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ir valstybei taip reikšmingų sukaktuvių proga, LTB Vyr.

Mūsų pasiuntiniai, sutartinai su aukščiausiais politiniais 
stengiasi mūsų laisvės klausimą išjudinti. Jų pastangos 
ir nors ir lėtu žingsniu, artėjame į tikslą — Tėvynės iš-

Pasaulio Lietuviams
Tvirtas lietuvių tautos pasiryžimas ir palankios tarptautinės sąlygos prieš 
30 metų atkūrė nepriklausomą Lietuvą.
Lietuvių tauta buvo jau pasiruošusi savitam gyvenimui, kai su pirmuoju 
pasauliniu karu sugriuvo Lietuvos laisvę varžęs Rytų kolosas. „Aušros“ pa
žadinta, knygnešių platinta susipratimo dvasia buvo apėmus visą tautą ir 
sutelkus ją organizuotai kovai. Sulig pirmuoju laisvo apsisprendimo ženklu 
visa tauta su entuziazmu stojo lemiamai kovoti už nepriklausomą Lietuvą. 
Ir ši jos valia buvo deklaruota Lietuvos Tarybos aktu 1918 m. vasario 
16 dieną. —
Neužteko deklaruoti. Iš rytų, ir pietų, ir vakarų kaimynai buvd pasišokę už
gesinti atgimusios valstybės žibintą. Reikėjo nuosavu krauju aplaistyti atgi
musios valstybės ribas ir tik tada Lietuva buvo pripažinta kitų valstybių ir 
priimta į Tautų Sąjungos šeimą. Tegul amžiams bus gerbiamas vardas sa
vanorio, sudėjusio didžiąją auką Tėvynei!
Po herojinių kovų atėjo energingas valstybės organizavimo ir kūrybos lai
kas, ir jis atskleidė valstybės pajėgumą iš karto atsistoti tarp kitų valstybių 
ant pačių teisingųjų tarptautinio bendravimo pagrindų — ant teisės, taikos, 
neutralumo pagrindų. O valstybės viduje šis laikotarpis parodė tautos tvir
tus nusiteikimus ir sugebėjimus nepalyginamu tempu kurti kultūrinę ir 
ūkinę pažangą. Tegul bus su meile minimas ir mažiausias iš mažiausiųjų 
tautoje, kuris su visa širdim atliko savo kultūrinį ir ūkinį uždavinį.
Jeigu lietuvių tauta ne visose srityse savo kūryba spėjo įeiti į tarptautinių 
laimėjimų lobyną ir užimti jame deramą vietą, tai ne jos kaltė. Jos geriau
sias pastangas sunaikino tamsioji dvejopo totallzmo audra, apsiaubusi visos 
Europos dangų, sulaužiusi tarpusavio sutartis, tarptautinę ir įgimtąją teisę, 
žmogų ir tautą pavertusi preke. Piktasis rytų totalizmas tebešėlsta, nesus
tabdomas, nesudraudžiamas. Jis užgniaužė ne tik Lietuvos valstybės veiki
mą, bet jis tebenaikina dešimtimis tūkstančių mūsų brolių ir seserų tėvy
nėje ir ištrėmime tyruose. Jis tiesia nagus į tremtinius. Sutelkime savo min
tis su giliu liūdesiu prie persekiojamų tėvynės kaimuose, miestuose, miš
kuose, prie nekaltų aukų Urale, Sibire, Ledinuotojo vandenyno tundrose, jų 
bevardžių miestų kapinynuose.
Trisdešimtąsias Vasario 16 dienos metines švenčiame dar labai niūriomis 
aplinkybėmis. Bet... mainos rūbas margo svieto! Demokratija jau kyla prieš 
tirono viešpatavimą. Laisvei atgauti būtinos sąlygos ateis. Jos jau regimai 
artėja. Pataikavimų laikai jau baigės. Supratimas, kur yra tautų ir žmonių 
vergijos šaltinis, kur yra karo kurstytojų židinys, visuotinai auga. Ryšium 
su tuo stiprėja bei garsėja ir pasmerkimas Lietuvos aneksijai, kurios nuo pat 
pradžių nepripažino nei Jungtinės Amerikos Valstybės, nei Didžioji Brita
nija. Mūsų jėgos turi būti paruoštos ir į akciją įjungtos. Įjungtos kiekvieno 
ir visų organizuotai. Visi ir kiekvienas turime jautrinti pasaulio sąžinę, su
rasti naujų Lietuvai draugų ir jos laisvei riterių.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 30-jų metinių dieną Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi į visus lietuvius, esan
čius pavergtoje Tėvynėje ir išblaškytus pasaulyje: nenustokite vilties ir . 
ryžtumo, vieningai rikiuokitės Lietuvos išlaisvinimo kovai!
Broliai ir sesės, pavergtoje Tėvynėje, jus siaubianti naktis ne be aušros. Jū
sų kovos ir kančios yra Lietuvos prisikėlimo laidas. Ištvermės ir vilties! 
O kad mūsų visų kovojančių jausmus, pastangas ir darbus patirtų bro
liai šiaurėn išvaryti! Gal stipresne viltimi pragiedrėtų širdis ir jiems, kan
čios auką kenčiantiems!
Užjūrio broliai, jūsų duoklė didžiulė ir jūsų pastangos stiprėja. Jūsų jau at
liktieji darbai įpareigoja įtempti jėgas ir suglausti eiles lemiamiesiem veiks
mam. Jūsų daliai tenka ne tik politinė kova, bet ir tremtinių išgelbėjimas- 
ateities Lietuvai.
Broliai tremtiniai, kurie jau suradot naują laikinį prieglobstį — laimingai 
įsikurkite, pasijauskit, nors ir veido prakaite, atgavę žmogaus vardą! Sau
gokit savo tėvų kalbą ir tradicijas, lead sugrąžintumėt laikui atėjus į tėvynę. 
Tebekenčią tremties vargą ir nežinią broliai, dar kantrybės! Nepalūžkite, 
ištverkite!
Pasauliniu mastu aktyvėjanti demokratinė srovė veda tautas į santykiavimą, 
pagrįstą teise ir teisingumu. Ji grąžins ir Lietuvai laisvės dienas. Ji parves 
išblaškytuosius tautos sūnus ir dukras į tėvų žemę.
Vardan Lietuvos su nauju pasiryžimu į teisingą kovą!

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
Tremtyje, 1948 m. vasario 16-ąją — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo 30-jų metinių — dieną.

„Salvam fac Rempublicam nostram, Domine66
Kada gi labiau dera prisiminti šituos maldos už Tėvynę žodžius, jei ne šian
dien, kai mes (nors ir tremtyje) norime pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, 16 Vasario dieną.
Ta diena juk primena mums, kaip mes pro plevėsuojančias Lietuvos vėlia
vas žygiavome ir rinkomės į mūsų Dievnamius padėkoti Visagaliai už atgautą 
laisvę, pasimelsti už Tėvynę, kaip mes ten klausėmės didingų vargonų gar
sų, mūsų chorų giedojimo, reiškėme savo dėkingumo jausmus griaudžiais 
„Te Deum Laudamus“ žodžiais, o mūsų bokštų varpai gaudė iškilmingai ir 
siuntė oro bangomis žinią apie mūsų dėkingumo maldą į visas puses.
Kiekvieno Lietuvio Kataliko širdis tuomet gyviau plakė kai tarp kitų mal
dos žodžių jis kartojo: Gelbėk ir saugok mūsų Tėvynę, Lietuvą, 

Šiandien mums tenka liūdėti, kad mūsų Tėvynė nebelaisva, kad daug mūsų 
pačių, Jos sūnų ir dukterų, esame išblaškyti ko ne visame pasaulyje. • 
Ar mūsų dėkingumas Dievui už atgautą laisvę nebuvo nuoširdus, ar mūsų 
maldos už Tėvynę nebuvo geros, ar jos nebuvo vertos išklausyti? . . . 
Dievas tai žino. Tebūna šventa Jo valia.
Dievas, bausdamas jų pačių rankomis ir ginklais dvi dideles ir galingas 
tautas, kurios, paniekinusios visus dieviškus ir žmogiškus įstatymus, pakėlė 
maištą prieš Visagalį — leido, kad karo sumišimų ir nelaimių paliestųjų 
tarpe atsirastų ir mūsų maža Tėvynė ir mes patys.
Dievas, kurs yra sutvėręs žmogų, kurs skyrė tautoms vietą čia žemėje, yra 
paskyręs ir mums, jei ir nedidelę, bet mums brangią dalelę. Jo Apvaizda 
valdo visus, didelius ir mažus.- Ji visą sutvarkys.
Pasitikėkime Viešpačiu. Jis gailestingas ir Jo gailestingumas amžinas.
Bet reikia būti, to gailestingumo vertiems.
Mūsų protas, mūsų širdis mums sako, kad ir šiandien geriau negalime pa
gerbti savo Tėvynės, kaip širdingai pasimelsdami už ją, kaip nuolankiai pra
šydami, kad Jis savo visagalybe gelbėtų ir saugotų ir globotų tą mūsų žemiš
kąją Tėvynę, per kurią eidami turime pasiekti taip pat amžinąją. 
Melskimės su viltimi, kad galėtume sakyti: Tavimi Viešpatie pasitikėjau — 
tenebūsiu sugėdintas per amžius.
Paveskime ypatingu būdu Tėvynę ir savo vargus mūsų Dieviškąjam Išga
nytojui. Šaukimės į tą meilę, kuria Jis mylėjo savuosius ir sakykime: 
Švenčiausioji Jė.zaus Širdie, pasigailėk mūsų.
Šaukimės pagalbos mūsų Gailestingosios Motinos ir Valdovės, Meiliausios 
Jėzaus Motinos Marijos:
Nekalčiau si oji Marijos Širdie, užtarykie mus.

Juozapas Skvireckas Kauno Arkivyskupas

Lietuviai Tremtiniai!
Švenčiame naujųjų laikų lietuvių tautos reikšmingiausią įvykį trisdešim
ties metų Nepriklausomos Lietuvos, mūsų brangios Tėvynės, sukaktuves. 
Dar gerai prisimename, kaip mūsų tauta, niekinta ir naikinta pavergėjų, 
mūsų kovotojų pasiryžimo ir aukų dėka, nusikratė svetimo jungo ir įžengė 
po šimtmečio priespaudos į laisvųjų tautų eiles, tapo tautų bendruomenės 
pilnateisiu nariu. Mes žinome, kad laisvę, iškovojo mūsų tautos ryžtingos 
dukros ir sūnūs, su pasiaukojimu kovodami protu ir ginklu. Šiandien len
kiame prieš juos galvas ir kartu įsipareigojame sekti jų pėdomis.
Mus likimas išbloškė iš mylimo tėvų krašto. Esame klajokliai, benamiai, o 
mūsų tėvynėje likusieji broliai ir sesės tapo raudonojo imperializmo ver
gais — jie persekiojami, tremiami ir žudomi. Nors mūsų dalia sunki ir 
dangus tamsus, mums nusiminti nėra pagrindo. Tikra, kad pasaulio galybės 
mums padarytos skriaudos nesankcionuoja. Lietuvos okupacija nėra ir ne
bus pripažinta. Jau pasaulio forumas ir nesužalota sąžinė atidarė ausis 
mūsų šauksmui, 
organais, visiaip 
jau davė vaisių, 
laisvinimą.
Šių mūsų tautai „ ___ „ ... .. .. ____ - _ .
Komitetas, bendruomenės rinktas reprezentantas, kreipiasi į bendruome
nės organus, padalinius ir narius ir dėkoja visiems tremtiniams ir tautie
čiams Vokietijoje ir visuose pasaulio kraštuose už darbą ir pasiaukojimą, 
besirūpinant Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos interesais. Nenuleiskime 
rankų! Mes esame kariai laisvės kovoje; mes norime ir turime tą kovą 
laimėti. Toje kovoje turime būti vieningi, jai skirti visas jėgas, nesigailėti 
didžiausių aukų.
Mūsų tautiečiams, atsisveikinantiems su mūsų bendruomene ir įsikurian- 
tiems kituose kraštuose, linkime ir prašome su savimi vežtis tvirtą viltį 
šviesios Lietuvos ateities, o taip pat tvirtą pasiryžimą garbingai atstovauti 
savo tautai ir valstybei. Kiekvienas tautietis svetimame krašte yra savo 
krašto ir tautos reprezentantas, nes iš jo elgimosi kiti vertina mus visus. 
Kas nenori būti savo tautos kenkėjas, tas visur ir visuomet atsimins, kad 
jis, būdamas mūsų bendros laisvės kovos dalyvis, turi garbingai atlikti sa
vo pareigas.
Mes kreipiamės į visus išsklaidytus bendruomenės narius ir prašome nie
kad nenutraukti ryšių su lietuvių bendruomene. Nepamirškite, kad Tėvynei 
kiekvienas tautos sūnus ir dukra yra ir bus reikalingi.
Savo čia gyvenantiems likimo broliams ir sesėms linkime nepabūgti visų 
nemalonumų ir vargų, išlikti patvariems ir nepamesti vilties. Sunkus gyve
nimas ir nenormalios sąlygos stumia mus į neviltį. Atsiminkime, kad esame 
nelaimėn patekusio laivo įgula, ir kad greičiau išsigelbėsime, jei būsime 
ramūs, patvarūs ir drausmingi. Rikiuokimės ir susiklausykime! Kiekvienas 

’ sąžiningai atlikime savo pareigas ir remkime bendruomenės organų darbą.
Būkime budrūs, nes mūsų priešas ir nesnaudžia. Jo agentai stengiasi ardyti 
mūsų vieningumą ir mus diskredituoti pasaulio akyse. Kas pasiduoda jų 
viliojimams, pasitarnauja priešui ir negali būti laikomas mūsų kovos ben
druomenės nariu.
Savo Tėvynėje vargstančius brolius ir seses, kurie negali švęsti šių mums 
brangių sukaktuvių, su skaudančia širdimi užjaučiame ir tvirtai tikime, kad 
pasaulis išklausys jų šauksmą ir išlaisvins iš bolševikinės vergijos.
Susikaupkime! Melskime Viešpatį, kad teiktų mums jėgos ir patvarumo vi
siems bandymams pakelti, mūsų tautos žūtbūtinei kovai laimėti ir laimingai 
grižti į šventą mūsų tėvų žemę — Laisvą Lietuvą!
Hanau, 1948 m. Vasario mėn. XXX-tų. Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių dieną. LTB Vyriausiasis Komitetas.
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TAUTU APSISPRENDIMO TEISĖ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

DR. A. GRYBAS

laikotarpy, kai į vokiečius — į vo
kiečius kaip į nacionalinį viene
tą — kreipėsi vienas iš didžiųjų 
vad. idealizmo šulų Fichte savo 
„Reden an die Deutsche Nation". 
Tai buvo apeliacija į vokiečių tau
tinę savigarbą akyvaizdoje Na
poleono išmaišyto ir sujaukto Vo
kietijos veido. Nuo šito momento 
Europa įeina į nacionalinių sąjū
džių laikus.

Tiesa, ypač nuo 19 a. vidurio 
daug kur kartų iškyla ir socia
linis momentas, tačiau, išskyrus 
grynai internacionalistinių tenden
cijų kraštutinius marksistinius są
jūdžius, tautinis momentas visada 
stovi centre. Šiuo principu remian
tis buvo vedamos Balkanų tautų 
išlaisvinimo kovos, jis veikė iš
sivaduojant Belgijai, jo tarnas bu
vo Italijos kūrėjas Cavouras ir 
Prūsų* geležinis kancleris Bis- 
marckas, kūrėjas kaizerinio reicho.* 
Šitas principas gaivino taip pat 
pavergtąsias tautas, kėlė jų susi
pratimą ir traukė jas į kovą. Taip, 
pav., atkuto čekai, lenkai, ukrai
niečiai, visa eilė kitų tautų, o pa
galiau ir lietuviai. Ne kieno kito, 
bet kaip tik šios nacionalinių są
jūdžių epochos apraiška buvo (ir 
dabar dar ne miręs) vad. slavo- 
filų sąjūdis. Jei 18 a. gale savo 
teisių pareikalavo žmogus, tai 19 a. 
juo toliau, tuo garsiau jų reika
lauja tauta. 20 am. pradžioje tai 
jau pripažintas principas, o Pir
mojo Pasaulinio karo metu jis įve
damas ir į tarptautines deklaraci
jas — pasidaro aksiominė tarptau
tinės teisės norma.

Ar tai atsitiktinumas, ar tokia 
jau JAV pasaulinė misija, kad ir 
šį principą, brandintą viso pasau
lio, o ypač visos Europos, į tarp
tautines deklaracijas įrašė vėl 
lamerikietis — Wilsonas.

Kai 1917 m. balandžio pradžioje 
prezidentas Wilsonas atėjo į kon
gresą su pasiūlymu paskelbti karo 
padėtį su Vokietija, jis suformu
lavo ir karo tikslus. Jis tada ši
taip kalbėjo: „Yra baisi prievolė 
šitą didelę taikią tautą vesti į karą, 
į tą baisiausią ir labiausiai nai- - 
kinantį iš visų karų, kuris gresia 
net pačiai civilizacijai. Tačiau 
teisė yra brangesnė už taiką, ir 
mes kausimės už tai, kas visuo
met buvo brangiausia — už demo
kratiją, už piliečių teises turėti 
balsą savo vyriausybėje, už teises 
ir laisvę mažųjų tautų, už įgyven
dinimą pasaulyje teisės, laisvų tau
tų bendravimo pagrindu, kuris vi
soms tautoms, o pagaliau ir visam 
pasauliui suteiks laisvę. Šitokiam 

va.styoes samvarKOs moKSim. =1- “ks‘ui mes s?lime, 
ta, principą, sukėlė didžiausias venlm’ ir mustų V idn. 
18-19 a. revoliucijas. Šitą princl- ,r ka lunms' 11 išdldus
pą dėjo pagrindan Šiaurės Ameri
kos štatai ir JAV, rašydamos sa
vo konstitucijas. Pav. 1776 m. Vir
ginijos konstitucijoje rašoma: ,,IS 
?XS.X1^UM TePadedJ m^s Dievas ores ne- 
independent) . Massachuseto kon
stitucijoje tas pats išreiškiama tik 
kitais žodžiais: „Visi žmonės gim
sta laisvi ir lygūs". 1776 m. liepos 
4 d. nepriklausomybės deklaraci
joje, kurią pasirašė 13 štatų at
stovai, skelbiama, kad „visi žmo
nės yra vienodai sutverti, kad jie 
Kūrėjo yra apdovanoti tam tikro
mis nenusavinamomis (unalienable) 
teisėmis", o valstybė esanti ši
toms teisėms apsaugoti žmonių su
kurta organizacija.

JAV pirmą kartą pasaulio istori
joje tautos suverenumo principas 
buvo pritaikytas gyvenimiškoje 
praktikoje. Europoje šitai pirmoji 
netrukus ėmėsi vykdyti revoliu
cinė Prancūzija, tarp kitko paskel
busi žmogaus ir piliečio teisių 
deklaraciją, kurios principai taip 
pat ir šiandieną tebėra gyvi. Ir 
niekad niekas iš esmės nedrįso jų 
neigti. Buvo smerkiami kruvini 
revoliuciniai tironai, smerkiamos 
jų kartais kvailos išmonės, smer
kiama revoliucija ir visa revoliu
cinė epocha, bet jos paskelbtieji 
šūkiai negalėjo būti niekinami. Jie 
išliko skaidrūs, žibą, nors buvo 
drapstomi purvais, šlakstomi krau
ju ir minami po kojų tų pačių jų 
skelbėjų deklaracijos autorių. 
Jiems priklausė ateities amžiai, jie 
ir mūsų laikais viešpatauja.

Revoliucijų epocha paneigė 
monarcho teises ir suverenumo 
teises įtvirtino visuomenei. Bet ko
kia visuomenė turi teisės sukurti 
savo valstybę, tada nebuvo spren
džiama. Tada buvo rūpinamasi tik 
tuo, kad nebūtų visuomenės prie
spaudos, kad nebūtų varžomos 
žmogaus įgimtosios teisės, kaip, 
pav., Virginijos konstitucijoje bu
vo sakoma, kad jis galėtų džiaug
tis gyvenimo malonumais ir lais
ve, kad galėtų įsigyti turto, jį val
dyti ir saugiai bei laimingai gy
venti. Tai ano meto amerikiečių 
terminologija suformuluoti hu
manizmo postulatai. Tautos mūsų 
prasme čia dar nėra. Čia tik dėl 
žmogaus, dėl individo kovojama 
ir jo teisės bei interesai apdrau
džiami.

Bet kaip tik toje pačioje epo- tų, kurie ir šiandieną dar tebėra 
choje žmonijos dvasinė raida priė- minimi.
jo vadinamąjį romantizmo perijo- Wilsono 14 punktų iš tikrųjų yra 
dą. Romantizmas, gėrėdamasis ne kokia principinė deklaracija, 
žmogaus dvasios kilniaisiais polin- pav., panaši į žmogaus ir piliečio 
kiais, priešingai klasicizmui, peno teisių deklaraciją, bet 14 jo pasta- 
ieškojusiam antikinėje senovėje, tytų sąlygų siekiamos taikos rei- 
nukreipia akis į savą aplinką, į sa- kalui. Juose kalbama apie prak- 
vas tautas. Jos atidengia naujas tiškas ano meto politines ir karo 
pasaulines vertybes, atidengia et- vedimo problemas, kalbama apie 
nines tautų savybes ir jų kul- įvairioms kare dalyvaujančioms 
tūrinių lobių didybę. Nuo šio me- valstybėms rūpimus klausimus, bet 
to į pasaulinę sceną išeina tau- ne apie principus. Taip ten pasi- 
tos. Nacionalinis momentas pasi- sakoma prieš slaptas sutartis, už 
daro veiksnys ir pasaulio politikos visišką laivininkystės laisvę, prieš 
arenoje. Kad ir ne visai dar su- ūkinius suvaržymus, už teisingą 
formuluotas ir išryškintas, bet jau kolonijinio klausimo sprendimą, 
Riekia! šis nacionalinis principas už tai, kad vokiečiai atitrauktų sa- 
buvo pajustas kovų su Napoleonu vo kariuomenę iš nebekariaujan-

BESISIELOJANT dėl sugriauto 
gyvenimo ir prarastos nepri
klausomybės, gal ir iš mūsų 
ne vienam kyla mintis apie val

stybės paskirtį ir jos prigimtį. Ko
dėl gi ta sava valstybė mūsų taip 
brangi, neužmirštama ir neišsiža
dama? Po ilgų kančių ir kovos me
tų liėtuvių tauta jos pasiekė ir dėl 
šios laisvės palaimos niekad ne
atsisakys kovoti. Kovoja ir kovos 
tauta, ne kuris nors visuomenės 
sluoksnis, ne savo paveldėjamą- 
sias teises ginanti dinastija.

O buvo kadaise ir kitaip. Tauta 
kaip etninis vienetas, tiesa, nuo 
amžių buvo veiksnys. Ir klestin
čio feodalizmo ir absoliutizmo lai
kais, — tada, kai valdovas skel
bė, kad valstybė — tai aš — ir 
tada tauta tarpvalstybiniuose san
tykiuose ir valstybių vidaus gy
venime nebuvo be vaidmens. Juk 
ir mūsų Vytautas, norėdamas pa
remti savo teisę, kad Žemaičiai 
yra jam teisėtai priklausąs kraštas, 
laiške imperatoriui Zigmantui ak
centuoja: „Žemaičiai visada buvo 
ir tebėra ta pati Lietuva, nes vi
sur čia kalbama ta pačia lietuvių 
kalba."

Etniniai ir kultūriniai ryšiai 
įvairiuose pasaulio kampuose dau
geliu atvejų buvo minimi, spren
džiant įvairių kraštų bei teritori
jų priklausomybės klausimą. Be
veik visose istorinėse epochose 
valstybių plotai maždaug sutapo 
su tautų gyvenamais plotais arba 
bent kiekvienoje valstybėje buvo 
dominuojanti tauta. Tačiau tau
tinis momentas iki 19 a. nefigūra
vo valstybės teorijoje, nes iki to 
meto nebuvo nė aiškiai formuluo
tos tautos sąvokos. Kai buvo kal
bama apie tautą, jai buvo pris
kiriamas politiškai geografinis 
turinys. Apie tautą, kaip savaimų 
charakterį, savaimų. individualų 
dvasinį' veidą turinčią bendruo
menę niekas nekalbėjo. Arba, jei 
tatai ir buvo pastebima, tai nie
kad nebuvo rišama su valstybe.

Padėtis radikaliai pasikeitė bet
gi 19 amž. pradžioje. Didžiųjų re
voliucijų epochoje senosios val
stybės koncepcijos pagrindai bu
vo išgriauti. Jau šviečiamosios 
epochos autoritetai teoretiškai 
užakcentavo, kad suverenumas 
priklauso patiems valstybės gy
ventojams — tautai (tik ne etnine, 
bet politine prasme). Išeidamas iš 
šito principo, skelbto jau J. Locke, 
prancūzas Montesquieu savo epo- 
chniniame veikale apie įstatymų 
dvasią (De L’Esprit des Lois, 1748), 
padėjo pagrindus moderniškam 
valstybės santvarkos mokslui. Ši-

čios Rusijos, begėdiškai pavergtos 
Belgijos ir okupuotos Prancūzijos 
dalies, kalbama apie Italijos 
sienas, Austro—Vengrijos tautų 
ateitį, Rumunijos, Serbijos, Juod
kalnijos išlaisvinimą, apie Turki
jos ateitį, apie atkūrimą Lenkijos 
etnografinėse sienose ir pagaliau 
apie tarptautinę organizaciją, 
kurią Wilsonas Versalyje įtraukė 
į taikos sutartį kaip Tautų Są
jungą.

Vis tai praktiniai reikalai, bet 
visi punktai ištisai yra persunkti 
visų — didelių ir mažų — tautų 
lygybės ir tautų apsisprendimo 
teisės dvasia. Kiek suglausčiau 
tai yra sutraukta įvedamojoje — 
deklaratyvinėje punktų dalyje: 
„Ko mes šiame kare reikalaujame, 
nėra nieko ypatinga. Pasaulis turi 
būti pritaikytas ir padarytas sau
gus, kad jame būtų galima gyven
ti, ypatingai jis turi būti pada
rytas saugus kiekvienai taiką my
linčiai tautai, kuri, kaip ir mūsų 
tauta, nori gyventi savą gyvenimą, 
nori pati nustatyti savo santvarką, 
kad ji galėtų pasitikėti, jog kitų 
pasaulio tautų tai bus gerbiama ir 
respektuojama ir kad ji bus ap
saugota nuo prievartos ir gro
buoniškų puolimų.

Wilsono garsieji punktai buvo 
paimti pagrindu, pradedant pa
liaubų derybas su Vokietija, jais 
buvo remiamasi ir Versalyje, deri- 
antis dėl taikos sutarties. Tuo bū
du JAV prezidento suformuluotos 
tautų lygybės ir tautų apsispren
dimo idėjos yra pasidariusios mū
sų gyvenamosios epochos nuo
savybė. Šiandieną jau niekas ne
drįsta pasisakyti esąs priešas tų 
principų, už kuriuos JAV ide
alistas prezidentas prieš 30 metų 
pašaukė savo tautą į karą.

Šita deklaracija buvo paskelbta 
JAV Kongrese 1918 m. sausio 8 d. 
Garsas apie tai greit pasklido po

visą pasaulį. Be abejo, ši žinia la
bai padrąsinamai paveikė ir Lie
tuvos Tarybą Vilniuje, okupacinės 
vokiečių . valdžios priespaudoje 
dirbančią valstybės kuriamąjį dar
bą, nes ir Tarybos pagrindinė min
tis buvo remiama tuo pačiu prin
cipu. Tiek 1917 m. gruodžio 11 d., 
tiek 1918 m. vasario 16 d. ne
priklausomybės paskelbimo formu
lėse skaitome: „Lietuvos taryba ... 
remdamosi pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir... skelbia ..." 
Šituo pačiu principu buvo remiama 
mūsų tautos teisė būti nepriklau
soma anų nepriklausomybės kovų 
metų, juo remiamės ir šiandieną.

O šio principo galia šiandieną 
yra nė kiek ne mažesnė, kaip bu
vo prieš 30 metų. Šiandieną jo nie
kas neginčija. Anuomet mums dar 
kai kas nepripažino nacijos teisių, 
laikė nežinomais pretendentais, 
tuo tarpu šiandieną tos mūsų tei
sės niekas nekvestijonuoja. Tautų 
apsisprendimo principas juk yra 
net ir sovietų konstitucijoje, kurio
je yra užregistruotos visos pa
grindinės žmoniškosios teisės. Ten 
kalbama apie laisvas tautas, apie 
klestinčią jų tautinę kultūrą, apie 
socialistini turinį tautinėje formu- 
je ir t.t. Tautos valia šiandieniniame 
pasauly yra visuotinai pripažįsta
ma. Ji tik falsifikuojama. Kad lie
tuvių tauta turi teisės būti nepri
klausoma ir savo likimo vairinin
ke, šiandieną pripažįsta visas pa
saulis. Taigi principialiai mums 
nieko netrūksta. Trūksta tik vieno 
„menkniekio": visuotinai pripa
žįstamo principo realizacijos. Tai 
yra labai ir labai daug, bet tik 
jėgos masto atžvilgiu. Argi mes 
tikėsim, kad jėga ilgai gali būti 
lemiamas veiksnys? O tautų ap
sisprendimo principai juk dar ir 
šiame kare buvo deklaruoti At
lanto Chartoje (1941. VIII. 14). 
Šiandien jie sėkmingai žygiuoja 
Indijos vandenyno pasauly. O 
senutėje Europoje ir mūsų Lietu
voje tuo tarpu jie tik lanksčių lie
žuvėlių puošmena. Bet atsiminkim 
ir užsispyrėlio Baranausko „kad 
tu, gude, nesulauktum!" Argi *-J~ 
Baranauskas turėjo didesnio 
grindo kaip mes šiandien?

miškai visai atsilikusia. Tokia 
nuomonė gal ir nebuvo perdėta — 
ir mes patys tai jautėme. Bet tai 
ir nenuostabu, nes svetimiesiems 
spaudžiant, visokios pažangos link 
mums buvo tik siauras takelis, 
ėjęs per kalėjimus ir Sibirą. Ir 
kai po 1918 m. mes vėl pradėjome 
džiaugtis laisvos ir nepriklauso
mos valstybės gyvenimu, tai į 
Karo Muziejų mes surinkome vis
ką, ką mes turėjome brangiausio 
ir kaip tik ten labiau, negu kitur, 
mes pajusdavome džiaugsmą, kad 
turime savąją valstybę, pajusda
vome pasididžiavimą garsia savo 
praeitimi ir žadindavom pasiryžimą 
žengti pirmyn ir vytis Vakarų 
Europos tautas jau nebe siauru 
takeliu, bet plačiu ir tiesiu vieš
keliu. Mes to troškome, mes tai 
vykdėme ir stiprybės pasisemti 
rinkdavomės j mūsų Mekką.

Paskutiniųjų metų svetimos oku
pacijos labai sužalojo mūsų Karo 
Muziejų. O ir dabar iš Tėvynės 
gaunamos žinios ne džiaugsmą, 
bet liūdesį ir šiurpulius sukelia. 
Masiniai ištrėmimai, Viskas, kas 
mums buvo brangu ir šventa, ne-

Grizo Jie Tylus
Juozas Kralikauskas

LABAI labai seniai — labai 
labai toli . . .

Prieš 97 metus vargoni
ninkas į seną, storą parapijos 
metrikų knygą įrašė berniuką, 
Jono vardu pakrikštytą, gimusį 
Vilkaviškio aps., Bartininkų 
valsč., Ožkabalių km. 1851. XI. 
22 d.

Lietuvą tada valdė rusai.
Lietuvoje tada buvo baudžia

va. Nuo Palangos ligi Suvalkų ir 
nuo Kybartų iki pat Naručio 
ežero. Vyžoti sermėgiai arė ten 
ir atgal. Nuo saulės užtekėjimo 
ligi nusileidimo. Juodą žemę, ku
rią jų tėvai ir senoliai arė, bet 
kuri buvo ne jų. Ilgomis rudens 
ir žiemos naktimis vyžoti sermė
giai, kaip prikalti prie girnų, po
terėlius kalbėdami, suko traukė

tada
pa-

Musu Karo Muziejus
K. M.

ADOMAS GALDIKAS Dainius

Jis įjungia radiją. Lietuvos Ra
dio Kaunas: „Kur bakūžė sama- 
notaė ...“ Senukas atsimena Ožka
balius, toli tarp girių palikusius. 
Užplūsta, vaikystės dienų atsimini
mai. ... „kryžiokų“ kapinės... su 
didelėmis palėpėmis tėviškės 
kluonas ...“ ajiii! olaaa! smala- 
bambiai..“ Ak, tolimas legenda- 
riškas tėviškės sodžiau! Ak, vai
kystės dienos ir laukai!

Senukas velkasi apsiaustą. Ima 
lazdą, skrybėlę — išeina pasi
vaikščioti ...

Jis prieina Vilniaus Katedrą. 
Prie Katedros mūro prisišliejęs 
aklas smuikininks groja ..’.

