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Kelias i taika
/ ARBE Die-
JT . vui aukšty-
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bė geros va- 
lios žmo" 
nėms!" (Luk.

■ 2.14) — jei
•« * ši dangaus 

angelu g*es"
“'X ' J mė nuo pat

krikščioniš
kosios eros pradžios yra tei
kusi žmonijai minčių kalėdiniam 
susimąstymui bei nusiteikimui, tai 
juo labiau dabar: 1947 Kalėdoms 
bei 1948 išvakarėms — metų tai
kos konferencijos, kurios vienoki 
ar kitoki sprendimai, reikia many
ti, lemtingai pakreips mūsų žemy
no, jeigu ne visos mūsų planetos, 
■gyvenimą. Ramybė, kurią skelbė 
dangaus angelai pasauliui, Išgany
tojui ateinant į šią žemę, reiškia 
ramybę ne nirvanos bei neveiklu
mo prasme, bet prasme — taikos, 
vienybės, harmonijos, o kartu ir 
vidinės palaimos bei džiaugsmo 
(lot. pax, gr. eirene — taika, ra
mybė). Vargu bau kuris kitas žo
dis šiandie taip linksniuojamas 
vargu bau kuri kita sąvoka tiek 
nagrinėjama, diskutuojama kaip 
kad ši: „taika", taip kad pradėta 
net kalbėti apie „Taikos anatomi
ją" (Emery Reves: The Anatomy 
of Peace). Per visą žemės kamuolį 
eina milijoninis šauksmas: „tai
kos!" Štai anglosaksų pasaulyje 
yra šiandiėn arti kelios dešimtys 
organizacijų, kurios pastaruoju 
metu susiliejo į vieną organizaci
ją, ir kurios pasauliui yra metu- 
sios šį šūkį: Unite or perish! — 
Susivienyti arba žūti! Sąjūdis per
simetė į mūsų žemyną. Keliama 
ne tik Jungtinės Europos — Uni
ted Europe, bet ir Jungtinės Pa
saulio — United. World mintis bei 
idealas. O vienok, nežiūrint visų 
gražiausių šūkių, siekimų bei da
romų pastangų, žmonija vargu ar 
buvo kada taip toli nuo taikos, 
vienybės bei ramybės idealo kaip 
kad šiandien: kada Europas stovi 
tarsi ant vulkano ir ant galvos 
kybo ne tik tautinio, bet ir so
cialinio, klasinio bei luominio, ra
sinio, ideologinio etc. karo grės
mė. Anot vieno amerikiečių moks
lininko, jeigu, neduok Dieve, kil
tų trečiasis pasaulinis karas, tai 
jis sukurtų pasaulyje būklę, kurią

reiktų apibūdinti žodžiais: karu 
visų prieš visus.

Nežiūrint visų gražiausių pa
stangų beį kalbų apie paktų bei 
sutarčių pasirašymą, dažną kon
ferencijų sušaukimą bei posėdžia
vimą, naujų konstitucijų projek
tus, atskirų partijų gražiausias 
programas ūkines, socialines, poli-
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tines, administracines reformas 
etc. etc. etc. — pati taika atrodo 
vis tarsi koks dykumų miražas, o 
visi daromi žygiai bei keliai į tai
ką tarsi grandės passus extra 
viem — dideli, spartūs žingsniai, 
vis tolstant nuo tikrojo kelio. 
Klausimas kame tad slypi šitos 

žmonijos tragedijos giliausios šak
nys bei priežastys — pačiame sie
kiamame tiksle, atseit taikos idea
le, ar siekiamo tikslo keliuose 
bei priemonėse? —

Yra iš esmės klaidinga manyti, 
kad taika yra išskirtinai politinis 
bei išorinis dalykas ir vien tik 
išorinėmis bei politinėmis prie

monėmis gali būti pasiekiama bei 
suorganizuojama. Dangaus angelų 
giesmėj neveltui nurodoma į gerą
ją valią kaip į taikos bei ramybės 
sąlygą. Gera valia, t. y. gėrio 
troškimas bei linkėjimas savo arti
mui ir to gėrio kūnijimas, trum
pai tariant veiklioji artimo meilė, 

yra taikos bei ramybės pirminė 
prielaida. Taika yra socialinės 
meilės būklė bei vaisius. Štai ko
dėl šalia taikos organizavimo išo
rinėmis priemonėmis yra būtinas 
taikos organizavimas vidinėmis 
priemonėmis: reikia kurti bei or
ganizuoti taiką bei sandorą žmo
nių sielose, širdyse, sąžinėse, kad 

iš ciklo „žvaigždžių sonata“

būtų galima sėkmingai kurti bei 
organizuoti taika tarp atskirų indi
vidų, partijų, luomų, valstybių, 
kontinentų, rasių etc. Taikos or
ganizavimas vien išorinėmis prie
monėmis, išjungiant vidines prie
mones yra tik dalinis ir šalutinis 
kelias į taiką. Kol valstybė yra

vien tik organizuotas smurtas, ar 
tai prieš individus, ar tai prieš 
kitas valstybes, užuot buvusi or
ganizuotas gailestingumas, meilė, 
parama bei labdaringumas pa
vieniam žmogui ir žmonių jungi
niams, tol taika paliks vien žo
dinis bei popierinis dalykas. Iš čia 
aiškėja krikščionybės socialinis
bei politinis vaidmuo, brendant 
žmonijai iš dabarties chaoso. Ra
šytojas Theodor Plevier, žinomas 
„Stalingrado" autorius, savo atsi
šaukime į suvažiavusius rašyto
jus Berlyne ne veltui randa rei
kalą pabrėžti, kad Kristaus moks
las ir iš jo išplaukiantys žmonišku
mo dėsniai yra tas fundamentas, 
kuris gali tautas sujungti bei su
taikinti. „Krikščionybė yra pas
kutinė žvaigždė, apšviečianti nak
tį, kuri nusileido ant Vokietijos", 
— neseniai yra pasakęs lordas Pa- 
kenham. Taip, yra ženklų bei duo
menų teigti, kad krikščionybė gali 
likti paskutinė, vienintelė žvaigž
dė, apšviečianti naktį, kuri tarsi 
juodas skausmas, užslenka ant 
žemės veido, nes juk visos pro
blemos, kokios jos ten bebūtų — 
ūkinės, socialinės, politinės, kul
tūrinės etc. — prieš kurių išspren
dimą žmonija šiandien yra pasta
tyta, krūvon suėmus, yra ne kas 
kita, kaip viena ir ta pati nedalo
ma problema, būtent: žmogaus 
problema, randanti tikrąjį savo 
išsprendimą bei galutinę atomazgą 
tik Dievo bei Dievažmogio, t. y. 
Kristaus, problemoj. Visi didieji 
dabarties klausimai, susiję su tai
kos kūrimu, gyvenimo reorganiza
vimu bei atnaujinimu tikrenybėje 
sukasi apie žmogaus dvasinio at
sinaujinimo klausimą. Kaip VI. 
Solovjovas savo metu yra nuo
dugniai įrodinėjęs, yra vienui 
viena jėga, galinti išlaisvinti žmo
gų iš siauro ir aklo egoizmo kiau
to, klaikios vienišybės, sumenkė
jimo ir išvesti jį į atgimimo bei 
atsinaujinimo kelią, grąžinti jam 
tikrąją ramybę bei taiką: meilė. 
Kelias į taiką yra drauge kelias į 
save patį, į žmogų ir į Dievą, 
kuris yra meilė ( 1 Jon. 4, 7—8).

Taikos organizavimo sėkmė, o
drauge ir visos žmonijos likimas 
priklausys nuo to, kiek atsiras 
žemėje geros valios žmonių, kurie, 
meilės bei žmoniškumo dvasia pa
tys iki sielos gelmių persiėmę ir 
suradę kelią į dvasinį atsinaujini
mą, sugebėtų tą meilės, žmoniš
kumo bei atsinaujinimo dvasią 
perkelti ir į viešąjį gyvenimą ir 
būtent į visas gyvenimo' sritis.
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GRUODŽIO 25 DIENA
Beveik jau 2000 metų, kai gruo

džio 25 nemirštanti žmon.ų pro
tuose ir širdyse. įdomu tos datos 
populiarumo paslaptis ir jos isto
riniai bruožai.

I. Gruodžio 25 populiarumas
Daug yra neužmirštinų datų gy

venime ir istorijoje, bet maža jų 
mūsų atmintyje. Dažniausiai var
dus garsių asmenybių prisimena
me, o visą kitą pamirštame. Toks 
jau yra žmogus: jis savo gera
darius, gyvenimo kultūrintojus tik 
tada prisimena, kol nuo jų pr.k- 
lauso arba dar naudojasi jų nu
veiktais darbais. Spėjo žmogus 
tomis gėrybėmis pasinaudoti, tuo 
viskas baigta. Tiesa, ne visi tokie 
žmonės, yra ir čia išimčių, bet la
bai retai jos užtinkamos. Savanau
diškumas, egoizmas yra giliausia 
nedėkingumo priežastis, kuri šių 
dienų gyvenime ypatingai ryški. 
Atrodo, kad dėl tos priežasties 
gruodžio 25 diena ir jos faktas — 
Kristaus gimimas jau senai tupėjo 
būti pamiršti. Tikrai! Šimtmečiais 
buvo mėginta Kristaus gimimą 
paneigti, ji iš gyvenimo ir istorijos 
išbraukti. Veltui pastangos! Si vi
sų istorijų centrinė data vra pa
ties Dievo pažymėta ir įkūnyta, 
todėl ji amžiais nemari. „Pabandy
kime įsivaizduoti Kristaus laikus 
be Jo Vardo ir Jo mokslo. Ar galėtų 
bet kuris istorikas,, nors jis būtų 
fanatiškiausias Kristaus neigėjas, 
aplenkti istorijos pjūvį į krist nius 
ir prieškristinius laikus, nepaste
bėti visai krikščionių, paneigti pa
čią krikščionybę ir ištrinti visus 
kryžius, kiirie. švyti iš kiekvienos 

. epochos ir žmonių gyvenimo? Nė 
antikristiniam bolševizmui ne
vyksta to pasiekti, nė naciams ne
pavyko, nors jie abeji iš istorijos 
išbraukė „Kristaus erą" ir pra
minė „Mūsų era”. Kryžiaus žymė 
iš istorijos, Kristaus kraujas iš že
mės jau nebeištrinami”, — sako 
prof. S. Sužiedėlis. Nebeištrina
mi! ... Niekas be Kristaus neap
siėjo ir neapsies. Niekas nuo Jo 
nepabėgs. Kristus, kaip Dievas,

mus sutvėrė ir kiekvieną sekundę 
mūsų gyvybę-palaiko. Jei žmogui 
pavyktų visiškai nuo Dievo atsis
kirti, visus laidus, jungiančius su 
Tvėrėju, nutraukti, t^ada žmogus į 
nieką pavirstu, atsidurtų jis pir
mykščių padėtį — nieką, iš kurio 
jį Dievas sutvėrė. Toks žmogus — 
niekas, jei taip būtų leista iš
sireikšti, nebūtų vertas papras
čiausios nuvytusios žolelės ar pa
kelėje sutrinto žemės grumstelio .. 
Žmogaus siela gi nemari, amžinai 
gyvens. Taigi ir pomirtinis mūsų 
gyvenimas ir likimas yra Dievo 
rankose. Ir anapus karsto nuo Die
vo nepabėgsime, visur Jį sutik
sime, nes Jis yra mūsų gyvenimo 
pulsas, pagrindas ir galutinis tiks
las. Visur Dievas yra, tik ne visur 
Jo palaimą sutinkam: juo toliau 
žmogus nuo Dievo, tuo arčiau jis 
yra nieko, savęs sunaikinimo, ar
čiau tuštumos. Štai kodėl šv. Au
gustinas nuodėme (nutolimą nuo 
Dievo) vadina „paslink mu į nebūtį 
— inclinatio ad nihilum" (Prof. Dr. 
A. Maceinos citata „Aiduose", 
1947, Nr. 6., psl. 241).

Kristus yra žmogus ir Dievas 
kartu: negalėdami visiškai nuo 
Dievo pabėgti, tuo pačiu nepabėg
sime nuo Kristaus. Tada žmogui 
Kristaus atžvilgiu tik dvi galimy
bės lieka: arba Ji garbinti, Jam 
paklusti ir būti palaimintam arba 
jo vis dėlto neapkęsti ir būti jau 
pasmerktam. Bet vienu ir kitu at
veju įrodo žmogus Kristaus bu
vimą Jo asmenybės lemiamą 
reikšmę (gyvenime; dabartis tai 
aiškiausiai liudija ... Čia ir glū i 
gruodžio 25 — Kristaus gimimo 
nopuliarumo paslaptis. Įdomu tos 
datos istoriniai bruožai.

II. Gruodžio 25 istoriniai bruožai
Iškilmingas Kristaus gimtadienio 

šventimas nevisuomet buvo gruo
džio 25 dieną. Vos spėjo Kristus 
tikrąją tiesos sėklą pažerti į pago- 
nizmo dirvonus, bematant puolė ją 
priešai, mindžiojo. Pasėtoji am
žinybės sėkla, (Kristaus mokslas), 
negalėdama tinkamai ant pagoniz-

mo dirvonų prigyti, Nusileido į jų 
podirvius —• katakombas. Čia ji 
sėKiūingai prigijo, stipriai įsišak
nijo ir nesulaikomai veržėsi gy
venimo švieson ... Taigi pirmieji 
kenčiančiosios Bažnyčios krikš
čionys augo ir brendo savo iš
ganingai misijai toli nuo pagonių 
akių, slaptai niūriose katakombo
se. Negalėjo tenai klestė’ii pilnas 
liturginis gyvenimas. Kenčiančiai 
Bažnyčiai tada rūpėjo Didžiojo 
Penktadienio ir Velykų minėjimas. 
Šios šventės katakombų kankini
ams buvo vienintelė stiprybė 
kančiose ir paguoda mirtyje. Tik 
iš katakombų išėję, krikščionys 
galėjo pilnu liturginiu gyvenimu 
pasireikšti. Tada prasidėjo ir iš
kilmingas Kalėdų minėjimas. Daug 
kur jau buvo 'pirmuose amžiuose 
Kalėdos švenčiamas, bet ne visur 
gruodžio 25 dieną, kaip dabar. 
Pav. Palestinoje šv. Kalėdas švęs
davo net gegužės mėn. (Ržm. 
Qschr. 1929, 435 ir sek.) Hipolitas 
savo kalendoriuje ir pranašo Da
ntelio komentaruose — paaiškini
muose (IV, 23) Kalėdas mini ba
landžio 2 dieną, bet ne gruodžio 
25 d. Rytų Bažnyčia Kalėdas švęs
davo sausio 6 dieną. Tuo tarpu 
Roma visuomet Kalėdas — Kris
taus gimimą šventė gruodžio 25 
dieną. Kadanqi Roma yra ir buvo 
geriausiai informuota apie Kristų 
ir Jo gyvenimo svarbiausius įvy
kius, todėl Rytų katalikų Bažnyčia 
pripažino Romos autoritetą ir Ka
lėdas pradėjo švęsti gruodžio 25 
dieną. Tokie buvo Kristaus gi
mimo šventės datų svyravimai ir 
skirtumai. Įdomu kada ir kur bu
vo pirmosios Kalėdos švenčiamos?

Vienas chronologas (Depositio 
episcoporum) tvirtina, kad Kalė
dos pirmą kartą iškilmingai buvo 
švenčiamos Romoje 336 metais, 
gruodžio 25 dieną. Tas pats, chro
nologas, tyrinėdamas kankinių pa
laikus (Depositio martyrpm), pri
eina išvados, kad pirmosios Kalė
dos gruodžio 25 dieną buvo šven
čiamos Romoje ne 336 metais, bet 
vėliau — 354. Ar tikrai, kad pir
mosios Kalėdos buvo švenčiamos 
Romoje dar prieš 336 metus ne
žinia; neabejotina, kad iš viso 
PIRMOSIOS KALĖDOS buvo at
švęstos ROMOJE 354 metais, gruo
džio 25 dieną. Sv. Ambroziejus sa
vo rašte (De virginibus III, 1) liu
dija, kad jo sesuo Marcelina 353 
metais, Kristaus gimimo šventėje, 
švento Petro bažnyčioj© Romoje 
gavo mergystės apžadų palaimini
mą. Žinoma, kad šv. Ambroziejus 
Kristaus gimimą suprato gruodžio 
25 dieną. Tai progai jis parašė 
kalėdinį himną: „Itene qui regis 
Israel" ...

Ši brangi Kalėdų šventė plačiai 
pasklido visame krikščioniškajame 
pasaulyje. Pirmosios Kalėdos Afri 
koje buvo 360 metais (Rėvue de 
sciences relig. 1922, 282). Aukštu
tinėje Italijoje pirmosios Kalėdos 
— 4 amžiaus pabaigoje (Lib. de 
haer. c. 140). Ispanijoje — 380 me
tais (Rėvue Bėn. 1928, 296). Tik 
Prancūzijoje Kalėdų šventės įve
dimas 4 amžiuje nėra pakankamai 
įrodytas. Vėliau nuo 380 iki 388 
pirmosios Kalėdos buvo švenčia
mos gruodžio 25 dieną šiuose k aš- 
tuose: Kapadokijoje, Ikonijoje, 
Syrijoje, Konstantinopolyje ir Ma
žojoje Azijoje. Ir 4 amžiaus pa
baigoje užtinkame pirmąsias Ka
lėdas gruodžio 25 d. Tolimuose 
Rytuose (Oriente). Egiptas pirmą 
kartą iškilmingai Kristų gimusį 
pasveikino 430 metais) L. Th K. 
1938, 776—777 kol.). LIETUVOJE 
pirmosios Kalėdos žinomos nuo 14 
amžiaus.

Matome, kad gruodžio 25 dienos 
fakto joks civilizuotas žmogus pa
miršti negali, čia ir glūdi jos po
puliarumo paslaptis. Paaiškėjo, 
»kad pirmosios Kalėdos buvo Ro
moje 354 metais. Tas viskas gera, 
gal ir įdomu žinoti, bet svarbiau
sia, kad gruodžio 25 diena .būtų 
gyva ne tik mūsų atmintyje, bet 
ir gyvenime. Minėti Kristaus gi
mimą, reiškia švęsti savo dvasinį 
atgimimą. Nors Kristus 1000 kar
tų per metus gimtų, jei Jis nei 
karto mūsų sąžinėje neužoims, — 
beprasmis varnas šioie ašarų pa
kalnėje. Atoimkime, būkime nauji 
Dievui, Tėvynei ir savo kas
dieninio gyvenimo aplinkai.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto įteiktas papildomas 
memorandumas JTO Visumai dėl 
negirdėto lietuvių tautos naikini
mo davė progą didžiajai amerik.ę- 
čių spaudai pasisakyti Lietuvos 
klausimu. Abu didieji Amerikos 
dienraščiai — „New York Times" 
ir „New York Herald Tribune" — 
pirmą kartą taip išsamiai pasisakė 
lietuvių tautos naikinimo reikalu 
ir pasvarstė galimybes, kaip tas 
nežmoniškas lietuvių tautos naiki
nimas turėtų būti sustabdytas. Tai 
didelis laimėjimas sunkioje ir il
goje Lietuvos byloje, nes‘Lietuvos 
reikalas įjungiamas į pasaulinio 
masto klausimą.

„New York Times" lapkričio 22 
d. vedamajam taip rašo:

„Lietuvos pasiuntinybė Vašing
tone, atstovaujanti vienai iš trijų 
Baltijos tautų, kurias užplūdo ir 
aneksavo Rusija, kurių nepriklau
somybę tąčiau JAV tebepripažįsta, 
įteikę JTO memorandumą—pirmą 
po nacinio meto skunda prieš išti
sų. žmonių grupių naikinimą Lie
tuvos pasiuntinybės rašte rusų or
ganai kaltinami naikiną lietuvių 
tautą masiniais suėmimais bei žu
dymais, ypač deportuodami plačias 
gyventojų mases į darbo vergų 
stovyklas Sibire. Lietuvių atstovai 
kreipiasi į Jungtines Tautas, pra
šydami imtis priemonių lietuvių 
tautai apsaugoti nuo pavergimo ir 
išnaikinimo Jie tai daro remda
miesi JTO chartos laiduotomis pa
grindinėmis teisėmis.

Tie kaltinimai jau buvo iškelti 
neutralių reporterių pranešimuose 
ir juos patvirtina daugelio lietu
vių pabėgimas iš tėvynės bei pa
sitraukimas į pogrindinės rezisten
cijos pajėgas. Ištisų gyventojų 
masių deportavimas ir išsklaidy
mas bei jų naikinimas darbo ver
gų stovyklose yra pasidaręs vi
suotinis reiškinys Rytų Europoj. 
Rusai ypatingai jautrūs dėl tų „ne
draugingų" gyventojų savo stra
teginiuose pasieniuose. Dėl prie
šiškumo jie likvidavo Čečėnų—in- 
gusų ir Krymo respublikas ir jų 
gyventojus ištrėmė į krašto gilu
mą. Trijų Baltijos valstybių gy
ventojai, kurie taip pat kovoja su 
rusų jungu, atrodo, yra pasmerkti 
tokiam pat likimui, kad užleistų 
vietą solidžiai rusiškai pasienio 
gyventojų masei.

JTO susiduria su problema. Pra
eitų metų gruodžio m. Visumos 
susirinkime visais balsais priimtoj 
rezoliucijoj tautų naikinimas (ge
nocidas) buvo deklaruotas tarp
tautiniu nusikaltimu, kurio pradi
ninkai ir bendrininkai, vis tiek, ar 
tai būtų privatūs asmenys, oficia
lūs pareigūnai ar politikai, yra 
baustini. Visumos komitetai dabar

Didžioji amerikiečiu spauda užstoja Lietuva

žvilgsnis Į Nerį pro Gedimino pilies 
langą. . As. nuotr.

rengia specialią tarptautinio bend
radarbiavimo konvenciją tam nu
sikaltimui išgyvendinti, bet tai Vi
sumos negali atpalaiduoti nuo pa-- 
reigos veikti savo sprendimais. 
Mažų mažiausiai ji privalo ištirti 
tuos kaltinimus. Net jeigu Rusija 
nesutiks su tyrinėjimu vietoje, Is
panijos ir Graikijos padėtis teikia 
pakankamai precedentų tyrinėji
mui pravesti prieinamos įrodomo
sios medžiagos pagrindu. Ko Vi
suma neqali padaryti, tai nusigrįž
ti ir nežiūrėti, kai mažu tautų kal
bėtojai šaukiasi išklausyti tokius 
skundus, kurie liečia jų tautų gy
vybę ar mirtį.

Jungtinės Tautos nepasiektų sa
vo tikslo ir netektų savo raison 
d’etre, jeigu jos liktų abejingos 
piktai ir sistemingai genocido po
litikai, kurią varo vienas iš jų 
(JTO) steigėjų," — sakoma Balti
jos ministerių rašte. Nūrnbeigo 
karo nusikaltėlių byloj sovietų 
vyriausybės atstovai juos kaltino 
nusikaltimais žmoniškumui.

Paduodama vardus, datas ir vie
toves, peticija kaltina rusus ne
mažiau sukrečiančiais žiaurumais 
kaip nacių. Kaltinama', be kitko, 
fiziniu kankinimu, masiniu • žudy
mu ir masiniais deportavimais į 
Sibiro darbo vergų stovyklas. „Re
žimas Rusijos darbo vergų stovy
klose yra toks pat, kokį geštapas 
buvo įvedęs Vokietijos koncentra
cijos stovyklose, su tuo tik skir
tumu, kad prieš nužudydami savo 
aukas sovietų budeliai iš jų ban
do išspausti darbo, kiek tik gali," 
— tvirtinama peticijoje. Ligi šiol 
sovietų okupacijos aukų skaičius 
siekia daugiau kai© 200.000. Pri
dėjus nacių nužudytuosius (iš da
lies rasiniais motyvais), nuo 1940 
m. birželio 15 d. žuvo apie 300.000 
Lietuvos gyventojų, arba 20% vi
sų gyventojų.

Iš Estijos ir Latvijos skaitmeni
nių duomenų nėra. Tačiau petici
joje cituojamas Tarp. Raudonojo 
Kryžiaus Ženevoje pranešimas, 
kad per pirmąją okupaciją, dar 
prieš vokiečių invaziją, 1941 m- 
1355 latviai buvo nužudyti ir 32 895 
ištremti. 1941 m. per pustrečio mė
nesio prieš vokiečių invaziją din
gę 60.000 estų.

Peticijoje cituojama „Pravda", 
oficialus Rusijos komunistų parti
jos organas, rašęs 1941 m. pavasa
rį: „Petras Didysis padarė didelę 
klaidą, palikdamas Baltijos srities 
gyventojus savo kraštuose". Pe
ticijoje nurodoma, kad 1941 m. 
sausio 21 d. saugumo vicekomisa- 
ro, kaškokio Serovo, slaptoj in
strukcijoj Nr. 2192 sakoma: „An- 
tisovietinio elemento pašalinimas 
iš Baltijos respublikų—didžiulis 

r politinės reikšmės 
uždavinys”.

„New York He
rald Tribune" lap
kričio 24 d. rašė:

„Lietuvos, Latvi
jos ir . Estijos pa
siuntiniai jteikėVi- 
sumos pirmininkui 
Aranhai aštuonio
likos puslapių raš
tą. smulkiai išdės- 
tvdami sovietų ži
aurumus ir per
sekiojimus tuose 
kraštuose ir prašy
dami tuoj padaryti 
oala sovietų oku
pacijai. Trys mi
nisterial — Lietu
vos P. Žadeikis, 
Latvijos Dr.-A.Bil- 
manis, Estijos J. 
Kaiv, — kaltino 
rusus naudojant 
genocido metodus 
tuose kraštuose."

Toliau „NYHT" 
rašo, jog Aranhai 
Pabaltijo ministe
rių pareiškimus iš
klausė su dideliu 
dėmesiu, o jų 
įteiktus memoran
dumus išdalinio 
visom delegacijom.
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J. B. Dovydiškis
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Ramioj Soči kurorto viloj, kurioj 
MVD rūpestingai saugomas ilsisi 
amžiaus ir rūpesčių išvargintas 
generalissimus Stalinas, apie spa- 

- lių vidurį virė intensyvus darbas. 
Be Molotovo, kuris rengėsi Lon
dono konferencijai, du užsienių 
svečiai nuolat sėdėjo į Juodosios 
jūros pakraštį pasitraukusio Krem
liaus valddvo kabinete: prancūzų 
lyderis Maurice Thorez, kątik 
išaukštintas į Vakaru Europos ko
munistų dekanus, • ir Puloarijps 
premjeras Georgijus Dimitrovas, 
paskutinis komintemo generalinis 
sekretorius, nuo karo paba:gos 
vyriausias politrukas Balkanuose.

Prieš pokalbininkus ant stalo 
gulėjo raportas, kurį ryšium su 
Marshallio pažadėtąja JAV pagal
ba Paryžiaus konferencijos pa
vestas parenaė ir praeitą rudenį 
JAV vvriausvbei pateikė „Euro
pos bendradarbiavimo komitetas". 
Stalino ir jo svečių akys neramiai 
lakstė to raporto įžanginiais sa
kiniais:

„Šešiolika (šiame plane daly
vaujančių) šalių, su vakarinėmis 
Vokieti ios zonomis turinčios apie 
270 milijonų gyventoju .. . ap’man- 
čios veik nusė tarptautinės preky
bos ir valdančios kone du trečda
lius pasaulinio laivų tonažo ...", 
— nustato Euronos atkutimo pla
na: pirma, sustiprinti aamvbps pa
stangas; antra, orąžinti finansinį 
pastovumą; trečia, ugdyti plane 
dalvvauianriu valstybių ūkinį 
bendradarbiavimą...

ir terorą, būtinus tos akcijos paly
dovus, sukils pasipiktinusios vi
suomenės daugumas. Ypačiai gi 
jam buvo ^išku, kad komunistai 
neįmanys tokiu būdu valdžios 
paimti į savo rankas. Visuotinė 
streikų ofenzyva, sukėlusi daug 
triukšmo ir erzelio, pasibaigs 
fiasco, ir to rezultatas ko gera bus 
de Gaulle atėjimas, kuris Thorezo

Piligrimai Soči kurorte

vusių priešų sostines ir tokias pat 
„bendradarbiavimo bei savitar
pinės pagalbos sutartis" pasirašyti 
su Bulgarija, Vengrija ir Rumuni- -partijai jau su procentais išmokės 
ja. Tai sustiprins pačios Sovietų įsiutintos visuomenės reikalau- 
Sąjungos diplomatinę padėtį ir pa- 1 
ramstys komunistines tų satelitinių 
kraštų vyriausybes, kurios savo 
totalistinį režimą turi išlaikyti 
prieš Vakarų pusėn linkstanč^os 
gyventojų daugumos valią.

Tito ligi gruodžio vidurio atliko 
tą misiją ir atbaigė komunistinį 
Rytų Europos „šventąjį aliansą". 
Tie kraštai jau ne tik nebesiduos 
Vakarų bauginami ir gundomi, bet

jamą užmokestį.
Tas abejones Thorezas išdėstė 

savo vadui ir mokytojui. Bet Sta
linas po to tik dar pakartojo duo
tąją instrukciją, iškaiškindamas, 
kokia vieta prancūzų komunistų 
akcijai tenka visuotiniame jo 
plane. Šiauresnieji prancūzų ko
munistu interesai turį būti paau
koti didesniam tikslui. Prancūzi- 

.* jos ūkinė sistema turinti būti suar-
ir sudarys operac'nę bazę kovai" dyta-tiek, kad kiekvienas amerikie- 
su „JAV užmačiomis pavergti lais- 
vąsias Europos tautas".

Thorezo svyravimas
Sunkiau buvo su Thorezu.
Niekam nevalia abejoti jo

Nerimo debesys

Stalinui tie sakiniai priminė kai ] 
kuriuos jau konkrečius duomenis. . 
Jo ekspertai jam buvo nurodę, 
kad Vakarų Europa nėra vien rū
gimo židinvs, bet kad, pav., Pran
cūzijos ir BeNeLux kraštu gamy
ba jau pasiekusį 90% prieškarinio 
lygmens, o Italijos 60%. Toliau, 
jo agentai jį buvo painformavę 
apie didėjantį nerimą Rytų Euro
pos sostinėse. Nuo Varšuvos ligi 
Belgrado visur tamsiu debesiu 
dunkso didžiulės Vakarų ūkinės ir 
militarinės persvaros suvokimas. 
Net Maskvai atsidavusios tų 
kraštu vyriausvbės negali savy 
užslopinti baimės — ar tos Va
karu persvaros akivaizdoj joms 
politiškai išmintinga nuo Vakarų 
galutinai atsiriboti ir be • sąlygų 
įsirikiuoti i sovietini frontą? Ai 
sovietai oalės ir norės bent iš da- 
lie«s išlyginti tuos milžin’škus nuo
stolius, kuriuos jų kraštai neiš
vengiamai turės, nutraukę ūkinį 
bendradarbiavimą su Vakarais?

Tas nuotaikas ir tuos faktus Sta
linas gerai žinojo. Bet juos jis te
vertino vienu požiūriu — požiūriu 
to visuotinio olano, kurio tikslas 
_  paiunnti Europą ir pasaulį ko
munizmui ir. kurio" esmingą dalį 
sudarė kominformo programa — 
kovoti su Euronos atkutimu ir su 
JAV pagalbos vykdymu.

Tuo požiūriu vadovaudamasis, 
Stalinas ir davė instrukcija s J)imi- 
trovui su Thorezu. Ta pati ’planą 
turėdamas prieš akis, ir Molotovas 
išvažiavo į Londono konferenciją.

Niekam nevalia abejoti jo ko
munistinio tikėjimo ’ tvirtumu, ir 
Kremliuj jam turėjo būti aukš
tai užskaitytas Marshallio pa
tarėjo J. F. Dulles pripažinimas, 
kad prancūzų komunistai nėra 
prancūziška partija. Tačiau para
pijiniai Thorezo akiračiai neišsyk 
aprėpė Stalino strategijos visumą. 
Thorezas, be abejo, nesvyruoda
mas sutiko, kad Marshallio planą 
ir tuo patim Europos atsigavimą 
privalu visais galima;s būdais 
kliudyti. Bet jam nevisiškai įma
nomas atrodė Stalino padiktuota
sis būdas — Prancūzijoj (ir Itali
joj) tuoj pat pradėti v^uotiųę 
streikų ofenzyvą. Jis gera: žinojo, 
jog prancūzu darbininkai tuoj su
voks esą siundoni kovon ne jų 
padėčiai pagerinti, bet tarptautinio 
komunizmo interesams patarnauti. 
Jam buvo aišku, kad prieš smurtą

čių duodamas doleris būtų į balą iš
mestas. Amerikiečių „greitosios 
pagalbos" Europai jau nebesustab
dysi; bet dar galima, niekais nu
leisti didįjį Europos atstatymo 
užsimojimą. Kremlius nė negalvo
jus apie tiesioginius pučus Va
karų Europoj, nes jie gali sukelti 
tuo tarpu dar nepageidaujamų 
diplomatinių komplikacijų; pagal 
jo logiką, darbą attiksiąs laikas ir 
tolydinis Europos masių nuskuro 
dimas. Taip, laikinai galinti ateiti 
ir de Gaulle bei de Gasperi dikta
tūrų reakcija, bet ir ją veikiai 
nušluosiąs didysis skurdas, kuri
ame pasaulinės revoliucijos labui 
Europą paskandins prancūzų bei 
italų komunistų pasiaukojimas.

