rių milijardų dolerių paskola bai
giasi; JAV pagalbos Europai pa-, 
gal Marshallio planą teks palauk
ti bent ligi ateinančių metų pra
džios, be to, ji didele dalim bus 
nukreipta į Vokietiją. D. Brita
nija atsistoja prieš dilemą — pra
šyti naujos JAV paskolos ir tuo 
atveju susirišti su jomis politinio 
bei ūkinio priklausomumo ryšiais,

19.47. Vni. 30. Nr. 35 (94) 

tarptautinė reakcija rengiasi so
cialistinę sovietų valstybę sunai
kinti, sovietų masės negali ne
klausti — kas gi būtų karui kilus, 
jeigu praeitojo karo vadai kaž
kur išblaškyti? Apie tokios bai
mės buvimą liudija „Izvestijų“ 
vedamasis „Sovietų Sąjunga ne
nugalima“. -Sovietų oficiozas ra
mina, kad baimė nepagrįsta, nu
rodo, kad praeitą karą sovietai 
būtų laimėję patys vieni, be an
glosaksų, kurių politikai pergalę 
tik sabotavę. „Izvestijos“ nemini 
didžiulės anglosaksų pagalbos 
ginklais, nedaug reikšmės tetei
kia erdvės ir klimato veiksniams, 
nė žodžiu neužsimena apie milži
nišką JAV pramonės pajėgumą. 
Pagrindinė pergalės priežastis 
buvusi „naujoji Stalino strategi
ja“ ir „socialistinis sovietų armi
jos apginklavimas“. Tai esąs ir 
eventualaus naujo, karo laimėji
mo laidas, ir reakciniai karo kur
stytojai turį tai atminti.

Dviejų valių dvikovė
Kad ir kokia tuščia ši sovietų 

oficiozo propagandinė frazeologi
ja, bet ji atremta į geležinę Krem
liaus valią ir ryžtingumą; tatai gi 
nepasveriama ir sunkiai apskai
čiuojama. Kol vis dar atsisakoma 
jėgas išbandyti realiomis priemo
nėmis (toj srity Vakarai dar ne
pralenkti), tuo tarpu tebeturim 
reikalo su dviejų y alfų — JAV 
„kietos politikos“ ir sovietų ko
munistinio fanatizmo — dvikove. 
Todėl suprantamas „Bund“ ko
respondento netikrumas, ar kri
tiškąjį momentą JAV nesuklups 
ant naujo kompromiso. Jis di
džiosios pasaulio problemos, ži
noma, neišspręstų, bet Europa ga
lėtų būti jo auka. -

arba išlaikyti nepriklausomumą 
nuo JAV ir bandyti verstis be jų 
pagalbos. Darbiečių vyriausybė 
pasirinko antrąjį kelią. Bet tatai 
pareikalauja tokių didelių ūkinių 
suvaržymų ir apkarpymų, kad D. 
Britanija praktiškai užbaigia sa
vo kaip pasaulinės galybės vaid
menį ir kone visas pastangas su
telkia kovoti su vidaus sunku
mais. Nusigrįždama nuo JAV, D. 
Britanija turi dairytis ūkinių ry
šių Rytų Europoje (su kokiu sėk
mingumu — kitas klausimas) ir 
tuo būdu ligi tam tikro laipsnio 
atskiedžia JAV europinę politiką, 
nukreiptą į Sovietų S-gos užblo- 
kavimą.

Toliau, ūkiniai sunkumai pa
kirto britų visuomenės pasitikėji
mą darbiečių . vyriausybe bei jos 
socialistinio ūkio eksperimentu. 
Konservatoriai jau rimtai svarsto, 
ar ne laikas per antruosius — 
lordų — rūmus (kur jų dauguma) 
išprovokuoti vyriausybės krizę ir 
reikalauti naujų rinkimų. O dar- 
biečiai pasiryžę kovoti ir eiti net 
ligi lordų išvaikymo. — Visa tai 
sudėję krūvon gaunam plačios ir 
konvulsingos krizės paveikslą.