Įeina į Katedrą: krivių krivis, 
žinyčios aukuras, šv. Kazimiero 
palaikai, Barboros Radvilaitės 
karstas ... kaip jinai ilgos ligos 
nukankinta prieš mirtį prašė savo 
vyrą karalių Žygimantą Augustą: 
„O mano karaliau! tu nu veši ’juk 
palaidoti mane į mudviejų Vil
nių, tik į Vilnių..,“ Ir kaip liūd
nas karalius lydėjo savo mylimą 
Barborą į jų abiejų Vilnių... ly
dėjo raitas ir pėsčias nuo Kro
kuvos iki pat Vilniaus savo ka
ralienę, vargšę Barborą ...

Paskui senukas pamažu kopia 
į Geminimo kalną linažiediškam 
dangaus skliauste. Žiūri-Gedimi- 
no kalną kasinėja lerrkai-archeo- 
logai vadinas ... Senukas dr. J. 
Basanavičius mirksi, vis tankiau 
mirksi: dėl šito kalno, dėl šito 
miesto jis visą gyvenimą kovo
jo...

... Lietuvos laisvoji dalis nuo 
Palangos iki Vievio šventė devin
tąsias nepriklausomybės metines. 
Per Lietuvos radiją krito į tautą 
žinia lyg smūgis ... šiandien Vil
niuje mirė dr. Jonas Basanavi
čius ... Smūgis nuo Palangos iki 
Suvalkų ir nuo Kybartų iki pat 
Naručio ežero.

mes esame ir ką turime, ir išdidūs 
dėl to, kad yra atėjęs laikas, kada 
Amerika gali stoti su savo krau- 
ju ir savo galva už tuos princi- 
pus, kurie yra atnešę laisvę ir tai- 

1 ką, kurią ji visuomet labai gerbė.

galime kitaip! Bet dar aiškiau tau
tų apsisprendimo principas buvo 
deklaruotas vadinamuose 14 punk-

KAM teko Kaune po Pirmojo 
Pasaulinio karo eiti Duone
laičio gatve, tas dabartinio 
Karo Muziejaus vietoje matydavo 

ilgą medinj raudonai dažytą ba
raką su raudonų plytų bokštu ties 
viduriu. Nespėsim, kuriam tikslui 
nei kada jis buvo pastatytas, bet 
šis barakas mums tenka laikyti 
pirmuoju mūsų karo Muziejaus 
pastatu, o nemažas sklypas tarp 
gatvės ir barako Karo Muziejaus 
sodeliu.

Dar nesibaigus kovoms už Ne
priklausomybę, atsirado žmonių, 
kurie susirūpino, kad nedingtų ta 
brangi medžiaga, kuri vaizdavo 
mūsų tautos praeitį, mūsų žygius, 
laimėjimus ar kitų mums padary-

galėdavo pažvelgti į savo 
gyvenimo aplinką, pama- 
tautos žygių trofėjus, at- 
tų, kurie nusipelnė Lietu-

Ten jie 
senolių 
tydavo 
vaizdus 
vai. pamatydavo kuklias, bet įspū
dingas žuvusiųjų pagerbimo apei
gas. Kiekvienas lietuvis, iš muzie
jaus išėjęs, jausdavosi lig šven
tyklą aplankęs. Nenuostabu todėl, 
kad per trumpą laiką visoje Lietu
vių tautoje subrendo žodžiu nenu
sakoma, bet sieloje juntama savo
tiška, lig šventa Karo Muziejaus 
ir jo sodelio sąvoka. Kai vėliau 
vietoje medinio barako išaugo di
deli gražūs mūriniai rūmai, tai dar 
labiau sustiprino lietuvių prisiriši
mą prie šios brangios vietos.

Lietuviai mėgdavo lankyti savo

gailestingai naikinaama ir jėga 
primetama, kas mums svetima, 
šlykštu ir nežmoniška.

Ne spėti, bet teigti reikia, kad 
ir mūsų Karo Muziejuje be vardo 
ir raudonojo kampelio nieko dau
giau nebeliko. Labai gražioje Mu
ziejaus skriptoje buvo pilnas už 
Lietuvos Nepriklausomybę žuvu
siųjų sąrašas. Štai ir po šio bai
saus karo tautos skelbia savo 
nuostolius. Ateis laikas paskelb
sime ir mes, bet tai bus sąrašas 
ne kare žuvusiųjų, bet raudonojo 
ir rudojo teroro išžudytų. Ir už

ADOMAS GALDIKAS Bažnytkaimio kapinės

tas skriaudas. Renkami ir rū
pestingai tvarkomi eksponatai greit 
pripildė visą baraką. Išlygintam ir 
sutvarkytam sklype parimo me
diniai kryžiai, iš Lietuvos laukuose 
surinktų akmenų išaugo žuvusiems 
kariams paminklas. Aukščiau me
džių viršūnių iškilo Laisvės sta
tula. Prie sodo takelių parimo mū
sų tautos patriarchų biustai. To
kiu būdu muziejaus sodelis buvo 
sujungtas su muziejaus vidaus 
eksponatais į vieną nedalomą :r 
darnų vienetą. Mūsų Karo Muzie
jus buvo atidarytas 1921 m. Va
sario 16 d. Kiekvienas lietuvis 
laikė savo pareiga aplankyti Karo 
Muziejų, todėl paskirų lankytojų 
ir ekskursijų nekuomet netrūko.

Karo Muziejų ir jo sodelį, gėrėtis 
kasdieninėmis apeigomis prie pa
minklo žuvusiems ir visokiomis 
džiaugsmo ir liūdėsio valandomis 
ten rinktis. Tur būt, per visą mū~ 
sų nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpį nebuvo žymesnio įvykio, 
kurio paminėjimas nebūtų buvęs 
pradėtas ar baigtas Karo Muzie
juje. Toks jis buyo mums artimas 
ir brangus.

Kodėl mes prie jo taip pri- 
sirišome? Kodėl jis tapo mums 
savotiška Mekka? Maža mūsų 
tauta, po ilgos ir žiaurios 
priespaudos Vasario 16 pabu
dusi naujam valstybiniam gyve
nimui, mažai kam buvo žinoma 
ir laikoma kultūriškai ir ekono-

ką? Tik už tai kad, buvo ir no
rėjo likti lietuviais.

Po Pirmojo Pasaulinio karo lie
tuviai pabėgėliai, grįždami tėvy
nėn, parsivežė daug vertingos me
džiagos, kuri buvo sudėta Karo 
Muziejuje. Tojį medžiaga vaizdavo 
jų vargus, kentėjimus ir pastan
gas, kovojant už Nepriklausomą 
Lietuvą. Reikia tikėti, kad ir da
bar lietuviai tremtiniai, kai ateis 
laikas, sugrįš į laisvą Lietuvą ir 
grįždami parsiveš daug brangios 
karo Muziejuje saugotinos medžia
gos, patys savo dvasia nebus nu
tolę nuo mūsų Karo Muziejuje 
paliktų vertybių ir tiks darbui at
statyti Lietuvą amžinai laisvam ir 
Nepriklausomam gyvenimui.

girneles. O moterys duzgino ra
telius, verpė, audė . . .

Lietuvoje tada skambėjo
„Oi, varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada aš tave . . .“ 
Nuo Palangos iki Suvalkų ir 

nuo Kybartų iki pat Naručio 
ežero . . .

Ir suraminimas ir vienintelė 
paguoda tada tiktai iš dainos žo
džių tebuvo . . ./

„Vidur Dunojėlio ilsesimės.
Ant akmenėlio, vidur Duno

jėlio“ . . .
Jono Basanavičiaus lietuvišką

ją sąmonę ugdė, visų pirma, tė
vai, dievobaimingi žmonės. Mo- 
tina-Marė Birštoniūtė-Basanavi- 
čienė šneki ir švelni moteriškė. Tė 
vas - Juras Basanavičius - rimtas, 
mokėjo skaityi ir rašyti, žinojo 
labai daug atsitikimų iš baudžia
vos vargų, mokėjo daug pasakų. 
„Tai jis mano širdyje įgaivino lie
tuvybės meilę“ — rašė vėliau dr. 
J. Basanavičius apie savo tėvą.

Lietuvišką sąmonę ugdė ir 
„kryžiokų“ kapinės (Stolaukėlis), 
ir su didelėmis palėpėmis tėviš
kės kluonas. Ir piliakalniai: „Pi
liakalniai jau nuo pat mažų dienų 
mano akis ir širdį prie savęs pri
traukė. Kas Rasių piliakalnį, ra
mioje ir dailioje vietoje stūkstantį, 
supylė, kada ir kam? Užkerėta 
piliakalnyje karalaitė. Jaučiai, ku
riais buvo mėginta piliakalnis 
išarti, išgaišę. O paskui Pajevonio, 
Kaupiškio, Rudaminos piliakalniai. 
„Ant šitų piliakalnių sutvirtėjo 
mano lietuviškumas."

O rudenį, su kitais vaikais su
sėdę ant žirgų, jodavo didžiu bū
riu svetimų kaimų piemenis vai
kyti — pliauškindavo botagais — 
„ajii! olaaa!“ — šūkalodavo — 
„smalabambiai degutpilviai!“ bar
davęs. Kaip senovės lietuvių ka
riai. Tai buvo romantiškas gyve
nimas vaikystės dienų laukuose.

Pagal mūsų Himno įpareigoji
mą: „Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia“, mes ir atsime
nam šiandie dr. J. Basanavičių, 
apie kurį 1921 m. J. Jablonskis 
rašė: „Dr. J. Basanavičiaus yra 
mums šiandien šventas vardas, 
tuo vardu prasideda naujosios 
Lietuvos atgijimas, jos rytas. Dar 
neturime žmogaus, daugiau už jį 
padariusio naujajai Lietuvai".

Taip ir yra iš tikrųjų.
„Dr. J. Basanavičius mūsų tau»- 

tai yra vienas iš didžiausių vyrų, 
kurie kada buvo. Už jo nuopel
nus ir darbus jis amžinai pasiliks 
mūsų tautos atminime, kol mūsų 
kalba skambės tarp šios žemės 
giminių“ (J. Jablonskis, berods, 
1928 m.)

Pro langą melancholiškai teka 
Neris, lyg pasiilgimas koks atsi
lieja pro šilus Dr. J. Basanavi
čius Vilniuje, o ne Kaune. Dėl 
senojo Vilniaus, dėl šito miesto 
jis visą gyvenimą kovojo...

Tyliai laša minutė po minutės.
Kambarėlyje vienišas — su 

knygomis. Spengia.
Baisiai vienišas.
Ir senas — daugiau kaip 70 

metų. Tyliai laša minutė po mi
nutės.

Pro jo langą matyti Gedimino 
kalnas linažiediškam dangaus 
skliauste...

Nelydėjo Ministerių Kabinetas 
nė kariuomenės Vadas, nelydėjo 
protokolo šefas nė departamentų 
direktoriai, nelydėjo miesto tė
vai, organizacijos ir moksleivija. 
Niekas nenešė ant priegalvėlių jo 
ordinų, medalių ir kitokių atsi- 
žymėjimo ženklų...

O tik palydėjo mažas būrelis. 
O tik aklo smuikininko »prie Ka
tedros mūro prisišliejusio rauda. 
Palydėjo į kapus, kur kryžiai ir 
antkapiai primena pabaigą vi
sokią, į šitą paskutinę visų vietą, 
kurios kaip vakaro, neišvengsime 
nė vienas.

Kruvinai raudona saulė grimz
do už Vilniaus miesto, už Žvėry
no. Būrelis kasė į žemę Rasų ka
pinėse dr. Joną Basanavičių. Už
kasė ir paliko ... ir paliko.

Paskui grįžo jie tylūs namo. 
Pūtė minkštas žiemos vėjas. Prieš 
atodrėkį. O žmonės gatvėse sku
bėjo ten ir atgal, kažko ieškodami 
ir vis nesurasdami... O aklas 
smuikininkas — prie Katedros 
mūro prisišliejęs — vis dar gro- 
jb...

Paskui —
aptemusiam Gedimino mieste, 

kaip kas vakarą, vėl sužibo tūks
tančiai žiburių...

Pagaliau ir Kanados
Lietriviai turi savo 

laikrašti
LIGI šiol tikrieji Kanados lie

tuviai savosios spaudos atžvilgiu, 
galima sakyti, tik vegetavo. Jie 
leido mėnesinį rotatorium spaus
dinamą kultūros žurnalą „Nepri
klausoma Lietuva", kurio išėjo 66 
numeriai

Žurnalėlio redaktorė paskutiniu 
laiku buvo Kanados lietuvaitė 
mokyt. Marija Arlauskaitė.

Raudonieji turėjo lietuvišką lai
kraštį, pavadintą „Liaudies Balsu". 
Dėl jo turinio mums čia netenka 
kalbėti, mes ir taip žinome kokią 
giesmę gieda visokie „liaudies 
balsai".

Nuvykus iš Europos daugiau 
lietuvių, pagyvėjo gyvenimo pul
sas ir vietinių lietuvių. Jų reikalai 
jau nebeišsiteko siauruose mė
nesinio ir kukliai leidžiamo žur
nalėlio puslapiuose, todėl suaktua- 
lėjo mintis leisti spaustuvėje 
spausdinamą laikraštį.

Ir štai, pr. metų gruodžio 20 d. 
jau pasirodė pirmasis Kanados lie
tuvių spaustuvėje spausdinamo 
laikraščio „Nepriklausoma Lietu
va" numeris.

Pirmasis laikraščio numeris daro 
gana gražų įspūdį. Jis leidžiamas 
šūkiu „Už išlaisvinimą Lietuvos! 
Už ištikimybę Kanadai!" Laikraš
tis vidutinio formato, iliustruotas, 
8 puslapių dydžio, laikraščio lei
dėju pasirašo Kanados Lietuvių 
Centro Taryba, redaguoja Redak
cinis Kolektyvas.

Administracijos pranešime sa
koma, kad kol bus galutinai su
sitvarkyta su spaustuvės reikalais, 
keletas pirmųjų „N. L." numerių 
išeis kas antra savaitė, vėliau bus 
leidžiamas kas savaitė.

Pabaigoje, priduriamam redak
cijos žodely, apgailestaujama, kad 
šis numeris išėjęs su nemažai ko
rektūros klaidų ir nevisai tobulas. 
Ateityje žadama įsivesti literatū
ros, jaunimo ir moterų skyriai. 
Sveikatos skyrelį laikraštyje re
daguos lietuvis Dr. Andriukaitis.

Iš tremtinių pusės, „Nepriklau
somai Lietuvai" linkėtina gražiai 
augti ir tobulėti, o tuo pačiu — 
būti cementuojamuoju veiksniu 
Kanados lietuvių tarpe. Pr.AL
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Takas Rytu -Vakaru kryžkelėje
J. s.

Premisos iš praeities
Lietuvai pasisekė at- 

1 QI X kurti savo valstybę nes 
■ tauta tam buvo ne

atšaukiamai pasiryžusi, ir antra, 
tam buvo susidariusios palankios 
politinės aplinkybės. Kol tarptau
tiniai santykiai sprendžiami jėga 
jr kol mūsų abu kaimynai buvo 
kolosai, Lietuvos valstybei išsilai
kyti buvo reikalingas tų kaimynų 
iš rytų ir vakarų tarpusavio prie
šingumas, o taip pat jų pajėgos 
pusiausvira. Mūsų pirmoji nelaimė 
(1939) kilo, kai pusiausvira tarp tų 
kaimynų dingo. Ir mūsų paskuti
nės viltys antrajam karui baigian
tis (1944) rėmėsi apskaitymu, kad 
abudu kolosai vienas antrą par
blokš, taigi sugrįš jėgų pusiausvi
ra. Ir dar daugiau: abudu nusilps, 
ir mūsų jėgos reliatyviai bus stip
rios iškilti vėl nepriklausomam 
gyvenimui. Mūsų apskaitymai pa
sirodė klaidingi, ir jėgų pusiaus
viros dingimas mums buvo fata
liškas. Tačiau šita netolima praei
tis byloja, kad ir ateityje, kol 
tarptautiniai santykiai tebebus 
sprendžiami jėga, mūsų likimas 
bus susijęs su rytinių ir vakarinių 
kaimynų tarpusavio priešingumu 
ir jų pajėgų pusiausvira; mes bū
sim suinteresuoti, kad tos jėgos 
būtų silpnesnės; kad mes patys 
būtume pajėgesni — jei ne patys 
vieni, tai sąjungoje su kitais esan
čiais panašioje padėtyje kaip ir 
mes.

Išeidami iš šių premisų mūsų 
laisvei išlaikti, pesunkiai įverti
name tarptautinius santykius ir 
susekame, kiek Lietuviškas siūlas 
pinasi tarptautiniame politikos 
audinyje, kiek Lietuvos laisvės 
takas susiliečia su Rytų vakarų 
susikryžiavusiais interesais.

Jų pataikavimo svaiguly
Antrojo pasaulinio karo veiks

mams pasibaigus, padėtis Lietuvai 
buvo dvigubai nepalanki. Vokieti
ja nustojo buvus jėga, kuri galėtų 
vesti politinį žaidimą su Sovietais. 
Sovietų partneriu virto anglo
saksai ir savaime sovietų — anglo
saksų interesų riba nusikėlė toli Į 
vakarus, o Lietuvos teritorija ta
da, atsidūrus Sovietų galioje, 
nustojo buvus tarp jų rimtų dis
kusijų objektu. Antra, anglosaksai 
gyveno pergalės svaiguliu ir pa- 
taikatimu sovietams. Jie vengė 
bet kokio tarpusavio priešingumo 
kaip ir 1939 m. Vokietija. Šitokios 
padėties vaisius Lietuvai liūdnas: 
vienos valstybės Lietuvos aneksiją 
jau buvo de jure pripažinusios; 
kitos de facto panaikino Lietuvos 
suvereninius organus — pasiunti
nybes (paskiausi šioj linijoj — Ar
gentina ir Šveicarija); kitos dar 
Lietuvą paliko tarp mirties ir gy
vybės, nepripažindamos jos Sovie
tams, bet ir nelaikydamos jos ak
tualiai veikiančia (JV, Britanija).

Balansavimas tarp mirties ir gy
vybės būdingiausias buvo Britani
joj. Buvo ten momentų, kad Lie
tuva buvo jau pritempiama prie 
kartuvių, bet kažkurios gerosios 
jėgos ją vėl atleisdavo. Net perei
tais metais žemųjų rūmų debatuo
se vyriausybės atstovas sfinksiš- 
kai buvo nusiteikęs, nepasakyda
mas nei taip nei ne dėl Baltijos 
valstybių ateities. Pastaruoju metu 
padėtis pagerėjo ir virvė nuo 
kaklo atleista

Tiesiausia liniją išlaikė JV.1940. 
10.15 prezidento Robsevelto at
sakymas Amerikos lietuvių dele
gacijai ilgam stiprino lietuvių pa
siryžimą ir iš esmės niekados ne
buvo pakeistas: Lietuvos nepri
klausomybė niekados nebuvusi 
panaikinta. Ji tik laikinai esanti 
sukliudyta . . . Pataikavimo lai
kams baigiantis, vyriausybė sura
do nekaltų progų net pademons- 
struoti aktualų Lietuvos valstybės 
gyvumą (diplomatinis pakvieti
mas!).

Pataikavimo padėtyje, kada 
anglosaksai stengėsi nutylėti, kad 
jų interesai skiriasi nuo sovietinių, 
anglosaksų taktika Lietuvos atž
vilgiu rėmėsi principu — laikyti 
Lietuvos klausimą tyloje, nekalbė
ti apie jĮ. Ačiū jiems ir už tai, kad 
jie vengė spręsti tada, kai tas 
sprendimas būtų galėjęs būti 
mums nenaudingas. Politiškai mū
sų buvo laimėta tiek, kad Lietuvos 
aneksija nebuvo sankcionuota tų,
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kurie buvo tarp nedaugelio tautų 
likimą lemiančiųjų.

Jų susipratimo eigoje
Nuo Trumano doktrinos jau 

nauji vėjai JV ir SS politikoje: 
ryškėja tarpusavio priešingumai. 
Ir jie nebeslepiami. Jie sukūrė 
„šaltąjį karą", kuris tarpusavio 
santykius vis labiau tempia. Buvu
sius sąjungininkus jis suskaldė į 
Rytus ir Vakarus su veltui kai 
kurių daromom iliuzinėm pastan
gom sudaryti dar trečiąją jėgą, 
kuri išlygintų Rytų ir Vakarų prie
šingumus. Medžiagos priešingu
mams jau daug prisirinko. Bet tarp 
priešingumus keliančių objektų 
Lietuvos politinis klausimas tie
siogiai dar nefigūruoja. Jei jis 
paliečiamas, tai tik atsitiktinai, ir 
iniciatyva vis dar buvo sovietų 
rankose. Tiesa, sovietai nebe
kelia tiesiogiai juridinio sovietinės 
Lietuvos pripažinimo. Jie siekia 
atkakliai tik defektinio pripažini
mo. Būtent, nori įvesti sov. Lietu
vos ir kitų sovietinių Baltijos res
publikų atstovus į tarptautines* 
technikines konferencijas, siekia 
išreikalauti DP kaip sovietinių 
respublikų piliečius, o jų negavę 
— bent našlaičius.

Su kokiu atkaklumu sovietai čia 
veržiasi, iliustracija yra paštų kon
ferencija Paryžiuje, kur atmetus 
sovietu siūlymą įsileisti sovietinių 
Baltijos respublikų atstovus 27 
balsais prieš 15, sovietų atstovas 
vis tiek dar spyrėsi: jo pasiūlymas 
nesąs dar atmestas, nes jo prieši
ninkai nesurinkę dviejų trečdalių 
balsų (tada buvo slaptas balsa
vimas, kuriame pasiūlymas buvo 
atmestas jau 53 balsais!).

Sovietai nori tokiu būdu pra
mušti vieną spragą, kad turėtų 
precedentą ir paskiau galėtų pre
tenduoti jau Į politinį organą — 
JTO. Sovietų tikslus anglosaksai 
gerai supranta ir jau kategoriškai 
pasipriešino. Pasipriešino ginda
mi ir savo pačių interesą, nes 
padarius nuolaidas Lietuvos sąskai
ta, anglosaksai dvigubai pralaimė
tų: tektų daryti nuolaidas ir to
liau politiniame organe, tuo būdu 
padidinti balsų skaičių sovietini
ame bloke, ir antra vertus, rizi
kuotų savo moraliniu prestižu pa
čioje Vakarų visuomenėje. O bent 
JV su tuo skaitomasi.

Taigi nors vyriausybės mieliau 
ir lig šiol linkusios laikytis tylos, 
bet toji tyla dabar ne aneksijos 
pripažinimo, bet nepripažinimo 
ženklas.

Ir demokratiškiausiame krašte 
visuomeninė opinija ir jos reiškė
ją spauda užsieniniais klausimais 
glaudžiai bendradarbiauja su vy
riausybe. Jeigu vyriausybė taria, 
kad klausimas tylėtinas, tyli ir 
vedamoji spauda. Kada vyriausy
bei kalbėti nepatogu, prabyla or
ganizacijos ir laikraščiai. Lietuvos 
klausimu viešoji opinija jau išgy
veno mirtinos tylos laiką. Visuo
menės jau pradeda kalbėti (lygos 
žmogaus ir tautų teisėms ginti, 
visuomeniniai kongresai, Paryžiaus 
mitingas). Tačiau pažymėtina, vie
šoji opinija ima kalbėti ne tiek 
apie politini Lietuvos klausimą, 
kiek tuo tarpu apie karitatyvinį, 
humanistinĮ (sąjūdis prieš geno
cidą!).

Ateis, be abejo, laikas ir poli
tinei Lietuvos bylai.

Iš mūsų pusės
Kiek tylai sulaužyti prisidėjo 

aplinkybės, kiek pačių lietuvių 
pastangos, sunku atseikėti. Tačiau 
mūsų vadovaujantieji organai, išei
dami iš rytų ir vakarų santykių, 
savo diplomatinę ir informacinę 
akciją stengėsi Įjungti tam, kad 
pirmiausia nebūtų prileista iki 
fomalaus Lietuvos aneksijos pri
pažinimo, kad Lietuvos klausimas 
nebūtų palaidotas tyloje, kad būtų 
iškelti ir ginami bent daliniai Lie
tuvos problemos klausimai. Tam 
buvo išnaudojamas, pvz., užsienių 
reikalų ministerių konferencijų 
progos ir atitinkamais raštais pa
neigiama sovietams teisė kalbėti 
Lietuvos vardu; rezervuojama toji 
teisė Lietuvos suvereniniams or
ganams, kai ateis laikas. Pasinau
dojant vakarinių demokratijų ini
ciatyva kelti aikštėn asmens ir 
tautų teises, keliais atvejais buvo 
nurodyta beteisė klaiki padėtis

okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmi
muose. O numanant, kad pasku
tinėje konferencijoje gah būti 
prieita teritorinius klausimus svar
styti, buvo atkreiptas vakarinių 
demokratijų dėmesys ir j terito
rines problemas, kurių sprendimas 
paliečia Lietuvos gyvybinius in
teresus.

Prie centrinių organų veiklos 
prisidėjo lietuvių atskiros visuo
meninės grupės ir.asmens keldami 
Lietuvos reikalus ir juos darydami 
aktualius. Ją ypatingai išplėtojo 
Amerikos lietuviai.

Kad mūsų svoris būtų didesnis, 
daugelis žygių buvo atliekami ben
drai su kitais Pabaltijo kaimynais. 
Nėra svetima ta pat idėja, kad 
dėl laisvės besirungiančių paverg
tų tautų frontas prasitęstų nuo 
Baltijos iki Viduržemių jūrų.

Priešais nežinomuosius
Jei šiandien vakarinės demo

kratijos padėtį supranta ir Įver
tina realiau, tai toks padėties su
pratimas tik dar labiau gali pa
didinti tragiką matant, kad nėra 
valios ir jėgų veikti. Tačiau ar 
tik šio trečiojo laikotarpio nebus 
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pirmieji ženklai su Bevino pasku
tine kalba, su Marshallio apsis
prendimu organizuoti savo bazes 
Viduržemių jūrų juostoje. Nuo žo
džių einama prie veiksmų, nes nei 
žodis nei pinigas galutinio laimė
jimo neduoda, jeigu nebus Įdėta 
už juos didesnių brangenybių 
ikonstruktyvios idėjos ir dėl jos 
pasiryžusio aukotis žmogaus. Jei
gu pastarąja linkme vakarinės 
demokratijos ims sukti, tai rytų 
vakarų priešingumai augs dar spar
tesniu tempu.

Kai kas linkę tikėti, kad tie 
priešingumai išsispręs taikiu būdu. 
Esą tvirtas vienos pusės apsigin
klavimas palaušiąs antrąją pusę, 
nepaspėjančią lenktyniuoti. Pasta
roji, matydama karo nelaimėsianti, 
jo ir nepradėsianti. Diplomatiškai 
spaudžiama ji būsianti priversta 
pasitraukti bent Į savo buvusią 
vagą, šitokiu „šaltuoju karu' bū-

šią išpręstas daugelio tautų liki
mas ir Įvykdyti Įvairių chartų pa
žadai ...

Šiandien, kas sovietus geriau 
pažįsta, ši prielaida atrodo iliuzija, 
pavojinga iliuzija. Populiaresnė, 
realesnė if daugiau svarstoma 
antroji prielaida, kad interesų
priešingumai pavirto dviem kal
nais kad abeji jie tariasi lygiai 
galingi ir nekapituliuos geruoju, 
kad valstybės, rymančios ant jų, 
nesulaikomai slenka į susidūrimą.

šis šiandien dar tik hipotetinis 
susidūrimas turi daug nežinomųjų: 
kada tai Įvyks, kieno pusėje bus 
persvara, kas su mumis ar su tė
vynėje likusiais ligi to laiko nu
tiks. Bet viena aišku — to susi
dūrimo rezultatuose glūdi sąlygos, 
kurios vienintelės gali būti pre
misos kalėjimams sudužti ir pa
vergtiesiems laisvėn išeiti.

ši perspektyva gąsdina savo ne
žinomybės šiurpu, bet ji tvirtai 
gaivina viltis ir pasiryžimus pa
daryti iš savo pusės visa, kas tik 
esamomis sąlygomis įmanoma:

palaikyti pasaulio opinijoje Lie
tuvos klausimą gyvą ir ruoštis 
momentui, kad Lietuvos politinis 
klausimas būtų iškeltas ir oficia
liuose forumuose mums teigiamai 
išspręstas;

stiprinti ir gausinti Lietuvos ša- 
linkų ir kovotojų frontą, laimint 
tam ne tik visus lietuvius, bet ir 
svetimuosius asmenis ir tautas; 
kurios gali virsti svarbiais veiks
niais sprendžiamuoju momentu;

saugoti ir organizuoti tautos po
tencialą, esantĮ tremtyje ir išei
vijoje, kad jis išliktų sveikas, pa
jėgus ir laikui atėjus galėtų grįžti 
į savo žemę; kada bus laikas; 
palaikyti laisvinimo akcijos cx- 
ganizuotumą ir vadovavimo vie
nybę bei susiklausymą.

Lietuvos laisvės takas šiandien 
akmenuotas, apgultas pabaisų la
biau nei 1918 m. Bet jo vieno 
tenka taikytis tvirtai, su stiprė
jančia viltimi ir pasiruošus.

Milijonų padėtis — ir mūsų — 
panaši šios laukiamos nežino
mybės akivaizdoj į anas Evange
lijoje vaizduojamas merginas, ku
rios laukia jaunikio ateinant, nors 
neturi žinios, kada jis pasirodys. 
Vienos budėjo pasiruošusios ir su 
žibintais. Kai jaunikis atėjo, an
trosios žibintus buvo užgesinusios. 
Antrąsias Evangelija pavadino 
paikomis . . .

(^Veiksmingos Vasario dienos s s 
susieja praeiti su dabartimi

N
epriklausoma Lietuva 
nebuvo koks paparčio žie
das. išdygęs ant niaurių 
Didžiojo Karo griuvėsių. Griu

vėsiai daigina tiktai dilgėles ir 
ir gysluočius. Lietuva buvo naši 
derli žemė, kad ir nusiaubta 
Didžiojo karo vėtros ir ilgos 
priespaudos nuniokota. Mūsų tau
toje buvo išlikę gyvi praeities 
prisiminimai ir žaruojanti vaiski 
tautinė sąmonė. Ji išlaikė mus gy
vus nelaisvėje ir ji nesulaikomai 
stiepėsi J Nepriklausomybę. Ne 
visi tai matė, nes daug kas, ypač 
iš gretimųjų kaimynų, nenorėjo to 
matyti.

Prieš aną Didįjį Karą Lietuvos 
vardas buvo užmiršties aptemdy
tas. Sena ir garbinga mūsų praetis 
dar buvo kiek žinoma. Ją steng
tasi tyrinėti net kiek daugiau ne
gu senais laikais. Tuo tarpu da
barties ir tautos siekimų nenorėta 
suprasti. Du vainikuoti viešpačiai 
— kaizeris ir caras — per mūsų 

galvas šnairavo vienas Į antrą ir 
patys sau kalbėjo, kad Baltijos pa
marys tiktai jiems priklauso. Gy
vų ir susipratusių lietuvių čia jau 
nebėsą: nei Žemaičiuose nei Prū
suose.

O ant šitos kaip tik sienos, ant 
šito Įrėžto ir kruvino piūvio gy
vame mūsų tautos kūne jau švietė 
neužgesoma aušra. „Aušra” ati- 
dangstė senus mūsų laikus, iš 
kurių liejosi mums gyvybė ir 
skleidėsi šviesa. „Aušra” buvo 
tarytum atgimusi karžygiškų dienų 
pasaka žavi ir pagauli. Dr. J. Ba
sanavičius išrodo lyg būtų kurstęs 
amžinąją ugnį — žadino meilę se
nolių ir garbingos praeities, kuri 
suklostė mūsų būdą bei papročius, 
apsprendė mūsų mintis ir per kar
tų kartas atitekėjo tautos krauju

Laisvės aidais suvirpa visa Mai
ronio poezija, kurios pirmi pos
mai buvo taip pat atspausti „Auš
roje". Maironio giesmės ir dainos 
nubangavo visa mūsų žeme, užlie- 
io”kaimus ir miestus, sodybas ir 
bažnyčias kaip upė, kurios jau ne
galima buvo užtvenkti. Tai rodė 
gyvą ir sruvų tautos pulsą, suvar
žytą dar nelaisvės grandinėmis. 
Tauta buvo pasiryžusi jas sutrau
kyti, pirmai progai pasitaikius.

Anam Didžiajam karui praei
nant, ir buvo atėjęs metas lietu
vių tautai nusimesti vergijos pan
čius. Mes turėjome teisę pasiremti 
tautu apsisprendimo principu, bet 
galėjome pasikliauti tik savo pa
čių jėgomis. Ilgai kaimynų laido
tos tautos niekas kitas negalėjo 
prikelti, kaip tiktai jos pačios sū
nūs ir dukros, sukilę rungtis už 
savo krašto laisvę. Ko siekė 
„Aušra”, „Varpas", „Tėvynės sar
gas" ir visa tautinio atgimimo 
spauda, kas liejosi patriotinėmis 
Maironio dainomis, dėl ko buvo 
kovota 1905 m. Didžiojo Seimo ir
1917 m. Vilniaus konferencijos — 
visa tai sudarė dabar vieną pasi
ryžimą ir susikaupė į vieną židinį 
— Lietuvos Tarybą Vilniuje. Čia 
buvo lietuvių tautos vadovietė, 
kaip kariai sako, arba rezisten
cinio sąjūdžio centras, kaip nū
nai mes sakytume.