Brolių karas

Thorezas nusilenkė šiai išmin
čiai, ir pakeliui namo Wroclave 
(buv. Breslave) jis jau bylojo: 
„Jeigu gen. de Gaulle pasikėsins 
prieš demokratines Prancūzijos in
stitucijas, prancūzų darbo klasė 
stos į kovą. Mes esam tikri, kad

Uždavinys Dimitrovui

Paprasčiausia buvo susidoroti su 
Dimdtrovu.

Jam teliko • pavesti, kad būtų 
baigta kalti toji grandinė, kurią 
prieš kelis mėnesius pradėjo pas
lankusis Jugoslavijos premjeras 
Tito. Jis jau vasarą aplankė Var
šuvą ir Prahą ir ten pasirašė sa
vitarpinės pagalbos sutartis. Tada 
dar reikėjo parodyti takto buvu
sių vakariniu sąjungininku atžvi
lgiu; dėl to ir sutartys tepasirašy
tos su buvusiais sąjungininkais — 
Lenkija ir Čekoslovakija. Dabar 
gi kova Vakarams per kominfor- 
ma jau paskelbta, užtat jau net 
būtina suburti visą savajį frontą 
— įsakyti Tito apvažinėti ir bu-

Marijampolės bažnyčia

visos liaudies demokratijos mus 
toje kovoje parems". Jam taip' 
kalbant, kova Prancūzijoj jau bu
vo prasidėjusi. Tačiau tuoj paaiš
kėjo, kad kovotojai buvo ne pran
cūzų „darbo klasė". JAV valsty
bės Sekretoriaus pareigas einąs 
Lovett senato biudžeto komisijoj 
oficialiai paliudijo, kad „Prancūzi
jos ir Italijos neramumams aiškiai 
vadovauja Maskva". Ir ne prieš 
„reakciją" stojo prancūziškieji ko-

minterno kovotojai: marksistini
ams jų broliams, prancūzų socia
listams, sėdintiems Schumano 
vyriausybės darbo ir vidaus rei
kalų ministerijose (Daniel Maier ir 
Julės Moch), teko tramdyti ko
munistinį pasikėsinimą prieš Pran
cūziją.

nuotr.

Misija Londone

Thorezui apsiėmus Vakąrų Eu
ropoj organizuoti . rezistenciją 
prieš pastangas gamybai pakelti ir 
finansiniam pastovumui grąžinti, 
Molotovas į Londoną atvažiavo su 
misija neprileisti prie racionalaus 
ir konstruktyvaus Vokietijos pro
blemos sprendimo. Tuo būdu turi 
būti sukliudytas Vakarų Europos 
ūkinis bendradarbiavimas, kuris, 
apimdamas Vokietiją, per dau
giašalių mainų sistemą privestų 
prie Europos muitų unijos ir pa
dėtų stiprius pagrindus galingam 

•demokratinės Europos prisikėlimui.
Vykdydamas tą uždavinį, Molo

tovas dvi -savaites nesustodamas 
suko ratu aplink Vokietijos pro
blemą, tempdamas iš paskos ir 
kitus tris savo kolegas, kol gruo
džio 6 d. Bidault pradėjo skųstis, 
kad jam jau bloga. Sovietų užs. 
reik, ministeris atmetė britų pa
teiktą projektą, pats betgi nepa- 
sisakvdamas nei dėl principų 
ūkinėms Vokietijos problemoms 
spręsti, nei dėl pramonės lygmens, 
nei dėl reparacijų. Vietoj to jis 
drožė propagandines oracijas apie 
Vakarų galybių geismą paversti 
Vokietiją savo kolonija ir anti- 
sovietinės kovos baze. Tai įsiėdė 
ir kantriajam Marshalliui, ir jis 
gruodžio 3 d. nosėdy aitriai atkir
to: „Mes visi gerai žinom tikruo
sius tų puolimu tikslus. Jais te
siekiama išardvti didįjį bendra
darbiavimo sąjūdi, pradėtą tam, 
kad Europa bū»ų ūkiškai atgaivin
ta". Dar po dvieju dienų jis jau* 
davė Molotovui laiko per savait
gali apsigalvoti ir pirmadienį, 
gruodžio 8 d., aiškiai pasakyti, ko 
oi jis paoaliau nori. Tas ultimatu
mas sovietų užs. reik, ministerį 
pastūmėjo baioti bent procedūrin:ų 
reikalu sabotavima, ir gruodžio 
8 d. jis jau išdėstė savo pažiūras, 
sutikdamas, kad ir britų projektas 
kartu su jomis būtų paimtas svar- 
stvmu pagrindu.

Si pracedūrinė nuolaida pastatė 
europiečius tarp blankių vilčių ir 
rūškano pesimizmo. Gal prancūzų 
komunistų akcijos bankrotas bus 
įkvėpęs sovietų diplomatijai jei 
ne geros valios, tai bent santūro- 
mo? Jei ne išmintis, tai gal bent 
baimė radikaliai pasuks Kremliaus 
politikos vairą i sveiko tarptau
tinių reikalų tvarkymo kelią?
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J. E. Vysk. Juozapas Rancans, einąs laisvos Latvijos prezidento pareigas

yra pagrindo. —: Ekscelencija pa
pasakojo vieną įvykį, kaip stovy
klos komendantas latvis nuskriau
dė savo tautietį ir, šiam pasiskun
dus aukščiau, buvo to paties ko
mendanto išmestas iš stovyklos. 
Tada sukilo visi stovyklos gyven
tojai, nukentėjusį apgynė ir patį 
komendantą atidavė į teismą.

Aš žinau ir geresnių dalykų, —
kalbėjo Ekscelencija toliau, — Yra mokslo draugais lietuviais ben- 
stovyklų, kur jokio nusiskundimo 
Vienų prieš kitus nėra. Vieni ir 
antri lanko tas pačias bažnyčias. 
Kai kurie lietuviai kunigai moka 
latviškai ir aptarnauja latvius ka-

paskui mane klieriką neišleisdavo 
iš klebonijos per atostogas. Pas jį 
svečiavosi dažniausia lietuviai 
kunigai. Jie kalba tik lietuviškai, 
o aš nieko nesuprantu. Gal są
moningai šitai jie darė, kad, kal
bant apie latvius, nesuprasčiau. 
Akademijoj pradėjau skaityti lie
tuviškus laikraščius: „Šaltinį", 
„Nedėldienio Skaitymus". Su

draudamas taip pat prisiklausiau. 
Pagaliau vienų atostogų metu 
prel. Jsinsko svečiai, kalbėdami 
lietuviškai, užkliūva latvių ir aš 
įsikišu į kalbą, pareikšdamas savo

Juozas Mikuckis

KŪČIŲ VAKARAS
Vakaras šventas, vakaras Kūčių, 
Ką mums šiandieną išburs jis? 
Mūsų nelaimių metų likučių 
Dienos užgęsti kur bursis?

Daug artimųjų trūksta prie -Kūčių, — 
Staltiesės svetimo lino...
Šykštus likimas nebe rieškučiom 
Dovanas mums išdalino.

STASYS YLA

Valandėlė su Latvijos Prezidentu
Pažinti jj teko 1945 m. pabaigoj 

anglų zonoje. Įdavė savo vizitinę 
ir prašė parašyti apie prof. Kon
stantiną Čakstę, su mumis vargusį 
ir vėliau tragiškai mirusį. Eksce-

lencija kalbėjo lietuviškai. Su 
Cakste — buvusio latvių preziden
to sūnum jį rišo bendras rezisten
cinis darbas vokiečių okupacijos 
metu. Tai žinojau iš paties Cak- 
stės ir Bruno Kalninš — Latvijos 
seimo pirmininko ir prezidento 
pareigas ėjusio sūnaus. Tada jis 
— Vysk. Juozapas Rancans buvo 
tik' Kalninšo tėvo pavaduotojas.

Šiandien jis eina Latvijos prezi
dento pareigas. Girdėjau, kad lat
viai tremtiniai aukštai vertina jo 
autoritetą, jo veiklą ir politinę iš
mintį. Buvo įdomu, kai jis vieną 
lapkričio vakarą atsirado su 
vių delegatu prof. Laurinovičs 
mus, lietuvių Delegatūroje, ir 
lietuviškai prabilo.

Stambi ir aukšta jo statūra, 
moras, kalbumas, drąsūs ir tiesūs 
sprendimai, gyva reakcija į kiek- 
veną keliamą mintį iš karto pa- 

__ ____ _________ _ vergia visas simpatijas jam. Jauti, 
bų socialiniame Prancūzijos, Ita-. kaip jis stovi bėgamo gyvenimo 
lijos... fronte; gali ateiti atodū- -----  "■*-
šio pauzų diplomatinių konferen
cijų varžybose. Bet Kremlius su 
kapitalistiniais Vakarais neužkasė 
kovos kirvio ir neišrūkė taikos 
pypkės. Komintemo operacijų ba- 
7ėj nauju karščiu rengiamasi 
„paskutinei ir lemiamai kovai". 
Ginklo pajėgas tepajudins pribren
dę politiniai sumetimai. Šiuos gi 
brandina idėjinė atmosfera, kurią 
ilgametis britų liberalų „Man
chester Guardian" korespondentas 
Maskvoj Aexander Werth šiaip 
apibūdina:

Šimtais įvairiausių būdų kelia
mas sovietinio žmogaus pasitikė
jimas savimi, didžiavimasis savo 
kraštu, tikėjimas į Rusijos bylos 
pranašumą. Nuolat operuojama 
ūkiniu ir ypačiai dvasiniu Vakarų 
Europos pakrikimu bei krypties 
neturėjimu ... Amerikos kapitaliz
mas, netgi turėdamas atominį 
ginklą, neišpręsiąs žmonių bado ir 
skurdo problemos. Amerikos kre
ditai tebusianti ūkiškai menka
vertė atkištinė priemonė, o jos 
politiniai rezultatai galų gale pra
žūtingai pasireiškia tuo, kad kas 
dabar vyksta Graikijoj, pasikar
tos Austrijoj, Prancūzijoj ir kitur." 
Kc-mintemo kovotojams kalte ka
lama, kad viena Sovietų S—ga te
turinti raktą į laimingą žmonijos 
ateitį ir kad nūdienėj ideologinėj 
pasaulio kovoj jos pusėj esanti 
visiška priemonių persvara ir 
tikri laimėjimo šansai.

Tokia dvasia Kremlius tiesia 
kelius, kuriais, anot Molotovo, 
visas pasaulis nueisiąs į komuniz
mą. Tolygia dvasia savo pergalės 
kelius nuo 1933 m. tiesė ir kitas 
Kremliaus atitikmuo. Bet jis, ži
nom, tenuėjo į 1939—45 m. ato
mazgą.

Kova eina toliau
Piligrimai su operaciniais įsa

kymais iš Soči ne tam išvažiavo 
į savo misijų kraštus, kad pirmas 
jų suklupimas išgąsdintų Kremlių.

Molotovas’ prieš Marshallį „ka
pituliavo" kone tą pačią dieną, 
kada CGT, komunistinė prancūzų 
prof, sąjungų konfederacija, kapi
tuliavo prieš Schumano vyriausy
bę. Tačiau CGT vadovybė, gruo
džio 10 d. paskelbdama streikų pa
baigą, kartu deklaravo ir savo ne
palaužiamą nusistatymą atnaujinti 
kovą, kai tik bus iš naujo pasi
rengta ir kai ateis parankus metas.

Gali pasitaikyti taktinių paliau-

lat-
pas 
vėl

ju-

sūkury. Ddr labiau stebina jo de
mokratiškumas ir paprastumas. Į jį 
gali kalbėti tiesiai ir be ypatingų 
konvenansų. Jis pats savo laiky
musi šito reikalauja.

Prof. Laurinovičs pakuždėjo -į 
ausį:

— Ekscelencija atšventė 60 m. 
sukaktį. Bet, matot, jis dar ne 
senas, 
tarpe. Jis savo energiją 
mėgsta susigrumti dėl 
dėl idėjos.

Susėdam prie stalo 
Eina klausimai po 
Ekscelencija kalba:

— Turėjau daug draugų iš lie
tuvių — akademijoj ir gyvenime. 
Mes vieni kitus supratom. Tada, 
kaip ir dabar, ėjom kiekvienas sa
vos tautos keliu, bet radom ir ben
drų reikalų. Šiandien mes susi
tinkam dar arčiau. O ateity gal 
mums teks eiti po bendra vėliava. 
Taip. Mes liksim tautos, bet ben
drų valstybinių reikalų būsim su
vesti į artimus ryšius.

— Kaip Ekscelencija žiūrite į 
tuos artimesnius ryšius?

— Dabar yra bendra kova; ji 
koordinuojama. Mes kalbame apie 
visų trijų Baltijos valstybių feder
aciją ...

— Šita idėja mums žinoma. Kė- 
cete ir mės turėjom pasikalbėjimų 
tuo klausimu. Bet psichologinės 
kliūtys! Mūsų stovyklose tarp bro
liškų tautų atstovų santykiai nėra 
per daug geri. Latviai praktiški, 
labiau išnaudoja esamą padėtį, 
kartais mažinu skaitosi su prie
monėmis, mišriose stovyklose nu
stumia lietuvius.

— Sutinku, — kalba Ekscelenci
ja, — šito gal mums netrūksta. 
Nenormalumus reikia tačiau ša
linti. Lietuviai neturi nusileist, jei

Jam ^patinka būti jaunų 
re’škia, 

principo ir

vakarienės.
klausimo.

Mūsų Betlėjun — Tėviškėn Kūčių 
Grižti ženklai nebežymūs ... 
Mirksinčios liepsnos vargo žvakučių 
Dar nenušvintą grįžimui...

Vakaras šventas, vakaras Kūčių, 
Ką mums šiandieną išburs jis? 
Mūsų nelaimių metų likučių 
Dienos užgęsti kur bursis?

’ talikus. Latvių ne vienas kunigas 
’ moka lietuviškai ir turi gerus ry

šius su lietuviais. Be abejo, dar 
daug reikia ir pirmon eilėn — 
artimesnių ryšių kultūrinių ir poli- 

’ tinių. Džiaugiuos tautinių delega
tų artimu bendradarbiavimu baž- 

1 nytinėje srityje.
Ekscelentija pasakoja, kas rišo 

J latvius su lietuviais praeity. Jis 
pats parašęs studiją apie lietuvį 
domininkoną Simforijoną Mielieš- 

' ką (gim. 1804 Žeimelyje ir mirusį 
’ 1868 m. Rygoje), kuris pirmasis 

pradėjo plačiu mastu leisti lat
višką religinę literatūrą. (Pirmoji 
latvių religinė knyga yra mažasis 
Kanizijaus katekizmas, spausdin
tas 1585 m. Vilniuje jėzuitų spaus
tuvėje ir šiandien išlikęs viename 
egzemplioriuje, kuris randasi Up
saloje). Mielieška buvo Dievo Mo
tinos bažnyčios pamokslininkas 

. Rigoje ir geras latvių kalbos žino
vas. Lietuvos provincijos jėzuitai 
anais istoriniais laikais lankydavo 
Latviją iš Vilniaus kaip pa
mokslininkai. Kai kurie iš jų pa
stoviai dirbo Ilukštoje ir Kur
šiuose. Daug kunigų Lietuva davė 
ir vėlesniais laikais. Mes priklau
sėm bažnytiškai prie Lietuvos: 
generalvikarai latviai buvo Dau- 
gapilyje. o vyskupas — Žemaičių 
vyskupijos valdytojas.

Ekscelencija prisiminė savo ryšį 
su a. a. arkivysk. Matulevičium, 
kuris buvo jo mokvtojas. Kiek
vieną kartą, vykamas į Romą, 

[ Ekscelencija sustodavo pas jį Vil
niuje.

— Beje, kitas Vilniaus vysku
pas, vėliau kardinolas Radvila, šv. 
Jokūbo katedroje Rygoje buvo įš
ventintas kunigu ir vėliau 
karaliaus* vietininko pareigas 
flan tuose.

Kartais Svečiui pristigdavo 
tuviško žodžio ir jis griebdavo- 
rusiško, lenkiško, vokiško ar pran
cūziško.

— Matot, koks iš manes lietuvių 
kalbos žinovas! — išskečia plačiai 
rankas.

— Bet vis dėlto Jūs ją žinote! 
Mūsų žingeidumas norėtų klausti, 
iš kur ir kaip išmokot lietuviškai.

— Prel. Jasinskis kaltas. Jis bu
vo mano klebonu Rygoje. Didelis 
ir nepakeičiamas lietuvis. Ruo
šiausi stoti į seminariją ir pas jį 
patarimo klausiau. Keistai pažiūrė
jo ir pasakė: „Apsigalvok!" O

protestą. „Oho, nustebo prelatas, 
prie jo jau negali kalbėt lietuviš
kai!".

— Tik pradžia sunki! — kalba 
toliau Vyskupas Rancans. — Ry
goje dirbdamas turėjau ne kartą 
lietuvių vaikų išpažinties klausyti 
lietuviškai, kartais susitikdavau 
su .Jūsų ministeriais.

Prisiminęs mūsų ministerius Lat
vijoje papsakojo anekdotišką įvy
kį. Prel. Jasinskas, nesulaukdamas

mūsų atstovų sekmadienio pamal
dose, prigriebdavo juos tautos 
šventės proga. Įvyliotas į Dievo na
mus ponas ministras turėjo išklau-, 
syti pusantros valandos pamokslo, 
kad užtektų šv. Dvasios visiems 
metams — iki kitos vasario 16-tos.

Kitą rytą, kai Ekscelencija ruo
šėsi grįžti į savo tremtinišką rezi
denciją, atsinešiau pieštuką ir 
paprašiau keletos duomenų iš jo _ 
gyvenimo bėgio.

— Ar tardymą pradėsit? Ak, tie 
lietuviai! Sako mes juos apsta
tėm, o žiūrėk jie ne tokie pėsti, 
pasirodo! — špilkuoja.-

— Ir fotografijos dar paprašy
siu. Kad būtų- galima Ekscelenci
ją atpažinti, kai in cognito kur 
keliausite.

Ekscelencija, pasirodo, latgalie- 
tis. Gimęs Sivziniekyje 1886 m. 
spalių 25 d. Dvasinę Petrapilio 
akademiją baigė 1912 m. teologi
jos magistro laipsniu. Profesoriavo 
Petrapilio seminarijoj ir ėjo vi
karo pareigas prie šv. Kotrynos 
parapijos. Pirmojo pasaulinio karo 
metu 30 mėnesių išbuvo karo, ka
pelionu prie 10 armijos. (Papasa
kojo įvairių momentų iš savo susi
dūrimo su kariais lietuviais). 1918 
m. su latvių revoliucine trupe 
Ekscelencija grįžo iš Petrapilio į 
Rygą. Buvo paskirtas Pressa Va- 
ticana korespondentu Latvijoje. 
1920—1924 m. rektoriavo Aglo- 
nos kunigų seminarijoje. 1922 m. 
išrinktas seimo nariu ir vėliau 
antruoju seimo vicepirmininku, 
kuriuo išbuvo ligi 1934 m. 1924. 
5. 4 konsekruotas vyskupu, nuo tų 
metų ' ėio katalikiškosios Krikš
čionių ūkininkų Sąjungos (trečio
ji savo didumu partija) lyderio 
pareigas. 1922 m. dalyvavo prie 
konkordato sudarymo Romoje kaip 
bažnytinis patarėjas ir kaip prisi
dėjęs prie pirmųjų jo redakcijų, 
Ulmanio laikais rektoriavo kuni
gų seminarijai Rygoje ir 1938 m„ 
seminarijai persiformavus į teolo
gijos fakultetą, vadovavo pastora
linės teologijos katedrai.

Ekscelencija skubėjo atsisvei
kinti.

— O apie Konstantiną Cakstę ar 
jau parašei? — prisiminė prieš du 
metu mūsų pasikalbėjimą. — Žiū
rėk! Mes išsiversim į latvių kalbą.

ėjo 
In-

lie-

Vllnius. Zvilgnls nuo Katedros i Gedimino pilies bokštą.
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Skandinavija
Anglų žurnalistė Evelyn Waugh 

neseniai lankėsi Švedijoje, Norve
gijoje ir Danijoj, norėdama arčiau 
susipažinti su tų kraštų gyvenimu, 
gyventojų nuotaika ir ateities pla
nais. Remdamasi savo kelionėje pa- 

1 tirtais Įspūdžiais, ji patiekė trijų 
Skandinavijos valstybių pokarinį 
vaizdą.

Norvegija.
Norvegai jaučiasi karui atidavę 

tinkamą duoklę. Jie kariavo, ken
tėjo ir laimėjo. Si kova netgi pa
naikino juose menkumo jausmą, 
kurį jie anksčiau jausdavo, žiūrė
dami j savo galingesniuosius kai
mynus. Norvegai yra vienintelė va
kariečių tauta, kuri tiki pažanga, ir 
ši archainė iliuzija šisk tiek užtem
do jiems mūsų dvasios supratimą, 
tačiau jie nepaprastai domisi ang
lų kultūra.
' Jų knygynuose, kaip ir visur ki
tur Skaninavijoje, mes galime rasti 
tokių retenybių, apie kurių buvimą 
jų kilmės krašte Anglijoje kalbama 
kaip apie ne visai tikrą dalyką. Tai 
yra įvairūs eilėraščiu rinkiniai, ro
manai, vaiko psichologijos studijos 
ir 1.1. Jie įrodo, kad norvegai ieško 
kultūros.

Kurdami savąją literatūrą, nor
vegai susiduria su įvairiais sunku
mais. Didžiausias jų — bendrinės 
kalbos neturėjimas. Jau apie 50 
metų Norvegijoj trunka kova tarp 
danų kilmės miestų kalbos ir ūki
ninkų „liaudies“ kalbos. Iki šiol 
jokio sprendimo šioj srity nėra pa
daryta. Dabar dažnai vaikai, grįž
dami iš mokyklos, parneša tokią 
kalbą, kurios jų tėvai nesupranta.

Dauguma rašytoju savo veika
luose vartoja įvairias miestų kalbos 
variacijas, pasirinkdami jiems pa
tinkamą fonetiką, gramatiką ir žo
dyną. Apskritai, norvegai laukia 
genijaus, kuris jų kalbą galutinai 
suformoutų ir apibendrintų.

Dėl šios priežasties norvegų kū
ryba turėjo pasireikšti daugiau 
plastinėm formom. Vigeland ir 
Munch, du didieji norvegų menin- 
kai, neseniai mirė, tačiau jaunoji 
karta, valstybės padedama, sunau
doja tūkstančius metru drobės ir 
tonas granito meno kūriniams.

Švedija.
Švedai, priešingai, daro įspūdį 

nuvargusios ir ciniškos tautos. Šve
dijos socialistai gerai tvarko krašto 
reikalus ir iš pirmo žvilgsnio atro
do, kad jie yra susikūrę sau rojų. 
Valstybė čia yra visagalinti, tačiau 
humaniška; klasių kova vos paste
bima, o mokesčiai taip sumažino 
pajamas, kad vienintelė darbo par
tijos problema yra vidurinės klasės 
nebuvimas.

Namų ūkio patarnavimas yra be
veik išnykęs, o draug su juo ir pri
vatus namų ūkis. Beveik visi 
Stockholmo gyventojai turi mažy
čius butus. Kai kurie naudojasi 
ateinančių tarnaičių patarnavimu. 
Automobilius turi tik nedaugelis, 
bet daug yra būriniu valčių savi
ninkų; nudistai turi puikias sąly
gas savo malonumui. Karališkuose 
rūmuose nepasikeitė niekas, išsky
rus karališkąją gvardiją. Universi-

angles akimis
tetuose dominuoja technologija, 
jaunimas nesusibūręs į korporaci
jas.

Aš manau, kad Švedija yra pui
kiausias pavyzdys valstybės, kokią 
anglas vaizdavosi, eidamas rinkti 
naująjį parlamentą. Tačiau net ir 
čia galima pastebėti, kad materia
linė gerovė dar nėra viskas. Mėgia
miausi švedų jaunimo autoriai yra 
Kafka ir Sartre, krašte yra mažas 
prieauglis, didelis nusižudymų skai- 
šius ir besiplečianti komunistų 
partija.

Danija.

Danus karas skaudžiai palietė- 
Pradžioj jie kentė pažeminimą, bet 
nepergyveno didesnių nelaimių. 
Gyvenimas ėjo savo keliu, okupan
tai elgėsi gana korektiškai. Prie
spauda augo palaipsniui. Rezisten
cija pagimdė herojus ir kankinius, 
tačiau danams trūksta to jausmo, 
kuris charakteringas novergų tau
tai, būtent, kad laisvės karas at
nešė pergalę.

Jų neapykanta vokiečiams yra 
nenumališinama. Juos jaudina gan
das apie anglų - vokiečių draugiš
kus santykius, nors tos žinios atėjo 
pas juos iš užsienio iškraipytos ir 
nesiderinančios su tiesa. Danai 
neįvertina to, ką jie žino apie ame
rikiečių papročius, ir pyksta dėl jų 
įtakos, skleidžiamos per filmas ir 
žurnalus. Nežiūrint viso to, danai 
yra linksmiausia tauta Europoje, 
nes jie nesuka sau galvos nei tau
tine, nei tarptautine politika. Bū
dami daugiau civilizuoti, negu nor
vegai, ir sąmojingesni, negu švedai, 
jie yra anglų labiausiai mėgiami. 
Norėdamas veikiai patirti danų gy
venimo būdą, stebėtojas turėtų 
aplankyti Tivoli parką. Čia jau 
daugiau kaip šimtas metų Kopen
hagos gyventojai vasarą praleidžia 
savo laisvalaikį. Sutikai čia vaikų 
ir suaugusių, buržujų ir proletaru. 
Įėjimas — vienas šilingas. Parke 
yra fanfarai, koncertų salės, mažas 
teatras, cirkas, alinės, kavinės, res- 
torrtai. Girtuokliai ir valkatos čia 
retai tepastebimi. Tai yra mažasis 
laimingas miesto bendruomenės pa
saulis. Toks parkas gal būtų turė
jęs pasisekimą ir Londone, bet tik 
prieš 50 metų.

Skandinavija not] tapti Rytų ir 
Vakarų jungiamuoju tiltu.

Šiandieną iš grįžusio keliautojo 
nebesiteiraujama apie meną, kuli
nariją ar lankytų kraštų papročius. 
Pirmiausias visų klausimas yra: 
„Kaip su Rusija?“ Sis klausimas 
ypač tinka, kalbant apie Skandina
vijos valstybes.

Švedams pavojus yra pašonėje, 
todėl jie labiausiai ir bijo. Baltijos 
valstybių sunaikinimas ir Suomijos 
užkariavimas jiems padarė didesnį 
įspūdį, negu prorusiška propagan
da, kuria mes karo metu stengėmės 
juos priešingai įtikinti.

Dabar jie negalvoja, kad trečiojo 
karo metu jie bus paliesti. Užmirš
dami tą faktą, kad didieji karai 
paprastai kyla mažos; valstybėse, 
jie elgiasi kaip vaikai, nenorėdami 
būti įtraukti į žiaurius suaugusių 
žaidimus.

JElchstaetto lietuvių gimnazijos bendrabučio moksleiviai darbo metu ruoSla 
pamokas J. Gaidžio nuotr.

Eichstaetto lietuvių gimnazijos bendrabučio moksleiviai vakarienės metu
J. Gaidžio nuotr.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas darbo posėdžio metu. IS kairės | dešinę: A. Vakselis, A. Ostei- 
ka, E. Vengianskas. Z. Puzinauskas, V. Adamkavičlus ir P. Mickevičius K. Daugėlos nuotr.

Vienas konservatyvus švedas pas
tebėjo, kad iš naujausiųjų leidinių 
Stockholme didžiausią pasisekimą 
turėjo „Aš pasirenku laisvę" 
(„Choose Frredom“). „Juk tai bai
su“, pridėjo jis. Paklaustas, ar iis 
netiki tuo, kas ten parašyta, jis at
sakė: „Aš tikiu, kad tai yra tikra 
tiesa, bet baisu yra tai, kad krašte 
kyla antirusiška dvasia. Dvasiškai, 
žinoma, mes priklausome Vaka
rams, tačiau mes turime gyventi su 
Rytais draugiškai. Mes turime būti 
Rytų-Vakarų tiltas, o ne pylimas.“

Rebdorfo bažnyčia, kurioje vietos lie
tuviai tremtiniai rytą ir vakarą mel
džia Aukščiausią palaimos savo tėvy
nei Lietuvai. J. Gaidžio nuotr.

Švedai įdėmiai seka rusų politiką 
Suomijoje, kuri griežtai skiriasi 
nuo įprastinės. Pav., gen. Manner- 
heimas iki šiol gyvena netrukdo
mas, ko nepasitaikė nė vienoj kitoj 
rusų nugalėtoj valstybėj. Suomių 
pramonė dirba Rusijai, bet jos pra
monininkai naudojasi laisve ir net 
privilegijomis. Švedai gali lankyti 

savo draugus Suomijoje be didelių 
sunkumų.

Tiek Norvegijoj, tiek Švedijoj ša
lia dominuojančios socialistų par
ties komunistai sudaro nežymų1 pro
centą. Danijoj komunistų skaičius 
kiek didesnis. Niekam pasaulyje 
komunistų politika nekelia abejo
nių niekur jie balsų dauguma 
neįrodo savo politikos tinkamumo. 
Kiekvienos valstybės atsparumas 
komunizmui pasireiškia nekomunis
tinio elemento nusimanymu apie 
tikrąjį priešo charakterį. Šito Nor
vegijai ir Švedijai, atrodo, trūksta.

Švedai yra sudarę su rusais pre
kybinę surtartį, kuri juos pavertė 
tikra rusų dirbtuve. Švedams tai 
nepatinka, bet ne dėlto, kad šioji 
sutartis įjungia juos į sovietinę sis
temą, bet kad jie iš to nepramato 
gero pelno.

Jų imperialistinai siekimai yra 
likę taip toli praeity, o jų vaiz
duotė yra taip užtemdyta ilgo ir 
pelningo neutraliteto, kad jie tie
siog negali įsivaizduoti, jog kas 
nors gali būti toks kvailas, kad at
sižadėtų patogumų dėl garbės ar 
galybės. Jie supranta „doleri a 
diplomatiją“. Jiems atrodo pakan
kamai išmintinga norėti pinigų, 
dėl to jie lengvai leidžiasi įtiki
nami, kad Amerikos filantropija 
slepia piktus tikslus. Pasaulinės gi 
tvarkos sąvoka, siekiama įgyven
dint savo labui pasitelkiant visas 
galimas priemones, jiems yra vi
sai svetima.

Jie tvirtai įsitikinę savo galvo
senos sveikumu. Jų lūpos dažnai 
kartoja žodį „kvailas“, taikydami 
jį tiek individams, tiek tautoms.

Mažos Skandinavijos tautos ne
sitiki atremti agresorius fizine jė
ga. Jos tikisi išsilaikyti savo dva
sine stiprybe, tačiau, deja, nepai
sant jų geros nuotaikos ir sveiko 
proto, dvasiškai ji* yra apgailė
tinai silpni.

Kai mano draugas man pasakė, 
kad dvasiškai jis priklauso Vaka
rams, tai, man rodos, reiškė tik 
tai, jog jis puikiai kalba angliškai. 
Šiaip jau Skandinavija, pereitam 
amžiuje pergyvenusi atkritimą nuo 
Bažnyčios, dabar jau nebesudaro 
krikščionybės dalies. Svetimšalis, 
pasiskaitęs „Puzzled People“, gali 

pamanyti, kad ir Anglijoj yra ta 
pati istorija, tačiau aukščiau mi
nėtas apklausinėjimas buvo vyk
domas tik tarp piliečių tiesioginių 
valstybės auklėtinių. Pranešimas 
parodė neigiamus rezultatus val
stybinio auklėjimo, kurį politikai 
bando visuotinai pritaikyti. Tačiau 
Anglijoje yra, nors ir nedidelė, bet 
įtakinga grupė, kuri laimingu būdu 
buvo išauklėta vienuolių ar pri
vačių mokyklų, o vėliau studijavo 
krikščioniškom tradicijom besiva
dovaujančiuose senuose universite
tuose. Skandinavijoj* tokios gru
pės nėra. Juos visus nuo pat ma
žens auklėjo visagalinti valstybė 
ir kitų kraštų tarpe jie yra vie
ninteliai visai neturintieji religijos.

Tiesa, keliems iškalbingiems pas
toriams yra pasisekę sužavėti kon
gregacijas. Dr. Buchmano „Oxfor- 
do“ grupė turi pasekėjų ir leidžia 
net gražų žurnalą Osle. Kiekvienas 
didmiestis turi labai mažą ir labai 
pamaldžią katalikų bendruomenę. 
Tačiau daugumai skandinavų, ypa
tingai gi intelektualams, kurie vi
sam Vakarų pasauly pasuko krikš
čionybės keliu, religinis gyvenimo 
supratimas, žmogaus santykis su 
Kūrėju, pasaulio santykis su dan
gumi ir pragaru, yra n’grąžinamai 
žuvęs.

Norint pamatyti skandinavų dva
sios išraišką, reikia nueiti į Oslo 
Froguer Park, kur stovi vieninte
lis tokio pobūdžio Europoje pa
minklas. Maždaug prieš 20 metų 
Oslo miesto savivaldybė nutarė, 
kad Gustavo Vigeland asmenyje 
jie turi antrąjį Michelangelo. Jis 
iš tikrųjų buvo didelio talento ir 
neišsemiamos energijos jmeninin- 
kas. Jie davė jam tokias sąlygas, 
kurių Michelangelo niekad netu
rėjo.