Mums atrodo, kad tos britų na
minės krizės triukšmas dar pavo- 
jingiau kaip prancūzų rūpestis 
dėl vokiečių pramonės atstatymo 
nukreipia dėmesį nuo tylios, bet 
visai Europai pražūtingos raidos 
Balkanuose. Toji raida jau tiek 
pasistūmė jusi, kad parapijinių 
aistrų neapakinti stebėtojai taria 
atėjus fatališkąjį krizės momen
tą. Žinom, bulgarų Dimitrovas ir 
jugoslavų Tito, Maskvos palai
minti, neseniai sutarė įkurti „ne
priklausomą“ Makedoniją, prie 
kurios būtų prijungtos ir kai ku
rios graikų teritorijos dalys. Va
šingtone ir Londone turima žinių, 
kad Maskva dabar tesvarsto, ar 
tą planą pradėjus realizuoti Va
karai reaguotų, ar ne.

Vakarų Europa, bekovodama 
su JAV dėl savarankumo, gali 
susilaukti to, kad sovietai, skai
čiuodami demokratijas nebūsiant 
vieningas ir atsparias, .vienu 
mostu išspręs ir to „savaranku
mo“, ir socialistinio ūkio, ir vo
kiečių pramonės klausimus, dėl 
kurių dabar taip aistringai dras-i 
komasi. Maskva jau įteikė grai
kų vyriausybei notą, kurios turi
nys pašėlusiai primena sovietų 
kaltinimus Lietuvai prieš tragiš
kąją 1940 m. birželio 15 d. Sovie
tai teigia, kad graikai suiminėją 
ir net kankiną sovietų atstovybės 
Atėnuose valdininkus; atsime
nam, 1940 m. birželio 15 d. trage
dija prasidėjo sovietų kaltina
mais, kad Vilniuj buvę kankina
mi raudonarmiečiai... Galimas 
daiktas, kad šiai apžvalgai skai- ' 
tytoją pasiekus diplomatiniai san
tykiai tarp Sovietų S-gos ir Grai
kijos bus jau nutrūkę.

Nebūtina net, kad Maskvos už
siundyti jos balkaniniai satelitai 
nukreiptų į. Graikiją tiesioginę, 
agresiją: Graikija netrukus gali 
susmilkti ir po „partizanų“ smū
giais. Tačiau tai toli gražu nebū
tų pasakos galas: Ethridge, JAV 
atstovas JTO Balkanų komisijoj 
ir neabejotinai labai gerai pain
formuotas žmogus, rugpjūčio 9 d. 
per Louisville radiją įspėjo, kad 
Graikijai kritus reiktų laukti so
vietų žygio per šiaurės Italiją | 
Prancūziją. Dėl to JAV atstovas 
Saug. Taryboje Johnsonas rug- 
piūčio 12 d. kategoriškai pareiškė, 
kad „JAV nesėdės rankas sudė
jus, jeigu bus pažeidžiama Grai
kijos nepriklausomybė ir, terito
rinis integralumas“.

Tokiame fone niūriu grūmoji
mu skamba jugoslavų Tito post
ringavimai apie „sąjungininkų 
plataus masto imperialistinį pla
ną Balkanuose“ ir Maskvos 
„Pravdos“ rugpjūčio 12 d. „reve- 
liacijos“, jog italų — JAV susita
rimas numatąs „eilę karinio po
būdžio priemonių, kurių būtų 
imamasi kilus karui su trečia 
valstybe ar valstybėmis“. Tačiau 
toje kontraversijoje mes tematom 
JAV ir Sovietų S-gą. JAV. kad ir 
savais sumetimais, čia atstovauja 
visos demokratinės Europos by
lai, tuo tarpu kai demokratinės 
Vakarų. Europos valstybės tesu- 
sirūpinusios savu kiemu ir iš po 
savo kiauto nemato europinių 
horizontų ir nesugeba atsistoti 
europiniam mostui.
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