Lietuvos Taryba dirbo, rodos 
viešai, o turėjo daug ką aps
pręsti ir veikti slaptai. Ne tiktai 
po Vilniaus grindinį, bet visais 
Lietuvos keliais kaukšeno bildūs 
vokiečių vachmistrų žingsniai ir 
žvalgėsi budrios jų akys. Jie, dar 
buvo pakankamai išdidūs, savimi 
pasitikį ir grasūs. Jie tampė ner
vus ir krimto kantrybę, įgrisiai 
siūlydami politinę sąjungą su Vo
kietija. Vis ta nelemta unija: ne 
lenkiška, tai vokiška, o revoliuci- 
jps apsemtoj Rusijoj buvo Įsteig
tas dar Lietuviškas Komisariatas, 
pasišovęs Įkurti Lietuvos — Gudi
jos SSSR. Vis tie svetimi kėslai: 
ne šovinistiniai, tai internaciona
liniai! Lietuvių tauta buvo gau
doma, it koks žvirblis ant katinų 
nuzulintos tvoros — to mielo mū
sų Baltijos pamario, visų galiūnų 
trypiamo.

Lietuvos Taryboje dėl to buvo 
daug kalbėta, nemaža ir tarp sa
vęs prisikivirčyta, ieškant savo 
tautai geriausios išeities. Tačiau
1918 m. pradžioje visų sutarta, kad 
išeitis tebuvo viena: skelbti Lie
tuvą visai nepriklausomą. Sis nu
tarimas pasirašytas Vasario 16, ta
da dar nenuvokiant, kad ši diena 
paliks Lietuvos istorijoje drauge 
su dvidešimčia parašų. Pirmoje

iki dabarties. Rasi dėl to Basana
vičiaus mintys šmėkščiojo net pa- 
dunojais, ar neras ir tenai Įmin
tų lietuvaitės pėdų, kai ji ėjusi iš 
Dunojaus vandens parsinešti. Tai 
buvo „Aušros” romantika, sva
jonės ir ilgesys negrąžinamų die
nų, bet tatai kaitino širdis ir dil
gino jausmus. Nuo „Aušros” apra
sodavo akys, ir blaivesnės jos ta
da būdavo ir šviesiau Į ateiti 
žvelgdavo.

Kartą šitaip išsiverkęs, Dr. V. 
Kudirka atgimė kaitriu lietuviu. 
Jis Įsiliepsnojo it ugnis, kuri ru
sus svilino sarkazmu ir satyromis, 
o savoj tautoj įsidegė „Tautos 
Himnu”. Kudirkos „Varpo” aidai 
šaukė grumtis už žmogaus ir tau
tos laisvę, ginti ją, kaip yra gynę 
kitados šveicarų Wilhelmas Tellis 
ir prancūzų Jeanne d’Arc. Sulietu
vindamas Schillerio veikalus, kurie 
vaizdavo šiuos karžygius, Kudir
ka skatinte skatino ginti priešą iš 
savo žemės. Praeitis ir dabartis čia 
jau aidėjo vienu lietuvių tautos 
šaukimu — laisvės!

vietoje matome smulkiu braižu 
pasirašiusį didį Lietuvos vyrą ir 
jos aušros skelbėją — Dr. J. Ba
sanavičių. Čia ir suseina Vasario 
16 su „Aušra". Dar daugiau — su 
visu tautiniu pabudimu.

Kai Vasario 16 diena aušo ir iš 
po nakties ryškėjo Vilniaus bokš
tų siluetą), buvo gili, rusiška 
žiema. Paryčio šaltis žnaibė be pa
gailos, bet dr. J. Basanavičius, 
užsisagstęs trumpus kailinukus, 
jau rymojo už apkrauto knygomis 
stalo. Nors grubo rankos aušrinin
ko kovotojo, kitados rašiusios to
kius kaitrius žodžius, bet širdis 
kaito, skaitant taip liepsnojusius 
mūsų praeities lapus. Jam būtų pa
kakę tiktai ištiesti ranką, ir jisai 
būtų išsitraukęs iš lentynos ne 
vieną apdulkėjusią maldaknygę 
su Motiejaus Valančiaus aprobata. 
Sis Žemaičių vyskupas, kaip žino
me, yra pradėjęs spausdinti Prū
suose maldaknyges su atgaline 
data. Tuo keliu nuėjo „Aušra" ir 
visa draudžiamoji spauda su 
knygnešių heroizmu ir tragizmu. 
O Motiejus Valančius, kovojęs 
už blaivią ir susipratusią Lietuvą, 
savo žemiškąjį kelią pradėjo Va
sario 16 d.

Dr. J. Basanavičius galėjo tarp 
savo knygų užtikti ir Mikalojaus 
Daukšos „Postilę" iš XVI amž., 
kada svetimieji dar negrobstė lie
tuviškų knvgų, jas naikindami, bet 
ir mažai kas iš savųjų jomis rū
pinosi. Daukša olbijo bajorus ir 
aplenkėjusius kunigus, kad tie 
gimtąją kalbą užmetę. „Argi ne
žinote", — priekaištavo jis, —kad 
„ne miestų ir pilių tvirtumu gy
vuoja tauta, bet išlaikydama ir 
vartodama savo kalbą”. O šis že
maičių kanauninkas nuo Kėdainių, 
kur lenkiškumas buvo giliai Įsis
meigęs, mirė Vasario 16 d., nuro
dęs tikrąjį kelią mūsų tautinei są
monei išlaikyti. Iš ten pat, iš Kė
dainių apylinkės, po 300 metų 
jaunuolis Povilas Lukšys, tarsi 
Daukšos balso paskatintas, pakėlė 
ginklą už savo tautą ir krito pir
mąja Nepriklausomybės karų auka 
keliomis dienomis prieš Vasario 
16 d. Tiktai trijų dienų tetruko 
pirmam kritusiam karininkui An
tanui Juozapavičiui, ir jis būtų su
laukęs pirmųjų Nepriklausomybės 
paskelbimo metinių.

Žinome, kad ir senesnės ir nau
jesnės datos yra atsitiktinai suta
pusios, bet mums jos prasmingai 
susiveja j vieną giją — vieną su
daro pulsą vis labiau skaidrėjusios 
mūsų tautinės sąmonės. Ir didis 
mūsų tautinės sąmonės skaidrinto- 
jas Dr. J. Basanavičius išsiskyrė 
su savo tauta Vasario 16. Devy
nerius metus jis dar gyveno mū: 
su tarpe, saugojo Vilnių kaip senų 
laikų vaidila, kaip Maironio ap
dainuotasis senelis iš kapų mil
žinų, — lyg toj lietuviškoj pa
sakoj ar dainoj, kurias Basana
vičius taip mėgo. Devyneri metai, 
mūsų tautosakoje išreiškia didį 
lūkestį arba slopų vargą. Basana
vičius lūkuriavo ir vargo visus 
tuos metus okupuotame Vilniuje, 
patirdamas daug skiraudų ir už
gaulės. Septyniasdešimts pen- 
keriems aušrininko metams toks 
gyvenimas buvo nebeiškenčiąmas. 
Vasario 16 jį visada jaudindavo 
— ji reiškė visą jo gyvenimą ir 
kovą, o ta kova nebuvo dar užsi
baigusi dėl pačios sostinės. Suau
gęs su Vilniumi ir Vasario 16, ten 
pat prasidėjusia, jis tą dieną (1927) 
užmerkė akis, kad saikas būtų 
pilnas ir Vasario dienų niekada 
nepamirštume.

Negalime pamiršti, nes kova dar 
nebaigta, ir ji prasideda iš naujo. 
Ji buvo Vasario 16 siekimams 
paskelbta pačiais pirmaisiais Ne
priklausomybės metais, kai už

griuvo mūsų šalį rau
donoji armija. Jai va-
dovavo Vincas Micke
vičius — Kapsukas, 
kilimo iš tos pačios 
žemės, kaip ir Basana
vičius, tačiau jo sie
kimų ir kovos prie
šingybė. Kas žino, gal 
to suklydusio lietuvio 
širdis, savaip mylėju
si tėvynę, taip pat su- 
silpo dėl Vasario 16 
priekaištų apsunkus.at 
sąžinei. Jis mirė Mas
kvoje vasario 17. d. 
Po penkerių metų jau 
kiti žmonės nutykojo 
mūsų taip gražiai tvar
kytą Nepriklausomą 
Lietuvą, atremtą Į Va
sario 16 aktą, suau
gusi sU mūsų praeiti
mi, mūsų kovomis ir 
mūsų veržimusi į lais
vą gyvenimą. Ta aio- 
na ir visas išlietas ir 
liejamas dėl jos Krau
jas šaukiasi visų tau
rių lietuvių rankų, ra
gina vilties nenustoti 
ir iš kovos baro nesi
traukti.

3



4 PSL. ŽIBURIAI 1948. n. 14 Nr. 6 (116)

Ties DP įkurdinimo problemomis
V. R.

(DP spaudos konferencija)

spaudos konferencija. Rūpimus 
klausimus komitetai galį patiekti 
paskirų laikraščių redaktoriams.

Ar būtų galima iš IRO gauti 
patikimų žinių, ar greitai krintan
tis DP gyvenimo standartas ir to
liau smuks, ar DP turi skaityti, 
kad IRO biudžetas ir toliau bus

Kai niekas esti viskuo
VIENO MOKINIO’ PRISIMINIMAI IS PIRMŲJŲ NEPRI

KLAUSOMYBES METŲ VILNIUJE
KAROLIS KROKSLYS

Vasario 4 d. trečią kartą Heidel
berge susirinko visų didesniųjų 
išvietintųjų asmenų tautinių gru
pių laikraščių atstovai j DP spau
dos konferenciją, tikėdamiesi ką 
nors išgirsti, kas praskaidrintų rūš
kanas tremties gyvenimo dienas. 
Žurnalistai iš visos amerikiečių zo
nos statė IRO pareigūnams klau
simus, padiktuotus paties gyveni
mo, juodo skurdo, netikros dabar
ties ir labai miglotos ateities.

Sį kartą konferencijoje nedaly
vavo nei vyr. zonos dir. Paul Ed
wards, nei įkurdinimo virš. Miss 
Trimble. Konferencijai kaip ir vi
sada vadovavo Viešosios Infor
macijos šefas Mr. Sutherland Den
linger.

Kokių planų turi IRO sulaikyti 
atrankai stovyklose ir šeimų 
draskymui, vykdomam daugiausia 
emigracinių komisijų, kurios dar
bui ir imigracijai priima tik vien
gungius ir tik geriausios sveika
tos? Kokia yra šeimų ateitis?

Mr. Carter, kuris dalyvavo pas
kutiniame PCIRO pasėdy Žene
voje, pareiškė, kad šis klausimas 
buvęs vienas iš svarbiausių die
notvarkės punktų. Posėdy nutarta 
prašyti visų IRO narių priimti tam 
tikrą DP skaičių, nedarant vien
gungių atrankos. Belgija pirmoji 
su tuo pasiūlymu sutiko. Kitos val
stybės taip pat pasižadėjo šiuo rei
kalu daryti viską, kas tik įma
noma.

Ar IRO turi planą, kaip iš
spręsti našlių su mažais vaikais, 
senių, palaužtos sveikatos ir inva
lidų problemą?

„šie klausimai komplikuoja visą 
DP problemą", pareiškė įkurdinimo 
skyriaus pareigūnas. „Senių, ligo
nių, sergančių užkrečiamomis li
gomis ir invalidų reikalu dar ne
padaryta jokio sprendimo ir jų 
emigracija nevykdoma. Šiuo me
tu jiems tėra tik dvi galimybės: 
1) įsijungti į vokiečių ūkį ir 2) 
grįžti namo. Kaip pavyzdį repa- 
trijacijos skyriaus pareigūnas Mr. 
Izrael nurodė Lenkijos Raudonąjį 
Kryžių, kurio pagalba jau daug 
tos rūšies lenkų pervežta namo, 
patalpinta ligoninėse, senelių prie
glaudose.

Kaip tai yra galima, kad komu
nistų agentai atvyko tarp pirmų
jų emigrantų į kraštus, kaip, pav., 
Braziliją, apie kurią pranešė „Die 
Neue Zeitung"?

Mr. Denlinger manąs, kad tai 
netiesa ir jis netikįs tokiu prane
šimu.

Kodėl tokių savanoriškų organi
zacijų, kaip Raudonojo Kryžiaus 
YMCA, YWCA tarnautojams ne
duodama papildomo dirbančiojo 
maisto, turint galvoje, kad IRO 
veikla dėl priemonių trūkumo yra 
sumažinta ir kad minėtos sava
noriškos organizacijos dirba tokį 
didelį, naudingą ir sunkų darbą?

Informacijos skyriaus viršinin
kas pareiškė, kad jis netikįs, jog 
tai esanti tiesa. Tokių organizaci
jų tarnautojai pagal jų darbo 
apimtį turį gauti, kaip ir kiti dir
bantieji, papildomą maistą.

Toliau buvo patiekta visa eilė 
klausimų apie nepakenčiamą pa
dėtį pereinamosiose emigracinėse 
saovyklose. Pareikšta, kad tarp 
DP vyrauja didžiausias nepasiten
kinimas dėl laikinųjų emigracijos 
centrų Butzbache, Muencheno 
Funkkaserene ir Muencheno Flan- 
demkaseme. Latvių laikraštis esąs 
gavęs jaudinančių laiškų iš Butz- 
bacho. Išvažiuojantieji turį gyventi 
be langų, neapkūrenamose patal
pose, miegoti po du vienoje lovo
je, lovos pilnos parazitų. Laikraš
tininkai klausė, ar visa tai atitinka 
tikrovę?

IRO apie tai žinanti ir daranti 
viską, kad galėtų tą padėtį pa- 
gerenti. Labai bloga esą, kad pa
čiose stovyklose nesilaikoma tvar
kos, švaros, išdaužomi langai, pa
vagiamos lempos. Kad stovyklos 
nebūtų perpildytos, bus steigiama 
atskiros stovyklos vykstantiems | 
JAV. Patys emigrantai, atsimin
dami, kad Jie čia gyvena tik trum
pą laiką, po kurio jų laukia geres
nis rytojus, turėtų pakęsti tuos 
nepriteklius.

Kadangi emigracija yra vienas 
pagrindinių IRO tikslų, būtų (do
mų žinoti, ar galima laukti atitin
kamo šio darbo pertvarkymo as
meniniu ir materialiniu atžvilgiu 
ir kokius fondus turi IRO šiems 
uždaviniams (vykdyti?

Taip, tarp svarbiausių IRO už
davinių yra ir emigracija. IRO turi 
tam priemonių. Paskutinėje PC
IRO konferencijoje nutarta išnuo
moti daugiau laivų. Britų, JAV ir 
olandų atstovai mielai tam pritarė.

Ar tiesa, kad po kiekvieno emi
grantų transporto į Australiją arba 
Kanadą IRO emigraciniai centrai 
pasilieka be personalo, nes jis, 
pasinaudodamas laisvomis pasku
tiniu momentu likusiomis vieto
mis, centrus palieka?

Nėra buvę atsitikimo, kad to
kios stovyklos pasiliktų be tar
nautojų. Jei jie išvyksta, tai ben
dra tvarka. Tik iš Stuttgarto vieną 
kartą išvyko iš sykio 10 tarnau
tojų. Moką kalbas turi daugiau 
galimybių ir todėl greičiau iš
vyksta. Aišku, tarnautojų keiti
masis negeras reiškinys, todėl 
svarstomas Įgausimas, ar nebūtų 
geriau į emigracines stovyklas 
priimti vokiečius tarnautojus.

Emigrantai skundžiasi, kad emi
gracinėse stovyklose paskutiniu 
momentu atimami be jokio pak
vitavimo netik IRO išduoti daiktai, 
bet ir privati nuosavybė. Ar tai 
tiesa?

Daiktai, kurie priklauso IRO ar 
buvo paskolinti, turi būti grąžinti.

Niekas privačios nuosavybės ne
atima. Jei pavagiama, IRO nieko « 
negali padaryti. Ruošiamas planas, ] 
pagal kurį išvykstantiems ir iš
einantiems iš stovyklų būtų lei- ] 
džiama pasiimti dvi paprastas ant- j 
klodes arba vieną vatinę. .

Kokia yra IRO pažiūra į Stock- 
holme spausdinamą „Baltic Re- ; 
view News Letter-Behlnd, the Iron j 
Curtain?" Kaip IRO vyriausybė 
žiūri į duomenis, patiektus straips
ny „The Itrange story of IRO".

Ties šiuo klausimu spaudos kon- ! 
ferencijoje buvo ilgiausiai apsisto- ! 
ta. Viešosios Informacijos šefas la- 1 
bai apgailestavo, kad skelbiamos 
tokios nepatikrintos žinios, prane- 1 
šami pusiau tikslūs duomenys. Pa- | 
tiekti skaičiai esą netikslūs. To- i 
kiais straipsniais norima vesti poli
tiką, kuri falsfikuojanti tiesą, klai
dinanti visuomenę ir kenkianti pa
tiems DP. Čia Mr. Denlinger 
perskaitė tą straipsnį, kurio cha- 
rakteringesnes ištraukas trumpai , 
patiekiame.

Nuo 1947 m. liepos mėn. UNRRA 
pakeitė IRO, kurios tikslas yra 
globoti pabėgėlius, jiems padėti 
įsikurti naujuose kraštuose. Dides
nė IRO tarnautojų dalis yra iš Lų 
pačių UNRRA tarnautojų, su 
kuriais ir senoji dvasia perėjo į 
naująją organizaciją. IRO, paly
ginus su UNRRA, yra labai netur
tinga. IRO savo žinioje turi 
1.674.000 pabėgėlių visame pasau
ly, bet praktiškai teišlaiko 640.000 
pabėgėlių Europoje. Biudžetas fe- 
siekia 80.840.000 dol. y. y. 125 dol. 
per metus žmogui.

Pabėgėlių aprūpinimas visoj Vo
kietijoj nepakankamas, bet kritiš
kiausia maitinimo padėtis esanti 
britų zonoje. Amerikięčių zonos 
norma siekianti 2.014 kalorijų, o 
britų tik 1.055, kurią galima pava
dinti bado norma. Padėtį dar pa
bloginąs ir tas reiškinys, kad mai
stas imamas iš vietinių atsargų. 
Pabėgėlio maistas tesusidedąs iš 
duonos, bulvių ir daržovių, pačios 
menkiausios vertės produktų, 
kurių jau nebenorį vokiečiai. Taip 
DP stumia dienas nugalėtos tau
tos tarpe, nekenčiami, be darbo, 
o tuo tarpu pasaulis kenčia darbo 
jėgos trūkumą.

Ir sveikatos atžvilgiu padėtis 
britų zonoje esanti beviltiška, nes 
stiprūs vyrai išvykę i Angliją dar
bams, o stovyklose tikę tik mo
terys ir vaikai. Schleswig-Holstein 
apygardoje esą tik 23 % sveikų 
vaikų, kitose dar mažiau. Dau
gelis vaikų turį liaukų džiovą. 
Suaugusieji gaunamu daviniu galį 
vos išlaikyti gyvybę, esą nusilpę 
ir jų jokios emigracinės komisijos 
nepriimančios. Tokiu būdu jie yra 
patekę tikram užburtam ratan: 
norėdami gyventi, norėtų emigruo
ti, bet dėl sveikatos negalį iš Vo
kietijos išsprukti. Toliau straips
nio autorius nurodo, kad IRO 
ypatingai stengiasi grąžinti pabė
gėlius į jų kilmės kraštus, 
žiūrint, ar tai leidžia žmonių 
gumas.

Stovyklose pilna sovietinės 
pagandos leidinių, kuriuose ameri
kiečiai ir britai vadinami fašistais, 
karo nusikaltėliais, reakcionieriais. 
Tuo tarpu, kai šie abu kraštai 
finansiškai išlaiko IRO organi
zaciją, propagandinė literatūra da
linama IRO tarnautojų.

Laikraštis todėl klausdamas ra

gu kitų tautų. Susirgimų dėl mai-
sto stokos nedaug tepasitaiką. 
Kraujo sudėtis taip pat nebloga.

Mr. Carter, kalbėdamas tuo 
klausimu, pasakė, jog PCIRO Že
nevoje nurodoma visiems, kad DP 
amžius geriausiai tinka emigraci
jai, todėl toki straipsniai, vaizduo
dami bogą padėtį, galį pakenkti 
bendriesiems įkurdinimo reikalams.

Dėl repatrijacinės spaudos pla
tinimo stovyklose pabrėžta, kad 
stovyklose platinama tik tokia 
spauda, kokią leidžia karinė val
džia.

Repatrijuoti niekas neverčia. 
Leidžiama laisvai apsispręsti. Da
bar vykdoma registracija yra gry
nai emigracijos reikalui. Ji visur 
ramiai eina į priekį.

ne- 
sau-

pro

mažinamas? (Tęslnys)
Apie biudžeto mažinimą nesą 

kalbos ir DP gyvenimo standartas 
nepablogėsiąs. PCIRO visą savo 
dėmesį kreipia į įkurdinimo pa
greitinimą.

Žydų spaudos atstovai patiekė 
klausimų daugiausia liečiančių 
maitinimo reikalus: maisto gavimo 
šaltinius, kokybę, kiekybę, at
siskaitymą. Vokiečiai rėkią, kad 
maisto atidavimas DP jų maiti
nimo padėtį žymiai pabloginąs.

Maitinimo skyriaus pareigūnas į 
visus šiuos klausimus trumpai at
sakė.

Berlyno karinė valdžia Bavari
jos ir Wuertt.-Badeno vyriausy
bėms leido turimas bulvių atsar-

Sitokie žmonių skirtumai man 
dar nekvaršino galvos. Aš jais ligi 
šiolei nė nesidomėjau. Tačiau mi
tingai ir susirinkimai man jau ku
ris laikas maudė širdį. Vilniuje jų 
kužėjo, kaip ir to popieriaus ant 
sienų. Kas nepaskaitė, galėjo to 
paties paklausyti. Barstomos buvo 
dargi skraidės po gatves ir kaišio
jamos namuose už durų stajetos, 
kad žmonės susibėgtų. Vieną kar
tą ir aš nukiutinau į nurodytą 
vietą. Didžiulis kiemas, buvo 
apriestas senos geležies krautu- 
vukių, bet tokių skursnų, kaip 
mūsų parapijoje. Susispaudę žmo
nės, kaip man iš tolo pasirodė, 
kilsčiojo dailiai apsirengusį poną. 
„Tur būt, jie kokį buržujų pasi

VIKTORAS PETRAVIČIUS Pabėgėliai žino raižinys)

Toliau laikraštininkai teiravosi, 
kodėl neištesėtas pažadas visiems 
spaudoje dirbantiems duoti papil
domą maistą. Šiuo metu duodama 
tik 50%. Pažadėta tą reikalą tuoj 
sutvarkyti.

Vokiečių spauda paskutinėmis 
savaitėmis pradėjo akciją prieš 
DP. Augsburgo „Schwaebische 
Landeszeitung“ puolimai privedė 
prie to, kad gyventojų nuotaikos 
buvo taip (audrintos, jog DP buvo 
išmetami iš tramvajų ir sausio 
22 d. rytą policija turėjo užblo
kuoti Hochfeldo stovyklą nuo ga
limų vokiečių demonstrantų. Ar
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gas padalinti vietinimas gyvento
jams, tik tada, kai bus aprūpinti 
DP. gyv. stovyklose. Tas, žinoma, 
sukėlė triukšmo. Iš vokiečių ūkio 
paimamas maistas yra IRO apmo
kamas. Čia vokiečių ūkis nenu
kenčia, nes už tai gauna dar žy
miai daugiau importuoto maisto. 
Jau dabar ir ateity sviestas bus 
duodamas tik tuose rajonuose, 
kur jis gaminamas, kituose — mar
garinas. Iš niekur negauta nusi
skundimų dėl sviesto kokybės. 
Prie Bavarijos, Wuerttenbergo ir 
Hesseno karinių valdžių priskirti 
pirmos klasės valdininkai, kurie 
seks duodamo maisto kokybę ir 
kiekybę. Jei kur prasilenkiama su 
nuostatais, reiktų tuoj informuoti 
PCIRO centrą.

Toliau pareikšta, kad išvietin- 
tieji asmens tesudaro vos 3% visos 
zonos gyventojų, tad 
vaidmens jos ūkiniame 
negali turėti.

Kas numatoma daryti 
nalistais?

gavo ir dabar jam grobus maigo?” 
pamaniau net lyžtelėjęs viršutinę 
lūpą iš smalsumo. Bet išnėręs pro 
vieno žmogaus pažastę, pamačiau, 
kad tas ponas patsai skėtrojosi ir 
murdėsi paaukštintam garde, kad 
visi jį matytų. Jo ranka buvo per
juosta rausvu kaspinu, o ant 
balkšvos kazokiškos kepurės, ku
rios. nebuvo nusiėmęs, žvilgėjo 
raudona žvaigždė. Aš prisiminiau, 
kad pirmą kartą mačiau ją gi
liai įsismeigusią lapinėje kepu
rėje įvažiuojant į Vilnių. Paskui 
daug jų matydavau- mieste: di
delių, įsmeigtų į namus, ir ma
žiukų gauruotose kepurės. Mano 
klasės draugas, kuris kartą čiupte-

Kai aš įsiklausiau, tai kalbėtojas 
dergliojo visa, kas man ligi šiolei 
atrodė neužkabinama. Ponams jis 
sakėsi nuręsiąs galvą ir nasrus 
užkišiąs kumečio vyža. Klebonams 
gyrėsi nučirškinsiąs pagurkles ir 
išginsiąs kalėdoti pas visus šven
tuosius. Visokius patriotus, kurie 
mulkiną žmones, išvadino buka
pročiais, karų kurstytojais ir liau
dies melžėjais. Grąsino pasieksiąs 
buržujus ne tiktai Kaune, bet ir 
Berlyne. Paskui žarstė visokiau
sius pažadus ir viliojo nauju gy
venimu, kada būsią visi lygūs, visi 
laisvi ir nealkani. Reikią tiktai iš
naudotojus ištraiškyti, o jų sugleb
tas gerybes liaudies taryboms pa
vesti. Dabar viskas, esą, visiems 
priklauso. Dabar nieko negalį būti 
savo, nes nuosavybė esanti va
gystė. „Jei aš sakyčiau, kad šis 
paltas yra mano, — čia jis paglos
tė aplink jo kaklą, apsivyniojusį 
voveries kailiuką, — tai aš būčiau 
vagis. Liaudžiai, draugai, jis prik
lauso, ne man". Jis sukryžiavo abi 
rankas, lyg dievažydamasis, ir taip 
įsiręžė, kad net sukrutėjo žaginiai, 
kurie jį parėmę laikė. O tuo metu 
netoli manęs pasistiebė vienas 
žmogus ir sukliko iš visos gerklės: 
„Grąžink jį savo įmonės užveizdai, 
drauge vagišiau?" Paskutinį žodį 
tas žmogus taip stipriai nugiedojo, 
kad jis atsimušė net į gretimo 
namo sąsparas ir nuaidėjo, kaip 
miške. Daug kas grįžtelėjo mūsų 
šalin, o mes taip pat apie save 
apsidairėm. šūkterėjusia žmogus 
pragaišo kaip vandeny. Vieni su
kikeno, kiti ėmė laidyti piktus 
žvilgsnius ir žodžius.

Kalbėjusis valandėlei nuščiuvo 
ir tiktai galva muduravo. Matyti, 
jis neberado žodžių, taip nelauktai 
ir skaudžiai įžnybtas, o gal jam 
kliudė žmonių šlamesys. Paskui 
ėmė jis įtulžęs koliotis ir keiktis. 
Išvadino jis tą rėksnį kalės vaiku, 
odalupiii, kuiliu, banditu ir pa- 
drumzle. Panašius keiksmažodžius 
buvau skaitęs sienlapiuose ir gir
dėjęs iš pačių savo draugų, bet 
irzlus, dergiąs ir įsiutęs toks rėks
mas man dar buvo pirmiena. 
Atrodė, kad vienas tik rėksmas, 
lyg skerdžiamo žvėries, galėjo 
mirtinai žmogų nutėkšti, jei dar 
tūnojo kur susigūžęs minioje. Daž
niau tat girdėdamas, aš prijunkau 
prie tokių kalbų ir man atrodė, 
kad kitaip žmogus negali išsi
reikšti, jei jis iš širdies plūstasi.

O čia vieni ėmė dar prieštarauti 
tam akižagai oratoriui, o kiti jam 
pritarinėjo ir koliojo tą šuktelė
jusį pilietį. Gi žmogus, pro kurio 
petį veizėjau į širstantį ir besiske 
rečiojantį Oratorių, ėmė nerimauti 
ir gretimajam ūsočiui sukuždėjo: 
„Eine, kol dar nesimuša. Vakar, 
sako daugumai šonus nuvelėjo, o 
du išsivedė ir sušaudė". Mane lyg 
kas būtų už rankovės timtelėjęs— 
ėmiau ir įsliuokiau į tarpą dviejų 
namų. Prisipįojęs prie vieno kam
po sekiau, kaip žmonės ėmė krik
ti. Nors minia prasiretino, bet did- 
lūpis oratorius nesiliovė rankomis 
mosčiojęs ir rėkavęs. Tiktai nus
viedęs iškilmingai paskutinius žo
džius „Tegyvuoja draugas Troc- 
kisl", jis smulktelėjo apačion ir 
man iš akių dingo. Apie tą vietą 
padurmu sugožėjo žmonės ir susi
glaudė, lyg akmenį metus į tvan-

(iliustracija, raižinys medyje) von.

ypatingo 
gyvenime

su krimi-

Kadangi už viešąjį saugumą ir 
tvarką atsako karinė valdžia,, tai 
ji tuos nusikaltėlius ir baudžia. 
Atlikusieji bausmes, vėl priimami 
į stovyklų bendruomenę. Recidi- 
vistams numatoma nebeleisti grįžti 
į stovyklas.

Ar žinomh, kad bu v. Augsburgo 
UNRRA Team dir. Wishik sugrį
žus į JAV, kaip komunistui leista 
užimti valdinės vietos? Ar daroma 
žygių komunistus pašalinti iš IRO?

Mr. Denlinger pareiškė, kad 
Wishiko nepažįstąs ir nieko apie 
jį negirdėjęs. Dėl komunistų pa
šalinimo iš IRO pasakė, kad jis 
nenorįs pranašauti, bet manąs, 
kad tai ne problema. IRO tarnau
tojai ypatintai rūpestingai atren
kami. Jei kas turėtų kokių duo
menų, prašoma siųsti tiesiog Žene-
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šo: „Milijonai dolerių numatomi 
išleisti Maršalio planui, kad kon
tinentas būtų laimėtas demokrati
jai ir būtų pastatyta apsaugos 
siena prieš chaosą, nihilizmą ir 
Rytų komunizmą ir tuo pačiu lai
ku IRO, apmokama Amerikos ir 
D. Britanijos, daro viską, kad savo 
jėga įstumtų komunistų propagan
dos Trojos arklį į Europos širdį'.

Tiekimo skyriaus pareigūnas, at
sakydamas į „Baltic Rewiew" pa
darytus priekaištus, pareiškė, kad 
numatoma išlyginti maisto skir
tumai tarp amerikiečių ir britų 
zonų.

Dr. Francis Hennessey, medi
cinos skyriaus viršininkas, nurodė, 
jog pagal statistinius duomenis 
DP mirtingumas tesudarąs 6.4 pro
miles. TBC susirgimų skaičius, 
palyginti su Anglija, esąs taip pat 
nedidelis. Gimimai esą didesni ne-

IRO griebiasi kokių priemonių, 
kad sutrukdytų tam tikros grupės 
mėginiums kelti neramumus?

IRO visada seka tokius reiš
kinius ir į juos reaguoja. Kiekvie
noje Area Team yra tam reikalui 
paskirti specialūs žmonės, kurie 
turi sekti spaudą. Būtų gera, kad 
tokias žinias taip pat teiktų ir 
kiti asmens. „Schw. Landeszeitung" 
straipsnio reikalu persiusta byla į 
Kontrolinę Tarbyą Berlyne ir EU- 
COM.

Laikraštininkai išreiškė pageida
vimą, kad nuo kiekvienos tau
tybės būtų įsileidžiama po vieną 
atstovą į spaudos konferencijas, 
kuriose jie taip pat galėtų patiekti 
klausimų.

Mr. Denlinger atsakė neigiamai. 
Jo nuomone, nebūtų tada jau

Iš tolimesnių pasikalbėjimų 
paaiškėjo, kad naujuosius asmens 
pažymėjimus gaus netik stovy
klose, bet ir privačiai gyveną DP, 
kurie turi antspauduotas korteles. 
Naujai atvykstančius pabėgėlius 
iš Čekoslovakijos, Lenkijos, Ru
munijos, Jugoslavijos turi aprū
pinti vokiečių ūkis. Jei būtų mė
ginama trukdyti, kreiptis į karinę 
valdžią.

Konferencija, užtrukusi ilgiau 
kaip tris valandas, nedavė pilnų 
atsakymų į tuos emigracijos ir 
įkurdinimo klausimus, kuriais la
biausiai sielojasi išvietintieji as
mens. Šie klausimai kaip tik sun
kiausiai sprendžiami, juose ma
žiausiai aiškumo, čia dar neturi
ma aiškaus plano. Nelaimingosios 
karo aukos nekantriai laukia pa
lankesnių žinių, didesnio tautų 
nuoširdumo jų problemą spren
džiant.