Jie pastatė jam milžinišką atel
jė, paskyrė didelį parką, parūpino 
visus reikalingus pagelbininkus ir 
darbininkus. Jie išleido projektui 
daugiau kaip milijoną svarų. O 
Vigeland už tai dirbo keleris me
tus su žvėriška energija. Nieko 
daugiau nematydamas tik savo mū
rininkus ir liejikus, jis dirbo be 
paliovos. Okupacijos ir Quislingo 
režimas praėjo jo nepastebėti. Pa
galiau didysis kūrinys buvo baig
tas. Tai yra milžiniškas monolitas,
vaizduojąs tiltais ir gatvėmis su
jungtą gausų zoologijos sodą, pa
darytą iš bronzos ir granito. Čia 
pavaizduotas visas gyvenimas nuo 
gemalo iki skeleto. Čia yra didžiu
liai, nuogi, barzdoti, muskulingi, 
vyrai, besigrumią, beflirtuoją ir 
bespardą savo vaikus, kaip futbo
lus, čia rasi ir susitraukusius, vie
na koja į karstą žengiančius senius.

Tai yra nuostabus kūrinys, ku
riame tarp masės besiraitančių 
raumenų ieškosi pėdsako intelik- 
tualinio proceso ar sielos aspira
cijų.

Aš manau, kad tai yra liūdniau
sias vaizdas. Tai yra kažkas bai
siau ir už Hiroshimos griuvėsius. 
Stovėdama saulėtame parke, kur 
vaikai linksmai taškėsi fontanuose, 
aš galvojau, kokia viltis žadino tą 
milžinišką kūrinį sukūrusių žmo
nių sielas.
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Bern. Brazdžionis 
VILTIES UŽGIMIMAS

Ms budim ugnį aukuro apstoję 

Ir renkam žiežirbas plikais delnais — 
Keleiviai, piemenys, vaidilos ir artojai, — 
Ir guodžiam širdis amžių pelenais.

O Tu, kuris

Dangaus duris 
Pravėręs, mūs 
Lankai namus 
Ir laimini ir guodi, 
Šviesa žvaigždės 
Gelmėn širdies 
Ateik, ateik, 
Vilties suteik 
Gilių/giliausiam gruody.

./j* kai vargų diena pro mus praeina 

Sunkius likimo pėdsakus palikdama, i
Toli toli mes girdim laimės dainą, 
Kuri nenumirė, kai siautė čia žiema.

Il\ Jėzau, Th 

Dangaus skliautu 
Žengi šviesus, 
Šauki visus 
Į Užgimimo šventę; 
Ir mūs takuos 
Neši Taikos 
Dienų dienas, 
Širdin einąs 
Per amžius joj gyventi, 

yi^es giedam ugnį aukuro apstoję, — 

Ir saule žydi žiežirbos delnuos, — 
Keleiviai, piemenys, vaidilos ir artojai, 
Sulaukę Viešpaties regėjimo dienos ...

O Tu, kuris 

žaibais žėrįs 
Sustojai čia 
Tylus nakčia 
Ir mus Ramybe guodi, 
Su Glioria 
Giesmės gija 
Pro skausmą šį 
Džiaugsmus neši 
Gilių giliausiam gruody'.

B. Sūduvis

KIEKVIENA JĖGA VARTOJAMA 
STIPRĖJA

Taip sako naujoje savo kny
goje Vydūnas. (Kalėjimas-laisvė
jimas, Vydūnas, Detmold, 1947 m. 
išleido Liet. Skautų Sąjungos 
Brolijos Vadija.)

Daug gilių aforizmų kupina ši 
knyga. Ir vis tie prasmingi posa
kiai — ne šiaip sau tarti, bet tai 
yra autoriaus dvasinių pergyve
nimų faktai, jo paties kūnu ir 
siela patirtų dalykų rezultatai. 
Čia Vydūnas aprašo save patį ka
lėjimo aplinkybėse (1938 m. rašy
tojas buvo nacių valdžios suim
tas ir keletą mėnesių išlaikytas 
kalėjime — ten atšventė ir savo 
70 metų sukaktį).

„Tūliems atrodys visai neypa
tinga, ką papasakojau apie vidi
nes savo patirtis, kaip savo vie
natvėje nujaučiau žmonių nela- 
bumą ir palankumą“ — taip kuk
liai pasisako autorius apie savo 
šį darbą.

Tačiau iš knygos antraštės 
„Kalėjimas-laisvėjimas“ pastebi
me, kad tikrai nepaprastus daly
kus Vydūnas čia atidengia. Są

moningasis kūrėjas, dvasios žmo
gus ir kalėjimo laiką moka pa
naudoti pozityviam savęs tobu
linimui, ugdymui. Netekęs fizi
nės laisvės, kitas žmogus visiškai 
nusideda ir net dvasiškai sugiūz- 
ta, susilpnėja. O Vydūnas kalė
jime net dar labiau pajunta dva
sinės laisvės galybę: „Ir turėjau 
šypsoties. Juk aš, kaip dvasinė 
esybė, jokio kalėjimo nesulaiko
mas“. Ir toliau pabrėžia: „Ne ka
lėjimas paima žmogui laisvę, bet 
visokios pažmoniškos (= nedoros) 
jėgos“. O dvasinis budrumas ne
laisvėje net padidėja-žinoma, są
moningam žmogui: „Kalėjime ... 
stiprėjo regėjimo galia. Gyvenimo 
įvykiai pasirodė visai nuostabios 
prasmės... Visur matėsi, kaip 
žmogus maloniai vadžiojamas gy
venimo keliu, kurį Amžinoji Iš
imtis nušviečia“.

Taip, kalėjime būdamas, Vydū
nas tuo dvasiniu regėjimu dar 
kartą peržvelgia savo gyvenimo 
kelią, pervertina savo galias ir 
silpnybes, pastangas ir siekimus 
ir — iš kalėjimo išeina tartum at

gimęs dar tobulesniam gyveni
mui.

Šioj knygoj Vydūnas mums at
veria savo asmenybės paslaptį. 
Nors ir kaip išsilavinęs ir jau to
kio aukšto amžiaus pasiekęs, jis 
vis nenurimsta dėl paties savęs, 
vis nenustoja kasdien gilintis į 
save, kontroliuoti savo mintis ir 
pajautimus, o ypač griežčiausia 
savikritika nuolat apvaldyti savo 
sielą. Kuklumas, nepasidavimas 
puikybei nei įsivaizdavimui, di
deli reikalavimai sau pačiam — 
tai tikrasis didžios asmenybės 
kelias.

Vydūnas pajėgia taip objekty
viai žvelgti į save, kad viešai ir 
atvirai svarsto savo kaip žmogaus 
silpnybes ir piešia nuolatinę ko
vą su tomis menkumo galiomis, 
kurias savyje nešiojasi kiekvienas 
žmogus. Deja, tik ne kiekvienas 
su jomis moka kovoti. Štai jau 
kalėjime „atsiminta su malonumu 
tai, kas gera, ir su skausmu tai, 
kas negera padaryta, kas... li
kosi apleista ... Atsiminiau tūlų 
nelabumų. Atsiminiau, kaip pa
sistengiau juos nuveikti, kaip tai 
kartais pavykdavo arba nepavyk
davo ... Vis iš naujo sukilo man 
klausimas, ar gal aš tik ne men
kesnis, negu kartais dingojausi“.

Tiktai grynos, krištolinės sielos 
žmogus tegali su tokiu stropumu 
ieškoti savo klaidų ir taip svars
tyti apie save. Kartais atrodo, net 
pergriežtai jis žiūri į savo praeitą 
gyvenimą: „Buvau kiekvienam 
mirusių savo mylimų (asmenų) 
permaža meilės apreiškęs ... Tuo
met maniau gana daug jos apreiš
kęs! O dabar? ... Nors žinočiau, 
kas dabar darytina!“ Ir štai, kaip 
jam pasirodo, galima išpirkti tą 
„kaltę“ (daugumas žmonių. tai 
visai ir kalte sau nepalaikytų): 
„... dar galima atsilyginti. Galiu 
būti amžinos Meilės atspindis gy
venantiems. Bet ar aš galėsiu? ... 
Ar meilės reikšti ir tiems, kurie 
mums kenkia? Sunku tai be ga
lo... Tik ar kitu būdu atitaisy
čiau savo kaltes? —“

Tas noras kaskart tobulėti yra 
esminis Vydūno asmenybės bruo
žas. O tas tobulėjimas vyksta per 
nuolatinį savo vidaus gyvenimą, 
nuolatinę introspekciją: „Sten
giaus vidiniams vyksmams są- 
moningėti. Tik pradžioje tai nesi
sekė“ ... Ar kiekvienas iš mūsų 
drįsta prisipažinti savo nepasise
kimais? Gi ta vidujinė savikriti- 
kos drąsa ir yra Vydūno didžiau
sia pajėga.

„Mąstymai, tyrimai, mokslai 
gali žmogų iš tikrųjų patraukti į 
aukštesnį dvasinį lygį. Bet daug 
daugiau reiškia, kad žmogus pats 
savo viduje kyla į slėpiningąjį 
esmiškumą“.

Vydūnas nėra vienašališkas 
vien dvasios didybės gerbėjas. 
Jis visada pabrėžia harmoningą 
kūno ir dvasios jėgų ugdymą. 
Pats labai rūpinasi savo kūno hi
giena, sveikata, jis vartoja kūno 
mankštą, jis žiūri darbo ir poil
sio tvarkos, įvertina miegą ir 
maisto kokybę. Jam kūnas — turi 
būti tobula priemonė dvasiai pa
sireikšti.

Dvasios gyvenime Vydūnas di
delę reikšmę skiria tikybiniam 
sąmoningumui. „Vis rodėsi man, 
kad tikybiniais mąstymais žmo
gaus dvasia patenka į giedriausią 
dvasinio gyvumo šviesą ... Tiky
bos gyvumas yra skaisčiausias 
žmoniškumo sušvitėjimas“.

Vydūnas parodo didelį toleran
tiškumą religijų ir tautybių at
žvilgiu. Nuo vokiečių tiek daug 
nukentėjęs, jis vis dėlto neturi 
jiems jokios neapykantos ir ste
bis, kad „tūlos tautos tiesiog 
slopsta savo neapykantos tvai
ke... Vis dėlto jos sau kenkia..“

Taip žiūrėdamas į visus įvykius 
bei faktus iš esmės, Vydūnas vi
sada lieka ramiai objektyvus ir 
teisingas.

Tačiau ir šis gryniausios dva
sios kūrėjas — turėjo pajusti ne
apykantos liepsną.

Kad nacių politikos vokiečiai 
stengėsi jį pažeminti, savaime su
prantama. Tačiau: „Giliai mane 
tuo pačiu laiku pataikė ir tai, 
kad tūli lietuviai neatsiliko nuo 
kitų su visokiais šmeižtais... ir 
tokie, kuriems buvau ir ypatingai 
gera padaręs“. Priežastis, gal būt, 
čia bus toji: „Kad vokiečių dau
guma mano reikšmę lietuvių tau
tai daug didesne laiko, negu pa
tys lietuviai“...

Naujoji Vydūno knyga yra tik
rai įdomi savo retu pobūdžiu. To
kio dvasinio jautrumo pavyzdžių 
savo lektūroje maža turėjome. 
Šioje knygoje autorius mums lei
džia pažvelgti į savo vidaus pa
saulį, savo kančias ir abejojimus- 
nuolat žvelgiant aukštyn link ti
krosios gyvenimo prasmės. Ir jis 
pats tos prasmės dar nėra galu
tinai atvėręs. Bet jis ryžtingai vi
somis pajėgomis siekia idealo.

„ „Žmogus gyvena, jeib esmiš
kai šviesėtų žmoniškėtų . . . Rei
kia pasistengti nusimanyti Amži
nojoje Išmintyje-Meilėje-Galioje 
. . . O. tik gaila labai, kad mes to
li dar nuo aukštumos“.

Iš Vydūno šios knygos mes ga
lime pasimokyti, kaip — nuolati
nėmis pastangomis ir kova su pa
čiu savim-pasiekiamas toks nepa- 

Vydūnas Hanau tautinėje aikštelėje VI. Adomavičiaus nuotr.

laužiamas dvasios stiprumas, ku
rio mums tremtiniams šiandien 
ypač reikia. Juk mes visi dabar, 
norėdami išlikti gyvi ne tik sau, 
bet ir savo tautai-turime tapti at
spariomis asmenybėmis. Reikia, 
kad nei fizinės kančios ar mate
rialiniai nepritekliai, nei dvasinė 
priespauda ar moralinės skriaudos 
mūsų nepalaužtų. Ne tik kad ne
palaužtų, bet — kad iš šitų tragiš
kų mėginimų išeitume dar tvir
tesni ir sąmoningesni. Taip kaip - 
Vydūnas išėjo iš kalėjimo . . ,

Mes turime taip ištiesti savo 
mintis ir veiksmus, kad kiekvie
nas momentas tremtyje būtų ne 
depresinis sugniužimas ar merdė-

jimas, bet-kovingas žingsnis į tė
vynės laisvę! Jeigu Vydūnui ka
lėjime praleistas laikas reiškė di
delę progą susimąstyti, išskai
drinti savo sielą, sutelkti savy po
zityviąsias jėgas ir ypač patobu- 
lėti dvasioje, tai ir mums, tremti
niams, šis visokeriopas priespau
dos ir nusivylimų metas turi būti 
suprantamas kaip Aukščiausiojo 
skirtas ženklas, kad įvertintume 
dvasinius turtus aukščiau už že
mės prabangą ir kad išmoktume 
siekti tobulesnio žmoniškumo, 
kaip tai daro visą savo gyvenimą 
tas krištolinės sielos Kūrėjas-Vy- 
dūnas. Jo dvasinės pajėgos pasi
darė todėl tiek vitališkos, kad 
net silpnas kūnas pakluso ir pasi
davė dvasios galybei. Ar ne nuos
tabu, kad šis gana kuklus fizinės 
struktūros žmogus, bebaigiąs aš
tuntą dešimtį metų, tebėra tokios 
jaunos išvaizdos ir pakankamos 
sveikatos? O iš jaunumės, pasiro
do, jo ir visai silpno būta, kaip 
jis rašo apie save šitoje knygoje: 
„maždaug nuo 17 iki 20 ir toliau 
iki 23 metų kraujas plūsdavo iš 
plaučių“. Ir tiktai savo paties są
moningumu savo nuosekliomis 
praktiško gyvenimo pastangomis 
jis išugdė savyje tokią pasigėrė
tiną dvasios bei kūno sveikatą, 
kurios kiekvienas gali pavydėti-

Jau vien ir dėl šito dalyko Vydū
no knyga mums įdomi: ji bent 
šiek tiek praskleidžia uždangą 
nuo mūsų originaliosios asmeny
bės privataus gyvenimo. Nei na
cių skriaudos bei persekojimai, 
nei karo audros, nei skurdi trem
tinio dalia, net nei amžiaus našta- 
nepalaužė Vydūno dvasios grak
štumo, nesustabdė jo nuolatinio 
žygiavimo aukštyn — į žmogiško
jo tobulumo viršūnes.

Vydūno rašyba ir stilius tebėra 
likę skirtingi nuo mūsų įprastinių 
formų — tai ir savotiškų jo gy
venimo aplinkybių pasekmė ir jo 
vienišumo konsekventiškas žen
klas.
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A. Gražiūnas

Motiejų Gustaiti prisimenant
(20 m. mirties sukakčiai paminėti)

Jei audrų sūkurys 
Tavo širdį daužys, 
Būk rami visada: 
Aš poeto širdim 
Ir veikėjo skydą 
Visados su tavim

M Gustaitis

1927 m. gruodžio 23 d. mirtis iš
plėšė iš gyvųjų tarpo didelį tau
tos darbininką, jaunuomenės au
klėtoją ir poetą kun. dr. M. Gus
taitį. Netikėta tai buvo mirtis, nes 
velionis buvo tik 1870 m. gimęs. 
Kartu tai buvo skaudi mūsų tau
tai mirtis, nes M. Gustaitis išleido 
iš rankų veikėjo skydą ir poeto 
plunksną tuo metu, kada taip rei
kalingi buvo neseniai atgavusiai 
laisvę Lietuvai darbininkai ir tiek 
maža jų dar tebuvo. O M. Gustai
tis nebuvo eilinė asmenybė ir 
eilinis darbininkas, bet viena žy
miausių ano meto Lietuvos inteli- 
gentinių pajėgų, nepaprastai tauri 
asmenybė, plačios ir gilios erudi
cijos intelektualas, uolus darbinin
kas ir poetas. Tokios asmenybės 
visuomet tautai yra brangios, o 
ano meto sąlygose jos Lietuvai 
buvo už auksą brangesnės. Ir juo 
labiau būna skaudu, kai ant to
kios asmenybės kapo tenka para
šyti tokie žodžiai, kokie yra už
rašyti ant M. Gustaičio kapo: jog 
tai kapas nespėtų panaudoti jėgų, 
nespėtų pasakyti minčių ir neiš
dainuotų dainų.

Vis dėlto ir nespėjęs pilnai pa
naudoti visas savo pajėgas, ne
spėjęs pasakyti visas savo mintis 
ir savo dainas išdainuoti, M. Gus
taitis yra įnešęs į mūsų tautos 
kultūrinį lobyną tokį įnašą ir pa
likęs mums tokį tauraus žmogaus 
ir lietuvio pavyzdį, jog ne tik tei
singa, bet ir naudinga jį prisimin
ti: šiandieninė sąlygose jis ypa
tingai gali būti mums skatinantis 
pavyzdys nepailstamai dirbti savo 
tautos gerovei

M. Gustaitis buvo viena iš tų 
gana retų asmenybių, kurios lai
mingai savyje sujungia ir platų 
išsilavinimą, ir gilią specializaci
ją, ir aukštą asmenybės kultūrą.

Baigęs Seinų kunigų seminariją, 
jis studijavo visoj eilėj Vakarų 
Europos aukštųjų mokyklų: Re- 
gensburge bažnytinę muziką, Ro
moje kanonų teisę ir Šveicarijos 
Friburge literatūrą bei meno isto
riją, kur gavo ir filosofijos dakta
ro laipsnį. Su šitokiu pasiruošimu 
grižes iš užsienių, M. Gustaitis įsi
traukė į auklėjimo darbą, kurio 
jau nemetė ligi pat savo mirties. 
Pirmoji jo pedagoginio darbo vie
ta buvo Marijampolės gimnazija. 
Čia dirbdamas, savo erudicija, in
teligentiškumu ir pedagoginiu su

MOTIEJUS GUSTAITIS

gebėjimu M. Gustaitis yra palikęs 
tokį įspūdį, jog ligi šiai dienai bu
vę jo mokiniai su gilia pagarba 
savo buvusį mokytoją prisimena. 
Tuo pačiu metu jis įdėjo daug 
darbo, kai buvo organizuojama 
Marijampolėje „Žiburio" mergai
čių progimnazija ir joje dirbda
mas. Ši progimnazija turėjo labai 
svarbų uždavinį pastūmėti priekin 
užleistą lietuvių inteligenčių pa
ruošimą. Ir ji tikrai yra šioje sri
tyje suvaidinusi žymų vaidmenį
— iš jos išėjo visa eilė žymių 
Lietuvos kultūrininkių ir visuome- 
nininkių. Bet tai buvo nuopelnas 
jai vadovavusių tokių žymių as
menybių, kaip M. Pečkauskaitės
— Š. Raganos, kun. dr. M. Gustai
čio ir kitų pasišventusių šios įstai
gos darbininkų.

Pirmasis pasaulinis karas M. 
Gustaitį drauge su daugeliu kitų 
lietuvių nubloškė į tolimą Rusiją. 
Su evakuota gimnazija kiek laiko 
vargęs Trakuose, vėliau pateko 
net £ Jaroslavlį, kur savo jėgas 
vėl pašventė švietimo reikalams, 
organizuodamas tremtinių jauni
mui mokyklas ir tą jaunimą ruoš
damas tėvynės atstatymo darbui.

Čia neįmanoma nė bendriausiais 
bruožais pavaizduoti sąlygas, ku
riose lietuviai tremtiniai tuomet 
gyveno ir kaip sunku buvo vyk
dyti lietuvių inteligentų paruoši
mą tose sąlygose. Vis dėlto pri- 
mintina, kad ir karo, sąmyšių bei 
revoliucijos sąlygose buvo išau
klėta ta jaunosios lietuvių inteli
gentijos karta, kuri ant savo pe
čių paskui pakėlė didžiausią ne- 
priklausotnos Lietuvos atstatymo 
naštą. Ir tai nemaža dalim buvo 
nuopelnas ir M. Gustaičio.

Grįžęs iš Rusijos, M. Gustaitis 
vėl įsijungia į pradėtą jau orga
nizuoti Lietuvos švietimo darbą, 
kartu apimdamas ir kitas tautinio 
bei kultūrinio darbo sritis. Seinų 
„Žiburio" gimnazija buvo ta įstai
ga, kuriai M. Gustaitis šiame lai
kotarpy daugiausia jėgų paaukojo, 
bet kartu jis dirbo čia ir daug pla
tesnės reikšmės visai mūsų tautai 
darbą. Savo darbui šį Lietuvos 
kampelį M. Gustaitis pasirinko vi
sai sąmoningai. Tuo metu čia ėjo 
atkakli kova už lietuvybės šiame 
krašte išlaikymą, o svetimoji įta
ka jau daug kur buvo labai įsi
galėjusi. Be to, šio krašto kultūri

nis lygis buvo žemas, viešpatavo 
skurdas. M. Gustaičiui ir rūpėjo 
čia sukurti lietuvių kultūros židi
nį, kuris atgaivintų visoj toj sri
ty nykstančią tautinę dvasią, su
mažintų skurdą, pakeltų kultūrinį 
lygį, praskintų dzūkų jaunimui 
kelius į mokslą.

Lenkų okupacija- šį užsimojimą 
trukdė. Bet M. Gustaitis rankų 
nenuleido. Gimnazijai persikėlus 
į Lazdijus jis su reta ištverme vyk
do savo užsibrėžtus tikslus, ne
vengdamas net pavojų. Lazdijai 
buvo vos 6 klm. nuo demarkacijos 
linijos ir jiems nuolat grėsė pavo
jus, nes ilgą laiką okupantai vyk
dė pagal demarkacijos liniją tero
ristinius puolimus. Ypatingai tie 
puolimai buvo nukreipti prieš 
esančias pademarklinijy lietuvių 
kultūros ir švietimo įstaigas ir jų 
darbuotojus. Tad ir Gustaičiui grė
sė pavojus, kad priešų agentai ku
rią dieną gali jį nužudyti, kaip nu
žudė Merkinės progimnazijos di
rektorių kun. dr. J. Bakšį, mokyt. 
Bloznelį ir kitus pademarklinijos 
lietuvių darbuotojus. O galima 
buvo laukti ir didesnių puolimų, 
kurių metu galėjo būti ne tik vis
kas sunaikinta, bet ir įvykdytos 
žudynės, kokių buvo ‘ne vienoj 
vietoj įvykdyta. Sąlygos buvo to
kios, kad mokiniai dieną sėdėjo 
pamokose, o naktimis vyko patru
liuoti ir saugoti demarkacijos li
nijos. Gavus žinių apie gaujų įsi
veržimą per demark. liniją, kartais 
jie ir iš pamokų būdavo iššaukia
mi vykti į pozicijas.. Vis dėlto ir 
tokiose sąlygose Gustaitis ne tik 
išlaikė gimnaziją, bet sukūrė ir 
tikrą lietuvybės atsparos tašką bei 
kultūros židinį, kuris suvaidino 
šioj kovų vietoj lemiamą vaidme
nį lietuvybės naudai ne tik šiapus 
bet ir anapus demark. linijos. Bu
vęs menkas užkampio miestelis, 
Lazdijai, ypač juose įsikūrusi Sei

nų „Žiburio" gimnazija, ilgainiui 
pasidarė židinys, iš kurio visam 
laisvam pietiniam Dzūkų kampui 
sklido tautinis susipratimas ir 
šviesa. O kartu čia buvo ir cent
ras, iš kurio buvo palaikoma lie
tuvių tautinė dvasia ir jų vedama 
kova visame okupuotame Seinų 
krašte. Ne tik didelės reikšmės 
turėjo okupuotųjų nuolatinis, kad 
ir slaptas, ryšys su pasitraukusiais 
į laisvąją tėvynės dalį ir iš čia 
teikiama visa įmanoma parama 
pavergtiesiems, bet ypatingai tai, 
kad Seinų krašto lietuvių jauni
mas galėjo šioje lietuviškoje įstai
goje eiti mokslą. Daugelis šių jau
nuolių pasitraukė čia kartu su pa
čia gimnazija. Kiti atvyko vėliau, 
slapta perėję demark. liniją. Jiems 
M. Gustaitis suorganizavo du 
bendrabučiu, surado jiems išlai
kyti lėšų, ir taip okupuoto Seinų 
krašto lietuvių jaunimas buvo įga
lintas siekti mokslo, kas šio kraš
to lietuvybei išlaikyti turėjo labai 
didelės reikšmės.

Tais laikais Lietuvai daug kur 
trūko kvalifikuotų darbininkų, tad 
ne kartą buvo bandbmą ir M. 
Gustaitį iš šio kampo traukti į 
centrą ir siūloma įvairios aukštos 
pareigos. Bet jis pats kitaip į tai 
žiūrėjo. Nepritardamas visų jėgų 
koncentravimui vienoj vietoj, nua
linant tuo būdu provinciją, ypač 
pakraščius, jis niekur iš čia nesi
traukė, nes manė geriausiai Lie
tuvai pasitarnausiąs šiame ligi tol 
apleistame kampelyje stiprindamas 
tautinį susipratimą, keldamas jo 
kultūrą bei gerovę, skindamas jau
nimui kelius į mokslą.

Savo tautinę, kultūrinę ir peda
goginę veiklą M. Gustaitis vis 
stiprino, plėtė ir buvo pradėję ro
dytis jau pirmieji tikrai gražūs 
šios veiklos vaisiai. Deja, staigi 
mirtis jo darbą nutraukė. Ta mir
tis, kurią pajuto ne tik Seinų „Ži-

Biržai tai pirmoji senosios Lietuvos šiaurės tvirtovė. Nuotraukoje — 
Biržų Radvilų pilies vakarinė dalis.

A. Rūkas

Žmogus be dokumentu

Iš knygos „Žmogus, kuriam nieko 
nereikia"

Vieškeliu vis dundėjo kariuo
menė. Apdulkėjusi, išvargusi.

— Na, lik sveikas, — sako Jo
nas, kai pasiekėm plentą. — To
kia tolima ir graži pakalnė, kad 
važiuosiu . . . Ligi Vievio dar 
toli. Gal susitiksim kada!

Paspaudė man ranką, užšoko ant 
dviračio ir nublizgėjo. Aš vilkausi 
koja už kojos vienas su savo min
timis.

Kažin kokie mano gyvenimo 
trys svarbieji įvykiai? Jų lyg ne
būta. Gyvenimas plaukė kažkaip 
savaime. Vaikystė? Graži, nerū
pestinga vaikučio su auksine, pa
purusia galva vaikystė. Pirmieji 
atsiminimai? Maža. Pats gražiau
sias ir pats ryškiausias tik vienas.

Praveriu rytą akis — tyla, nė 
•gyvos dvasios namie. Miegamasis 
kažkoks šventadieniškas. Ir pata
linė nepaprasto baltumo, ir pa
veikslai sienose lyg nauji, nema
tyti, iš sapnų karalystės atkelti, ir 
vaškuotos grindys blizga, lyg vei

drodis. Mano vaikišką žvilgsnį pa
gauna saulės dėmė grindyse. Nuo 
jo-šviesus ruožas į langą. Ruože 
šoka daugybė smulkutėlaičių šo
kėjų. Aš išsikapstau iš lovos, at
sisėdu vienmarškinis saulės švie
soj ir gaudau rankytėmis tas ma
žutes šokėjas... Bet pagauti ne
galiu. O aš taip noriu lėkti ten, 
kur jos lekia, tuo spinduliu už 
lango, į mėlynę, o gal ir į pačią 
saulę.

Kvailas prisiminimas! Ir net ne 
įvykis.

Kai dar atidžiau savo gyvenimą 
ėmiau svarstyti, pasirodė, — jis 
sudėtas iš vienų klaidų. Mano 
gyvenime viskas įvyksta nelogiš
kai, visuomet priešingai, negu 
pats tikiuosi ir negu kiti lauktų. 
Aš neturiu tokio tiesaus savo gy
venimo kelio, kaip Jonas: jis pa
sakė, kad iš Barstvyčių dviračiu 
nuvažiuos į Pragą ir nuvažiuos. O 
aš? Velkuosi paplente, kvėpuoju 
sunkvežimių pakeltas dulkes, dūs
tu, o dėl ko — nežinau. Toks bui
ties kaprizas, tokia logikos klaida. 
Ir tų klaidų kiekviename laiko
tarpy, kiekvienais metais, kiek
vieną dieną. Aš pradedu tikėti, 
kad pats mano gyvenimas buvo 
klaida.

Kai man buvo šešeri metai, mes 
gyvenome ant Dubysos kranto. 
Gražiais ir šiltais pavasario va
karais ten suokdavo lakštingalos. 
Bet ir už jas gražiau dainuodavo 
mano mama. Kai abu eidavome. 
Dubysos šlaitais arba Atkalnių 
krūmais, toli skambėdavo mud
viejų daina:

Blezdingėlė nuo avietės 
paplasnoms, paplasnoms,

* o berniukai pas mergaites 
paslaptom, paslaptoms...

Laimingos anuomet buvo dienos 
ir gražios! Bet ir tuomet neapsiei
davo be klaidų.

Vieną rytą mane prižadino dūz
gesys į langą. Tai darbininkų vai
kai žadino mane uogauti. Mama 
nemėgdavo, kad aš bendraučiau 
su kumečių ar darbininkų vaikais, 
bet rytas buvo toks saulėtas, uo
gavimas Atkalnėse toks viliojan
tis, kad aš negalėjau atsispirti pa
gundai, — pasitikėjau parnešęs 
gražių uogų ir suminkštinsiąs ma
mos širdį.

Greit pašokau, apsirengiau, su
siieškojau puodelį ir bėgu ... Bet 
durvs užrakintos.

Negaliu, vaikai, išeiti, — šau
kiu jiems pro langą pilnu nevil
ties balsu. — Mama išvykusi ir 

mane viduj užrakinusi. Kol grįš, 
turiu namie sėdėti. Palaukit tru
putuką, — prašau, paskutinės vil
ties nusitverdamas, — mama greit 
grįš, tada eisime.

— Ne, laukti mes negalime.
Man visai graudu, patempiau 

apatinę lūpą ir tik tik neverkiau.
— Nenusimink, Matuk, — šau

kia visuomet išradinga Marytė. — 
O tu pro langą. Atidaryk iš vi
daus, išlipk ir vėl uždaryk.

— Kažin . . . pro langą . . .
— Tai kas! Nieko neatsitiks! 

Dar mama stebėsis, kaip tu išėjai 
pro užrakintas duris! Ir uogų par
sineši!

Tikrai, — pagalvojau, — kai 
mama pamatys gražių, raudonų 
žemuogių puodelį, nebepyks.

Kebėkšt, keberiokšt pro langą, 
ir gatvėje. Langas buvo uždary
tas, ir mūsų mažoji, bet linksma 
draugija nuklegėjo Atkalnių link.

Pradžioje vis graužė mane są
žinė, kad mamos nesiklausęs išė
jau ... Gali kas pro privertą lan
gą įlįsti ir viską išvogti .*.. oi, bū
tų man tuomet pylos! Bet kai pa- 
sibėrėme pro krūmus, kai akyse 
paraudo nuo žemuogių, užmiršau 
visus rūpesčius, ir namo eidamas, 
buvau linksmas, kaip niekada: 

rankose nešiau pilnutėlaitį puo
delį uogų!

Prie buto slenksčio tik kažkas 
širdy knaptelėjo, ir visą linksmu
mą lyg šuo ant uodegos nusinšė. 
Nedrąsiai pravėriau duris ir slen
ku į vidų ... Mama apie krosnį 
sukasi, o manes nė dabon neima.

— Mamyt, štai . . . žiūrėk . . . 
kokių raudonų žemuogių parne
šiau, — kišu nedrąsiai ranką su 
puodeliu.

Mama, nieko nesakiusi ir į ma
no uogas net nepažiūrėjusi, prive
dė miegamajame prie lango . . .

— O čia kas?
Aš pradžioje nieko nepastebė

jau. Langas — kaip langas, saulutė 
pro jį šaiposi, tik vėjas kažkaip 
neįprastai drąsiai užuolaida žai
džia. Pasirodo, jis anksčiau žaidė 
pačiu mano atidarytuoju langu. 
Žaisti jam matyt buvo miela, nes 
linksmintasi ligi tol, kol lango 
stiklai išbyrėjo ...

Kas man tuomet teko, pasakoti 
neverta, tik kelnaitės buvo šla
pios ir ilgai šnirpšdamas sėdėjau 
kamputy.

Taip ir visą savo mielą gyveni
mėlį: padarau ką, o paskui ir šla
pios kelnaitės ir tenka susikrim
tus šnirpšti, kol vėl koks šviesės-
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būrio" gimnazija, netekusi savo 
direktoriaus, bet ir visas šis Dzū
kų krašto kampas.

Bet M. Gustaitis nebuvo tik 
siauras savo mokyklos ar provin
cinis veikėjas, susirūpinęs tik vie
tiniais reikalais. Jam rūpėjo viso 
krašto reikalai ir jais jis plačiai 
domėjosi. I visuomeninį darbą jis 
įsitraukė dar Seinų seminarijoj, 
dalyvaudamas lietuvių klerikų 
tautinėj ir kultūrinėj veikloj. Stu
dijuodamas, jis aktingai dalyvavo 
Friburgp akademinėj „Rūtos" drau
gijoj, kuri mūsų kultūros istorijoj x 
yra suvaidinusi žymų vaidmenį. 
Vėliau, prieš karą ir jau nepri
klausomoj Lietuvoj, jis gyvai do
mėjosi „Žiburio" draugijos, atei
tininkų, pavasarininkų, šaulių, 
skautų ir kitų kultūrinių bei vi
suomeninių organizacijų darbu.