Įėjo mano trinyčius, tokią žvaig- 
ždukę buvo pasisegęs po milinės 
atlapu. Pamokų metu jis mėgdavo 
ją išsitraukti ir smaigaliu krapšti
nėti suolą. Dažniausiai jis įbrėžda- 
vo tris didžiąsias raides iš pavar
dės pagarsėjusio žmogaus, kilusio 
iš Trakų miestelio. Kartą mudu 
radome tą žodį pailgintą ir už
baigtą kitaip, negu tas mano 
draugas galvojo. Suole buvo įrėžta 
dvejopa rašysena „Trojos kuinas", 
įširdęs jisai tą istorinį sakinį pei
liu iškrapštė, pabalusią vietą dar 
užtempė rašalu. „Ožkamelžiail" 
murmtelėjo sau po nosimi.

Dabar jis stovėjo išžargas neto
liese to pono, kuris muistėsi iš
kiliame žarde. Maketuodamas ran
komis, lyg norėtų ką nugriebti, 
oratorius laidė į žmones trumpus 
sakinukus ir paskirus žodžius—to
kius balsius, pagiežius ir aštrius.

ką. Po to, kaip vandens ratilai 
ėmė visi vilnyti į šonus dr semti 
aplinkines gatvukes. Pro mane 
praeidami keli darbininkai stipriai 
nusišniurkštė ant kerojusių pla
katų. Vienas taip aštriai gremžte- 
lėjo ranka per sieną, kad iš po
pierių prasikiš© murzinos plytos.

Einant namo, man vis lindo į 
galvą mintis, kad „vakar du iš
sivedė ir sušaudė“. „Ims jau ir 
šaudys vien už tai, kad žmonėms 
knietėjo nagai pasipešioti?“ šne
kėjau pats su savimi. „Tokius 
peštukus mes čiumpame ir pri- 
plojame prie žemės, kol jiems 
šilima išgaruoja kaip toms pe
rekšlėms vištoms". Matyti, bu
vau geroksi įšilęs ir per garsiai 
niurnėjau po nosim, nes už ma
no žodžių nusitvėrė bendrabučio 
vedėjas, sutiktas laiptuose. Per
smeigė jis mane grasiu žvilgsniu

ir priekaištaudamas paklaftė: 
„Ar ne iš» mitingo grįžti?“ Aš 
sumišau, lyg pagautas raškant 
obuolius svetimam sode. Paskui 
mane dūrė kutulys ir prunkšti 
įsinorėjo, kai gerasis vedėjas ėmė 
tėviškai mane barti: „Kada jums 
išeis iš galvos tie vaikiški pokš
tai, jūs varnalėšos! Sumaitosit 
jūs čia visus mus. Žiūrėki man!“ 
Pagrasė pirštu ir nukudulkštino 
laiptais apačion. Man jo labai 
pagailo, kai jis sunkiais žings
niais smigo žemyn, vis prisilaiky
damas turėklių, kuriuos buvome 
kaip stiklą nuslidinėję.

Kai jis išnyko iš akių, aš nu
liuoksėjau ligi savo kambario 
durų. Už jų išgirdau neįprastą 
kalbėsį, kuris man pasirodė įtar
tinas. „Vedėjas bus jiems šonus 
skalbęs?“ — pagalvojau, džiaug
damasis, kad man neteko. Pa
spaudžiau kaištį ir ūmai atvėriau 
duris. Pasirodė, vedėjo būta, 
bet mano bendraguoliai riejosi 
ne dėl šito vizito. Jie ginčijosi 
dėl kaltininko, (davusio vieną 
mūsų padaužą. Vakar tasai buvo 
pakopęs ant tvoros, visaip kery- 
čiojosi ir vaipėsi iš tų, kurie, nie
ko svetimo nepripažindami, dau
giausia patys iš to lobo. Apačio
je gniužulas vaikų maustinėjo 
vieni kitiems švarkus, pagrieb
davo kepures, o vienas į „orato
rių“ paleido klumpę ir nutėškė 
žemėn raudoną žvaigždę, už- 
smeigtą ant vartų pagaikščio. Kai 
aš papasakojau, kur buvęs ir ką 
girdėjęs, kambary bruzdesys 
nuščiuvo. Mes susėdome ant lo
vų, nukorėme galvas ir vienu 
balsu sutarėme: „Žinoma, su
šaudys! O gal jau sušaudė? Mū
sų žvilgsniai kryžiavosi, bet kal
tininko rasti nesisekė.

Vakare Ugai užsisėdėjau, be
kartodamas pamokas.. Kapelionas 
mėgdavo paklausti iš pereito, ir 
anądien jis daug klausinėjo apie 
Egipto nelaisvę, žydų bėgimą nuo 
faraono, dykumuose besirangiu- 
sius žalčius ir kitas izraelitų tau
tos laimes ir nelaimes. Visą Se
nąjį Įstatymą persklaisčiau pus-, 
lapis po puslapio, gerai įsižiūrė
jau dar į paveiksliukus, knygoje 
atmuštus, ir paskui gerai susivy
niojau į pilkšvą antklodę, kurio
mis apklosto ligoninėse sergan
čius. Mūsų kambary būdavo šal
ta, tai paryčiu tiktai teiškišda- 
vome galvas. O mano geležinė 
lova sukrypusi, kaip liesos kar
vės nugara, stovėjo prie pat lan
go. Ir čia man pasivaideno, kad 
visas Vilniaus miestas prasmego 
į Raudonąją jūrą, kurios pavin- 
šiūmi tyvuliavo tik Trys Kry
žiai. Pradėjo jie svirduliuoti, sup
tis, lyg kieno iš apačios judina
mi, ėmė jie mano akyse rųargti 
ir, keista, vienas pavirto pjautu
vu, antras — didžiuliu kūjų, o 
tretysis, pats vidurinis, aprietė 
abudu kaip milžino sauja ir 
mostigavo po visą dangų. Rodėsi, 
ims ir patrauks jis man po kak
lu... Kai aiktelėjęs pabudau, 
tekanti saulė jau tvieskė į akis, 
o koridoriumi vaikščioję žmonės 
ir mano netvirta lova sulinguo
davo, kai stipriai trinktedavo 
kas durimis. Aš pasitiebiau ir 
pažiūrėjau, pratrynęs akis: vos 
įžiūrimi, Trys Kryžiai stovėjo sa
vo vietoje. Salimai jų dūlavo Ge
dimino bokštas. Jo viršūnėje rai
tėsi raudona vėliava, bet iš tolo 
nesimatė joje nei pjautuvo nei 
kūjo. Apšarmojusių medžių fone 
ji atrodė kaip varvančio kraujo 
čiurkšlė. Aš prisiminiau suimtą 
draugą, ir mane supurtė drebu
lys, nes kambarys per naktį bu
vo visai nuvėsęs. Lauke iš tolu
mos sklido tranki giesmė, kuri 
lūžinėjo siauroje gatvėje, daužė
si i namų sienas ir birbeno lan
gą: „Pirmyn vergai nužemintieji, 
kas buvo niekas, tas bus viskas!"

Kitą popietę, grįžęs iš gimnazi
jos, areštuotojo lovą radau jau 
kito užgyventa. Man papasakojo, 
kad rytą grįžo labai nesmagus, 
suskurdęs, susiraišiojo {savo 
daiktelius ir atsisveikino. „Einu, 
girdi, tenai, kur jiems parody
siu, kaip iš nieko pasidaro vis
kas“. Vėliau sužinojone, kad jį 
išlaisvino viena visuomenės vei
kėja, patarusi pranykti iš akių. 
Po daugelio metų nusmilkau, ra
dęs pažįstamą vardą savanorių 
kapinaitėse.

Kelias, jį nuvedęs „kitoh pu
sėn“, nebuvo jo vieno išmintas. 
Dažną apyvakarį pasigesdavome 
ne vieno iš savo būrio. Jie smel
kėsi į tą „kitą pasaulį", kurio 
užbraižos driekėsi kaž kur ana
pus Vilniaus. Mes jo ilgėjomės 
ir lūkuriavome, o to svetimo, 
kuris mus buvo apglobęs, vis la
biau baidėmės. Netraukė jis mūsų 
savais gatvėlapiais ir nešildė dy
kaviduriais žodžiais, tarsi ledo 
varvekliais pastogėse. Gražūs jie 
pasižiūrėti, bet iš jų dvelkia šal
tis. Sibiriškas šaltis buvo apė
męs tada visą Vilniaus miestą. 
Kartais man pasivaidendavo, kad 
Sibire sudūlėję lietuvių kaulai 
dabar kyščiojo aštriais žandikau
liais iš molinių veidų, kurie ne
mažomis kirbinėmis goglinėdavo 
po miestą. Ant pečių kabaloda- 
vo jiems šautuvai. Dažnai juos 
nulydėdavo kimi daina, kurivel- 
davosi gatvėje, kaip patirpęs 
sniegas po kojų. Žodžiai tos dai
nos vis būdavo tie patys „Atsi
sakom nuo senojo svieto!...“

Vienas toks būrys pavijo kartą 
mane bftkaukšintį pusbrolio ap
lankyti (tada aš avėdavau medi
nėmis klumpėmis). Čia pat at- 
lapsėjęs vyresnės klasės mokinys 
bakstelėjo į pašonę ir galvos 
kryptelėjimu parodė iškilų pra
eivį. Jis žengė šaligatviu eikliais 
žingsniais, neatsilikdamas nuo 
būrio ir atgręžęs į jį savo veidą. 
Išžiota burna kartojo dainos žo
džius. Iš paskos sekė daugiau 
tokių ponų, kuriuos lengvai galė
jai skirti iš odinio apsiausto. Jie 
visi mūvėjo auliniais batais

(Bus daugiau)
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KNYGOS IR RECENZIJOS
B. SŪDUVIS

TOKIA buvo nepriklausomo Tad šiandien, jei mūsų knygos 
gyvenimo tradicija, kad kiek- nekaip recenzuojamos — priežas- 
vienų metų pabaigoje gausiai čių reikia ieškoti, gal būt, visai ne 
būdavo paleidžiama apyvarton ..........

naujų "dailiosios literatūros knygų. 
Drauge pagyvėdavo visa litera
tūrinė spauda: pagausėdavo recen
zijų, diskusijų etc.

Rodos, tam dalykui turėdavo 
šiek tiek įtakos ir pagal chrono
loginius metus dalijamos įvairios 
literatūrinės premijos, kurios Lie
tuvoje tikrai sukeldavo didelio dė
mesio.

Metams pasibaigus ir naujiems 
prasidedant, dabar taip pat lau
kiame visos eilės naujų knygų 
pasirodant. Ir viena kita premija 
jau iš anksčiau anonsuota. Tik 
kažkodėl premijos ima ribotis tam 
tikrais žanrais: romanu, drama, no
vele. Gal kad anais metais be
veik visas premijas nunešė lyriniai 
veikalai. Bet, rodos, geriau būtų 
nesiblaškyt! iš vieno kraštutinumo 
į kitą ir nesmulkinti literatūrinės 
dvasios: kiekvienam skaitytojui 
visada turi būti aišku, kad nė 
vienas literatūrinis žanras iš es
mės neturi prieš kitus jokio pir
mumo. Juk iš tikrųjų kartais vos 
keliolikos eilučių lyrinis kūrinys 
— daug vertesnis už šimtapusla- 
pinį romaną. Arba pasitaiko, kad 
daugeliui patinkamas ir visų skai
tomas veikalas yra daug menkes
nės vertės, negu tas, kuriuo tik 
maža skaitytojų dalis apsidžiaugė. 
Be to, kodėl premijomis nepaska
tinti visų kūrybos žanrų sykiu, 
duodant autoriams didžiausią lais
vę, o paskui patiems premijų tei
kėjams iš jų pasirinkti? Kad už
pernai romanų nesuspėjo išeiti iš 
spaudos ar kad novelių dar nebu
vo knygosna prisirinkę — visai .. .
suprantama: pertrumpas tremties ir būtinai reikia turėti individua- 
laiko tarpas dar buvo praėjęs. O linį skonį. Tačiau toks gana bran- 
platesnės apimties (tik nebūtinai 
didesnės vertės!) veikalui reikia 
ypač daug laiko techniškam api
pavidalinimui. Tačiau mes neabe- . .
jojame, kad ir tada mūsų romą- vietoj, 2) jis klaidina skaitytoją, 
nistai jau rašė savo romanus, o laukiantį objektyvios tiesos, 3) jis 
novelistai irgi kūrė savo'noveles, nuvertina recenziją iš viso ir tuo 
Gi šiais metais, sukakus daugiau būdu daro blogos įtakos litera- 
kaip dvejiems metams nuo hit- tūrinei kultūrai.
lerinio karo pabaigos, jau ir be Kartais lyrinių recenzijų rašyto- 
ypatingo forsavimo, rodos, būtų jai būna net tiek naivūs, kad ma- 
išėjusi j priekinę vietą ir bele- nosi bent gera padarę savo drau- 
tristika. _ gui, išliaupsindami jo kūrinį. De-

Gal būt, tik dramaturgijai, kuri ja, jie atlieka „meškos" patarna- 
ir Neprikl. Lietuvoje sunkiai gim- vimą". Autoriui daug svarbiau iš
dės!, reikėtų teikti ypatingą ir ęjirsti objektyvią ir net kritišką 
nuolatinę pagelbą. nuomonę visai svetimo žmogaus

I Tačiau nereiktų užmiršti ir kitų (net savo priešo!), nes bičiulių 
žanrų, kurie taip pat gali sutvis- meuę jis ir taip žino, ir dėl ne
kėli visuotiniu kūrybos grožiu ir objektyvios, perdaug pasaldintos 
dubti literatūros mylėtojui nuošir- recenzijos jam darosi koktu.

Be to, pastebėtina, kad tokios 
„draugiškos recenzijos" numuša 
reikalo vertę skaitytojo akyse. Ne 
vienas pąmąno: „Argi toks silpnas 
tas kūrinys, kad taip subjektyviai 
giriamas tyčia lyg recenzentas bū
tų specialiai įprašytas ar pasam
dytas.

Išsiaiškinę giriamųjų recenzijų

literatų sąžinėse.
Greta vieno kito žmogaus, kuris 

turėjo ar turi gabumų rimtai ob
jektyviai kritikai kurti (tik, deja, 
neturi sąlygų tam darbui nuolat 
atsidėti), ir Lietuvoje ir dabar re
cenzijas rašė ir rašo daugiausia 
patys rašytojai, vargais negalais 
užpildinėdami tuščią literatūrinio 
gyvenimo spragą. Daugelis tą ne 
savo pareigą, tiesa, atlieka ir vi
sai neblogai, t. y. rimtai ir objek
tyviai. Bet tai pareina dažniausiai 
visai ne nuo jų pačių noro ar va
lios — jų intencijos visada būna 
ko puikiausios I — o tik nuo indi
vidualinės prigimties.

Rašytojai daugiau turį gabumų 
objektyviai kūrybai, sugeba ir re- 
zencijas rimtesnes parašyti. Bet 
jei imasi svetimus veikalus ver
tinti grynieji lyrikai — ne jų va
lios kaltė, kad rašiniai nebūna pa
kankamai aukšto lygio ar objek
tyvumo. Čia panašiai, kaip ir poli
tikoj: lyrikas, įsivėlęs į politiką, 
dažniausiai visiškai „nuklimpsta".

Taip tad asmeniškasis subjekty
vumas, paprastai, mūsų recen- 
zinius rašinius išveda iš kelio. 
Lyriškai nusiteikęs recenzentas vi
sai be blogos valios paskelbia 
spaudoje netikslią nuomonę: savo 
gero draugo kūryba jis žavisi be 
rezervų, net aiškius trūkumus 
kategoriškai pateisindamas, o ne
pažįstamo ar nepatinkamo rašy
tojo veikalas, jeigu dar priešingas 
jo paties asmeniškam skoniui — 
supeikiamas galutinai!

Žinoma, privačiame galvojime ir 
pasikalbėjime su kitais kiek
vienam žmogui ne tik galima, bet

gintinas dalykas — savo indi
vidualios meilės išreiškimas — ob
jektyvioj spaudos recenzijoj visai 
netinka, nes: 1) jis visai čia ne-

Kartais lyrinių recenzijų rašyto-

daus džiaugsmo, būtent: poemos, 
satyros, baladės ir kt.

Taigi, reiktų dėti pastangas — 
ir literatūriniame gyvenime siekti 
daugiau demokratiškumo visuo
tinumo, platumo.

I Lyrinės recenzijos
šiuo literatūrinio derliaus se- ........ ......

zono metu laukdami iš spaustuvės neigiamą vertę, mes dar greičiau 
išsiritant ko daugiausia naujų kny- suprantame ir subjektyviai peikia- 
gų ir kartu — spaudoje pasiro- mųjų žalą. Tada ne tik be reikalo 
dant vis gausiau recenzijų, mes sutrukdomi skaitytojai grožėtis 
dažnai atmetame žvilgsnį atgalios nauju veikalu, bet ir neteisingai 
ir pasvarstome: ar mus visada pa- pažeidžiamas autorius. Jeigu re-. 
tenkino lig šiol spaudoje buvusios cenzentas jau aiškiai prieš knygą 
recenzijos? ar jos tikrai objekty- nusitatęs, tegu visai nė neprade- 
viai mus informavo apie naujas da rašyti ir tenelenda spaudon su 
autorių knygas? ar jos iš tikrųjų savo pykčio ar pagiežos neapy- 
ugdė jnūsų literatūrinį, o drauge kantos jausmu. Jeigu jau tu jau

diniesi dėl veikalo ydų ar trū- 
klausimus kūmų, tai tavo recenzija vis tiek

ir kultūrinį skonį?
Pirmiausia į šiuos ___

turime atsakyti, rodos, šitokiu tei- bus neobjektyvi, žemo lygio. O 
girnų: taip, visi recenzentai siekė tavo pasipiktinimo jausmai spaa- 
tų aukščiau paminėtų pozityvių doje duos atbulą rezultatą. Skai- 
tikslų, visi stengėsi mums atverti tytojai bus suintryguoti: dėl ko 
tiesą, visiems rūpėjo literatūriško- čia taip jaudinamasi? Ir griebs 
sios kultūros ugdymas mūsų trem- tuojau skaityti tą knygą, kad pa
tintų visuomenėje. tys savarankiškai susidarytų nuo-

Tačiau vienu kitu1 atyeju tie monę. Gi besikarščiuojantį recen- 
nuoširdūs recenzentų siekimai vis 
dėlto nuėjo kažkodėl atbula link
me ir davė — net negatyvių re
zultatų. O tai todėl, kad kiek
vienas žmogus daro klaidų, kad 
ne visada gražiosios intencijos 
apsivainikuoja tokiais pat pozi
tyviais vaisiais.

Dabar mes, matydami praeity 
įvykusias literatūrinio darbo ir 
gyvenimo klaidas ir dėl to išti
kusius nuostolius, turime vengti 
nusmukti dar žemyn, būtent — 
pasiduoti pykčiui ar kerštui, pik
tos valios ieškojimams, dar smul
kesniems ginčams ir t. t. Tikrai 
kultūringa žmogaus didžioji ver
tybė ir yra ta kad jis gali kitam 
klaidas atleisti, o taip pat — ir . 
savo kaltes pripažinti ir stengtis 
kaskart vis labiau iš jų išsivaduoti.

Kuri lig šiol buvusių tremties 
spaudoje recenzenzijų yra daugiau
sia davusi nuostolio mūsų liteie- 
tūrinei kultūrai? Daugelis, rodos, 
sutiks, kad ta pirma sunkioji nuo
dėmė buvo ne kas kita, kaip — .recenzijų subjektyvumas. Tos ydos «ntą pasmerks arba iš jo pasi- 
kilmės reiktų ieškoti ir tolimesnė- lu°ks.
je praeity, atseit. Neprikl. Lietu- , ,, . , _ „vos gyvenime. Nedemokratinės atorūgos

<Po I—jo pasaulinio karo prisi- Iš daugelio kitų recenzinių trū- 
kėlėme gyventi mes — maža ir kūmų — jų čia visų vis tiek ne- 
medžiagiškai neturtinga tauta. Iš suminėsime — dar labai aktualios 
kaimo lūšnų išėję — mecenatų šiandien ir totalistinės kilmės ten- 
neturėjome. O visos šitos,, neprak- dencijos, kurias reiktų visiškai 
tiškos" profesijos, kaip rašytojai pasmerkti. Nors mes dievažijamės 
ar kritikai, menininkai, net žur- grynakraujais demokratais ir ma- 
nalistai — valstybinės globos ne- žiausias tos spalvos priekaištas 
susilaukė. Todėl ypač literatūros mus baisiai įžeidžia, tačiau retkar- 
(ar ir kitokio meno) kritikui iš- iiais mūsų darbuose — it yla iš 
augti jokios dirvos nebuvo. Jis, maišo —• —
išskyrus tik asmeniškus nema- atorūg 
lonumus, daugiau nieko 
uždirbęs, net būtų turėjęs 
čiausiai badu numirti.

Jei nebuvo būtiniausių 
gerai literatūrinei kritikai

tinų" dar vis pabyra literatūros 
užuoganose.

Vienas kritikas, pavyzdžiui, pik
tinasi, kodėl autorius nedavęs 
knygai kitokios antraštės (nors ta 
irgi nieku dėta), girdi, štai kokią 
reikėjo parinkti. Arba vėl stebisi 
recenzentas, kam šis ar anas au- 

vieni kitiems priekaištauti. Geri- torius rašo noveles, jeigu jis Jau 
ausiai — turėti drąsos bent sau pa- pakankamai pagarsėjęs lyrikoje 
čiam prie to vengtino kvapo prisi- (arba atvirkščiai)? Girdi, ar jam 
pažinti ir paskui pasistengti jo at- nepakanka anos garbės? Tartmn 
sikratyti. - tik dėl garbės knygos rašomos. O

Totalistinės užmačios ypačiai iš- jeigu kas jau pasiekė šiokių tokių 
kyla visuose dogmatiniuose recent kad ir aptriušusių laurelių — te- 
zentų reikalavimuose, kai tuo tar- miega sau ant jų ir teneieško nau- 
pu demokratinė dvasia į kiek- jų darbo dirvų!
vieno kito asmens darbą žiūri su Kartais net koktu, kai recenzen- 
pagarbiu dėmesiu ir niekad ne- tas, lyg per petį autoriui tekšno- 
sistengia visko būtinai į savo damas, „geraširdiškai" taria: „E, 
siaurus rėmelius įspausti. Auto- juk jis gali daug geresnių dalykų 
kratas visada sprendžia: kodėl jis sukurti, ką jis čia dabar mums 
nerašo, taip, kaip aš (arba mes) tokias menkvertybes kaišioja!" 
pageidauju? O demokratas svarsto: įsidėmėtina — ką autorius dar 

ir kitaip daugiau gali ar negali, ko nori ar 
nenori, tai grynai jo asmeniškas 

“tu posmuok tik apie

ką aš randu gero 
mąstančio žmogaus pažiūrose?

Na, ar nenuskamba kartais ne- reikalas. O 
demokratinių reikalavimų gaidos tai, ką turi prieš akis, būtent — 
mūsų recenzijose? Vienas šaukia: veikalą, ir ’ ‘
kam autorius rašo apie tolimą neišprusinto 
praeitį, kai mes norime aktuales- Kaip negudriai kitas dar mėgina 
nių dabarties temų? Arba piktai provokuoti: šita knyga girdi, bū- 
klausiame: kodėl rašytojas vai- tinai turi gauti pirmąją premiją! 
zduoja tik kaimiečius, kai mums Ir premijų komisija, bijodama įtar- 
įdomiau miestiečiai? Kitas visai ties, kaip tik greičiau atmes tos 
piktinasi: kodėl knygoje at- knygos kandidatūrą! 
vaizduotas tik vienos pasaulėžiū- Taip pat visokie landžiojimai į 
ros atstovas, o nėra lygiai iškelti autoriaus privatų gyvenimą, įvai- 
ir visų kitų srovių atstovai? (ir rios priekabės prie jo luomo, kil- 
tuoj daroma išvada, esą veikalas mės, būdo, giminės, vardo ak, sar- 
yra vienašališkas, neteisingas, mata net apie tai minėti! 
menkavertis etc.) Tartum kūrėjas Žmogiškos autorių silpnybės na- 
būtinai visada turi aprėpti visą grinėjamos tik po jų mirties (ir 
gyvenimą kiekvienu savo veika- tai dar — tam tikram laikui praė- 
lu... O iš tikrųjų meno kūrinys jus. giminėms sutinkant), kai visa 
dažnai vertesnis, jei jis apima vos tampa tik praeitis. O kol liečia 
mažutę gyvenimo iškarpėlę, vos gyvą asmenį — ir vulgaru, ir ne
vieną išryškintą detalę. Kitas re- kultūringa, ir akiplėšiška, 
cenzentas griežčiausiai pasmerkia Dar žodis ir apie pseudonimus, 
veikalą, kam jame vaizduojamos Ima ir prikimba kas nors, kam au- 
daugiausla vien negatyviosios gy- torius tokį, o ne kitokį slapyvardį 
venimo pusės. Ir net skaitytojas pasirinkęs. Tai lygiai naivu, kaip 
juo patiki (ir taip gadina savo me- kritikuoti veikalo antraštę, medžią- 
ninį skonį). O tai kur tada dėtum gą, veikėjų, temos pasirinkimą etc. 
Žemaitę, L. Pelėdą? Kodėl tada Kai kas nueina taip toli, kad iš 
garbiname Gogolį? Dostojevskio ir 
Balzako knygose teigiamų dalykų 
irgi mažoka.

Dar kitas ima tariamai remtis 
tikrove: girdi, gyvenime taip vi
siškai nėra ... Argi tu jau visa 
gyvenimą išseikėjęs esi?! Be to, 
argi meno tikslas būtinai duoti 
tai, kas yra gyvenime? ...

Kai kurie knygų vertintojai, 
tartum ieškodami kietesnės a|ra- 
mos, ima viską seikėti pagal se
novines klasikos taisykles. Pav., 
ima kategoriškai reikalauti žanrų 
grynumo, net literatūrinių srovių 
aiškumo: jei romanas, tai — be 
lyrinių vietų, jei istorinė drama, 
tai — be realizmo, jei lyrinis kū
rinys, tai — be jokio epinio 
atspalvio.

Visi tokie subjektyvios dogma
tikos priekaištai, kurie bazuojasi 
maždaug šiuo postulatu: kodėl au
torius rašo savaip, ne taip ir apie 
tai, kaip aš noriu (arba mes no
rime) — tėra totalistinio galvo
jimo atorūgos.

nedemonstruok savo 
skonio.

leisti į viešumą? Jie būna kilę iš 
asmeniško keršto ar neapykantos, 
todėl už kurio laiko ir patys tokiu 
straipsnių autoriai gėdisi savo pa
sikarščiavimo. O ir skaitytojai 
greit pajunta neobjektyvius, per
dėtus ar įžeidžiamai ištartus prie
kaištus — ir jiems darosi nejauku 
dėl spaudos darbininkų nenuo- 
vokos. ,

Kalbant apie saiką, norisi iškelti 
dar viena smulmena. Recenzijose 
reiktų žiūrėti teisingos proporci
jos. Jei knygoj daugiau gera negu 
bloga, tai ir recenzijoje teigiamų 
dalykų nagrinėjimas turi užimti 
daugiau vietos. Ir atvirkščiai. O 
pas mus kaip atsitinka? Gerų da
lykų (lyg savaime suprantamų) 
beveik visai neaiškinama, visas 
dėmesys sutelkiamas į veikalo 
ydas, gi paskui gale daroma iš
vada — ši knyga bus vertingas 
įnašas... Ir skaitytojas tada ne
besupranta, ar visa recenzija klai
dinga ar ta galutinė išvada yra 
tik mandagumo žodis?

Taip pat saikas ir skonis yra di
deli dalykėliai. Permaža mes jų 
paisome. Ir patys sau kenkiame. 
Literatūrines „pratybas" verčiau

Hanau „Atžalynas“ vaidina „Princesę „Turand'ot"

daryti namuose, privačiai — su 
draugais ar pažįstamais pasiplūs- 
tant ir tamsias nuosėdas išliejant. 
O viešumos žodis turi būti bran
gus ir taupus kaip deimantas.

Mėgėju Teatro kelias
Hanau „Atžalyno“ dvejų metų sukakties proga:

AL. BARONAS

MENAS, koks jis bebūtų, slems šiems veikalams dekoraci
nio labiau teatro negali daiL Jazerskas. Kiekvie-
stovėti vietoje menas ne- nas naujas išėjimas i viešumą pa

kenčia pasikartojimų ir, jeigu jis 1re‘kala,v0 H ..Atžalyno" kolektyvo 
kiekvieną kartą naujai išeidamas labai daug darbo. Stovykloje ne- 
į viešumą neatsistoja ant aukš- 9aU būti joks žmogus, nedirbąs 
tesnės pakopos, mes sakome, kad vieUnėse ištaigose arba amerikiečių nnrnnvinfoco Rot monAilclrnm antu- meninis kolektivas stovi vietoje, 
o tai reiškia regresą. Teatras, ne
žiūrint, ar jis stato didesnės ar 
mažesnės -apimties veikalą, ar tas

galįs dalyvauti generalinėj repe
ticijoj, ir kartu atnešdamąs tam 
savo veikalui kai kurių pataisy
mų, nes tai, yra ne veikalas bet 
paprasto žmogaus gyvenimas. Tas 
paprastas žmogus, telegrafistas 
Zajonček, tai yra pats autorius, 
gyvena laimingai su savo žmona 
ir dukrele. Tuo metu kraštą pa
gauna karo nuotaikos, skelbiama 
mobilizacija ir mobilizuojamas Za
jonček. Jo žmona ir dukrelė visa 
savo esybe nenori karo, bet įsiau
drinus minia šaukia karo ir keršto. 
Tolimesni du veiksmai rodo karą. 
Vienoje pusėje apkasuose sėdi 
prie kulkosvaidžio Zajončėk, ki
toje — Haschen su savo fronto 
draugais. Ir vienoje ir kitoje pu
sėje kareiviai keikia karą ir vėliau 
gauna tą patį uždavinį — sunai
kinti priešo kulkosvaidžio lizdą. 
Į priešo apkasus ateina Zajonček 
ir, kai priešo kulkosvaidininkas 
gėrisi savo šeimos nuotrauką, nu
žudo jį, Vėliau Zajončėk pamato 
Hascheno šeimos nuotrauką ir iš
sigąsta. Jam atrodo, kad jis save 
patį nužudė, nes ir jo namuose, 
kaip ir Hascheno nuotraukoj, yra 
palikusi dukrelė ir žmona. Jis gai
lisi tai padaręs ir kariai palieka 
jį kaip pamišus. Zajonžėk nusi- 
drasko ženklus, numeta šalmą ir 
grižta į karo sugriautus namus, 
kur randa belaidojant Jo dukrelę 
ir sutinka pamišusią žmoną. Vėliau 
jisgyvena skurdžiai tremtyj, kur 
miršta jo žmona. Ir šitam „Gene
ralines repeticijos" paskutiniam 
veiksme ateina į sceną autorius 
Zajončėk ir klausia Zajončeką 
vaidinantį aktorių, ką šis turi da
ryti, kai žmona miršta. Aktorius 
nežino. Čia Zajonček, tai yra vei
kalo autorius, scenoj nusišauna. 
Tai yra paskutinė mažojo žmoge
lio gyvenimo dalis. Įeina į sceną 
režisierius ir direktorius ir liepia 
pašaukti greitąją pagalbą. Bet pa
galba Jau nebereikalinga. Susirū-

darbovietėse. Bet mėgėjiškam entu
ziazmui kliūčių nėra. Veikalai bu
vo pastatyti geriau, negu bet kas 
tikėjosi, nes teatralai suprato ti
krąją meno vertę ir kiekvienam 
spektakliui rengėsi, kaip didžiulei 
šventei. Ir tai yra tikrai kelias, 
vedąs į laimėjimą, nes kiekvienas 
kūrėjas turi žiūrėti į savo kūrinį, 
kaip į didelių pastangų vaisių, pra
lenkiantį paskutinį Jo darbą.

Nenusikalto Atžalynas savo 
pastatymais ir ten kur liečiamas 
publikos skonio formavimas. Jis 
stengėsi kiekvieną kartą duoti ką 
nors naujo, nors mėgėjams savo 
pastatymu galėtų būti įdomus ir 
daugiau kartų statytas veikalas. 
Atžalyniečiai galvojo jaunai ir 
tvėrėsi už visai naujų veikalų.

Ir savo dvejų metų sukakčiai 
paminėti „Atžalynas" parenka vieną 
iš geriausių ir naujoviškiausių vei
kalų — K. Binkio „Generalinę re
peticiją". Vokietijos teatrų žiūro
vus nustebino savo naujumu ame
rikietiškas veikalas „Wirsindnoch a___
einmal davon gekommen", ir kaip pinusiam teatro direktoriui reži- 
šis veikalas yra vienas iš naujų šorius pasako, kad spektaklis 
teatro menui kelių ieškojimų,'taip ' * ..................... ...
K. Binkio „Genralinė repeticija" 
lietuviškajam teatre bus šios nau- 

veikalas skaitomas geresnės ar joslos dramos atstovai 
blogesnės meninės vertės, išieš- 
kojime, detalių išpildyme, žodžiu, Qa suglaustai įvertinant atžaly- 
pačio veikalo pastatyme turi būti niečių dvejų metų veiklą, trum- 
pažengęs pirmyn Antras teatro Pa* norisi atpasakoti šios naujos 
kaip ir kiekvieno kito meno už- Binkio dramos turinį, 
davinys yra formuoti publikos 
skonį. Tik menosupratimą, sa
vaime aišku, turi tik nedaugelis 
žmonių, didesnė dalis publikos pa
lieka žemesniame meno supra
timo laipsnyj, ir todėl, norint būti 
suprastiems, tenka dažnai nusi
leisti keletą pakopų žemiau. Ka
tučių medžiojimas ir populiarumo 
ieškojimas yra menininko mirtis. 
Menas neturi būti kasdieninė pigi 
prekė, nes menas yra brangus, 
menas yra luksusas, menas yra 
kova, gi kova pasiektas kiekvie
nas objektas yra brangus.

Tie meno reikalavimai visu 
savo pilnumu prieš porą metų at
sistojo prieš akis jaunam Hanau 
mėgėjų būreliui, pirmą kartą su
vaidinusiam K. Binkio „Atžalyną". 
„Atžalynas" daug kartų matytas 
Nepriklausomos Lietuvos teatruo
se, vaidintas beveik visose gimna
zijose, buvo, vis dėlto nuostabus 
naujas švystelėjimas tremty ir, B iautusc n„.givu.CJC _____ - ___ -- ____ —
kaip visada, išspaudė pusei žiūro- dramos mSo “svajotojai1'"sustoj'o dėl i°' veikale atsiliepia Pirandel- 
vū ašaras, nes jis buvo pastatytas gmėlėtame rajone, pamostagavo 1° ir Kaizeris. Ypatingai stipriai 
mėgėjų, kurie pažiūrėjo į šį spėk- rankomIs, pasibastė laisvu laiku juntama vokiečių exspresionisto 
taklį ne šaltai amatininkiškai, bet vis apie tU0s pačius griuvėsius ir, Kaizerio architektonika Ir perso- 
sudėjo į šį jiems daugiau ar ma- gavę drėgną, tamsų rūsį, pradėk traktavimas. Kiekvienas
žiau neįprastą darbą visą savo jo Gimė „Atžalynas“. Stovyklos personažas turi ryškų veidą, su- 

g- h.imHe ... jjngavo galvomis, tapytas tiršta spalva. Tarpusavy

Scena iš A. Škėmos „Vieną Vakarą“

Skonio ir saiko trūkumėliai
Beveik iš to paties šaltinio — vardėmis. 

asmeninio įsivaizdavimo ir totali
nio sauvaliavimo — ir išsineria 
patys blogieji recenzijų „papuo
šalai", kurie yra jau nekartą ap
nuodiję mūsų literatūrinį maistą. 
Tai — smulkios, kandžios prieka
bėlės, dažniusiai taikomos į as
menį, o ne į jo kūrinį.

Pavyzdžiui, kaip jums patinka 
recenzijose neigiami atsiliepimai, 
kai jie nėra čia pat aiškiai, kon
krečiu pavyzdžiu pagrįsti? Recen
zentas, norėdamas „trumpai išsi
reikšti ir daug vietos neužimti, 
labai paprastai ima pilti savo 
„sprendimus" be jokių augumentų: 
šita knyga menkos vertės... tas 
kūrinis visai nevykęs . . . stilius 
blogas... veikėjai neįtikimi... 
idėja nenuosekliai vedama ir t. t. 
ir t. t. Juk toks knygų vertinimas

viso reikalauja rašytojus skelbtis 
būtinai tik savo pilietinėmis pa

jau nekalbėsime apie 
šiuos laikus, kada mes, po kojų 
savo žemės nejausdami, žmogiškų 
teisių neturėdami, nuo artimų as
menų atskirti, dažnai turime di
delio pagrindo neskelbti spaudoje 
pavardės, kuri priklauso visai šei
mai, giminei. Pseudonimo varto
jimas yra sena ir turi gilias šak
nis.

Menininkas, žengdamas į viešu
mą, dažnai susiduria su kliūtimis, 
ne išsyk ir jo talentas pripažįsta
mas. Kartais priešai jį viešumoje 
ima niekinti šmeižti. Tad daug pa
togiau visą tą sunkią kovą išnešŲ 
ant savo pečių vienam — savo 
pseudonimu, nekliudant ir nepa
žeidžiant visų pilietinės pavardės 
giminaičių.

Taip pat pseudonimo vartojimas 
rašytojui visada reiškia savotiškai

Čia suglaustai (vertinant atžaly-

įvyksta. Režisierius (sako užleisti 
uždangų ir generalinė repeticiija 
baigta. Toks yra šio pasižyminčio 
nepaprastomis humaniškumo idė
jomis veikalo, galbūt perdaug jau 
suškicuotas turinys.

Veiksmas prasideda prologu ... 
scenoje. Režisierius kalbasi su di
rektorium, pradėdami generalinę 
repeticiją, bet tuo laiku į sceną 
ateina veikalo autorius, pareikš
damas, kad dėl žmonos ligos ne

Baigiant šias mintis „Atžalyno“ 
sukakties proga „jauniem savo 
dvasia ir galvojimu atžalyniečiam 
tektų palinkėti nesustoti vietoje 
ir, kaip ligi šiol, ieškoti ir ban
dyti, atsimenant: kad viską nule
mia ne gabumai ar geri norai, bet 
darbas ir entuziazmas.

K. Binkis kalba is anapus
.Generalinė repeticija“ Hanau „Atžalyne*

ANT. ŠKĖMA

Scena ii A. Gebri „Šeštame aukšte“

Įžangėlė prastumas, žavumas, nuoširdi

ENTUZIAZMAS dažnai gims- žmogaus meilė K. Binkį sukrėtė 
ta vargingose sąlygose. Tur karas ir tai išsiveržė protestu, 
būt, pagal amžinąjį pusiau- Mūsų literatūroje tai pirmas ban- 
svyros dėsnį, ten, kur skurdu, dymas. Žinoma „Gen. repeticija" 

įsižiebia liepsnelės, ir pasižiūri nėra naujiena kitur. K. Rinkis 
vien kitam į akis keli svajotojai. buvo nesusUngstąs rašytojas, jis 
Hanau sugriautose kareivinėse domėjosi svetimųjų kultūra. To-

maišo — argi nepasirodo anokios 
____ - atorūgos? Žinoma, ne visiems 
nebūtų mums buvo lemta išaugti ir iš- 

papras- prasti demokratinėje pastogėje, o 
ypač kad iš visų pusių Lietuvos 

sąlygų kaimynai toli gražu ne demokra- 
_______ išaugti, tiniais vėjais atpūsdavo savo sėk- 

tai ir recenzijos — neturėjo pa- las. Todėl ir nenuostabu, jei ko- 
gal ką lygintis: Jas rąžė bet kas kla dulkė tebeliko mūsų apsiausto 
ir bet kaip.____________________ klostėje. Ir nereikia čia ko daug

yra tik negudrus tuščiažodžiavi
mas.

Panašus priekabiavimas be įro
dymų yrą ir tada, kai kalbėdami 
bet kuria visai kita tema, straips
nių autoriai ima nei iš šio nei iš 
to kurį nors kitą rašytoją peikti. 
Ar tinka pav., rašant B. Sruogos 
nekrologinį vertinimą, iš pašalio 
užkabinti ir peikti Krėvę? Arba — 
giriant Brazdžionį būtinai čia pat 
suniekinti kitus poetus? Šitas me
todas — išaukštinti ką nors būti
nai ant kitų jo kolegų sprandų 
pasilypėjus — tik blogo skonio ir 
netakto dalykas.

Jei ne peikiamą, o gerą žodelį 
taip iš pašalio užsukęs apie ką 
nors tarsi, tai dar tiek to — pa
laikysime stiliaus puošmena ar ga
lantiška maniera. Ir nesipiktin
sime, nes niekas nepažeidžiama.

O, visokų neskoningų „otsebia-

brangų savarankuma, tartum nuo
savos individualybės teisę. Jis ne
nori būti tas pats, kaip ir jo tėvas 
ar brolis ar kiti tos pačios pavar
dės asmens. Dažnai šeimos nariai 
net nemėgsta jo meninių palin
kimų ir nori, kad jis siektų „prak
tiškesnės karjeros. Todėl visai 
tikslu, kad jis skelbia savo kūri
nius kitu, vien sau pačiam priklau
sančiu vardu. Ir mums gana nes
kaniai viešumoje nuskamba tas 
siauražiūriškas, autokratiškas bal
sas, kai sakoma: kaip aš pasirašau 
savo tikra pavarde, taip ir kiti 
privalo.

Žinoma, visai kita byla, kai po 
pseudonimu slepiasi ne kūrinio, 
bet šmeižiamos recenzijos auto
rius . . .

šmeižtingų „kritikų“ rašinius re
daktoriai turėtų tuoj mesti Į krep
šį. Kam nekultūringus žodžius pa

sielą ir širdį. Vaidintojų būrelis gyventojai lingavo galvomis, tapytas tiršta spalva. Tarpusavy 
pasivadinęs „Atžalynu", kurio spoksodami į šiuos pablūdėlius, santykiaudami, jie kondensuotai 
priešaky atsistojo energingas ir koj daugelis sulindusių į salę reiškia savo ideologiją, mintį, 
savo asmeninius reikalus padėjęs nustebo, kaip svajotojai žengia emociją. Veikėjas atstovauja vi- 
j šalį SL Gasiūnas, kantriai mo- pgr kliūtis lėtai, bet užtikrintai są savo luomą. Štai, kad ir per- 
kėsi ir skruzdėliškų stropumu tem- — pirmyn. Ir štai jau dveji me- sonažų pavadinimai. Jie dažnai 
pė kiekvieną scenai reikalingą tai. Pasikrikštyta K. Binkių ir be pavardžių. Vyras, Žmona, ,,Po- 
daiktą. Ir po spektaklio „Atža- atšvęsta juo. Mirusiojo pasišiau- nia su Ašara“, Šviesus kareivis 
lyno” kolektyvo jaunųjų entu- §eiio prieš žmogaus kančią šešė- ir t. t. Šitame bandyme K. Binkis 
ziastų širdyse kilo klausimas: ir jjs neištirpsta niūroje Lamboy nėra tik ekspresionizmo pamėg- 
kas toliau? Ar tai paliks tik šis gatvėje. džiotojas. Šalia būdingo ekspre-

...-- -- Jurgis Blekaitis efektingai pas- sionizmui sarkastiško stiliaus įsi-
- - ■ -............................ • ■ terpia lyrinis realizmas. (Kareivių

scenos ir Žmonos, Vyro, Dukters 
scenos). Kai kur K. Binkis nu
krypsta net į sentimentalizmą. 
(Tos pačios šeimos scenos.) Vei
kalo silpnoji vieta, kad, protes
tuodamas prieš karą Ir pirmose 
paveiksluose sviedęs mažojo žmo
gelio ir jo šeimos persiskyrimo

eilinis pasirodymas, ar pavyks to- ° _______ _ ________ F__
liau veržtis pirmyn ir lipti pavo- tatė tašką, kaip ketvirtasis ,*,At- 
jingomis meno pakopomis aukštyn? žalyno“ režisierius. „Gen. repe- 
Prasideda mėgėjų teatro kietas ticija“ ilgai vartėsi stalinėse, 
mėginimas. Kaskart blogėjančios portfeliuose, kol pakliuvo į sce- 
sąlygos sunkina darbą, bet jie ne- ną. Pacifistinis veikalas netiko 
nusileidžia. Kolektyvas, kurio tar- 1939—40 metų atmosferai. Į Kau
pe nemaža akademinio jaunimo, no Teatro repertuarą jis neįsmu- 
gerai suprato meno reikalavimus, ko. Okupantų laikais tūnojo bi- 
pasikviečia A. Škėmą ir atkakliai čiulio rašomojo stalo tamsiau- ___ __ _____  .
siekia meninių aukštumų. Laikomi šioje kertėje. Atvežta į tremtį, tragizmą, K. Binkis patį karą pa- 
nelengvi egzaminai, nes pradeda- neišėjo knyga ir neįtilpo į dau- verčia mažyčiu apkasų kareliu. 
ma repetuoti A. Gustaičio „Sek- gelio mirusių ir tebegyvenančių Piktoji jėga, verčianti žūti geruo- 
minių Vainikas" ir A. Škėmos žurnalų skiltis. Ji prašneko vai- sius žmonelius, veikale nedaly- 
„Viena Vakarą". Pirmasis veikalas dintojų lūpomis. vauja, ji veikia anapus veikalo
savo keistais kaimo personažais Pats K. Binkis pavadino savo ir jos atstovai tik smulkūs niek- 
daugeliui aktorių nebuvo prie šir- kūrinį draminiu montažu. Sun- šelfai (Don Alfonso, Dama su 
dies ir antroji pjesė, kaip psicho- ku kalbėti apie veikalą jį pasku- Ašara, Miss Europa). Piktas be- 
loginė, pareikalavo nepaprastai bomis perskaičius. Šitokiam rei- veik nesigrumia-žmoguje, ko ne
daug pastangų. Bet režisieriaus kalu! permaža vietos laikraštinėje rėtųsi šitame expresionizmo ir 
dėka buvo palipta laiptu aukščiau, recenzijoje. Manau, mūsų litera- realizmo susiliejime. Veikale 
Praėjo krizė „Atžalynas" stato tūros kritikai išsamiau apie jį pa- trūksta geležinio karkaso, todėl 
vieną po kito kelis veikalus. Šilerio sisakys. Bet Ir vieną kartą per- groteskinis karas nepateisina de- 
Princesę Turandot" režisuoja S. skaitytas didžiojo humanisto vei- zertyravimo scenos. Tačiau „Gen.

Pilka. Santvaro „Žvejus" ir Gehri kalas reljefingai įsispraudžia į repeticija“ didelis įnašas mūsų 
„šeštame aukšte '-Valiukas. Vi- smegenis. Mus žavi binkiškaspa- draminėje literatūroje. K. Binkis

5
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pirmas panoro sukurti teatrą 
teatre, vėl atgaivinti senas ispanų 
ir italų teatrų tradicijas po pir
mojo pasaulinio karo atgimusias 
Europoje, Rusijoje ir šiuo mrtu 
Amerikoje. Jis pirmas sulaužė lie
tuviškųjų dramų konservatyvų 
buitiškuos, gyvenimo fotografi
jos pamėgimą. Ir iš tikrųjų dra
minėje literatūroje mes esame 
gerokai atsilikę. • Mes rašome pa
gal vartotojo skonį, kuris reika
lauja „taip, kaip gyvenime", ly
giai kaip plastiniame mene" taip, 
kaip aš, žiūrovas, matau“. Tik 
plastinis menas drąsesnis, jis ne
pataikauja ir todėl progresuoja. 
K. Binkis „Gen. repeticija" sten
giasi parodyti gyvenimo kvint
esenciją, persmeigti kondensuota 
formos idėja. Dar jo mažasis 
žmogelis- yra Žmogus. Didelis, 
jautrus humanistas, nepasenstąs, 
ieškotojas buvo K. Binkis. Belie
ka tik sekti jo pavyzdžiu, šiuo 
metu, gyvenant Vakarų Europo
je, pasimokyti iš didžiųjų vaka
riečių nebus, kaip'' vienas mūsų 
poetas išsireiškė — plagijavimas 
Cocteau ir Claudelio. Čiulbėti 
lakštingala, kaip Dievas liepė, ši 
pasiūla dažnai reiškia čiulbėjimą 
tos pačios melodijos ir gresia iš
sekimu.

Spektaklis
Kaip žiūrėti i sį sukaktuvinį 

spektaklį? Ar atžalyniečius ver? 
tinti kaip mėgėjus ar kaip pro
fesionalus? Jie patys pasirinko 
sau tarpinį žodį — vaidintojai. 
Sis terminas vykusiai parinktas. 
Atžalyniečiai stovi ant ribos. Kai 
kurie-žinoma, pajėgiausieji — jau 
nėra mėgėjai su įprastu pastarie
siems „rodymu“, jie jau išgyvena, 
taškuoja, bando surasti vaid
mens piešinį, bet jie dar nėra 
profesionalai, nes neoasisavino 
vidinės ir išorinės aktoriaus tech 
nikos. Atžalyniečiams reiktų stu
dijos. Ypatingai juntamas medi
nis judėsys ir blogai valdomas 
balsas. Taip pat ir vidinių būk
lių jungtukai netiksliai perjun
giami, todėl šalia tikrai aktoriškų 
perliukų atsiveria tuščios duobė;. 
Deja, atžalyniečiai dėl įvairiausių 
sąlygų neturėjo pastovaus režisie- 
riaus-pedagogo. Atvykėliai dėl 
tų nelaimingu salvgų turėjo kuo- 
greičiausiai išleisti spektaklį ir 
mažai skyrė laiko studijiniams 
pratimams. Daugiausia čia padir
bėta J. Šlekaičio. Todėl „Gen. re
peticiją" reikia vertinti kaip stu
dijini spektakli. J. Blekaitis pa
žįstamas dar iš Lietuvos. „Mar- 
janos kaprizais" jis atidarė sau 
duris į ateitį. Ė. Sruogos ir A. 
Jakševičiaus mokinys, J. Blekai
tis nesitenkino vien Stanislavs
kio pažinimu. Jį traukė mūsų tea
truose mažai prakt’kuoiamas 
teatras teatre, jį traukė Vakarų 
kultūra ir jam tremtis-jndėlis į 
režisieriaus lagaminą. S1 tas indė
lis ryškiai juntamas „Gen. repe
ticijoje“. Kaip ir kiekvienas ieš
kąs formos jaunas režisierius J. 
Blekaitis pradiniuose darbuose 
dažnai tverdavosi nepateisinto 
triuko, sužavėtas jo įmantrumu. 
Šiame spektaklyje ši vaizduo'ės 
akrobatika gerokai apvaldyta. 
Nors jis ir neatsisako formalisti
nio traktavimo, už ką jį reikia 
tik sveikinti, bet mizanscenos ir 
ištisos scenos pateisintos ir sod
rios. Dažnai pabarstomi deiman
čiukai: Žmonos ir Dukters atsi
sveikinimas su Vyru Dukters ka
po apklojimas, tamsiųjų karei
vių elgsena, „Pocrios su Ašara ir 
„Don Alfonso“ mizanscenuotė ir 
kt. Lyriškose, binkiškose scenose 
J. Blekaitis santūrus estetas, ne- 
nukrypstąs į pavojingą tokiais 
atvejais sentimentalumą. Kiek 
blogiau jis kuria nuotaikas. 
Kreipdamas ypatingą dėmesį į 
visos scenos skersinį uždavinį, re
žisierius kartais pamiršta atskirų 
gabaliukų šilumą, kurios primyg
tinai reikalauja K. Binkio vei
kalas. Ta proga linkime nebūti
nai kopiruoti aštrias scenas (ku
nigo scena). Premjeroje neper- 
daug sekėsi su išoriniais efektais: 
radijas, lėktuvai, varpai ir kt. 
Ypatingai koreguotina minios 
malda. Disonansinis rečitavimas 
neskoningas. Tačiau šitie trūku
mai pataisomi. 7. Šlekaičiui'lin
kime ištvermės ir drąsos.

Iš vaidintojų bene geriausiai 
pasirodė autorius (jis ir tamsus 
kareivis) — A. Mingėla. Prisotin
tas vidus, paprastumas, nuoširdu
mas patraukliai veikė žiūrovą. A. 
Mlngėlai patartina susirūpinti 
balso pastatymu ir nusikratyti 
tarmiška tartim. Vyras (Zajon- 
5ek) — J. Kelečius nevienodai 
vežė savo vaidmenį. Jam geriau 
sekėsi išgyventi suvaldomą kan
čią, bet pirmame paVeiksle, kur 
reikalingas artėjančios nelaimės 
perplaunamas linksmumas, J. Ke- 
lečiui trūksta jau anksčiau minė
tųjų būsenų jungtukų. Todėl jo 
juokas dirbtinis, todėl nepriau7 
ginta „Gana žudynių!" frazė. Dar 
stipriai juntamos marijotinės 
rankos. Ateičiai davinių J. Kele
čius turi.

Žmona — J. Nivinskaitė jautri 
ir šilta vaidintoja. Tik jos vai
dyba gerokai „kambarinė“. J. Ni
vinskaitė dar nemoka savo išgy
venimus permesti per rampą, ir 
todėl daugelis dalykų žūsta ne
pasiekę žiūrovų. Vėl tas pats 
vaidybinės technikos trūkumas. 
Taip pat nežinia dėl kieno kaltės 
neteisingai pravesta pamišimo 
scena. Šiuo atveju visai nereika
lingas jautrumas. Beprotybės 
scenos paslaptis greitas būsenų 
perjungimas ir nepaprasta ramy
bė. Žmona turi būti baisi toje 
ramybėje. Iš epizodinių vaidme
nų pirmoje vietoje paminėtina, 
berods, dešimties metų vaidin
toja duktė — J. Šarkaitė. Pir
mame paveiksle ji buvo įstabiai 
teisingoj būsenoj, ir jos Šaukimas 
„Nenoriu karo!“ nepamirštamas. 
Ryškiai ir taškuotai nupiešė vaid-

menis „Ponia su Ašara“ — B. Di- 
kinienė ir Don Alfonso — V. 
Gruzdys (jis ir tamsus leitenan
tas). V. Gruzdžio prašome susirū
pinti charakteringumo ieškojimu. 
Kitaip jam gresia pavojus su
stingti taip vadinamame aktoriš
kame „štampe“, vaidinti visus 
vaidmenis vienodai. Simpatiškas 
invalidas — K. Veselka ir gerai 
pagavęs režisieriaus piešinį III 
tamsaus kareivio — S. Gasiūnas. 
Visi kiti stengėsi derintis prie 
visumos.

Dailininkas K. Jezerskas-nuo- 
latinis „Atžalyno" bičilius. Jį 
reikia sveikinti už konstruktyvinį

sprendimą, už reljefo pamėgimą, 
už įdomų vaidybinės aikštelės 
sulaužymą. Jis nuolatos stengiasi 
įtikinti žiūrovą, kad ant didžiu
lės drobės nupiešta upė, medžiai, 
trobelės ir begalės kitokių deta
lių tokia pat nesąmonė, kaip ta
pyboje tiksli peisažo fotografija. 
„Gen. repeticijoj“ K. Jezerskas 
išradingas ir drąsus. Ypatingai 
jam pasisekė penktasis paveiks
las; uosto viešbučio kambarėlis. 
Kritikuotinas pirmojo paveikslo 
namelio kiemas. Čia norėtųsi 
daugiau šilimos. Pabrėžtas linijų 
švarumas ir ryškumas veikia šal
tai. Taip pat šalčiu dvelkia pro-

jekciniu aparatu rodomas mies- kėlė jų trapius kūnus ir pasiėmė 
tas. Taip pat prašytume K. Je- su savimi į dangų. Tu netiki? 
zerską kitą kartą atsisakyti de
besų. Jie įdomūs, efektingi, bet 
dažnai buvo naudojami. „Atžaly
nas auga,, pone mokytojau“, gir
dėjome repliką pirmame pasta
tyme (K. Binkio „Atžalynas“). 
Taip, Atžalynas auga. Jis užaugo 
tiek, kad jam reikia nuolatinio 
patyrusio miškininko. Juo turi 
susirūpinti mūsų valdžios. Mes 
daug šnekame ir rašome, kad 
kultūra stiprus veiksnys trem
ties sąlygose. Susirūpinkime 
„Atžalynu“. Tegul iš jo išauga 
miškas.

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

ARGI tai neįvyko Kalėdų nak
tį? — Taip, tikrai, jau buvo pra
sidėję Kalėdos, nes iškilmių var
pai aidėjo džiugia giesme, ir žmo
nės sveikino vienas kitą. Tokiu 
laiku vienas žmogus grižo namo
— jis buvo labai liūdnas, o jo šir
dis buvo tokia pavargusi, tarsi 
būtų ėjusi basa ilgą ir sunkų ke
lią. Jo akys regėjo tiktai tamsą, 
ir kojos klupo nelygiame ir duo
bėtame kelyje, ir jam atrodė, kad 
jis yra priėjęs, savo gyvenmo 
slenkstį — kaip staiga jis kažką 
išgirdo:

— Kaip gi čia atsirado upelis?
— pagalvojo jis. — Nes kas gi 
kitas turi toki sidabrinį šnerėji
mą, kuris užmigdo žuvis ir nu- 
ramdo dugno akmenų aštrumą, 
ir verčia žaliuoti pakrančių me
džius, ir paukščius giedoti. Kas 
gi kitas, jeigu ne tas nerūpestin
gas, skaidrus vandens balsas?

Tačiau jis tuojau galvoja vėl:
— Ne, čia aplinkui yra tiktai 

smėlis ir skurdūs laukai, ir jeigu 
atrasi vandenį — tai tebus bala 
arba sena kūdra kurioje nenori gy
venti net varlė. Ne, mano ausys 
iš tamsos iššaukia vaiduoklius.

Tačiau žmogus kažką girdi-, ir 
tai pereina klausą ir paliečia 
dvasią.

dėjimas, ir kaip saulėti debesys. 
Ir ji skamba artimai, tarytum po 
pačia mano širdimi yra smuikas, 
tarytum per mano plaukus yra 
perpintos arfos stygos. Ach, kaip 
iš viso gali būti tokia gražiausia 
muzika!

Bet žmogus tuojau išsigąsta, nes 
jis apsižvalgo ir protu perima, jog 
nė iš žemės neprasimuša koks 
garsas, nei atplaukia iš aukštu
mos, nei iš keturių pasaulio pusių 
nė vienas vėjas neatpučia jokios 
gaidos. Ir kuomet jį dar labiau 
apima nusiminimas, kad yra ap
gavęs pats save — jis vėl girdi 
kažką, gretimai savęs, ir dabar 
pažįsta: tai yra juokas, tai yra 
praeinančio pro šąli juokas, tai 
yra kito žmogaus juokas.

Ir įtaigiai galvoja jis: kaip aš 
klydau — ką reiškia upelis, kas 
yra paukščio balsas, ir kokia 
menka yra puikiausia muzika 
prieš šitą juoką. Ir jam atrodo, 
kad juokas pakėlė jį lyg spar
nai, ir dabar takas buvo lygus, 
ir jo žingsnis laisvas ir žvalus.

Ir kai jis atidarė savo namų 
duris, jis pamatė, kad liūdesys ir 
sielvartas, kurie kabojo čia kaip 
lubos, ir kaip asla, ir kaip langų 
užuolaidos — kad visa tai yra 
išnykę. Ir kai jis stovėjo primerk
tomis akimis, ir kai žiūrėjo aplin-

ši-— Kaip gali būti pasaulyje 
toks juokas?

Jis ėjo, o viršuje žvaigždės bu
vo suklotos eilėmis, kaip vargonų 
klavišai — ir jie iškilmingai 
gaudė.

— Ne, tokio juoko niekuomet 
nesu girdėjęs, — mąstė žmogus, 
ir pamatė kelmą, samanotą ir di
delį, ir atsisėdo ten. Jis sėdėjo 
ir žiūrėjo, kaip Kalėdos laimina 
žemę, ir džiaugėsi, ir jam atrodė, 
kad jis su savimi tebeturi tą juo
ką, ir laikė jį atsargiai, kaip švie
są, ir vis galvojo:

— Iš kur atėjo jis, nuostabusis 
juokas?

Dabar jis išgirdo, kad šalimais 
jo atsisėdo kažkas, ir jis pamatė 
taurią žvėrių porą. Kaip didelė 
dama sėdėjo voverė, jos puri uo
dega puošė ją kaip šleifas ir kaip 
vėduoklė.

— Negalėjau šią naktį būti na
muose, — pasakė ji. — Argi ga
lėčiau miegoti?

— Taip, — pasakė kiškis. Žmo
gus matė, kokiais puikiais kaili
niais vilkėjo šis rimtas ir stam
bus kiškis, aiškiai buvo matyti, 
kad jis yra iš geros giminės. — 
Taip, — pakartojo jis ir atsisuko 
į žmogų. — Gerai, kad atėjai pas 
mus. Argi kas nors gražiau šven
čia už mus? Šią, naktį net pelėda 

, yra padori, ir šiai nakčiai pats lo“ 
kys pabunda iš savo miego, ir jo 
mintys yra taikingos, ir joks plėš
rusis neužstoja kelio silpnesniam. 
Ir mes niekuomet nesame tiek 
prisiartinę prie žmonių, kaip Ra
mybės naktį. Ar ne mūsų brolius 
— jautį ir asilą — pasirinko Kū
dikis? Mes didžiuojamės tuo. Ne, 
ne, mes neužmirštame nė vieno 
gero žmonių darbo mums, gali 
tikėti man. Ar tu esi girdėjęs, 
kaip atsitiko vienam berniukui? 
Ne, tai ne čia įvyko, ir tai buvo 
labai seniai.

— Mano prosenelis yra man pa
sakojęs, kokie geri yra žmonės, 
nors jie medžioja ir gaudo mus, 
ir kaip dėkingi yra gyviai žmogui. 
Tai, jis ir tai pasakojo: toks ma
žas berniukas augo savo tėvų na
muose, ir jo vyresnieji broliai 
turėjo balandžius, ir buvo links
ma ir gražu nuo jų burkavimo. 
Ir kartą buvo taip, kad vanagas 
nužudė du balandžius, prarijo 
grobuonis ištikimą porą, ir pa
liko maži jų vaikai. O, jie buvo 
tokie bejėgiai ir teturėjo tiek ma
žai plunksnų, kad mažiausias vė
jas vertė juos drebėti nuo šalčio. 
Ir pagalvok tik — tai atsitinka ir 
tarp žmonių — šitų našlaičių ne
norėjo globoti joks kitas balan
dis, nors jie yra laikomi teisin
giausi ir malonūs sutvėrimai. Ne, 
jie kapojo mažyčius savo snapais

Argi tu neskaitei pasakos apie 
Laimingąjį Princą? Argi nebuvo 
pakelta nuo sąšlavyno nušalusi 
kregždė ir padėta prie Viešpaties 
kojų? Ar tu nežinai, kokie platūs 
dangaus sodai ir kiek reikia pauk
ščių pripildyti jiems? O, šitie ba
landžiai tiko ten, nes kai angelas 
nuplovė jų plunksnas ir sušuka
vo jas — jie atrodė taip gražiai, 
kad juos paleido į puikiausią me
dį, ir kai Viešpats kartą ėjo sodo 
taku — Jis sustojo ir pasigėrėjo 
jais. Ir tuomet balandžiai papasa
kojo, kaip jie gyveno žemėje ir 
koks buvo geras berniukas.

— Kai jis verkė mūsų mažų, ir 
jo ašaros krito ant mūsų nuogos 
odos — jos šildė mus kaip moti
nos sparnai, — kalbėjo vienas, ir 
antras burkė:

— Taip globoti, kaip jis mus 
globojo, neužtenka rankų, ne, ši
tai jis darė širdimi.

Ir kalbėjo vėl pirmasis:
— Aš manau, kad jis savo ge^ 

ru žiūrėjimu nudažė mūsų plunks
nas, nes jos yra gražios ir mels
vos.

Ir antrasis sakė:
— Ir koks jis buvo liūdnas, kai 

neberado mūsų, ir kaip skaudžiai 
jis rauda dabar ten žemai.

Ir abudu balandžiai maldavo:
— Ar nenori atlyginti jam už 

mus, Pasaulio Tėve? Kad jis ver
kė ir liūdėjo dėl savo širdies ge
rumo, ar nenori dovanoti jam lai 
mę juoktis kaip niekas kitas? Kad 
tas juokas uždengtų jo skausmą, 
ir visiems, kurie išgirsta jį, bū
tų gera ir džiugu? Tu vienas 
gali padaryti žmogų tokį tur
tingą, ir tas žmogus vertas to.

Ir Viešpats nusišypsojo ir tarė:
— Tebūnie taip.
Šitą akimoju nušvito aukštai 

viena krentanti žvaigždė, ir prie 
tos šviesos žmogus pamatė, kaip 
puikiai apsivilkęs senas rimtas 
kiškis ausies kampeliais nusišluos
tė savo akis — toks jautrus jis

buvo. Ir žmogus susigraudinęs 
pasakė:

— Tavo pasaka buvo graži.
Ir jis dabar pakilo ir nuėjo 

savo namų linkui, jis ėjo ir kar
tojo:

— Yra gera ir džiugu gyventi, 
kas kartą išgirdo šitą juoką.

Ir jis pasižiūrėjo aukštyn, kur 
žvaigdžių kilimu užkloti žydėjo 
dangaus sodai. Ten dabar me
džiuose nardė du melsvi balan
džiai, ir tenai šitą grasiausią 
naktį vaikšto Pasaulio Viešpats, 
kuris dovanoja laimę — ir Jam 
nusilenkė žemai žmogus.