Būdamas plunksnos žmogus, M. 
Gustaitis nemaža paliko mums ir 
dailiosios literatūros, mokslo, bei 
kitokio pobūdžio raštų. Jis yra 
bendradarbiavęs daugely mūsų 
laikraščių ij žurnalų, pradedant 
dar spaudos draudimo laikais — 
„Tėvynės Sarge“, „Žinyčioj", 
„Žvaigždėj“, „Vilniaus Žiniose", 
„Vilty", „Nedeldienio Skaitymuo
se", „Draugijoj", „Ateity", „Žibu
ry", „Vaivorykštėj", „Skaitymuo
se", „Židiny” ir kt. Iš atskirai jo 
išleistų mokslo ar visuomeniniais 
klausimais raštų paminėtina ver
tingos kun. A. Tatarės ir P. Kriau
čiūno monografijos, pedagoginių 
pastabų rinkinys „Amerikos mo
kykla”, „Vvčių dovanėlė" — vy
čiams Amerikoje pasakytos pra
kalbos, mokyklos reikalams „Sti
listika", A. Mickevičiaus „Pono 
Tado" etiudas ir kiti.

Atskirai tenka paminėti jo poe
zijos rinkinius ir paskirus poeti
nius kūrinius. Atskirais leidiniais 
yra išleista jo poezijos rinkiniai 
„Tėvynės ašaros", „Erškiečių ta
ku", „Sielos akordai"ir„Varpeliai", 
poema „Meilė" ir oratorija 
„Aureolė". Rankrašty nebaigta li
ko tautosakos motyvais parašyta 
liaudies opera „Gaustas ir Zapsė" 
(Vardai paimti iš Dzūkų krašto 
ežerų vardų).

M. Gustaičiui mūsų literatūroj 
tenka gana žymi vieta. 1940m. buvo 
baigtą spausdinti jo poezijos rink
tinė knyga su plačiu prof. V. My
kolaičio—Putino įvadu. Deja, dar 
nespėjus leidinį išleisti į rinką, 
įsiveržė į Lietuvą bolševikai, kurie 
visą ši rinkini sunaikino kartu su 
daugeliu kitų lietuviškų knygų.

M. Gustaitis yra gana daug ir 
vertęs. Jis buvo daugiau mėgėjas 
romantinės ir simbolinės literatū
ros, todėl ir vertė daugiausia šios 
krypties autorius — A. Mickevi
čių, Slovacki, V. Hugo, Puškiną. 
Ch. Baudelaire. Daugiausia yra 
vertęs A. Mickevičių, kurio išver
tė „Krymo sonetus", „Vėlinių" II 

ir III dal., „Farį" ir kt. dalykus. Po
kariniais metais M. Gustaitis buvo 
susidomėjęs ir antikine literatūrą 
kurią pradėjęs buvo versti. Išver
tęs buvo jau net dalį „Enejidos". 
Be to, atkreioęs buvo dėmesį į 
renesanso laikų lotyniškuosius 
raštus. To susidomėjimo vaisius

Andriaus Kuprevičiaus atsisveikinimo 
koncertai Šveicarijoje

Mūsų žymusis pianistas A. Kru- 
previčius, išvažiuodamas Argenti
non, užsuko į Šveicariją sutvarkyti 
savo kelionės dokumentų.

Ta proga vietos lietuviai, nors ir 
labai nepalankiomis sąlygomis, su
ruošė du Kuprevičiaus atsisveiki
nimo fortepiono rečitalius.

Spalių 30 d. 20 vai. 30 min. erd
viose p. Thoramų patalpose susi
rinko rinktinė Yverdono publika. 
Taip pat publikoje matėsi ir Lau- 
zannos žymesnieji. Puošni salė ir 
rinktinė publika, sukūrė iškilmin
gą nuotaiką ir, kad priminus, jog 
tas vakaras buvo lietuviškas, pub
likos tarpan „įsispraudė“ dvi lie
tuvaitės pasipuošusios tautininais 
rūbais (Kalvaitienė ir Jurkienė), 
kurios sukėlė naujas kalbas aapie 
Lietuvą. t

Dar su didesniu, smalsumu pub
lika laukė pasirodant lietuvio pia
nisto. Pagaliau, koncerto ir patalpų 

Darbo metas inž. Muloko medžio dirbinių dirbtuvėje, esančioje AugsburgeHaunstetten. lietuvių stovykloje
V. Račkausko nuotr.

buvo eilė M. Sarbievijaus odžių 
vertimų.

Apskritai, M. Gustaitis, jausda
masis turįs dar daug jėgų, buvo 
dar daug ką užsimojęs ir daug 
sumanymų ateičiai turėjo. Deja, 
netikėta mirtis neleido juos jam 
įvykinti.

šeimininkas p. Thoranas pristatė p. 
Kuprevičių, kuris buvo sutiktas 
triukšmingais plojimais.

Koncertui prasidėtus, visi giliai 
susikaupę klausėsi Ravelio, Debus
sy, Chopin, Čiurlionio ir kitų vei
kalų.

Nors koncertas vyko privačiai, 
bet „Yverdon-reveu“ įdėjo p. Ku
previčiaus atvaizdą ir trumpą įver
tinimą.

Antras A. Kuprevičiaus koncer
tas įvyko Zueriche lapkričio 4 d. 
Kongreshauso kamerinės muzikos 
salėje. Jis buvo viešas.

Koks jo įspūdis ir įvertinimas 
pasisako vietinė spauda.

„Neue Zūrcher Zeitung“ 1947. XI. 
10 d. rašo: Lietuvis pianistas An
drius Kuprevičius savo lapkričio 
4 d. fortepiono koncertui buvo su
daręs truputį perkrautą programą 
su Debussy, Ravelio ir Chopeno 
veikalais, meistrais, kuriuos jis in

terpretavo puikia klausa ir rinkti
niais pianisto gabumais. Ravelio 
sonatinoj, pirmame programos da
lyke, buvo jaučiama truputis at
minties klaidų, bet iš viso veikalas 
buvo paskambintas gera forma.

Miniatiūriškai ir subtiliai Kupre
vičius įpavidalino kai kurias De
bussy preliudijas, pav. „La puerta- 
del vino“, „Feuilles 'mortis,“ ir 
„Feux d’artifice“, kuriose jis paro
dė brandų, nuostabiai pajėgų d*fe- 
renciuotą fortepiono meną.

Plastiškai ir aiškiai, lanksčiai ir 
intensyvia išraiška, tačiau be per
dėto sentimentalumo, pianistas 
paskambino keletą Chopino veika
lų. Kas jo h-moll-sonatos, cis-mol- 
šerco, keleto etiudu ir, kaipo gran
dioziško užbaigos vainikavimo, fis- 
moll-polonezo interpretacijoj ypa
čiai domino ir pagavo, tai yra jo 
pastangos didžiose linijose galvn+i 
didesnius kompleksus būtinai su
jungti, bet sykiu ir detalių neap
leisti. Jo klausytojai, kurie kame
rinės muzikos salę buvo užpildę 
iki beveik paskutinės vietos ir di
džia dalimi susidėjo iš jo tautiečių, 
sukėlė jam nuoširdžiausias ovaci
jas. —

Kitas šveicarų laikraštis „Volks- 
recht“ 47. XI. 11 rašo:

Debussy’o impresionizmą tempe
ramentingai, bet nenervingai, su 
poetinių minčių aiškia išraiška ir 
visu virtuoziškumu atvaizduota, iš
girdome iš lietuvio pianisto Kupre-

Jonas Minelga

KALĖDŲ MINTYS
Kada varpai didingą šventą naktį 
Paskelbia žemei džiugią žinią. 
Giliu skundu širdis tuoj ima plakti: 
Kur aš, kur ji — mana tėvynė?!..
Mes piemenys prie Kristaus lopšio 

klūpom, — 
Maldaujam Jį — stebuklų laukiam. 
O štai minia piktom širdim ir lūpom 
Vos gimus, — Nukryžiuot Jį — 

įšaukia.
Triumfuoja Erodas pasaulio soste 
Tarp budelių, tironų, judų.
Tiesos vardu, jis kelia kraujo tostą 
Ir šėlsta, sąžinei atbudus.
O Kristus gimė varganam Betliejui, 
Širdy uždegdams meilės ugnį. 
Deja, minia — įtūžę fariziejai, 
O žemė — ašarų bedugnė.

Kada varpai sudrumsčia šventą 
tylą

Ir „Glorija" dangus pragysta, 
Gili malda pas Viešpatį pakyla:
— Mūs sąžinėj, širdy užgimk, 

o Kristau!...

vičiaus, .kuris pasirodė stiprus for
tepiono talentas. —

„Neus Zūrcher Nachrichten“ 47. 
XI. 17 įsidėjo tokią koncerto recen
ziją: „Ir vėl vienas pianistas jau
nesniosios gvardijos, šis. lietuvis 
Andrius Kuprevičius, kuris paro
dė nepaprastai gaivų įpavidalinimo 
vitalumą. Techninis virtuoziškumas 
jo skambinime, suprantama, dar 
kiek vyrauja. Tačiau jis moka sa
votiškai diferencijuoti ir garsų 
spalvas elegantiškai jungti, kas tei
giamai atsiliepė ypač subtiliame 
Ravelio sonatinos spalvingume me
lodingume. Spindulingas nuostabus 
lietus jam pasipylė iš Debussy’o 
kūrinių „Jardin sous la plute“; gy
vai ir plastiškai formavo taip pat 
ir 5 preliudijas, kurių skirtingas 
nuotaikas jis puikiai suvokė. Ta
čiau jam nevisuomet pavyksta ap
valdyti savo stiprų skambinimo 
temperamentą, dėl ko nepaisant 
gražaus užgavimo; kai kas dar lie
ka sunku ir masyvu. Daug muziki
nių polėkių jis parodė su tam tik
ru pranašumu atliktuose Chopino 
veikaluose — h-moll-sonata, op. 58, 
cis-moll-šerco, 6 etiudos, ir fis- 
moll-polonezas op. 44 — kuriuos ji® 
paskambino su gražiu nuoširdumu, 
nors ir dar ne su visai pasiektu, 
Chopinui būtinu jausmingumu ir 
švelniu nervingumu, kurie pas jį 
tikriausiai dar atsiras. Beveik iki 
paskutinės vietos išpirktoji salė — 
retenybė dabartinėse dėl per di
džios fortepiono koncertų pasiūlos 
aplinkybėse—talentingam meninin
kui dėkojo nuoširdžiais plojimais.

Atsisveikindama Yverdono maža 
lietuvių kolonija su p. A. Kuprevi
čium, linki jam daug laimės ir išt
vermės jo darbe, garsinant po pa
saulį Lietuvos vardą.

Jonas Kalvaitis

nis įvykis nuskaidrina apniukusią 
sielos padangę . . .

Tokioš tat mintys skraidė po 
galvą, kai išgirdau kažką mane 
šaukiantį.

Pakeliu akis, nuo sunkių minčių 
įbestas į dulkiną vieškelį, — jau 
atsidūręs mažam bažnytkaimy, ku
rio vienintelės aikštelės vidury 
bestovis mano Jonas su dviračiu, 
apsuptas kareivių.

— Ei, Matai! — šaukia jis man.
— Eikš man į pagalbą ir išaiškink 
tiems neraliuotiems reikalą, nes aš 
su jais susikalbėti negaliu!

— Kas čia atsitiko? — priėjęs 
klausiu.

— Jis be dokumentų! Jis neturi 
jokių dokumentų! Suprantate, jis 
visai be dokumentų! — pasišoko 
aiškinti mažas, juodas, visai su
kumpusia nosimi kareiviukas.

— Oi, kaip negerai be doku
mentų! Be dokumentų labai ne
gerai, — Ivg antruoju smuiku tuo 
pačiu metu fleamatiškai pritaria 
pirmajam kitas kareivis, storulis, 
nuplikęs ir viena basa koja.

Kiti kareiviai stovi ratu ir, nė 
žodžio netardami, spokso į žmogų 
be dokumentų, kaip žvėryne spok
some į pirmą kartą pamatytą ra
ganosį.

— Palaukit, ponai! Išsiaiškinsim 
padoriai. Kas čia atsitiko, Jonai?

— Paprastas, bet truputį nema
lonus reikalas. Šitas klišis, — jis 
parodė į kumpanosį kareiviuką,— 
man matos, buvo užsigeidęs mano, 
dviračio ir buvo pradėjęs jį man 
iš rankų plėšti. Aš, žinoma, vienin
telės savo susisiekimo priemonės 
paleisti nenorėjau. Tuomet jis 
pradėjo savo gargaliuojančia kaly
ba kažką rėkti ir stumtelėjo ma
ne. Aš neiškentęs užvožiau jam 
į pasmakrę. Tuo būtų visas rei
kalas ir pasibaigęs, nes jau norė
jau sėsti ant dviračio, bet prisi
rinko daugiau besijuokiančių ka
reivių, o šitas puskarininkis, — 
parodė išdidžiai įsirėmusį jau
nuolį, — pareikalavo mane do
kumentų. Aš čiupt į kišenę, o do
kumentų nėra. Matyti, kai švar
kas ant dviračio ragų užmestas 
gulėjo, visa piniginė iš kišenės 
išsprūdo. Ar neradai kartais? Da
bar ėsu plikas, kaip tilvikas. 
Klausinėjau pravažiuojančių, nie
kas nematė.

— Ką jis čia tiek daug pasa
koja! suprantate jis neturi doku
mentų! Jis gali būti šnipas!... vėl 
ėmė šaukti mažasis kareiviukas.

— Palaukit, ponai. Mes daly

ko neišspręsime, — imuosi gelbėti 
padėtį. — Ar yra čia kokia vietos 
valdžia?

— Kokia čia valdžia gali būti, 
kai frontas suiro, — atsiliepė iš
didusis puskarininkis.

— Bet vis tiktai yra tokia jūsų 
vyriausybė?

— Yra vietos komendantas.
— Kur jis?
— Ten! — parodė ranka į dar

žą, kurio gale stovėjo sukrypusi, 
dviejų galų, su priebučiu troba, 
atrodanti geriau už aplinkines.

Eikime ten. Komendantas tegu 
tą reikalą sprendžia.

Kareiviai, matyti, su komen
dantu reikalų turėti nenorėjo, tad 
mudu dviese pasukome palei dar
žą gražiai užžėlusiu takeliu.

Priebutyje buvo keletas vien
marškinių vyrų, kareiviškomis kel
nėmis ir apdulkėjusiais batais. 
Vienas jų, panašus į mėsininką, 
sėdėjo prie mažo stalelio ir vartė 
popierius.

— Mes norėtume kalbėti su po
nu komendantu, — sakau.

— Kas atsitiko? — paklausė mė
sininkas.

— Atleiskite, mes norėtume 
kalbėti su pačiu komendantu.

— Kas atsitiko sakau.'

Dabar tik supratau, kad mėsi
ninkas ir yra pats komendantas. 
Išdėstau jam reikalą apie švarką 
su dokumentais. O Jonas stovi 
ir, lyg visas reikalas jo neliestu, 
domisi praskrendančiais paukš
čiais ir aplinkui laukiniškai ruža- 
vėjančiomis rožikėmis ...

— Aš nieko pagelbėti negaliu. 
Man rūpi tik kariuomenės reika
lai. Civilinė valdžia yra Vievy, už 
dvylikos kilometrų. Kreipkitės į 
ją, — atsako komendantas ir vėl 
įsirausią į popierius.

— Gal galėtumėt bent kokį raš
telį išduoti, pone komendante . . . 
Kol pasieks tą civilinę valdžią ... 
Visdelto dvyliką kilometrų, ir be 
jokių dokumentų . . .

— Nieko aš išduoti negaliu, ir 
netrukdykit mums dirbti.

— Spiauk, Matail Ma juos vel
niai! Važiuoju tos civilinės val
džios ieškoti. Lik sveikas.

Užšoko ant dviračio ir dingo 
antrą kartą iš mano akių tas 
keistasis žmogus, iš kurio likimas 
dar kartą pasišaipė, atimdamas 
visus dokumentus ir paleisdamas 
kaip ką tik gimusį tokiu metu, 
kuris žaidžia žmogaus būtimi, kaip 
vėjas pienės pūkeliu . . .

Felix Timmermans

Kaimietiškoji psalme*)
Jeigu nori būti geras ūkininkas, 

turi savo žemę dirbti su džiaugs
mu, kurio čia galima susirasti daug 
daugiau, negu tiek, kad pati šir
dis visai neturėtų rūpesčių. Reikia 
savo žemei atsiduoti laisvai ir 
džiaugsmingai. Ir kaip tik dėl to 
stiprus kaimiečio kūnas pajėgia 
kantriai pakelti visus žemės tei
kiamus sopulius ir gardžiuotis jos 
teikiamais smagumais. Ir tik kada 
esi kalėjime, pasodintas aštuo- 
miems mėnesiams už brakonavimą, 
tada tinkamiausiai įvertini, koks 
yra gražus ir mielas ūkininko gy
venimas. Kartais būna labai ap
maudu, kai darbas pasirodo nepa
keliamai sunkus. Ak, kaip man 
dabar gaila anų skundų ir dejonių! 
Palaukite, kai jis išsivaduos iš šių 
keturių sienų, ir jūs pamatysite, 
kad Rasinas pradeda naują gyve
nimą.

Kalėjimo tyloj praslenka pro 
mano širdį anų gražiųjų valandų 
atminimai tarytum sapnas. Pagal-

•) Ištrauka iš romano „Kaimi
etiškoji psalmė"
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„Lituanica" pakeliui i Kanada?
Neseniai „Lituanicos" orkestras 

koncertavo Butzbache. Į erdvią salę 
susirinko daug žiūrovų. Čia matėsi 
savi tautiečiai lietuviai. Gausiai at
silankė Butzbache esą latviai, estai, 
jugoslavai ir kt. Į koncertą taip pat 
atvyko ir emigracijos centro parei
gūnai. Tai visai suprantama. Daina 
ir muzika prieinama visų tautybių 
žmonėms. Po tokio sunkaus ir ner
vingo tikrinimo visiems buvo džiugi 
ir nelaukta staigmena. Orkestro da
lyviams ir kapelmeisteriui Jonušui 
buvo sukelta daug triukšmingų ova- 
vijų. Džazas taip įkaitino publiką, 
kad jis buvo verčiamas kai kuriuos 
dalykus kartoti po kelis kartus. Kai 
kas kalbėjo, kad tokį džazą sunku 
kur sutikti ir Vokietijoje. Tam esama 
pagrindo. Juk Frankfurte, kai buvo 
konkursas džaze esą dalyviai buvo 
pripažinti pirmos A klasės. Nemen- 
kesnis pasirodė ir styginis orkestras. 
Jungtinis visų pučiamų orkestras iš 
24 žmonių buvo puikiai dirigento 
valdomas. Visą laiką dalyviai juto or
kestro darnumą ir saitą tarp žiūrovų. 
Net ir sunkesni klasikų veikalai buvo 
klausomi su dideliu atsidėjimu. Or
kestras čia išlaikė puikų savo egza
miną. Jis pasirodė, kad yra aukšto 
meninio lygio ir kad jo ateitis nėra 
abejotina. Tokį orkestrą mes trem-
tyje turime vienintėlį. Lietuvių tarpe 
jis sukėlė net pasididžiavimo.

Programoje buvo išpildyta: E. Gai- 
levičiaus popuri „Lietuviškam kai
me“, H. Kling „Dramblys ir uodas“ 
(išpildė A. Dudonis [klarnetas] ir J. 
Pažemis [fagotas]), Verdi fanatazija iš 
operos „Rigoletto“, Brahms „Vengrų 
šokis Nr. 5“, Suppe uvertiūra „Leng
voji kavalerija“ (akordeonu išpildė A. 
Šapkauskas), Elliot Daniel „Uncle Re
mus said“, A. Schwartz „A Rainy 
Night in Rio“, G. Bassman „I am 
Gettin’ Sentimental oven you“, Peggy 
Lee ,,It[s a good dai“, V. Lawhurst 
,,Abou ben Boogie“, A. Rosat „In 
the Mood“, Zeller fantazija iš opere
tės „Paukščių pardavėjas", J. W. 
Ganglberger „Mano meškiukas“ (iš
pildė J. Pažemis [fagotas]), J. Oeen- 
bach uvertiūra „Orphejus pragare“.

Tiesa .programoje pasigendame mes 
daugiau lietuviškos muzikos. Tai yra 
pramačiusi ir orkestro vadovybė. Tam 
ruošiamasi, ir ateityje jos daugiau 
bus įdėta. Iš atliktos programos mes 
matome, kiek daug buvo įdėta triūso 
ir širdies, kol pasiekta šių laimėjimų. 
Dalyviai kalbėjo, kad ir daugiau pa
našių koncertų norėtų išg rsti. Tai 
buvus valandėlė, kada užmirštama

„Lituanica“, saloninis orkestrasvisi kasdieniai rūpesčiai ir emigraci
ja. Kanadon vykstantieji sužinojo, kad

„Lituanica“, džiazo kapela

Pirmąjį viešą koncertą orkestras 
„Lituanica" davė 1947 m. spalių 10 
dieną. Kaip tik tuo metu vyko Lietu
vių Bendruomenės atstovų susivažia
vimas. Susivažiavimo dalyviai po sun
kaus darbo turėjo puikią valandėlę 
poilsiui. Ta pačia proga ir pats orkes
tras buvo pakrikštytas „Lituanicos“ 
vardu. Orkestro krikštatėviu, buvo 
pakviestas stovyklos vadovas dr. Gai
žiūnas. Ta proga buvo padėkota ir 
kitiems artimiesiems bendradarbiams 
ir dalyviams: komiteto pirm. Dilbai, 
švietimo vadovui Jakštui. Veliuoniš- 
kiui, Bagždiunui ir kitiems. Krikšto 
aktas geriausiai nusako „Lituanicos“ 
orkestro pobūdį ir tikslus.

„Lietuvis ir Daina, kaip brolis Ir 
sesuo. Ir tautos didybės laikais ir 
okupacijų metais lietuvį guodė ir ve
dė sunkių laimėjimų ir žygių keliais 
skambanti Daina. Ji lengvino kelią 
savanoriams, laisvės partizanams. Ji 
maršais pasitikdavo grįžtančius kar
žygius ar amžinybėn palydėdavo kri
tusius didvyrius.

Nuolat skambanti Daina vainikavo 
kiekvienus mūsų tautos laivės metus.

Daina veda ir mus tremtinius gra
žiais vilčių keliais. Iš visų šventosios 
Lietuvos kampelių susibūrusius Mat- 
tenbergo stovykloje džiugino mus be
vardis orkestras.

Todėl visų čia susirinkusiųjų aki
vaizdoje šį brangų savo instrumenta- 
linį ansamblį pavadiname „Lituani
cos“ vardu.

ir orkestras yra pasiruošęs išvykti 
Kanadon. Tam pritarė ir emigracijos 
centras, pažadėdamas net tarpinin
kauti. Jau anksčiau orkestro vadovy
bė susirišo su Lietuvos konsulu Ka
nadoje ir su atskiromis firmomis. Tad 
po fizinio darbo jie mano ir Kanado
je laisvalaikiu garsinti Lietuvos 
vardą.

Sis orkestras buvo pradėtas organi
zuoti Wiesbadene 1946 m. kovo 19 die
ną. Pirmuoju kapelmeisteriu buvo 
kapitonas Obolevičlus. Atkėlus sto
vyklą į Kasselį orkestras, nepalaiko
mas UNRRA’os, ėmė krikti. Tik pa
tiems orkestrantams, Kazačenkal ir 
kitiems, susirūpinus reikalai pakrypo 
gerojon pusėn. Jiems pavyko atsik
viesti iš Eichstšdto kapelmeisteri Ze
noną Janušą. Janušas ir EichstSdte 
buvo išvaręs platų barą. Čia buvo su
organizuoti vyrų, gimnazijos ir miš
rūs chorai. Veikė ir saloninis stygų 
orkestras iš 12 asmenų. Kassely darbo 
jis ėmėsi su dar didesne energija Ir 
pasišventimu. Nors ne visi orkestran
tai buvo profesionalai tačiau jam pa
vyko. palyginti per trumpą laiką, su
kurti visai darnų vienetą. Stovyklos 
vadovui dr. Gaižiūnui globojant, ir 
sąlygos pasidarė palankesnės.

Telydi mus „Lituani
ca“ tremties keliais ir 
teparveda mus į Laisvą 
Lietuvą".

Baigus koncertą buvo 
sukeltos triukšmingos 
ovacijos ir įteikta kapel
meisteriui daug gėlių. 
Kasselio bendruomenė 
apsidžiaugė nauja me
nine pajėga tremtyje. 
Vėliau koncertas dar 
buvo kelis kartus pa
kartotas ir visuomet gau
siai lankomas. Tiesa or
kestras stovykloje pasi
rodo ir kituose viešuo
se pasirodymuose. Jį mes 
matėme per Nepriklau
somybės šventę, jis pa
lydi emigruoti vykstan
čius gausius būrius, o 
taip pat ir vykstančius 
į amžino poilsio vietą. 
Orkestras davė du kon
certus Merxhauseno ir 
Bettenhauseno ligoninėj.

šiuo metu orkestras 
ruošiasi naujiems pasta
tymams. Jis susitaręs su 
baleto, meisteriu Liepi
niu žada pastatyti Listo 
„Rapsodiją“ ir kit. Turi' 
ir daugiau gražių suma
nymų. Kapelmeisteris 
talkininkauja Kasselio 
Dramos Teatrui ir baž
nytiniam chorui. Numa
toma ir pats orkestras 
dar padidinti. Yra vil
ties, kad įdėjus tiek daug 
sielos ir trūso jis apga
lės kliūtis ir sunkumus 
ir toliaus garsins Lietu
vos vardą, kaip Vokie
tijoje taip ir užsienyje.

A. Treigiūnas

Šešių tautų pasirodymas 
Muenchene

Amerikiečių moterų klubo kvie
timu ketvirtadienį, gruodžio 11 d., 
try's Pabaltijo tautos, ukrainiečiai, 
lenkai ir jugoslavai pademonstra
vo savo dainas ir liaudies šokius. 
Amerikiečių klubo jaukioje ir erd
vioje patalpoje dvi valandas 
skambėjo tų kraštų melodijos, tau
tinių šokių ritmas. Beveik impro
vizuotu būdu prie darbo pritrau
kiant arčiausiai esamas labiau 
žinomas ir net nerinktinės jėgas,

Po Mrs. Dawson rekomendacijos 
žodžio, Colonel Decker šiltai pri
stato auditorijai pašaliečiams ne

„Lituanica“, pučiamųjų orkestras. Pirmoj eilėj sėdi kapelmeisteris Z. Ja
nušas (vidury) ir Kasselio stovyklos vadovybė: dr. Gaižiūnas, Dilba, Jakš

tas ir Bagdžlūnas.

„Lituanica“ dirigentas Z, JANUŠAS

matomą, bet jam taip gerai pa
žįstamą ir stebinančią DP kul
tūrinę veiklą. DP moterų klubo 
atstovė savo trumpa kondensuota 
kalba baigia įžanginę programos 
dalį.

Lenkų dainininkė Janina Szelą 
dainuoja tris liaudies dainas — 
tuo prasideda meninis pasirody
mas. Dešimties žmonių jugoslavių 
grupė šoka savo tautinius šokius, 
kristina Aisporis supažindina su 
latvių liaudies daina. Latvių stu
dentų grupė užsidegusi šoka sjvu 
tautinius šokius. Vincė Janu ik u>.3 
nuotaikingai pildo lietuvių dainas. 
Muencheno studentai, St. Modre- 
liausko vadovaujami, susilaukė 
didelio pasisekimo pildant „Kū-
bilą „ir „Grandinėlę“. Dviem tos 
grupės vaikams šokėjams ypač 
nesigailėta katučių. Tuoj po to Hel- 
mi Aren rodo estų dainos savi
tumą. Eslingeno šokėjai šoka sti
lizuotus estų šokius. Programą 
baigia ukrainiečių grupė su savo 
orkestrėliu ir savo išsiskyriančiais 
slaviško nepailstamumo ir nelauk
tos egzotikos šokiais. Šiltos nuo
širdžios auditorijos ovacijos, 
vienodas visų dalyviu pasiryžimas, 
korektiškas visų tautinių grupių 
bendradarbiavimas toms dviems 
valandoms suteikia ypatingą at
spalvį. Programą patyrusia ranka 
sutvarkė ir iki stipriausio momen
to išaugino režisierius St. Pilka.

Kukli, bet estetiniu požiūriu gra
žiai sutvarkyta liaudies meno visų 
šešių tautų bendra paroda tų dvie
jų valandų įspūdį ir reikšmę Jai 
labiau sustiprino. X.

vokite: man tenka niekais pra
leisti šias dienas vien dėl to, kad 
slaptai sumedžiojau nutriuš ui 
zuikiapalaikį, nors nebuvau pas
merktas už šimtą kitų, kurių nie
kas nematė. Aštuoni mėnesiai ka
lėjimo už vieną kiškį!

Pasaulis yra- blogai sutvarkytas. 
Ir aš negaliu sutikti, kad Dievas 
sutvėrė kiškius ir fazanus vien tik 
pilių viešpačiams! Kadaise aš bu
vau taip pat dviem savaitėm pa
tupdytas. Jonas Vermilistas — jis 
jau prieš daugelį metų miręs — 
medžiojo drauge su manimi. Mes 
būtume galėję ir išsisukti, bet jis 
buvo sučiuptas — ir žaltys mane 
išdavė. Tada aš prisiekiau, kad 
daugiau niekad manęs nenutverš 
medžiojant. Tas truko keletą me
tų. Paskutinį kartą, esant miglo
tam rytmečiui, aš ėjau išimti iš 
kilpų dviejų kiškių. Namo ėjau 
ramus aplinkiniais keliais. Už mal
kų krūvos aš sustojau valandėlei 
apsidairyti, kaip staiga pajutau 
sunkią ranką ant savo peties.

— Pagaliau, Rasinai. Tave areš
tuoju.

Argi aš turėjau jį prilupti, šį 
medžioklės sargą? Aš prisiminiau 
savo mažytę neregę Ameliją ir 
tariau: 

— Atlik savo pareigą, žmogeli. 
Aštuoni mėnesiai.
Dabar aš žinau, kokia yra žemė 

graži ir gera. Tas mane išmokys 
kantrybės. Štai mano bausmė.

Ir nuo tada, kai aš būsiu lais
vas ir kai man reikės dirbti kaip 
jaučiui, kaip asilui, kaip vergui, 
aš vis giedosiu Aleliuja!

Pro mano dvasių nesibaigiančiu 
ratu skrieja ii* vėl grįžta laukai. 
Žmona ir vaikai, aišku, taip pat, 
bet pirmoj eilėj mūsų dirvos!

Ak, ar yra kas maloniau, kaip 
auštant įšokti į savo darbines ke
lines, veržtis į lauką ir justi kūnu 
srūvančią rytmečio vėsą?

Rūkas dar pridengęs laukus. 
Vaisiai, augalai, žolė dar aptekę 
rasa. Tolumoje ir šalia tavęs vis
kas yra taip gražu, taip malonu. 
Nedrąsu net sukėsėti. Saulės spin
duliai praplėšia rūką, ir žemės 
kvapai apsvaigina galvą. Pajunti 
kvapą dobilų, javų, upelio van
dens, trasų, medaus ir gėlių; pa
sigirsta vyturėlis. Ir sustoji tada 
ant slenkščio giliai atsikvėpti, ir 
geri rytą, kaip gaivinantį gėrimą; 
džiaugiesi širdyje, matydamas 
nokstančius vaisius ir žaviesi sa
vo darbo vaizdu, kaip nuostabiu 
kilimu, esančiu prieš tave: pla

čiais ruožais ir tiesiomis vagomis. 
Ir pajunti, kaip darbas virsta mei
le ir džiugesiu. Gyslose jauti pul
suojantį kraują ir, turtingesnis už 
karalių, plačiu mostu atveri tvarto 
duris. Ak, šis gyvulių ir mėšlo 
kvapas! Pasakai labas rytas gyvu
liams ir iš jų akių išskaitai, kaip 
jie patenkinti, matydami tave. 
Juos glostai, kalbini, ir jie tau 
atsako „Bee!, Mūūū! Būūū!" Jie 
mostaguoja uodegomis, plaka jo
mis savo šonus, tuo išreikšdami 
savo džiaugsmą, netelpantį jų šir
dy. Arklys sužvengia, ir pragysta 
gaidys. Tuomet užkuri ugnį, kad 
paruoštum gyvuliams pašaro ir 
žmonėms kavos.

Paskui melži karvę, priglaudęs 
kaktą prie jos šilto pilvo; lyg var
peliais groji jos speniais, ir pienas 
trykšta giedodamas ir kvepėdamas 
į kibirą.

O, kaip visa yra gera! ūkininko 
gyvenime nėra nė vieno žingsnio, 
kuris nebūtų tyras džiaugsjpas, 
spinduliuojąs jo krauju. Aš tik da
bar pastebiu, kaip visa tai yra 
gražu. Dabar aš įvertinu kiekvieną 
minutę, kurią išgyvendamas erzi- 
nausi dėl šio ir dėl to, jos visai 
nebrangindamas.

Aš prisiekiu nuo šiol vien tik 
džiaugtis. Negalima, kad atmini
mai būtų gražesni už pačią tikrovę.