Don. Sulalčlo nuotr.Kazys Bradūnas

■ 4b

K. Braduno „Maras44
A. GRAŽIONAS

GEMA šiandieninėj literatūroj 
mirštantis žanras. Tiesa, ir 
dabar pasirodo „poemų", bet 

labai dažnai tik vardas likęs, o 
patys kūriniai nė iš tolo nebe
primena net ir ne visiškai klasiš
kai suprastos poemos. Mūsų lite
ratūroje taip pat jau retokai poe
mos besirodo, jeigu nekalbėsime 
apie šiaip eiliuotus kūrinėlius, 
kuriems autoriai nežinia kodėl 
kartais prikabina poemos etiketę. 
Bet štai vėl susilaukėme naujos 
poemos - K. Bradūno „Maro" - kuri, 
tiesa, gerokai nebepanaši į klasiš
kuosius poemos pavyzdžius, bet ir 
nėra tik manieros dėlei šiuo vardu 
pavadinta. Tai iš tikrųjų poema, 
tik visa savo konstrukcija ji iš
reiškia jau šios dienos dvasią ir 
šiandienines litertūros tendencijas. 
Poemai medžiaga autoriaus imta 
iš liaudies pasakojimų apie maro 
metus Lietuvoje. Bet trumpai at
pasakoti jos turinį beveik neįma
noma, nes joje nėra jokios intry
gos, veiksmo, vientisos bei nuo
sekliai išrutuliotos fabulos ir net 
beveik jokių įprastine prasme vei
kėjų. Tai tik eilė paskirų įvykių, 
vienas su kitu tesusijusių tuo, kad 
jie visi sukelti vienos ir tos pačios 
gaivalinės maro nelaimės. Tokių 
paskirų (vykių autorius duoda 
vienuolika vaizdų-sausra, pirmoji 
maro auka (kaimo kerdžius), ma
sinė mirtis maru, vienintėlė kaime 
gyva išlikusi mergaitė palieka 
gimtuosius namus ir eina žmonių 
ieškoti, mirštančios parapijos pro
cesija į Įžadų kalną ir t. t. Patys 
šie vaizdai palyginamai yra trum
pučiai. Pav., apie tą liūdną dėl 
nepraprastos sausros pavasarį auto
rius papasakoja per aštuonis ke- 
turęilius posmelius. Juose nėra 
jokio platesnio ir smulkesnio nei 
aprašymo, nei pasakojimo. Kalbė
damas apie sausros pasekmes, 
pav., autorius nesiima smulkiau 

... ........ ..... . o - a -- r vaizduoti nei apvytusių medžių, 
ir" stūmė” juoT’ft Tavo lizdų/ Ir” nei kokio nors kaitros išdeginto 
žiūrėk, šitas mažas berniukas ste- ganyklų ploto ar kokios išdžiū- 
bėjo tai. Jis drebėdamas žiūrėjo, vuslos upės vagos, bet apie tai 
kas atsitiks vargšams paukš- papasakoja tik daugiau bendrau

sustiprintas, jei autorius poemos 
turinį būtų padaręs „tirštesnį", 
panaudodamas daugiau tos rūšies 
tautosakinių motyvų ir vaizdų. O 
jų yra tiek ir tiek, ir labai įspū
dingų bei literatūriniam apdirbi- 
nėjimui tiesiog besiperšančių. Be 
to, išrodo, įog ne visai tikslu, kad 
autorius vaizduoja, jog žmonės, 
maro siaubo užgriūti, tik pasyviai 
laukia savo likimo, besišaukdami 
tik dangaus pasigailėjimo. Tauto
sakoje mes randame daug pasako
jimų, kokiom priemonėm žmonės 
nuo šios nelaimės-gynėsi. Šių mo
tyvų panaudojimas galėjo* poemos 
turinį žymiai praturtinti ir padi
dinti įtampą. Tarp kita ko«dar 
nastebėtina ir viena smulkmena, 
iog autorius, pradėjęs kalbėti apie 
sausrą, paskui kalba apie liūtis, 
bet susidaro įspūdis, jog liūtys 
nieko . nepakeitė-vis tiek viskas 
nebegyva, kaip ir buvę. Taip ne
galėtų būti, jeigu tos liūtys nėra 
tokios katastofinės kaip ir buvusi 
pausra. Paprastai tautosakoj ir 
vaizduojama, kad sausros kata
strofą seka liūčių ir potvynių ka
tastrofa. Bet poemoj šis momentas 
neišryškintas.

Tradiciniu mastu matuodami, 
kai kas gali autoriui prikišti, kad 
io poemoj nėra fabulos, intrygos, 
veiksmo, charakterių ir panašių

dalykų, su kuriais paprastai susi
tinkame senesnio tipo poemose. 
Reikia manyti, kad norėdamas, 
autorius visa tai galėjo sukurti. 
Bet tai nereiškia, jog negali būti 
ir tokios kompozicijos poema, 
kaip K. Bradūnas savąją sukom
ponavo, ar kad tokios kompozici
jos kūrinys yra menkesnės litera
tūrinės vertės. Net tenka pagirti 
autorių, kad iš vienos pusės nesi- 
žargsto ir nesineria iš kailio su
kurti kokį tariamai naują meną, 
apie kurį ir patys autoriai kartais, 
negali pasakyti, kas ten yra, o 
iš antros pusės nesilaiko įsikan

dęs senų šablonų 
ir nebando me
džiagą būtinai įs
prausti į kokius 
iš šalies pakištus 
rėmus. Išrodo tik, 
kad būtų poemai 
į naudą išėję, jei , 
jos bent didesnė 
vaizdų dalis'būtų 
kiek ilgesni. Da
bar poemos tu
rinio ir šiaip pa
sakytume nedaug 
ir dar patys vaiz
dai trumpučiai. 
Velionis Vaižgan
tas apie tokį 
kūrinį būtų pa
sakęs kad auto
rius, savo ska- 
rumynu visai ne
davęs pasigar
džiuoti, o leidęs 
tik lyžtelt. Antra 
vertus, kai apie 
platų dalyką no
rima labai trum
pais žodžiais pa
pasakoti, tenka 
viską apibendrin
ti, darosi mažai 
konkretu, o kar
tu mažiau ir vaiz
dinga. Kad taip 
yra, užtenka tik 
palyginti ir pa
čios Bradūno poe
mos epizodą „Pir
masis", kur vaiz
duojama nebegy
vo kerdžiaus su
radimas, ir „Mir
ties pjūtis", kur 

pasakojama apie masinę gyven
tojų mirtį.

Pats poemos stilius nepasižymi 
kokiais nors ypatingais stilistiniais 
išradimais, bet visur jauti skonį, 
saiką, tinkamą žodžio ir jo niuan
sų pajautimą. Pagaliau visam kū
riny jauti,v kaip ir pats autorius 
su giliu žmonišku jausmu pergy
vena maro naikinamos tautos tra
gedija ir su meile žiūri į išliku- 
siuosius, iš kurių vėl atsigaus 
baisaus maro nusiaubta žemdirbių 
tauri kiltis. Tai duoda kūriniui 
vnatingai švelnių ir simpatingų 
bruožų. ,

Pati kūrinio kalba kaip reta 
kurio mūsų leidinio yra graži ir 
taisyklinga. Lygiai tą patį galima 
pasakyti ir apie patį knygos išlei, 
dimą. Taip švariai atliktą darbą 
malonu ir į ranką paimti. O kaip 
ypatingą knygos puošmeną tenka 
paminėti puikias T. Valiaus ilius
tracijas. Toki darbai dar ypatingai 
pakelia viso leidinio meninę ver
tę. Gal tik tektų pastebėti, kad 
maro aukų laidotuvių vaizdas, kur 
matoma miniu minios aplink neša
mus karstus, nesiderina kiek ir su 
tekstu, kur kalbama apie „paka
synas be kaimynų ir giminių" ir 
apškritai su visais pasakojimais 
apie maro metuSj nors pati ilius
tracija yra puiki.

K. Bradūnas, Maras. Poema. 
MCMXLVH Lietuviško.? knygos ketu- 
rišlmtlejl metai. 43 psl. Išleista ran
kraščio teisėmis. Iliustracijos T. Va
liaus.

*
ILJA EHRENBURGAS PATEKO Į 

NEMALONĘ
Maskvos žurnalas „Kultūra ir Gy

venimas" Salia kitų sovietinių rašyto
jų puola žymųjį sovietų propagandos 
būgnininką nją Ehrenburgą. Jam pri
kišama. kad jo kūriniai nėra grynai 
sovietinio stiliaus ir nepakankamai 
vietos skiria bolševikinei savikritikai.

IŠLEIDŽIAMI NAUJI MAETER- 
LINCKO KURINIAI

Belgų sašytojas Maurice Maeter-

300 amerikiečių dailininkų dalyvavo 
du Europoje gimę menininkai. Zaltan 
Sepeshy iš Bloomfield Hills Mich gan, 
gimęs 1838 m. Kaschau. Čekoslovaki
joje,gavo pirmąją premiją už paveiks
lą „Uosto naturmortas“ Eric Isenbur- 
ger iš New Yorko, gimęs 1902 Frank
furte prie Maino. Vokietijoje, laimėjo 
trečiąją premiją už paveikslą „Banjo 
grležlkė". Antroji premija buvo pas
kirta Phlladelphijoj gimusiam Joseph 
Hlrsch.

— Žinau, — galvoja žmogus, — 
žinau: juk šita naktis pilna ste
buklų, -nes jeigu įleisi svirtį į šu
linį šitą naktį — ištrauksi kibi
rą geriausio vyno, ir gali suprasti, 
ką prabyla stirna ar žirgas. Ir 
užtat vidury žiemos girdžiu paukš" 
tį, kuris priklauso pavasariui: 
nes kas kitas čiulba tokiu balsu, 
kuris krenta į sielą, kaip nuo gė
lės nukrėsta rasa? Ir koks dide
lis ir lengvas linksmumas apima 
mane nuo šito nuostabaus balso, 
tarytum gerčiau, jį, kaip seną kil
nų midų.

Tačiau žmogus tuojau susi
pranta: ne, aš vėl esu suklydęs. 
Nė varnas nesustoja, lėkdamas pro 
šitą nykią vietą, ir jau seniai ne
su regė ęs nė žvirblio. Šioje liūd
noje drėgmėje net stebuklų naktį 
joks paukštis nepragys.

Ir dabar jis eina dar labiau nu
leidęs galvą, bet tuojau turi sus-

kui save — jis matė, kaip ėmė 
augti svajojimas, ir tokios nere
gėtai gražios švytravo spalvos 
kad jam pradėjo skaudėti širdį.

— Tai yra sunkiau negu skaus
mas, — galvojo žmogus, ir to
dėl jis uždarė šituos svajojimus 
savo namuose, jis kietai užraki
no duris ir išėjo.

Jis negalėjo sustoti — taip bu
vo lengva jam eiti šitą šventą 
naktį, ir taip keliavo jis neiš
mintais takais, plačiu keliu, taip 
žengė jis per mišką. O, tenai sto
vėjo pušys mažytės ir aukštos, 
ir jos atrodė susiėmusios už gal
vos ir bėgančios. Ir eglės ėjo iš
didžiai, ilgais žaliais drabužiais, 
ir reti ąžuolai šnerino pernykš
čius lapus, kaip rudą auksą.

— Kur jūs renkatės? — pa
klausė žmogus, ir kai pakėlė gal
vą, jis pamatė,'kad į mišką atėjo 

________________________ Kalėdos, ir visi medžiai skubėjo 
toti, nes jis girdi kažką, kas. į šventę. Dabar visos eglės buvo 
persmelkia jo širdį, ir jis taria:' nubarstytos dideliais sniego kąs- 

— Kaip aš galėjau nesuprasti: niais, ir švitėjo smulkios deiman
tai yra muzika. Ji vilnyja kaip to dulkės, ir degė žvakės. Žmogus 
jaunas kraujas ir kaip žemės žy- ėjo tarp viso to grožio ir galvojo:

Kas atSltlKS vargšams pauKS- r r j » r,»Bavvn lindc. karo metus praleidęs emlgracl-
čiams, ir kai regėjo jų nelaimę — posakiais. Galima butų pasakyti, Joje JAV vlenal Monaco leidyklai ap
raudojo iš didelio gailesčio. Ir l°9 čia WY“®* dalies daugiau davė išleisti savo naujausius veika- 
tuomet ik išnrašė vvresniuiu kad vra referuojami, negu vaizduoja- lūs. jų tarpe 5 scenos veikalus ir vle- tuomet jis išprašė vyresniųjų, xaa Rradflnn nurinkta mpfnda nė prozos kūrinį, savo vaikystės irauginti balandžius, du K- Braduno pasirinktą metodą jaunystės atsiminimus. 

_ . - žvali was. a. nail i A H bad ir Č1O
PARYŽIAUS RAŠYTOJAI VAIDINA

Paryžiuje rengiamas spektaklis, ku- ■ 
rlo pelnas skiriamas rašytojų draugl- 
dins Paul Claudel, Marcei Achard, 
Steve Passeur ir kt.
PROTESTAS PRIES LITERATŪROS 
, PREMIJŲ ANTPLŪDĮ
Trylika Paryžiaus žurnalistų protes

tuoja prieš didėjanti literatūros pre
mijų antplūdi Prancūzijoje. Jie pas
kyrė premiją tai jury komisijai, kuri, 
jų nuomone, padarė didžiausią klai
dą. Concourt akademija tokią „premi
ją" gavo jau antrą kartą, o Berger- 
Lewrantt leidykla, kuri iki šiol nėra 
paskyrusi jokios premijos, gavo 13 
frankų, kad pasivytų kitas komisijas.

ALEKSANDRAS FADEJEVAS 
TEISINASI

žymiausias sovietų apysakų rašyto
jas Aleksandras Fadejevas aštriai kri- 

inuiua, iwu«uu 4 UQI164. „ vMv- Ne tiek tenka prikišti, kiek ap- tikuoja pats save už nukrypimą nuo . 
met vienas medžiotojas parodė qailestauti. kad K. Bradūnas, im- TviS* laikrTči2!
savo rankos taiklumą. Ar ma- damasis tautosakinių pasakojimų prieš tai JI smarkiai puolė, todėl jis 
tai, — pasakė jis savo bičiuliui, — apįe maro metUSi tos med.iagos žada apysaką perrašyti ir pataisyti, 
ar matei paukščius? Jie atrodo pakankamai neišnaudojo. Žinoma,
kaip sidabrinės monetos, o tu gin- autorius gali laisvai apsispręsti,
čijai, kad išmesto pinigo aš ne- kokiu kiekiu vaizdų jis imasi įvy- OM,UW
galiu pašauti. — Ir jis pakėlė kius atvaizduoti, ir mažesnis tų austrų rašytojas ir----------x^„.o
šautuvą, lr abu paukščiai nukrito vaizdų kiekis ne būtinai sumažina įuVoOD^b6«l°? Dta,r;
i dumbliną linų marką, ir medžio. |r kūrinio meninę vertę. Vis dėlto Undradarblavo keliuose Šveicaru UI-
tojai net neieškojo tokio menko išrodo, kad šiuo atveju tai būtų kraščiuose.
grobio. Ten dugne gulėjo paukš- buvę naudinga. Dabar perskaičius
čia! kruvini, ir apmesti žemėmis, poemą, nesusidaro tiek niauriai
bet vakare angelas, kuris surenka siaubingas Įspūdis koldo lauktu- ln5,„u„ su.
kasdien viską gražų ir gerą, pa- me. Jis, išrodo, butų dar žymiai rengtoje dailės darbų parodoje tarp

leistų jam &ugiuu v«u<uiu41m, , - . ,. -
mažus beplunksnius paukščius, Ir "ali «?rai P«U‘ustruoU kad ir šie 

• ... - ............. posmai:
Neilstančio vėjo ugninio
Ošia skausmingai belapėm viršūnėm ,*• Mare ei ^Achard"
Karšty supleišėję medžiai. dlna Paul c,audel Marcei Achard.
Pajuodavę metūglai sodų, 
Mirė žiedai pumpuruose.
Slėnio lygiųjų gankjlų platybėj 
Vysta žolė surūdijus. 
Ir javas pasėtas nekyla 
Trokštančiuos krašto dirvonuos. 
Saulėje akmens kafo kaulai boluoja 
Džiūstančių upių dugnuose.

jie buvo jo dienų rūpestis, ir jis 
galvojo apie juos per sapną. Tai 
buvo toks didelis vargas šildyti 
ir maitinti juos, tačiau žmogaus 
vaikas išaugino balandžius. Ir 
jie buvo tvirti ir tokie gražūs, 
kad džiaugėsi kiekvienas, kas tik 
matė juos, o berniuko akys švie
tė, kai jie nusileisdavo ant jo 
rankos.

Tačiau kartą, kai mažasis ber- . . ., .
niukas dar miegojo, ivyko baisus Taip bendrais bruožais išrodo K. 
dalykas: tą rytą svetimi medžio- ®radan? P°,emos lr Pasnn- 
tojai keliavo pro čia. Ir tuo metu dinlai J°s kompozicijos ypatumai, 
jaunieji balandžiai nardė aukš- Vertinant naująjį K. Bradūno 
tai ties sodybos jovarais — jie kūrinį ir autoriaus pasirinktąjį 
spindėjo prieš saulę ir atrodė kaip metodą, galima nemaža pasakyti 
dailios vaikų vėlės arba kaip ir už, o kaiką ir prieš jį. 
malda, lekianti į dangų. Ir tuo-

MIRĘ italų kompozitorius 
ERMANNO WOLF-FERRARI

Savo tėviškėje. Venecijoje, sulaukęs 
69 m. amžiaus mirė garsus italų kom
pozitorius ir dirigentas Ermanno 
Wolf-Ferrari. Pirmąją savo operą „La 
Sulamita" Ferrari parašė būdamas 13 
metų. Vėliau studijuodamas Muen- 
chene, parašė dar kelias operas. Ve
lionis kelis metus buvo New Yorko 
Metropolitain operos dirigentas.

SUKURTA NAUJA OPERA „KARAS 
IR TAIKA“

Rusų muzikas Prokovjev parašė 
operą „Karas ir taika", pagal to pa
ties vardo Tolstojaus romaną. Naują
ją operą statys New Yorko Metropo
litain opera.

HOLLYWOODAS VfiL SUKA FILMĄ 
„ROMEO IR JULIJA"

Šiuo metu Hollywoode sukama nau
ja amerikiečių filmą „Romeo ir Juli
ja“. Svarbiausias roles vaidina Jenni
fer Jones lr Louis Jourdan.

ŠVEICARIJOJE MIRĘ AUSTRŲ 
RAŠYTOJAS

Stablo mieste, Šveicarijoje, mirė
' ' ^urn.allstas Ludwig

JAUNIAUSIAS PASAULYJE 
DIRIGENTAS

Aštuonerlų metų Ferruccio Burco, 
jauniausias pasaulyje orkestro diri
gentas, 13 Italijos Išvyko į New Yor- 
ką. New Yorko Cornegle salėje jis 
pirmą kartą Koncertuos JAV. Vėliau 
jis diriguos Ir kituose JAV bei Kana
dos miestuose.

AMERIKOJE PREMIJUOTI EUROPIE
ČIŲ KŪRINIAI

Plttsburgo Camegie Instituto su-

VENGRIJOJ. UŽDRAUSTOS AMERI
KIEČIŲ FILMOS

Nuo sausio 22 d. Vengrijos vidaus 
reikalų ministerija uždraudė rodyti 
tas amerikiečių filmas, kuriose daly
vauja bent vienas 13 6 Hollywood© fil
mų žvaigždžių, pereitais metais liudi
jusių kongreso komisijai antlamerlko- 
niikal veiklai tirti. Draud’maa palietė 
Robert Taylor, Gary Cooper. Adolph 
Menjou, Alan Jones. George Murphy 
ir Robert Montgomery.
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A. a. Irena Garmiute^Eitutiene 
amžinybėn palydėjus

Vienas paskui kitą eilė mūsų 
tautiečių palieka gyvųjų eiles, 
nutraukdami nebaigtus darbus ir 
eina amžinybėn. Deja, mirtis ne
žiūri nei į amžių, nei į nebaigtus 
darbus.

Taip pat per ankšti ir pasku
bomis tasai tylusis mirties ange
las bevargstančią tremtinio kelią 
Kemptene pašaukė š. m. sausio 
mėn. 21 d. ir Ireną Garmiūtę-Ei- 
tutienę amžinybėn, vos turėjusią 
38 metus.

Irena Garmiūtė-Eitutienė yra 
kilusi iš Kauno apskr., Pakuonio 
miestelio, baigusi 1928 m. Kauno 
„Aušros“ gimnaziją ir tais pači
ais metais įstojo į Vytauto Di
džiojo Universitetą, Teisių fakul- 
tetą-teisių skyrių, kurį sekmin-

tremtyje. Ji prisidėjo ir prie kū
rimo lietuvių tremtinių teismo 
Kemptene. Čia, tremtyje, buvo 
mūsų vaikų darželio mokytoja ir 
dirbo iki pačios savo mirties. Be 
to turėjo ir meninių sugebėjimų 
ir ta sritimi domėjosi: lavinosi 
dainavimo mene netik tremtyje, 
net dar būdama ir radiofone.

Irenos Garmiūtės-Eitutienės ke
lias buvo dygliuotas. Ji pati, 
kaip ir daugelis mūsų intelek
tualų, savo jėgomis prasiskynė 
kelią. Pažymėtinai sunkus buvo 
jos gyvenimas tada, kai jį ištekė
jo, nes vyras sirgo ir greitai ap
leido šį pasaulį, palikdamas ją 
vieną su mažu sūneliu. Bet sunk 
iausineji jos buvo pergyveni
mai tada, kai ji turėjo prieš sa-

1947 m. gruodžio 18 d. Augsburgo dramos teatro mėgėjai suvaidino Stasio 
Lauciaus „Paslaptingoji zona“. Režisierius — J. Jagėla. Nuotraukoje daly
viai ir režisierius.

gai ir baigė.
Irena Garmiūtė-Eitutienė bu

vo tyli bei kukli darbininkė. Pa
reiga ir kantrybė lydėjo jos vi
sus darbus. Vos tik baigus gim
naziją, ji įstojo tarnauti į besiku
riančią Valstybės Tarybą pirmą
ja mašininke, išdirbdama ten net 
ketverius metus. Iš Valstybės Ta
rybos išėjo tarnauti į radiofoną, 
į kurį golima buvo patekti, tik 
konkurso keliu. Radiofone Irena 
Garmiūtė-Eitutienė išdirbo kele- 
ris metus kaip radio pranešėja, 
„Radio Teta“.

Baigusi Teisių fakultetą, Irę-' 
na Garmiūtė-Eitutienė pasitrau
kė Iš radiofono ir perėjo dirbti į 
Kauno Apygardos Teismą savo 
profesinį darbą: dirbo kaipo 
teismo kandidatas, apylinkės tei
sėjas ir vėliau išėjo advokatūron.

Irena Garmiūtė-Eitutienė ne
pamiršo savo profesinio darbo ir

vo norą palikti savo gimtąjį kraš
tą tokiomis aplinkybėmis, kurias 
sunku ir nupasakoti. Mat, einant 
karo veiksmams, jos gimtajame 
miestelyje-Pakuonyje, ji saugojo 
savo vienatinio, vos kelių metų 
sūnelio gyvybę, buvo pati sunkiai 
sužeista ir be žado vokiečių karių 
nugabenta į Vokietiją. Tad, to
kiomis aplinkybėmis atsidūrė 
tremtyje, vieniša, be savo arti
mųjų ir net atskirta nuo savo 
mažo sūnelio, apie kurio likimą 
maža ką ir žinojo.

Tai tiek trumpais bruožais apie 
a. a. Irenos Garmiūtės-Eitutienės 
gyvenimą.

Prie karsto duobės tarė atsis
veikinimo žodį jos artimieji, žie
mos vakaro prieblandoje tyliai 
suskambėjo: „Requiem aeternam 
... ir „Marija, Marija . . .“ ir 
svetima žemė priglaudė daug 
kentėjusią tremtinę.

LIETUVIAI PASAULYJE

dukui už labai gražias ranka pa
darytas dovanėles, kurias jie gaus 
Kalėdų dieną. Visos šios dovanė
lės padarytos lietuvių stovyklos 
vedėjo ir jo draugų ... kur šie 
vyrai neitų, visur jie palieka gerą 
įspūdį: tikėkimės, kad ir mes išro- 
dome jiems taip, kaip jie išrodo 
mums".

RINGWOOD, Hants. Čia dirba 
Linford Sanatoriume keturios lie
tuvaitės. Pirmiau buvo septynios, 
bet dvi persikėlė į Škotiją, kur 
turi gimines, o viena išvyko Ka- 
nadon. Patenkintos darbu ir mai
stu bei apsiėjimu nors iš pradžių, 
kol nebuvo pramokusios kalbos ir 
darbo sąlygų, buvo nelabai jauku. 
Sanatorija nedidelė, miškeliuose, 
vasarą labai gražu.

Kalėdų šventėms čia atsilankė 
Lietuvos Ministeris p. B. K. Balu
tis su D. B. Liet. S—gos Pirminiu-

Įteikti sąrašai norinčių vykti 
Argentinon

Argentinos lietuviai rūpinasi 
padėti norintiems atvykti į Ar
gentiną tremtiniams. Baltiečių Ko
mitetas veikia bendrai su Lietuvių 
Katalikų Komitetu išvietintų lie
tuvių atgabenimo Argentinon rei
kale. Lapkričio 21, vyriausybei 
įteikti pirmieji norinčių atvykti 
Argentinon D. P. sąrašai. Lietuvių 
sąrašas yrą tokis: Iš Vokdet. USA 
zonos 556, Britų zonos 305, Prane, 
zonos 154, Austrijos Alij. zonos 
225, Austrijos 296, Anglijos 15, 
Italijos 5, Danijos 3. Viso 1.589.

Per Tėvus Marijonus priduota 
apie 800.

Be to, ruošiami nauji sąrašai iš 
naujų aplikacijų. Daugiausia ruo
šiama tiems, kurie neturi giminių 
Argentinoje.

Remia atvykusius tremtinius
Brazilijoje yra jau gausus būrys 

lietuvių išvientintųjų. Daug nau
jokų priglaudė labiau prasigyvenę 
senesnieji, kitiems surado dar
bus geriau mokančiuose fabri
kuose ir įmonėse, vieną kitą pa
siėmė giminės. Jautresnieji preky
bininkai ir verslininkai atidarė il
galaikius kreditus. Pav., batų fa
brikantai broliai Matelioniai pla
čiai atidarė savo prekybos namų 
„Casa Sao Jorge" duris, taip pat 
padarė Stasys Slikta savo pagar
sėjusioje siuvykloje „Estan“, ir kt.

— Villa Zelinos lietuviai sporti
ninkai įsirengė krepšinio aikštę. 
Komandos kapitonu išrinktas Al
fonsas Petraitis. Lietuviai jau nu
galėjo keletą svetimtaučių ko
mandų.

Lietuvių mokyklos Uragvajuje 
sukaktis

Montevideo. Kultūros Draugijos 
patalpose įvyko gražus paren
gimas, minint tose patalpose vei
kiančios lietuvių mokyklos me
tinę sukaktį.

Vaikučiai suvaidino dviejų 
veiksmų vaizdelį „I Mokyklą", 
daugelis mokinių gražiai lietuviš
kai padeklamavo, padainavo 6 
mergaitės tautiškais rūbais pasi
puošusios ir 22 mokiniai choru. 
Ministeris dr. K. Graužinis dėkojo 
chorvedžiui Vytui Doreliui ir mo
kytojui Petrui Ciučeliui už pasi
darbavimą.

Parengime dalyvavo daug gra
žios lietuvių publikos; daugiau, 
negu kada nors anksčiau. Bendrai, 
pastaruoju laiku šios kolonijos 
lietuviai kultūringai stiprina ’ pa
triotines išeivių eiles.
K. Čibiras išvyko į Pietų Ameriką 

„Darbininko" redakcija rašo, kad 
ji su didžiausiu apgailestavimu iš
leidusi į Pietų Ameriką buvusį sa
vo redaktorių, K. Čibirą. „Gaila, 
labai gaila jį išleisti, bet viešasis 
netik lietuviškos išeivijos, bet ir 
bendrai visos Lietuvos labas rei
kalauja, kad jis vyktų ten, kur 
panašių lietuvių patriotų daugiau
sia trūksta . . . Kalbama apie Pie
tų Amerikos išeiviją — Argenti
noj, Brazilijoj, Uragvajuje. Jų 
spauda esanti tėvynės ir religijos 
priešų rankose. Jie duodasi leng
vai suviliojami ir tampa bejėgia 
verta pasigailėjimo, bolševistinės 
propogandos auka”. Kaip pay. čia 
galima būtų nurodyti neseniai „Die 
Neue Zeitung" paskelbtą Denos 
žinią, jog Brazilijoje suimti 9, 
rengto komunistinio pučo nariai, 
jų tarpe buvę 5 lietuviai. Užtat ir 
džiugu, kad mūsų tarpe esama 
žmonių, kurie, atsisakydami savo 
asmeninės gerovės, skubinasi ten, 
kur yra didžiausias lietuvių išeivi
jai nutautimo pavojus.

Tvarkinga stovyklą
Netoli nuo Bournemouth, pie

tinėj Anglijos dalyj, yra Holms-

ley stovykla, kur yra nemažas lie
tuvių būrelis. Dirba žemės ūkio 
darbus. Netolimam Bournemouthe 
yra būrelis lietuvaičių, dirbančių 
skalbyklose. Jie dažnai susieina 
ir jau spėjo sudaryti pas vietos 
gyventojus geriausią apie save 
nuomonę. Turi jau savo chorą ir 
regia muzikos kvartetą. Lietu
viškieji skautai glaudžiai susirišo 
su vietos skautais. Stovyklos mane- 
džeris, Mr. Eric Peak, yra rūpestin
gas žmogus. „Aš esu savo rūšies

Paminklas didvyriams Ir kankiniams 
Hanau lietuvių stovyklos bažnyčioje. 

V. Adomavičiaus nuotr.

Dėdė jiems visiem" sako jis, kal
bėdamas apie savo „šeimyną". 
Matyti, kad tai visais atžvilgiais 
pavyzdinga stovykla. Apie tai 
liudija ir labai gražūs atsiliepimai 
„Christchurch Times" laikraštyje, 
drauge su vietos lietuvių ir lietu
vaičių fotografija. Bet štai kele
tas trumpų ištraukų: „Po visą šalį 
yra išmėtyta daug tokių stovyklų, 
kaip Holmsley — sako korespon
dentas, — ir iš visur ateina tos 
pačios žinios: kur tik Pabaltiečiai 
ateina, visur jie įsigija sau drau
gų" ... „Daugelis šios vietos vai
kų bus dėkingi šiemet Kalėdų Die-

ku p. P. Varkala. Ministeris atsi
lankė ir pas Sanatoriumo Matroną, 
kuri pareiškė esanti lietuvaitėmis 
patenkinta, norėtų net gauti jų 
.daugiau.

STUDENTAI PASIUNTĘ LIETU
VIAMS MAISTO

Artinantis Kalėdų atostogoms, 
University School mokiniai, kur 
mokytojauja Dr. Bronius Kazlaus
kas, sudėjo ir pasiuntė septynis 
pakietus maisto savo mokytojo 
tautiečiams, lietuviams tremtini
ams. Mokiniams Dr. Kazlauskas 
pateikė 10 antrašų lietuvių trem
tinių ir leido mokiniams pasirinkti 
iš dešimt septynis, dėl kurių jie 
jau buvo sudėję pakietus. Mo
kiniai savo nuožiūra pasirinko tas 
šeimas ir asmenis, kurių jiems bu
vo labiausia gaila. Jie pasirinko 
šeimas su vaikučiais ir vieną karo 
belaisvį.

PASKELBTAS ANTRAS LIETUVOS 
GELBĖJIMO VAJUS

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdo
masis Komitetas išleido atsišaukimą l 
visus JAV ir Kanados ALT skyrius, 
kolonijų komitetus ir visus lietuvius, 
prašydamas įsijungti l Lietuvos gelbė
jimo vajų organizuojant masinius su
sirinkimus su paskaitomis, koncertus, 
balius bei kt. viešus parengimus, ypač 
vasario 16 d. proga, jų pelną skiriant 
Lietuvos išlaisvinimo reikalams. Pa
vieniai asmenys, o ypač biznieriai, 
profesionalai ir šiaip pasiturintieji 
tautiečiai prašomi gausiai aukoti, kad 
kova už Lietuvos laisvę nesusilpnėtų 
dėl lėšų stokos. Kadangi Lietuvos lais
vinimo darbas yra surištas su nema
žom išlaidom ALT yra pasiryžusi su
rinkti tam reikalui 250.000 dolerių.

PROF. Dr. K. RAČKAUSKAS DĖSTO 
NEW YORKO UNIVERSITETE

Neseniai iš Prancūzijos | JAV nuvy
ko buvęs Vytauto Didžiojo un-to pro
fesorius dr. K. Račkauskas. Fordham 
un-tas New Yorke JI. kaip teisės 
mokslų specialistą, pakvietė dėstyto
ju.

PASIRODĖ NAUJA LIETUVOS 
ISTORIJA

Amerikoj neseniai iš spaudos išėjo 
adv. K. Jurgėlos Lietuvos istorija 
anglų kalba „History of the Lithua
nian Nation". Knyga didelė, 528 psi., 
gražiai atspausdinta ir gausiai ilius
truota. Tai yra stambus (našas t JAV 
literatūrą apie Lietuvą.

ŽUVO LIETUVIS LAKŪNAS
Sausio 13 d., nukritus lėktuvui, ne

toli Washington© žuvo lietuvis lakū
nas kpt. Povilas Šaltenis.

Kamerinės muzikos koncertas
Vasario 2 d. Ulmo Koncertų Agen

tūra suruose Dillingeno m. teatro sa
lėje viešą kamerini koncertą.