Ir žemę dirbti su arkliu! Velėna 
trupa, ji žvilga, ji kvepia. Tai lyg 
vaistų buteliukai, kurie atidaromi. 
O saulė glosto tavo kūną. Taip 
tiesiai ir tvarkingai liežias vaga 
prie vagos. Rytoj plačiu mostu aš 
bersiu jose grūdą. Kupinas vilčių 
ir malonaus virpulio aš žvalgy- 
siuos pasirodančių pirmųjų daigų. 
Aš juos matysiu augant ir bręs
tant. Štai šis yra jau gražiai išbė
gęs, o štai anam dar reikia truputį 
drąsos.

Ir taip būni užsiėmęs nuo ryto 
ligi vakaro: sėji, skini, sodini, trę- 
ši, trėši žemę, ją sotini, šią žemę, 
kuri trupa tavo delne, pasitiki sa
vo darbu, pasitenkini savo derliu
mi ir esi pats sau viešpats ir pats 
sau karalius. Visa tai aš turiu da
bar prieš akis ir visai kiįoj švie
soj. Ir šitas darbo džiaugsmas, ku
rį tik tada gyvai išgyveni, kada 
nuo jo nutolsti! Ir pagaliau šita 
kava ir rupi, gera kaimietiška 
duona, kurią Fina, žmona, moka 
taip gerai iškepti. Antai tuzinas 
varlių kojyčių, keptų ant ugnies, 
gurkšnelis degtinės pas Lorežą, 

ąsotis alaus pas Tambūrą ir pa
galiau galimybė išgerti šilto, ga
ruojančio pieno iš paties kibiro.

Negalima užmiršti ir širdies 
linksmybių: štai vienas pipiras, 
persiritęs pasineria tavo karuty, 
kurį palengva stumi grumbluotu 
keliu ir aukštai iškėlęs galvą mąs
tai, kad geroji žemė prasiveria ir 
tave apgaubia. O štai antras užsi
rita tau ant nugaros, dar kitas per
sisveria ant rankos ir tada par
keliauji iškilmingai namo.

Taip kiekviena diena yra skir
tinga ir kiekviena lygiai gera.

O kada rūkas pridengia laukus, 
pagalvoji, kad taip laikas nuo lai
ko ir turi būti. Kai saulė žeme ri
dinėja, kai jautiesi lyg krosnyje, 
— žinai, jog tai labai tinka ja
vams. Lyjant vaisiai blizga ir nuo 
jų varva lyg nuo šunų. Aš mėgstu 
lygiai taip pat stebėti krintančius 
pirmuosius medžių lapus, kaip ir 
klojime, plepu su kalviu, kertu 
malkas, sėdžiu šiltam tvarte prie 
gyvulių, slaptai medžioju arba 
skaptuoju senai pradėtą Kristų.

Mano Dieve, grąžink man mano 
žemę!

Iš prancūzų kalbos vertė V. K.
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Stasys Pilka

Neaktualiomis teatrinėmis temomis 
r
Nerimta, bet rimtu tikslu įžanga.

Jautriai besirūpindamas lietuvių 
teatro svečioje žemėje raida ir li
kimu, A. Rūkas panorėjo suvesti 
nuveikta darbų apyskaitą ir davė 
sugestijų tai veiklai pagyvinti bei 
sustiprinti. Žaismingai lengvu, bet 
podraug ir susirūpinimo gaidoje 
stiliumi autorius patiekė padėčiai 
taisyti ar bent jai sustiprinti savo 
receptūrą. Be kitų labai aiškių ir 
nuoširdžių pasiūlymų, A. Rūkas 
pataria padaryti stumbrų (alias ži
nomesnių scenos veikėjų) medžio
klę. Užtikęs linksniuojamą ir savo 
sceninį vardą, tuo pat metu pasi
jutau įvilktas į tauraus ir galingo 
zubro kailį. Todėl ir bandau tvir
tai į netvirtą realybės gruntą įsi
remti ir tariamai stiprų kaklą pa
sukęs, atstatau ragą. Jei kam bak- 
stelsiu — nepykit. Stumbrai pa
prastai būna labai ramūs, bet ir 
jiems pasiseka kai kada pyktelti. 
Šiuo gi atveju iš anksto konsta
tuojamas ne brutalus pyktis ar ko
kie panašūs griežti ir nelabai este- 
tingi veiksmai, bet tik geros in
tencijos susirūpinimas ir noras 
reikalą ant tvirtesnio dirvožemio 
pastatyti. Lygiai, kaip tai padarė 
A. Rūkas ir dar keli geri bičiuliai 
ir užtarėjai. Ne vieną sykį ir ne 
vienoje vietoje! Įspėju: tai nėra 
polemika. Ir, tikiuosi, nebūsiu pra
sižengęs nei su profesine etika, 
lygiai kaip neturiu noro kam nors 
pakenkti ar kieno nors pozicijai 
ar autoritetui koją pakišti.

Čia yra tik žodžiai apie vieną, 
kad ir neaktualų, bet vis dėlto 
svarbų reikalą.

Amato ir meno dvikova ir jos 
rezultatai

Būna įvairių batsiuvių, elektro- 
monterių ir kitokių profesijų žmo
nių. Vieni dirba, kad amatininkiš 
kai užsakymo pareigą atliktų, ki
ti — likimo skirtame ir pačiam sau 
įpirštame darbe mato ne tik gyve
nimo prasmę, bet ir vienintelį ar 
net patį svarbiausi tikslą.

Yra įvairių ir menu besiverčian
čių, ir visi jie gal yra reikalingi 
ir naudingi: ir amatą garbinantieji 
ir kitokie. Bet nė vienas mūsų be 
baimės neduos siūti batų beprade
dančiam to amato mokiniui. Ne
leis ar bent nenorės leisti padaryti 
kad ir ne sudėtingą apendicito 
operaciją pirmojo kurso, kad ir 
pačiam gabiausiam, medicinos stu
dentui. Ir būtų kiek neatsargu, kad 
ir iš didelės meilės sceninėje veik
loje besireiškiančius, bet be tikrų 
meninių siekimų, scenos ar kito
kius meno diletantus statyti pri- 
lygstamon vieton su to meno aiš
kios reputacijos adeptais. Mėgė
jiška veikla, ypač scenos mėgėjų 
pastangos, pas mus pasidarė ne tik

Buvęs DP su darbo įrankiais Kanados miškuose Br. Vengrio nuotr.

tradiciškai ir organiškai, būtinos, 
ne vien šiltai sutinkamos, bet jos 
yra remtinos, skatinamos, nes jos 
gali ir turi kai ką papildyti, nes 
pramogoje ir pasišventime dile
tantai gali atrasti kultūrinio tobu
lėjimo progą, meno supratimo ga
limybę. O lokalėse sąlygose audi
torijai bus šansas kelias valandas 
praleisti, kasdienybės pilkumą už
mirštant, bei kuo nors šviesesniu 
širdį užpildant.

Tačiau, jei kas šiandien pano
rėtų tas mėgėjiškas pastangas 
adoptuoti ir į tikrą meno atsako
mybės šeimą įvesti, gal padarytų 
ne visiškai tikslų mostą. Įvairios 
dramos studijos, rateliai, būreliai, 
sambūriai savaime yra sveikas ir 
sveikintinas reiškinys. Dažnai me
ninės nostalgijos paveiktų entu
ziastų ar vadovų pamokyti ar į 
veiklą pastūmėti, tie mėgėjiški ko
lektyvai pasiekia reikšmingesnius 
rezultatus, parodo . pasiaukojimą, 
disciplinuotumą, scenai pagarbą. 
Bet tai yra tik mėgėjų, kad ir 
švarių akstinų, veikla. Iki tikrojo 
teatro, iki tikro meno dar tolima 
distancija, nes kiekviename pa
šaukime ir darbe visų pirma turi 
būti amato mokėjimas ir meistriš
kumas. Kol žmogus pasidarė ko
kios nors srities specialistas, jis 
praėjo nelengvą mokyklą — tu
rėjo savo amato išmokti. Lygiai ir 
teatrinėje srityje mėgėjiškiems už
simojimams iš sykio pripažinti 
amato (ir net meno) diplomą yra 
kiek rizikinga. Pasidaro vertybių 

niveliacija. Tų vertybių, kurioms 
išauginti ir sudaryti buvo padėta 
daug laiko ir namažai aukų. Tos 
vertybės ir šiandieną atstovauja 
tautos kultūrinį pakilimą ir lygį. 
Neužmirškime: greta aukštesnės 
atsakomybės profesinių teatrų vi- 
sur, visose kultūringose šalyse 
funkcionuoja ir diletantiškoji sce
nos veikla. Bet tai yra nelyginami 
dalykai. Nesugretinami. Nors abu 
kilnios svarbos, bet nepanašaus 
svorio ir skirtingos paskirties.

Neblogai, jei pradedantis repor
teris svajoja užimti vyriausiojo 
redaktoriaus postą, bet negerai, jei 
savo veiklos reportažo srity pir
momis savaitėmis jis jau bando 
vaidinti šefo vaidmenį. Taip pat 
nesuprantama, kai kelių ar kelio
likos mėnesių kad ir gerą ir pa
girtiną scenos mėgėjų veiklą pra
dedama reklamuoti ir vertinti kai
po lietuviu teatro aukštesniosios 
ar labai aukštos specifijos meno 
demonstraciją. Tiesa, meninė sce
nos veikla su mėgėjiška veikla 
dažnai susikryžiuoja, bet pagrin
dinės krypties rodyklės vis tiek 
rodo į ne tą pačią pusę.

Amato ir meno rungtynės atne
ša vienokios ar kitokios produk
cijos vaisius: daiktus, kūrinius,

šedevrus. Tačiau kartais puikus 
būna ir be jokių meninių švyste
lėjimų paprastas amatininko gal
vos ir rankų produktas. Bet kada 
kultūrinės infliacijos metu jaunų 
ir diletantiškų (nors fiziškai ir la
bai atsparių) jėgų pasiekti atsitik
tinio pobūdžio šuoliai verčiami 
fiksuoti kaip rekordas, tenka ma
nyti, kad tai buvo tik liapsusas 
(žodžio, plunksnos, apsvaigimo ar 
neatsargumo — nesvarbu).

Kokia gi priežastis tam entuzias
tingam neapdairumui ar perdrą- 
siam teigimui davė stimulą? Di
džiojo meno ir didžiojo scenos 
amato pavaraęs flegmatiškumas, 
sąlygų padiktuotas sustingimas ar 
antros pusės įžūlūs pirmyn pasis
tūmėjimas? Kad vertybės yra jau 
nuvertintos, nesinori tikėti. Tam 
laikas dar neturėtų ateiti — voce 
sotto to ir teigti negal’ma.

Praeities geografinė valdininkiška 
izoliacija ir vakardienos kultūrinė 

politika
Logiška būtų galvoti, kad tie, 

kurie kadaise tvarkė teatrinius rei
kalus Lietuvoje (direktoriai, admi
nistratoriai ir tp.) turėtų panorėti 
pasireikšti įprastame darbe. »Kad 
jie turėtų į talką pašaukti įgytą 
patyrimą. sugebėjimus, buvusį 
autoritetą. Kad nors administraty- 
viškai, jei ne meniškai suorgani

Vyt. Girdauskas

KŪČIŲ VAKARAS
Nesusirinks šį vakarą prie Kūčių stalo — 
Nei tėvas, nei sūnus į pirkią nesugrįš ... 
Iš skausmo virpa skruostai motinos išbalę, 
Tarytum girdi: kažkas beldžia į duris.

Tai gal sūnus sugrįžta vasarą išėjęs. 
Atrodo tuoj, o tuoj pravers duris, įeis ... 
Bet ne, tai beldžiasi už sienos šaltas vėjas, — 
Ir ašara nurieda motinos veidais.

Suklumpa motina sena prie Kūčių stalo
Ir meldžiasi rankas dangop pakėlusi: 
Už sūnų kurs mišk? išalkęs — gal sušalo, 
Už tėvą, katorgos keliu išėjusį.

Kaskart tyliau už sienos besibeldžia vėjas 
Ir gęsta tyliai vargana lempelė.
Tik motina visas viltis maldon sudėjus, 
Vis meldžiasi už nukankintą šalį.

zuotų lietuvių scenos aparatą ir 
naujose sąlygose. Kandidatai, ro
dos, yra. Bet nei noro, nei inicia
tyvos nepastebėta. Patiems mažai 
šioje srityje praktikos teturėju
siems scenos menininkams teko 
imtis kitiems priklausančios kom
petencijos.

Scenos žmonės pripratę buvo 
prie ramios valdininkiškos pozici
jos. Už juos daugeliu atvejų gal
vojo, svarstė ir sprendė kiti. Te
rūpėjo tik savas profesinis kiek 
susiaurintas akiratis. Efektyvi val
stybinė parama lengvino ir admi
nistracinio aparato rūpesčius. Vė-

Lietuviai Kanadoje. Grižus iš darbo, tvarkomi įrankiai. Br. Vengrio nuotr.

žėse ir bėgiuose tvirtai stovėję 
teatrinės mašinos ratai judėjo be
veik patys, savaime, juos pastum
ti patogu buvo ir su mažesne ener
gija, biurokratinių rankenų spus
telėjimu, su siauresniu, negu kad, 
pavyzdžiui, komercinio tipo - tea
tre, galvosūkiu. Mūsuose vienas ir 
tas pats direktorius sugebėdavo 
išspręsti dramos, operos, baleto, 
operetės ir kitokias ne tik admi
nistracines, bet net ir meninio po
būdžio problemas. Ir todėl šian- 

dien lyg ir aiškėja, kad mūsų tea
tre buvo daug vadovų iš paskyri
mo, bet mažiau iš pašaukimo.

Retame krašte dramos scenos 
menininkai gyveno panašioje nuo 
viso plataus pasaulio izoliacijoje. 
Sakytume, šioks toks nerangumas, 
kategorijos pavėsis, užtikrintos 
pensijos perspektyva, vasardrung- 
nė rami aplinka vertė domėtis tik 
pačios meno laboratorijos proble
momis. Ir tai tik iš šaltinių priei
namesnėje svetimoje kalboje ir 
energingiau peršamoje. (Čia vaiz
duojamos ne išimtys, bet bendra 
masė, bendra nuotaika.)

Taigi, aktorius tesijaudino sa-
vaig profesiniais rūpesčiais. Ir iš 
krašto nelauktai išstumtas, dar ne
galėjo nei įgytų refleksų nei įpras
tų palinkimų atsikratyti. O tikro
vė (nepalanki ir sunki) privertė 
imtis organizavimo ir administra
cinės naštos.

Yra taisyklė. Plačiai žinoma. Net 
pačių kilniausiųjų tikslų emigraci
nės institucijos niekados ir niekur 
meno nesuorganizavo ar organi
zuoti nesugebėjo. Lygiai ir biudže
tinių lėšų nesurasdavo ir neskir- 
davo. Lietuvių ypatinga kultūrinė 
misija galėtų, žinoma, iššaukti ste
buklą. Bet stebuklas neįvyko. Eta
tai ir kitokios sąmatinės iliuzijos 
apsiribojo vienkartinėmis pašalpo
mis.

Galima būtų tikėtis, kad svetur 
atsidūrusios masės vadovaujantie
ji organai susirūpins tokia kultū
rine politika, kuri nustatys ir lie
tuvių scenos funkcijanavimo gai
res. Viltis liko bergždžia.

Meno spindinčia aureole spekulia
cija, pilietinės pareigos šydas ar 

evoliucijos tęsinys.
Profesinį teatrą taktas verčia 

gerbti dėl jo buvusios aureolės, 
nes tame teatre buvo ir kančia, ir 
kova, ir laimėjimai. Buvo progre

sas. Pionieriškas, o vėliau jau ant 
tvirto pamato atsistojęs. Ir lietu
viško teatro geru vardu spekuliuo
ti nedera. Neleistina yra ir jo ly
gį nužeminti.

Yra dvi pareigos: meninė ir gry
nai pilietinė. Pastarosios šauksmas 
ir atsakomybė tenepavirsta pigios 
reklamos šydu.

Jei kas paklaus teatralus, ką jūs 
per tuos nelaimės trejus metus iš
mokot, ką naujo galite duoti, kuo 
save subrandinot koks bus atsaky
mas? Kadaise svajota svetur iš
vykti, pamatyti, ką nors naujo pa
sisemti. Iš paskutiniųjų grašių, kad 
ir pusbadžiu gyvenant. Tobules
niam pasidaryti — ir ne tik savo 
siaurai naudai, bet ir bendram la
bui. Ar svajonės neįsikūnijo? Ar 
ne svetur esame?

Niekas neketina gyventi iš kas 
valandą devolvuojamos valiutos 
procentų. O gal laukiama, kad bus 
žalios bromos ir kvapių gėlių vai
nikais būsime vainikuoti. Jei taip 
— tai tęskime, teatralai, mūsų sce
ninio meno evoliuciją. Arba: susi- 
ieškokime kitą mažesnės moralinės 
atsakomyBės profesiją.
Naujai perdažoma iškaba ir atsa

komybės jausmas
Kiekvienos rimtos sceninės ar 

dainos pastangos dalyviai skun
džiasi, kad nėra kritikos. Yra ko
respondentų reportažai, panegiri
kai, bet nėra koreguojančios, sti- 
muluojančios kritikos, nors oficia
lūs asmenys ir neoficialūs intelek
tualų kritiškai galvojantieji pro
tai egzistuoja. Kritikos juk nėra 
ko bijoti, nes žiūrovas irgi turi 
teisę savo nuomonę turėti — ir 
net pikti kritikos žodžiai jį vers 
patį tuo žiauriu teigimd įsitikinti. 
Bet tikimės, kad kritika nebus tik 
tulžinga, bet ir čičeroniška, vedan
ti ir nuo bedugnių ir šunkelių įs
pėjimo ženklus rodanti. Ir iš to 
gimsta noras: sceninės veiklos 
įvykiai turėtų iššaukti kritikos at
garsį.

Vienintelis, kad ir su petrau- 
kom veikiąs, profesinės ambicijos 
teatras dvejų metų būvy net tris 
sykius keitė savo firmą: pirmiau
sia tai buvo Augsburgo lietuvių 
dramos teatras, paskui Lietuvių 
profesinis teatras Augsburge ir pa
skiausiai — Lietuvių dramos tea
tras tremtyje. Ši pastaroji iškaba 
įpareigoja. O jeigu už savaitės 
tektų kitų tautų festivalyje paro
dyti savo darbą? Kokius veikalus 
ir kokiu reprezentaciniu būdu šis 
(kad ir nepalankių sąlygų slegia
mas) teatras parodytų? Kokiu at
sakomybės jausmu atstovautų lie
tuvių profesinės scenos garbę ir 
gerą vardą?

Stovyklinė izoliacija, paskendi
mas medžiaginių sunkumų despe
racijoje del sunkių dienų lamen
tacija (juokingai praskambančių 
tarptautinių žodžių vartojimas — 
rašančio sąmoningas veiksmas!) — 
tos bėdos ir pateisina. Bet jei jau 
ryžtas parodytas, atsakomybės 
jausmas nuo to negali sumenkėti.

Kelias į realybę ir ateitj
Oi, daug progų yra praleista, 

laiko, o svarbiausia, iš kelio buvo 
nukrypta. Prieš daug mėnesių bu
vo pasiūlymas: sukviesti, jei ne 
visų, tai bent ryškesnį vardą, dau
giau praktinės nuovokos turinčių 
Vokietijoje atsidūrusių dramos 
teatro menininkų pasitarimą. Įvy
kęs visų branžų suvažiavimas tu-
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Miško kirtimo darbą Kanadoje kartais trukdo akmens ir išgriuvę medžiai. 
P. Bružo nuotr.

Profesinės afišos, programos kaž
kodėl mažiau skoningos. Jose ne
matyti mažo dalyko: skonio ir 
tam procesui dėmesio.

Kai kurių mėgėjiškų sambūrių 
dekoracijų ir šviesos aparatūros 
paradas verčia tų kolektyvų am
biciją net paprašciausio manda
gumo ribas peržengti: o profesio
nalai to neturi!

Gi man akyse stovi Meerbecko 
latvių teatras. Ir repertuaro, ir 
vaidybos, ir techninės fanaberijos 
pavyzdžiais. Vadinasi, buvo gali
ma. Ir šiose sunkiose sąlygose. Ir 
šiomis nepalankiomis aplinkybė
mis.

Man patinka pavasarinio am
žiaus mūsų mėgėjiškos scenos 
ožiukų pasispardymai — aš ver
tinu ir profesinės grupės nuveik
tus žygius; rimtai, su atsakomybe 
už tartąjį žodį, kad ir kritikuoda
mas ir kibdamas, šypsausi, maty-

rėjo kiek kitokį tikslą: susitikti, 
save pademonstruoti. Išrinktas 
bendriems reikalams tvarkyti or
ganas pasirodė nepajėgus ir ma
žai reikšmingas. Kiekvienos spe
cialios srities veikėjus riša ne tiek 
bendri profesiniai, bet siauresni, 
konkretesni rūpesčiai — tai būtų 
traukiamoji jėga. Niekas negalvo
jo, ką ir kaip daryti, kad tiktų 
ir šiandienai ir visokiems ateities 
netikėtumams. Pasitenkinta spek
taklių gausinimu ir eksploatavimu. 
Iš Augsburgo trupės pasitraukia 
keli dalyviai; organizuojasi, dirba 
dr miršta „Aitvaras"; kitus izoliuo
ja išeiviško nuomaro karštligė. Ne
mažai jaunesnio stažo žmonių įsi
tikina ir kitus įtikina, kad jie gali 
gyventi ir verstis be lietuviško 
teatro atmosferos. Tačiau lieka 
žmonės, kurie sau neatranda nei 
kitokios ateities nei kitokio tikslo.

Tai yra dabartis.
Trupės, o gal geriau kelių, skir

tingos paskirties ir funkcijų trupių 
sudarymas leistų plačiai, dažniau 
ir įvairesniu repertuaru aptarnauti 
savo žiūrovą. Šalia rimto, proble
minio ir galimai aukštesnių meni
nių siekimų, galėtų veikti ir leng
vesnio pramoginio žanro teatrai. 
Darbo būtų iki kaklo, bedarbės 
siaubas nieko nekankintų.

Bazės, sustojimo ir apsigyveni
mo klausimai ne visada buvo aš
trūs ir neįveikiami. Sąlygos, kad 
ir kietos, buvo galimai lengvina
mos. Didesni, labiau imponuojan
tieji veiklos rezultatai atneštų ir 
didesnę paramą . . . Bet tai pra
eitis.

Repertuaro atžvilgiu profesinė 
lietuvių scena labiau vertėsi anks
čiau sukramtytų veikalų grumu- 
liuojimu.

Vokietijoje yra naujai parašyta 
arti dešimtis scenos veikalų (Žem
kalnis, Alantas, Grinius, Butrimas ir 
kiti) ir dar yra rašoma. Galima bu
vo pasirinkti tik originalios dra
maturgijos inscenizavimo riziką. 
O dėl verstinės literatūros bado 
tai’ jau tikrai kęsti netenka: šim
tai veikalų guli bibNotekų lenty
nose. Vertimo klausimas irgi leng
viausiai išsprendžiamas.

Kažkodėl manoma, kad nūdienis 
žiūrovas turi būti atsilikęs ir nuo 
sunkių gyvenimo dienų kiek 
sukvaišėjęs. Kad repertuarą jam

Išsikeliant į kokį pasvietį, kur 
atsiras lietuviškam teatrui žiūrovų, 
abejoju, ar didesnė, negu 8 (maksi- 
mum!) žmonių trupė galėtų iš sa
vo profesijos gyventi ar net skursti. 
Lietuviškų kolonijų viena nuo ki
tos atstumas, transporto išlaidos 
ir kiti sunkumai verčia susimąsty
ti. O maža praeities gyvenimiška 
praktika įsako šiom mintim pasi
dalinti. Ir įspėju: mėgėjiška veikla 
senesnėje išeivijoje yra savotiš
kai nemenka ir ten laukiamos 
tiktai idealistinio pasiryžimo ir 
tikrai reprezentacinės jėgos. Ir 
scenos darbe ir gyvenime. Tų 
trupių gali susidaryti net kelios, 
bet jų veiklos charakteris turi bū
ti tas pats: atstovauti lietuviško 
scenos meno galimai aukštesnį 
lygi-

Neramaus žmogaus pasitenkini
mas ir kaktos suraukimas

Kai paimi į rankas mėgėjų pro
gramą ar reklaminį su nepapras
tai įspūdingom nuotraukom leidi
nėlį, negali nesusišypsoti. Iš aiš
kaus pasitenkinimo.

damas lietuvių scenos labui mė
gėjų kolektyvią romantiką, ir 
raukau kaktą, kad ir aš pats ir 
keli kiti, būdami profesinės trupės 
svečiais jų kukliuose, bet labai 
svetinguose popremjeriniuose po
būviuose, niekados nebuvome 
įtraukiami į tą bendrą ratą. Ir dar 
labiau kakta susiraukia, kai ma
tau praleistas galimybes bei gru
pinių susiskaldymų ir pavienių 
ambicijų ožiavimąsi. Ant tų žodžių 
be pykčio ir pasirašau.

P. S. Prieš kiek laiko vienas iš 
pačių žymiųjų mūsų scenos at
stovų. desperatiškai nusiskundė: ką 
daryti?! Patariau statyti (ir jam 
vaidinti) Hamletą, ar ką nors pa
našiai reikšmingo. Kad ne tik kiti, 
bet mes patys, scenos menininkai, 
išsigąstume, bet sumanymą vis 
tiek įgyvendintume. Toji nuomonė 
nepasikeitė, lieka ta pati. Nors 
aiškiom akim matau tikrovę ir 
stengiuosi neužmiršti ir savo pa
ties lietuvių scenos įsipareigojimo.

Tuomi neaktualiom teatrinėm 
temom kiek nekorektiškas prakal- 
bėjimas tebūnie ir baigtas.

Br. Vengris

Mtes katate Itanad&S' tvidai
Dar taip, rodos, neseniai peržen

gėme mielos tėvynės slenkstį ties 
Kybartais ir, toldami Vokietijos 
gilumon, žiūrėjome atgal... Nuo 
to laiko'ir prasidėjo vargai var
geliai ir nenutrūkdami mus per
sekiojo tremtinio kelyje. Keletas 
metų, praleistų Vokietijos nesve
tingoje žemėje, daugeliui paliko 
vargingo gyvenimo žymes. Fabri
kai, kuriuose už kelis pfenigus 
turėjome dirbti, kad pelnytume 
„štamą", bombardavimai, sugrūstas 
gyvenimas stovyklose ir neaiški 
rytojaus diena padarė nervingais ir, 
rodos, neprasmingo gyvenimo au
komis. Ne vienam toks gyvenimas 
įgriso iki gyvo kaulo ir, kada 
šiemet šiek tiek prasivėrė durys 
emigruoti, visi, kuriems buvo pri
imtinos sąlygos, .veržėsi į re
gistracijos biurus. Gaila, kol kas 
ne visi turi tos laimės patekti ten, 
kur yra patogesnės gyventi ir įsi
kurti sąlygos.

Kaip ten bebūtų mes, kurie turė
jome progos patekti Kanadon, kur, 
gal būt, dauguma ir norėjome, 
esame dėkingi to krašto vyriau
sybei ir patenkinti savo kad ir 
sunkiu, neįprastu darbu. Ir koks 
didelis skirtumas: paplauki 8—10 
dienų laivu — ir čia visko pilna. 
Perteklius. Atrodo, kad niekas čia 
nieko netaupo. Jie tikrai nesu
pranta, kad yra alkanų ir skur
stančių žmonių.

Jau trejetas mėnesių, kaip mes 
esame lumbermenai (miškakirčiai). 
Truputį žinių apie mūsų gyvenimą 
ir darbą. Žinoma, aš tegaliu papa
sakoti apie mūsų stovyklos Va- 
lora 307 gyvenimą, kuri priklauso 
„Great Lakes Paper Co Ltd." Pa
našių stovyklų yra gana daug. 
Daug yra ir tų „company". Kai 
kuriose stovyklose gal kas ir kiek 
kitaip tvarkoma, bet, kaip teko 
girdėti, veik visur gyvenimas, dar
bas bei atlyginimas visai panašūs.

Daugiausia stovyklos yra toli 
nuo miestų ir net kaimų. Miš
kuose yra pastatyta grupės bara
kų. Barakai mediniai, apkalti toliu. 
Anksčiau juose gyveno vokiečių 
karo belaisviai. Pati stovykla pa
naši į stambų viensėdį: gyvena
mieji barakai, valgykla, virtuvė, 
krautuvė, raštinė ir kita. Šios sto
vyklos dėl patogumo paprastai 
įkurtos prie ežero. Elektra taip pat 
yra veik visose stovyklose. Va
saros metu yra ir šioks toks van
dentiekis, bet žiemos šalčiams 
prasidėjus, nustoja veikti. Stovyk
lą aptarnauja 6—8 žmonės iš mū
sų pačių. Jiems kitur nereikia 
dirbti. Jie priveža vandens, dirba 
virtuvėje, iškūrena krosnis. Sto
vyklos krosnys tai „amžinoji ug
nis": kūrena dieną ir naktį. Šilu
mos dažnai ir perdaug. Praustis 
yra paruošta šilto ir šalto vandens. 
Grįžus iš miško dervuotomis ran
komis, šiltas vanduo labai praver
čia. Po miškų darbininkų streikų, 
kurie čia buvo išsiplėtę prieš mū
sų atvykimą, yra pradėta statyti 
vežiojami barakai. Jie yra pasta
tomi ant didelių ratų. Šie barakai 
yra žymiai jaukesni, patogesni. 
Viename barako kambary gyvena 
12—25- asmens. Lovos geležinės, 
vienaaukštės, su matracais. Kėdės 
— ilgi apie stalą suolai. Mes, žino
ma, tuojau įsirengėme staliukus 
prie lovų. Vienam žmogui tenka 
ca 10 m’ oro. Maistas, kaip jau 
daugelio buvo rašyta, daugiau ne
gu geras. Rodos, ir darbas nėra 
jau toks sunkus, kai pavalgai, kiek 
patinka, ir skanių ir kaloringų pa
tiekalų. Kalorijų klausimas mums 
nebeegzistuoja!

Darbas visur akordinis. Tik 
vienas kitas dirba padieniui prie 
tokių darbų, kur akordinis darbas 
iš viso nėra ir galimas. Miško kir
timas vyksta ištisus metus.. Ker
tame egles popieriaus gamybai. 
Pats mūsų kertamas miškas yra 
suskirstytas kvartalais, o šie jau 
suskirstyti siauromis 15—18 m bir
žėmis. Paskiria tau vieną kurią 
biržę kirsti. Vidury biržės tenka 
kartu šalia kirtimo padaryti ir ke
lias 2,7 m pločio. Juo žiemą iš
vežama sukirsta medžiaga. Miškas 
kraunamas į štabelius (cordus) 
Cord'ą daro 2,4 m ilgio, 1,2 m plo
čio ir 1,25 m aukščio. Už tokio 
cordo sukirtimą gauname 4,45 do
lerio. Moka ir už pravestą kelią; 
cordas su keliu vidutiniškai kai
nuoja apie 5 dol. Kai miškas geres
nis, tankiau susistato cordai, ma
žiau kelio tenka pravesti, tad ir 
geriau, nes tuomet daugiau cord'ų 
padaroma ir daugiau uždirbama. 
Mes naujokai dabar vidutiniškai 
sukertame po 2 cordus į dieną. 
Aišku, daug priklauso nuo miško. 
Niekas tavęs neragina: kada nori 
darbą pradedi ir kada nori baigi. 
Tat ir silpnesnės sveikatos vyrams 
to darbo nėra ko bijotis: kiek pa
darysi, tiek doleriukų gale mėne
sio gausi. Žiemos metu dalis mū
siškių turės dirbti prie miško ve
žimo. Už išvežtą cordą į platesnį 
kelią, kuriuo jau gali mašinos ju
dėti, mokės po 1 dol. Vežama di- 
delelėmis rogėmis, į kurias su
krauna net 2—3 cordus. Dirba 
dviese prie vienos poros arklių. 
Sako, į dieną galima išvežti 20—30 
cordų. Pažiūrėsime.

Taip tai atrodo mūsų darbas. 
Pats miškas gana plonas. Apskai

čiavome, kad mūsų kertamas miš
kas turi 100—125 metus amžiaus. 
Dirbame kiekvienas atskirai ma
žais piūklais. Pirmomis dienomis 
nemažai tų piūklelių nutraukda
vome. Dabar jau pripratome. Jo 
kaina 1,25—1,50 dol.

Bedirbant visai nepastebimai 
prabėgo jau trys mėnesiai. Netoli 
ir Kalėdos. Esame užmezgę ryšius 
su senaisiais Kanados lietuviais. 
Gana malonūs žmonės. Dauguma 
apsigyvenę miestuose. Toronto gy
vena per 1200. Taip pat nemažai 
Montrealy. Tuose miestuose di
džiausią ir kultūrinę veiklą išvystę. 
Toronto yra lietuvių „Aušros" 
choras. Kaip teko girdėti, Toronto 
ir Montrealio lietuviai mums ruo
šia bendras Kūčias. Dalis mūsiškių 
manome tuo kvietimu pasinau
doti. Jau tik atvykę Kanadon, 
pasijutome esą ne vieni. Tuojau p. 
Jakubynas iš Toronto, p. Arlaus
kaitė iš Montrealio, p. Skizdaris 
ir Belajus iš USA mums atsiuntė 
laikraščių ir informacijų. Mes nau
jokai jiems esame labai dėkingi. 
Vėliau pradėjome gauti spaudos 
iš pažįstamų Vokietijoje. Labai -bū
tų gerai, kad mūsų DP vadovau
jantieji organai Vokietijoje pasi
rūpintų išleisti anglų ir lietuvių 
kalbomis platesnį informacinį lei
dinį, kur būtų trumpai nušviesta 
mūsų praeitis, santykiai su kaimy
nais, papročiai ir kultūra, kalba, 
menas ir t. t. Išemigruojant tokių 
tikslių informacijų paskleidimas, 
santykiaujant su užsieniečiais, ma
nau, labai ir labai padėtų kovoje 
už nepriklausomybę. Na, ir pa
tiems prasiverstų. Juk visur tenka 
aiškinti, pasakoti. Kitur daug kas 
į DP žiūri kaip į ne šios žemės 
padarus, teiraujasi, klausinėja. ,

Didelę reikšmę turi mokėjimas 
kalbos. Čia Ontario provincijoje 
daugiausia vartoja anglų kalbą. 
Daug kur galima sutikti žmonių, 
mokančių rusų, lenkų kalbas. Mat, 
čia daug yra ukrainiečių, lenkų 
kilmės gyventojų. Lenkai čia save 
nepergeriausiai reprezentuoja ir 
įsigyję nekokį vardą.

Svaiginamųjų gėralų į stovyklas 
neleidžiama įgabenti. Senieji kir
tėjai, kaip pasakojama, buvo linkę 
įsigerti, patriukšmauti. Tas ir pas
katinę griežtai uždrausti svaigiųjų 
gėralų vartojimą stovyklos ribose. 
Moterų kaip atvykome dar ne
matėme. Jų čia visai nėra. Sako, 
kad kitose stovyklose yra po 
vieną kitą. Jos paprastai dirba 
virtuvėje.

Jei kas turi reikalų, gali lais
vai nuvykti į miestą. Niekas ne
draudžia.

Stovyklą kas 2—3 savaites ap
lanko gydvtojas. Kas nori, gali 
pasitikrinti savo sveikatą. Gydy
tojas ir vaistai nemokamai, nes 
tam reikalui iš algos kas mėnuo 
atskaito po 1 dol. Kas antra sa
vaitė apsilanko kinas, parodo fil
mą. Nemokamas. Būtų geriau, jei 
dažniau apsilankytų, nes kitų pra
mogų neturime.

Taip trumpai atrodo mūsų gy
venimas Kanados miškuose. Darbo 
nuotaika gera: tiek rytą, eidami į 
darbą, tiek vakare, grįždami, na
mo, užtraukiame lietuvišką dainą, 
kad net Kanados eglynai skamba.

reikia taikyti. O gal yra ir kita 
galimybė: žiūrovo skonį kelti, jį 
minties sustingime nelaikyti.

Kokybiškai: ansambliuose išgy
venti ir ramesnėse sąlygose pa
ruošti veikalai (beveik pilnu sąsta
tu galimi atnaujinti), galėjo būti 
Lietuvos ir režisūrinio ir vaidybi
nio lygio pavyzdžiais. Ir tokius 
veikalus reikėjo vaidinti. O tų vei
kalų, kad ir nedidelį sąrašą, pa
tiekti lengva.

Naujoje pasaulinėje literatūroje 
tinkamo repertuaro nestinga, jo 
tiek ir tiek yra ir anksyvesnio me
to verstinėje dramaturgijoje. Apie 
tai irgi negalima neprašnekti.

Kad ir nekonsoliduotos, kad ir 
nepastovaus sąstato profesinės tru
pės — aktorius labiausiai imponuo
jantis veiksnys. Ypač vyresnio 
stažo. Tačiau susidaro įspūdis, kad 
trupės darbas planuojamas, iške
liant ir repertuarą taikant prem
jerų sužibėjimui. (Si pastaba nėra 
piktybinio tikslo.) Būrelis lietuvių miškakirčių su savo darbo įrankiais. B. Bružo nuotr. Lituviai Kanados miškuose šiltą vasaros dieną darbo pertraukos metu. 

Br. Vengrio nuotr.
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Daininikas J. Butėnas išvyko į JAV

Lapkričio 29 d. Mariene Flansher 
laivu į USA išvyko ilgametis Lie
tuvos Valstyb. Operos baritonas 
Jonas Būtėnas. Solistas mums pa
žįstamas ne tik kaipo dainininkas, 
bet kaip puikus dainavimo moky
tojas.

Nenori prisipažinti
Filmų rašytojas Dalton Trumbo 

atsisakė neamerikoniškos veiklos 
tyrimo komitetui atsakyti į klau
simą, ar jis priklauso komunistų 
partijai. Už komiteto įžeidimą jam 
gręsia bausmė.

Argentinos lietuvis baigė konser
vatoriją

Argentinos kariuomenėj puskari
ninkiu tarnaująs lietuvis J. 
ciūnas, atkakliai dirbdamas, 
niai baigė konservatorija.

Mar-

su-
Mirė lietuvis žurnalistas

JAV, vos 49 metų amžiaus 
laukęs, mirė lietuvis žurnalistas 
Jurgis Vaškevičius.

Jurgis Vaškevičius buvo pirmojo 
pasaulinio karo veteranas ir senas 
laikraštininkas. 1918 m. pradėjo 
dirbti prie Newark Morning Led
ger ir 15 metų buvo žinių redak
torium. Per paskutinius 10 metų 
dirbo prie New York Daily Mirror. 
Būdamas Newarko dienr. redakci
jos štabe velionis yra nemažai pa
sitarnavęs lietuvių reikalams.

Išleis naują žurnalą
Gruodžio mėnesį išeis pirmas 

Tėvų Marijonų leidžiamo naujo 
žurnalo anglų kalba numeris. Sis 
naujas mėnesinis leidinys pava
dintas „The Marian“. Naujai lei
džiamas žurnalas bus taikomas 
angliškai kalbančiai lietuvių kil
mės visuomenei.

Šis naujas Tėvų Marijonų lei
dinys bus tikybinis ir tautinis 
mėnesinis žurnalas. Kun. P. P. 
Cinikas, M.I.C. paskirtas pirmuo
ju „The Marian“ redaktorium. 
Kun. Cinikas per praeitus du me
tus klebonavo lietuvių parapijoje, 
Milwaukee, Wis. Prieš tai buvo 
„Draugo“ administratorius šeše
rius metus. Jis yra baigęs Tėvų 
Miarijonų Seminariją Hindsdale,
III., ir lankęs žurnalistikos mo
kyklą Marquette • Universitete, 
Milwaukee.

Lietuvis sudarė sutartį su San 
Carlo opera

Vienas geriausių Amerikos lie
tuvių dainininkų Algirdas Brazys 
sudarė sutartį su San Carlo 
opera.

Lietuvių skyrius tarptautinėj 
parodoj

Lapkričio 3 d. New Yorke ati
daryta Tarptautinė Moterų paro
da, kurioje įrengtas ir lietuviškas 
skyrius.

Tai iš eilės 24 metinė paroda, 
kurią ruošia Women's Internatio
nal Exposition. Parodoje daly
vauja įvairios moterų organizaci
jos, bet įdomiausią parodos dalį 
sudaro tautinės grupės.

Lietuvių skyrius, kurį ruošė 
specialiai susidaręs New Yorko 
moterų komitetas, šiais metais 
bus ypač įdomus. Komiteto na
rės labai rūpestingai surinko pa
rodai gražiausius mūsų tautos 
liaudies meno eksponatus.

Meno kūriniai grįžta Italijon
Amerikos karo vadovybė grą

žino italams paveikslus, kuriuos 
naciai buvo iš Italijos išvogę.

Tdrp daugybės sugrąžintų dar
bų yra "ticiano „Danae", Tiepolo 
„Neptūnas siūlo dovanas Venerai", 
Lippi „Madonnos”, Joos van Cle- 
ve „Akli žmonės" ir daugelis 
Piombo, Luini, Vecio darbų. Tvir
tinama, kad apie 1.500 italų meno 
kūrinių dar tebėra įvairiose Vo
kietijos vietose.

Atidaryta Berlyno atstatymo pro
jektų paroda

Berlyne atidaryta paroda, susi
dedanti iš įvairių planų, brėžinių 
ir statistinių tabelių, liečiančių 
ateities Berlyną.

Berlyno Statybos Įstaiga ir įvai
rios privačios firmos yra išdirbu
sios visą eilę projektų, kurių tar
pe matomas naujosios autostrados 
projektas, įvairių aikščių ir gat
vių pertvarkymo planai, krautu
vių ir kultūrinių pastatų statyba, 
ir naujo požeminuo geležinkelio 
statybos projektas.

Mirė švedų literatūros istorikas 
J. H. Schuck

Mirė seniausias Švedų Akade
mijos narys literatūros istorikas 
J. H. Schuck, sulaukęs 92 metų 
amžiaus. Į Švedų Akademiją buvo 
išrinktas 1913 m. ir buvo Nobelio 
premijos literatūrinės komisijos 
narys, o 1918—1943 m. ir Nobelio 
premijų valdybos narys.

Nubaustas W. Mengelbergas
Olandijos menininkų garbės 

teismo sprendimu buvusiam Con- 
certgebour orkestro dirigentui W. 
Mengelbergui atimta šešeriems 
metams teisė priklausyti profesi
nėms menininkų organizacijoms ir 
rodytis scenoje. Šis sprendimas 
yra apeliacinis, kai Mengelbergas 
apskundė ankstyvesnį sprendimą, 
kuriuo tos pat rūšies bausmė buvo 
paskirta ligi gyvos galvos

Mengelbergas karo metu keletą 
kartų dirigavo Vokietijoje ir vie
šomis progomis kėlė tostus už 
Hitlerį.

Narkozo 100 metų sukaktis
Šiandien medicinoje taip pla

čiai vartojamas narkozas yra iš
rastas vos prieš šimtą metų. Bo
stono gydytojas Charles T. Jack- 
son pats pirmas visai atsitiktinai 
pastebėjo narkozo veikimą. Jį 
apsvaigino iš sudužusio buteliuko 
garavusios chloro dujos. Panašų 
eksperimentą vėliau jis padarė su 

LIETUVIAI PASAULYJE
škotijoj vadina tuos, kurie neside
da į draugijas. Senųjų emigrantų 
prisidėjo nedidelis skaičius. Jie 
turi savo draugijas, kurios aprūpina 
jų kultūrinius, religinius, visuome
ninius troškimus jau ilgus metus. 
Natūralu, kad susirinkimo daly
viai sielojosi visais tais Sąjungos 
veikimo, rodos, mažmožiais, kurie

Kanados lietuvių užsimojimai
Kanados Liet. Tarybos Toronto 

skyriaus susirinkime buvo aptar
tas Kanados liet, seimo šaukimo 
klausimas, prie kurio nutarta ruoš
tis iš lengvo. Taip pat įgaliota val
dyba pasiųsti Kanados vyriausybei 
prašymą, nurodant DP sunkią pa
dėtį ir prašyti, kad Kanada įsileis-
tų juos su šeimomis, o ne tik pa
vienius.

Susirinkime kalbėjo Lydija Pe- 
travaitė ir Blažaitytė, kuri irgi tik 
iš vakaro buvo atvykus iš Vokie
tijos. Panelė Blažaitaitė ragino ką 
nors daryti išvietintujų reikalu. 
Alfonsas Balnys, kuris jau 2 sa
vaitės kaip Toronte, prisidėjo prie 
pirmesnių savo kolegų ir visi jie 
pabrėžė, kad Vokietijoj padėtis 
mūsų tremtinių yra desperatiška!

Kanados liet, spaudos reikalu 
irgi nemažai kalbėta. Prieita iš
vados ruoštis leisti savaitinį lai
kraštį. Čia pat susirinkime įgalio 
tas delajietis St. Augustinavičius 
kalbėtis ten su vietiniais ir pradėti 
organizuoti fondą savaitraščio lei
dimui.

D. Britanijos Liet. Sąjungos suva
žiavimas

D. Britanijos Liet. Sąjunga turi 
tūkstantį aštuonis šimtus narių. 
Tai jau gražus skaičius. Iš 22—23 
lapkr. susivažiavimo kalbų, deja, 
paaiškėjo, kad nepavyks įtraukti 
į Sąjungą visų naujai atvykusių 
lietuvių. Beveik du trečdaliai lig
šiol pasilieka „laukiniai", kaip

— vėliava su užrašu: „Dieve padėk — Tėvynę ginam“. Greta vėliavos 
vėliavos šventinimo kūmas mjr. T. Glrkontas su savo dukrele.

Kun. L. Jankausko nuotr.

Iš Lietuvių Savanorių Kūrėjų vėliavos šventinimo iškilmių Hanau. Apačioje ----------------- ----------------------------«•- -----------.------..----- - _X..------
stovi

Po visos eilės tolimesniųeteriu.
bandymų narkozas buvo pritaiky
tas praktiškiems reikalams ir im
tas plačiai vartoti visose medi
cinos šakose, ypač chirurgijoj.
Paryžius vėl gėrisi „Don Kichoco * 

baletu
Žinomo italų kompozitoriaus 

Goffredo Petrassi baletas „Don 
Kichoto portretas" po ilgokos per
traukos neseniai Paryžiuje vėl pa
matė rampos šviesą.

Šaunieji mūsų krepšininkai, kurie š.m. gruodžio mėn. 12—14 d.d. Kemptene iškovojo Lietuvai 1947 metų Baltijos 
krepšinio meisterio vardą. Iš kairės | dešinę: Norkus II, Grybauskas^ Norkus I, Lauraitis, Andriulis II, Birutis, 

Gružauskas, Gailius ir Ginčiauskas K. Daugėlos nuotr.

narių

dar- 
kurie 
buvo

tačiau gali žymiai sulėtinti 
augimą.

Svarbiausias suvažiavimo 
bas buvo įstatų priėmimas, 
tik su mažais pataisymais 
priimti, kaip juos suvažiavimui 
perengė įstatų komisija.

Suvažiavimų įdomiausia dalis 
paprastai esti sumanymų ir siūly
mų programos punkte. Taip buvo 
ir šį kartą. Vienas kalbėtojas pa
sigedo didžiulės visame pasauly 
pabirusiems lietuviams apimti or
ganizacijos, ne D. Britanijos Liet. 
Sąjungos, ne Argentinos, Kanados, 
Brazilijos Liet. Sąjungų jis trokšta, 
tik vienos Pasaulio Liet. Sąjungos. 
Parodyta gyvo susirūpinimo reli
giniais reikalais. Keletas kalbėtojų 
nurodė labai šiuo metu nenorma
lią būklę, kad beveik penki tūks
tančiai atvykusiųjų lietuvių neturi 
savo dvasios vadų, o trys atvyku
sieji kunigai ligšiol neįstatyti į 
savo tiesiogines pareigas. Senųjų 
lietuvių emigrantų patyrimas esąs 
pamokantis. Tik tie išliko ištikimi

Lietuvai, kurie, susibūrę į savo 
religines bendruomenes, liko išti
kimi Lietuvos žmonių religijai.

Iš spaudos buvo reikalaujama 
daugiau informacijos, ne nusis
kundimų. Valdyba prašyta išsirū
pinti britų radijo BBC programoj 
bent vieną ketvirtį valandas kas 
savaitė lietuviams lietuvių kalba.

Iškelti opūs mokyklos ir lietu
viškos knygos reikalai, ypač kada 
bus atgabentos šeimos. Suvažiavi
me dalyvavo 36 atstovai iš 42 sky
rių.

Lietuva Argentinos spaudoj
Buenos Aires dienraštis „EI 

Pueblo,“ kuris ypatingai daug sim
patijų rodo Lietuvai, savo Nr. 
16.250/47 pačioje pirmoje vietoje 
stambiomis raidėmis davė specia
lų komentarą apie Baltijos valsty
bes, kur rašo:

„Lietuva Latvija ir Estija yra 
liūdnas prisiminimas tamsioje 
naktyje, kuri apsupo pasaulį. Pa
sinaudodama savo nežabotu agre
syvi škumu audros nušiauštoj Eu
ropoj, sovietų Rusija — žiauri ir 
nepermaldaujama silpniesiems — 
įsiveržė ir pavergė tas mažas, 
bet pavyzdingąsias tautas ... Ru
sų jėga su savo karo, mašina už
griuvo šias darbščias baltų tau
tas, bet pasaulis negali ir neturi 
jų užmiršti. Yra teisinga, kad ... 
tos tautos sugrįžtų į pasaulio 
tautų šeimą su visų laisvųjų tau
tų teisėmis bendradarbiavimui i c, 
formavimui ateities gyvenimo, 
paremto taika ir darbu.“
Eilė straipsnių apie Lietuvą čia 

minėtame ir taip pat kituose vietos 
dienraščiuose teikia informacijų 
apie Lietuvos šių dienų tragišką 
būklę.

Minėjo Lietuvos konsulo sukaktį
Toronto lietuviai surengė Lie

tuvos generalinio konsulo Kana
doje pulk. G. L. P. Grant-Sutie 
dešimties metų Lietuvos naudai 
darbo sukakties minėjimą. Minė
jimas praėjo giliai patriotinėj ir 
šventiškoj nuotaikoj. Tenka pas
tebėti, kad p. Grant-Suttie- nors 
nebūdamas lietuvis, širdingai pa
mėgo Lietuvą ir pamilo musų 
tautą. Su juo Kanados, o ypač 
Toronto lietuviai taip glaudžiai 
susigyveno, kad nebėra nei vieno 
svarbesnio įvykio, kur nedaly
vautų ir konsulas Grant-Suttie.

P. Grant-Suttie, nuosekliai pa
žinęs lietuvių tautą, jos meną ir 
kultūrą, niekad nesitenkina vien 
tik atlikdamas savo pareigas kai
po konsulas, bet labai dažnais 
atvejais stengiasi lietuvius išvesti 
į viešąją visuomenę ir rekomen
duoti kaipo kultūringą, pavyzdin
gą ir garbingą tautą. Dabar nie
kad nebeapseina nė vienas vie
šas tautų reprezentavimas, kur 
nedalyvautų ir lietuviai, ir vis jo 
pastangomis.
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LIETUVOJE
Nevyksta su pieno „paruošom"
„Greit jau įpusės rugpiūtis. Ta

čiau ir šiandien Šaukėnų valsčius 
(Šiaulių apskr.) dar tėra įvykdęs 
tik 47.6% metinio pieno pristatymų 
plano.

Kokia yra pagrindinė tokio ne
leistino atsilikimo priežastis?

Visiškas valsčiaus vadovų abejin
gumas šiam klausimui, ištižimas — 
štai kodėl čia nuolat žlugdomas 

-pieno paruošų grafikas. Vaizdžiai 
apie valsčiaus vadovų atitrūkimą 
nuo pieno paruošų klausimo liudi
ja šis faktas, kad nors eilėje apy
linkių įsiskolinimas valstybei pienu 
yra labai didelis, tačiau jau 2 mė
nesiai kaip tuo klausimu valsčiaus 
vykdomasis komitetas neturėjo jo
kio posėdžio, nei kartą nebuvo 
apsvarstytos priemonės dėl pieno 
paruošų paspartinimo.

Valsčiuje visiškai apleistas ma
sinis — aiškinamasis darbas. Jis 
dirbamas ne sistemingai, bet dau
giausia tik tada, kai prasideda vie
na’ ar kita ūkinė kampanija.

— Nėra žmonių, — mėgina pa
teisinti tokią padėtį valsčiau vyk
domojo komiteto pirmininkas Kup- 
renin.

Tačiau tai netiesa: kiekvienoje 
aylinkėje yra daug aktyvistų iš 
naujakurių ir mažažemių valstie
čių tarpo, kurie galėtų šiame darbe 
suteikti neblogą paramą vietiniams 
tarybiniams organams, tačiau vals
čiaus vadovai su jais nieko nedirba, 
ir šie žmonės neįtraukiami į darbą.

Nevedama valsčiuje jokios kovos 
ir prieš valstybinių prievolių sa
botuotojus. Antai, Visodžių kaimo 
buožė Užemeckis turi fiktyviai pa
sidalinęs žemę su savo žmona, kad 
išvengtų teisingo prievolės apdė- 
jimo, bet valsčiaus vadovai tai to- 
leruojaj

Tokių fiktyvių žemės pasidalinio 
faktų Šaukėnų valsčiuje būtų ga
lima nurodyti visą eilę.

Šiame valsčiuje taip pat nesi
stengiama išaiškinti ir surasti nus
lėptas nuo pieno prievolių karves, 
kurių yra beveik šimtas.

„Tiesa“, VIII. 12,

Palangos vaikų namuose
Palangos vaikų namai maisto 

pagerinimui turi pagalbinį ūkį. Šį

AUSTRAI REIKALAUJA 
REPATRIJUOTI DP

Pagal Austrijos vidaus reikalų 
ministerio Helmer pranešimą, šiuo 
metu Austrijoje gyvena 600.000 iš
vietintųjų asmenų, tarp kurių yra 
35.000 žydų iš Lenkijos, Vengrijos 
ir Rumunijos, 146.000 asmenų iš 
vokiškai kalbančių kraštų ir apie 
400.000 vokieių (Volksdeutsche) iš 
Balkanų kraštų. Kadangi šie as
mens Austrijai esą sunki našth, 
Helmer reikalavo juos bendromis 
sąjungininkų priemonėmis grąžinti 
namo. (WK, 47. 12. 10)

JUGOSLAVAMS NEPASISEKE 
GRĄŽINTI DP

Jugoslavų vyriausybė pranešė 
britų ambasadoriui Belgrade, kad 
atšaukiamas susitarimibs su D. Bri
tanija, dėl išvietintųjų asmenų, nes 
D. Britanija neišpildanti sutarties 
sąlygų. Apie tai rašydamas komu
nistų laikraštis „Borba" pažymi, 
kad, nežiūrint intensyvių pastan
gų, per du mėnesius nė vienas ju
goslavas nebuvo grąžintas ir nė 
vienas išdavikas nebuvo perduo
tas Jugoslavijos įstaigoms: (NdF. 
47. 12. 11)

BUVUSIEJI DP . ĮSIJUNGIA 
Į AMERIKOS LIETUVIŲ 

GYVENIMĄ
Lietuvos Konsulas Petras Dauž- 

vardis iš Chikagos savo laiške

pavasarį kviečiams pasėti buvo 
paruošta 4 ha žemės.

Kretingos apskr. tarybinių ūkių 
direktorius drg. Semionov įsakė 
esančio» vaikų namų pagalbinio 
ūkio kaimynystėje Vilimiškės tary
binio ūkio ūkvedžiui Sverchovui 
sauvališkai atimti vaikų namų že
mę, kuri jau buvo paruošta sėjai,
ir apsisėti. Sverchov taip ir pada
rė- Tuo būdu vaikų namams *buvo 
padarytas didelis materialinis nuos
tolis.

Kretingos apskrities prekybos sky
riaus vedėjas drg. Norvilą, užuot 
padėjęs vaikų namams, dažnai są
moningai trukdo normalų maisto 
tiekimą. Dėl to vaikai, žinoma, nu
kenčia.

Nežinia kodėl drg. Norvilą š. m. 
liepos mėn. ėmė ir nubraukė per 
pusę maisto normas. Liepos mėn. 
antroje pusėje Palangos vaikų na
mų auklėtiniai atsidūrė labai sun
kioje padėtyje. Apie tai tuojau bu
vo pranešta prekybos Ministerijai. 
Prekybos Ministerija skubiai at
siuntė paliepimą drg. Norvilai nu
brauktą maisto likutį išduoti.

Tačiau drg. Norvilą, matyt, ma
no, kad Prekybos Ministerija negali 
jam įsakinėti, nes vistiek nesutiko 
grąžinti nubrauktą maisto kiekį.
"Toks ginčas su biurokratiškai 

nusistačiusiu drg. Norvilą tęsėsi 
visą savaitę.

— Neduosiu maisto produktų be 
kito mėnesio pradžios ir baigta, — 
pareiškė drg. Norvilą. — O vaikai 
badu nenustips.

Tik įsikišus LKP (b) Kretingos 
apskrities komiteto sekretoriui drg. 
Kulibakinui, maistas buvo plėšte 
išplėšąs iš Kretingos prekybos sky
riaus biurokratų.

Ir tai vyksta nuolat. Dar pra
ėjusį rudenį drg. Norvilą Palan
goje buvusias bulvių atsargas iš
skirstė tokioms organizacijoms ir 
įstaigoms, kurios turėjo sunkveži
mius, o vaikų namams pasiūlė 
parsigabenti bulves iš Platelių, ku
rie už 70 km., arba iš dar tolimes
nių vietų. Palangos vaikų namai, 
neturėdami savų susisiekimo prie
monių, taip ir liko per visą žiemą 
beveik be bulvių.“ „Tiesa“, VIII. 12.

„Žiburiams" tarp kitko rašo: 
„BALF rinkliava baigiasi su’metų 
pabaiga; su metų pradžia praside
da Tarybos rinkliava."

„Amerikos krantus ir miestus 
pasiekę tremtiniai pradeda įsi
jungti į Amerikos lietuvių gyve
nimą. Lapkričio mėn. 30 d. buvo 
pirmas kolektyvinis tremtinių de
biutas Chicagoje; suvaidino Si
maičio veikalėlį „Tremties keliu", 
papildę jį vilkolakišku p. Skipičio 
reportažu iš tremties gyvenimo ir 
liaudiens dainomis. Programa žmo
nėms patiko: jie paverkė ir pasi
juokė. Aukų sudėjo per 400 dol. 
Pelno liks apie 700 dol. Kitas 
tremtinių ir netremtinių veikalas 
bus „Lietuviškos vestuvės".

DP ĮSPŪDŽIAI IS ANGLIJOS

Iš laiškų, gaunamų iš buvusių 
DP ir šiuo metu jau įsikūrusių 
Anglijoje, aiškėja, kad jie lai
mingai pradeda vesti naują gyve
nimą.

Rašydami savo draugams,- bu
vusieji DP perspėja, kad Angli
joje nesą minkštų lovų, bet labai 
entuziastiškai atsiliepia apie dar
bo, maisto ir gyvenimo sąlygas. 
Maisto reikalai laiškuose užima 
daugiausia vietos. Laiškų autoriai 
iki smulkmenų aprašo kiekvieną 
patiekalą ir kartais nusiskundžia, 
kad anglai neduodą sriubos ir kad 
jie nemoką išsivirti arbatos.

Darbininkų dauguma yra įsigiję 
visai naują nuomonę apie anglus 
Vienas rašo: „Vokietijoje vyravo 
nuomonė, kad britų darbininkai
yra tingūs. Tai netiesa". Antras 
aprašo savo įspūdžius, patirtus pa
rodoje. Tretysis pagiria, kad jo 
darbdavvs-ūkininkas, nežiūrint, 
jog jis darbininkų stovykloje gau
nąs visa maistą, pajftldomai duo
dąs du kartus valgyt ir 15 cigare
čių per dieną.

St. RadaviCiaus nuotr.Lietuviai legionieriai Indokinijoj

Latvių laikraštis „Latvija" iš
spausdino vieno darbininko, gal
vojusio, kad darbas pas ūkininkus 
yra per sunkus, pasisakymą. Jis
buvo girdėjęs, kad kasyklose dir
bą gauna didesnius atlyginimus, 
ir pareiškęs norą jose dirbti. Sa
vo pareiškime jis nurodęs, kad jis 
esąs dirbęs lenkų kasyklose. Jis 
•buvo priimtas į kasyklas ir kitą 
dieną pradėjo pirmą darbo dieną 
savo gyvenime kasyklose. Nulei
dus į kasyklos požemius, jis ste
bėjo vyrus, kraunančius anglis į 
vagonėlis. Jis tuoj buvo priskirtas 
prie darbo. Darbo dienos pabai
goje jis buvęs „visiškai pavar
gęs". Sekančios dienos buvusios 
Ivųiai tokios pat, ir ketvirtą dieną 
jis pats pyko ant savęs ir klausė: 
„Ir kam visa tai?"

„Aš buvau taip iškankintas, pa
vargęs, sublogęs ir išsigandęs, jog 
nusprendžiau nrisipažinti, kad aš 
nieko nežiriojau apie anglių ka
syklas. Vienas iš tarnautojų, tru
putį kalbąs vokiškai, įkalbėjo ma
ne padirbėti mažiausiai nors dar 
vieną dieną. Aš, sukandęs dantis 
ir nusiminęs, išbuvau dar vieną 
dieną kasyklose.

„Pagaliau aš vėl buvau viršuje 
ir vėl stovėjau įstaigoje. Ten bu
vusiam vertėjui aš pranešiau, kad 
aš paoaliau noriu baigti šį darbą, 
nes ir tai jau buvo man perdaug. 
Aš buvau paprašytas pasirašyti ir 
gavau visą krūvą pinigų.

„Aš suskaičiau pinigus — 22 
svarai ir 4 šilingai. Kodėl tiek 
daug, paklausiau. Aš tedirbau tik 
penkias dienas. „Visai teisingai," 
atsakė vertėjas, „bet jūs atlikote 
trijų su puse vyrų darbą". „Tai aš 
galiu dirbti lėčiau ir pasilikti?" — 
paklausiau. „Dabar aš nebeper- 
vargstu ir uždirbu nuo 10 iki 12 
svarų per savaitę". (S&S,47.11.28)

DĖL DP ATSITATYDINO 
BAVARIJOS MINISTERIS

Schwabische Landeszeitung savo 
š. m. 12 d. numery rašo: „Reda-

guodamas į amerikiečių karinės 
Bavarijos valdžios įsakymą bulvių 
tiekimą civiliams gyventojams 
sustabdyti iki tol, kol bus aprū-
pintos išvietintųjų stovyklos, Ba
varijos žemės ūkio ministeris Jo
sef Baumgartner pareiškė, kad DP 
stovyklų bulvių pareikalavimas 
esąs padengtas iki 1948 m. balan
džio mėn . . . Dabar dar tariamasi 
su amerikiečių karinės valdžios 
direktoriumi, kad būtų leista bul- 

vių padalinti šiaurinės Bavarijos 
miestų gyventojams, kurių mažiau 
kaip 50 % nėra gavę numatyto
sios vienos centnerio normos. Jis
tikisi, kad karinė valdžia leis 
mums, mūsų alkstantiems vartoto
jams duoti mažiausiai po vieną 
centnerį bulvių."

Sis ministerio pasiūlymas Ame
rikos karinės valdžios buvo at
mestas ir Bavarijos žemės ūkio 
ministeris, nepajėgęs atsilaikyti 
prieš jau seniai vedamą „bulvių 
karą“ ir nepakęsdamas suteiktų 
pirmenybių išvietintiesiems asme
nims, padavė atsistatydinimo "pa
reiškimą.

VYKSTANTIEMS Į USA ŽINOTINA
Nuo š. m. lapkričio mėn. 1 d. 

Amerikos gen. konsulatai nustatė 
naujas taisykles, įteikiant pareiš
kimus vykstantiems į JAV. Anks
čiau pakakdavo gen. konsulatui 
įteikti tik Personal Data, o kitus 
dokumentus reikėdavo pristatyti 
tik tada, kai buvo kviečiami į 
konsulatą vizai gauti. Dabar kar
tu su Personal Data reikia įteikti 
ir šiuos dokumentus: 1. gimimo ir 
vedybų metrikus. (Bendrai paė
mus, iki šiol konsulai pripažino 
tik gimtinėje ar tėvynėje išduotus 
dokumentus. Iki šiol pirmenybė 
buvo teikiama fotokopiniams nuo
rašams. Jei metrikų neturima, juos 
gali atstoti fotografinė kilmės 
krašto paso ištrauka). 2. Policijos 
pažymėjimą apie gyvenimą USA 
zonoje. (Sis pažymėjimas turi bū
ti išduotas vokiečų įstaigų tų US 
zonos vietovių, kurioje išvietinta- 
sis asmuo gyveno užėmus ameri
kiečių kariuomenei). 3. Stovyklos 
vadovo registracijos pažymėjimą. 
4. Policijos pažymėjimą apie gerą 
elgesį. (Sį pažymėjimą reikia gau
ti iš vokiečių policijos ir papildyti 
stovyklos vadovo pažymėjimu 
apie gerą elgesį).

Paskutinius du dokumentus rei
kia išsiimti tik prieš vykstant vi
zos gauti.

Emigracijos galimybes ir 
Belgijos anglių kasyklos

Lapkričio 20 d. Augsburgo PC- 
IRO klube Area Team įkurdinimo 
ir repatrijacijos skyriaus virš. 
Miss de Waal Malefijt sukvietė 
visų šio Teamo tautybių atstovus 
išklausyti Belgijos angliakasių at
stovų pranešimo.

Kadangi minima komisija kiek 
vėlavosi, tai išnaudodama laiką 
Malefijt padarė trumpą apžvalgą 
visų šiuo metu esamų galimybių 
emigruoti. Į Australija išvyksta ir 
vyrų ir moterų. Paklausus, ar tei
sybė, kad į Australiją gali vykti 
ir šeimos, teamo emigracijos virš, 
pareiškė, kad keletai šeimų yra 
aplinkiniais keliais pasisekę be jos 
žinios išvykti. Paskutinis trans
portas iš Muencheno išvyko per
eitą savaitę. Kada vyks sekantis, 
ji negalinti tiksliai pasakyti. Į 
Prancūziją transportas išvyksta 
gruodžio mėn. 8 d., o į Olandiją 
gruodžio mėn. vidury. Ta pačia 
proga Malefijt pabrėžė, kad ir IRO 
direktorių konferencijoje buvo pa
reikštas nepasitenkinimas, jog DP 
nevyksta į Prancūziją. Prancūzijos 
atstovai pareiškę, kad jei Pran
cūzija negaus DP darbininkų, ji 
pasitrauks iš IRO. Įkurdinimo virš, 
nurodė, kad tuo būdu susidarąs 
rimtas pavojus sugriūti IRO, nes 
ir dabar dalyvaują tik 16 narių, 
iš 20 pasirašiusių statutą. Susirin
kusieji nurodė įvairių to susilai
kymo priežasčių, kurių svarbiau
siosios esančios netikra Prancūzi
jos politinė padėtis, ribotas imi
grantų amžius iki 45 m. ir toks 
darbas, kurį ne visi, ypatingai pa- 
bajtiečiai, tegalį dirbti.