Dalyvavo Max Geller (vokiet.) — 
fleita, Iz. Vasyliūnas-smuikas, M. Sau- 
lius-vlolenčelė ir Horta Wieser (vo
kiet.) — fortepijonas.

Programoje buvo Mendelssohno op. 
49 (trio D-moll), Weberio op. 63 (trio 
G-moll) ir A. Honeggerio sonatina 
smuikui ir violenčelei.

Vokiečių visuomenės perpildytoje 
salėje mūsų menininkai Vasyliūnas ir 
Saulius buvo dėmesio centre, ypač 
modernisto Honeggerio sonatinos 
smuikui ir violenčelei Išpildyme.

Koncertas praėjo pakilioje nuotai
koje. Vokiečių visuomenės nepasi- 
šykštėta Išreikšti daug gražių kompli
mentų mūsų Instrumentalistams.

jūros Ir žvejybos darbuotojų 
suvažiavimas.

Sausio 24-25 d. Flensburge, „Muet- 
zelburgo" stovykloje, (vyko Lietu
vių Jūrininkų Sąjungos užsienyje 
visuotinis su važiavimas, i kurt at
vyko Ir kitų zonų nariai. Suvažia
vimą atidarė sąjungos pirmininkas 
D. P. Mažeika. Suvažiavimui pir
mininkavo senas mūsų jūrinis vei
kėjas gen. T. Daukantas.
Dr. P. Mažeika padarė pranešimus 

apie Lietuvių Jūrininkų Sąjungos 
Užsienyje valdybos veiklą ir apie 
Flensburge veikiančią jūrininkų mo
kyklą. L. J. Sąjunga su centro bū
stine Flensburge įsikūrė 1947 m. ge
gužės 10 d. Iš britų zonos prasidėjus

emigracijai į užjūrius, valdybos vei
kla buvo sunki, nes. nuolat išvyk
stant jaunosioms pajėgoms, turėdavo 
dažnai kisti valdybos sudėtis, šiuo 
metu sąjunga turi 78 narius ir dar 
yra įregistruota per 30 asmenų kurie 
dirba laivininkystėje, bet dar 
netstoję t Sąjungą. D. Britanijoje 
yra paskirti sąjungos igaįiottniai A. 
Vagusevičius ir A. Keblys.

Kadangi dėl vykstančios emigra
cijos negali būti garantuotas sąjun
gos būstinės pastovumas, tai yra 
nutarta (steigti Londone prie Lietu
vos Pasiuntinybės sąjungos biurą, ku 
ris būtų centrinė susižinojimo vieta 
po visą pasauli išbarstytiems lietu
viams jurininkams. Ministeris J. Ba
lutis pasižadėjo toki biurą (steigti 
prie savo (stagos.

Valdyba darė pastangų stovyklose 
gyvenantiems lietuviams Jūrininkams 
gauti jų specialybės darbo. Tuo rei
kalu kreipėsi ( (vairius kraštus, bet 
visos pastangos vaisių nedavė.

Ieškant buvusių Lietuvos prekybos 
laivų, teko patirti, kad Jų vienas yra 
„įšalęs“ Amerikos Jungtinių Val
stybių uostuose, „Venta“ tebėra vo
kiečių nusavinta, o kiti,* per karą 
nuskendę. Likusiems dviem laivam 
atgauti buvo daroma žygių, bet su
tikta nenugalimų kliūčių, svarbiau
sią, trukdo lėšų stoka.
Jūrininkų mokykla pradėjo darbą 
1946 m. spalio mėn. Jos mokslo me
tai trunka po 6 mėnesius. Dabar tę
siami tretieji mokslo metai. Mokykla 
apima visas tris Pabaltijo tautas — 
lietuvius, latvius ir estus. Kiekviena 
tauta turi savo klases. Dr. Mažeika 
savo pranešimuose lietė tik lietuvių 
klases.

Mokykla pastovių lietuvių lektorių 
turi 7, kiti pagalbiniai, kurie dėl 
emigracijos dažnai keitėsi. Pirmuo
sius mokslo metus pradėjo 38 lietu 
via! mokiniai. Baigė 24. Antruosius 
mokslo metus pradėjo 48 mokiniai, 
bet metų pabaigoje dėl emigracijos 
liko tik 19. Trečiuosius mokslo me
tus pradėjo 20 mokinių, nes iš britų 
zonos dauguma jaunimo išvažinėjo į 
užjūrius, o iš kitų zonų neleido pri
imti. Ar ketvirtuosius mokslo metus 
bus galima pradėti, šiandien sunku 
pasakyt dėl vykstančios lektorių ir 
mokinių emigracijos. Ir trečiaisiais 
mokslo metais dėl mokinių trūkumo 
t lietuvių klases buvo priimta lenkų 
ir ukrainiečių mokinių.

Susipažinus su paruoštų sąjungos 
statuto projektu, suvažiavimas j( 
priėmė laikinai, o galutinai bus pri
imtas, kai su juo susipažins visi są
jungos nariai, ir nedalyvavusieji su
važiavime. Tuo reikalu statuto pro
jektas išsiuntinėtas visiems nariams, 
kurie ausipažinę grąžins ir pareikš 
savo nuomones ir sutikimą priimti 
ar ne. Panašios tvarkos laikytasi ir 
naują valdybą renkant. Išrinkta tik 
laikinoji sąjungos valdyba, o nuola
tinę išrinks visi nariai raštu, pasi
rinkę iš atsiųsto kandidatų sąrašo. 
Tai daroma todėl, kad Jūrininkų 
profesija yra visai skirtinga nuo 
kitų, daugelis jūrininkų nuolat yra 
išvykę į Jūras, todėl negali dalyvauti 
suvažiavimuose.

Jūrininkų sąjungos tikslas suburti 
ir globoti visus užsienyje esančius (ne 
vien tremtyje) lietuvius jūrininkus, 
jūrų ir vidaus vandens žvejus ir ki
tus jūrų transporte ir laivininkystėje 
dirbusius ir dirbančius.

Suvažiavimo metu buvo skaitytos 
dvi reikšmingos paskaitos. Gen. Dau. 
kantas padarė pranešimą apie Lie
tuvos jūrų teisės ir kodekso reika
lus, o inž. K. Sčesnulevičius apie 
žvejybos ūkio galimumus Lietuvoje 
ir pasiruošimus šiam darbui. Kadan
gi iki šiol neturėjome savo lietuviš
kojo jūrų kodekso, tai suvažiavimas 
nutarė jau čia, tremtyje, rinkti kodek
sui medžiagą, kad atsiradus galimu
mų grįžti J laisvą Ųietuvą būtų ga
lima nedelsiant jj paruošti. Medžia
gai rinkti išrinkta 5 narių komisija.

Suvažiavimas Iškėlė (vairių pagei
davimų jūriniais ir žvejybos reika
lais. Tarp kitko pageidauta (steigti 
lietuvių laivininkystės bendrovę. 
Gen. Daukantas priminė, kad jau 
1945 m. buvo atsiradę lietuvių trem
tinu, kurie norėjo įsigyti laivą. Bu
vo radę ir laivą pirkti, britų vy
riausybe buvo sutikusi leisti, tik 
vyriausiajame sąjungininkų’ organe 
Berlyne visas reikalas (klimpo ir ne
leido DP tokios nuosavybės (sigyti.

Jūrinės spaudos reikalą aptariant, 
buvo pranešta, kad ruošia išleisti 
jūrininkų metrašti, renkama Jam 
medžiaga ir jos dalis Jau gauta.

Už ypatingus nuopelnus Lietuvos 
jūrininkystės veikloje suvažiavimas 
išrinko sąjungos garbės nariais ge
nerolus V. Naglų ir T. Daukantą 
Antrąją suvažiavimo dieną uMuetzel- 
burgo“ lietuvių stovyklos katalikų ir 
evangelikų koplyčiose buvo atlaiky
tos pamaldos už mirusius ir žuvu
sius Jūrose ir koncentracinėse stovy
klose lietuvius jūrininkus.

Flensburgietis

Atžalynas auga
Po ilgesnio pasiruošimo Elchstaetto- 

Rebdorfo lietuvių stovyklos artistų 
mėgėjų grupė, vadovaujama teatro 
aktorės pon. Elenos Olšauskienės, 
sausio 10 d. stovyklos salėje suvai
dino K. Binkio „Atžalyno“ premjerą.

Siam užsimojimui daug trukdė Įvai
rūs skriningai, emigracijos reikalai 
ir t. t. Be to, sunku buvo išspręsti 
technikiniai reikalai, ypač kada buvo 
susidurta su dekoracijų klausimu. 
Tačiau pasiryžimas viską nugalėjo.

Režisorės pon. Elenos Olšauskienės 
padėtą vargą tam dalykui realizuoti 
reikia pilnai pripažinti. Nors „Atža
lynas" tremtyje Jau daugelyje vietų 
buvo vaidintas ir daugelis žiūrovų ne 
pirmą kartą j( matė, bet visiems vai
dinimas paliko gerą |spūd(.

Pagrindinis veikėjas Petras Kerai- 
tis Juozo Končiaus buvo sukurtas 
puikiai. Savo dvasinius Išgyvenimus 
įstengė vienodai išlaikyti per visą 
veikalą.

Inž. Keraičiai (V. Olšauskas ir J. 
Jurkūnaitė) sukurti visai gyvenimiš
kai, tik amžiaus skirtumas atrodė per 
didelis.

A. Baziliauskas Tijūną kai kuriose 
vietose visai puikiai sukūrė, tik kai 
kur neišlaikė matematikiško rimtu
mo.

V. Kulpavičius Žiogą sukūrė tikrą 
širdies žmogų. Tik kiek per seną.

Puikų inspektoriaus tipą sukūrė J. 
Ambrozaitis, direktorių — V. Brlnkis, 
Juzę — V. Steponavičius ir kiti

Masinės scenos blankiau pavyko, 
tačiau visa tai priklausė ne nuo ar
tistų, bet nuo aplinkybių, kuriose jie 
turėjo dirbti: maža scena. Dekoraci
jas pagamino Jurg. Juodis.

Nekreipiant dėmesio ( smulkmenas, 
reikia pripažinti, kad rebdorflečių 
mėgėjų grupė užsibrėžtą darbą atliko 
nepeiktinai. Reikia palinkėti, kad ši 
grupė, nors blogose sąlygose, nenu
leistų rankų. J. I. Papartis.

Luebecke.
Pirmoji ir, tur būt, paskutinė Kovo 

išvyka anglų zonon baigėsi nepa
prastai sėkmingai. Pirmasis susitiki
mas l vyko Luebecke prieš vietinę 
/MCA komandą (buv. Riga). Per gar
siakalbius susirinkusiai publikai lat
viškai skelbiama apie pulkų YMCA 
pasiruošimą, neseną pergalę prieš 
Kursą, tik vieno taško (31:32) pra- 
.almėjimą Scheinfelde prieš Kovą ir 
pagaliau sąstatą, kurio sudėtyje visi 
garsieji dabartiniai latvių žaidėjai. 
Lietuviškai pranešama Kovo žaidėjų 
pavardės, numeriai ir, palyginus su 
latviais, labai mažas ūgis, taip pat 
Išreiškiamas pasitikėjimas, kad da
bartinė pajėgiausia lietuvių tarpe' 
Kovo ekipa ir Luebecke puikiai su- 
kovos. Tik maža dalis tuo tikėjo.

Rungtynes pradeda po atidarymo 
kalbų žinomas latvių teisėjas iš ame
rikiečių zonos p. Aistrauts, ši kartą 
abejoms rungtynėms nelabai vykusiai 
teisėjavęs. Kovas Jau pirmoj minutėj 
suranda tikslą ir stebėtinu greičiu 
renka tašką po taško. Bežiūrint re
zultatas 11:3. Latviai truputi pasiveja, 
bet prieš Kovo didžiulį tempą bei 
(vairias taktines plonybes nepajėgia 
spirtis, ir štai kėlinys baigiamas 
34:22 Kovo naudai. Antrajame kė
linyje Kovo sparta nesikeičia, ii» 
rezultatas vis kyla. Rungtynės bai
giasi 63:41 puikiu Kovo laimėjimu. 
Taškus pelnė Luebecko YMCAi: Ber. 
kolds 13, Zebelinš 9, Hermanovskis 6, 
Berzinš 6, Sidmanis 5, Justs 2. Ko
vui: Gružauskas 25, Grybauskas 17, 
Birutis 15, Ginčauskas 4, Lauraitis 2.

Antrąją dieną prieš Kovą išėjo ang
lų zonos latvių rinktinė, kurią su
darė daugiausia tie patys žaidėjai. 
Sj kartą prieš Kovo žaidimą buvo 
pastatytas vietinis net per kietas 
dengimas ir didžiulė sparta, kas aps
kritai iš latvių pusės retas reiškinys. 
Pirmajame kėlinyje Kovas, vis ne
surasdamas vaistų prieš šią naują 
latvių taktiką, labai sunkiai kovoja 
už kiekvieną taška ir kėlinį baigia 
tik 21:19 savo naudai. Antrajame kė
linyje vaizdas pasikeičia. Kovas, dar 
labiau padidinęs spartą, vis lengviau 
pralaužia latvių tvirtovę, ir rezultatas 
ima kilti, kaip ir pirmąją dieną. Lat
vių publika, pirmajame kėlinyje taip 
entuziastiškai pasireiškusi ir beveik 
įsitikinusi pavyksiančiu revanšu, vi
siškai nutyla. Rungtynės baigiamos 
vėl aukšta Kovo pergale 58:43. Taš
kus pelnė latvių rinktinei: Zebelinš 
20, Berkolds 10, šldmanis 5. Herma
novskis 3, Justs 2, Hartmanls 3; Ko
vui: Lauraitis 18, Grybauskas 18. Bi
rutis 11, Gružauskas 8. Ginčauskas 3.

Grįždamas iš Luebecko, Kovas su
žaidė draugiškas krepšinio rungtyne* 
su Plnnebergo studentų rinktine 
Rungtynės baigėsi 98:47 Kovo laimė
jimu. g.

vienas iš nedaugelio vienetų, kurie 
gali lygintis su 1947 metų Vokietijos 
meisteriu SC. Riessersee, kuris perei
tą savaitę tapo Bavarijos 1948 metų 
meisteriu ir visų laikomas būsimuoju 
1948 m. Vokietijos meisteriu.

Šios rungtynės buvo žaidžiamos 
kaip tik šioms pirmenybėms ir buvo 
laukiamos su dideliu susidomėjimu. 
Galima sakyti, kad tai buvo neofici- 
jalios tarpvalstybinės rungtynės, nes 
visi žaidėjai prieš karą atstovavo sa
vo šalis valstybinėse rinktinėse. 5000 
žiūrovų stebėjo audringą ir dramatiš
ką kovą.

Jeigu vokiečiai buvo geresni tech
nikai, tai latviai pranešė Juos savo 
kovotojiškumu ir atkaklumu. Latvių 
vartininkas Ansons buvo šio vakaro 
didvyris. Jis laikė neįmanomus šūvius 
iš toli ir iš arti. Keturis kart per 
šias rungtynes Jis buvo atsidūręs vie
nas prieš du ar tris SCR. žaidėjus ir 
vis puikiais paradais sugebėdavo nu
kreipti ritulį l šalį. Rungtynių drama
tiškumas glūdi tame, kad vienintelis 
pergalę atnešęs įvartis krito 30 sekun
džių prieš rungtynių pabaigą ir lat
viams neliko laiko pasėkmę išlyginti, 
iš susigrūdimo prie Augsburgo vartų 
Stern )SCR.) pavyko (kirsti pro gu
linti Ansoną.

Reikia pasakyti, kad latviai nuo 
prieškarinių laikų yra padarę milži
nišką pažangą. Jų beveik pilnos su
dėties prieškarinė rinktinė jau treti 
metai žaidžia už HC. Augsburg ir yra 
pasiekusi geriausių Vokietijos ekipų 
lygi, kuris visuomet buvo žymiai 
aukštesnis už Pabaltijo klasę. Latviai, 
kurie prieš karą sužaisdavo su mumis 
lygiomis arba nežymiai laimėdavo, 
šiandien tlkriaušlai atskaitytų mums 
dviaukščiu rezultatu. Tai, aišku, men
ka paguoda ir pasiteisinti galima bū
tų tik tuo, kad ledo ritulys pas mus 
niekados nebuvo labai populiarus ir 
iš dalies, kad mažai mūsų ledo ritu
lininkų atsidūrė tremtyje. Juk mes, 
atrodo, turim didelių gabumų krep
šiniui, gi ledo ritulys reikalauja tų 
pačių savybių — greitumo, žaibiškos 
orientacijos bei tikslių pasuočlų ir šū
vių. Kažin, jei mūsų ledo ritulininkai 
susiburtų ir pasitreniravę pasirodytų 
viešai? Aš manau, kad jie ne vienai 
vokiečių ekipai sudarytų rūpesčių. 
Latviai galėtų būti mūsų mokytojais, 
o ledo ritulys Vokietijoj žaidžiamas 
iki birželio mėnesio (Garmischo. Bad 
Nauheimo, Mūncheno ir Krefeldo sta
dionuose). J. J.

PADĖKA
Augsburgo Vartotojų Koopera

tyvas pirmas paaukojo 4305 Rm. 
LAISVES FONDUI, nors 1947 m. 
veikę tik pusę metų. Už šį kilnų 
ir pasiaukojantį žygį širdingai dė
koja

Augsburgo Apylinkes Komitetas.

Įspūdingos ledo ritulio rungtynės
Garmische I. 31 (vyko (domios ledo 

ritulio rungtynės, kuriose SC. Ries-

Atsiusta paminėti
•

Maironis Jaunoji Lietuva. Ket
virtoji laida. J. Narbuto ir P. Indrei- 
kos leld. Meerbeckas, 1948 m. 104 psl. 
Kaina RM. 8,—.

kinti mokiniams, kad vadovėliai yra 
ne jų asmeniška, bet visos mokyklos 
nuosavybė, ir žiūrėti, kad nė vienas 
vadovėlis iš mokyklos nežūtų.

2. Leidėjai turėtų pabandyti rasti 
galimumų Salia grožinės literatūros ir 
Kitokių knygų išleisti ir vieną kitą 
reiKanngiausi vadovėli mokyklai.

3. Yra buvę atsitikimų. Kad vienas 
ar Kitas vadovėlis yra perspausdina
mas ir išleidžiamas, nieko apie tai 
nepranešant Kn. Leid. K-jai ir ne
paskelbiant spaudoje. Ateityje apie 
tokius naujai Išleistus vadovėlius tu
rėtų būti tuojau painformuota Kn. 
Leid. K-Ja, Kad ji galėtų apie tai 
pranešti per spaudą visoms moky
kloms.

4. Jeigu, kas žino, kur šiuo metu 
yra 1946 m. pradžioje UNRKaos foto- 
inechanimu būdu išleistųjų vadovė
lių klišės, prašoma tuoj pranešti 
Švietimo Vaidybos Knygų neidimo 
Komisijai.

Sv. Vald. Kn. Leid. Komisija.
Kassel-Oberzwehren,

Matttenberg,
1948-II-3

VISIEMS DANTŲ GYDYTOJAMS
Dantų gydytojų suvažiavime, (vy

kusiame i0«a. 1. 18 u. Hanau, (steigta 
prie veikiančios Gydytojų Sąjungos 
Augsburge Dantų Gydytojų 
Sekcija, kurios valdybą sudaro; 
pirm. O. Vitėnienė (Augsburg-Hocn- 
leld, DP Baltic Camp), vicepirm. V. 
zubinlenė (MUnchen - Bogenhausen, 
Kolbergerstr. 15), sekretorė T. Jur- 
kunaite (Augsburg-tiocnield, Baltic 
up Camp;, iždininkė M. Rudaitytė 
(Augsburg-Haunstetten, ut* Camp) ir 
nare K. Rudaitytė iMtlnchen-ę rei- 
inann, SS-Kajserne). Valdyba prašo 
visus dantų gydytojus prisiųsti savu 
adresus ir sumokėti (stojamąjį bei 
nano moxest) 5U KM, pinigus paslun- 
ciant iždininkės adresu.

Dantų oyu. sekcijos Valdyba.

Pranešimas Švietimo Įstaigų 
Vadovams

Visų rūšių mokyklos per šiuos tre
jus mokslo metus „uanoo svarbų ir 
uideų darbą, uaug sudėjo nuosiraaus 
darbo. SunKiOae sąlygose dirou. Daug 
parodė pasišventimo. Daug vargo iš
vargo.

Kad apie š( sunkų ir dideli darbą 
liKtų žinios ateinančioms kartoms, 

Švietimo Valdyba renka tremtinių 
švietimo (stalgų veikimo istorinp me
džiagą.

favietimo Valdybai pavedus, prašau 
visų rūšių mokyklų Vadovus: gim
nazijų ir progimnazijų Direktorius, 
pradžios mokyKių Inspektorius, spe- 
ciaiinlų mokyklų Direktorius bei kur
sų Vedėjus paruošti plačias ir įsa- 
mias istorijas — apyskaitas (apiman
čias nuo įsikūrimo iki šių moksio 
metų pabaigos), pridėti nuotraukų ir 
visą medžiagą siusti šių adresu: Vin
centas Liuievičius, (13a) Eichstfltt, 
dp Camp Rebdorf.

Kurie pirmųjų mokslo metų istori
jas — apyskaitas jau anksčiau at
siuntė, tuos prašau siųsti tik antrųjų 
ir treciųjų mokslo metų.

Vincentas Liuievičius, 
Aukštesniųjų Mokyklų Inspektorius.

Mielą bendradarbį ir narį 
VYTAUTĄ VOLERTĄ-DYVĄ 
ir p. Bronę Telksnytę, sukū
rusius lietuvišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikina ✓ 
„Alguvos Baras“ ir Kempteno 
literatūros ir žurnalistikos 

mėgėjų būrelis

Mielą bičiulį VYTAUTĄ 
VOLERTĄ ir p. Bronę 
Telksnytę, sukūrusius lietu
višką šiemos židinį, svei
kina ir linki laimingo gyve
nimo

Kempteno vienminčiai

sersee nugalėjo HC. Augsburg 1:0 (0:0, 
0:0. 1:0).

Ekipos žaidė šių sudėčių:
HC. Augsburg: Ansons. Blukis-Klei- 

nops, Welde-Abele-Ritums, Jesse ir 
Koneckis.

SC. Riessersee: Hoffmann, Schenk- 
Wild. Lang-Schmidlnger-Strobl. Dol- 
na. Stern ir Ensler.

Augsburgą, išskyrus Abele ir Jesse, 
atstovavo Latvių YMCA. Reikia pasa
kyti, kad latvių ekipa šiuo metu yra

Liudas Dovydėnas Gyveno 
kartą karalius, 1547—1947, 400 spaudos 
sukakties metais. „Sudavijos" leld. 
Iliustr. dail. P. Osmolsklo, ’ 107 psl. 
Kaina nepažymėta.

Vyt. Alantas. Dramos veikalai. 
Aukštadvaris - trijų veiksmų 
drama. Buhalterijos klaida, 
trijų veiksmų komedija. „Mūsų ke
lio" leid. Dillingen/Donau 1947 m; 126 
psl. Viršelis dail. P. Osmolsklo, Kai
na. RM. 8,—.

PRANEŠIMAI
Administracijos pranešimas
Pakartotinai pranešame, kad naujų 

premumeratorių d.| laikraščio riboto 
tiražo nepriimame.

Atsiųstuosius pinigus naujoms pre
numeratoms, atskaitą persiuntimo iš
laidas, grąžinsime siuntėjams. Senųjų 
skaitytojų maloniai prašome nedel
sti su atsiskaitymu. Išsibaigus pre
numeratai, laikraščio siuntinėjimą 
tuoj nutrauksime. Pinigus prašome 
siųsti tik iki balandžio mėn. 1 d. 
Ilgesniam laikui prenumeratos nepri. 
imame ir už daugiau atsiųstuosius pi
nigus, (vairiais eventualiais atsitiki
mais, atsakomybės nesiimame.

Administracija.

Buv. Lietuvos Steigiamojo, I-jo, 
II-jo ir III-jo Seimo nariams 
Gyvenamojo meto reikalams ap

tarti artimiausioje ateityje numa
toma sukviesti buv. Lietuvos Stei
giamojo, I-jo, II-jo ir III-jo Seimo 
narius pasitarimui.

Visi buv. seimų nariai prašomi 
nedelsiant pranešti savo adresus 
Organizacinei Komisijai b. seimų 
narių suvažiavimui šaukti: (14b) 
Reutlingen, Lederstr. 94, Litau- 
ischęs Rotes Kreuz (Seimo atstovų 
suv. org. komisija).

Ponams b. seimų nariams bus 
išsiuntinėti asmeniški kvietimai, 
paaiškiną visa, kas žinotina.

Organizacinė Komisija
VASARIO 20 d. PASKUTINIS 

TERMINAS
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje 

reikalais gauta daug užklausimų, ( 
kuriuos noriu atsakyti viešai.

1. Kviečiami dalyvauti visi trem
ties lietuviai, kurie dirba, yra pa
dirbę arba turi atslvežp iš Lietuvos 
dailės, dailiųjų amatų ir tautodailės 
vertingų eksponatų. Paroda vaizduos 
lietuvių meną tremty (dailieji ama
tai), bet geresniam pavaizdavimui, iš 
kur būtent tokie motyvai ir spalvos 
atsirado mūsų dabar gaminamuose 
gaminiuose, keramikoj bei drožiniuo
se, Salia to bus ir mūsų tautodailė, 
atsivežtoji iš Lietuvos.

Todė] kiekvienas pavienis DP, or
ganizacijos, studijos ir dirbtuvės 
gali ir turi prisidėti prie šios 
pirmosios Lietuvių Meno 
Parodos Amerikoje pasisie- 
kimo.

Kas turi gražią juostą, pirštines, 
rankšluosti, kilimėlį, lovadengtę, 
staltiesę ar takeli, kreipkitės ( savo 
stovyklos komitetą, užpildykite jau 
anksčiau skelbtus reikalavimus ir 
reikalaukite, kad iki vasario 20 
dienos būtų persiųsta i Hanau, Lam- 
boy str. 84, LMPA Reikalų Vedėjo 
Vyt. Pagirio vardu.

Stovyklų Komitetai, Meno Vadovai 
prašomi sudaryti visas sąlygas, kad 
surinktų galimai daugiau eksponatų 
ir juos iki š. m. vasario 20 d. per
siųstų minėtu adresu. Pervežimui | 
vietą geriausiai komandiruoti žmo
gų. tada bus tikra, kad eksponatai 
pasieks vietą ir bus pristatyti laiku. 
Jeigu kas turi, gali ir nori savo eks
ponatus parduoti, būtinai pažymi 
kainą doleriais. Esame tikri, kad 
norinčių iš parodos š( be( tą įsigyti 
bus daug, todėl prašome apsigalvoti 
ir, duodant parodai eksponatus, apie 
tai būtinai pažymėti ir užrašyti 
kainą.

Lietuvių Meno Parodos Komitetas 
atskaitys tik 10% nuo pardavimo 
kainos.

2. Į užklausimus, kaip LMP Komi
tetas atsiskaitys už parduotus eks
ponatus, šiandie galime tai pat atsa
kyti.

Šiai parodai įgyvendinti Amerikoje 
bus sudarytas komitetas, kuris, visą 
laiką būdamas glaudžiame kontakte 
su mumis, praneš parduotų eksapo- 
natų klekj. Mes savo keliu atslklau- 
sime savininko ir pinigai bus išmo

kėti autoriaus (galiotam . asmeniui 
Amerikoje arba, savininkui pagei- 
uaujaiu, už ao.erius nupirkta ir per
siųsta vuKicU|Qn tiek ir tieK preKių. 
Tie gi eksponatų savininkai, kurie 
savo eksponatų nenorės parduoti, 
turi būtinai pažymėti, be sa
vo adreso, dar adresą žmogaus arba 
organizacijos, kur eKsponatas gali 
būti atiduotas, Jeigu savininko čia, 
VoKietijoje, nebebūtų.

3. Jury Komisijai kviečiami šie 
dailininkai: r. Augius, V. K. Jony
nas, V. Petravičius, A. Tamošaitis, 
a. VaiešKa, V. Vizgird ir L. Vili
mas. Jury komasija renkasi Hanau 
a. m., Lamboy str. 84 LTB būstinėje 
z. m. vasario 22 dieną 10 vai .

4. Katalogui medžiagą buvo pra
šoma siųsti iki vasario lu d, dėlto 
Kad katalogo redaktoriai galėtų su
sipažinti su medžiaga, paruošti Kata
logo maketą ir, tlK Jury Komisijai 
galutinai priėmus darbus, bus su
daryta ir galutinė redakcija. Todėl 
pavėlavusieji minėtą medžiagą gali 
pristatyti iki vasario 20 dienos į Ha
nau.

Tiek dėl pasikartojančių užklau
simų,

Daoar bendrai del parodos.
Šia proga' išleidžiamas leidinys- 

kataiogas su 8 spalvuotomis ir 53 
nespalvuotomis klišėmis. 1000 egz. 
šio leidinio ous paskirta visiems 
tiems asmenims, kurie savo darbu 
bei eksponatais prisidės prie paro
dos suruošimo. LMPA Komitetas su 
antspaudu ir (rašų kiekvienam (teiks. 
Tuo dus (amžintas kiekvieno daly
vavimas šiame žygy Ir sykiu morali
nis atlyginimas.

Kas iš mūsų tokio vertingo doku
mento nenorės turėti?

Todėl dar kartą prašome visus lie
tuvius, nieko nelaukiant, prisidėti 
prie šio žygio. Mes esame pirmoji 
tauta, kurios tremtiniai, gyvendami 
sKurdžiuose berakuose, išgriautose 
kareivinėse, parodys AmeriKai savo 
pasiekimus ir tenelieka nė vieno, 
Kuris kuo nors nebūtų prlp šios pa
rodo.; (gyvendinimo prisidėjęs. Nuo 
mūsų visų reikalo supratimo ir priK- 
lausys šio žygio pasisekimas.

Liudas Vilimas
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje 

Komisaras

pranešimas mokyklų vadovėlių 
reikalu.

Kai 1945 m. viduryje ėmė kurtis 
tremtyje mūsų mokyklos, trūko Joms 
ne tik vadovėlių, bet net reikalin- 
giausio inventoriaus ir rašymo prie
monių. Tačiau nepalaužiamas mūsų 
mokytojų ryžtingumas nugalėjo vi
sas kliūtis: greit ėmė rastis ne tik 
inventorius, rašymo priemonės, bet 
ir vadovėliai. Pirmiesiems tremties 
mokslo metams baigiantis, mokyklos 
jau turėjo reikalingiausių vadovėlių. 
Mokykloms į pagalbą buvo atėjusi 
UNRRA. Jos rūpesčiu ir lėšomis buvo 
fotomechaniniu būdu perspausdinta ir 
padavanota mokykloms 8 nemažo ti
ražo vadovėliai. Tuo būdu antruosius 
mokslo metus pradinė tremties mo
kykla pradėjo, turėdama beveik vi
sus vadovėlius, o gimnazija — turė
dama jų taip pat nemažą kiekį.

Laikas betgi bėga ir keičiasi. At
sirado daug knygų leidėjų, kurie iš
leido ir tebeleidžla nemaža knygų, 
deja, ne vadovėlių. Priprašyti leidė
jus išleisti vieną ar kitą vadovėli da
rosi vis sunkiau. Todėl pastaruoju 
laiku vadovėliu ne tik nedaugėja, bet 
Jų kiekis pradeda mažėti. Sitam jų 
mažėjimui yra daug priežasčių. Dalis 
vadovėlių žūsta, kilnojantis žmonėms 
iš vienos stovyklos ( kitą, kita dalis 
dingsta, mokiniams baigiant vieną 
kurią klasę, skyrių ar mokyklą, 
dingsta jų dalis ir dėl emigracijos.

Švietimo Valdybos knygų Leidimo 
Komisija, turėdama galvoje, kad 
mūsų tremties mokyklai vadovėliai ir 
toliau bus reikalingi, ir žinodama, 
kad išleisti naujas vadovėlių laidas 
nedaug tėra galimumų, kreipiasi I 
mokyklas, leidėjus ir lietuviškąją, 
visuomenę, prašydama atkreipti j it 
reikalą atitinkamą dėmesj.
- 1. Mokyklų vadovybės turėtų išaiš-

Lietuviai kandidatai priimami l 
žachstatt'o Katalikų Kunigų Semina
riją šitomis sąlygomis:

1. Prašymas vokiečių kalba Filo- 
sonJos-Teoiogijos Aukštosios Mokyk
los Rektoriui.

2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar stovyk

los klebono liudijimas, parašytas vo- 
Kiečių arba lotynų k.

4. sveikatos liudijimas.
Įstojimo l Seminariją reikalas pir

moje eilėje kreiptis ( lietuvių klieri
kų rektorių kun. Dr. Praną Ma
neli, kurio adresas šis: (13a) Eich- 
sttttt (Bayern), Priesterseminar.

Norintieji patekti l vasaros se
mestrą: kuris prasidės balandžio 
mėn. 19 dieną, prašomi vėliausiai iki 
balandžio mėnesio 15. d. susitvarkyti 
priėmimui reikalingus dokumentus ir 
su jais asmeniškai atvykti ( Eich- 
statfą. Vėliau prisistačlusieji ga|l bū
ti t vasaros semestrą tik išimties ke
liu priimami.