Dėl emigracijos į pietų Ameri
kos valstybes sužinota, kad tšių me
tų kvotos jau išsibaigusios ir nau
jos dar nenustatytos.

Atvykusi Belgijos komisija, su
sidedanti iš belgų kapitono, DP 
tarpininko, lenkų tautybės, ir DP 
angliakasio, ukrainiečio, pradė
jusio anglių kasimo „karjerą" dar 
Donbaso anglių kasyklose nuo 14 
m. amžiaus. Sužinotą, kad Belgija, 
pirmasis kraštas pradėjęs įkurdinti 
DP, jau priėmė per 25 000 anglia
kasių su šeimomis, iš jų 17 000 
angliakasių ir 8 000 šeimos narių. 
Belgija nori gauti dar 10 000 DP. 
Siam reikalui ši komisija vėl važi
nėjanti po Vokietiją, kad jatys 
DP galėtų savo tautiečiams nušr 
viesti darbo ir pragyvenimo sąly
gas Belgijoje.

Iš pranešimo patirta, kad iš iš- 
vykusiųjų apie 10% sugrįžo atgal. 
Sugrįžimo priežastys nurodomos 
šios: 1. daugelis vyko Belgijon ir 
tikėjosi gauti kitą darbą ne ang
lių kasyklose, ir jo negavo, 2.šiam 
darbui buvo fiziškai per silpni ir 
3. kurie šiuo darbu buvo nepaten
kinti, nepatiko aplinkuma, jautė 
IRO visišką nesidomėjimą jų tei
sine padėtim.

Šiuo metu esančios sudarytos 
penkiuose anglių rajonuose visų 
tautybių atstovybės, kurios rūpin
sis savo tautiečiais. Belgų vyriau
sybė stengiasi visais galimais bū
dais palengvinti atvykusiųjų pa
dėtį ir, turėdama jau patyrimo, tų 
klaidų, kurių padarė pradžioje, 
stengsis išvengti.

Belgijos vyriausybės atstovas 
paprašė visų susirinkusių savo 
tautiečius paraginti vykti į Belgiją 
ir ten pradėti laisvą gyvenimą 
laisvame krašte, nes nežinoma, 
kaip ilgai bus IRO ir kaip ilgai 
rūpinsis DP globa.

Visos taisyklės, atlyginimų dy
džiai, socialinė padėtis, nedarbin
gumo draudimas, atostogos, šeimos 
priedai pasilieka tie patys, kokie 
buvo š. m. Žiburių" ankstyves
niuose numeriuose nurodyta. Tik 
priimamųjų amžius sumažintas nuo 
40 iki 35 m., nes, kaip praktika 
parodė, didžiausią grįžtančiųjų 
procentą sudaro vyresnieji negu 
35 m.

Komisija prašė pabrėžti, kad j 
Belgiją gali išvykti ir asmens, tu
rį Belgijos įmonių darbo sutartis, 
ir tuoj darbą pradėti. Jie gali vyk
ti kartu su angliakasiais, bet Bel
gijoje nusiunčiami tiesiog į įmo
nes, su kuriomis yra sudarę sutar
tis. ,

13



14 psi. Žiburiai 1947. XII. 25. Nr. 51(110)

Prancūzijos streikų pa
baiga—Europos pergalė

Londono politiniai sluoksniai 
Prancūzijos streikų užbaigimą lai
ko dideliu Schumano vyriausybės 
laimėjimu. Konservatorių tarpe 
vyrauja nuomonė, kad grįžimas 
prie darbo yra Kominformo pra
laimėjimas ir tvarkingumo princi
po pergalė. Darbo partijos sluoks
niuose manoma, jog sprendžiant 
šį Prancūzijos socialinį konfliktą, 
dideliu nuopelnų turi Prancūzijos 
darbininkai ir socialistų mažuma 
Prancūzijos profesinėse sąjungose. 
„Daily Telegraph", savo vedama
jame rašydamas apie Prancūzijos 
padėtį, nurodo, kad politinių strei
kų nepasisekimas esąs „Europos 
pergalė prieš Maskvos chapsą. 
Atidengus, kad sovietų piliečiai ir 
sovietiški ginklų sandėliai buvo 
paruošti sukilėliams paremti, .pa
dėjo išsklaidinti visas iliuzijas, 
kad komunistų partija esanti kas 
nors kita, kaip užsieninė revoliu
cinė agentūra. (NdF, 47. 12. 12)

Gali nutrūkti diplomati
niai santykiai tarp Pran
cūzijos ir Sov. Sąjungos 

Kai Prancūzijos vyriausybė už
darė vieną sovietinę repatrijaąinę 
stovyklą netoli nuo Paryžiaus ir 
išvarė repatrijacijos komisiją, da
lyvavusią sąmyšiuose, Rusijos vy
riausybė iš savo pusės pranešė, 
kad ji atsisakanti nuo 1945 m. bir
želio mėn. 29 d. repatrijacijos su-
tarties ir paleidžianti Prancūzijos 
repatrijacinę komisiją Rusijoje. 
Tuo pat metu Sovietų Sąjunga 
įteikė Prancūzijos vyriausybei no
tą, kurioje pranešama apie Rusi
jos nutarimą nutraukti perkybines 
derybas .su Prancūzija. Toliau no
toje nurodoma, kad už tokios 
„priešiškos laikysenos" prieš So
vietų Sąjungą pasekmes atsakin
ga esanti Prancūzijos vyriausybė. 
Prancūzijos ministerių kabinetas 
nurodė- savo reikalų vedėjui 
Maskvoje, kad jis delstų notą pri
imti, protestuodamas dėl jos tu- 
rinicf ir tos aplinkybės, kad nota, 
dar prieš įteikiant Prancūzijos vy
riausybei, buvo paskelbta spaudo
je. Prancūzijos užs. reikalų min. 
pareigūnai mano, kad gali nutrūk
ti diplomatiniai Rusijos ir Pran
cūzijos . santykiai.
Italijos komunistų parti

ja antroje vietoje
Maskvoje išeinąs žurnalas „Par

tijos gyvenimas" nurodo, kad di
džiausios komunistu partijos pa
sauly, už Sovietų Sąjungos ribų, 
esančios Italijoje ir Kinijoje.

Svarstydamas šio sąjūdžio išsi
plėtimą pasauly, laikraštis nurodo, 
jog komunizmas labiausiai išaugo 
paskutiniais metais.

1938 m. D. Britanija turėjo 
15 000 komunistų, šiandie ji turi 
43 000. Kai Mussolini, perėmė val
džią, Italijos komunistų partija 
turėjo 58 000 narių. Dabar, praėjus 
keletai metų po negarbingo du
čės galo, partija turi daugiau negu 
2 200 000 narių, Vadinas, Italijos 
komunistų partija yra antroji ko
munistų partija didumo atžvilgiu 
po Sovietų Sąjungos,, kurios ofi
cialus partijos narių skaičius lai
komas 6 000 000.

Kinijos komunistų partija iš 
600 000 narių 1942 m. pašoko iki 
daugiau negu 2000 000 šiandien. 
Prancūzijčf prieš karą skaitė 
300 000 komunistų partijos narių, 
dabar .1 000 000.

Toliau laikraštis rašo anie grei
tą, ypatingai paskutiniu metu, na
rių augimą Rytų Europoje. Čekų 
ir slovakų partijos savo narių 
skaičių iš 85 000 1935 m. pakėlė 
iki 1 250 000 dabartiniu metu. Jos 
sudaro gausiausias partijas Rytų 
Europoje. (Š&Š.47.12.8) ,

Kritiškos Kinijos dienos
Kinijos gynybos ministeris Nan- 

kinge pareiškė, kad Kinija stovin
ti „prieš kritiškiausią savo istori
joje padėtį" ir turinti „sumobili
zuoti visus tautos luomus, kad ga
lėtų sutramdyti komunistų sukili
mą".

Pagal Kinijos vyriausybės ko
munikatą, vyriausybės kariuome
nei, vadovaujamai generalissimo 
Ciangkaišeko, pasisekė pasiekti 
puikią pergalę prieš generolo Lui 
Po Congo komunistų karines pajė
gas išilgai Petping-Hankau gele
žinkelio liniją. Pagal kitus gautus 
pranešimus, vyriausybės kariuo
menei vėl pasisekė į pietų rytus 
nuo Honan apsupti 10.000 komu
nistų, kuriems anksčiau buvo pa
sisekę iš šio katilo ištrūkti. Į va
karus nuo Peiping-Hankau tęsia
si naikinamieji mūšiai. (NdF, 47. 
12. 12)

Panika Rusijoje
Švedų laikraščio „Morgontid- 

ningen" korespondentas, atvykęs 
į Helsinkį iš Maskvos per Lenin
gradą, pareiškė, kad panika, siau
čianti gyventojų tarpe ne tik 
Maskvoje, bet ir kituose Rusijos 
miestuose, neturinti palyginimo 
sovietų istorijoje.

Kai tik buvo išgirsti gandai apie 
vyriausybės nutarimą pakeisti va
liutą, tuojau susidarė ilgiausios 
eilės prie krautuvių ir sandėlių.

Sis krautuvių antpuolis savo

didelė* panika. „Kokios priežastys 
privertė Rusijos vyriausybę nu
spręsti pakeisti valiutą?" — klau
sia korespondentas savo straips
ny. Pagal jį, ši fantastiška panika 
yra aiškus žęnklas, kad Rusijoje 
kažkas yra netvarkoje.

Patys rusai skundžiai, kad apy
vartoje kursuoja daug netikrų ru
blių, padirbtu vokiečių' ir pačių 
rusų. Yra tikras faktas, kad tūks
tančiai rublių buvo paimti vokie
čių kariuomenės, kai ji įžygiavo 
į Rusiją.

Tai, gal būt, ir yra priežastys,
kurios privertė vviausybę nu
spręsti pakeisti banknotus. Pagal
paskleistus gandus, pakeitimo lau
kiama gruodžio 15 d. (NYHT, 47. 
12. 12)

Burma — nenriklausoma 
valstybė

Burma, kuri beveik visą šimt
meti buvo britų valdoma, paskelb
ta laisva ir nepriklausoma respu
blika. Britų parlamento komisija 
pranešė, kad karalius Jurgis VI 
patvirtino įstatymą, suteikiantį 
Burmai nepriklausomybę. Perdavus 
valdžią 1948 m. sausio 4 d., Burma

tella“. Apdovanota gėlėmis ir nuo
širdžiomis žiūrovų katutėmis, ji tu
rėjo kartoti net po kelis kartus.

Visai pajėgiai savo pasirinktus da
lykus išpildė M. Cikota, padainavęs 
T. Glordani „Caro mto ben“ arija, 
R. Schumano „Du bist wie elne Blu- 
me“, T. Conttrau „La Sorentlna“ Ne
apolio po&iją ir St. Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota“. Šokiams ir dai
noms akomponavo Brucknerio Kon
servatorijos fortepiono meister. kla
sės stud. Aldona Prapuolen/tė.

Be jų programoje dar dalyvavo E. 
Stepaitienė, P. Neniškis, Id. Gruo
dytė, Vyt. Gruodis ir J. Everllnas.

Vakaro pelnas, daugiau kaip 1 000. 
šilingų, paskirtas Linzo LRKryžlui.

BAMBERGO MOKSLEIVIŲ ATEI
TININKŲ ĮŽODIS

Gruodžio 8 d. Bambergo Dr. J. Basa
navičiaus vardo progimnazijos Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos (MAS) 
kuopos nariams buvo iškilminga die
na. Tą dieną Lagarde karfeivinių sa
lėje- iškilmingo akto metu jie turėjo 
{žodį, kurio ceremonijas atliko jų 
dvasios vadas kun. Dr. V. Endriūnas. 
įžodyje moksleiviai pasižadėjo pildyti 
kilnų šūk(: „Visa atnaujinti Kristu

bus pirmasis kraštas po 1776 m., 
kai JAV pasiskelbė nepriklauso-* 
mos, išsijungęs iš- britų Common- 
wealt. (NdF, 47. 12. 12)

po iškilmingo pasižadėjimo, moks
leiviai buvo gražiai pasveikinti gau
saus sveikintojų būrelio. Juos svei
kino: dvasios vadas kun. Dr. V. En
driūnas. kuopos vadovas mokyt. Ba- 
škys, progimnazijos d'rektorius Dr. 
Januškevič'us. Eichstaetto MAS kuo
pos vadov.as’ stud. Joga, vietos Kata
likų Akcijos komiteto vardu — P.
Alšėnas, Erlangeno stud, ateitininkų 
vardu — stud. Išganaitytė, vietos 
skautų vardu — mokyt. Grybinas, 
Wuerzburgo ateitininkų vardu — kun. 
Kūra ir vietos LTB komiteto narys 
inž. Skudžinskas.

Gen. Clay paneigia gan-

Netikėtai mirus A. A.
JUOZAPUI KASELIONIUI, 
skausmo valandoje žmoną 
Reginą, sūnelį Antaniuką, 
uošvius ir gimines nuošir
džiai ‘užjaučiam ir kartu 
liūdim

Hannoverio parapijos R. 
Katalikų Baž. Komitetas.

Didžinojo skausmo dieno
mis, Hanoverio progimnazi
jos direktoriui JUOZUI KA- 
5ELIONIUI staiga mirus, jo 
žmonai p. Reginai Kaše- 
lionienei, sūneliui Antanė
liui, uošviams p. p. Endriu- 
kaičiams, giminėms ir arti
miesiems gilią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Tėvų Komitetas

aukščiausį laipsnį pasiekė lapkričio 
29 d., nes kiekvienas už turimus 
pinigui mėgino ką nors realaus 
įsigyti. Korespondentas matęs, 
kaip viskas buvo perkama: bran
genybės, kailiai, baldai, pianinai.

Lapkričio 30 d. panika dar la
biau išsiplėtė, bet pirkimo galimy
bės jau buvo sumažėjusios. Dau
gelis krautuvių buvo uždarytos, 
veikė tik maisto produktų parduo
tuvės. Bet, praėjus trumpam lai
kui, jis bematė atdaras tik tokias 
krautuves, kurios pardavinėjo deg
tinę, koko varą, vaisius ir konser
vus.

„Morgontidningen" koresponden
tas tą pačią padėtį matęs ir Le
ningrade, tik čia buvusi ne tokia

dus dėl naujos valiutos 
Vokietijoje

■NZ savo gruodžio mėn. 12 d. 
numery perduoda iš Londono šio 
turinio žinią: „Amerikos karinis 
gubernatorius Vokietijai gen. Lu
cius D. Clay, kalbėdamas Lon
done apie skleidžiamus gandus, 
kad sujungtosios Vokieįjjos zonos 
esančios prieš valiutos reformą, 
pareiškė, jog”' iš JAV pusės nėra 
padaryta jokio sprendimo nei jos

Po įžodžio kuopelės nariai buvo ap
dovanoti sąjungos ženkleliais ir susi
rinkusieji turėjo gražią progą pasi-

paskirai nei kartu su kokia kita 
zona įvykdyti valiutos reformą. 
Pranešimai apie pasiruošimus pa
keisti vakaru Vokietijoje valiutą, 
kilę iš Amerikos, grindžiami tuo, 
kaip AP praneša, kad JAV Turtų 
departamentas esąs atspausdinęs 
naujos valiutos banknotus oku
puotoms Vokietijos ir Korėjos zo
noms. Jie būsią paleisti apyvarton 
tuo atveju, jei pasitarimai su So
vietų Sąjungą iširtų. Naujieji pi
nigai esą atspausdinta su Anglijos 
pritarimu. Iš kitos puses, kaip De
na nraneša. vadovaujantieji Va
šingtono sluoksniai nurodo į tai, 
kad, aal būt, naujai atspausdin
tieji pinigai niekad nebūsią pa-, 
naudoti.

gerėti jų pačių sudaryta menine pro
gramėle. Davuižodl. buvo sugieto- 
tas ateitininkų himnas, o visas iškil
mingasis aktas užbaigtas giesme „Ma
rija, Marija“ ir Tautos Himnu.

(pal.)

BAMBERGO KATALIKŲ AKCIJOS 
KOMITETAS

Plečiantis katalikų akcijos veiklai, 
Bamberge sudarytas parapijinis ka
talikų akcijos komitetas, kurio pir
mininku yra Dr. Januškevičius.

Gruodžio 8 dieną komitetas buvo 
paruošęs visuomenei plačią ir iš sa
mią paskaitą, tema „Sv. Mergelės 
Marijos Apsireiškimai Fatimoje". Pas-
kaitą skaitė pats komiteto pirminin
kas Dr. J. Januškevičius. (a.)

Dinkelsbuehl. Adventinei rimčiai ir 
nuotaikai susidaryti čia buvo- XI. 28- 
30 d. d. suruoštos rekolekcijos? Prie- 
šadventinės. rekolekcijos buvo gau
siai stovyklos gyventojų lankomos, o 
suaugusieji beveik visi ėjo šv. ko
munijos. Džiugu konstatuoti, kad 
dinkelsbuehliečiai tremties paguoda 
pasirinko dvasinio gyvenimo kelią.

Mykolinės Freudental sanatorijoje
Simpatingasis Augsburgo lietuvių 

solistų penketukas: St. Baranauskas, 
Jeronimas Kačinskas, J. Krlštolai- 
tytė, A. Paukštys, J. Seštakauskienė, 
išvargęs, sušalęs, pasiekė mūsų ligo
nius Mykolinių vakare. Vos spėjęs 
atsikvėpti, prisistatė ji iš visų pū
slių apsupusiems, jo išsiilgusiems li
goniams bei tarnautojams su A. Ka- 
čanausko, K. V. Banaičio, St. Šim
kaus. VI. Jakubėno, G. F. Haendel, 
R. Wagner. .Ch. Gounod, G. Verdi bei 
R. Leonkavallo kūriniais. Iš viso pir
mą kartą gražiausiame Wūrttembęrgo 
slėnyje, čia, kur prieš 200 metų šėlo 
WUrttembergo karaliai ir jų grafie
nės, kur vienu mėnesiu anksčiau, nei 
bet kur kitur Vokietijoje, pražysta 
sodai, žavėjomės lietuviais ir jų dai
na. Lietuviški garsai nuskambėjo per 
sales ir koridorius iki nepajėgiančių 
atsikelti. Maloni nuotaika apgaubė 
visus, ypatingai lietuvius. Tada iš
didūs buvom širdyje: tikra garbė būt 
lietuviu turint tokiuos reprezentan
tus.

Ligoniai buvo maloniai nustebinti: 
jie išgirdo neįprastą mūsų sanatori
joje dalyką — ne ugnies bei peilių 
rijikus, ne smuklės tararaik is, bet 
didelės meninės vertės koncertą. Aps
tulbę net užmiršo gerb. menininkams 
padėkoti, tai paprašė, atsiprašę, ad
ministraciją atlikti. Koncertas visų 
tautybių žmonėms padarė didelio įs
pūdžio . .. „Kodėl taip trumpai.. 
ne vienas kartojo — taip neprailgo 
pusantros valandos. „O tų rūbų, raš
to gražumas ...“ neiškentė unifor
muotas lenkas. „La Scala priminėt' 
man... o. tiek daug kartu ten lan

kiausi . . .“ tęsė kitas. „Tikra Carmen 
anoji. ..“ Dievaži, tai Vkra lakštutė 
iš Pašušvio krantų šitoji..." balsiai 
dūsavo besveikstanti jauna lietuviška 
krūtinė. — „šis jaunas, bet jau tikras 
velnias, o į ką jis išaugs. . .“ neri
mavo rusas. „Nusuks tavo Belzebu
bui ragus ...“ paguodė jugoslavas, 
Petro šalininkas.

Menininkai buvo -malonūs, ir se
kančią dieną pamaldose giedojo. Žmo
nių susirinko kelis kart daugiau, nei 
kitais sekmadieniais.
Pasilsėję pušyne, pasigrožėję apylin
kėm. menininkai geroj nuotaikoj iš
vyko j gretimą Vaihlngeno sanato
riją koncertuoti.

O mes jiems — nieko apčiuopiamo 
už -taip didi jų vargą, mums malonu
mą. Žinoma katučių negailėjom, na 
ir „Gratis" — gi „si nono satisiais“— 
„mementote nostrae paupertatis“. Ir 
žmogus atgauni vilti, kad dar idealis
tai neišblėso, dar lietuvis yra toks 
pat taurus, koks buvo ir koks jis 
turi būti.

Pagarba pajėgiems Augsburgo lie
tuviams solistams ir padėka visos 
Freudental Sanatorijos, ypač jos lie
tuviškosios dalies.

Aukštutinė Austrija. Lapkričio 23 d. 
Linzo Meno Mėgėjų būrelis suruošė 
meninę popietę.

Programą atliko (neseniai iš Vienos 
atvykusi) Kauno Valstybinio Baleto 
šokėja p. Nina Giedraitytė, Linzo 
Brucknerio Konservatorijos operos 
klasės studentas Marijonas Cikota ir 
meninis kolektyvas.

N. Giedraitytė gražiai išpildė May- 
erbeerio „Gėlių pardavėją" Griego 
„Anytros šokt" ir Minkaus „Taran-

Tūbingenas. Gruodžio 14 d. akade
minio „šviesos“ Sambūrio Tuebinge- 
no skyrius suruošė prof. Balio Sru
ogos _ minėjimą. Minėjimą atidarė 
sąmburio skyriaus pirmininkas stud. 
Šlapelis. Paskaitas skaitė L. R. D-jos 
pirmininkas St. Santvaras, A. Rūkas 
ir prof. P. Skardžius. Be to. velionles 
kūrybos paskaitė stud. Staniulytė ir 
stųd. ' Ditkus. Į minėjimą iš Augs
burgo buvo atvykęs ir Henrikas Ka
činskas, kuris paskaitė keletą Balio 
Sruogos kūrybos fragmentų. Minė
jime gausiai dalyvavo Tuebingeno 
lietuvių studentija.

Augsburgo . lietuvių gim
nazijos mokytojui dipl. ihž.

JONUI LINKEVIČIUI,
netekusiam savo tėvelio, 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Gimnazijos direktorius ir 
mokytojai

Augsburgo Lietuvių Gimna
zijos mokytojui

dipl. inž.
JONUI LINKEVIČIUI, 

jo tėveliui mirus, nuoširdžią 
užuojauta reiškia
Gimnazijos Tėvų Komitetas

Filosof. stud. KONČIŲ JUO
ZĄ liūdnos žinios prislėg
tą. kad toli tėvynėje, be
laukdami grįžtančio sūnaus, 
mirė brangioji mamytė, bro
liškai užjaučia

Eichstaetto stnd. filosofai

Mūsų Progimnazijos Di
rektoriui ir Hannoverio Apy
gardos Pradžios Mokyklų 
Inspektoriui

dipl. ped.
JUOZUI KASELIONIUI

mirus, p. Reginai Kašelionie- 
nei, Antanėliui, p. p. Endriu- 
kaičiams, giminėms ir arti
miesiems didžio skausmo ir 
liūdesio dienomis reiškia gi
lią užuojautą ir kartu liūdi
Hannoverio Progimnazijos ir 
Pradž. Mokyklos Mokytojai

Gilaus liūdesio dienomis, 
mūsų mylimam Direktoriui 
ir fnokytoįui dipl. ped. JUO
ZUI KASELIONIUI mirus, 
šeimai, giminėms ir artimie
siems reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir įkartu liūdi

Hannoverio Progimnazijos 
Mokiniai

LTB Hannoverio Švietimo 
Vadovui JUOZUI KASE
LIONIUI mirus, reiškiame 
širdingą užuojautą žmonai, 
sūneliui, uošviams ir gimi
nėms *

Hannoverio Apylinkės 
LTB Komitetas

Mūsų vaikučių auklėtojui
JUOZUI KASELIONIUI

mirus, reiškiame gilią užuo
jautą žmonai, sūneliui, uoš
viams ir giminėms.

Hannoverio Apylinkės 
Moterų Komitetas

Netikėtai mirus mūsų bran
giam mokytojui ir Hanno*- 
verio Apygardos Pradžios 
Mokyklų Inspektoriui

dipl. ped.
JUOZUI KASELIONIUI,

gilią užuojautą šeimai, gi
minėms ir artimiesiems reiš
kia
Hannoverio Pradžios Moky
klos ir Vaikų Darželio Mo

kiniai

Mūsų broliui
a. a. JUOZUI KASELIONIUI
mirus, jo žmonai p. Reginai 
Kašelionienei ir sūnui An
tanui reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

„Vytauto" Klubo Bičiuliai
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Mes esame tiek stiprus, kiek mes tikime į savo 
tautos nemarumą

Fizinis auklėjimas, išsiliejęs | sportines varžybas, yra vienas iš įspūdingų 
tautos vitalinių jėgų pasireiškimų. Yra ne vis tiek ar tautos kūnas liguis
tas. ar sveikas iki kamieno. Šių laikų liklminė kova pareikalauja iš tautų 
milžiniškų tautos dvasinės ir fizinės energijos kiekių. Kadaise galingos tau
tos šiandien merdi mūsų akyvaizdoje chaotinėse ištižimo bangose, kadangi 
jos prarado tikrųjų vertybių pajautimą, užmiršo amžiais ugdytas tradici
jas. Istorijoje mes rasime daug pąvyzižių, rodančių, jog fizinis ar dvasinis 
pakrikimas buvo daugybės nelaimių priežastis.

Ir štai, naujai išrinktasis -Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komite
tas kreipiasi ( lietuvių tremtinių bendruomenę, pareikšdamas, kad jo aukš
čiausias tikslas yra bendradarbiauti u visomis lietuvių auklėjimo institu
cijomis, ugdant sportuojančio Jaunimo fizines ir dvasines Jėgas amžiais 
puoselėtų lietuviškų tradicijų rėmuo je.

Mes esame tiek stiprūs, klek mes ti time l savo tautos nemarumą ir jos 
laisvės atgimimą. Tas tvirtas tikėjimis tenuspalvina visus mūsų darbus ir 
žygius. Kiekvieno tautos nario šventa pareiga yra išlaikyti ir ugdyti savo 
dvasinę ir fizinę sveikatą. Palenkd imi savo darbo krypti | atskirą Jau
nuoli, mes (nešame žymų indėli savo tautos energijos lobynam Tautos gy
vybingumas yra didesnis už Jos atski-ų narių fizinės ir dvąsinės energijos 
sumą; Jis auga bendros tautos valios ir vienybės šviesoje | nepalenkiamą 
imperatyvinę laisvės ir nepriklausomybės kovą.

Vyr. FASK-tas be aukščiau nurodytų tikslų. įsiliedamas ( platų fizinio 
auklėjimo barą, nori ištaurinti lietuviškąjį sportą, pakreipti j| tokion va- 
gon. kurioje lietuvis didžiuotųsi gal|s.atstovauti savo t-utą, pademonstruoti 
lietuvišką atletišką jėgą kitų tautybių akyvaizdoje populiarinti sportinę 
idėją tautiečių tarpe ir tuo pačiu or .anizuoti priemones suteikiančias ga
limybę platesnėms tautiečių masėms priartėti prie gamtos ir enrgijos šalti
nio — džiaugsmingo judesio. *

Mūsų darbo sėkmė priklausys nuo supratimo, parodyto iš bendruomenės 
ir Jos institucijų pusės. Geriausias akstinas mūsų darbui bus gera bendruo- 

- menės valia.
Sveikiname visą sportuojanti Jaunimą Tėvynėje, tremtyje, užjūriuose ir 

linkimę gilaus susikaupimo ženkle raleistl šv. Kalėdų ir Naujų Metu 
šventes. Tikime, kad 1948 — Ji metai suves tremties ir užjūrio sportuojanti 

■Jaunimą su mūsų broliais Tėvynėje.
Tepakreipla Visagalis Tėvynės laivo vairą | audrų nepasiekiamą uostą ir 

telaimina Jis mūsų pastangas ir darbus šiam tikslui pasiekti.

VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLĖJIMO ir SPORTO KOMITETAS

Sudaryta Pabaltijo 
Sporto Taryba

Pabaltijo krepšinio Ir tinklinio žai
dynių Kemptene metu suvažiavę lie
tuvių, latvių Ir estų vyriausių fizinio 
auklėjimo ir sporto vadovybių nariai 
gruodžio 13 d. susirinko bendram po
sėdžiui išspręsti Baltijos tautų sporto 
reprezentacijos Ir kitų aktual.ausių 
klausimų.

Lietuvių vyriausios sporto vadovy
bės pasiūlymu buvo svarstytas Pabal
tijo Sporto Tarybos sudarymas. Mini
mos Tarybos uždavinys būtų koordi
nuoti bendrąjį mūsų sportinės repre
zentacijos reikalą, ypač santykiuose 
su užsieniečiais, kadangi ateityje, 
atrodo, teks veikti daugiausia bendro
mis baltų tautų jėgomis, nes diena Iš 
dienos sportininkų eilės retėja, vie
niems ar antriems išvykstant 1 užjū
rius.

Pabaltijo sporto Tarybos sudarymui 
pritarė ir latvių bei estų atstovai. 
Nusistatyta Iš kiekvienos tautybės de
leguoti po 2 atstovus lygiomis teisė
mis Pabaltijo Sporto Taryba susiren
ka sausio 10 d. Geisslingene pirmajam 
savo posėdžiui. Iš numatytų uždavi
nių yra bok$o ir slidžių Pabaltijo 
olimpinių vartybų pravedimo Ir ry
šių užmezgimo su pasauliniu olimpi
niu komitetu Londone.

Slo naujojo organo susidarymo pro
ga linkime Tarybai sėkmingai pa
kreipti mūsų sportinės reprezentaci
jos reikalą tremtyje tinkama linkme, 
nes jaučiamas nuolątlnis trūkumas 
tvarkančios Institucijos mus Jau skau
džiai yra nekartą palietęs. A.

Krepšinyje dar kartą 
įrodyta

Gruodžio 12-14 d. d. (vyko pabaltie- 
čių vyrų ir moterų tinklinio ir krep
šinio pirmenybės. Tai buvo, teisin
giau tariant, neoficialios, tarpvalstybi
nės rungtynės. Klek iš žaidimo teko 
spręsti, šioms varžyboms visos trys 
tautos nemaža ruošėsi ir dėjo visas 
pastangas jose tinkamai pasirodyt!.

Gruodžio 12 d. šią dieną Ir buvo 
pradėtos minimos žaidynės. Išsirikia
vus visų trijų tautų komandoms, Vyr. 
Krepšinio pirm. E. Vengianskas kvie
čia IRO atstovą atidaryti šias žaidy
nes. Po to, išsirikiavusias komandas 
sveikina visų trijų tautų 'atstovai, pa
linkėdami Joms sėkmės. Iš lietuvių 
pusės sveikinimo žodi tarė Kempteno 
Komiteto pirm. dr. Kaškells. Tuo ofi
cialioji dalis ir baigta. Tiesa, vienas 
„neskanus“ reikalas. Kyla klausimas, 
kodėl mūsų krepšininkai nedalyvavo 
bendrame atidarymo parade. Ar čia 
toks didelis musų vyrų kuklumas? 
Neatrodo. O gal asmeniškos ambici
jos?

Visi -žiūrovai su didžiausiu nekan
trumu laukia išbėgant mūsų šauniųjų 
vyrų .. . Bet deja . . . Rodos, mūsų 
vyrai turėtų bent vieną kartą paga
liau suprasti, kad tokiuose momen
tuose išėjimas t slkštę nėra tuščia re

klama, bet prisistatymas visiems žiū
rovams! Kodėl latviai ir estai gali 
išbėgti, o mūsiškiai — ne? Atrodo, 
kad sporto vadovybei pagaliau tektų 
padaryti žygių, kad panašūs (vykiai 
nesikartotų, ir bet kokiai ambicijai 
tokiose aplinkybėse ne vieta rodyti! 
Tikėsimės, kad mūsų vyrai ir vado
vybė atkreips l ši „reikaliuką“ tin
kamą dėmesį-

Varžybos pradedamos. Išbėga t aik
štę lietuvių ir estų tinklininkai. Lie
tuvą atstovavo Miniukas, Grajauskas, 
Ginčauskas, Bielskus, Radavičius ir 
Tunkys. Kaip ir buvo laukta, šios 
rungtynės baigėsi visiškai aiškia estų 
pergale 2:0 (15 : 8) (15 : 7). Mūsų vy
rai nepajėgė jiems rimtai pasiprie
šinti. šiose rungtynėse iš mūsiškių 
išsiskyrė Radavičius ir Tunkys. Liku
sieji savo uždavinius atliko gana 
blankiai.

Antrose rungtynėse mūsų tlnkllnln- 
kės skaudžiai prapylė latvėms (2 : 0) 
15 : 3 (15 : 0). Atvirai kalbant, stebint 
šias rungtynes kartais buvo (spūdis, 
kad mūsų moterys yra pirmą kartą 
aikštėje. Tai yra mums v'si.ms skau
di tiesa, bet tai yra faktas. Atrodo, 
kad tiek vyru, tiek moterų tinklinyje 
nuo latvių ir estų esame visa klasę 
atsilikę. Tai visa galima pataisyti tik 
darbu. Lietuvą atstovavo: Puzinaus- 
kienė. Dargytė. Baranauskaitė, Mlse- 
vlčiutė, Valiukaitė ir Vailokaitytė. 
Trečiasis vakaro susitikimas buvo vy
rų krepšinis tarp latvių ir estų, šias 
rungtynes aiškiai laimėjo latviai pa
sekme 65 : 39 (29 : 18). Šiose rungtynė
se latviai „ieškojo savęs", kitaip ta
riant. penketuko, kuris stotų t kovą 
su lietuviais. Atrodo, kad tas jiems 
pavyko, ir prieš lietuvius stos stip
riausioje savo sudėtyje.

Pirmoji diena atnešė lietuviams aiš
kius pralaimėjimus.

Gruošio 13 d. šios dienos pirmose 
rungtynėse susitinka vyrų tinklinyje 
Lietuva — Latvija. Sis susitikimas 
mūsiškiams vėl atnešė pralaimėjimą 
0:2 (1:15) 5:15. Jeigu kai kurie ne
pataisomi optimistai ir šiek tiek dau
giau tikėjosi, deja . . . mūsiškių žaidi
mas į jubs dėtų vilčių nepateisino, 
šiomis rungtynėmis tinklininkai savo 
kovas ir baigė, užimdami paskutinę 
vietą.

Antrasis susitikimas įvyko taip pat 
t’nklinyje tarp moterų Lietuva — Esti. 
Ja. Šiose rungtynėse teko nusileisti 
estėms 0:2 (2:15) 5:15. Vaizdas toks 
pat, kaip ir prieš latves. Per ištisas 
rungtynes lietuvės „padoriai" suko- 
vojo tik už vieną tašką, bet ir tas 
taškas buvo n-me sete pats paskuti
nis. Labai gaila! Mūsiškės žaidė to
kioje pat sudėtyje kaip ir prieš lat
ves, tik vietoj susižeidusios ranką Va
liukaitės — Tamulionienė. Kaip vyrai, 
taip ir moterys savo „pralaimėjimų 
ciklą“ tinklinyje baigė, užimdamos 
paskutiniąsias vietas.

Pati įdomiausia vakaro kova buvo 
vyrų krepšinyje Lietuva — Estija. Pa
galiau ir mes pradėsim „atsigriebti“ 
Žiūrovai šiltai priima išbėgančius l 
aikštę mūsiškius ir „spaudžia nyksti" 
mūsų pasisekimui. Teisėjams latviams 
— AisztraUts ir Justui — prisistato

komandos. Mūsiškių sudėtis: Norkus 
I, Lauraitis, Birutis, Gružauskas ir 
Grybauskas. Pačiose pirmose sekun- 
dėse jau „prakiūra" estų krepšys ir 
pradedamas kalti kapitalas, kuris 
rungtynėms pasibaigus, lentoje buvo 
gana maloniai atžymėtas 88 : 33 (51 : 16) 
Lietuvos naudai. Tai yra pasekmė, 
kuri labai aiškiai rodo mūsiškių pra- 
našamą.

Rungtynių pradžioje mūsiškių pa
diktuotos m’lžiniškos spartos estai 
nepajėgia sulėtinti nė per visą rung
tynių laiką. Atrodo, kad šiose rung

tynėse geriausiai buvo sužaistas I ket
virtis, ką byloja ir pati pasekmė 
28 :9. Žiūrovams buvo malonu, pa
malant visą eilę gražių paradų, ku
rių rezultatus estai „išsiima“ iš savo 
krepšio. Antrame ketvirtyje komandos 
sudėtis šiek tiek keičiama, tačiau 
bendras žaidimo lygis nuo ankstesnio 
beveik nesiskiria ir pasekmė I kėli
niui baigiantis — 51 : 16.

Trečiame- ketvirtyje vaizdas gana 
aiškiai pasikeičia ir čia estai turi pro
gos pasekmę šiek tiek sušvelninti, ir 
trečiasis ketvirtis, baigiamas 63:19. 
Ketvirtame — paskuVniame—ketvir
tyje vėl keičiasi mūsiškiai ir rezulta
tas ima kilti. Vėl užhurlamas toks 
pat tempas kaip I ir Ilketvirtyje ir 
vjsa eile efektingų metimų užbaigia
mos rungtynės prieš estus.

Lietuvai taškus pelnė: Norkus 1—9, 
Lauraitis — 10, Gružauskas — 23, Gry
bauskas — 18, Birutis — 16, Gailius —
1 ir Norkus II —11.

Šiomis rungtynėmis estai baigė ko
vas krepšinyje, iš kurių matyti, kad 
Jie, palyginti su latviais ir lietuviais, 
yra silpni. Jie šioj srityje ir užėmė 
atitinkamą — paskutinę vietą. Estų 
komandai trūksta visų pagrindinių 
privalumų ir. norėdami vytis lietu- 
v‘us ir latvius, turi labai stipriai pa
dirbėti. Šiuo susitikimu antroji žaidi
mų diena baigta.

Gruodžio 14 d. Šią dieną (vyko visų 
žaidynių finaliniai susitikimai. Visa 
popietė ir vakaras buvo praleistas 
audringoj nuotaikoj, stebint įvairias 
kovas.

Pirmasis susitikimas įvyko tarp Lat
vijos if Estijos moterų tinklinyje. 
Šias rungtynes po įtemptos kovos pel
nytai laimėjo latvės 2:0 (15:5) 15:6, 
tuo laimėdamos meisterio vardą.

Antrieji susitiko tinklinyje latvių 
ir estų vyrai. Čia žiūrovai gavo pasi
gėrėti europinės klasės žaidimu. Kova 
buvo nepaprastai audringa ir permai
ninga. Iki baigminio teisėjo švilpuko 
buvo dar neaiškus nugalėtojas. Tiek 
taktiškai tiek techniškai abi koman
dos buvo pasiruošę puikiai. Latviai, 
būdami, truputi laimingesni ir turė
dami daugiau kirtėjų, laimėjo š( susi
tikimą pasekme 2:1 (15 : 13) 4 : 15 
(15 : 13). išplėšdami iš estų 1947 m. J»a- 
baltiečių tinklinio meisterio vardą. 
Estų vyrai ir moters turėjo pasiten
kinti antrosiomis vietomis.
.Pagaliau atėjo eilė moterų krepši

niui. Draugiškose rungtynėse susitin
ka lietuvės prieš latves. Atvirai kal
bant, iš moterų nebuvo to tikėtasi, ką 
jos savo žaidimu parodė. Iki rungty
nių pabaigos latvėms buvo visiškai 
lygiavertis priešas. Tai buvo kova 
daugiau negu dramatiška. Ketvirto 
ketvirčio paskutinėse, sekundėse pa
sekmė keitėsi tiesiog kaleidoskopiškai. 
Galutinė rungtynių pasekmė 34:33 
(18:19) latvių naudai. Mūsiškės, jeigu 
sugebėjo taip r’mtai latvėms pasiprie
šinti, tai tik dėka savo milžiniškos 
enrgijos, kovos dvasios ir pasiryžimo.

Tačiau latvės tiek techniškai tiek 
taktiškai už mūsiškes buvo visiškai 
pranašesnės. Reikia manyti, kad mo
terys tiek tinklinyje tiek krepšinyje, 
gerokai padirbėję, sudarys rimtus ir 
pajėgius vienetus. Lietuvėms atsto
vavo ir taškus pelnė: Puzlnausklenė 
4, Misevičiūtė 6. Baranauskaitė 13,. 
Dargytė 8, Tunkūnaltė 0, Vailokaitytė
2 ir Clplijauskaitė 0.

Paskutinis vakaro susitikimas (vy
ko vyrų krepšinyje Lietuva — Latvi
ja. Galima sakyti, kad tai buvo lyg 
ir apvainikavimas visų pabaltiečlų 
varžybų. Šias rungtynes stebėjo dau
giau žiūrovų negu bet kada. Lietuvai 
atstovavo ir taškus pelnė Ncft-kus I — 
12, Lauraitis — 4, Gružauskas — 8, 
Birutis — 11, Grybauskas — 15. Gailius 
— 5. Andriulis II — 0.

Latvian YMCA — SC. Riessersee 
Blau-Weiss 5:5 (1:4. 1:0, 3:1)

Garmischas. šiuo numeriu prade
dame ciklą aprašymų mūsų specialaus 
korespondento p. Jonavičiaus apie 
Garmische (vykstančias slidžių, ledo 
ritulio ir kt. varžybas.

Garmischo Olimpiniame stadijone 
(vykęs Latvian YMCA debiutas su
traukė rekordini šių metų žiūrovų 
skaičių — apie 7000. Rungtynės buvo 
laukiamos su dideliu susidomėjimu, 
nes latvių pajėgumas čia visados bu
vo vertinamas. Latvių YMCA žaidė 
sekančios sudėties: vartuose — Arr- 
sons, gynikal —Vedejs ir"Blukis, I- 
mas puolimas — Kleinops, Konieckis 
ir Ritums, Il-ras puolimas — Veide, 
Norltis ir Zelmraugs. Trūko geriau
sio latvių žaidėjo Abele.

Žaidimas buvo labai gyvas ir grei
tas. Pirmame kėlinyje jautėsi latvių 
nervuotumas, o be to gynikal žaidė 
neužtikrintai, dėl ko Riessersee 7000 
žiūrovų raginami prispaudė latvius ir 
iš silės (mušė 4 įvarčius, du iš tų 
keturių dėl nedovanotinų Ansono 
klaidų. Antrame kėlinyje latviai žy
miai atsigavo ir žaidimas buvo visiš
kai atviras, kurio metu latvių Ko- 
nlecklul pavyko (mušti įvarti ir page-' 
rintl rezultatą iki 4:2. Pirmame kėli
nyje latvių įvarti (kirto Ritums. Tre
čiame kėlinyje latviai visiškai surado 
save ir demonstruodami puikų žaidi
mą -vienu Kleinops ir dviem Koniec- 
klo įvarčiais, patys gaudami tik vie
ną. baigė kėlinį 3:1 savo naudai.

Žaidimas, ypač iš vokiečių pusės 
neapsiėjo be šiurkštumų, dėl ko SC. 
Riessersee dažnai ža'dė tik su 5 o 
kartą net su 4 žaidėjais, nes tusijas 
buvo akylus ir baudomis (žaidėjų pa
šalinimu iš aikštės 2 minutėm) užkirto 
kelią didesniems nesusipratimams.

Šiaip geras ir užtikrintas latvių var
tininkas Ansons vakar buvo truputi 
išsibaškęs ir padarė porą klaidų, ku
rios latviams kainavo’ du (varčių. 
Bendrai reikia pasakyti, kad latviai 
pirmąjį egzaminą išlaikė ir reikia ti
kėtis, kad ateityje latvių pasirodymai 
Garmische arba kaip čia sakoma 
.mažosios tarpvalstybinės“ rungtynės 

bus dar labiau laukiamos ir gausiau 
lankomos Baigdamas noriu pastebėti, 
kad SC. Riessersee Blau-Weiss ko
mandoje žaidė 4 žaidėjai iš buvusios 
Vokietijos valstybinės rinktinės, bū
tent — Ecklnger, Jųnike. Ensner ir

Sausio pradžioje I Garmischą at
vyksta Norvegijos olimpinė rinktinė, 
kuri čia treniruosis St. Moritzo Olim- 
pijadai. Šiuo metu Garm'sche Jau 
treniruojasi Vengrijos, Austrijos ir 
Argentinos olimpinės rinktinės. Šios 
kelios eilutės Jau nusako, kad ši žie
ma Garmische bus nemažiau (domi, 
negu pati OHmpijada. ypač kad vis 
labiau ryškėja. Jog tradicinė „mažoji 
Olimpijada". (vykstanti po kiekvienų 
Olimpinių žaid'mų, tikrai bus Gar- 
misch-Partenklrchene.

Muenchenas. Lapkričio 2 9ir 30 d. d. 
Mlttenwaldo ukrainiečių iniciatyva, 
vietos krepšinio salėje (vyko krepši
nio turnyras. Jame dalyvavo: Dillin- 
geno lietuvių „Sakalas1", Muencheno 
„Gintaras“, Muencheno vokiečių 
..Bayern“ ir vietos ukrainiečių „Lew" 
krepšinio komandos.

Turnyro nugalėtojas — Muencheno 
lietuvių „Gintaro" sporto klubas su
rinkęs 6 taškus ir dramatiškoje ko
voje nugalėjęs turnyro favoritą Dil- 
lingeno „Sakalą" 33:30 (8:15), Muen
cheno vokiečių „Bayern1 *29:27 (18:10) 
ir vietos „Lew" 38:21 (17:11). Dillinge- 
no „Sakalas“ liko antroje vietoje 
suklupdamas prieš nepilnos sudėtlės 
žaidžianti „Gintarą“. „Gintaras": — 
Bandžius II. Danasas A., Salemonavi- 
cius Vyt., Martinkus. A., Zaikauskas 
J. ir Perkūnas J. VL-ls

Laiškas redakcijai
Pone Redaktoriau,

Nesusipratimam pašalinti būkit 
malonus pažymėti, kad „Žiburių" 
44 nr. str. „Tėvynės ir pavasario 
pasakos .poezija" (Aisčio knygos 
recenzija) yra ne mano, o lygiai 
ne mano ir jos mintys.

Prof. J. Brazaitis.

Rungtynės pradedamos gana didele 
sparta, tačiau mūsiškiams iš pat pra
džių „neslklijuoja“ ir eilė metimų ir 
derinių nepasiekia tikslo. Tuo tarpu 
latviai Jau veda net 12 : 6 savo nau-
dai. Pirmojo ketvirčio pabaigoje mū
sų vyrai jau pradeda „susirasti“, ta
čiau nepajėgia pilnai atsipalaiduoti 
nuo priešininkų. Antrame ketvirtyje 
mūsiškiai pradeda po truputi užval
dyti aikštę ir rezultatas palankus 
mums. Pirmasis kėlinys baigiamas jau 
su aiškia mūsų persvara 27 : 21.

Trečiojo ketvirčio pradžioj mūsiš
kiai vyrai pradeda kalti rezultatą, ta
čiau už baudas tenka Gružauskui 
apleisti aikštę ir bendras žaidimo ly
gis nuo to nukenčia, bet mūsiškiai 
nepasimeta ir taškų skirtumą išlaiko. 
Pabaigoje žaidimo įleidžiami ( aikštę 
„ilgieji“ latviai, tačiau pasekmės ne
sušvelnina ir rungtynės baigiamos 
55 : 45 (27 : 21). Visi mūsų žaidlkai savo 
uždavinius atliko gerai. Ne visiems 
tačiau vyko metimai. Žaidimo lygis 
nebuvo labai aukštas, nes abi koman
dos per daug gerai dengė savo prie
šininkus ir pats žaidimas buvo labai 
kietas. Rungtynių nuotaiką dažnai su
gadindavo labai keisti estų teisėjų 
sprendimai. Buvo (spūdis, kad šie tei
sėjai nepilnai susipažinę su naujomis 
krepšinio taisyklėmis. Jie savo užda
viniu? atliko prastai.

Bendrai Š(as žaidynes ręikla vertinti 
teigiamai. Džiugu, kad yra ir toliau 
palaikomas baltiečių bendradarbiavi
mas sporto’ srityje.

Tiek mūsiškėms moterims, tiek vy
rams tenka nuoširdžiai palinkėti ir 
toliau atitinkamai reprezentuoti mū
sų tautą tremtyje. P. M.

Pranešimai
■ „Aidų“ administracijos pranešimas

Jau išėjo „Aidų“ Nr. 9. Sis numeris 
yra paskutinis šiais metais, 1948 m. 
p.rmasis numeris išeina sausio mėn. 
gale. Maloniai prašome visus skaity
tojus ir platintojus pasistengti iki šių 
metų p'abaigos galutinai atsiskaitytu

Prenumeratą 1948 m. prašome siųsti 
tik už sausio mėn.

Administracija.

1948 m. sausio 18 d.. 9 vai. Hanau, 
a. M. Lamboystr. 84, stovykloje šau
kiamas lietuvių dantų gydytojų at
stovų (nuo 3—5 gydytojų viena ,atst.) 
suvažiavimas. Prašoma iki sausio 
mėn. 15 d. pranešti rengimo komisijai, 
Hanau a. M. Litaulsches Lager, K-to 
raštinėn (7a — namas) kas atvyks ( 
suvažiavimą, o atvykus ten pat regi
struotis. Nakvyne, kava bei sriuba 
dalyvės bus aprūpintos, o kitą maistą 
prašom atsivežti. Atvykusios galės 
gauti sau ir atstovaujamoms cole- 
gėms specialius pažymėjimus prie di
plomų anglų kalba, todėl atvyksan- 
čios pasižymėkite savo coleglų asme
nines žinias: gimimo datas bei vietas 
ir tikslias datas, kada Lietuvos uni
versitetai yra pripažinę dantų gyd. 
teises, išdavę diplomus bei liudijimus.

Iniciatorės.

Ieškoma iš bet kurios zonos lietu
vių šeima, kuri sutiktų įdukrinti 1 
metų 8' mėn. mergaitę. Mergaitė yra 
sveika ir sveikų tėvų, bet dėl susi
dėjusių aplinkybių likusi be globos.

Įdukrinimo formalumams sutvar
kyti tarpininkaus IRO.

Suinteresuoti tesikreipia l LTB ko
mitetą. (20b) Watenstedt (Uber Leben- 
stedt) Braunschweig, Wohnheim 2/3.

Elena ŠIMKIENĖ, turinti giminiu 
Švedijoj, prašoma skubiai pranešti 
savo adresą Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Vyr. Valdybai. (14b) Reutlingen, Le- 
derstr. 94

Jei kas žino ką nors apie Joną Vai
čiulį iš Meškinės k., Naumiesčio. Tau
ragės apsk., prašome pranešti Lie
tuvių Komitetui Augsburg-Hochfeld 
DP Camp. Vaičiulį gestapo suėmė 
1944. VII. 1d.

Filatelistai
Parduodu pašto ženklų albumus 

26X19 cm 
19X14 cm

(vairius pašto ženklus, DP ženklus ir 
blokus. Rašyti vokiškai ar rusiškai 
šiuo adresu: August Pensą, Augsburg- 
Hochfeld, v.-Richthofen-Str. 12—6.

Naujas matematikos vadovėlis
Pranešame, kad Stades lietuvių sto

vyklos švietimo Skyrius visai baigia 
spausdinti Br. Ketarausko „Diferen- 
cijalinio ir integralinio skaičiavimo 
pagrindus“ mokslo reikalams. Mo
kyklos ir pavieniai asmenys, norin
tieji šią knygą įsigyti, teužsisako no
rimą knygų skaičių, prisiųsdami už 
knygą po 18 (aštuoniolika) RM., nes 
yra spausdinamas nedidelis egzemp
liorių skaičius. Užsakymus siųsti šiuo 
adresu: (24a) Stade Elbe Lithuanian 
Camp, Pulverweg.

Pagalvokit kol dar nevėlu!
Juk ne visi ( šiaurės Ameriką pa

teksit. Pietų Amerikoje yra vartoja
ma ispanų kalba. Todėh jau dabar 
pradėkite mokytis ispaniškai namuo
se, patogiu Ir lengvu būdu. Jau penk
tas mėnuo kai sėkmingai vyksta ispa
nų kalbos už akių dėstymo kursai. 
Dar galite gauti ir pirmąsias pamo
kas. kurios yra siunčiamos ir išp’rk- 
tinai už vieną mėn. RM. 52,— Rašy
kite: E. Jovaišas 14b Bad Mergent- 
heim. Postfach 34.

Paieškojimai
Ona MALINAUSKAITĖ, gyl. Dorm- 

stadt b. Ulm (Donau), prašo atsiliepti 
Budri Vali.
Feliksas LASKYS, gyvenęs Kaune, 
Aleksote, pa.eško giminių ir pažįsta
mų Adresas: Rue Branche 360 Aus 
Liege, Belgique.

Brunon Urban. Polska, miasto Zlo- 
ciniec, pow. Drawski. UI. Czaplinlec- 
ka Nr. 11. ieško Marytės Urbonaitės 
ir švogerio Jono Vitkaus.

Amerikos lietuvė Apolonija Zdana- 
, vičiūtė ieško savo tėvo Petro Zdana
vičiaus iš Bač’ų km., Eržvilko valsč., 
Tauragės apskr. Rašyti B. Ignatavi
čiui 13b Haunstetten b. .Augsburg, 
Flachstr. 30-1.

Jonas Solovjas Leg. N. 26751 2 Com- 
pagnie S. P. 53341 B. P. M. 406 T.O.E. 
France, prašo atsiliepti brolius Alek
sandrą, kurię buvo Berlyne sulaiky
tas. ir Vladą’ Solavjavus, taip pat ir 
gimines. Tapilė Petronytė - Buikaus- 
kienė, dabar gyv. 29 Woodland st., 
Manchester, Coni}., USJA., kilusi iš 
Cereškių km.. Balnikų parap., Ul- 
mergės apskr. ir jos vyras Mykolas 
Bulkauskas, kilęs iš Leipalingio pa
rap.. Savalkų gub., ieško giminių ir 
pažįstamų gyvenančių tremtyje.' Ra
šyti: Vacys Ilgūnas (13a) Eichstaett- 
Wasserzell 1135.
Hi m lUna Sudonikė-KarpuŠkienėvda- 

U.ar gyv. 92 Woodland st„ Manches
ter, Conn.. USA., kilusi DFžidikiš
kių km., Žiežmarių parap.. Vilniaus 

,gub., ieško giminių ir pažįstamų, gyv.

tremtyje, ypač Sodonių šeimos, Llt- 
vinskų ir Vidauskų iš Kaung gub. ir 
Basčių iš Suvalkų gub. Pranešti: Va
cys Ilgūnas (13a) Eichstaett-Wasser- 
zell 35.

Amerikos lietuvis ieško dr. Graslū- 
no Antano ir Serapino (vardas neži
nomas) Pranešti „Žiburių“ redakcijai 
Augsburg-Hochfeld DP Baltic Camp.

Liudas Liutkus. Emilienstr. 26, Det- 
mold-Lippe, ieško Leono Dobkevičiaus 
gyvenusio Berline.

Mrs. Mary Machulaltis — Marija 
Chmeliauskaitė iš Alytaus apsk. Stak
liškių miestelio, dabar gyv. Box 642. 
730 Main Street Jorest City, Pa. North 
Amerika, ieško giminių ir pažįstamų 
iš Alytaus apskr., Stakliškių miestelio.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL'io, ieško 

sekančių asmenų: .
BARKAUSKAS Leon, gim. 1926, iš 

Brandenburg Havel;
BARAKAUSKINJA Stefania, gim. 1910, 

iš Berlin;
GRAWER Peter, gim. 5. 4. 1915;
JAROSKY Ren wen, gim. 1920, iš Be

tygalos — Volkovisk:;
JAZENAWICHUS Johann;
JAZEIAWICHUS Irene,. iš Aachen;

. JAZENAWICHUS Alfred, iš Aachen; 
JAZENAWICHUS SuleUa. iš Aach'ėn; 
ŠIRVINŠKAITE Valeria, gtm.iH. 8.

1925? to Memėl; v. .’
SIRVIQ-, Jqno, gim. 1903. . .. .
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J. Butėnas

Geros valios ar kompromisu taika?
Kaip liudija buvęs prancūzų 

ambasadorius Vatikane Franęois 
Charles Roux, Popiežius Pijus XI 
aštrokai suniekinęs diplomatus, 
kurie po 1938 m. Mūncheno susi
tarimo jam pasidžiaugę dėl tai
kos išgelbėjimo. „Ką ir kalbėti, 
graži taika, padaryta už silpnes
niojo nugaros ir dargi jo sąskai
ta“, su aiškia ironija pasakęs 
anuometinis Popiežius.

Pasirodo, Bažnyčios galva ka
lėdinį taikos ir ramybės linkė
jimą interpretuoja kiek kitaip 
negu modernieji diplomatai. J. F. 
Dulles JTO Visumoj taikliai pas
tebėjo, kad jei Molotovas būtų 
gyvenęs bibliniais laikais, jis bū
tų pareiškęs veto ir prieš Mozės 
parsineštuosius nuo kalno dešim
tį Dievo įsakymų. Nemažiau tik
ra, kad ir demokratiniai mūsų 
gadynės politikai aną tyliąją nak
tį suskambėjusią angelų giesmę 
šiandien „tobulina“, skelbdami 
kompromisiniais susitarimais pa
grįstą taiką, nors geros valios 
žmonėms ji tereikštų kapo ramy
bę. Vyrai, kurie šiandien sėdi 
prie konferencijų stalo, būtų ieš
koję „abiem šalim priimtinos for
mulės“ ir su prekiautojais, ku
riems Kristus paėmė botagą ir 
juos be ceremonijų išvijo iš šven
tyklos.

Paskutiniais šių metų mėnesi
ais JTO gavo kalėtą dokumentų, 
kurie esmėj liečia taikos pagrin
dų problemą. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir vi
sų trijų Baltijos tautų atstovai 
dviem memorandumais atkreipė 
aukščiausiojo tarptautinio areo
pago dėmesį į nusikaltėlišką tų 
tautų naikinimą. American Fe
deration of Labor, didžiulė JAV 
prof, sąjungų konfederacija, aps
kundė Jungtinėms Tautoms so
vietinę darbo vergiją. Sako, kad 
pastarąjį skundą JTO ekonominė 
ir socialinė taryba įtrauksianti į 
savo darbų eilę ir pradėsianti 
svarstyti 1948 m. vasario 2 d. Ta
čiau tai dar netikra. Ir Baltijos 
tautų šauksmas šįsyk nebenuėjo 
nesvarstytas į JTO archyvus kaip 
pernykštis VLIKO memorandu
mas tuo pačiu klausimu. Jei išsi
pildys „New York Times'ę žo
džiai, mūsų tautų naikinimo bylą 
imsianti tyrinėti vad. Mažoji Vi
suma. Tačiau geros valios taika 
dar neskuba į mūsų žemę. Prieš
kalėdiniai didžiųjų demokratijų 
laikraščiai, sutelkę jau gal pas
kutinius optimizmo likučius, dar 
guodėsi sulauksią stebuklo — 
abiem šalim priimtino kompro
miso tais klausimais, kurie liečia 
gyvybinius didžiųjų interesus. 
Jeigu toks stebuklas įvyktų, mūsų 
bylos demokratijoms vėl pasida
rytų nebepatogios, ir vėl turėtu
me tokią pat „praktišką“ kom
promisų taiką kaip anoji, kurią 
atsisakė pripažinti Pijus XI. Ta
da gi, atsimenam, jau po metų 
žiauriu būdu paaiškėjo, kad toji 
taika buvo ne tik gėdinga, bet ir 
baisiai nepraktiška.

Viename iš paskutinių nume
rių „New York Herald Tribūne“ 
vedamajame rašė: „Londono 
konferencija nenulems taikos ar 
kraujo praliejimo; pastarasis ir 
blogiausiu atveju tedunkso kaip 
tolimas pavojus. Ji tenulems, ar 
politinė kova bus išlyginta kokiu 
kompromisu, ar ji eis ir toliau, ir 
mes įžengsim į naują neramų ir 
sunkų metą, kuris savo ruožtu 
jau gali susidurti su karo pro
blema. Bet šiandien karo proble
mos nėra.“ Dar nespėjom už
miršti, kad ir 1938 m. rudenį ka
ras, atsakingų vyrų tikinimu, te- 

dunksojo „tolimu pavojum“. 
Chamberlainas, sugrįžęs iš Hit
lerio, Croydono aerodrome rodė 
miniai kompromisinį susitarimą 
del Čekoslovakijos ir žadėjo tai
ką dvidešimčiai metų. Ji neišlai
kė nė metų. Gal tą falšyvą pra
našystę prisiminęs „New York He
rald Tribūne“ minėtame straips
nyje sus:griebia: „Ar dabartinė 
padėtis išvirs į karą, ar ne, yra 
klausimas, kurio negali- apspręsti 
nūdienės konferencijos ir į kurį 
atsakymo neįmanoma išprana
šauti pagal šiandien žinomus 
veiksnius.“

Blogiausia, kad kažkaip nelai
mingai iškraipomas pats tų veiks
nių pažinimas.

Britų „Daily Mail“ korespon
dentas Londono konferencijoj 
Wilson Broadbent informuoja, 
jog kompetentingi tos pačios kon
ferencijos šaltiniai jam paaiški
nę, — ir visa derybų eiga tai pat
virtina, — kad sovietai neprileis 
prie susitarimo dėl Vokietijos ir 
lauks metus ar ilgiau, kad pama
tytų, kas išeis iš Europos atsiga
vimo kampanijos ir iš JAV pa
galbos. Sovietai esą įsitikinę, kad 
JAV pagalba pasivėlins, kad ji 
bus nepakankama ir neveiksmin
ga dėl nuolatinio kainų kilimo 
pačiose JAV ir kad Europoj di-
dės chaosas. Apie 1949-sius me
tus padėtis jau būsianti tokia, 
kad sovietai iš tų demokratijų 
jau lengvai gausią tai, ko dabar 
jiems jokiu būdu nenori duoti.

Tie jų apskaičiavimai stipriai 
pagrįsti. Jei tikėsim „France 
Press“, jau vien tas nenusisekęs 
streikas Prancūzijos ūkiui pa
daręs apie 100 milijardų frankų

Estų žvejų laivelis kuriuo per U dienas grupė estų DP plaukė per Atimta 
I Ameriką.

Winstonas Churchillis, kuriam S. m. lapkričio mėn. 30 d. suėjo 73 metai. Šiuo metu Jis atostogauja Maroke

nuostolių. Tai nauja stambi spra
ga, kurią turės užkimšti ameri
kiečių pagalba. Jei taip ir toliau 
eis, ir tai nevien Prancūzijoj, bet, 
pav., ir Italijoj ir mutatis mu
tandis Vokietijoj, sovietai turi 
didelius šansus tikėti, kad kom
promisais nutęsę ligi 1949 m. jie 
iš Vakarų tikrai išspaus visa, ko 
tik norės.'

Taip 1938 m. galvojo ir Hitleris, 
kuris, pasirašydamas su Cham- 
berlainu „taiką 20-čiai metų“, jau 
rezgė planus 1939 m. rugpjūčio 
m. paKtui su Stalinu. 1939 m. ru
denį jis -tikrai turėjo tokius ko- 
zyrius, kokių dar neturėjo Mūn- 
cheno susitarimo metu.

Bet 1939 m. rudenį Vakarų de
mokratijos,’ kad ir daug žiaures
nei padėty kaip prieš metus, vis 
dėlto atsisakė kapituliuoti ir sto
jo, jų pačių vėlesniu prisipažini
mu, beviltiškon kovon „dėl tei
singos taikos“, kuri būtų verta 
geros valios žmonių.

O šiandien ir vėl įsipainiojo 
pražūtingose kompromisų iliuzi
jose.

APIE 1000 DP IŠ USA ZONOS 
IŠVYKO Į ANGLIJĄ

Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos Paruošiamoji Komisija iš 
Heidelbergo praneša, kad šio mėn. 
4 d. iš Mūncheno ir šio mėn. 5 d. 
iš Ambergo išvyko du DP trans
portai į Angliją. Šie du transpor
tai sudaro 300 moterų ir 100 vyrų.

Anglijon atvykę vyrai dirbs 
kaip paprasti darbininkai, o mo
terys namų ruošos darbus arba 
kaip sanitarės.

Pagal naująjį įkurdinimo planą, 
kuris pradėtas vykdyti tik prieš 
vieną mėnesį, Anglijoje apgyven
dinti 995 išvietintieji asmens.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
šis „Žiburių" numeris yra pas

kutinis šiais metais. Kitas numeris 
išeis 1948 m. sausio 3. d. š i o p a - 
didinto numerio kaina 
R M. 2.—.

Maloniai prašome visus skaity
tojus ir platintojus galutinai at
siskaityti už 1947 metus.

Sekančiais metais laikraštį siu
sime tik tiems, kurie bus pilnai 
atsiskaitę.

Pavieniai skaitytojai, norį lai
kraštį skaityti ir 1948 m„ prašomi 
pinigus už penkis numerius at
siųsti iš anksto. Pabrėžiame, kad 
ilgesniam laikui prenumeratos 
nepriimame. Atsiuntusiems dau

„Mes neteksime to, ko 
mes siekiame—laisvės"

JAV turinčios nebesiųsti jokių 
mašinų ir jokių žaliavų Rusijai, 
nes „visa tai virs karo mašinos 
dalimi", pareiškė Horold E. Stas
sen, respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus. Rusija, kaip jis 
savo radio kalboje pabrėžė, „aiš
kiai mėgina sutrukdyti Europos 
atstatymų".

Per 1947 m. JAV pasiuntė Rusi
jai elektrinių įrengimų ir aparatų 
daugiau, negu Britanijai ir Pran
cūzijai kartu.

Po savo radio kalbos, kalbėda
mas apie streikus Prancūzijoje ir 
Italijoje, StasŠen nurodė, kad jie 
esą Rusijos griaunamosios takti
kos dalis.

Stassen laikąs Rusiją ir Jugosla
viją vieninteliais Europos kraštais, 
kuriuose laikosi socialistinis ūkis.

Toliau kandidatas į prezidentus, 
pareiškęs, kad jis niekad nebuvęs 
priešingas padėti Prancūzijai ir 
kitiems Europos kraštams, pridūrė: 
„Bet jei mūsų parama bus panau
dota susocialinimui ir centraliza
cijai didinti, mes neteksime to, ko 
mes siekiame-laisvės". (NYHT, 47. 
12. 10) 

giau negu už penkis numerius, 
įvairiais eventualiais atsitikimais 
jokios atsakomybės nesiimame. 
Tolimesnes užsiprenumeravimo są
lygas pranešime antroje sausio 
mėn. pusėje.

Tos pačios sąlygos taikomos ir 
užsienio prenumeratoriams. Dar 
kartą primename, kad Anglijoje 
yra įsteigta „žiburių" astovybė, 
kuri ten gyvenančius tautiečius 
tiesioginiai laikraščiu aprūpins.

Atstovo adresas yra šis: Jus
tas Punkris, Full Sutton 
Hostel Staff Stamford 
Bridge, Near York, Eng
land. Administracija.
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