Balė Voveraitė x
„Lietuvos Keliu"

Iliustruota Jaunimui poema jau at
spausdinta ir siuntinėjama lietuvių 
stovyklų platintotojams. Leidykla 
„Sudavija“ Augsburg-Hochfeld, BĮ. 
10-24.

Greitu laiku išeina iš spaudos Hen
riko Žemelio prisiminimų knyga

„Okupantų Replėse“.
Šioje 178 pusi, knygoje aprašoma 

bolševikų ir vokiečių okupacija Lie
tuvoje. išgyvenimai koncentracinėse 
stovyklose ir tiesioginiai paliečiamas 
buv. Vietinės Rinktinės tragiškas li
kimas.

Dalis prisiminimų buvo spausdina
ma „Minties" laikraštyje pavadinimu 
„Paskutinioji apgaulė“. Knyga papil
dyta įdomiais dokumentais apie nacių 
sauvalę Lietuvoje ir iškelta daug 
faktų apie abiejų okupantų užmačias 
mūsų pavergto krašto atžvilgiu.

Knyga galima bus gauti pas visus 
spaudos platintojus.

L.T.B. Meerbeck’o Ayllnkės Teis
mas šaukia mirusio 1948. I. 19 d. Ka
zio Kuisio įpėdinius atsakyti per še
šis mėnesius nuo šio skelbimo dienos, 
clv. ginčo byloje. Iškeltoje Bronės 
PaUkaltės. kaip prigimtos- globėjos 
savo mažamečio sūnaus, Povilo Pa
liko, dėl pripažinimo jam įpėdinystės 
teistų | likusi Kuisio kilnojamąjį 
turtą.

Paieškojimai
Mekionienė Magdelena, 381 Hackney 

Road, London. E. 2, ieško Juozukino 
Vlado, kll. iš Kieliko km.. Balbieriš
kio parap.. Marijampolės ap.

Paieškomas Bartkevičius Vincas iš 
Kauno. Jam yra laiškas nuo jo namiš
kių. Kreiptis I 13a, Rothenburg o. T., 
DP Camp „Wlldbad" pas admininstra-
torių.

Vytautas Barzda, 1 John St. Wim- 
blebury Miners Hotel Conock. Staes.- 
England ieško Anelės Naginlonytės iš 
Llzdeikių km., Veiverių valsč.. Algl- 
manto-Stasio Žilinsko iš Panevėžio, 
Valerijono Lapinsko iš Panevėžio ir 
kitų panevežiečių.

Giminės iš Amerikos per Juozą Go
ntą. Traunstein, Camp-Kurhaus, ieš
ko Jurgio ir Marijonos Clečkų ir jų 
šeimos, Pyragių km., Sakių valsč., 
Juozo ir Onos Jankauskų ir jų šeimos, 
Puskepalių km.. Sakių valsč. lr Sakių 
apskr.. Prano ir Konstantinos Mar
tinaičių. Lembudžių km.. Sakių valsč. 
Sakių apskr.

Timas Augustas (20b) Bevern, Kr. 
Holzmonden Baltic Camp „Ceriba“, 
ieško savo sūnaus Timo Jono.

Amerikos lietuvė Valerija Stankus 
ieško savo brolio Edvardo Andriušal-
čio su šeima, gyv. Jonlškaičių km., 
Lygumų valsč., Šiaulių apskr., ir se
sers Izabelės ir jos vyro Jono Gulbi
nų. gyv. Juknaičių km.. Lygumų 
valsč., Šiaulių apskr. Zinančiuosius 
apie paieškomų likimą prašome ra
šyti: K. Stanaitis, Mūnchen 23, Leo-
poldstrasse 222 iii.

Paieškomas Viktoras Novaitis, Lie
tuvoj gyvenęi Kaunas-Sančial, prie
varta paimtas vokiečių kariuomenėn 
Paieško giminės. Atsiliepus, susisiekti 
su kun. J. Kubilium, 59, rue de Gre
nelle, Paris Te, France.

Be to. Gen. Konsulas New Yorke 
praneša Onai Lukšytei prašomą adre-

S1 Shatas (Kvedaraltė) 1M Pleasant Street, Orange, Mass.
Prašau tuoj atsiliepti, jei tremty 

esate. Agnieška Žalpienė ar jos sū
nus, gimę Skaudvilės valsč., Girdiš
kės parapijoje. Jūs ieško Ona Pociene 
iš Amerikos. Rašyti K. St. A. Litaul- 
sches Lager, Langwasser, (13a) Moh- 
renbrunn ūber Feucht, bei Nbg.
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„No, Sir"
J. Būtėnas

Sako, kad sovietų ambasadorius 
Vašingtone draugas Paniuškinas 
esąs visiškai kitoks kaip paniurė
liai jo pirmtakai Gromyko ir No
vikovas. Jis neatsitvėręs nuo drau
gijinio JAV sostinės gyvenimo ir 
ypačiai stengiąsis palaikyti bičiu
lystę su atstovų rūmų ir senato 
užsienių komisijų pirmininkais, 
nors pirmąjį — jo pavardė Eton
— Višinskis yra įrašęs į karo 
kurstytojų sąrašą.

Tūlas amerikietis — net iš po
litikų — suabejojo, ar amžinai 
rūstūs bei neprieinami Gromyko 
su Novikovu nebus buvę nelai
mingi unikumai sovietų diplomati
joje ir ar Paniuškinas tik nebus, 
duok Dieve, tikrasis Kremliaus 
politinio veido reprezentantas. Va
sario pirmosiom dienom vienas 
kongresmonas, kuriam buvo kritęs 
į akis dažnas Paniuškino sukioji- 
masis valstybės departamente, net 
paklausė valstybės sekretorių Mar
shall}, ar jis nemanąs, kad sovietai 
galėtų ir norėtų padaryti JAV ra
cionalių nuolaidų ir tuo būdu įga
lintų abiejų galybių sugyvenimą. 
Marshallis, valandėlę intensyviai 
pagalvojęs, atsakė: „No, sir", at
seit, „ne".

Anas kongresmonas savo klau
simo nebuvo pagriebęs iš oro. Jis 
žinojo, kad sovietų ambasadorius, 
kuriam formaliai pavesta derėtis 
su JAV vyriausybe dėl lend — 
lease (skolos ir nuomos) Ik mili
jardų dolerių skolos likvidavimo, 
be užuolankų yra pasiūlęs ameri
kiečiams stipriai išplėsti preky
binius santykius. Vašingtono di
plomatiniai stebėtojai, kurie jau 
išmoko kiekvieną sovietų diplo
matinę iniciatyvą vertinti ne tik 
realistiškai, bet ir su gera cinizmo 
doza, prisipažįsta, kad ši Pa
niuškino iniciatyva jiems pašėlu
siai primenanti vieną 1939 metų 
epizodą, apie kurį jie kaip tik 
šiom dienom gavo išsamiai pa
siskaityti valstybės departamento 
išleistame slaptų Vokietijos užs. 
reik, ministerijos dokumentų rin
kiny. Ten jie skaitė, kaip 1939 m. 
pavasarį sovietų charge d'affaires 
Berlynė pasiūlė hitlerinio reicho 
vyriausybei sustiprinti abiejų ša
lių prekybos santykius ir kaip ta 
kukli iniciatyva per kelis mėne
sius privedė prie Ribbentropo — 
Molotovo susitarimo, kuriuo Vo
kietija ir Sovietų S-ga pasidalino 
visą pasaulį (popiery) ir Baltijos 
valstybes bei Lenkiją (gyvenime).

Paniuškiną pakamantinėję, ame
rikiečiai gavo suprasti, jog sovie
tai su jais mielai pakartotų aną 
1939 m. eksperimentą ir leistųsi į 
„kompromisą" su JAV, jeigu tik 
šios sutiktų su jais pasidalinti pa
saulį ir atsižadėtų domėtis Balka
nais bei visais tais kraštais, kurie 
nelaimingu būdu yra atsidūrę ana
pus geležinės uždangos. Kremliaus 
ambasadorius davė suprasti dar 
daugiau: kad sovietai, amerikie
čiams už jų nesidomėjimą atsily
gindami, sutiktų spiauti ir į Pran
cūzijos, Italijos, net Graikijos ko
munistus ir palikti juos likimo, gal 
tiksliau — „reakcijos" malonei.

Gal atrodys keista, bet tą so
vietų flirto bandymą patvirtina net 
garsiosios keturios protesto notos, 
kurias Maskva vieną po kitos su
vertė JAV ambasadoriui. Tie pro
testai — dėl Irano, dėl JAV karo 
laivų Italijos uostuose, dėl Me- 
laho aerodromo užėmimo Tripoly, 
dėl sovietų prekybos laivų gąs
dinimo Tol. Rytų vandenyse, — 
visi tie protestai kiekvienas vis 
nauju tonu akomponuoja vienai 
pagrindinei sovietų melodijai: kad 
amerikiečiai turį palikti tokią 
padėtį, kokia yra dabar, ir jokiu 
būdu neprivalą keisti dabartinio 
jėgų santykio Viduržemio jūroje, 
Art. Rytuose ir Rytų Azijoj. Pati 
Maskva rūsčiai subarė savo išti
kimą tarną Bulgarijos Dimitro\ą,
— kad tik sudarytų įspūdį, jog ji 
kaip gyva dabartinės padėties ne
ketinanti keisti.

Ir vis dėlto Marshallis atsakė 
„No, sir". O tai, ką valstybės se
kretorius pasakė vienu dviem žo
džiais, jo žinybos pareigūnas pa
tikslino pabrėždamas, jog Vidur
žemio jūra ir Art. Rytai Vašing- 
tonui rūpi, labai rūpi. Į protesto 
notas gi atsakyta, kad JAV ne

Amerikiečių turbininis lėktuvas XS—I, skrendąs greičiau už garsą

daro nieko, kas prieštarautų tarp
tautiniams susitarimams ar galėtų 
pagrįstai gąsdinti savo saugumu 
skrupulingai susirūpinusią Sovietų 
s-gą.

Ir tas Marshallio „ne" ne iš oro 
pagautas. Vašingtonas turi tiek ir 
tiek pagrindo prikišti, kad Sovie
tų S-ga nelojali savo tarptautini
ams pasižadėjimams ir neturi ato
dairos JAV sugumo bei ūkio in
teresams. JAV pirštu rodyte pa
rodė, pasiųsdama dar vieną notą 
dėl demokratinių laisvių — ką ir 
kalbėti: dėl paprasčiausio žmoniš

Julijonas Būtėnas, nuolatinis „Žiburių“ bendradarbis, kurio straip sniai tarp
tautinės politikos klausimais beveik kas savaitę spausdinami „Žiburiuose“.

Don. Sulaičio nuotr.

kumo prievartavimo Rumunijoj, 
kurios pasirašytų įsipareigojimų 
rašalas dar nenudžiūvęs. Irano vy
riausybė, teisindama amerikiečius, 
ne tik apkaltino sovietus remiant 
Azerbeidžano maištininkus, bet ir 
kariuomenės pasiuntė į sovietų 
pasienį, rimtai tardama, kad siau
rinių krašto sienų saugumas pavo
juj. Turkija iš naujo sunerimo dėl 
Kremliaus propagandos atnaujintų 
pretenzijų į Dardanelus bei Karšo 
sritį. Iš šiaurės Europos ateina ži
nios, kad Suomija jau varu tem
piama į politinę ir karinę sąjungą 
su sovietais. Skandinavijos kraštai,

Nutarta sudaryti bendrą imigraci
jos komitetą

Sausio 21 d. Vašingtone įvyko 
konferencija, kuri sprendė imi
gracijos ir išvietintųjų asmenų įsi
leidimo į JAV problemas.

Konferencijoj dalyvavo Lietuvos 
ministeris Zadeikis, Amerikos Lie
tuvių Informacijos Centro dir. K. 
R. Jurgėla, Amerikos lietuvių Tary
bos vykd. komiteto nariai, A. De- 
venienė ir kt.

Konferencija pasiūlė sudaryti 
Amerikos lietuvių imigracijos ko
mitetą, kurio centras būtų New 
Yorke. Komiteto direktoriais bus 
trys Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai, trys BALF atstovai, po 

visą laiką su baime stebėję inten
syvius sovietų karinius pasirengi
mus Baltijos kraštuose, dabar jau 
mato, kad toji sovietų militarinių 
operacijų bazė nūn baigiama nu
vesti ligi pat Siaurės ledjūro. Išsi
gandę skandinavų užsienių reikalų 
ministerial vienas po kito skubiai 
deklaravo savo kraštų neutralumą. 
Nelabai tad atrodo, kad sovietai, 
reikalaudami amerikiečius palikti 
padėtį „tokią, kokia ji dabar yra", 
patys būtų rimtai pasiryžę tai da
ryti. Dėl to ir Marshallis apsigal
vojęs tegalėjo ištarti „No, sir“.-

Tas Maishallio „ne“ nėra vien 
žodis. Tuo pačiu metu išgirdom, 
kad JAV susitarė su Portugalija 
dėl tolimesnio Azorų aviacijos 
bazės naudojimo amerikiečių lėk
tuvams. Išgirdom ir apie JAV 
draugiškumo sutartį su Italija, iš 
kurios išskaitom, kad karo atveju 
abi šalys bus vienoj pusėj. JAV 
kongrese valstybės departamento 
pareigūnas Charles W. Thayer pri
pažino, kad JAV vyriausybė so
vietų spaudžiamoms tautoms pa
drąsinti tinkamu laiku paskelbsian
ti ir daugiau slaptų dokumentų 
apie sovietų šunybes.

Tūlam atrodo, kad tai apgailė
tinai lėti didžiosios demokratijos 
žingsniai. Ir vienas britų publi
cistas neseniai sutiko, kad prieš 
sovietų dinamiką demokratijos 
atrodančios, kaip vėžlys, einąs 

lenktynių su zuikiu. Bet tautų pa
sakose lenktynes visada laimi 
vėžlys. Demokratinis vėžlys ligi 
šiol vis laimėdavo ir kitokias var
žybas. JAV ekspertai nustatę ne
seniai paskelbė, kad šįsyk tos 
varžybos turinčios būti laimėtos 
ne vėliau kaip ligi 1953 m. sausio 
1 d., kada JAV, o su jomis ir visi 
demokratiniai Vakarai neteks da
bar dar turimų atominio ginklo 
pirmenybių. Atsargumas, rodos, 
neleistų laukti paties paskutinio 
termino. Dėl to ir iš Marshallio 
„ne" norėtųsi laukti, kad vėžlio 
tempas bus paspartintas.

viena atstovą nuo kiekvieno susi
vienijimo ir po vieną atstovą nuo 
kiekvienos ideologinės prupės, da
bar besirūpinančios tremtiniais. 
Jau sudarytas organizacinis komi
tetas, į kurį įeina kun. d. .Končius, 
A. Devenienė, J. Buivydas, ir K. R. 
Jurgėla.

Sausio 20 d. Amerikos Lietuvių 
Taryba lankėsi valstybės Departa
mente ir įteikė memorandumus dėl 
išvietintųjų asmenų ir Marshallio 
plano.

Per dvejus metus įkurdins 
857.880 DP

IRO skyriaus Vienoje prane
šimu, vykdomasis Tarptautinis Pa

bėgėlių Organizacijos sekretorius 
William . Hallem Tuck įteikė 
vienai komisijai Ženevoje 1947—48 
m ir 1948—49 m. biužeto projek
tus, kuriuose 857.880 išvietintųjų 
asmenų įkurdinimui per ateinan
čius dvejus metus reikalaujama 
tam tikra pinigų suma (WK, 48. 
1. 30).

Vis dar vykstama | Belgiją
PCIRO iš Heidelbergo praneša, 

kad sausio mėn.- į Belgiją naujai 
išvyko 540 DP. Iš jų dauguma, 
402, yra šeimų nariai jau dirban
čiųjų DP Belgijos kasyklose. Nau
jų angliakasių sausio mėn. Belgi- 
jon išvyko 140. (S & S, 48. II. 3).

Emigracija 1 Angliją
Iš amerikiečių zonos per sausio 

mėn. į Angliją išvyko apie 2.500 
DP.

Daugiau kaip 2000 iš šio skai
čiaus yra vyrai, kurie priėmė 
Anglijos pasiūlymą dirbti anglių 
kasyklose, žemės ūkiuose, arba 
sunkiojoje pramonėje. Darbams 
suverbuota taip pat apie 300 mo
terų kurios dirbs namų ruošos dar
bus ir tekstilės fabrikuose. (S & S, 
48. 2. 1).

DP išjuokė rusų žurnalistus
Vasario 1 d. Stars and Stripes 

pranešė apie Sovietų žurnalistų 
lankymąsi vienoje DP stovykloje 
netoli Muencheno. Šioje stovyklo
je gyvena baltai ir ukrainiečiai. 
Stovyklos gyventojai žurnalistus 
sutiko gana šiurkščiai, bet inciden
tą nebuvo. Žurnalistai, kuriuos 
saugojo amerikiečių karinės val
džios pareigūnai, kalbėjosi su 
būriu DP tik tol, kol jie pasiruošė 
iš stovyklos išvykti.

Bet kai tik žurnalistai pasiju
dino vykti iš DP stovyklos, pasi
pylė pajuokos ir koliojimų balsai, 
siunčiami nekviestiems svečiams. 
Lydintieji amer. pareigūnai pa
reiškė, kad jie nežiną, ar kariuo
menė savo įsakymą, draudžiantį 
sovietų žurnalistams lankyti DP 
stovyklose, atšaukė ar ne. „Mes 
tik tiek žinome, kad jie gavo 
leidimą šią vieną stovyklą aplan
kyti", pareiškė vienas iš ameri
kiečių.

JAV kariuomenė prieš savaitę 
buvo uždraudusi žurnalistams lan
kytis išvietintųjų stovyklose, nu
rodydama, kad toks lankymasis 
gali būti įvairių neramumų prie
žastis.

(JAV kariuomenės vyr. būstinės 
Frankfurte kalbėtojas pareiškė 
kad, kiek žinoma, įsakymas nesąs 
pakeistas. S*S,48.2.1)

TIKRINAMAS DP PROFESINIS
pasiruo Simas

Nuo pareitų metų rugsėjo mėn. 
vykdomas profesinio pasiruošimo 
ir darbo klasifikacijos surašymas. 
Iki šios laiko jau surašyta apie 
70 000 amerikiečių zonos išvietin
tųjų asmenų. IRO vyr. būstinė 
Heidelberge tikisi iki liepos mėn. 
užbaigti visų darbingų DP profe
sinį surašymą. Šio surašymo tiks
las yra duoti tikslias informacijas 
tiems kraštams, kurie nori prisi
dėti phe DP įkurdinimo. Iki šio 
laiko šie duomenys jau buvo rei
kalingi Kanados, Venezuelos ir 
Norvegijos imigracinėms komisi- 
jome, kurios norėjo gauti apmoky
tų ir pusiau apmokytų darbininkų.

Sausio 1 dienai patikrintieji DP 
šiaip skirstosi profesijomis: ad
ministracija — 2 976, kalyklos ir 
chemijos pramonė — 104, statybos 
ir remontai — 5 200, žemės ūkis, 
miškininkystė ir maisto paruoši
mas — 20 808, sveikatos ir sanita
rinė tarnyba — 2 341, susisiekimas 
— 6180, specialinės tarnybos — 
11 233, mokslas ir menas — 6 192, 
metalo pramonė — 1 271, įvairios 
profesijos — 759, neapmokyti dar
bininkai — 11 175.

Kiek ši dabar vykdoma pro
grama pagreitins ir palengvins 
įkurdinimą, matyti kad ir iš Kana
dos ilnigracijos plano, pagal kurį 
sausio mėn. pradžioje buvo atsi
untusi hydroelektrinių jėgainių 
Ontario bendrovė atstovus išrinkti 
350 stalių. Šios bendrovės parei
gūnai tiktai pasikalbėjo su sąra
šuose įtrauktais vyrais, norinčiais 
vykti į Kanadą ir juos atrinko, ne
darydami profesinio pasiruošimo 
patikrinimų. Sis kontingentas buvo 
užpildytas per mažiau negu dvi 
savaites. (S&S)

Į KANADĄ IŠVYKO 2300 DP 
KASYKLŲ DARBAMS

Kanados metalo kasyklų ben
drovė atrinko 2300 išvietintųjų as
menų iš abiejų vakarinių zonų. 
Dalis atrinktųjų jau išvyko, kiti 
išvyks netolimoj ateityje. Jie dirbs 
asbesto, bimetalų ir aukso kasy
klose.

Jų uždarbis sieks nuo 75 iki 91 
et. už valandą plus 2 doleriai pa
stovaus atlyginimo per dieną. 
(S&S)

Amerikiečių kariuomenė perspėja 
DP

Amerikiečių vyr. būstinės Euro
poje civilinių reikalų skyrius iš
leido atsišaukimą į visus ameri
kiečių zonoje gyv. DP. Atsišauki
me nurodoma, kad ir labai mažas 
kriminalinių elementų skaičius tarp 
DP bendrąją išvietintųjų asmenų 
padėtį pabloginąs. Visose DP sto
vyklose išklijuoti atsišaukimai, 
kuriuose tarp kito sakoma: „Mažo 
būrelio, gyvenančio tarp jūsų, nu
sikaltimai DP sudaro blogą vardą. 
Dažnai jums primetami ir nusikal
timai, kurių jūs iš tikro nesatę 
padarę. Dažni užsipuolimai kuriuo
se jūs kaltinami, tačiau sudaro 
tiems neteisingiems kaltinimams 
įtikimumą. USA ir kituose kraš
tuose kyla prieš DP nusistatymas 
dėl paskirų asmenų nusikaltimų." 
Toliau nurodoma, kad karinė val- 
žia DP policijai suteikia didesnių 
įgaliojimų.

Pateko nemalonėn
štai šį rudenį Lietuvoje buvo 

išspausdinta vaikams D. Čiurlio
nytės veikaliukas, „Jonuko Dun- 
duliuko Teatras". Vilniaus „Li
teratūra ir Menas" iškoneveikė 
autorę, jog „nedovanotina duoti 
jaunimui tokią originalią lektūrą 
kaip Danutės Čiurlionytės .Jonu
ko Dunduliuko Teatras'." „Reikia 
mokėti į populiarią formą įdėti 
pažangų, politinį turinį ir nuo pat 
mažens vaiką pakreipti teisinga 
tarybine kryptimi, suteikti jam 
tarybinio gyvenimo sąmonę. Tuo 
tarpu Čiurlionytė pasielgė ir for
mos ir turinio atžvilgiu taip pat 
kaip elgėsi mūsų buržuaziniai ra
šytojai — Vytė Nemunėlis, Stepas 
Zobarskas ir kiti. Jų knygos at- 
plėšdavo vaiką nuo gyvenamos 
tikrovės, kreipė jo žvilgsnį į prie
tarus, reakciją . .

Europinė dvasia Lietuvoj 
dar neišnyko

Bolševikai yra priversti pripa
žinti, kad jiems nepavyko ligi 
šiol Lietuvoje sunaikinti europinę 
kultūrą ir jos dvasią. „Pravdos" 
X. 26 d. numery A. Sniečkus rašo:
. „Respublikos partinė organi
zacija kasdien dirba tarp inteli
gentijos. skiria didelį dėmesį senų 
inteliaentijos kadrų perauklėjimui 
ir naujų kadrų sudarymui.

Lietuvos buržuazija, kuri laikėsi 
valdžioje su vakarų buržuazinių 
valstybių pagalba, per ilgus me
tus stengėsi įskiepyti į intele- 
gentijos sąmonę lankstymasį va
karams. Šito lankstymosi likučiai 
jaučiami ir po šiai dienai".

Jaunimas patriotiškas ir religingas
Vilniškis „Literatūra ir Menas" 

37 nr. atvirai pripažįsta, kad Lie
tuvos jaunimas neina okupantų 
peršamu keliu. Jame rašoma:

„Tuo tarpu mūsų specifinės są

New Yorko uosUs šalčių metu žiūrint nuo doke stovinčio britų kelevinio 
laivo „Queen Elizabeth“

lygos, dar didelis nacionalistinio 
ir ypač religinio raugo buvimas 
ne tik šeimoje, bet kai kur net 
mokyklose, reikalauja specialios 
literatūros vaikams ir jaunimui, 
kad butų galima sėkmingiau ko
voti prieš rėakčijos įtaką vaikams 
ir jaunimui".

„Tragedija"
Tokia antrašte ilgą, 170 eilučių 

straipsnį šveicarų „Journal de Ge
neve" redaktorius Jean Martin 
skiria Baltijos valstybėms ryšium 
su seno Lietuvos draugo Henri de 
Chįmbon knyga „La tragedie dės 
nations baltiques". Prieš pateik
damas svarbiausius tos knygos 
duomenis, šveicarų laikraščio re
daktorius rašo:

„Tuoj po karo buvo metas, kad 
atrodė tiesiog netaktinga kalbėti 
apie politinį Baltijos valstybių 
nužudymą: juk sovietai buvo nusi
pelnę tiek pagarbos, priešinda
miesi Hitleriui. Buvo norima įsi
kalbėti, kad jie pasirengę ben
dradarbiauti su anglosaksų pasau
liu ir Vakarų Europa. Buvo lai
koma veik skonio neturėjimu, 
kai buvo tvirtinama, (nors mes 
niekad nebuvom liovęsi tai darę) 
kad Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo Maskvos išprievartautos ir 
kad p. p. Rooseveltas su Churchil- 
liu buvo apakę, leisdami tai pa
daryti. Šiandien kaukė jau nu
plėšta, ir bolševizmas visų akyse 
jau pasirodė toks, koks jis iš tik
rųjų yra, būtent, tarptautinio im
perializmo verslovė. To nemato 
tik tie, kurie nenori matyti nes 
įrodymų jau per akis".

Pavaizdavęs sovietinio Baltijos 
kraštų pavergimo eigą, „Journal 
de Geneve" redaktorius cituoja 
de Chambon: „Baltijos kraštų tra
gedija atskleidžia neabejotinai

Mykolas Ruzgls, ilgametis Lietuvos rinktinės dalyvis, kurio vardas tam
priai surišus su 1939 m. Europos krepšinio pirmenybėmis Kaune. Po karo 
ligi paskutinio laiko jis buvo Prancūzijos krepšinio rinktinės treneris. 
Dabar persikėlė | Monacą ir su Z. Varkala sėkmingai gina Monaco kuni

gaikštijos spalvas

didžiausią veidmainystę ir smur
tą, kokį tik kada esam matę“, ir 
priduria; „Mirtinė tyla supa Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Ką daro 
Europa toms trims konvulsijų tą
somoms tautoms padėti? — Nie- 
kol“

Nepaprasti Šv. Tėvo įgaliojimai 
Lietuvoj likusiems vyskupams

„te Monde“ vasario 4 d. deda 
savo korespondento iš Romos pra
nešimą apie Popiežiaus Pijaus XII 
vasario 2 d. padarytą nutarimą, 
kurį jis apibūdina kaip „pasau
linės reikšmės įvykį". Pranešime 
sakoma:

„Šv. Tėvas, atsižvelgdamas į 
rimtą religinę padėtį Rytų Euro
poje, laikinai perveda savo suve
reninių galių dalį savo atstovams 
Lenkijoj, Rumunijoj, Jugoslavijoj 
ir Lietuvoj. Jie įgaliojami religinė
je srityje imtis visų priemonių, 
kurias tik jie laikys esant reika
lingas, prieš tai neatsiklausę Po
piežiaus. Sis žygis tokiu dideliu 
mastu yra pirmakartis katalikybės 
istorijoje".

„Le Monde" toliau deda šį Šv. 
Sosto sluoksnių paaiškinimą"

„Karo metu dėl sunkaus ryšio 
su Roma vyskupai ypatingai svar
biais atvejais galėjo daryti spren
dimus, kurie normaliais laikais bū
tu buvę reikalingi preliminarinio 
Sv. Sosto patvirtinimo. Aišku, kad 
dėl padėties, kurioje Bažnyčioje 
yra kai kuriuose Rytų ir Pietų- 
Rytų Europos kraštuose, ordinarai 
(vyskupai) galėjo gauti didesnę 
sprendimų laisvę. J’aip pat su
prantame, kad kraštuose, kur da
bar nėra Sv. Sosto atstovo, epis
kopato nariai būtų gavę galias, 
tolygias toms, kurias per karą tu
rėjo nuncijai".

Literatūros 
premijų laimėtojai

Telegrafu mums pranešta, kad 
praėjusiu metų literatūros premijas 
gavo: Švietimo Valdybos — F. 
Kirša, BALFo — V. Ramonas, LRK
— P. Andriušis, „Patria" leidyklos
— K. Bradūnas ir „Naujojo Gy
venimo"— J. Jankus. Premijų įtei
kimas įvyks vąsario mėn. 15 d. 
Fellbache.

SUJUNGIAMOS KARIUOMENES U2 GELEŽINES UŽDANGOS. Kariniai 
stebėtojai Balkanuose praneša, kad Jugoslavijos, Bulgarijos ir Rumunijos 
kariuomenės yra sujungiamos. Sovietiniai patarėjai vadovauja kariuomenės 
apmokymui ir ginklų suvienodinimui.
Maskva LAUKIA RIMTŲ STREIKŲ. Okupacinės įstaigos Europoj yra ga
vusios žinių, kad pavasari Maskva laukia prasidedant rimtų streikų Jung
tinėse Valstybėse. Komunistų viltys sutrukdyti Marshallo planą remiasi 
daugiau streikais negu jų propaganda.
PRAŠO GERIAUSIŲ GYNIMOSI PUNKTŲ DIAGRAMŲ. Prancūzų vidaus 
reikalų ministeris Jules Moch paprašė iš kai kurių svarbių burmistrų bei 
prefektų smulkių informacijų apie pastatus, kurie būtų svarbūs per galimus 
neramumus artimoj ateity. Jis paprašė Jam pristatyti diagramas, pažymint 
geriausius gynimosi punktus.
MARKOS „VYRIAUSYBE“ PRIPAŽINTA. Nesančios Azerbeidžano respu- 
bjlkos „vyriausybė“, kaip spėjama, įsikūrusį geležinkelio vagone sovietų 
teritorijoj, „oficialiai pripažino“ sukilėlių gen. Markos sudarytą „vyriausy
bę“ Graikijos vyriausybe.
ITALIJA SUSIRUPINUSI, Italijai kelia rūpesčio, kad Rusija galinti laikyti 
Jugoslavijos uostuose Adrijos Jūroj iš Italijos gautus reparacijų sąskalton 
laivus. Rusijai priklauso vienas senas kovos laivas, vienas kreiseris, trys nai
kintojai. du povandeniniai laivai, du torpediniai laivai ir apie 30 pagal
binių laivų.
JAV TURI STRATOSFERINIŲ TRANSPORTO LĖKTUVŲ. JAV išbandė 
primą stratosferin| transporto lėktuvą. Bandymas truko daugiau valandos. 
Lėktuvas gali paimti 134 kareivius arba 83 ligonius su 4 sanitarais arba 20 
tonų krovinio. Jaunasis oro gigantas yra panašuš | Boing supertvlrtoves. 
Su pilnu kroviniu jis skrenda 3.300 mylių.
KAS TURI GEJIIAUSIUS DUJINIUS NAIKINTUVUS? JAV karo aviacijos 
ministerijos sekretorius Stuart Sumington pareiškė, kad D. Britanija turi 
geriausios konstrukcijos dujinius naikintuvus. Skaičiaus atžvilgiu Jungti
nės Valstybės taip pat esančios žemiau Sov. Rusijos.
ATOMINIŲ BOMBŲ MASINĖ GAMYBA. JAV atominės energijos komisija 
pusmetiniame pranešime Kongresui nurodo, kad Ji norinti imtis atomines 
bombas masiškai gaminti. Iš pranešimo matyti, kad JAV stengiami pagaminti 
naujų atominių ginklų. Šių ginklų gamyboj esanti padaryta didelė pažanga. 
PORTUGALIJA PRATĘSĖ LEIDIMĄ JAV LĖKTUVAMS NAUDOTIS A7OaiŲ 
BAZĖMIS. JAV pranešė, kad Portugalija sutiko pratęsti susitarimą dėl lei
dimo JAV lėktuvams naudotis aerodromais Azorų salose. Šie aerodramai 
JAV yra svarbūs susisiekimui tarp JAV ir Vokietijos bei Austrijos. Jų 
reikšmė šiuo metu dar padidėjusi dėl amerjkiečių veiklos sustiprėjimo 
Viduriniuose Rytuose.
SOVIETŲ VALDININKAMS UŽDRAUSTA SUSISIEKTI SU UŽSIENIEČIAIS. 
Aukščiausias sovaetas išleido patvarkymą, kad užsienio atstovybės gali 
susisiekti tik su sovietų užsienio reikalų ministerija o karo atachės — su 
karo ministerija. Su kitomis organizacijomis bei įstaigomis susisiekti ne
leidžiama. Sovietinis valdininkas, kuris šiam nuostatui nusižengs, bus pa- 
traukatas I teismą arba drausmės būdu nubaustas.
POPIEŽIAUS PIJAUS XIK TAIKOS MALDA. Popiežius Pijus xn. pasirašė 
specialią taikos maldą, kuri radiotelegrafinlu "būdu buvo išsiuntinėta po 
visą pasauli. Malda taip skamba: „Mes prašomą Visagali Dievą pasigailėti 
šio nelaimingo pasaulio, pašalinti nesusipratimo Ir neapykantos priežastis ir 
leisti viešpatauti taikai ir meilei, kad Tau vadovaujant tautos galėtų 
džiaugtis patvarios taikos palaima.“
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